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سخن مدیرمسئول /دکتر حسن احمدی

  پنجاه سال پیش به تدبیر دكتر حكيمزاده و
جمعي ازنيكوكاران وخيرين مجموعهای شکل
گرفت تا بخشي از آالم شهروندان مسكين و
ناتوان بكاهد .علیرغم کاستیهای فراوان و
کمبودهای ملموس منابع مالی آن زمان،
مجموعه آسايشگاهي خیریه كهريزك آغاز به
كار كرد كه به لطف خداوند متعال و ياري
مردم عزيز ايران همواره در مسیر موفقیت و
خدمت رساني گام برداشته است .دستاوردهای
بیهمتایی همچون افزايش فضاي آسايشگاهي،
پوشش دهي به مددجويان سالمند و معلول
و بيماران ام اس  ،ارائه خدمات به هموطنان
در خارج از كشور ،دستیابی به آمار تجمعی
بیش از  3000نفر مددجو و همچنین خدمت
رسانيهاي جدید به مددجویان در منزل به
تعداد  500نفر و خدمات روزانه به بیش از 400
نفر و اختصاص بزرگترين فضاي آسايشگاهي

در منطقه خاورميانه مؤید تالش بیشائبه هیات
امناء و مدیره و نیز پرسنل خادم این مجموعۀ
خدماتی است .ايجاد سرپناه براي مددجویان
بیسرپرست و بدون تمكن مالي ،توان بخشيدن
به معلوالني که در آستانه نااميدي بودند و
خدمت رساني به بيماران ام اسي كه توان
خانوادهها را ربوده بود ،جز با همت و تالش
کارکنان پر انگیزه و بزرگوار این موسسه عام
المنفعه میسر نبود.
در سالی که گذشت ،تالش بیوقفه شما
عزیزان اين مجموعه را به دستیابی به آمار
تجمعی خدمت به بیش از  3000مددجو مفتخر
کرد و راه اندازي ساختمان رز در آسایشگاه
خیریه کهریزک استان البرز (زنان سالمند)،
به مجموعه خدمات موسسه خيريه كهريزك 
اضافه نمود .این مهم در حالی به دست آمد که
جامعه در تنگناي مالي و وجود بیماری کرونا

قرار داشت  و به تبع آن موسسه از کمبود منابع
مالی رنج میبرد و درمان همه کاستیها جز
همت مضاعف کارکنان این موسسه خيريه –
مردمي و کمکهای نیکوکاران نبود .در مقابل
این همه بزرگواری و ایثار کارکنان موسسه
بزرگ خيريه كهريزك  نمیتوان تنها به یک
تشکر و تقدیر بسنده کرد.
در آستانه سال نو ،تورق خاطرات سال
 1399حسی سرشار از سرافرازی و موفقیت را
در خانواده خيريه كهريزك  ایجاد مینماید .اگر
این احساس با درایت توام گردد سال ،1400
سال اوج خدمت رساني خواهد بود .برای
دستیابی به این هدف مقدس استفاده بهینه
از امکانات و منابع موجود و به ياري طلبيدن
خيرين همواره همراه در مسیر خدمت رساني
بي وقفه  ،به عنوان دو بال پرواز موسسه  ،و ارائه
اندیشه نو ،رفتار و تعهد به خدمت به نيازمندان
و مددجويان و همکاری در کارگروهي موجود
اصولی است که باید سرلوحه تالش همه
کارکنان موسسه خيريه كهريزك باشد.
مدیریت و اعضاي هیات امنا ومدیره متعهد
خواهد بود که از هرگونه حمايت از كاركنان در
طول مدت كاري و حتي پس از آن و نيز در انتخاب
افراد برای مسئولیتهای مختلف تنها به شایستگی
آنها توجه نماید .همچنین زمینه تبلور خالقیت
کارکنان و ارتقا درون سازمانی آنان را فراهم نموده
و به منظور رفع کاستی ها و کمبودهای موجود در
محیط کار همه همت خویش را به کار بندند.
با پا فشاری بر منشور اخالقی و حرفهای
کارکنان موسسه خيريه كهريزك به استقبال
سال  1400میرویم و امید داریم که سال نو
سالی سرشار از موفقیت و بهروزی برای تمام
اعضای خانواده موسسه باشد .با امید به سالی
پربار و سرشار از آرامش در ایران اسالمی سال
نو را به همه همکاران عزیزم وخانوادههای
محترمشان تبریک عرض مینمایم.
موفق و پایدار باشید ...

پنجره باز  /محمد رضا صوفی نژاد  /سردبیر ماهنامه کهریزک

سالمی سرشار از طراوت  ،تقدیم هب شما خوانندگان گرامی

بهار که میرسد ،خیلی اتفاقهای قشنگ در
طبیعت رخ میدهد ،با جوان شدن طبیعت همه
چیز جوان میشود ،چقدر زیبا و دیدنی است بهار
طبیعت  ،چشم سرشار میشود از نظاره رقص
برگها در نسیم ،بازشدن گل و جوانه زدن درخت
و سربرآوردن گیاه از خاک و ریزش نم نم باران،
سبزی و سبزینگی و تولد جوانی با بهار جان
میگیرد .نوروزتان مبارک ،عیدتان مبارک.
شما همکاران گرامی و ارجمند  ،اگر چه در
دوساله اخیر اکثر ما خانه نشین شدهایم ،خیابانها
از امواج مردم خالی است ،پیادهروها هم در نوعی
غربت و سکوت بسر میبرند ،این سالها ،تنها
سالهایی است که از دید و بازدید و دست دادن
و بوسه و آغوش در دید و بازدیدها خبری نیست.
همه در جمع کوچک خانوادگی خود پای
سفره هفت سین نشستهاند و دعای تحویل سال
می خوانند ،راستی چرا چنین شده؟
ویروس خانمان سوز کرونا ،همه را زمین گیر
کرده است ،ما که دلهایمان برای هم می تپد،
برای شکست این دشمن همه با هم ،قسم یاد
کردهایم و با نابودی این ویروس ،برای خود بهشت
همدلی و مدارا فراهم خواهیم ساخت .
اگر چه در کهریزک  ،بهشت همدلی را شما
همکاران خدوم و زحمتکش فراهم نموده و
به فضل پروردگار و با عزم و اراده ای راسخ در
مقابله با کرونا یک تالش همه جانبه داشته و
بحمداله مقابله  جدی با کرونا صورت گرفته و
همه سربلند از این همت و تالش هستیم  ،لیکن
تالشی مضاعف در راه است.
لذا جا دارد به این همت واال و تالش
مجدانه عزیزانم که در سختترین لحظات با
شایستگی و از خود گذشتگی در شیفتهای
هفتگی حضور پیدا نموده و خانه و کاشانه
خود را  رها ساخته و در خدمت جمعیت هدف
بوده اند ،دست مریزاد بگویم و خدا قوت .
بهرحال عید است و همه ما مشتاق تر از
همیشه به حلول سال نو می نگریم ،سالی پر از
عشق و ایثار و از خود گذشتگی.

حلول سال نو را به یکایک شام همکاران عزیز و
زحمتکش صمیامنه تربیک و تهنیت عرض منوده،
قدردان زحامت شام و وامدار مهر و عاطفه و
خدمات مخلصانه شام هستیم.
شما هیأت امناء و هیأت مدیره و مدیرعامل
محترم:
شما که همیشه چون ستونی استوار در خدمت
مجموعه بوده و با تالش مضاعف خود در این بحران
کرونا یار ویاور ما بودهاید ،با صبوری و متانت فراوان
مشکالت مجموعه را بررسی نموده و در خدمت به
عزیزانی که تا دیروز محور خانه و کاشانه خود بودهاند
و امروز برکت این مجموعه هستند تالش نمودهاید،
درودتان می فرستیم و صمیمانه ترین تبریکات خود
و عزیزان این خانه را تقدیمتان می داریم.
باشدکه با قبول این خدمات و زحمات
در پیشگاه پروردگار همواره عزیز و عاقبت
بخیر باشید.
به یقین تقدیر از شما تالشگران همیشه در
صحنه مؤسسه خیریه کهریزک کاری بس دشوار
است ،چرا که در صحنه عشق به جمعیت هدف
این آسایشگاه بزرگ الگویی از مودت ،احترام و
صمیمیت را برای این عزیزان فراهم نمودهاید که
کاری است ستودنی و ماندگار.
شما نیکوکاران و خیرین عزیز و ارجمند:

از قدیم گفتهاند کار بزرگ ،با دستان زنان و
مردان بزرگ انجام پذیر است ،نوروزتان مبارک و
عیدتان فرخنده باد .

بهاریترین سالممان را به شما هدیه میکنیم،
به شما که همیشه دستگیرمان بوده اید  ،به شما
که همیشه جمعیت هدف این مؤسسه خیریه را
یار و یاور بودهاید ،اگر چه کووید  19بین ما و شما
فاصلهای ایجاد نمود ،اما همیشه حضور سبزتان
در آسایشگاه جاودانه است ،از خداوند سبحان
میخواهیم در آخرین روزهای سال دلهایمان را
در جویبار زالل رحمت خود شستشو داده و با ریشه
کن شدن این بیماری خانمانسوز  ،پیوند عشق
و ایمان در خدمت به معلولین و سالمندان را در
وجودمان جاودانه سازد.

و شما صاحبان اصلی این خانه ،پدران
ومادران عزیز:
سالمی سرشار از طراوت تقدیمتان می کنیم
و به شکرانه عبور آبرومندانه از گردنههای کرونا و
مقاومت و ایستادگی و رعایت دستورالعملهای
مربوطه و توجه به پروتکلهای بهداشتی و به شکرانه
فرصتی نو که به ما ارزانی شده ،هفت سین عشق و
دوستی میگشائیم ،نوروزتان پیروز ،عیدتان مبارک.
هفتسین سفره ما هیچ چیز کم ندارد ،پدران
و مادرانش همه خوبند  ،پسران و دخترانش همه
خوبند ،ما زندگی را در مکتب عشق به اهل بیت (ع)
آموختهایم  ،تالوت قرآن پدر و دعای مادر سرمایه
همیشگی راهمان بوده است.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که طی این دوران  
شیوع کووید  19با ما همراه بودهاید تا آنجا که زبان
از تقدیر شما قاصر است.
و شما ملت شریف و عزیز ایران:
همگان بخاطر دارید امروزه یک مجموعه سه هزاری
نفری با وسعت  42هکتار در کنار شما و در همسایگی
شما در خدمت به سالمندان و معلولین عزیز فعالیت
دارد ،به یقین در یکی از سنتهای ملی و ماندگار
که در گذشته فرهنگ ایران زمین بوده و در بین ما
ایرانیان جایگاه ویژهای داشته ودارد ،فرهنگ گذشت
 ،عشق و ایثار به همنوعانمان بوده است ،بیائید این
فرهنگ جاودانه را پاس بداریم و در ایام نوروز بار دیگر
به کمک نیازمندان شتافته و عزیزان این خانه امید را
با هدایای مادی و معنوی خود یاری کنیم .
بیایید و بدانید ارزش و بهای واقعی ما انسان ها
در گذشت و محبت نسبت به دیگران است .
خانه امید معلولین و سالمندان کهریزک
در انتظار دستان یاریگر شماست.
در پایان ضمن خداحافظی از حضور یکایک شما
عزیزان و سروان گرامی ،برایتان سالمتی ،عمر با
عزت و توفیق خدمت و عاقبت خوش آرزومندم ،
همواره در پناه خداوند سبحان سالمت باشید.

روز و روزگاراتن نوروزی باد.

محمدرضا صوفینژاد -مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک
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دلنوشته  /محمد رضا همتی /سایشگاه خیریه کهریزک

آخ جون امسـال عید هـم کرونا داریم !...؟
خدا نیامرزه اونی که تلویزیون
رو اختراع کرد !

آخه هرچی بدبختی و بیچارگی داریم ،
از دست این تلویزیونه ! می پرسید چرا ؟
میگم براتون :
طفلک آلفرد نوبل دینامیت رو اختراع کرد
که باهاش پروژه های بزرگ رو زودتر راه اندازی
کنند  ،مثل راه سازی یا ریل گذاری برای عبور
قطار اما از شانس بد از این اختراع بزرگ برای
کشتن آدمهای بیشتری تو جنگها استفاده
شد  ،آخرش هم روزنامه ها تیتر زدن (( مردی
که برای کشتن افراد بیشتر در زمان کمتری
ثروتمند شده بود  ،درگذشت )).
اون بنده خدایی هم که تلویزیون رو اختراع
کرد و من دارم ازش بد میگم  ،هدفش این
بود که مردم تو خونه هاشون راحت بشینند
و فیلم و اخبار ببینند و سرگرم بشن اما
نمی دونست که یه روزی همین تلویزیون بالی
جون خیلی از خونواده ها میشه ! اون طوری
که من حساب کردم ریشه خیلی از مشکالت
و اختالفات خانوادگی حتی معضالت اجتماعی
همین تلویزیونه ! می پرسید چطوری ؟
شما هر کانال تلویزیون رو که نگاه کنی  ،داره
آگهی های بازرگانی نشون میده  .انواع مبلمان
راحتی  ،فرش های آنچنانی  ،لوازم منزل و
پرده های رنگی و جورواجور  .حتی سریال های
تلویزیونی رو هم می برند تو خونه هایی که
انواع لوازم لوکس و شیک توش هست بازی
می کنند و دل خیلی ها مخصوصاً
این بانوان عزیزتر از جان رو آب
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می اندازند ! نتیجه اش هم که معلومه دیگه
 ،آقای خونه خسته و کوفته از دو شیفت کار
پشت سر هم میاد خونه یه استراحتی بکنه که
باید جوابگوی مدل هایی که خانوم ها از آگهی
های تلویزیونی یا سریال ها پسندیدند باشه .
وای و صد امان از روزی که خانوم ها ببینند از
همون لوازمی که تلویزیون تبلیغ کرده تو خونه
یکی از فامیل ها یا دوستان باشه  ،دیگه از
اینجا به بعد مشخصه که اون زندگی چه زندگی
میشه  .اون وقت هم میگن چرا آمار طالق و
اختالفات خانوادگی زیاد شده  ،اون موقع هم
میگن چرا جوونا تن به ازدواج نمیدن و ترجیح
میدن که مجرد بمونن .
آخه بابا جون  ،مردم تو این دور و زمونه نون
پیدا نمی کنند بخورند چرا پیاز تعارفشون می
کنید تا اشتهاشون باز بشه ! چرا با این آگهی
های تبلیغاتی دل افراد مخصوصاً خانوم ها رو
خالی می کنید  شوهراشون رو مجبور کنند به
هر زحمتی و با قرض و قوله  ،اون جنس رو
خریداری کنند ؟
واال به خدا اون قدیما به جای پرده  ،جلوی
پنجره ها مالفه یا چلوار می کشیدند عوضش تو
خونه ها دلخوشی بود  .چراغ عالءالدین وسط
اتاق هم وسیله گرمای خونه بود و هم اجاق
خوراک پزی  ،اما از دیوار صدا در می اومد از
زن و شوهرها نه .
تازه اینایی که گفتم یه بخشی از اطالعاتی
بود که داشتم  ،خدا می دونه همین تلویزیون
زبون بسته با این آگهی های تبلیغاتی چه خونه

هایی رو تا حاال خراب کرده و چه دردسر هایی
که تا االن درست نکرده باشه .من که خودم
آماده ام با هر پژوهشگری که داوطلب تحقیق
در اینباره هست  ،مفت و مجانی همکاری کنم
بلکه بتونیم یه کمی از مشکالت جامعه رو حل
بکنیم (( البته اگر بشه که می دونم نمیشه ))

بله دوستان ;

امسال عید هم از صدقه سر کرونا  ،یا رفت
و آمد نداریم یا اون قدری نیست که این چشم
و هم چشمی ها زیاد خونواده ها رو به دردسر
بندازه  .اگه رفت و آمدی هم باشه  ،بیشتر
صحبت ها درباره کرونا و احتیاط های الزم
برای آسیب ندیدن از گزند این بیماریه  .تازه
خدا رو شکر خیلی ها ترجیح میدن از ترس
کرونا کمتر دنبال خرید و گشت و گذار تو
بازارها باشن  .اما از شوخی گذشته ای کاش
بشه یه طوری آدم به گوش این رئیس روسای
تلویزیون برسونه که تورو به خدا کمتر از این
آگهی های بازرگانی مخصوصاً کاالهای لوکس
پخش کنید تا انقدر آتش به خرمن خونواده
ها ریخته نشه ! به خدا خیلی ها سر دودوتا
چهارتای زندگیشون موندن  ،حاال چه برسه
به اینکه بخوان به هر ضرب و زوری پاسخگوی
این همه تبلیغات رنگارنگی باشن که واقعاً ته
دل خیلی ها رو خالی می کنه ،
ای کاش بشه  ،اما.....
((راستی تا یادم نرفته بگم،
پیشاپیش عید همه شما دوستان
عزیزتر از جانم مبارک ))

آشنایی با دوره کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده
دکتر فریبرز بختیاری  /قائم مقام مرکز آموزش علمی  -کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک

خالصه قابلیتها و مهارت های مشترک
فارغ التحصیالن در پایان دوره به
شرح ذیل خواهد بود :
•الف -گزارش نویسی و مستند سازی
•ب -ارائه گزارش نتایج کار و جریان
فعالیت ها ( )Presentation
•پ-انجام کار گروهی
•ث -بهره گیری از رایانه
•ج-برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
•چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت
سرپرستی و آموزش آنها
•ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در
راستای بالندگی شغلی
•خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و
کارآفرینی
•د-رعایت اخالق حرفه ای و تنظیم
رفتار سازمانی
•ذ-اجرای الزامات بهداشت ،ایمنی و
محیط زیست ()HSE
•ر-تفکر نقادانه و اقتضایی
•ز-خالقیت و نوآوری

و همچنین قابلیت ها و توانمندی های
حرفه ای فارغ التحصیالن نیز اجما ً
ال به
شرح ذیل می باشد :
• -توانایی شناخت
گروه های هدف
خانواده

• -توانایی بکارگیری قوانین و مقررات
موجود در حین فعالیت ها

• -توانایـی جمـع آوری ،ثبـت و
مستندسـازی اطالعـات مـورد نیـاز

• -توانایی در ارائه گزارش کامل مددکاری
• -توانایی برقراری ارتباط با خانواده

• -شناخت سازمان ها،نهادها و خیریه های
مرتبط با حمایت از خانواده
• -توانایی به کارگیری تکنیکهای
مددکاری در مواقع بحرانی

• -انجام کمک های اولیه و فوریتهای
پزشکی

مشاغل قابل احراز :
مددکار اجتماعی در مجتمع های خدمات
بهزیستی (دولتی و غیر دولتی )  ،مراکز نگهداری
کودکان  ،افراد بی سرپرست  ،سالمندان و
سایر گروههای در معرض خطر و آسیب پذیر
انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه
غیر دولتی و مراکز وابسته به آنها و بخشهای
مختلف تولید صنعتی و خدماتی می باشد .

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :
-1دارا بودن دیپلم متوسطه
 -2دارا بودن شرایط عمومی
 -3برخورداری از سالمت جسمی و روانی
به تائید مراجع ذیصالح

طول و ساختار دوره :
دوره کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده
متشکل از مجموعه ای از دروس نظری
و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و
مهارتهای مشترک و حرفه ای به  2بخش "
آموزش در مرکز مجری " و " آموزش در محیط
کار " تقسیم می شود  .مجموع واحدهای هر
دوره بین  68تا  72واحد و مجموع ساعات آن
 1750تا  2100ساعت می باشد که در طول
حداقل  2و حداکثر  3سال قابل اجرا است .این
دوره به روش ترمی واحدی اجرا می شود.
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بشر در دنیای امروز به پیشرفتهای بزرگی
در زمینه تکنولوژی و صنعت دست یافته
است .لیکن هنوز از نظر ارتباطات و کشف
استعدادهای انسانی در دوران تاریکی به سر
می برد .تغییرات سریع و روند جدی تحوالت
اجتماعی امروز ،فشار زیادی بر مهارتهای
تطبیقی و باورهای سنتی افراد وارد می کند و
این مهم در جامعه رو به گسترش امروزی که
تعامالت انسانی به مرور در آن رنگ می بازد ،از
اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.
از دیرباز تا کنون هنگامی که نیازهای
ابتدایی انسان برای بقاء ارضاء گردید ،وی از
طریق ارائه خدمت به همنوع ،به دنبال معانی
عمیق تری در زندگی حرکت کرد .در نتیجه
برای رفع مشکالت جاری و بحرانها نیاز به
کمک همنوع جایگاه ویژه خود را باز کرد.
در این فرآیند همکاری شخص نیازمند قادر
می شود تا راههایی را انتخاب کند که به رشد و
بالندگی رسیده و مشکالت خود را حل و توان
مواجهه با بحرانهارا کسب نماید.
در همین راستا و به مرور زمان ،گرایش به
تخصص در همه علوم سبب پیدایش رشتههای
متنوعی شد و در این حین رشته مددکاری
اجتماعی به عنوان یکی از رشته های تخصصی در
جهت تحکیم ارتباطات خانوادگی ،گروهی ،اجتماعی
و  ...مورد توجه و اهمیت قرار گرفت و کاربردهای
متنوع آندر جوامع مختلف لزوم تربیت افراد
متخصص این رشته را بیش از پیش ضروری نمود.
مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر
دانش ،مهارت ،ارزش ها و روش ها که هدف آن
کمک به افراد ،گروه ها و جامعه است ،تا بتوانند با
تکیه بر توانایی ها و استفاده از قوانین و منابع موجود
به استقالل نسبی یا رضایت خاطر برسند .هدف از
اجرای این دوره در مرکز آموزش علمی کاربردی
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک ،تربیت
نیروی انسانی متبحر ،متعهد و کاردانی
است که توانایی کار در مراکز
و شرایط مختلف را
دارا بوده و

دانش و مهارت خود را در زمینه توانمند سازی
و توان افزایی افراد و گروههای نیازمند خدمات
مددکاری به کار گیرد .این دوره بر تربیت افرادی
که بصورت غیر تخصصی در زمینه مددکاری عالقه
یا فعالیت دارند  ،تمرکز دارد تا توان ایشان را به
سطحی قابل قبول برساند .

• -توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با گروه های
هدف خانواده

شماره 244

ورزش در تعطیلات نوروز ،چقدر و چگونه؟
عدهای تعطیالت را زمانی مغتنم
د
برای ورزش کردن می دانن 
برخلاف عـدهای کـه تعطیلات را فرصتـی
بـرای بیتحرکـی ،زیـاد خوابیـدن و از خانـه
بیـرون نرفتـن میداننـد و ایـن روش را شـیوه
دلخـواه و مناسـب خود برای اسـتراحت کردن
تعریـف میکنند ،عـدهای دیگر نیـز تعطیالت
را زمانـی مغتنـم بـرای جبـران زمانهـای از
دسـت رفتـه به منظـور تبدیـل شـدن به یک
ورزشـکار حرفـهای تلقـی میکننـد.
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تعطیلات نـوروز مخصوصـا بهخاطر طوالنی
بـودن آن ،ایامـی اسـت کـه الگوهـای بدنـی و
تغذیـهای بسـیاری از مـا تغییـر میکنـد و
تـازه بعـد از تعطیلات متوجـه میشـویم کـه
بـا پرخـوری و کمتحرکـی چـه بالیـی سـر
خودمـان آوردهایـم و افسـوسها و اسـترسها
و سـردرگمی بیـن اسـتفاده از راهکارهـای
مختلـف بـرای آب کـردن چربیهـای اضافـه
و درمـان مشـکالت اسـکلتی ـ حرکتـی آغـاز
میشـود.

دکتر صالحی متخصص پزشکی  -ورزشی

غافلگیری عضالت

افراد متناسب با نوع و میزان فعالیت خود
از یک الگوی تقریبا مشخص فعالیت بدنی در
طول روز برخوردار هستند .این فعالیت ممکن
است در حد سرکار رفتن و جابهجایی بین
محل کار و منزل باشد و برای تعدادی نیز عالوه
بر انجام فعالیت روزمره ،حضور در باشگاههای
ورزشی ،پارک یا پیادهروی باشد.
صالحی با اشاره به این موضوع میگوید:
این الگو در تعطیالت نوروز به دالیل مختلف
همچون سفررفتن ،دید و بازدیدها ،به هم
خوردن ساعات خواب و بیداری و حضور بیشتر
در جمع خانواده تا اندازهای تغییر میکند و
ممکن است باعث کم تحرکی افراد شود.
وی ادامه میدهد :استراحت طوالنیمدت و
نشستن بد و زیاد در برابر تلویزیون باعث ضعف
عضالنی و در نتیجه باعث کمردرد و گردن
درد میشود .به منظور پیشگیری از بروز این
مشکالت الزم است افراد از ورزشهای گردن،
پشت و کمر کمک بگیرند و از بیتحرکی 
طوالنی اجتناب کنند.

ورزش حرفهای ممنوع !
برخلاف عـدهای کـه تعطیلات را فرصتـی
بـرای بیتحرکـی ،زیـاد خوابیـدن و از خانـه
بیـرون نرفتـن میداننـد و ایـن روش را شـیوه
دلخـواه و مناسـب خود برای اسـتراحت کردن
تعریـف میکنند ،عـدهای دیگر نیـز تعطیالت
را زمانـی مغتنـم بـرای جبـران زمانهـای از
دسـت رفتـه به منظـور تبدیـل شـدن به یک
ورزشـکار حرفـهای تلقـی میکننـد.
صالحـی بـا تأییـد ایـن مطلـب تأکید
میکنـد :متوسـل شـدن به هـر کـدام از این
روشها بسـیار خطرناک و آسـیب زننده است.
بـدن در عـرض یکسـال عـادت بـه انجـام
فعالیـت محـدودی داشـته و مواجه کـردن آن
بـا ورزشهـای پرتحرکـی همچـون فوتبـال،
والیبـال یـا کوهنـوردی سـنگین میتوانـد
عارضـه سـاز باشـد .ممکـن اسـت فـرد مبتلا
بـه مشـکالت قلبی یا فشـارخون پنهان باشـد
کـه از آن خبـر نـدارد و انجام فعالیت سـنگین
بهصـورت ناگهانی باعث آسـیب آنها میشـود.
وی تأکیـد میکنـد :اگـر افـراد در طول سـال

بهترین و مناسبترین ورزش برای
ت
تعطیالت نوروز پیاده روی اس 
پیادهروی ،بهترین ورزش

منحصر به  فردترین روشی که اغلب
متخصصان بر بیخطر بودن و تاثیرات باالی
آن بر سالمت اتفاق نظر دارند ،پیادهروی است.
دکتر صالحی ،آن را بهترین و مناسبترین
ورزش برای تعطیالت نوروز معرفی میکند و
میگوید :با توجه به رطوبت موجود در هوا و
کاهش آلودگی هوا توصیه میشود افراد در حد
توان از  20دقیقه تا یک ساعت در پارکها و
مکانهای مناسب پیادهروی داشته باشند.
وی ادامـه میدهد :اگـر هنـگام ورزش یا
حتـی پیـادهروی بـا تپـش شـدید قلـب ،افت
ناگهانـی فشـار خون ،سـرگیجه یا هـر عالمتی
مواجـه شـدید ،بـه آن توجه و در صـورت لزوم
به پزشـک مراجعـه کنید .در صورتـی که افراد
میخواهنـد با وسـایل ورزشـی پارکها ورزش
کننـد ،از وسـایل مناسـب سـن خـود بایـد
اسـتفاده کنند.
این متخصص پزشـکی ورزشـی تأکید
میکنـد ،افـراد از کفـش مناسـب برای
پیـادهروی اسـتفاده کـرده و خانمهـا از
پیادهروی با کفش پاشـنه بلنـد و آقایان
هـم از پیـادهروی بـا کفـش مهمانـی
اجتنـاب کنند.

مراقبت الزم برای دیابتیها

کنترل بیماری دیابت ،کنترل و کاهش وزن،
آمادگی عضالنی ،کاهش نیاز به داروهای خوراکی
و انسولین از جمله فواید انجام ورزش برای
مبتالیان دیابت است .صالحی درباره مراقبتهای

دعوت به آرامش عضالت خسته
بعد از پذیرایی

اسـتفاده از ظروف سـنگین هنگام پذیرایی،
پرکـردن سـینی چـای و خـم شـدن ممتـد
باعـث خسـتگی عضلات در پایـان مهمانی یا
آخـر شـب بـرای میزبان میشـود که بـا انجام
چنـد حرکـت ورزشـی میتوانید آرامـش را به
عضلات خـود بازگردانید.
صالحی انجام حرکات کششی را
برای شلشدن عضالت مفید میداند و
میگوید :استفاده از حرکات تقویتکننده
برای تقویت عضالت کمر ،دست ،پا و گردن
در رفع خستگی بدن بسیار موثر است .نمونه
این ورزشها را میتوانید در اینترنت پیدا
کنید؛ مانند ورزش کشش پا و بازوی مخالف به
مدت  10تا  15ثانیه با چند تکرار (حالت چهار
دست و پا قرار بگیرید و دست و پای مخالف را
بکشید) .ایجاد فشار در ناحیه گردن از طریق
قرار دادن دست روی پیشانی و فشار آن رو به

ضرورت و فواید پیادهروی
کاهش  58درصدی خطر ابتال  به دیابت
نوع  ،2تقویت قلب ،کاهش سرعت تحلیل
استخوانها ،تسکین و درمان افسردگی،
کاهش میزان خطر ابتال به سرطان پستان و
کولون (روده بزرگ) ،افزایش سالمت عمومی
بدن ،تناسب اندام و پیشگیری از مشکالت
از اسکلتی ،عضالنی و چاقی ،فواید حاصل از
پیادهروی روزانه است.

ورزش بچهها را به بازی تبدیل
کنید
افزایـش حجم کالری و ایجـاد عادات غذایی
اشـتباه و در نتیجـه چاقـی ،از دسـتاوردهای
نـوروز بـرای بچهها میتواند باشـد .بـه والدین
توصیـه میشـود بـه ورزش کـردن بچههـا در
قالـب بـازی بیشـتر توجـه کنند.بسـیار مهـم
اسـت کـه ورزش و بازی بچهها شـکل رقابت و
بـرد و باخت نداشـته باشـد تا علاوه بر ترغیب
آنهـا بـه ورزش ،مانـع مصدومیـت احتمالـی
کودکان شـویم.
منبع :جام جم آنالین
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ورزش نمیکننـد یـا نسـبت بـه سلامت خود
مطمئـن نیسـتند ،از انجـام ورزش سـنگین و
حرفـهای بایـد خـودداری کننـد .اطمینـان به
معنـای ایـن نیسـت که عالمـت و نشـانهای از
درد در یکـی از نواحـی بـدن داشـته باشـیم.
خیلـی از افراد ممکن اسـت بظاهر سـالم بوده،
ولـی گرفتگـی عـروق قلبـی ،دیابـت یـا سـایر
بیماریهـا را داشـته باشـند.

