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در سرار دنیا گروه های وسیعی از مردم
وقت خود را صرف فعالیت های داوطلبانه
می کنند .انگیزه تمامی این افراد صرف نظر
از نوع فعالیت شان کمک به دیگران است.
فعالیـت هـای داوطلبانـه بـا عنـوان
کمک های انسـان دوسـتانه و نیکوکارانه
شـناخته می شـود و از سالیان دور وجود
داشته است.
در ایران عزیزمان نیکوکاران طیف های
گوناگونی از قشرهای مردم را تشکیل
می دهند و علت اصلی اقدام آنها کسب
امتیازهای مادی نیست .انگیزه فرد نیکوکار
در درجه اول رضای خدا و نزدیکی به اوست
و این معیار باعث شده است که تمامی
سطوح مردم ،اعم از شهری یا روستایی،
کارمندان،مهندسان،پزشکان و یا افراد با
شغل آزاد و  ...و یا حتی افراد کم بضاعت
بتوانند در اقدام نیکوکارانه شریک باشند.
برای اقدام داوطلبانه اجباری وجود ندارد
و سود و نفعی که از کار نیکوکارانه به دست
می آید به افراد مددجو می رسد و نیکوکار
باور دارد بخشی از منافعی که جامعه به او
رسانده است را به جامعه باز می گرداند.

ممکن است بپرسید در این دنیای
وسیع ،کمک ناچیز و داوطلبانه من چه
تغییری می تواند در جامعه ایجاد کند؟
روشن است که هیچ فردی به تنهایی
نمی تواند مشکل های این دنیا را حل کند.
بلکه در کار نیکوکارانه می توان به سراغ
عالیق و عقاید خود رفت  .برای رسیدن به
مطلوب خود و جامعه فعالیت کرد .بخشی
از وقت آزاد خود را برای کمک به دیگران
در اختیار قرار داد و به دور از هرگونه
اجبار با آزادی عمل در مسیر هدف های
دینی و اخروی گام برداشت.
همان کار کوچک شما می تواند در
یک گوشه کشور (که ممکن است از
محل زندگی شما بسیار فاصله داشته
باشد ).فضایی شاد و سالم برای مردمی
که به کمک شما نیاز دارند ایجاد کند.
اقدام نیکوکارانه سن خاصی ندارد.
می توان از سنین ابتدایی جوانی شروع
کرد ،در میان سالی تجربه ها را انتقال
داد و سپس به عنوان یک حامی فعالیت
نیکوکارانه را تا سنین باالتر دنبال کرد.
موسسه خیریه کهریزک ،مکانی
است که می توان به آن اتکا کردو

با هرسن و سالی فعالیت های
نیکوکارانه را در آن انجام داد.
در این موسسه می توانیم فردی را
آموزش دهیم مکانی را بسازیم ،ظرفی را
پر کنیم وسیله ای را تامین کنیم ،درختی
را بنشانیم و احوالی را بپرسیم.
در آسایشگاه دبیران و معلمین داوطلب
کار تدریس مددجویان در سطح دبستان-
دبیرستان را بعهده دارند که از همین
مددجویان آموزش دیده ،هرساله تعدادی
در دانشگاهها پذیرفته می شوند و حتی تا
مقطع دکتری پیش می روند.
در تمام سطوح آسایشگاه افراد داوطلب
وجود دارند و می توان گفت که آسایشگاه
به عنوان بزرگترین نهاد مردمی در حال
خدمت رسانی به افراد نیازمند است .من از
تمامی نیکوکاران تشکر و قدر دانی می کنم.
ما براین باوریم یادآوری دارایی های
معنوی ،مانند :سالمت جسمی ،دیدن و
شنیدن ،راه رفتن و حتی فکر کردن به این
نعمت ها ،شادی آفرین است و هنگامی که
شادی قسمت شود ،چند برابر می شود.
شاد و موفق باشید

پنجره باز  /محمدرضا صوفی نژاد  /سـردبیر ماهنامه کهریزک

فرصت عمر گرانمایه را غنیمت بشـماریم

پس در حال ندا آمد:
«یا ابوالحسن ،آنچه روز حشر خواهی
گفتن ،در این وقت بگو».
گفت  :خداوندا ،چون مرا در رحم مادر
بیافریدی ،در ظلمات عجزم بخوابانیدی و چون
وجود آوردی ،معده گرسنه را با من همراه
کردی تا چون در وجود آمدم از گرسنگی
می گریستم و چون مرا در گهواره نهادندی،
پنداشتم که فرج آمد و چون عاقل و سخنگوی
شدم ،گفتم از این پس آسوده مانم.
به معلمم دادند ،به چوب ادب دمار از روزگارم
برآوردند و چون از آن گذشتم ،زنی را در نکاح
آوردم .فرزندانم در وجود آوردی و شفقت
ایشان در درونم گماشته و در غم خورش و
لباس ایشان عمرم ضایع کردی و چون از آن
در گذشتم ،پیری و ضعف بر من گماشته ،گفتم
مگر چون وفات من برسد ،بیاسایم .به دست
ملک الموت مرا گرفتار کردی تا به صد سختی
جان من قبض کرد و چون از آن در گذشتم،
لحد تاریکی نهادی و در آن تاریکی و عاجزی
مکرم فرستادی که خدای تو کیست
دو شخص ّ

خداوندا ،کتاب من این است که گفتم .این همه
مانع من بود از طاعت و از برای چندین تعب و
رنج شرط خدمت تو که خداوندی بجای نیاوردم،
تو را از آمرزیدن و گناه عفو کردن مانع کیست؟
ندا آمد که:

ای ابوالحسن ،تو را بیامرزیدم به فضل
و کرم خود)).
در مناجات شیخ ابوالحسن خرقانی که عمری
را به عرفان و تصوف گذراند و از خوشنام ترین
خیرین و خادمین بی منت زمان خویش بود،
پند و اندرزهای فراوانی می توان کسب کرد
که مهمترین آن " کوتاهی فرصت زیستن"
و در نتیجه غنیمت شمردن این عمر کوتاه در
خدمت به خلق خداست.
عهد کودکی و جوانی و میانسالی به سرعت
می گذرد و زمان کهنسالی فرا می رسد،
موسمی که باید به کارنامه اعمال خویش بنگریم
تا ماحصل آنچه از ما به یادگار مانده است را
ارزیابی کنیم .آیا خواستم و توانستم باری از
دوش نیازمندی بردارم؟ آیا از اندوخته مادی
و توان اجرایی خود در دستگیری از نیازمندان
بهره بردم یا هرچه دیدم و پسندیدم ،برای خود
بود و اهل خانواده خود؟ و آیا هنگامی که بار و
بندیل سفر به عزلت و گوشه نشینی می بندم
و آخرین قدم ها را از پله هایی که روزگاری بر
باالی آن دارای جایگاهی بودم ،به زیر می آیم،
از خود راضی و خوشنود خواهم بود که توانستم
قدمی هرچند کوچک در خدمت به خلق
خدا بر دارم یا آنکه به دیده دل ببینم و
بشنوم که دیگران منتظر رفتن و نبودن
من بودند و من تاکنون از آن ناآگاه بودم؟

باید به خاطر داشته باشیم همه ما در یک
مجال ،مساوی و شریک هستیم و آن "عمر
گرانمایه" ماست .عمری که با سرعت هرچه تمام
تر رو به افول می رود و این ما هستیم که باید
فرصت ها را غنیمت بشماریم .عبادت به درگاه
ایزد یکتا را تنها به شب بیداری ها و راز و نیاز
های فردی محدود نکنیم که بزرگترین عبادات به
گفته همه عرفا و صاحبان اندیشه"خدمت به خلق
خداست" .همه ما نسبت به خانواده ،همکاران،
همسایه ها و در نهایت جامعه خود مسئولیم و
عزت و حفظ کرامت آحاد جامعه بر دوش یکایک
ما سنگینی می کند.
فرصـت هـا را مغتنـم بداریـم کـه
خوشـنامی و عـزت و آبـروی مـا در گـرو
خدمـت بـه خلـق خداسـت و" آب رفتـه
هیچـگاه بـه جـوی بـاز نمـی گـردد" .
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نقل است از شیخ ابوالحسن خرقانی،
عارف و صوفی نامدار ایرانی که شبی
بعد از عبادات و اوراد به درگاه خداوند
سبحان ،مناجات کرد و گفت :خداوندا،
فردای قیامت به وقت آنکه نامه اعمال
هر یکی به دست دهند و کردار هر یکی
برایشان نمایند ،چون نوبت به من آید،
دانم که چه جواب معقول گویم.

و ملت تو چیست؟ و چون از گورم بر انگیختی،
در این وقت که حشر کردی در گرمای قیامت
و جای حسرت و ندامت ،نامه ام به دست دادی
که "أقراء کتابک!"

بیهوده است که بگوییم اگر به توانگری
رسیدیم ،دست نیازمندی را خواهیم گرفت.
حرف گزافی است که بپنداریم آنقدر دغدغه و
مشکالت در کار و زندگی داریم که فرصتی برای
نگاه به محرومین جامعه نداریم و حتی سخنی
نارواست که بگوییم رسالت افرادی خاص و
ارگان های مردم نهاد است که دستگیری از
نیازمندان را عهده دار باشند و یا در خدمت به
خلق خدا از یکدیگر پیشه بگیرند.

