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ماه مبارک رمضان
در آسایشگاه خیریه کهریزک
بارک نهمین ماه قمری
َر َمضان یا َر َمضا 
نُ ُ
الم َ
که روزه در آن بر مسلمانان واجب است .این
ماه را بهترین زمان برای نزدیکشدن انسان به
خداوند دانستهاند .عبادت و روزهداری در ماه
رمضان را بخشی از هویت مسلمانان در جهان
امروز برشمردهاند.

ماه رمضان ،بنا به گفته پیامبر اسالم و
اهلبیت(ع) ،ماه میهمانی خدا است که درهای
آسمان در آن گشوده شده و ارزش نماز در آن ،چند
برابر نماز در ماههای دیگر است .قرآن و برخی دیگر
از کتابهای آسمانی ،در این ماه نازل شده است.

این ماه تنها ماهی است که نام آن در قرآن
آمده است .این ماه ،نزد مسلمانان احترام و
جایگاه ویژهای دارد .از مهمترین عبادتهای
این ماه ،تالوت قرآن ،ا ِحیای شبهای قدر ،دعا،
استغفار ،افطاریدادن و کمک به نیازمندان
است .حضرت علی(ع) ،نخستین امام شیعیان در
بیست و یکم ماه رمضان به شهادت رسیده است.

2
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 245

اکثر بیماریهای حاد و مزمن را میتوان
به وسیله روزه بهبود بخشید یا از شدت آنها
کاست .بهترین درمان بیولوژیکی این است
که به وسیله دفع مواد مضر ،سالمت فرد را
تامین نماییم .نیروهای نوسازی موجود در بدن
انسان هنگام روزه فعال و آزاد می شوند ،تصفیه
مواد زائد حاصل از متابولیسم ایجاد میگردد.
مشاهدات علمی تفاوت بین روزهداری و
گرسنگی را نشان دادهاند.

   روزهداری سبب کاهش افسردگی ،افکار

پارانوئیدی و وسواس میگردد و عزت نفس فرد
را افزایش میدهد.

  ماه رمضان را از آن جهت ماه صبر نامیدهاند
چون صابر و روزهدار خود را از تأثیر درگیریها،
شکوه ها و آالم میرهاند و خویشتن را از آنها باز
میدارد .صبر یکی از طرق سالمت و بهداشت
روانی است که در روزهدار تجلی مییابد .در
آسایشگاه خیریه کهریزک ،بر اساس یک سنت
دیرینه و در ماه مبارک رمضان  ،مددجویان
ساکن در این مرکز با تالوت روزانه یک جزء از
کالم اهلل مجید به ضیافت الهی دعوت می شوند
تا با حضور در محفل انس با قرآن ،بار دیگر به
فراخوان الهی لبیک گویند.

این ویژه برنامه های مذهبی که همه ساله با
شکوه هرچه تمامتر در محل دارالقرآن آسایشگاه
و به همت همیاران فرهنگی برگزار می شود،
مشتاقان و دلدادگان فراوانی را به سوی خود
جلب نموده تا عالوه بر تالوت آیات نورانی قرآن،
ادعیه خاص این ایام مبارک را نیز زمزمه نمایند
و از خداوند متعال عافیت و عاقبت بخیری تمامی
ملتمسین دعا را مسئلت کنند .

حضور پررونق خیرین و نیکوکاران آسایشگاه
خیریه کهریزک در لیالی پرفیض قدر در کنار
سالمندان و معلولین ،از دیگر برنامه هایی است

که همه ساله روشنی بخش این خانه بزرگ
می شود ،به گونه ای که این گرامیان عالوه بر
تأمین ملزومات پذیرایی و برپایی سفره افطار
حاضرین ،در اهدا کمک های نقدی و غیر
نقدی به کهریزک مشارکتی مثال زدنی دارند
و باالخره آنکه با حلول ماه شوال و شرکت در
نماز عید سعید فطر ،وعده دیدار به سالی دیگر
در همین مکان مقدس گذاشته می شود .

گرچه متأسـفانه در سـال گذشته و نیز سال
جـاری ،حضـور پرمهـر خیریـن و نیکـوکاران
در لیالـی پرفیـض قـدر و آن هـم بـه دلیـل
محدودیـت هـای ناشـی از رعایـت پروتـکل
هـای بهداشـتی در کنار سـالمندان و معلولین
امـکان پذیـر نبـوده و نیسـت ،امـا با ایـن حال
تلاوت آیـات نورانـی قـرآن کریـم در محوطه
بـاز مجموعـه همچنـان به قوت خود باقیسـت
و کمـک هـای مومنانـه و همدالنه نیکـوکاران
جامعه ،نوید تأمین نیازهای اساسـی و پرشـمار
زندگـی خانواده  ۱۷۵۰نفـری کهریزک در این
مـاه و ماههـای آینـده را مـی دهد.

امید آنکه طاعات و عبادات کلیه مومنین در
این ماه مبارک ،مورد قبول حضرت حق قرار
گیرد و توانگران و نیکوکاران جامعه همواره به
خاطر داشته باشند مددجویان آسایشگاه خیریه
کهریزک چشم انتظار حضور سبز آنان در این
خانه بزرگ هستند تا روزگار خود را با عنایات
الهی و مساعدت های مومنانه آنان بگذرانند.

پنجره باز  /محمد رضا صوفی نژاد  /سردبیر ماهنامه کهریزک

خیرین ارجمند ؛

این خانه به امید حضور سبز شما همچنان استوار خواهد ماند

بدرقــه راهتــان قـرار یم دهـ یـم و ســایل رسشــار از
ی
آرزومند� .
ب�کــت  ،ســامت و موفقیــت ب�ایتــان
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با نگاهی به تاریخ تأسیس آسایشگاه
خیریه کهریزک در سال  1351به دست
زنده یاد دکتر محمدرضا حکیم زاده ،در
مییابیم که در آغاز پنجاهمین سال فعالیت
این مجموعه خیریه قرار داریم .تاریخچه
گوهربار کهریزک به ما می گوید که در
اولین روزی که اراده آن بزرگمرد ایران زمین
بر حمایت از بیماران بی خانمان و بدور از
هرگونه امکانات اولیه زندگی استوار گردید،
به غیر از امید به خداوند متعال و حمایت
انسان هایی که به درجهای از معرفت و
خداباوری رسیده اند ،هیچ پشتوانه دیگری
بر تأمین معاش و درمان دردمندان جامعه
وجود نداشت و عجبا که همین امید و
توکل پایه گذار بزرگترین مرکز توانبخشی،
نگهداری و درمان کسانی قرار گرفت که
در آسیب پذیرترین دوران زندگی خود
قرار دارند و امروز به برکت همان عزم و
اراده  ،خانه امید  1750مددجوی سالمند،
معلول و بیمار مبتال به ام اس در پویاترین و
آبادترین سالهای عمر خود قرار دارد .
اما چگونه می شود که هسته اولیه تأسیس
کهریـزک بـدون هیـچ فراخوانـی تشـکیل
مـی شـود؟ چگونه اسـت کـه بزرگانـی چون
شـادروان اشـرف قندهـاری بهـادرزاده بـا
تشـکیل گـروه بانـوان نیکـوکار  ،داوطلـب
خدمـت بـه بیمـاران ناتـوان و بـی خانمـان
مـی شـوند و در طـول ایـن سـالها  ،آبادگران

بسـیاری را نیـز بـا خـود همـراه مـی کنـد تا
در تجهیـز و توسـعه کهریزک ،اساسـی ترین
اقدامـات ممکـن را به انجام برسـانند؟ چگونه
اسـت کـه مردم نوعدوسـت مـا بـه درجه ای
از بـاور و ایمـان قلبی رسـیده اند کـه نذورات
خـود را بـه کهریزک می سـپارند و می دانند
ایـن نـذورات را در مطمئـن تریـن مـکان
ممکـن ادا نمـوده انـد ؟ و ده هـا سـوال دیگر
کـه همگـی بـه وضعیت کنونـی ایـن خانه و
ایـن خانـواده بـزرگ بـاز می گـردد کـه باید
پاسـخ آنـرا در دل مـردان و زنـان بـی ادعایی
جسـتجو کرد که بـه یاد ضعیف ترین اقشـار
جامعـه هسـتند و دل در گـرو خدمـت بـه
کسـانی دارند که نـه زبانی برای گفتـار دارند
و نـه پایـی بـرای فرار.
آری ؛ بـر سـر در هریـک از ابنیـه و
سـاختمان هـای متعـدد مجموعـه کـه بنام
سـازنده آن مزیـن گردیده اسـت  ،می نگریم
 ،بـه فضـای سـبز و زیبـای آسایشـگاه کـه
ملزومـات اولیه آن توسـط خیرین تامین می
گـردد  ،نظـر مـی افکنیـم به فهرسـت مبالغ
جمـع آوری و اهدایـی به صندوق آسایشـگاه
و حتـی مایحتـاج تهیـه غـذای روزانه بخش
هـای بسـتری توجه می کنیـم  ،در می یابیم
کـه یک نیـرو و یک انرژی مثبـت حامی این
خانـه و خانواده بزرگ اسـت .نیرویی که قادر
اسـت از دورترین نقاط شـهر و بلکه دورترین
نقـاط کشـور قدوم مبـارک خیریـن را به این

مجموعـه خیریـه گسـیل نماید تا نـان آوران
کهریـزک باشـند و غمخـوار بیمارانـی کـه
بسـیاری از آنـان خویشـاوندانی ندارنـد و اگر
دارنـد  ،توانـی بـرای اداره آنان در منازلشـان
وجـود نداشـته اسـت  .همانند همیشـه و در
آغـاز پنجاهمین سـالگرد فعالیت آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک ،خـدای متعال را شـاکریم
کـه باز هـم توفیق خدمت به مـا را در چنین
مـکان مقدسـی عطـا فرمـود و اجـازه داد تـا
همچنـان در زمره خادمین کهریزک باشـیم .
ما نیز به نمایندگی از  1750مددجوی
نیازمند رسیدگی  ،درمان و نگهداری به شما
خیرین خداباور و متدین جامعه یادآور می
شویم که چراغ این خانه به لطف و مرحمت
شما فرهیختگان روشن است  ،سفره غذای
عزیزان ما در کهریزک با توجه شما مردم
فهیم شهر گسترده می شود و تمامی هزینه
های جاری این خانه و خانواده بزرگ با بذل
محبت شما گرامیان تامین می گردد  .پس
همچنان چشم انتظار حضور سبز شما انسان
های خداباور و دیگر خواه می مانیم تا باز هم
شاهد عنایات و الطاف شما در خدمت رسانی
به جمعیت هدف کهریزک باشیم .
ت
دردمنــد� ی ن� اقشــار جامعــه را
خــر
دعــای ی

شماره 245

دلنوشته  /محمد رضا همتی /سایشگاه خیریه کهریزک

دروغ ممنـــوع!...؟
آخ کــه چــه آفــت بــد و زشــت و
بیخودیــه ی ن
دروغگو�.
ا� دروغ و
ی
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آدم واقعاً حالش بد میشه با
کسانی نشست و برخاست کنه
که همه کارهاشون رو میخوان
با دروغگویی به نتیجه برسونن
و اتفاقاً خودشون رو خیلی زرنگ
هم حساب می کنن !
امروز تصمیم ندارم درباره این معضل
بزرگ اخالقی و اجتماعی ،ریشه یابی کنم و
برم سمت خونواده ها و بگردم البالی تربیت
فرزندان تا ببینم اصل این آموزش مردود از
کجاست ،امروز میخوام به همه کسانی که
دروغگو هستن ،یه تذکر جدی بدم و با
قاطعیت بگم ((:دروغگو دشمن خداست)).
طرف می بینی راست تو چشمات نگاه می
کنه و حرفی که جلوی روت زده یا کاری که
تو شاهد انجامش بودی رو انکار می کنه و
میگه من نبودم ! طرف می بینی با یک عالمه
دروغ و دغل رفته پیش صاحبکار یا رییس و
هرچی که الیق خودش بوده رو به تو نسبت
داده ،آخرش هم که حرف به ثابت کردن و
رودررو شدن می کشه ،میگه من نگفتم !
آخه بابا جون یعنی که چی ! مث ً
ال میخوای
آخرش به کجا برسی ! حاال به فرض که چهارتا
آفرین هم از رییس شنیدی و خیر سرت عزیز
کرده اون شدی ،این نون خوردن داره ! این
جایگاه و پایگاهی که به دست آوردی ،ارزش
موندن داره ! واقعاً که آدم خجالت می کشه
با اینجور آدم ها بشینه و پاشه ،واقعاً آدم
روش نمیشه به اینجور کسا بگه آدم !
آخه رفیق من ،دوست من ،فکر نمی
کنی یه روزی گند همه دروغ هایی
گفتی درمیاد و با روسیاهی از منبری
که رفتی باال ،بیای پایین و جلوی چشم
هر کس و ناکسی ،خار و خفیف بشی؟
هیچ خودت فکر نمی کنی این زندگی
مگه چقدر ارزش داره که به خاطرش
با دروغگویی ،خیلی ها رو به جون هم
می اندازی و میشی آتیش بیار معرکه ؟

واال به خدا من که درموندم از دست این تیپ
آدم ها ،درموندم از این اخالق ناپسند که هیچ
آدم عاقلی اونو تأیید نمی کنه که اگر کرد ،باید
به عقل و شعورش شک کنی .
اما راستی چرا ؟ واقعاً چرا بعضی از ماها اینطوری
شدیم ؟ چرا فکر نمی کنیم با راستی و درستی هم
میشه زندگی کرد ،میشه آبروداری کرد؟ و چرا باور
نمی کنیم که زشت ترین صفت های هر آدمی،
دروغگویی و کج رفتاریه؟ بماند که حضرات دروغگو
چه فتنه ها به پا نمی کنن و حتی چه خونه هایی
رو خراب نمی کنن ! بماند که این صاحب منصبان
دروغگو باعث چه نفرت پراکنی هایی میشن و
ارزش و اعتبار کسانی رو پایین میارن که صداقت در
رفتار و گفتار و حتی تو چهره هاشون موج می زنه.
ای کاش هیچ وقت شاهد همچین معضل و صفت
زشت و ناپسندی توی خونه ،محل کار یا هرجای
جامعه که هستیم ،نباشیم  .اما حیف و صد حیف
که این فقط یه آرزوی دست نیافتنیه  ،فکر هم
نمی کنم تا دنیا دنیاست ،این آفت زشت جاشو به
صداقت و شرافت و انسانیت بده.......
بله دوستان؛ از بچگی شنیدیم ((دروغگو
دشمن خداست )) .این جمله زیبا و پر معنی
رو باید با آب طال نوشت و سردر ورودی همه
مدرسه ها ،دانشگاه ها ،ادارات و کارخونه ها و
اصأل دور میدون های شهر زد تا همه ببینن و
یادشون بیوفته که نباید برای رسیدن به هدف
دروغ گفت ،نباید برای رسیدن به حق ناحق
دست به دروغگویی زد و باید یاد گرفت که
شرافتمندانه زندگی کردن ،اصل و اساس زندگیه
 ،پاکی و صداقت حرف اول و آخر رو همه جا
میزنه و هرکسی خواست و تونست که پاکدامن
باشه ،بسم اهلل.
پس آقایون و خانومای دروغگو ،بیاین یه
بار برای همیشه به خودتون قول بدین که
هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی دروغ نگین،
اگه گذشته ها رو با دروغگویی خراب کردین،
اصالح کنین و اگر هم نمی تونین ،از این به بعد
به خودتون بگید (( دروغ ممنوع )).

کووید 19-و سالمندان

آرزو والیـی  /مدیـر امـور دانشـجویی وفرهنگـی  /مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی
آسایشـگاه معلولیـن وسـالمندان کهریـزک

نتایج مطالعات نشان می دهد :که میزان مهلک
بودن بیماری در افراد باالی 60سال مبتال  به
بیماری زمینه ای( ) % 4/5بیشتر ازافراد زیر 60
سال ( )% 1/4است اما دلیل اینکه چرا سالمندان
دارای بیماریهای زمینه ای ،بیشتر در معرض ابتال 
به بیماری هستند،هنوز ناشناخته می باشد
سالمندان نسبت به گروههای جوان بیشتر
مستعد ابتال هستند .زیرا بیماری های زمینه
ای مانند نارسایی کلیه ،دیابت ،فشار خون
باال ،آرتریت ،بیماری های قلبی و  COPDدر
سالمندان شایع تر است.

اخیرا تحقیقات نشان داد که آمار باالی ابتال 
به کووید19-در سالمندان بدلیل اختالالت
شناختی ،نقص ایمنی ،بیماری های زمینه ای،
سوء تغذیه ،مصرف داروهای متعدد و مشکالت
اجتماعی می باشد.

سالمندان به دالیل متعدد از جمله :ضعف سیستم
ایمنی ،بیماریهای مزمن زمینهای که میتوانند عالئم
عفونت را بپوشانند ،رژیم چند دارویی ،کم توجهی و
کم توانی در رعایت کامل و درست اصول بهداشت
فردی و مراقبت از خود ،بهداشت نامناسب محیط
زندگی ،تنهایی و تجرد و نبود حمایت کافی از سوی
دیگر اعضای خانواده ،سادهانگاری بیماری ها و ربط
دادن همه موارد به سن باال و مراجعه نکردن به
پزشک یا مراجعه دیرهنگام و تمایل نداشتن به
مصرف دارو ،تغذیه نامناسب و فراموشی در زمره
آسیب پذیرترین اقشار جامعه در مواجهه با اپیدمی
کرونا ویروس محسوب می شوند.

توسط سالمندان مبتال به بیماری های زمینه ای،
افراد خانواده می توانند بعنوان ناقل ویروس در
ابتالی سالمند و حتی مرگ وی نقش داشته
باشند لذا آموزش به افراد جامعه درباره توجه به
اقدامات موثر برای پیشگیری از انتقال ویروس به
منزل موثر می باشد.

اضطراب ،یک پدیده شایع در اپیدمی کووید-
19است .کسب اطالعات از رسانه های گروهی و
سایرین در باره خطرات ویروس برای سالمندان و
بخصوص سالمندان بیماری های زمینه ای مربوط
به ریه ،می تواند باعث اضطراب زیاد در این گروه
از بیماران شود .لذا یکی از اهداف تیم سالمت،
کاهش اضطراب در بیماران است .سالمندان بسیار
وحشت زده از احتمال ابتال به بیماری و مرگ ناشی
از ویروس هستند .بنابراین الزم است که با بیماران
درباره ماهیت ویروس و راههای پیشگیری آموزش
داده شود و به هرگونه سواالتی درباره بیماری بدون
هیچ گونه قضاوتی درباره اطالعات بیمار پاسخ داده
شود .باید به آنان تفهیم شود که بسیاری از افراد
ممکن دچار عالئم خفیف بیماری شوند که هیچ
گونه عارضه ای هم برای فردبرجا نمی گذارد.

فراموشی ناشی از پدیده سالمندی ،ضرورت
آموزش خانواده در کنار این گروه از بیماران را
ایجاب می کند .لذا بهتر است که حساسیت زایی
و آموزش ها ،عالوه بر سالمند به خانواده نیز ارائه
شود .زیرا حمایت اجتماعی خانواده نقش مهمی
در رفتارهایخودمراقبتی سالمندان دارد.
منابع

کووید 19-و سالمندان مبتال  بیماری مزمن –زهرا
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سالمندان با توجه به کهولت سن وبیماری های
زمینه ای که دارند نمی توانند حفاظت فردی را
بدرستی انجام دهند و طبق نتایج مطالعات
ویروس کوید  19-در افرادی که بدن ضعف تری
دارند وایمنی ایشان نسبت به دیگران کمتر می
باشد بیشتر در معرض خطر می باشند .با توجه
به افزایش جمعیت سالمندان عوارض اجتماعی
واقتصادی ابتال  به اینگونه بیماری ها وپاندمی
ایجاد شده  درجوامع بیشتر دیده میشود وبهترین
راه کاهش این عوارض تحقیق  ،بررسی ویافتن
راههای پیشگیری می باشد .

وجود بیماریهای زمینه ای در سالمندان و
همچنین تغییرات ناشی از فرآیند سالمندی
در سیستمهای مختلف بدن از جمله
سیستم ایمنی می تواند بر ماهیت
و شدت عالئم بالینی بیماری در
سالمندان تاثیر گذار باشد بر اساس
نتایج بدست آمده از تحقیقات شایعترین عالئم
در سالمندان مبتال به کووید ،19 -به ترتیب تب،
سرفه ،تنگی نفس ،خستگی ،بی اشتهایی ،خلط،
احساس فشار در قفسه سینه ،اسهال ،دردهای
عضالنی ،گلودرد ،تهوع ،سرگیجه ،استفراغ ،
احساس ناخوشی ،احتقان و آبریزش از بینی،
سردرد وگیجی بوده است .با این وجود بسیاری
از بیماران سالخورده مبتال به ویروس کرونا ممکن
است پس از آلوده شدن به این ویروس "خاموش"
به نظر برسند و یا عالئم غیر اختصاصی مانند
کاهش فعالیت ،خواب آلودگی ،عدم تمایل به
غذا ،بی تفاوتی ،گیجی ،هذیان ،از دست دادن
آگاهی نسبت به محیط اطراف ،اختالل در تکلم،
بی اختیاری ادرار ،سقوط متعاقب از دست دادن
تعادل و از حال رفتن داشته باشند .سالمندان و
افراد دارای بیماری مزمن در خطر باالتر ابتالء به
عالئم شدید بیماری و مرگ می باشند
تب یک نشانه شایع در کووید 19-است،
اما نشانه تب در سالمندان بخصوص سالمندان
کهنسال (باالی  82سال) پنهان است .طبق تعریف،
دمای دهانی  37/7درجه سلسیوس یا دمای دهانی
بیش 37/2درجه سلسیوس در دو بار اندازه گیری،
بعنوان تب در سالمندان درنظر گرفته می شود.
سالمندانی که با خانواده زندگی می کنند،
بدلیل تماس با افراد خانواده و احتمال ناقل بودن
آنان بیشتر در معرض خطر هستند .سالمندانی که
تنها زندگی می کنند ،نیز باید ایزوالسیون و فاصله
گذاری اجتماعی در حین اپیدمی رعایت شود .لذا
نیاز به مراقبی دارند که خدمات برای آنان ارائه
دهد .در هرصورت ،پیشگیری برای سالمندان
در اولویت قرار دارد .در این رابطه ،آموزش و به
خانوادهها درباره رعایت اصول بهداشتی الزم و
ضروری است .براساس نتایج مطالعه ای ،با وجود
رعایت اصول ایزوالسیون و فاصله گذاری اجتماعی

شماره 245

اثــرات ورزش و تغییــرات
چاقــی در ســالمندان
دکتررضافدای وطن /رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آکسفورد امارات و انگلیس
مریم ترابیان  /دکتر سالمند شناسی

تغییرات چربی در سالمندان:
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سـالمندي منجـر بـه تغييـرات متعـدد
فيزيولوژيکـي بـه ويـژه در ترکيب بـدن (بافت
عضلـه ،بافـت اسـتخوان و بافـت چربـي) مـي
شـود .ميزان فعاليت بدني سـالمندان و توانايي
آنهـا بـراي زندگـي روزانـه کاهـش مييابـد
کـه ايـن بـي تحرکـي سـبب کاهـش تـوده
اسـتخواني و تخريـب پروتئيـن در اسـتخوان
و عضلـه اسـکلتي مـي شـود .تغييـر مهمتر با
افزايـش سـن ،توزيـع دوبـاره چربي بـه ناحيه
داخـل شـکم (چربي احشـايي) و نفـوذ چربي
بـه داخـل عضله اسـکلتي اسـت کـه منجر به
کاهـش قـدرت و عملکـرد عضلـه شـده کـه با
افزايـش خطر سـقوط و شکسـتگيها و افزايش
بالقـوه مـرگ وميـر همراه اسـت.
پیـری فراینـدی ذاتـی اسـت کـه بـا افـت
عملکـرد در سیسـتم هـای مختلـف مرتبـط
بـوده و بـه دلیـل ناتوانـی در اجـرای فعالیـت
هـای روزمـره بـر کیفیـت زندگـی اثـر مـی

گـذارد .علاوه بـر این ،زنان نسـبت بـه مردان
بـه دلیـل تغییـرات هورمونـی و یایسـگی کـه
باعـث ضعـف سیسـتم عضالنـی شـده و خطر
مـرگ و میـر را افزایش می دهد ،بیشـتر تحت
تاثیـر پیـری قـرار مـی گیرند.

اخیـرا ،اصطالحـات سارکواسـتئوپنیا
 .1سـارکو استئوپورسـیس  .2چاقـی
سـارکوپنیک .3چاقی استئوسارکوپنیک
 .4توسـط دانشـمندان برای ارتبـاط بين
کاهـش تـوده عضالنـی و اسـتخواني و
افزايش توده چربي پيشنهادشـده اسـت.

چاقـي استئوسـارکوپنيک بـا برخي شـرايط
کاتابوليسـمي ناشـي از التهـاب مزمـن ،بـا
چگالـي و محتـواي  مـواد معدنـي اسـتخواني
کـم و پوکـي اسـتخوان همراه اسـت .بـه ويژه
ديده شـده اسـت کـه در زنان سـالمند کاهش
سـطح سـرمي هورمـون اسـتروژن سـبب
Sarco-osteopenia
Sarco-osteoporesis
. Sarcopenic Obesity
4. Osteosarcopenic Obesity

1.
2.
3.
4.

افزايـش تـوده چربـي ،کاهش توده اسـتخواني
و افزايـش پوکـي اسـتخوان مـي شـود کـه به
نظـر مي رسـد علـت اصلي ايجادکننـده چاقي
استئوسـارکوپنيک باشـد .کمبود اسـتروژن نه
تنهـا بـا افزايـش تـودهي چربـي ارتبـاط دارد،
بلکـه بـه عنـوان يـک عامـل کاهـش دهندهۀ
توده اسـتخواني و افزايش پوکي اسـتخوان نيز
مطـرح اسـت   .

عوارض چاقی:
چاقـی اثـرات منفـی زیـادی بـر سلامتی
داشـته و بـا بیمـاری هـای مختلفـی از جملـه
دیابـت نـوع  ،2اختلال لیپیدهـای خونـی،
بیماریهـای قلبـی عروقـی و انـواع مختلـف
سـرطان هـا مرتبـط اسـت.

عملکرد جسمانی در سالمندان:
بهبـود عملکـرد جسـماني در سـالمندي
ميتوانـد منجـر بـه کاهـش خطـر ابتلا بـه

تمرینات مقاومتی:
درايـن بين تمرينات مقاومتي سـبب افزايش
قدرت عضالنی و هيپرتروفي مي شـوند .شواهد
نشـان مـي دهـد تمرينـات مقاومتـي ميـزان
متابوليسـم چربـي را افزايـش مي دهـد و تأثير
مثبتـي روي چاقـي و بهبـود تراکم اسـتخواني
دارد  .تمريـن مقاومتي مـي تواند جهت کاهش
اثـرات مرتبـط بـا چاقـي استئوسـارکوپنيک و
بهبود ترکيـب بدن (توده عضالنی ،اسـتخوان و
چربـي) مفيد و مؤثر باشـند  .همچنين فعاليت
جسـماني به شـکل تمريـن مقاومتي يـک ابزار
مؤثـر و مناسـب جهت مقابله بـا ضعف عضالنی
و ناتوانـي و بهبـود قـدرت ،انـدازه و عملکـرد
عضالنـی حتـي بـراي افـراد سـالمند بيشـتر از

 80سـال است .

هرچنـد تحقیقـات نشـان داده انـد کـه
تمرینـات مقاومتـی یـک روش ایمـن و موثـر
جهت بهبـود قدرت ،هایپرتروفـی و پارامترهای
مرتبـط بـا سلامتی در افراد سـالمند اسـت اما
مطالعات نشـان مـی دهد که بین میزان پاسـخ
بـا حجـم تمریـن مقاومتـی ارتباط وجـود دارد.
اگرچـه پیشـنهاد مـی شـود کـه افراد سـالمند
تمرینـات مقاومتـی را در چنـد سـت انجـام
دهنـد ،امـا شـواهد کافـی بـرای تاییـد ایـن
موضـوع وجود نـدارد .تحقیقاتی که به بررسـی
تمرینـات مقاومتـی با حجم کم و بـاال پرداخته
انـد ،نتایج متناقضی را نشـان مـی دهند .برخی
بیـان کردند کـه تمرین با حجم باال بهتر اسـت
 ،در حالـی کـه برخـی تفـاوت بین حجـم باال و
پاییـن مشـاهده نکردنـد .بنابرایـن  مطالعـات
بیشـتر در ایـن زمینـه مـورد نیاز اسـت.

دستگاه ایمنی بدن انسان شبکه ای کامال 
پیچیده است که میزبان را از بیماری ،آلودگی
ویروسی و عفونتهای بافتی دور نگه می دارد.
فعالیت ورزشی تأثیر بسزایی بر عملکرد طبیعی
دستگاه ایمنی دارد و نشان داده شده است
که داشتن آمادگی جسمانی و قلبیـ -تنفسی
بیشتر نسبت به همسن ها و همجنس های
خود ،همچنین انجام فعالیت ورزشی متوسط تا
شدید طبق دستورالعملهای علمی باعث التهاب
مزمن کمتر ،بهبود پاسخهای دستگاه ایمنی و
بهبود شاخصهای ایمنی در بیماریهای مزمن از
جمله سرطان ،ایدز ،بیماریهای قلبیـ عروقی،
چاقی و بیماریهای روانی می شود.
مشخص شده است که کم تحرکی خطر
دیابت نوع دو ،بیماریهای قلبی عروقی ،
سرطان  ،و افسردگی  را افزایش می دهد .کم
تحرکی به افزایش چربی شکم و چاقی منجر
می شود که خود عامل فعال شدن عوامل
التهابی است .التهاب مزمن نیز بهنوبة خود به
ایجاد بیماریهای مختلف مرتبط با کم تحرکی
می انجامد .اثر مثبت فعالیت ورزشی منظم
بر بیماریهای مرتبط با التهاب مزمن ناشی از
تأثیر ضد التهابی ورزش و کاهش چربی شکمی
و چاقی است .گلوکوکورتیکوییدهایی نظیر
کورتیزول طی دوره های بستری ،خانه نشینی
و کم تحرکی افزایش می یابد و از بسیاری
از عملکردهای دستگاه ایمنی ما جلوگیری و
دستگاه ایمنی را تضعیف می کند .هر جلسه
فعالیت ورزشی ،به ویژه فعالیت قلبی تنفسی
پویا (دارای تحرک) میلیاردها سلول ایمنی ،به
ویژه انواعی از سلولهای قادر به انجام عملکردهای
مهم نظیر شناسایی و از بین بردن سلولهای
آلوده به ویروس را سریعاً به تحرک وا می دارد.
سلولهای تحریک شده ابتدا از حوضچه های
حاشیة عروقی طحال و مغز استخوان وارد خون
می شود ،سپس به بافتها و اندامهای لنفاوی
ثانویة ریه ها و روده منتقل می شود .در این
اندامها افزایش دفاع ایمنی ممکن است مورد
نیاز باشد .سلولهای ایمنی تحریک شده بر اثر
فعالیت ورزشی ،آمادة مقابله با عوامل خارجی
است .حرکت مجدد و مداوم این سلولها بین

ورزش همچنیـن ،باعث رهایی عوامل ایمنی
مختلفـی ،به ویـژه سـایتوکاینهای عضالنی می
شـود که حفـظ ایمنی و افزایـش مقاومت بدن
در برابـر عفونـت را بـه دنبـال دارد .بنابرایـن،
بسـیار مهـم اسـت کـه سـعی کنیـم سـطوح
فعالیـت بدنی را در محدودة دسـتورالعمل های
توصیـه شـده حفظ کنیـم .فعالیت ورزشـی نه
تنهـا اثر مثبتـی بر دسـتگاه ایمنـی دارد ،بلکه
مشـخص شـده اسـت که بـا آثـار منفـی خانه
نشـینی و اسـترس بسـتری شـدن بـر جنبـه
هـای مختلـف ایمنـی ،مقابله مـی کند.

