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در طـول  ۳۰سـال آينـده سـالمندان
حـدود  20درصـد از جمعيـت جهـان را
تشـكيل مـي دهنـد .سـازمان بهداشـت
جهانی تخمين زده تا سـال  ۲۰۵۰جمعيت
سـالمندان بـه  ۲ميليـارد نفر برسـد .یعنی
اینکـه كـه بـه ازاء هـر  ۵نفر جمعیـت دنیا
يك نفر سـالمند می باشـد .بـه اين ترتيب
نـه فقط در كشـورهاي توسـعه یافته .بلکه
در كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز بخش
بزرگـي از جمعيـت افراد را باالي  ۶۰سـال
تشـكيل مـي دهنـد و هر سـال نسـبت آن
افزایـش پیـدا مـی کنـد .افزايـش نسـبت
سـالمندي ایجـاب مـی کند کـه جوامع در
حـال توسـعه از جمله ایـران خـود را برای
سـالمندی آمـاده نمایـد .در کنـار فراهـم
نمـودن شـرایط زیسـتی و اجتماعـی برای
سـالمندان در محیـط زندگـی  ،احتـرام به
سـالمندان و حضـور آنهـا به عنـوان بزرگ
خانـواده در مراسـمات آیینـی و سـنتی نه
تنهـا مهـم اسـت بلکـه از نیازهـای مـادی
هـم شـاید برتـر باشـد زیـرا ايجـاد فضايي
آرام در کنـار خانـواده آنـان را بـه ادامـه

زندگـي تشـويق نمـوده و از آنـان عناصري
زنـده و پويا می سـازد که احسـاس داشـته
باشـند در خانـواده و جامعـه هنـوز ایفـای
نقـش دارند .
بـر اسـاس گزارشهـای سـازمان ملـل
امروزه بسـیاری از کشـورهای توسعهیافته،
سـاخت جمعیتـی سـالخوردهای پیـدا
کردهانـد ،برخـی از کشـورهای در حـال
توسـعه ،در آسـتانهی ورود بـه مرحلـهی
سـالخوردگی جمعیت هسـتند و بسـیاری
از کشـورها هنـوز سـاخت جمعیتی بسـیار
جوانـی دارند کـه در فرایند انتقال جمعیت
انتظـار مـیرود که این کشـورها نیز چنین
فراینـدی را طـی نماینـد .بـه بیانـی دیگر،
سـالخوردگی جمعیـت ،پدیـدهی فراگیری
اسـت کـه همـه کشـورها را بـا شـدت و
ضعـف فـرا خواهـد گرفـت .نکتـهی قابـل
توجه این اسـت کـه اگر چه سـالمندی در
مناطـق توسـعهیافتهی جهـان بـه سـرعت
شـکل گرفتـه اسـت ولـی مناطـق کمتـر
توسـعهیافته ایـن پدیـده را سـریعتر و در
یـک دورهی زمانی کوتاهتـر تجربه خواهند

کـرد .بنـا بـر ایـن الزم اسـت بـا بررسـی
تحـوالت جمعیـت سـالمندان در جهان به
بررسـی عوامـل شـکلگیری سـالمندی و
پیامدهـای آن و لزوم سیاسـتگذاری برای
مواجـه بـا ایـن پیامدهـا پرداخته شـود.

آمار سالمندی در جهان و ایران:
• در جهان  901میلیون نفر در سـال
 2015بیـش از  60سـال داشـتند و
در ایـران  8/2میلیـون نفر()%21/5
• در جهـان  1/4میلیارد نفر در سـال
 2030بیـش از  60سـال خواهنـد
داشـت کـه این آمـار در ایـران 14/4
میلیون نفـر ()%16/5
• در جهـان  2/09میلیـارد نفـر در
سـال  2050بیـش از  60سـال
خواهنـد داشـت کـه ایـن آمـار در
ایـران  31/2میلیـون نفـر ( )%5/21
بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیا در
مرحلـه سـوم سـالمندی قرار دارنـد و ژاپن

بـا دارا بـودن بیشـترین نرخ سـالخوردگی،
دارای  24درصد جمعیت سـالمندی است.
همچنیـن براسـاس آخریـن تحقیقاتـی
کـه مرکـز تحقیقـات سـالمندی دانشـگاه
سـوت همپتـون انجام داده اسـت ،در میان
 91کشـوری کـه آمـار و اطالعـات کافـی
از جمعیـت خـود دارن ،کشـورهای سـوئد،
نروژ و المان بهترین کشـورها برای سـپری
کـردن دوران پیـری هسـتند و در مقابـل
کشـورهای پاکسـتانف تانزانیا و افغانسـتان
بدترین کشـورها هسـتند.
هرچـه تعداد سـالمندان کشـوری کمتر
باشـد ،احتمـال پوشـش رفـاه اجتماعـی
در آنجـا بیشـتر مـی شـود .امـا بطـور کلی
کشـورهایی کـه نـرخ سـالمندان در آنهـا
بیشـتر  ،تمایـل بـه بهبـود شـرایط در آنها
نیز بیشـتر اسـت.

سـالمندان در ایـن پنج کشـور
آسـوده تـر زندگی مـی کنند:
• هلند :سالمندان غم مستمری
ندارند و کشور هلند ،آماده ترین
خزانه برای پرداخت مستمری است.
• ژاپن :متوسـط سـن بازنشسـتگی
 64سـال هسـت و اونهـا احسـاس
مفیـد بـودن دارند.

ایــن کشــور وجــود دارد کــه روزانــه
 200هــزار ســالمند از آن اســتفاده
مــی کننــد.
مرز سالمندی در کشور ایران  60سالگی
و در میانگین جهانی   65سالگی است.
بررسی های آماری حاکی از افزایش تعداد
سالمندان در دو دهه آینده است.
در حــال حاضــر  8میلیــون و نزدیــک
بــه  %9/1جمعیــت کشــور را ســالمندان
تشــکیل میدهنــد .امــا بایــد توجــه
کنیــم کــه ایــن رقــم در ســال  1400بــه
 %12و در ســال  1430جمعیــت ســالمند
کشــور بــه  %25مــی رســد .بنابرایــن
جامعــه ،خانــواده ،مبلمــان شــهرها و...
بایــد بــرای روبــرو شــدن بــا ایــن تعــداد
ســالمند در آینــده نزدیــک آمادگــی هــای
بیشــتری داشــته باشــند.
یــک پنجــم از طــول زندگــی افــراد در
مقطــع ســالمندی اســت پــس بــه مقولــه
ســالمندی نبایــد بــه عنــوان یــک تهدیــد
یــا ســونامی نــگاه کنیــم .اگــر برنامــه های
علمــی و اصولــی منســجم تــری داشــته
باشــیم قطعـاً مــی توانیــم از اســتعدادها و
ظرفیــت هایشــان بخوبــی اســتفاده کنیــم.

طــی  40ســال گذشــته متوســط طــول
عمــر درکشــور دو برابــر شــده اســت .ایــن
رقــم بــرای زنــان بــه  81و مــردان بــه 76
ســال رســیده اســت و امــروزه بــه ازای هــر
 100ســالمند مــرد 107 ،ســالمند زن در
کشــور وجــود دارد  .باتوجــه بــه مســن
شــدن جمعیــت ایران،نیــاز بــه مراقبــت
هــا بــرای ایــن گــروه ســنی داریــم.
بخشــی از افســردگی هــا نیــز بــه دلیــل
بــی احترامــی و بــی توجهــی اســت کــه در
همــه ســنین ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.
ســالمندان امــروز ،بــا ســالمندان دیــروز
فــرق اساســی دارنــد .در آینــده ســالمندان
بــا ســوادتر خواهنــد بود.بنابرایــن بایــد
ســاختارهای اجتماعی،فرهنگی ،آموزشــی،
درمانــی و از همــه مهــم تــر آمادگــی های
روانــی زندگــی ســالمندان بــا جدیــت
بررســی شــود.
در حــال حاضــر  21هــزار ســالمند در
مراکــز نگهــداری ســازمان بهزیســتی و
مراکــز خیریــه نگهــداری مــی شــوند.
منبع:
مرکز آمارسالمندان ایران
مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه سوت همپتون

•فرانسه :مهد مراقبت پزشکی است و
بهترین سیستم مراقبت های بهداشتی
را در دنیا دارد .نظام درمانی فرانسه به
گونه ای است که نیازهای درمانی
بلندمدت را پوشش می دهد.

•مکزیــک :بهتریــن مــکان بــرای
حضــور ســالمندان در صحنــه هــای
اجتماعــی اســت .حــدود  7هــزار
مرکــز اجتماعــی دولتــی در سراســر

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

•نیکاراگوئـه :از بهترین مـکان ها
بـرای مسـتأجری اسـت .سـالمندان
در ایـن کشـور مشـکل چندانی برای
تهیـه مسـکن ندارند.
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روز جهانی سالمند
یادآور رعایت حقوق شهروندی سـالخوردگان جامعه
9مهر مصادف با روز جهانی سالمند ،از جمله
مناسبت هایی است که همه ساله در آسایشگاه
خیریه کهریزک گرامی داشته می شود  .در این
روز خاص عالوه بر آنکه گردهمایی با شکوهی
برای سالمندان این خانواده بزرگ تدارک دیده
می شود  ،بار دیگر به همه کارکنان یادآوری می
گردد که عزت و احترام سالمندان و رسیدگی
به نیازهای آنان  ،وظیفه ذاتی و اخالقی همگان
است و در این مسیر قطعاً کوچکترین کوتاهی
در اذهان کارکنان جایی ندارد .
گرچه در کهریزک همه روزه  ،روز سالمند
است و یکی از اهداف اصلی و اساس تأسیس
آسایشگاه  ،خدمت به سالمندان است  ،با این
حال باید توجه داشت این گرامیان همانطور که
روزگاری بزرگ خانواده خود بودند و اهل خانه
خود را ملزم به احترام به آنان می دانستند ،
امروز نیز که به هر دلیل از منزل خود جدا
شده و به خانه سالمندان نقل مکان کرده اند
 ،همچنان باید مورد تکریم و احترام باشند تا
رسالت آسایشگاه خیریه کهریزک آنطور که
شایسته و بایسته است  ،به سرانجام برسد .
در همین راستا  ،ذکر دو نکته به همه
همکاران گرانقدر به ویژه کادر پرستاری  ،درمانی
و مددکاری را الزم می دانم یادآوری نمایم .

حقوق شهروندی سالمندان  ،حفظ شود
در برخی جوامع  ،افراد متمول  ،صاحب
منصبان و تحصیل کردگان را شهروند درجه یک
محسوب و دیگر افراد عادی جامعه را شهروندان
درجه دو به شمار می آورند که البته تفسیر
ناصحیحی است و تمامی آحاد جامعه باید از
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حق و حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند .
در برخی دیگر از فرهنگ ها  ،آن دسته از افراد
مفلوک و بیمار و از کار افتاده را که نه توانی برای
فعالیت های اجتماعی دارند و نه از عهده امورات
خویش بر می آیند  ،به عنوان کسانی قلمداد می
کنند که بهتر است در گوشه ای از شهر جمع
آوری شوند و در حد تأمین خورد و خوراک و
پوشاک و رعایت بهداشت  ،برای آنان سرویس
دهی گردد تا به پایان عمر خود برسند .
در اینجـا الزم مـی دانـم کـه بـا قاطعیـت
اعلام نمایـم هرگـز ایـن فرهنـگ نادرسـت
در آسایشـگاه خیریـه کهریـزک جایـی نـدارد
و علاوه بـر آنکـه سـالمندان ایـن مجتمـع
 ،صاحبـان و مالـکان اصلـی ایـن خانـه بـزرگ
قلمـداد مـی شـوند  .حـق دارنـد تـا از کلیـه
امتیـازات یـک شـهروند عـادی برخـوردار
باشـند  .گـردش و تفریـح  ،برخـورداری از
امکانـات رفاهـی  ،کار و فعالیـت در حـد تـوان
جسـمانی  ،آمـوزش مهـارت هـای زندگـی در
دوران سـالمندی و سـایر حقوقـی که منجر به
برابـری منزلـت اجتماعـی آنـان با سـایر افراد
جامعـه می گردد  ،از اهداف مشـخص و معین
کهریـزک بـوده و هسـت .

هیچ سالمندی به حال خود رها نمی شود

در طبقه بندی سالمندان ساکن در آسایشگاه،
به دو گروه عمده بر می خوریم که نیاز به
سرویس دهی دارند  .آن دسته از سالمندانی
که آگاهی کامل ذهنی و یا حرکتی دارند و می
توانند نیازهای خود را به پرستاران و مراقبین
و مددکاران خود اعالم نمایند  .طبیعی است
که خدمت رسانی به این طیف از سالمندان با
چالش های جدی مواجه نمی شود .
اما در گروه دوم  ،جمع دیگری هستند که کام ً
ال
وابسته به تخت بوده و حتی از بازگویی نیازهای
شخصی خود نیز عاجز هستند  .در اینجا وجدان
کاری و تعهدات اخالقی مراقبین و سایر کادر
خدماتی باید بیش از گروه نخست به کار آید و توجه
کافی داشته باشند که هر انسانی به ویژه سالمندان
در ساعات و روزهای مختلف چه نیازهایی دارند
که باید برآورده شود  .آن عزیز سالمندی که نیمه
شب بیدار است و چشم به راه آمدن پرستار بر
بالین خود  ،قطعاً نیازی دارد  ،یا بی قرار است یا
تشنه  ،یا دلتنگ دیدار خانواده است و یا دردی
در بدن دارد که او را در آن ساعات از شب بیدار
نگه داشته که باید توجه کافی به اینگونه زمینه
ها همواره در اذهان کارکنان آسایشگاه خیریه
کهریزک باشد  .سرویس دهی مناسب و به موقع
 ،ثبت عالئم حیاتی  ،ارتباط مستمر مددکاران با
خویشاوندان آنان برای دلجویی و در یک کالم
زندگی بخشی به کسانی که در سخت ترین
دوران زندگی خود به سر می برند و چاره
ای جز تحمل وضع موجود ندارند  ،از
وظایف تعریف شده کارکنان آسایشگاه
خیریه کهریزک است .
از خداوند متعال برای تمامی
کارکنانی که آگاهانه و متعهدانه
در رفع نیازهای همه گروه های
سنی و جسمی سالمندان این
مجموعه خیریه در تالشی
خستگی ناپذیر هستند  ،توفیقات
روز افزون مسئلت دارم و امیدوارم
همه آنان در پناه خداوند متعال
همراه با خانواده های خود در
صحت و سالمت و به دور از هر
گونه گزند و بیماری  ،روزگار را به
خوشی و خرمی سپری نمایند   .

دلنوشته  /محمد رضا همتی  /آسایشگاه خیریه کهریزک

الهی که همه حاجت روا بشن ...؟!

میون این جمعیت بزرگ ،افراد زیادی
هستند که همه ساله در یک یا چند مناسبت
مذهبی با درست کردن نذری و پخش اون ،به
آرامش دل و جان میرسن.
حلوا ،شله زرد ،هلیم ،آش و یا پخت انواع
غذا در برنامه مردم شریف و نجیب شهره که
اینطوری نذرشون رو ادا می کنن.
یادمه اون قدیما مثل االن کاسه بشقاب یکبار
مصرف نبود .هر خونواده ای که می خواست
نذری بده ،باید یک عالمه ظرف و ظروف از این و
اون قرض می گرفت یا کرایه می کرد تا خونه به
خونه غذا یا هر خوراکی که آماده کرده رو به در
و همسایه و حتی چندتا کوچه اون طرف تر بده.
هیچ وقت یادم نمیره هر وقت در خونه ما
نذری می آوردن ،اولین جمله ای که به اون
خانوم یا آقا می گفتیم ،این بود « :قبول باشه»
و او هم در حالیکه واقعاً به آرامش می رسید،
در جواب می گفت  « :قبول حق باشه یا خدا
قبول کنه » .موقع رفتن هم تأکید می کرد که
چند دقیقه دیگه میاد تا ظرف خالی رو ببره.

هنوزم که هنوزه کم و بیش این سنت
پابرجاست و تو مناسبت های مذهبی و البته
با ظروف یکبار مصرف  ،غذا تو کوچه و محله
ها پخش میشه ،بدون اینکه معلوم باشه چه
کسانی احتیاج به اون غذا دارن یا نه.......

اما ؛
اما چرا بعضی از نذری دهنده ها به این فکر
نمی کنند که میشه به جای پخت و پز انواع
غذا یا خوراکی های دیگه ،نیاز چندتا خونواده
واقعاً گرفتار رو برطرف کنن؟ چرا فکر نمی
کنن که مراکز زیادی تو سطح شهر هستند
که اص ً
ال کارشون رسیدگی به آسیب دیدگان
و نیازمندان جامعه است و اتفاقاً چشم به راه
کمک های مردمی هستند؟ چرا راحت ترین و
بهترین کار ممکن رو انجام نمیدن تا دل خدای
خوب و مهربون رو بیشتر از همیشه شاد کنند
؟ و چراهای زیاد دیگه ..........

خالصه اینکه یه خونواده با کلی فامیل و
اطرافیان بسیج می شدن که این نذری رو
درست و پخش کنن.

بله دوستان ؛

راستش رو بخواین هیچ وقت ندیدم یا نشنیدم
وقتی در خونه ای رو برای دادن نذری می زدن،

خدای نکرده اصأل قصد جسارت ندارم به
خونواده هایی که هنوزم اصرار دارند باید نذری

خدای بزرگ حاجت همه حاجتمندان
و یاری کنندگان افراد ضعیف جامعه رو
از درگاه بزرگش ببخشه و ثواب دنیا و

آخرت رو نصیبشون کنه.

آمـــیـــن
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این دفعه می خوام یه سری بزنم به کوچه
و محله های شهر ،جایی که مردمان بسیاری
اونجا زندگی می کنند ،دنبال آرامش هستند و
بسیاری از اونها دل های پاک و بی ریایی دارن.

سوال کنن که  « :آش نذری آوردم یا مث ً
ال غذا
آوردم ،احتیاج دارید یا نه » .اصأل همچین چیزی
محال و عیب بود .تازه به یاد ندارم هیچ خونواده
ای ظرف نذری رو نگیره و بگه  « :ما احتیاج
نداریم ،دست شما درد نکنه »  .اینم عیب بود
و االن هم هست .حتی اگه الزم هم نداشتن،
دست نذری دهنده رو بر نمی گردوندن که مبادا
ناراحت بشه و اصأل این کار رو گناه می دونستن.

هاشون رو تو کوچه و محله خودشون پخش
کنند و بگم که دنبال اسم و رسم در کردن
هستند ،بلکه می خوام بگم این سنت قشنگ و
دیرینه رو که خیلی ساله تو خونواده ها هست،
میشه با روش های خیلی بهتری انجام داد.
کار سختی هم نیست ،االن که ماشااهلل همه به
اینترنت دسترسی دارند و کافیه یه جستجو درباره
مراکز نگهداری از بیماران ،سالمندان ،معلولین،
کودکان عقب مانده یا آدم های بی کس و کار
بکنند تا زود مقصد مورد نظر رو گیر بیارن .اگر
حوصله اینکار رو هم ندارند ،خیلی راحت از هر
شخص معتمد و آگاهی بپرسن که مرکز نگهداری
از نیازمندان یا بیماران رو می شناسی که می خوام
نذر و نذورات خونواده رو اونجا بدم ،فوری معرفی
می کنند و اینجوری حق به حق دار میرسه.
گرچه این فرهنگ ناب سالهاست داره تو
جامعه جا می افته و مردم نذوراتشون رو به
مراکز خیریه و موسسات کمک به بیماران
میدن ،با این حال بازم الزمه که یادآوری کنیم
چشم انتظاران گرفتار و زیادی منتظر دریافت
کمک های مردمی هستند تا زندگی آروم و
آسوده ای رو در روزگاری که به اونها روی
خوش نشون نداده ،داشته باشند.

شماره 250

دکتررضافـدای وطن /پزشـک و دکتری
سالمت سـالمندان ،هیأت علمی دانشگاه
علـوم توانبخشـی و سلامت اجتماعـی
مریـم ترابیان  /دکتر سـالمند شناسـی

ارتباط بین ویژگی شخصیتی با سیستم ایمنی

ارتباط بیــن اســترس و سیســتم
ایمنــی در چنـــد دهــة گذشــته
بــه طــور قابــل مالحظه ای مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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پاسـخ سیسـتم ایمنـی در هـر
سـطح و بـه هـر صـورت بـا تلاش
و مشـارکت سـلول هـای خاصـی از
سیسـتم کـه عهـده دار مسـئولیتهای
ویـژه ای هسـتند شـکل مـی گیـرد.
سـلول هـای سیسـتم ایمنـی بـا گـردش
منظـم خون به لنـف ،از داخل رگ به خارج
و از درون بافـت ها به سـمت خـون ،نظارت
جامـع و کامـل خـود را بـر قسـمتهای
مختلـف و بافـت هـای اختصاصـی اعمـال
میکننـد و بـدن را در مقابـل عوامـل
پاتولوژیـک محافظـت مـی کننـد.
بــا پیشــرفت روش هــای انــدازه
گیــری مقیــاس هــای ایمنولو ِژیــک
و پژوهــش هــای روان شــناختی،
آشــکار شــد کــه عوامــل شــخصیتی
میتواننــد بــر تندرســتی آدم موثــر

واقــع شــوند .مطالعــات مختلفــی نشــان
1
دادهانــد که ویژگی شــخصیتی سرســختی
بــه عنــوان مهــم تریــن منبــع تعدیــل
کننــده ی اثــرات منفی اســترس شــناخته
شــده اســت و بــه نوعــی تقویــت کننــدهی
سیســتم ایمنــی مــی باشــد .مراحــل
متوالــی و پیوســته ی پاســخ سیســتم
ایمنــی بــه یــک عامــل پاتــوژن ،بســته
بــه سرســختی فــرد ،کاهــش یــا افزایــش
مــی یابــد .پژوهــش هــای متعــدد نشــان
داده اســت کــه بیــن سرســختی روان
شــناختی بــا تعدیــل سیســتم ایمنــی و
ســامت جســمی -روانــی رابطــه ی مثبت
و معنــی دار وجــود دارد .همچنیــن بیــن
سرســختی و تضعیــف سیســتم ایمنــی و
در نتیجــه بیمــاری هــای جســمی و روانی
همبســتگی منفــی وجــود دارد.
 Kobasaو همـکاران سـه مولفـهی
 .1ویژگی شخصیتی سرسختی و سه مولفه ی آن :کنترل ،تعهد و
مبارزه طلبی .
ابزار گردآوری داده ها :مقیاس زمینه یابی دیدگاه های شخصیتی است.
Personal view scale

کنتـرل ،تعهـد و مبـارزه جویـی را در نقش
تعدیل کننده ی سرسـختی موثر دانستهاند.
تحـت شـرایط پرفشـار روانـی ،افـرادی کـه
دارای احسـاس "کنتـرل" بیشـتری بـروی
اتفاقـات زندگـی خـود هسـتند ،از سلامت
بیشـتری نسـبت بـه افـرادی کـه در مقابل
نیورهـای خارجی احسـاس ضعف میکنند،
برخوردار هسـتند.
همچنیــن کســانی کــه بــه مســایل
مختلــف زندگــی خــود احســاس "تعهــد"
مــی کننــد ،ســالم تــر از افــرادی هســتند
کــه دچــار بیگانگــی مــی باشــند .از ســوی
دیگــر آن دســته کــه تغییــر را یــک
"مبــارزه" یــا چالــش مــی داننــد ،ســالمتر
از اشــخاصی هســتند کــه تغییــر را بــه
عنــوان یــک تهدیــد در نظــر میگیرنــد.
یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه ای در ایــن
زمینــه حاکــی از وجــود ارتبــاط مثبــت
بیــن میــزان تکثیــر و شــدت پاســخ
سیســتم ایمنــی بــا نمــره ی سرســختی
افــراد بــود .طــی مطالعــه ای بــا هــدف

در افـراد واجـد سرسـختی بـاال،
خطـر ایجـاد هیپرلیپیدمـی و فشـارخون
نسـبت بـه افـراد واجـد سرسـختی پایین،
کمتر اسـت .طی پژوهشـی مشـخص شـد
که میزان تغییرات فشـارخود سیسـتولی و
دیاسـتولی در موقعیـت شکسـت ،در گروه
دارای سرسختی کم به نحو چشمگیری
بیشـتراز گروه دارای سرسـختی زیـاد بود.
نتایج پژوهشـی بروی  115سـالمند نشان
داد کـه سرسـختی با سـالم دانسـتن خود
ارتباطـی مثبـت دارد .در تببیـن ایـن
نتایـج مـی تـوان اذعـان داشـت کـه افراد
واجـد ویژگـی سرسـختی پاییـن در برابـر
رویدادهای فشـارزای زندگی بیشـتر تحت
تاثیـر قـرار می گیرنـد و به دلیل سـرکوب
سیسـتم ایمنـی به بیماری های جسـمانی
مختلـف مبتلا مـی شـوند .نتایـج حاصل
از پژوهـش هـای مختلـف نشـان داد کـه
بیـن ویژگـی شـخصیتی سرسـختی بـا
سیسـتم ایمنـی رابطـه ی مثبتـی وجـود
دارد .ایـن نتایـج را چنین مـی توان تبیین
کرد کـه افراد واجد سرسـختی بـاال دارای
سیسـتم ایمنـی متعـادل تـر و قـوی تـر
هسـتند .بنابرایـن در برابـر مشـکالت و
رویدادهـای اسـترس زای زندگـی مقاومت
بیشـتری را ابـراز مـی کنند .ممکن اسـت
ایـن افـراد به دلیـل ارتبـاط متقابـل میان
عوامـل روانشـناختی و شـخصیتی بـا
سیسـتم ایمنـی ،در برابـر عوامـل بیگانـه،
پاتـوژن ها و بیماری هایی نظیر سـرطان و
خودایمنی مقاومت بیشـتری نشـان دهند.
همچنیـن مـی توان عنوان کـرد که از بین
مولفـه هـای ویژگـی سرسـختی ،مولفه ی
کنتـرل بیشـترین سـهم را در نقش تعدیل
کننـده ی سرسـختی بر سیسـتم ایمنی و
مولفـه ی مبـارزه جویـی کمترین سـهم را
دارا بود.

یافتــه هــای بالینــی فراوانــی
نشــان مــی دهــد کــه فشــارروانی
یــا اســترس ناشــی از رویدادهــای
روزمــره ی زندگــی ،بــه تدریــج
فعالیــت سیســتم ایمنــی را
تضعیــف نمــوده و مهــار مــی ســازد.
درنتیجــه انســان مســتعد ابتــا بــه
بیمــاری هــای روانــی و جســمانی
مــی شــود .مســلما حــذف فشــار
روانــی از زندگــی روزمــره امــکان
ناپذیــر اســت .امــا امــروزه در حیطه
ی مطالعــات مربــوز بــه روان-عصب
ایمنــی شــناختی ،1بــه دنبــال
کشــف مقاومــت 2در برابــر اثــرات
منفــی فشــار روانــی مــی باشــند.
از جملــه ایــن منابــع مقاومــت مــی
تــوان ویژگــی هــای شــخصیتی را
نــام بــرد کــه بــر میــزان مقاومــت
فــرد در برابــر بیمــاری هــای عفونی
و التهابــی تاثیــر فراوانــی دارنــد .و
ویژگــی شــخصیتی سرســختی
بــه عنــوان مهمتریــن عامــل
تعدیــل کننــده ی اثــرات منفــی
فشــار روانــی بــر سیســتم ایمنــی
شــناخته شــده اســت .افــراد واجــد
سرســختی پاییــن در مقابــل مشــکالت
زندگــی ،واکنــش هیجانــی شــدید نشــان
مــی دهنــد و در بلنــد مــدت بیشــترین
آســیب را از فشــار روانــی مــی بیننــد .ایــن
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه فشــار روانــی
نیــز کلســترول ،فشــارخون و کورتیــزول را
تنهــا در افــراری افزایــش مــی دهــد کــه از
سرســختی پایینــی برخــوردار باشــند .در
حالــی کــه افــراد واجــد سرســختی بــاال بــه
رغــم درگیــری بــا رویدادهایــی کــه بــرای
دیگــران طاقــت فرســا و بیمــاری زاســت
ســالم و تندرســت مــی ماننــد و ظاهــرا
مصونیــت هــای اکســابی یــا طبیعــی در
برابــر تاثیــر عوامــل فشــارزا دارنــد  .
1. Psychoneuroimmunology
2. Resistance sources
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تعییــن ارتبــاط بیــن ویژگــی شــخصیتی
سرســختی بــا بیماریهــای عــروق
کرونــری قلــب مشــخص شــد که بیمــاران
مبتــا از نظــر ویژگــی سرســختی تفــاوت
معنــی داری بــا افــراد ســالم داشــتند.

نتیجه گیری:

شماره 250

مراقبـــت از پوســـت در ســـالمندان

ـتی
ـگیری از بیماری پوسـ
ـای پیشـ
ـالمندی و راه هـ
ـت در سـ
ـرات پوسـ
تغییـ
آرزو والیی  /مدیر امور دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی کهریزک

بـا افزایـش سـن پوسـت انسـان دچـار
تغییراتـی می شـود و ایـن تغییرات بـه عوامل
مختلفـی بسـتگی دارد کـه مهـم تریـن آن
اصـول تغدیـه اسـت .سـالمندان بایـد مراقـب
تغذیـه خـود باشـند چـرا کـه تغذیـه تاثیـر
زیـادی بـر روی پوسـت دارد.

بزرگتریـن تغییـرات پوسـت در
دوران سـالمندی به چند دسـته
تقسـیم می شـود
• به وجود آمدن چین و چروک ها و
همچنین ایجاد خط روی پیشانی و
خط لبخند و خط اخم روی پوست
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• وجـود لکـه هـای قهـوهای رنـگ
روی پوسـت
• آویزان و شل شدن پوست
• کبود شدن پوست
• خشکی پوست و خارش
• خال های سنی و لکه های پوستی
• سرطان پوست

تغییرات پوست در سالمندی به چند
عامل بستگی دارد:
• عوامل محیطی وآب و هوایی
• اصول و تغذیه صحیح
کیفیـت پوسـت بـا افزایـش سـن تغییر می
کنـد  .نازک تر می شـود  ،چربی از دسـت می
دهد و دیگر مانند گذشـته یک دسـت و صاف
بـه نظـر نمـی رسـد  .رگ هـا و اسـتخوان هـا
راحـت تـر دیده می شـوند  .خـراش  ،بریدگی
یـا برآمدگـی ها بـرای بهبودی زمان بیشـتری
نیـاز دارنـد  .سـالها در معـرض آفتـاب قـرار
گرفتـن پوسـت  ،ممکن اسـت منجـر به چین
و چـروک  ،خشـکی  ،لکـه های سـنی و حتی
سـرطان پوسـت شـود  .اما با انجـام تمهیداتی
مـی تـوان بـرای محافظـت از پوسـت اعـم از
حـس و ظاهـر آن نتایـج بهتری بدسـت آورد .

خشکی پوست و خارش
بسیاری از سالمندان از لکه های خشکی
روی پوست خود رنج می برند  ،بخصوص در
قسمت های پاشنه پاها  ،آرنج و دست ها .

دالیل احتمالی زیادی برای خشکی
پوست وجود دارد  ،دالیلی مانند :
• کم نوشیدن مایعات
• وقت زیادی را در آفتاب گذراندن و
یا برنزه کردن پوست
• بودن در هوای بسیار خشک
• سیگار کشیدن
• استرس
• کم کاری غدد عرق ریز و از دست
دادن چربی پوستی ( که با افزایش
سن شایع است )

مراقبت از پوست و پیری
خشـکی پوسـت همچنیـن می توانـد در اثر
مشـکالت سلامتی ماننـد دیابـت یـا بیماری
کلیـوی ایجـاد شـود  .اسـتفاده بیـش از حـد
صابـون ،مـواد ضد تعریـق  ،عطـر و حمام گرم
نیـز مـی تواند باعث خشـکی پوسـت شـود .