قابل توجه در حین ورزش توسط این افراد
میگوید :این افراد همیشه دستگاه قندسنج،
قرصها و انسولین را باید به همراه داشته باشند.
در کنار این موارد ،مواد قندی و کربوهیدرات نیز
به همراه داشته باشند چون ممکن است به علت
تغییر فعالیت با افت قند خون مواجه شوند که با
استفاده از کربوهیدرات (البته به میزان محدود
و کنترل شده طبق توصیه پزشک) میتوانند
جلوی افت قند را در حین ورزش بگیرند.

جلو به مدت  10تا  15ثانیه و ادامه این حرکت
در هر چهار جهت نیز از جمله ورزشهایی
است که در منزل و براحتی قابل انجام است.
این متخصص پزشکی ورزشی تأکید میکند:
قطع یکباره ورزش هم اصال کار درستی نبوده و
آسیب زننده است.

شماره 244

عصب کشی دندان و درمان ریشه
دکتر آویشا بسطام  /جراح و دندانپزشک درمانگاه جواداالئمه (ع)

یکی از دردهایی که معموالً اکثر افراد حتی
برای یکبار هم که شده  ،آن را تجربه می کنند
درد دندان است.دردهای دندان میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد که از شایع ترین آنها
رسیدن پوسیدگی دندان به عصب است که
باید تحت نظر دکتر متخصص ریشه انجام شود.
مراحل عصب کشی دندان و درمان ریشه :
برای عصب کشی دندان و درمان ریشه ،
متخصص دندانپزشک ابتدا با استفاده از ماده
بیحس کننده بافت لثه اطراف دندان را بی حس
می کند و سپس پوسیدگی های روی دندان
مورد نظر را به طور کامل از روی دندان بر می
دارد .پس از آنکه عفونت های پالپ به طور کامل
تخلیه شد میکروبهای موجود در کانال های عصبی
دندان توسط دندانپزشک از بین می رود و سپس
ریشه دندان بطور کامل تخلیه می شود .در ادامه
دندانپزشک برای اطمینان بیشتر از تخلیه کامل
عصب آسیب دیده ،از دندان عکسبرداری انجام
میدهد .درصورت اطمینان از تخلیه با استفاده
از مواد مخصوص و سازگار با نسوج دندان را
پر میکند و در مرحله نهایی نیز با استفاده از
کامپوزیت یا آمالگام روی دندان را نیز پر می کند.
نکته  :دندان های عصب کشی شده میتواند
سالیان متمادی عمر کند .البته به رعایت
بهداشت دندان و دهان بستگی دارد.
چه زمانی نیاز به عصب کشی دندان و

درمان ریشه است ؟
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پوسیدگی دندان می تواند در درجه های
مختلف قرار گیرد .اگر روی مینا و عاج دندان
لکه های پوسیدگی ایجاد شود که هیچ دردی را
به همراه نداشته باشد دندان نیاز به درمان سطحی
(پر کردن با کامپوزیت) دارد .چنانچه درمان
انجام نشود  ،پوسیدگی گسترش پیدا می کند و
عفونت وارد پالپ دندان (بافت نرم مرکز دندان)
می شود و با فشار به ریشه های دندان به عصب
دندان میرسد .در این زمان عالوه بر پر کردن و
ترمیم دندان به عصب کشی دندان و درمان
ریشه نیز نیاز است .از آنجایی که فشار بر محفظه
پالپ در شب بسیار بیشتر از روز است دردهای
ناشی از رسیدن به این مرحله از پوسیدگی
دندان  ،شبها بیشتر از روز احساس می شود.

از عالئمی که نشان دهنده رسیدن
پوسیدگی دندان به عصب است و دندان
نیاز به عصب کشی و درمان ریشه دارد

میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1دردهای دندانی بعد از خوردن غذاهایسفت
2درد ناگهانی دندان و تیر کشیدن دندانهنگام خوردن غذا ،آب و یا نوشیدنی
خیلی سرد یا خیلی گرم
3تیر کشیدن دندان بدون علت و یادردهای طوالنی مدت بطوریکه درد آن
غیر قابل تحمل باشد.
4سیاه شدن دندان و ایجاد سوراخ هایعمیق روی دندان آسیب دیده و یا حتی
ریختگی دیواره های دندان
5درد در صورت ضربه به دندان6احتمال لق شدن دندان در هنگامپوسیدگی به ریشه دندان وجود دارد.
7احتمال ورم کردن صورت یا لثه بههنگام افزایش غفونت دندان پوسیده

پس از عصب کشی دندان و درمان ریشه ،
دندان پر شده ممکن است دچار دردهایی در
روزهای اول پس از درمان شود که کام ً
ال طبیعی
و به دلیل حساسیت دندان است .درد دندان
پس از چند روز به طور کامل رفع خواهد شد.

اگر عصب کشی دندان و درمان
ریشه را انجام ندهیم چه میشود؟

در برخی موارد ممکن است به دلیل از بین
رفتن دردهای دندانی  ،افراد انجام عصب کشی
دندان و درمان ریشه را به تاخیر بیندازند .اما
از بین رفتن این دردها کام ً
ال موقتی بوده و
علت آن عفونت بیش از حد دندان آسیب دیده
است .زمانی که درمان ریشه در زمان اولیه
پس از پوسیدگی عصب انجام نمیشود ،عفونت
تمامی کانال های عصبی دندان را درگیر و
به انتهای عصب و ریشه دندان میرسد و در
بیشتر مواقع موجب ایجاد آبسه در انتهای
ریشه دندان میشود .در زمانی که آبسه ایجاد
میشود دردهای دندانی بسیار بیشتر و غیر قابل

تحمل تر خواهند شد و برای درمان نیاز به
تخلیه آبسه دندان میباشد  .درصورتیکه امکان
تخلیه آن وجود نداشته باشد ،دندانپزشک ناچار
به کشیدن دندان آسیب دیده میشود.

در برخی موارد نیز دندان به طور کامل عفونی
و ریشه دندان دچار پوسیگی و نگهداری و
درمان آن هم نمیتواند کاربردی باشد  .بنابراین
دندانپزشک پیشنهاد می کند قبل از ایجاد
کیست دندان و آبسه  ،دندان پوسیده را بکشید.
سواالت متداول عصب کشی دندان و ریشه:
1آیا عصب کشی دندان و درمانریشه دردناک است ؟

اغلب بیماران نیازمند به درمان ریشه از این
عمل می ترسند در حالیکه عصب کشی دندان و
درمان ریشه تحت بی حسی کامل انجام میشود
و بیمار درد را حس نمی کند .همچنین درد بعد
از درمان ریشه با یک مسکن قابل کنترل است.
2چرا عصب کشی و درمان ریشهطی دو مرحله انجام میشود؟

در مرحله اول درمان ریشه  ،عفونت دندان
تخلیه میشود .بطور معمول عفونت دندان در
حدی است که باید چند روز از پاکسازی و
درمان عفونت دندان جایگذاری کرد .طی این
مدت پانسمان موقت بر روی دندان گذاشته
میشود تا دندان عفونت نکند.
3عصب کشی و درمان ریشه بهتراست یا کشیدن دندان؟

ترجیح بر این است که دندان طبیعی بیمار
ترمیم و درمان شود .در مواقعی که پوسیدگی
آنقدر وسیع باشد که نتوان دندان را نگه داشت
به ناچار دندان کشیده می شود.
4آیا میتوان با گرفتن عکس از دندانلزوم درمان ریشه را تشخیص داد؟

در برخی موارد دندان درد در حدی نیست
که بیمار لزوم درمان ریشه را احساس کند  .اما
دندانپزشک با مشاهده عالئم و شواهد مربوطه
ممکن است مشکوک به نیاز درمان ریشه دندان
شود .در این مواقع تهیه عکس رادیولوژی از دندان
تشخیص لزوم درمان ریشه را امکان پذیر می کند.

تالیف وجمع آوری :آرزو والیی /مدیر
فرهنگی  و امور دانشجویی مرکز آموزش علمی
کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک

مراقبت بیمار کرونا در منزل ( 2توانبخشی بویایی )

اقدامات درمانی
• این اقدامات  خودمراقبتی باید  حداقل
برای  2تا  4هفته ادامه دهید:
• بینی را با سرم شستشوی ولرم (دمای 37
درجه سانتی گراد )روزی  2تا  3بار بشویید.
• در صورت سردرد و بی حالی می توانید
از مسکن های رایج و برحسب نیازبا
تجویز پزشک  استفاده کنید.
• در کنترل عالئم شما مصرف آنتی
بیوتیک و داروهای ضدکرونا هیچ تاثیر
ثابت شده ای ندارد لطفاً از مصرف این
داروها  بصورت خود درمانی بپرهیزید.
• شواهد علمی محکمی به نفع مصرف
ویتامین ها و مکمل ها برای بازگشت بویایی
وجود ندارد از مصرف بی رویه آنها بپرهیزید.
• مصرف داروهای ضد احتقان مثل قطره
یا اسپری بینی فنیل افرین یا نفازولین
و شربت پسودوافدرین اگر چه در کوتاه
مدت ممکن است در کاهش گرفتگی
بینی کمک کننده باشد ،ولی اگر بیش از
 4روز پش سر هم مصرف شوند مشکالت
شما بیشتر شده و به آنها وابسته خواهید

• از مصرف غذاهای فرآوری شده مانند
فست فودها ،نوشابه ها ،سس ،شکالت،
آب میوه های صنعتی و ...بپرهیزید
• تا حد ممکن استراحت کنید و از
استرس دوری کنید چون خستگی
جسمی و روحی هر دو ممکن است
زمینه ساز تداوم مشکل شما شود.
• در صورت تداوم کاهش بویایی برای بیش
از  2هفته ،میتوانید از روش خودآموز
توانبخشی بویایی زیر استفاده کنید

توانبخشیبویایی

توانبخشی بویایی درواقع نوعی رایحه درمانی
است ودر کنار درمانهای دارویی بسیار کمک
کننده است وگاها پزشک تنها این روش را
توصیه می نماید.
در این روش بیمار به صورت موقت (چند ماه)
در معرض یک سری بوهای خاص قرار می گیرد.
طبق مطالعات معتبر و بین المللی این روش به
عنوان درمان برای اختالالت بویایی بخصوص
اختالالت بویایی ناشی از ویروس کارآمد است
و در سال  2019در دستورالعملهای بالینی
انجمن متخصصین گوش و حلق و بینی کشور
ژاپن وارد شده است.
توانبخشی بویایی شامل  4عصاره از چهار
گروه رایحه گرفته شده که منشا بویایی هستند
و این چهار گروه شامل عصارههای گلی ،میوه
ای ،ادویه ای و صمغی می باشند .در روش
معمول از هر گروه به ترتیب عصاره ی رز ،لیمو،
آویشن و اکالیپتوس انتخاب و هر عصاره دوبار
در روز (صبح و عصر) به مدت  10ثانیه توسط
بیمار استشمام شد و بین عصاره ها  10ثانیه

• رز :نسترن ،بابونه ،بهارنارنج ،نرگس،
یاس ،سنبل
• لیمو :توت فرنگی ،موز ،پرتقال ،خیار،
نارنگی ،سیب
• آویشن :میخک ،دارچین ،هل ،وانیل ،گلپر
• اکالیپتوس :نعناع ،سرکه ،سیر ،منتول
دقت داشـته باشـید از هـر چهار گـروه ذکر
شـده ،حتمـا بایـد یـک مـورد انتخـاب شـود.
همچنیـن مـی توانید هر مـاه گـروه چهارتایی
جدیـدی انتخـاب کنیـد چـرا کـه مطالعـات
نشـان دادهانـد ،تنـوع در انتخـاب عصـاره هـا
مـی توانـد کمـک کننده باشـد
منابع
دستورالعمل تقویت حس بویایی بعد از بهبود
عفونتهای ویروسی
دکتر بابک قلعهباغی ،دکتر سید حمیدرضا باقری،
دکتر رفیعه علیزاده
کلیات رایحه درمانی (آروماتراپی)ابوالحسن سردرودی
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یکی از عالئم وعوارض ماندگار در بیماران
کرونا اختالل در بویایی بیمار می باشد .کاهش
یا ازبین رفتن بویایی می تواند هفته ها یا
ماهها پس از درمان همچنان ماندگار باشد این
مشکل به علت التهاب عصب بویایی به دنبال
عفونتهای ویروسی است.
بیماری های ویروسی عمده تاثیر گذار
بر بویایی عبارتند از :سینوزیت ،سرماخوردگی
و آنفلوانزا و احتمال کرونا ،عالوه بر این موارد
آلرژیهای بینی (فصلی و دائمی) و کشیدن
سیگار و قلیان هم سبب کاهش بویایی می شوند.

شد .پس به هیچوجه این داروها را بیش
از  4روز مصرف نکنید.

فاصله داده شد .بهتر است از عصاره این موارد با
غلظت باال استفاده شود و در صورت عدم
دسترسـی بـه عصـاره ،از خـود مـوارد ذکـر
شـده مـی تـوان اسـتفاده کـرد .حداقـل طول
مـدت درمـان  12هفتـه اسـت کـه مـی تواند
تـا  32هفتـه هـم ادامـه داشـته باشـد .ایـن
روش بایـد بـه صـورت مرتب اسـتفاده شـود و
در صـورت فراموشـی ،بالفاصله استشـمام بوها
انجام شـود.
نکته قابل ذکر این است که می توانید
به جای موارد ذکر شده ،از مواردی مشابه
از همان خانواده استفاده کنید که در زیر
آورده شده است:

شماره 244

خودمراقبتی دیابت
در سالمندان مبتال
به دیابت نوع 2

آرزو سقایی کارشناس ارشد کاردرمانی ،مرکز تحقیقات سالمت
سالمندان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیابـت یـک بیمـاری مزمن اسـت،به همین
دلیـل  فـرد نیازمند تغییـر رفتارهـای خود در
تمـام طـول عمـر اسـت و بایـد بـر رفتارهـای
مراقبـت از خـود پایبنـد باشـد( .)1باتوجـه
بـه پیچیدگـی رژیـم هـای غذایـی بیمـاران
دیابتـی ،تزریـق انسـولین ،ورزش ،کنتـرل و
مانیتـور کـردن سـطح گلوکـز خـون در خانـه
و دیگـر رفتارهـای خودمراقبتـی الزم اسـت
آمـوزش هـای الزم جهـت خودمراقبتی دیابت
توسـط افـراد متخصـص بـه بیمـاران مبتال به
دیابـت داده شـود .در برنامـه خودمدیریتـی
دیابـت به افـراد مبتال بـه دیابت آمـوزش داده
مـی شـود تـا انواعـی از فعالیـت هـای
خودمدیریتـی را روزانـه انجـام دهنـد .ایـن
فعالیت ها شـامل مـوارد زیر می باشـد:
•مانیتورکردن میزان قند خون
•تزریق انسولین و یا خوردن داروهای
خوراکی
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•کنترل رژیم غذایی
•پیگیری برنامه های ورزشی
که به منظور کمک به مدیریت و پیشگیری
از عوارض مرتبط با دیابت در بیماران انجام
می شود (.)1
خودمدیریتی دیابت در سالمندان به دلیل
وجود مشکالت و بیماری های همراه و کاهش

وضعیت عملکردی پیچیده تر است .لذا ضروری
است مالحظات خاصی در آمورش خودمراقبتی
به سالمندان در نظر گرفته شود
مالحظـات خـاص در آمـوزش و
مدیریـت سـالمندان مبتلا بـه دیابت
آمـوزش دهنـدگان دیابـت نقـش اساسـی
در کمـک بـه افـراد سـالمند مبتلا بـه دیابت
در تعییـن اهـداف مناسـب بـرای رفتارهـای
بهداشـتی  ،یادگیـری مهارتهـای خودمدیریت
دیابـت و کسـب دانـش در مورد بیمـاری خود
دارنـد .آمـوزش دهنـدگان دیابـت تغییـرات
رفتـاری و همچنیـن فاکتورهـای دیگـری کـه
ممکـن اسـت روی خودمدیریتـی دیابـت اثـر
بگذارنـد ارزیابـی و مشـخص مـی کننـد(  .)2
برنامـه آمـوزش دیابـت در سـالمندان بایـد
شـامل ارزیابی های منظـم تغییرات عملکردی
 ،شـناختی و روانـی اجتماعـی بیمـار در طول
زمان باشـد  .
ارزیابـی اولیـه آمـوزش دیابـت بـرای
سالمندان شـامل سـطح عملکردی ،شناختی،
توانایـی انجـام فعالیت هـای روزمـره زندگی ،
رفتارهـای خودمراقبتـی و محل زندگی اسـت.
نیازهـای آموزش بـرای خودمدیریتـی در افراد
سـالمند کـه در رفتارهـای مختلـف زندگـی
می کنند متفاوت است(.)3

قواعد کلی در آموزش خودمراقبتی به
سالمندان

مراقبــت فــردی از برنامــه خــود
مراقبتــی دیابــت در ســالمندان
برنامه ی خودمراقبتی برای هر فرد سالمند
به صورت فردی در نظر گرفته شود و عوامل
مختلف مانند :طول مدت بیماری ،وجود
عوارض همراه  ،بیماری های همراه و سن بیمار
نیز در نظر گرفته شود.

ارزیابی تغذیه
سالمندان باید قبل از آموزش از نظر عادات
غذایی ،ترجیحات غذایی ،میزان توانایی آماده
سازی وعده غذایی و موانع موجود که باعث
تغدیه ناکافی می شوند (مانند ضعف دندانی،
کاهش اشتها ،محدودیت اقتصادی و انزوای
اجتماعی) ارزیابی شوند.
اهداف آموزش تغذیه در سالمندان:
 )1اجتناب از افزایش قند خون
•وعده غذایی منظم
•دریافــت پیوســته ی کربوهدیــرات در
وعده ها و میان وعده های غذایی

•میان وعده بیشتر در صورت فعالیت
بیشتر
•تحت درمان بودن برای کنترل قند خون
به صورت همیشگی
)2دریافت رژیم غذایی سالم /مدیریت
چربی خون
•سه وعده غذایی روزانه
•مصرف روزانه گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی،
حبوبات
•مصرف حداقل یک واحد لبنیات کم
چرب

•مصرف حداقل دو واحد میوه و سبزیجات
•مصرف روزانه حداقل   6لیوان مایعات
)3حفظ وزن متناسب
•نداشتن موانعی که باعث ایجاد اختالل
در خرید ،آماده سازی و یا مصرف رژیم
غذایی سالم می شوند
•وعـده ی غذایـی کوچکتـر در صـورت
مصـرف غذاهـای پـر چـرب یـا حـاوی
کربوهیـدرات زیـاد

ارزیابی فعالیت فیزیکی
سالمندان بیشتر در معرض سبک زندگی
بی تحرک هستند .فاکتورهایی مانند
بیماریهای همراه ،درد مزمن ،عدم دسترسی
به محیط امن برای ورزش ،سابقه ی زمین
خوردن و ترس از افتادن نیز این سبک زندگی
را تشدید میکنند که باید قبل از برنامه ریزی
این عوامل در نظرگرفته شوند .فعالیت فیزیکی
به طور قابل مالحظه ای برای  سالمندان مفید
است و باعث کنترل قند و چربی خون ،افزایش
ظرفیت تنفسی ،بهبود راه رفتن و تعادل و در کل
بهبود کیفیت زندگی می شود .الزم است برنامه
ورزشی برای هر فرد سالمند با توجه به نیازهای
فردی و محیط زندگی اش در نظر گرفته شود.

مشکالت همراه و مصرف چند دارویی
مصرف چند دارویی که شامل مصرف همرمان
بیشتر از  5داروست ساده نیست .به همین
دلیل باید از بیماران خواسته شود داروهای
خود را همراهشان بیاورند تا توضیحات الزم

به بیماران داده شود.برای افرادی که انسولین
استفاده می کنند هرچه انسولین ساده تر باشد
بهتر است .انسولین قلمی میزان خطا را از بین
می برد و استفاده ی آن بسیار آسان تر است.

اختالالت شناختی
خطر اختالالت شناختی با افزایش سن،
افزایش می یابد که این میزان در افراد مبتال به
دیابت بیشتر است .اگر اختالالت شناختی زیاد
باشد به طور ویژه ای می تواند روی توانایی فرد
برای مدیریت دیابتش تاثیر بگذارد .چون افراد
نیاز دارند مهارت های جدید و گاهی پیچیده
را برای مدیریت بیماری یاد بگیرند .پس الزم
است قبل از آموزش از نظر شناختی مورد
ارزیابی قرار بگیرند.

افسردگی
افسردگی در افراد مبتال  به دیابت حداقل
 2برابر بیشتر از سایر افراد است و این میزان
در سالمندان بیشتر است .اختالالت عملکردی
مانند عدم توانایی در انجام فعالیت های روزمره
در افراد مبتال  به دیابتی که افسردگی دارند
بیشتر است .که این مسئله روی فعالیت های
خودمراقبتی سالمندان نیز تاثیر می گذاردو
به همین دلیل قبل از آموزش باید از نظر
افسردگی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

ناتوانی های فیزیکی
ریسک ناتوانی های فیزیکی در سالمندان
مبتال  به دیابت بیشتر است .آنها در انجام
فعالیتهای روزمره مانند خوردن ،لباس
پوشیدن ،توالت رفتن آماده سازی وعده غذایی،
استفاده از تلفن ،مسافرت رفتن ،مدیریت
اقتصادی با مشکالت بیشتری مواجه هستند.
به عالوه بیشتر در معرض خطر از دست دادن
شنوایی ،کاهش فعالیت ،خطر زمین خوردن
و درد مزمن هستند .برنامه آموزشی برای این
بیماران به صورت فردی مفید تر از گروهی است
و باید آموزش به مراتب ساده تر انجام شود.
بر اساس موارد گفته شده و مالحظات
خاص در سالمندان مبتال به دیابت به طور
خالصه باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
• استفاده از وسایل و ابزارهایی که استفاده
و حمل آنها ساده تر است

• هر موقع الزم است و امکان دارد ،برنامه
خودمراقبتی ساده تر شود
• جلسات آموزشی در محیط ساکت انجام
شود و دستورالعمل ها پله به پله توضیخ
داده شود .آموزش ها قابل فهم باشد.
تعداد جلسات آموزشی بیشتر و زمان هر
جلسه کوتاه تر باشد.
• آموزش ها بیشتر به صورت فردی باشد
تا گروهی
• مطمئن شدن از اینکه بیماران میتوانند
افزایش قند خون را متوجه شوند و به
مراقبین سالمت اطالع دهند.
• کاهش پیچیدگی برنامه غذایی و درگیر
کردن همسر یا سایر افراد خانواده در
برنامه خودمراقبتی دیابت تا بیمار را
بیشتر حمایت کنند.
• تجویز رژیم کاهش وزن با احتیاط
ویژه()4
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یائسگی و سالمت روان
مترجم  :اعظم عباسی

یائسگی پایان دورههای قاعدگی یک زن است.
زمانی که یک سال از آخرین قاعدگی میگذرد،
یک زن یائسه شده است .در ماهها حتی گاهی
تا سالها قبل از يائسگي هورمونهایی چرخه
قاعدگی را تنظیم میکنند .میانگین سن یائسگی
 51سال است .اما این متغیر است ،برخی از زنان
آخرین قاعدگی را در  40سالگی و برخی دیگر
در اواخر  50سالگی پشت سر میگذارند.
هر چیزی که به تخمدان آسیب برساند یا
تولید استروژن را متوقف کند ،می تواند باعث
یائسگی زودتر شود ،این شامل:
• سیگار کشیدن
• شیمی درمانی یا پرتودرمانی
• جراحی برای برداشتن تخمدان ها
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عالئم یائسگی
تجربه هر زن در دوره یائسگی ممکن
است متفاوت باشد ،عالئم متداول یائسگی
عبارتند از:
• دوره های نامنظم
• گرگرفتگی و تعریق شبانه
• خشکی واژن

• خواب آشفته
• بی اختیاری ادرار
همچنین زنان برای اولین بار به افسردگی
مبتال میشوند و یا ممکن است افسردگی سابق
مجددا عود کند .برخی از خانمها هم از مشکالت
حافظه و عدم توانایی تمرکز میگویند.

کاهش عالئم یائسگی
روشهـای موثـری بـرای مقابله بـا برخی از
عالئم یائسـگی وجـود دارد.

پریودهـای نـا منظـم :قرصهـای
جلوگیـری از بـارداری بـا دوز پاییـن گزینهای
بـرای افـراد غیرسـیگاری اسـت .اسـتفاده از
هورمون های شـبیه پروژسـترون نیـز میتواند
بـه کنتـرل خونریـزی شـدید و نامنظم کمک
میکنـد .کـه البتـه بهتـر اسـت تجویـز قرض
تحـت نظـر پزشـک انجـام گیـرد.

خشکی واژن :مرطوب کنندههای واژن هم
میتوانند خشکی را برطرف کنند.

گرگرفتگی :بسیاری از خانمها میتوانند
گرگرفتگی را با رویکردهای کمک به خود
مانند شروع تمرینات تنفس عمیق در ابتدای
گرگرفتگی ،پوشیدن لباس گشاد و راحت،

خنک نگه داشتن محل کار و خانه به ویژه اتاق
خواب این مشکل را حل کنند.
مصرف استروژن یا سایر هورمونها میتواند
برای تسکین عالئم کوتاه مدت مانند گرگرفتگی
و تعریق شبانه بی خطر و موثر باشد  ،البته به
شرطی که با رعایت بهداشت فردی زن باشد.
هورمون درمانی همچنین برای جلوگیری
از پوکی استخوان در زنان در معرض خطر
شکستگی استخوان نیز موثر است.
باید در نظر داشت که تغییر در سطح
هورمونهای زنانه میتواند باعث ایجاد تغییرات
موقتی خلقی ،از جمله  افسردگی  شود.
گاهی در این مدت میزان افسردگی دو برابر
میشود .زنانی که در گذشته با افسردگی یا
اضطراب دست و پنجه نرم میکردند نیز ممکن
است دوباره  عالئم را مشاهده کنند.
دکتر هادین جوفه ،دانشیار پائوال جانسون
و دانشیار روانپزشکی در بهداشت زنان در
دانشکده پزشکی هاروارد میگوید :تغییر در
سطح هورمونهای زنانه میتواند باعث تغییر
خلق و خوی در سایر مراحل زندگی شود،
بنابراین لزوماً تعجب آور نیست که آنها میتوانند
بر روی خلق و خوی در دوران یائسگی نیز تأثیر

تغییر حالت در دوره یائسگی و یائسگی
اغلب خفیف است .دکتر جوفه میگوید" :عالئم
افسردگی مالیم تر با تغییرات هورمون در
ارتباط است ".به عنوان مثال جوفه که نویسنده
اصلی یک مطالعه در سال  2019در مجله غدد
درون ریز بالینی و متابولیسم بود که افزایش
عالئم افسردگی در دوران یائسگی را با نوسانات
دو هورمون پروژسترون و استرادیول (قویترین
شکل استروژن) مرتبط دانست .اما وقتی
صحبت از افسردگی اساسی (شکل شدیدتر
افسردگی بالینی) می شود ،ارتباط با تغییرات
هورمون زنانه مشخص نیست.
اکثریـت قریب بـه اتفاق زنانی کـه در دوره
یائسـگی دچار مشـکالت خلقی قابـل توجهی
میشـوند  ،در گذشـته بـه آنها مبتلا بودهاند.
دکتـر جوفـه میگویـد ،نسـبتاً نـادر اسـت که
کسـی کـه هیـچ سـابقه افسـردگی و اضطراب
نـدارد ،ناگهـان دچـار یـک مـورد شـدید در
یائسـگی شـود .علاوه بـر ایـن ،میانسـالی
(منظـور زمانـی کـه یائسـگی رخ میدهـد)
زمانـی اسـت که زنـان گاهی اوقات بـا چندین
منبـع اسـترس روبـرو میشـوند ،از جملـه
مراقبـت از کـودکان ،برخـورد با والدین مسـن
و تغییـر در زندگی ،همه اینها ممکن اسـت در
بروز افسـردگی و اضطـراب در این موارد نقش
اساسـی داشـته باشد

اضطراب و یائسگی
در حالـی کـه تحقیقـات به وضوح یائسـگی
و افسـردگی را مرتبـط کـرده اسـت ،امـا وقتی
صحبـت از اضطـراب اسـت ،ارتبـاط آن کمتـر
مشـخص اسـت .دکتر جوفه می گویـد" :ما در
مورد اضطراب یائسـگی بسـیار کمتـر میدانیم.
وی میگویـد :برخـی شـواهد نشـان میدهد که

اما این ارتباط آشکار ممکن است منعکس
کننده تفاوت تشخیص حمالت وحشت از
یک عالمت یائسگی معمول گرگرفتگی باشد،
دکتر جوفه میگوید ،اینها میتوانند شبیه هم
باشند .در طی یک حمله وحشت ،ممکن است
ریتم قلب شما به هم بخورد و احساس تعریق
و گرما کنید ،در مورد گرگرفتگی نیز همین
مسئله وجود دارد .قبل از گرگرفتگی ،برخی از
خانم ها "هاله ای" را تجربه میکنند که اصطالح
پزشکان برای توصیف احساس قبل از یک
بیماری مغزی (مانند میگرن) است .قبل از این
برای زنان احساس گرما زدگی پیش میآید وی
معتقد است یکی از راه های تمایز گرگرفتگی و
حمالت وحشت این است که گرگرفتگی باعث
نمی شود دچار تنگی  نفس شوید ،در حالی که
در حمالت وحشت ممکن است باشد.

تغییرات سالمتی و اختالالت خلقی
تغییر در سالمت جسمی شما در زمان
یائسگی نیز ممکن است باعث ایجاد تغییرات
خلقی شود .به عنوان مثال ،اضطراب ممکن
است باعث پرکاری غده تیروئید شود ،که با
افزایش سن بیشتر اتفاق میافتد .عالوه بر
این ،اضطراب و افسردگی ممکن است در اثر
کمبود خواب ایجاد شود ،که در زمان یائسگی
نیز بیشتر دیده میشود ،زیرا تغییر هورمونها
باعث گرگرفتگی شبانه یا سایر اختالالت خواب
میشود که زنان نمیتوانند استراحت مورد نیاز
خود داشته باشند.
بنابراین  ،در هنگام یائسـگی برای محافظت
از سلامت روانـی خـود چـه کاری مـی توانید
انجـام دهید؟
توجه داشته باشید که تغییرات خلقی
ممکن است با سایر عالئم یائسگی همراه باشد.

خلق و خوی خود را کنترل کنید و

برای کاهش عالئم احتمالی  ،تغییراتی در
سبک زندگی مانند افزایش ورزش ،خواب
کافی و کنترل استرس ایجاد کنید.

با دیگران تماس بگیرید و تنها مبارزه
نکنید.

بدانید که این اوضاع موقتی است به
طور معمول ،تغییرات خلقی همراه با تغییرات
هورمونی زنان در دوران یائسگی دوام زیادی
ندارد .دکتر جوفه میگوید" :داده ها نشان
میدهد که این خطرات مرتبط با هورمون با
افزایش زمان پس از یائسگی کاهش مییابد”  
وی میگوید افرادی که تصمیم دارند با استفاده
از داروهای ضد افسردگی یا روش های دیگر
وضعیت خود را درمان کنند ،لزوماً مجبور
نیستند که درمان را برای همیشه ادامه دهند،
او میگوید "من بسیاری از زنان را میبینم که
واقعاً میترسند که این موضوع به یک تجربه
پیری ناخوشایند تبدیل شوند “ که این مورد
صحیح نبوده و کمک همیشه در دسترس است.