شماره 253

دلنوشته  /محمدرضا همتی  /آسایشگاه خیریه کهریزک

آی مردم
پس مهربونی ها
کجا رفت !...؟

4
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 253

آتیش جنگ که به خرمن وطن افتاد  ،اثرات
اون توی زندگی همه مردم هم دیده می شد.
بماند که چه حماسه ها و از خود گذشتگی هایی
کردن جوونای وطن تا دشمن نتونه یک وجب
از خاک پاک میهن رو از ما بگیره  ،اما متأسفانه
توی اون گیر و دار عده ای هم پیدا شدن که با
پنهان کاری و گرون فروشی و کم فروشی و هزار
جور خالف دیگه  ،کاری کردن که مردم حسابی
به سختی بیوفتن  ،به طوری که دولت مجبور
شد خیلی چیزها رو جیره بندی کنه  .از برنج و
روغن و لبنیات بگیر ،تا صابون و تاید و قند و شکر
و نیازهای عمومی مردم  .این وسط اما یه چیز
جالب که نه  ،عجیب راحت به چشم می خورد .
هر چیزی که می خواستی  ،می تونستی تو بازار
آزاد تهیه کنی البته با چندین برابر قیمت  .خدا
می دونه از چه راه هایی این جنس ها وارد بازار
آزاد یا سیاه می شد در حالیکه توی هیچ مغازه و
بقالی نمی شد این جنس ها رو پیدا کرد .
سالهای زیادی از اون دوران می گذره ،اما با
نهایت تأسف این فرهنگ غلط همچنان تو کشور
ادامه پیدا کرده ،یه روز مرغ گیر نمیاد  ،یه روز
رب گوجه قحطی می شه ،یه روز پودر ماشین
لباسشویی پیدا نمی شه  ،یه روز دارو کمیاب
میشه و حتی می بینی برای خریدن روغن  ،مردم
تو صف می ایستن  .عجیب تر اینکه همه این
جنس ها رو خیلی راحت میشه تو بازار آزاد پیدا
کرد  ،بازم البته با هر قیمتی که فروشنده دلش
بخواد بده و اگر ناچار باشی که اون رو تهیه بکنی
 ،چاره ای نیست و باید سر کیسه رو شل کرد .
در میون تمامی این چیزهایی که ازش نام
بردم  ،دارو از همه حیاتی تره  ،آخه با جون
مریض ارتباط مستقیم داره و اگه به موقع تهیه
نشه  ،خدای نکرده ممکنه عزیزی به راحتی
جونش رو از دست بده و خونواده ای رو داغدار
کنه  .حاال برو بازار آزاد ،از شیر مرغ تا جون

آدمیزاد رو می تونی به راحتی پیدا کنی که
خب اونم دردسرهای خودش رو داره  ،یعنی
اینکه الزم میشه یه دارو رو با ده ها و شاید
صدها برابر قیمت واقعی بخری تا مریضت  
جون تازه ای پیدا کنه و از دستت نره .
باز هم از اینا بگذریم تا برسیم به این کرونای
لعنتی که نزدیک دو ساله همه جای دنیا مخصوصاً
کشور ما رو درگیر کرده  .تو گیر و دار گرونی های
وحشتناک مواد غذایی و پوشاک و همه چیز  ،پیدا
کردن دارو هم برای خودش داستان تلخی شده ،
باید ساعت ها توی صف های طوالنی ایستاد تا
داروی مریض کرونایی رو اونم به تعداد کم تهیه
کرد و به مریض رسوند تا جونش رو نجات داد
 .اگر گیرت اومد که هیچ  ،اما اگه گیرت نیومد
باید دوباره برگردی به بازار آزاد که خدا می دونه
با چه قیمتی می خوان بهت بفروشن و تو اگه
پول پرداختش رو تونستی بدی  ،جون مریضت
رو خریدی  ،اگه نه که باید تو سر خودت بزنی و
خدا خدا کنی که از دستت نره   ...،خدایا این چه
مصیبتی بود که مردم ما به اون گرفتار شدن ،
چطوری میشه بعضی از داروها ی مورد نیاز مریض
ها توی داروخونه نیست اما دست قاچاقچی ها و
دالل های دارو به هر اندازه که بخوای هست ،
مگه میشه سر جون مردم هم با هم معامله کرد،
مگه میشه دارو رو با شیوه های مختلف از توزیع
قانونی در آورد و به بازار سیاه فرستاد تا وضع اینی
که بشه که االن داریم می بینیم  ،بله میشه چون
هممون شاهدیم که میشه ....

درمون  .از هر طرفی هم که میخوان جلوشو
بگیرن  ،از یه طرف دیگه در میاد و می بینیم
که انگار هیچ راه چاره ای نیست که نیست .
اما آخه چرا  ،چرا باید این فرهنگ غلط تو خون
و پوست و گوشت و استخوان بعضی ها ریشه دار
بشه که حاضر بشن به قیمت جون آدم ها  ،دنبال
کسب در آمد باشن ؟ واقعاً چطوری می خورن این
پول هایی رو که از راه کاسبی نکبت بار به دست
میاد ؟ چطوری با اون پول ها نون می خرن و می
ذارن جلوی زن و بچه شون و اونا می خورن تا بگن
« الهی شکر » ؟ چطوری لباس می خرن و به تن
خونواده شون می کنن با این درآمد های نا مربوط
و خشت روی خشت می ذارن و ثروت روی ثروت
تا به خیال خودشون سری بین سرها در بیارن ؟
می دونم که کمتر گوش شنوایی هست  ،اما
ای کاش می شد توی میدون های شهر  ،توی
بازار سیاه  ،تو دکان دالل ها و دفترهای رابطین
قاچاق بلندگو نصب کرد و فریاد زد :
« آی آدم هـا  ،کاسـبی بـه چـه قیمـت ؟
آی آدم هـا جـون مردم عزیـز تره یا درآمد
شـما ؟ آی آدم هـا بـه هـم رحـم کنیـد  ،به
خـدا تـا چشـم بـه هـم بزنیـم دنیـا تمـوم
میشـه و موقع حسـاب و کتاب پـس دادن
فـرا می رسـه  .اون موقع چـه جوابی برای
لا چـی مـی تونید بگید
گفتـن داریـد و اص ً
؟ وای بـر مـا و وای بـر کسـانی کـه میـراث
پلیـد قاچـاق و کـم فروشـی و دزدی و

بله دوستان ؛

چپـاول رو تـو کشـور رواج دادن » .

این بالی خانمانسوز کم فروشی و گرون
فروشی و تقلب و قاچاق و دالل بازی  ،سالهاست
که تو کشور ما رواج داره و اص ً
ال شده درد بی

خدایا کمک کن تا آدم ها کمی با هم
بهتر باشن  ،فقط کمی ....

ـا
ـدان هـ
ـواع دنـ
انـ
و کاربــرد آنهــا
را بهتــر بشناســیم
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آغاز فرآیند رویش دندان در انسان شامل
مراحل مختلفی است که بدو و شروع آن به
زمانی بر می گردد که انسان را جنین نام      
نهاده اند .در واقع دندان ها قبل از تولد و زمانی
که جنین  6ماه دارد رشد خود را آغاز می
کنند اما در زیر پوست لثه قرار دارند با این
حال موارد استثنایی وجود دارد که نوزاد حین
تولد دندان داشته و دندان هایش از زیر لثه سر
بیرون آورده اند.
با توجه به زمان شروع رویش دندان ها که
در دوران بارداری مادر رخ می دهد  ،رفتارهای
مادر نقش بسزائی در سالمت دندان های جنین
ایفا می کند.
مراحـل رویـش دنـدان هـا بعـد از تولـد
ادامـه مـی یابـد و انسـان در هفـت ماهگـی
اولیـن دنـدان هـای خـود را کـه از لثـه فوران
کـرده انـد درک مـی کنـد .مراحـل رشـد و
رویـش ایـن دنـدان هـا تـا  12سـالگی یعنـی
زمانـی کـه تمامی دندان هـای دائمی در دهان
سـر بیـرون آورده انـد ادامـه پیـدا مـی کنـد.
البتـه دنـدان هـای عقـل کمـی دیر تـر فوران
کـرده و شـاید اصلا فـوران نکننـد که بـه این
مقولـه نهفتگـی دنـدان عقـل گفته می شـود.
ایـن نهفتگـی دنـدان مـی توانـد بـرای سـایر
دندان ها نیز رخ دهد.

اولین دندانی که سر از لثه بیرون می آورد
و فوران آنها معموالً از  6ماهگی به بعد رخ می
دهد دندان های شیری هستند که پس از  7تا
 12سال می افتند  .رشد این دندان ها معموالً
تا  2الی  3سالگی زمان می برد و بعد از آن تمام
کودکان دارای  20دندان شیری هستند که ده
عدد در هر آرواره جای گرفته است که در نیمه
هر آرواره دو دندان پیشین  ،یک دندان نیش ،
دو دندان آسیاب کوچک قرار گرفته است  .این
دندان ها نیاز به مراقبت فراوانی دارند و مراقبت
و رشد صحیح آنها ضامن سالمتی دندان های
دائمی است .