منابع:
بنی طالبی« .et al ,تأثیر  12هفته تمرین مقاومتی

با باندهای کشی بر شاخصهای عملکردی و چاقی

زنان سالمند مبتال به چاقی استئوسارکوپنیک ».سامانه
نشریات علمی .0-0 :)2021( 18.20

علوی نایینی« .et al ,بررسی چاقی و کم وزنی

سالمندان و برخی عوامل مرتبط با آن با استفاده از نمایه

های  WHR، BMIو  WHTRدر شهر اصفهان سال
 ».1383مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران :16.52
.125-117

فتاحی« .et al ,تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم

متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبالست

ـ  ،21درصد چربی بدن و تحرکپذیری زنان سالمند

چاق ».مجله زنان ،مامایی و نازایی ایران 23.10
(.71-61 :)2020

اشرفی« .et al ,تأثیر  12هفته تمرین مقاومتی با

باندهای کشی بر میزان بیان  mir-34aو فاکتورهای

خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق ».پژوهشنامه
فیزیولوژی ورزشی کاربردی .29-15 :)2020( 16.31

داداشنژاد« .et al ,تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی

(مقاومتی-استقامتی) و مصرف امگا  3بر سطوح فتوئین

 Aو پروفایل متابولیک در زنان سالمند چاق ».دانشور

پزشکی :نشریه پژوهشی پایه و بالینی :)2020( 27.4

.44-35
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بيمـاري و ناتوانـي درازمـدت شـود .تمریـن
ورزشـی مـی توانـد اثـرات مفیـدی بـر
کاهـش تـوده ی چربـی احشـایی ،مقاومـت
انسـولینی و دیگـر عوامـل خطـرزای قلبـی-
عروقـی و متابولیکـی مرتبـط با چاقی داشـته
باشـد .بخصـوص در مـورد سـندرم  ( چاقـي
استئوسـارکوپنيک ) ، OSOفعاليت جسـماني
حتـي در شـدتهاي کم و متوسـط ،براي حفظ
و يـا بهبـود مـواد معدنـی اسـتخوانی  ،حفـظ
قـدرت و کيفيـت عضالنـی و کاهـش بافـت
چربـي ،در سـالمندان ضـروري  اسـت .

بطور کلی نقش ورزش :

خون و بافتها باعث افزایش مراقبت ایمنی بافت
میزبان می شود و به لحاظ نظری ما را در برابر
عفونت مقاوم می سازد و بدن ما را آمادة مقابله
با هر عامل عفونی تسخیرکنندة بدن می کند .

شماره 245

خشکی پـوسـت
سـالـمـندان به
چه دلیل ایجاد
می شود و راه های
درمان آن کدامند؟
خشـکی پوسـت سـالمندان از شـایع تریـن
مشـکالت رایـج در افـراد سـالخورده اسـت و
حـدود  75درصـد از بزرگسـاالن  60تـا 70
سـاله را درگیـر مـی کند .تحقیقات نشـان می
دهد که خشـکی پوسـت در سـالمندان شـایع
تـر اسـت زیـرا بـا افزایـش سـن ،به علـت کم
شـدن آب در الیـه هـای قشـر زیرین پوسـت،
کاهـش در گـردش سـلول هـای پوسـتی و
محـدود بـودن ظرفیـت پوسـت بـرای حفـظ
رطوبـت ،پوسـت دچار تـرک خوردگی ،خارش
و خونریـزی مـی شـود.
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شماره 245

بـــا افزایـــش ســـن ،پوســـت تغییـــر مـــی
کن ــد ،ن ــازک ت ــر م ــی ش ــود ،چرب ــی خ ــود
را از دســـت مـــی دهـــد و ماننـــد گذشـــته
صـــاف و یـــک دســـت نخواهـــد بـــود .رگ
هـــا و اســـتخوان هـــا راحـــت تـــر دیـــده
مـــی شـــوند و بـــرای بهبـــود خـــراش هـــا و
زخـــم هـــای ســـطح پوســـت مـــدت زمـــان
بیش ــتری الزم اس ــت .بس ــیاری از س ــالمندان
از خش ــکی و پوس ــته پوس ــته ش ــدن پوس ــت
خـــود در نواحـــی آرنـــج ،بـــازو و پاهـــا رنـــج
مــی برنــد .در ایــن مقالــه بــه بررســی علــت
ه ــای ایج ــاد خش ــکی پوس ــت در س ــالمندان
و راهکاره ــای مقابل ــه ب ــا آن توس ــط س ــالمند
یـــا پرســـتار ســـالمند خواهیـــم پرداخـــت:

عالئم خشکی پوست در سالمندان

روش های درمان و مقابله با خشکی

در سالمندان به علت کاهش رطوبت در
الیه های زیرین ،پوست دچار ترک خوردگی
می شود که می تواند به خارش ،خونریزی و
درماتیت منجر شود .تمام افراد مسن باید به
صورت دوره ای سالمت پوست خود را ارزیابی
کنند و در صورت دارا بودن عالئم خشکی
پوست از پزشک متخصص راهنمایی بگیرند.

• برای شستشوی پوست از صابون های
مالیم که حاوی مواد مرطوب کننده
پوست هستند ،استفاده شود .مرطوب
کننده ها و نرم کننده ها ،اصلی ترین راه
درمان در موارد مرتبط با خشکی پوست
در سالمندان است .به عنوان مثال
روغن های حمام ،یک الیه نازک از
چربی را روی پوست ایجاد می کند.

چگونه است؟

علل خشکی پوست در سالمندان

چیست؟

• ژنتیک و شرایط محیطی
• مصرف اندک مایعات

• قرار گرفتن بیش از حد در معرض
اشعه خورشید
• استعمال دخانیات
• استرس
• اختالل در عملکرد غد چربی با
افزایش سن
• دیابت و مشکالت کلیوی

پوست در سالمندان چیست؟

• تحقیقات نشان می دهد که مصرف
برخی ویتامین ها و مکمل های غذایی
از جمله ویتامین ،Dروغن ماهی ،کالژن
و ویتامین Cمی تواند به افزایش آب
رسانی پوست و سالمت آن کمک کند.
• برای شستشوی پوست به هیچ وجه
از آب داغ استفاده نشود زیرا این روش
به چربی طبیعی پوست آسیب می زند
و خشک شدن آن را تسریع می کند.
دوش گرفتن با آب ولرم به مدت  5تا10
دقیقه بهترین حالت برای شستشوی
پوست خشک است.

• بهتر است به جای پلی استر یا سایر
پارچه های مصنوعی ،از پارچه هایی با
الیاف سازگار و مناسب با پوست سالمندان
استفاده شود .لباس های دارای الیاف
طبیعی مانند پنبه و ابریشم برای تعدیل
پوست بسیار مناسب است .هم چنین الزم
است برای از شوبنده ها بدون رنگ و عطر
برای شستشوی لباس ها استفاده شود.

• در بعضی مواقع ،خشکی پوست منجر به
درماتیت و سبب خارش پوست می شود.
در این موارد ،درمان ممکن است شامل
لوسیون های حاوی هیدروکورتیزون
باشد .در موارد پوسته پوسته شدن
شدید   ،ممکن است پزشک متخصص
برای جلوگیری از ایجاد عفونت ،پانسمان
مرطوب را تجویز کند.

• ضروری است مصرف مایعات خصوصا
آب در رژیم غذایی سالمندان افزایش
یابد.

روش هـای درمانـی خانگـی

• هنگام انجام کارهای خانه و باغبانی از
دستکش مخصوص استفاده شود .چرا
که در این محیط ها ،پوست افراد در
معرض مواد شیمیایی ،نور خورشید و
سایر موادی که باعث تحریک و خشکی
پوست می شود قرار می گیرد.
• الزم است از پوست در برابر آفتاب
محافظت شود .چرا که این کار تحت هر
شرایطی و در هر سنی می تواند سودمند
بوده و از افزایش لکه های پوستی،
تشدید خشکی پوست و ابتال به سرطان
جلوگیری کند.
• برای نرم نگه داشتن پوست ،ضروری
است که حداقل یک بار در روز و خصوصا
بعد از حمام ،لوسیون بدن استفاده کنند.
سالمندان باید بالفاصله پس از استحمام،
پوست خود را با حوله خشک کرده و
برای حفظ رطوبت پوست از لوسیون های
مخصوص استفاده کنند.
• در برخی موارد ممکن است خشکی
پوست علت دیگری داشته باشد.
بسیاری از سالمندان داروهای مختلفی
مصرف می کنند و ترکیب مواد و عوارض
جانبی آن می تواند سبب خشکی پوست
در سالمندان شود .به همین دلیل الزم
است که پزشک متخصص لیستی از
داروهای مصرفی شخص سالمند را در
اختیار داشته باشد.

در سـالمندان چیسـت؟

انــواع مختلفــی از درمــان هــای خانگــی
وجــود دارد کــه فــرد مــی توانــد از آن بــرای
تســکین خشــکی پوســت اســتفاده کنــد.
بســیاری از مــوارد مطــرح شــده مــی تواننــد
بــه عنــوان مرطــوب کننــده طبیعــی عمــل
کننــد بهتریــن روش بــرای اســتفاده از مــواد
مرطــوب کننــده ،بــه صــورت آزاد بــرای ایجاد
رطوبــت در پوســت و یــا اســتفاده بالفاصلــه
پــس از اســتحمام اســت.
روغــن دانــه آفتابگــردان :تحقیقــات
نشــان داده اســت کــه روغــن دانــه آفتابگردان
بــه عنــوان مرطــوب کننــده و آب رســان برای
آرنــج بســیار مناســب مــی باشــد .بــر اســاس
ایــن پژوهــش ،برخــی روغــن هــای طبیعــی
ماننــد روغــن زیتــون نمــی توانــد بــه عنــوان
مرطــوب کننــده مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

آلوئه ورا :مصرف آلوئه ورا تسکین دهنده
عوارض خشکی پوست است .فردی که دارای
پوست خشک است می تواند از ژل آلوئه ورا بر
روی محل آسیب دیده استفاده کند.

جو دو سر :استفاده از کرم هایی که حاوی
جو دوسر هستند ،می تواند برای خشکی پوست
موثر باشد .عصاره های جو دوسر دارای خواص
ضد التهابی و آنتی اکسیدانی است و برای
درمان و مقابله با خشکی پوست در سالمندان
بسیار موثر خواهد بود.
روغن نارگیل :روغن طبیعی دیگری که
برای درمان خشکی پوست ،مفید و موثر است،
روغن نارگیل است چرا که به طور قابل توجهی
سبب بهبود آبرسانی و افزایش چربی های
سطح پوست می شود .روغن نارگیل حاوی
اسیدهای اشباع شده است که خاصیت نرم
کنندگی پوست را دارند.
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• برای افزایش رطوبت محیط به ویژه در
اقلیم های خشک و یا در فصول پاییز و
زمستان ،از دستگاه های مرطوب کننده
هوا استفاده شود.

بـرای مقابله با خشـکی پوسـت

نوشیدن شیر :بر اساس پژوهش های انجام
شده ،فسفولیپید یا همان چربی موجود در
شیر می تواند مانع خوبی برای آسیب دیدن
چربی های سطحی و بروز خشکی پوست باشد.

/https://salamateaval.com

شماره 245

زخــم فشــاری و یــا زخــم بســتردر ســالمندان
طاهره احمدی  /مسئول مرکز نگهداری شبانه روزی و توانبخشی سالمندان زن ساختمان رز کهریزک البرز

تعریف:
زخم بستر و یا زخم فشاری به زخمی گفته
می شود که به علت وارد آمدن فشاری بیش
از فشار طبیعی مویرگ ها  32میلی متر جیوه
(به مدت طوالنی) ایجاد میشود که با قرمزی و
اریتم در سفید پوستان و رنگ بنفش در پوست
های تیره مشخص میشود .اگر فشار ادامه پیدا
کند موجب آسیب بافت و عدم خون رسانی
کافی در این نواحی و نکروز میشود.
دالیل زخم بستر:
سه عامل در پیدایش زخم بستر موثرند:
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• -1شدت فشار و فشار الزم جهت بسته
شدن مویرگ ها
• -2طول مدت فشار
• -3تحمل بافت
زخم بستر در چه محل هایی بیشتر دیده
میشود؟
در کسانی که مدت طوالنی در بستر قرار
گرفته اند زخم بستر در محل های زیر دیده میشود:

• پشت سر
• پشت استخوان کتف
• پشت باسن
• پشت استخوان دنبالچه ،درست بین دو
برجستگی باسن
• کناره های سر
• الله گوش
عالئم و نشانه ها:
•  -1در مرحله ابتدایی آن ،سطحی ترین
نوع آسیب دیدگی به صورت جلدی
است و رنگ پوست قرمز میشود.
•  -2در مرحله دوم با آسیب دیدگی الیه
سطحی پوست همراه است ولی با این
آسیب دیدگی از الیه میانی پوست فراتر
نمیرود.
• -3در مرحله سوم ضایعه تمامی
الیه های پوست را متاثر می سازد و

ممکن است به بافت های زیر جلدی
آسیب بزند.
•  -4در مرحله چهارم ،زخم کامال عمقی
است و به درون عضالت ،تاندون یا حتی
استخوان ها نفوذ پیدا میکند.
پیشگیری از زخم بستر:
• -1تغییر وضعیت بیمار هر  2ساعت
یکبار
• -2تعویض مالفه های خیس بیمار
( رطوبت زمینه را برای زخم بستر فراهم
میکند).
• -3بررسی پوست نواحی تحت فشار از
نظر عالیم زخم بستر
• -4کنترل وضعیت بی اختیاری ادرار و
مدفوع بیمار ( داشتن سوند ادراری و
تمیز نگه داشتن بیمار)
• -5کنترل مالفه های بیمار از نظر
نداشتن چروک

• -6حین جابجا کردن بیمار نباید بیمار  
را بر روی تخت کشید بلکه باید بیمار را
بلند کرد ( اصطکاک باعث ایجاد زخم
بستر می شود).
• -7جلوگیری از خشک شدن پوست
بیمار
• -8چرب کردن پوست سالم بدن با
چرب کننده های طبیعی مانند روغن
زیتون یا روغن بادام تلخ
• -9استحمام در تخت در این بیماران
• -10استفاده از بالش بین پاها ،زمانی که
بیمار به پهلو خوابیده است.
• -11ماســاژ نــدادن برجســتگی هــای
اســتخوانی

ماهی ،حبوبات و مغز ها) ،کلسیم ،روی،
ویتامین های  E، Cمصرف میوه جات و
سبزیجات تازه باشد.
• -6روزانه  8الی  10لیوان مصرف مایعات
برای سالم ماندن پوست داشته باشید.

پانسمان های نوین:
انواع مختلف پانسمان بصورت گاز ،ژل ،فوم یا
پانسمان آماده وجود دارند.

• -7اگر بیمار سیگار میکشد باید او را
تشویق به کنار گذاشتن حداقل موقت
آن کرد.
• -8افرادی که از صندلی استفاده میکنند
و توانایی حرکت دارند هر  15دقیقه بدن
خود را به قسمتی دیگر منتقل کنند.
• -9در صورت عفونی شدن زخم به بیمار
آنتی بیوتیک داده میشود.

منابع:

کتاب پرستاری داخلی-جراحی برونر سودارث ،پوست و
سوختگی  2018ترجمه دکتر اسماعیل شریعت و همکاران
راهنمای پیشگیری از زخم های فشاری وزارت بهداشت،
فرناز مستوفیان 1393

تصاویر مربوط به زخم های بهبود یافته در بخش سالمندان رز

مراقبت در زخم بستر:
•  -1اولین اقدام در درمان زخم بستر ،کم
کردن فشار در ناحیه مستعد زخم است.
• -2تغییر پوزیشن :بیمار بر روی
صندلی چرخدار هر  15دقیقه و فردی که
وابسته به تخت است هر  2ساعت یکبار
• -3خارج کردن بافت آسیب دیده و مرده
زخم بستر(برای اینکه بافت هابهبود
یابند باید اول از دست بافت های مرده
رها شد برای انجام این کار از روش های
گوناگونی استفاده میشود) که عبارتند از:
• -1عمل جراحی و خارج کردن بافت
مرده از بدن
• -2پانسمان های نوین( مخصوص
نواحی آسیب دیده) باعث تسریع بهبود
و جداسازی بافت مرده میگردد.

• -4در زخم بستر از بتادین استفاده
نشود زیرا باعث از بین رفتن سلول هایی
که به تازگی برای ترمیم زخم تشکیل
شده اند میگردد.
• -5رژیم غذایی باید مقوی و حاوی
پروتئین باشد ( .گوشت سفید به ویژه

آسایشگاه خیریه کهریزک
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• -3شست و شو در زمانی که زخم ایجاد
شده با محلول نرمال سالین انجام شود.
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جـویـدن نـاخـن
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ناخـن جويـدن يـك  اختلال عادتـى 
ارضاكننـده و واكنـش روانـى اسـت كـه غالبـاً
از دوران كودكـى  شـروع شـده   و در دوران
ابتدايـى و راهنمايـى شـدت میابـد .در یـک
تقسـیم بنـدی از اختلاالت دوران کودکـی
ناخـن جویـدن در گـروه اختلاالت عادتی قرار
گرفتـه  کـه بـه معنـای واکنـش هـای مرضی
زود گـذر به بعضـی از موقعیت هایی اسـت که
کـودکان بـا آن درگیـر هسـتند .فعالیـت های
تکـراری دیگـری همچـون انگشـت مکیـدن  ،
شـب ادراری ،مشـکالت تغذیـه ای ،اختلاالت
سـخن گفتـن و اختلاالت خـواب نیـز در این
زمـره انـد .در طبقه بنـدی دیگری کـه مربوط
به گروه طرفدار پیشـرفت روانپزشـکی ()GAP
مـی باشـد جویـدن ناخـن در گـروه اختالالت
واکنشـی قرار می گیـرد ( .روانشناسـی مرضی
کـودک  ،دکتـر حسـین آزاد)

زمان و میزان شیوع ناخن جویدن در
کودکان
تحقيقـات نشـان میدهـد كـه تقريبـ ًا 38
درصـد كودكان تـا  6سـالگی ناخن های
خـود را مـی جونـد و ايـن عـادت در آنها تا
 10سـالگی بـه اوج خـود مـی رسـد  .امـا بـه

طـور كلـى ،اكثـر مبتاليـان را كـودكان  9تـا
 11سـاله تشـکیل مـی دهـد .ناخـن جويـدن
در دخترهـا شـایع تـر از پسرهاسـت .ايـن
اختلال در دختـران ،در حـدود  11سـالگى و
در پسـران ،در حدود 13سـالگى به بيشـترين
حـد میرسـد و تقريبـاً  20درصـد مبتاليـان،
تـا سـنين نوجوانـى و بزرگسـالى درگيـر ايـن
مشـكل هستند(.ماهنامه رشـد ،اشرف مظلوم)

مالک های تشـخیصی ناخن جویدن
 -1انگشتان خود را مکرر در دهان می کند
به طوری که اغلب زخم یا قرمز هستند.

 -2ناخن های خود را طوری می جود که زیر
آن قرمز شده یا چرک می کند.
 -3دستان خود را مرتب در بینی می کند به
طوریکه بینی او اغلب زخم شده است.

 -4اشیاء مختلف مثل خودکار یا مداد را در
دهان می کند و تر آنها را می جود.

 -5موهای خود را می کند (صورت -ابرو  -سر)
یا مرتب با انگشتان خود بازی می کند و یا صورت
خود را دستمالی می کند.

 -6در هنگام ترس یا اضطراب و خستگی به
یکی از اعمال فوق دست می زند.

مولود موسوی کارشناس ارشد روانشناسی
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
 -7دچار اضطراب و نگرانی است.

 -8ایـن ملاک هـا نبایـد بـا ملاک هـای
تشـخیص دیگـر اختلاالت اشـتباه شـده و بـا
هـم مـورد ارزیابـی قـرار بگیرنـد.

 -9مدت و شدت اختالل با توجه به ویژگی
های رشدی سن ارزیابی می شود(.شریعتی
رودسری)

عوامل موثر در پیدایش ناخن جویدن:
زمانـی کـه کـودک نمـی توانـد خشـم و
اضطـراب خـود را در مقابـل ناکامـی هـا و
محرومیـت هـا نشـان دهـد بـا جویـدن ناخـن
آرامـش مـی یابـد و بـه محـض رها کـردن این
کار دوبـاره دچـار اضطـراب شـده و شـروع بـه
جویـدن ناخـن مـی کنـد  .ادامـه ی ایـن رفتار
در کـودک آسـیب هایـی نظیـر افـت تحصیلی
 ،عقـب ماندگـی اجتماعـی و کاهـش اعتماد به
نفـس را به همراه خواهد داشت(اشـرف مظلوم)
در ادامـه به عواملی اشـاره میشـود کـه میتواند
در کـودک سـبب خشـم و اضطـراب شـود :
• -1حسادت به برادر یا خواهر کوچک تر
• -2احسـاس تنهایـی فـرد و بی توجهی
اولیـا و دیگـران به او.

• -3تماشای فیلم های مهیج و ترسناک،
مخصوصا به طور تنها و به ویژه در شب.
• -4دعوا و مطرح کردن اختالفات والدین
در حضور کودک.
• -5تقلید از اولیاء  ،دوستان و دیگران.
• -6خستگی و بی حوصلگی کودک و
نداشتن سرگرمی مناسب.
• -7انتظـار کشـیدن بیـش از حـد برای
بـرآورده شـدن توقعـات یـا چیـزی و یا
در جایـی.

ناخن جويدن شده است ،بايد تا حد
امكان سعى كنيد فشار روحى بر كودك 
وارد نشود و از سخت گیری نسبت به او
بپرهيزيد.
•  -2هنگام جويدن ناخن ،سعى كنيد
حواس كودك را پرت كنيد .از اوكارهايى 
بخواهيد كه مجبور شود از انگشتانش
استفاده كند؛ مانند درست کردن
کاردستی یا کشیدن نقاشی
•  -3استفاده از چسب زخم یا دستکش های
رنگی

• -8انجام ندادن و حاضر نکردن تکالیف
مربوط به مدرسه و وظایف محوله دیگر.

•  -4از روش تغییر رفتار ( دادن ستاره یا
بر چسب های عروسکی ) استفاده کنید.
هر روز که کودک ناخن هایش را نجود
ستاره می گیرد و در صورتی که ستاره ها
به اندازه ای معین برسد  ،پاداش خواهد
گرفت  .شاید بهترین پاداش برای دختران
خردسال  ،مرتب کردن ناخن ها و الک
زدن یا ستاره زدن روی ناخن ها باشد .

• -12مورد مسخره و استهزا واهانت قرار
گرفتن در کالس و مدرسه توسط هم
کالسیها یا دوستان یا اولیاء مدرسه.

•  -5کسب آرامش تدریجی ( شل کردن
دست ها ) از کودک بخواهید دست
هایش را مشت کند و تا  15شماره
محکم نگه دارد سپس به طور ناگهانی
انقباض را قطع کند  .او باید در ماهیچه
هایش گرمی و سوزش حس کند .
تمرین را آن قدر تکرار کنید تا دست ها
شل  ،گرم و سنگین شوند

• -9توقعات بیش از حدو خارج از توانایی
والدین از کودک.
• -10تنبیه و سرزنش کردن کودک.
• -11ناخشنودی کودک از کیفیت رابطه
خود با والدین.

• -13مورد مقایسه واقع شدن توسط
والدین با دیگران وبه رخ کشیدن ناتوانی
و بی عرضگی وی بدون در نظر گرفتن
اصل تفاوتهای فردی در نزد دیگران.
• -14تهدید به تنبیه های شدید بدنی
توسط والدین.
• -15عجز و ناتوانی در برآوردن توقعات
والدین و بزرگترها.
• -16هراس از دست دادن مطلوبیت و
محبوبیت نزد دیگران.
• -17عدم تشویق در کارها و در نظر
نگرفتن توانایی ها و خالقیت ها و
ابتکارات وی (.شریعتی رودسری)

بایدهـا و نبایـد هـا جهـت رفـع
ناخـن جویـدن :
•  -1شناخت و رفع علت ایجاد این مساله
در صورتى كه عامل محيطى ،باعث

•  -6آگاه کردن کودک از سیمای زشت
ناخن جویدن از مقایسه استفاده کنید
و از کودک بخواهید دستش را با دست
یکی از والدین که چنین عادتی ندارد

مقایسه کند  .در حضور کودک  ،وقتی
کسانی را با دست های زیبا می بینید
تعریف و تحسین کنید .روی نکات مثبت
و خوب دست های کودکتان تأکید کنید
و از زیبایی ناخن های نجویده اش ،
تعریف کنید.
•  -7موقعیت هایی را که با این عادت
در ارتباط هستند عوض کنید و یا از
آن ها دوری کنید اگر کودک در هنگام
تماشای تلویزیون ناخن می جود اکنون
قانون این است که فقط در صورتی
می تواند به تماشای تلویزیون بپردازد
که دست هایش مشغول کاری باشند .
به تدریج می توانید با ترکش عادتش
فرصت بیشتری برای تماشای تلویزیون
به او بدهید.
•  -8سرزنش تهدید ،تنبیه  ،مالیدن
داروهای تلخ و بدمزه ،فلفل ،رنگ و ...
نه تنها اثر درمانی نداشته بلکه با ایجاد
احساس گناهکاری و اضطراب در فرد
سبب می شود بیشتر به این عمل
بپردازد.
منابع :
 چگونه با کودکم رفتار کنم  ،دکتر گاربر  ،ترجمهشاهین خزعلی    ،هومن حسینی نیک ،احمد شریف
تبریزی
 -روانشناسی مرضی کودک مولف دکتر حسین آزاد

شناخت و درمان اختالالت رفتاری کودکان و
نوجوانان ،شریعتی رودسری  ،مصطفی

 ماهنامه آموزشی تحلیلی و اطالع رسانی رشد  ،دورهچهاردهم  ،اشرف مظلوم

دیـابـت و
افسردگی
مـژگان قهرمانـی بوزندانی کارشناسـی
ارشـد روان شناسـی بالینی آسایشگاه
خیریـه کهریزک اسـتان البرز
احسـاس غـم بـه مـدت   کوتـاه یـک
موضـوع طبیعـی اسـت اما برخـی افـراد بطور
دائـم احسـاس ناراحتـی و غـم مـی کننـد و
بنظـر شـان زندگـی ناامیـد کننـده اسـت .اگر
پنـج عالمـت از عالئـم زیـر را بـه مـدت بیش
از دو هفتـه تجربـه کـرده ،یـا عالئـم مذکـور
مانـع فعالیـت هـای روزمـره شـما می شـوند،
شـما بـه افسـردگی مبتلا هسـتید  .در ایـن
مـوارد توصیـه مـی شـود کـه بـرای ارزیابی به
متخصصیـن سلامت روان مراجعـه نماییـد.
این عالئم عبارتند از:

• احساس درماندگی ،نامیدی ،گناه یا بی
ارزشی
• منفی نگری شدید نسبت به آینده
• عدم عالقه به انجام فعالیت های لذت
بخش و سرگرمی ها
• عدم عالقه به داشتن روابط جنسی
• کاهش انرژی ،خواب آلودگی و خستگی
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• مشکل در تصمیم گیری ،تمرکز و به
خاطر سپردن مطالب
• اختالل خواب به ویژه زود بیدار شدن
صبحگاهی یا پرخوابی
• بی قراری ،تحریک پذیری  ،تغییرات
خلقی
• تغییر در اشتها

تأثیر افسردگی بر بیماری دیابت

مراقبت از دیابت ،برای بیمار ،تنش روانی زیادی
ایجاد می کند .تنش روانی می تواند فرد را مستعد
افسردگی کند .با ظهور عوارض دیابت ،فرد احساس
درماندگی و ناکامی می کند .این احساسات
می توانند بیمار را در معرض ابتال  به اختالالت
تغذیه ای قرار دهند .عوارض هیجانی و تنش روانی
نقش مهمی در کنترل قند خون در بیماری دیابت
دارد .تنش روانی می تواند مقدار قند خون بیمار را
تغییر دهد .این تغییر از دو طریق اتفاق می افتد.
اوالً :بیماران تحت تنش روانی ،مراقبت خوبی از
خود به عمل نمی آورند .آن ها از سالمت تغذیهای
مناسبی برخوردار نبوده ،کمتر ورزش می کنند.
ثانیاً هورمونهای تنش روانی می توانند مستقیماً
باعث تغییر در سطح قند خون بیمار شوند .برای
دیدن تأثیر تنش روانی بر قند خون ،می توان قبل
از سنجش قند خون خود ،میزان تنش روانی ذهنی
را با مقیاس  1تا  10تخمین و ثبت کرد و عم ً
ال در
طی زمان ،ارتباط تنش روانی با قند خون را ارزیابی
نمودخط .ر ابتال به افسردگی در بیماران دیابتی دو
برابر بیشتر از دیگر افراد جامعه می باشد ،به خصوص
هنگامی که بیمار دچار عوارض بیماری دیابت مانند
مشکالت چشم  ،کلیه  ،قطع عضو و غیره شده باشد.
افسردگی با تغییر در شیوه ی زندگی یک
بیمار مبتال  به دیابت می تواند بر مدیریت
بیماری دیابت توسط بیمار تأثیر منفی بگذارد.
بطور کلی تأثیرات منفی افسردگی در
بیماران مبتال به دیابت عبارتند از:
• کاهش عملکرد اجتماعی و کیفیت
زندگی بیمار

•·  کاهش فعالیت های حرکتی و احتماالً
افزایش چاقی
•·  کاهش پای بندی به رژیم درمانی
•·   افزایش بروز رفتارهای ناسالم مانند
مصرف سیگار و الکل
•·  کنترل ضعیف قند خون
•·  افزایش احتمال بروز عوارض دیابت به
سبب کنترل نامناسب قندخون

تأثیر روانشناختی بیماری مزمن

افـراد مبتلا بـه دیابـت ،فرآینـد
روانشـناختی معینـی را تجربه می کنند.
مراحـل این فرآیند به شـرح زیر اسـت:
• اولین مرحله ای که تجربه می شود
«شوک» است .مواجهۀ اولیه با بیماری،
غالباً همراه با ناباوری است.

• در مرحله بعد «انکار» رخ می دهد،
فرد وجود بیماری را نمی پذیرد.

• مرحله سوم «چانه زنی» است .در
این مرحله بیمار قول می دهد که اگر
بیماری وجود نداشته باشد ،همه کارها
را خوب انجام بدهد.