منبع health.harvard :
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بگذارند .اختالل دیسفریک قبل از قاعدگی (که
نوع شدیدتری از سندرم پیش از قاعدگی است
و بر روحیه تأثیر میگذارد) و افسردگی پس
از زایمان نمونههای دیگری از شرایطی هستند
که با تغییرات هورمونی در داخل بدن ایجاد
میشوند ،دکتر جوفه میگوید" :این اختالالت
 ٪100مبتنی بر هورمون نیستند" ،اما
هورمونهای زنانه نقش اصلی را دارند.

زنـان در طـی یائسـگی و پـس از آن ،بیشـتر
دچـار حملات وحشـت میشـوند( .حملـه
وحشـت با احسـاس ناگهانـی اضطـراب همراه
اسـت ،کـه همـراه بـا عالئمـی ماننـد تعریق ،
لرزیـدن  ،تنگـی نفـس یـا اختالالت بـی ضرر
ریتـم قلـب به نـام تپـش قلب اسـت).

الگوهای دیگر مانند خواب و میزان استرس
خود را یادداشت کنید .در صورت شدید شدن
عالئم و اختالل در زندگی روزمره  ،از متخصص
کمک بگیرید.

شماره 244

تاثیر خـوش بینی در سـالمندان
دکتر رضافدای وطن.پزشک و دکترای سالمت سالمندان.رییس دانشگاه آزاد واحدعمارات و آکسفورد
مریم ترابیان.دانشجوی دکتری سالمندی

مقدمه:

جمعیت جهان به سرعت در حال پیرشدن
است و تغییرات دوران سالمندی می تواند
تأثیرات عمیقی بر زندگی و بهداشت روانی
سالمندان داشته باشد .اگر فرد ،انعطاف
پذیری و آمادگی ورود به این مرحله را داشته
باشد ،توانایی سازگاری با این تغییرات بیشتر
خواهد بود ،در مقابل اگر سالمندان این
تغییرات را در جهت منفی ادراک کند میزان
انعطاف پذیری و سازگاری اش پایین خواهد
آمد .اریکسون ( ) 1960معتقد است افرادی
که زندگی بزرگسالی با صمیمیت و زایندگی
را تجربه می کنند ،به تمامیت و یکپارچگی
دست می یابند و دوران پیری و سالمندی
پربارتر و احساس لذت بیشتری دارند .

بنابراین میتوان گفت دوران سالمندی ،دوران
درک پیری و کنارآمدن با شرایط زندگی این دوره
به عنوان مرحله ی یکی کردن تجربیات زندگی
است .ادراک از پیری ،معیاری برای رضایت هر فرد
از پیری خودش و بازتابی از تطابق فرد با تغییرات
مرتبط با پیری است .ادراک از پیری به درک پیری
یا نگرش نسبت به پیری اشاره دارد ،اما آن را به
عنوان تجربه ی افراد از فرایند پیری و انتظارات
دربارهی نتایج و فرایند پیرشدن توصیف می کنند.

نشانه پیری موفقیت آمیز:
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عوامل زیادی به عنوان نشانه پیری موفقیت آمیز
مورد بررسی قرار گرفتهاند که یکی از آنها ادراک
از پیری است .ادراک از پیری به عنوان یکی از
پیش بینی کننده های ناشی از ناتوانی عملکردی
و مرگ ومیر در بین سالمندان مورد بررسی
قرار گرفته است و رابطه آن با پیامدهای مرتبط
با سالمت روان تأیید شده است .افراد با ادراک
پیری مثبت ،کمتر از افراد با درک پیری منفی
جان خود را از دست می دهند .رابطه بین ادراک
از پیری با متغیرهای سالمت روانشناختی مانند
رضایت از زندگی ،افسردگی و اضطراب ،فعالیت
روزانه ی زندگی ،ترک رابطه و فعالیت بدنی در
بین سالمندان اثبات شده است .ادراک از پیری،
معیاری برای رضایت فرد از پیری خودش و بازتابی
از تطابق فرد با تغییرات مرتبط با پیری است.
در طول دوره ی زندگی اعتقادات افراد در

مورد پیری ،بقا ،تجارب شخصی و نگرش های
اجتماعی شکل می گیرد و از طریق رفتاری،
روان شناختی و فیزیولوژیکی ممکن است بر
نتایج مرتبط با سالمت تاثیر داشته باشد .یکی
از متغیرهای مهم که ممکن است در نحوه ی
شکل گیری اعتقادات و تجارب منفی و مثبت
افراد تاثیر داشته باشد ،خوش بینی است.

خوش بینی به عنوان یک میانجی مثبت می تواند
اهمیت خود را از طریق راهبردهای کنار آمدن موثر،
راهبردهای حل مساله ،جست و جوی اطالعات و قاب
گیری مجدد به صورت مثبت در حوزه های روان
شناختی مانند حمایت اجتماعی و ادراک کنترل بر
زندگی فرد اعمال کند .سلیگمن ( )2009خوش بینی
را به نوعی الگوی فکری قابل آموزش و یادگیری می
داند که به افرد در رویارویی با شرایط دشوار کمک
می کند .هم چنین می توان آن را یک متغیر تمایز
بین فردی دانست که میزان انتظارات مطلوب و کلی
افراد نسبت به آینده شان را منعکس می کند و طبق
علم روان شناسی این تفاوت در بین افراد مهم است.

تحقیقات نشان داده است که افراد سالمند
نسبت به بزرگساالن خوش بینی کمتری درباره
ی آینده شان دارند ،اما در سنین باالتر یعنی در
حدود  80سالگی این خوش بینی و انتظار مثبت
بیشتر می شود .افراد خوش بین از رفتارهای
انطباقی سازگاری روانشناختی ،بهزیستی  
روانشناختی ،عزت نفس باال ،تجربه ی سطوح
پایین استرس و رویدادهای منفی و کاهش مرگ
و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی برخوردارند.

نتیجه گیری:
با توجه به اینکه دوران سالمندی با آسیب
پذیری و مشکالت بیشتری همراه است و این
تغییرات به نوبه ی خود  ممکن است باعث کاهش
رضایت از زندگی و مشکالت روان شناختی
مرتبط بین این افراد شود ،برای کنارآمدن
موفقیت آمیز و آماده کردن افراد سالمند برای
مواجهه شدن با این تغییرات ،می تواند در زمینه
ی شناسایی عواملی که ممکن است به نوعی در
نگرش فرد سالمند نسبت به پیری نقش داشته
باشد ،پژوهش هایی صورت گیرد.

یکی از عوامل مهم در حیطه ی ارتقای
سالمت سالمندان ،مثبت نگری وخصوصا خوش

بینی است که به عنوان یک عامل مثبت با ابعاد
مختلف زیستی ،اجتماعی و روان شناختی
سالمندی و به خصوص ادراک فرد از دوران
سالمندی می تواند در ارتباط باشد.

مطلب پایانی:

یافته های پژوهش های مختلف نشان می
دهد که خوش بینب به عنوان یکی از منابع
مهم سالمت روان می تواند ادراک از پیری را به
طور معناداری پیش بینی کند .تاثیرات خوش
بینی می تواند پیامدهای مهمی در پیشگیر یاز
مشکالت سالمت روان و مدیریت نتایج سالمتی
در اواخر زندگی داشته باشد .بنابراین بررسی
ادراک از گذر عمر و همچنین خوش بینی و
احساسات مثبت اهمیت بسزایی دارد .بنابراین
انجام مداخالت ران شناختی به صورت برگزاری
کارگاه های آموزش خوش بینی ،گروه درمانی
های با رویکرد خوش بینی و تدوین پروتکل های
مبتنی بر خوش بینی باری آمادگی سالمندان
نسبت به ورود به دوران سالمندی و سبک کنار
آمدن موثر از مواردی است که توصیه می شود.
با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری
کرد که ارتقای خوش بینی و احساسات مثبت
یکی از راه های مهم برای مقابله با پیامدهای
مضر ادراک از پیری و دوران سالمندی است.
صالح منیجه« .et al ,پیشبینی ادراک از پیری بر

اساس خوشبینی در بین سالمندان شهرستان قم ».نشریه
علمی پژوهشی سالمند .461-450 :)2020( 14.4

باقری شیخانگفشه ,فرزین and ,شباهنگ« .پیشبینی

بهزیستی روانشناختی سالمندان براساس معنویت،

حمایت اجتماعی و خوشبینی ».مجله دین و سالمت 7.2
(.32-22 :)2020

بردیا فرجی  ،کارشناس
ارشدمددکاری اجتماعی

پدیده سالمندی فعال و اهمیت توجه به آن
مسئله مهم در سیاستگذاری های جمعیتی ،بهداشتی
و درمانی  توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده
است  .در کشور ما  حدود  9/7درصد جمعیت را
سالمندان تشکیل می دهند .با وجود افزایش پدیده
سالمندی ،متاسفانه نه درساختارها و نه در آمادگی
بیمه ها و نهادهاو مراکز نگهداری  یا شهرسازی ها
و مناسبات خانوادگی  برای مواجهه با این پدیده
تدبیری اندیشیده نشده است .هر چند در اصل بیست
ویکم قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی ،
درمانی ،مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی
است اما به این مهم در عمل توجه نگردیده است.
در دهه های اخیر لزوم برخورد مناسب و جامع با
مسئله سالمندی جمعیت که تضمین کننده کیفیت
زندگی آنها باشد منجر به روی آوردن جوامع به
دیدگاه مثبت به سالمندی و به ویژه سالمندی فعال
گردیده است
واژه سالمندی فعال ابتدا بوسیله سازمان هایی
مانند سازمان جهانی بهداشت  ،سازمان های همکاری  
منطقه ای و توسعه و اتحادیه اروپا در سال 1990
مطرح شد  .سالمندی فعال به معنای فرآیند بهینه
سازی فرصت ها برای سالمت  ،مشارکت و امنیت
در راستای کسب کیفیت زندگی با افزایش سن
است .منظور از واژه فعال نه تنها ادامه فعالیت بدنی
و مشارکت در نیروی کار  ،بلکه تداوم مشارکت در
اجتماع ،سیاست  ،فرهنگ  ،معنویت و امور شهروندی
است .حتی سالمندانی که دچار معلولیت شده اند نیز
در این رویکرد می توانند مشارکت فعاالنه در خانواده
و اجتماع داشته باشند.
نظریه سالمندی فعال  واکنشی در برابر نظریه
عدم مشارکت بود در نظریه عدم مشارکت از پیری
به عنوان دوره ای اجتناب ناپذیر همراه با کناره
گیری از نقش های موجود یاد می شود.در این
زمان بود که واژه ی سالمندی فعال مطرح شد
چون حامیان سالمندی فعال معتقد بودند اتخاذ
سیاست های سالمندی فعال می تواند منجر به
بهبود درک از خود  ،بهبود شرایط جسمی و محیط
فرهنگی – اجتماعی برای سالمندان شود.

• بعد سالمتی

• بعد اجتماعی
• فکری
• فیزیکی
• مالی
• عاطفی
• معنوی
ویلیام فاستر وآلن واکر درپژوهشی که پیرامون
سالمندی فعال در سال  2015انجام دادند معتقد
بودند مفهوم جامع سالمندی فعال این پتانسیل را
دارد که منافع همه ی ذینفعان شامل شهروندان،
سازمان های غیردولتی  ،منافع تجاری و سیاست
گذاران را با هم در نظرگیردو این مسئله بسیار حائز
اهمیت است که سالمندان تا جای ممکن مستقل
 ،خودمختار و فعال باقی بمانند تا بتوانند مشارکت
مولدی را در اجتماع به همراه داشته باشند.

عوامل موثر بر سالمندی فعال:

سالمندی فعال به مجموعه ای از عوامل
بستگی دارد که افراد  ،خانواده ها و جوامع را در
برگرفته است  .از جمله :
تعیین کننده های رفتاری :حفظ سبک های
زندگی سالم در همه ی مراحل زندگی بسیار
مهم است .؛مثال مصرف سیگار یکی از خطرهای
اصلی بیماری های قلبی و عروقی است .رژیم
غذایی و فعالیت فیزیکی دو عامل بسیارمهم
هستند  .دریافت انرژی بیش ازاندازه همراه با
نداشتن فعالیت فیزیکی  ،به طورگسترده ای خطر
بیماری های قلبی  ،مزمن ومعلولیت را در سنین
سالخوردگی افزایش می دهد.
تعیین کننده های مرتبط با محیط فیزیکی:
محیط های فیزیکی که بر اساس سن مناسب باشند
 ،میان افراد متفاوت است،ولی برای افراد سالمند بسیار

 .1حق شناس ،نادر(  )1391ارزیابی سیاست های اجتماعی
– جمعیتی سالمندی فعال در ایران وچالش های فرارو،موسسه
مطالعات وپژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 .2محمدی و همکاران ( )1395تحلیل تجربه سالمندان
ساکن در اجتماع از فعال بودن ،مجله سالمندی ایران
 .3دری و همکاران()1398مفهوم سالمندی فعال در سایه
ابتال به دیابت ،مجله حیات
 .4موحد ،مجید،مجیدی  ،مریم ()1397شاخص های
سالمندی فعال و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر
شیراز،نشریه دانشکده علوم پزشکی شیراز
 .5بتولی ،امیرحسین ( )1395سالمندی سالم،نشر ارجمند
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سالمندی به عنوان یکی از مراحل مهم زندگی   برای سالمندی فعال هفت بعد را
انسان مطرح بوده و در دنیای امروز به عنوان یک ذکر کرده اند که عبارتند از:

پراهمیت است ؛مثال افرادی که در محیط های نا امن
و با موانع فیزیکی متعدد زندگی می کنند بیشتر از
تنهایی و مشکالت جابجایی رنج می برند .
عوامل مرتبط با تعیین کننده های محیط
اجتماعی :حمایت اجتماعی  ،رهایی از خشونت و
بدرفتاری و دسترسی به آموزش بلندمدت عوامل
کلیدی در محیط اجتماعی اند که سالمت ،امنیت و
مشارکت افراد سالمند را تقویت می کند.
تعیین کننده های اقتصادی :سه جنبه از
محیط اقتصادی اثر مهمی بر سالمندی فعال دارد
که شامل امنیت درآمدی  ،دسترسی به کار در
سراسر دوره زندگی و حمایت اجتماعی است
پیشنهادهایی در راستای اجرای طرح سالمندی
فعال طی پژوهش ها در کشور ارائه گردیده است
که شامل اصالح زیرساخت های نظام خدمات بیمه
سالمندی  ،هزینه های دارویی  ،درمانی ومراقبتی
ومراکزنگهداری سالمندان و نیز پروژه ایجاد بانک
اطالعاتی  ،تامین مسکن سالمندان و در نهایت احداث
یک نمونه شهر دوستدار سالمند در کشور،ایجاد
مجتمع مسکونی بازنشستگان سالمند درکشور
 ،ایجاد و راه اندازی یک مجموعه با انواع خدمات
و مراقبت های سالمندی  ،بهره گیری ازتجارب
ارزنده سالمندان  ،برگزاری مراسم های تفریحی و
مفرح  ،احداث یک مرکز مراقبت از سالمندان مبتال 
به دمانس  ،تربیت نیروهای متخصص در حوزه
سالمندان ،تشویق ارتباط بین نسلی با تطبیق جوانان
وسالمندان دریک محیط یادگیری گروهی می باشد.
منابع :

شماره 244

بـازی فکری
سالمندانی
کـه زوال
عقل دارند
مـژگان قهرمانـی /بوزندانـی کارشناسـی
ارشـد روان شناسـی بالینـی آسایشـگاه خیریه
کهریـزک اسـتان البـرز

بـــازی فکـــری ســـالمندان
 games-for-elderlyن ــه تنه ــا ج ــذاب
اســـت بلکـــه مـــی توانـــد حافظـــه،
مهـــارت هـــای زندگـــی روزانـــه ،و
س ــامت ذه ــن آن ه ــا را افزای ــش ده ــد.
تمریــن هــای ذهنــی بــرای فعــال نگــه
داشــتن ذهــن بــه انــدازه تناســب انــدام و
قــدرت بدنــی در ســنین بــاال اهمیــت دارد.
در تمــام طــول عمــر ،مغــز مســئول شــاد
نــگاه داشــتن ماســت و هرچــه ســن مــا باالتر
مــی رود ســامت ذهنــی بخــش بزرگــی از
داشــتن زندگــی مســتقل اســت.
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بـرای اطمینـان از اینکـه مغز ما بـه بهترین
وجـه ممکـن کار مـی کنـد ،ذهـن هـر روز
بایـد بـه چالـش کشـیده شـود .خوشـبختانه،
ورزش هـای ذهنـی بـه لطـف بازیهای سـریع
و فعالیـت هایـی کـه همـه جـا و بـرای همـه
امـکان پذیـر و لـذت بخش هسـتند مـی تواند
سـرگرم کننده و آسـان باشد.
مـا تعـداد زیـادی از بهتریـن بـازی فکـری
سـالمندان و فعالیـت هایی که برای سـالمندان
مناسـب و در عین حال سـرگرم کننـده و موثر
هسـتند و آزمایـش شـده انـد را در اینجـا ذکر
می کنیم.

بازی فکری سالمندان و بازی های
که ذهن را فعال و دستان را چابک
نگه میدارند

برای سالمندان ساختن وسایل نه تنها یک
راه عالی برای استفاده از تخیل است بلکه کمک
به حفظ چابکی دست ها و انگشتان درهنگام
ساختن وسایل خانه یا هدیه برای دوستان
و خانواده می کند .کارهای هنری و صنایع
دستی نباید خیلی پیچیده و گران باشد .چرا
سعی نمی کنید که قاب عکس های قدیمی را
با کوالژ کاغذی تعویض کنید و یا از مجالت،
کارت های تبریک بسازید یا برای نوزادان
وسایل مورد نیاز ببافید؟

مغز را با جدول کلمات مشغول
نگهدارید

جدول کلمات یک چالش لذت بخش
است که مغز را مشغول نگه میدارد و ورزشی
برای ذهن محسوب می شود .حتی اگر تمام
بخشهای یک جدول حل نشود ،تالش برای
به دست آوردن پاسخ ،کار با دیگران و تالش
بیشتر باعث تغییر در سالمت مغز می شود.

در اینجا یک نمونه از بازی کلمات می آوریم.
ستونی از کلمات که در هر ردیف یک جفت

کلمه وجود دارد که هر دو در یک کلمه وجه
اشتراک دارند .برای مثال ردیف اول :قفل و
پیانو .جواب کلید است ،هر دو در داشتن کلید
مشترک هستند.
•کلید – پیانو
•کشتی – کارت
•درخت – ماشین
•مدرسه – چشم

بینگو و سالمت ذهن سالمند

بینگو( یک بازی شبیه دبرنا) بازی سرگرم
کننده و راحتی ست که با تعداد کم یا زیاد افراد
می تواند انجام شود .این بازی فکری سالمندان
یکی از رایج ترین بازی ها برای افراد مسن است
که عالوه بر جذاب و انگیزشی بودن دارای فواید
زیادی برای سالمت سالمندان است.
بـرای مثـال ایـن بـازی سـه حـس شـنوایی
(زمانیکـه شـماره هـا گفتـه مـی شـود)،
بینایی(دیـدن کارت ها) و المسـه (پیـدا کردن
شـماره هـا و کارت هـا) را تحریک می کند .این
بـازی فعالیـت گروهـی بسـیار خوبی اسـت که
حـس تنهایـی را کم کرده و حس تندرسـتی را
افزایـش مـی دهد.

صدهـا بـازی تقویـت کننـده مغـز بصـورت
آنالیـن وجـود دارد کـه باعـث بهتـر شـدن
حافظه و سلامت روان در سالمندان در سنین
باال و حتی قبل از آن اسـت .حتی کسـانی که
زیـاد بـا تکنولـوژی آشـنایی ندارند بـازی های
آنالیـن را بـه راحتـی مـی توانند پیـدا کنند و
دسترسـی سـریع داشـته باشـند و از انجام آن
لـذت ببرنـد .حتـی مـی تواننـد آن را بـا چند
نفـره بـازی کنند.

معماهای منطقی برای داشتن فکر
متفاوت

معماهـای منطقـی فعالیتـی هیجـان انگیـز
اسـت که توانایی فـرد در اسـتفاده از اطالعات
فراهـم شـده و بدسـت آوردن جـواب منطقـی
را امتحـان می کنـد .معماهـای منطقی امکان
تفکـر خـارج از چهارچـوب ،آفرینـش راه حـل
هـای جدیـد و تثبیـت خاطـرات را برای شـما
فراهـم مـی کند.

معماهای منطقی برای سالمندان بسیار
ایده آل هستند زیرا تفکر جانبی را به کار
انداخته و مسیرهای عصبی را که احتماال بعد از
بازنشستگی غیر فعال شده اند را فعال می کند.

پازل ها برای تحریک کردن مغز

برای بسیاری از افراد ،پازل ها اولین بازی
های پروش مغز هستند که ما انجام داده ایم.
با این حال ،با افزایش سن  ،در خصوص بازی
فکری سالمندان ممکن است فراموش کنیم
پازل ها چقدر در تحریک ذهن موثر هستند.
فایده دیگر پازل این است که با کم کردن فشار
خون و کاهش سرعت تنفس به آرام شدن افراد
مسن کمک می کند .حتی بعضی ،پازل ها را
نوعی از مراقبه می دانند که برای سالمندان با
ذهن مشغول ایده آل است.

کارهایی برای تقویت حافظه و
سالمت ذهن سالمند

در اینجا تعدادی بازی برای تقویت حافظه
و توجه که مهارتهای اساسی برای سالمندان
هستند که در اثر استفاده نکردن به راحتی
ضعیف می شوند ذکر می شود.

2.ماه های سال را به ترتیب حروف الفبا
بگویید.
3.شـش چیـزی کـه مـی توانیـد بـا آنها
پاهای خود را بپوشـانید و با “س” شروع
می شود نام ببرید.
4.هرکجا هستید به اطرافتان نگاه کنید و
طی دو دقیقه پنج شی قرمز پیدا کنید
که در جیب جا شود و پنج شی آبی که
در جیب جا نمی شود.

بازی فکری سالمندان و سودوکو

سـودوکو بـازی ذهنـی عالـی بـرای افـراد در
تمـام سـنین و توانایی هـای مختلف اسـت .به
زبـان سـاده ،سـودوکو بـازی منطقـی سـت که
قـدرت حـل مسـئله و پیـدا کـردن الگوهـای
عـددی را درگیـر میکنـد .مهـارت هایـی که با
ایـن بازی رشـد مـی کننـد ،پیامدهایـی واقعی
دارنـد چـرا کـه آنهـا بـه سـالمندان در ارزیابی
نتایـج تصمیماتی کـه در زندگی بـا آنها مواجه
هسـتند کمـک میکنـد .از آنجاییکـه سـودوکو
یک چالش اسـت ،کامل کـردن این معما حس
موفقیـت را میدهد که در فعالیت های دیگر در
سـن بـاال بـه سـختی به دسـت مـی آید.

بازی فکری سالمندان و شطرنج
برای تقویت مهارت برنامه ریزی

قـرن هاسـت که شـطرنج وجـود دارد اما به
آن بـه عنـوان بـازی که سلامت ذهـن و روان
را تقویـت میکنـد کمتر پرداخته شـده اسـت.
شـطرنج تمامـا درمـورد اسـتراتژی  ،برنامـه
ریـزی از قبـل و تفکر خارج از چارچوب اسـت
– بـه بیان سـاده  ،این یک فعالیـت عالی برای
تمام سـنین اسـت.
بعضـی از افـراد ممکـن اسـت از شـطرنج
اجتنـاب کننـد  ،زیـرا تصـور مـی کننـد برای
بـازی کـردن باید نبوغ داشـته باشـند  ،اما این
طور نیسـت :شـگفت آور اسـت که  ،فقط پس

بازی فکری سالمندانی که زوال

عقل دارند

بـازی هایـی کـه مغـز را
تحریـک میکنـد رونـد
زوال عقـل را کنـد میکند.
فعال نگه داشتن ذهن در سالمندان بسیار
حیاتی ست .همانطور که ذکر شد راه های
بسیار زیادی برای انجام این کار وجود دارد.

یــک تحقیــق بــه تازگــی نشــاده داده اســت
کــه ســالمندانی کــه پنــج تــا شــش هفتــه
مــدوام بــه کامــل کــردن تمرینــات مغــزی
از قبیــل  بــازی هــای حافظــه یــا معماهــای
اعــداد مــی پردازنــد ســامت روان آنهــا در
حــوزه حافظــه ،منطــق و پــردازش اطالعــات
پیشــرفت داشــته اســت .تاثیــر ایــن تمرینــات
حداقــل پنــج ســال دوام دارد.

انجـام بـازی های مغـزی می توانـد تاثیرات
منفـی ذهنـی ناشـی از پیری را کاهـش داده و
سـرعت آن را کـم کند و چندین سـال به عمر
مغـز اضافـه کنـد .مطالعـات اخیـر نشـان می
دهـد کـه اگـر شـما فقـط پنـج دقیقـه در روز
نیـاز دارید تـا بازی یـا معماهـای تقویت ذهن
را انجـام دهیـد تـا بتوانیـد سلامت روان خود
را بـه طرز قابـل توجهی افزایش دهید .دسـت
بـه کار شـوید ،ذهـن را بـه چالش بکشـید و از
بـازی لـذت ببرید!
منبع :انجمن سالمندی آمریکا
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بازی های سرگرم کننده و تعاملی
آنالین

1.با هر یک از حروف اسمتان دو شیء نام
ببرید .تا پنج مورد افزایش دهید و سعی
کنید هربار از موارد جدید استفاده کنید.

از چنـد مـاه بـازی  ،شـطرنج حتـی مـی تواند
بـه تقویـت ضریـب هوشـی شـما کمـک کند.
اگـر تنهـا هسـتید و یا نیـاز به تقویـت مهارت
خـود داریـد مـی توانیـد آنالین شـطرنج بازی
کنیـد .سـالمندانی که با تمرکز کردن مشـکل
دارنـد ،شـطرنج مـی توانـد به آنهـا کمک کند
تـا تمرکزشـان افزایش پیـدا کند.

شماره 244

مولود موسوی کارشناس ارشد روانشناسی
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چگونه افکار منفی دور کنیم
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هر فردی در واکنش به اتفاقات اطرافش به
گونه ای خاص ومتفاوت از دیگران عکس العمل
نشان میدهد .اگر دقت کرده باشید چند فرد در
حالیکه یک اتفاق مشترک را تجربه میکنند،
رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند .به عنوان
مثال واکنشهای فرزندان یک خانواده به فوت پدر
یا مادرشان ،واکنش رانندگان خودروها زمان گیر
افتادن در یک ترافیک در یک خیابان ،واکنش چند
فرد با سطح درآمد و اقتصادی مشابه به تغییرات
ناگهانی قیمت ارز یا طال .تقریبا همه آنها به گونه
متفاوتی رفتار میکنند.در اصل عامل دیگری که
فکر اتوماتیک نامیده میشود ،در این بین وجود
دارد .چیزی که در اصل ماهیت و نوع احساس
و نوع رفتار را رقم میزند .این فرآیند را اینگونه
می توان بیان کرد :۱ :اتفاق  :۲فکر اتوماتیک
 :۳احساس و  :۴رفتار .برای پی بردن و آشنا شدن
با این افکار الزم است در ابتدا ویژگیهای این افکار
شناخته شوند .این افکار خیلی سریع و معموال
بعد از یک اتفاق( حتی یک خاطره و یا یک تصویر
یا تجسم ) عمل میکنند ،غالبا منجر به احساس
منفی می شوند ،خود به خودی میآیند ،همه دارند
و در ابتدا قابل شناسایی نیستند اما با آموزش می
توان به وجودشان پی برد .زمانی که بتوان این
افکار را شناخت و افکار ناکارآمد را شناسایی و فکر
جدیدی را جایگزین آن کرد ،آنگاه احساس بهتر
و در نهایت عکسال عمل بهتری شکل میگیرد.

برای شناخت پیدا کردن به آنچه بر شما میگذرد الزم است در طول روز (و هر زمان که یادتان ماند)،
دقت کنید که همان موقع چه احساسی دارید .اگر متوجه شدید که هیجاناتی شبیه عصبانیت ،غم و
یا اضطراب دارید مطمئن باشید که این افکار خودکار وجود دارند .راهی که برای رسیدن به افکار در
اینگونه زمانها وجود دارد اینست که از خودتان بپرسید“ :وقتی این اتفاق افتاد و من این حس رو پیدا
کردم ،اولین چیزی که از ذهن من گذشت چی بود؟” یا ” این اتفاق برای من به چه معنی بود؟” یا
“اون موقع چی تو ذهنم میگذشت ؟” .الزم به تاکید و یادآوریست این فرآیند اگر بصورت ذهنی انجام
شود نتیجه کم یا موقتی خواهد داشت ،اما اگر بصورت مکتوب ثبت شود نتیجه  مثبت و طوالنی تری
را ایجاد میکند .به همین دلیل پیشنهاد میشود جدولی اینچنینی را برای خود داشته باشید.
اتفاق

فکر اتوماتیک

احساس

رفتار

گیر کردن
تو ترافیک          

من همیشه بد شانسم  

عصبانیت

مشت زدن روی فرمان /فحش دادن
و پرخاشگری

این جدول به عنوان مثال آورده شده است .بعد از شناسایی افکار اتوماتیک منفی در طول یک
دوره زمانی (مثال یک هفته) ،به آنالیز این افکار پرداخته میشود.
افکار اتوماتیک

افکاراغلب اتوماتیک هستند ،اما لزوماً درست نیستند ،لزوماً همیشه هم واقعیت را
نمی گویند ،درواقع اغلب دروغ می گویند .اغلب ما اندیشه های خود را باورمی کنیم و معموالً
نمی دانیم که چگونه می توانیم افکارمان را هدایت کنیم ولی می توانیم بیاموزیم که اندیشه
های مثبت امیدوارکننده داشته باشیم ازطریق شناخت یا اندیشه درمانی می توانیم تغییردادن
اندیشه های خود را بیاموزیم واحساساتمان را تغییردهیم .راهی برای تغییردادن اندیشه این است که
وقتی فکرمنفی به ذهنمان خطورمی کند متوجه آن بشوید وبه آن جواب بدهید .اگر اندیشه منفی
را به حال خود رها کنید  ،ذهنتان آن را باورمی کند وبدنتان به آن واکنش نشان می دهد.