افراد مسن ممکن است راحت تر از افراد
جوانتر کبود شوند  .برای بهبودی این کبودی
ها مدت زمان بیشتری الزم است  .برخی از
داروها یا بیماریها همچنین ممکن است باعث
کبودی شوند  .اگر کبودی غیرمعمولی مشاهده
کردید و نمی دانید که آن چگونه بوجود
آمده است  ،با پزشک خود مشورت کنید  ،به
خصوص در قسمت هایی از بدن که معموالً
پوشیده از لباس است .

چین و چروک
با گذشت زمان  ،پوست شروع به اضافه
کردن چین و چروک می کند  .چیزهایی که
در محیط وجود دارد  ،مانند اشعه ماوراء بنفش
( )UVاز نور خورشید  ،می توانند حالت کششی
پوست را کمتر کنند  .جاذبه می تواند باعث لکه
بینی و چروک پوست شود  .برخی از عادت ها
مانند سیگار کشیدن نیز می توانند باعث چین
و چروک پوست شوند .

خال های سنی و لکه های پوست
خال های سنی که ” خال های کبدی ” هم
نامیده می شوند  ،خال های مسطح و قهوه
ای هستند که غالباً طی گذر عمر به دلیل
تابش مستقیم نور آفتاب به مدت طوالنی ایجاد
می شوند  .آنها برجسته نیستند و معموالً در
مناطقی مانند صورت  ،دست ها  ،بازوها  ،پشت
و پاها ظاهر می شوند  .استفاده از ضد آفتاب با
طیف گسترده ای که به محافظت در برابر دو
نوع از اشعه خورشید کمک می کند (  UVAو
 ، ) UVBممکن است از لکه های سنی بیشتر
جلوگیری کند .لکه های پوستی با اندازه های
کوچک و معمولی از جنس گوشت است که
برجسته اند و برروی پوست قابل لمس کردن
هستند  .آنها با افزایش سن افراد  به ویژه برای
زنان شایع می شوند  .آنها بیشتر در پلک ها ،
گردن و چین های بدن مانند زیر بغل  ،قفسه
سینه و کشاله ران مشاهده می شوند .خال
های سنی و لکه های پوستی بی ضرر هستند ،
اگرچه بعضی اوقات لکه های پوستی می توانند
ضرر داشته باشند .

سرطان پوست
سرطان پوست نوعی سرطان بسیار رایج است
 .علت اصلی سرطان پوست تابش مستقیم نور

برخی از تشعشعات خورشید می تواند
برای شما مفید باشد  ،اما برای حفظ
سالمتی پوست ،باید مراقبت های زیادی
داشته باشید .

سعی کنید کمتر در معرض تابش مستقیم
نور خورشید باشید  .بیرون رفتن در طول روز
اشکالی ندارد  ،اما سعی کنید در زمان اوج  ،وقتی
که پرتوهای خورشید شدید است  ،در معرض
آفتاب قرار نگیرید  .به عنوان مثال در طول
تابستان  سعی کنید از ساعت  10صبح تا  4بعد
از ظهر از آفتاب دور بمانید  .از آسمان ابری فریب
نخورید  .پرتوهای خورشید می تواند از ابر بگذرند
 .همچنین اگر در آب هستید  ،می توانید آفتاب
بگیرید  -بنابراین هنگام شنا در استخر  ،دریاچه
یا اقیانوس مراقب سالمت پوست خود باشید .
از ضد آفتاب استفاده کنید  .به دنبال ضد آفتاب
با ( SPFضریب محافظت از نور خورشید) با مقدار
 15یا باالتر باشید  .بهتر است کرم های ضد آفتاب
را با ” طیف گسترده ” روی برچسب انتخاب کنید
 .ضد آفتاب را  15تا  30دقیقه قبل از بیرون رفتن
استفاده کنید  .ضد آفتاب حداقل باید هر  2ساعت
یک بار تجدید شود  .اگر شنا می کنید  ،عرق می
کنید و یا پوست خود را به حوله مالیده اید  ،باید
کرم های ضد آفتاب را بیشتر استفاده کنید .

مراقبت از پوست و پیری
لباس محافظ بپوشید  .یک کاله با لبه وسیع
می تواند گردن  ،گوش ها  ،چشم ها و سر شما
را سایه بیاندازد  .به دنبال عینک آفتابی باشید
که  99تا  100درصد از پرتوهای خورشید را
مسدود می کند  .اگر مجبور هستید در آفتاب
باشید  ،پیراهن های شل و سبک  ،پیراهن
آستین بلند و شلوار بلند یا دامن بلند بپوشید .

• برای رفع خشکی پوست استحمام الزم
است .برخی تغییرات ساده در زمان استحمام
سالمند می تواند باعث رفع خشکی و خارش
پوست شود و از تبدیل شدن این خشکی به
یک مشکل جدی جلوگیری نماید .
• اسـتفاده از صابـون هـای معمولـی را
متوقـف کنید .آن را با یـک پاک کننده
مالیـم  ،خامـه ای  ،بـدون عطـر یـا نرم
کننـده جایگزیـن کنید.
• از آب گرم (خیلی داغ) استفاده نکنید.
آب گرم چربی های طبیعی پوست را از
بین می برد و می تواند خشکی پوست
را افزایش دهد.
• برای شستن پوست خود از پارچه ای نرم
استفاده کنید .یک لیف ضخیم یا برس
حمام می تواند پوست شما را تحریک کند.
• برای محافظت از پوست سالمند الزم
است مدت زمان حمام کوتاه باشد  .ممکن
است متوجه شوید که نیازی نیست هر روز
حمام کنید .مدت زمان 10دقیقه حمام یا
دوش برای سالمند کافی است .
•بعد از استحمام به آرامی پوست را خشک
نمایید  اما کمی رطوبت روی پوست خود
نگه دارید .داشتن مقداری نم به روی پوست
هنگام استفاده از مرطوب کننده (مرحله
بعدی) به آبرسانی پوست کمک می کند.
•ظرف مدت  3دقیقه بعد از استحمام و
در طول روز از یک مرطوب کننده بدون
عطر برای پوست خشک استفاده کنید.
اینکار به کاهش خشکی و بازگرداندن
رطوبت پوست کمک می کند.
نکتـه  :هنگام اسـتفاده از روغن حمام
بـرای مرطـوب سـازی پوسـت  ،خطـر
لغـزش و زمین خوردن سـالمند در حمام
افزایـش مـی یابـد  ،بنابراین بهتر اسـت
از روغـن حمـام خـودداری کنید.
منابع :
منابع پرستاری سالمند ،چارلوت الیوپولوس ترجمه دکتر
احمدعلی اسدی نوقابی
بیماری های پوست وسوختگی برونر وسودارث مترجم نیره
رئیس دانا ،معصومه نیشابوری
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کبودی

خورشید است  .کرم های ضد آفتاب و برنزه
کننده نیز می توانند باعث سرطان پوست شوند .
هر کس از هر رنگ پوستی  ،می تواند به سرطان
پوست مبتال شود  .افرادی با پوست معمولی که
به راحتی لک پوستی می گیرند  ،بیشترین خطر
ابتال به سرطان را دارند  .اگر قبل از گسترش
سرطان به سایر قسمتهای بدن متوجه آن شوید
 ،سرطان پوست قابل درمان است .ماهانه یکبار
پوست خود را برای مواردی که ممکن است
نشانه سرطان باشد بررسی کنید  .سرطان پوست
به ندرت دردناک است  .به دنبال تغییراتی مانند
رشد جدید  ،زخمی که بهبود نمی یابد  ،یا خالی
که خونریزی کند   ،باشید   .

تغییر در روش استحمام سالمند :

شماره 250

سرماخوردگی
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سرماخوردگی واقعهای برای تمام مردم است
و غیرممکن است فردی در کل عمر خود دچار
سرماخوردگی نشده باشد ،هرچند یک مریضی
معمولی چند روزه به شمار میآید اما اثرات آن
در بدن میماند و به مرور باعث بروز مشکالتی
مانند ناراحتیهای کلیوی و کاهش توان حافظه
میشود .بزرگساالن ساالنه احتمال دارد  ۳الی
 ۴بار سرما بخورند و این میزان سرماخوردگی
برای کودکان نسبتا بیشتر است .این مقدار
برای کودکان پایین دو سال به بیش از ۱۰
مرتبه در سال نیز ممکن است برسد که عالئم
آن سرفه و آبریزش بینی است.
شاید بد نباشد که بدانید سرماخوردگی یک
بیماری بر ضد اقتصاد است .اما این حرف به چه
معناست؟ بیشترین تعداد مراجعات به پزشکان
عمومی مربوط به این بیماریست و همچنین
در مرخصی گرفتن از کار یا مدرسه و دانشگاه
نیز این عامل یکی از بزرگترین نقشها را ایفا
میکند .این پوستر متعلق به جنگ جهانی
دوم است که هزینههای سرماخوردگی را در
آن زمان نشان میدهد( .ویکی پدیا) البته از
طرفی این بیماری با افزایش ویزیت پزشکان
و همچنین داروهای نسخهدار یا بدون نسخه
که در سرماخوردگی تهیه میشوند عدد
بسیار باالیی را میسازد و به اقتصاد پزشکان و
شرکتهای داروسازی کمک میکند.
برای مردم معمولی این بیماری شاید فقط
چند روزی برای آنها مزاحمت ایجاد کند و رفع
شود ولی برای اشخاصی که دچار آسم هستند
یا از بیماریهای ریوی رنج میبرند ،سرما
خوردگی معمولی احتمال دارد به مشکالت
جدی برای این افراد منجر شود .از اینرو بهتر
است اول تدابیری بیاندیشیم که سرما نخوریم تا
اینکه سرما بخوریم و سپس مداوا کنیم.

آغاز فصل پاییز همراه با کاهش چشمگیر دما،
سرما و خشکی هوا میباشد که این عوامل ،اکثر
مردم را دچار سرماخوردگی و بعضی از ویروسها
میکند .عالوه بر این ،احتمال دارد سهل
انگاریهایی از سمت شخص سرما خورده انجام
شود که باعث پخش سریع و آسان ویروسها
شود .بنابراین در فصل پاییز راهکارهای ویژهای
برای مراقبت از خود در برابر بیماریها وجود
دارد که در این مقاله به  ۱۰توصیه برای حفظ
سالمتی در پاییز اشاره میکنیم.
بسـتن پنجرهها و خامـوش کردن کولر
بـا آغـاز فصـل سـرما پیشـنهاد میشـود
شـبها پنجرههـا را ببندید و کولـر را خاموش
کنیـد چراکـه در نیمههـای شـب کاهـش دما
زیـاد اسـت و احتمـال بـروز سـرماخوردگی
بسـیار بیشـتر اسـت از طرفـی زنجیـره دفاعی
دسـتگاه ایمنـی بدن در طی شـب بـه گونهای
اسـت کـه بـدن در مقابـل حملـه ویروسهـا
صدمـه پذیرتـر میباشـد.
می توانید از دستگاه های مرطوب کننده هوا
نیز در طول شب استفاده کنید که شیوه خوبی
برای پیشگیری از سرما خوردگی میباشد.
همچنین اسپند ویروسکش قویای محسوب
میشود و قادر است ویروسهای سرماخوردگی را
پیش از آنکه به داخل بدنتان بروند ،از بین ببرد.
اغلب افراد زمانی که سرماخورده میشوند
رفتن به محیط کار یا مدرسه و باشگاه را تعطیل
نمیکنند .اما مطلع باشید که شخصی که فقط
عالئم اولیه یک ویروس را دارد نیز باید در منزل
استراحت کند .درضمن کلیه البسه و حوله و
وسایل حمام ،ظروف شخصی ،روتختی و کلیه
لوازم شخصی او باید عایق بندی و نظافت شوند.

مصرف دو لیوان آبجوش قبل از خواب
در فصل پاییز به علت کاهش و افزایش دما
در طول شبانهروز ،خشکی مخاط و انباشتگی
ترشحات آزاردهنده در راه ریه و سینوسها به
وجود میآید .از این رو توصیه میشود شبها
پیش از خواب تقریبا دو لیوان آبجوش
بخورید تا خلطهای ریوی و سینوسها در
موقعیت مطلوبی باشد و بدن قادر به انجام
پاکسازی باشد؛ این کار از عارضهی گلودرد و
سرماخوردگی جلوگیری میکند.
اسـتفاده مرتب از گالبـی و برگ گالبی
از آنجاییکـه گالبی موجب تصفیه دسـتگاه
گـوارش میشـود ،مصـرف مرتب میـوه گالبی
(حداقـل یـک یا دوعـدد در وسـط روز) و برگ
گالبـی دم کـرده در پاییـز پیشـنهاد میشـود.
گالبـی جرمهای متراکم و غلیظ را از دسـتگاه
گـوارش پـاک و دفـع میکند .گالبـی از جمع
شـدن هـوای گـرم در کبد جلوگیـری میکند
بـه همیـن دلیـل میتوانـد از مبتلا شـدن
بـه سـرماخوردگی و نیـز خفگـی صفـراوی
پیشـگیری کند.
خشـکی هـوا در فصول سـرد سـال میتواند
افزایـش و کاهـش رطوبـت و دمـا را بهوجـود
آورد و ایـن موجـب بدخوابـی و پریشـانی در
خـواب در برخـی از اشـخاص میشـود؛ بـرگ
گالبـی بهبـود دهنـدهی ایـن وضعیت اسـت.
در اواخر تابسـتان و اوایـل پاییز برگ گالبی
همـه جـا پیـدا میشـود؛ میتوانیـد آنهـا را
خشـک نمـوده و شـبها بهعنـوان دمنـوش
مصـرف کنیـد تـا موجـب آرامـش شـود و از
نگرانـی و تشـویشهایی که بخاطـر فصل پاییز
اسـت ،در آسـایش باشید.

در فصول روبه سرما مصرف آب یخ یا آبمیوه
و نوشابههای سرد باید کم شود زیرا احتمال
بروز سرماخوردگی را تشدید میکند .یخ یا
نوشیدنیهای سرد باعث انباشتگی ترشحات
غلیظ در دستگاه گوارش شده و هوای گرم را به
بخشهای فوقانی ریه و سینوسها پس میزند و
برای واقعه سرماخوردگی چندروزه زمینه چینی
میکند .بنابراین در پاییز مصرف یخ ممنوع است.
مصرف عسل
خوردن عسل بهویژه عسلهایی که پاکسازی
دستگاه گوارش از مخاط را انجام میدهند باید
در پاییز آغاز شود؛ معجون عسل و آبگرم (کمتر
از  ۴۰درجه) و لیموترش طبیعی بهویژه اگر
عسل آویشن داشته باشید ،میتواند حکم یک
آنتیبیوتیک معجزهآسا را داشته باشد تا به نشانههای
سرماخوردگی دچار نشوید و درصورتیکه مبتال شدید
سریعا بهبود پیدا کنید و حالتان خوب شود.
عسل را با آبجوش ترکیب نکنید زیرا خاصیت
عسل را ازبین میبرد و به آنزیمها و مواد درون
عسل آسیب میزند.
ممنوعیت مصرف خوراکیهای آلرژیزا
به افرادی که دارای نشانههای آلرژی مانند
سوزش ،خارش گلو ،عطسه و خارشهای پوستی
هستند  پیشنهاد میشود از اواسط شهریور
که نشانههای خشکی در آفرینش و بدن آغاز
میشود از خوردن خوراکیهای آلرژی زا مثل
بادمجان ،خربزه ،انگور و… جدا ً پرهیز کنند.
مصرف خربزه و انگور در این فصل سبب بروز
حرکت در دستگاه صفراوی شود و باعث بروز
نشانههای سرماخوردگی میشود.
تغذیه مناسب
در پاییز و زمستان بدن به غذاهای گرمتر و
سالمتری احتیاج دارد .سعی کنید غذاهای سرد
و خام مانند ساندویچ ژامبون کمتر مصرف کنید.
اولویت را به مصرف انواع آشها ،غذاهای آبپز
مانند خوراک عدسی و سبزیجات بخارپز مانند
اسفناج بدهید .برای جلوگیری از سرماخوردگی
در فصل پاییز مصرف جعفری را افزایش دهید.
جعفری به علت داشتن حجم بسیاری آهن
و ویتامین  Cاز سرما خوردن ممانعت میکند.
خوراکیهایی که دارای ویتامین  Cو زینک
هستند ،مثل نخود فرنگی ،پرتقال ،کیوی ،فلفل
دلمهای ،آناناس ،سیب زمینی و… را در برنامه
تغذیه خود قرار دهید .اگر ویتامین  cدر اوایل

پوشـــیدن لبـــاس مناســـب
حتماً در مقابل سرما لباس مناسب بپوشید،
لباس مناسب به این منظور نیست که خودتان
را با چندین لباس روی هم بپوشانید تا جایی
که تکان خوردن برایتان مشکل شود .کافیست
سر و گردن خود را گرم نگه دارید و هنگام
بیرون رفتن ماسک بزنید .طبق پزشکی
چینیها ،پشت گردن بیش از سایر بخشهای
بدن درصدد حمله ویروسهاست ،درنتیجه
باعث بروز سرماخوردگی میشود .در مجموع
لباس شما باید به گونهای باشد که گرم راحت
باشد و در برف و باران کمتر خیس شود.
شســتن مرتــب دســت و صــورت
یکی از آسانترین شیوههای پیشگیری از
بیماری شستن دستها است .در  ۲۴ساعت
بارها ویروس ها را دست میزنیم .این دست ها
با بینی و دهانمان در ارتباط هستند که راه بی
واسطه به ریهها دارند.

اســـتفاده از حمـــام آب گـــرم
حمام آب گرم کمک می کند تا از بخار به
عنوان یک ضد انعقاد طبیعی استفاده کنید.
همچنین می توانید چند قطره روغن های
طبیعی مانند اکالیپتوس یا نعناع را به بدن خود
اعمال کنید .این روغن ها با آب گرم مخلوط
می شوند و به کاهش خلط و گلو درد کمک
می کنند .به غیر از این ،گردش خون را نیز
تسریع می کند و به سردرد کمک می کند.
تقویـــت سیســـتم ایمنـــی بـــدن بـــا
مصـــرف گیاهـــان و ادویهجـــات

مصرف دمنوش چای کوهی یا استفاده از قرص
و قطرهی گیاهانی مانند جینسینگ ،کوردیپس،
استراگل توصیه میشود چرا که در پیشگیری از
بروز بیماریها تاثیر بسزایی دارند .هرچند بهتر
است قبل از استفاده با پزشک مشورت کنید.
مصرف ادویهجات را در غذاهای خود فراموش
نکنید .ادویهجاتی مانند فلفل ،نعنا ،زنجبیل،
آویشن ،زیره ،هل ،جهت تقویت سیستم ایمنی
بدن بسیار تاثیرگذار هستند.
همچنین مصرف سیاه دانه را جدی بگیرید.
خوردن روزانه  ۷تا سیاه دانه احتمال بروز عالئم
سرما خوردگی را تا بیش از  ۸۰درصد کم میکند.
منبع :بالگ بورسیکا
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عدم مصرف یخ و نوشـیدنیهای سـرد

دوره سرماخوردگی مصرف شود باعث کوتاهتر
شدن این دوره میشود و زودتر به بهبودی خواهید
رسید .قرصهای شکالتی ویتامین  Cو روی در
کاهش نشانههای سرماخوردگی تاثیر دارند اما
باید مطلع باشید که صرفا با یکبار مصرف آنها
نشانهها کم نمیشوند ،پس باید چندین مرتبه در
 ۲۴ساعت خورده شوند تا تاثیر خود را بگذارند.
همچنین لیمو و انار در سرما نخوردن و
یا سریعا خوب شدن سرماخوردگی بسیار
تاثیرگذار هستند .مصرف شلغم آبپز و یا خام
نیز عالوه بر نیروبخشی به حافظه در جلوگیری
از سرماخوردگی نقش موثری دارد.
در تابستان به اندازه کافی ویتامین  Dمصرف
میکنیم اما در فصول سرد این مقدار بسیار کم
است .به ویژه در شهرهایی که اغلب هوا ابری
میباشد باید اشخاص به میزان ویتامین  Dبدن
توجه بیشتری کنند .پژوهشگران میگویند
که افرادی که در خانههای سالمندان زندگی
میکنند به دلیل عدم جذب ویتامین   Dبیشتر
مستعد آنفلونزا هستند .کمبود ویتامین D
باعث تضیعف سیستم ایمنی بدن خواهد شد.
از طرفی باعث بروز بیماریهای استخوانی و
حتی مشکالت جدی مثل سرطان میشود .از
این رو درصورتی کمبود ویتامین  Dدارید باید
از مکمل زیر نظر پزشک استفاده نمایید.
موادی مانند الکل ،غذاهای زیادی چرب یا
شیرنیهای پرشکر را از برنامه غذایی خود حذف
کنید زیرا سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند
بهویژه زمانی که احساس ضعف یا بی حالی دارید.

موقعی که سرما خوردیم عطسه و سرفه کردن
طبیعی است اما چیزی که اهمیت دارد ،جلوی
دهان را گرفتن است .اکثر افراد موقع عطسه کردن
دستشان را جلوی دهان و بینی شان قرار میدهند
و همین کار باعث می شود تا ویروس توزیع شود.
به بچهها و تمامی اطرافیانتان آموزش بدهید
که یکی از روش های مناسب برای مواقعی که
به دستمال کاغذی دسترسی ندارید این است
که قسمت ساعدتان را جلوی دهانتان بگیرید.
این امر موجب میشود تا درصورتیکه شما
به غذا و یا وسیلهای دست زدید ،دستانتان
ویروسی نباشد که پخش شود .درضمن به
صورتتان نیز کمتر دست بزنید تا ویروسها از
راه بینی و دهانتان به داخل بدن منتقل نشوند.
بنابراین روزانه چندبار دست خود را بشویید و
همچنین بینی خود را با محلول بی کربنات سدیم مورد
شستشو قرار دهید تا آلودگیها در بینی جمع نشود.
درصورت سرماخورده بودن یکی از اعضای خانه،
همچنین سایر افراد منزل باید بارها دست های
خود را تمیز بشویند .اگر نشانه های اولیه را در
خود دیدند در خانه بمانند تا ویروس توزیع نشود.
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نوروفیدبک()Neurofeedbackتراپـــی
چیســـت و چـــه کاربردهایـــی دارد؟
شقایق بناء مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم ،آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

نوروفیدبکیانوروتراپییانوروبیوفیدبک
نوعی بیوفیدبک است که در آن عملکرد
مغز به صورت لحظهای در صفح ه نمایشی
نشان داده میشود .از این سیستم برای
بازتوانبخشی و کنترل دقیق تر و تمرین
روی عملکرد مغز استفاده میشود.
ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ  از ﺳﺎل 1970ﺑﺮاي درﻣﺎن
اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻛﺎرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﺎﻣﻴﻮا ﻛﻠﻴﺘﺮﻣﻦ  و ﺑﺎ  آﻣﻮرش آلفا ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
اﻣﻮاج آﻟﻔﺎ اﻣﻮاج ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺻﺎف  8-12ﻫﺮﺗﺰ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻣﻲشود .ﻫﺪف
ازﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ آﻣﻮزش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮار ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
و اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ  و ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب و درد و اﻟﻜﻠﻴﺴﻢ و
ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

نوروفیدبک چیست؟
نوروفیدبک در اصل نوعی بیوفیدبک محسوب
میشود که تالش میکند با استفاده از ثبت
امواج  EEGو دادن بازخورد عصبی به فرد ،نوعی
خود تنظیمی را ایجاد و آن را آموزش دهد.

کاربردهای نوروبیوفیدبک
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نوروبیوفیدبک نوعی درمان مکمل و همچنین
نوعی ابزار جدید و نوین برای بهبود اختالالت
روانپزشکی است .در نتیجه از نوروفیدبک برای
اندازهگیری و ارزیابی فعالیتهای عصبی مربوط
به مغز استفاده خواهد شد.
بازخورد نوروفیدبک به طور معمول از طریق
صدا و یا تصویر در اختیار فرد قرار گرفته و از
این جهت فرد متوجه تغییرات مثبت و مناسبی
که در امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا
خیر ،خواهد شد.
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  اﻣﻮاج ﻣﻐﺰ  شامل ( 20-12هرتز)
بتا 12-8( ،هرتز) آلفا 8-4( ،هرتز) تتا4-05.( ،
هرتز) دلتا است .ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰي را دارد و ﻳﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺧﺎص اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﺎص ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ 
در ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻔﺎ و ﺗﺘﺎ ﻻزم
اﺳﺖ .ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮي ﻳﺎ 
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻣﻮاج
در ﺟﻬﺖ مطلوب را ﺑﺎ ﭘﺎداش  صوتی ﻳﺎ ﺑﺼﺮي ﺑﻪ 

ﻓﺮد ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﻣﻲکند   .ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮاف ﻳﺎ ﻋﺪد ﻳﺎ اﻣﻮاج ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ واﻟﮕﻮ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ 
ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ  و بی توجهی در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ 
اداره ﻏﺬا و داروي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نوروفیدبک تراپـی چگونه انجام
میشو د ؟
منطق این روش درمانی بر پایه شرطیسازی
عاملی استوار است .ما در حالت عادی قادر به
کنترل و تغییر امواج مغز خود نیستیم؛ زیرا
نسبت به این امواج آگاهی نداریم .در روش
درمانی نوروفیدبک ،سعی میشود تا این آگاهی
از طریق ارائه بازخوردهای (فیدبکهای) بسیار
سریع (چند هزارم ثانیه پس از وقوع) به فرد
ایجاد شود .همچنان که این تمرین ادامه
مییابد ،مغز یاد میگیرد که چگونه به تولید
بیشتر امواجی بپردازد که منجر به عملکرد بهتر
میشود .اینکه چه امواجی در مغز افزایش و چه
امواجی کاهش یابند ،کام ً
ال بستگی به مشکل
هر فرد دارد و درمانگر آن را در طول جلسه
نوروفیدبک تنظیم مینماید.
برای انجام این روش درمانی از حسگرهایی
که الکترود نامیده میشوند ،استفاده میکنند.
این الکترودها روی پوست سر بیمار قرار گرفته
و فعالیت الکتریکی مغز فرد را به صورت امواج
مغزی ثبت میکنند.
امواج ثبت شده در اغلب موارد به صورت یک
بازی کامپیوتری و یا فیلم شبیه سازی شده در
دسترس بیمار است .برای شروع ابتدا به بررسی
حاالت بیمار می پردازند ،سپس بیمار روی صندلی
نشسته و به تشخیص درمانگر ،الکترودهای موجود
را بر روی سر بیمار قرار میدهند.
بیمار ضمن حفظ خون سردی خود به صفحه
مانیتور نگاه میکند .در این حالت هدایت،
کنترل و پخش فیلم و یا بازی کامپیوتری تنها
توسط امواج مغزی شخص صورت گرفته و
نباید از دستان کمکی حاصل شود.
به این صورت فرد با توجه به پیشرفت یا
توقف بازی و همچنین از دست دادن یا گرفتن
پاداش و امتیاز یا تغییرات به وجود آمده
در صدا یا پخش فیلم ،به شرایط مطلوب یا

نامطلوب امواج مغزی خود پیبرده و سعی در
اصالح وضعیت امواج مغزی خود دارد.
هدف از تنظیم امواج در درمان نوروفیدبک،
تغییر قدرت دامنه موج است نه پهنا و نوع موج.

انواع روشهای نوروفیدبک:

در سالهای اخیر انواع مختلفی از
نوروفیدبک معرفی شدهاند که میتوان به
 ۶نوع زیر دستهبندی نمود:
 :EEG Neurofeedback 1رایجتریننوع نوروفیدبک است و امواج سطحی ثبت
و تحلیل و بر اساس دامنه آنها مشخصی
فیدبک ارائه میشود.
2-

Potential

Cortical

Slow

 :Neurofeedbackبر روی فرکانسهای
خیلی پائین (زیر یک هرتز) کار تحلیل و
فیدبک انجام میشود .برای درمان بیشفعالی/
نقص توجه و به ویژه صرع میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.

 :HEG Neurofeedback 3فیدبکبر اساس جریان خون اطراف مغز ارائه
میشود .این روش برای درمان میگرن ،نقص
توجه ( )ADDو افسردگی اثربخشی بسیار
محسوسی داشته و میتواند درمان موثرتری
را ارائه کند .همچنین باعث کاهش تعداد
جلسات تا «نصف» میگردد.
 :Z-Score Neurofeedback 4مبتنی برروش اول نوروفیدبک است اما ارائه فیدبک بر
اساس دیتابیس جامعه نرمال انجام میگیرد
که از افزایش یا کاهش بیش از حد فعالیت
امواج مغزی پس از جلسات نوروفیدبک
جلوگیری میکند.
 :LORETA Neurofeedback 5لورتانوروفیدبک که به نوروفیدبک عمقی نیز
شناخته میشود بر اساس منشأ تولید امواج
مغزی فیدبک را ارائه میکند.
 :fMRI Neurofeedback 6میزان فعالیتهر بخش از مغز را با استفاده از دستگاه MRI
بررسی و فیدبک ارائه میشود .این روش هنوز
در مرحله تحقیقات است.

سن مناسب برای استفاده از روش درمانی
نوروفیدبک ،سنین  ۵یا  ۶سالگی به باال است.
بهترین سن استفاده به ویژه در مورد اختالل
بیش فعالی یا   ADHDسنین دبستان است.
دقت مکانی این روش زمانی افزایش می یابد
که نوروفیدبک با  FMRIتلفیق شود.

توسط نوروتراپی چه اختاللهایی
بهبود مییابند؟

همانطور که ذکر شد ،نوروفیدبکها
نوعی روش مکمل برای درمانهای روان
شناختی و دارویی محسوب میشوند .در
نتیجه نوروتراپی در درمان اختاللهایی
نظیر موارد زیر بسیار مفید است:
ADHD1-

2جلوگیری از عود در سوء مصرف مواد3اختاللهای اضطرابی مثل استرس پس ازسانحه
4کمبود توجه5ناتوانیهای یادگیری6افسردگی7مدریت استرس8میگرن9-اختالل در خواب

نکات مهـم در مـورد درمـان با
نو ر و فید بک
نکته حائز اهمیت این است که بیماران
باید توجه کنند که این روش درمانی در کنار
درمانهای دیگر موثر بوده و به تنهایی تاثیر
زیادی نخواهد داشت .نوروفیدبک همانند هر
روش درمانی دیگر نمیتواند با قاطعیت ضمانت
بهبودی را به فرد بدهد اما میزان بهبود تا حدود
زیادی قابل پیش بینی است.
در نوروفیدبک برای کسب نتایج بهتر
حاصل از درمان و پایداری طوالنی مدت،
تعداد جلسات باید به گونهای باشد که
درمان را تکمیل کند .برای گرفتن نتیجه
مناسب از درمان ،شرایط گوناگون بسیار
تاثیر گذار خواهند بود .مانند:

4و تمام نکات مربوط به درمان از جانبدرمانگر

دوره درمانی نوروفیدبک را کامل
کنید
هر زمانی که دوره درمانی نوروفیدبک ناقص
شود و به اتمام نرسد ،سبب عود نشانهها
و عالئم میگردد .این روش درمانی نوعی
یادگیری است و مغز یاد میگیرد خود را به
بهترین شکل ممکن تنظیم کند.
برای داشتن یک درمان کامل ،عالوه بر
رعایت کردن ترتیب جلسات ،همکاری خانواده
و رعایت تمامی دستورات و راهنماییهای
درمانگر ضروری است .دقت کنید که تغییرات
حاصل از نوروفیدبک در چند جلسه اول قابل
رویت نیست ،زیرا نوعی فرآیند یادگیری
میباشد و نیاز به زمان دارد.