دندان دائمی :
دندان های دائمی پس از افتادن دندان های
شیری از لثه فوران می کنند و از  6سالگی در
دهان دیده می شوند .تعداد این دندان ها 32
عدد بوده و در هر آرواره  16عدد دندان وجود
دارد .دندان های عقبی را خلفی و دندان های
جلویی را قدامی می گویند.

ساختمان دندان ها:
دندان ها از لحاظ ساختمان به دو قسمت
تقسیم بندی می شوند .ساختمان باالیی دندان
و ساختمان داخلی دندان .منظور از ساختمان
باالیی  ،قسمت بیرون لثه و ساختمان داخلی ،
قسمت درون لثه است  .قسمت بیرونی را تاج
دندان می گویند و داخلی را ریشه دندان .تاج
شامل مینا ،عاج و مغز دندان می باشد و قسمت
داخلی شامل سمان  ،پالپ و لیگامن های دور
دندانی است .

دندان های پیشین :
در هر فک در قسمت جلویی چهار دندان
با لبه های برنده وجود دارد که وظیفه اصلی

دندان های نیش :
در کنار دندان های پیشین دو دندان و در
مجموع  8دندان در دهان وجود دارد که لبه
های تیزی دارند  .به آنها دندان های نیش
می گویند .این دندان ها نیز مانند دندان های
پیشین نقش بریدن غذا را دارند ولی قوی تر
هستند.

دندان های اسیای کوچک (پر مولر) :
فاصله بین دندان آسیای بزرگ و نیش
توسط دندان آسیای کوچک پر می شود که
به آن دندان پر مولر نیز گفته می شود .وظیفه
این دندان ها له کردن غذا است  .این دندان
ها دارای دو کانال هستند .سه دندان آخر در
طرفین فک های باال و پایین  ،دندان های
آسیاب بزرگ هستند که تعداد آنها جمعاً به
 12عدد می رسد که به ترتیب آسیاب اول ،
دوم و سوم نامیده می شوند .دندان های آسیاب
اول  ،دقیقاً کنار دومین دندان آسیاب کوچک
قراردارد و به دندان های آسیاب شش سالگی
هم معروف می باشد.

دندان های عقل :
این دندان ها را می توان آخرین دندان های
دائمی دانست که معموالً در بین سن های 16
تا  20سالگی از لثه فوران می کنند  .دندان های
عقل همان دندان مولر سوم هستند و معموالً 3
تا  4کانال دارند  .امکان دارد در بعضی از افراد
اصال این دندان ها رشد نکند و در فک نهفته
باقی بماند هنگامی که دندان عقل نهفته می
ماند و چنانچه درد گرفت و سبب آسیب به
سایر دندان ها شد باید آن را جراحی کرد.
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به جرات می توان گفت یکی از بزرگترین
نعمت های خداوند به انسان حضور دندان
هاست  .دندان هایی که عالوه بر اینکه نقش
مهمی در تغذیه و هضم غذا در بدو ورود ایفا می
کنند نقش مهم دیگری در کمک به تکلم صحیح
حروف و ایجاد فرم طبیعی و زیبایی صورت را
به عهده دارد .این دندان ها ساختار های سفید
رنگی هستند که درون فک تمامی مهره داران
دیده می شوند با این حال انسان در تنوع
دندان ها مابین سایر مهره داران بی نظیر است .

دندان های شیری :

آن بریدن غذا است  .به این دندان ها دندان
های پیشین می گویند .دندان های پیشین تک
کاناله هستند .
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خانه سالمندان باید این شکلی باشه

دکتـر فرشـاد شـریفی ،اپیدمیولوژیسـت و دبیـر مرکز تحقیقـات سـالمندان ،عضو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران

منزل جای امن و مکان آسایش است .سالمندان
بزرگ ترین گروهی از جمعیت در همه نقاط دنیا
هستند که زمان زیادی از وقت خود را در منزل
می گذرانند و متاسفانه خیلی از اتفاق ها هم در
همین محیط به دلیل رعایت نکردن نکته هایی
هرچند ساده برای سالمند اتفاق می افتد.
منزل جای امن و مکان آسایش است .سالمندان
بزرگ ترین گروهی از جمعیت در همه نقاط دنیا
هستند که زمان زیادی از وقت خود را در منزل
می گذرانند و متاسفانه خیلی از اتفاق ها هم در
همین محیط به دلیل رعایت نکردن نکته هایی
هرچند ساده برای سالمند اتفاق می افتد.
پس باید کاری کرد تا کمتر شاهد اتفاق های
ناگوار برای این عزیزان باشیم .نکته های مهمی
که در منزل سالمند رعایت نمی شود و باعث
صدمه دیدن او می شود ،متعددند .در ادامه ،با این
نکات و معیارهایی که باید در خانه های ایده آل
سالمندان درنظر گرفته شود ،آشنا خواهیدشد.

نور در اتاق خواب
نور خانه اهمیت زیادی در حفظ روحیه افراد
دارد ،به خصوص در سالمندانی که ساعت های
زیادی را در خانه می گذرانند .به همین دلیل
سالمندان باید در خانه هایی زندگی کنند که
به پنجره های بزرگ و نور طبیعی و کافی مجهز
است .حتی هنگام خواب نیز نباید اتاق خواب
یا اتاق های دیگر را در تاریکی مطلق فرو برد.
همه اتاق ها باید روشنایی کمی داشته باشند.
تخت نیز بهتر است نزدیک  کلید چراغ باشد تا
به راحتی بتوانند چراغ را روشن کنند زیرا اغلب
سالمندان شب ها چند بار نیاز به دستشویی
دارند و در صورتی که نور کافی برای دید وجود
نداشته باشد ،ممکن است زمین بخورند.
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آسانسور به جای پله
پله ها برای سالمندان به خصوص افرادی
که دچار آرتروز زانو هستند ،دردسر سازند.
بهتر است منزل مسکونی سالمندان در طبقه
اول بدون پله یا با حداقل پله واقع شده باشد
و ترجیحا دارای آسانسور باشد .ساکن بودن
سالمند در طبقات همکف حسن دیگری هم
دارد؛ اینکه دوستان و همساالنشان راحت تر می

توانند به منزل آنها بیایند زیرا ارتباط سالمندان
با دوستانشان باید حفظ شود و این کار از ابتالی
سالمند به افسردگی پیشگیری می کند.

پوشش مناسب کف اتاق
بعضی از سالمندان به دلیل ضعف فیزیکی،
بیماری مزمن ،اشکال در دید یا درد پاها
نمی توانند راحت راه بروند و ممکن است در
اثر گیرکردن پا به لبه موکت یا فرش زمین
بخورند اما کف خانه به هیچ وجه نباید بدون
پوشش باشد چون در این صورت زمین خوردن
سالمند آسیب زیادی به بدن او می زند .زمین
بهتر است مفروش باشد اما باید دقت کرد که
لبه های فرش یا موکت کامال در کناره های
اتاق قرار گیرد تا احتمال گیرکردن پای سالمند
به لبه موکت یا فرش به حداقل برسد.
همچنین زیر موکت یا فرش باید چسبی های
مخصوصی قرار داد تا احتمال سرخوردن فرش
از بین برود .خیلی از شکستگی های ناشی از
زمین خوردن در خانه در اثر سرخوردن روی
قالی یا فرش است .حتی کف آشپزخانه نیز باید
مفروش باشد .خیس شدن زمین بدون موکت یا
فرش نیز عاملی برای لیزخوردن سالمند است.

نصــب دســتگاه هشــداردهنده
دود در خانــه
در منزل همه سالمندان باید دستگاه
هشداردهنده دود نصب شده باشد به خصوص
سالمندانی که تنها زندگی می کنند .ممکن

است آنها متوجه دود ناشی از آتش سوزی
نشوند و خطرهایی برایشان به وجود آید.

تنظیم دمای آب
فرزندان یا اطرافیان سالمند باید دمای
آب را حداکثر روی  40تا  50درجه تنظیم
کنند .خیلی از سوختگی های سالمندان در اثر
سوختن با آب داغ است چون توانایی سریع
تنظیم درجه حرارت آب را ندارند.

دستگیره به تعداد کافی
در منزل مسکونی سالمند مانند راه پله
ها ،دستشویی ،حمام و همه مکان هایی که
بیشتر در آنجا تردد دارد باید دستگیره هایی
نصب شود .دستگیره ها باعث می شوند هنگام
نشست و برخاست در دستشویی یا حمام و...
بهتر بتواند تعادل خود را حفظ کند.

توالت فرنگی
در بسیاری از خانه های قدیمی توالت فرنگی
وجود ندارد و سالمند درحالی که استفاده از
سرویس های بهداشتی قدیمی و چمباتمه
نشستن به مدت هرچند کوتاه به زانوها آسیب
می زند .مخصوصا بیماران مبتال  به آرتروز
نباید زانوها را زیاد خم کنند چون این کار
باعث تشدید درد خواهدشد .همچنین چاقی
در سالمندان زیاد دیده می شود .افراد چاق
نیز هنگام نشست و برخاست فشار زیادی را
متحمل می شوند.

کاشی مناسب کف حمام
حمــام ســالمند بایــد کاشــی هــای عــاج دار
داشــته باشــد تــا مانــع لیــز خــوردن ســالمند
شــود .همچنیــن بایــد بــرای ســالمندان
دمپایــی مخصــوص حمــام یــا دمپایــی مکــش
دار تهیــه کــرد تــا زمیــن نخورنــد.