افکارمنفی اتوماتیک وطرزبرخورد با آن :

فکرمنفی اتوماتیک  « : ۲توجه به امرمنفی »

فکرمنفی اتوماتیک  « : ۴ذهن خوانی »

بچـه هـا هـم ماننـد بسـیاری ازبزرگترهـا
دردرک اصـل افکارهدایـت شـده بـا دشـواری
روبـه روهسـتند .دکترآمـن کـه متخصـص
روانپزشـکی کـودکان اسـت روشـی اختـراع
کـرد تا بـه کـودکان درک درسـت افکارمنفی
را آموزش بدهـد .دکترآمن ازواژه « افکارمنفی
اتوماتیـک » حـرف  مـی زنـد  ،کـه اگرحروف
اول ایـن سـه کلمـه ()ANTرا درکنارهـم
قراربدهیـم معنـای مورچـه مـی دهـد .او
مـی گویـد  ،اندیشـه بـد مانند داشـتن هجوم
مورچـه بـه داخـل آشـپزخانه اسـت .کـه
ایـن  یکـی بـه سـر و  ذهـن انسـان حملـه
مـی کنـد .وقتـی احسـاس انـدوه مـی کنید ،
وقتـی مشـوش یـا عصبانـی هسـتید  ،حملـه
مورچـه ای سـبب ناراحتی شـما شـده اسـت.
بـرای رهـا شـدن ازشـر مورچـه ها بـه مورچه
خـوار احتیـاج داریـد و اینگونـه مـی توانیـد
احسـاس ناخوشـایندی را کـه به شـما دسـت
مـی دهـد ازمیـان برداریـد .تـا زمانـی کـه
مورچـه هـا را نابود نکنیـد آنها روحیه شـما را
مـورد تهاجـم خود قرارمی دهنـد  ،عزت نفس
شـما را ازبین می برند وقدرت تشـخیص شـما
را نابـود مـی سـازد .راهـی بـرای غلبـه برافکار
اتوماتیـک منفـی ایـن اسـت کـه آنهـا را روی
کاغـذ بنویسـید وبعـد به آنهـا جـواب بدهید ،
اینگونـه مـی توانید قدرت آنهـا را ازبین ببرید.
مجبورنیسـتید هـر فکـری را که درذهن شـما
خطورمـی کنـد بپذیرید.

توجـه بـه امرمنفـی زمانـی مصداق پیـدا می
کنـد کـه شـما درهرحادثـه تنها به مـورد منفی
آن توجـه مـی کنیـد وازکنارجنبـه هـای مثبت
بـی تفـاوت عبورمـی کنیـد .ممکن اسـت حتی
بـه یـک   حادثـه مثبـت برخـورد کنیـد وازآن
ً
مثلا ممکـن اسـت
برداشـت منفـی بکنیـد.
احسـاس کنیـد مـی خواهیـد بـه همسـایه تان
کـه بـه شـدت محتـاج شماسـت کمـک کنید ،
درحالـی کـه آمـاده کمـک کـردن به اوهسـتید
بـه یاد مـی آوریـد که اویـک بارشـما را ناراحت
کـرده اسـت  ،بـا آنکـه بـا ایـن همسـایه بارهـا
برخـورد خوشـایندی داشـته ایـد  ،تنهـا بـه آن
حادثـه منفی فکرمـی کنید .حـال طرزتأثیراین
ذهنیـت منفـی ازکمـک بـه اودریـغ مـی کنید.
مثـال دیگـر  :دودقیقـه دیرآمـدن دوسـتتان به
رسـتوران باعث می شـود شـما تمام جنبه های
مثبـت ایـن مالقـات را فرامـوش کـرده وبـه آن
دودقیقـه دیرآمدن اومـی پردازیـد .توجه کردن
بـه امرمنفی سـببی اسـت تا احسـاس بـدی به
شـما دسـت بدهد .چـه بهترکه درایـن موقع به
جنبـه های مثبـت بپردازید وبه آنهـا بها بدهید.

ذهن خوانی زمانی مصداق پیدا می کند که
فکرمی کنید می دانید بدون اینکه دیگران چه
حرفی به شما زده باشند  ،می دانید که درذهن
آنها چه می گذرد .ذهن خوانی یکی ازمشکالت
مردم دررابطه با یکدیگراست .ذهن خوانی اغلب
دررابطه صمیمانه به چشم می خورد  ،زیرا زن
یا شوهرگمان می کنند که ذهن همسرشان را
می خوانند واین درحالی است که شما هرگزنمی
دانید درذهن همسرتان چه می گذرد .وقتی
می گویید « اومرا دوست ندارد»  « ،آنها درباره
من حرف می زنند»  « ،آنها فکرمی کنند من
هرگزموفق نمی شوم» اقدام به ذهن خوانی کرده
اید .وقتی ازموضوعی سردرنمی آورید بهتراست
آنرا سئوال کنید .بی جهت اقدام به ذهن خوانی
نکنید .ذهن خوانی بسیارعفونی است ومشکالتی
میان اشخاص ایجاد می کند     .

فکرمنفی اتوماتیک  « : ۱همیشه اندیشی »
این اندیشه های اتوماتیک زمانی به ذهن
خطورمی کند که تعمیم مبالغه آمیزمی دهید
 ،فکرمی کنید چون حادثه ای یکباراتفاق افتاده
همیشه اتفاق خواهد افتاد .می گویید « اوهمیشه
ناراحت است ».درحالیکه ممکن است تنها
یکباراورا ناراحت دیده باشید .اندیشه ای مانند«
اوهمیشه مرا عصبانی می کند » بقدری قدرتمند
است که شما را غمگین وناراحت می کند .این
اندیشه دستگاه لیمبیک شما را فعال می سازد.
هرگاه به فکرکلمات مطلقی مانند « همیشه ،
هرگز  ،هیچکس  ،همه  ،هرزمان یا همه چیز
» می افتید درگیراندیشه منفی هستید که به
نظرمی رسد ازیک حادثه واحد وموقتی حادثه ای
همیشگی می سازید .این اندیشه ها روی روحیه ،
نگرش وروابط ما تأثیربسیاربد می گذارند.

ایـن اندیشـه منفـی مشـمول شـرایطی
اسـت کـه پیـش بینی مـی کنید اتفـاق منفی
وناخوشـایندی  روی خواهـد داد .یکی ازدالئل
عمـده احسـاس اضطـراب این اسـت که پیش
بینـی منفـی مـی کنیـد .ایـن امربـه خصوص
درکسـانیکه بـا حملات وحشـت روبـخ رومی
شـوند مشـاهده مـی شـود .وقتـی بـه بدترین
حادثـه ای که ممکن اسـت اتفـاق افتد فکرمی
کنیـد بالفاصلـه ضربـان قلـب خـود را افزایش
مـی دهیـد .تحـت تأثیرایـن اندیشـه عضلات
بدنتـان سـخت وکشـیده مـی شـود .وقتـی
سـواراتومبیل عـازم محـل کارتـان هسـتید ،
پیـش بینـی مـی کنیـد کـه روزبـدی را پیش
روداریـد .بـا ایـن ذهنیـت  اولیـن مشـکلی را
کـه درآن روزبـه خصـوص برایتـان بروزمـی
کنـد بهانـه قرارمـی دهیـد تـا درسـت بـودن
پیـش بینـی خـود را ثابـت کـرده باشـید.
اشـکال اینجاسـت کـه وقتی به حـوادث منفی
احتمالـی فکرمـی کنیـد  ،ذهنتـان متوجـه
امورمنفـی مـی شـود  ،اینگونه آرامـش ذهنی
شـما بـه هم می خـورد ودرنهایت به سلامتی
شـما آسـیب می رسـاند.

فکرکـردن»
این مشکل زمانی بروزمی کند که بدون
اینکه بیندیشید  ،احساس منفی خود را درست
قبول می کنید .احساسات معموالً بسیارپیچیده
هستند .احساسات گاه به شما دروغ می گویند اما
بسیاری ازمردم به احساسات خود اطمینان دارند ،
هرچند دلیل ومدرکی ندارند که این را ثابت کنند.
فکرکردن با احساسات اغلب با این واژه شروع می
شود « احساس می کنم » مث ً
ال « احساس می
کنم تومرا دوست نداری »  « ،احساس می کنم
مشاعرم را ازدست داده ام »  «  ،احساس می
کنم شکست خورده ام »  « ،احساس می کنم
هیچ کس به من اعتماد نخواهد کرد» هرگاه به
احساساتی ازاین قبیل پی بردید بالفاصله درستی
واعتبارآنها را مورد سئوال قراردهید .آیا به راستی
دلیلی دارید که اینگونه فکرکنید؟ آیا با توجه به
حوادث گذشته به این ذهنیت رسیده اید؟
ادامه دارد ...
منابع :

ویلسون،راب ؛ برنج ،رنا (.)1393درمان رفتاری

شناختی به زبان ساده .ترجمه زهره خسروی ،سمیه

رضایی.تهران:انتشارات نسل فردا .چاپ اول (.)2006

برنز،دیوید(,)1980از حال خوب به حال بد ( شناخت

درمانی ) ,ترجمه مهدی قراچه داغی .تهران  :انتشارات
پیکان .1378,
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افکارمنفی اتوماتیک را می توان به
چند مورد خالصه نمود :

فکرمنفی اتوماتیک  « : ۳پیش بینی منفی »

فکرمنفـی اتوماتیـک  « : ۵احساسـی

شماره 244

مشکالت عادتی در کودکان
و راهکارهای درمانی
فاطمه محراب زاده /کارشناس ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص/
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

ناخن جويدن  ،دست در بيني بردن  ،تف
كردن ،قشقرق به پا كردن و  ...عادات نادرست
رفتاري شايعي در كودكان هستند كه شناسايي
علل و برخورد مناسب با آنها مي تواند از تبديل
اين عادات غلط به اختالالت رفتاري جلوگيري
كند .عادتها اغلب موجب خجالت  ،سر افكندگي و
اذيت و آزار والدين و يا آسيب رساندن به خود كودك 
مي شود  .بنابراين به جهت حفظ سالمت جسمي
و عاطفي كودك   ،اين رفتارها به توجه و اقدام
صحيح براي برطرف شدن از سوي والدين نياز دارد.
هنگامي كه عادت هاي رفتاري با واكنش هاي
ناصحيح والدين و اطرافيان همراه شود و كودك 
به دليل اين رفتارها مورد سرزنش تهديد و تنبيه
و  ...قرار گيرد به مرور مسائل عاطفي نيز با آن
همراه شده و كودك دچار مشكالت عاطفي و
هيجاني نيز مي شود و تفاوت هاي بارزي ميان
سطح عملكردها و رفتارهايش با ساير كودكان
ديده خواهد شد و به مرور رفتارهايي مانند ناخن
جويدن  ،مكيدن انگشت و ...در او پايدار مي شود
؛ به طوري كه ما ديگر اين رفتارها را در سن
او عادي نمي بينيم .پس فراموش نكنيم كه ما
والدين هستيم كه با ناآگاهي و رفتارهاي ناصحيح،
عادتهاي كودكانمان را به اختالل تبديل ميكنيم.
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باید و نبایدها در برخورد با رفتارهای
عادتی کودکان
در مقابل کودکانی که عادتهای رفتاری غلط
دارند چه باید کرد؟
1با خونسردي با اين مسئله روبه روشويد و آن را يك فاجعه در تربيت
تصور نكنيد .
2زمان ها و موقعيتهايي را كه آنرفتار اتفاق مي افتد ،مشخص و
سعي كنيد موقعيت ها و عوامل
محرك رفتار را برطرف كنيد.
3عواملي را كه در ايجاد رفتار محرك هستند ،شناسايي كنيد.
4زماني كه عادت رفتاري كودك  رامي بينيد ،او را با روشهاي مختلف سرگرم
كنيد تا عادت رفتاري اش را از ياد ببرد.

5صبور باشيد .عادت يك  شبهبرطرف نمي شوند .
6با تشويق كودكان و جايزه دادن بهآنها  ،رفتار درست آنها را تقويت كنيد.
7با كودكانتان درباره علل وعواقبناشي از عاداتشان سخن بگوييد.
 8اگر يك  روش براي ترك  عادترفتاري جواب نداد ،روش ديگري را
امتحان كنيد و هرگز نا اميد نشويد.
9تشويق وتنبيه هاي معقولي درنظر بگيريد.
 10-در موارد حاد از روانشناس يا
مشاور كمك بگيريد .
در مقابـل کودکانـی کـه عادتهای
رفتاری غلـط دارند چه نبایـد کرد ؟
1از مطرح كردن مشكل كودك  درحضور ديگران به شدت پرهيز كنيد .
2از تهديد كردن اجتناب كنيد .3بدانيد او اين رفتار را براي عصبانيكردن يا لجبازي با شما انجام نمي دهد.
4از فرياد زدن بپرهيزيد.5از تنبيه بدني كودك جدا خودداريكنيد  .فراموش نكنيد تنبيه موجب
تثبيت رفتار خواهد شد نه اصالح آن .
6از به كار بردن الفاظ يا كلماتركيك  براي نشان دادن نگرني
خود به كودك بپرهيزيد.
7هرگز كودك را نترسانيد.8كودكتان را با هيچ كودك ديگريمقايسه نكنيد  ،زيرا كودك  شما
موجودي است منحصر به فرد با
روحيات ،ويژگيها و توانايي هايي
مخصوص به خود.
مداخله اختصاصی با عادات نامناسب
در اين اینجا به علل و راهكارهاي برخورد با
عادات مذكور مي پردازيم  .شايان توجه است كه

بسياري از عادات نادرست رفتاري ريشه هاي مشابه
داشته و در نتيجه واكنش هاي يكساني را مي طلبد.
علت ناخن جویدن :
1كودك  شما ممكن است ازبزرگترها الگو برداري كرده باشد.
2شايد اين اقدام او ناشي از دلخوريباشد.
3شايد كودكتان با اين عمل سعي كنددلواپسي و اضطرابش را كنترل كند.
4اين كار مي تواند راهي براي كسبآرامش باشد.
5اگر كودكتان كم رو و خجالتيباشد  ،در برابر جمع چنين واكنشي
نشان مي دهد.
6اگر قوانين انضباطي شديدي درخانه اعمال ميكنيد  ،چنين اقدامي
از كودك شما متحمل است.
راهكارها:
1با كودكتان صحبت كنيد و او را ازنادرستي عملي كه انجام مي دهد
و نيز عواقب زيان بار احتمالي آن
آگاه سازيد  .
2با مقايسه ناخن سالم و ناخنهايجويده شده  ،نازيبايي آنها را به او
متذكر شويد .
3با دادن وسيله اي به او  ،دستانشرا به كاري مشغول كنيد .
4از يك تلنگر ناخودآگاه براي كمك بهاو استفاده كنيد  .مثال به او بگوييد
هر گاه دستش را سمت دهانش
مي برد  ،شما واكنش رمزي نشان مي
دهيد تا او را متوجه اقدامش كنيد.
5براي ترك  اين كار جايزه اي درنظر بگيريد.
6-افكار كودكتان را از ناخن جويدن به

علت مكيدن انگشت
1اگر كودكتان در دوران نوپايي ازمادرش دور بوده چنين واكنشي
نشان ميدهد.
2تغييرات جديد ناخوشايند ناشي ازتولد يك كودك ديگر  ،فرزند بزرگتر
را به چنين عملي وادار مي كند.
3ترس از والدين يا ترس از رفتن بهمهد كودك  مي تواند عامل قابل
توجهي باشد.
4فرزندتان اين گونه به آرامش مي رسد.5او به احتمال فراوان استرس داردراهكارها:
1شرايط استرس را برطرف كنيد .2توجه او را به عملي ديگر جلب كنيد .3دستان او را با روش هاي گوناگونمثل بازي با خمير درست كردن،
پازل  ،سر هم كردن اسباب بازي
و ...مشغول كنيد.
4اگر كودكتان دختر است ناخن اورا الک بزنيد .

راهکار چیست؟
1آشكارا به فرزندتان بگوييد كه اجازهنمي دهيد تف كند.
2دالیل نادرست بودن كارش را به اوتوضيح دهيد .

دالیـل بـاال کشـيدن بينـی بـا صدای
بلند ،پيچيدن مو دور انگشـتان  ،کشـيدن
موی خود ،کشـيدن گوش خـود  ،خراش
دادن پوست
1اين اقدامات مي تواند راهي برايبيان نگراني يا ابراز خشم باشد.
2شايد كودكتان ناراحت است .3احتمال دارد چنين كارهايي رابراي كسب آرامش انجام مي دهد.
راهکار چیست؟
1با او سخن بگوييد و او را از غيرعادي بودن كارش مطلع كنيد.
2علت اقدام او را يافته و آن را مرتفعكنيد.
3او را به فعاليتهايي كه دوست داردمشغول كنيد.
4با دادن جايزه  ،انگيزه او را برايترك عادت نادرست تقويت كنيد.
5راه هاي كسب آرامش را به او بياموزيد.6در مواردي كه كودك با موي خودبازي مي كند يا آن را مي كشد ،
بستن موها  ،زدن گل سر و كوتاه
كردن موها مي تواند ثمر بخش باشد.
ادامه دارد....
منابع:

جزوه مشکالت عادتی (راهنمای آموزشی والدین) /دکتر
محمد ترکمان
دکتر محمد برخورداری/دکتر پيمان سالمتي /مقاله
مشکالت عادتی در کودکان)1386(.
سلیمی،حسین /سبزیان،سعیده ./جوزایی ،کریم(.)1394
بررسی اثربخشی آموزش معکوس کردن عادت بر کاهش
اختالل ناخن جویدن.فصلنامه مددکاری اجتماعی.
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اقدام ديگري مثل بازي با بچه هاي
ديگر يا كشيدن نقاشي منحرف كنيد.
7ناخن هاي او را هراز گاهي مرتبكنيد  ،چون ناهمواري ها و
برجستگيها  ،عامل محركي براي
خويدن ناخن ها هستند .
 8ناخن هايش را هميشه كوتاه نگه داريد9اگر كودكتان در هنگام تنهاييناخن مي جود  ،او را براي مدت
طوالني به حال خود نگذاريد  .وقت
خود را با او بگذرانيد .
 10-سخت گيري هاي خود را كم كنيد .
 11-مانع اقدامات ناشي از سن
كودكان مثل پريدن  ،بازكردن
و خراب كردن وسايل نشويد .
بگذاريد فرزندتان كودكي كند .او
را مجبور نكنيد آرام و ساكت در
گوشه اي بنشيند.
 12-توقع زياد از او نداشته باشيد .
فرزندتان هنوز بسيار ناآگاه است.
نخواهيد بسياري موارد را درك 
كند  .توقع زياد داشتن موجب
اضطراب او مي شود

5از نشانه هاي كالمي يا تصويريبراي تذكر دادن به او استفاده كنيد.
6از روش انزجار درماني استفاده كنيد ،يعني او را از عمل مكيدن بيزار كنيد
 .مثال به ناخن هايش ماده بد مزه اي
بزنيد يا دستكش به دستش كنيد تا
از مكيدن انگشتش متنفر شود.
7برايش جايزه اي در نظر بگيريدو به او يادآور شويد هر چه فاصله
زماني ميان دو مكيدن انگشتش
بيشتر شود  ،به او جايزه مي دهيد.
8از روش معكوس استفاده كنيد ،يعني به او بگوييد اگر ببينيد انگشتش
را ميمكد  .بايد همه انگشتانش را به
طور همزمان در دهان كرده و بمكد
اين كار او را خسته مي كند.
9در ابتدا بخواهيد عملش را درحضور جمع ترك كند و فقط در
تنهايي انگشت بمكد  .بدين ترتيب
فواصل بين دو مكيدن انگشت زياد
مي شود  .در مرحله بعد سعي كنيد
تنهايي هاي او را كاهش دهيد.
 10-گاهگاهي دست هاي او را در دست
بگيريد تا با احساس امنيت و آرامش
نيازي به مكيدن انگشت پيدا نكند.
 11-آينه اي مقابلش بگذاريد تا به هنگام
مكيدن انگشتش خود را در آن ببيند .
از چهره اش در اين حالت انتقاد كنيد
تا به اين كار اكراه پيدا كند .
 12-درباره عواقب نامطلوب اين عمل
با كودكتان صحبت كنيد.
 13-زمان ها و موقعيت هايي را كه اين
عمل بعد از آن اتفاق مي افتد  ،مشخص
كرده و از بروز آنها خودداري كنيد.
 14-علت تف کردن
 15-شايد كودكتان از اطرافيانش الگو
گرفته باشد.
 16-تف كردن مي تواند راهي براي
ابراز خشم باشد.
 17-اين كار شايد ار سر ناراحتي باشد .

3براي استفاده از دهان روش خالقانهاي به فرزندتان بياموزيد  .مثال ساز
دهني زدن به او ياد بدهيد .
4به او بياموزيد ناراحتي هايش را ازراه هاي ديگري كنترل كند.
5او را ملزم كنيد هر بار پس از تف كردندندانهايش را مسواك بزند  .تكرار اين
عمل موجب ترك عادتش مي شود.
6در مورد چيزهايي كه كودكتان راخشمگين مي كند از او بپرسيد و
سعي كنيد مانع از عصبانيت وي شويد.

شماره 244

توصیه های تغذیه ای
مناسب در نوروز
آقای احمدی مدیر گروه تغذیه انجمن تحقیقات طب سنتی

بهـار بهتریـن و معتـدل ترین فصـل در میان
فصـول چهارگانـه اسـت .هـوا در بهار بـه تدریج
گـرم مـی شـود و سـرمای زمسـتان تحلیـل
مـی رود .در فصل زمسـتان به علت سـرما ،مواد
زائـد در بـدن منجمد شـده و باقی مـی مانند و
در بهـار کـه هـوا کـم کـم گـرم مـی شـود ،این
مـواد زائـد به تدریج ذوب شـده و بـه حرکت در
مـی آینـد .با توجه به این تغییـرات آب و هوایی
تغذیـه انسـان هم باید در ایـن فصل تغییر کند.
پیدایـش بهـار طبیعـت ،طبیعـت بـدن نیز
دچـار تغییر و تحول می شـود کـه برای حفظ
سلامتی باید متناسـب با این تحـوالت ضمن
مراقبـت هـای بهداشـتی ،تغییراتـی در تغذیه،
اسـتراحت ،فعالیـت بدنـی و حتـی پوشـیدن
لبـاس اعمـال کرد کـه به حفظ سلامتی افراد
کمک بسـیار خواهـد کرد.
مـزاج فصل بهـار ،معتدل اسـت ،برخی افراد
فصـل بهـار را به دلیل بروز بیمـاری هایی مثل
تـب هـا ،بثورات یـا جوش ،ورم هـا و آلرژی ها
بهـار را در رطوبـت و گرمی معتـدل می دانند.
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بیمـاری هایـی کـه در ایـن فصل بـروز پیدا
مـی کنـد بـه دلیـل مـزاج بـد فصـل نیسـت
بلکـه بـه علت باقـی ماندن مـواد زائـد بدن در
زمسـتان و رقیـق شـدن و به حرکـت درآمدن
آنهـا در فصـل بهـار ایجـاد می شـود.
اگـر بـدن نتوانـد موادزائـد را بـه طـور کامل
دفـع کنـد ،ایـن اخلاط بـه سـوی انـدام هـای
ضعیـف رفتـه و باعـث تولیـد امـراض شـایعی
ماننـد دمـل هـا ،ورم هـای چرکـی ،جـوش ها،
خـارش ،ورم هـای حلق ،خونریـزی بینـی،
زکام ،گرفتگـی صدا ،سـرفه ،صـرع ،سـکته ها و
بیمـاری هـای دیگـر مـی کنـد.

خوراکی های مناسب هر فصل
از دیـدگاه طـب سـنتی ایرانـی ،هـر فصـل
بـا تغییـرات آب و هوایـی همـراه اسـت؛ طبـع
مخصـوص به خـود را دارد و اثرات ویژه ای روی
بـدن مـی گـذاردً .
مثلا بیمـاری هـای خاصـی
را در بـدن ایجـاد کـرده و برخـی را نیـز بهبـود
مـی بخشـد .بنابرایـن توجـه بـه خوراکـی ها و
نوشـیدنی هـای مصرفـی در هـر فصـل ،یکـی
از راه هـای در امـان مانـدن از بیمـاری هـای
مخصـوص هـر فصـل اسـت.

با وارد شـدن به فصـل بهار بدن
دچـار چه تغییراتی می شـود؟
زمسـتان طبـع سـرد و تـر دارد  ،البتـه در
مناطـق مختلـف ،میـزان سـردی و رطوبـت
متفـاوت اسـت و به علـت دریافت بیشـتر غذاها
و فعالیـت بدنـی کمتـر ،اخلاط داخـل بـدن
سـاکن و منجمـد شـده و حرکتـی ندارنـد.
از اواخـر زمسـتان و شـروع تدریجـی افزایش
دمـا ،کم کـم اخالط داخـل بدن هم بـه هیجان
درآمـده و حرکـت می کننـد .گرمای هـوا باعث
رقیق شـدن مـواد زائد داخل بدن شـده و آنها را
به سـمت مجـاری دفعی مثل پوسـت مـی راند.
بـروز جـوش هـای پوسـتی یکـی از ایـن
تظاهـرات اسـت .اگـر مـواد زائـد داخـل بـدن
زیـاد باشـد و طبیعـت مدبـره بـدن هـم فعـال
باشـد؛ عوارضـی مثـل آلـرژی ،عطسـه ،خـارش
گلو ،اسـهال و  ...ایجـاد مـی شـود کـه نبایـد بـا
شـیوه هـای تهاجمـی مثـل اسـتفاده از آنتـی
هیسـتامین ها و ضـد اسـهال هـا و مخصوصـاً
کورتـون هـا بـا آنهـا مقابلـه کنیـم.

اسـتفاده از روش هـای تهاجمی
چـه تاثیـری بر بـدن دارد؟
اسـتفاده از ایـن داروهـا باعـث می شـود مواد
زائـد داخـل بـدن باقـی مانـده و در سـال هـای
بعـد ،عـوارض شـدیدتری دامنگیـر افراد شـود.
مضافـاً بـر ایـن کـه داروهایـی مثل کورتـون ها
زمینـه سـاز بـروز بیمـاری هایـی مثـل پوکـی
اسـتخوان ،دیابـت و  ....مـی شـوند .راه درسـت
این اسـت که سـبب ایجادکننده ایـن عوارض را
بشناسـیم و آن را قطـع کنیـم.

اسـتفاده بیرویـه و خودسـرانه
داروهـای مسـهل چـه عوارضی
بـر بـدن دارد؟
اسـتفاده بـی رویـه از مسـهل هـا مانند سـنا
کـه به طـور عمومـی در داروخانه ها یـا ّ
عطاری
هـا تجویـز مـی شـود ،خطرنـاک اسـت و باعث
مـی شـود کـه یبوسـت تشـدید شـود و فـرد
وابسـته بـه ایـن داروهـا شـود!
یـک راه کـم هزینه دیگر برای پاکسـازی بدن
از مـواد زائـد ،ورزش کردن اسـت .ورزش باید با
شـدت متوسـط انجـام شـود تـا رنگ چهـره رو
به سـرخی رود و پوسـت شـروع بـه تعریق کند
و ضربـان قلـب و تعـداد تنفـس افزایـش یابـد.
بدیـن ترتیـب بسـیاری از مواد زائد ،رقیق شـده
و از طریـق پوسـت از بـدن خـارج می شـود.

افـرادی کـه برنامه کاهـش وزن دارنـد ،حتماً
بایـد د ّقـت کنند کـه در تعطیالت دچـار تنبلی
نشـده و برنامـه ورزشـی شـان را قطـع نکننـد.
صبـح هـای بهـاری پراکسـیژن بهتریـن زمـان
بـرای انجام ورزش اسـت.

عیـد از چـه موادغذایـی بایـد

پرهیـز کرد؟

مسـأله دیگر ،انتخـاب نوع غذاسـت .در فصل
بهـار و نـوروز نبایـد در مصـرف غذاهـای گرم و
تـر ،گوشـت ها ،شـیرینی هـا و ادویه تنـد و تیز
و نیـز ترشـی ها افراط کـرد .چرا که ایـن غذاها
باعـث تشـدید عوارضـی همچـون دردمفاصـل،
دردهـای نقرسـی و بسـیاری از بیمـاری هـای
بلغمـی و سـوداوی می شـود.

بهترین غذاها در فصل بهار به
خصوص ایام عید نوروز چیست؟
بهتریـن غذاها ،آش و سـوپ سـاده با گیاهان
و سـبزی هـای هـر منطقه ،سـوپ جو ،سـبزی
پلو ،ماءالشـعیر طبی ،کاهو و سـکنجبین ،سمنو
(مخصوصـاً بـرای افـراد مبتلا بـه کـم خونی و
ضعـف) و میـوه در حد متعادل اسـت.
افرادی که سالم هستند و مشکالت معده و
مفاصل ندارند؛ می توانند ساالد کاهو را در یک
وعده با کمی آبغوره و روغن زیتون میل کنند.
افرادی که گرمای بدنشان باالست و یا این
که زیاد از شیرینی ها و غذاهای چرب و آجیل
استفاده کرده اند؛ بهتر است از شربت های
خانگی فرونشاننده حرارت مثل شربت ریواس،
زرشک ،غوره ،نارنج و لیمو استفاده کنند.
در مـورد شـیرینی هـا سـعی کنیـد انـواع
کوچکتـر آن ها را انتخـاب کنید تا حجم کمتری
از مـواد قندی سـاده و چربی هـا را دریافت کرده
باشـید .توجـه به شسـت و شـوی دهـان و دندان
هـا بعـد از مصـرف شـیرینی هـا به خصـوص در
کودکان برای پیشـگیری از پوسـیدگی دندان ها
بسـیار مسـأله مهمی است.

بـرای جلوگیـری از غلظـت خـون،
مصـرف روزانـه یـک لیـوان شـربت
عنـاب مناسـب خواهـد بـود.

کسـانی کـه آلـرژی فصلـی دارنـد ،بایـد از
مصـرف غذاهایـی کـه سـریعاً در معـده فسـاد
مـی پذیرنـد؛ مثـل خیار ،گوجـه فرنگی و شـیر
پرهیـز کـرده و ماءالشـعیر طبی را طبق دسـتور
تهیـه و مصـرف کنند:یـک لیـوان جو درسـته و
پوسـت کنـده را با پانـزده لیوان آب روی شـعله
ً
کاملا
مالیـم بجوشـانید تـا زمانـی کـه جوهـا
بشـکفند و مرتـب کـف روی آب را جـدا کنیـد.
در آخـر آب آن را صـاف کنیـد و یک لیوان آن را
با کمی شـکر یا عسـل و با شـکم خالـی مصرف
کنیـد .تـا دو سـه سـاعت بعـد از آن چیـزی
مصـرف نکنید.
اگـر به فکـر درمان ریشـه ای آلرژی هسـتید،
مـی توانیـد از تعطیلات نـوروز اسـتفاده کـرده
و زیـر نظـر متخصـص بـرای سـه روز فقـط از
ماءالشـعیر اسـتفاده کنیـد تـا در حـد بسـیار
باالیـی از عارضـه آلـرژی رهایی پیدا مـی کنید.

در مورد مصرف تنقالت چه نظری
دارید؟
از میان تنقالت ،بادام طبع معتدلی دارد و
برای اکثریت افراد قابل استفاده است؛ البته به
شرط این که کهنه نباشد و در مصرف آن افراط
نشود .تا روزی ده عدد بادام در روز در افراد
معمولی به تقویت مغز و کبد کمک می کند.
انجیر هم برای کسانی که مبتال  به یبوست
هستند ،مناسب است .پسته و گردو طبع به
شدت گرمی دارند و افراط در مصرف آنها
می تواند مشکالت زیادی را به همراه داشته باشد.