• «خشم» از مراحلی است که تجربه
آن به منظور پذیرش واقعیت در زندگی
ضروری است.

• «افسردگی» از دیگر مراحل برخورد
با بیماری است که به فرد اجازه فرآیند
ترمیم را می دهد.

موارد نیاز به ارجاع بیمار مبتال
به دیابت برای دریافت خدمات
بهداشت روان

در موقعیت های زیر باید ارجاع بیمار به
روان شناس یا متخصص اعصاب و روان را
مد نظر قرار داد:
1در مواردی که بیماری دیابت برایاولین بار در کودکی یا نوجوانی تشخیص
داده شود ،در این موارد کودک و والدین
از ارزیابی روانپزشکی سود می برند.
2وقتی بیمار  2حمله یا تعداد بیشتریاز حمالت کاهش قند خون یا کتواسیدوز
دیابتی بدون علت مشخص را تجربه کند.
3بیمارانی که به رغم داشتن آگاهی ،ازخود مراقبت به عمل نمی آورند.
4وقتی اختالل تغذیه ای در بیماراندیده می شود.
5وقتی بیمار خود چنین در خواستیدارد.

تأثیر فشارهای روحی بروی میزان
قند خون

فشار و استرس از دو طریق می تواند بر
روی مقدار قند خون تأثیر گذارد  .اول اینکه
در برخی از افراد استرس تأثیر فوری بر میزان
قند خون آن ها دارد و این افراد اکثرا ً ادعا می
کنند که در هنگام استرس قند خون آن ها باال
می رود  ،اما عده ی کمی از آنها می گویند در
هنگام استرس قند خون شان افت می کند.
دوم اینکه استرس می تواند بروی قند خون در
دراز مدت تأثیر داشته باشد و باعث افزایش قند
خون گردد  .اکثر افراد مبتال به دیابت این اثر را

آیا فشارهای روحی می توانند
منجر به دیابت نوع  ۲شود ؟

بر اساس بسیاری از مطالعات و تحقیقات
انجام شده بهترین پاسخ کلمه ی «شاید» است
 .استرس و فشارهای روحی باعث باال رفتن قند
خون می شوند  .گاهی اوقات این مسئله بر اثر
تأثیر مستقیم هورمون استرس ایجاد می شود
و گاهی اوقات به این علت که استرس باعث
پرخوری افراد و کم شدن فعالیت فرد می شود
و به این ترتیب سبب افزایش قند خون می
گردد .این موضوع در مورد کسانی که به دیابت
مبتال هستند ،به اثبات رسیده است  .بنابراین
به نظر می رسد اگر قند خون شما غالباً از حد
طبیعی باالتر است ( اما هنوز به اندازه ای باال
نیست که دیابتی شناخته شوید= پیش دیابت)
استرس می تواند قند خون شما را به اندازه ی
مقدار قند خون افراد دیابتی باال ببرد ،بنابراین
استرسهای مرتبط با مسائل جدی زندگی نظیر
مرگ کسی که دوستش دارید یا از دست دادن
شغل می تواند نقش مهمی در ایجاد دیابت
داشته باشد  .اگرچه افرادی که قند خون شان
از حد طبیعی باالتر است ( پیش دیابت ) نهایتاً
به علت افزایش مقاومت به انسولین یا کاهش
تولید انسولین به دیابت مبتال می شوند ،اما
استرس نقش بسیار مهمی در تسریع این
موضوع دارد .

درمانهای رفتار شناختی

( :)CBTنوعی روان درمانی یا گفتگو
و مشاوره است که به افراد کمک می کند
سبک تفکر خود را تغییر دهند .در این نوع
درمان سعی می شود رفتارهایی را که موجب
افسردگی فرد می شوند ،تغییر دهند.
بازجذب
انتخابی
بازدارندههای
سروتونين( :)SSRIsاين داروها بر روی سطح
يک ماده شيميايی در مغز به نام «سروتونين»
اثر می گذارند .از انواع اين ضد داروها می
توان به سيتالوپرام یا ( ،)Celexaفلووکسامين،
پاروکستين و فلوکسیتين( )Prozacو
 sertralineیا  Zoloftاشاره کرد .عوارض جانبی
اين داروها معموالً اندک و شدت آن ها کم
است و شامل مشكالت معده ،مشکالت خواب،
مشکالت جنسي ،سردرد ،اضطراب و تغييرات
وزن می باشد.
بازدارندههای باز جذب سروتونين و
نوراپی نفرين( :)SNRIsنوعی از داروهای
ضد افسردگی مشابه با SSRIها می باشند ،اين
داروها روی ميزان سروتونين و ماده شيميايی
ديگری در مغز به نام نوراپی نفرين تأثير
می  گذارند و اين داروها شامل دولوکستين
()Cymbaltaو ونالفاکسين ()Effexorهستند.
عوارض جانبي اين داروها نيز معموالً کم و
شامل عوارضی مانند به هم خوردگی معده،
مشکالت خواب ،مشکالت جنسی ،سردرد،
اضطراب ،سرگيجه و ضعف می باشد.
ســازندههای نوراپــی نفريــن و
ســروتونين( : )NaSSAsاز جملــه عــوارض
ايــن دســته از داروهــا کــه شــامل ميرتازپيــن
()Remeronمــی باشــد مــی تــوان بــه
مشــکالت خــواب ،اضطــراب ،اغتشــاش معــده
و ســرگيجه اشــاره کــرد.

درمان افسردگی در افراد مبتال به
دیابت

افسردگی توسط مراقبین سالمت و پزشک
تشخیص و درمان می شود .درمان افسردگی
به مدیریت  دیابت  و بهبود سالمت کلی بیمار
کمک خواهد کرد .دانشمندان اعالم کردند  
درمان افسردگی در افراد دیابتی   افسرده
موجب بهبود حاالت روحی   و کنترل بهتر
قندخون این افراد می شود .درمان افسردگی
زمانبر اما موثر است.

ادامه دارد ...

منابع:
w w w. d i a b e t e s . o r g / l i v i n g - w i t h - d i a b e t e s /
complications/mental-health/depression.
h t m l # st h a s h . 1 Z 7 s O S e D . d p u f
www.nimh.nih.gov/health/publications/depressionand-diabetes/index.shtml
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=96256
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• آخرین مرحله« ،پذیرش» است .در
این مرحله فرد واقعیت وجود بیماری را
می پذیرد.
درک این امر که بیماری مزمن به معنای
انتهای زندگی نیست و تنها نیاز به تغییراتی در
روش زندگی وجود دارد  ،توجه به اینکه همیشه
داروها و درمانهای جدیدی کشف و معرفی می
شوند می تواند بیمار را از ناامیدی برهاند .توجه به
این نکته که تمرکز بر امروز و توانمندی های فرد
علیرغم وجود شرایط مزمن بیماری ،به فرد کمک
می کند تا با این وضعیت کنار آمده و درصدد
یافتن راه حلی برای مدیریت بیماری دیابت باشد.

یعنی اثر استهالکی استرس ( )wear and tearرا
تجربه کرده اند  .وقتی که فردی دچار استرس
می شود غالباً حوصله ی انجام دقیق مراقبت
های مرتبط با دیابت را ندارد  ،زیرا مضمحل
شده و انرژی کافی ندارد  .نهایتاً استرس با تأثیر
بر بیماری سبب بدتر شدن وضعیت می شود و
از طرفی عدم کنترل دیابت باعث وخیم شدن
فشارهای روانی و استرس می شود که در نهایت
به باال رفتن قند خون می انجامد .
پیدا کردن راه هایی برای کنترل استرس ها و
فشارها می تواند به بدن و روح شما کمک کند .

درحال حاضر درمانهای رایج برای
افسردگی عبارتند از:

شماره 245

بزرگساالن
دارای اتیسم

اعظـم زارعـی دهنـو  /کارشناسـی ارشـد روانشناسـی
بالینی مدیر امور روانشناسـی آسایشـگاه خیریه اسـتان البرز

تحقیقــات جدیــد بــرای اولیــن بــار نشــان
مــی دهــد کــه بزرگســاالن دارای اتیســم
میتواننــد احساســات پیچیــده ماننــد تاســف
و آســایش خاطــر در دیگــران را ماننــد ســایر
افــراد تشــخیص دهنــد .روانشناســان در
دانشــگاه کنــت از تکنولــوژی ردیابــی چشــم
بــرای ارزیابــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش
اســتفاده کردنــد .در ایــن پژوهــش شــرکت
کننــدگان داســتان هایــی مــی خواندنــد کــه
در آنهــا شــخصیت هــای داســتان تصمیماتــی
مــی گیرنــد و بعــد از ایــن تصمیمــات ،پیامــد
مثبــت یــا منفــی آن را تجربــه مــی کننــد.
محققــان دریافتنــد ،بزرگســاالن دارای اتیســم
مــی تواننــد دربــارهی اینکــه شــخصیت
داســتان احســاس تاســف یــا آســودگی خاطــر
مــی کنــد قضــاوت داشــته باشــند.
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در ایــن پژوهــش افــراد دارای اتیســم در
درک هیجانــات مربــوط بــه آســودگی خاطــر
بهتــر از هیجانــات مرتبــط بــا افســوس عمــل
کردنــد .روش ردیابــی چشــم اطالعــات
دقیقــی را از افــراد در حیــن انجــام تســت
بــه پژوهشــگران ارائــه مــی دهــد .هنگامــی
کــه افــراد درک مناســبی از هیجــان داشــتند
زمــان خوانــدن متــن کوتــاه تــر بــود.
پروفســور فرگوســن مــی گویــد" :پژوهــش
مــا در اســتفاده از پیشــرفته تریــن روش هــای

ردیابــی چشــم بــرای ارزیابــی اینکــه چگونــه
مــردم احساســات را در زمــان واقعــی درک
مــی کننــد در نــوع خــود متفــاوت اســت .
مــا نشــان داده ایــم کــه بــر خــاف تحقیقــات
قبلــی کــه بزرگســاالن دارای اتیســم را در
درک همدلــی و دور اندیشــی دچــار مشــکل
دانســته انــد ،افــرادی کــه دارای اتیســم
هســتند ،توانمنــدی هایــی در پــردازش
هیجانــات دارنــد".

واقعیت در
چهار افسـانه و چهـار
ّ
مورد اتیسـم
افسـانه اول  :اتیسـم یک بیماری نادر
رشـدی است
•واقعیـت اول :اتیسـم در  1کـودک
از  160کـودک متولّـد شـده دیـده
مـی شـود .اتیسـم در همـه جـای دنیـا
و در همـۀ نژادهـا بـا هـر پـس زمینـۀ
اجتماعـی و اقتصـادی دیـده مـی شـود.
افسـانه دوم  :فقـط پسـران مبتلا به
اتیسـم می شـوند.
•واقعیــت دوم :بــا وجــود اینکــه
تشــخیص بیمــاری اتیســم در پســران
چهــار برابــر بیشــتر از دختــران گزارش
شــده اســت  ،بــا ایــن حــال بســیاری از

دختــران از ایــن بیمــاری و نشــانه های
آن رنــج مــی برنــد.

افسانه سوم :افراد مبتال به اتیسم هرگز
دوست ندارند که لمس شوند.
•واقعیت سـوم :در حالی که در بعضی
از افراد مبتال به اتیسـم  حساسـیت باال
نسـبت به ّحس المسـه وجـود دارد  ،در
باقـی افـراد اتیسـتیک این حالـت دیده
نمـی شـود و آنهـا دوسـت دارنـد تـا در
کنار دوسـتان خود بـازی و ورزش کنند
و در آغوش گرفته بشـوند.
افسـانه چهـارم :کـودک مبتلا بـه
اتیسـم اص ً
ال ارتباط چشـمی بـا دیگران
برقـرار نمـی کند.
•واقعیـت چهـارم  :بسـیاری از کـودکان
مبتلا بـه اختلال اتیسـم قـادر بـه
برقـراری ارتبـاط چشـمی بـا دیگـران
هسـتند  ،البتـه ممکـن اسـت ارتبـاط
چشـمی آنهـا بـه خوبـی ارتبـاط دیگـر
کـودکان نباشـد ا ّمـا ایـن افـراد هـم به
افـراد نـگاه می کننـد ،لبخند مـی زنند
و احساسـات خـود را بـه شـیوه خـود
بیـان مـی کننـد.
منابع :پژوهشکده علوم شناختی

ُ
سالمت روان مادران کودکان اتیسم

ســنا رجبــی؛ مســول مرکــز آمــوزش و توانبخشــی روزانــه کــودکان آسایشــگاه خیریــه کهریــزک اســتان البــرز
کم توانی ذهني در  2-3درصد كل يك جامعه
ديده ميشود و مشكل بزرگي براي هرجامعهاي به
حساب ميآيد .يككودك عقب مانده ذهني ،به
عنوان يك فشار خردكننده روي والدين است .در
حقيقت تولد يككودك عقب مانده ذهني نمايش
گر مرگ ايدههاي والدين از آنچه كودك آنها بايد
ميبود است و يك واقعيتي است كه زندگي آنها
به آن آزادي كه آنها تصور ميكردند نيست.
اختالل اوتیسم یک اختالل عصبی تحولی
می باشد که معموال در سه سال اول زندگی ظاهر
شده و در طول زندگی فرد ادامه مییابد .ویژگیهای
اساسی شامل نقص در ارتباط ،رفتارهای کلیشهای
و نقایص قابل توجه در مهارتهای اجتماعی است.
پژوهش ها نشان میدهند که حدود  75درصد افراد
اوتیسم دارای کم توانی ذهنی می باشند .اختالل
اوتیسم در همه ی نژادها و جوامع دیده میشود.
وضعیت اقتصادی ،سطح تحصیالت و شیوه ی
زندگی والدین تاثیری در احتمال ابتالی فرزندان
شان به این اختالل ندارد .اختالالت نافذ رشد
عبارتي است كه در حال حاضر براي اشاره به این
اختالالت شديد روانشناختي در دوران كودكي به
كار مي رود ،که عمده ضعف قابل شناسایی آنان
مشکالت ارتباطی میباشد .اختالالت نافذ رشد،
آشفتگي شديد در تحول شناختي ،اجتماعي،
رفتاري و هيجاني كودك است كه در فرايند رشد،
اختالالت فراگيري ايجاد ميكند .از ميان چند
اختالل فراگير رشدي كه در پنجمین ویراست
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی به
آنها اشاره شده ،اوتيسم هم در حيطه پژوهشي
و هم در حيطه باليني كامال چشمگير و برجسته
است .درخودماندگي (اوتيسم) بر خصوصيات اصلي
انسان اثر مي گذارد :اجتماعي شدن بين
فردي و بر ارتباط هاي پيچيده كودكان
در خود مانده اختالالت شديدي در
تعامل و ارتباط اجتماعي ،بازي
بين فردي و ارتباطات دارند.
کودکان مبتال  به اوتیسم
در فرآیندهای ادراکی،
حرکتی و شناختی دچار
آسیب هستند  .نقص
فرآیندهای شناختی
در این افراد به طور
اساسی بر فعالیت های
تحصیلی آن ها تاثیر
منفی میگذارد .از نقایص

شناختی مرتبط به همراه با اختالل اوتیسم میتوان
به کنش اجرایی ،توانایی دیداری فضایی و مهارت
های مربوط به خواندن اشاره نمود .اثرات كودكان
کم توان ذهني در خانواده ميتواند زياد باشد،
مسئوليتهاي مالي ،اختالل در زندگيزناشويي،
ايزوله اجتماعي و كاهش زماني كه والدين
ميتوانند با كودكان سالم خود باشند به عنوان
عوامل تنشزا در اين خانوادهها شناخته شده است.
از طرفي خانوادههايي كه ازكودك کم توان ذهنی
خود در خانه مراقبت ميكنند در محاصره مسائل
متنوع در همه اشكال قرار دارند .مراقبت مداوم
از چنين كودكاني ،اغلب براي اعضاء خانواده پر
استرس بوده و تاثير مشكالت اين كودكان روي
خانواده ميتواند محدود كننده يا نفاق افكن بوده
و به صورت مشكالت رواني ـ اجتماعي و اقتصادي
مطرح باشد .داشتن كودك ،با کم توانی ذهني
باعث بحران  شوك ،احساس گناه ،انكار ،غم،
احساس تنهايي و كاهش ارتباط در فاميل شده و
زمينه را برايجدايي والدين فراهم ميكند.
بنابراین عواملی چون خودکارآمدی عمومی
پایین ،عوامل حمایتی ضعیف ،پیوند خانوادگی
نا مستحکم و ناتوانی اجتماعی با بروز مشکالت
روانی و عوامل سبب ساز عدم سالمت روان در
مادران دارای فرزند اتیسم رابطه معنادار  دارد به
این ترتیب که هر چه این مقیاس ها در مادران
به میزان کمتری وجود داشته باشد  ،این مادران
مشکالت روانی بیشتری را گزارش می کنند.
در پژوهش های دیگر نیز نتایج تحقیقات
که افزایش
نشان داد

متغیرهایی مانند روابط خانوادگی مناسب،
برخورد مساله مدار با مشکالت و عوامل حمایتی
و هوش هیجانی نیز نقش بسیار مهمی در حفظ
سالمت روان مادران دارای فرزند عقب مانده و  
اتیسم بر عهده دارد  .گرير و همكاران نيز به
بررسي اثر درمان شناختي رفتاري و ارتباطی  
بر بهبود وضعيت كيفيت زندگي خانواده های
دارای فرزند معلول ذهنی پرداختند يافته هاي
آنها نشان دهنده اثربخشي اين درمان بر بهبود
وضعيت كيفيت زندگي خانواده های با فرزند کم
توان ذهنی بود.
در مجموع چون خودکارآمدی ،هوش هیجانی،
عوامل حمایتی ،روابط خانوادگی ،سازگاری،
توانمندی اجتماعی و منابع مقابله به صورت
مستقیم و غیرمستقیم عدم سالمت روان مادران
اثر گذار است و ضرورت تدوین برنامه ای را به
منظور تقویت عوامل موثر در افزایش سالمت
روان چون پیوند قوی با خانواده ،افزایش عوامل
حمایتی ،افزایش خودکارآمدی ،توانمندی و هوش
هیجانی و کاهش عواملی چون برخورد هیجان
مدار با مسائل و مشکالت را طلب می کند.
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راهبردهای مقابله ای با خستگی
تغییرات رفتاری و عاطفی
دکتر سمیرا سنگی  :مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
خستگی یکی از شایع ترین مشکالت است
که بیش از  70درصد از افراد را تحت تاثیر قرار
می دهد .خستگی می تواند تاثیر منفی بر خلق و
خوی ،عملکرد جسمانی ،توجه ،حافظه و سطوح
ارتباط و تحمل داشته باشد .اغلب یک دور
معیوبی تشکیل می شود که در آن تالش ذهنی
منجر به خستگی می شود ،خستگی منجر به
اختالل در تهییج و مهارتهای ذهنی می گردد
و این اختالل به خستگی بیشتر منجر می شود.
پس از آسیب مغزی ،شما ممکن است

بیش از یک نوع خستگی را تجربه کنید:
•خستگی جسمانی :بدن برای انجام
کارهایی که قبال  آسان بودند ،باید
سخت تر کار کنید و در این حالت ضعف
عضالت بسیار رایج است.
•خستگی روانی :این نوع خستگی اغلب با
افسردگی و اضطراب در ارتباط است و با
افزایش استرس بدتر نیز می شود.
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•خستگی ذهنی :این نوع از خستگی به دلیل
تالش اضافی که برای فکر کردن صورت می
گیرد ،پس از آسیب مغزی ایجاد می شود.
کارهایی که قبال فرد به طور خودکار انجام
می داد در حال حاضر به تالش آگاهانه
بیشتری برای تکمیل نیاز دارند و سخت تر
کارکردن برای فکر کردن و متمرکز ماندن
می تواند از نظر ذهنی شما را خسته کند.
خستگی پس از آسیب مغزی اغلب به " پردۀ 
که پایین می آید ،یا ماشینی که در حال تمام
کردن سوخت است" تشبیه می شود.
روشهای مقابله با خستگی
در برخی افراد ،خستگی به مرور زمان بهبود
می یابد ،با این حال در بسیاری از افراد خستگی
شرایطی است که آنها باید یاد بگیرند آن را در
طوالنی مدت مدیریت کنند .اغلب تمایل به تالش
برای بازگشت به همان سطح فعالیت که قبل از
آسیب مغزی بدست می آمد ،وجود دارد که به

دور معیوب انجام فعالیت بیش از حد و در نتیجه
نیاز به استراحت برای چند روز منجر می شود.
•عالیم هشدار دهنده را تشخیص دهید،
به خودتان فشار نیاورید .از استراحت
کردن نترسید ،اگر به خودتان فشار
بیاورید ،خستگی جدی شروع خواهد
شد و بقیه روز تقال  خواهید کرد .از
دور باطل اجتناب کنید زیرا به موجب
آن شما بین احساس خوب و احساس
خستگی باید یکی را انتخاب کنید.
•عجله نکنید .کارها را یکی پس از دیگری
و با عجله انجام ندهید .تالش برای انجام
سریع کارها ،تقریبا بر همه کسانی که
دچار آسیب دیدگی مغزی هستند ،تاثیر
نگران کننده ای می گذارد.
•از پیش برنامه و ساختار آماده کنید .این
بدان معنی است که روز خود را برنامه
ریزی کنید ،به طوری که بیش از اندازه
کار نکنید .سعی کنید یک برنامه منظم،
با دوره های فعالیت همراه با دوره های
استراحت در بین آنها تنظیم کنید.
•به تدریج و به آرامی فعالیت خود را افزایش
دهید .با کارهای آشنا در خانه که شما می
توانید بدون خستگی انجام دهید ،شروع
کنید .پس از آن وقتی بهتر شدیدبه تدریج
پیچیدگی کارها را افزایش دهید.
•بیشتر بخوابید و دوره های استراحت
را در برنامه خود در نظر بگیرید .از
خوابیدن در بعدازظهر به مدت 45
دقیقه احساس بدی نداشته باشید.
اگر احساس خستگی کنید ،مغز شما
می گوید " :من می خواهم فعالیت خود
را متوقف کنم" به مغز خود گوش دهید.
•بگویید "نه" محول کنید و اولویت بندی
کنید .به خواسته های افراطی دیگران
"نه" بگویید ،قاطع باشید و کارها را اولویت
بندی کرده و به دیگران محول کنید.

•به دیگران بگویید .در مورد بیان مشکل
خود رک و صریح باشید و به دیگران
بگویید که از خستگی رنج می برید.
مشکل خود را خستگی بنامید نه بی
حالی ،زیرا آنها خیلی با هم فرق دارند.
•سحر خیز باشید .اکثر فعالیت های خود را
در صبح ،زمانی که شما بیشترین هشیاری
و انرژی ذهنی را دارید ،انجام دهید.
•وعده های غذایی منظم بخورید .غذا
خوردن اغلب می تواند سطح انرژی شما
را افزایش دهد .از خوردن مقادیر زیاد
کافئین(به عنوان مثال قهوه) اجتناب
کنید ،اگرچه هوشیاری شما افزایش می
یابد ،اما این تنها یک دوره کوتاه طول می
کشد زمانی که کافئین به تدریج کاهش
می یابدسطح خستگی افزایش می یابد.
•روزانه ورزش کنید.تحقیقات نشان داده
است که افراد مبتال به  TBIکه ورزش
می کنند ،عملکرد ذهنی و هشیاری
بهتری دارند .به مرور زمان فعالیت
بیشتر به کاهش خستگی کمک می کند
و موجب ایجاد استفامت می گردد و این
کار ممکن است خلق و خوی و کیفیت
خواب را نیز بهبود بخشد.
•با خستگی خود مانند یک حساب بانکی
رفتار کنید .سطح انرژی شما مانند یک
حساب بانکی است که باید آن را مدیریت
کنید .شما باید به خوبی استراحت کنید
و بیش از حد فعالیت ذهنی نداشته
باشید .اگر از حساب بانکی خود اضافه
برداشت کنید ،به سختی خواهید افتاد
بنابراین از این کار اجتناب کنید.
•دفتر یادداشت روزانه داشته باشید .ثبت
فعالیت هایی که انجام می دهید ،آگاهی
بیشتری نسبت به مقدار کاری که انجام
می دهید و اینکه چه محرک هایی خستگی
را تحریک می کنند ،به شما ارائه می نماید.

تغذیه در ماه رمضان از اهمیت زیادی
برخوردار است .روش صحیح تغذیه در ماه
رمضان یکی از موارد مهمی است که الزم
است مورد توجه قرار گیرد تا از عوارض
جسمی و یا عصبی جلوگیری شود.

همزمانی ماه رمضان با اپیدمی ویروس کرونا
رعایت برخی نکات مهم تغذیهای برای حفظ و
ارتقای سالمت اعضای خانواده و پیشگیری از
بیماری را دوچندان کرده است.

بیشتر افراد فکر می کنند چون از سحر
تا غروب آفتاب چیزی نمی خورند مشکالت
زیادی برایشان به وجود می آید اما اگر این ماه
را با تغذیه درست پیش ببرند نه تنها ضرر ندارد
بلکه فواید بسیار زیادی هم دارد.

اینکه روزه می تواند سالم باشد یا خیر به
چیزی فراتر از مقدار کالری و اینکه چه زمانی
غذا می خورید بستگی دارد.

بنجامین فرانکلین ( یکی از اولین بنیان
گذاران ایاالت متحده ) می گوید“ :برای
باال بردن طول عمرت ،غذایت را کمتر کن”.
تحقیقات نشان داده کاهش مجموع کالری
مصرفی در روز همانند یک آنتی اکسیدان به
سالمت مغز و بدن کمک می کند.

توصیه می شود کسانی که می خواهند در ماه
رمضان روزه بگیرند باید از همین حاال بدن خود
را آماده کنند .برای مثال میان وعده های اضافی
را حذف کنید و یا چند روز مانده به ماه رمضان
روزه بگیرید ،تا انتقال به ماه رمضان ساده تر شود.

غذاهای انتخاب شده در سحر ،افطار ،و شام
می بایست مواد الزمه  ۲۴ساعته بدن یعنی
کربوهیدراتها ،چربی ،پروتئین ،فیبر ،ویتامینها،
آنزیم ها و مواد معدنی الزم را به بدن برسانند.
به عبارت دیگر بجای افزایش حجم در یک
وعده غذا  ،تاًمین نیازهای غذایی باید بین
غذاهای سحر ،افطار ،و شام تقسیم شوند.

متخصصان توصیه می کنند یک فرد بالغ در
طول ماه رمضان باید حداقل روزی دو لیتر آب
(  ۸تا  ۱۰لیوان ) بنوشد .قهوه ،چای و چنین
مایعاتی به تنهایی پاسخگوی نیاز بدن نیست.

باید مراقب غذایی که افطار خود را با آن
شروع می کنید ،باشید .بهترین غذایی که
می تونید افطار خود را با آن شروع کنید سوپ
است .سوپی با مواد مغدی کافی .به این شکل
معده آماده می شود .از غذا های بدون چربی
در افطار استفاده نمایید.

یک لیوان آب گرم ،چای کمرنگ و یا
یک لیوان شیر گرم همراه با خرما یا عسل
نیز در شروع افطار توصیه می شود.

مصرف لبنیات از نوع کم چرب توصیه می شود.
زیرا با تامین فسفر و کلسیم و ویتامین های گروه
 Bبه تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
آهسته غذا خوردن اهمیت زیادی دارد و سبب
هضم آسانتر غذا می شود.

غذاهایی مانند گوشت ،لبنیات ،حبوبات و
تخم مرغ کلسیم و پروتئین کافی را در اختیار
بدنتان قرار می دهد.

انواع حبوبات منبع پروتئین هستند و وقتی
همراه با غالت مصرف شوند ،به عنوان جایگزین
گوشت ،مرغ و ماهی می توانند یک پروتئین
خوب و با کیفیت را برای بدن تامین کنند.

میوه ها غذای سبک ،مناسب و سالمی هستند
که یکی دو ساعت بعد از افطار می تونید میل کنید.

غذاهایـی ماننـد زولبیـا و بامیـه بعـد از
سـاعت هـا روزه داری انتخـاب خوبـی بـرای
معـده نیسـتند .از قنـد های سـاده بجـای قند
هـای مرکـب اسـتفاده کنید

خوردن غذاهای نمکی و تند در طول ماه
رمضان توصیه نمی شود چون هنگام روزه
داری سبب کم آب شدن بدن می شوند و مدام
احساس تشنگی می کنید.

خـوردن میـان وعـده هـای سـالم ماننـد
آجیـل هـا ،میـوه های خشـک و خرمـا حاوی
مـواد مغذی سـالم هسـتند کـه انـرژی الزم را
بـرای بـدن فراهـم مـی کنند.

سـعی کنیـد برنامـه غذایـی شـما حـاوی
خوراکـی هـای سرشـار از فیبـر ماننـد غلات
سـبوس دار ،میـوه هـا و سـبزیجات باشـد.

مصـرف مقادی کافی گروه سـبزی ها و میوه
هـا در ایـام روزه داری بـا تامیـن ویتامین ها به
خصـوص ویتامیـن سـی و پیش سـاز ویتامین  
 Aبـه تقویت سیسـتم ایمنی بدن بـرای مقابله
بـا بیمـاری ویـروس کرونا کمک مـی کنند.
وعده ی سحری به شما کمک می کند تا
بدن خود را برای یک روز طوالنی آماده نگه
دارید .وعده   سحر می تواند از کند شدن
سوخت و ساز بدن جلوگیری می کند و خوردن
یک وعده سحری کامل کمک می کند بدن
برای روزه داری آماده و با انرژی بماند.
مصرف   نان سبوس دار در وعده سحر
می تواند به تامیسن انرژی پایدار در طول روز
کمک کند .بنابراین توصیه می شود هرگز وعده
سحر را حذف نکنید.
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پیشنهادهای طب سنتی برای فصل بهار:
توران ابراهیمی ( کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی) آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

همزمان با  اتمام فصل زمستان و فرا رسيدن
بهار ،شاهد بروز تغييرات اساسي در طبيعت و
بدن هستيم که اين تغييرات نه تنها محيط
اطراف ما را تحت الشعاع خود قرار مي دهد ،بلكه
بر چگونگي و عملكرد اندام ها و دستگاه هاي
دروني بدن نيز تاثير مي گذارد.
فصل بهار از نظر گرما و سرما ،تقريباً مزاج
معتدل دارد و براي اكثر افراد به خصوص
سالمندان و افراد با مزاج سرد و خشك مناسب
است؛ افراد بايد در فصل بهار مقدار غذايشان را
نسبت به فصل هاي ديگر كمتر كنند تا مواد
زائد و سموم كمتري در بدنشان انباشته شود.

اين فصل پوشيدن لباس هاي لطيف با
جنس كتان يا پنبه اي بهترين نوع پوشش از
ديدگاه طب سنتي است؛ درباره علت كاهش
مصرف مواد غذايي در وعده هاي صبحانه ،ناهار
و شام میتوان  گفت  :با شروع فصل بهار و گرم
شدن هوا ،مواد زائد و انباشته شده درون بدن
از حالت انجماد خارج شده و در بدن به جريان
مي افتد كه در اين حالت بدن ما در حال برون
ريزي مواد زائد است.