تخت استاندارد

آپارتمان به جای ویال

تخت سالمند نباید بلند باشد .تخت استاندارد
تختی است که موقع نشستن سالمند روی آن
کف پاها کامال  به زمین بچسبد؛ یعنی ارتفاع
ساق پا باید بیشتر از ارتفاع تخت باشد .همچنین
پهنای تخت هم باید مناسب باشد .رعایت نکردن
این دو اصل ممکن است باعث افتادن سالمند از
روی تخت و شکستن دست و پای او شود.

سالمندان در کشور ما اغلب در خانه های بزرگ
و ویالیی زندگی کرده اند به همین دلیل ممکن
است انتقال آنها به آپارتمان برایشان آزاردهنده
باشد اما زندگی یک یا دو سالمند در یک خانه
بزرگ از نظر ایمنی و امنیتی چندان درست
نیست .به نظر می رسد یک آپارتمان مجهز به
آسانسور برای سالمندان خیلی بهتر باشد

چیدمان مناسب خانه
از گذاشتن وسایل اضافی در گوشه کنار
یا وسط خانه و مبله کردن شلوغ در خانه
مسکونی سالمند باید اجتناب کرد .همچنین
سیم تلویزیون و یخچال و ...حتما باید در گوشه
خانه باشد تا به پای سالمند برخورد نکند.
مسیر کامال باید باز باشد.

پاپوش
آشپزخانه استاندارد
در آشپزخانه ســالمندان ،در کشورهای توسعه
یافتــه کــه خدمات بیشــتری بــه ســالمندان ارائه
مــی دهنــد ،کابینت و ظرفشــویی را طــوری می
ســازند کــه مــی تــوان آن را بــا قــد یــا توانایــی
ســالمند تنظیــم کــرد .اجــاق گازهایشــان هــم
مجهــز بــه ترموکوبــل اســت تــا در صــورت
فراموشــی و خاموشــی خودبخــود خاموش شــود
و گاز خــارج شــده باعــث آتــش ســوزی نشــود.

سـالمندانی کـه بـه دیابـت مبتلا هسـتند،
بایـد حتمـا در خانـه پاپـوش بپوشـند ،چـون
ضربـه بـه پـا و خـراش جزئـی در یـک بیمـار
مبتلا بـه دیابـت ممکـن اسـت دردسرسـاز
باشـد .پوشـیدن جـوراب یـا دمپایـی راحتـی
بسـیار کمـک کننـده اسـت.

تلفن های ضروری
تلفن های اضطراری باید روی گوشی ثبت
شده باشد همچنین باید به سالمند آموزش
داد تا در صورت ایجاد مشکل چگونه با شخص
خاص یا مرکز مربوط تماس بگیرد.

دسترسی به نانوایی و بقالی
مکان زندگی سالمند باید به نانوایی ،بقالی و
به طور کلی محل فروش مواد خوراکی نزدیک
باشد .دیده شده سالمندانی که مراقب همیشگی
مانند فرزندان ندارند و دسترسی به مواد غذایی
به دلیل دوری اغذیه فروشی ها برایشان مشکل
است ،دچار سوءتغذیه می شوند .بنابراین اگر
ممکن است منزلی نزدیک به نانوایی یا مغازه های
فروش مواد خوراکی برای آنها تهیه کنید تا با طی
مسافت کوتاهی بتوانند مواد غذایی تهیه کنند.

تـشخیص داده می شود .زنـان مبتال بـه درد
مـزمن نـسبت بـه مردان رفتارهای اجتنابی
و ناتوانی بیشتری نشان می دهند .بـه موازات
استمرار درد ،سالمت عمومی ،سالمت روانی،
عملکردهای جسمانی و اجتماعی و نیز نقشهایی
که فرد باید به لحاظ جسمی و روانشناختی در
زندگی ایفا کند در جهت منفی تحت تأثیر قرار
می گیرند .در میان سالمندانی کـه از درد مزمـن
رنـج می برنـد ،این نوع درد به طور معنی داری
بـا کاهش کیفیت زندگی همراه است .به طوری
که ادراک درد می تواند موجب افزایش تأخیر
در خواب و نیز بیداری شبانه شود و در مقابل
خواب ناکافی نیز می تواند ادراک درد و کاهش
تحمل آن را به همراه داشته باشد .با توجه به
موارد مذکور و افزایش سالمت روانی و جسمانی
سالمندان ،اقدام به درمان امری ضروری به نظر
می رسد و بهتر است در این راستا از درمان هایی
استفاده شود که عوارض ناشی از مصرف داروها
(رایحه که با ناخوشی و افزایش مرگ ومیر سالمندان
همراه است را دربر نداشته باشد و با توجه به
درمانی)
اینکه نتایج مداخالت روانشناختی ،چارچوب
نویدبخشی را فراهم کرده است و با عنایت به
اینکه سالمندان در این دوره زندگی به شناخت
های غلط و تفکرات غیرواقعی وابسته می شوند،
به نظر می رسد که شناخت درمانی می تواند از
دکتررضافدای وطن .پزشک و دکترای سالمت سالمندان جمله روشهای درمانی سودمند برای این گروه
باشد و یکی از راهکارهایی که به نظر میرسد
مریـم ترابیـان دانشـجوی دکتری سالمندشناسـی
مفید واقع شود ،ذهن آگاهی است.
شایعترین مسئله در دوران سالمندی ،درد
در رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی ،درد
مزمـن ،یکی از جدی ترین مشکالتی است که به عنوان بخشی غیر قابل اجتناب در زندگی
کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می ده .پذیرفته می شود .هدف این رویکردها ایجاد
درد مزمـن در سالمندان به معنی یک احساس انعطاف پذیری روانشناختی هنگام حضور افکار،
و تجربــه هیجانی ناخوشایند است که مرتبط بـا احساسات و رفتارهای مرتبط با درد در بیمار
آسیب بافتی بالفعل یـا بالقوه است و ممکن است است .پژوهشگران نشان دادند که انعطاف پذیری
با ااصطالحات مشـابه در سالمندان ،توصیف شناختی و حضور ذهن باالتر با رنج و ناتوانی
شود .شاید درد عمومی ترین فشار روانی باشد کمتر در بیماران همراه است .تمرینات ذهن
که انسان با آن روبه رو می شود .هیچکدام از آگاهی می تواند نگرش به درد را تغییر دهد .و
عالیم جسمانی دیگـر بـه فراگیری درد نیستند .امکانی را فراهم آورد که درد به رنج منجر نشود.
بررسی پانزده مطالعه همه گیرشناسی ،میانگین یکی دیگر از روش هایی که می توان از طریق
شـیوع درد مزمن را در جمعیت بزرگساالن آن از عوارض دارویی اجتناب کرد ،طب مکمل
 15درصد نشان داده است و سازمان بهداشت است ،چرا که امروزه استفاده از طب سنتی و
جهانی این رقم را  20درصد تخمین می زند  .پزشکی مکمل گسترش جهانی پیدا کرده است.
شایعترین سن ابتال به درد ،دهه چهارم و پنجم ماساژ از عمومی ترین درمان های طب مکمل
زندگی است .شاید به این دلیل که با افزایش است که ً ارزان است و اجرای آن آسان ،بی
سن ،تحمل درد کاهش می یابد .آمار نشان می خطر ،غیرتهاجمی و نسبتا ارزان است .همچنین
دهد که شیوع درد مزمن و پیامدهای آن عالوه از پرطرفدارترین روشهای طب مکمل است و
بر سن ،با متغیر جنسیت نیز در ارتباط است .در میان درمانهای مکمل ،از نظر میزان استفاده
اختالل درد در زنان دو برابر بیشتر از مردان توسط بیماران در رتبه سوم قرار گرفته است.

اثــربخشی ذهـــن
آگــاهی ،ماســـاژ،
آروماتـراپـی
بر ادراک درد،
کیفیت خـواب وکیفیت
زندگــی سـالـمندان
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رایحه درمانی یکی از دیگر روشهای طب
مکمل است و با استفاده از اسانس های خوشبو با
برانگیختن سیستم بویایی به القای آرامش منجر
شده و عالیم اضطراب را فرو می نشاند .گرچه
تحقیقات علمی به طور صددرصد اثر بخشی
آن را ثابت نکرده اند ،اما عقیده بر این است که
رایحه درمانی می تواند اثری مانند داروها بر مغز و
سیستم عصبی داشته باشد و بسته به نوع رایحه،
انتقال دهنده های عصبی و اپیوئیدهای درونزاد
متفاوتی را آزاد کند .این ایپیوئیدهای درونزاد
و انتقال دهنده های عصبی شامل انکفالین،
آندروفین ،نورآدرنالین و سروتونین است .که
موجب کاهش درد و بی خوابی می شود.
رایحه درمانی ماساژ یکی از متداول ترین
روشهای درمانی طب مکمل است که با استفاده
از روغنهای معطر به صورت جداگانه یا ترکیبی
موجب ارتقای سالمت جسمانی و روانی می شود.
توجه به این که گروه سنی سالمندان هم از نظر
روانی و هم از نظر جسمانی برای داشتن جامعه ای
سالم از اهمیت بسزایی برخوردار است .همچنین
از آنجایی که سالمندان در این دوره زندگی به
شناخت های غلط و تفکرات غیرواقعی وابسته می
شوند و اختالل درد مزمن در میان این گروه سنی
بسیار شایع است و با توجه به تحقیقات انجام
شده ،ناتوانی در حرکت و کاهش فعالیت های
اجتماعی می تواند کیفیت زندگی  ،ادراک درد و
به تبع آن کیفیت خواب این گروه سنی را تحت
تأثیر قرار دهد .بنابراین جهت افزایش سالمت
روانی و جسمانی سالمندان ،اقدام به درمان امری
ضروری به نظر می رسد و بهتر است در این راستا
از درمان هایی استفاده شود که عوارض ناشی از
مصرف داروها که با ناخوشی و افزایش مرگ ومیر
سالمندان همراه است را دربر نداشته باشد.
از آنجایی که پژوهش های انجام شده ذکر
کرده اند که مداخالت روانشناختی چارچوب
نویدبخشی را فراهم کرده است و به نظر می رسد
که شناخت درمانی می تواند یکی از روشهای
درمانی سودمند در این زمینه باشد ،یکی از
راهکارهایی که به نظر می رسد سودمند واقع شود،
ذهن آگاهی است .از طرفی یکی دیگر از روش
هایی که می توان از طریق آن از عوارض دارویی
اجتناب کرد ،طب مکمل است و با توجه به اینکه
ماساژ از عمومی ترین درمانهای مکمل به حساب
می آید می تواند طبق تحقیقات انجام شده منجر
به کاهش درد و درمان اختالل خواب  شود.