کهنه نباشـد و در پوسـت خود باشـند .کسـانی

کـه مبتلا بـه پرفشـاری خـون هسـتند ،حتماً
باید دقت کنند که آجیل شـور اسـتفاده نکنند؛

چـرا کـه باعث بـاال رفتـن بیشتر فشـار خون و

افزایـش احتمـال گرفتگـی های قلبـی عروقی و
سـکته وجود دارد.

بـرای بیمـاران دچار کبـد چرب،

چربـی خـون بـاال و پرفشـاری
خـون چه توصیـه غذایـی دارید؟
افـراد مبتلا بـه کبـد چـرب ،چربـی بـاالی

خون و پر فشـاری خون سـعی کنند از غذاهای

فریزری و بسـته بندی شـده ،کنسـروها ،گوشت
گاو و گوساله ،سـیب زمینـی و تخـم مـرغ

آب پـز ،سـس مایونز ،حلیـم ،کلـه پاچه ،نـان

فطیـر و خـوب پختـه نشـده ح ّتی المقـدور کم
تـر اسـتفاده کنند.

همچنیـن دقـت کنند کـه مصرف زیـاد مواد

شـیرین و شـور تـا حدی که تشـنگی شـدیدی

ایجـاد کنـد و سـپس مصـرف آب یـا دوغ

یا نوشـابه یخ به شـدت بـرای کبد مضـر بوده و

بـه مـرور با تکـرار این عـادت غلط ،کبد خسـته

شـده و به سـمت کبد چرب و سـیروز کشـیده

می شـود.

پس سـعی شـود زمـان مصـرف آب و مایعات
(بـه ویژه سـرد و گازدار) با فاصلـه از غذا مصرف
شـود .گاهـی اوقـات هرچقـدر آب یـخ مصـرف
مـی کنید ،عطـش برطـرف نمی شـود .این نوع

تشـنگی ،عطـش کاذب نام دارد کـه معموالً بعد

از خـوردن غذاهـای غلیـظ و دیرهضـم رخ مـی
دهـد و راه برطـرف کـردن آن ،نوشـیدن یـک
لیـوان شـربت عسـل گـرم بـه صـورت جرعـه
جرعه اسـت.
همچنیـن نوشـیدن یـک لیـوان دم کـرده
دارچیـن یـا زنجبیـل به دفـع مـاده ایجادکننده
عطـش کاذب از معـده کمـک مـی کنـد.
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در فصـل بهـار به خصـوص ایام

چـه توصیـه غذایی بـرای افراد
مبتلا به آلـرژی فصلی دارید؟

در هنـگام خریـد دقـت شـود کـه مغزیـات
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تقویت سیستم ایمنی بدن با مصرف مواد
غذایی مفید در زمستان (جهت مقابله با ویروسها)
مهندس توران ابراهیمی کارشناس ارشد صنایع غذایی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

آیـا بـا تغذیـه صحیـح و تقویـت سیسـتم
ایمنـی بـدن میتـوان از ابتلاء بـه ویروسـها
پیشـگیری کـرد؟

تغذیه صحیح چیست:
تغذیه صحیح به معنی مصرف مواد غذایی
گران قیمت نیست .با استفاده از جایگزینهای
مواد غذایی میتوان تغذیهای صحیح و متناسب
با اقتصاد خانواده داشت.

برای تقویت سیستم ایمنی بدن به
اندازه کافی از منابع پروتئینی و
ریزمغذیها استفاده کنید .بهترین
منبع پروتئین  ،حبوبات است که
همراه با غالت ارزش غذایی معادل
گوشت خواهد داشت.
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البته الزم است به این نکته توجه کنید که برای
پیشگیری از کرونا ،مکملهای مولتی ویتامین
را خودسرانه مصرف نکنید .به جای مصرف
مکملهای مولتی ویتامین برای تقویت سیستم
ایمنی ،از سبزیها و میوههای فصل استفاده کنید.

بـا مصـرف روزانـه حداقـل  ۵واحـد سـبزی
و میـوه ( ۲عـدد میـوه و سـه وعـده سـبزی)
ویتامیـن  Cمـورد نیـاز بـدن تأمیـن میشـود.
همچنیـن ،از میوههـای فصـل مثـل انـواع
مرکبـات کـه غنـی از ویتامین  Cهسـتند برای

تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن اسـتفاده کنید.
یـک عدد پرتقـال و یا دو عدد نارنگی متوسـط
ویتامیـن  Cمـورد نیاز روزانـه را تأمین میکند.

برای پیشگیری از کرونا در کنار هر وعده
غذایی از ساالد و یا سبزی خوردن استفاده
کنید .اگر به دلیل مشکالت گوارشی قادر به
مصرف سبزیجات به صورت خام نیستید ،آنها
را به شکل بخارپز مصرف کنید.

افراد باالی  ۱۲سال برای تقویت سیستم
ایمنی بدن ،ماهانه یک مکمل ویتامین دی
 ۵۰هزار واحدی مصرف کنند .در کودکان ۲
تا  ۱۲سال ،مصرف هر دوماه یک عدد مکمل
 ۵۰هزارواحدی ویتامین  Dبه تقویت سیستم
ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا کمک میکند.
الزم است به این نکته توجه کنید که در
دوران همه گیری کرونا از مواد غذایی کم
چرب ،کم نمک و با قند کمتر استفاده کنید.
غذاهای چرب و پرنمک با تضعیف سیستم
ایمنی بدن شانس ابتالء به کرونا را افزایش
میدهند .مصرف زیاد مواد قندی و شیرین با
تحریک سیستم ایمنی بدن خطر ابتالء به کرونا
را بیشتر میکنند.

بـه جـای اسـتفاده از نوشـابههای گازدار،
آب میوههـای صنعتـی کـه قنـد افـزوده
دارنـد و نوشـیدنیهای شـیرین ،از دوغ یـا
ماءالشـعیرهای بـدون قنـد و عرقیـات خانگی
کـم شـیرین اسـتفاده کنیـد .از سـبزیها و
صیفی جات فصلی مثل شـلغم ،کـدو حلوایی،

انـواع کلـم و ،گل کلـم و هویـج که سرشـار از
ویتامیـن  Cو  Aهسـتند ،اسـتفاده کنیـد.
مصرف سسهای چرب که معموالً نمک و
شکر زیادی هم دارند را محدود کنید و ساالد
خود را با چاشنیهایی مثل انواع سرکه ،آبغوره،
آبلیمو ،آب نارنج و سبزیجات معطر میل کنید.

تا جایی که ممکن است ،روزانه ماست،
پنیر و شیر کم چرب مصرف کنید.
مصرف فست فودها مثل انواع پیتزا ،سوسیس
و کالباس و غذاهای کنسروی که حاوی سدیم
و نمک زیادی هستند و موجب اختالل در
سیستم ایمنی بدن میشوند را محدود کنید تا
احتمال ابتالی شما به کرونا کمتر شود.

در دوران قرنطینـه خانگـی بـه جای مصرف
تنقلات چـرب و پـر نمـک ماننـد آجیـل و
تخمههـای نمکـی و شـیرین ماننـد انـواع
شیرینی ،شـکالت و بیسکویت و نوشیدنیهای
شـیرین شـده با قند ،از انـواع میوههای فصلی
و تـازه اسـتفاده کنید.

خودسرانه مکملهای ویتامین  ،Aروی و آهن
مصرف نکنید و از سبزیها و میوههایی که به
صورت طبیعی دارای این ویتامینها هستند،
استفاده کنید.
حبوبات منبع خوبی از پروتئین ،ویتامینها
و مواد معدنی هستند؛ بنابراین در وعدههای
غذایی اصلی روزانه از حبوبات استفاده کنید.

انواع نوشابهها و آبمیوههای صنعتی ،آب
نبات ،شکالت ،نوشیدنیهای شیرین مثل
شربتها ،انواع مربا و انواع شیرینیهای خشک
وتر حاوی مقادیر زیادی مواد قندی هستند .در
مصرف آنها افراط نکنید.
مصرف غذاهای پرچرب ،پر نمک و شیرین
خطر ابتالی شما به کرونا را افزایش میدهد.
در حیـن خریـد ،بـه نشـانگرهای رنگـی
تغذیـهای مـواد غذایـی توجـه کنیـد ،چـرا
کـه بـه شـما میگوینـد کـه در محصـول
مربوطـه چقدر سـدیم) نمـک (قند و
چربـی وجـود دارد.
توجـه بـه نشـانـگر رنــگی
تغذیهای محصوالت غذایی
تضمین خریدی سالمتر و
سیستم ایمنی قویتر برای
پیشگیری از کرونا است.

در دوره همه گیری کرونا ،برای
داشتن فعالیت بدنی منظم و
ورزش در منزل ،برنامه ریزی
شخصی داشته باشید.

مواد غذایـی را از مراکز
معتبـر و تحـت نظارت
ارگانهـای بهداشـتی
تهیـه نمائید.

احتمال ابتالی افراد
چاق به کرونا بیش
از دیگر افراد است.
مراقب وزنتان باشید.
احتمـال زنـده مانـدن افراد
چاقـی کـه مبتلا بـه کرونـا
میشـوند پاییـن اسـت پس بـه فکر
کنتـرل وزن خـود باشـید.
با کاهش مصرف قند و شکر و شیرینی از
ابتالء به دیابت ،چاقی و کرونا پیشگیری کنید.
سعی کنید دو سوم بشقاب غذایتان را به
سبزیجات و حبوبات اختصاص دهید .به جای
نانهای سفید از نانهایی که سبوس بیشتری
دارند استفاده کنید.
برای پیشگیری از اضافه وزن در دوران همه
گیری کرونا ،در خانه با کودکان خود بازیهای
پر تحرک انجام دهید.
حبوبات و غالت ارزش پروتئینی باالیی دارند.
بهتر است برنج را بیشتر به صورت مخلوط با
حبوبات مثل باقال  پلو ،عدس پلو ،ماش پلو،
لوبیا چشم بلبلی با پلو ،و یا عدس یا ماش را
با نان مصرف کنید تا پروتئینی با ارزش غذایی
گوشت به بدنتان برسد.

مــواد غذایــی خریــداری
شــده را بــه شــیوه ســالم
آمــاده و مصــرف نمائیــد .از
روشهــای بخــار پــز یــا آبپــز
کــردن بجــای ســرخ کــردن اســتفاده
نمائیــد.

برای تشویق کودکان و نوجوانان به تحرک
بیشتر در ایام ماندن در منزل ،بطور
دسته جمعی همراه اعضای خانواده
ورزش کنید.
کـم آبی ریسـک ابتالء بـه کرونـا را افزایش
میدهـد ،بنابرایـن روزی  ۶تـا  ۸لیـوان آب
بنو شید .
هیچکـدام از وعدههـای غذایـی را حـذف
نکنیـد ،زیـرا ایـن اقدام سیسـتم ایمنی شـما
را تضعیـف میکنـد.
کمبود خواب باعث ضعیف شدن سیستم

دیابــت ،فشــار خــون بــاال و بیماریهــای
قلبــی عروقــی خطــر ابتــاء بــه کرونــا را
بیشــتر میکننــد .بــا رعایــت رژیــم غذایــی
صحیــح در کنتــرل ایــن بیماریهــا کوشــا
باشــید+..
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خوردن یک نیاز حیاتی است،
ولی خوردن مواد غذایی سالم
یک هنر است.

به مواد غذایی حاوی حبوبات (عدسی،
خوراک لوبیا و…) چاشنیهای حاوی ویتامین
 Cمانند آب لیمو یا نارنج تازه اضافه کنید.
با مصرف شیر غنی شده با ویتامین  ،Dبخشی
از نیاز بدن به این ویتامین تأمین میشود.

ایمنی میشود .خوابیدن به مدت هفت تا نه
ساعت به صورت روزانه برای بزرگساالن توصیه
میشود .کودکان بسته به سنشان به  ۸تا ۱۴
ساعت خواب نیاز دارند.
از سـیر ،زنجبیـل و پیاز هـر روز در غذاهای
مصرفـی اسـتفاده کنید .این سـه مـاده غذایی
تقویت کننده سیسـتم ایمنی هسـتند.
تخـم مرغ منبع بسـیار مناسـبی از پروتئین
و مواد مغذی متنوع اسـت .فقط توجه داشـته
باشـید که بهتر اسـت تخـم مرغ را بجوشـانید
و بصـورت آبپـز ،سـفت و پختـه شـده مصرف
کنیـد و از نیـم پـز کردن ،عسـلی نمـودن و یا
نیمرو کـردن آن بپرهیزید.
از جوانه گندم ،ماش و شبدر در رژیم
غذایی روزانه خود استفاده کنید .این
جوانهها سرشار از پروتئین ،آهن و
ویتامینهای گروه  Bهستند که
به تقویت سیستم ایمنی شما
کمک میکنند.

شماره 244

بخش دوم

مترجم :شیدا فروغی

غذاهای تقویت کننده مغز

در مقاله پیشین درمورد انواع میوه ها و
سبزیجات و تأثیرشان بر مغز صحبت شد .حال
به بررسی سایر مواد می پردازیم:
خودداری از مصرف چربی های اشباع شده

مصرف چربیهای اشباع شده و دارای
کلسترول را کاهش یا کال قطع نمایید .دکتر
الیزابت بارت کانر ،در مطالعات اخیر خود مطالب
نوینی را در این مورد مطرح نموده است .به
گفته او «:ما دریافتیم  ،خانم هایی کلسترول
باال دارند در مورد یادگیری و حافظه  ،با
مشکالت بسیار جدی دست به گریبانند».
وقتی صحبت از مقدار چربی دربرنامه غذایی
به میان می آید ،مشخص می شود که هرچه
برای قلب مفید است ،برای مغز نیز سودمند
می باشد .کلسترول اکسیده و چربی های اشباع
شده در خون می توانند رگ های اصلی قلب را
مسدود کرده و موجب حمله ی قلبی شوند و یا
اگر جریان خون کم باشد ،در آن صورت مغز از
کمبود اکسیژن و مواد غذایی آسیب می بیند و در
نتیجه عملکرد سلول ها مختل می شود.
خودداری از مصرف اسیدهای چرب ترانس

26
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 244

در صنایع غذایی ،اسیدهای چرب ترانس با
نام روغن های هیدروژنه معرفی می شوند .این
نوع روغن از فرآیند اضافه نمودن هیدروژن به
روغن های گیاهی اشباع نشده به دست می آید.
روغن های هیدروژنه در دمای اتاق به شکل جامد
هستند.آنها از چربی های اشباع شده زیان آورترند.
این نوع چربی در کره نباتی ،فست فودها،
شیرینی هایی که در کارخانه ها و کارگاه ها تولید
می شوند و به طور کلی در غذاهایی که طعم بسیار
عالی ولی ارزش غذایی کمی دارند ،یافت می
شوند (سوسیس ،کالباس ،همبرگر کارخانه ای،
سیب زمینی سرخ کرده ،پیتزا ،شکالت ،شیرینی
و )...به جای استفاده از این روغن ها ،بهتر است
روغن های تصفیه نشده گیاهی را به برنامه ی غذایی

تان اضافه کنید .این روغن ها شامل :روغن کتان،
زیتون ،و روغن سایر دانه ها و مغزها می شود .لطفا از
خوردن غذاهایی که با اسیدهای چرب ترانس تهیه
شده اند ،اجتناب کنید.
این مواد موجب افزایش  LDLو تری گلیسرید
خون شده و از طرفی باعث کاهش سطح HDL
شده و خطر تصلب شرایین را افزایش می دهند.
تصلب شرایین ،موجب اختالل در خون
رسانی به سلولهای مغز شده و در نتیجه به آن
آسیب می رساند.

اولین تأثیر:
اسیدهای چرب ترانس تولید انرژی را در مغز
مختل می کنند .از آن جا که تولید انرژی در
سلولها توسط میتوکندری ها انجام می شود،
اگ به غشا سلولی آسیب برسد دیگر نمی تواند
انرژی الزم را تولید کند.
دومین تأثیر:
این مواد موجب سستی سلولهای مغز شده
و یکپارچگی آنها را برهم می زنند .براساس
مطالعات انجام شده ،خوردن اسیدهای چرب
ترانس  ،باعث اختالل در کار غشا سلولهای مغز
می شوند .آنها روی غالف میلین( که در حکم
عایقی دور عصب است)تأثیر می گذارند.
این چربی ها در غشا ،جایگزین DHA
طبیعی شده و در نتیجه ارتباط بین سلولهای
عصبی را مختل کرده و این اختالل  ،موجب  
کاهش عملکردهای ذهنی می شود.
غشا سلولی وظایف مهمی دارد:
•همچون پوشش از محتویات داخل سلول
محافظت می کند.
•موجب ارتباط سلولها با یکدیگر می شود.
•حدواسط ورود و خروج مواد به داخل
سلول است.

•محلی برای فعل و انفعال هورمون ها ،
آنزیم ها و آنتی بادی ها است.
هرگونه صدمه به این غشا ،توسط رادیکال های آزاد
می تواند موجب پارگی و یا مرگ سلول مغزی شود.
دریافت اسیدهای چرب امگا 3و  DHAاز

منابع دریایی همچون ماهی ها

بر اساس یافته های علمی ،اسیدهای چرب
ترانسی که از طریق خوردن غذا وارد بدن ما
می شوند ،به غشا سلولی مغز می پیوندند
و جایگزین  DHAطبیعی در غشا سلولهای
عصبی می شوند ( .غشا سلولی شامل میلین
است که موجب مجزا شدن سلول های عصبی
می شود DHA .در غشا بر فعالیت الکتریکی
سلول عصبی تأثیر می گذارد).
هرگونه کمبود  DHAو سایر اسیدهای چرب
موجب صدمات جدی به مغز می شوند .براساس
تحقیقات انجام شده ،اگر برنامه غذایی سرشار از
ماهی چرب باشد ،در آن صورت روند پیری مغز
آهسته تر می شود.
افرادی که از روی برنامه و مرتب ماهی می خورند،
کمتر از افرادی که به طور نامرتب ماهی مصرف می
کنند ،مستعد ابتال به ضعف حافظه هستند.
بهترین منبع  DHAو سایر اسیدهای چرب
 ،ماهی های چرب هم چون :ماهی آزاد ،ماهی
تن ،شاه ماهی ،سادرین ،و ماهی خال مخالی
هستند .هنگام خرید ماهی این موضوع را به
خاطر بسپارید که در بیشتر ماهی ها ماده
ای سمی به «توکسین» وجود دارد .اضافه
کردن مغزها ( مغز بادام ،گردو ،فندق ،گردوی
امریکایی و)...به برنامه غذایی ،یکی دیگر از شیوه
های کسب اسیدچرب امگا 3است.

ادامه دارد....
منبع :بر گرفته از کتاب تقویت حافظه ،نوشته دکتر
بروس میلر ،ترجمه ،شیدا فروغی

مقدمه:

مصــرف قنــد و
شــکر مناســب
در ایــام کرونــا

خرد شده و شکسته .اما اگر ناخالصی در این
محصوالت باال باشد در اغلب موارد ارزیابی
خلوص این محصوالت تنها در آزمایشگاههای
صنایع غذایی امکان پذیر است.
در تأمین معموال مشکلی نداریم و عمده
مشکالت در شبکه توزیع است به طور
مثال درحوزه شکر بارانهای مداومی که در
منطقه خوزستان حالت باتالقی ایجاد می کند
امکان برداشت را دشوار می کند.
فصل برداشت چغندر قند پاییز است و
محصولی که در بهار به فروش میرسد گرانتر
از محصول پاییز است و این موضوع روی بازار
قند و شکر هم تاثیر گذاشته است.
کاالیی که وارد کشور میشود باید به شبکه
توزیع برسد که ممکن است در این مراحل
مشکالتی از جمله ترخیص کاال نیز داشته باشیم.
برای جلوگیری از تخلفات و نابسامانی های
موجود در بازار ،ستاد تنظیم بازار ،کاالهای
اساسی مانند شکر که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد
شدند را در اولویتهای بازرسی و نظارت قرار
داده و با توجه به سوء استفاده برخی دالالن
در ذخیرهسازی و احتکار کاالها ،بازرسی و
کنترل انبارها و ناامنسازی محلهای نگهداری
غیرمجاز در اولویت قرار گرفته است.
به مردم عزیز توصیه می کنم حتی االمکان
موادی مانند قند و شکر را از برندهای معتبر و
بصورت بسته بندی شده تهیه کنند و حتما
به نشان استاندارد و تاریخ مصرف روی لیبل
محصول دقت کنند و بویژه در زمان شیوع
ویروس کرونا از مصرف مواد غذایی فله ای که
در معرض تماس با محیط و هوا و دست های
آلوده است خودداری نمایند.
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شکل گیری اعتقادات و تجارب منفی و مثبت طور معناداری پیش بینی کند .تاثیرات خوش
پیرشدن
خوشحال
سرعت در
جهان به
بینی می تواند پیامدهای مهمی در پیشگیر یاز
بینی است.
داشته باشد،
جمعیتتاثیر
افراد
تأثیرات
تواند
می
سالمندی
دوران
تغییرات
است و خوش بینی به عنوان یک میانجی مثبت می مشکالت سالمت روان و مدیریت نتایج سالمتی
سالمندان
روانی
بر زندگی
عمیقی
داشته کنار در اواخر زندگی داشته باشد .بنابراین بررسی
راهبردهای
طریق
بهداشت از
اهمیتو خود را
تواند
به
ورود
آمادگی
و
پذیری
انعطاف
فرد،
اگر
باشد.آمدن موثر ،راهبردهای حل مساله ،جست و جوی ادراک از گذر عمر و همچنین خوش بینی و
صورتبا این
سازگاری
گیریتوانایی
قاب باشد،
اطالعات وداشته
این مرحله را
مثبت در احساسات مثبت اهمیت بسزایی دارد .بنابراین
مجدد به
سالمندان
مقابل اگر
خواهد بود ،در
حوزهبیشتر
تغییرات
اجتماعی و انجام مداخالت ران شناختی به صورت برگزاری
حمایت
شناختی مانند
های روان
کند.میزان
اعمالکند
فردادراک
منفی
جهت
تغییرات را در
سلیگمن کارگاه های آموزش خوش بینی ،گروه درمانی
زندگی
کنترل بر
این ادراک
آمد.
خواهد
پایین
اش
سازگاری
و
پذیری
انعطاف
( )2009خوش بینی را به نوعی الگوی فکری قابل های با رویکرد خوش بینی و تدوین پروتکل های
زندگی
افرادی که
میاست
معتقد
() 1960
اریکسون
رویارویی مبتنی بر خوش بینی باری آمادگی سالمندان
افرد در
داند که به
یادگیری
آموزش و
مهدی
آقای دکتر
می
تجربه
زایندگی را
صمیمیت و
بزرگسالی با
تفرشی نسبت به ورود به دوران سالمندی و سبک کنار
کریمی توان
چنین می
هم
کند.
کمک می
شرایط دشوار
با
مدیر
هیات
کنند ،به تمامیت و ریاست
و
یابند
می
دست
یکپارچگی
تعاونی آمدن موثر از مواردی است که توصیه می شود.
آن را یک متغیر تمایز بین فردی دانست که میزان
غذاییکشور
محصوالت
تولیدکنندگان
احساس
افرادو
پربارتر
دوران پیری
با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری
لذت شان
آینده
نسبت به
سالمندیکلی
انتظاراتومطلوب و
بیشتری دارند .
منعکس می کند و طبق علم روان شناسی این کرد که ارتقای خوش بینی و احساسات مثبت
را
سالمندی،
دوران
گفت
توان
بنابراین مدری
دوراندارای یکی از راه های مهم برای مقابله با پیامدهای
است.
مهم
افراد
بین
تفاوت
شکر عالوه بر خاصیت شیرین کنندگی
شکر مرغوب و باکیفیت که افراد می توانند
افراددوره
زندگی این
شرایط
نشانبا
کنارآمدن
درک پیری و
های مضر ادراک از پیری و دوران سالمندی است.
سالمند
است
تحقیقات
جملهکه هیدرات
دادهاز
مختلفی
غذائی
مواد
برای مصارف روزانه خود خریداری کنند ،شکر
تجربیات
بزرگساالنکردن
مرحله ی یکی
به عنوان
زندگیدرباره
کمتری
خوشو بینی
نسبت به
آنزیم های
امالح ،پروتئین ها
کربن،
مختلفی بسته بندی می باشد .شکر بسته بندی به دلیل
هر فرد
رضایت
آیندهاز
است.یادراک
یعنی در
باالتر
برایسنین
معیاری در
حیناما
پیری،دارند،
تبدیل
فرآیند
انجام
شاندر
باشد
نیز می
عاری
مسلما
نداشته،
بیرون
نیشکر اینکه
پیری بر
ادراک از
تماسیبینی
« .etپیش
محیط al
صالحبا منیجه,
تغییرات
تطابق فرد
بازتابی از
خودش و
از پیری
انتظار
بینیباو
حدود 80
تبدیل
اولیه
خوشماده
اینشکر،
سالگی به
چغندر قند
و یا
مناسب
مرغوب
سالمندانشکر
می باشد و
مثبتبه از
قم ».نشریه
شهرستان
آلودگی بین
هرگونهشبینی در
اساس خو
پیری
درک
به
پیری
از
ادراک
است.
پیری
با
مرتبط
رفتارهای
شیمیاییبین
افراد خوش
ساکارزمی
بیشتر
اصلیاز و فرعی
شود .مواد
می شود.
.461-450رفت.
شمار خواهد
منازل به
پژوهشی روزانه
علمی مصارف
که برای
(:)2020
سالمند 14.4
روانشناختی،آن را به
پیری اشاره دارد ،اما
یا نگرش نسبت به
بهزیستی  
سازگاری
متجاوز از 10000
تولید گردیده
انطباقی از شکر
تاکنون
محیط
تمای با
 andدر
فرزین,وقتی
شیخانگفشه,شکر
طبیعتا قند و
«پیشبینی
شباهنگ.
باقری
انتظارات
پیری و
روانشناختی،افراد از
عنوان تجربه ی
سطوح
تجربه ی
فرایند باال،
عزت نفس
نوع می باشد.
آلودگی،
سالمندانبر جذب
گیرند عالوه
قرارنمی
بیرون
براساس معنویت،
شناختی
بهزیستی روا
توصیف ومی
فرایند پیرشدن
نتایج و
دربارهی
کنند.مرگ
کاهش
رویدادهای منفی
استرس و
پایین
در
گرد و
میکروبخوهاش و
کیفیت تکنولوژیکـی چغندرقند مجموعهای انواع
بویژه 7.2
غبارو سالمت
مجله دین
بینی».
حمایت اجتماعی و
عروقی برخوردارند.
پیریاز بیماری
میر ناشی
و
قلبیآمیز:
موفقیت
نشانه
خصوصیات فیزیکی و
از
مرطوب امکان جذب رطوبت را دارند.
مناطق .32-22
شیمیایی ریشه ذخیره (:)2020
چغنـدر قنـد
ای
گیری:اسـت کـه بصـورت ظرفیـت این مسئله بویژه در دوران شیوع کرونا بسیار
عواملنتیجه
زیادی به عنوان نشانه پیری موفقیت آمیز
ژنتیکـی در رقم های اصالح شـده نهفته اسـت حساس تر و حائز اهمیت تر است.
اند که یکی از آنها
قراربهگرفته
مورد بررسی
ادراکآسیب
سالمندی با
اینکه
توجه
منطقه
هر
دوراناکولوژیکی
اقلیمی و
شـرایط
و باتحت
شکر قهوه ای از این لحاظ بسیار حساس تر
از
یکی
عنوان
به
پیری
از
ادراک
است.
از پیری
بسـتر این
تهیهاست و
همراه
بیشتری
متاثـروازمشکالت
پذیری
زراعی
تکنیـک های
و
بذر ،است .شکر قهوه ای به دلیل رطوبتی که دارد،
عملکردی
ناتوانی
ی ناشی از
کنندهنوبههای
پیش بینی
کاهش
باعث
است
خود  ممکن
به
تغییرات
کاشـت و داشـت چغنـدر در مزرعـه
بررسیشـکل آلودگی ها را به راحتی می تواند جذب کند .اگر در
مشکالتمورد
زندگی وسالمندان
ومیرازدر بین
و مرگ
شناختی
روان
رضایت
برداشـت و
گیـرد و پـس از
مـی
انتقـال بـه بسته بندی شکر قهوه ای و یا شکر قهوه ای فله،
برای مرتبط
پیامدهای
افراد با
رابطه آن
بینو
مرتبطاست
قرار گرفته
شود،
قنـداین
اسـتحصال شـکر
فرآیند
طـی
کارخانـه
کنارآمدناز استاندارد ها رعایت نشده باشد ،نمی توان شکر
ادراک
با
افراد
است.
شده
تأیید
روان
با سالمت
سالمند برای
منصـهافراد
آمادهبـهکردن
موفقیت آمیز و
ظهور می
چغندرقنـد
ریشـه
رسـد .قهوه ای به عنوان شکر قهوه ای مرغوب شناخت
درکمیپیری
افراد با
مثبت،
منفیزمینه
تواند ازدر
تغییرات،
کمترباازاین
کیفیـتشدن
پیریمواجهه
جملـه شکر قهوه ای شرایط نگهداری خاص خود را دارد.
محصـول
تکنولوژیکـی ایـن
بین بهادراک
دهند.
دست می
خود را از
شـکر در
نوعی
رابطهاست
ممکن
عواملی که
شناسایی
جان ی
در
اسـتحصال
تولیـد و
موثـر در
عوامـل
اگر شکر قهوه ای در بسته بندی هایی باشد
مانند
متغیرهای سالمت
از پیری با
روانشناختینقش
نسبت به پیری
نگرش فرد
سالمند اسـت.
کارخانجـات قنـد
فعالیتداشته که نفوذ هوا به آن مشکل است و یا به صورت
اضطراب،
و
افسردگی
زندگی،
رضایت از
صورت
پژوهش هایی
باشد،
گیرد .موجود در فله به بازار عرضه گردد ،مسلما دیگر امکان
های
ناخالصی
مهمترین
روزانه ی زندگی ،ترک رابطه و فعالیت بدنی در
که مهم در حیطه ی
عوامل
یکی
ارتقایرا استفاده از آن وجود نخواهد داشت .چون کامال 
تکنولوژیکی
سالمندانازقند
چغندر
کیفیتادراک از پیری،
اثبات شده است.
بین
سدیم ،سفت شده و دیگر قابل استفاده نیست.
وخصوصا خوش
نگری
مثبت
سالمندان،
سالمت
شامل
دهد
می
قرار
تاثیر
تحت
معیاری برای رضایت فرد از پیری خودش و بازتابی
عامل مثبت با ابعاد
عنوان یک
ازتبه
استو که
بینی
در بازار انواع شکر و قند با درجه های مختلف
است.
تغییراتمضره
پیری است.
مرتبط با
پتاسیمبا
از تطابق فرد
شناختی
روان
و
اجتماعی
زیستی،
مختلف
افزایـش کیفیـت تکنولوژیکـی محصـول کیفیت و قیمت های متفاوت وجود دارد اما
افرادازدر
به زندگی
دورهو ی
در طول
اعتقادات فرد
بـاال ادراک
خصوص
سالمندی
دورانو مهمترین عامل در تشخیص کیفیت قند یا
هایقنـد
درصـد
بـردن
طریـق
از
چغندرقنـد
نگرش
ارتباطو
شخصی
سالمندیبقا،
مورد پیری،
جملهباشد.
تجارب در
موادمی تواند
پتاسـیم ،سـدیم شکر ارزیابی درصد خلوص آن است که این کار
طریق رفتاری،
قندی واز از
غیر گیرد
کاهششکل می
اجتماعی
افزایش این در آزمایشگاه های مواد غذایی انجام می شود.
زیـرا
گیرد
می
صـورت
مضـره
ازت
مطلب وپایانی:
فیزیولوژیکی ممکن است بر
روان وشناختی
یکیشـدن
کریسـتالیزه
جلوگیری از
ناخالصـیبا هـا با
اگر قند یا شکر بسیار بی کیفیت باشد معموال
داشته باشد.
سالمت تاثیر
نتایج مرتبط
می
نشان
مختلف
های
پژوهش
های
یافته
را
قند
اسـتحصال
قابلیت
سـاکارز
کاهـشیداده و از ظاهر آن براحتی می توان تشخصی داد .مثال 
متغیرهای مهم که ممکن است در نحوه
از
می منابع
یکی از
عنوان
میزان به
افزایش بینب
که خوش
دهد
تولیدی
مالس
موجـب
شـود .شکری که رطوبت جذب کرده باشد یا قندهای
مهم سالمت روان می تواند ادراک از پیری را به
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منشا سیالبها
و اثرات
تخریبی آن

غالمرضا زهتابیان  /استاد ،گروه احیای مناطق خشک
و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

حامد اسکندری دامنه  /دانشجوی دکتری
بیابانزدایی ،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

سيالبها براساس عامل ايجاد به
هفت گروه اصلي تقسيم ميشوند:
سيالبهاي ناگهاني

1

اين نوع سيالب در رودخانههاي کوهستاني
و حوزههاي آبخيز باالدست با سطح کوچک
اتفاق ميافتند .حوزههاي آبخيز کوچک ذخيره
کمتري دارند و در کمتر از شش ساعت جريان
به خروجي حوزه آبخيز ميرسد و حجم سيالب
نسبت به سطح بيشتر از حوزههاي آبخيز بزرگ
است .از آنجاييکه پيشبيني اين نوع سيالبها
مشکل است ،باعث خسارت جاني زيادي
ميشوند.