تعداد و مدت زمان جلسات و طول
درمان نوروفیدبک تراپی
مدت معمول جلسات  ۳۰تا  ۴۵دقیقه است
و امکان دارد در برخی موارد کمی طوالنیتر و
یا کوتاهتر انجام شود .اما تعداد جلسات موثر به
گفته پزشکان  ۳جلسه در هفته خواهد بود.

عوارض نوروفیدبک و موارد منع
استفاده
تاکنون هیچ آثاری مبنی بر منفی بودن و داشتن
خطرهای احتمالی برای نوروفیدبک گزارش
نشده است و طبق بررسیهای صورت گرفته
نتایج تحقیقات مثبت بودهاند .بدترین حالتی که
میتواند رخ دهد ،این است که نوروفیدبک توانایی
تغییر در عالئم بیماری را نداشته باشد.
اگر هنگام انجام شدن نوروفیدبک فرد داروی
خاصی را مصرف کند ،نه تنها عوارض بد و
خطرناکی را به دنبال ندارد بلکه باعث تاثیر
بیشتر دارو روی فرد خواهد شد.

روشهای یادگیری تغییر امواج
مغز در نوروبیوفیدبک
یادگیـری تغییـر امـواج مغـز در
نوروفیدبـک به  ۳روش صـورت می گیرد،
کـه عبارتندنـد از:

1-نوع و شدت بیماری

1-یادگیری نیمه هوشیار

2-زمان اقدام به درمان

2-یادگیری هوشیار

یادگیری نیمه هوشیار
در یادگیری نیمه هوشیار ،مغز به شکلی غیر
ارادی و خودکار ،شناخت بیشتری از خود به
دست میآورد و به تدریج به ایجاد تغییرات
مطلوب به منظور حفظ میزان مناسبی از امواج
مدنظر درمانگر میپردازد.
اما فرد بدون اینکه آگاهانه تغییری را حس کند،
تنها به تماشا یا شنیدن صداها گوش فرا میسپارد.

یادگیری هوشیار
یادگیری هوشیار زمانی است که ارتباطی
هوشیار بین تغییرات به وجود آمده در نشانههای
هدف و احساس درونی فرد ایجاد میشود.

رشـد ویژگـی انعطافپذیری در
مسـیرهای عصبی مغزی
هرچه مغز بیشتر برای رسیدن به حالت
بهینه تمرین کند ،در کنترل امواج مغزی
مهارت بیشتری پیدا میکند.

تازه های پژوهشی در نوروفیدبک:
در روند اجرای نورو /بیوفیدبک ،فیدبکهای
مختلف از قبیل بازی ،فیلم ،انیمیشن و … وجود
دارد .در سالیان اخیر استفاده از فیدبکهای
محیطی مثل کنترل یک ربات یا اسباب بازی
به عنوان فیدبک و کنترل آنها توسط امواج
مغزی رو به گسترش است.
در این نوع فیدبکها که به آن اصطالحا BCI
گفته میشودکودک قادر است با کنترل امواج
مغزی خود یک ربات را حرکت دهد.این موضوع
ضمن جذاب کردن روند نوروفیدبک به کودک
در درک اینکه میتواند تا حدی امواج مغزی خود
را کنترل کند کمک خواهد کرد .این نوع فیدبک
میتواند برای کودکانی که جذب بازیهای
کامپیوتری نمیشوند جذابتر هم باشد.
منابع:

http://farmedtajhiz.com
http://medinateb.com
1. Jacobs EH. Neurofeedback Treatment of Two
Children with Learning, Attention, Mood, Social,
;and Developmental Deficits. J Neurotherapy 2006
9(4):5570-.
2. Becerra J, Fernández T, Harmony T, Caballero
–MI, García F, Fernández-Bouzas A, et al. Follow
up study of learning-disabled children treated with
neurofeedback or placebo. Clin EEG Neurosci
2006 Jul;37(3):198203-.
3. Hardt JV, Kamiya J. Anxiety change through,
electroencephalographic alpha feedback
seen only in high anxiety subjects. Science
1978;201(4350):7981-
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3-میزان همکاری فرد و خانواده

3رشد ویژگی انعطافپذیری در مسیرهایعصبی مغزی
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سـالمندي فرآیندي زیسـتی اسـت که تمام
موجودات زنــده از جملــه انسان آن را تجربه
می کند .سـالمندي یک مسـیر طبیعی اسـت
کــه در آن تغییـرات فیزیولوژیکـی و روانی در
بـدن رخ مـی دهد .جمعیــت سـالمند دنیا به
سـرعت در حـال افزایـش اسـت بطـوری کـه
پــیش بینــی مـی شـود در قـرن  ( 21قـرن
سـالخوردگی جمعیـت دنیـا) و در طـول 40
سـال آینـده جمعیـت بـاالي  65سـال دنیـا
دوبرابـر خواهــد شـد  .بــا افزایـش جمعیـت
سـالمند و بـه تبـع آن افزایـش بیماري هــاي
مــزمن ،فعالیـت هاي جسـمانی فرد سـالمند
محدود می شود کــه از ایـن میـان تعدادي از
آن ها به طور کامل وابسـته به دیگران و زمین
گیـر مـی شوند که ایـن مسـئله ممکـن اسـت
مشــکالت متعـدد و از جملـه اختالالت روانی
بـه وجـود آورد .ازا ین رو ،سـازمان بهداشــت
جهــانی بیـان می کند دولت ها ،سـازمانهاي
بیـن المللـی و جوامـع مــدنی در صورتی می
تواننـد از عهـده ي سـالمندي برآینـد کـه
شـیوههایی را در خصـوص سـالمندي فعـال و
پویـا اتخـاذ کند .
برخــی از ســالمندان ممکـن اسـت در
اثر عـدم سلامتی ،آسـیب تدریجی کــارکرد
ذهنــی و جسمانی و کاهش کنترل بر زندگی،
دربـاره ي جایـگاه سـنی خـود و تغییـرات
جسـمی و روانی وابسـته به آن نگران شـوند و
از سـوي افــراد جوان تر و جامعـه ادراك طرد
کنند  ،طردي کــه ســالمند بطــور عینی در
زندگی تجربه می کنــد ،ســبب طـرد ذهنـی

و در نهایــت احسـاس در حاشـیه قرار گرفتن
سـالمند می شـود  .محققین بیان مـیکننــد
کــه در روانشناســی اجتمـاعی طـرد بعنـوان
شــکلی از محرومیـت یـا کـم ارزش شـمردن
بوســیله ي شـخص ،گـروه یـا رابطـه اي
مطلوب تعریف شده اســت .بررسـیهــا نشان
مـی دهـد کـه ادراك طردشـدگی همـواره بـا
پیامدهـاي عاطفی منفی شــامل افســردگی،
احســاس بــی ارزشــی ،تنهــایی ،کــاهش
خودپنـداره و عـزت نفـس در ارتبـاط اسـت  .
بــر اســاس بعضــی از نظریـه هـا،
طـرد ممکـن اسـت اثـرات متفاوتـی بر
فـرد طرد شـده داشــته باشـند  .افراد
در نتیجـه ي طرد شـدن ممکن اســت
پرخاشــگري کننـد .درواقـع ،طـرد
ادراکات منفـی اي را بـه آن ها انتقــال
مــی دهــد کـه افـراد تمایـل بـه نفی
آنها داشـته و تالش دارند اثبات کننــد
اطالعـات منفی نادرسـت بوده اســت .
بــا توجــه بــه دیــدگاه تکامل نـژادي ،در
نظریـه پــذیرش -طــرد والــدینی   ،نظریـه
پـردازان فـرض کـرده اند کـه انسـان ها صرف
نظر از تفــاوت هاي فرهنگی ،نژادي ،جنسـی،
بافـت جغرافیایـی و بـه ادراك پذیـرش و طرد
والدینـی بـه شـیوه ي خاصـی پاســخ مــی
دهنـد .ایـن نظریــه بعنوان نظریه هاي فرعی
شـخصیت پیـش بینی می کنــد کــه طــرد
والدینی در کودکی موجــب گـرایش فرزنـدان
بــه مجموعــه اي از ویژگـی هاي شـخصیتی

می شـود که سـازش نایافتگی روان شـناختی
را در پـی دارد .می تــوان ایــن ویژگــی هــا
را تاحــدي تحــت تــاثیر طرحـواره هـاي
ناسـازگاري اولیـه دانسـت که در شـکل گیري
بازنمایـی هاي ذهنـی فرزندان دربـاره ي خود
و دیگـران و دنیـا تحـول مـی یابنـد .
برخی از پژوهشگران اظهار می کنند که
طرحواره هـاي اولیـه بـاور هایی هستند که
افراد درباره ي خود ،دیگران و محیط دارند و
بـه طور معمول از ارضا نشدن نیازهاي اولیه
بخصوص نیازهاي عاطفی در دوران کودکی
سرچشمه مـی گیرنـد .در واقـع طرحـوارههـاي
ناسازگار اولیه در طول زنـدگی ثابـت و پـا
برجـا هسـتند و اسـاس ساخت هاي شناختی
فرد را تشکیل می دهند .این طرحواره ها به
شخص کمک می کنند تا تجارب خود را راجع
به جهـان پیرامـون سازمان دهند و اطالعات
دریافتی را پردازش کنند.
یکی از نظریههاي مطرح درعرصۀ طرحوارهها،
نظریۀ طرحواره هاي ناسازگاري «یانگ» اسـت.
یانگ در نظریـۀ خـود ،پـانزده طرحواره معرفی
کرده که در نتیجۀ ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی
مهم شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن ،خود
گردانی ،شایستگی و هویت ،آزادی در بیان نیازها
و هیجانات سالم ،خودابرازی ،خودانگیختگی و
لذت و جهت گیری از درون ایجاد می شود.
یانگ بر این باور است که طرحــواره هــاي
ناســازگار در افــراد بــه تجربـه ي رویداهاي
منفـی در زندگـی منجـر مـی شـود و حضـور
چنیـن رویدادهایـی در زندگی شـخص ،باعث

احسـاس فشار روانی پــیش از حد و نارضایتی
از زندگی می گردد .کســانی کـه از طرحـواره
هــاي ناسـازگار به طـور افراطی اسـتفاده می
کننـد ،بیشـتر تحـت تأثیـر حـوادث منفـی
زندگـی قـرار مـی گیرند.
درصورتی که والــدین نسـبت بـه فرزنـدان
خـود ابـراز محبـت ،گرمـی و حمایـت عاطفی
بیشـتري داشته باشـند ،به نقطه نظرات آن ها
گوش دهند و آن ها را در تصـمیم گیـري هـا
مشـارکت دهنـد ،ایـن طرحوارههاي ناسـازگار
کمتر در آن هــا شــکل خواهند گرفت .یانگ
و همـکاران دریافتنـد کـه طرحـواره هــاي
ناسـازگار رهاشـدگی ،محرومیــت هیجــانی،
بــی اعتمــادي ،نقــص و انزواي اجتماعی به
طـور معمـول در خانـواده هایی به وجود مــی
آیــد کـه بریده ،سـرد ،طـرد کننـده ،منزوي،
انفجـاري ،غیرقابـل پیـش بینــی ،بـــدرفتار
و رهاکننـــده هســـتند .ادراك  افـــراد در
ارتبـــاط بـــا چنـــین رفتارهایـی از سـوي
دیگـران متفاوت اسـت ،یعنی برخـی از افرادي
کـه هـدف ایـن رفتارهـا واقـع مـی شـوند
احسـاس طرد شـدگی مـی کننـد ،در حالیکه
عـده اي چنیـن تعبیـري ندارنـد .
دو طرحـــواره شکسـت(عقیده بـه اینکـه
او شـخصی شکسـت خـورده اســت و در هــر
زمینـه اي شکسـت خواهد خـورد) ،محرومیت
هیجانی(عقیـده بـه اینکه دیگران بـا ما همدلی
ندارنـد و نیـاز هـاي مـا را بـه موقـع برطـرف
نمــی کننـد) بگونـه اي مثبـت و بـازداري
هیجانی(تاکیـد افراطـی بــر منطقــی بـودن
و ممانعـت از ابـراز خشـم و هرنـوع عاطفـه ي
دیگـر ،بیـان نکردن احساسـات و عواطف) بطور
منفـی تبیین کننـده ي ادراك طردشـدگی در
سـالمندان فعال به شـمار می آینـد  .همچنین
طرحـواره هاي آسـیب پذیـري نسـبت به ضرر
(تـرس افراطـی از یـک بیمـاري و یـا تـرس از
اینکــه دریـک موقعیت به او ضربه ي شـدیدي
وارد خواهـد شـد کـه او قـادر بـه پیشـگیري از
آن نخواهد بود) و بــازداري هیجـانی شـیوه ي
منفــی پیش بینی کننده ي ادراك طردشدگی
در سـالمندان غیرفعــال اسـت  .افـرادي کــه
احسـاس طـرد مـی کننـد بـه احتمـال بیشـتر
حــوادث و رویـ دادها را بـه گونه اي تهدیدآمیز
و آزاردهنـده تفسـیر مـی نمایند.
همچنیـن تفــاوت طرحـواره هـاي پیـش
بیـن در سـالمندان فعـال و غیـر فعــال را ایـن
گونــه مـی تـوان تبییـن کـرد کـه طرحــواره

هـاي پـیش بـین در سـالمندان فعال(شکست،
محرومیـت هیجانـی و بازداري هیجانی) بیشـتر
جنبــه ي میـان فـردي دارد که بدلیل داشـتن
فعالیـت ،در تعامل بــا دیگــران هسـتند و این
طرحـواره هـا بـه طـرز پررنـگ تــري خــود را
نشــان داده انـد و طرحـواره هاي پیـش بین در
سـالمندان غیرفعـال (آسـیب پذیري نسـبت به
ضـرر و بازداري هیجانی) بیشـتر جنبه ي درون
فـردي دارد کـه افـراد بـه دلیل غیر فعـال بودن
و تمـاس کمتـ ر بـا دیگـران  ،ایـن طرحواره ها
را بـه شـکل مشـخص تـري بـروز داده ا ند .
طرحـواره ي شکسـت و محرومیت هیجانی
در سـالمندان فعـال بـه شـیوۀ مثبـت  ،پیـش
بینـی کننـدۀ ادراك طردشـدگی اسـت و این
گونـه مـی تـوان توجیه کـرد که فرد سـالمند
در ارتبـاط بـا دیگران و روابـط بین فردي خود
و بـه دلیل حساسـیت هـاي این دورۀ ســنی،
ایـن گونـه ادراك مـی کنـد کـه دیگـران مـرا
دوســت ندارنـد یـا بـا مـن همدلی نمیکنند،
امــا همـانطور کـه مشـاهده شــد ،طرحـواره  
بـازداري هیجانـی در هـر دو گـروه سـالمندان
فعال و غیرفعال مشـترك اسـت و به شـیوهاي
منفـی ادراك طـرد شـدگی را در آن هـا پیش
بینـی مـی کنـد .به نظر می رسـد کــه ایــن
طرحــواره در روابــط بــین فـردي باعث می
شـود کـه شـخص بـا بیـان نکـردن هرگونـه
احساسـات و عواطـف و تأکیـد افراطـی بـر
منطقـی بـودن بــه احساســات خــود  در
روابطـش بـا دیگـران ادراك کمتـري از طـرد
داشـته باشـد و بـه گونـه اي خـود را محـق
برخی از عواطف و احساســات منفــی بدانـد .
بــازداري هیجانی می تواند باعث انزواپذیري
و عـدم فعالیـت و کاهـش ارتبــاط بـا دیگـران
شــده و بــا کنـاره گیــري از دیگــران ادراك 
طردشــدگی کمتري داشـته باشد .طرحــواره
ي پــیش بـین دیگـر در ســالمندان غیرفعال
آسـیب پذیـري نسـبت بـه ضـرر بـود کـه می
توان گفــت ایــن طرحـواره نیز تـرس و دوري
گزینـی از دیگران را در فرد تقویت مــی کند و
هـر چقـدر ایـن طرحواره فعـال تر باشـد  ،عدم
فعالیــت و کــاهش ارتبـاط با دیگـران افزایش
مـی یابـد و در ایـن حالـت ادراك فـرد از طـرد
شـدگی کاهـش مـی یابد .
با توجـه بـه افــزایش جمعیـت سـالمندي
در کشـور و بـه منظـور پیشگیري از مشکالت
و کاهـش نیـاز بـه مراقبت هاي ویـژه و کاهش
هزینـه هـا  ،پیشـنهاد می شـود که در سـطح

جامعـه و خانـواده و محــیط هـاي کاري ،بـه
اهمیـت و ارزش دادن به سـالمندان و فــراهم
کــردن تسـهیالت و امکاناتـی بـراي آن هـا ،
بـه کــاهش ادراك طــرد شــدگی ،افزایـش
حـس باارزش بودن و بهزیسـتی روانشـناختی،
کاهـش بیمـاري هـاي جسـمی و روانـی و ...
پرداخـت .بنــابراین الزم اســت بـه عواطف و
احساسـات  سـالمندان اهمیت بیشـتری داده
شـود و آنهـا را بـه ابـراز احساسـات منفـی
تشـویق کنیم .
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گوش کردن به موسیقی سرگرم کننده است
اما آیا امکان دارد موسیقی به سالمتی شما هم
کمک کند؟ برای اکثر مردم موسیقی بخش
مهمی اززندگی روزمره است .بعضی افراد از
موسیقی برای مشغول شدن در زمان رفت و آمد
به محل کار و برخی دیگر جهت گرفتن انرژی
برای ورزش استفاده می کنند .موسیقی می تواند
منبع خوبی برای لذت بردن وخرسندی باشد .
موسیقی با خلق وخوی شما مرتبط است  .برخی
از آهنگها شما را خوشحال  ،ناراحت  ،پرانرژی و
یا آرام می کنند .اینکه موسیقی می تواند روی
افکار ،احساسات و رفتار تأثیر بگذارد،غافلگیر
کننده نیست .اگرشما هم با گوش کردن به
موسیقی راک مورد عالقه تان به هیجان می آیید
،یا گاهی موقع اجرای موسیقی زنده اشک در
چشمانتان جمع شده است،پس به خوبی قدرت
موسیقی در مننقلب کردن احساسات  ،عواطف
و ایجاد انگیزه را درک میکنید .اما تأثیرات روانی
موسیقی می تواند بسیار گسترده تر و قویتر از
آنچه که فکر می کنید  ،باشد  .

تمـام اشـکال موسـیقی دارای
اثـرات درمانـی هسـتند هرچند
انتخـاب موسـیقی از فرهنـگ
خـود فـرد اثربهتـری دارد

موسیقی منعکس کننده محدوده وسیعی از
عواطف انسانی است وبه دلیل جهانی بودن وعدم
تعلق آن به گروه خاصی می تواند کلیه سدهای
فرهنگی و زبانی را در نوردیده وبرای تعامل انسانها
تجربه ای مشترک فراهم نماید  .موسیقی درمانی
نوعی هنر درمانی است که از آن برای بهبود و
حفظ سالمت جسمی ،روان شناختی و اجتماعی
افراد استفاده می کنند وشامل طیف گسترده ای
از فعالیتها از جمله گوش دادن به موسیقی ،آواز
خواندن و نوازندگی یک سازموسیقی است .این
نوع روند درمانی توسط یک متخصص آموزش
دیده انجام می شود واغلب در بیمارستانها ،مراکز
توانبخشی ،مدارس ،مراکزدرمانی و آسایشگاه ها
مورد استفاده قرار می گیرد  .
تاریخچـه موسـیقی درمانی :از ابتـدای تاریخ
بشـر ،از موسـیقی بـرای شـفا اسـتفاده مـی
کردنـد .چینـی هـای قدیـم  ،تمـدن هنـد و
موسـیقی را شـفا بخش می دانسـتند .یونانیان
از برنامـه های موزیکال بـرای تصفیه و پاالیش
احساسـات اسـتفاده مـی کردنـد ،و رومـی هـا
موسـیقی را علاج طاعـون و درمـان بیخوابـی
مـی دانسـتند .از قـرن  71تـا نیمـه قـرن 71
موسـیقی بـا حفـظ اهمیـت خـود بـه عنـوان
امدادپزشـکی بـرای خانـواده هـای سـلطنتی
مـورد توجـه قرارگرفـت .نویسـندگانی ماننـد
اسپنسـر و شکسپیرکوشـیدند تا درایـن دوران

جایـگاه علمـی و پذیرفتـه ای از موسـیقی در
درمـان آسـیبهای روانـی ایجاد کننـد .درطول
قـرن  71اسـتفاده ازموسـیقی دربرنامه آموزش
نابینایان و ناشـنوایان آمریکا افزایش یافت .این
درمـان بعنـوان یـک حرفه درقرن بیسـتم پس
از جنـگ هـای  جهانـی اول و دوم پدیـد آمده
اسـت .بعـد از جنـگ هـم نوازنـدگان آماتـور و
حرفه ای در بیمارسـتان هـای جانبازان حضور
داشـتند تا بـه جانبازانـی که دچارآسـیب های
جسـمی و روحـی شـده بودنـد  ،کمـک کنند .
تأثیر موسـیقی برپاسـخ های جسمی و عاطفی
بیمـاران باعث شـد کـه پزشـکان و پرسـتاران
خواسـتار نوازنـدگان شـوند و بـه ایـن ترتیـب
آمـوزش ایـن نـوع درمان آغاز شـد «.تأسـیس
نخسـتین انجمـن موسـیقی درمانـی ایـران
درسـال  1380اتفـاق افتـاد » .

چرا موسـیقی بـه عنـوان روش
درمانـی مفید اسـت ؟
گاسـتن یکـی از پایه گذاران اولیه موسـیقی
درمانـی بـه ایـن واقعیـت تاکیـد مـی کند که
موسـیقی یـک رفتار انسـانی اسـت و نـه فقط
بـرای اینکـه انسـان آن را خلق مـی کند ،بلکه
بـرای اینکـه ارتباط خـود را با آن مـی آفریند.
گاسـتن سـه اصـل که ریشـه اولیه اسـتفاده از
موسـیقی اسـت را چنیـن بیان مـی کند :

 2رشد احساس ارزشمندی در حینشکوفایی
 3استفاده از پتانسیل ریتم درکسبنیرو و نظم
از نظـر گاسـتن  ،موسـیقی رویـدادی
واقعـی اسـت کـه درزمـان اتفـاق مـی افتـد
وتوجـه لحظـه بـه لحظـه فـرد را مـی طلبـد .
در موسـیقی خصوصیـات ذاتـی معینـی وجود
دارد کـه موجب طلـب ،تحریـک و برانگیختن
رفتارهـای خـاص مـی شـود  .نظـم و سـاختار
موجـود در موسـیقی خصوصـاً در ریتم آن می
تواند در تشـکل درک شـخصی از جهان کمک
کنـد .چـون موسـیقی دارای خاصیتی مثبت و
لـذت بخش اسـت ،به خاطـر نیـروی ارتباطی
آن غالبـاً مـی توانـد انگیـزش هایـی را فراهـم
کنـد کـه باعث پیوسـتن بـه گـروه و ارتباط با
دیگران بشـود.

مزایای موسیقی درمانی

اثـرات جسـمانی  :سـاختار فیزیولوژی
مغـزدر پاسـخ بـه موسـیقی تغییـر مـی
کنـد ،مثلا فشـارخون و ضربـان قلـب
بسـتگی بـه نـوع موسـیقی دارد .همچنیـن
موسـیقی تنـش ماهیچـه هـا را تسـکین
مـی دهـد و مهـارت هـای حرکتـی را بهبـود
می بخشـد ،همچنیـن باعث افزایـش اندروفین
و کاهـش هورمونهـای اسـترس مـی شـود .
موسـیقی درمانـی همچنیـن مـی توانـد خطر
بیمـاری قلبی یا مغـزی را در بیمـاران مبتال به
زوال عقـل کاهـش دهـد.
اثرات روانی  :با توجه به نوع صدا،
موسیقی می تواند به آرامش فرد کمک کند
 ،مث ً
ال باعث افزایش یادگیری و حافظه می
شود .اثرات موسیقی بر روی بچه هایی که
ناتوانی یادگیری داشتند ،به اثبات رسیده و به
طور جزیی باعث افزایش تمرکز می شود .در
بزرگساالن مبتال به زوال عقل ،آلزایمر و دیگر
اختالالت روانی ،استفاده از موسیقی درمانی
درسالمت روان می تواند به کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه یا آشفته ،کاهش عالئم زوال عقل
،بهبود خلق و خو و بهبود همکاری درکارهای
روزانه مانند حمام کردن کمک کند .

مـواردی از بیمـاری هایـی که توسـط
موسـیقی درمانـی ،درمان میشـوند:

الـف) انواع اختلاالت روانی (اضطراب،
افسردگی،هراس  ،اسکیزونی فرنی)
ب) اختالالت رفتاری و عاطفی در
کودکان بیش فعالی  ،کمبود توجه ،اتیسم

ج) معلوالن ذهنی و جسمی (معلولین
جسمی ارتوپدی ،نابینایان ،ناشنوایان،
افرادی که مشکالت گفتاری دارند ).

د) اختلاالت دوران سـالمندی ( زوال
عقل ،آلزایمـر و)...

کاربرد موسیقی در درمان مشکالت
رفتاری و عاطفی کودکان
کودکان اتیستیک به دلیل مشکالت شدید رفتاری
و ارتباطی غالباً قادر به برقراری روابط پایدار و موثر با
دیگران نیستند .از آنجایی که ارتباط موزیکی از انواع
ارتباط غیرکالمی است موسیقی می تواند وسیله ای
موثر برای ایجاد تماس اولیه با بیمارانی که از نظر
عاطفی آسیب دیده یا دچارمشکالت رفتاری هستند
،باشد  .موسیقی درمانی به علت اینکه یک تقویت
کننده طبیعی است و زمان بسیار کمی را برای
انگیزش کودک الزم دارد  ،برای کودک اتیسم بسیار
موثر است  .برای مثال بازی های موزیکال مانند پاس
دادن توپ به نفر جلویی همراه با موسیقی موجب
ارتقاء تعامل در میان کودکان و افزایش تماس چشمی
می گردد  .با استفاده از تقلید دست زدن های نزدیک
چشم همراه با موسیقی و یا استفاده از فعالیت های
ابزاری که نزدیک چشم اند میتوان ارتباط چشمی
و نگاه هدفمند را در کودک افزایش داد .فعالیتهای
مربوط به نواختن ساز ،حرکت با موسیقی و ساختن
آهنگ به آنها این امکان را می دهد که بتوانند
احساسات خود را ابراز کنند و انگیزه های نامطلوب
را به رفتارهای قابل قبول اجتماعی تبدیل سازند .
برخی از موزیک تراپیستها پی برده اند که موسیقی
می تواند وسیله ای موثر درجهت برقراری ارتباط
با کودکان اتیستیک باشد .موسیقی از جنبه های
محیطی است که بچه های اتیستیک با عالقه و
رغبت به آن توجه نشان می دهند  .فعالیت های
موزیکی غالباً تقویت کننده موثری در ایجاد جوابهای
متقابل و آگاهانه کودکان اتیسم است ،مانند افزایش
تکلم و پاسخهای شفاهی متقابل ،تماس چشمی،
آگاهی محیطی و رفتارهای مناسب اجتماعی را
افزایش می دهد .فعالیت های غیرکالمی سازی
اکتشافی و فی البداهه و فعالیتهای تقلیدی ریتمیک

کاربرد موسیقی در درمان اختالالت
رفتاری یا بیماری های روانی
بزرگساالنی که اختالالت رفتاری یا بیماریهای
روانی دارند ،اغلب حاالتی چون آشفتگی شدید،
بیقراری ،تحریک پذیری و زودرنجی ،هراس یا
کناره گیری دارند .موسیقی با نظم وساختار ذاتی،
نیروی ارتباط غیرشفاهی و رغبت مالیمی که دارد
می تواند به عنوان ابزار امنی درایجاد درک واقعیت
و ارتباط کالمی برای ارتباط با بیماران شدید روانی
مورد استفاده قرار گیرد .فعالیتهای تجربی موزیکی
مثل آواز خواندن ،نواختن ساز ،انتخاب نوارهایی
برای شنیدن و حرکت با موسیقی ،درک وضعیت
زمان ومکان را به وجود می آورد و دقت بیماران
و توجه لحظه به لحظه آنها را ایجاب می کند.
فعالیتهای سازی و فعالیتهای حرکتی موزیکال می
تواند به تقویت مهارتهای حرکتی ،افزایش احساس
هوشیاری ،تقویت پیروی از دستورات ،یادگیری
ارتباط غیرکالمی با دیگران و آموختن همکاری
برای کسب نتیجه مطلوب کمک کند .همنوازی با
افراد ونواختن ساز به طور دسته جمعی و پیوستن
به دیگران ،رقص یا حرکات گروهی موزیکال
مثالهایی از فعالیت های غیر کالمی موزیکی
هستند که میتوانند به بیماران کمک کنند تا با
دیگران همکاری و ارتباط برقرار نمایند .
کاربرد موسـیقی دردرمان نابینایان؛
از آنجایـی کـه این گـروه در راه رفتن مشـکل
دارنـد ،بنابرایـن هنـگام راه رفتن فاقـد اعتماد
بـه نفـس و آزادیانـد وچـون یادگیـری بـه
حـس بینایی بسـتگی دارد ،پس ممکن اسـت
نابینایـان در بسـیاری از زمینـه های آموزشـی
کنـد تـر از همسـاالن بینـای خـود پیشـرفت
کننـد ،بنابرایـن بـا توجـه بـه نیاز بـه حرکت،
آهنگهایـی بـکار مـی رود تـا فـرد در اسـتفاده
درسـت از بدنـش تقویـت شـود .همچنیـن
نواختـن در گـروه موقعیـت مناسـبی فراهـم
مـی کنـد تـا ارتبـاط و اجتماعـی شـدن و
رفتـار بـا همدیگر و با افـراد بینـا را بیاموزند و
همچنیـن کسـب مهـارت در آواز خویا نواختن
سـاز و یـا آموختـن حرکت مسـتقل در رقصها
میتواننـد اعتمـاد بـه نفـس و احسـاس
ارزشـمندی شـخص را افزایـش دهنـد.
ادامه دارد ...
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 1-ایجاد یا تجدید روابط بین فردی

کاربردهای موسیقی درمانی

که موفقیت زیاد و خواسته های کمی به همراه دارد،
موثرترین عامل در مراحل آغازین موسیقی درمانی
کودکان اتیسم به نظر می رسد .

شماره 250

دیدگاه سـالمندان از پدیـده پایان عمر
ندا ابراهیمی  /کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران

فرآینـد اجتنـاب ناپذیـر پیری بـرای هر
فـردی بـدون شـک آغاز می شـود .انسـان
هـا طـی فرآیند زیسـتی ،بـا مرحلـه ای به
نام سـالمندی روبـه رو می شـوند .چندین
عامـل خطرآفریـن روانی_اجتماعـی مانند
فقـدان نقـش هـای اجتماعـی ،از دسـت
دادن اسـتقالل ،فوت دوسـتان و بسـتگان،
افزایـش انـزوا ،محدودیـت هـای مالـی و
کاهش سلامت جسمی و روانی بر سالمت
سـالمندان تأثیر منفی دارد .شناسـایی این
گونـه مشـکالت و پیشـگیری از آن هـا در
افزایش کیفیت زندگی مسـتقل سـالمندان
نقـش مهمـی ایفا مـی کند.