کلینیـــک مراقبـــت هـــای
بـــی اختیـــاری ادراری

Incontinence Urinary Care Clinic
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یکی از مشکالتی است که تمام گروه های
سنی را مبتال می کند اما در افراد مسن و برخی
بیماران نورولوژیک شایع تر است.
به دفع غیر ارادی ادرار ،بی اختیاری ادرار گفته
می شود ،دفع ادرار هنگامی اتفاق می افتد که
فشار داخل مثانه از فشار ناشی از تون عضالت
صاف و مخطط مجرای ادراری باالتر رود .بی
اختیاری ادرار یک معضل اجتماعی ،بهداشتی
بوده و می تواند عامل مهمی در محدود کردن
فعالیت ها و تعامالت اجتماعی شده همچنین
باعث کاهش کیفیت زندگی شود.
بسیاری از افراد مسن بی اختیاری ادرار را
به عنوان نشانه ای از سن باال می پذیرند و
به پزشک مراجعه نمی کنند .اما در واقع بی
اختیاری ادرار ،تظاهری از یک بیماری زمینه ای
است .هر چند بی اختیاری گاهی موقت بوده و
خود بخود برطرف می شود ،اما در بیشتر موارد
مزمن و پیشرونده است.
مهمترین علل در بی اختیاری ،سالمندی
و ضعف عضالت کف لگن ،جراحی دستگاه
ادراری ،سکته مغزی ،چاقی مرضی،
اختالالت سیستم اعصاب مرکزی مانند
آسیب نخاعی و بیماری پارکینسون است.
درمانهــای موجــود بــرای بــی اختیاری
ادرار عبارتند از:
1مداخالت توانبخشی مانند الکتروتراپی وتقویت پسیو عضالت کف لگن
2رفتاردرمانی و اصالح سبک زندگی ،مدیریترژیم غذایی و دریافت مایعات ،کاهش مصرف
الکل ،کافئین یا غذاهای اسیدی ،کاهش مصرف
مایعات ،کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی
3تمرینات ورزشی و انجام اکتیو حرکاتبرای تقویت عضالت کف لگن ،برای انجام این
کار تصور کنید که می خواهید جلوی خروج
ادرارتان را بگیرید ،سپس:

به تدریج انقباض را در هربار برای  10ثانیه
حفظ کنید.
•هدف ،انجام  3دوره از این تمرین در روز
و در هر بار  10مرتبه انجام تمرین است.
برای کمک به شناخت عضالت صحیح
و انقباض آنها ،ممکن است پزشک به شما
پیشنهاد کند که با یک متخصص طب فیزیکی
مشاوره نمایید و یا تکنیک های بیوفیزیک را
امتحان کنید.
1دارو درمانی2-جراحی

انواع بی اختیاری:
بی اختیاری ادراری استرسی یا فشاری
دفع بی اختیار ادرار در اثر تحرک و فعالیت
بدنی که منجر به افزایش فشار داخل شکم
شود مانند فعالیت هایی چون خم و راست
شدن ،سرفه ،عطسه و غیره...
بی اختیاری اضطراری
دفع غیر ارادی ادرار همراه با اضطرار شدید.
بی اختیاری ادراری از نوع مخلوط
دفع غیرارادی ادرار اضطراری همراه با بی
اختیاری ادراری فشاری هنگام اعمال فشار،
تحرک ،تقال و غیره یعنی مخلوطی از بی اختیاری
اضطراری و عالئم بی اختیاری استرسی.
بی اختیاری ادراری سرریز شده
به دنبال بند آمدن ادرار یا به دنبال عدم

بی اختیاری ادراری شبانه
دفع غیر ارادی ادرار در هنگام خواب شبانه
می باشد.
آزمایش های تخصصی
چنانچه اطالعات بیشتری در مورد بیماری
شما مورد نیاز باشد ،ممکن است پزشک به شما
توصیه کند که:
آزمایش یورودینامیک :پزشک یا پرستار
یک لوله کوچک (کاتتر ) به داخل پیشابراه مثانه
شما وارد می کند تا مثانه را با آب پر کند .در
این ضمن ،یک مانیتور فشار ،فشار داخل مثانه
شما را اندازه گیری و ثبت می کند ،این آزمایش
کمک می کند تا نیروی مثانه و سالمتی اسفنکتر
ادراری و نیز میزان توانایی عضالت کف لگن را
اندازه گیری کنیم و ابزار بسیار مهمی برای
تشخیص نوع بی اختیاری ادراری و نیز تدوین
برنامه درمانی آتی شما به شمار می رود.
سیستوسکوپی :پزشک شما لوله ی بسیار
باریکی با لنز ( دوربین ) بسیار کوچک وارد
پیشابراه شما می کند ،پزشک می تواند از
طریق آن ناهنجاری های مجرای ادراری را
شناسایی کند و شاید برطرف نماید.
سیستوگرام :پزشک شما یک کاتتر را به
درون پیشابراه و مثانه شما وارد کرده و یک
ماده ی رنگی خاص را تزریق می کند ،هنگامی
که ادرار را دفع می کنید و این مایع را خارج
می کنید ،عکس های گرفته شده از مثانه شما
با اشعه  ،Xبه معلوم شدن مشکالت مجاری
ادراری شما کمک می کند.
اولتراسوند( :سونوگرافی) لگنی :
مجاری ادراری و اندامهای تناسلی شما برای
تشخیص ناهنجاری ها بررسی می شود.
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بی اختیاری ادراری:

•عضالتی را که برای جلوگیری از دفع ادرار
استفاده می کنید ،محکم و منقبض کرده
و  5ثانیه این انقباض را حفظ کرده و بعد
برای  5ثانیه رها کنید ( .اگر خیلی برایتان
مشکل است ،با  2ثانیه حفظ انقباض و 3
ثانیه رها کردن )  ،شروع کنید.

تخلیه ادرار بواسطه شل بودن عضالت مثانه و
نیز به علت پر بودن بیش از حد ظرفیت مثانه،
ادرار به صورت قطره قطره خارج می گردد.

شماره 253

اتیســـم و بلـــوغ

شـقایق بنـاء مسـئول مرکـز آمـوزش و توانبخشـی روزانـه اتیسـم آسایشـگاه خیریـه کهریـزک اسـتان البـرز
بلوغ یکی از مهمترین دوره های زندگی هر
فرد محسوب میشود ،زیرا سرآغاز تحوالت
و دگرگونیهای زیستی و روانشناختی
اوست ،کودک بهعنوان یک نوجوان بهسوی
بزرگسالی گام برمیدارد .بلوغ و چالش های
آن برای افراد با نیازهای ویژه نیز همانند افراد
عادی است ولی با تفاوت،در بعضی موارد مثل
نقش جنسی  ،هویت جنسی،ثبات جنسی و
بهداشت جنسی که به هماهنگی رشد ذهنی
و فیزلوژیکی نیاز است ،در حفظ ،نگهداری و
مهارگری نیازها با تأخیرهای بیشتری مواجهاند.
همچنین در دورهی سنی بلوغ جنسی با
توجه به تغییراتی که ازلحاظ فیزلوژیکی و
روانشناختی برای نوجوان پیش میآید،
امکان بروز رفتارهای هیجان مدار و لغزشهای
جنسی بیشتر است .در افراد دارای اتیسم نیز،
مشکالت خود این اختالل به چالش جدید بلوغ
نیز اضافه می گردد و در نهایت منجر به افزایش
فشار روانی برای خانواده ها می گردد ،که با
حس های همچون خجالت ،احساس گناه،
اضطراب و گاها خشم همراه است ،و اینکه در
نهایت منجر به بروز رفتارهای جنسی نامناسب

از سوی فرزندشان می گردد .در همین راستا،
خانواده ها میبایست دانش و آگاهی داشته
باشند ،و بتوانند آموزش های صحیح و مناسب
را به فرزندشان ارائه دهند ،ضروری می باشد.
ما ممکن است فرض کنیم که نوجوانان
اتیسم با مشکالت مشابه با نوجوانان دیگر
مواجه میشوند ،اما گاهی اوقات یک نوجوان
اتیسم ،به صورت شدیدتری با این مشکالت
مواجه میشود .والدین ممکن است نیاز
داشته باشند تا بیشتر در مورد تغییرات خلق
و نوجوانان اتیسم بدانند تا بتوانند در حل این
مشکالت به کودکشان کمک کنند.
والدیـن کـودکان اتیسـم نیـاز دارنـد تـا در
آمادهسـازی کـودک خود بـرای ایـن تغییرات
زیـاد ،فعـال باشـند و بـرای اینکه ایـن دورهی
پرآشـوب را مقـداری سـادهتر کننـد ،روی
آمـوزش مهارتهـا و روزمرگیهـای جدیـدی
کـه آنهـا نیـاز دارنـد تمرکـز کنند.
مراحل بلوغ شـامل بلوغ جسمی،بلوغ
عاطفی-روانی،شناختی،اجتماعی و بلوغ
جنسی است.