سيالبهاي رودخانهاي

2

28
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
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متداول ترین منشاء سیالب به هنگامی است
که ترازهای آب در رودخانه  افزایش می یابند،
بطوریکه رودخانه بر روی سواحل رودخانه
سرریز می شوند ،که به آن سیالب رودخانه ای  
اطالق می گردد .اين نوع سيالبها در امتداد
رودخانههاي بزرگ و شاخههاي کوچکتر
حوزههاي آبخيز بزرگ بهوقوع ميپيوندد .از
آنجاييکه براي پر شدن ظرفيت رودخانه تا
وقوع سيالب زمان زيادي الزم است ،فرصت
کافي براي تخليه منطقه بهوسيله مردم وجود
دارد .سيالبهاي رودخانهاي به اموال و دارايي
مردم خسارت زيادي وارد ميکنند.
1. . Flash Flood
2. . Riverine Flood

ب ناشي از بارندگي
سيال 
در اين نوع سيالب شدت بارندگي زياد يا
طوالنيمدت سبب   اشباع خاک ميشود و
خاک نميتواند آب بيشتري را در خود نگهدارد
و هنگاميکه آب از ظرفيت رودخانه بيشتر
شود ،سيالب بهوقوع ميپيوندد .سیالبهای
کمتر شناخته شده و کمتر بخوبی درک
شده توسط مردم عادی به اصطالح سیالبهای
باران زا( 3مرتبط با باران) نامیده می شوند که
پس از رگبارهای 4شدید کوتاه مدت که نمی
توانند به اندازه کافی از طریق سامانه زهکشی
تخلیه شوند و یا به زمین نفوذ داده شوند ،رخ
می دهند .سیالبهای باران زا اغلب با هشدار کمی
در مناطق که بوضوح مستعد سیل نیستند ،رخ
می دهند .از این رو ،مخاطره نامرئی 5نامیده می
شود .اخیرا ،این نوع سیالبها به عنوان محتمل
6
ترین نوع سیالب برای افزایش از نظر شدت
در نتیجه تغییر اقلیم شناسایی شده اند .پیش
بینی و برنامه ریزی   سیالب باران زا چالش
برانگیز است ،از آنجایی که یک سیالبدشت به
سهولت تعریف شده مانند رودخانه و دریا ندارد.
ساختمانها ،آرایۀ شهری ،7ارتفاعات لبه جوی
کنار خیابان 8و ظرفیت زهکشی همگی دارای
یک تاثیر بر روی جریان آب سطحی هستند
و طرح ریزی و مدیریت را پیچیده می سازد.
با توجه به اینکه عوامل بسیاری با هم سیالب
باران زا را تولید می کنند ،بطور مشابه ،تولید
برآوردهای سازگار حد ریسک سیالب باران
زا دشوار است .سیالبهای باران زا دشوارترین
سیالبها از نظر مدیریتی هستند ،از آنجایی که
پیش بینی آنها دشوار است و ارائه زمانهای
هشدار کافی چالش برانگیز می باشد .در پی
Pluvial floods
Downpours
Invisible hazard
Severity
Street furniture
Kerb

سیالبهای باران زای شدید در گالسگو در سال
 2002و در سرتاسر هال 10و سایر قسمتهای
انگلستان در سال  ،2007امروزه سیالب باران
زا بیش از گذشته توجه سیاستگذاران را به
خود جلب نموده است .سامانه های مجزای
آب رگبار 11و آب کثیف 12می توانند ظرفیت
زهکشی را افزایش داده و احتمال اختالط
فاضالب 13را با آب ناشی از سیل باران زا کاهش
دهد .یک رویکرد راهبردی می بایست در
مواجهه با مناطق با ریسک باالی سیالب باران
زا به شرح ذیل اتخاذ گردد:
9

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.مناطـق اخیرا توسـعه یافتـه :بهسـازی در
صـورت امـکان ،شناسـایی و اصلاح نقـاط
تنگنـا 14در سـامانه زهکشـی و مدیریـت
توپوگرافـی خـرد 15بـرای ایجاد مسـیرهای
جریـان ایمن.
2.مناطـق اخیـرا توسـعه نیافتـه با فشـار
توسـعه :پافشـاری بـر سـامانه زهکـش
شـهری پایـدار 16کارآمـد ،طراحـی
ضـد سـیل 17و طرحهـای مدیریـت آب
سـطحی.
3.مناطق اخیرا توسعه نیافته با فشار کمتر
برای توسعه :شناسایی فرصتها برای
منظرسازی یا طراحی منظر 18که فضاهای
سبز و آبی را در بر می گیرد ،حمایت
گردیده از طریق آمایش سرزمین 19و در
صورت لزوم ،خرید اجباری.
9. Glasgow
10. Hull
11. Storm water
12. Foul water
13. Sewage
14. Pinch points
15. Micro-topography
)16. Sustainable Urban Drainage System (SUDS
17. Flood proof design
18. Landscaping
19. Land use planning

سيالب شهري

1

شهرسازي سبب تخريب پوشش گياهي
شده و سطح زمين با بتن ،آسفالت و مواد مورد
استفاده در پشتبام خانهها جايگزين ميشود.
اين سطوع غيرقابل نفوذ ،از جذب بارندگي به
داخل خاک جلوگيري کرده و سبب افزايش
ورود رواناب به داخل رودخانه ميشود .رواناب
ناشي از بارندگي شديد که از ظرفيت رودخانه
بيشتر است و در محيط شهري اتفاق ميافتد
باعث اين نوع سيالب ميگردد.

شکل  2-1جاري شدن سيل در خيابان امام خميني
(ره) تبريز (منبع :ويکيپديا)

شکل  3-1خرابيهاي خيابان امام خميني (ره)
تبريز پس از سيل (منبع :ويکيپديا)

سيالب آبزيرزميني

2

سيالبهايي که به علت باال بودن سطح آب
زيرزميني و توليد آب از زيرزمين از تشکيالت
نفوذپذير بهطور طبيعي بهوقوع ميپيوندد.
سـيالبهاي ناشـي از بـاال آمـدن سـطح آب
دريـا بهسـبب اثـر بـاد يـا طوفـان در مناطـق
سـاحلي در ايـن گروه قـرار ميگيرنـد (افزايش
طوفـان ،امواج زياد ،فرونشسـت زميـن ،افزايش
سـطح آب دريا ،سـونامي).

نمونههايـي از اقدامـات غيرسـازهاي
(نـرم) مهـار سـيالب ميتوانـد شـامل
مـوارد ذيل باشـد:

شامل کاربري اراضي و حفاظت خاک
براي کاهش رواناب سطحي ،فرسايش
و انتقال رسوب است .ايده کنترل منبع،
يعني گرفتن (گيرش) آب در جاييکه
ريزش ميکند که از طريق اقداماتي نظير
افزايش ميزان نفوذ (سطح نفوذناپذير
کاهش يافته ،افزايش پيادهروها و
پارکينگهاي نفوذپذير) ،ذخيره محلي
(استخرها و ساختمانها) و ذخيره
آب زيرزميني انجام ميشود .اقدامات
آبخيزداري از جمله راهکارهاي نرم است.
آبخيزداري در کاهش توليد سيل (کاهش
بزرگي سيل) نقش عمدهاي دارد ولي در
کنترل آن اثر کمتري دارد .عملیات
آبخيزداري اثر و نتيجه بخشي زيادي
دارند .حتي اقدامات سازهاي آبخيزداري
جزء راهکارهاي نرم بهحساب ميآيند.

• ظرفيتسازي( 7بهبود آگاهي ،درک
و آمادگي سيالب) ،باال بردن روشهاي
مشارکتي.8

• پخش سيالب جزء راهکارهاي نرم است.
سيالب تمرکز آب است .وقتي سيل در
رودخانه جريان دارد ،شعاع هيدروليکي
بزرگي دارد که با کاهش آن ،سرعت
آب کم و ميزان نفوذ آن بيشتر ميشود.
پخشسيالب موجب تغذيه آبهاي
زيرزميني ميگردد .عالوه بر اين ،پخش
سيالب راهکاري براي حل مشکل سيل
است و در ايران سابقه چند هزار ساله دارد.

• پهنهبنـدي سـيالب ،مقـررات براي
توسـعه نواحـي در معـرض خطر سـيل
بـا باقـي گذاشـتن دشـتهاي سـيالبي
با زيرسـاختارهاي کـم ارزش.

سيالب ناشي از شکست سد
زمانيکه سد به سبب سطح آب زياد ،تعمير
و نگهداري ضعيف ،زمينلرزه ،زمين لغزش،
جنگ و غيره از هم گسيخته ميشود ،اين نوع
سيالب اتفاق ميافتد.

• پيشبيني و هشدار (صدور و
انتشار) سيالب ،تخليه ،امداد و ترميم
(بازيافت) پس از سيالب.

اقدامات کنترل سيالب

• بيمه سيالب ،6تقسيم ريسکها و
خسارات در بين تعداد بيشتري از
مردم در مدت زمان طوالني است .بيمه
سيالب سياستي   از سوي دولت براي
کاهش خسارات سيل ميباشد که از
جمله راهکارهاي نرم است.

اقدامات کنترل سيالب ميتوانند به دو دسته
سازهاي (سخت )4و غيرسازهاي (نرم )5تقسيم
شوند .سدها ،مخازن کنترل سيل ،سازههاي
انحرافي از جمله اقدامات سازهاي کنترل
سيالب هستند .احداث مخازن براي ذخيره آب
مازاد ميتوانند با توزيع موقتي جريان رودخانه،
آن را تنظيم و با کم کردن دبيهاي حداکثر
سيالب به تعديل سيل کمک کنند.

جمعآوري و کنار گذاشـتن کارهاي سـخت،
مشـکلتر از کارهاي نرم اسـت .هزينه تخريب
يـک سـد دو تـا سـه برابـر هزينـه احـداث آن
اسـت .کارهـاي نـرم چهـره طبيعـت را خيلي
تغييـر نميدهند.

Hard . .4
Soft . .5

1. . Urban Flood
2. . Groundwater Flood
3. . Coastal Flood

• آبخيزداري ،يکي از اقدامات مهم
حفاظت سيالب کنترل منبع 9است که
شکلگيري سيالب را تعديل ميکند و
.6
.7
.8
.9

Flood Insurance .
Capacity Building .
Participatory .
Source Control .
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سيالب ساحلي

3

ت بهوقوع پيوسـته
شـکل  5-1نمونـهاي از خسـار 
توسـط سـيل در ايالم

شکل  4-1تخريب پل اصلي نکا در اثر سيل
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 7قدم برای خانه تکانی شب عید

خانه تکانی از رسوم بسیار قدیمی آماده
شدن برای عید نوروز است و هرچند
که آپارتمان های کوچک و بدون پستو
و انباری و زیرزمین امروزی تقریب ًا در
تمام مدت سال نسبتا تمیز هستند ،اما
تمیزترین منازل هم مدتی مانده به نوروز،
برای شگونش هم که شده از باال تا پایین
روفته و شسته و برق انداخته می شوند.
اما اینروزها که کمتر کسی به صورت تمام
وقت در خانه است و کار نظافت باید تدریجی
انجام شود ،هیچ چیز بهتر از یک روش خوب
و برنامه ریزی شده به کمک ما نمیآید .روند
داشتن خانه اي تمیز ،بدون نگرانی و تشویش
در طی  ۷مرحله به انجام میرسد:

 .۱از االن شروع کنید
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خانه تکانی شب عید ،از کارهاییست که
برخالف اسمش نباید “شب عید” انجام شود،
بلکه باید از مدتها قبل از رسیدن لحظات
سال تحویل انجام شده باشد .عالوه بر کار
نظافت ،کارهای دیگری هم هست که باید
از حاال تا آخر تعطیالت نوروزی انجام شوند:
تهیه هدیه ،تهیه ،نوشتن و ارسال کارت
تبریک ،شیرینی پزی خرید خوراکیها ودر
کل “خرید شب عید” و پذیرایی از مهمانه

خوب حاال چطور برای خانه تکانی وقت
بگذاریم؟ در حقیقت ،داشتن خانه اي نظیف
در طی تعطیالت  ،به خصوص اگر از روش
صحیحی استفاده کنید ،ساده تر از چیزیست
که تصور میکنید .مرحله اول؟ خانه تکانی را
قبل از دوران پر تنش آخر فصل انجام دهید.
به این ترتیب کار را بدون عجله و فشار روحی
انجام میدهید و به اندازه کافی برای پروژه
هاي وقت گیری مانند تغییر دکوراسیون یا برق
انداختن لوازم فلزی زمان خواهید داشت.

 .۲فهرستی تهیه کنید و آن را دو
مرتبه چک کنید

قبـل از ایـن کـه شـروع کنیـد ،فهرسـتی از
تمـام چیزهایـی کـه بایـد تمیـز شـوند تهیـه
کنیـد .کارهـا را بـر اسـاس هـر اتـاق تقسـیم
کنیـد و زمانـی برای هر کار درنظـر بگیرید .به
ایـن ترتیب میتوانید بسـته به زمـان الزم برای
هـر کار ،حتـی از زمانهـای اضافه بسـیار کوتاه
ماننـد پخش آگهـی در تلویزیون نیز اسـتفاده
ً
مثلا چنـد تکـه لبـاس را در اتومبیل
کنیـد و
لباسشـویی بریزیـد .هنگامیکـه بتدریـج هـر
مـورد موجـود در فهرسـت را عالمـت میزنید،
حـس بسـیار خوبـی بشـما دسـت مـی دهد و

احتمـال ایـن که کارتان را تمـام و کمال انجام
دهید بسـیار بیشـتر خواهـد بود.

 .۳کمی این جا و کمی آنجا

بـرای داشـتن خانـه اي تمیـز و درخشـان،
نبایـد الزامـاً زمـان ممتـد زیـادی در اختیـار
داشـته باشـید .در حقیقـت ،خواهیـد دیـد که
اختصـاص دادن  ۳۰دقیقه در روز بکار نظافت،
نتایـج بسـیار رضایـت بخشـی خواهد داشـت.
بـرای مرتب کـردن لـوازم و خـرده ریزها ،یک
زمـان ثابـت ماننـد قبـل از خـواب یـا قبـل از
صبحانـه را کنـار بگذاریـد درایـن فاصلـه
ً
مثلا بعد از
میتوانیـد به نظافـت هم بپردازید،
دوش صبحگاهـی آینـه حمام را تمیـز کنید و
یـا کـف وان رابا کمـی پودر یـا مایع مخصوص
بـرق بیاندازید.

 .۴گاهی میانبر زدن اشکالی ندارد

اگـر تـا ایـن جـا هـر توصیـه اي رابـه جـز
مـورد اول عملـی کـرده و یا به هـر علت دیگر
وقـت کـم آورده اید ،نگران نشـوید .بخشـهای
اساسـی و بیرونـی خانه مانند پـرده ها ،فرش و
مبلمـان را تمیز کرده و نظافـت داخل کمدها،

کابینتها و قسـمتهای “مخفـی” رابه مدتی بعد
موکـول کنیـد ،اما فراموشـش نکنید!

 .۵همه ی کارها رابه تنهایی انجام
ندهید

ایـن عیـد ،تنهـا عیـد شـما نیسـت و تنهـا
دوسـتان و خانـواده شـما به منزلتـان نمیآیند،
پـس نبایـد تمـام نظافـت آن را بـه تنهایـی بـر
عهـده بگیریـد .در هـر هفتـه زمـان خاصـی
را بـرای نظافـت اختصـاص داده و کارهـا رابـا
فرزنـدان و همسـر خـود تقسـیم کنیـد .از بچه
هـا بخواهیـد کـه تختهای خـودرا مرتـب کرده،
اسـباب بازیهـا و لـوازم دیگر خـودرا جمع کرده
و پـس از گردگیـری قفسـه هـا ،سـرجای خـود
بگذارنـد .اینـکار نـه تنهـا بـاری از دوش شـما
برمیدارد و باعث خانه تکانی سـریعتر می شـود،
بلکـه عادات خوبی به فرزندان شـما مـی آموزد.

 .۶کارها را ساده کنید

گاهی تمیز کردن دور و اطراف یک
شیءاضافه آسان تر از دور انداختن آن بنظر
میرسد ،اما این روش در دراز مدت کارساز
نخواهد بود .با کمی نظم و ترتیب ،خرده ریزها
را کاهش دهید .خودرا از شر هر لباسی که
دیگر اندازه تان نیست یا بیش از دوسال است
آن را نپوشیده اید آسان کنید .هر قطعه پوشاک
یا شیء ناقص مانند لنگه جوراب ،لنگه گوشواره
بدلی ،ظروف شکسته اي که دوباره چسبانده
شده و… را دور بیاندازید .تهیه لوازمی مانند جا
کلیدی ،جا کفشی ودر کل وسایلی که موجب
مرتب شدن خرده ریزها میشوند را در دستور
کار خود قرار دهید.

برای برنامه ریزی و تقسیم کار هاي
خانه تکانی و تمیز کردن خانه بهتر
است به نکات زیر توجه کنید:
بررسی کلی وضعیت نظافت خانه

برای شروع کار بهتر است به گوشه کنار خانه
بروید و وضعیت نظم و نظافت هر قسمت از
خانه را بررسی کنید.
بهتر است کاغذ و قلمی در دست بگیرید و
به صورت موردی کارهایی که برای هر فضا باید
انجام بگیرد را یادداشت کنید.
در ابتدا نیازی نیست که زمان و اولویت
کار ها رابا خود مرور کنید .فقط هر چه که به
ذهنت ان میرسد را یادداشت کنید .این دست
نوشته بشما کمک می کند تا نگاه درستی بکار
داشته باشید.

زمان بندی و اولویت بندی کارها

یادداشت هاي خودرا مرور کنید .دراین
مرحله باید ببینید که بهتر است از کدام
فضاها شروع کنید و چه مقدار زمان برای نظم
بخشیدن و تمیز کردن هر فضا نیاز دارید.
براساس یادداشت هایتان کارهای مربوط به
تمیز کردن خانه را اولویتبندی کنید ودر مقابل
هر کدام زمان مورد نیاز و تاریخ را بنویسد.
بهتر است در روزهای اول از فضاهای کم
معاشرت خانه شروع کنید .چون در زمان
باقیمانده به نوروز فضاهای پر رفت آمد دوباره به
تمیز کردن نیاز خواهند داشت .انبار و کمد ها

میتوانند گزینه هاي خوبی برای شروع باشند.
اتاق نشیمن ،پذیزایی و سرویس بهداشتی
بهتر است بعنوان آخرین فضاها در فهرست قرار
گیرند.

برنامه ریزی برای نظم دادن به
خانه

بـا شـرکت هـاي خدمـات نظافـت
تمـاس بگیرید و بـا تعیین زمـان ،از انها
بخواهیـد که فـرد یا افـرادی را کمک در
کار نظافت به خانه شـما بفرسـتند .شـما
میتوانیـد بـه خوبـی بـر درسـت انجام
شـدن کارهـا کنتـرل کنید.
اگـر فرزندانتـان در سـن مناسـبی
هسـتند از آن ها بخواهید که مسـئولیت
تمیـز کـردن اتاقشـان را خودشـان بـر
عهـده بگیرند ودر انجام کارهای قسـمت
هـاي دیگـر خانه بشـما کمـک کنند.
در روزهـای آخـر هفته که همسـرتان
در خانه هسـت میتوانیـد از او بخواهید
که بشـما کمـک کند.

بـا درنظـر گرفتن همـه ی ایـن موارد
اکنون میتوانید با خیال آسـان براسـاس
برنامـه ریـزی کـه کردهاید یـک به یک
تمـام فضاهـای خانـه را تمیـز و مرتـب
کنید .نگـران جزئیات کار نباشـید.
منبع:
/https://www.talab.org/housekeeping

 .۷خوش بگذرانید
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نظافت الزاماً معادل با کار سخت نیست ،یک
موسیقی خوب یا یک برنامه رادیویی خوب
و مفید میتواند شما رابا اشتیاق بیشتری به
تحرک وادارد .برای خود انگیزه هایي پیدا
کنید و بخود قول دهید که اگر کارهای روزانه
را مطابق برنامه انجام دادید ،بخود جایزه اي
خواهید داد .این جایزه میتواند چیزی ساده اما
دلپذیر مانند یک حمام طوالنی ،صرف چای و
شیرینی با خانواده یا تماشای یک برنامه خوب
تلویزیونی باشد.

شماره 244

گزیده ای از اشعار "و بهاری در راه "
دکتر آذر معنوی  /پزشک آسایشگاه خیریه کهریزک
"بهاری در راه"

بهاری در آستانه ی باغ زمستان زده
این پا و آن پا می کند
از فصلی به فصلی
جهان ؛
پاییزیست بی پایان
در انتظار گام هایت
دامن پرچین بگستر
بر کشتزار سوخته
مشت بسته بگشا
سبزینه ای بنشان
برخاک امیدواران

*************
"سکون"
باید فکری کنم
برای این پنجره های همیشه بسته
و اشتیاق اطلسی ها به آفتا ب نیمروز پاییزی
برای آوازهای نا سروده
و این حنجره خسته و خاموش
که دیریست
ترانه هایش را از یاد برده است
آسمانی گشوده باید و شوق رسیدن به اوج
برای بال هایی که خاطره ی پرواز
حتی به خوابشان نیز ره نمی برد
باید فکری کرد
پیش از رسیدن بهار

*************
"شب"
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در گستره سکون و سیاهی
دست و پا زنان در قیر مذاب شب
می کشانم جان خسته را
تا ساحل سیمگون سپیده ای دیگر
در تقابل دائمی حیات و ممات
من زاده شب
به راه روز می روم

معرفی شعرای نام دار وطن
مهیار جعفری  /کارشناس سمعی و بصری روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

سید محمد حسین بهجت تبریزی در  11دی ماه 1285
در روستای خشکناب بستان آباد تبریز چشم به جهان گشود.
شهریار با تحصیل قرآن  ،گلستان سعدی و حافط با شعر
و ادبیات آشنا شد  .تحصیالت کالسیک خود را در مدرسه
دارالفنون تهران گذراند و سپس در سال  1303شمسی
وارد دانشکده طب شد.

اولین اشعار شهریار با تخلص بهجت در 13سالگی او در
مجله " ادب " به چاپ رسید  .او در تهران تخلص بهجت را
نپسندید و تخلص شهریار را پس از تفأل بر حافظ برگزید .

اولین کتاب شـعر شـهریار به کوشـش ابوالقاسم
شـیوا  ،دوسـت صمیمـی شـهریار در سـال 1308
منتشـر گردید.

شـهریار عاشـقی را در تهـران و بـا ثریـا تجربـه کرد ولی
عشـق بـه شـهریار غـزل وفا نکـرد  .بعـد از چند سـال ثریا
با سـاالر حشـمت معروف بـه امیراکرم ازدواج کرد  .عشـق
شـهریار بـه حـدی بود که او در آسـتانه فـارغ التحصیلی از
دانشـکده پزشـکی  ،درس و بحث را رها کرد و دل در گرو
عشـقی نا فرجـام گذارد.
دلم شکستی و جانم هنوز چشم براهت
شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت

در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت

شـهریار در سـال  1332بعد از  33سـال دوری از تبریز
بـه زادگاهـش بازگشـت و با اسـتقبال عجیب مـردم روبرو
شـد .بعد از یکسـال زندگی در تبریز ،سـال  1333و در 48
سـالگی بـا نوه دختر عمـه اش عزیـزه عبدالخلقی که معلم
 21سـاله ای بـود ازدواج کـرد .ثمـره ایـن ازدواج دو دختر
بنـام هـای شـهرزاد و مریـم و یک پسـر بنام هادی اسـت .
دانشگاه تبریز ،شهریار را یکی از پاسداران شعر و ادب
میهن معرفی و عنوان دکتری افتخاری دانشکده ادبیات و
علوم انسانی تبریز را به وی اعطا کرد .وی در سالهای
 ۱۳۲۹و  ۱۳۳۰اثر مشهور خود «حیدربابایه سالم» را سرود.

سلیماندان ،نوحدان قاالن دنیادی
اوغول دوغان ،درده ساالن دنیادی
هرکیمسیه هر نه وئریب  ،آلیبدی
افالطوندان بیر قوری آد قالیبدی
ترجمه  « :حیدر بابا ،دنیا  ،دنیای دروغی است  .این دنیا
از سلیمان و نوح مانده  .فرزند داده و به درد گرفتار کرده
این دنیا  .به هر کسی هر چه داده  ،پس گرفته  .از افالطون
تنها یک اسم خشک باقی مانده »
استاد شهریار در اواخر عمر به دلیل بیماری در
بیمارستان بستری گردید و پزشکان خانواده او را جواب
کردند  .دوستان و آشنایان شهریار برای بهبود روحیه او می
روند و با اصرار ,عشق قدیمی شهریار را راضی میکنند که به
عیادت شهریار برود.
گفته می شود وقتی عشق قدیمی شهریار به بیمارستان
می آید  ،شهریار روی تخت بیمارستان خواب بوده است
اما صدای قدمها و گام عشق قدیمی خود را میشناسد و از
خواب بیدار میشود  .وقتی عشق او در اتاق را باز میکند   ،
شهریار این شعر مشهور که از مفاخر ادبیات فارسی هست
را برای عشق قدیمیش می سراید:
آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا
نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر میخواستی حاال چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست
من که یک امروز مهمان توأم فردا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا ....
• استاد شهريار در  27شهريور ماه  1367پس از يك 
دوره بيماري طوالنی درگذشت و بنا بر وصيتش  ،او
را در مقبرةالشعرا تبريز به خاك سپردند.
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این شماره  :استاد شهریار

حیدر بابا  ،دنیا یاالن دنیادی

شماره 244

فرهیخته ارجمند جناب آقای هدایت
با سالم و تحیت

رد راه خدا دو کعبه آمد حاصل

یک کعبه صورت است و یک کعبه دل

اتتوانی زیارت دلاه کن

کافزون ززهار کعبه آمد یک دل

احتراماً ،اینجا باغ عاطفههاست ،بر گلبرگهای ایمان ،شبنم محبت چکیده است ،نیکوکاری باورمند و واال مقام فضای باغ را از نغمههای توحیدی
خود پر کرده است.
در این باغ نیازی به سخن گفتن نیست ،نگاه ها گویای همه چیز هیتند ،آری ،آمدی با عشق و عاطفه و احساس  ،دیدی ،باور کردی و امواج
دلتنگیمان را دریافتی.

با کوهل باری از محبت سخن گفتی ،شفاف و بیریا

سالیان متوالی همکاران ما در انتظار بودند و لحظه شماری میکردند تا اینکه خدا ی تبارک و تعالی وجود نازنینت را روشنگر شبهای بی ستاره و
نگاه مهربانت را به امر خانهسازی برای کارکنان کهریزک؛ گرما بخش لحظههای خاموش نیازمندان این خانه قرارداد.
درود بیپایان نثار معرفت و مرادنگیت باد  ،با حس عمیق انسان دوستی و دیگرخواهی که مؤید وجود ارزشمندتان می باشد همواره یاور نیازمندان بودهاید.

										
										

محمدرضا صوفی نژاد

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک
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زمان عمر تو پاینده باد کاین نعمت
عطیه ای است هک رد کار انس وجان گیرد

شماره 244

آشنایی بیشتر با کانون تعمیرات و نگهداری از ابنیه و تأسیسات آسایشگاه خیریه کهریزک؛

واحد فنی – مهندسی

مریم عباس نژاد اصل  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
اشاره ؛
در آخرین شماره از ماهنامه کهریزک در
سال  ، ۱۳۹۹پای صحبت های امید فروزان
نیا مسئول واحد فنی  -مهندسی آسایشگاه
خیریه کهریزک می نشینیم تا از چند و چون
فعالیتهای متعدد این واحد ساعی و پرتالش
بیشتر آشنا شویم .
وی که با  ۲۰سال سابقه کار در کهریزک ،در
 ۱۶سال گذشته سکاندار واحد فنی  -مهندسی
است می گوید :
همواره بر آن هستیم تا بهترین خدمات
را در اولین فرصت ممکن به درخواست ها و
مشکالت مربوط به این واحد داده تا شاهد
کمترین آسیب به تأسیسات موجود و در نتیجه
سالمت مددجویان باشیم.
با این مقدمه  ،ماحصل گفتگوی دوساعته با
امید فروزان نیا را آغاز و به سرانجام می رسانیم
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* آقای فروزان نیا سالم  .آماده شنیدن

صحبت های شما پیرامون واحد فنی -
مهندسی آسایشگاه هستیم.