پژوهـش هـا ،سـالمندان وقـت و زمـان
بیشـتری را پیرامـون پایـان عمـر  نسـبت
بـه افـراد جـوان تـر صرف مـی کننـد  .این
یـک امر غیرطبیعی نیسـت زیرا سـالمندان
بیشـتر بـا پایان عمـر  اطرافیان و هم سـن
هـای خـود روبـه رو مـی شـوند .در عیـن
حـال تعـداد سـالمندانی کـه بـه واسـطه
سـن طوالنـی پایان عمـر  فرزنـدان خود را
مـی بیننـد در حـال افزایش اسـت .فـرار از
چنـگال پایـان عمـر  و پیـر شـدن ممکـن
نیسـت و فرآیند دلهره آور مشـهودی است،
پایـان عمـر واقعیتـی حتمـی و واضـح بـه
ویـژه برای سـالمندان اسـت.
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چرا سالمندان بیشتر به پایان عمر
فکر می کنند؟
عمـر طوالنـی تـر بـه معنـای مـردن در
سـن باالتـر اسـت .بـا پیر شـدن ما انسـان
هـا ،پنداشـتمان و میـزان تفکرمان نسـبت
بـه پایـان عمـر  افزایش می یابد .بر اسـاس

اضطراب پایان عمر چیست؟
اضطـراب پایان عمر کـه را افکار ،ترسها
و هیجانـات مرتبط به واقعـه پایانی زندگی
و فراتـر از حالـت عـادی زندگـی میدانند.
اضطـراب پایـان عمـر  ،مفهومـی پیچیـده
اسـت که بـه سـادگی قابل توضیح نیسـت

و بـه طورکلی شـامل مفاهیم ترس از پایان
عمـر  خود و دیگران اسـت .به بیـان دیگر،
اضطـراب پایـان عمـر  شـامل پیشبینـی
فـوت خـود و تـرس از فراینـد مـردن افراد
مهـم زندگـی اسـت .اگرچـه پایـان عمـر  
واقعیتـی زیستشـناختی و روانشـناختی
اسـت و احساسـات دربـاره فراینـد پایـان
عمـر در چگونگـی اجتماعیشـدن فـرد در
جامعـه ریشـه دارد ،اندیشـیدن بـه پایـان
عمر  ترسـناک اسـت.

اضطراب پایان عمر در سالمندان:
اضطـراب پایـان عمـر در سـالمندانی
کـه مشـکالت جسـمانی ،سـابقه اختلال
روانشـناختی ،باورهـای ضعیـف مذهبـی،
یکپارچگـی پاییـن خـود ،رضایـت کـم از
زندگـی و تـاب آوری پاییـن دارنـد ،بیشـتر
اسـت .بـه علاوه محـل زندگی نیـز نگرانی
از اضطـراب پایان عمر  را تشـدید می کند.
آن دسـته از سـالمندانی کـه در موسسـات

دیدگاه سالمندان از پدیده پایان
عمر چگونه است؟
1-زندگی نازیسته:

مفهـوم زندگی نازیسـته عمدتـاً بر نگرانی
هـا و حس پشـیمانی افـراد از اعمالی که در
گذشـته می بایسـت انجام می دادنـد اما به
خواسـت دیگران از نیاز و خواسـته شخصی
خود چشـم پوشـی نمـوده  ،اشـاره دارد .به
عبـارت دیگـر شـخص نیاز خود را سـرکوب
و بـه نیـاز دیگـران جامـه عمـل پوشـانده
اسـت که ایـن امر موجب حس پشـیمانی و
رویاپـردازی برای تغییر گذشـته اسـت.
2-پنداشت های پیرامون پایان عمر :

چـاره ناپذیـری پایـان عمـر  ،فناپذیـری
انسـان هـا و نیز مبهـم بـودن اتفاقات پس
از فـوت از جملـه عواملـی اسـت کـه در
بوجـود آمـدن نگرانی هـای پیرامون دنیای
پـس از فـوت دخیـل هسـتند کـه شـامل
آمـاده نبـودن بـرای پذیـرش پایـان عمر ،
رهاشـدگی ،بـه تعویق انداختـن پایان عمر
و تـرس از پایـان عمـر  ،ترجیـح پایان عمر  
بـر از کارافتادگـی ،پذیرش پایـان عمر و در
انتظـار پایـان عمـری بدون درد می شـود .
3-دنیای پس از پایان عمر :

بـا نگاهـی بـه بافـت فرهنگـی و مذهبی
محـدوده ای کـه فـرد در آن قـرار داشـته
 ،دیـدگاه هـای دنیـای پـس از پایـان عمر

آگاهـی از پایـان عمـر  موجب می شـود
کـه فـرد ارزش زندگی خـود را درک نماید
بروز افسردگی در سالمندان به و درجهـت معنایابـی بـرای زندگـی خـود
بکوشـد و حـس مسـئولیت پذیـری افـراد
دلیل ترس از پایان عمر :
را افزایـش مـی دهـد .بیشـتر سـالمندان
عوامل مختلفی در افسـردگی سـالمندان
مصاحبـه شـده در پژوهـش هـای مختلف
نقـش دارنـد و تـرس ناشـی از پایـان عمـر
منتظـر چنیـن رویـدادی هسـتند و برخی
مـی توانـد یکـی از آن هـا باشـد .دوری از
دیگـر بـا تـرس و اضطراب بـه ایـن رویداد
اجتمـاع و تنها شـدن بـه دلیل پایـان عمر   مـی نگرنـد .فرآینـد مـردن بـه خـودی
همسـر موجب افزایش زمان هـای بیکاری خـود دلیـل اصلـی نگرانـی آنهاسـت .ایـن
یـک فرد سـالمند می شـود .در ایـن زمان سـالمندان پایـان عمـری بـی درد ،آرام و
او زمـان بیشـتری پیـدا میکنـد تـا بـه ترجیحـاً در خـواب را مـی پسـندند.
مقولـه پایـان عمـر  فکـر کنـد و بـه دلیـل
بـا این توصیـف  ،اطرافیان فرد سـالمند
خیـال بافـی هـای منفـی ،بـه مـرور زمان بـا همراهـی متخصصـان در این حـوزه می
و هـرروز بیشـتر از دیـروز از پایـان عمـر   تواننـد بـا تغییـر دیـدگاه سـالمند نسـبت
مـی ترسـد .البتـه اعتقـادات دینـی و بـاور بـه اندوختـه هـای خـود ،مثبـت در نظـر
هـای قلبـی بـه زندگی پـس از پایـان عمر   گرفتـن زندگی وگذشـته خـود و همچنین
تـا حـد زیـادی در کاهـش تـرس ناشـی از بـا تغییـر دیـدگاه و چشـم انـداز شـخص
پایـان عمـر  بسـیار موثـر اسـت .از عالئـم نسـبت بـه پایـان عمـر  و در نظـر گرفتـن
افسـردگی در سـالمندان می توان به غم و ایـن واقعیـت غیرقابـل انکار به عنـوان یک
انـدوه و ابراز بیقراری و ناراحتی ،احسـاس هدیـه ،فرصـت ،امیـد ،زیبایـی و ...از ترس
خسـتگی و فرسـودگی ،لـذت نبـردن از و اضطـراب افـراد از ناشـناخته هـای پایان
سـرگرمیهای گذشـته ،صرف نظـر کردن عمـر  و پـس از آن بکاهنـد .
از ارتباطـات اجتماعـی ،وجـود اختلاالت
منابع:
شـدید در زمـان خـواب ،دردهـای مفاصل
-1دکتر احمد امانی /بهزاد میرکی /مقاله بررسی دیدگاه
و ...اشـاره کـرد کـه البتـه بـرای تشـخیص
سالمندان از پدیده پایان عمر  ،نشریه روانشناسی پیری1394
-2غزاله توکلی /صدیقه رضایی /زهرا منتجیبان /مقاله
و درمـان این افسـردگی حتماً بایـد از یک
اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر ادراک درد و اضطراب
روان درمانگـر کمـک گرفـت.
پایان عمر  در سالمندان ،نشریه روانشناسی پیری1398
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دولتـی یا خصوصی(سـرای سـالمندان و)...
هسـتند  ،بیشـتر از کسـانی کـه بـه طـور
مسـتقل زندگـی می کننـد ،تـرس از پایان
عمـر  دارنـد .طـی پژوهـش هـای انجـام
شـده افـراد جـوان تـرس از پایـان عمـر را
بـه عنـوان درد ،تحلیل جسـمی ،نـا امیدی
و انـزوا مطـرح نمـوده انـد در حالـی کـه
سـالمندان تـرس از پایان عمر  را از دسـت
دادن کنتـرل و مسـائل مربـوط بـه دنیـای
پـس از آن  دانسـته انـد.

از نظـر سـالمندان دارای اهمیـت ویـژه ای
اسـت که شـامل بـودن بعد از پایـان عمر ،
تـرس از دنیـای دیگر ،عذاب قبـر ،قیامت و
آرامـش ابـدی می شـود.

کمک به پذیـرش پایـان عمر در
سالمندان:

شماره 250

تأثیر سالمت روان بر رضایت شغلی افراد
معصومه معین  /کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آسایشگاه خیریه کهریزک

تا کنون تعاریف متعددی از سالمت روان ارائه
شده است که عبارتند از راحتی و آسایش  ،فقدان
بیماری  ،داشتن تعادل عاطفی  ،سازش اجتماعی،
احساس و شناخت خود و محیط  .سالمت در
تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از:

«رفاه کامل جسمانی – روانی
و اجتماعی ،نه فقط بیماری یا
معلولیت»
تعریف از سالمت بهنجار می تواند در
بردارنده میزان معینی از عالئم بیماری باشد
که بسته به جنس یا تجربه فرد یا هنجار های
اجتماعی در افراد تفاوت پیدا می کند  .در واقع
اینکه فردی بگوید هیچ نشانه ای از بیماری
ندارد  غیر عادی تلقی می شود  .جنبه یا وجه
کارکردی سالمت یکی از مهم ترین عناصر
تعریف سالمت نزد افراد عامی است  .توانایی
ایفای نقش های اجتماعی یکی از ویژگی های
سالم بودن تعبیر می شود"وقتی نتوانم کارهایم
را انجام بدهم  ،می فهمم سالم نیستم" .بنابراین
سالمت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است
،بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می کند که
فرد با خود و سبک زندگی اش آسوده و بدون
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مشکل باشد .در واقع تصور بر این است که
فرد باید بر زندگی خود کنترل داشته باشد و
فقط در چنین حالتی است که می توان آن
قسمتهایی را درباره خود یا زندگی اش را که
مسئله ساز است ،تغییر دهد.

محققان مواردی را برای تعریف
سالمت روانی ارائه می کنند که
عبارت است از :
•نگرش مثبت به خود
•میزان رشد ،تحول و خود شکوفایی
•عملکرد روانی یکپارچه
•خود مختاری یا استقالل شخصی
•درک صحیح از واقعیت
•تسلط بر خود

خصوصیات افراد دارای سالمت روان
بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی ،
افراد دارای سالمت روانی دارای خصوصیات زیر
هستند:

آنان احساس راحتی می کنند ،خود را آنگونه
که هستند می پذیرند ،از استعدادهای خود
بهره مند می شوند ،نگرانی ،ترس  ،اضطراب
و حسادت کمی داشته و دارای اعتماد به نفس
هستند  .احساس خوبی نسبت به دیگران دارند
 ،به عالئق افراد دیگر توجه می کنند و نسبت به
آنها احساس مسئولیت نشان می دهند  .آنها با
مشکالت روبرو می شوند و نسبت به اعمال خود
احساس مسئولیت می کنند .محیط خود را تا
آنجا که ضرورت دارد  با آن سازگار می شوند.
به طور کلی شخص دارای سالمت روان می
تواند با مشکالت دوران رشد روبرو شود و قادر
است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق
یابد  .به نظر می رسد تعریف رضایت بخش از
سالمت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس
مثبت و سازگاری موفقیت آمیز و رفتار شایسته
مطلوب است  .بنابراین هرگونه مالکی که به
عنوان اساس سالمتی در نظر می شود  ،باید
رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد.
مشاغل مختلف در محیط های گوناگونی
انجام می گیرند و عوامل متعددی از جمله
رضایت کلی از شغل  ،رضایت از درآمد ،رضایت
از محیط فرهنگی شغلی و رضایت از روابط با
همکاران که در محیط کار بر سالمت روان
افراد موثر هستند  .عوامل بسیاری نیز باعث

بر هم خوردن سالمت روان افراد می شوند که
از جمله آنها می توان به عدم رعایت عدالت،
فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد
و وجود تبعیض های غیر منطقی اشاره نمود.
توجه به سالمت روان در تمام عرصه های
زندگی از جمله زندگی فردی ،اجتماعی و
شغلی حائز اهمیت است.

خشنودی شغلی یا شادکامی کلی،
با سالمت روان و امید به زندگی
طوالنی تر ارتباط دارد.

یکی از متغیر های مرتبط با سالمت روان
 ،رضایت شغلی است  ،به طوری که سالمت
روان پایین منجر به نارضایتی شغلی می شود
و سالمت روان باال  ،رضایت شغلی را به همراه
دارد .رضایت شغلی مفهوم پیچیده و دارای
جنبه های مختلف است و از ارکان ضروری
ارتقاء سالمتی و رضایت از زندگی به شمار
می رود  .رضایت شغلی نشان دهنده چگونگی
احساس افراد نسبت به شغلشان و جنبه های
متفاوت آن است.
رضایت شغلی عبارت است از اینکه
افراد چه احساسی در مورد شغلشان و ابعاد
مختلف آن دارند  ،رضایت شغلی باال باعث
افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی ،
بهبود کیفیت عملکرد ،کاهش غیبت و تأخیر
می گردد .از سویی دیگر نارضایتی شغلی با تعدادی
از عالئم آسیب رسان مرتبط است که می توان به
اضطراب  ،تشویش  ،خلق بد  ،ضعف در برقراری
ارتباط و کاهش تعهد و تالش فردی اشاره کرد.
رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل
بوده و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی
است که باعث افزایش کارآیی  ،بروز خالقیت
و احساس رضایت فردی می گردد  .بر این
اساس روشن است عوامل موجود در محیط

رضایت شغلی همچنین به عنوان مهم ترین
نگرش  ،به طرز تلقی یا قضاوتی که اعضاء یک
سازمان نسبت به شغل و محیط کار خود دارند
باز می گردد  .منظور از رضایت شغلی فرد  ،آن
است که وی به طور کلی شغل خود را دوست
داشته  ،برای آن ارزش قائل شود و نگرش
مثبتی نسبت به آن داشته باشد.
افراد سازمان یرای پنج عامل (حقوق و
دستمزد ،فرصت ارتقاء ماهیت کار  ،خط
مشی ها سیاست های سازمان و شرایط
کاری ) طرز تلقی های خاصی داشته و درجه
رضایت کارکنان از هر یک از این عوامل متفاوت
است  .از این حیث یکی از وظایف مهم مدیران
در سازمان ها فراهم نمودن زمینه های رضایت
شغلی آنها است  ،زیرا رضایت شغلی با سالمت
روان ،کارایی و اثر بخشی کارکنان همبستگی دارد.
چنانچه کارکنان مورد حمایت قرار گیرند،
کار خود را با فشار روانی کمتری انجام می
دهند و همین امر موجب بهبود روابط فی
مابین و رضایت شغلی می شود  .از سوی دیگر
حمایت موجب افزایش اعتماد به نفس و بهتر
انجام دادن کار خواهد گردید.
رضایت کارکنان نگرش آنان را نسبت به
سازمان تغییر می دهد  ،بدین صورت که اگر
رضایت شغلی فرد در سطح باالیی باشد دارای
نگرش مثبت و اگر از کارش ناراضی باشد
نگرش وی منفی خواهد بود .کارکنان ناراضی
به روش های مختلف از جمله اعتراض  ،تسلیم
 ،ترک سازمان و اقدامات منفی نارضایتی خود

و در نهایت اینکه ؛
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
عبارتند از  :گیرایی کار  ،سیستم پاداش ،
شرایط کاری حمایت کننده ،همکاران یاری
دهنده و پشتیبان و نیز آزادی عمل کارکنان
در محل کار   .
منابع
اسدی  ،مسعود و همکاران ()1391رابطه ابعاد سالمت روان
و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد  ،مجله زن و مطالعات
خانواده شماره انتشار .25
صباحی  ،مریم ( )1390بررسی رابطه بین رضایت شغلی
و سالمت سازمانی کارکنان زن در دانشگاه های شهر کرمان ،
مجله تدبیر،شماره 159
امانی  ،مالحت ( ،)1396رابطه فرسودگی  ،استرس ،
نارضایتی شغلی و سالمت روان در کارکنان آموزش و پرورش  ،
روانشناسی معاصر (ویژه نامه) شماره .12
محمد رضایی  ،اکرم و همکاران( )1394رابطه استرس
شغلی با سالمت روان ،کنفرانس بین المللی علوم انسانی
،روانشناسی و علوم اجتماعی
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کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در
بسیاری از زمینه های زندگی ارتباط دارد  .در
سال های اخیر محیط کار اهمیت زیادی یافته
و به عنوان یک مکان مناسب برای فعالیت های
ارتقاء سطح سالمت مورد توجه قرار گرفته است.
محیط کار  ،فرصت و امکانات مناسب برای تأثیر
بر شیوه زندگی فرد را فراهم می آورد  .همچنین
در محیط کار می توان میزان آسیب پذیری فرد
در برابر بیماری ها را تحت نظر گرفت.

کاری عملکرد فرد را در شغل او تحت تأثیر قرار
می دهد که این مسئله در نتیجه وساطت
عوامل روانی متأثر از شرایط محیطی است.

را بروز می دهند .بنابراین تالش در جهت
افزایش رضایت شغلی کارکنان ضرورت زیادی
دارد  .رضایت شغلی می تواند موجبات افزایش
بهره وری  ،افزایش روحیه  ،تعهد سازمانی ،
سالمت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی
را فراهم نماید و عدم توجه به آن پیامد هایی
از جمله تشویش  ،غیبت  ،تأخیر در کار ،ترک
خدمت و بازنشستگی زودرس را در بر خواهد
داشت  .سازمان سالم سازمانی است که در آن
بیماری و نارسایی وجود ندارد و سازمان در
سطح باالیی از اثر بخشی در همه ابعاد قرار
دارد.سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه
به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این
محل افتخار می کنند.
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راهکارهایارتقاءسالمتروان
افـراد کـم تواندر برابر کرونا
اردشیر زرشکی  -مدیر امور روان شناسی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

ترس ناشی از شرایط خطرناک پاندمی
کووید  ۱۹که در ابتدای شیوع ویروس ایجاد
شده بود رفته رفته با طوالنی شدن مدت
بیماری جای خود را به عادی انگاری شرایط و
بعضا سهل انگاری در رعایت پروتکلها داد .به
گفته روانشناسان اجتناب از این عادی انگاری
مستلزم رشد عمیق فردی و درون پذیری است
و در صورتی که افراد به این رشد عمیق نرسیده
باشند نحوه تبیین رعایت دستورالعملها توسط
گروههای صاحب نفوذ باید به گونهای باشد که
مردم به رعایت آنها ترغیب شوند چراکه ذهن
انسان به طور ناخودآگاه برخوردی حساسیت
زدایانه با این هشدارها دارد و فشارهای روانی
ناشی از حضور دائم در منزل یا آسایشگاه منجر
به گرایش شدید افراد برای خروج از آن مکان
میشود .برخی دیگر از کارشناسان نیز مشاهده
رفتارهای اجتماعی سایر افراد را در این
بیتوجهی ها بی تاثیر نمی دانند ،به طوری که
هرچه افراد بیشتری از رعایت دستورالعملهای
بهداشتی سر باز میزنند شاهد افزایش
حساسیت زدایی نسبت به رعایت پروتکلها
هستیم .همچنین در این میان نمیتوان کاهش
حساسیت افراد نسبت به رعایت پروتکلها را
تنها معطوف به عدم مسئولیت پذیری اجتماعی
افراد دانست چراکه وضع قوانین محدود کننده
و ادامه روند آن منجر به احساس فرسودگی،
کاهش حساسیتها و تمایل بازگشت به زندگی
طبیعی شده است .با اشاره به آسیبپذیری
بیشتر سالمندان در برابر بیماری کرونا ،بایستی
بر ضرورت توجه به سالمت روان این افراد با
اقداماتی همچون حفظ تعامالت اجتماعی با
رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل های
بهداشتی تاکید کرد.
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• در شـرایط بحرانـی شـخص از نظـر
روانـی دچـار نگرانیهـای بیـش از حد،
عالیـم افسـردگی و اضطـراب میشـود
و بـا توجـه بـه اثـر منفـی افسـردگی و
اضطـراب بـر سلامت روان و توانایـی
انطباق با محیط ،یادآور شـد :افسـردگی
و اضطـراب بـر روابـط بیـن فـردی نیـز
تاثیرگـذار اسـت و حتـی فـرد را از نظر
جسـمی دچـار اختلال میکنـد.

• بسیاری از این افراد از نظر جسمی در
وضعیت مناسبی قرار ندارند ،اضطراب و
افسردگی غیرطبیعی میتواند سیستم
ایمنی این افراد را دچار اختالل کرده و آنان
را مستعد ابتال به بیماری های جسمی کند.
• نگرانی به اندازه در چنین شرایطی
میتواند باعث توجه فرد به رعایت نکات
بهداشتی شود ،بنابراین حد متعادلی از
نگرانی میتواند به سالمت فرد کمک کند
اما اگر این نگرانی از حد بگذرد و افراطی
باشد ،فرد را دچار مشکل میکند.
• با تاکید بر ضرورت عدم ایجاد نگرانی
بیش از حد برای این افراد توسط
اطرافیان و نزدیکان ( مراقبین و سایر
افراد ارائه دهنده خدمات) ،بایستی بدون
ایجاد اضطراب و نگرانی اضافی ،رعایت
نکات بهداشتی را به آنان تذکر دهند.
• ورزش مستمر و مداوم ،تغذیه مناسب
و حفظ تعامالت اجتماعی با رعایت
بهداشت فردی را می توان از جمله
مهمترین عوامل کمک کننده به سالمت
روان این گروه از افراد عنوان کرد.
• همچنین با اشاره به ایجاد نگرانی بیش
از حد توسط برخی از منابع در فضای
مجازی ،اگر اطرافیان اینگونه اخبار را
دنبال میکنند نباید محتوای آن را به این
افراد انتقال داد و شفاف سازی واقع بینانه
و به دور از خطاهای شناختی را انجام داد.
• خواب مناسب و توجه به بهداشت خواب  
از طریق تن آرامیدگی ،خودهیپنوتیزم
خنثی و مدیتیشن خود را آرام کنند.
• از شایعات و کانال های غیرتخصصی دور
شوید و اخبار را از منابع معتبر پیگیری
کنید :شایعه و حرف های ضد و نقیض
اضطراب شما را بیشتر میکند .این در حالی
است که دریافت اطالعات خودمراقبتی
صحیح ،به شما این احساس را می دهد
که اوضاع را می توان کنترل کرد.
• اخبار را تنها از سایت سازمان بهداشت
جهانی و منابع بهداشت و درمان کشور
خود پیگیری کنید.

• احوال پرسی کنید تا آرامشتان حفظ
شود :در زمان استرس ،از حال دوستان
و آشنایان خود باخبر شوید و از حمایت
عاطفی آنان بهره مند شوید.
• روتین مناسبی برای حفظ آرامش داشته
باشید :زمانی که در خانه یا آسایشگاه
قرنطینه شده اید یا توصیه شده است از
آن مکان خارج نشوید ،احساس کسالت،
خستگی و خلق افسرده طبیعی است.

بـرای دوری از اسـترس در زمان
شـیوع بیماری هایـی نظیـر کرونا :

• تکنیک های آرامش بخش و مدیریت
استرس را با کمک روان شناس خود به
کار گیرید.
• فعالیت کنید ،حتی اگر به معنی 30
دقیقه ورزش در روز باشد.
• از رژیم غذایی سالم و مناسب تبعیت کنید.
• فرضیه سازی نکنید :هر کسی که سرفه
می کند ،کرونا ندارد .هر کسی که کمی بی
حال به نظر می رسد ،دچار بیماری عفونی
نیست .این فرضیه سازی و قضاوت کردن
افراد شما را بیشتر از قبل نگران می کند.
• از اصول پیشگیری مانند زدن ماسک،
استفاده از دستکش و ضدعفونی دست ها
پیروی کنید .اما بیش از حد نگران نباشید.
• روی حال تمرکز کنید :در شرایط
خطر ،نگرانی درباره آینده و ترس از آنچه
پیش روست بیشتر می شود .این احساس
خستگی و ناتوانی در کنترل پیشگیری از
ابتال به کرونا را بیشتر می کند .روز خود
را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید و
برنامه کامل و منظمی داشته باشید .اجازه
ندهید بیکاری روز شما را پر کند .حتی
اگر در خانه هستید و به طور موقت کار
نمی کنید ،روز را با برنامه دیگری مانند
فیلم دیدن یا کتاب خواندن پر کنید.
• در نهایت شناخت افکار منفی که ناشی
از خطاهای شناختی افراد است ،باعث
احساسات و رفتارهای منفی و ناخوشایند
خواهد شد که نیاز به روان درمانی تخصصی
توسط روان شناس و روان درمانگر دارد.

لبنیاتوتاثیرآنبرسالمتی
شهزاد محمدیان /کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 6ـ و پانتوتنیک اسید بسیار غنی میباشند.
وجود این ویتامینها جهت آزادسازی انرژی
از مواد غذایی ضروری است .به همین دلیل
مصرف شیر و لبنیات کم چرب در سالمندان
بسیار توصیه میشود .مصرف مداوم شیر و
فرآوردههای آن در دوران نوجوانی و جوانی ،از
درصد مرگ و میر ناشی از شکستگی لگن در
دوران سالمندی بسیار میکاهد.
 7ـ نیاز یک فرد بالغ به کلسیم حدود 1200
ـ  800میلی گرم در روز است .یک لیوان شیر
حدود  290میلی گرم کلسیم 370 ،میلی گرم
پتاسیم و  33میلی گرم منیزم دارد .یک لیوان
ماست نیز حدود  415میلی گرم کلسیم531 ،
میلی گرم پتاسیم و  40میلی گرم منیزیم دارد.
 8ـ مطالعات ثابت کردهاند که داشتن رژیم
غنی از شیر و لبنیات کم چرب ،سبزی و میوه
جات و هم چنین کاهش مصرف چربی ،عامل
مهمی در پیشگیری و درمان چاقی ،بیماری های
قلبی ـ عروقی ،پرفشاری خون پوکی استخوان و
هم چنین سرطان روده بزرگ است.
 -9دانشمندان در انگلیس دریافتند كه
نوشیدن تقریبا نیم لیتر شیر در هر روز میتواند
به حفظ سالمت قلب كمك كند.
 10ـ در تحقیقاتى كه بر روی افراد چاق
انجام گرفته ثابت شده است كسانى كه از رژیم
هاى غذایى حاوى مقادیر فراوان لبنیات استفاده
كرده اند كاهش وزن بیشترى را نسبت به افرادى 
كه به همان میزان كالرى دریافت كرده اند ولى 
لبنیات كمترى در رژیم غذایى داشته اند ،تجربه

كلسیم صرف ًا از طریق دریافت لبنیات باعث
تسریع در كاهش وزن مى شود و مصرف
بى رویه آن خارج از محصوالت لبنی و به اشكال
دارویى مثل قرص كلسیم نه تنها نتیجه مطلوبى
ندارد بلكه ممكن است سبب ایجاد عوارض
خطرناكى چون سنگ هاى صفراوى ،سنگهاى
كلیوى و مشكالت قلبى عروقی گردد..
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 1ـ مصرف مداوم شیر و لبنیات به دلیل
داشتن مقادیر کافی کلسیم مانع از ابتال  به
سرطان روده بزرگ خواهد شد .در شیر نوعی
اسید چرب به نام اسید لینولئیک کنژوگه
( )CLAوجود دارد که حدود  50درصد از ابتال 
به انواع سرطان میکاهد .به عالوه این اسید
چرب سیستم ایمنی را تقویت کرده و از بروز
بسیاری از عفونتها میکاهد.
 2ـ مصرف روزانه  4ـ  2لیوان شیر یا ماست
کم چرب برای سالمت انسان بسیار مفید بوده
و از بروز بسیاری بیماریها از جمله افزایش
فشار خون ،بیماری های قلبی عروقی ،پوکی
استخوان و هم چنین سرطان روده بزرگ
پیشگیری خواهد کرد.
 3ـ در شیر پروتئینی به نام کازئین وجود دارد
که نقش عمدهای در پیشگیری از پوسیدگی
دندان ایفا میکند .به طوری که مصرف  10ـ
 5گرم پنیر بعد از هر وعدهی غذایی در حفظ
سالمتی مینای دندان موثر است.
 4ـ پروتئیـن موجـود در شـیر گاو بسـیار با
ارزش اسـت و باعـث تقویـت سیسـتم ایمنی،
محکـم شـدن اسـتخوانها و کاهـش فشـار
خـون میشـود.
 5ـ مصرف منابع غذایی حاوی پتاسیم
(مانند شیر ،ماست ،پنیر ،سبزی جات و سیب
زمینی) میزان نیاز به داروهای کاهش دهندهی
فشارخون را کاهش میدهد .عنصر منیزیم نیز
که در شیر و فرآوردههای آن وجود دارد ،منجر
به انبساط دیوارهی عروق شده و از تنگ شدن
آن و در نهایت افزایش فشارخون پیشگیری
میکند .مصرف شیر و فرآوردههای آن در
سنین نوجوانی و جوانی مانع از ابتال ،به افزایش
فشار خون در سنین باالتر میشود.

شـیر و فرآوردههـای آن از نظر
ویتامیـن هـای تیامیـن (،)B1
ریبوفالویـن ()B2

كرده اند .در این مطالعه كه بر روى دو گروه
از افراد چاق انجام شد نتایج به شرح زیر بود:
گروه اول :رژیم غذایى  براى كاهش وزن
كه حاوى  لبنیات فراوان بود در عرض ۱۲
هفته حدود  ۱۰كیلوگرم وزن كم كردند.
گروه دوم :رژیم غذایى براى كاهش وزن كه
بدون محصوالت لبنى بوده در عرض  ۱۲هفته
حدود هشت كیلوگرم وزن كم كردند.
در این مطالعه توصیه شده است براى كم
كردن وزن و داشتن وزن ایده آل بایستى 
یخچال را پر از شیر و پنیر و ماست كنیم چرا
كه كلسیم عامل مهمى  در كنترل و تنظیم
كالرى دریافتى بوده و باعث تسریع در از بین
رفتن چربى و كاهش وزن مى شود كه البته این
كاهش در توده هاى چربى بیشتر در ناحیه تنه
بوده است .بنا بر تحقیقات انجام شده ،كلسیم
از طریق افزایش تجزیه چربى در سلول هاى 
چربی باعث تسریع در كاهش وزن می شود.
 11ـ مصرف كلسیم به تنهایى و در اشكال
دارویى اثر كمترى در كاهش وزن نسبت به
مصرف لبنیات داشته و این به علت وجود مواد
دیگرى  در لبنیات مثل منگنز و فسفر است
كه احتماالً روند تجزیه سلول هاى  چربی را
تسریع مى كنند و همچنین پروتئین موجود
در محصوالت لبنی سبب حفظ عضالت شده و
23
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تغذیـــه
ســـالم
یــک تغذیــه ســالم  ،خــوردن و دریافــت
مقــدار کالــری متناســب بــا میــزان فعالیــت
شــما اســت ،بنابرایــن میــزان انــرژی مصرفــی
خــود را بــا میــزان انــرژی دریافتــی خــود
متعــادل کنیــد.
اگــر بیشــتر از آن میزانــی کــه بــدن شــما
بــه انــرژی نیــاز دارد ،مــواد غذایــی دریافــت
نماییــد ،وزن شــما اضافــه خواهــد شــد ،چــرا
کــه میــزان انــرژی اضافــهای کــه دریافــت
نمودهایــد بــه صــورت چربــی در بــدن شــما
ذخیــره میشــود .اگــر کمتــر از میــزان نیــاز
بــدن مــواد غذایــی مصــرف نماییــد ،وزنتــان
کــم میشــود.
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شـما میبایسـت طیف گسـتردهای از غذاها
را مصـرف نماییـد تـا اطمینـان حاصـل کنید
کـه رژیـم متعادلـی را داشـته و بـدن شـما
تمـام مـواد مغـذی مورد نیـاز خـود را دریافت
مینمایـد .توصیـه میشـود:
•( میزان کالری مجاز در آقایان )
مردان حدود  ۲۵۰۰کالری در روز
(معادل  ۱۰۵۰۰کیلوژول)
•( میزان کالری مجاز در خانم ها )
خانمها حدود  ۲۰۰۰کالری در روز
(معادل  ۸۴۰۰کیلوزول) دریافت نمایند.
امروزه بیشتر بزرگساالن در کشورهای

مختلف میزان کالری بیشتری نسبت به نیاز
یدنشان دریافت مینمایند که میبایست این
میزان را کاهش دهند.