نوجوانان دارای اختالل طیف اتیسم همچون
دیگر افراد جامعه روند رشد جسمی ،جنسی،
روانی ،عاطفی و اجتماعی مشابهی را طی می
کنند .عوامل مختلفی در فرآیند بلوغ تاثیر می
گذارد ،چیزی که باید بررسی شود این است که
خود اختالل اتیسم چه تاثیری بر بلوغ می گذارد.
دو اصل کلی و مهم در رفتار جنسی
در افراد با طیف اختالل اتیسم وجود دارد:
اصل اول :با بیماری ،آسیب و ناتوانی بعد
جنسی زندگی فرد از بین نمی رود بلکه تنها
شکل زندگی جنسی وی عوض می شود.

اصل دوم :رفتارهای جنسی قابل تعلیم و
تنظیم است.

سابقه سواستفاده جنسی در افراد داری
اختالل طیف اتیسم تا  %۷۵گزارش شده
است.لذا آموزش جنسی و توانمند کردن این
افراد برای مدیریت رفتارهای جنسی خود
دارای اهمیت است.
افـراد دارای اختالل اتیسـم بـه علت ماهیت
اختالل خود عمدتاً بصری هسـتند تا سـمعی؛
یعنـی از حـس بینایی این افراد بهتر و بیشـتر

توصیه هایی برای والدین در مدیریت
رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان
دارای اتیسم:
یکی از نگرانی ها عدم آگاهی و شناخت
اذهان عمومی جامعه نسبت به اختالل اتیسم
و عوارض ناشی از آن است لذا توصیه می شود،
والدین یا مشاوران این دسته از کودکان و
نوجوانان با اطالع رسانی و آگاهی بخشی به
شبکه اجتماعی که فرد دارای اتیسم با آنها در
ارتباط است ،به کم رنگ شدن این فضای توام
با احساس شرم و خجالت کمک کنند.
مراقبـت و کنتـرل دائمـی ،فقـدان فضـا و
حریـم خصوصـی بـرای کـودک و یـا نوجـوان
دارای اختلال اتیسـم ،عـدم تامیـن نیازهـای
عاطفـی ایـن دسـته از افـراد توسـط والدین و
اطرافیـان و در نهایـت عـدم احسـاس امنیـت
روانـی از جملـه عوامـل زمینـه سـاز تکامـل
جنسـی نامناسـب در افـراد مبتلا اسـت .لـذا
بایـد دقـت و توجـه کافـی داشـته باشـند.
توصیـه مهـم بعـدی ،پیـروی از قانـون سـه
گانـه محیـط عمومـی ،فضـای بیـن فـردی،
حریـم خصوصـی آشـنایی بـا هنجارهـای هـر
یـک از ایـن فضاهـا در آمـوزش کـودکان و
نوجوانان دارای اتیسـم اسـت .سـطح یادگیری
و آمـوزش پذیـری ایـن افـراد متاثـر از شـدت
اختلال آنهـا مـی باشـد امـا بـه عنـوان یـک
قاعـده کلی کـودک و یا نوجوان دارای اتیسـم
بایـد بـه شـناخت و درک حداقلـی از فضـای
عمومـی ،فضـای بین فـردی و حریم خصوصی
برسـد ،بـه عنـوان مثـال بایـد ایـن بچه هـا را
متوجـه نمـود که اتوبوس ،خیابـان و … فضای
عمومـی هسـتند و یـا اینکـه هـر فـردی برای
خـودش یـک حریـم خصوصـی دارد کـه افراد
دیگـر اجـازه ورود بـه آن حریـم را ندارنـد.

کودکان گاهی اوقات ممکن است به وسیلهی
یک موقعیت ناآشنا ،برای این که پردازش کنند
که چه احساسی دارند ،بسیار به هم بریزند.
نوجوانان اتیسم ممکن است درجات باالتری از
مشکل در کنار آمدن با یک موقعیت دشوار را
داشته باشند.
این به این خاطر است که بخشی از این
اختالل میتواند ناتوانی اجتماعی باشد ،که
بدین معناست که آنها ممکن است به زمان
بیشتری برای رشد مهارتهای عاطفی-
اجتماعی نیاز داشته باشند.
ما میتوانیم وارد شده و به کودکان در
پردازش و فهم احساساتشان کمک کنیم .این
میتواند در فرآیندی گام به گام انجام شود؛
زیرا این کودک ممکن است به ما برای شکستن
کدها و ساده کردن آن نیاز داشته باشند.
کمک به نوجوانان برای شناخت احساساتشان
میتواند اعتماد به نفسشان را باال برده و باعث
شود دفعهی بعد که خودشان را در موقعیتی
دشوار یافتند مضطرب نشوند .برای کمک
کردن به کودکتان در شناسایی احساسات
مختلف ،میتوانید دربارهی هر احساس ،داستان
اجتماعی بسازید .همچنین میتوانید از تابلوی
تصاویر چهرههای احساسی برای تسهیل کردن
فرآیند شناسایی احساسات استفاده کنید.
آموزش مکانیسم کنار آمدن به کودکان
زمانی که ما به کودکمان آموزش دادیم تا
احساسات را شناسایی کند ،گام بعدی میتواند
آموزش پذیرش به آنها باشد .شما ممکن
است بخواهید به کودکتان آموزش دهید که
پذیرش ،گامی اساسی برای کنار آمدن با یک
احساس است .اگر آنها در مرحلهی انکار بمانند،
ممکن است این شانس را پیدا نکنند که به
طور مناسبی روی مشکل و حل آن کار کنند.
بعد از آن که کودک متوجه شد که چطور یک
احساس را بپذیرد ،آنگاه میتوان به آنها تعدادی
استراتژی به منظور کنار آمدن و درک این که
کدام بهتر جواب میدهد را نشان داد.
برخی تکنیکهای ریلکسیشن که میتواند
در مورد تغییرات خلق یا خلق بد جواب دهد،
تنفس آرام و عمیق ،قدم زدن ،رقصیدن با
آهنگ مورد عالقه ،گوش دادن به موسیقی و
بازی کردن هستند.

انجـام اقدامـات پیشـگیرانه بـرای
کـودکان
نوجوانــان اتیســم ممکــن اســت ریســک
باالتــری از افســردگی و اختــاالت اضطراب را
داشــته باشــند .ایــن میتوانــد بــه ایــن دلیــل
باشــد کــه آنهــا بیشــتر احتمــال دارد کــه
بــه وســیلهی همساالنشــان بــه ایــن خاطــر
کــه بــه آنهــا ملحــق نمیشــوند ،مــورد
قلــدری قــرار گیرنــد .ایــن ممکــن اســت در
طــول ســنین نوجوانــی او باشــد کــه کــودک
اتیســم شــما متوجــه مشــکالت بیشــتری کــه
در احســاس تعلــق عاطفــی و اجتماعــی بــه
همســاالنش دارد میشــود.
در نتیجــه ،اختــاالت ســامت روان ممکن
اســت بــه شــکل تغییــرات خلقــی ،شــروع بــه
آشــکار شــدن در آنهــا کنــد و بعدهــا ایــن
تغییــرات خلــق ممکــن اســت بــه موضــوع
جــدی تــری تبدیــل شــود.
ما میتوانیم به نوجوانان خود کمک کنیم
تا تالش کنند که با استفاده از روشهای
خودگویی و خودمراقبتی مثبت ،مانع این
اختالالت شوند .همچنین آنها را تشویق کنید
که در صورت داشتن مشکل ،برای گرفتن
کمک به سراغ شما بیایند .تمرکز بر کمک
به آنها در سنین پایینتر ،میتواند به کودکان
کمک کند که در سالهای پیش رو ،نوجوانی و
بزرگسالی راحتتری داشته باشند.
منابع
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مـی تـوان بـرای آمـوزش در هر حیطـه ای به
ویـژه مسـائل جنسـی کمـک گرفـت تـا حس
شـنوایی شـان .مـی توانیـم از طریق نقاشـی و
اشـکال مختلف و … به آن ها توضیح بدهیم.
اولیـن توصیـه آمـوزش جنسـی بـه نوجوانـان
دارای اختالل اتیسـم ،تصویرسـازی و استفاده
از تصاویـر شـماتیک اسـت بـه ایـن معنـا کـه
والدیـن یا مشـاوران باید نوجوان دارای اتیسـم
را از طریـق نقاشـی و تصاویر شـماتیک با بدن
جنسـی خـود آشـنا کنند کـه البته انجـام این
کار خـود نیازمنـد مهـارت آموزی بـه والدین و
مشاوران است.