پرخوري و رعايت نكردن رژيم غذايي موجب
ضعيف شدن توان ايمني بدن و زمينه ابتال به
بيماري را در فرد نمايان مي سازد و براي برخي
افراد عوارضي همچون حساسيت فصلي ،بثورات
پوستي ،خارش ،گلو درد و التهاب گلو ،سردرد،
انواع تب و خون دماغ را به دنبال خواهد داشت.
با رعايت برخي نكات ساده  مي توان تا حدود
زيادي از اين عوارض به ويژه در كساني كه

سابقه ابتال به اين مشكالت را دارند پيشگيري
كرد :،از خوردن غذاهاي سنگين و پرخوري
پرهيز كنید و باید از مصرف ادويه جات تند
مانند فلفل ،دارچين ،زنجبيل  ،مصرف غذاهاي
چرب و سرخ كردني ،مصرف كيك و شيريني
و خامه زياد ،مصرف تنقالتي مانند آجيل هاي
شور ،تخمه ،گردو  پرهیز کرد.
همچنین باید از  مصرف ميوه هاي لطيف
كه در بدن به سرعت دچار تغييرات نامطلوب
مي شوند از جمله خيار ،هندوانه ،نوشيدن آب
با معده خالي و ناشتا و پس از فعاليت شديد
پرهیز کرد؛ پرهيز از جنبش هاي زياد رواني،
مثل خشم و اضطراب از دیگر مواردی است که
باید در فصل بهار به آن توصیه کرد.
در فصل  بهار از حمام خيلي گرم و طوالني،
مصرف نوشيدني هاي گرمي بخش مانند شربت
هاي بسيار شيرين كه از انگور يا خرما تهيه
شده باشند ،شير و دوغ زياد پرهیز کرد و  
كاهش مصرف گوشت قرمز نیز در این فصل
توصیه می شود.

غذاهای مناسب فصل بهار:

غذاهايي مانند ،آش ،بوراني اسفناج ،بوراني
شبدر و يونجه ،كاهو سكنجبين ،سمنو ،آش
شبدر و قره قروت به عنوان بهترين و سبكترين
غذاهاي ايراني كه انرژي و ويتامين زياد و از
طرفي خاصيت غذايي كمتري دارند ،مناسب
اين فصل است.

مصرف حبوباتي مانند ،ماش ،نخود فرنگي و
جو نيز در اين فصل توصيه مي شود و همچنين
نوشدن آب ،ماست ،ماءالشعيرطبي -شربت
هايي مانند شربت زرشك ،غوره ،نارنج ،ليمو ،به،
عناب ،آلو بخارا ،تمبر هندي به خصوص در افراد
گرم مزاج نيز در فصل بهار بسيار مناسب است.

چگونـه بـدن را در فصـل بهـار
پاکسـازی کنیـم:
مصرف سبزي ها و گياهان دارويي كه در
فصل بهار مي رويند ،تاثيربسيار زيادي در
پاكسازي خون و پيشگيري از ابتال  به انواع
بيماري ها دارد؛ بهترين زمان شروع پاكسازي
بهار يعني روزهاي پاياني زمستان و روزهاي
نخست فروردين ماه است كه آب و هوا بهاري
مي شود و اندام هاي هدف در پاكسازي بهار،
كبد ،كليه ها و رودها هستند.
براي پاكسازي مي توان از روش هاي سنتي و
مرسوم ايجاد لينت مزاج ،مثل خوردن آشهاي
ملين   استفاده کرد .در صورت نياز به انجام
دادن روش هاي پاكسازي مثل ،حجامت -فصد
و ....انجام دادن اين اعمال حتمآ بايد زير نظر
پزشك متخصص طب سنتي صورت گيرد.
منابع :دانشکده طب سنتی|
مجله اینترنتی بهترینها

یک دمنوش بهاری خوشمزه و نشاط آور مخصوص فصل بهار
یونس حیدری محقق و پژوهشگر طب سنتی

در طب سنتی فصل بهار دارای مزاج گرم و
تر است به همین دلیل اغلب افراد در این فصل
دچار احساس کسالت ،سستی و افزایش غلظت
خون میشوند.

یکی از شربتهای مفید در این فصل،
شربت سکنجبین (سرکه انگبین) است که
افراد برای تهیه آن باید یک قاشق چای خوری
سرکه خانگی را به همراه سه قاشق چایخوری
عسل طبیعی و یک قاشق چایخوری عرق نعناع
با هم ترکیب کنند.

مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو
سبب تقویت کبد ،کاهش حرارت بدن و رقیق
شدن خون میشود و استفاده از این شربت
برای اشخاصی که دچار کبد چرب نیز هستند،
بسیار مناسب است.

دمنوش اسطخودوس هندی (الوندر) به
همراه به لیمو ،گل محمدی و بهار نارنج خوش
عطر و نشاط آور بوده و همچنین رفع کننده
بوی بد عرق بدن نیز است.

از شـربتهای خانگـی که نقـش موثری در
رفـع غلظـت خـون ،یبوسـت ،کاهش حـرارت
بـدن و افزایش شـادی دارد میتوان به شـربت
تشـکیل شـده از مخلـوط بارهنـگ بـه همـراه
اسـفرزه ،زرشـک سـیاه ،تخمـه شـربتی ،لیمو
ترش و عسـل اشـاره کـرد که افراد بـرای تهیه
ایـن شـربت بایـد ترکیبـات ذکـر شـده را بـه
مـدت چند سـاعت (از شـب تا صبـح) در یک
پـارچ آب غیـر فلزی خیس کننـد و روزانه یک
اسـتکان از این شـربت را بنوشـند.

بیشترین عرقی که در فصل بهار از زمان
قدیم تاکنون مصرف میشود عرق بیدمشک
است ،گیاه بیدمشک طبعی معتدل رو به سردی

افراد میتوانند یک سوم استکان عرق
بیدمشک را شبها قبل از خواب میل کنند.
مصرف عرق بیدمشک در پیشگیری از غلظت
خون ،سستی ،کسالت ،کم تحرکی موثر است.
همچنین این عرق خاصیت آرامش بخشی
دارد و مصرف آن برای افرادی که دچار مشکل
خواب هستند توصیه میشود.

افراد باید در فصل بهار سبکترین رژیم
غذایی را داشته باشند و از استفاده از غذاهای
شور ،انواع سسها ،غذاهای چرب مانند
کلهپاچه ،مواد غذایی حاوی کلسترول باال مانند
جگر و تهدیگ اجتناب کنند.

مصرف ماست محلی به همراه تخم کتان
آسیاب شده و آویشن در کنار وعده ناهار بسیار
مناسب است و کمک بسزایی به تناسب اندام
میکند .ضمن اینکه این ترکیب سبب کاهش
حرارت بدن ،تقویت معده و رفع مشکل یبوست
نیز میشود.

فصل بهار بهترین فصل برای پاکسازی بدن و
سموم به شمار میآید که یکی از گیاهان مفید
در این زمینه گیاهی به نام خار مریم است.
افراد باید این گیاه را به مدت  10دقیقه دم
کنند و روزانه  2استکان (صبح و ظهر) از این
دمکرده میل کنند.

امروزه قرص این گیاه به نام لیورگل  70یا
 140نیز در بازار موجود است که نقش موثری
در کنترل عالئم مبتالیان به کبد چرب دارد و
برای پاکسازی کبد و کیسه صفرا مناسب است.

از دیگر دمنوشهای مناسب برای فصل بهار
میتوان به دمنوش میوه فلوس اشاره کرد ولی
توصیه میشود افرادی که دارای مزاجی سرد
هستند میوه فلوس را در آب جوش حل کنند و
آن را به همراه یک قاشق چایخوری عسل میل
کنند ،اشخاص می توانند روزانه دو استکان از

از دیگر شربتهای مفید فصل بهار ،شربت
گالب به همراه زعفران و لیمو ترش است که
نشاط آور بوده و سبب کنترل قند خون و
تقویت معده نیز میشود .همچنین شربت اوره
نیز در پاکسازی کبد و بدن نقش موثری دارد و
سبب کاهش حرارت بدن نیز میشود.
عرق کاسنی یکی از عرقیجات مناسب
فصل بهار است که تقویتکننده کبد و ضد
خارش بدن محسوب میشود .عرق شاهتره نیز
با وجود اینکه طبع گرمی دارد سبب تعدیل
حرارت بدن میشود.

عرق بید یا برگ چنار نیز کاهنده حرارت
بدن و تقویت کننده کبد است و استفاده از آن
برای اشخاصی که دچار غلظت خون هستند،
توصیه میشود .اشخاصی که دچار الغری
هستند نیز در فصل بهار باید عرق یونجه
مصرف کنند .این عرق نشاطآور و چاق کننده
بوده و سبب خونسازی میشود.

دمنوش سنبلالطیب به همراه لیمو امانی و
بهار نارنج نیز خاصیت آرامش بخشی دارد و
مصرف آن در فصل بهار شبها قبل از خواب
بسیار موثر است .افراد باید توجه داشته باشند
که در فصل بهار مصرف قند و شکر را به حداقل
برسانند و شکر قهوهای یا سرخ را جایگزین قند
و شکر کنند.

اشخاصی که دچار دیابت یا اضافه وزن
هستند ،نیز می توانند برای شیرین کردن
دمنوش خود برگ گیاه استویا را به دمنوش
بیافزایند که قند آن  200برابر قند معمولی
شیرینتر است و در عین شیرین بودن سبب
کاهش قند و فشار خون میشود و الغرکننده
است .افراد باید توجه داشته باشند که دمنوشها
را حداکثر سه تا چهار ساعت پس از دم کردن
مصرف کنند.
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اسطخودوس هندی به همراه بهلیمو،
گل محمدی و بهارنارنج از دمنوشهای
مناسب فصل بهار بوده که بسیار خوش
عطر و نشاطآور است.

دارد .همچنین این گیاه تقویت کننده اعصاب
است و سبب تعدیل حرارت بدن می شود.

این دمنوش به منظور پاکسازی روده و معده
استفاده کنند.

شماره 245

مروری بر حقوق معلولین در ایران و جهان
بردیا فرجی /کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک
معلولین به عنوان طیفی از اقلیت های
یک جامعه همواره در معرض تضییع حقوق
خود هستند که ضرورت گذر از نگرش ترحم
محورانه به حق مدارانه در زندگی اجتماعی و
بسترهای مقررات گذاری ضروری به نظر می
رسد .وضعیت معلولین از دوران باستان مورد
توجه جوامع مختلف بوده است و بررسی سیر
تاریخی این موضوع ،گواه تحول عمیقی است
که در این حوزه صورت گرفته است.

دوره اول یا رویکرد سنتی نسبت به
معلولین؛ در این دوره  ،بیش تر قائل به طرد
مطلق معلولین بودند و هیچ گونه ارزشی برای
آنها در نظر نمی گرفتند  ،نگرش مثبتی نسبت
به حضور و فعالیت ایشان در جامعه به چشم
نمی خورد و بدین جهت آنان از جامعه طرد و یا
در مواردی به طور کلی حذف می شدند.
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دوره دوم یا شروع توجه به وضعیت
معلولین  :پایان جنگ های جهانی اول و
دوم نقطه عطفی برای شروع توجه به وضعیت
معلولین بود .بعد از پایان این جنگ ها  ،جامعه
رویکرد سنتی و اولیه خود را کنار گذاشت
زیرا دیگر نمی توانست نسبت به رزمندگان
معلول بی تفاوت باشد  .رزمندگان معلول به
مثابه قهرمانان ملی تلقی می شدند و به همین
دلیل نیز جامعه می بایست اقدامات الزم جهت
حمایت از حقوق آنها را به عمل آورد  .این

امر خود زمینه ساز توجه به سرنوشت تمامی
معلولین اعم از معلولین میدان نبرد و سایر
معلولین گردید.
سرانجام دوره سوم یا کنونی است  :در
این دوره  ،جامعه بشری فاصله زیادی از رویکرد
سنتی خود در قبال معلولین گرفت .به تدریج
نگرش جامعه نسبت به افراد معلول متحول
گردید و تالش های زیادی در خصوص رعایت
و احترام به حقوق ایشان انجام شد و این نگاه به
وجود آمد که معلولین نیز همانند افراد سالم باید
از فرصتهای برابری برخوردار شوند .بدین منظور
باید زمینه مشارکت ایشان را تسهیل کرد تا بتوانند
استعداد های خود را شکوفا کنند و توانمند شوند.
تدوین مقررات ملی و بین المللی در جهت
حمایت از حقوق معلولین نشان دهنده تغییر
اساسی در رویکرد سنتی نسبت به معلولین
است  .به منظور حمایت از حقوق معلولین
عالوه بر تدوین مقررات  ،نهادهایی نیز در
حقوق داخلی کشورها پیش بینی شده تا
رعایت موثر حقوق مزبور را تضمین کنند.

تعریف معلولیت  :برداشت های متفاوت از
واژه معلولیت در جوامع گوناگون  ،نقش مهمی در
تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند  .دیکشنری
((وبستر)) معلولیت را آن نوع از ناتوانی جسمی یا
روانی می داند که مانع از مشارکت در فعالیت های
روزمره شخص می شود.

قانون حمایتی معلوالن استرالیا  ،معلولیت
را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی ،
ناهنجاری و اختالل در فرآیند تفکر  ،درک از
واقعیات  ،ابراز احساسات و قضاوت شخصی
محسوب می کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
معلولیت را این گونه تعریف می کند :فقدان
یا کاهش فرصت برای سهیم شدن در زندگی
اجتماعی در سطحی برابر با دیگر افراد جامعه
است  .معلولیتی که از اصطالح محدودیت
مشارکت هم برای آن استفاده شده است.

حقوق آموزشی معلولین :
یافته های جهانی نشان می دهد که تعدادی
از معلولین در طول تاریخ از جریان اصلی
آموزش جامعه محروم بوده اند  .هم چنین
آموزش آنها همراه با جدا سازی معلولین
از دیگر افراد جامعه بوده است .حق آموزش
به عنوان حقی ازحق های بشری در اسناد
بشردوستانه ازجمله میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  ،حقی آزاد و
همگانی در تمام سطوح و در مقطع ابتدایی
اجباری می باشد .
منشورجهانی حقوق کودک نیز که در سال
 1373به تصویب مجلس شورای اسالمی

حق دریافت خدمات توانبخشی :
توانبخشی مفهومی مبسوط است که دامنه
آن از کمک به رفع مشکالت جسمی تا رفع
مشکالت روحی و اجتماعی گسترده است .
بنابراین نمی توان چارچوب مفهومی واحدی
برای آن مشخص کرد  .فرآیند توانبخشی شامل
شناسایی مسائل و نیازمندی های معلولین است
سپس عواملی را که می تواند برای رفع آن مسائل
کارساز باشد را در فرد و محیط او شناسایی
می کند و برای رسیدن به اهداف توانبخشی،
مداخالت و ابزارهای الزم آن را طراحی می
کند  .در این راستا ابزار و مداخله باید سازگار
با وضعیت محیطی و اجتماعی فرد معلول باشد.
توانبخشی نیازمند ارزیابی آثار و نتایج فرآیند
توانبخشی است که از خالل آن بتوان مسائل و
نیازهای جدید فرد معلول را شناسایی و دوباره
چرخه توانبخشی را پیمود  .این فرآیند ادامه پیدا
می کند تا زمانی که فرد معلول  ،مشارکتی فعال
در زندگی اجتماعی داشته باشد.

ماده  26کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت
و سازمان بین المللی کار در بخش نظام
پیشنهادات توانبخشی حرفه ای معلوالن ،
اقدامات ثمر بخش و مناسبی را جهت توانمند
سازی افراد کم توان به دولتها توصیه می کند.

در کانادا برنامه های اجتماعی زیادی
برای معلولین از راهکارهای تامین درآمد تا
حمایت ها از کار افتادگی و کمک های استخدامی
برای افراد معلول در نظر گرفته شده است  .با
تقسیم مسئولیت ها  ،وظیفه اجرای برنامه های
توانبخشی در راستای افزایش درآمد معلولین به
دولت فدرال و مسئولیت های رفاهی ،آموزشی،
بهداشتی و همچنین برنامه های اجتماعی به
دولت های محلی واگذار شده است .

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در
اصول نوزدهم تا بیست ویکم  ،سی ام ،چهل
وسوم و..زمینه ایجاد برابری را در جامعه بوجود
آورده است و صراحتاً مواردی را از برابری ها بیان
می کند اما الزمه تحقق عدم تبعیض ها توجه
به وضع و اعمال آن در سطوح پایین تر است .

در ماده  3قانون جامع حمایت از معلوالن
 ،سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات
توانبخشی – حمایتی  ،آموزشی و حرفه ای با
مشارکت خانواده ها و همکاری بخش غیردولتی
و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی وخانواده ها
است .

حق مناسب سازی :
مناسب سازی یعنی آنکه کلیه افراد جامعه
بتوانند با هر شرایط روحی و جسمی و مطابق
با نیازهای خود اعم از رفاهی  ،اجتماعی ،
اقتصادی  ،فرهنگی و منابع طبیعی از امکانات
موجود جامعه استفاده کنند.

ســازمان ملــل متحــد با نگــرش برخــورداری
از فرصــت هــای برابــر جهــت زیســت و
شــکوفایی مطلــوب معلــوالن اعــام مــی
داردکــه محیــط بایــد بــرای همــه از جملــه

در اسـترالیا اسـتانداردهای حمـل ونقـل ،
مناسـب سـازی محیطـی معلوالن را مشـمول
تمامـی انـواع وسـایل نقلیـه شـامل قطـار ،
اتوبـوس ،تاکسـی  ،کشـتی و هواپیمـا و ..مـی
دانـد و همچنین رعایت اسـتانداردهای تعیین
شـده را در سـاختمان فیزیکـی و نحـوه بهـره
وری بهتـر معلـوالن از ایـن وسـایل شـامل
مسـیرهای دسترسـی  ،اختصاصـی کـردن
فضاهـا  ،نمادهـا ونشـانه هـا  ،دسترسـی بـه
اطالعـات دربـاره حمل ونقـل  و نحوه پرداخت
کرایـه را الزامـی مـی دانـد.
قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن ((مصـوب
))1383نهادهـای عمومـی را موظـف بـه رعایت
ضوابـط مناسـب سـازی مـی نمایـد  .تبصـره 2
ایـن مـاده شـهرداریها را موظف به اعمـال رعایت
اسـتانداردهای تخصصـی مربوط بـه معلوالن چه
در صـدور پروانـه احـداث و یـا پایـان کار اماکـن
عمومـی مـی داند.

منابع :
-1کریمی درمنی  ،حمیدرضا ( )1396توانبخشی
گروه های خاص ( با تاکید بر خدمات مددکاری
اجتماعی)  ،نشر رشد
 -2ظهیری نیا  ،مصطفی ( )1390بررسی پیامدهای
فردی و اجتماعی   معلولیت  ،پژوهش نامه فرهنگی
هرمزگان
 -3جهان بین  و همکاران ( )1390نگرش به وضعیت
حقوقی معلوالن در ایران ،نشریه حقوق اساسی  ،شماره                                     16
 -4قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ()1385
5- Disability Geneva:world health
organization
)(20114
6Standards
for state and local
)(2010

facilities

government

((در این بخش به سه مورد از حقوق معلولین اشاره
شده است و در ادامه به حقوق دیگر از جمله حق اشتغال ؛
حق تامین اجتماعی  ،حق برخورداری از دادرسی منصفانه،
حق پاسداشت حریم خصوصی ) پرداخته می شود.
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رسیده است  ،ضمن بیان حق برخورداری
((همه ی کودکان)) ازحق آموزش  ،کودکان
دارای نقایص جسمی  ،روانی و اجتماعی را در
برخورداری از حق یکسان نسبت به بهره گیری
از امکانات یادگیری با حداکثر استعداد و توانایی
های خود مدنظر قرار می دهد .همچنین ماده
 4کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت با
توسعه این حق به بزرگسالی  ،استمرار آموزش
های مادام العمر را ازتکالیف دولتهای عضو می
داند  .قانون حمایت از مشارکت ها و فرصت
های برابر معلولین درکشور هند ،مدارس
مخصوص به همراه تسهیالت و ابزار حرفه ای در
نظرگرفته و حق برخورداری از آموزش رایگان
هم در مدارس خاص و هم مدارس عادی برای
همه تا سن  18سال اعالم کرده است.
در ایران نیز قانون جامع حمایت از حقوق
معلولین در ماده  8مقرر می دارد معلوالن
نیازمند و واجد شرایط در سنین مختلف
می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور
از آموزش رایگان در واحدهای تابعه وزارت
علوم ،بهداشت ،آموزش و پرورش و دیگر
دستگاه های دولتی و دانشگاه آزاد بهره مند
گردند .با وجود تصویب آیین نامه اجرایی این
ماده در سال  84هنوز این قانون به مرحله اجرا
در نیامده است اما سازمان بهزیستی یکسری
کمک هزینه های آموزشی و خدمات تحصیلی
در اختیار توانخواهان قرار می دهد.

 CBRیا توانبخشی مبتنی برجامعه که از
آن به عنوان انقالبی در توانبخشی معلولین یاد
می کنند  ،مدل جدیدی از توانبخشی معلولین
است که عبارت است از راهبرد توسعه اجتماعی
برای بازتوانی  ،برابر سازی فرصت ها و یکپارچه
سازی اجتماعی برای کلیه افراد معلول این نوع
توانبخشی از طریق تالش های مشترک افراد ،
خانواده ها  ،جامعه و ارائه خدمات بهداشتی ،
آموزشی  ،حرفه ای و اجتماعی تحقق می یابد.

اشــخاص معلــول قابــل دسترســی باشــد و
بــه افــراد معلــول اطمینــان داده شــودکه
دسترســی آنهــا بــه تمــام ســاختمان هــای
عمومــی  ،مجموعــه هــای مســکونی و وســایل
حمــل و نقــل فراهــم شــود.

شماره 245

الناز قدیمی  /مددکار اجتماعی

نقش مددکار
اجتماعی در
کاهش آمار طالق
آیا مددکار اجتماعی می تواند نقش قابل
مالحظه ای در کاهش آمار طالق داشته باشد؟
مــددکار اجتماعــی بــه منظــور کاهــش

طــاق بــه افزایــش آگاهــی زوجیــن در رابطــه
بــا نحــوه برخــورد صحیــح بــا فرزنــدان،
کاهــش عــوارض ،پیامــد و آســیبهای ناشــی
از طــاق کمــک میکنــد.

طالق ،عالوه بر به هم زدن تعادل روانی افراد
خانواده و جامعه ،به بروز آسیبهای اجتماعی
متعددی منجر میشود.

حضور مددکار اجتماعی می تواند با استفاده
از تدابیر علمی و تخصصی برای پیشگیری از
بروز آسیبها و آثار طالق ،بر سالمت روان افراد
بیاندیشد و آن ها را به کار بگیرد.

دو نیم شدن خانواده در اغلب موارد اثرات
روحی ،روانی و اقتصادی را مدتی بر اعضای
خانواده و اطرافیان بر جای میگذارد.
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کاهش طالق ،شناسایی و کمک به حل
مسائل خانوادگی ،همچنین کاهش تنش و
استرس ناشی از اختالفات جهت حفظ تعادل
عاطفی و روانی ،از مهم ترین وظایف مددکاران
اجتماعی محسوب می شود.

پـس از بررسـی وضعیـت زوجیـن ،ترخیص
آن هـا بـه صـورت سـازش قطعـی ،سـازش
مشـروط و یـا ناتوانـی در سـازش و همـکاری
انجـام میشـود.

بعــد از ترخیــص نیــز ،مــددکار اجتماعــی
مرکــز موظــف اســت کــه پیگیــری هــای الزم
را بــه صــورت مراجعــه حضــوری ،تمــاس
تلفنــی و مکاتبــه انجــام دهــد

نقش مددکاران اجتماعی در کار
با خانواده های طالق با تاکید بر
فرزندان:
اگـر چـه طلاق بـه خـودي خـود آسـيب
زا نيسـت امـا ممكـن اسـت اثراتـي منفـي
بـراي فرزنـدان طلاق بـه دنبال داشـته باشـد.
همچنيـن طلاق مـي توانـد بـراي يكـي از
زوجيـن كـه آمادگـي طلاق نداشـته اسـت
اثـرات منفـي بـه دنبـال داشـته باشـد .از آنجـا
كـه خانـواده اولين پايگذار شـخصيت و ارزشـها
و معيارهـا اسـت نقش مهمي در تعيين سـبك 
و خـط مشـي زندگـي آينـده فـرد بـازي مـي
كنـد .همچنيـن خانواده يكـي از اساسـي ترين
نهادهـاي اجتماعـي اسـت  ,بـه هميـن دليـل
هـر گونـه اختالفـي در خانـواده  بـه وجـود آيد
تاثيـر مخربي نيـز در اجتماع مي گـذارد .طالق
عبـارت اسـت از جريـان فسـخ قـرارداد بين دو
زوج كـه از جملـه علل آن :عـدم تفاهم زوجين،
اختلاف طبقاتـي ،تفـاوت سـطح تحصيلات،
اعتيـاد ،پرخاشـگري زوجيـن ،فقـر ،آرزوهـاي
بلنـد و زيـاده خواهـي زوجين و بيكاري همسـر
مي باشـد .تاثير طالق بر فرزندان بيشـتر اسـت
بـه ويژه در كودكان پيش دبسـتاني زيرا سـطح
رشـد شـناخت آنهـا هنـوز در حدي نيسـت كه
بفهمند چه اتفاقي افتاده اسـت و شـايد در علت
چرايي والدين دچار سـوء تعبير شـوند و خود را
مقصـر بداننـد .نوجوانان و جوانـان درك بهتري
از طلاق دارنـد ايـن فرزندان معمـوال زماني كه
مجبورنـد خـود را بـا نـا پـدري و نامـادري وفق
دهنـد ميـزان آسـيب پذيري آنها بيشـتر شـده
و گرايـش آنهـا بـه فـرار از خانـه و اعتيـاد و ...
افزايـش مي يابـد .تنها در جامعه طالق شـرعي

نداريـم گاهـي در خانـواده هـا طلاق خامـوش
يـا عاطفـي بـه وجود مـي آيد كـه باعـث روابط
ضعيـف در خانـواده مي شـود كه آثـار منفي آن
از طالق بيشـتر اسـت .پديده طلاق ،در جامعه
امـروز به عنوان يكي از  آسـيب هـاي اجتماعي  
مطرح مي شـود كه ريشـه در تغييـر و تحوالت
گوناگـون فرهنگي ،اجتماعي ،زيسـتي و  ...دارد
كـه بـا پيچيـده تر شـدن زندگـي امروز ،سـطح
آن نيـز شـدت يافته اسـت.

مددکاران اجتماعی در کار با خانواده های
طالق می توانند کمک شایانی انجام دهند
در این مقاله به نکاتی که مددکاران اجتماعی
در ارتباط با این خانواده ها با تاکید ویژه بر
کودکان پرداخته شده است همچنین مددکاران
اجتماعی دارای نقش های کارگزار اجتماعی
مددکار اجتماعی با استفاده از دانش خود و
با توجه به منابع در دسترس ،به مددجویان
کمک می کند تا نیازهایشان را شناسایی
و با منابع در اختیار تطبیق دهند .آموزش
دهنده نقش مداخله ای دیگری است که در
دسترس مددکار اجتماعی و مددجو قرار دارد
و ممکن است مددکار اجتماعی اطالعات جدید
و ضروری برای کنار آمدن با موقعیت های
مشکل زا را در اختیار مددجو قرار دهد .مددکار
اجتماعی در نقش قادر کننده به مددجویان
کمک می کند تا نیروهای مقابله و منابع
درون را به منظور ایجاد تغییرات اساسی برای
رسیدن به اهداف خود بشناسند .نقش میانجی،
میانجیگری متضمن کوشش های است برای
حل و فصل مناقشاتی که ممکن است بین نظام
مددجو و اشخاص و یا سازمان های دیگر وجود
داشته باشد.

مداخله مددکاری اجتماعی
در کاهش سـالـمـنـدآزاری
آرزو حسن زاده لیاسی /مدیر امور اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

فرایند اجرا:

پس از انعکاس مشکل ازسوی فرد یا سالمند
آزاردیده به مددکار اجتماعی ،زمان برگزاری جلسه
با سالمند و اعضای خانواده اش هماهنگ میگردد.

جلسه اول:

در جلسه ی اول ورود به خانواده ،ناخودآگاه
مقاومتی در بین اعضای خانواده وجود دارد؛
بنابراین مددکار اجتماعی با استفاده از دانش
و مهارت برقراری ارتباط مؤثر و حرفه ای ،به
کاهش مقاومت کمک می نماید.
در ابتدای جلسه مددکار اجتماعی به معرفی
خود پرداخته و هدف از مداخله را توضیح میدهد.
سپس با استفاده از تکنیک یخ شکن از اعضا
میخواهد که خود را معرفی نموده و درصورت
تمایل یکی از ویژگی های مثبت و منفی خود را
بیان نمایند .پس از معارفه ،به تأثیر حضور مستمر
در جلسات (به صورت اختیاری) اشاره نموده و با
بیان جمالت مثبت و استفاده از تکنیک همدلی
به خانواده اطمینان می دهد که در این جلسات
به دنبال مقصر نبوده و هدف از جلسات بهبود
شرایط خانواده می باشد .سپس با کمک اعضای
خانواده قوانینی برای جلسات تدوین میگردد.
در ادامه داستانی مشابه مشکل خانواده به
یکی از اعضای خانواده داده میشود تا با صدای
بلند برای گروه بخواند .سپس مددکار اجتماعی
با به رهگیری از تکنیک بارش افکار و مهارت
آشنایی با زبان بدن ،به دالیل و شروع کننده های
رفتار نامناسب با سالمند و روش مقابله ای اعضا
پی میبرد .در ادامه با استفاده از تکنیک بازسازی
شناختی و ایفای نقش  Role playingبه مرور و
تحلیل علمی شروع کننده های آزار و نحوه ی
ممانعت از آن میپردازد .در انتهای جلسه موارد

جلسه دوم:
در این جلسه با مشارکت اعضا ،مطالب جلسهی قبل
مرور میشود و درخصوص تکلیف جلسه قبل بحث
و تبادل نظر صورت میگیرد .سپس مددکار اجتماعی
درمورد تعریف غفلت و مصادیق آن با بیان مثالهایی
توضیح میدهد .در ادامه فهرستی از انواع حالتهای
بروز غفلت را به یکی از اعضای خانواده می دهد تا
برای سایرین بخواند و با استفاده از تکنیک بارش افکار
از اعضا میخواهد تا نوع غفلت و رفتار جایگزین را برای
هر مورد مطرح نمایند .سپس با استفاده از تکنیک
درخت مشکل نیز به اعضا کمک میکند تا به بررسی
غفلت مرتکب شده بپردازند و درک روشنتری از
احساسات و عواطف سایر اعضا (بهخصوص فرد
آزار دیده) به دست آورند .در پایان به جمعبندی
مطالب این جلسه پرداخته و تکلیفی مبنی بر معرفی
موقعیتهایی که غفلت در آن صورت گرفته ،رفتار
جایگزین و احساس مرتبط با آن به خانواده داده
میشود.