 -۱وعدههای غذایی خود را بر

پایۀ کربوهیدراتهای نشاستهای با
فیبر باال قرار دهید.

کربوهیدراتهای نشاستهای باید بیش
از یکسوم از میزان غذایی را که میخورید،
تشکیل دهند .سعی کنید سیبزمینی ،نان،
برنج ،ماکارانی و غالت در این گروه باشند.
بنابراین برای یک تغذیه  سالم سعی کنید
انواع مواد غذایی سبوسدار و با فیبر باال
مانند ماکارانی سبوسدار ،برنج قهوهای و یا
سیبزمینی با پوست را انتخاب کنید.
این مواد حاوی فیبر بیشتری نسبت به
کربوهیدراتهای نشاستهای سفید یا تصفیهشده
هستند و میتوانند به شما کمک نمایند تا مدت
زمان بیشتری احساس سیری داشته باشید.
سعی کنید حداقل با هر وعدهی اصلی یک
غذای نشاستهای داشته باشید .برخی فکر
میکنند غذاهای نشاستهای آنها را چاق
میکند ،اما گرم به گرم کربوهیدراتهای
موجود در این مواد کمتر از نیمی از کالری
چربی را تأمین میکند.

در هنگام پختوپز و یا سرو این گونه از
مواد ،مراقب میزان روغن و چربیای که اضافه
میکنید باشید ،چرا که این روغن و چربیها
باعث افزایش کالری میشوند ،به عنوان مثال
روغن چیپس ،کرۀ روی نان و سسهای
خامهای در سرو انواع ماکارانی.

 -۲میوه و سبزیجان زیادی مصرف

نمایید.

توصیه میشود هر روز حداقل  ۵واحد از انواع
میوهها و سبزیجات را مصرف کنید .میتوانید
آنها را به صورت تازه ،منجمد ،کنسروی،
خشک و یا آبمیوه میل نمایید.
مصرف  ۵واحد میوه و سبزیجات در طول روز
بسیار آسانتر از آنچه که به نظر میرسد است.
چرا برای صبحانه یک موز را بر روی غالت خرد
نمیکنید ،و یا یک نوبت میان وعدهی خود را
با میوهی تازه عوض نمیکنید؟
یک وعده میوه و یا سبزیجات تازه ،کنسروی
و یا منجمد حدود  ۸۰گرم است .یک وعده
میوۀ خشک که باید در وعدهی غذایی میل
شود حدود  ۳۰گرم است.
یک لیوان  ۱۵۰میلیلیتری آبمیوه ،آب
سبزیجات و یا اسموتی هم به عنوان یک وعده
محسوب میشود ،اما مصرف آنها را محدود به
یک لیوان در روز کنید ،چرا که این نوشیدنیها

قندی هستند و میتوانند به دندانهای شما
آسیب برسانند.

 -۴میزان مصرف چربی اشباع و

تمام انواع چربیها سرشار از انرژی هستند،
بنابراین مقادیر اندکی از آنها را مصرف نمایید.

 -۳ماهی بیشتری مصرف نمایید،

چربی اشباع

شکر

ماهی منبع خوبی از پروتئین است و حاوی
ویتامینها و مواد معدنی زیادی است.

شما در رژیم غذایی خود به مقداری از چربی
نیاز دارید ،اما توجه به میزان و نوع چربیهایی
که میخورید بسیار مهم است.

یکی از راههای داشتن تغذیه سالم خوردن
ماهی است ،سعی کنید حداقل هفتهای  ۲وعده
ماهی در برنامهی غذایی خود داشته باشید که
حداقل یک وعدهی آن ماهی روغنی باشد.
ماهیهای روغنی از نظر چربی امگا ۳
بسیار غنی هستند و به این علت میتوانند به
جلوگیری از بیماریهای قلبی کمک نمایند.
ماهیهای روغنی شامل موارد زیر است:
• ماهی سالمون
• ماهی قزلآال
• شاه ماهی
• ماهی ساردین
• ماهی خال مخالی
ماهیهای غیرروغنی شامل موارد زیر است:
•روغنماهی کوچک
•صافماهی
•زغالماهی شمالی
•روغنماهی (ماهی کاد)
•ماهی تن
•چارگوشماهی
•ماهی هیک
شما میتوانید از میان ماهیهای تازه ،یخزده
و کنسروی انتخاب نمایید ،اما به یاد داشته
باشید که ماهی کنسروی و دودی ممکن است
نمک باالیی داشته باشند.
بیشـتر افـراد میبایسـت ماهـی را در
وعدههـای غذایـی بیشـتری مصـرف نماینـد،
امـا محدودیتهایـی در مصرف برخـی از انواع
ماهیهـا نیـز وجـود دارد.

دو نوع اصلی چربی وجود دارد :اشباع و
غیراشباع .میزان بیش از حد چربی اشباعشده
میتواند سطح کلسترول خون را افزایش دهد
و این باعث افزایش خطر ابتال به بیماریهای
قلبی میشود.
به طور متوسط ،مردان نباید بیش از ۳۰
گرم چربی اشباعشده در روز مصرف نمایند ،در
حالی که این میزان برای خانمها  ۲۰گرم است.
کودکان زیر  ۱۱سال میبایست میزان چربی
اشباع کمتری نسبت به بزرگساالن دریافت
نمایند ،اما رژیم کمچربی برای کودکان زیر ۵
سال مناسب نیست.
چربی اشباع در بسیاری از مواد غذایی

یافت میشود ،که میتوان به موارد ذیل

اشاره کرد:

•برشهای چرب گوشت
•سوسیس
•کره
•پنیر سفت
•خامه
•کیک و کلوچه
•بیسکوئیت
•چربی خوک
سعی کنید میزان مصرف چربی اشباع را کاهش
دهید و به جای آن غذاهایی را که حاوی چربیهای
اشباعنشده هستند ،مانند روغنهای گیاهی،
ماهیهای روغنی و آووکادو را انتخاب کنید.
برای رژیم سالمتر ،سعی کنید تا از مقدار
کمی روغنهای گیاهی ،روغن زیتون ،و روغنی
که چربی آن کاهش داده شده استفاده نمایید.
زمانی که گوشت میخورید ،سعی کنید
تا برشهای بدون چربی را انتخاب کرده و
چربیهایی را که قابل مشاهده است برش داده،
جدا کرده و کنار بگذارید.

مصرف روزانه و مرتب مواد غذایی و
نوشیدنیهای حاوی قند زیاد خطر چاقی و
پوسیدگی دندان را افزایش میدهد.

غذاها و نوشیدنیهای قندی اغلب دارای
انرژی باالیی هستند و در صورت مصرف زیاد،
میتوانند منجر به افزایش وزن شوند .همچنین
مصرف این مواد به خصوص بین وعدههای
غذایی ،میتواند باعث پوسیدگی دندان نیز شود.
قند آزاد هر نوع قندی است که به غذاها یا
نوشیدنیها اضافه میشود ،یا به طور طبیعی در
عسل ،شربتها ،و آبمیوههای شیریننشده و
اسموتیها یافت میشود.
نسبت به قند موجود در میوه و شیر ،این
قندی است (قند آزاد) که میبایست مصرف آن
را کاهش دهید.
بسیاری از غذاها و نوشیدنیهای بستهبندیشده
حاوی مقادیر زیادی قند آزاد است.
قند آزاد در بسیاری از مواد غذایی از

جمله موارد زیر یافت میشود:

• نوشیدنیهای شیرین گازدار
• غالت شیرین صبحانه
• کیک
• بیسکوئیت
• شیرینی و پودینگ
• آبنبات و شکالت
• نوشیدنیهای الکلی
برچسب روی مواد غذایی میتواند به شما
در انتخاب مواد غذایی مناسب کمک کند.
میتوانید از آنها برای اطالع از میزان قند مواد
غذایی استفاده کنید.
بیش از  ۲۲,۵گرم قند در هر  ۱۰۰گرم به
این معنا است که مادهی غذایی مد نظر دارای
قند زیادی است ،در حالی که  ۵گرم قند یا
کمتر از آن در  ۱۰۰گرم به این معنا است که
مادهی غذایی کمقند است.
منبع:سایت خدمات سالمت ملی انگلستان

ادامه دارد ...
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ـل پاییز
ـی در فصـ
ـای گیاهـ
ـوش هـ
دم نـ

اسـتفاده از دمنـوش هـای گیاهـی
همچـون میخـک ،جعفـری ،دارچیـن،
بابونه ،نعنـاع ،زنجبیل ،اسـطوخودوس ،
زعفـران و چـای سـیاه جهت گـرم نگه
داشـتن بـدن و جلوگیـری از بـروز و یـا
درمـان سـنتی بیمـاری ها مفید اسـت.

بهتریـن چایـی هـای گیاهـی
مخصـوص فصـل پاییـز
دم نوش ها سالیان درازی است که با زندگی
ما انسان ها عجین شده و در درمان بیماریهای
متعددی به طب سنتی یاری رسانده اند.
نوشیدنی ها هم مانند مزاج های آدمی متفاوت
هستند و با شروع هر فصل نوع آنها تغییر
میکند .به عنوان مثال تابستان با نوشیدنی
هایی که مزاج خنک و مرطوب دارند و زمستان
با نوشیدنی های گرم و خشک همراه است.
با فرا رسیدن فصل پاییز برگ ها می ریزند
و اگر از نزدیک ،گوش فرا دهید لباس های
گرمتان از داخل کمد شما را صدا می زنند.
فنجان ها هم همینطور ،چون هیچ چیزی بهتر
از یک لیوان چای گرم در این فصل نمی چسبد.
به گفته زو کیسام  Zoe Kissamگیاه شناس
در طب سنتی ،چای های داغ یک راه ساده برای
مراقبت از خود در روزهای پاییزی است .اولویت
بندی موارد ضروری برای خواب بهتر و مصرف
مواد غذایی مانند سوپ ،گیاهان ریشهای و چای
داغ در این روز ها اهمیت باالیی دارد.

در پاییز چه اتفاقی برای بدنمان
می افتد؟

در فصل پاییز شب ها معموال سرد و مرطوب و
روز ها گرم و خشک هستند .باید در طول زمان
کم کم به این تغییرات روزانه عادت کنیم .این
خشکی و تغییرات دما پیامی به بدن می رساند
که نشان دهنده تغییر فصل است ولی نه یک
تغییر فصل کامل .مفهوم پیوستگی بین فصول در
 Ayurvedaبه عنوان توساندی  rtusandhiشناخته
می شود:زمان تغییر ،زمانی برای مکث و بازتاب.

برای بدن شما چه مفهومی دارد؟
این تغییرات دما می تواند باعث ایجاد
بیقراری ،هضم نامنظم و خشکی غشای
مخاطی شود .این خشکی بینی ،ریه و مسیر
های گوارشی را نسبت به گرد و غبار ،گره
و میکروب ها آسیب پذیر کرده و در نهایت
منجر به بیماری می شود .جالب این جاست که
بدن ما دقیقا می داند به چه چیزی نیاز دارد.
بنابراین ممکن است دل تان یک لیوان چای
داغ بخواهد ،ولی حقیقت این است که بدن ما
واقعا به گرما نیاز دارد.
مهم ترین عامل ،زمانی که به دنبال مصرف
ادویه یا گیاه خاصی هستید هواست که گرم یا
سرد باشد .در  Ayurvedaواژه گرمی یا حرارت به
خواص گیاه و کاری که در بدن انجام می دهد
مربوط می شود .برخی از گیاهانی که در ادامه از آن
ها نام می بریم مانند تولسی ( )Tulsiدر تحریک و
بهبود سیستم ایمنی ،نقش عمده ای ایفا می کنند.

سایر گیاهان ،ویژگی خنکی دارند ،مثل نعنا ولی
منافع دیگری برای بهبود سیستم گوارش دارند.
در ادامه مقاله تعدادی از چای های مورد عالقه
اساتید چای و متخصصین گیاه شناسی در پاییز
برای کمک به تنظیم بدن تان ،در این فصل را به
شما معرفی می کنیم.

معرفـی بهتریـن چای هـا برای
فصـل پاییز
1چای نعنابه گفته دکتر وینسنت کاروسو
 Carusoمالک مرکز طب سنتی چین و
جراحی زیبایی در نیوجرسی ،مهمترین
اندام بدن در پاییز ریه است .ریه های
ما زبان مخصوص به خودشان را دارند تا به
ما نشان دهند از تعادل خارج شده اند ،مثل
آلرژی ،سرفه ،خلط یا ایجاد مخاط .نعنا یک
چای عالی برای حمایت از عملکرد ریه و تقویت
سیستم گوارش است .این ترکیب به تقویت
سیستم ایمنی کمک می کند ،به ویژه در آب و
هوای سردتر که باید از ریه ها محافظت کنیم.

Vincent

چایی های گیاهی فصل پاییز
2-چای میخک

به گفته کلی زاجاک  Kelly Zajacصاحب
شرکت تودور خانه چای و ادویه Tudor
 ،House Tea & Spiceبسیاری از ادویهها
و گیاهان معمولی دارای مزایای واقعی

3چای آشوگاندا Ashwagandhaسارا اسکاربورو Sarah Scarborough
متخصص چای با  15سال سابقه و مالک
 Firepot Nomadic Teasمی گوید :من
عاشق توانایی گیاهان انطباق پذیر هستم چون
هر زمان چیزی که نیاز داریم را برایمان فراهم
می کنند .چای های گیاهی از اهمیت خاصی در
این فصل برخوردارند ،زیرا پاییز فصل دگرگونی
است و هر لحظه ممکن است به سادگی باعث
ایجاد بیماری در ما شود.
یادآوری:گیاهان انطباق پذیر به بدن ما در
مقابل استرس های وارده کمک می کنند.
در مورد سرماخوردگی ،آلرژی یا بیماری
های تنفسی .چای آشوگاندا چای انطباق پذیر
مورد عالقه اسکاربورو است و باعث افزایش
استقامت و بهبود ایمنی در شروع فصل سرد و
آنفوالنزاست .این گیاه تلخ است ،بنابراین بهتر
است آن را با کمی عسل شیرین کنید.
4-چای آقطی Elderflower

آقطی به عنوان گیاه تقویت کننده سیستم
ایمنی شناخته می شود .این گیاه دارای خواص
ضد التهاب ،ضد باکتری و ضد ویروسی است،
بنابراین در کاهش عالیم التهاب سینوسی
که در اثر آلرژی ایجاد شده ،مفید است.
میوه آقطی  ،Elderberryمیوه شیرینی است
که به اندازه خود آقطی قدرتمند است .خواص
درمانی آن مشابه آقطی بوده و به تنهایی می
توانید میوه آن را دم کنید .آقطی سال هاست
که در طب سنتی مورد استفاده قرار می
گیرد و یکی از گیاهان بهبود دهنده سیستم
ایمنی مورد عالقه من است که سال هاست از
آن استفاده می کنم .می توانید دمنوشی که
ترکیبی از آقطی ،زنجبیل ،چای ترش و میوه
گل رز است و سرشار از ویتامین  Cکه در فصل

5چای پوست درخت نارون قرمزSlippery elm bark
به گفته اسکای وایت  Sky Whiteموسیقیدان
سابق و مالک کارخانه چای Cincinnati-based
 ،company Wendigoاین چای دارویی زمانی
که در حال کار روی موسیقی خاصی بودم توجه
مرا جلب کرد .من همیشه تصور می کردم که
چای های گیاهی ،احمقانه و خسته کننده
هستند تا این که با این چای که مخلوطی
از نواهای موسیقی مختلف بود ،آشنا شدم.
برای غیر موزیسین ها این گیاهان به خصوص
برای کاهش التهاب تارهای حنجره مفیدند که
به کاهش سرفه و درمان سریع تر گلو کمک
می کنند ،این گیاهان با پوشش غشای مخاطی
باعث کاهش التهاب و درد گلو می شوند.
بهترین بخش آن این است که شیرینی طبیعی
آن هم اثر ضد التهابی داشته و از طریق دستگاه
گوارش به بهبود عفونت های ادراری و سندرم
روده تحریک پذیر کمک می کند.
6-چای تولسی Tulsi

تولسـی از خانـواده نعنـا اسـت و بـه
عنـوان ریحـان مقـدس ( )Holy Basilهم
شـناخته مـی شـود و یکـی از مقـدس
تریـن گیاهـان در هندوسـتان اسـت.
ایـن گیـاه انطبـاق پذیـر اسـت ،بنابرایـن
بـه تقویـت عملکـرد همـه انـدام هـای بـدن
کمـک کـرده و از سیسـتم گـردش خـون
و سلامت تنفـس حمایـت مـی کنـد.
جـای تعجـب نیسـت کـه یکـی از دمنـوش
هـای گیاهـی مـورد عالقـه در پاییـز باشـد.
دلیـل عالقـه ام بـه ایـن چـای در پاییـر ضـد
نفـخ بـودن آن اسـت ،ایـن چـای گـرم بـوده
و کاری مـی کنـد سیسـتم گـوارش شـما
ماننـد تابسـتان عمـل کنـد .یعنـی گاز ،نفخ و
مشـکالت گوارشـی کمتر.فرامـوش نکنیـد در
 Ayurvedaتعـادل گـوارش ( حـرکات منظـم
روده ،کسـب انـرژی بعد از غذا خـوردن و عدم
سـوء هاضمـه) سیسـتم ایمنـی را تقویـت می
کند .بهتر اسـت روی  2-1لیـوان چای هندی
ارگانیـک تولسـی را بنوشـید.

 8چای اسطوخودوسیک رژیم سالمت زمستانی ،عالوه بر
حمایت از سیستم ایمنی باید استرس را هم
مدیریت کند .از آن جایی که تعطیالت زمستانه
و جنب و جوش و پرخوری های آن به خصوص
غذاهای چرب می تواند روال عادی زندگی را به
هم بزند ،بهتر است از این چای سنتی به عنوان
آرام بخش و بهبود خواب خود استفاده کنید .اگر
اسطوخودوس را به همراه بابونه که یکی دیگر از
چای های حمایت کننده سیستم عصبی است،
میل کنید ،می توانید همزمان از خواص هر دوی
آن ها بهره مند شوید.
9چای سیاهبه گفته سیمون چنگ  Simon Chengمدیر
عامل شرکت  ،Pique Teaبهترین چای برای
نوشیدن در پاییز ،چای سیاه است که با سرد
شدن هوا به گرم شدن بدن و روده ها کمک
می کند .انواع مختلفی از چای سیاه وجود دارد،
مثل ارل گری  ،Earl Greyچای صبحانه انگلیسی
 English Breakfastیا چای سیاه ارگانیک
زنجبیلی .Organic Ginger Peach Black Tea
چای سیاه به بدن مان کمک می کند خودش را
با فصل سرد تطبیق داده و گرمای بیشتری تولید
کند .این چای سرشار از آنتی اکسیدان بوده و
تاثیر آرام بخش روی معده داشته و حاوی خواص
آنتی باکتریال است .اگر شما عاشق قهوه هستید
و به دنبال کافئین کمتر برای جایگزینی هستید،
می توانید چای سیاه را در این فصل استفاده نمایید.
https://namnak.com
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سالمت هستند .به عنوان مثال ،میخک
که عملکردهای حمایتی زیادی برای بدن
دارد .خواص ضد قارچ ،ضد باکتری و ضد درد،
همچنین سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که
از بین برنده خلط هستند .خیساندن و مصرف آن
به تنهایی ممکن است طعمی تلخ و گزنده داشته
باشد .می توانید این نوشیدنی را با مخلوطی از
زنجبیل ،دارچین ،هل و فلفل سیاه بنوشید که
همه آن ها برای حفظ سالمت خون ،روده بزرگ
و سیستم عصبی توصیه می شوند.

سرما از شما محافظت می کند را امتحان کنید.
هر دو بخش گیاه آقطی ادرار آور است ،بنابراین
بعد از مصرف آن بیشتر به دستشویی می روید.

7چای زنجبیلاین گیاه ریشه ای به طور گستردهای در
 Ayurvedaو  TCMبرای تسکین ناراحتیهای
شکم مورد استفاده قرار میگیرد .بعد از
خوردن غذا یا پرخوری شیرینی در تعطیالت،
زنجبیل فوق العاده است.زنجبیل عالوه بر گرمی
و تسکین دهنده هضم ،خواص ضد التهابی دارد
و سرشار از آنتی اکسیدان است که درد عضالنی
را کاهش داده و با عفونت مقابله کرده و سیستم
ایمنی و لنفاوی را بهبود می بخشد .همه این موارد
برای پیشگیری از سرماخوردگی در پاییز فوق
العاده است .بهترین توصیف برای این چای ،طعم
دلپذیر ،تند و کمی شیرین آن است .دفعه بعد
که معده تان دچار مشکل شد ،این چای سنتی
ارگانیک را امتحان کنید.

شماره 250

هر آنچه باید درباره
کنسرو بدانید
ندا نظری  /کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و
کارشناس ارشد سالمت سالمندی آسایشگاه خیریه کهریزک

کنسـرو کلمـه ای فرانسـوی اسـت
( )conserveو کنسـرو سـازی روشـی
اسـت برای نگهـداری غذا و انـواع مواد
خوراکی که نخسـتین بار توسـط نیکوال
آپر بـه عنـوان یکـی از ابداعـات ارتش
فرانسـه بـه جهـان معرفی شـد .
امـروزه بسـیاری از مـواد غذایـی بـه صورت
کنسـرو شـده در بـازار موجـود اسـت .از میوه
و سـبزیجات گرفتـه تـا انـواع مـواد غذايـي و
خورشـت ها ،بسـياري از افراد بـه خاطر اينکه
وقـت تهيـه ايـن مـواد غذايـي را ندارنـد  ،از
کنسـرو اسـتفاده مـي کنند.
افـراد زیـادی بـر ایـن باورنـد کـه انـواع
کنسـروها از جمله خورشـت هـا و خوراکیهای
آمـاده حـاوی مـواد نگهدارنـده اسـت اما ایـن باور
غلـط بـوده   ،فرآینـد تولیـد محصـوالت کنسـروی
در بیشـتر کارخانههـای کنسـرو سـازی شـامل مـواد
نگهدارنـده مصنوعـی نیسـت ،بلکه از روشـی ویـژه برای
پـردازش گرمـا کـه در دمـای بیـن  ۱۱۵تـا  ۱۳۰درجـه
سـانتیگراد اجـرا میشـود  ،اسـتفاده میکننـد  ،چنیـن
فـرآوری تمـام میکـرو ارگانیسـمهای مضـر را از بیـن میبـرد
کـه در غیـر این صـورت باعث خراب شـدن  غذا میشـوند .اغلب
مانـدگاري ايـن نـوع غذاهـا بـدون نياز بـه يخچـال و فريـزر يک تا
دو سـال طـول مي کشـد و غالبـاً تاريخ توليـد و انقضـاء محصول يک
يا دو سـال اسـت.
پس از آن که مواد اولیه غذاهای کنسروی تهیه شد ،این مواد در زمان و
حرارت تعریف شده اي نيم پز مي شود .پس از اين مرحله ،اين ترکيبات به
صورت داغ داخل قوطي هاي فلزي يا ظروف آلومينيومي مخصوصي که براي
کنسرو به کار مي رود  ،ريخته و بالفاصله دربندي مي شود ،سپس اين ظروف را
داخل اتوكالو گذاشته و محتويات آن به طور كامل با بخارآب مي پزد.
در این حالت فشار و دمای داخل ظروف بشدت باال رفته و همین افزایش دما موجب
انهدام سرسخت ترین میکروب ها و استريل شدن مواد غذایی کنسروی می شود .
پـس از ایـن مرحلـه بالفاصله ظـروف را تا دمای معینی سـرد کـرده و در نتیجه حرارتی
کـه فشـار درون ظـرف را بـاال برده از حالـت گازي به مايع تبديل و ظرف کنسـرو و محتويات
درون آن فشـرده و بـه نوعـي بي هوا (وکيوم) مي شـود.

تأثیـر کنسـرو کردن بـر امالح و
ویتامیـن های مـواد مغذی
غذاهای کنسـروی اغلب به عنوان محصوالتی
بـا محتـوای مـواد مغـذی کمتـر نسـبت بـه
غذاهـای تـازه یـا منجمـد در نظـر گرفتـه مـی
شـوند ،امـا برخی پژوهـش ها نشـان داده اند که
ایـن شـرایط همـواره درسـت نیسـت  .در واقـع
کنسـرو کـردن مـی تواند بـه حفظ بیشـتر مواد
مغـذی یـک مـاده غذایـی کمـک کند.
پروتئین ،کربوهیدرات و چربی ها معموالً
تحت تأثیر این روند قرار نمی گیرند .بیشتر
مواد معدنی و ویتامین های محلول در چربی
مانند ویتامین های  A، D، Eو  Kنیز حفظ
می شوند .با این وجود ،از آنجایی که کنسرو
کردن معموالً شامل گرمادهی زیاد می شود،
ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین ها
 Bو  Cمی توانند آسیب ببینند .این ویتامین

غذاهای کنسروی گزینه هایی راحت برای
استفاده هستند و می توانند تنوع زیادی به
رژیم غذایی اضافه کنند    .امروزه تقریباً هر
نوع ماده غذایی را می توان در قوطی های
کنسرو یافت  ،اما با این حال در صورتی که
غذاهای کنسروی به درستی آماده نشده
باشند ممکن است حاوی باکتری خطرناکی
به نام کلستریدیوم بوتولینوم (Clostridium
 )Botulinumباشند .مصرف غذای آلوده به
این باکتری می تواند موجب « بوتولیسم »
شود که یک بیماری جدی است و در صورت
عدم درمان می تواند به فلج و مرگ منجر شود  .
از این رو هرگز غذای موجود در قوطی های
کنسرو باد کرده ،فرو رفته ،ترک خورده یا نشت
کرده را مصرف نکنید.

• قبل از مصرف کنسروها  ،به مدت
 20دقیقه باید در آب جوشانده
شوند .
• پس از باز کردن قوطی کنسرو،
محتویات آن بالفاصله مصرف و در
صورتی که مواد غذایی بیش از نیاز
ِ یک وعده است ،مواد غذایی فورا ً
خارج و در ظرف دیگری ریخته شود
 ،چرا که ممکن است ماده غذایی بعد
از باز کردن درب قوطی در مجاورت
اکسیژن هوا با جداره داخل قوطی
(هر چند که اندود هم شده باشد)
واکنش نشان دهد .
• برای نگهداری مازاد محتویات کنسرو
 ،بهتر است از ظروف شیشهای استفاده
نموده و حتم ًا در یخچال نگهداری شود.
• در صورتی که قوطی های کنسرو
ضربه دیده اند و دارای فرو رفتگی و یا
برجستگی باشند  ،از مصرف آن اجتناب
شود زیرا ممکن است جدار داخلی
قوطی دچار آسیب دیدگی و موجب
فساد مواد غذایی کنسروی شود.

همچنین برای جلوگیری از زنگزدگی و
خوردگی پوشش داخلی کنسرو مواد غذایی و
هم چنین جلوگیری از واکنش مواد غذایی با
آهن قوطی های کنسرو از ماده ای به نام رزین
ِ
اپوکسی استفاده میشود که عمدتاً در تولید آن  
بیس فنول  )A (BPAبه کار می رود مطالعات
نشان داده است که  BPAاثرات مخرب بر
سالمت دارد .به دلیل خطرات بیس فنول  Aبر
سالمتی و امکان ورو ِد آن به مواد غذایی کنسرو
شده ،بحثهای زیادی در مورد بهداشتی بودن
این موضوع شده است  ،به همین جهت توصیه
می شود در مصرف غذاهای کنسرو شده زیاده
روی نکنید زیرا برخی از ظرف های کنسرو
شده حاوی رزین  BPAدار هستند.

•اغلب غذاهاي کنسروي را باید بين
 ۲تا  ۷روز پس از باز شدن مصرف
کرد .کنسرو ماهي تنها تا  ۲روز پس
از باز شدن و کنسرو ميوه (کمپوت)
تا يک هفته ماندگاري دارد.

ناگفته نماندگاهی اوقات طی فرآیند کنسرو
کردن ،نمک ،شکر ،و مواد نگهدارنده به
محصول کنسروی اضافه می شود که همین امر
در افرادی که  به فشار خون باال  ،دیابت نوع
 ،2چاقی و بیماری قلبی مبتال هستند ،ممکن
است مسئله ساز شود .

و کالم آخر اینکه ؛ اگر چه کنسروهای
غذایی کمک شایانی در تنوع   و سرعت
بخشیدن به وعده های غذایی می کند  ،اما با
توجه به تمامی نکات گفته شده بهتر است که
در مصرف آنها زیاده روی نکنیم.

• در صورت وجود زنگ زدگی در سطح
خارجی قوطیها  ،احتمال سوراخ
بودن و فساد محتویات آن وجود دارد.
• برای گرم کردن مواد غذایی کنسرو
شده  ،قوطی کنسرو چه به صورت
در بسته و چه باز شده به هیچ وجه
مستقیم ًا روی شعله قرار داده نشود.
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براین اساس  ،شرایط زنده ماندن میکروب
ها در چنین محیطی غيرممکن و مدت زمان
نگهداري محصول افزايش مي يابد و اين همان
عاملي است که کنسرو را از مواد نگهدارنده بي
نياز مي کند .این روند به غذا اجازه می دهد تا
در قفسه فروشگاه ها برای مدت طوالنی قابل
نگهداری باشد و طی یک تا دو سال مصرف
آن بی خطر باشد .البته بهتر است بدانید به
گفته متخصصان برخی غذاها که درون ظروف
یا کیسه های پالستیکي وکيوم مي شود ممکن
است حاوي درصدي مواد نگهدارنده باشد.
با وجود اینکه کنسروها به مواد نگهدارنده یا
ضد میکروب نیازی ندارند ،اما افزودنی هايي
چون انواع ادويه جات ،نمک ،اسانس ،مواد رنگي
طبيعي يا مصنوعي ،تثبيت کننده ها ،استحکام
دهنده ها و امولسيون كننده ها از جمله موادي
است كه جزء جدايي ناپذير برخي كنسروها
بوده و اين همان عاملي است كه مصرف مستمر
و زياده از حد اين نوع غذاها را محدود مي كند.
قوطـي هـاي كنسـرو مـي تواننـد بـزرگ،
كوچك ،دايره اي  ،بيضي  ،مكعبي  ،پالسـتيكي
 ،شيشـه اي  ،گالوانيـزه يـا آلومينيومي باشـند .
بـراي كنسروسـازي مـواد خوراكـي ،مراحـل
گوناگونـی در كارخانـه هـا انجـام مـي شـود ،
بـراي نمونه در كنسروسـازي ماهـي مراحل کار
شـامل :آماده سـازي  ،آب نمك گـذاري  ،پخت
اوليـه  ،قوطـي گذاري ،هواگيـري  ،درب بندي ،
فرايند حرارتي  ،قرنطينه و برچسـب زني اسـت.