کمک بـه کـودکان برای شناسـایی
ا حسا سا تشا ن

اولین بار که کودک متوجه شود کدام
تکنیکهای ریلکسیشن برای او به خوبی جواب
میدهد ،شما میتوانید آن را به صورت روزمره
استفاده کنید.

شماره 253

اتـاق حسـی(اتاق تاریـک)

سـنا رجبی .مدیـر مرکز جامـع کـودکان نیلوفر آسایشـگاه خیریـه کهریزک اسـتان البرز
اتـاق حسـی یـک اتـاق بـا طراحـی خـاص
اسـت کـه طیف وسـیعی از محرک هـا را برای
کمـک بـه افـراد در توسـعه و درگیـر کـردن
حـواس خـود بـه همـراه دارد.
ایـن مـوارد مـی توانـد شـامل چـراغ هـا ،
رنـگ هـا  ،صداهـا  ،اشـیاء بـازی نـرم حسـی،
رایحـه هـای موجـود در یـک محیـط امـن
باشـد کـه بـه شـخص اجـازه مـی دهـد تـا از
آن اسـتفاده کنـد تـا بـدون خطـر اکتشـاف و
تعامـل کنـد.
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اتـاق هـای حسـی می تواننـد به کسـانی که
مشـکل یادگیـری  ،ناتوانی در رشـد یا اختالالت
حسـی دارنـد کمـک کننـد تا یـاد بگیرنـد که با
دنیـای اطـراف خـود ارتباط برقرار کننـد  ،اما در
یـک محیـط امـن که اعتمـاد به نفـس و توانایی
آنهـا را تقویـت می کند.
همچنین به عنوان اتاقهای چند حسی نامیده
می شوند  ،تا بتوانند متناسب با نیازهای کاربر ،
خود را در اشکال مختلفی ارائه دهند.
اتاق تاریک به عنوان یکی از زیر مجموعه های
محیط چند حسی (multi sensory environment
) یا  MSEبه تقویت عملکردهایی می پردازد که در
آن غالبا حس های بینایی  ،شنوایی  ،وستیبوالر ،
عمقی و المسه تحریک و تقویت می شود .
اتاق تاریک به عنوان اتاق حسی (sensory
 )roomکودک را ارزیابی حسی می کند و بر
اساس آن برای بهبود این وضعیت  ،برای فرد
برنامه ریزی می کنیم .

اختلال پـردازش حسـی (sensory
 ،)processing disorderدر طیـف
وسـیعی از اختلاالت ماننـد اتیسـم،
ناتوانـی هـای یادگیری ،اختلاالت نقص توجه
و عقـب ماندگی ذهنی مشـاهده می شـود.
اختلال یکپارچگـی حسـی ( )SIDیـا
 /اختلال پـردازش حسـی ( )SPDنوعـی
اختلال عصبـی اسـت کـه ناشـی از عـدم
قابلیـت مغـز بـرای یکپارچهسـازی ،پـردازش
و پاسـخ بـه اطالعـات مشـخص دریافت شـده
از پنـج سیسـتم حسـی اصلـی بـدن اسـت.
ایـن دسـتگاههای حسـی مسـئول تشـخیص
تصاویـر ،صداهـا ،بـو ،طعمهـا ،درجه حـرارت،
درد و موقعیـت و حرکـت بـدن اسـت .ارتبـاط
مـداوم میـان طرز رفتـار و عملکرد مغـز ،ادغام
یـا یکپارچگـی حسـی ( )SIنامیـده میشـود.
ادغـام حسـی یک پایه بسـیار مهم بـرای رفتار
و یادگیـری در زندگـی فـرد را فراهم میکند.
بـه منظـور درمـان و توانبخشـی ایـن
افـراد از تحریـک حسـی مشـخصی اسـتفاده
می شـود کـه آن را بر اسـاس وضعیت حسـی
فـرد به طـور منحصر بـه فرد انجـام می دهیم
کـه اتـاق تاریـک بـه عنـوان یـک اتاق حسـی
 Sensory roomعلاوه بـر جنبـه هـای مفیـد
فرعـی دیگـر ماننـد آرامـش بخشـی  ،آموزش
شـناختی و رفتـاری ایـن هـدف را محقـق می
کنـد  .اتـاق تاریـک نیز یکی از زیر شـاخههای
محیـط چند حسـی محسـوب میشـود.

همه اشیاء موجود در این فضا با دقت انتخاب
شده و به گونهای قرار گرفتهاند که افراد مبتال به
اختالل پردازش حس ( )SPDو اوتیسم ()ASD
و یا کسانی که اختالل یکپارچگی حواس دارند
میتوانند به شیوهای جذاب و فعاالنه در این
محیط بازی کنند و آرامش خاصی پیدا کنند.

فواید اتاق تاریک:
محــدود کــردن حــواس و جهــت دادن بــه
آن افزایــش توجــه کــودک بــه محــرک هــای
دیــداری و شــنیداری بهبــود وضعیــت مفهــوم
خــود در کــودک و درک بــدن مشــغول کردن
انــواع توجــه بــه طــور مجــزا  :توجــه انتخابــی
 selective attentionجــا بــه جایــی توجــه
 Shifting attentionو تقســیم توجــه divided
 attentionبهبــود مهــارت کاوش چشــمی و
افزایــش میــدان توجــه بینایــی فضایــی آرام
بــرای کاهــش اضطــراب و تــرس کــودک
افزایــش ادراک عمــق در کــودک افزایــش
حافظــه دیــداری بهبــود هماهنگــی چشــم
و دســت  ،تعقیــب بینایــی آمــوزش مفاهیــم
شــناختی کاهــش مقاومــت کــودک در
یادگیــری کاهــش مقاومــت کــودک در برابــر
محیــط جدیــد افزایــش تعامــل کــودک و
بهبــود روابــط اجتماعــی چنــد نمونــه از
وســایل موجــود در اتــاق تاریــک:

بابل تیوپ Bubble Tubes
یــک عنصــر ضــروری در مجموعــه ی
حســی مــی باشــد و از ســتون حبــاب،
نورپــرداز متغیــر نــور و رنــگ اســتفاده مــی
شــود کــه بوســیله ی یــک کنتــرل از راه دور،
قابــل تنظیــم اســت.

موارد کاربرد:
نـور و حرکـت حبـاب بابـل تیـوپ موجـب
بهبـود و تقویـت توجـه و تمرکـز مـی شـود
حرکـت حبـاب هـا باعـث تقویـت تعقیـب
چشـمی مـی شـود تغییـر رنـگ هـای بابـل
تیـوپ موجـب امتـداد و نگهـداری توجـه مـی
شـود بهبـود و ارزیابـی وضعیت بینایـی تقویت
مهـارت هـای اجتماعـی بـه علت فضـای دایره
وار تقویـت مهارت های شـناختی مفاهیم مثل
مفهـوم رنـگ و غیـره تقویت و افزایـش تماس
چشـمی بـه واسـطه ی آینـه ای که قـرار دارد.

تونل نامتناهی Infinity Tunnel
ایــن تونــل بــا نــوری بــی نهایــت کــه
تداعــی کننــده حــس عمقــی در فــرد مــی
نمایــد باعــث تقویــت آن مــی گــردد.
کودک دقایق بسیاری می تواند به دور از
محرک های محیطی تمرکز و دقت در نور آن
نماید .با استفاده از کلید ساده مربوط به هر
رنگ ریموت کنترل نور آن تغییر می نماید.
کامال ایمن و بی خطر است .به راحتی بر روی
دیوار و یا میز نصب می گردد.

فاصلـه رشـته هـا از صـورت را دارند ایـن ابزار
در کاهـش اضطـراب و تـرس تاثیـر بسـزایی
دارد .فیبـر نـوری فضـای جذابـی را بـرای
کـودک ایجـاد می کنـد که قبلا در آن تجربه
ای نداشـته اسـت .ضمنا ایـن امـکان را فراهم
مـی کنـد تـا کـودک حتی بـرای چنـد دقیقه
ای هـم کـه شـده از محیط پرهیاهـوی دنیای
اطرافـش فاصلـه بگیـرد بـی آنکـه چشـمان
کسـی در پـی نحـوه عملکـرد وی باشـد و بـه
سـرعت در مـورد او قضاوت کنـد .یعنی همان
چیـزی کـه اغلـب والدیـن از خـود نشـان می
دهنـد .در ایـن شـیوه درمانی به مراجـع اجازه
داده مـی شـود تـا شـرایطی را تجربـه کند که
هـر یـک از حـواس و یا مهـارت هـا و ناتوانایی
هایـش بـه ترتیب(مجـزا) و بـه تدریـج مـورد
بررسـی و در رونـد بهبـود قرار بگیرند بخشـی
از تمرینـات مـورد اسـتفاده در ایـن فضـا قابل
انتقـال بـه والدیـن می باشـند.