جلسه سوم:

این جلسه با مرور جلسهی قبل ،ارائهی
تکالیف و گفتگو درخصوص موارد مطرح شده
آغاز میگردد .سپس مددکار اجتماعی درخصوص
جنبههای علمی (جسمی و روانی) پدیدهی
سالمندی توضیحاتی ارائه می دهد .و با استفاده از
تکنیک بارش افکار ،اصول مراقبت از سالمند را به
گفتگو مینشیند .در ادامه فهرستی از باورهای غلط
درمورد سالمندان را به یکی از اعضا داده تا برای
سایرین بخواند و درمورد هر عبارت آن نظرخواهی
میکند و متذکر میگردد که این باورهای نادرست به
دلیل ناآگاهی مراقبین از تغییرات دوران سالمندی
است و میبایست تغییر نگرش صورت پذیرد و با
استفاده از تکنیک بازسازی شناختی و تکنیک
قابگیری مجدد از خانواده می خواهد که درمورد
سالمند خود و تغییرات ناشی از سالمندی در وی
صحبت کنند .در پایان نیز به جمعبندی مطالب
میپردازد.

جلسه چهارم:

با مشارکت اعضای خانواده مطالب جلسهی قبل

مرور میگردد .سپس مددکار اجتماعی درمورد
تعارض و ریشههای آن توضیح میدهد و با استفاده
از تکنیک بارش افکار از اعضا میخواهد که از
تجربههای تعارض که با آن مواجه بودهاند
صحبت کنند .در ادامه با استفاده از تکنیک ایفای
نقش از آنها میخواهد که یک موقعیت تعارض
که خود تجربه نمودهاند را بازی کنند؛ سپس با
کمک بقیه ،رفتار جایگزین را هم بازی نمایند
(در راستای مثالهای واقعی مربوط به خانواده) و
در هر مرحله نیز بیان احساسات را داشته باشند.
در پایان جمع بندی نموده و تکلیفی مبنی بر
معرفی تعارض هایی که هریک از اعضا در ارتباط
با دیگران به ویژه با سالمند خود تجربه کردهاند
را با ذکر علل ایجاد تعارض ارائه نمایند تا در
جلسهی بعد به آنها پرداخته شود.

جلسه پنجم:

جلسهی پایانی با هدف افزایش آگاهی اعضای
خانواده درمورد نحوه حل تعارض و با مرور مطالب
جلسه قبل آغاز می گردد .مددکار اجتماعی با
استفاده از تکنیک گوش دادن فعال و تکنیک
بارش افکار به شرح مهارتهای ارتباطی و روشهای
حل تعارض پرداخته ،سپس از اعضا می خواهد
تا با تکنیک ایفای نقش حل تعارض را تمرین
کنند .پس از اتمام بازی ،از اعضا میخواهد که
به تکلیف جلسه قبل رجوع کرده و با توجه به
مهارتهایی که در این جلسه آموخته اند؛ راه حل
های موقعیتهای تعارضی خود را بیان نمایند.
در این جلسه برگه هایی به اعضای خانواده داده
میشود تا احساس خود ،از حضور در این جلسات و
فعالیت هایی که از این پس قصد انجامش را دارند را
بنویسند و درصورت تمایل با سایرین درمیان گذارند.
در انتها با مشارکت اعضای خانواده به مرور
موارد بحث شده در تمامی جلسات پرداخته و
جمع بندی نهایی صورت میپذیرد.
منابع:

مداخالت مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی ،نویسندگان:
معصومه معارف وند و )1395( ...

راهنمای خودیاری با استفاده از روشهای شناختی –
رفتاری .ترجمه سارا کمالی و فروغ ادریسی ()1390
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در شماره گذشته عنوان گردید که مداخله
مددکاری اجتماعی با استفاده از رویکرد
شناختی – رفتاری در حوزه ی کاهش سالمند
آزاری ،مداخله ای مبتنی بر شواهد است که
اثربخشی آن مورد تأیید بوده و در قالب 5
جلسه طراحی می شود.
هدف از برگزاری جلسات؛ ایجاد آگاهی
در خانواده ها در موارد ذیل میباشد:
ویژگی های دوران سالمندی ،انواع سالمند آزاری،
شروع کننده های آزار و راه های اجتناب از آن ،اصول
و نحوه مراقبت از سالمندان و نحوه حل تعارض

بیان شده را جمع بندی نموده
و برای جلسه ی دوم تکلیفی
درخصوص شروع کننده های
آزار ،احساس و رفتار مرتبط با
آن ارائه می نماید.

شماره 245

فضائل ماه
مبارک رمضان
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شماره 245

از فضائـل آن از نظـر قـرآن و روایـات
اسلامی خالـی از لطـف نیسـت.

«رمضان» در لغت از «رمضاء» به معنای
شدت حرارت گرفته شده و به معنای
سوزانیدن می باشد )1(.چون در این ماه
گناهان انسان بخشیده می شود ،به این
ماه مبارک رمضان گفته اند.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید « :انما سمی
الرمضان النه یرمض الذنوب؛( )2ماه رمضان به این
نام خوانده شده است ،زیرا گناهان را می سوزاند» .
رمضان نام یکی از ماه های قمری و تنها ماه
قمری است که نامش در قرآن آمده است و یکی
از چهار ماهی است که خداوند متعال جنگ را در
آن حرام کرده است(.مگر جنبه دفاع داشته باشد).
در این ماه کتاب های آسمانی قرآن کریم،
()3
انجیل ،تورات ،صحف و زبور نازل شده است.
این ماه در روایات اسالمی ماه خدا و میهمانی
امت پیامبر اکرم(ص) خوانده شده و خداوند متعال از
بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی
پذیرایی می کند؛ پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
« ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه
رمضان ،ماه امت من است )4(،هر کس همه این ماه
را روزه بگیرد بر خدا واجب است که همه گناهانش
را ببخشد ،بقیه عمرش را تضمین کند و او را از
()5
تشنگی و عطش دردناک روز قیامت امان دهد» .
این ماه ،در میان مسلمانان از احترام ،اهمیت و
جایگاه ویژه ای برخوردار و ماه سلوک روحی آنان
است و مؤمنان با مقدمه سازی و فراهم کردن
زمینه های معنوی در ماه های رجب و شعبان
هر سال خود را برای ورود به این ماه شریف و
پربرکت آماده می کنند ،و با حلول این ماه با شور
و اشتیاق و دادن اطعام و افطاری به نیازمندان،
شب زنده داری و عبادت ،تالوت قرآن ،دعا،
استغفار ،دادن صدقه ،روزه داری و ...روح و جان
خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می کنند.

تمام کتب بزرگ آسمانی مانند :قرآن کریم،
تورات ،انجیل ،زبور ،صحف در این ماه نازل
شده است .حضرت امام صادق(ع) می فرماید:
«کل قرآن کریم در ماه رمضان به بیت المعمور
نازل شد ،سپس در مدت بیست سال بر پیامبر
اکرم(ص) و صحف ابراهیم در شب اول ماه
رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان،
انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان و زبور در
روز هیجدهم ماه رمضان نازل شد)8( » .

فضائل ماه رمضان

 .3توفیق روزه

گرچـه ذکـر تمـام فضائل مـاه مبارک
رمضـان از حوصلـه ایـن مقـال خـارج
اسـت؛ ولـی پرداختـن و ذکـر برخـی

 .1برترین ماه سال
ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم
در آن و ویژگی های منحصری که دارد در
میان ماه های سال قمری برترین است؛ قرآن
کریم می فرماید« :ماه رمضان ماهی است که
قرآن برای هدایت انسان ها در آن نازل شده
()6
است» .
پیامبر گرامی(ص) درباره ماه رمضان می
فرماید« :ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت
و مغفرت به شما روی آورد ،ماهی که نزد خدا
از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها
و شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر
همه ساعات برتر است ،ماهی است که شما
در آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد
لطف او قرار گرفته اید ،نفس های شما در آن
تسبیح و خوابتان در آن عبادت ،عملتان در
آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است....
بهترین ساعاتی است که خداوند به بندگانش
()7
نظر رحمت می کند» . ...
 .2نزول کتب آسمانی در این ماه

در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه
داری را به بندگانش داده است؛ «پس هر که
()9
ماه [رمضان] را درک کرد ،باید روزه بگیرد» .

انسان افزون بر جنبه مادی و جسمی ،دارای
بُعد معنوی و روحی هم هست و هر کدام در
رسیدن به کمال مطلوب خود ،برنامه های ویژه
را نیاز دارند ،یکی از برنامه ها برای تقویت و
رشد بُعد معنوی ،تقوا و پرهیزگاری است؛ یعنی
اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوی
رشد و پرورش دهد و به طهارت و کمال
مطلوب برسد ،باید هوای نفس خود را مهار کند
و موانع رشد را یکی پس از دیگری بر دارد و
خود را سرگرم لذت ها و شهوات جسمی نکند.
یکی از اعمالی که در این راستا مؤثر و مفید
است روزه داری است ،قرآن کریم می فرماید:
« ...ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما
نوشته شد ،همان گونه که بر پیشینیان از شما
()10
نوشته شده ،تا پرهیزگار شوید» .
برخی از فواید و فضائل روزه:
الف .تقویت تقوا ،پرهیزگاری و

اخالص؛( )11امام صادق(ع) می فرماید :خداوند
متعال فرموده« :روزه از من است و پاداش آن را
()12
من می دهم» .
حضرت فاطمه(س) می فرماید« :خداوند روزه
()13
را برای استواری اخالص ،واجب فرمود» .
ب .مانع عذاب های دنیوی و اخروی:
امام علی(ع) می فرماید« :روزه روده را باریک
می کند گوشت را می ریزد و از گرمای سوزان
()14
دوزخ دور می گرداند» .
پیامبر اکرم(ص) می فرماید« :روزه سپری در
()15
برابر آتش است» .
ج .آرامش روان و جسم:
روزه داری روح و روان و قلب و دل و نیز
جسم را آرامش داده و باعث سالمتی روح و
تندرستی جسم می شود.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید« :روزه بگیرید تا
سالم بمانید» .

د .مانع نفوذ شیطان:
امام علی(ع) به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد:
یا رسول اهلل! چه چیزی شیطان را از ما دور می
کند؟ پیامبرگرامی(ص) فرمود :روزه چهره او را
()20
سیاه می کند و صدقه پشت او را می شکند.
بنابراین ،روزه مانع نفوذ شیطان های جنی و
انسی شده و وسوسه های آنان را خنثی می کند.
ه  .مساوات بین غنی و فقیر:
انسان روزه دار در هنگام گرسنگی و تشنگی،
فقرا و بینوایان را یاد می کند و در نتیجه به
کمک آن ها می شتابد .حضرت امام حسن
عسگری(ع) درباره علت وجوب روزه می
فرماید« :تا توانگر درد گرسنگی را بچشد و در
()21
نتیجه به نیازمند کمک کند» ».
و .احیاء فضائل اخالقی
حضرت امام رضا(ع) درباره علت وجوب روزه
می فرماید« :تا مردم رنج گرسنگی و تشنگی را
بچشند و به نیازمندی خود در آخرت پی ببرند
و روزه دار بر اثر گرسنگی و تشنگی خاشع،
متواضع و فروتن ،مأجور ،طالب رضا و ثواب
خدا و عارف و صابر باشد و بدین سبب مستحق
ثواب شود ...،روزه موجب خودداری از شهوات
است ،نیز تا روزه در دنیا نصیحت گر آنان باشد
و ایشان را در راه انجام تکالیفشان رام و ورزیده
کند و راهنمای آنان در رسیدن به اجر باشد و به
اندازه سختی ،تشنگی و گرسنگی که نیازمندان
و مستمندان در دنیا می چشند پی ببرند و در
نتیجه ،حقوقی که خداوند در دارایی هایشان
()22
واجب فرموده است ،به ایشان بپردازند» . ...
و. ...

شب قدر از شب هایی که برتر از هزار ماه
است و فرشتگان در این شب به اذن خدا فرود
می آیند و جمیع مقدرات بندگان را در طول
سال تعیین می کنند( )23و وجود این شب در این
ماه مبارک نعمت و موهبتی الهی بر امت پیامبر
گرامی اسالم(ص) است و مقدرات یک سال
انسان ها (حیات ،مرگ ،رزق و )...براساس لیاقت
ها و زمینه هایی که خود آنها به وجود آورده اند
تعیین می شود و انسان در چنین شبی با تفکر و
تدبر می تواند به خود آید و اعمال یک سال خود
را ارزیابی کند و با فراهم آوردن زمینه مناسب
بهترین سرنوشت را برای خود رقم زند)24(.
حضرت امام صادق(ع) می فرماید« :تقدیر
مقدرات در شب نوزدهم و تحکیم آن در شب بیست
()25
و یکم و امضاء آن در شب بیست و سوم است» .
 .5بهار قرآن
نظر به این که قرآن کریم در ماه مبارک
رمضان نازل شده و تالوت آیات آن در این ماه
فضیلت بسیاری دارد ،در روایات اسالمی ،از ماه
رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است؛ چنان
که حضرت امام باقر(ع) می فرماید« :هر چیزی
()26
بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
یک نکته!
بدیهی است فضائل و ثواب هایی که برای
ماه مبارک رمضان و روزه داری ذکر شده و به
آن کسانی است که
برخی از آن ها اشاره شد ،از ِ
حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل
و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آن ها جامه
عمل بپوشانند .چنان در روایات اسالمی برای
روزه داری آدابی ذکر شده و کسانی که صرفاً
تالوت قرآن می کنند ،ولی به آیات و احکام آن
عمل نمی کنند و یا آن که از روزه داری تنها رنج
گرسنگی و تشنگی را می کشند و بوسیله گناه،
تأثیر روزه را از بین می برند و ماه مبارک رمضان
و فضای معنوی آن تأثیری بر اشخاصی بر جای
نمی گذارد ،مورد نکوهش قرار گرفته اند.
چنان که پیامبر اکرم(ص) به زنی که با زبان
روزه کنیز خود را دشنام می داد فرمود :چگونه
روزه داری و حال آن که کنیزت را دشنام
می دهی؟! روزه فقط خودداری از خوردن و
آشامیدن نیست ،بلکه خداوند آن را عالوه بر این
دو ،مانع کارها و سخنان زشت که روزه را بی اثر
می کنند قرار داده است ،چه اندکند روزه داران و
()27
چه بسیارند کسانی که گرسنگی می کشند.

پی نوشت ها:
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باز می فرماید« :معده خانه تمام دردها و
()16
امساک «روزه» باالترین داروهاست» .
حضرت امام باقر(ع) می فرماید :روزه و حج
()17
آرام بخش دلهاست.
حضرت علی(ع) می فرماید :خداوند بندگان
مؤمن خود را به وسیله نمازها و زکات و حدیث
در روزه داری روزه های واجب [رمضان[
برای آرام کردن اعضا و جوارح آنان ،خشوع
دیدگانش و فروتنی جان هایشان و خضوع
()18
دلهایشان حفظ می کنند.
امروزه در علم پزشکی و از نظر بهداشت و
تندرستی نیز در جای خود ثابت شده که روزه
داری تأثیرهای فراوانی بر آرامش روح و روان و
سالمتی جسم و بدن دارد ،دفع چربی های مزاحم،
()19
تنظیم فشار ،قند خون ،و ...نمونه آن است.

 .4وجود شب قدر در این ماه

حضرت امام سجاد(ع) در دعای حلول ماه
رمضان به درگاه خداوند عرض می کند :به
وسیله روزه این ماه یاریمان ده تا اندام های خود
را از معاصی تو نگه داریم و آن ها را به کارهایی
گیریم که خشنودی تو را فراهم آورد ،تا با گوش
هایمان سخنان بیهوده نشنویم و با چشمانمان
به لهو و لعب نشتابیم و تا دستمانمان را به
سوی حرام نگشاییم و با پاهایمان به سوی آن
چه منع شده ره نسپاریم و تا شکمهایمان جز
آن چه را تو حالل کرده ای در خود جای ندهد
و زبان هایمان جز به آن چه تو خبر داده ای و
()28
بیان فرموده ای گویا نشود. ...
بنابراین ،در ماه مبارک باید تمام اعضا و
جوارح را از حرام دور نگه داشت و با اخالص،
توکل و توسل از اهل بیت(ع) و عمل به دستورها
و احکام قرآن کریم و دوری از گناهان ،انجام
توبه نصوح و واقعی ،عبادت ،شب زنده داری،
درک فضیلت شب قدر و ...فضیلت ماه مبارک
رمضان را درک کرد و از آن در راستای رسیدن
به کمال حرکت کرد و باید در این ماه به گونه
ای خودسازی کرد که با اتمام ماه مبارک تأثیر
و فواید آن در روح و جان افراد باقی باشد و اثر
آن تا ماه رمضان سال بعد ماندگار باشد.

شماره 245

تأثیر گـرد و غبـار
بر سالمت
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گرد و غبار هوا داراي دو منشاء طبیعی و انسانی
است .فعالیت انسانها و نیروي باد غالباً باعث
میگردد تا گردوغبار در اتمسفر معلق شود (زوبک
و آمانته اروزکو .) 2001 ،فرسایش خاك  در
مناطق خشک و نیمهخشک منبع اصلی گردوغبار
اتمسفري است .در برخی منابع سهم منابع
آنتروپوژنیک از کل کانیهاي موجود در گرد و
غبار  5-7درصد تخمین زده شده (کز و همکاران،
 ) 2009و در برخی دیگر از منابع بیش از -50
 30درصد از گردوغبار اتمسفر به فعالیتهاي
انسانی نسبت داده شده است (بوسک و بوسفاي،
 .) 1999البته سهم هر یک از منابع به وضعیت
اقلیمی منطقه و میزان فعالیت انسانی بستگی دارد
(کندلر و همکاران .) 2007 ،از عوامل انسانی تولید
گردوغبار میتوان به نیروگاه برق ،کارخانههاي
تولید سیمان ،کارگاههاي تولید کاشی و سرامیک،
صنایع فلزي به ویژه آهن ،کشاورزي ،معادن،
فعالیتهاي ساختمانی و تخریب و حمل و نقل
اشاره نمود (مالکو و همکاران.)2008 ،
پراکنش گردوغبار از نظر سالمتی بشر از
اهمیت ویژهاي برخوردار است ،زیرا ذرات
کوچک آن میتوانند سیستم تنفسی را تحت
تأثیر قرار داده و هم چنین این ذرات توانایی
باالیی در انتقال فلزات سمی دارند (دونگ و
لی .) 2011 ،از طرفی مطالعات نشان میدهد
که بین رخدادهاي گردوغبار و مرگ ناشی از
بیماريهاي قلبی و تنفسی رابطه قوي برقرار
است ،به حدي که میتوان گفت بیماران
تنفسی و قلبی نسبت به گرد و غبار حساستر
میباشند (میري و همکاران.)2007 ،
یافتهها نشان میدهد استنشاق هوای آلوده به
ذرات گرد و غبار باعث نفوذ این هوا به کیسههای
هوایی ،بینظمی ضربان قلب (آریتمی) ،حمالت
قلبی و مشکالت تنفسی و ضعف در بینایی و
حساسیتهای پوستی شده است .همچنین
تنفس غلظتهای باالی کربنات کلسیم،
سیلی ،رس و… موجود در ذرات گردوغبار

منجر به عطسه و سرفههای طوالنی میگردد.
مطالعه فیزیکی و شیمیایی این ذرات نشان
میدهد که این ذرات درای ترکیب پیچیدهای
از عناصر شیمیایی و میکروارگانیسمهای مضر
هستند .تماس طوالنی با ذرات ریز گردوغبار
فاکتوری مهم در مرگ و میر دراثر سرطان ریه
و بیماریهای قلبی است .به طور کلی میتوان
گفت که شناخت ماهیت و مواد تشکیل دهنده
ذرات معلق و تأثیراتی که گردوغبار بر زندگی و
سالمت انسانها دارد ،کمک زیادی به ما میکند
تا در برابر وجود مقادیر باالی گردوغبار موجود
در هوا با مدیریت صحیح و استفاده از بهترین
روشها ،بهترین راه را برای کاهش گردوغبار و
مقابله با آن به کار گیریم و در کاهش خسارات
ناشی از آن موفق باشیم.

علل و نحوه پیدایش گرد و غبار:

بررسی فرایند گرد و غبار در ایران نشان میدهد
که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده
گردوغبار ،فاکتورهای محیطی نیز در بروز این
پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تداوم طوالنی
آن دخیل هستند .وجود مناطق بیابانی با پوشش
گیاهی تنک و بارندگی کم از مشخصههای اصلی
سرزمینهای واقع در عرضهای پائین جغرافیایی
است که موجب ایجاد شرایط آب و هوای بسیار
گرم و خشک در این مناطق و پیدایش بادهای
موسمی در فصول گرم سال میشود.
این بادها که در اثر اختالف فشار و اختالف
شدید دمای شب و روز مناطق بیابانی و صحراها
به وجود میآیند ،میتوانند ذرات حاصل از
فرسایش بادی خاک را از سطح زمین بلند کرده
و به حالت معلق در آوردند .تأثیر جریانهای
هوایی موجب میشود تا این ذرات معلق در هوا
به حرکت درآمده و طوفانهای شن و گرد و غبار
در مناطق صحرائی و حواشی آنها ایجاد گردد.
خشکسالیهای مداوم چند سال اخیر سبب شده
که مناطق بیابانی در سطح تمامی کشورهای یاد
شده ،افزایش یافته و پدیده گرد و غبار با شدت و

تداوم بیشتری ظاهر گردد که در این میان دخالت
عوامل محیطی نیز موجب گسترش وسیع آن گردیده
است .به طوری که در اکثر کشورهای خاورمیانه به
ویژه ایران ،گرد و غبار به پدیدهای مخاطره آمیز
و آالینده تبدیل شده است (مارکال.)1980 ،

تأثیر گرد و غبار بر سالمت انسان:

تحقیقات علمی انجام گرفته ،بیانگر آن هستند
که ذرات گردوغبار از مخاطرات عمده بهداشت
عمومی و سالمتی هستند .برخی از این اثرات
مستقیم بوده و برخی به شکلهای غیر مستقیم
هستند .از اثرات مستقیم آنها میتوان به افزایش
مرگ و میر ،افزایش بیماریهای تنفسی ،قلبی
عروقی ،سرطان ریه اشاره کرد .افزایش در پذیرش
بیماران در بیمارستانها به هنگام وقوع طوفانهای
گردوغبار در مطالعات متعددی گزارش شدهاند.
ذراتی که توسط هوا منتقل میشوند اندازهی
بین  ۰/۱۰۰تا  ۵۰۰میکرومتر دارند .بخش عمده
آنها در دامنه  ۰/۱تا  ۱میکرومتر قرار دارند.
تقریباً  ۴۰درصد ذراتی که دارای اندازه ای بین
۱تا  ۲میکرون هستند در برونشها و کیسههای
هوایی باقی میمانند .ذرات با قطر  ۰/۲۵تا ۱
میکرون ،کمتر در دستگاه تنفس باقی میمانند.
ذرات کمتر از  ۰/۲۵میکرون به دلیل حرکت
براونی ،بیشتر در دستگاه تنفسی باقی میمانند.
غلظت باالی ذرات در طوفانهای گردوغباری
باعث سینوزیت ،برونشیت ،آسم ،آلرژی و صدمه
به عملکرد دفاعی ماکروفاژها که منجر به افزایش
عفونتهای بیمارستانی میگردد .همچنین تنفس
غلظت باالی کلسیت (کربنات کلسیم) موجود در
ذرات گردوغبار منجر به عطسه و سرفه میگردد.
تماس طوالنی مدت با کلسیت و ورود آن به بدن
از طریق بلعیدن باعث آلکلوزیس میگردد .یکی دیگر
از اجزاء ذرات گردوغبار کوارتز (دی اکسید سیلیس)
است که تنفس این ترکیب در ذرات گردوغبار به
مدت طوالنی باعث بیماری سیلیکوزیس میگردد،
همچنین تنفس آن باعث صدمه به کلیه و کبد نیز
میشود (زلقی و گودرزی.)1390 ،

راهکارهای مقابله با پديده گرد و
غبار و كاهش خسارات:
•روشها و سيستمهاي پيشبيني ،هشدار
و پايش پديده غبار در داخل و خارج از
مرزها حفاظت خاك
•تثبيت شنهاي روان
•بيابانزدايي
•تقويت پوشش گياهي و ايجاد كمربند سبز
•هماهنگ سازي و سازگاري طرحهاي
عمراني و توسعه منابع آب با شرايط
زيست محيطي و اكوسيستم مناطق

•حفاظت و احياي منابع آبي مؤثر در كنترل و
كاهش گردوغبار بويژه تاالبها و درياچههاي
واقع درمناطق تحت نفوذ گرد و غبار

•پاشیدن مالچ نفتی
•کاشت ردیفی گیاهان و بوتهها
•جلوگیری از کندن بوتهها

•جلوگیـری از چـرای دامهـا در مناطـق
مسـتعد بیابانزایـی
•استفاده مالچ سنتزی سازگار با طبیعت از
طرق جدید مقابله باگرد و غبار است که
برای مبارزه با پدیده گردوغبار و حرکت
شنهای روان ،ترکیبی سازگار با قابلیت
ژل شوندگی تکرار پذیر از منابع سلولزی
محلی طراحی و تولید شد که به عنوان یک
جایگزین طبیعی و ارزان قیمت تر نسبت
به مالچهای نفتی میتواند به شیوهای بسیار
آسان و سریع در فرآیندهای تثبیت بکار
گرفته شود ( قهفرخی و همکاران.)1390 ،
•یکی از مؤثرترین راههای جلوگیری از
آلودگی و بهبود هوا آگاه ساختن مردم
به چگونگی ایجاد آلودگی به خصوص
راههای جلوگیری از آن است.
•میتوان از گونههای گیاهی در کنترل
فرسایش بادی و جلوگیری گرد و غبار
استفاده کرد .سیاه تاغ (با ریشههای
عمیق در عمق خاک نفوذ میکند و
دارای مقاومت زیادی به خشکی و کم آبی
است) -گز( مقاوت در برابر تغییرات دما )-
اشنان (تحمل خاکهای شور و قلیایی را
دارد ) -اسفناج وحشی ( مقاوم در مقابل
خشکی و کم ابی) – نسی (گیاه بوتهای پایه
اغلب در تمام خاکها گستر دارد ) -قیچ
( رشد خوبی در خاکهای شور و قلیایی
دارد ) -قره داغ (مقاوم به خشکی ) -ریش
بز ( فتوسنتز با ساقه ) -اسکنبیل (جاذب
رطوبت خوبی است) (صفایی.)1389 ،
منابع

زلقی ،الهه.گودرزی ،غالمرضا .)1390( .آنالیز ذرات گرد و غبار و
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از جمله ترکیبات دیگر موجود در ذرات
گردوغبار کلسیم ،آهن ،آلومنیم و منیزیم
میباشند .در صورت استفاده بیش از  ۲/۵گرم
کلسیم منجر به سنگ کلیه و تصلب مجاری کلیه
و رگهای خونی میگردد .آهن ممکن است منجر
به ورم ملتحمه و آماس شبکیه چشم گردد .
همچنین تنفس طوالنی مدت آهن باعث
سیدروزیس میگردد ،و تنفس طوالنی
مدت ذرات گردوغبار حاوی منیزیم منجر به
افسردگی و گیجی و ضعیف شدن بدن میشود.
تنفس کوتاه مدت ذرات حاوی آلومینیم منجر
به سرفه و تحریک ششها شده و تنفس
طوالنی مدت آن باعث صدمه به ششها
میگردد (سرلک و سهراب پور.)1390 ،
درآگوست  ،2005یک طوفان گرد و غباری یک
روزه در عراق باعث  1000مورد ابتالء به بیماری
حاد تنفسی و یک مورد مرگ در بیمارستان
یرموک گردید (گودی و میدلتون .)2006 ،لی و
همکاران ( )2004با تجربیات آزمایشگاهی روی
موش صحرایی تأثیر غبار بر روی التهابات حاد
ریوی و نارسایی در گردش خون را بررسی نمودند.
تاو و همکاران ( )2004ورود گرد و غبار بیابانی
از طریق داالنه هکسی به شمال چین را یکی از
عوامل کیفیت پایین هوا در این مناطق شهری
میدانند که پایین ترین سطح کیفی هوا در چین
میباشد .موارد متعددی از ابتال به بیماریهای
برونشیت ،امینوزیمیازیس و سیلیکوزیس در این
مناطق مرتبط با آالیندگی گرد و غباری شناسایی
شده است .گردوغبار همچنین ممکن است
ارگانیسمها را به آلودگیهای قارچی و باکتریایی
مبتال کند (کلوگ و همکاران.)2004 ،
مواد سمی حمل شده همراه گردوغبار میتواند
با نشستن روی پوست و همچنین با ورود به
مجاری تنفسی به آنها آسیب وارد کند (گودی و
میدلتون .)2006 ،در ترکمنستان با خشک شدن
بستر دریاچه آرال مشکالت عمده تنفسی برای
کودکان در منطقه بوجود آمد (آهارا و همکاران،
 .)2000طوفانهای گردوغباری در عربستان یک
سری عوامل حساسیتزا و آنتی ژن را به همراه
آورده که میتوانند یک رشته بیماریهای تنفسی
را ایجاد نمایند (کواسی و همکاران .)1998 ،سایر
نتایج احتمالی ناشی از تاثیر گردوغبار معلق در
هوا در افزایش وقوع موارد ابتال به آسم میباشد
(روترفرد و همکاران )1999 ،این موارد در
منطقه باربادوس و ترینیداد در هنگام گسترش
توفانهای ناشی از صحرا گزارش گردیده است
(مونتیل ،2002 ،گیان و همکاران.)2005 ،
همچنین افزایش وقوع نوع خاصی از مننژیت
در بخشهایی از آفریقا گزارش شده است .بیماری

مننژیت ساالنه در آفریقا  300هزار نفر را تحت
تاثیر قرار داده و با یک وزش فصلی طوفان معروف
هارماتان ارتباط نزدیکی دارد (سلطان و همکاران،
 .)2005کوکسیدیومایوزیس بیماریهای ناشی از
قارچهای موجود در خاک که بصورت ذرات غبار
معلق درآمده و در بخشهای جنوب غربی آمریکا،
آریزونای جنوبی ،جنوب نیومکزیکو و شمال
مکزیک مشاهده گردیده است (گابریل.)1999 ،
گردوغبار میتواند حاوی فضله جوندگان یا ادرار
خشک شده آنها باشد و نهایتاً باعث گسترش
سندرم هانتا ویروس ریوی شود .در الداخ چین
گردوغبار در شیوع باالی بیماری سیلیکوزیس
موثر بوده است (دربی شیر.)2001 ،
برخی مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده آن
است که رویدادهای طوالنی توفان غبار ارتباط
نزدیکی با افزایش روزانه مرگ و میر در سئول کره
جنوبی (کاون و همکاران )2002 ،و همچنین در
تایوان دارد و باعث مشکالت قلبی عروقی میگردد
(چن و همکاران .)2004 ،هاگهای قارچی حمل
شده به وسیله باد میتواند بیماریهای گیاهی را
در بین قارهها گسترش دهند (براون و هامولر،
 .)2003پراسپرو ( )2004در بررسی ریزگردها
در جزایر کارائیب ،باکتری و قارچهایی را گزارش
کردهاند که منشاء آنها ،گرد و غبار حمل شده از
صحرای آفریقا است .عالوه بر این ،تاثیر توفانهای
گرد و غباری در بروز بیماریهای چشمی و
تنفسی و افزایش تنشهای روحی و سوانح
ترافیکی از مواردی است که به شدت بهداشت و
سالمتی جوامع انسانی را تهدید میکند.