به نام خدا  ،من هم سالم دارم خدمت شما
و دست اندرکاران ماهنامه کهریزک که تالش
می کنید اخبار و رویدادهای آسایشگاه را به نظر
مخاطبان خود برسانید  .واحد فنی  -مهندسی
با  ۴۴نفر پرسنل متشکل از  ۳بخش عمران ،
تأسیسات و برق است که زنجیروار در کنار هم

مشغول فعالیت هستند و هر یک سازوکارهای
مختلفی را در دستور کار خود دارند .

ساخت درب و پنجره های مورد نیاز  ،آب سرد
و گرم بخش ها  ،تأسیسات رختشویخانه و .....از
اموری که در طول شبانه روز دنبال می شود .

شـروع کنیم کـه در آسایشـگاه به چه

* و در نهایـت بخش برق هـم که قطع ًا

* اجـازه بدهیـد از بخـش عمـران
اموری مشـغول اسـت .

در بخش عمران یا همان ساختمانی  ،کلیه
تعمیرات الزم در اماکن و معابر آسایشگاه بر
عهده این همکاران است  ،اگر قرار باشد سازهای
در قسمتی از آسایشگاه ساخته  ،بازسازی یا
تخریب شود  ،همکاران بخش ساختمانی
به انجام وظیفه میپردازند که نمونه بارز آن
بازسازی کلیه حمام ها و سرویس های بهداشتی
موجود در  ۲۴بخش بستری مددجویان است .
* در بخـش تاسیسـات چطـور؟ بـه

نظر مـی رسـد عمـده فعالیـت های
واحـد فنی  -مهندسـی بـر این بخش
متمرکـز اسـت  ،اینطور نیسـت ؟

همین طور است  ،کلیه تأسیساتی که در
بخش های بستری و دیگر ساختمان های
اداری و نیز شهرکهای مسکونی است باید
بطور مرتب تعمیر و نگهداری شوند که این
کار مستلزم سختکوشی فراوانی است .تأمین
گرمایش در زمستان و سرمایش مناسب در
تابستان  ،سرویس و نگهداری بیش از ۴۰۰
دستگاه کولر ،موتورخانه ها  ،لوله کشی و

سـازوکارهای خاص خود را دارد .

بله  ،تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات برقی و
روشنایی  ،ژنراتورها  ،یخچالها و تلویزیونهای
بخش های محل اقامت مددجویان ،
دستگاههای تهویه  ،آسانسورها  ،کابل کشی
شبکه ها و آب نماها از وظایف اصلی بخش برق
واحد فنی  -مهندسی است .
* می دانید که هر شغلی سختی های
خود را دارد  ،کمی هم از دشواری های

رایج در این واحد بگویید :

اجازه بفرمایید قبل از پرداختن به
سختیهای کار  ،این را اضافه کنم که وظایف
واحد فنی  -مهندسی تنها به داخل آسایشگاه
محدود نمی شود  .دفاتر بانوان نیکوکار  ،ستاد
مرکزی  ،ویالی نشتارود و مشارکت ها هم
مشمول خدمات این واحد است  .اما در مورد
دشواری های موجود فقط تیتروار از کنار آن
می گذرم  ،چرا که هریک ممکن است شرح حال
ویژه ای داشته باشد  .در بخش برق بهویژه در
فصل تابستان با افت ولتاژ برق روبرو هستیم،
مصرف بی رویه آب و به گل نشستن دو حلقه

چاه آب لزوم صرفه جویی را بیش از پیش تذکر
میدهد  ،فرسودگی برخی تأسیسات مانند کولرها
و یخچالهای بخشهای مددجویان و منابع
محدود از چالش های پیش روی واحد است .
* در ارتباط با پرسنل شاغل چطور؟ آیا

با مشکالتی روبرو هستید ؟

به هر ترتیب شاهد هستیم که پرسنل قدیمی
با کوله باری از تجربه و به مرور از واحد ما
جدا می شوند که این کار را به مراتب برای ما
سختتر از گذشته می کند  .امیدواریم به هنگام
جذب نیروهای جدید دقت بیشتری به عمل آید
تا کمترین عارضه ای را در واحد شاهد باشیم .
* آیـا مقوله آمـوزش در واحد شـما

جایگاهی دارد؟

ما همیشه آماده استقبال از کسانی هستیم
که بتوانند در بخش آموزش پرسنل کمک حال
باشند  .در حال حاضر به صورت سازمان یافته
این امر صورت نمی گیرد که البته قول های
مساعدی در این زمینه داده شده و ما مشتاق
برگزاری کالسهای آموزشی هستیم .
* و کمک های مردمی چطور ؟
در بخش تعمیرات اساسی تأسیسات همواره
نیاز به حمایت های مردمی احساس می شود
و در بخش فراهم نمودن ملزومات می توانم به
برخی از آنها اشاره کنم  .انواع المپ و مهتابی
کم مصرف ،شیرآالت و سردوش ،پمپ ،سیم و
کابل در سایزهای مختلف  ،هواکش و ابزارآالت
از مواردی است که همیشه مورد نیاز این واحد
است.
* به پایان گفتگو با شما رسیدیم ،از انتقاد

سخنی به میان نیامد و منتظریم تا اگر
صالح می دانید خود به انتقاد از عملکرد

واحد اشاره ای داشته باشید :
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مطمئن هستم عملکرد واحد فنی  -مهندسی
خالی از اشکال نیست و اطمینان دارم انتقادات
سازنده می تواند تأثیرات خود را بر بهبود رویه
کاری ما داشته باشد  .همکاران عزیز هم مطلع
باشند اگر گاهی کاری با تأخیر انجام می پذیرد،
صرفاً یا به خاطر دیر رسیدن قطعات مورد نیاز
بوده و یا به دلیل فشردگی درخواست ها و کارهای
روزانه واحد که این هم امیدوارم هرچه به پیش
می رویم به حداقل ممکن نزدیک و نزدیکتر شود .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
جشـن بـزرگ روز مـادر در
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک

بیش از  ۶۵۰مادر سالخورده ساکن در
آسایشگاه خیریه کهریزک در گرامیداشت
روز مادر  ،مورد تجلیل قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک;

همزمان با خجسته زادروز دخت نبی مکرم اسالم
حضرت فاطمه زهرا (س)  ،جشن بزرگ روز مادر با
حضور جمع کثیری از مادران سالخورده در آسایشگاه
خیریه کهریزک برگزار شد .

در ایـن مراسـم کـه بخشهایـی از آن بـه صـورت
مسـتقیم از رادیـو پیـام پخش مـی شـد  ،هنرمندان
ایـن شـبکه رادیویـی بـا اجـرای برنامههـای شـاد،
لبخنـد شـادی را بـر چهـره مـادران سـالخورده
نشـاندند  .اجـرای ترانـه هـای شـاد توسـط آقایـان
مصطفـی راغـب  ،عیوضـی و وکیلـی منـش ،سـه
تـن از خوانندگان مطرح کشـورمان و تجلیل از سـه
مادربـزرگ نمونـه کهریزکـی از دیگـر بخـش های
جشـن روز مادر در آسایشـگاه خیریه کهریزک بود .

در بخش دیگری از این مراسم  ،محمد رضا صوفی
نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تبریک روز
میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به همه
مادران ایران زمین  ،خدمت به مادران سالخورده را
توفیقی الهی برشمرد که نصیب هر کسی نخواهد شد .

وی در کهریـزک  ،همـه روزهـای سـال
را روز مـادر دانسـت و گفـت  :خدمـت بـه
مـادران وظیفه ذاتـی و اخالقی همه فرزندان اسـت،
امـا خدمـت بـه مادرانـی کـه مـادران مـا نیسـتند و
پناهگاهشـان کهریزک اسـت یک امتیـاز ویژه برای
تمامـی خادمیـن ایـن مرکـز محسـوب می شـود .
صوفـی نـژاد تمامـی معیارهـای ارزشـی
موجـود در آحـاد افـراد جامعـه را حاصـل
زحمـات مـادران دانسـت و گفـت  :مطمئن ًا
یـک انسـان خوب کـه بـه درجـه ای از انسـانیت و
تواضـع و گذشـت مـی رسـد کـه در هـر منصـب و
مسـئولیتی می تواند منشـأ خیر و اثر باشـد  ،تمامی
خصائـص اخالقـی واال را مدیون مادر خویش اسـت
مدیـر آسایشـگاه خیریه کهریزک بـا بیان اینکه یک
سـوم از جمعیت  ۱۷۵۰نفری مددجویان کهریزک را

مادران سـالخورده ای تشـکیل می دهنـد که امکان

نگهـداری از آنـان در منـازل وجـود نداشـته اسـت ،

تصریـح کـرد  :انتظـار مـا از همـه خیریـن فهیـم و
نوعدوسـت جامعـه اینسـت که با حمایـت های خود

همچنـان یـار و یـاور کهریـزک باشـند  .حضـور بر
بالیـن بیمـاران و گـوش دادن بـه درد دل های آنان،

نگاهـی محبـت آمیـز و رفـع نیازهـای احساسـی و
عاطفـی سـالمندان از دیگر اموری اسـت که زندگی

دوبـاره ای بـر تـن خسـته آنـان در دوران پیـری و
ازکارافتادگـی می بخشـد .

قابل ذکر اسـت کلیه هزینه های برپایی جشـن روز

مـادر توسـط خیرین و نیکـوکاران آسایشـگاه تأمین
شـد .همچنیـن هدایای ویـژه روز مادر با مسـاعدت

بانـو خسـرویار  ،آقـای پرنیـان و نیز موسسـه خیریه
طلـوع تهیـه و تقدیم مـادران سـالخورده گردید .

جوانان هنرمند شهر  ،میهمان
مددجویان کهریزک شدند
گــروه هنــری«  » S1بــا اجــرای
برنامههــای شــاد  ،ســاعاتی را میهمــان
مددجویــان جــوان آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک شــدند .
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بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک; جمعی از جوانان هنرمند و مهربان شـهر
بـا حضور در آسایشـگاه خیریه کهریـزک  ،به اجرای
برنامههـای شـاد و رنگارنـگ پرداختنـد .
گــروه هنــری «  » S1بــه سرپرســتی و خوانندگــی
ســعید آقایــی  ،میهمانــان مددجویــان جــوان بودنــد
و توانســتند ســاعاتی پرنشــاط را تقدیــم عزیــزان
کهریزکــی نماینــد .

در پایان این دورهمی شـاد  ،سـعید آقایی
هنرمند نام آشـنای شـهرمان در گفتگو با
خبرنگار کهریزک اظهار داشـت :

دوسـت عزیـزم رامیـن گبرلـو بـرای اولیـن بـار
کهریـزک را بـه مـا معرفـی کـرد و از ما خواسـت تا
از توانایـی هایـی کـه داریـم به نفـع افراد کـم توان
جامعـه اسـتفاده کنیـم .
آقایـی در ادامه نیـز گفت  :همه مـا در زندگی
غـم و غصـه و مشـکالتی داریـم امـا ایـن دلیـل
نمـی شـود بـه امیـد گشـایش دسـت روی دسـت
گذاشـته و بـه فکـر دیگـران نباشـیم  .ما هـم وقتی
بـه کهریزک می آییم  ،مشـکالت و گرفتـاری ها را
فرامـوش مـی کنیم و فقـط یه یک هـدف فکر می
کنیـم و آن دیـدن شـادی بیماران اسـت .

ایــن هنرمنــد مهربــان شــهر بــه
نمایندگــی از دوســتان خــود نیــز گفــت:
فــرق مــا و بیمــاران اینجــا تنهــا در یــک حادثــه
خالصــه مــی شــود  ،پس تــا زمانــی که در ســامت
هســتیم بایــد خدمتگــزار ایــن عزیــزان باشــیم .
دیــدن یــک لبخنــد و شــادی ،بزرگتریــن هدیــه ای
اســت کــه نصیــب مــا مــی شــود و خوشــحالیم کــه
لیاقــت دریافــت چنیــن هدایــای گرانبهایــی را داریم .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
نشســت شــورای معاونیــن بــا
محوریــت کرونــا

در نشست شورای معاونین آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،بر ادامه زندگی عادی
مددجویان و فعالیت های جاری مجموعه با
وجود بیماری کرونا تأکید شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک; نشسـت شـورای معاونیـن بـا محوریت
چگونگـی عـادی سـازی فعالیت هـای جـاری اعم
از زندگـی مددجویـان و نیـز برگـزاری مراسـمات و
همایـش هـای مختلـف در سـایه بیمـاری کرونـا با
رعایـت تمامی شـیوه نامه های تدوین شـده  ،بحث
و تبـادل نظر شـد .
نگاهـی به اقدامـات صورت گرفته در طول یکسـال
گذشـته بـرای مقابله با بیمـاری کرونـا  ،محدودیت
هـای اعمـال شـده و نیـز نیـاز هـای اساسـی برای
پیشـبرد اهداف عالیه مجموعـه  ،از دیگر محورهای
ایـن نشسـت بود .

در بخشـی از ایـن نشسـت  ،دکتـر
فریبـرز بختیـاری قائم مقـام مرکز علمی
کاربـردی آسایشـگاه بـا اشـاره بـه طرح
مدیریـت مبتنی بر شـواهد و نیاز اسـتفاده
از اطالعـات موثـق در نحـوه مدیریـت
مجموعـه گفـت :

جمـع آوری و طبقـه بنـدی اطالعـات کلیـدی هـر
فراینـدی و تحقیقـات پایـه در این زمینـه  ،مدیریت
مبتنـی بر شـواهد را بـه دنبـال دارد که همانـا ارتقاء
کیفیـت خدمات جاری اسـت  .در این مسـیر انتظار
مـی رود بـا رفـع اشـکاالت  ،تقویـت نقـاط قـوت و
اصلاح روش هـای جـاری بـر اسـاس اسـتفاده از
اطالعـات پایـه شـاهد توسـعه کیفـی در عملکـرد
مجموعه باشـیم .
در ایـن نشسـت  ،محمـد رضـا صوفـی نـژاد مدیـر
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا تمجیـد از اقدامات
عملـی و اجرایی در طول سـال جاری  ،بر گسـترش
ایـن فعالیـت ها در سـایه بیماری کرونـا تأکید کرد .
وی اظهـار داشـت  :یکسـال از شـیوع بیماری
کرونـا و انـواع تمهیـدات اعمـال شـده می گـذارد ،
نتایـج از اقدامات صـورت گرفته نشـان می دهد که
توفیقات کسـب شـده فراتـر از انتظـارات در داخل و
حتی محافل علمی و بهداشـتی کشـور بوده اسـت .

صوفی نژاد همزیستی مسالمت آمیز با
بیماری کرونا را مورد تأکید قرار داد و گفت :

همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا وجود اینکـه همچنان
ایـن بیماری در سـطح جامعه و نیز آسایشـگاه وجود
دارد بـه معنـای عـادی انـگاری و عبـور از پروتـکل
های بهداشـتی نیسـت  ،بلکه بـه مرحلـه ای از نیاز
رسـیده ایـم کـه بایـد بپذیریـم بسـیاری از فعالیـت
هایـی کـه محـدود یا تعلیق شـده انـد  ،مـی توانند
بـه جریـان اصلی خـود آنهم با رعایت کامل شـیوه
نامـه هـای سلامت بازگردند .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با نگاهی به
نیاز های موجود در رفع تعلیق ها نیز گفت :
برگـزاری جشـن هـا و مراسـمات ویـژه مددجویان،
همایـش هـای مختلفـی کـه بـرای کارکنـان و
نیکـوکاران در تقویـم آسایشـگاه موجود اسـت و در
نهایـت کمک به رفـع نیازهای اساسـی و بنیادی در
مجموعـه از برنامه هـای پیش روی مدیران باشـد .

اتخاذ تصمیمات الزم در ستاد
بحران کرونای کهریزک

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک; بـا آمـاده سـازی و تجهیـز دو بخـش
بسـتری  ،سـتاد بحـران کرونـای آسایشـگاه خیریه
کهریـزک خـود را آمـاده مواجهـه بـا مـوج جدیـد
شـیوع بیمـاری کرونـا مـی کنـد  .قرنطینه پرسـنل
کادر پرسـتاری و برگـزاری دوره های آموزشـی ویژه
کارکنـان و مددجویـان آگاه  ،از دیگـر اقدامـات ایـن
کمیتـه در روزهـای اخیـر اسـت..
دکتر حمیده پورفهیم جانشین ستاد بحران
کهریزک با اعالم این خبر  ،افزود :

با برقراری آرامش نسبی  ،بسیاری از فعالیت های
مددجویان با اعمال تدابیر الزم از سر گرفته شده است.
با این حال معتقدیم هر روز باید در آماده باش کامل
باشیم تا در صورت بروز هرگونه اتفاق ناخوشایندی  ،با
کمترین آسیب از آن مرحله نیز عبور کنیم .

دکتـر پورفهیـم بیـان داشـت  :در آسـتانه
گرامیداشـت روز مـادر و نیـز روز پـدر قـرار داریـم ،
مطمئنـ ًا آن دسـته از مـادران و پدران سـالخورده ای
کـه خانـواده یـا بسـتگانی دارند چشـم انتظـار دیدار
عزیـزان خـود در ایـن روزهـا خواهنـد بود کـه برای
ایـن امـر نیـز تدابیر الزم اندیشـیده شـده اسـت .

جانشـین سـتاد بحـران کهریـزک بـا
اسـتمداد از خیریـن بـرای حفظ سلامت
مددجویـان هـم گفـت :
نصـب دسـتگاه هـای اکسـیژن سـاز و سـاکش
مرکـزی برای بیمارانی که مشـکالت تنفسـی دارند
از نیازهـای اساسـی کهریـزک اسـت ،ضمـن اینکه
انـواع دارو  ،لـوازم پزشـکی یکبـار مصرف  ،وسـایل
پانسـمان و ملحفه و پوشـک از دیگر ملزوماتی است
کـه نیکـوکاران جامعـه مـی تواننـد بـا تهیـه آن در
درمـان و حفظ سلامتی مددجویان  ،مسـئولین این
مجموعـه خیریـه را یـاری نمایند .
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بـا برقراری آرامش نسـبی و در یکصدمین
نشسـت سـتاد بحران کرونای آسایشگاه
خیریـه کهریـزک  ،تمهیـدات الزم بـرای
مواجهـه احتمالـی با مـوج چهارم شـیوع
بیمـاری کرونا اتخاذ شـد .

شماره 244

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
زندگـی مددجویـان کهریزک از
دریچه دوربین شـبکه دو سـیما
مسـتند تلویزیونـی ((محـاکات)) کاری از
مریـم نوابـی نـژاد بـا رویکـرد نگاهی به
قصـه زندگـی مردمـان مختلـف از جملـه
سـالمندان و معلولیـن کهریـزک بـه روی
آنتـن شـبکه دو سـیما مـی رود .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
با حضور عوامل سازنده مستند اجتماعی ((محاکات))
در جمع هنرمندان معلول و سالمند کهریزک  ،کار
تهیه و ساخت این برنامه تلویزیونی آغاز شد .
این برنامه مستند که قرار است از اوایل اسفند ماه بر
روی آنتن شبکه دو سیما برود  ،نقل قول و زندگی
افراد مختلف از جمله سالمندان و معلولین کهریزک را
از زبان خودشان به مخاطب بازگویی می کند .
مریـم نوابـی نـژاد کارگـردان مسـتند
تلویزیونـی محاکات در گفتگـو با خبرنگار
کهریـزک  ،اظهـار داشـت :

محاکات فرهنگ گوش دادن به قصه زندگی افراد
مختلف جامعه است بگونه ای که بدون کم و کاست
قصه آنان از زبان خودشان تعریف می شود .

نوابی نژاد با بیان اینکه در دل هر قصه قطعاً
یک اتفاق  ،دغدغه یا مسیر اجتماعی وجود
دارد  ،افزود :
ما در صدد محتوا سازی هستیم ،چیزی که جای آن
امروز در تلویزیون خالیست و تالش خواهیم کرد تا
با اتکاء به داستانهای واقعی  ،محصوالت فرهنگی
مدرن تولید و پخش نماییم .

وی با نگاهی به حضور عوامل سازنده مستند
فوق در آسایشگاه خیریه کهریزک نیز گفت :
در این برنامه تأکید خواهد شد که اگر بسترهای
مناسب برای کشف استعدادهای افراد در مراکز
نگهداری مهیا باشد  ،میتوان این استعداد ها را بارور و
به نحو چشمگیری مدیریت کرد.

کارگردان مستند تلویزیونی محاکات با دعوت از
عموم بینندگان برنامه های اجتماعی به تماشای این
برنامه ،بر ارتقاء تولیدات فرهنگی برای باالبردن سطح
فرهنگ عمومی جامعه تأکید کرد.

یار بـی نـام و نشـان کهریـزک ،
دل در گـرو یـار دارد
یـار وفـادار و بـی نـام و نشـان کهریزک،

سپاسـگزار خداونـدی اسـت کـه اجـازه
مـی دهـد دوسـت خوبی بـرای پـدران و

مادران کهریزکی باشـد و خـود نیز در این
راه بـه اوج رضایـت می رسـد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه

کهریــزک ؛ یــار بــی نــام و نشــان کهریــزک در حالیکه

هنــوز دو مــاه بــه عیــد نــوروز باقیمانــده اســت  ،از هــم
اکنــون بــا تأمیــن لبــاس هــای عیــد جمــع زیــادی از
پــدران و مــادران ایــن خانــه بــزرگ  ،در صــدد بــر آمده

اســت تــا ایــن عزیــزان همچــون دیگــر افــراد جامعه با
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لبــاس های جدید خود به اســتقبال بهــار طبیعت بروند .

وی که حاضر نیست حتی یادگاری کوچکی از
کهریزک را به منزل ببرد  ،سپاسگزار خداوندی است
که به او اجازه داد تا شاید شادی آفرین جمعی از
دردمندان و نیازمندان واقعی جامعه باشد .

یــار عاشــق پیشــه و مهربــان مددجویان
در گفتگــوی کوتاهــی بــه خبرنــگار
کهریــزک گفــت :

خدای من شاهد است که برای جلب رضایت پدران و
مادران عزیزم تالش کردم تا بهترین و مناسب ترین
نوع جنس را فراهم کنم  .حتی برای فرزندان خودم
هم از این جنس انتخاب و ارسال کردم تا فرقی بین
آنان و این بندگان خدا نباشد .
این هم وطن دلسوز و متعهد شهرمان در
پایان نیز گفت :

آمـده ام تـا بمانـم  .آمـده ام تا دوسـت خوبـی برای
بیمـاران باشـم و اگـر خـدا خواسـت آنها هـم مرا به
دوسـتی بپذیرند و انشـاءاهلل که خداوند به من و ما و

همـه توفیق خدمت دهـد در کنار بیمـاران بمانیم تا
احسـاس تنهایی و بی کسی نکنند  ،شـاید از این راه
فردایـی بهتـر در انتظـار آنـان و حتی خود ما باشـد .

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با ادای

احترام به یار شایسته این خانه بزرگ که شادی آفرین

جمع زیادی از مددجویان شده است  ،توفیقات روز
افزون وی و همه درد آشنایان جامعه را که به نحوی

در زندگی بخشی به خانواده بزرگ کهریزک در
تالشند را از خداوند متعال مسئلت دارد.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
سـفره سـنتی معلولین جـوان ،
خـوش رنـگ و لعاب شـد
در تداوم روحیه بخشی به ساکنین خانواده
بزرگ کهریزک  ،اینبار سفره سنتی ناهار
ویژه معلولین جوان گسترده شد تا در کنار
هم ساعاتی مفرح را پشت سر بگذارند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
در ابتکاری جالب از سوی واحد امور اجتماعی و
همراهی واحد تغذیه آسایشگاه  ،سفره سنتی ناهار
ویژه معلولین جوان گسترده شد تا ساعاتی گرم و
صمیمی را در کنار هم باشند .
معصومـه جعفری راد مدیـر امور اجتماعی
آسایشـگاه  ،در خصـوص ایـن دورهمـی
جـذاب گفت :
تصمیم بر آن شد تا حال و هوای عزیزانمان در

مهـرورزی متولیـان حـرم شـاه
عبدالعظیـم حسـنی (ع) بـه
مددجویـان کهریـزک
به همت متولیان حرم مطهر شاه عبدالعظیم
حسنی (ع)  ،ضیافت شام معلولین جوان
آسایشگاه خیریه کهریزک برپا شد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک; دفتـر تعـاون مومنیـن حـرم مطهر شـاه
عبدالعظیـم حسـنی (ع) با اهـدا ملزومـات طبخ غذا
 ،معلولیـن جـوان آسایشـگاه خیریه کهریـزک را به
ضیافـت شـام دعـوت کـرد .

بخش معلولین جوان را با نوای موسیقی و سفارش
غذای سنتی ایرانی تغییر دهیم و یک دورهمی شاد را
برایشان ایجاد کنیم .

جمـع آنـان بـا گفت و شـنود های شـاد برقـرار بود .

جعفـری افزود  :اسـتقبال بسـیار خوبی از سـوی
جوانـان معلـول از ایـن ناهار دورهمی شـد بطوریکه
تـا سـاعاتی پـس از پایـان صـرف غـذا  ،همچنـان

مدیـر امـور اجتماعـی آسایشـگاه هـدف از این گونه
اقدامـات را تغییـر روحیـه مددجویـان در روزهـای
قرنطینـه عمومـی عنـوان و بـر تـداوم اجـرای ایـن
برنامـه هـا در سـایر بخـش ها بویـژه محـل اقامت
سـالمندان تأکیـد کرد.

حبیب احمدی از خادمین دفتر تعاون
مومنین آن حرم مطهر با اعالم خبر فوق ،
اظهار داشت :
از جانـب خیـر محترمـی کـه همیشـه بـا ایـن دفتـر
همکاری صمیمانه ای دارد  ،اعالم شـد ایشـان قصد
دارنـد نـذر خـود را بـه صـورت یـک وعده غـذا برای
مومنیـن ادا نماینـد که ما آسایشـگاه خیریه کهریزک
را بـه وی پیشـنهاد دادیم .
احمدی افزود  :با استقبال این خیر مهربان که
نمی خواهند نامی از ایشان برده شود  ،ملزومات مورد
نیاز طبخ غذا خریداری و تحویل مسئولین آسایشگاه
شد تا یک وعده غذای جمع زیادی از مددجویان آن
مرکز آماده و ادای نذر وی به نحو احسن انجام شود .

این خادم حرم مطهر شاه عبدالعظیم
حسنی (ع) خطاب به همه مومنان که قصد
ادای نذورات خود را دارند  ،گفت :
دفتر تعاون مومنین حرم مطهر آمادگی دارد تا با
هماهنگی خیرین  ،نذورات آنان را به بهترین شکل
ممکن ساماندهی و تقدیم مراکز خیریه نماید.
شایان ذکر است در حال حاضر  1750مددجوی سالمند،
معلول و بیمار مبتال به ام اس در آسایشگاه خیریه
کهریزک زندگی می کنند که کلیه هزینه های جاری
این مرکز توسط خیرین و نیکوکاران تأمین میگردد .عمده
هزینه های کهریزک شامل تهیه سه وعده غذای روزانه ،
لباس و ملحفه ی مورد نیاز بخشها  ،پوشینه و دارو بوده که
مستلزم مساعدت همه جانبه نیک اندیشان جامعه است.

سوگواریرحلتحضرتزهرا(س)
در آسایشگاه خیریه کهریزک
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تــاوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد  ،نوحــه
ســرایی و قرائــت ادعیــه ویــژه ایــن روز ،از برنامــه
هــای مختلفــی بــود کــه در روز وفــات حضــرت
فاطمــه زهــرا (س) در ســرای فرهنگــی آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک بــه اجــرا درآمــد .
گفتنــی اســت ســرای فرهنگــی آسایشــگاه  ،کانون

توجــه مددجویــان در تمامی مناســبت هــای مذهبی
اســت  .ایــن واحــد همــواره در تــاش اســت تــا
بــا زنــده نگهداشــتن ســنت هــای دینــی  ،ســهم
بســزایی در اشــاعه فرهنــگ نــاب محمــدی در
جمــع مددجویــان و کارکنــان آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک داشــته باشــد .

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

دوستداران و عاشقان خاندان مطهر پیامبر
گرامی اسالم  ،بار دیگر گرد هم آمدند تا در
رثای حضرت زهرا (س) به سوگ بنشینند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; در
روز وفات حضرت فاطمه زهرا (س)  ،سرای فرهنگی
آسایشگاه میزبان جمعی از مددجویان شد تا در مراسم
سوگواری آن بانوی گرامی اسالم شرکت نمایند .
گرچه به دلیل محدودیت های اعالم شده  ،سرای
فرهنگی نتوانست همچون سالهای گذشته میزبان
جمع کثیری از دلدادگان به خاندان مطهر پیامبر نور و
رحمت باشد  ،با این حال و با رعایت شیوه نامه های
بهداشتی این مراسم برگزار شد تا یاد آن بانوی ارجمند
همواره در دلها باقی بماند .

شماره 244

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
پرشـدن ظـرف احساسـات
سـالمندان بـا محبـت هـای
خالصانـه کادر درمـان در
آسایشـگاه خیریه کهریک البرز

کادر درمانی وتوانبخشی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز به منظور تقویت روحیه
سالمندان نظارت مستمر دارند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ بهبود و درمان شناختی رفتاری
سالمند  83ساله زن با نظارت کادر درمانی و توانبخشی
بهبود قابل توجهی را به دنبال داشته است .
هم اکنون سالمند  83ساله زن که از آبان ماه  ،سال
جاری در ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن
پذیرش شده است با توجه به اینکه سالیان متوالی
به تنهائی زندگی کرده در بدو ورود افسردگی وی
تشخیص داده شد و تحت درمان شناختی رفتاری
و واقعیت درمانی قرارگرفته ،هم اکنون کاهش
افسردگی و افت خلق در سالمند را شاهد هستیم و
این درمان ادامه دارد .
با توجه به شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی اساسی
به منظور انطباق و سازگاری سالمندان با محیط
پیرامون امری ضروریست

لذا روانشناسان این مرکز با نظارت مستمر برشرح حال
سالمند سعی دارند تا با ارائه راهکارهای اساسی این
معزل را به حداقل برسانند .

با نظارت مستمر وتالش کادر درمانی وتوانبخشی
 ،پرستا ر ،متخصص طب سالمندی  ،روانشناس ،
مربیان آموزشی بهبود قابل مالحظه ای در وضعیت
سالمند ایجاد شده و با کالسهای درمان شناختی رفتاری
و واقعیت درمانی در  8جلسه بهبود قابل مالحظه ای در
کاهش افسردگی سالمند به دنبال داشته است .
قهرمانی روانشناس مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان
رز می گوید  :با توجه به اینکه سالمندی بخش حساسی
از زندگی است توصیه برآن است که با توجه و احترام به

سالمندان احساس ارزشمند بودن و مفید بودن را درآنان
تقویت کنیم و بدین منظور افزایش تعامالت اجتماعی
می تواند عزت نفس و امید به زندگی را درسالمند افزایش
دهد و قطعا بر سالمت جسم و روح آنان تاثیر گذار است
 ،همچنین این مرکز با ارائه خدمات آموزشی  ،ورزشی
و تفریحی به سالمندان توانسته عالوه برپرکردن اوقات
فراغت از انزوا درسالمندان جلوگیری کند .
باتوجه به زندگی سالمندان در ایام کرونا خانواده ها
وظیفه مهم تری درحفظ سالمت روحی سالمندان
دارند لذا توجه و محبت ابزاریست که هرچند هزینه
زیادی نمی طلبد اما در کاهش استرس و هیجانهای
روحی در سالمندان تاثیر به سزایی دارد .