ها به طور کلی به گرما و هوا حساس هستند،
از این رو طی روش های عادیِ پخت و پز و
ذخیره سازی خانگی نیز ممکن است از بین
بروند  ،اما در شرایطی که فرآیند کنسرو کردن
ممکن است به برخی ویتامین ها آسیب برساند،
مقادیر ترکیبات سالم دیگر ممکن است افزایش
یابند  .به عنوان مثال ،زمانی که به گوجه فرنگی
و ذرت گرما داده می شود ،آنتی اکسیدان های
بیشتری آزاد می کنند و تولید کنسرو از این
قبیل مواد غذایی منبع بهتری از آنتی اکسیدان
ها را ایجاد می کند.

خوب است بدانیم :

شماره 250

فرسـودگی شغـلی و تـاب آوری
صفورا عباسی  /کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تاب آوری چیست؟
تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر
استرس و فاجعه است .روان شناسان همیشه سعی
کرده اند که این قابلیت انسان را برای سازگاری
و غلبه بر خطر و سختی ها افزایش دهند.افراد
و جوامع می توانند حتی پس از مصیبت های
ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند.
تـاب آور بـودن بـه این معنا نیسـت کـه از این
طریق بتوانید زندگی بدون تجربه اسـترس و درد
را داشـته باشـید  .مـردم پس از گرفتار شـدن در
مشـکالت و از دسـت دادن هـا بـه احسـاس غم،
انـدوه و طیـف وسـیعی از احساسـات دیگـر مـی
رسـند  .مسـیر دسـتیابی بـه انعطـاف پذیـری از
طریـق کار و توجـه روی اثـرات اسـترس و وقایع
دردنـاک ایجـاد می شـود.
ارتقاء تاب آوری منجر به رشد افراد در به
دست آوردن تفکر و مهارت های خود مدیریتی
بهتر و دانش بیشتر می شود.همچنین تاب آوری
با روابط حمایتی والدین ،همساالن و دیگران و
همچنین با باورهای فرهنگی و سنتی به افراد
برای مقابله با ضربه های غیرقابل اجتناب زندگی
کمک می کند .تاب آوری در انواع رفتارها  ،افکار
و اعمال می تواند آموخته شود و آن را می توانید
در سراسر دوره زندگی توسعه دهید.
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ریشه تاب آوری از علم فیزیک گرفته شده است
و به معنی جهیدن به عقب است .در واقع افراد
تاب آور قادر هستند به عقب بجهند .آن ها توانایی
زنده ماندن و حتی غلبه بر نامالیمات را دارند .
تاب آوری می تواند باعث شود که فرد پیروزمندانه
از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن
در معرض تنش های شدید  ،شایستگی اجتماعی،
تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد  .تاب آوری نوعی
ویژگی است که از فردی به فردی متفاوت است
و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاستی یابد.

تـاب آوری بـه معنـای توانایی
مقابله با شـرایط دشـوار و پاسخ
انعطـاف پذیـر بـه فشـارهای
زندگـی روزانـه اسـت.

تـاب آوری ،اسـترس را محـدود
نمـی کنـد  ،مشـکالت زندگـی را
پـاک نمـی کنـد .بلکـه بـه افـراد قـدرت

مـی دهد تا با مشـکالت پیـش رو مقابله سـالم
داشـته باشـند .بـر سـختی هـا فائـق آینـد و با
جریـان زندگـی حرکـت کننـد .برخی افـراد به
طـور طبیعـی دارای ایـن ویژگـی هسـتند  ،اما
خبر خوب این اسـت که ایـن ویژگی در انحصار
عـده ای معـدود نیسـت و به نظـر متخصصان ،
سـایر افـراد نیز قادرنـد تـاب آوری را بیاموزند و
آن را ارتقـاء دهند.تـاب آوری توانایـی یـا پیامد
سـازگاری موفقیت آمیز با شـرایط اسـترس زا و
چالـش برانگیز اسـت.
به بیان دیگر فرد تاب آور یعنی کسی که
در برقراری تعادل زیستی روانی در شرایط
دشوار توانمند است  .البته معنای تاب آوری
فقط این نیست که در برابر آسیب ها یا شرایط
تهدید کننده پایدار بمانیم و در رو به رو شدن
با شرایط خطرناک حالتی انفعالی داشته باشیم.
بلکه در عمق معنای آن شرکت و حضور فعال
و سازنده ما در محیط پیرامون مان نیز مد
نظر است.برخی از روان شناسان باور دارند که
تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن
به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدید کننده
است و از این روست که سازگاری موفق در
زندگی را فراهم می کند.
انسان ها در برابر شرایط نامساعد ،خطرها و
نامالیمات معموالً احساس بی پناهی می کنند
و در بسیاری مواقع نیز سعی می کنند که در
برابر خطرها و موقعیت ناگوار تحمل نمایند و
نتایج غیر منتظره ای به دست آورند.

فرسودگی شغلی چیست؟
هر وقت فعالیت در حد توانایی افراد باشد و
کار در شرایط مناسب انجام شود  ،خستگی به
وجود آمده طبیعی است و معموالً با خواب و
استراحت برطرف می شود .در واقع خستگی
عادی فیزیولوژیک قابل جبران است اما همین
خستگی ساده ممکن است در اثر کارهای
یکنواخت و طوالنی و انجام کار در شرایط نامساعد
به تدریج به صورت مزمن درآید و پس از مدتی
عوارض و ناراحتی هایی مانند کوفتگی ،خواب،
تب ،اختالالت جسمی و روانی در فرد ایجاد کند
که اگر در این مرحله درمان نشود  ،به صورت
خستگی های مزمن ،خستگی عمومی ،خستگی
عصبی و در نهایت خستگی مفرط در می آید و
تمام اعمال جسمی و ذهنی فرد را مختل می
کند .امروزه در بسیاری از سازمان ها  ،فشارهای
عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد.
یکی از پیامدهای این عوامل پدیده فرسودگی
شغلی است .فرسودگی شغلی در نتیجه
استرس روانی افزایش می یابد  .وقتی انگیزه
رو به کاهش میگذارد ما دچار فرسودگی شغلی
می شویم .از لحاظ لغوی فرسودگی شغلی را می
توان تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی
همراه است و از تالش برای کمک به بیماران
روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می گردد
 ،تعریف کرد  ،فرسودگی شغلی نشانه خستگی
مفرط عاطفی به دنبال سال ها درگیری و تعهد
نسبت به کار و مردم است.به عبارت دیگر
فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی  ،هیجانی
و روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی مدت در
موقعیت کار سخت است  .این نشانه ها
حالتی است که در آن قدرت و توانایی
افراد کم و رغبت و تمایل آن ها به انجام
کار و فعالیت کاهش می یابد.
فـرســـودگی
نشانههای
شـــغــلی
بعد
عاطفی
فروپاشی
از سال ها درگیری و
اشتغال به کار است ،این
نشانه ها در بین مشاغل
پرستاری،پزشکی،آموزشی،امنیتی و
مواردی از این قبیل بیشتر مشاهده
میشود.

تفــاوت بین فرســودگی شــغلی
ـاب آوری
و تـ
فرسودگی شغلی را می توان درد مزمن
افراد فوق موفق تعریف کرد.کاهش تاب
آوری،دسترسی نداشتن به یک منبع خاص در
پاسخ به یک واقعه خاص و یا دوران فشار است
در حالی که فرسودگی شغلی را می توان فشار
روانی،استهالک و استرس ناشی از فشار کار و
وظایف هم ستیز نامید.فرسودگی شغلی و کاهش
تاب آوری دو موضوع متفاوت هستند.کسی که
درگیر فرسودگی شغلی شده است نیاز دارد تا
بدنش از استرسی که برای مدت طوالنی تحمل
کرده است  ،رهایی یابد و به وضعیت ثابت قبلی
باز گردد.بعد از اینکه فرد به اندازه کافی استراحت
کرد ،قدرتش را دوباره به دست آورد و غدد
آدرنال دوباره کارایی نرمال خود را به دست آورد،
می تواند به عقب نگاه کند و ببیند که چه درسی
از این رویداد گرفته است و چطور می تواند از آن
در زندگی شغلی آینده اش استفاده کند.

تشخیص ابتال به فرسودگی شغلی
در کارمندان

برای تشخیص ریسک ابتال به فرسودگی
شغلی در کارمندان می توانید از سواالت
زیر استفاده کنید:
• آیا به تازگی متوجه تغییر دیدگاه خود
نسبت به خود و یا شغلتان شده اید؟
• آیا می توانید زندگی شغلی تان را
توصیف کنید؟
• دیگران زندگی شغلی شما را چطور
توصیف می کنند؟
• چه کارهایی را دلتان می خواهد انجام
دهید ولی به خاطر شغلتان نمی توانید؟
• تعهدی که به شغلتان داشته اید به
قیمت چه چیزهایی تمام شده است؟
• چه چیزی باعث می شود که کار کردن
برایتان اینقدر مهم باشد؟
• آیا به آن چیز رسیده اید؟
• میزان انرژی خود را چقدر ارزیابی می کنید؟
• آیا اخیرا ً متوجه تغییری در میزان انرژی
خود شده اید؟
• وقتی خسته اید چکار می کنید؟
• آیا بیماری خاصی دارید؟
• آیا برای بیماری خود اقدامی کرده اید؟
• در موقع نیاز ،از چه کسی حمایت و
کمک می گیرید؟
• چه افداماتی برای مراقبت از خودتان
انجام می دهید؟
• بعد از ساعت کاری و یا آخر هفته ها
چه کارهایی انجام می دهید که ربطی به
شغلتان نداشته باشند؟
• برای برطرف کردن خستگی ناشی از
کار چه می کنید؟
• اگـر بـه عنـوان یـک فـرد بی طـرف به
زندگـی شـغلی خـود نـگاه کنیـد آن را
چطـور ارزیابـی مـی کنید؟

• چه چیز می تواند شما را قانع کند
دست از کار کردن بکشید؟

تفـاوت بین فرسـودگی شـغلی و
خسـتگی مفرط
البته باید به تفاوت بین فرسودگی شغلی و خستگی
مفرط دقت کنیم .در خستگی مفرط ،معموالً افراد
پس از کار کردن به صورت فشرده و به مدت زمان
زیاد احساس خستگی می کنند که این خستگی
با یک مسافرت خوب و یا حتی تمام شدن آن کار
به خصوص و شروع کار جدید برطرف می شود.
بر خالف خستگی مفرط ،روان شناسان معتقدند
فرسودگی شغلی عارضه ای است که بر اثر مرور
زمان ایجاد می شود .در حقیقت فرسودگی شغلی
واکنش به یک اتفاق خاص نیست و معموالً فرد
تا از نظر فیزیکی دچار بحران نشود  ،اصال متوجه
نمی شود دچار فرسودگی شغلی شده است.
فرسودگی شغلی به صورت تدریجی
ایجاد می شود و دلیل اصلی پدیدار شدن
آن هم کار کردن افراطی است.
یکی از عالئم فرسودگی شغلی این است
که افراد به شدت احساس خستگی می کنند
و برایشان بسیار سخت است که صبح ها از
تختخواب پایین بیایند  .این افراد با اینکه همه
زندگی خود را صرف کار می کنند،احساس
ناکارآمدی در ایفای نقش شغلی خود دارند
و ممکن است بگویند که با هر چیز کوچکی
اشک شان در می آید.
یکی از افتخارات این افراد این است که مث ً
ال
برای مدت زمانی طوالنی بدون اینکه بخوابند
با استفاده از قرص و نوشیدنی خود را بیدار
نگه داشته و کار کرده اند .ممکن است عالئم
جسمانی مانند مشکالت گوارشی،سر درد و یا
کمر درد داشته باشند که البته بطور کلی به
آنها توجه نمی کنند .وقتی آنها را نگاه می کنید
 ،متوجه می شوید که چقدر خسته هستند و
ظاهر خوبی ندارند ولی خودشان اص ً
ال متوجه
این موضوع نیستند .همچنین از صحبت
هایشان پیداست که با اطرافیان خود چه در
داخل و چه خارج از محیط کار ارتباطی ندارند.
ادامه دارد ...
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این اختالل با محرک های تنش زائی
مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک
زمان،نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا
قدردانی مرتبط است.
تالش برای درمان فرسودگی شغلی شامل
روان درمانی  ،درمان های شیمیایی  ،درمان
های فیزیکی و درمان های عصبی است .با توجه
به اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر روی
فرهنگ کار،این مقاله می تواند در جهت بهبود
و ارتقاء آن موثر واقع شود .در واقع محیط بشر
شامل عوامل فیزیکی ،اجتماعی و روانی است
که هر کدام در وضعیت سالمتی بشر نقش
مهمی دارند.یکی از عوامل تنیدگی زا در انسان،
محیط کار وی است که می تواند دیگر حیطه
های زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد .قسمت
عمده از زندگی روزانه ی هر شخص صرف
اشتغال به کار می شود.
به نظر می آید فرسودگی شغلی با فشارهای
روانی ارتباط داشته باشد .فشارهای روانی وقتی
رخ می دهد که عدم تعادل بین مطالبات و
خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ
دادن آن ها کاهش یابد فشار روانی ایجاد می
شود که باعث تجربه ی منفی در فرد و فرسودگی
شغلی گردد.در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار
مداوم روانی پدید می آید و فرسودگی شغلی
موجب تباهی در کیفیت خدماتی می شود که به
وسیله ی کارکنان ارائه می گردد.

تفاوت بین این دو در این است فردی که مبتال 
به فرسودگی شغلی است خودش مقدمات آن را
فراهم کرده است ،ولی کسی که دچار کاهش تاب
آوری شده است نقشی در به وجود آمدن وضعیتی
که در آن قرار گرفته است  ،نداشته است.

• در این صورت چه پیشنهادی به برای
خودتان دارید که البته ممکن است آن
را نپذیرید؟

شماره 250

وظیفهمددکاراناجتماعیدرقبالباکودکانکار
سمیه مهنویان مددکاری اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
کودکان خیابانی :کودکان خیابانی را
شامل کودکانی می دانند که تمام یا قسمت
اعظم وقت خود را در خیابان سپری می کنند
ودر دودسته ی زیر قرار می گیرند:
 1کودکانی که در خیابان زندگیمی کنند و هیچگونه ارتباطی با خانواده
خود ندارند؛
 2کودکانی که در خیابان زندگی می کنندو تا حدودی ارتباط خود را با خانواده حفظ
کرده اند؛
 3کودکانی که با خانواده خود زندگی میکنند ودر خیابان به کار می پردازند.
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بر اساس تعریفی دیگر این کودکان
در دوگروه اصلی زیر قرار تقسیم
می شوند:
الف) کـودکان خیابانی :این کـودکان در
واقـع کـودکان شـاغل در خیابـان هسـتند که
برای کسـب درآمـد بـرای خانـواده در خیابان
کار مـی کننـد ولی احسـاس تعلق بـه خانواده
در ایـن کودکان وجـود دارد.

ب)کودکان خیابـان :این گـروه کوچکتر
از کـودکان خیابانـی را تشـکیل میدهنـد ،امـا
مشـکالت پیچیـده تـری دارند بـرای این گروه
از کـودکان خیابـان بـه منزلـه خانـواده اسـت
وآنهـا در خیابان در پی سـرپناه وغذا هسـتندو
دیگـر افـراد خیابانـی بـرای آنها حکـم خانواده
را پیـدا کـرده اند.ایـن کـودکان یا سرپرسـتی
ندارنـد یا در صورت داشـتن خانـواده ،به دلیل
مسـائل مختلـف ،زندگـی در خیابان برایشـان
امـن تـر از زندگـی در خانه اسـت.

کودکان کار:
کودکان کار همه کودکانی زیر18سـالی
هسـتند کـه بـه منظـور کسـب درآمد
بـرای تامین معـاش خود ویا خانـواده در
خیابـان مشـغول بـه کارند وخـود در دو
گـروه قـرار دارند:
•  کودکانـی کـه کمتـر از پانـزده سـال
دارنـد وکار مـی کننـد ،در حالـی کـه
طبـق قانـون ،کار کـردن بـرای آنهـا
ممنـوع اسـت؛
•  کـودکان پانـزده تا هجده سـاله ای که بر

اسـاس قانون کار می توانند طبق شـرایط
خاص(سـاعت کار کم ،کار سبک و)...
در واقع کودکان کار راباید " نان آوران
کوچک" خواند وچنانچه گفته شد هرگز نباید
انها رابا کوکان خیابانی یا"کارتن خواب" ها
یکسان شمرد.
کودکان نیازهای مختلفی دارند که در
پیمان نامه حقوق کودک به آنها اشاره
شده است .برخی از این نیازها عبارتند از:
•آموزش ،بهداشت ،خانواده ،تفریح و
بازی ،آزادی عقیده ،منع بدرفتاری
با کودک ،دسترسی به اطالعات،
تامین اجتماعی ،جلوگیری از سوء
استفاده جنسی ازکودک ،محافظت
ازآنان دربرابر ماد مخدر ،محافظت
از استثمار منع شکنجه آنان.
از فعالیتهای که این کودکان به آن مبادرت
می ورزند ،برخی مانند تکدی گری ،وزن کشی،
پالستیک فروشی ،گل فروشی وادامس فروشی
مشهود وبرخی دیگر مانند توزیع مواد مخدر،
سرقت یا مشارکت در آن چندان مشهود نیست.

 1بــرای جلوگیــری از گرایــش آنــان بهآسیب های اجتماعی
 2بــرای اینکــه نقــش احتمالــی آنــاندر گســترش آســیبهای اجتماعــی
خنثــی شــود
 3بــرای اینکــه از انــان بــه عنــوانســرمایه هــای انســانی کشــور
محافظــت شــود.

وظایف مددکاران اجتماعی در
قبال این کودکان از این قرار است:
در سطح یک یا پیشگیری اولیه:
در ایـن سـطح،مددکار اجتماعی با شـناخت
وتحلیـل عوامـل موثـر بـر زندگی کـودکان در
خیابان،شـهر یـا اسـتان محـل خدمـت خـود
بـرای پیشـگیری از حضور کـودکان در خیابان
برنامـه ریـزی مـی کند.
در سطح دو یا پیشگیری ثانویه:

در مرحله مددکار اجتماعی سه فعالیت
را انجام می دهد:

ب -مرحله طبقه بندی کودکان :در این
مرحله ،مددکاران با همکاری روانشناسان،
روانپزشکان ،پزشکان و مشاوران حقوقی می
توانند کودکان را طبقه بندی کنند که برای
این کار اقداماتی الزم است؛ از آن جمله است:
• تشکیل پرونده؛
• بررسـی خصوصیات زیسـتی ،روانی
واجتماعـی کـودک بـا همـکاری
روانشـناس ،روانپزشـک ،مشـاور
حقوقـی ویـا دیگـر متخصصـان.
• بازدید از منزل وارتباط با خانواده
کودک.
• پیگیری درمان جسمی کودک با
همکاری پزشک.
• درمـان اعتیـاد ومشـکالتی از این
نو ع ؛
• درمان اختالالت رفتاری با همکاری
روانشناس وروانپزشک.
• ارجاع به خانواده یا موسسه مربوط.

در مرحله سامان دهی کودکان ،مددکاران
توجه دارند که بهترین ارجاع بازگشت به
خانواده است .اما اگر وضع خانواده به گونه ای
است که صالحیت نگهداری از کودک را ندارند،
از ارجاع به خانواده پرهیز می کنند؛ زیرا که
احتمال فرار مجدد ویا استثمار وازار خانواده
وغیره وجود دارد.
در مرحله سامان دهی،مددکار اجتماعی
ممکن است خدماتی را که در پی می آید
عرضه یا پیشنهاد کند:
 فراهم کردن زمینه نگهداری کودکان درموسسات دولتی یا غیر دولتی؛
 فراهم کردن زمینه آموزش کالسیک(سواداموزی)
 عرضه خدمات بهداشتی و درمانی؛ فراهم کردن زمینه اموزش فنی وحرفه ایبرای کودکان باالی پانزده سال؛
 فراهم کردن زمینه اشتغال مناسب برایکوکان باالی پانزده تا هجده ساله واجد شرایط
طبق قوانین کار؛
 صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی؛و...منبع :کتاب مددکاری فردی دکترموسوی چلک
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مددکاران اجتماعی به سه دلیل
باید به این کودکان توجه جدی
داشته باشند.

الف-مرحله شناسایی وجذب :مددکاران
می توانند گروههای سیار تشکیل دهند و
به شناسایی این کودکان در خیابان بپردازند
وچنانجه امکان بازگشت برایشان فراهم است،
اقدام کنند.

-مرحله ساماندهی کودکان:

شماره 250

چگونـه یک قرارداد اجاره خـوب تنظیم کنیم
علی ایلچی کارشناس ارشد حقوقی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

یکی از قراردادهایی که در زندگی امروزه
همگی حداقل یک بار آن را تجربه می کنیم
قرارداد اجاره است که گاهی در جایگاه صاحب
ملک یا موجر و گاهی در جایگاه مستاجر ذیل
آن را امضا خواهیم کرد پس الزمه زندگی امروز
اطالعات کلی از قرارداد اجاره است .

در تنظیم قرارداد اجاره مالک ملک ”
موجر” و کسی که ملک را اجاره می کند
و مورد استفاده قرار می دهد ” مستاجر ”
می گویند و ملک را ” مورد اجاره “.
بـرای تنظیـم قـراداد اجـاره احتیاجـی بـه
حضـور در دفتـر امالک و بنگاهها نیسـت البته
تنظیـم قـرارداد در دفاتر املاک؛ دریافت کد
رهگیری از سـامانه ثبت اسـناد و امالک
کشـور مزیت هایـی هـم دارد ازجمله:
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 1صدور کد رهگيري براي يک معامله امنيتآن معامله را در ابعاد مختلف تا درصد قابل
توجهی تضمين ميکند .مبايعه نامهاي که به
کد رهگيري مجهز ميشود ،دست فروشنده یا
موجر ملک را از انحراف يا کالهبرداري کامال 
ميبندد ،چون به محض صدور کد رهگيري
براي يک معامله ،کد پستي ملک مورد معامله
در سامانه سراسري معامالت مسکن که همه
آژانسهاي امالک به آن متصل هستند،
ثبت ميشود و آن ملک در فهرست امالک
فروش یا اجاره رفته قرار ميگيرد .در اين
حالت ،صاحب عین یا منافع جديد ملک از
نظر سامانه (و قانون) فردي ميشود که آن

را خريداري یا اجاره کرده است .در نتيجه در
هيچ يک از بنگاههاي امالک سراسر کشور،
امکان فروش یا اجاره دوبارهي ملک توسط
فروشنده اولي وجود ندارد .اين ويژگي باعث
ميشود جلوي اتفاق تلخي که در گذشته در
بازار مسکن رايج بود و به واسطه آن ،صاحب
يک آپارتمان نوساز ملک خود را در آن واحد،
به چند نفر ميفروخت ،گرفته شود.
 2ويژگي ديگر کد رهگيري باز دارندگي آنبراي پشیمانی فروشنده یا موجر است .گاهي به
دليل افزايش تدريجي قيمت مسکن ،معامالت
متزلزل شده و فروشندهو موجرها در فاصله فايل
کردن امالک تا زمان امضاي قرارداد در دفاتر
امالک ،نسبت به قيمتي که بر سر آن با دفتر
يا فرد خريدار یا مستأجر تفاهم کردهاند ،ترديد
ميکنند و در نتيجه قيمت جديد به مشتري
پيشنهاد ميکنند .اين اتفاق حتي بعد از تنظيم
مبايعه نامه یا اجاره  هم ممکن است بيفتد ،به
اين صورت که فروشندهاي که با خريدار قرارداد
امضا کرده ،شرط حضور در دفترخانه و انتقال
سند را دريافت مبلغ بيشتر از ارزش معامله
تعيين ميکند .اما چنانچه خريدار کدرهگيري
داشته باشد و متن مبايعه نامه در سامانه ثبت
شده باشد ،به هيچ وجه امکان فسخ،يا تغيير در
ارزش معامله وجود ندارد و سامانه سراسري به
صورت اتوماتيک مانع تغيير در محتواي مبايعه
نامه یا اجاره نامه ميشود.

 3مبايعه نامهها و اجاره نامههاي دارايکد رهگيري ،به راحتي در مراجع قضايي و
انتظامي قابل رسيدگي هستند
 4مالک يک آپارتمان اجارهاي اگر براي اجارهنامه خود کدرهگيري داشته باشد ،به راحتي
ميتواند سر موقع و در موعد قرارداد ،واحد را
از مستاجر تحويل بگيرد و در صورت مقاومت
مستاجر از تخليه و واگذاري واحد ،با داشتن
کد رهگيري خيلي زود و سريع دستور تخليه
براي او صادر خواهد شد.
 5اگر فروشندهاي نتواند مبلغ معامله را از خريدارسر موقع دريافت کند در حالي که واحد را
تحويلش داده است ،با داشتن مبايعه نامه داراي
کدرهگيري ميتواند اين موضوع را پيگيري کند.
براي دو طرف معامله ملکي ،به محض صدور
کدرهگيري توسط مشاورامالک ،پيامکي از
سامانه به تلفن همراهشان ارسال ميشود که در
آن ،به هر يک از طرفين ،ثبت معامله اعالم شده
و عم ً
ال با اين پيامک ،صحت کد رهگيري (يعني:
سالمت معامله) به آنها اعالم ميگردد.
 6افراد ميتوانند هنگام خريد ،با استعالم ازشهرداري از واقع شدن ملک در طرحهايي
مانند مترو ،فضاي سبز و  ...آگاهي پيدا کنند.
7زماني که مشاور امالک با رمز عبور وشناسه صنفي خود وارد سامانه ميشود،
هرگونه استعالمي که توسط وي انجام شود،

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به
مساله بلوغ ،عقل و ممنوع  المعامله  نبودن فرد
بسیار مهم است همچنین ممکن است شخصی
به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را
تنظیم کند ،در این صورت باید برگه نمایندگی
و وکالتنامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً
شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی
زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی ،باید
با مالحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین
تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم
شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت
خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز
مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق
امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.
اگر در قراردادهای اجاره دقت کنید در
موضوع قرارداد تملیک منافع شش دانگ
آپارتمان مسکونی واقع در … و بقیه مشخصات
ملک ذکر شده است .بهتر است در این قسمت

اگر ملک احتیاج به تعمیر داشته باشد به
حدی که ملک قابلیت استفاده دیگر نداشته باشد
مستاجر حق فسخ دارد اگر با وجود تعمیر ملک
قابلیت استفاده نداشته باشد اجاره باطل است.
اگر در قرارداد اجاره برای استفاده ملک
مصرف خاصی در نظر گرفته شده باشد مثال 
مسکونی باشد مستاجر نمی تواند برای منظور
دیگری استفاده کند موجر می تواند منع کند
اگر امکان پذیر نبود می تواند به استناد اینکه
مستاجر مورد اجاره را غیر از توافق مورد
استفاده قرار داده است اجاره را فسخ کند.
مستاجر ضامن حفظ مورد اجاره نیست  یعنی
اگر ملک ایراد یا نقصی ایجاد شود مستاجر
موظف نیست که هزینه آن یا خسارت پرداخت
کند ولی اگر تعدی و تفریط کند یعنی خارج از
عرف از آن استفاده کند مثال شیر آب را مدت
طوالنی و بدلیل سهل انگاری باز بگذارد و باعث
خرابی کف و رطوبت و تخریب شود در اینصورت
باید خسارت پرداخت کند و تعمیرات به عهده
مستاجر است اما ترکیدگی لوله آب و به تبع آن
تخریب و خسارت خارج از دست مستاجر است
پس تعمیرات به عهده موجر است.
در ذیـل قـرارداد را دو طـرف بـا ذکر سـمت
امضـا نماینـد همچنیـن دو نفـر بـه عنـوان
شـاهد بایـد ذیل قـرارداد اجـاره را امضا نمایند
همچنین قرارداد در دو نسـخه تهیه شـود .این
امـر بـرای ایـن اسـت کـه رعایـت این شـرایط
شـکلی  ( امضای دو شـاهد و تهیه دو نسـخه )
باعـث حاکمیـت قانون روابط موجر و مسـتاجر
سـال  76مـی شـود کـه در صـورت بـروز
اختلاف و اقامـه دعوی و تقاضـای تخلیه ملک 35
از حمایـت قانـون گـذار برخوردار خواهد شـد.
اگر بعد  انقضای مدت اجاره دو طرف تمایل
به تمدید اجاره داشته باشند می توانند با کلیه
شرایط قرارداد اجاره قبلی و یا ذکر شرایط
جدید قرارداد اجاره را تمدید کنند .برای تمدید
هم تاکید می شود حتما دو شاهد ذیل آنرا با
ذکر نام و سمت خود در قرارداد اجاره که شاهد
شماره 250
است ،امضا نمایند.
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در سامانه به ثبت ميرسد .در اين هنگام ،اگر
ملک هيچگونه مشکلي نداشته باشد ،سامانه
آن را به عنوان يک معامله سالم ثبت کرده و
براي آن کد رهگيري صادر ميکند
دو طرف می توانند با تنظیم یک قرارداد
اجاره که کلیه شرایط قانونی را لحاظ کرده اند
یک قرارداد خوب و مفیدی تنظیم کنند .برای
تنظیم قراداد اجاره کافیست به موارد ذکر شده
رعایت نمایید.
در تنظیم قرارداد اول ،مشخصات طرفین را
با آدرس کامل و شماره تماس ذکر می کنیم
سپس مشخصات ملک به طور کامل با تمام
ملحقات و وسایلی که در آن به امانت به دست
مستاجر سپرده می شود .تعریف اجاره در ماده
 466قانون مدنی این طور آمده است ” :اجاره
عقدیست که به موجب آن مستاجر مالک منافع
عین مستاجره می شود…” در توضیح ماده باید
گفت مستاجر می تواند از منافع آن مال ،یعنی
اگر خانه باشد ،منفعت سکنی گزیدن؛ اگر باغ
باشد ،میوه های آن باغ؛ و اگر مغازه باشد ،کسب
و تجارت در آن محل می تواند از منافع باشد
یعنی در مدت زمان مشخص مستاجر مالک
منافع شده و می تواند از آن بهره مند شود

کلیه خصوصیات  ملک و داشتن پارکینگ یا
انباری یا راه رفت و آمد و هر امتیاز دیگر که
برای ملک است را ذکر کنید.
بند بعدی مدت اجاره است که می تواند هر
بازه زمانی باشد از یک ساعت تا  99سال… در
اجاره باید حتما مدت اجاره ذکر شود عدم ذکر
مدت باعث می شود اجاره باطل شود.
مسـتاجر می تواند مورد اجـاره را به دیگری
اجـاره دهـد مگـر اینکـه در قـرارداد خلاف
آن شـرط شـود .اگـر مسـتاجر بخواهـد مـورد
اجـاره را بـه شـخص دیگـر اجـاره دهـد بایـد
اجـاره نامه خود را ارایه دهد تا مشـخص شـود
کـه حـق واگـذاری بـه غیـر را دارد .اگـر بدون
اجـازه انتقـال بـه غیـر قـرارداد اجـاره تنظیـم
کنـد اجـاره باطـل و بـی اثر اسـت مگـر اینکه
مالـک قـرارداد دوم را تاییـد و تنفیـذ کنـد.
مسـتاجر دوم در  صـورت اینکـه بـدون علـم
ملـک را اجـاره کنـد مـی تواند کلیه خسـارات
خـود را از مسـتاجر اول  بگیرد .در ضمن عمل
مسـتاجر می توانـد جنبه کیفری فـروش مال
غیـر را هم داشـته باشـد کـه هم مالـک و هم
مسـتاجر دوم مـی تواننـد شـکایت کنند.
بند بعدی می تواند اجاره بها و زمان و نحوه
پرداخت آن باشد در نظر داشته باشید که با
دریافت صرفا ودیعه یا به اصطالح رهن کامل
ملک از لحاظ شرعی مورد اشکال است پس
حتما میزان هر چند کم در حد حتی هزار
تومان باید مبلغ اجاره بها تعیین کنید .مستاجر
موظف است اجاره بها را به موقع براساس توافق
پرداخت کند می توان در قرارداد اجاره قید کرد
اگر مستاجر اجاره بها را به موقع پرداخت نکند
موجر حق فسخ دارد و یا از ودیعه کسر می شود.
زمـان تحویـل ملـک را ذکـر کنیـد کـه
مشـخص گردد از چه تاریخـی ملک در اختیار
مسـتاجر قـرار گرفتـه و تحویـل ملـک را هـم
صورتجلسـه کنیـد و دو طـرف امضـا و تحویل
ملـک را تاییـد نماینـد.
شرایط کلی و یا خاصی را می توانید در
قرارداد اجاره ذکر کنید که مورد توافق طرفین
واقع شده است اما برخی از شرایط را متعاقبا
ذکر می نماییم.
تعمیرات و کلیه مخارجی که برای استفاده از
ملک احتیاج است به عهده موجر است معموال
این امر هم در قرارداد اجاره عنوان میشود.
هزینه های نگهداری آپارتمان مثل حق شارژ
به عهده مستاجر است هزینه های مصرفی آب
و برق و تلفن و غیره به عهده مستاجر می باشد

ولیکن هزینه تعمیرات و بهره برداری آسانسور،
شوفاژ  ،دستگاه تهویه و غیره به عهده موجر می
باشد .می توان در قرارداد اجاره ذکر کرد اگر
موجر تعمیرات را انجام ندهد مستاجر می تواند
شخصا تعمیرات را انجام دهد و هزینه آن را از
موجر دریافت کند و یا از اجاره بها کسر کند .اما
اگر مستاجر بدون اجازه موجر تعمیراتی انجام
دهد حق مطالبه هزینه را از موجر ندارد.