•نقشبندی مرتعی و نقشبندی زراعی

شماره 245

فریبای کهریزک ؛
بــه موفقیــت ســامی
گــرم داده اســت

مریم عباس نژاد اصل  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

اشاره ؛

در خانه و خانواده بزرگ کهریزک آنچه
بیش از پیش مورد اهمیت و پافشاری است ،
بازگشت مددجویان اعم از سالمند یا معلول به
روال عادی زندگی و حتی پیشرفت روزافزون
در عالئق و خواسته های به حقشان است .

همین پندار و اندیشه نوین باعث گردیده تا در
تحقق شعار جاوید " کهریزک مکانی است برای
زندگی کردن ،نه زنده ماندن " موفقیتهای فراوانی
نصیب مسئولین و دست اندرکاران کهریزک و در
نتیجه ساکنین این خانه بزرگ گردد .
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امروز بر آنیم که از میان ده ها سالمند و
معلول موفق  ،یکی از این عزیزان را به مخاطبین
ماهنامه کهریزک معرفی نموده تا نشان دهیم
که می شود با وجود داشتن نارسایی های
جسمی و حرکتی  ،زندگی زیبا توأم با پیشرفت
و تحقق آرزوها داشت .

بـه همین سـبب پای صحبت هـای فریبای
کهریـزک – معلـول جـوان و روشـندل –
مـی نشـینیم تـا سـفره دل برایمـان بـاز کنـد
و مـا گزیـده هایـی از آن همـه دل گفتـه ها و
دل شـنیده های ایـن جوان موفـق و نازنین را
بازگـو نمائیم .

با ما همراه باشید :
 38سال پیش در سلمان شهر مازندران و در
یک خانواده پرجمعیت بدنیا آمدم .ما سه خواهر
بودیم و سه برادر  .این را زمانی فهمیدم که کمی
بزرگتر شده بودم و می توانستم دور و برم را
بشناسم چرا که از زمان تولد چشمی برای دیدن
نداشتم و تنها حس شنوایی به من می گفت که
در چه موقعیتی زندگی می کنم  .همین حس
شنوایی به من گفت که یکی از برادرهایم همانند
من نابینای مادرزادی است و باز فهمیدم که
خانواده کم درآمدی هستیم و پدر توان فراهم
نمودن رفاه خانواده را آنطور که دلش می خواهد
 ،ندارد و از همه مهمتر فهمیدم که مادرم با تمام
مادران دنیا فرق میکند برای اینکه او هم باید در
بزرگ کردن و اداره خانه زحمت فراوانی بکشد
و هم شنونده زخم زبان های فامیل و آشنایان و
حتی در و همسایه ها باشد .

نمی دانم چرا مردم و اطرافیان ما فکر می کردند
که اگر در یک خانه کودک یا کودکانی مثل من
دچار مشکل مادرزادی هستند  ،خانواده ای گرفتار
به حساب می آیند ،فقط می فهمیدم که وقتی
مهمان داشتیم به مادرم که از آنها پذیرایی میکرد
حرفهایی می زدند که دل مرا بدرد می آورد .

یکی می گفت  " :خسته نشدی از این همه
رنج و گرفتاری "  ،آن یکی می گفت  " :خدا
چرا این همه گرفتاری و بدبختی را فقط به تو
داده " و از اینجور حرفها .

خیلی دلم می خواست دخالت می کردم و
جواب حرفهای آن افراد را می دادم اما من بچه
تر از این حرفها بودم که در مقابل آنها بایستم
یا آنقدر توانایی نداشتم که به آنها بفهمانم
ما بیچاره نیستیم  ،ما فقط مشکالتی داریم
که شما ندارید و خدا کند هیچ کس از این
مشکالت  نداشته باشد .

فریبای قصه ما حاال در مسیری
قرار می گیرد که خداوند نور امید
را در دل او زنده کرده است  ،چرا
که می گوید :

نابینایی تنها مشکل من نبود  .بیماری نرمی
استخوان حرکت پاهایم را نیز از من گرفته بود
و اجازه نمی داد که روی پا بایستم  .من گوشه
نشین خانه بودم و این خواهرها و برادرها و
البته بیشتر وقتها مادرم بود که کمک حال من
می شدند.

فریبـا از امیـد دیگـری کـه
خداونـد در دل او روشـن کرد،
اینگونـه مـی گویـد:

یکـی از همسـایه هـای مـا ،فامیلـی داشـت
کـه بـه دانـش آمـوزان نابینـا درس مـی داد.
یـک روز کـه بـرای دیـدار نـوروزی بـه خانـه
فامیلشـان آمـده بـود  ،از وضعیت مـن خبردار
شـده و بـه دیدنـم آمد.

دو روز تمـام بـه مـن آمـوزش داد و چنـد تـا
کتـاب سـاده هـم داد تـا با آنها مشـغول شـوم.
ایـن تنها دیـدار ما نبـود و بارها پیـش من آمد
و در خوانـدن کتـاب هایـی که برایم مـی آورد،
کمـک حالم شـد .
همیـن دوسـت خـوب مـن ،باعـث شـد تـا
دوسـتان دیگـری را هـم پیـدا کنـم و بـا یـک
ویلچـری کـه برایـم تهیـه کردنـد ،توانسـتم
همراهشـان بـه گردش های مختلف بـروم و از
گوشـه نشـینی در خانـه قدری فاصلـه بگیرم .

مـی دانـم کـه ایـن خواسـت خـدا بـود کـه
دوسـتان زیـادی پیدا کنم ،بـرای اینکه یکی از
آنـان کهریـزک را بـه مـن معرفی کـرد و برایم
گفـت کـه افـراد زیادی مثـل من آنجـا زندگی
مـی کننـد و هـر چـه الزم داشـته باشـند ،در
اختیارشـان هست.

آنقـدر مشـتاق آمدن بـه کهریزک شـده بودم
کـه دیگـر تحمل خانـه برایم سـخت شـده بود،
امـا مشـکل بزرگـی پیش رویـم بود کـه باید آن
را حـل مـی کردم  .یادم هسـت دفعـه اول که به
پـدرم گفتم دوسـت دارم بـه کهریزک بـروم ،به
شـدت عصبانی شـد و گفـت (( میخـوای آبروی
منو پیش در و همسـایه و فامیل ببری ،میخوای
مـردم بگـن تـو خونـه خودشـون یـه لقمـه نون
نداشـتن که به بچه شـون بدن و بـردن انداختن
گوشـه آسایشـگاه؟)) وقتـی هـم کـه برایـش
توضیـح دادم کـه اینطـور نیسـت و آنجـا محـل
زندگـی آدم هایـی مثل من اسـت ،بـه هیچ وجه
راضـی نشـد و زیـر بـار نرفت کـه نرفت .

باالخره به کهریزک آمدم
فریبـای قصـه مـا بـه اینجای
داسـتانش کـه رسـید  ،گل از
گلـش شـکفت ،بـرای اینکـه با
خوشـحالی ادامـه داد:

مـن بیـکار ننشسـتم ،آنقـدر از کهریـزک
تحقیـق کـردم و آنقـدر بـا اطرافیـان دربـاره
کهریـزک حـرف زدم که آنها هم مشـتاق دیدن

حاال من در کهریزک خوشبخت
هستم
فریبـای عزیـز مـا در پایـان
داسـتان خود با خوشـحالی این
طـور گفـت که :
بـه خیلی چیزهایـی که از بچگـی آرزویش را
داشتم در اینجا رسیدم .اگر روزی آرزوی مدرسه
رفتن داشـتم ،حاال سال سـوم دبیرستان هستم
و شـاید چند سـال بعد سـال سـوم دانشگاه هم
بشـوم  .اگـر روزی دلـم مـی خواسـت از گوشـه
اتـاق و خانه به بیـرون راه پیدا کنـم ،حاال اینجا
بعضـی وقتهـا بـا کمبود وقـت روبرو می شـوم .
نه تنها بعد از این همه سـال شـعر و شـاعری را
فرامـوش نکـرده ام ،بلکه با سـاز و آواز هم آشـنا
شـده ام و راسـتش را بخواهید خیلـی هم مورد
تشـویق دوستان و مسـئولین کهریزک هستم .
حـاال دیگـر شـرکت در کالسـهای هنـر و حفظ
قـرآن و گـردش و تفریـح برای من رویا نیسـت
 ،نـه تنهـا برای مـن ،بلکه دوسـتان دیگـرم هم
حـق انتخـاب دارنـد و مـی تواننـد هر طـور که
دلشـان می خواهد زندگـی کنند.
حاال من در کهریزک خوشبخت هستم و
کارهای زیادی مانده که باید انجام بدهم و
برنامه های زیادی برای آینده دارم که همه را
با عالقه و کمک مسئولین اینجا دنبال خواهم
کرد ،چون کهریزک دیگر برای همیشه خانه
من شده است و من عاشق کهریزک......
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از همان دوران کودکی دوسـت داشـتم که به
مدرسـه بروم و در مدرسه نابینایان درس بخوانم.
بـا اصـرار مـن ،پـدرم قبول کرد که اسـم مـرا در
مدرسـه بنویسـد امـا متأسـفانه مدیـر مدرسـه
قبـول نکـرد  .بـرای ایـن کار هم دلیلی داشـت.
او میگفـت کـه تمام دانـش آموزان نابینـای این
مدرسـه  ،کـم و بیـش از عهـده کارهـای خود بر
مـی آینـد امـا فریبـا احتیـاج بـه پرسـتار دارد و
مـا در اینجـا پرسـتاری نداریـم که کمـک حال
او باشـد و اینطـور شـد کـه امیـدم بـرای درس
خوانـدن و بـا سـواد شـدن به نـا امیـدی تبدیل
شـد بـا خـودم مـی گفتـم آیـا مـی شـود یـک
روز مـن هـم بـا سـواد شـوم و مثـل خواهرهـا و
برادرهایـم کـه هـر روز به مدرسـه مـی رفتند و
از درس خوانـدن تعریـف مـی کردنـد ،مـن هـم
توانایـی خوانـدن و نوشـتن پیـدا کنـم ؟ آیا خدا
بـه من کمـک خواهد کرد؟ و خیلی سـوال های
دیگـر کـه ذهـن مـرا از همـان دوران کودکی به
خـود مشـغول کـرده بود .
پاسخ سواالتم را در گذر زمان از جانب
خدا گرفتم  .اول از همه رادیوی کوچکم به
من یاد داد که می توانم از حافظه  خود برای
حفظ شنیده ها و گفته های دیگران به خوبی
استفاده کنم .نمی دانم چطور شد که به حفظ
کردن شعر و ادبیات عالقمند شدم اما همین
قدر دانستم که در مدت چند سال و با کمک
خواهرهای عزیزم ،چند دفتر شعر که همگی
سروده های خودم بود را پر کنم و فقط کافی
بود که کسی از من بخواهد یکی از قطعات
شعرم را برایش بخوانم  ،بالفاصله دفتر اشعارم
را در ذهنم باز می کردم و قطعه ای از آن همه
شعر را اجرا می کردم و باالخره اینطور شد که
اولین ذوق هنری خودم را با مونس همیشگی
ام یعنی رادیو کوچکی که فقط متعلق به من
بود  ،شکوفا کردم  .تازه این اول راه بود و من
منتظر لطف خدا بودم که باز هم با من باشد و
او نیز اینچنین کرد ...

آن خانم خوب و مهربان به من قول داد که
بزودی خواندن خط بریل را به من یاد خواهد
داد و حتی وعده دیدار را به دو هفته دیگر
گذاشت .روزشماری می کردم تا بیاید و او سر
قولش ماند و آمد.

آنجـا شـده بودنـد .پسـر عمـه ام کـه در تهـران
بـود ،از طـرف مـن بـه کهریـزک آمـد و هر چه
کـه دیده بـود را برای پـدر و مـادرم تعریف کرد.
از آنهـا خواسـت تا مـدارک مرا برای ثبـت نام در
کهریـزک تحویلـش بدهنـد و حتـی اگـر دیدند
مناسـب نیسـت ،مـی تواننـد قبـول نکنند .
همیـن کار باعـث شـد پـدرم بـرای دیـدن
کهریـزک همراه من راهی تهران شـود و در یک
صبـح بهـاری ،به محلـی که مدتها انتظـار رفتن
بـه آنجـا را داشـتم ،وارد شـویم .یادم هسـت آن
روز صبـح ،یکی از مـددکار های خوب کهریزک
همـه جـا را بـه پدرم معرفـی کرد و بخشـی که
قـرار بـود خانـه جدیـد مـن شـود را هـم بـه او
نشـان داد و این طور شـد کـه در مدت کوتاهی
نوبـت آمدن مـن به کهریزک از راه رسـید و من
آمـدم تا کهریزکی شـوم

شماره 245

مینا جعفری /آسایشگاه خیریه کهریزک

کانون بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک
«امیدی تازه در ارتقاء سطح سالمت و منزلت اجتماعی بازنشستگان»

پی نوشت:

بـا تصویـب هیـأت مدیـره موسسـه خیریـه
کهریـزک و بـا اهـدا نمادیـن اولیـن کارت
بازنشسـتگی بـه مجیـد قمـی – مدیرعامـل
سـابق آسایشـگاه خیریـه کهریـزک و عضـو
هیـأت مدیـره موسسـه – کانون بازنشسـتگان
آسایشـگاه خیریه کهریـزک در دی ماه 1399
رسـماً کار خـود را آغـاز کـرد.

32
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 245

در نشست هیأت مدیره موسسه ،پس از
استماع گزارشی از روند ارزیابی های صورت
گرفته جهت یافتن داده های آماری و تنظیم
چارچوبی برای خدمت رسانی به بازنشستگان،
جواد آسیم نایب رئیس هیأت مدیره موسسه
خیریه کهریزک با تقدیر از تالش های همکاران
در تهیه و تنظیم گزارش فوق اظهار داشت:

بی گمان یکی از ماندگارترین خدماتی که می
تواند در کهریزک به سرانجام برسد ،خدمت به
بازنشستگانی است که عمری را صرف خدمت
به بیماران ضعیف این مرکز کرده اند و اکنون

به دوران کهنسالی رسیده اند .قطعاً ثوابی که
در این امر وجود دارد کمتر از ثواب به بیماران
کهریزک نخواهد بود.

همچنین دکتر حسن احمدی مدیرعامل
موسسه خیریه کهریزک ،ایجاد کانون
بازنشستگان را منحصر به آسایشگاه خیریه
کهریزک ندانست و خواستار چتر حمایتی این
کانون بر بازنشستگان تمامی واحدهای موسسه
شد .حمایت در حد مقدورات و بضاعت موسسه
در تمامی جوانب از بازنشستگان عزیز و ارجمند
از دیگر تأکیدات دکتر احمدی بود.
در پایان نشست هیأت مدیره موسسه خیری
کهریزک مقرر گردید هیأتی متشکل از مدیر
آسایشگاه ،نماینده ای از هیأت مدیره و نیز امور
اداری و در نهایت  2نفر از بازنشستگان عهدهدار
برنامه ریزی و اداره این تش ّکل باشند.

با این توضیح ،نگاهی خواهیم داشت به
برخی داده های آماری ،اساسنامه ،انتظارات و
خواسته های بازنشستگان و نیز اهداف عالیه تأسیس

کانون بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک ...

*برخی داده های آماری

آمارها نشان می دهد اولین گروه از بازنشسته
های آسایشگاه در سال  1369متشکل از  3نفر
از کارکنان این مرکز بوده اند که به مرور و طی
 30سال گذشته ،جمعیت کل آنان به  565نفر
افزایش یافته است .از جمع فوق تعداد 297
نفر را آقایان و  268نفر دیگر را بانوان همکار
تشکیل می دهند.

مطابـق ایـن آمـار متأسـفانه در طـول
سـالهای ذکر شـده تعـداد  52نفـر از همکاران
بازنشسـته بـه رحمـت ایـزدی پیوسـته انـد و
 513نفـر از آنـان هـم اکنـون در قیـد حیـات
هسـتند .همچنیـن ایـن جامعـه آمـاری بـه
مـا مـی گویدتعـداد  126تَـن از همـکاران
بازنشسـته دچار انـواع بیماری هـای زمینه ای
دوران سـالمندی هسـتند که متأسفانه حال 7
تَـن از ایـن عزیزان وخیم گزارش شـده اسـت.

اساسنامه کانون بازنشستگان آسایشگاه
خیریه کهریزک در  4بند کلیات و  8بند
اهداف تعریف و مورد تصویب قرار گرفته
است .کلیات و اهداف تعریف شده در این
اساسنامه به شرح ذیل است:

کلیات
1کانون بازنشستگان آسایشگاهخیریه کهریزک ،انجمنی غیردولتی،
غیر سیاسی و غیر انتفاعی است
و با نظارت عالیه مدیریت محترم
آسایشگاه فعالیت می نماید.
2محل فعالیت کانون در آسایشگاهخیریه کهریزک است.
3مسئولیت اداره کانون به عهدهنفرات منتخب خواهد بود.
4اداره امور بازنشستگان به جزکارکنان رسمی ،حتی االمکان با
استفاده از وجود بازنشستگان
آسایشگاه به صورت داوطلب انجام
خواهد شد.

اهداف:
1عضوگیریداوطلبانهازبازنشستگانآسایشگاه به منظور حفظ و افزایش
وابستگی سازمانی و منزلت اجتماعی
2اخذ اطالعات کلی از بازنشسته بهمنظور همراهی دو سویه در زمینه
های گوناگون جهت بررسی و حل
مشکالت در حد مقدورات
3تشویق و ترغیب بازنشستگانبه منظور مشارکت در فعالیت های
اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،ورزشی
و عام المنفعه
4ایجاد شـرایط الزم برای استفادهمناسـب از تجربیـات ،دانـش و
اطالعـات ارزشـمند بازنشسـتگان
5-تهیه خبر و گزارش از اعضاء

3-تخصیص سبدکاال و اقالم غیرنقدی

در صورت امکان

4-دریافــت کـــارت شناســایی

بازنشسـتگی جهـت سـهولت در

6جـمــعآوری اطالعــات ازبازنشسـتگان جویـای خدمـات
داوطلبانـه و یـا کار جهـت معرفی
به محـل هایی که قب ً
ال درخواسـت
نیـرو داده باشـند.
7استفاده از امکانات موجود دربرنامه ریزی و برگزاری جشن های
دسته جمعی سیاحتی و زیارتی

*اهداف عالیه:

8کلیـه موارد فـوق ،داخلـی بودهو قابلیـت اجرایی در آسایشـگاه را
خواهد داشـت.

به یقین بازنشستگان ،ریشه و استوانه های
آسایشگا خیریه کهریزک هستند که در طول
 48سال گذشته توانسته اند با ارائه خدمات
عاشقانه و صادقانه خود ،یادگاری ارزشمند که
همانا خدمت به ضعیف ترین اقشار جامعه است
را از خود به جای بگذارند.

*چکیـده ای از خواسـته هـا
و انتظـارات بازنشسـته هـای
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک

حال که این بزرگواران به سنین کهنسالی
رسیده اند و بالطبع بر نیازهای جسمی –
روحی و حتی مالی آنان افزوده می شود،
آسایشگاه خیریه کهریزک در حد امکان به
یاری این گرامیان شتافته و در حد مقدورات
بر رفع نیازهای آنان کوشش نماید.

مطابق ارزیابی های انجام شده بر
روی اطالعات مندرج در فرم های اولیه،
انتظارات بازنشستگان به طور خالصه به
شرح ذیل طبقه بندی می شود:
1استخدام فرزندان افراد بازنشستهدر واحد سازمانی محل خدمت خود
یا سایر حوزه های اجرایی آسایشگاه
2برخورداری از خدمات درمانی باتعرفه های رایگان یا ارزان ،استفاده از
تجهیزات کمک حرکتی همانند عصا،
ویلچر ،واکر و ...در هنگام لزوم و در
نهایت بهره مندی از خدمات مشاورهای

رفـت و آمـد و مراجعه بـه واحدهای

مختلـف مجموعـه در صـورت لـزوم

نیازهای روزافزون درمانی -مراقبتی ،ارائه برنامه
های تفریحی و سرگرمی ،بر پایه همایش های
مختلف و شاد در شأن و منزلت ایشان و در یک
کالم بر آورده نمودن خواسته های به حق آنان از
جمله وظایف کانون بازنشستگان آسایشگاه خیریه
کهریزک در آینده نزدیک و دور خواهد بود.
امید است این حرکت نوین و ثمربخش

الگویی برای سایر مراکز مشابه و نیز سازمان

های مردم نهاد باشد تا شأن و منزلت اجتماعی
سالمندان بیش از پیش حفظ و حراست گردد.
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*اساسنامه:

کانون برای درج در بولتن داخلی یا
کانال های مرتبط مجازی و یا اطالع
رسانی سریع جهت همراهی های
داوطلبانه در مراسم و مناسبت های
ملی – مذهبی یا حوادث غیرمترقبه

روانشناسان و مددکاران اجتماعی

شماره 245

حقایقی از خورشید
که نمیدانید!

مرجان یوسفزاده شبستری/پژوهشگر ،نویسنده و مترجم حوزهی فیزیک
خورشیدی دانشکده فیزیک ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
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خورشید همواره برای حیات موجودات
ساکن بر کره زمین مهم بوده است .از  استوا
گرفته که گرمای آن از تابش تقریبا مستقیم و
همیشگی نور خورشید ناشی میشود ،تا مناطق
معتدل در عرضهای میانه و حتی سرزمینهای
پوشیده از یخ ،همگی از تابش نور خورشید تاثیر
میپذیرند .برای درک بهتر خورشید الزم است
حقایق بیشتری را دربارهاش بدانیم.
خورشید یک ستار ه است! مثل خیلی از
ستارههایی که در آسمان شب میبینیم .قلب
تپنده و مادر منظومهی شمسی ما توپ داغ
بزرگی از گازهای درخشان است  .نیروی جاذبه
قوی آن هریک از اعضای منظومه شمسی
مثل سیارات ،سیارکها و دنبالهدارها را در
مدارهایشان نگاه داشته است .خورشید که
 99.8درصد جرم کل منظومه شمسی یعنی
مواد سازنده ماه ،سیارات و دیگر اجرام را به خود
اختصاص داده ،خود از  92.1درصد هیدروژن و
 7.8درصد هلیوم تشکیل شده است و درصد
بسیار کمی از عناصر دیگر را نیز دربر دارد.
امروزه ،تلسکوپها و فضاپیماهای مجهزی
دائما در حال رصد خورشید هستند و فعالیتهای
آن را به طور روزانه ثبت میکنند .شاید بپرسید
چرا این موضوع اهمیت دارد؟ در کنار اهمیت
مطالعهی خورشید با هدف پی بردن به اثرات
آن بر آب و هوا و اقلیم زمین ،این ستاره برای
دانشمندان ستارهشناس به مثابهی آزمایشگاهی
است که  با مطالعه مستمر آن بر اساس دادههای
به دست آمده از این ابزارها میتوانند به اسرار
ستارههای دوردست کهکشان و حتی آنهایی
که در دیگر منظومهها هستند ،پی ببرند.
برای درک بهتر دمای خورشید ،بهتر است ابتدا
به این پرسشها پاسخ دهیم .آیا میدانید دمای آب
در نقطه جوش آن چقدر است؟ یا اینکه دمای ذوب
طال یا فلزات نظیر آن چند درجه سانتیگراد است؟
در خصوص خورشید باید گفت که دمای
آن بسیار باالتر از این حدود است .دمای
خورشید در نواحی مختلف آن متفاوت است.

دمای هسته خورشید چیزی در حدود 15
میلیون درجه سلسیوس است ،این در حالی
است که دمای سطحی آن حدودا  5500درجه
سلسیوس میباشد.
به طور کلی ،خورشید شش منطقه
اصلی دارد" :هسته" ”،ناحیه تابشی" "،ناحیه
همرفتی"؛ سطح مرئی خورشید که "شیدسپهر"
نامیده میشود؛ و ناحیه خارجی خورشید که
"رنگینسپهر" و "تاج" نام دارد .سطح مرئی و قابل
روئیت خورشید همیشه یکنواخت نیست و گاهی
اوقات دارای لکههای خورشیدی سیاه رنگی است.
نخستینبار گالیله این لکهها را بر روی خورشید
کشف کرد .لکههای خورشیدی ناحیههایی بر
روی سطح خورشید هستند که به صورت تیره
نمایان میشوند .این لکهها به دلیل سرد بودن
نسبت به دیگر بخشهای سطح خورشید ،تیره
به نظر میرسند .البته دمای یک لکه خورشیدی
بسیار باال و در حدود  3600درجه سانتیگراد است.
سرد بودن لکهها به نسبت سایر نواحی خورشید
به این دلیل است که لکهها در ناحیههایی شکل
میگیرند که میدان مغناطیسی بسیار قوی
دارند .این میدانهای مغناطیسی چنان قدرتمند
هستند که مقداری از گرمای درونی خورشید را
نگاه داشته و از رسیدنشان به سطح خورشید
جلوگیری میکنند .یک لکه خورشیدی میتواند
چندین برابر کرهی زمین باشد.
خطوط میدان مغناطیسی در نزدیکی لکهها اغلب
درهم پیچیده میشوند ،همدیگر را قطع میکنند
و دوباره اتصال پیدا میکنند .این امر میتواند
سبب آزادسازی ناگهانی انرژی گردد که شرارهی
خورشیدی نامیده میشود .شرارههای خورشیدی
انرژیهای تابشی بزرگی را به درون فضا آزاد میکنند.
این شرارهها اغلب زمین را تحت تاثیر قرار میدهند
اما از آنجایی که زمین توسط س َِپرمغناطیسی
محافظتکنندهای به نام مغناطیسکره احاطه شده
است ،آسیبی  به آن نمیرسانند مگر آنکه شراره
خورشیدی مورد نظر بسیار قوی باشد که در آن
صورت بروز اختالل در شبکههای برق و مخابراتی

را در برخی نقاط روی زمین شاهد خواهیم بود.
خورشید تقریبا یک میلیونبار درخشانتر
از ماه کامل است و چنان درخشان است که
رصد آن با چشم غیرمسلح و بدون استفاده از
تجهیزات (فیلتر) ایمنی ناممکن است و حتی
اگر چند ثانیه به آن خیره شوید ،ممکن است
آسیب دائمی به چشمانتان وارد شود .پس
برای مشاهده مستقیم خورشید ،از دوربینهای
دوچشمی و یا تلسکوپ استفاده نکنید مگر آنکه
این ابزارها مجهز به فیلتر خورشیدی باشند.
از نظر خورشیدشناسان یکی از پرشکوهترین
و زیباترین مناظر طبیعی که هر شخص میتواند
ببیند ،پدیدهی خورشیدگرفتگی کامل یا کسوف
کلی است  .کسوف پدیدهای است که طی آن ماه
بین زمین و خورشید قرار میگیرد .هنگامی که این
اتفاق روی میدهد ،ماه مانع رسیدن نور خورشید
به زمین میشود .تاریک شدن آسمان در وسط
روز ،همراه با پدیدههای جالبی که در پی آن رخ
میدهند ،تجربهای حیرتانگیز به شمار میرود.
در آخر ،به یاد داشته باشید چنانچه در
منطقه خورشیدگرفتگی کامل قرار دارید،
برای مشاهده حالت خورشیدگرفتگی جزئی
که یک ساعت قبل و بعد از خورشیدگرفتگی
کامل روی میدهد به عینکهای مخصوص
خورشیدگرفتگی نیاز دارید.
در پایان به ذکر منابعی میپردازیم که
عالقمندان به رصد خورشید و کسب اطالعات
بیشتر میتوانند به آنها مراجعه نمایند:
http://solarcorona.com
http://solarcorona.com
https://www.nasa.gov/sun
کتاب برای مطالعه ردهی سنی بزرگساالن:

1.
2.
3.

خورشید ،نویسندگان :لئون گلوب ،جِ ی.ا ِم.پاسا ُکف ،مترجم:
مرجان یوسفزاده شبستری ،انتشارات سفیدسار
کتاب برای مطالعه ردهی سنی نوجوانان:

خورشید ما ،نویسنده :مرجان یوسفزاده شبستری،
انتشارات سفیدسار

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)

مراسـم تحویـل سـال 1400
خورشـیدی در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک

مراسم تحویل سال  ۱۴۰۰خورشیدی در
آسایشگاه خیریه کهریزک با حضور گروه
های مختلف هنری در جمع سالمندان و
معلولین  ،ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰
خورشیدی در آسایشگاه خیریه کهریزک
برگزار شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک؛ بـا حضـور جمـع کثیـری از پرسـتاران و
مـددکاران اجتماعـی در کنـار سـالمندان و معلولین
سـاکن در آسایشـگاه خیریه کهریـزک  ،ویژه برنامه
تحویل سـال نو در این مجموعه خیریه برگزار شـد.
حضـور تنـی چنـد از اعضـاء هیـأت مدیره موسسـه
خیریـه کهریزک  ،مدیران و کارکنان آسایشـگاه که
همـواره در لحظات باشـکوه تحویل سـال نو ترجیح
اول آنهـا بـودن در کنـار مددجویـان اسـت  ،از دیگر
جلـوه هـای مانـدگار این مراسـم زیبـا بود.

گروه های مختلف هنری نیز همچون همیشه در جمع
مددجویان حاضر در این مراسم با اجرای برنامههای
شاد و متنوع  ،لبخند شادی را بر چهره مادران و
پدران سالخورده کهریزک نشاندند و ساعاتی خوش
را برای حاضرین رقم زدند  .گروه دف نوازی میالد
به سرپرستی محسن تقی نژاد  ،گروه رقص آذری
به سرپرستی محمدجواد رحمتی  ،مرتضی اشرفی و
رضا صارمی دوتن از خوانندگان مطرح کشور ،از جمله

هنرمندان افتخاری حاضر در این مراسم بودند  ،ضمن
آنکه امیررضاماهی صفت ومهراد نوروزی وظیفه
اجرای برنامهها را عهده دار شدند .مراسم تحویل
سال  ۱۴۰۰خورشیدی در آسایشگاه خیریه کهریزک
با دعا به درگاه خداوند متعال برای در امان ماندن همه
هموطنان عزیزمان از گزند بیماری و عاقبت بخیری
همه نیکوکاران و خادمین کهریزک به پایان رسید .

نشسـت خبـری اصحـاب
رسـانه با مدیـران آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک

ورود این بیماری به کهریزک و با تشکیل ستاد مدیریت
کرونا  ،قرنطینه عمومی در آسایشگاه به مرحله اجرا
درآمد .کلیه بازدید ها ،مالقات ها و حضور گروه های
نیکوکاری تعلیق و تدابیر بهداشتی با کمک های عمده
مردمی و دولتمردان در دستور کار قرار گرفت .