آمـوزش صنایـع دسـتی در
کارگاههـای هنـری آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز
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کارگاههای هنری آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز با هدف آموزش و تولید ویژه
توانخواهان فعالیت می کند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ آموزش صنایع دستی پاپیه ماشه
در کارگاههای هنری ساختمان یاس مرکز نگهداری
بیماران ام اس و ضایعه نخاعی با هدف تولید
محصوالت هنری فعالیت خود را آغاز کرد .
پاپیه ماشه هنری که از دوران صفویه در ایران وجود
داشته به دلیل زیبایی مختص همواره مورد توجه قرار
دارد ،هنری که از تلفیق کاغذهای بازیافتی و مواد
افزودنی و خمیر حاصل شده ،توانسته برروی فرم های
گوناگون توجه هر مخاطبی را به خود جلب کند .
فروتن کارشناس هنری این کارگاه گفت  :با توجه به
این امر که تحصیالتم را در رشته مجسمه سازی به
پایان رسانده ام عالقه عموم افراد به این هنر را می
شناسم و با هدف آموزش و تولید این فعالیت را بیش
از پنج ماه است که آغاز کرده ام .

همچنین طرح مجسمه ها برگرفته از نقاشی ها و
مجسمه های دوران باستان می باشد و به دلیل سبک
قدیمی و سنتی از زیبائی خاصی برخوردار است  .ساخت
ماسک نمایشی  ،مجسمه  ،دکوراتر ،وسایل تزئینی و....
از جمله آموزشهایی است که در این کالسها ویژه
توانخواهان ارائه می شود و عالوه برسرگرمی توانسته
منبع درآمدی برای آنان فراهم کند .
وی افزود  :در این کارگاهها توانخواهان بخش
روزانه و شبانه روزی حضور دارند و مددجویان پنج
روز درهفته در کارگاههای آموزشی فعالیت می کنند.

با توجه به این امرکه مددجویان افراد جوانی هستند
لذا حضور دراین دوره های آموزشی عالوه بر افزایش
مهارت و پرکردن اوقات فراغت کسب درآمد مالی را
به همراه دارد .

همچنین در فروشگاه مجازی داخلی این مرکز تعداد
زیادی گلدانهای تزئینی  ،ظروف تزئینی  ،جام و ....در
معرض فروش گذاشته شدکه خوشبختانه با استقبال
کاربران همراه بوده  ،لذا این امر انگیزه به تولید بیشتر
درکارگاههای هنری را به همراه داشته است .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
تغذیـه سـالم اولویـت نیـاز
کـودکان معلـول در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

تغذیه سالم با نظارت واحد تغذیه وبهداشت
ویژه کودکان معلول در آسایشگاه خیریه
کهریزک البرزاجرائی می شود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز  ،بـه همـت گـروه نیـروه هـای
داوطلب تغذیه سـالم و مصـرف دوبار آبمیوه درهفته
به کودکان سـاختمان نیلوفر مرکز نگهداری شـبانه
روزی کـودکان آغـاز شـد .
گنجانــدن مصــرف آبمیــوه طبیعــی و ســالم بــرای
ســامتی کــودکان معلــول و در برنامــه غذایــی
آنــان بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد  ،زیــرا
آبمیــوه بــه عنــوان منبــع ویتامیــن هــا در بهبــود
ســامتی نقــش بــه ســزایی دارد و در رشــد همــه
افــراد بــه ویــژه کــودکان موثــر مــی باشــد .

لـذا به همت گـروه نیروهای داوطلـب گنجاندن آب
میـوه طبیعی در برنامه غذایی کودکان در آسایشـگاه
خیریه کهریزک فراموش نشـده اسـت .

کودكان معلول در سنین متفاوت جهت حفظ سالمتی و
افزایش مقاومت در برابر عفونت ها نیاز به ویتامین ها و
امالح مختلف دارند و با مصرف روزانه آبمیوه از بسیاری
از بیماریها در امان می مانند .

گروههـای نیروههـای داوطلب متشـکل از حسـینیه
سیدالشـهدا ،زینبیـه کـرج  ،نیروههـای جهـادی،
نیروههـای پایـگاه و جمعـی متقاضیـان در امـور خیر
هسـتند که بـه بهانه هـای مختلف یاریگـر این مرکز
هسـتند و بـا اطلاع از نیازهـای کـودکان از طریـق
فراخـوان در گروههـای تلگرامی خدمـات خود را
ارائـه مـی دهنـد و دسـت یاریگرشـان همـواره
توانسـته عشـق به کودکان را به تصویر بکشـد.

لــذا گروههــای جهــادی و جمعــی از نیروههــای
دواطلــب برنامــه شــیرموز و آبمیوه ســالم و طبیعی را
دربرنامــه غذایــی کــودکان گنجانــده و یــاری رســان
ایــن مرکــز بــوده انــد .
جــای امیــد اســت کــه روزهــای ســخت کرونائــی
تمــام شــود وآغــوش پرمهــر گروههــای داوطلــب
بــه روی کــودکان معلــول و بــی سرپرســت و
بدسرپرســت بازشــود

به منظور حفظ سالمت وبهداشت کودکان با نظارت
واحد تغذیه و بهداشت این مرکز آبمیوه های سالم
در اختیار بیش از 100کودک معلول در بخش شبانه
روزی قرار می گیرد .

گرمی حضور مسئولین هدیه
شب تولد به سالمند مرد
آسایشگاهخیریهکهریزکالبرز

آفتابی دوباره درجشن تولد سالمند
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز طلوع کرد .

یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای نشـان دادن عشـق
و عالقـه بـه سـالمندان هدیـه دادن اسـت کـه
بهبـود کیفیـت زندگـی درسـالمند را بـه دنبـال
دارد  ،لـذا در ایـن روزهـای کرونائـی کـه تکـراری
بـودن روزهـا و شـبها در سراسـر جامعـه بـه چشـم
مـی خورد با صالحدید کارشناسـان هنـر  ،ورزش و
روانشـناس مرکز الله جشـن تولد مجید درخشان با
حضـور مدیـر مرکز و جمعی از مسـئولین بـا رعایت
پروتکل های بهداشـتی انجام شـد .

برگـزاری جشـن به همـراه خرید کیـک و هدیه ای
هرچنـد کوچک گرمی عشـق و همراهـی را در یک
روز سـرد زمسـتانی بر دل و جان این سالمند نشاند .
موهای سـفید سـالمندان را که می بینیـم می دانیم
کـه مـا نیز روزی پیر می شـویم و سـفیدی موها را
تجربه می کنیم و دسـت هایمان چروک و سـوی
چشـمانمان کـم می شـود و تنها همدلی جـوان تر
هـا با سـالمندان مـی تواند دلی را شـاد کند.
لذا در آسایشـگاه خیریه کهریـزک البرز به بهانه های

مختلف سـعی برآن اسـت که حس نشـاط و شـادی
بـه سـالمندان هدیه شـود تـا در روزهـای کرونائی
هـم طعـم تنهائی را نچشـند و بدانند که نشـان
لیاقـت بر پیشـانی آنان همان خطهای سـاده بر
صورتشـان اسـت کـه نسـل جـوان را به عشـق
ورزی وا مـی دارد.

این جشن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
انجام شد و با گرفتن عکسهای یادگاری ساعاتی شاد
برای سالمندان رقم زد .
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بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز ؛ جشـن تولـد مجیـد
درخشـان در دومیـن روز سـرد زمسـتانی بـه همـت
جمعی از مسـئولین سـاختمان الله  ،مرکز نگهداری
و توانبخشـی شبانه روزی سـالمندان مرد برگزارشد.
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

برگزاریجشنتولدسالمندبخشتسکینیدرآسایشگاهخیریهکهریزکالبرز
برگزاری جشن تولد سالمند زن در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز طرح زیبای دوست داشتن را برلب نشاند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ به همت پرسنل خدوم مرکز یاس جشن تولد سالمند زن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد .
حبیبه راز سالمند  85ساله ای است که در بخش تسکینی ساختمان یاس زندگی می کند  ،همسر وی نیز در ساختمان الله مرکز نگهداری سالمندان مرد اسکان شده است .
این زوج پنج فرزند دارند که همگی در خارج از ایران
زندگی می کنند و بنا به درخواست فرزندان آنها جشن
تولد مادرشان در دی ماه با فوت شمع کیکی که هدیه
مراقبین بخش به این سالمند بود برگزارشد .
تماس تصویری فرزندان در روز تولد مادر بهترین
کادویی بود که در ایام کرونا و دوری از فرزندان
به مادر سالخورده هدیه شد  .نوش آذری مددکار این
مرکز گفت  :ما همه ساله جشن تولد فصلی برای
سالمندان و مددجویان برگزار می کنیم و با مشارکت
در تولد جمعی همه سعی و تالش امان بر آن است که
همه را در یک شرایط یکسان قراردهیم اما این بار بنا
به درخواست فرزندان این سالمند تولدی مجزا گرفته
شد که با حضور روانشناس  ،مددکار  ،مدیر و مسئول
مرکز برگزارشد .
وی افزود  :هدف از برگزاری این جشنها ایجاد حس
نشاط و مفید بودن در سالمند است زیرا حس ارزشمند
بودن را در آنان تقویت می کند .
قطعا نداشتن برنامه مشخص به منظور پرکردن
اوقات فراغت سالمندان عوارض بدی را به همراه

دارد  ،طبق اطالعات و آمار  ،تنهایی اختالالت
افسردگی ،اضطراب و گوشهگیری درسالمند را به
دنبال دارد .از آنجا که بین سالمت روان و اوقات
فراغت سالمندان ارتباط مستقیمی وجود دارد اگر
برای اوقات فراغت به نحو احسن برنامه ریزی شود ،
سالمندان از بهداشت روانی خوبی برخوردار می شوند .

بر گزاری جلسـات مسـتمر ویژه
کـودکان اتیسـم درآسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البرز

بررسی عملکرد حوزه آموزش وتوانبخشی
کودکان اتیسم با جلسات مستمر در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ جلسه ماهانه با حضور جمعی از کارشناسان
حوزه اتیسم کودکان درمرکز آموزش وتوانبخشی
روزانه کودکان اتیسم با حضور والدین برگزارشد .
این جلسه هرماه با حضور مسئول مرکز  ،روانشناس،
مددکار اجتماعی ،کاردرمانگر ،مربی آموزشی
وکارشناس هنر و ورزش برگزار می شود .

هدف از برگزاری این جلسات که به صورت مستمر
می باشد تبادل اطالعات بین والدین و کارشناسان
آموزشی به منظور بررسی بهبود شرایط کودکان در
حوزه اتیسم می باشد .
با توجه به برگزاری کالسهای آموزشی ویژه کودکان
اتیسم در فضای مجازی کارشناسان حوزه اتیسم در
حوزه فردی وکاری مطالب ارزنده ای عنوان کردند تا
از پیشرفت بچه ها  ،حضور منظم در کالس های
آموزشی  ،ارائه کارنامه آموزشی به کودکان و امتیاز
بندی بر اساس پیشرفت در آنان خانواد ها را مطلع
سازند  .کارشناسان حوزه اتیسم در این تبادل نظر
لزوم به موقع کودکان در کالسهای آموزشی را در
میزان یادگیری موثر دانستند و بر لزوم تمرینات در
منزل با حمایت والدین تاکید داشتند.

شهباز مددکار مرکز روزانه کودکان اتیسم گفت:
خدمات مربوط به بهداشت روانی ،خدمات حقوقی ،
خدمات آموزشی ،خدمات مربوط به سالمت عمومی،
خدمات توانبخشی و خدمات اجتماعی از موارد مهمی
است که باید در اختیار افراد دارای اختالل اتیسم و
خانواده های آنها قرار گیردکه پیرامون اهم این امور
به والدین توصیه های الز م را یادآور شدیم .

لـذتخدمتکـردنبـهنوجوان
معلـول در آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البرز

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛
با همت گروهی مدیران ومسئولین ساختمان یاس مرکز
نگهداری بیماران  msو ضایعه نخاعی امید به زندگی در
نوجوان معلول رشد چشمگیری به دنبال داشته است .
حامد  17ساله  ،مدت یکسال است که توسط
دوستانش به این مرکز سپرده شده  ،وی به بیماری
دیستروف عضالنی مبتالست.

این بیماری با ضعیف شدن فیبرهای عضالت بدن
همراه است که گاها از طریق ژن از مادر به فرزند
منتقل می شود و با توجه به پیشرونده بودن بیماری
به مرور زمان فرد عضالتش ضعیف تر شده و دچار
معلولیت می شود .

ایجاد شرایط بهینه ویژه مددجویان با رفتار صبورانه
مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک همراه است .

این جشن با رعایت حد فاصله فیزیکی بر اساس
پروتکل های بهداشتی برگزارشد و امید است با از بین
رفتن این ویروس در سال جدید جشن و سرور را به

هربهانه ای در مراکز پنچ گانه داشته باشیم تا عشق
و لبخند دوباره بر لبان مددجویان جانی تازه بگیرد.

تیم ارزیابی تخصصی شامل ،روانشناس و آسیب
شناس ،گفتار درمانگر وکاردرمانگر براساس ضرورت
و تشخیص نیز در این کالسها حضور داشتند تا با ارائه
کارنامه آموزشی سیر درمان کودکان ر ا بررسی کنند ،
همچنین این گروه والدین را بر رعایت نکات آموزشی
وحضور به موقع کودکان اتیسم در کالسها به منظور
پیشرفت وضعیت درمان ملزوم دانشتند .

حامد در مصاحبه با خبرنگار واحد روابط عمومی

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
آسایشگاه اذعان داشت  :تا ده سالگی سالم بودم اما
بعد از آن کم کم بیمارشده و دیگر نتوانستم برروی
پاهایم راه بروم و من که فقط با مادربزرگم زندگی می
کردم توسط دوستانم به آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز سپرده شده ام .
محمد موسوی روانشناس مرکز یاس گفت :اوایل که
حامد به مرکز ما سپرده شد احساس ترس و خشم
زیادی را یدک میکشید و با توجه به این امر که
دوستانش بدون رضایت او از شهرستان کوه دشت
وی ر ا به این مرکز سپرده بودند در بدو ورود
مقاومت زیادی در غذاخوردن ،صحبت کردن و ارتباط
برقرار کردن از خود نشان می داد ،لذا با توجه به
نابسامانی درزندگی والدین و بیماری وی با مصاحبه
های انگیزشی آرزوها و خواسته هایش را بررسی کرده
و با قول حمایت وکمک همه جانبه مسئولین ساختمان
یاس و همراهی خیرین  ،باور کهریزک محلی برای
زندگی است را در او تقویت کرده و خدا را شکر در حال

حاضر شرایط روحی مناسبی دارد و به هیچ وجه مایل به
بازگشت به شهر خود نمی باشد .
حامد از آرزوهایش یک گوشی موبایل خواسته تا بتواند
از حال و هوایش برای دوستانش بگوید و از آنها تشکر
کند که او ر ا به آسایشگاه سپرده اند .

موسوی ادامه داد :فعال در مبحث سوادآموزی با
وی مشغول هستیم زیرا وی تا کنون به مدرسه نرفته
و با توجه به استعداد دریادگیری بر این امر متمرکز

شده ایم تا اورا به آرزوی خواندن برسانیم گرچه

دستانش توانی برای نوشتن ندارد .

این گزارش تنها نشان از زندگی مددجویانی است که

اگر تمام درها به رویشان بسته شود مهری به وسعت
آسمان و دست یاریگر نیکوکاران که فاصله خود را با

خدا با عشق به همنوع کم وکمتر می کنند می تواند
آرزوهای کوچک معلولین را بر آورده کند.

پایـی بـرای دویـدن در پیـچ و
خـم هـای زندگـی مددجـوی
آسایشـگاه خیریه کهریزک البرز

مهربانیومهرورزیدرآسایشگاه
خیریهکهریزکالبرز

حمایت از کودک اتباع افغان نشان از گستردگی
چتر حمایت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز است .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ همدلی مدیران و جمعی از کارشناسان
ساختمان یاس مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران ام اس
وضایعه نخاعی مرد باخرید یک دستگاه گوشی همراه
هوشمند با هدف دستیابی به شبکه آموزش مجازی حاکی
از چتر حمایتی است که مرز و بوم نمی شناسد .

وی افزود  :متاسفانه مشکالت و نابسامانی های
مالی  ،فرهنگی  ،خانوادگی و ...در یک فرد در سنین
باال پیامدهای خاص خود رادارد که در صورت عدم
درمان حتی مشکالت رفتاری و اجتماعی در جامعه را
به وجودمی آورد و لذا بر اساس ضرورت دوره درمانی
و روانشناسی برای این فرد در نظر گرفته شد .

موسوی ادامه داد  :با توجه به اینکه قطع عضو پا به علت
دیابت بر وضع روانی وی نیز تاثیر گزار بود به همت خیرین
پای مصنوعی برای وی فراهم کردیم تا در این دوسالی که
در این مرکز زندگی می کند شرایط بهتری پیش رو داشته
باشد زیرا پروتز ها و اعضاء مصنوعی می تواند زندگی یک فرد
را متحول کند و توانایی جدیدی دراختیار فرد آسیب دیده قرار
می دهد .این تشخیص بر اساس خدمات طب فیزیکی و
توانبخشی به بیمارانی که دچار نقص عضو هستند ارائه می
شود ودر این مرکز به همت نیکوکاران ارجمند بال پرواز و
پای پریدن به مددجوی این مرکز اهداء شد .

احسان پسر یازده ساله ضایعه نخاعی افغانی تبار  ،مدت
یکماه است که میهمان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
است .این کودک افغانی تبار بر اثر سقوط از بلندی در حین
کار با پدرش ضایعه نخاعی شده و حاال دنیای جدیدی
عالوه بر طالق والدین و دوری از وطن ،در کنج آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز انتظارش را می کشد .
این کودک کار که زندگی سختی را با دو نا مادری گذرانده بعد از
وقوع حادثه توسط پدر در بیمارستان به حال خود رها شده است .
موسوی روانشناس مرکز یاس گفت :مشکالت رفتاری
در این کودک نیازمند دوره های آموزشی و مهارت های زندگی
است که در آغاز با ایجاد شخصیت اولیه و اصالح تربیتی در
احسان کاررا شروع کرده ایم تا از احساس پوچی وتنهائی ،

خشم  ،ترس از طردشدگی ورهاشدن وی را درمان کنیم و در
صورت نیاز دوره درمان روانشناسی برایش اعمال خواهد شد .
وی ادامه داد  :باتوجه به نابسامانی های مختلف درزندگی
فردی و اجتماعی احسان ،در حال حاضر بعد تربیتی در الویت
می باشد .خریدیک دستگاه گوشی به مبلغ پنج میلیون وپانصد
هزارتومان با مشارکت مدیر مرکز و سایر همکاران مرکز یاس
در بدو ورود احسان که کمتر از یک ماه است که دراین مرکز
زندگی می کند حاکی از این امر است که چتر حمایت مدیران
و مسئولین آسایشگاه مرزو بوم نمی شناسد و زندگی در این
مرکز نصیب همه معلولین واجد شرایط به منظور نگهداری
شبانه روزی می باشد و امید است که توفیق روز افزون را
در در ارائه خدمات بیشتر به مددجویان داشته باشیم .

محمد موسوی روانشناس این مرکز گفت:
رمضان مشکالت رفتاری و اختاللی زیادی داشته و با
اقدامات مشاوره فردی و ایجاد تکنیک های روانشناسی
سازگاری بیشتری با محیط در وی ایجاد شده است .
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ایستادن به روی پاها با حمایت نیکوکاران ،
قدم های لرزان توانخواه آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز را جانی دوباره بخشید .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ همت وکمک خیرین و نیکوکاران
جانی دوباره به زندگی توانخواه سالمند آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز هدیه کرد .
رمضان  59ساله مددجوی ساختمان یاس مرکز نگهداری
بیماران ام اس و ضایعه نخاعی که به دلیل بیماری دیابت
پای خود را از دست داده بود با مددخیرین وگذاشتن پای
مصنوعی در حال حاضر با عصا راه می رود .
همسر این سالمند نیز در آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز زندگی می کند  ،لذا این زوج از شرایط نابسامان
اقتصادی بر خوردار هستند .
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متولدین فروردین

چرا آنقدر با خودتان کلنجار میروید و مدام با دیگران برخورد نامناسب دارید.
زندگی را سخت نگیرید که هرچه سختگیر باشید ،زندگی هم برایتان سخت
خواهد گذشت .اهدافتان را گم کردهاید .باز هم میتوانید برای خود اهدافی تعیین
کنید و در جهت رسیدن به آنها گام بردارید .کسالتی دارید که به امید خدا به
زودی برطرف خواهد شد .فعال از اینکه چیزی را به زندگی خود اضافه یا کم کنید
خودداری کنید که زمان مناسبی برای این تغییرات نیست.عدهای از خوشقلبی شما
میخواهند سوء استفاده کنند ،به شدت مراقب باشید و با چشمانی باز به اطراف نگاه
کنید و بیجهت به کسی اطمینان نکنید .برای تحقق آرزویتان در تالش هستید .

متولدین اردیبهشت

نیات بزرگ و مقاصد پر ارزشی را  مد نظر دارید که انشاء اهلل به یکی یکی آن ها جامه عمل
خواهید پوشانید به شرط آن که اوال (آغاز و میان و پایان) هر کار را خوب بسنجید و سبک و
سنگین کنید و ثانیا از مشورت با کسانی که از شما بصیرتر هستند استفاده کنید .مدتی به فکر
تغییر محیط زندگی افتاده که گرچه سخت است ولی شما آن را انجام خواهید داد .از لحاظ
محیط کاری نگرانی هائی دارید که قسمتی از این نگرانی ها به طرز (کار کردن) شما مربوط می
شود .به کارتان و همکارانتان دلگرمی و اطمینان بیشتری بدهید .اگر قصد سرمایه گذاری در هر
موردی را دارید سعی کنید که فریب وعده ها و نویدهای سوء استفاده گران را نخورید و سرمایه
خود را از دست ندهید در نیمه دوم بهمن ماه احتماال یک خبر خوش به شما خواهد رسید.

متولدین خرداد

بعد از مدتها تالش مداوم ،دیگر باید کمی به خود استراحت بدهید و کمی از
آرامش موجود لذت ببرید .موقعیتی برایتان پیش خواهد آمد که مجبور به قضاوت در
مورد موضوعی میشوید .سعی کنید این کار را به دور از هرگونه سو گیری و پشتیبانی
انجام دهید .نتیجه این قضاوت اثرات روحی برای شما به دنبال خواهد داشت .با یک
قضاوت درست ،اثرات روحی مثبت را برای خود به ارمغان بیاورید .اتفاقاتی برایتان
خواهد افتاد که سعی کنید در این اتفاقات ،اعتماد به نفس خودتان را به بوته آزمایش
بگذارید و آن را بسنجید .تواناییهای خود را بشناسید و از آنها استفاده کنید .با همین
تواناییها است که میتوانید پلههای ترقی را به سرعت طی کنید .

متولدین تیر

از نظر عشق و روابط  ،شما احتماالً زمان بسیار خوبی را سپری خواهید کرد .با این حال ،
اختالفات جزئی را نمی توان رد کرد .همچنین سعی کنید دیدگاه های خود را به همسرتان
تحمیل نکنید زیرا این مسئله باعث ایجاد اختالفاتی بین شما و طرفین خواهد شد .اگر می
خواهید والدین خود را با محبوب خود آشنا کنید  ،این زمان خوبی است زیرا تایید آنها آسان
خواهد بود و اگر کسی را دوست دارید  ،ممکن است به آنها نیز نزدیک شوید .اگر به دنبال شغل
هستید  ،فرصت ها تا پایان ماه به نتیجه می رسند .از شما خواسته میشود که صبور باشید و با
صبر و تحمل با همه مشکالت روبرو شوید .نگه داشتن یک بررسی از خلق و خوی شما برای
رفاه روابط شما بسیار مهم است .از نظر مالی  ،احتماالً از فرصتهای پرسود برخوردار خواهید بود.

متولدین مرداد

تاکنون رنج و زحمت زیادی کشیده اید و ناراحتی دوری از عزیزان را تحمل کرده اید
به زودی همه چیز عوض خواهد شد و رنج و زحمت ها به پایان خواهد رسید .اگر قهر یا
دوری با عزیزی برایت پیش آمده ،تبدیل به آشتی می شود .ایمان در قلبتان مثل آتش
زبانه می کشد اما سهل انگاری می کنید .در سال نو ،به خودت قول بدهید که اختالف
نظرها را کنار بگذارید و از بگو مگوهای فراوان دست بردارید و به دنبال راه حل مسائل
باشید .چون همیشه خیر مردم را خواسته اید ،مسلما لطف خداوند شامل حالتان می شود.
می گویند دنیا محل گذر است ولی نیکی و خوبی در آن پایدار می ماند..

متولدین شهریور

اگر به خدای بزرگ ایمان داشته باشید ،دلیلی برای هراس از ناشناخته ها نخواهید داشت.
می توانید با اطمینان و مسرت به آینده بنگرید ،زیرا اراده خداوند در زندگی تان جاری است.
امور ناشناخته و غیر منتظره شما را از پای در نمی آورند ،زیرا می دانید که از هر موقعیتی
می توانید بهره ببرید .در زندگی مسئولیت پذیر باشید .در زندگی مسئولیت پذیر تر باشید .اگر
وظایفتان را به درستی انجام بدهید موفقیت از آن شما خواهد بود .ضعف جسمی شما ریشه در
بیماری روحی تان دارد .اگر اراده و پشتکار را در خودتان بپرورانید ،بدون تردید دست خداوند
همیشه نگهدارتان خواهد بود و هدایتتان خواهد کرد و از بی قراری رهایی خواهید یافت.

متولدین مهر

ماه فعالی در پیش خواهید داشت .موقعیت مشتری در این ماه برایتان نتایج متوسطی
به همراه دارد .ولی موقعیت عطارد و زهره عالی است .با شریک زندگی تان ممکن است
کمی درگیری جزیی از نظر اختالف نظر داشته باشید که باید سعی کنید به او و نیازهای
او توجه بیشتری بکنید .وظایف شما با نتایج مثبت خواهند بود و به موفقیت های شما
اضافه خواهند کرد .دامنه ارتباطی خود را با خواهر و برادر و همسایه جوان خود به طور
قابل توجهی بهبود خواهد یافت .فعالیت خود را برای انجام کارهای جدید بیشتر کنید.
از خویشاوندان خود پشتیبانی مالی دریافت می کنید .البته ممکن است از طرف خواهر
یا برادر دچار زیان شوید .از افکار پریشان دوری کنید و با اعتماد به نفس پیش بروید.

متولدین آبان

ماه خوبی برای پیشرفت و کشف فرصتهای جدید است .ارتقاء و افزایش حقوق ممکن
است باشد .به سخت کوشی ادامه دهید و تمام تالش خود را بکنید .با این حال حدود اواسط
ماه برای مشکالت حرفه ای آماده باشید .صبور باشید و آرام باشید .از وارد شدن به سیاست
های اداری خودداری کنید .این یک مرحله چالش برانگیز برای شماست .از هرگونه حواس
پرتی خودداری کنید  ،فعالیت های خارج از برنامه نادیده بگیرید .مصمم باشید روی کار
خود متمرکز شوید .متولدین آبان احتماالً این ماه از نظر عشق و روابط را بسیار مطلوب
خواهند دید .احتماالً مجردها در این مرحله با شخصی جالب دیدار می کنند .درمورد
کسانی که در روابط متعهد هستند  ،می توانید مدت زمان زیادی را با عزیزش بگذرانید.

متولدین آذر

نباید بگذارید که دیگران با دخالت هایشان روابط شما و دوستدارتان را از بین
ببرند .آنها معتقدند که از روی دلسوزی میخواهند به شما کمک کنند ولی چنین
نیست .اگر با طرف مقابلتان مشکلی هم دارید به کسی مراجعه کنید که صالحیت آن
را داشته باشد .شما دارای قدرتی هستید که به راحتی میتوانید با شرایط جدید،
خود را سازگار کنید پس از این قدرت در جهت مثبت استفاده کنید.با دوستی
قدیمی دوباره برخورد خواهید کرد که دیدن او تحوالتی در شما به وجود میآورد.
در مورد مسائل کاری میتوانید با او مشورت کنید و از کمکهای او استفاده کنید.

متولدین دی

این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم
بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید .در ماه قبل کمی اندوهگین
بوده اید و دلتان گرفته بود  ،پیشامدهایی برایتان ایجاد شده بود که احساس غمی سنگین
داشتید اما به شما مژده داده می شود که در ماه جدید زمان غم شما گذشته استبه تغییر
و تحوالتی فکر کنید که زندگی شما را فعال تر می کند .بعضی ها نسبت به شما حسادت
می کنند و حتی کینه می ورزند اما درایت و خوش خلقی شما باالخره این فضا را تغییر
می دهد  .یک دیدار ناگهانی با یک دوست قدیمی ،دوباره خاطرات شیرین گذشته را تکرار
می کند که به پشتوانه این خاطرات و این تجربیات ،می توان آینده امیدبخش را ساخت.

متولدین بهمن

چرا فکر می کنید که ضرب المثل معروف (هر چه سنگ است برای پای لنگ است)
فقط برای شما به وجود آمده است؟ شما شخصیتی کامال متفاوت و مغایر با شخصیت
متولدین دیگر ماه های سال دارید .هم واجد تمام صفت های مثبت آن ها و هم دارای
همه صفت های منفی آن ها هستید بنابراین گاه صددرصد (مثبت) و گاه صددرصد (منفی)
هستید .از موضوع و مسئله ای که برای شما پیش آمده است سخت ناراحت هستید ولی
نا شکر و ناامید نباشید و مثل سعدی شیرازی که گفت (اگر غمى رسدت تنگدل مباش رو
شکر کن مباد که از بد بتر شود) خدا را شکر کنید که از بد (بتر) به سراغتان نیامده است.

متولدین اسفند

دوباره از شما بابت کارها تقدیر خواهد شد .اخبار خوش حال کننده ای خواهید شنید.
مطمئن شوید که می توانید در همه زمانها به شیوه ای موثر با اطرافیان ارتباط برقرار کنید.
روابط رمانتیک پربار و لذت بخش است و رابطه مشترک زناشویی قابل اعتماد خواهد بود .با
ارتباط مناسب و مدارا کردن به احتمال بسیار زیاد ازدواج پیش خواهد آمد .در عشق شاهد
ثبات هستید .یکسری اتهامات جزیی در محل کار به شما زده خواهد شد اما شما سربلند از
آنها خواهید بود .موفقیت شما با کار سخت بدست می آید .از نظر مالی این ماه طبیعی خواهد
بود و ممکن است پول غیر منتظره ای دریافت کنید .خرید های لوکسی خواهید داشت.
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