مریم عباس نژاد اصل کارشناس
روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک تهران

به یاد پدر ؛ شـادی آفرینـی در کهریزک
اشاره:
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در عرصـه هنـر  ،کمتـر کسـی اسـت که نام
زنـده یاد نعمت اهلل آغاسـی – هنرمند محبوب
نسـل قدیم و جوان – را نشـنیده باشـد  .او که
بـا اجـرای ترانـه هـای عامه پسـند یا بـه قول
امـروزی هـا « کوچـه بـازاری » در زمـان خود
شـهرتی یافته بـود و طرفداران پر شـماری نیز
داشـت  ،از جملـه هنرمندانـی بود کـه تا پایان
عمـر به یک اصـل وفادار ماند و پافشـاری کرد
 « :اجـرای ترانـه هـای شـاد در مراکـز خیریه
»  .آغاسـی بـا ایـن کار نـه تنهـا شـادی را بـه
اردوی بیمـاران و درمانـدگان جامعـه می آورد
 ،بلکـه سـعی داشـت تـا بـه نیازمنـدان و افراد
ناتـوان بقبوالنـد کـه مـی تـوان بـا موسـیقی
الاقل سـاعاتی از شـبانه روز را بـه دور از فکر و
خیال های خسته کننده و تکراری گذراند.
حـال که نعمـت اهلل آغاسـی سالهاسـت از این
دنیـا رخـت بربسـته و ترانـه هـای بیـاد ماندنـی
او همچـون « سـنگ تـراش»  «،لـب کارون » ،
« خواسـتگاری »  « ،انتظار» و ده ها ترانه از دیگر
از وی به یادگار مانده  ،پایان نام و آوازه او نیسـت
و نخواهـد بـود  ،چـرا که یـادگاری ارزشـمندتر از
ترانـه هـای او هـم اکنون در عرصه هنـر و آن هم

در مراکـز خیریـه  ،پـا جـای پـای پدر گذاشـته و
همچنـان راه او را دنبـال می کند .
داود آغاسـی – فرزنـد زنـده یـاد نعمـت اهلل
آغاسـی – همـان جوانـی اسـت کـه امـروز
میهمـان ماهنامه کهریزک و مخاطبان پرشـمار
آن اسـت و برایمـان از پـدر  ،مـادر  ،زندگـی و
باالخـره حضـور در مراکز خیریـه خواهد گفت،
بـا ما همـراه باشـید :

*اینگونه خود را معرفی می کند
سالم بر خدا ،خدای عاشقان و عارفان  ،خدای
معرفت و مهربانی و خدایی که ما را آفرید تا در
هر شرایطی کمک حال هم باشیم  .من داود
هستم فرزند نعمت اهلل آغاسی  ،همان هنرمندی
که در دل بسیاری از ایرانیان جا خوش کرده
است و محال است که نام او و ترانه های شاد و
گاهی پرسوز و گدازش را از یاد ببرند .
در این دنیا  ،یک همسر مهربان دارم و یک
دختر  .همین قدر هم کافی است و بیشتر از
این نمی خواهم  .شاید در آینده نظرم عوض
شود اما االن به همین مقدار قانع ام  .یک
مادر پیر و مهربان هم دارم که همه وجود من
است  ،هرچند سالهاست او را ندیده ام و جایی
دور از ایران خودمان زندگی می کند  ،با این

حال مادر است و مهر او و عشق او در دل من
کوچکتر جاودانه است و جاودانه می ماند .

آغاسی به مقوله هنر اشاره می کند
و می گوید :
از همان دوران کودکی با هنر بویژه موسیقی
آشنا بودم  ،چرا که پدر از هنرمندان سرشناس
زمان خود بود و طبیعی است که من و دیگر
خواهر و برادرانم هم به موسیقی عالقمند
باشیم  .من انواع سازها را دوست داشتم و با
بسیاری از آنها هم آشنایی دارم  ،با این حال
گیتار را از دیگر سازها بیشتر می پسندم و
هم برای خودم و هم در اجراهای مختلف در
سطح شهر و کشور از آن استفاده می کنم .

*دوری از خانواده سخت است ،
اما تحمل می کنم
به غیر از مادر عزیزم  ،تقریباً همه خانواده و
حتی اقوام مثل عمو و عمه و دیگر بستگان به
دور از وطن زندگی می کنند  .اما من نمی توانم
ترک دیار کنم  ،من ایران خودمان را از همه
جای دنیا بیشتر دوست دارم و در کنار همسر
و فرزندم آسایش و آرامش را جستجو می کنم

*و اما کهریزک
چند سال پیش یکی از دوستانم کهریزک
را به من معرفی کرد و گفت که آنجا را باید
از نزدیک ببینی تا بفهمی زندگی یعنی چه
 .آمدیم به کهریزک و موقعیت را دیدیم  .او
راست می گفت  ،کهریزک برای خودش شهری
است  ،یک شهر آباد که کلی تشکیالت دارد و
صدها پدر و مادر پیر و بیمار در آنجا زندگی می
کنند  .این شهر بزرگ برای معلولین جوان هم
جا باز کرده است و جمعیت زیادی از آنها در
کهریزک هستند  ،زندگی می کنند و گذر عمر
را در این سازمان خیلی بزرگ دنبال می کنند .
آن روز مجوز حضورم در کهریزک صادر شد و
من هم شدم یکی از ده ها نفری که گاه و بیگاه
برایشان برنامه می چینند تا در جمع معلولین یا
سالمندان اجرای برنامه کنیم و آنها ساعاتی را
بدور از هرگونه دلتنگی  ،شاد باشند و شادی کنند
 .حاال پس از گذشت این چند سال  ،کهریزک
بخشی از زندگی من شده و هروقت شماره تماس
کهریزک را بر روی گوشی ام می بینم  ،می فهمم
که خبر خوشی در راه است  ،خبری که به من می

*مادرم را بارها در کهریزک دیده ام
هنرمنـد مهربـان کهریـزک از
خشـنودی دیـدار بـا مـادران
سـالخورده اینگونـه مـی گوید :
یادم هست در یکی از مراسم ها و در حالی که
سعی می کردم از صمیم جان برای عزیزانم که
در مقابل من کوچکتر نشسته بودند و من خاک
پای همه آنها هستم  ،اجرای برنامه کنم  ،در میان
جمعیت چشمم به مادری افتاد که می خندید و
به سختی دست می زد  .او شبیه مادرم بود ،
شبیه که نه  ،اص ً
ال انگار او خود مادرم بود  .نگاهم
از نگاهش جدا نمی شد و می خواندم به عشق
مادری که در کنارم نیست و اما روح و وجودش
در جان مادر دیگری در کهریزک دمیده شده .
آن شب  ،شبی بود برای خودش .مادرم را در
کهریزک دیدم و به عشق او خواندم و خواندم
تا نوبت به دیگری رسید  .این تمام ماجرا نبود
 ،بارها و بارها این اتفاق برایم افتاد و می دانم
که باز هم از این اتفاقات خواهد افتاد  ،پس
به کهریزک می آیم تا روی گل مادرم را در
چهره های خندان مادران اینجا ببینم و
سرخوش از این اتفاق به خانه بر گردم .

*اشک هایم نه از سر دلسوزی  ،که
از محبت است
صدای لرزان داود آغاسی به ما
می گوید بغضی در گلو دارد که
نمی تواند مخفی نگهدارد  ،درست
است چرا که می گوید :
هیچ وقت از خاطرم نمی رود ،اولین باری که

*و پایانی بر گفتگوی داود آغاسی با
دوستداران کهریزک

پـدرم بـه مـن یـاد داد بـه مراکـز خیریـه
بـروم  ،بـی منـت و بـی مـزد  .مـن هـم
گـوش بـه فرمـان همیشـگی او هسـتم .
ترانـه هـای مانـدگار او را بـرای عزیـزان دلـم
در کهریـزک و دیگـر مراکـز خیریـه زمزمـه
می کنم و می بینم که هم جمع زیادی شادی
می کنند و هم نام پدر باز هم زنده تر از همیشه
مـی مانـد  .دسـتبوس همـه پرسـتاران و
کارکنـان کهریـزک هسـتم کـه به ایـن جمع
خیلـی بـزرگ خدمـت مـی کننـد و کمـک
حالشـان هسـتند .دسـتبوس همـه کسـانی
هسـتم کـه خدمتگـزاران اینجـا هسـتند و از
جـان و مـال خود خیلـی راحت مـی گذرند تا
امـورات سـالمندان و معلولیـن بچرخـد  .همه
را بخـدا مـی سـپارم و شـکرگزار خـدا هسـتم
بـرای همـه عمر
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 .اگر هم روزی و روزگاری ترک وطن کنم ،
تنها برای مدت چند روز است و باز به ایران بر
می گردم تا در همین جا باشم و همین جا اگر
بمانم  ،مطرح باشم و زندگی کنم  .
پدرم خیلی مرد بود  ،مرد تر از آنی که
حسابش را بکنید  .به همین نشانی که گاه و
بیگاه راهی مراکز خیریه می شد و حقیقتاً با
آن صدای دلنوازش برای بیماران و افراد بی
بضاعت  ،دلبری می کرد و تا بود به این کار
ادامه داد و حاال که نیست  ،این وظیفه را به
من سپرده تا در کنار کارهای روزمره و اجرای
برنامه در محافل مختلف  ،فرصتی را هم برای
مراکز خیریه بگذارم و به آنان بگویم « سالم
 ،من داود هستم فرزند  نعمت اهلل آغاسی» ،
آمده ام که با هم شاد باشیم و شادی کنیم .

گوید « :آماده باش  ،نوبت توست  ،دعوتنامه تلفنی
صادر شده  ،شال و کاله  کن و بگو بسم اهلل »

برای بیماران ام اس برنامه اجرا می کردم  ،در
دلم غوغایی بود  .من در کمال صحت و سالمت
بودم و برای آنان ترانه های شاد می خواندم
اما آنها حتی توان تشویق کردن و دست زدن
هم نداشتند  .گرچه تا پایان برنامه همچنان
برایشان شاد خواندم و لبخند را بر چهره های
بیمارشان دیدم  ،اما بعد از برنامه در گوشه ای
از این ساختمان بزرگ تا توانستم اشک ریختم
 .نه از سر دلسوزی و ترحم  ،بلکه از سر شکر به
درگاه خدا  .اوالً خداوند لیاقت به من داده بود
تا این عزیزان را شاد کنم و بعد از آن  ،شکرگزار
خدایی شدم که سالمتی را از من نگرفته و
اجازه داده تا بر روی پاهای خودم باشم و امروز
شاهد شادی این بندگان بیمار خدا .
بارهـا از ایـن اتفاقـات برایـم در کهریـزک
افتـاده و مـن هربـار با اشـک هایی کـه به دور
از دیـده دیگـران می ریختم  ،از خـدای بزرگ
بـرای سلامتی خودم  ،مـادرم و همـه خانواده
ام تشـکر کـرده ام  .

شماره 250

برگ انجیری
«فیلودندرون مانسترا »
manstera deliciosa

دانیــال نارنــگ /مســئول فضــای ســبز آسایشــگاه خیریــه کهریــزک

چنـد گونـه از گیـاه زیبـای فیلو دنـدرون با
برگهـای پهـن و بریدگـی هـای عمیـق در گل
فروشـی هـا موجود اسـت کـه همه آنهـا با نام
« بـرگ انجیـری» بـه فروش مـی رسـند  ،اما
در علـم گیـاه شناسـی که اسـاس طبقه بندی
روی گل و دسـتگاه زایشی اسـت  ،امکان دارد
دو گیـاه ظاهـرا ً مشـابه دو نـام مختلـف را بـه
خـود اختصـاص دهند .
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بـه هـر حـال ایـن گیاهـان بـا هر نامـی که
عرضه گردند و زینت بخش منازل شـما شوند،
نیازهای مشـابه و مشـترکی دارند  .هوای گرم
و مرطـوب ایـده آل آنهاسـت  ،تغییـرات درجه
حـرارت را بـه آسـانی می پذیرند  ،ریشـه های
هوایـی آنها احتیـاج به تغذیه و تکیـه گاه خزه
دار دارنـد و بـرای افرادی که آشـنایی چندانی
بـا نگهـداری گل و گیـاه در منـزل ندارنـد ،
بسـیار مناسـب هستند .

روش نگهداری گیاه برگ انجیری :

*نور  :نزدیک به پنجره با نور غیر مستقیم
 ،نیم سایه ،نیم آفتاب نور دلخواه این گیاه است

ولی باید مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید .
*دما  :این گیاه اگر چه تا دمای باالی 10
درجه سانتی گراد مقاومت دارد اما دمای کمتر
از  13درجه مطلوب آن نیست  .در تابستان تا
دمای حدود  30درجه را تحمل می کند و در
درجات باالتر نیاز به غبار پاشی دارد .
* آبیـاری  :آبیاری بیـش از انـدازه برای
ایـن گیـاه مضـر اسـت و سـطح خـاک گلدان
در فاصلـه دو آبیاری باید تقریباً خشـک شـود
 ،بنابرایـن همیشـه قبـل از آبیـاری  ،رطوبـت
سـطح خـاک را بررسـی کنید .
*تغذیه  :نیاز چندانی به تغذیه مصنوعی
نیست و تغذیه بیش از اندازه باعث تجمع امالح
در خاک می شود  .در صورت نیاز  ،هر چند ماه
یک بار تغذیه مصنوعی نمایید .

*خاک مناسب  :خاک سبک بهترین و
مناسب ترین خاک برای رشد ریشه این گیاه است   .

* تعویض گلدان  :هر ساله در فصل بهار
و با شروع فصل رشد  ،مناسب ترین زمان برای
تعویض گلدان است .
* تمیز کردن برگ ها  :برگها را با
احتیاط با اسفنج یا پارچه نرم مرطوب نموده
و بعد تمیز نمایید   .
*تکثیر  :گرفتن قلمه در بهار رایج ترین راه
تکثیر این گیاه است .
« نگهداری از این گیاه زیبا را به همه دوستداران
گل و گیاه در منزل توصیه می کنیم ».
نام علمی گیاه برگ انجیری:
manstera deliciosa

نام انگلیسی :
swiss cheese plant
منبع :
کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
بازنگــری در آمــوزش قوانیــن،
ویــژه کارکنــان جدیــد
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک

مدیر کارگزینی آسایشگاه با تأکید بر
آگاهی کامل کارکنان جدید از قوانین کار ،از
بازنگری در ارائه آموزشهای الزم برای این
دسته از همکاران می گوید.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
؛ با تبیین قوانین کار و مقررات جاری ،جمع دیگری
از کارکنان جدید به گروه خادمین آسایشگاه خیریه
کهریزکپیوستند.

حبیب طالبی مدیر کارگزینی آسایشگاه،
آشنایی کامل به قوانین و مقررات ویژه
کارکنانی که به تازگی در واحدهای مختلف
مشغول به کار شده اند را الزمه ادامه فعالیت
آنان دانست و گفت  :در تمامی موسسات و
سازمانهای دولتی و خصوصی ،کارکنان جدید باید با
رویه های جاری آشنایی کامل داشته باشند و ما نیز از
این قاعده مستثنی نیستیم.

طالبی تصریح کرد  :اهم قوانین کار ابالغی از
سوی سازمان تأمین اجتماعی و نیز مقررات فعلی
آسایشگاه ،برای این دسته از همکاران تشریح می
شود تا در آینده کاری آنان خللی وارد نشود.
حبیب طالبی با اشاره به نحوه ثبت
قرارداد های کاری همکاران جدید نیز
گفت :در دوهفته آغازین فعالیت هریک از کارکنان،
دوره های آموزشی و چگونگی خدمت رسانی به آنان
تبیین می شود و پس از آن چنانچه مدیران هریک از

واحدها پرسنل فوق را مورد تأیید قرار دهند ،عالوه بر
پرداخت حقوق و مزایا ،بیمه کاری آنان نیز از روز شروع
فعالیت به سازمان تأمین اجتماعی اعالم می گردد.
مدیر کارگزینی آسایشگاه در پایان اظهار داشت  :به
همه همکاران بویژه کارکنان جدید توصیه اکید داریم
تا با توجه به مقررات جاری و نیز قوانین کار ،فعالیت
و ادامه اشتغال خود را تا روز بازنشستگی تنظیم نمایند
تا دچار هیچگونه وقفهای در ادامه کار خود نباشند.

ادای احترام به کارمندان شاغل
در آسایشگاه خیریه کهریزک
بــا اهــدا شــاخه هــای گل و شــیرینی و
بــه مناســبت روز کارمنــد ،از کارمنــدان

شــاغل در آسایشــگاه خیریــه کهریــزک

قدردانــی شــد.

بـه گزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک

؛ بـه مناسـبت چهـارم شـهریور _ روز کارمنـد ،از
زحمـات و تالشهای این تالشـگران عرصه خدمت

در آسایشـگاه خیریـه کهریزک تقدیر شـد.

حسـین حبیب زاده معـاون مالـی و اداری

آسایشـگاه بـا تبریـک ایـن روز بـه همه

کارمنـدان ،گفـت  :خوشـبختانه همـکاران ما با
محولـه کارنامـه قابل قبولی از خود به جای گذاشـته

انـد و می کوشـند تا در اسـرع وقت بـه کلیه وظایف

تصریـح کـرد  :از محاسـن موجـود در واحدهـای مالی و اداری ،انظباط شـغلی اسـت که همـه کارکنان به
آن پایبنـد بـوده و مـی داننـد کـه بایـد بـه موقـع در تنظیـم انـواع امـور دخیـل باشـند.

تعریـف شـده سـازمان جامه عمل بپوشـانند.

معــاون مالــی و اداری آسایشــگاه اظهــار امیــدواری کــرد ایــن رویــه بــا جدیــت تمــام

حبیـب زاده حجـم کار مالـی و اداری در

در برنامــه و دســتور کار همــکاران قــرار گیــرد تــا از بــروز هرگونــه ناهماهنگــی و تأخیر

آسایشـگاه را بسـیار پرشـمار اعلام و

در واحدهــای ذکــر شــده مصــون باشــیم.
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
مراقبت های اولیه ،بیماریابی،
کمک در زدن مسواک و نظافت
پروتز های سالمندان ،از
بـخـشهای مـهـم فـعـالـیت
بهداشتیاران دهان و دندان در
آسایشگاهخیریهکهریزکاست.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
ارتقاء سالمت دهان و دندان تنها با خدمات درمانی
میسر نبوده ،تمهیدات ویژه ای برای این مهم مورد
نیاز است تا کیفیت زندگی سالمندان و معلولین به طرز
قابل توجهی بهبود یابد.
دکتر شروان شعاعی مسئول فنی
دندانپزشکی آسایشگاه ،مراقبت های اولیه
را الزمه سالمت دهان و دندان مددجویان
ذکر کرد و گفت  :در طول ده سال گذشته و با
آموزش بهداشتیاران ،دستاوردهای قابل مالحظهای در
سالمت سالمندان و معلولین در کهریزک داشته ایم.
شعاعی افزود  :مراقبت های اولیه ،مسواک زدن،
استفاده از نخ دندان ،تمیز کردن پروتز های سالمندان
و بیماریابی از عمده فعالیتهای گروه بهداشتیاران

آسایشگاه است ،ضمن آنکه گزارش دهی مناسب
جهت پیمایش و امور پژوهشی از دیگر وظایف این
تیم مجرب به حساب می آید.

دکتر شعاعی تصریح کرد  :نتایج حاصل از
فعالیت این گروه بهداشتی نشان از ارتقاء سطح
سالمت دهان و دندان سالمندان و معلولین به طرز
قابل توجهی بوده است و گسترش این اقدامات
میتواند متضمن سالمتی بیشتر مددجویان باشد.

همچنین غربالگری سالیانه توانسته است بر تصمیمات
درمانی واحد دندانپزشکی تأثیرات مثبتی بگذارد.

مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک،
توسعه امور مربوط به بهداشتیاری دهان و دندان در

مراکز مشابه سطح کشور را نوید بخش سالمتی
بسیاری از سالمندان و معلولین دانست و بر انجام این
مهم در آینده ای نزدیک تأکید کرد.تماس با ما

سـوگواری دهه اول مـاه محرم
در آسایشـگاه خیریـه کهریزک
سـرای فرهنگـی در دهـه اول مـاه محرم
الحـرام ،میزبـان مددجویـان و ارادتمندان
به شـهدای دشـت کربلا خواهـد بود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ؛ بـا قرائت آیاتی چنـد از کالم اهلل مجید و
زمزمه دعای زیارت عاشـورا ،مراسـم سوگواری سرور
و سـاالر شهیدان امام حسین علیه السلام و خاندان
بـه خـون خفتـه آن حضـرت در فضـای بـاز و کنـار
سـرای فرهنگی آسایشـگاه خیریه کهریزک در اولین
روز از مـاه محـرم آغاز شـد.

40
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 250

در این مراسـم محزون که با حضـور جمع کثیری از
سـالمندان و معلولین سـاکن در این مجموعه خیریه
برگزار شـد ،آقای حمیدرضا دوسـتی با نوحه سـرایی
و یادآوری مظلومیت شـهدای دشـت کربال ،همگام
بـا همـه دلدادگان بـه خانـدان نبی مکرم اسلام در
سراسر کشـور ،در عزای حسینی شـرکت کردند.
این مراسـم کـه همه سـاله بـا اسـتقبال مددجویان
دوسـتدار اهـل بیـت (ع) از اولیـن روز از مـاه محـرم

الحـرام برپـا مـی شـود ،بـه مـدت ده روز تـا ظهـر
عاشـورای حسـینی ادامـه خواهـد داشـت.
گفتنـی اسـت برپایـی آییـن سـوگواری دهـه اول
مـاه محـرم در آسایشـگاه خیریه کهریـزک ،قدمتی
دیرینـه دارد .همـه سـاله دسـته جـات عـزاداری بـا
حضـور در جمـع مددجویـان آسایشـگاه ،علاوه بـر
برگـزاری مراسـم عـزاداری ،شـفای عاجـل همـه
بیماران و ملتمسـین دعا را از خداوند متعال مسـئلت

مـی کنند.بـا ایـن وجـود و همانند سـال گذشـته به
دلیل رعایت اصول بهداشـتی و مراقبتی ،آسایشـگاه
خیریـه کهریزک از پذیرش عاشـقان و دلـدادگان به
اباعبـداهلل الحسـین علیـه السلام معذور بـوده ،امید
اسـت بـا بهبـودی اوضـاع بـار دیگـر شـاهد حضور
پرشـور دسـته جـات عـزاداری در کهریزک باشـیم.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
ادای دین خیرین به مددجویان
آسایشگاه خیریه کهریزک

پیـام تبریـک مدیر آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک بـه مناسـبت
روز پزشـک

در بخشی از این پیام آمده است  :شاید برخی
گمان کنند که شما پزشکان گرامی تنها انجام وظیفه می
کنید ،در حالی که این شغل با عشق عجین شده است
و بدون آن هیچ پزشکی به سرمنزل مقصود نمی رسد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ به
مناسبت فرارسیدن یکم شهریور _ گرامیداشت روز پزشک
_ مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در پیامی این روز
خجسته را به تمامی تالشگران عرصه درمان کشور بویژه
پزشکان شاغل در کهریزک تبریک و شادباش گفت.
محمد رضا صوفی نژاد پزشکان را منجی

بیماری کرونا در کشور به سر می بریم ،بنابراین به ما
اجازه می دهند تا در شرایط کام ً
ال تحت کنترل غذای
مددجویان را طبخ و به موقع ارسال کنیم.
وی پخت انواع حلوا ،شله زرد ،آش و دیگر
سفارشات نیکوکاران در کنار طبخ غذای
روزانه مددجویان در این ایام را یادآور شد
و گفت  :در گذشته خیرین ترجیح می دادند که
خود در آماده سازی سفارشات پیشقدم شوند و ما نیز
از آن استقبال می کردیم ،اما در وضعیت کنونی از
آنان درخواست کردیم که این وظیفه به همکاران ما
جان بیماران نیازمند درمان دانست و گفت:
هرآنچه که از علم طبابت آموخته اید ،سرانجام آن
به بخشیدن زندگی دوباره ای به بیمارانی باز می
گردد که شما وظیفه معالجه و پیگیری درمان آنان
تا بهبودی کامل را عهده دار شده اید.
صوفی نژاد تصریح کرد  :خواه و ناخواه گذر هر
یک از افراد جامعه به مطب پزشکان خواهد افتاد و
این شما هستید که با توانمندی و تعهدی که دارید،
در درمان بیماری بیماران اهتمام ویژه دارید و بر آن
هستید تا دردمندی بدون بهبودی ،ادامه زندگی ندهد.
صوفی نژاد خطاب به پزشکان موظف و
افتخاری آسایشگاه نیز گفت  :یکایک شما
سروران عزیز نگین درخشان انگشتری این دیار
هستید و با اخالصی مثال زدنی ،آالم دردمندترین
بیماران جامعه را تسکین می بخشید .پس مطمئن

محول شود تا در فرصت مقتضی و به مرور سفارشات
آماده و به مصرف مددجویان برسد.
مسـئول تغذیـه آسایشـگاه بـار دیگـر با
تقدیـر از زحمـات همـه خیریـن جامعـه،
تأکیـد کـرد  :گوشـت قرمـز و سـفید ،برنـج و
حبوبـات ،روغـن مایـع ،انـواع سـبزیجات و دیگـر
ملزومـات طبخ غذا از نیازهای اساسـی و همیشـگی
واحـد تغذیـه آسایشـگاه خیریـه کهریزک اسـت که
امیـدوار هسـتیم تـا در تهیـه این مایحتـاج همچون
همیشـه یـار و یـاور ایـن مجموعـه خیریه باشـید.
باشید تمامی این اقدامات شایسته شما در دفتر
حضرت حق تعالی به نیکی ثبت و ضبط می گردد.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بار دیگر
با قدردانی از همه تالشگران عرصه خدمت
در کهریزک بویژه پزشکان همیشه سرافراز
این مجموعه تأکید کرد  :شاید برخی گمان کنند
که شما پزشکان همانند سایر کارکنان مشغول انجام
وظیفه هستید ،در حالی که اگر این شغل با عشق
عجین نشده باشد ،نه تنها هیچ پزشکی به سرمنزل
مقصود نمی رسد ،بلکه آالم بیماران نیز کاهش نیافته
و همچنان دردمندتر از گذشته به زندگی ادامه می
دهند .به یکایک شما گرامیان افتخار می کنیم و روز و
روزگاری خوش برایتان از خداوند متعال مسئلت داریم.
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در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ،کلیه
مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه
کهریزک میهمان سفره احسان خیرین و
نیکوکاران جامعه شدند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛
مطابق سنت حسنه و در سال جاری نیز ،جمع کثیری
از خیرین و نیکوکاران جامعه ترجیح دادند تا با تهیه و
تحویل ملزومات غذایی ،به یاری سالمندان و معلولین
ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک بشتابند.
مهندس مرضیه مقیمی مسئول تغذیه
آسایشگاه با ادای احترام به همه خیرین
و نوعدوستان شهر که در فراهم نمودن
ملزومات طبخ غذا به یاری این واحد آمدند،
اظهار داشت  :در سال جاری نیز همه یاوران
آسایشگاه این امکان را فراهم نمودند تا بتوانیم غذای
مورد نیاز همه بخش های مختلف را در آشپزخانه
آسایشگاه طبخ و توزیع کنیم.
مهندس مقیمی تصریح کرد  :همه مردم عزیز
به خوبی اگاهی دارند که در شرایط خاص شیوع
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
تابلو فرش های نماد پارالمپیک،
تحویل مقامات ورزشی کشور شد

قرار است این پنج تابلو فرش که هنر
دست معلولین پرتوان کهریزک است ،به
برگزیدگان مسابقات پارالمپیک تابستانی
توکیو  ۲۰۲۰اهدا گردد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
؛ با سفارش مقامات ورزشی پارالمپیک کشور ،پنج
تابلو فرش با نمادهای مشخص بافته تا به برگزیدگان
مسابقات ورزشی میهن اهدا گردد.
محسن باقری مسئول توانبخشی و
کارگاههای هنری آسایشگاه خیریه
کهریزک با اعالم این خبر  ،گفت  :این تابلو
فرش ها که در طول چهار ماه توسط معلولین هنرمند
بافته و تحویل شد ،دارای ابعاد  ۶۰در  ۸۰بوده و منقش
به نقشه و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
نقشه کشور ژاپن_ محل برگزاری مسابقات پارالمپیک
تابستانی توکیو  _۲۰۲۰و نیز نماد پارالمپیک از دیگر
نقش و نگار های موجود در این صنایع دستی است.
باقری افزود  :هنرمندان معلول کهریزک از
نخستین روز دریافت طرح و نقشه تابلو فرش ها ،با

تداوم خدمات تیم مراقبت در
منزل خیریه کهریزک
مدیر تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه
کهریزک از اهدا بسته های حمایتی به
خانواده های تحت پوشش این تیم گفت
که در شرایط کنونی می تواند باری از دوش
بیماران نیازمند ساکن در منازل خود بردارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک ؛ بــا پشــتیبانی خیریــن و نیکــوکاران
جامعــه ،بســته هــای حمایتــی تهیــه و تحویــل
خانــواده هــای تیــم مراقبــت در منــزل آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک گردیــد .
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دکتــر حمیــده پورفهیــم مدیــر تیــم
مراقبــت در منــزل آسایشــگاه ،تــداوم
خدمــت رســانی بــه مددجویــان در
تمامــی شــرایط را یــادآوری کــرد و
گفــت :از بــدو فعالیــت تیــم مراقبــت در منــزل
آسایشــگاه تــا کنون ،هیــچ گونــه وقفـهای در انجام
وظایــف نداشــته ایــم و همــواره در تالشــیم تــا بــا
ارتقــاء خدمــات ،میــزان ســامت جســمی و روحــی

جدیت و دقت تمام تار و پود این سفارشات ارزشمند
را به هم گره زدند تا در موعد مقرر و مطابق برنامه
زمانبندی شده به وعده خود عمل کنند.
مسئول توانبخشی و کارگاههای هنری
همچنین یادآور شد :این کارگاه آمادگی کامل
دارد تا سفارشات افراد ،ارگان ها و نهادهای مختلف
با طرح و نقشه های درخواستی را توسط هنرمندان
مددجویــان عضــو ایــن تیــم را بهبــود بخشــیم.
پورفهیــم شــرایط خــاص شــیوع بیماری
کرونــا در جامعــه را متذکــر و تصریــح
کــرد  :در حاشــیه خدمــات عمومــی و تخصصــی
کــه در دســتور کار تیــم مراقبت در منزل آسایشــگاه
قــرار دارد ،در طــول دوســال گذشــته و بــه صــورت
مســتمر آمــوزش هــای الزم را بــه خانــواده هــای
معلولیــن و ســالمندان عضــو ایــن تیــم داده
مــی شــود تــا خــدای ناخواســته هیــچ یــک از
عزیــزان مــا بــه بیمــاری کرونــا مبتــا نشــوند.
دکتــر پورفهیــم در پایــان بــا تشــکر از
همــه خیرینــی کــه بــا حمایــت هــای

معلول و پرتوان خود آماده و تحویل نماید.