صوفی نژاد با بیان اینکه کهریزک پذیرای
 ۱۷۵۰مددجوی نیازمند از  ۳۱استان کشور
بوده و عزت و آبروی نظام است  ،تصریح
کرد  :با اتکاء به کمک های مردمی و دولتمردان
توانستیم تنگناهای موجود را پاسخگو باشیم ،گرچه
این تنگناها همچنان ادامه دارد و حمایت های همه
جانبه مردمی در استمرار مقابله با بیماری و حفظ
آرامش را می طلبد .
وی یادآور شد  :فشار کاری مضاعف ،هرگز
نتوانست ذره ای اختالل در خدمتگزاری به مددجویان

ایجاد نماید ،چرا که نفس خدمت در کهریزک عشق و
محبت و عاطفه و احساسات پاک کسانی است که می
دانند خادم کسانی هستند که کوچکترین توانی برای
اداره امور خود ندارند .
صوفی نژاد با تشکر از وزیر بهداشت
که شخصاً برای پیگیری واکسیناسیون
سالمندان و معلولین به کهریزک آمدند،
گفت  :با توجه به آسیب پذیری مددجویان و اهمیت
توجه به سالمتی آنان  ،در آغازین روزهای ورود
واکسن کرونا به کشور ،آسایشگاه خیریه کهریزک
مشمول دریافت این واکسن شد تا عالوه بر واکسینه
شدن مددجویان ،واکسیناسیون کارکنان نیز در دستور
کار قرار گیرد.
وی با اظهار امیدواری برای واکسیناسیون گروه های
نیکوکاری در آسایشگاه نیز گفت  :بیش از هزار نفر از
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با مروری بر چالش های اداره آسایشگاه
خیریه کهریزک در شرایط شیوع بیماری
کرونا  ،کنفرانس خبری اصحاب رسانه با
مدیران این مجموعه خیریه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
با گذشت بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا در
اقصی نقاط کشور و انتقال این بیماری به آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،مدیران این مجموعه خیریه
گردهم آمدند تا پاسخگوی سواالت متعدد خبرنگاران
خبرگزاری های معتبر داخلی درباره وضعیت اداره
کهریزک در شرایط کرونا باشند .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در جمع
خبرنگاران با تشریح وضعیت فعلی این مرکز
اظهار داشت  :با توجه به آسیب پذیری سالمندان و
معلولین که دارای انواع بیماریهای زمینه ای هستند،
پیش بینی های اولیه کارشناسان اهل فن نشان از
تلفات حداقل  ۳۰۰نفری مددجویان آسایشگاه خیریه
کهریزک را می داد که خوشبختانه نه تنها هرگز چنین
اتفاقی رخ نداد  ،بلکه با تمهیدات اتخاذ شده توانستیم با
کمترین آسیب از این دوران عبور نماییم .
محمد رضا صوفی نژاد با اشاره به تمهیدات
الزم در دوران کرونا ،گفت  :از آغازین روزهای

شماره 245

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
مردم نوعدوست شهر وظیفه خدمترسانی افتخاری
به مددجویان را عهده دار هستند که با حذف آنان از
چرخه خدمت ،فشار مضاعف و چند برابری به پرسنل
وارد می شود که امیدواریم با تدبیر مسئولین وزارت
بهداشت و واکسیناسیون این افراد ،آنان نیز هرچه
سریعتر به جمع خادمین کهریزک بازگردند .
دکتر محسن رحیمی معاون سالمت
آسایشگاه در پاسخ به پرسش خبرنگاری
مبنی بر وضعیت درمان بیماران مبتال و
نیازهای بهداشتی کهریزک ،تصریح کرد :
دو بخش از  ۲۴بخش بستری مددجویان اختصاص
به درمان بیماران مبتال و نگهداری بهبود یافتگانی
دارد که باید دوران نقاهت را پشت سر بگذارند  .در
حال حاضر عمده نیازهای اساسی مبارزه با کرونا شامل

ماسک و دستکش التکس ،انواع پارچه و ملحفه ،مواد
ضدعفونیکننده و داروهای مرتبط با این بیماری است .
یداهلل رضایی معاون اجرایی آسایشگاه
نیز فرسودگی ابنیه و تاسیسات موجود در
آسایشگاه را یادآور شد و گفت  :موتورخانه
ها و ژنراتور آسایشگاه نیاز به بازسازی اساسی دارند،
ایزوگام و آسفالت پشت بام ساختمان ها همت خیرین
ارجمند را می طلبد و فرسودگی یخچال ها و تلویزیون
های داخل اتاق محل زندگی مددجویان از مهمترین
دغدغه های فعلی این بخش است ،همچنین بسیاری
از  ۱۲۰۰دستگاه ویلچر مددجویان که وسیله حرکتی
آنان است ،نیاز به جایگزینی دارد که امید است به مرور
و با همت نیکوکاران این مهم تحقق یابد .
دکتر بختیاری قائم مقام مرکز علمی

کاربردی کهریزک هم به پرسش خبرگزاری
فارس درباره وضعیت آموزش کارکنان
آسایشگاه ،گفت  :مرکز علمی کاربردی آسایشگاه
خیریه کهریزک با بهره گیری از دانش اساتید برتر
دانشگاه از سال  ۹۶اقدام به آموزش کارکنان در
مقاطع کاردانی و کارشناسی و در پنج رشته از جمله
مراقبت سالمندان نموده است تا بدین وسیله عالوه
بر ارتقاء کیفیت خدمات دهی به مددجویان  ،زمینه
تربیت نیروی انسانی ماهر برای کارآفرینی و اشتغال
زایی را نیز فراهم نماید .

در پایان این کنفرانس خبری  ،مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک بار دیگر از خیرین جامعه دعوت کرد تا در اداره
هرچه بهتر این مجموعه خیریه با حضور پر رونق خود،
یار و یاور مسئولین و دست اندرکاران کهریزک باشند .

با حضور محمدرضا صوفینژاد
صـورت پذیـرفـت ،بـررسـی
چالش های پیش روی کارکنان
آسایشگاه خیریه کهریزک

در ایـام تعطیلات نـوروزی  ،چالش های
پیـش روی کارکنـان واحدهـای مختلـف
آسایشـگاه در دسـتور کار مدیـران ایـن
مجموعـه قـرار گرفت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ؛ در دومیـن مرحلـه از دیـدار نـوروزی
کارکنـان واحدهـای مختلـف بـا مدیـر آسایشـگاه
خیریه کهریزک  ،انـواع دغدغه های کاری مطروحه
در برنامـه آینـده مدیران این مجموعه قـرار گرفت .
مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا تمجیـد از
عملکـرد کارکنـان در طـول سـال گذشـته  ،گفـت
:بـا همه تنگناهـای مالـی و اعتبـاری و نیز وضعیت
خـاص ایجـاد شـده  ،بـا همـت و پشـتکار شـما
همـکاران گرامـی توانسـتیم کارنامه قابـل قبولی را
دریافـت کنیـم .
محمـد رضـا صوفـی نـژاد یـادآور شـد :
تأمیـن زندگـی مطلوب و رفـاه کارکنـان  ،از وظایف
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کاشت نهال صلح و دوستی ،در
روز درختکاری

در هفته منابع طبیعی و با حضور جمعی
از مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه
کهریزک  ،یک اصله نهال زیتون در محوطه
زیبای مجموعه ،کاشته و آبیاری شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه

تعریـف شـده مدیـران آسایشـگاه اسـت و مـا نیـز
درصـدد هسـتیم تـا علاوه بـر تأمیـن رفـاه شـما ،
دغدغههـای کاری همـه حـوزه هـای اجرایـی را به
حداقـل برسـانیم .
وی همچنین بیان داشت  :هرآنچه در رفاه
کارکنان تالش بیشتری صورت گیرد  ،به همان
اندازه آرامش بیشتری در محیط خدمت به مددجویان
حاصل خواهد شد  ،ضمن آنکه همه شما توجه دارید
به کسانی خدمت می کنید که بسیار آسیب پذیر و
ناتوان در انجام امور شخصی خود هستند .
صوفـی نـژاد فرسایشـی بـودن کار در آسایشـگاه
بویـژه کادر درمـان را امـری طبیعی دانسـت و گفت
 :مسـئولیت پذیـری و صبوری شـما در انجام وظیفه

و خدمـت بـه مددجویـان قابـل تحسـین اسـت و از
محـل همیـن تـاب آوری هاسـت کـه کهریـزک
توانسـته اسـت در میـان تمامـی مراکز نگهـداری ،
رتبـه نخسـت خدمت رسـانی بـه جمعیت هـدف را
از آن خـود کنـد.
مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریـزک ،
خروجی دانشـگاه و دانـش آموختگان این
مرکـز را اعتباری ارزشـمند برای کهریزک
برشـمرد و افزود  :جوانان متعهد و دلسـوزی که
از ایـن مرکـز فارغالتحصیل می شـوند  ،مسـئولیت
هـای مختلـف در بخش های بسـتری مددجویان را
بـر عهـده می گیرنـد و مـی توانند خادمیـن موفقی
بـرای کهریزک باشـند.

کهریـزک ؛ در آسـتانه سـال جدید و با کاشـت یک
اصلـه نهـال زیتون در محوطه سرسـبز آسایشـگاه ،
ایـن مجموعـه از هم اکنون خود را آماده اسـتقبال از
بهـار طبیعت مـی کند.

مهندس سید هادی بالدی مسئول فضای
سبز آسایشگاه  ،همه روزهای سال را روز
صیانت از منابع طبیعی دانست و گفت  :چشم
انداز زیبایی که در جای جای محوطه  ۲۰هکتاری
فضای سبز آسایشگاه وجود دارد  ،حاصل زحمات و
خدمات باغبانانی است که در سرما و گرما به انجام
وظیفه خود آگاهی کامل دارند و تالش می کنند تا
این زیبایی همچنان پابرجا بماند .

در این مراسـم نمادین که با حضور مدیر آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک  ،جمعـی از مدیـران و کارکنان در
فضایـی صمیمی برگـزار شـد  ،بار دیگر بـر اهمیت
حفـظ و حراسـت از منابع طبیعی تأکید شـد .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
مهنـدس بلادی بـا اشـاره بـه اقدامـات
گسـترده ایـن واحد برای اسـتقبال از بهار
و سـال جدیـد نیـز گفـت :هـرس درختـان ،
گلـکاری باغچـه ها  ،کاشـت نهـال های متعـدد در
محوطـه و زیباسـازی درختچههای فعلـی از اموری
اسـت کـه در ایـن روزهـا به سـرعت در حـال انجام
اسـت  ،ضمـن آنکـه سمپاشـی و کوددهـی گیاهان
نیـز در دسـتور کار باغبانان آسایشـگاه قـرار دارد .
مسـئول فضای سـبز آسایشـگاه  ،عرضه گل و گیاه
آپارتمانـی بـا قیمت مناسـب بـرای منـازل کارکنان
مجموعـه را از دیگـر برنامههـای پیـش روی ایـن
واحـد برشـمرد و از همـکاران دعـوت کـرد تـا بـا
حضـور در گلخانـه هـای آسایشـگاه  ،گلـدان هـای
مدنظـر خـود را انتخـاب و خریـداری نماینـد .

شـادی بـه اردوی زوج هـای
معلـول رسـید

دیدار نوروزی مدیران و کارکنان
آسایشگاه خیریه کهریزک
در اولین روز سال نو و در فضایی صمیمی،
دیدار نوروزی مدیران و کارکنان آسایشگاه
خیریه کهریزک برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ؛ در دیـدار جمعـی از کارکنـان واحدهای
نقلیـه  ،رختشـویخانه ،آشـپزخانه و واحد پرسـتاری
بـا مدیـران آسایشـگاه  ،بـر اهمیـت رفـع نیازهـا و
خواسـتههای ایـن تالشـگران عرصـه کار و خدمت
صادقانـه در سـال جدیـد تأکیـد شـد .

گفـت  :تمامی خدمـات بهداشـتی و درمانی  ،مالی
و حمایتـی که در طول سـال گذشـته و همه سـالها
شـاهد و ناظر آن بودیم  ،از محل عنایت های شـما
مدیـر گرامی بـه عنوان پـدر معنوی کهریـزک بوده
اسـت و ما همـواره قـدردان زحمـات و محبت های
شـما عزیز کهریزکی هستیم .

رسـم یادبـود  ،شـاخه گلـی زیبـا در هفتـاد و دومین
سـالروز تولد محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک  ،به ایشـان تقدیـم گردید .
چهـارده خانـواده از زوج هـای معلـول
در مجتمـع مسـکونی عمیـد  ،زندگـی
آرام و آسـوده ای را تحـت حمایـت هـای
همیشـگی مددکاران و مدیران آسایشگاه
خیریـه کهریـزک سـپری مـی کننـد .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در دیدار با
کارکنان واحد نقلیه  ،اظهار داشت  :انواع مأموریت
های درون شهری و بین شهری که به شما همکاران
پرتالش محول می شود تا اهداف کاری و اداری
آسایشگاه محقق شود را با دقت و توجه ویژه انجام می
دهید و بارها رضایتمندی از عملکرد شما را در گزارشات
دیده ایم  .امیدواریم ما نیز بتوانیم در رفع مشکالت و
مسائل مختلف شما در حد توان موفق عمل کنیم .
صوفی نژاد در دیدار با کارکنان واحد
رختشویخانه نیز گفت  :انجام وظیفه در یکی از
حساس ترین و سخت ترین واحد های آسایشگاه را
عهده دار هستید  ،ما نیز به نوبه خود تالش خواهیم
کرد تا با ایجاد تسهیالت مختلف  ،از زحمات بی شائبه

شما همکاران خوب و وظیفه شناس بیش از گذشته
قدردانی کنیم .
صوفی نژاد خطاب به کارکنان آشپزخانه که
خواهان برگزاری دوره های آموزشی و نیز
برخورداری از مزایای سختی کار هستند هم
گفت  :بارها تأکید شده است که هرگونه کوتاهی در
انجام وظیفه در آشپزخانه آسایشگاه می تواند فاجعه
ای بزرگ به همراه داشته باشد  ،اما عملکرد شما ثابت
کرده است که می توان با کمترین عارضه به انجام
وظیفه پرداخت و این نشان از تعهد و مسئولیت پذیری
شماست  .رفع دغدغه ها و تأمین امنیت خاطر شما را
به دیده منت می گذاریم و امیدوار هستیم تا بتوانیم به
خواسته هایتان رسیدگی نماییم .

در پایـان جشـن خانوادگـی زوج هـای معلـول و بـه
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با حضور گروه هنرمندان جوان و به
خوانندگی محمد طاهری  ،جشن خانوادگی
زوج های معلول در دومین روز از بهار
طبیعت برگزار شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ؛ عیدانـه زوج هـای معلـول در دومیـن
روز از بهـار طبیعـت توسـط مدیر آسایشـگاه خیریه
کهریـزک  ،تقدیـم آنـان شـد .
در بخشـی از این مراسـم زیبا که بـا هنرنمایی گروه
هنرمنـدان جـوان و بـه خوانندگـی محمـد طاهری
همـراه بود  ،محمد رضا همتی به نمایندگی از سـایر
همسـایه های خـود  ،به تقدیر از زحمات یک سـال
گذشـته مـددکاران و کلیه مدیـران در بهبود کیفیت
زندگی سـاکنین مجتمع مسـکونی معلولین پرداخت
وی همچنیـن با تشـکر از حمایت های بی
دریـغ مدیر آسایشـگاه از جمعیت حاضر ،

شماره 245

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،کارکنان واحد
پرستاری را پیشگامان خدمت رسانی به مددجویان
معرفی و اذعان داشت  :در طول تمامی سالها بویژه
در یکسال گذشته عزت آفرین شدید و ثابت کردید که
میتوان با عشق و عالقه و همدلی نه تنها خادمین خوبی
برای مددجویان بود  ،بلکه حتی تحسین جامعه جهانی
را به دلیل عملکرد عاشقانه خود برانگیخت  .در مقابل
این همه خدمت و آبرومندی سر تعظیم فرود می آوریم
و بهترین روز و روزگار را برای شما آرزو می کنیم .

در جوار آسایشگاه خیریه
کهریزک ; کلنگ احداث منازل
مسکونیکارکنانبهزمینزدهشد

در فاز نخست این پروژه  ،تعداد  ۶۰واحد
مسکونی ویژه کارکنان فاقد منزل مناسب
ساخته و تحویل خواهد شد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; با
همت مهندس جمال الدین هدایت و با حضور اعضاء
هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک  ،کلنگ
احداث منازل مسکونی کارکنان آسایشگاه خیریه
کهریزک در جوار این مجموعه خیریه به زمین زده شد .
این پروژه مسکونی که قرار است در سه بلوک بیست
واحدی در مدت یکسال ساخته شود  ،به آن دسته از
کارکنان متعهد و دلسوز آسایشگاه تعلق می گیرد که
فاقد منزل مناسب بوده و در خانه های استیجاری
زندگی می کنند .
مهندس جمال الدین هدایت  -خیر
نوعدوستی که کلیه هزینه های ساخت این
واحدها را به عهده گرفته است  -در مراسم
کلنگ زنی پروژه احداث منازل مسکونی
کارکنان کهریزک  ،اظهار داشت :
امروز  ،روز خوشبختی من است که در این مرکز
خیریه هستم  .ذات حضرت حق را شاکرم که این

نشست هم اندیشی مدیران
آسایشگاهخیریهکهریزک
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با نگاهی اجمالی به رویدادهای انجام شده
در سال جاری و با بررسی گزارش های
متعدد حوزه های مختلف اجرایی  ،نشست
هماندیشی مدیران آسایشگاه خیریه
کهریزک برگزار شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریزک؛ در آخرین روزهای سـال جـاری و با تأکید
بـر وفـاق و همدلـی  ،نشسـت هماندیشـی معاونین
حـوزه هـای  ۵گانه  ،مدیران و مسـئولین آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک در فضایـی دوسـتانه برگزار شـد .

فرصت را به من داد تا قدمی هرچند کوچک برای
کارکنان کهریزک بردارم .

مهندس هدایت افزود  :تحت تأثیر شخصیت
و انسانیت افرادی قرار گرفتم که حاضرند به بیماران
نیازمند جامعه با جان و دل خدمت کنند و زندگی ساده
خود را با درآمدی اندک اداره نمایند .
این خیر نوعدوست وطن همچنین اذعان داشت  :منت
کهریزک را بر جان می پذیرم و آماده خدمتگزاری به
این سازمان هستم .

در ابتدای این مراسم  ،دکتر حسن احمدی مدیر
عامل موسسه خیریه کهریزک با خیرمقدم به
اسـتماع گـزارش نماینـدگان معاونت هـای مدیریت
آسایشـگاه  ،نگاهی به عملکرد واحدهای پرسـتاری،
تغذیه ،رختشـویخانه ،کمیته رفاه و آموزش  ،بررسی
فعالیـت های سـتاد کرونا  ،حوزه توانبخشـی و مرکز
تحقیـق و توسـعه دانشـگاه کهریـزک و در نهایـت
چالـش هـای پیـش روی اداره آسایشـگاه  ،اهـم
برنامههـای ایـن نشسـت پنـج سـاعته بـا مدیریت
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـود .
در ایـن نشسـت  ،محمـد رضـا صوفـی
نـژاد مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریزک
بـا تقدیـر از عملکـرد مدیـران مختلـف
مجموعه ،اظهار داشـت  :در آستانه  ۵۰سالگی

این نیکوکار ارجمند  ،اذعان داشت :

همه کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک باعث افتخار
و سربلندی این مرکز هستند و قطع ًا خدمت به آنان ،
خدمت به مددجویان خواهد بود ،چرا که وقتی خانواده
کارکنان با آرامش در منازل خود زندگی کنند  ،این
آرامش به محل کار آنان منتقل می شود .
دکتر احمدی یادآور شد  :این منازل مسکونی
با اولویت به کارکنان اجاره نشین  ،کم بضاعت و نیز
مادران سرپرست خانوار تعلق خواهد گرفت تا باری
از دوش آنان در طول زندگی و خدمت صادقانه در
کهریزک برداشته شود .

فعالیـت های آسایشـگاه قرار داریم و خوشـنود از آن
هسـتیم کـه در طـول ایـن سـالها  ،شـاهد پویایی و
تحـرک در تمامـی زمینـه هـا بـوده ایم .
صوفی نژاد اضافه کرد  :در کمتر دستگاهی می توان
دید که اینچنین افرادی با اهلیت  ،وفاق و همدلی
مشغول به خدمت باشند و حاصل آن  .پیشرفت
روزافزون مجموعه در همه زمینه های خدماتی است .

وی بـا اشـاره بـه انـواع گرفتـاری هـای
ناشـی از شـیوع بیماری کرونا در کهریزک
نیـز گفـت  :بیمـاری کرونـا بـرای همـه مـا یک
ارزیابـی بـزرگ بـود تـا بدانیم تا چـه میـزان در کار
خود توانایی ،حساسـیت و اشـتیاق به خدمت داریم .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
صوفی نژاد با نگاهی به پروژه احداث واحدهای
مسکونی ویژه کارکنان هم گفت :امیدواریم این
آرزوی دیرینه به زودی با تکمیل اولین فاز این پروژه
تحقق یابد تا رفاه بیشتر را برای پرسنل شاهد باشیم .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد
سال  ۱۴۰۰برای تمام دنیا بویژه کهریزک ،سالی توأم
با آرامش بیشتر و به دور از هرگونه آسیب ناشی از
همه گیری بیماری و بالیای طبیعی دیگر باشد .

در آســتانه عیــد نــوروز
برگــزار شــد؛ گردهمایــی
عمومــی کارکنــان آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک

با تدبیر سـتاد مدیریت کرونا؛
دلتنگـی هـای مددجویـان به
حداقل می رسـد

با افزایش آمار مالقات خانواده های
مددجویان در ایام تعطیالت نوروزی ،
دلتنگی های این عزیزان به حداقل می رسد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریزک ؛ با شـیوع بیماری کرونا  ،از جمله تدابیری
که برای به حداقل رسـاندن آسـیب به مددجویان در
آسایشـگاه خیریه کهریزک اتخـاذ گردید  ،ممنوعیت

شدند  ،رو به پایان است  .در این سال همه همکاران
گرامی نشان دادند که در نجابت و انظباط شغلی  ،حرف
اول را می زنند و این از برکات خدمت به کسانی است
که کوچکترین توانی برای اداره امور خود ندارند .

صوفی نژاد تصریح کرد  :کوهی از مشکالت در
این سال پیش روی ما بود و خداوند را شاکریم که به
همه توفیق داد تا دست در دست هم  ،بر همه این
سختی ها و تنگناها فائق آییم .

صوفی نژاد با ابراز خوشنودی از اجرای
پروژه واحدهای مسکونی کارکنان نیز گفت:
خداوند همیشه بهانه ای را برای شاد کردن بندگان
حضـور مالقـات کننـدگان و بازدیدکننـدگان در
بخش های مختلف بستری بود .
با بازگشت آرامش نسبی و کنترل وضعیت کرونا در چند
ماه اخیر  ،مالقات خانواده های مددجویان با عزیزان
خود تحت نظارت مددکاران اجتماعی و با اولویت اقوام
درجه یک به صورت محدود آغاز شده است .

دکتـر حمیـده پورفهیـم جانشـین
سـتاد کرونـا در آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک بـا اعلام ایـن خبـر  ،افـزود :
همـه ما از دلتنگـی مددجویان بـرای ممنوعیت و یا
به حداقل رسـیدن مالقـات ها آگاهی کامـل داریم،

خود قرار می دهد و ما نیز خوشحالیم که در آینده ای
نزدیک  ،کلید منازل مسکونی ساخته شده را تحویل
شما عزیزان خواهیم داد .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،کارکنان این
مجموعه خیریه را سربازانی دانست که باعث عزت
و آبرومندی کهریزک هستند و از خدای متعال سال
 ۱۴۰۰را سالی توأم با سالمتی و تندرستی برای
یکایک تالشگران نجیب عرصه خدمت مسئلت کرد .

در پایان این گردهمایی از زحمات زهرا مقدری  ،از
همکاران پیشکسوت و پرتالش آسایشگاه با اهدا لوح
تقدیر و یک شاخه گل زیبا تجلیل شد .

امـا اولویت نخسـت ما حفظ سلامتی عزیزانمان در
بخش های بسـتری اسـت .

دکتر پورفهیم تصریح کرد  :طبیعی است که در
تعطیالت نوروزی  ،تقاضاها برای مالقات خانواده ها
با مددجویان افزایش چشمگیری داشته باشد ،از این رو
و با نظارت مددکاران اجتماعی شاهد حضور مالقات
های بیشتری در این روزها هستیم .
جانشین ستاد مدیریت کرونا اظهار امیدواری کرد با
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم
و کنترل بیماری کرونا  ،روال عادی زندگی به جامعه
بویژه به آسایشگاه خیریه کهریزک بازگردد .
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با اهدا جوایز ارزنده به تنی چند از کارکنان
و ادای احترام به مقام بانوان  ،گردهمایی
عمومی کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک
در فضایی شاد و مفرح برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
؛ با پیوستن امیر اورکی و سامان فراهانی _ دو تن از
هنرمندان نام آشنا و محبوب کشور _ به جمع کارکنان
آسایشگاه خیریه کهریزک و اجرای برنامههای شاد
و متنوع  ،گردهمایی تالشگران عرصه خدمت به
سالمندان و معلولین برگزار شد .
ارائه گزارش عملکرد حوزه های مختلف اجرایی
توسط معاونین ذیربط  ،ادای احترام به مقام بانوان
همکار به مناسبت هشتم مارس _ روز جهانی زن _ و
اهدا جوایز ارزنده به آن دسته از همکارانی که موفق به
پاسخگویی صحیح به سواالت مسابقه شدند  ،از جمله
برنامه های مختلف این همایش بود .
در این گردهمایی  ،مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک با تقدیر از عواملی که موجبات این
دیدار عمومی را فراهم نمودند  ،گفت  :سال
 ۹۹با تمامی مشقات و زحمات فراوانی که همه متحمل
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)

ســیزده نــوروز ســال  1400بــا
خانــواده بــزرگ کهریــزک

کاروان شادی در سیزده نوروز امسال
هم پدران و مادران سالخورده ساکن در
آسایشگاه خیریه کهریزک را فراموش نکرد
و در نشاندن لبخند شادی بر چهره آنان،
سنگ تمام گذاشت .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛
سیزدهمین روز از بهار طبیعت در سال جاری ،باز هم
متفاوت تر از بسیاری سالهای دیگر و بدون حضور
انبوه جمعیت در آسایشگاه خیریه کهریزک سپری شد .
همه سـاله در سیزده نوروز ،بسـیاری از خانواده های
پـدران و مـادران سـالخورده ترجیـح می دادنـد تا در
کنـار عزیـزان خود در محوطه بزرگ آسایشـگاه گرد
هـم آینـد و سـاعات زیبایـی را بـا هم سـپری کنند.
حضـور جمـع کثیـری از نیکـوکاران بویـژه جوانـان
فهیم شـهر نیـز در چنیـن روزی ،گرمابخش محول
سـالمندان و معلولیـن می شـدند تـا آخریـن روز از

تعطیلات نـوروزی را در کهریزک تجربـه نمایند .

گرچــه محدودیــت هــای بهداشــتی و مراقبتــی،
تمامــی ایــن برنامــه هــا را لغــو کــرد ،بــا ایــن حــال
کاروان شــادی آفریــن متشــکل از جوانــان هنرمنــد
شــهر پــدران و مــادران ســالمند را فرامــوش نکرد و
در نشــاندن لبخنــد شــادی بــر چهــره ایــن عزیــزان
ســنگ تمــام گذاشــت .
گروه هنری به سرپرستی و خوانندگی فرخ حاجی پور

ترجیح دادند تا روز طبیعت را در کهریزک باشند و با
اجرای برنامه های زیبا و متنوع ،سفیران شادی برای
جمع زیادی از سالخوردگان جامعه لقب گیرند .

تهیـه انـواع خوراکـی های سـنتی ویژه ایـن روز  ،از
دیگـر اقدامـات شایسـته ای بـود که توسـط خیرین
و نیکـوکاران جامعـه بـرای پذیرایـی از سـالمندان و
معلولیـن تدارک دیده شـد تـا اعالم نماینـد در همه
شـرایط بـه یـاد خانواده بـزرگ کهریزک هسـتند .

جشـن مبعث پیامبـر گرامی
اسالم در آسایشـگاه خیریه
کهریزک
در عیـد خجسـته و مبـارک مبعـث پیامبر
نـور و رحمـت ،حضـرت محمـد مصطفی
(ص) و با حضـور جمع کثیری از هنرمندان
کشـورمان ،آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
شـاهد اجتمـاع سـالمندان و معلولیـن در
گرامیداشـت ایـن روز بـا شـکوه بود .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ؛ با حضور هنرمندان برجسـته رادیو ایران
و برنامـه رادیویـی راه شـب در جمـع سـالمندان و
معلولین  ،جشـن بـزرگ مبعث پیامبر گرامی اسلام
در آسایشـگاه خیریـه کهریـزک برگـزار شـد .
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اجـرای انـواع برنامـه هـای شـاد و متنـوع توسـط
هنرمندانـی چـون اسـتاد سـنجری  ،جاویدنیـا ،
حیـدری ،تیمـوری و نـادری و بـا حضـور خانـم هـا
رنجکـش و پهلوانـی مجریـان توانمنـد رادیـو ایران
 ،سـاعاتی خـوش ارزانـی مددجویـان سـاکن در
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک شـد .
محسـن پزشـکی مدیـر روابـط عمومـی
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا تبریک
عیـد مبعـث پیامبـر گرامـی اسلام بـه

عمـوم هموطنان عزیـز  ،حضور هنرمندان
مشـهور و محبوب میهن در آسایشـگاه را
فرصتـی مغتنـم بـرای شـادی آفرینی در
جمـع مددجویان سـاکن در این مجموعه
خیریه برشـمرد .
پزشـکی بـا تقدیـر از عوامل رادیـو ایران
کـه گرمابخش محفـل کهریزک شـدند ،
گفـت  :خـدای متعـال را شـاکریم کـه در تمامـی
اعیـاد و مناسـبت هـای ملـی _ مذهبـی ،هنرمندان
محبـوب کشـورمان بـه آسایشـگاه مـی آینـد تـا
دلهـای پرشـماری را شـاد نماینـد .
پزشکی تصریح کرد  :همواره در این چنین
مناسبت هایی و تنها با یک هماهنگی  ،شاهد برپایی

چنین اجتماعات باشکوهی هستیم که این نشان از
اعتقاد و باور قلبی نوعدوستان جامعه به خدمت بی
منت به مددجویان تحت پوشش کهریزک است .
مدیــر روابــط عمومــی آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک فراهــم نمــودن
ملزومــات پذیرایــی و ســرویس دهــی به
مددجویــان را از دیگــر اقدامات شایســته
خیریــن در اینگونــه مناســبت هــا اعــام
کــرد و افــزود  :خانــواده بــزرگ و  ۱۷۵۰نفــری
کهریــزک بــا عنایــات الهــی و مســاعدت هــای
بــی دریــغ خیریــن  ،محلــی امــن بــرای زندگــی
محرومیــن تریــن و نیازمندتریــن اقشــار جامعــه
اســت

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

آشتیباطبیعتباکاشتنهالدر
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

بـا دسـتان هنرمنـد سـالمندان ومعلولین
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک البـرز نهال
کاشـته شد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ کاشت درخت در روز درختکاری با دستان
توانمند سالمندان وتوانخواهان برگزارشد.
در این مرکز همه ساله روز درختکاری پاس داشته می
شود وبا دستان توانمند معلولین و سالمندان نهالی به
بار می نشیند .روز پانزدهم اسفند روز درخت کاری نام
دارد و در آستانه بهار هر ایرانی سعی دارد با کاشت
نهال به استقبال بهاری سبز برود .شاید بتوان اینگونه
بیان کرد که هدف اصلی از کاشت یک نهال احترام
به محیط زیست وهوای پاک می باشد .هوای پاکی

که همه انسانها به ویزه سالمندان به آن احتیاج دارند .
روانشناسان آسایشگاه خیریه کهریزک بر این باورند
که آئین سنتی درختکاری که از دیرباز در فرهنگ
ما جا دارد می تواند در سالمندان و توانخواهانن
معلول جسمی  ،حرکتی حس نشاط و سرزندگی را
تقویت کند  ،بدین منظور در این روزهای کرونایی
به منظور کاهش افت خلق در سالمندان وتوانخواهان
به کاشت نهال رو آوردیم تا با ایجاد هرهنگ سازی
درزمینه اهمیت به محیط زیست سالم ارتقاء سالمت

در جامعه را شاهد باشیم و اهمیت به محیط زیست
وحفظ این نعمت الهی به همگان یادآوری شود.
در این مراسم ضمن تفرح و سرگرمی ترویج فرهنگ
سازی و اصالح رفتارهای غلط و آشتی با طبیعت
یادآوری می شود که قطعا می تواند مثمر ثمر باشد .
آئین روز درختکاری در حیاط مرکزی هر سـاختمان
کاملا مجزا برگزارشـد تـا بارعایت پروتـکل های از
پیـش تعییـن شـده آسـیبی متوجـه توانخواهـان و
سـالمندان نباشد .

برگـزاری مراسـم چهارشـنبه
سوری زیر سـایه سـنگین کرونا
در آسایشـگاه خیریـه کهریزک
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مراسـم چهارشـنه سـوری بـا رعایـت
پروتـکل هـای بهداشـتی در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز برگزارشـد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛
مراسم چهارشنبه سوری در ساختمان رز مرکز نگهداری
سالمندان زن و ساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام
اس و ضایعه نخاعی با حضور جمعی از مددجویان برگزارشد.
آخرین سه شنبه سال خورشیدی یا چهارشنبه سوری
از آئین های ملی ایرانیان و یکی از جشنهای اصیل
ایرانی است که از غروب آخرین سهشنبه ماه اسفند ،پس
از نیمهشب تا آخرین چهارشنبه سال برگزار میشود .
به همین مناسبت در این مرکز نیز برگزاری مناسک
و مناسبتهای ملی در تقویم برنامه های اجرائی مراکز
از جایگاه خاصی برخوردار و با استقبال بی نظیر
مددجویان همراه است .اجرای موسیقی شاد و روشن
کردن فشفشه در دورهمی مددجویان نیز یکی دیگر
از آئین های چهارشنبه سوری است که زیبایی خاصی
را به خود اختصاص داده است .
روشن کردن و برافروختن آتش در فضاهای باز و
استفاده از طبیعت و جمع شدن در کنار خانواده یکی
دیگر از رفتارهای نمادین در این روز است .
امسال در سراسر ایران چهارشنبه سوری متفاوتی
را شاهد هستیم و این مرکز نیز با توجه به میهمان
ناخوانده ای به نام کرونا بر اساس رعایت پروتکل
های بهداشتی مراسم چهارشنبه سوری را برگزارکرد
تا آسیبی متوجه سالمندان و مددجویان نباشد .

شماره 245

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

وضوی عشق با همدلی نیکوکاران
در برگزاری مراسم روز پدر در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

بزرگداشت میالد با سعادت حضرت علی (ع)
و جشن روز پدر در آسایشگاه خیریه
کهریزک البرزبرگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ به مناسبت سالروز خجسته میالد با سعادت
موال امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم طی
مراسمی از مقام پدران کهریزکی در ساختمان الله
مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روزی سالمندان مرد
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تجلیل شد .
سیزده رجب زاد روز امام اول شیعیان در تقویم
ایران روز پدر نامگذاری شده است تا به خاطر تمام
فداکاریهایی که پدران یک عمر با عشق و محبت نثار
خانواده کرده اند از پدر که زیباترین واژه برلب است
قدردانی کرد  ،گرچه شاید نتوان آنچنان که بایسته
است از زحمات پدر  ،تکیه گاه امن خانواده تشکر کرد .
امسال گرچه به رسم همه ساله به دلیل شیوع ویروس
کرونا جشن و سرور بدون حضور خیرین و خانواده های
سالمندان برگزارشد اما در یک دورهمی ازمقام پدرانی
که سالهای جوانی خود را پشت سرگذاشته اند و تمام

عمر خودرا درخدمت خانواده بوده اند تجلیل شد .
همچنین اهداء گل به همراه پخش موسیقی به پدران
سالخورده کهریزکی و پخت بورک توسط نیکوکاران
در این مرکز به چشم می خورد که با استقبال
سالمندان به دلیل تنوع در وعده غذایی همراه بود .
ماندانا صالحی مدیر مرکز الله مرکز
نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد گفت:
قدردانی از پدران این مرکز به حرمت چین های
پیشانی شان  ،فداکاری اشان و عشق و محبتشان ،

درچنین روزی امری الزم و ضروری به منظور حفظ
شئونات سالمندان می باشد لذا باید قدرشناسی از
زحمات آنان را سرلوحه زندگی خود قراردهیم .

وی ادامه داد  :در این مرکز حضور نازنین پدران
خیر و برکت است و حضور نیکوکاران در تمامی
مناسبتهای مذهبی  ،تاریخی حاکی از قدرشناسی
نسل جوان تر از پدرانی است که گرچه پیوند نسبی
با آنان ندارند اما به برکت دعایشان واقف هستند .

تبریــک نــوروزی مدیــر
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک
البــرز در ســال 1400
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نوروزی متفاوت با شیوع ویروس کرونا در
آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ دکتر افشین وجدانی مدیریت آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ضمن تبریک سال جدید به تمامی
مددجویان وسالمندان سالی سرشار از سالمتی و
ریشه کن شدن ویروس کرونا را آرزو کرد
صبح امروز دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک به دیدار مددجویان آمد و حلول سال نو وتولد
دوباره بهار را به سالمندان وتوانخواهان این مرکز
تبریک گفت وافزود  :نوروز باستانی یادگار نیاکان و
پیام آور دوستی را به همه شما عزیزانم تیریک می
گویم و امیدوارم در سایه خداوند بهار آفرین روزگارتان
فرخنده باشد.
عید نوروز که از اعیاد رسمی و ملی ایرانیان است آداب
و رسوم خاص خود را دارد و عطر شادی و بهاری
سرسبز را با خود به همراه دارد .
ویروس کرونا گرچه حال و هوای شهر را سرد و

متفاوت کرده و همه جامعه هنوز به نوعی با آن در

گیر هستند اما دلهای خیرین و حضورشان در انجام
کمکهای مالی و تامین آذوقه و مایحتاج اولیه دلگرمی
است برای مددجویانی که چشم امیدشان به خدا و

لطف خیرین است .

دکتر افشین وجدانی اظهار امیدواری کرد  :با
اعمال واکسینه شدن تمامی سالمندان شرایط درسال
جدید به روال عادی تر باز گردد و دوباره برگزاری
جشن و شادمانی  ،بازدید و مالقات با سالمندان و
توانخواهان جانی دوباره بگیرد تا عزیزان ما در این
مرکز از انزوای اجباری رهایی یابند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

جشـن پایـان سـال سـالمندان
خانه گلها در آسایشـگاه خیریه
کهریـزک البرز

جشن خداحافظی با سال  1399در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ جشن خداحافظی با پایان سال  1399و روزهای
سخت و سرد کرونائی با حضور مدیران و مسئولین به
امید بهاری سرسبز در سوئیت سالمندی گلها برگزارشد .
سوئیت سالمندی گلها مرکز نگهداری و توانبخشی
شبانه روزی سالمندانی است که از نیکوکاران و خیرین
این مرکز هستند و همانند سایر بخش ها در سال
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا از موهبت جشن
و سرور دور شده بودند .
با ایجاد شرایط نسبی و واکسینه شدن در این
مرکز  ،به منظور استقبال از سالی جدید جشنی
با حضور سالمندان در این ساختمان برگزارشد .
اجرای گروه موسیقی در این روز به همراه رقص و
پایکوبی ساعاتی پر از عشق و امید به آغاز بهاری

سرسبز را به سالمندان هدیه کرد.

در ایران به رسم همیشگی خداحافظی در مناسبتهای
اجتماعی جایگاه خاص خود را دارد  ،خداحافظی با
پایان سال نیز یکی از این آئین ها ست که توانسته
خداحافظی با تمام خاطرات خوب و بد  ،بخشش
دیگران و خانه تکانی دلها را به تصویر بکشد.

جداشدن از زمستان به امید روزهای سرسبز جایگاه
خاصی در آئین استقبال از بهاری زیبا دارد و امسال
نیز جا دارد برای اولین بار به سبد آرزوهایمان چیزی
اضافه کنیم و آرزو کنیم در این زمستان برای همیشه
با ویروس کرونا خداحافظی کنیم و تمامی سختی های
این دوران را به فراموشی بسپاریم .

عیـــد نـــوروز بـــا مددجویـــان
آسایش ــگاه خیری ــه کهری ــزک
البـــرز
جشــن باشــکوه عیــد ســعید نــوروزدر
کنــار ســالمندان وتوانخواهان آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک البــرز برگزارشــد.

در این مراسم آداب عید نوروز  ،نمازعید  ،دعای خیر
برای همه مردم  ،پوشیدن لباس نو  ،عطر بوی خوش
و دودکردن اسپند و چیدمان سفره های هفت سین
زیبا و متنوع به چشم می خورد که نوید بهاری سرسبز
را می دهد .
پرسنل و مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک به رسم
همیشگی لحظا ت سال تحویل را درکنار مددجویان و
سالمندان گذراندند تا احساس تنهایی نکنند و بدانند تبریک
و دعای خیر به مددجویان همان بهترین حالی است که در
لحظه سال تحویل از صمیم قلب آرزو می کنیم .
دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز به همراه جمعی از مدیران و
معاونین این مر کز در این مراسم حضور
داشتند  .دکتر افشین وجدانی ضمن تبریک

سال جدید  ،تحولی نو را در زندگی شخصی
و کاری همه افراد آرزو کرد و افزود :امیدوارم در
این بهار درخت آرزوهایتان جوانه بزند و زندگی اتان سبز
شود و خداوند لباس عافیت برتن شما عزیزان بپوشاند .
وی گفت  :مددجویان این مرکز عضوی از خانواده
بزرگ کهریزک هستند و در این لحظه ناب تحویل
سال در این بهار جانبخش و سر سبز سالی سرشار از
امید و امنیت را برای همه سالمندان و توانخواهان از
خداوند متعال خواستارم و امیدوارم خدمتگزار خوبی
برای مددجویان باشم .
همچنین نماینده هیئت مدیره و هیئت همراه نیز در
لحظه سال تحویل در کنار مددجویان آسایشگاه خیریه
کهریزک حضور داشتند و ضمن تبریک عید سعید نوروز
سالی به دور از کرونا را برای مددجویان آرزو کردند .
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به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ جشن فرارسیدن نوروز باستانی با همراهی جمعی
از مدیران و مسئولین در مراکز نیلوفر ،رز ،الله  ،یاس
وگلها بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد .
به منظور حفظ سالمت سالمندان و توانخواهان مراسم
جشن در تمامی مراکز در حیاط مرکزی هر ساختمان
جداگانه برگزارشد تا با رعایت پروتکل های بهداشتی
آسیبی متوجه مددجویان نباشد .
گروه دف زن به همراه کارناول شادی  ،گروه موسیقی و
دیجی  ،حاجی فیروز به صورت گروهی و نیکوکاری در
همراهی مراسم نوروز این مرکز را یاری رساندندکه نشان
از سین سخاوت بر سفره هفت سین مددجویان است .
در لحظه تحویل سال دعای یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول
حالنا الی احسن الحال در محوطه به گوش رسید با
آرزوی اینکه حال دل همه مددجویان به بهترین حال
مبدل شود .

شماره 245

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

واکسینه شدن مددجویان در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
با نظارت وزارت بهداشت و درمان

واکسیناسـیون مددجویان سـالمند برای
مقابلـه با کووید  19در آسایشـگاه خیریه
کهریزک البرز آغازشـد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ واکسیناسیون مددجویان آسایشگاه خیریه
کهریزک به منظور مقابله با ویروس کرونا درمراکز
الله  ،رز  ،گلها و پرسنل این مراکز با نظارت وزارت
بهداشت و درمان و با حضور خبرگزاری صدا و سیمای
استان البرز انجام شد .
این اولین دوره واکسینه شدن جمعی از توانخواهان
آسایشگاه البرز است که با هماهنگی وزارت بهداشت
صبح روز چهارشنه بیستم اسفند ماه کار خود را آغاز کرد .
جمعی از اعضاء سازمان بهزیستی  ،وزارت بهداشت
و درمان  ،دانشگاه علوم پزشکی با حضور خود در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز نظارت کامل بر اعمال
تزریق واکسن را عهده دار شدند .
براساس دستور وزارت بهداشت مبنی بر الویت واکسینه
شدن افراد در خانه سالمندان و بر اساس ضرورت نیاز ،
با توجه به سالخوردگی و ابتالء بیشتر به ویروس کرونا
در توانخواهان این مرکز کارخود را آغاز کرد .

می توان گفت  :با آغاز واکسیناسیون امید تازه
ای در کالبد جامعه دمیده شده واگر تا زمان تزریق
بیشترین تعداد جمعیت  ،مردم دستورالعمل های
بهداشتی را رعایت کنند و چند ماه آینده را یکی از
حساس ترین دوران زندگی خود و نزدیکان به حساب
بیاورند شرایط به روال عادی ترباز می گردد .
در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بیش از 525
سالمند  ،بیمار ام اس و ضایعه نخاعی و کودک معلول
شبانه روزی نگهداری می شود که براساس نیاز
سنجی واکسینه شدند .
همچنین کادر درمان این مرکز نیز که از الویت های
تعیین شده وزارت بهداشت هستند امروز در فهرست
افراد واکسینه شده قرار گرفتند.

به منظور پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی بعد از
تزریق واکسن تیم پزشکی و پرستاری این مرکز با
نظارت مستقیم بر شرح حال مددجویان پیگیر شرایط
جسمانی آنان هستند تا از عوارض جانبی در امان باشند .

هــر چنــد شــیوع ویــروس کرونــا درایــران بــه
وضعیــت پایــداری رســیده اســت امــا هــر گونــه کم
توجهــی یــا بــی توجهــی بــه رعایــت دســتورالعمل
هــای بهداشــتی مــی توانــد بــه آغــاز مــوج جدیــد
از شــیوه ایــن ویــروس مــرگ بــار منجــر شــود و
برایــن اســاس رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
نیــز درآسایشــگاه خیریــه کهریــزک حتــی بــا
واکســینه شــدن افــراد ادامــه خواهــد داشــت .

برگزاری جشن سـیزدهمین روز
از مـاه فروردیـن درآسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البرز
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جشن روز طبیعت و مراسم سیزده بدر در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛
مراسم روز طبیعت و جشن سیزده بدر در کنار مددجویان
ساختمان نیلوفرمرکز نگهداری شبانه روز کودکان معلول
و ساختمان رز مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان زن
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد .
سیزده بدر آئینی سنتی است که در آخرین روز نوروز و
سیزدهم فروردین برگزار می شود و با اتمام تعطیالت
نوروزی همراه است  .در این روز خانواده ها در فضای
سبزی در طبیعت روز خود را سپری می کنند .
مددجویان و سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک نیز
امسال در حیاط مرکزی که محوطه ای سبز و زیباست
از این روز استقبال کردند .
شادی و خنده در این دورهمی  ،اجرای موسیقی ،
پخت آش وگره زدن سبزه از آئین هایی است که در
این مرکز مددجویان سیزده نوروز را با آرزوی بدر

شدن تمام مشکالت بدر کردند .
شاید هم آرزوی قلبی تک تک مددجویان این است
که میهمان ناخواندهای به نام کرونا از میانمان برود و
سبزه دلشان را به نیت آرامش گره زدند .
در همراهی این مراسم و پخت آش ویژه مددجویان
و سالمندان نیکوکاران و همراهان همیشه در صحنه

یاری رسان بودند و شادی را به مددجویان هدیه کردند .
در روز سیزده بدر با به دور انداختن سبزه ها در طبیعت
آرزو می کنیم که سیزده بال از مددجویان دورشود و
با جمع کردن هفت سین نوروزی در این مرکز ساز
زندگی با دلشان کوک شود .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

برگـزاری دوره آموزشـی ویـژه
مراقبیـن در آسایشـگاه خیریه
کهریـزک البـرز

اولین دوره آموزشی منسجم خدمات
مراقبتی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
برگزارشد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ این جلسات آموزشی با حفظ دستورالعمل های
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی ویژه کادر مراقبین
در ساختمان نیلوفر مرکز جامع نگهداری و توانبخشی
شبانه روزی کودکان برگزار گردید.
پرسش و پاسخ پیرامون مسائل گوناگون به منظور
ارتقاء سطح خدمات مراقبتی در این دوره آموزشی
که توسط مددکار اجتماعی؛ روانشناس  ،کاردرمانگر
وگفتار درمانگر برگزار می شود توانسته به خوبی در
بهبود عملکر کارکنان ایفای نقش کند .
افکاری روانشناس کودکان شبانه روزی
ساختمان نیلوفر گفت  :این اولین دوره منسجم
ویژه مراقبین می باشد که با هدف بهبود

کیفیت وکارایی در خدمت رسانی اصولی به مددجویان
 ،کاهش آسبیب های اجتماعی حین کار  ،ارتقاء سطح
خدمات مراقبتی برگزار می شود و باتوجه به اینکه
سالمندان وتوانخواهان ساعات زیادی با مراقبین
مراوده دارند قطعا آموزش های الزم به منظور خدمت
رسانی صحیح با کالسهای آموزشی امکان پذیر است .
این دوره آموزشی از دی ماه سال  99کار خود راآغاز
کرده وتا پایان سال 1400ادامه خواهد داشت .این
دوره منسجم قطعا می تواند رفتار سازمانی  ،ارائه

خدمات و بهبود کنترل کیفی را به دنبال داشته باشد .

در این دوره آموزش خود مراقبتی  ،سندرم داون  ،اتیسم،
میکروسفالی در کودکان ومراقبت از آنان  ،مسیر رشد
تکاملی کودکان  ،پوزیشن مناسب هنگام بلع یا
استحمام توانخواهان  ،اصول استفاده مناسب از اسپیلنت
و کفش طبی و  ....توسط استاتید حوزه مربوطه برگزار
می شود که جای امید است پیشرفت در خدمت رسانی
صحیح وکاربردی را به دنبال داشته باشد .

صدای پای همدلی در روزهای
کرونائی با حضور نیکوکاران
بیمه کوثر در آسایشگاه خیریه
کهریزکالبرز
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چــاواری مدیــر روابــط عمومی آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک البــرز در ایــن بازدیــد
اذعــان داشــت  :حضــور شــما در ایــن روزهــای
کرونائــی و همراهــی شــما حاکــی از نگــرش و
نگاهــی ژرف بــه همنوعــان خویــش اســت کــه بــه
دیــده منــت بــر آن ارج می نهیم و بســیار خرســندیم

کــه میزبــان کســانی هســتیم کــه توانخواهــان بــه
منزلــه اعضــاء خانــواده آنــان هســتند .

الزم به ذکر است این بازدید به دلیل شیوع ویروس
کرونا به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در
بخش های بستری انجام نپذیرفت تا آسیبی متوجه
توانخواهان نباشد .

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

جمعی از اعضاء هیئت مدیره بیمه کوثر
از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید
کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک البــرز؛ صبــح روز گذشــته جمعــی از
اعضــاء هیــت مدیــره بیمــه کوثــر بــه منظــور
بازدیــد از بخــش هــای درمانــی ایــن مرکــز در یک
حضــور جمعــی میهمــان ایــن مرکــز شــدند.
ایــن اعضاءکــه ســابقه مشــارکت و همــکاری در
خریــد تجهیــزات پزشــکی ایــن مرکــز را در کارنامه
خیــری خــود ثبــت کــرده انــد ایــن بــار نیــز از
قــول مســاعدت در همــکاری بــه منظــور تامیــن
تجهیــزات مرکــز ســاختمان رز خبــر دادنــد.
خنجری مدیر امور فرهنگی بیمه کوثر اذعان
داشت  :خدمات ارزنده در این مرکز جای تشکر از
مدیران این مرکز و نیکوکاران همیشه در صحنه دارد
که با عشق به همنوعان خود کمک می کنند  .وی
ادامه داد  :افزایش اعتماد عمومی در جامعه با توجه
به خدمات رسانی بی نظیر این مرکز سببی است تا
دوباره در کار خیر سهیم شویم .

شماره 245

متولدین فروردین

در فکر و خیال بودن بدین معنی نیست که شما در رویا و خیاالت خود غرق شدهاید
اما این ماه به اندازه کافی وسوسه تان میکند! وقتی مدام جلوی پایتان سنگ انداخته
میشود حفظ کردن نگرشهای مثبت کار دشواری است  ،حتی ممکن است فکر کنید
برای پیروز شدن در برابر کسانی که با شما مخالفت میکنند و بر ضدتان هستند باید
سخت تر کار کنید .با همه این احوال اگر اجازه ندهید جوابهای منفی حرکتتان را کندتر
کند و اگر تمام حواس خود را روی نگرش نهایی تان متمرکز کنید هر چیزی امکان پذیر
میشود .در اواسط ماه روحیه کنجکاوانه خود را بیشتر کنید و از الک خود بیرون آیید .با
افراد بیشتری در ارتباط باشید و پیشنهادهایی که در سر دارید را به آنها نیز منتقل کنید.

متولدین اردیبهشت

شاید دوست داشتن برای عدهای از متولدین این ماه ایجاد دردسر کند ،بنابراین اگر
میبینید که توانایی تحمل دردسرهای آن را ندارید ،فراموشش کنید .احتماال در راهی که
پیش میروید ،دچار مشکالتی خواهید شد ولی زود قضاوت نکنید و زود از کوره در نروید که
در نهایت ،تحمل این مشکالت نتیجهبخش خواهد بود .نظرات شما در مورد اطرافیان و دوستان
نزدیکتان تغییر خواهد کرد .شما از طرف آنان مورد لطف قرار میگیرید و برای آنان کارهایی
انجام خواهید داد که شما را تشویق خواهند کرد .پیشنهادی خواهید داشت که شروعی برای
پیروزیهای شما خواهد بود ،فقط باید با احتیاط عمل کنید و پلههای ترقی را باحوصله و بدون
عجله طی کنید .تا آنجا که برای شما مقدور است خود را با اعضای خانواده درگیر نکنید.

متولدین خرداد

شما اغلب اجازه میدهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا کند ولی
این کار میتواند این ماه شما را به دردسر بیندازد ؛ فکر و گمان میتواند مفید و
سازنده باشد اما در این ماه ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند  ،تفاوتهایی
که با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را همرنگ جماعت
کنید .خوشبختانه امیدها و آرزوهایی که برای آیندهای روشن تر دارید برای دیگران
انگیزهای میشود تا از خمودگی و افسردگی بیرون بیایند و از طرف دیگر باعث میشود
که شما خود را باور کنید و اعتماد به نفس تان افزایش یابد .در این ماه زندگی به
کام شما خوش تر می آید و بسیاری از فشارهایی که رویتان بود ،برداشته می شود.

متولدین تیر

تصمیم گرفته بودی مهارت دوست یابی ات را بیشتر کنی ،یادت باشد تداوم
صمیمیت از شروع آن مهم تر است .اغلب اوقات به راحتی با دیگران صمیمی می
شوی ،ولی خیلی زود دلسرد می گردی و نمی توانی صمیمیت سابق را حفظ کنی.
دوستی مهارت می خواهد و استحکام آن هنرمندی الزم دارد .در مسیر زندگی
مطمئناً سختی ها و مشکالت فراوانی پیش می آید که باید با گذشت و صداقت
آنها را از پیش پا برداشت .تبسم جرقه عشق و دوستی است .هرگز بر سر کسی که
دوستش داری فریاد نزن و او را تحقیر نکن ..از خودت بپرس چقدر برای رسیدن به
خواسته هایت وقت و انرژی گذاشته ای ..در میانه ماه به دو هدف واقعی ات می رسی.

متولدین مرداد

اعضای خانواده از شما توقع دارند که کمی از وقت خودتان را صرف آنها کنید  ،این
خواسته آنها چندان بیجا نیست و اگر به آن مبادرت کنید پشیمان نخواهید شد .منتظر
رسیدن یک نامه یا نتیجه یک کار هستید که به زودی ان را دریافت خواهید کرد ؛ در
این ماه با موجی از توقعات از جانب دیگران مواجه خواهید شد  ،به خودتان سخت
نگیرید و سعی کنید تا آنجا که برایتان مقدور است بکوشید و نه بیشتر .به فرصتی دست
میابید تا به جنبه های مهم زندگی خود بیشتر فکر کنید و تصمیمات جدی و عمده در
مورد کار و حرفه تان بگیرید .در اواسط ماه از این که حال و هوایتان به بهترین شکل
ممکن تغییر خواهد کرد و روابط عاطفی بهتری را با اطرافیان تان برقرار می کنید.

متولدین شهریور

فعالیتها در این ماه بطور کلی خوب خواهند بود و فرصتی برای بدست آوردن
آرامش و شناخت خود خواهد رسید .دامنه ارتباطات با خویشاوندان همراه با یک
رابطه صمیمی خواهد بود .با همسر خود دوستانه تر و با اندیشه باشید و از رابطه
صلح آمیزتان لذت ببرید .کمی خودخواه در عشق هستید و به تمایالت خود اهمیت
زیادی می دهید اما شریک عشقی شما را با یک وضعیت غیر منتظره غافلگیر میکنید.
مسئولیت های حرفه ای و شغلی افزایش پیدا می کنند و نیازمند توجه ویژه ای
برای انجام آنها هستند .یک سود مالی ناگهانی و غیر منتظره پیش بینی می شود.

متولدین مهر

در اسفند ماه رویه ی جدیدی در رابطه تان پیش می آید .حاال چه در رابطه ای که هستید
و یا در یک رابطه ی جدید .و همه چیز به تصمیم شما بستگی دارد که می خواهید چه
چیزی را بدست بیاورید .خانه و خانواده برای شما جایگاه ویژه ای دارد .که تالش تان برای
حفظ آن این ماه از همیشه بیشتر خواهد بود .در شغل تان نیز اسفند ماه موقعیتی عالی برای
نشان دادن توانایی ها و مهارت ها و ثابت کردن جایگاه تان خواهد بود .باید بدانید که این
ماه شما بسیار خوش شانس خواهید بود .در شغل و حرفه تان یک موقعیت قابل توجهی را
کسب می کنید .در اواسط ماه فرصتی در اختیارتان قرار می گیرد که نباید آن را از دست
دهید ،در غیر این صورت دیگران از شما پیشی می گیرند و جای شما را پر می کنند.

متولدین آبان

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 است ،به شرط آنکه به دامان دین ،اخالق و عرفان روی آورید .باید
از کوته نظری و سطحی بینی چشم بپوشید و بیشتر از گذشته به حقایق توجه
کنید ؛ بهتر است زیاد اهل تظاهر نباشید ؛ بگذارید اطرافیان شما حقایق را ببینند
با این اوصاف شما را بیشتر دوست خواهند داشت و موفق تر از گذشته خواهید بود.

متولدین آذر

در شک و تردیدی ،آن کاری را بکن که قلبت به تو می گوید .مطمئن باش به
آرزوهایت خواهی رسید .در ماه گذشته زیاد میل به مصرف گرایی داشته ای ،از این به
بعد کمی باید جلوی خودت را بگیری و کمتر خرج کنی .تالش کن به تعادل برسی.
اگر نکات منفی را از خودت دور کنی زندگی بهتری خواهی داشت .بیماری که نگران
حالش هستی به زودی بهبود می یابد .مدت ها در انتظار تغییر شغل یا مکان بوده ای،
تا چند ماه دیگر گشایشی پیدا می شود و آنگاه با خیال راحت اقدام می کنی .تا
می توانی دست نیازمندان را بگیر و صدقه بده .نظر بزرگان خانواده را محترم بشمار.

متولدین دی

در اسفند ماه وقتی صحبت از عشق و زندگی عاطفی تان می شود ،همراه با خوش بینی،
شانس ،رضایتمندی و خوشحالی خواهد بود .شما این ماه در نظر سایرین بسیار جذاب
تر و دلربا تر هستید و همین باعث می شود که اعتماد به نفستان باال برود و دیگران به
سمت شما جذب شوند .این ماه شما بشدت احساساتی هستید .اگر بخواهیم صادق باشیم
باید بگوییم تا پایان امسال منتظر معجزه باشید که خواهد آمد .از نظر شغلی هم این ماه
شانس با شما یار خواهد بود .فرصت های شغلی بسیاری در اسفند ماه خواهید داشت که
به پیشرفت و موفقیت شما می انجامد .تمام طول اسفند ماه شرایط مالی تان بهبود پیدا می
کند و پول خوبی بدست خواهید آورد .در کل اسفند ماه برای دی ماهی ها ،ماه شانس است.

متولدین بهمن

اگر به خدای بزرگ ایمان داشته باشی ،دلیلی برای هراس از ناشناخته ها نخواهی
داشت .میتوانی با خاطر جمعی و مسرت به آینده بنگری ،زیرا اراده خداوند در زندگی
ات جاری است .امور ناشناخته و غیر منتظره تو را از پای در نمی آورند ،زیرا میدانی
که ار هر موقعیتی میتوانی بهره ببری .در زندگی مسئولیت پذیر باش .اگر وظایف
راب ه درستی انجام بدهی موفقیت میتوانی بهره ببری .اگر اراده و پشتکار را در خود
بپرورانی ،بدون تردید دست خداوند همیشه نگهدارت خواهد بود و هدایتت خواهد کرد
و از بی قراری رهایی خواهی یافت .در این ماه ،سعی کن با دوستان و افرادی که باعث
پیشرفتت می شوند ،بیشتر رابطه برقرار کنی .صدقه دادن و خیرات کردن را فراموش نکن.

متولدین اسفند

خرید وسایل جدید را به زودی شروع می کنی .می خواهی مسایل مالی را با دید دیگری
نگاه کنی ،اما اهل حساب و کتاب نیستی .اگر الزم است از کسی که بتواند مشاوره های
خوبی به تو بدهد استفاده کن .هرگز برای دستیابی به اهدافت ،قوانین را زیر پا نگذاشته
ای و هر جایی می روی این حسن اخالقت زبان زد خاص و عام است .افراد زیر دستت را
مورد تحسین قرار بده ،پس از مدتی خواهی دید که کارآیی آنها بهتر خواهد شد .نیازهای
ویژه اطرافیان و خانواده ات را درک کن .در این ماه ،با استرس و عصبانیت برخورد نکن،
زیرا نگرش های مثبت خود را از دست می دهی و احساسات منفی بر تو غلبه خواهند
کرد .پیش داوری ها را کنار بگذار .کارهای اداری پیش آمده ،که احتیاج به زمان دارند.
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