کارگاههای توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک
متشکل از  ۳۷کارگاه ،محل فعالیت روزانه بیش از
 ۴۰۰معلول و سالمند ساکن در این مجموعه خیریه
است که عالوه بر پرکردن اوقات خود به نحو مطلوب،
با درآمد ماهیانه می توانند مایحتاج شخصی خود را
تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
مختلــف خــود بــه یــاری بیمــاران نیازمند
جامعــه مــی شــتابند ،گفــت  :خــدای متعــال
را خاضعانــه شــکر مــی کنیــم کــه همیــاران خوبــی
داریــم کــه بــه یــاد بیمــاران و افــراد نیازمند هســتند
و بــه مــا اجــازه مــی دهنــد تــا انــواع خدمــات مــورد
احتیــاج ایــن تیــم را بــرآورده نماییــم.
شـایان ذکر اسـت هـم اکنـون  ۳۸۰تـن از معلولین
و سـالمندانی کـه در منـازل خـود زندگی مـی کنند،
تحـت پوشـش تیـم مراقبـت در منـزل آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک قـرار دارنـد و انـواع خدمـات
حمایتـی ،درمانـی و مراقبتی را در کنـار خانواده های
خـود دریافـت مـی کنند.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
توانبخشـی کـودکان اتیسـم
بـا هیپوتراپـی در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

شیوه درمانی وتوانبخشی کودکان اتیسم
با بهره گیری ازجلسات هیپوتراپی در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرزکارخود
راآغاز کرد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز؛ با وجود اختالل در تعامالت
اجتماعی افراد  دارای اتیسم با دیگر انسان ها،
 ،برگزاری جلسات آموزشی و توانبخشی درکنار
حیوانات از جمله اسب یکی از اقدامالت درمانی است
که در  15جلسه کار خود را در این مرکز آغاز کرد .
این آموزش با حضور مددکار  ،روانشناس و مسئول
مرکز در  15جلسه دوساعته ویژه کودکان اختالل
اتیسم در این مرکز کارخود راآغاز کرده وتا مهر ماه
سال جاری ادامه خواهد داشت .
شقایق بناء مسئول مرکز روزانه آموزش
وتوانبخشی کودکان اتیسم گفت  :این درمان
می تواند بر عملکردهای روانی ،شناختی ،رفتاری و
ارتباطی کودکان دارای اختالل اتیسم موثر باشد.

وی ادامه داد  :در هیپوتراپی درمانگران ابتدا روی
توانبخشی کودک به منظور بهبود مهارت هایی که به
طور عملکردی در انجام تکالیف روزمره به آن ها کمک
می کند ،تمرکز دارند .از آنجایی که یکی از عالیم
اتیسم اختالل در پردازش حسی است و هیپوتراپی

نیز رویکردی چند حسی ایجاد می کند این درمان
می تواند برای این کودکان مفید باشد.
هیپوتراپی یا اسب سواری درمانی ،تعادل و حرکت
را در حالی که یک رابطه ی درمانی بین بیمار و
اسب شکل می دهد بهبود می بخشد.
از این روش برای بهبود تعادل صحیح ایستادن پا و
ظاهر اسکلتی سالم  ،هماهنگی ،مهارت های حرکتی
درشت و ظریف در کودکانی که با آن ها کار می کنند،
بهره می برند.
همچنین این درمان برای کودکان دارای اختالل
اتیسم در به دست آوردن احساس از خود و بدن خود،
افزایش ارتباط و تعامل خود با جهان اطراف موثر بوده

و اعتماد به نفس کودک را افزایش می دهد.
الزم به ذکر است که هیپوتراپی نه تنها یک برنامه
درمانی برای جمعیت مبتال به اتیسم است ،بلکه
مزایای متعدد برای کودکان ،نوجوانان و بزرگساالنی
که از دیگر معلولیت ذهنی یا رشدی رنج می برند
دارد ، ،آرامش عضالت  ،قدرت عضله سازی ،بهبود
هماهنگی حرکتی خوب ،هماهنگی چشم و دست،
بهبود در وضعیت و انعطاف پذیری ،بهبود ارتباط ،به
دست آوردن کنترل خود ،به دست آوردن اعتماد به
نفس ،بهبود تمرکز ،بهبود روابط اجتماعی از مواردی
است که در هیپوتراپی کاربرد اساسی دارد .

آمــوزش بهداشــت فــردی
ویــژه ســالمندان مرکــز
روزانــه درآسایشــگاه خیریــه
کهریــزک البــرز

باالبردن سیستم ایمنی بدن می شود و در نهایت
می توان گفت  :عالوه بر ضدعفونی کردن دستها ،
رعایت حد فاصله فیزیکی  ،بهره گیری از ماسک به
همراه تقویت سیستم بدن یک فرد با برنامهریزی های
مدون و استفاده از سبزیجات و میوه فراوان وتازه به
جای استفاده از چربی ها  ،مصرف ویتامین های مختلف
و استفاده دمنوش های طبیعی عنصری است که به
بهبود تقویت سیستم بدنی یک فرد کمک می کند .
همچنین ورزش  ،پیاده روی  ،حل جدول ،گوش
کردن موسیقی شاد  ،کاشت گل و آبیاری گیاهان در

منزل توسط سالمندان استرس و اضطراب ناشی از
شرایط کرونا راکاهش داده و رعایت بهداشت فردی را
در حفظ سالمت روحی آنان به دنبال دارد .
وی ادامه داد  :تمامی آموزشهای رعایت نکات
بهداشت فردی به صورت حضوری در این مرکز
برگزارمی شود اما درصورت عدم حضور سالمندان
در کارگاهها  ،کلیپ های آموزشی و مطالب مفید از
طریق مجازی در واتساپ به سالمندان ارسال می شود
تا با جدی گرفتن بیشتر بهداشت فردی مبتالی
کمتری را در جامعه شاهد باشیم .
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دوره آموزشی بهداشت فردی با رعایت
پروتکل های بهداشتی ویژه سالمندان مرکز
روزانه الله برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز  ،با توجه به شیوع ویروس کرونای
دلتا و افزایش مبتالیان بیشترافراد در سطح جامعه
کالسهای آموزشی به منظور آشنایی با نکات مهم
و رعایت بهداشت فردی ویژه سالمندان مرکز روزانه
ساختمان الله برگزارشد.
توکلی روانشناس سالمندان مرکز روزانه
الله گفت  :بهداشت فردی بر خالف تصور همگان
فقط به رعایت بهداشت جسمی مطلق نمی شود
بلکه بهداشت جسمی و بهداشت روحی تواما باعث
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
خدمات کلینیک بی اختیاری
ادراری ویژه توانخواهان در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

اقدامات درمانی وتوانبخشی توانخواهان با
حضور متخصصین در کلینیک بی اختیاری
ادراری انجام می شود .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز  ،باتوجه به شیوع بی اختیاری
ادراری در دوران سالمندی و بارزبودن این بیماری در
بیماران جسمی حرکتی این مرکز با احداث کلینیک
بی اختیاری عوامل ایجاد اختالل در توانخواهان را
بررسی کرده تا اقدامات درمانی الزم آغازشود .
بی اختیاری ادرار یا مدفوع یک بیماری شایع در زنان
و مردان است که می تواند زندگی یک فرد را از ابعاد
روانی  ،اجتماعی و عاطفی تحت الشعاع قراردهد،
گرچه بسیاری از افراد پیری را بارزترین دلیل این
امر می دانند اما عوامل مختلفی دربروز آن تاثیرگزار
است که با توجه به درمان مناسب مشکل بی اختیاری
ادراری برطرف خواهد شد .
در این مرکز با توجه به این امر که سالمندان و بیماران
ام اس و ضایعه نخاعی بیشماری زندگی می کنند و

درگیر مشکالتی در این زمینه هستند لذا توانخواهان
در کلینیک بی اختیاری ادراری تحت درمان قرار می
گیرند تا با آرامش بیشتری به زندگی ادامه دهند .
سارا طاهریان مسئول کلینیک بی اختیاری
ادراری در این خصوص گفت  :تغذیه
و تمرینات ورزشی کگل که باعث منقبض شدن
عضالت شده تقویت عضالت لگن و مثانه را به
دنبال داشته و می تواند در پیشگیری از بی اختیاری
تاثیر گزار باشد .همچنین دستگاه اینترنشنال در این
مرکز نیز کاربرد به سزایی در درمان بی اختیاری دارد .
وی گفت  :از اقدامات درمانی مفید استفاده از

دستگاه  irمی باشد  ،این دستگاه افزایش گردش
خون را در پی دارد و درکنار سایر روشهای درمانی
و مصرف دارو می تواند تاثیر به سزایی در حل این
اختالل به دنبال داشته باشد .
طاهریان افزود  :زایمان در زنان  ،انجام حرکات
ورزشی سنگین  ،مصرف سردی و غذاهای سرد ،
خوردن چای وکافئین در شب  ،دیابت و اختالالت
جسمی حرکتی و مشکالت روحی در بروز این بیماری
تاثیر به سزایی دارد لذا با بررسی علل بروز این اختالل
و تجویز دارویی و درمانی توسط اورولوژیست ،پزشک
عمومی  ،فیزیوتراپ و پرستار مشکالت توانخواهان
درمان می شود .

گرامـی داشـت روز پزشـک در
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
اسـتان البـرز
تا همتت ای پزشک باقیست
دستان تو نعمتی الهیست
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آیین گرامیداشت روز پزشک در آسایشگاه
خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ امروز صبح به رسم هر ساله آیین
تجلیل از پزشکان فعال آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز در روز یکم شهریور ماه به مناسبت زادروز ،بزرگ
دانشمند و پزشک برجسته نامدار ایرانی پورسینا مراسم
بزرگداشت مقام پزشک برگزار شد.
پزشکان به عنوان امنیت روحی بیماران ،ضامن
سالمت جامعه و فرشتگان نجاتی هستند که درد
جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام
میبخشند.
این روز فرصت ارزشمندی است تا نیروهای دلسوز
عرصه سالمت با برنامهریزیهای الزم و ارائه تدابیر
اندیشمندانه ،گام بلندی در راستای مشکالت مربوط
به حوزه سالمت جامعه بردارند.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه
کهریزک با تبریک این روز به جامعه
پزشکی بویژه پزشکان فعال در این مرکز
گفت :این عزیزان باید الگو و سرمشق همه در زمینه

خدمت رسانی بی منت و خالصانه به مردم قرار گیرند .
گفتنی است :از پزشکان فعال در آسایشگاه با اهدا
لوح تقدیر و هدایایی قدر دانی بعمل آمد.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
تلاش مسـتمر کادر درمـان
وتوانبخشـی آسایشگاه خیریه
کهریـزک البـرز

باتالش بی وقفه کادر درمان وتوانبخشی
درآسایشگاه خیریه کهریزک البرزکودکان
کهریزکی بهبود یافتند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ با تالش بی وقفه پزشکان و تیم ارزیابی در این
مرکز عدم معلولیت دو کودک ساکن در ساختمان
نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول
تشخیص داده شد و متخصصین همیشه همراه
اقدامات درمانی الزم را با توجه به بیماری کودکان
آغاز کردند .
عماد  5ساله از اردیبهشت سال جاری میهمان این
مرکز بوده که در تیر ماه عمل شنت گذاری در سرو
شکم وی انجام شد لذا بیماری عماد هیدروسفال
تشخیص داده شده است .
همچنین اردالن یک سال و چهار ماهه از سال 99
به این مرکز سپرده شد که با تشخیص تاخیر رشدی
و افت شنوائی با پرونده تشکیل شده در بهزیستی به

این مرکز انتقال داده شد اما با اقدامات درمانی در حوزه
آموزشی و توانبخشی با نظارت کامل اورولوژیست ،
پرستار ،کادرمانگر ،گفتاردرمانگر و مددکار اجتماعی
آسایشگاه فقر محیطی را عامل اصلی برای عدم
پاسخ گویی به محرکها دانسته و با انجام ام ار ای نیز
تشخیص شنوائی کامل در وی داده شد .
لذا با درمان و اقدامات کاربردی در حوزه آموزشی و
توانبخشی این کودک نیز به شیرخوارگاه امام علی

سپرده شد تا با شرایط عادی زندگی کند .

تشخیص به موقع و دلسوزی پزشکان و کادر درمانی
در این مرکز در ارتقاء سطح زندگی کودکان تاثیر به
سزایی دارد وآنها را به روال عادی زندگی باز می
گرداند  ،به نوعی اگر این اقدامات کارشناسانه با
درایت انجام نشود کودکی برای همیشه از حق زندگی
طبیعی محروم می ماند .

ارتقـاء سـطح علمـی ودرمانـی
بـا حضـور متخصصیـن در تیم
ارزیابـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز

افزایش بهداشت سالمندان در طرح ویزیت
جامع گروهی در آسایشگاه خیریه کهریزک
کارخود راآغاز کرد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز؛ به منظور ارتقاء سطح علمی و
تبادل اطالعات پزشکی با هدف ایجاد فرایند درمان
و پیشگیری بیماریهای مربوط به دوران سالمندی در
طرح ویزیت جامع گروهی تیمی متخصص کارخود را
در این مرکز آغاز کردند .
لذا بدین منظور جلسه ای به صورت مداوم و هفته ای
یکبار برگزار می شود تا مشکالت سالمندان در زمینه
های گوناگون مانند دیابت  ،زخم بستر  ،فال  ،دمانس
و ....توسط تیم متخصص ارزیابی شده و درپایان هر
ماه میزان اثرگذاری آن بررسی شود .

وی افزود :همه سعی این تیم برآن است که
کهریزک یک قطب علمی باشد  ،خوشبختانه تالش

بی وقفه و انتقال تجارب و نظارت معاون سالمت
و درمان در این مرکز با ارائه گزارشات و مستندات
درمانی طرح ویزیت جامع گروهی در راس دستورات
قرار گرفته تا اثر بخشی بیشتررا در درمان به موقع
سالمندان و توانخواهان داشته باشیم.

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

دکتــر ســپیانی متخصــص طــب
ســالمندی آسایشــگاه خیریــه کهریــزک
البــرز گفــت :هــدف ایجــاد کار گروهی متشــکل
از پزشــکان عمومــی  ،متخصــص طــب ســالمندی،
کاردرمانگــر  ،فیزیوتــراپ  ،کارشــناس تغذیــه،
روانشــناس و پرســتار اســت کــه بــه صــورت
گروهــی کار مــی کننــد ارتقــاء ســطح علمــی
وکیفیــت مدیریــت درمــان ســالمندان مــی باشــد .

45

شماره 250

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
اهـداء نـذو رات مردمـی ویژه
ایـام محـرم در اسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

نذورات مردمی با نظارت واحد تغذیه
وبهداشت در آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ویژه مددجویان طبخ شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز  ،نذورات مردمی در ایام ماه محرم و
عزاداری امام حسین علیه السالم توسط بانیان خیر با
مشارکت در اهداء مواد اولیه خام با نظارت واحد تغذیه
و بهداشت در این مرکزطبخ شد تا با توجه به ایام
کرونا آسیبی متوجه مددجویان نباشد .
عدم حضور هیئت های عزاداری در کهریزک گرچه
به دلیل شیوع ویروس کرونا به چشم نمی خورد اما
نیکوکاران با نیت های خالصانه و به منظور توفیق
بندگی نذورات خود را به آسایشگاه خیریه کهریزک اهداء
کرده و با قدم های سبزشان در امتداد راه حسین علیه
السالم یاری رسان چشم های منتظر مددجویان هستند .
خیرین با اهدا ،نذورات خود به نیازمندان آسایشگاه
خیریه کهریزک با نگرشی ارزشمند قرب الهی را درک
کرده و نیت خالصانه خود را به تصویر کشیدند .

طاهری روانشناس ساختمان یاس مرکز
جامع نگهداری شبانه روزی بیماران ام
اس و ضایعه نخاعی گفت  :پخت نذورات
همراه با مراسم عزاداری امام حسین ( ع) با رعایت
کامل پروتکل های بهداشتی به دلیل شیوع ویروس
کرونا انجام می شود ،همچنین چشمه وفای به عهد
نیکوکاران و توسل به سرور و ساالر شهیدان همواره
در این مرکز جاریست .

وی ادامــه داد  :حضــور مــددکار  ،روانشــناس
و ســایر مســئولین در مراســم پخــت نهــار نــذری با
نظــارت مدیــر مرکــز توانســت روزی به یــاد ماندنی
را رقــم بزنــد و امیــد اســت بــا توســل بــه مــاه
محــرم و ســرور و ســاالر شــهیدان دلهــای محزون
مددجویــان شــاد شــود و دردهایشــان التیــام یابــد .

گرامـی داشـت روز جهانـی
چـپ دسـتها در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

مسابقه نقاشی انگشتی در روز جهانی چپ
دستها در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
برگزارشد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز ؛ سـیزده آگوسـت
مصـادف بـا بیسـت و دوم مـرداد روز جهانـی چـپ
دسـتها مراسـم نقاشـی انگشـتی بیـن مددجویـان
سـاختمان یاس مرکـز جامع نگهداری شـبانه روزی
بیمـاران ام اس و ضایعـه نخاعـی برگزارشـد.
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نقاشی انگشتی قدمت زیادی در هنرهای تجسمی
دارد که افراد به جای استفاده از قلمو با انگشت دست
برروی بوم طرح های زیبا و نقشهای رنگارنگ را بر
اساس سلیقه ایجاد می کنند .

لذا درروز جهانی چپ دستها با مشارکت واحد ورزشی،
هنری وروانشناس ساختمان یاس مسابقه ای بین
مددجویان چپ دست اجرا شد .
از آنجایی که چپ.دست بودن امری غیر ارادی و

ژنتیکی است تنها  7نفر از مددجویان چپ دست در
این مسابقه شرکت کردند  ،همچنین مددجویانی که
راست دست بودند اما با توجه به مشکالت جسمی
حرکتی مجبور به استفاده از دست چپ شدند در این
مسابقه شرکت کردند .

برگـزاری مسـابقات علاوه بـر سـرگرمی  ،آموزش
و توانبخشـی جسـمی حرکتـی را در مددجویـان بـه
دنبـال دارد زیـرا بازی با رنگ و اسـتفاده ازانگشـتان

دسـت تاثیـر به سـزایی درروند سلامت جسـمی و
روحـی مددجویـان دارد .
چپ دستها در جامعه به دلیل اینکه همه ابزارها و
امکانات ویژه راست دستها طراحی وتنظیم شده
مجبورند با دست راست خود بسیاری از کارها را
انجام دهند و انتخاب روز جهانی چپ دستها یادآور
این تفاوت هاست که باید به آن توجه داشت  ،به
ویژه در جامعه معلولین این توجه از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .

متولدین فروردین

چشم انتظار کسی یا چیزی هستی؛ به طوری که این موضوع تمام فکر و ذکر تو شده
است ،به خداوند توکل کن و فقط از او مدد بخواه تا به مراکت برسی و از نگرانی رهاشوی.
اتفاقات زیبا و خوبی در زندگی ات روی خواهد داد؛ چون انسان بی ریایی مثل تو ،همیشه
موفق و آسوده خاطر خواهد بود .نیتی در دل داری که نیاز به صبر و حوصله دارد تا به نتیجه
برسد .در حرفه ات رقبای فراوانی داری ،ولی اگر تالش کنی ،فتح و پیروزی از آن توست.
انسانی پاک و مهربان هستی ،ولی سعی کن که به دیگران و خواسته هایشان توجه بیشتری
داشته باشی؛ به ویژه همسر و پدر و مادرت و سعی کن کانون زندگی ات را گرم تر کنی تا
نتیجه این دلگرمی را در حال و روز اطرافیانت ببینی.

متولدین اردیبهشت
چرا به نصایح و اندرزهای خردمندانه ای که میشنوی ،توجه نداری ؟ یادت باشد هیچ
انسانی از پند و اندرز بی نیاز نیست و شاید اگربه نصایح بزرگ ترها ،به خصوص پدرومادرت،
توجه میکردی ،حاال شرایط بهتری داشتی .از گذشته پند بگیرو حال را دریاب .آگاهانه
و با اراده قوی زندگی خود را بساز و بر خداوند توکل داشته باش؛ حتما پیروز میشوی.
مقدمات کاری را که می خواهی انجام دهی ،فراهم کن تا شاهد مقصود را در اغوش
بگیری .برای هرکاری رعایت یکسری اصول الزامی است و تو نباید بدون تهیه مقدمات،
دست به اقدام بزنی؛ پس اول بیندیش و سپس اقدام کن .اگر برای کسی کاری میکنی،
خالص و بی ریا باش و از کسی توقع جبران نداشته باش .تو مشکل مردم را برطرف کن.

متولدین خرداد
به زودی کلید کامیابی و پیروزی از ان تو خواهد شد و به مقصودت خواهی رسید .چون به
خانواده خود عالقه مندی و در تمام احوال مراقب آنها هستی ،خداوند هم به تو عنایت و توجه
ویژه ای دارد؛ به این کار ادامه بده که سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد .اسرار دل خود را
به دیگران نگو؛ قدری خوددار باش و با متانت عمل کن .بهتراست رازت را فقط با افراد صالح
و باتجربه و دلسوز در میان بگذاری تابتوانی از مشورت آنها بهره ببری .اگر در فکر رسیدن به
چیزی هستی ،باید کمی صبر و حوصله داشته باشی و گرفتاری های راه را تحمل کنی تا به
هدفت برسی .به جز خداوند زیر بار منت هیچ کس نرو و جزاو ،از هیچ کس تقاضای کمک نکن.
خبرهای خوشی در راه است که باعث شادی تو و اطرافیانت می شود.

متولدین تیر

به آرامش خاطرخواهی رسید ،چون پرنده بخت و اقبال بر روی دستان زیبای تو
خانه کرده است .بهتر است در مورد کارهایی که می خواهی انجام بدهی ،با اشخاص
دلسوز و مهربان و با تجربه مشورت کرده و سپس اقدام کنی تا دچار ضرر و زیان
نشوی .وقت استفاده کردن از هنری که یاد گرفته ای ،فرا رسیده است؛ سعی کن با
شناخت بازار کار و استفاده از همکاری اهل فن ،شروع به کار کنی .احساس اضطرابت
نتیجه برداشت غلط خودت از امور زندگی و خانوادگی است .اگر بتوانی بینشت را
به زندگی تغییردهی ،استرس و اضطراب هم از تو دور می شود .عجله کار شیطان
است؛ با آرامش و ثبات رأی راهت را انتخاب کن و از هیچ چیز واهمه نداشته باش.

متولدین مرداد

شانس در دست توست و بعضی از کارهایی که می خواهی انجام بدهی ،آرام آرام به نتیجه
می رسند؛ شاید حرکتت کند باشد ،اما باالخره به مقصد می رسی .گاهی در محل کار در
اثر فشار کاری عصبی میشوی و دلت میخواهد از محیط دور شوی .در این زمان تنفس های
عمیق در هوای بهاری به تو آرامش را هدیه می کند .گاهی در بعضی از کارهایت گره می
افتد؛ نگران نباش ،چون اتفاقات خوب به زودی پیش خواهند آمد و تمام مسائل به راحتی
برطرف خواهند شد .محیط خانواده ات به آرامش می رسد و برای همیشه این عشق و صفا در
خانه ات ماندگار خواهد شد .بعضی وقتها همه چیزداری ،ولی احساس خوشبختی نمیکنی؛
آن موقع به یاد پروردگار مهربان بیفت و بدان که او برای تو برنامه های بهتری را در نظر دارد.

متولدین شهریور

فردی نسبت به تو دچار اشتباه شده است؛ کمی صبرکن و شکایتی نکن ،چون همه چیز
درست میشود .برای اجرای نیتی که در دل داری ،باید تمام جوانب را بسنجی تا فریب نخوری
و بی تدبیرعمل نکنی تا پشیمان نشوی .فردی مهربان ،صمیمی ،بخشنده و فعال هستی ،اما
گاهی دچار تردید و دودلی می شوی .اگر این حالت را از خودت دورکنی ،در زندگی موفق و
کامیاب خواهی شد .در راه عشق باید رنج و زحمت زیادی را تحمل کنی ،چون راه عشق ،راه
پرخطری است که مبارزی قوی می طلبد .حرف حق را بپذیرودلت را از تالطم خالی کن .همیشه
در زندگی ،مثبت ها و منفی ها در کنار هم هستند؛ پس سعی داشته باش مثبت فکر کنی و از
دیدن منفی ها دلگیرنشوی ،چون میتوانی با تجربه کردن آنها ،راه بهتر زندگی کردن را بیاموزی.

متولدین مهر

آرزوی بزرگی در سر داری؛ نگران نباش ،چون به زودی موفقیت های شگرفی نصیب
تو می شود و تالش هایت باالخره به ثمر خواهد نشست .به خاطر نعمت هایی که داری،
از خداوند سپاسگزار باش .اگر برای شغل جدید احتیاج به تجربه داری ،از همین امروز
شروع کن و یادگرفتن مهارت های الزم را به تعویق نینداز .راز دل خود را با هر کسی
در میان نگذار ،چون همه رازدار و قابل اعتماد نیستند و ممکن است با دانستن رازت
به توضربه بزنند .ممکن است فکری که در سرداری ،به سرعت عملی نشود ،چون هنوز
مقدمات آن کامال  فراهم نشده است؛ ولی به هر صورت دیر یا زود عملی خواهد شد.
زندگی به زودی به روی تو لبخند خواهد زد و درهای امیدواری به رویت باز می شود.

متولدین آبان

سعی کن اعتماد به نفست را بیشتر کنی تا بتوانی بر موانعی که سرراهت هست ،فائق
آیی .پاکی و بی آالیشی در وجود تو موج می زند و اضطراب و پریشانی به زودی برطرف
می شود .در کارها میانه رو باش و از سرزنش ها دلگیرنشو ،چون همیشه کسانی هستند
که نسبت به اوضاع بدبینند و می خواهند تو را هم بدبین کنند .بر خداوند توکل کن و
با پشتکار و اراده جلو برو .دنیا ارزش غم خوردن ندارد؛ پس غصه را از دلت خارج کرده و
سعی کن با خوش بینی به اوضاع نگاه کنی ،آدم خوش قلب و مهربانی هستی و سرعت
عمل ،دقت و تالش از لوازم موفقیت و پیروزی تو بر رقیبان است .ارزوهایت را روی کاغذ
و با تاریخ دقیقی که می خواهی به آن برسی ،بنویس؛ باتوکل به خداوند ،مطمئن باش.

متولدین آذر

پدر و مادرت کمی از رفتارتو ازرده خاطرند .فراموش نکن آنها نگران زندگی و آینده تو هستند.
سعی کن خودت باشی و از اندیشه و اراده و فعالیت خودت دهد نسبت به انتخاب دوستان و اطرافیان
خودت بیشتر دقت کن ،مشکالت با زور قابل حل نیستند ،بلکه با خوشرویی و مهر و محبت می توانی
آنها را از پیش پایدار راهی برای ارتباط بهتر با پروردگارت پیدا کن و خواسته هایت را مستقیم به او
بگو .بعضی وقتها زندگی را به شوخی میگیری ،اما گاهی الزم است کمی جدا وباتدبیر عمل کنی،
متعادل باش ،چون در هر چیز ،اندازه نگه داشتن نیکوست .با همسرت لج بازی نکن ،چون باعث
دلخوری و دلسردی در روابطتان می شود وقت به اندازه کافی بهره ببر و آن را بیهوده تلف نکن.

متولدین دی

کائنات برای کارهای تو بهترین را می خواهند و به آرزوهای دیرینه ات خواهی رسید،
شجاع باش ،چون موفقیت های بزرگی در کار و زندگی خانوادگی منتظر توست .اگر به فکر
تغییر مکان هستی ،ابتدا تمام جوانب کار را بسنج و بعد اقدام کن .حیف است که زندگی
خود را به پای افراد نااهل هدر بدهی و باید در انتخاب دوست دقت کنی .ارزویی که در
سر می پرورانی ،با کمی عالقه ،اراده و همت عملی می شود .با مسائل پیش پاافتاده اعصاب
خودت را خرد نکن و مسائل را به دست زمان بسپاره اگر مشکل حل نشد ،با افراد باتجربه
مشورت کن .عاشق زندگی و در هر کاری دقیق و نکته بین هستی .اگردوروبرت خیلی شلوغ
شده ،وسایل اضافه را بیرون بیندازیا اگر قابل استفاده هستند ،آنها را به نیازمندان ببخش.

متولدین بهمن

خیر و برکت به زندگی ات خواهد آمد .بعضی وقتها احساس تنهایی می کنی و این
لحظه ها بهترین موقعیت هایی هستند که تو را به خدای بزرگ نزدیک می کنند .از
این لحظه ها استفاده کن و از خداوند کمک بخواه تا به هدفت برسی .نتیجه کاری به
زودی به تو خواهد رسید ،اما باید صبروتحملت را بیشتر کنی .عجله را در کارهایت
کنار بگذار و باصبرو متانت بیشتری کارها را انجام بده .دعای خیر پدر و مادر همیشه
همراه توست .در زندگی تقوی را پیشه کن و اسیرهوی و هوس نشو ،زیرا آنچه انسان
را به ورطه هالکت می اندازد ،هوی و هوس زودگذر است .اگر می خواهی آسوده خاطر
باشی ،در تمام کارها اعتدال را از دست نده و سعی کن در کارهایت میانه رو باشی.

متولدین اسفند

اجابت نیتی که در دل داری ،به زمان احتیاج دارد .آینده در دستان توست ،اما باید در انتخاب
دوست دقت بیشتری داشته باشی .هرکسی بسته به تالش ولیاقت خودش به جایی می رسد؛
توهم باید در کارهایت سیاست و تدبیر داشته باشی و برای خودت هدف گذاری کنی .یادت
باشد که انسان بی ریا همیشه موفق و آسوده خاطرخواهد بود؛ به ویژه وقتی به کسی کمک
می کند که شاد و خندان شود .کتاب های خودشناسی بخوان و سعی کن با دید دیگری به
زندگی نگاه کنی .کمی استراحت کن تا از فشارهای روحیات کاسته شود و بتوانی در آرامش
برای کارها و برنامه هایت تصمیم گیری کنی .بهتر است که این روزها در معامله بیشتردقت
کنی تا سرت کاله نرود .دست از تردید و دودلی بردار و سعی کن با اطرافیانت یکدل باشی.
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