مکعب فومی شکل INTRACTIVE
POWER CUBES
هـدف درک علـت و معلـول ،شـناخت
رنـگ هـا و مهـارت هـای حرکتـی اسـت این
وسـیله باعث تشـویق حرکات فیزیکی شـامل
(گرفتـن ،خـم و پرتـاب کـردن) و در نهایـت
یـک راه جـذاب از تعامـل با محیط می باشـد.

پروژکتور نوری Sensory room
light projector
پروژکتـور مخصـوص اتـاق تاریـک  بـدون
اینکـه اتاق را روشـن نماید اجسـام و وسـایلی
کـه کـودک عالقـه منـد بـه بـازی و آمـوزش
بـا آنهاسـت روشـن و سـبب تمرکـز و دقـت
بـر روی مسـائلی مـی گـردد کـه پیـش از
ایـن قـادر بـه انجـام آن امـورات نبـوده اسـت.
تجهیـزات مـورد کاربـرد در ایـن اتاق بایسـتی
رنـگ فسـفری داشـته باشـند کـه در طـول
مـوج معینـی کـه از پروژکتـور سـطح مـی
گـردد بهتریـن بازتابـش نور را داشـته باشـند.
کلیـه ی تجهیزاتـی کـه کـودک در ایـن اتـاق
بـا آن سـرگرم اسـت بصـورت کاملا روشـن
و درخشـان در رنـگ هایـی کـه بیشـترین
جلـب توجـه را دارنـد ،نمایـان مـی گردنـد.
بوسـیله ی پودرهـای مخصـوص کـه در زیـر
نـور پروژکتـور مـی درخشـند ،بهترین وسـیله
بـرای شـناخت انگشـتان دسـت و غیره اسـت
و بـا آن مـی تواند نبـوغ و خالقیت خـود را در
نقاشـی بر روی سـطوح مختلـف همچون آینه
بـه حداکثـر برسـاند و فهـم بیشـتری از درک
بینایـی و المسـه خـود پیـدا نماید.

فیبر نوری Fiber Optic
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

یـک راه فـوق العـاده عالـی بـرای افزایـش
توجـه و تمرکـز و یادگیـری شـناختی ،بهبـود
تعامـل بـه وسـیله ی بـازی هـای گروهـی در
انعطـاف پذیـری فیبرهـای نـوری مـی باشـد.
مزیـت ایمنی آن نبـود جریان الکتریسـیته در
فیبرهـا و عدم حرارت روشـنایی رشـته ها می
باشـد کـه افـراد تنـدکار و کنـد کار براسـاس
نیازهـای حسـی خـود توانایـی جابجایـی و

13

شماره 253

تأثیر روایت درمانی گروهی بر
میزان رضایت از زندگی مردان
سالمند مستقر در مرکز سالمندان
سودابه حسینی  /کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره آسایشگاه خیریه کهریزک
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،
سالمندي به محدوده سـنی از  60سالگی
بـه بعـد اطـالق مـی شـود کـه منجـر بـه
تغییـرات فیزیولوژیکی ،روانی و اجتماعی
درسالمندان مـی شـود .
درصـد زیـادي از جمعیت سالمندي در
کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند کـه
سهم کشور ایران از این جمعیت قابل توجه است.
همچنین پیش بینـی مـی شـود که جمعیت
سالمندان ایران در سال  2050به بیش از  26میلیـون
نفـر یعنی حدود  21/7درصد از کل جمعیـت برسـد.
الزم بـه ذکـر است که تعداد کثیري از سالمندان
براي مراقبت از خود نیازمند بـه دیگران هستند .
بروز اختالل در انجام فعالیـت هـا ،سـبب افـزایش
وابستگی فرد سالمند شده و خطر بستري شدن وي
را در مراکز نگهـداري شبانه روزي افزایش می دهد .
رضـایت از زنـدگی یـک مفهـوم ذهنی و منحصر
به فرد براي هر انسان است که به ارزیابی شناختی
یک شخص از زندگی اشـاره دارد  .رضـایت از
زنـدگی قضـاوت کلی فرد از زندگی است که بازتاب
توازن میان آرزوهاي شخص و وضعیت فعلی اوست.
هر چه شکاف میان سطح آرزوهاي فـرد و وضعیت
عینی وي بیشتر شود ،رضایت او کاهش می یابد.
رضایت از زندگی شامل احساسات مثبت و خوشایند
نسبت به زندگی اسـت که رشد و پرورش خود
،افزایش انعطاف پذیري براي به کـارگیري مهارتها
در تعدیل هیجانات ،به دست آوردن قدرت حل
مسـئله و توانایی براي تغییر دیدگاهها در جهت به
دست آوردن احساس لذت وخوشی ماوراي رویدادها
و موقعیت هاي زندگی را در پـی دارد.
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با باالرفتن سن  ،رضایت از زندگی کاهش
می یابدکـه در سالمندان مقیم سراي سالمندان به
خاطر محرومیت ها عـاطفی ناشی از دوري از خانواده
و فرزندان ،طرد شـدگی از طـرف آنهـا و همچنین
وابسـتگی بـه دیگـران در انجـام فعالیـت هـاي
روزمـره  ،احساس بی نقشی و مصرف کننـدگی
بیشـتر و نهایتـاً رضـایت از زنـدگی کمتـري را بـه
نسـبت سـالمندان مقـیم در خانـه تجربـه می کنند.
روشهاي درمانی بسیاري براي سالمندان مورد
استفاده قرار گرفته است که در این میان درمان
هاي سـازه نگـر بـرخالف تجربه نگرها که بر واقعیت

عینی وتجربی وتوافقی تأکید می کننـد و تمرکز
خود را روي دیدگاه منحصر به فرد ذهنی و قصه
خود ساخته مراجعان قرار می دهند ،به طوری که
درمانجو و مراجعان را معطـوف خود می نمایند .
روایت درمانی به عنـوان یـک روش درمـانی
سازه نگر ،تجربیات مراجعـان را در مرکـز اولویـت
قـرار مـی دهـد .انسانها با توجه به روایت هایشان
زندگی میکنند و این روایتها تعیین کننده هستند
میکننـد آنهـا چـه کسـی هسـتند و چگونه زندگی
می کنند  .این روایت هـا بـه عنـوان لنزهـایی عمل
میکنند که روایت هاي جدید و متفـاوت از روایـت
مسـلط را فیلتر میکنند و اجازه ورود به آنها را نمی
دهند  .نقـش روایـت هاي زندگی به حدي است که
تعیین میکند مراجعـان چـه چیـزي بشنوند ،وچه
و چگونه بگویند  .همچنین در ایـن رویکـرد رنـج
روانی به عنوان مسئله اي دیده میشود که از طریق
ساختار بنـدي روایتی و هویتی فرد به وجود می آید.
در واقع هر فردي تمایل دارد تا زندگی خود را
مثل داستانی که ابتدا و انتهـایی دارد روایت کند و
براساس روایت و حکایتی که از خود بیان میکند نسبت
به احساسات و کلیت زندگی اش آگاه مـی شـود و
تجربیـات جدیدي کسب میکند  .مایکل وایت به
عنوان پیشگام روایـت درمانی به بررسی نحوه اي که
افراد هویت خود را تشکیل میدهند پرداخت و روایت
درمانی را بر انسان شناسی فرهنگی ،نظریه ادبـی و
فلسفه پست مدرن استوار کرد .روایـت درمـانی بـه
عنـوان یـک رویکـرد مشـارکتی و غیـر تشخیصـی
در روانشناسـی ومـددکاري اجتماعی ،مردم را در
مرکز و به عنوان متخصصین زندگی خودشان در
نظر میگیرد  .هسته اصلی این رویکرد عبارت است
از فرآینـد کمک به افراد براي غلبه بـر مشکالتشـان
از راه درگیـر شـدن در گفتگوهاي درمانی که شامل
گفـتن ،گـوش دادن ،دوبـاره گفـتن و دوباره شنیدن
داستانهاست به عبارتی روایت درمانی از روایت هاي که
افراد درباره خود میگویند و باور دارند استفاده میکند
تا لنزهاي جدید و روایتها ،تجربیات و آینـده جدیـدي
را بسـازد  .بریـان اسکیف ()2012پدیده روایت سـازي
را فرآینـد بـه زمـان حـال در آوردن تجربیات میداند
که مراجعان معنـی هـاي زندگیشـان را در یک زمان
و مکان خاص با دیگران میسازند .همچنین این رویکرد
مردم را متخصصان اصلی زندگیشان و مشکالت را به
عنوان بخش هاي جداگانه از مردم میبیندو براین اعتقاد

است کـه مـردم داراي بسیاري از مهارت ها ،باورها،
ارزشها و توانایی هایی هستند که به آنها کمک میکنـد
تـا اثـرات مشـکالت را در زندگیشـان کـاهش دهند
 .یکی از شگفتی هاي روایتها این است که باز ،جاري
و بی انتها هستند و وقتی داستان هایی که ما درباره
خود مـی سـازیم تغییر کنند ما نیز تغییر میکنـیم .
بـر همـین مبنـا  ،درمـانگران معتقدند که مددجویان
گذشته خود را با داستان هایی کـه در زمـان حال
نقل میکنند میسازند .پس گذشـته را مـی تـوان بـا
سـاختن روایتها یا داستان هاي جدید تغییر داد .روایت
درمانگران با افرادي کار میکنند که داسـتان هـاي
مملـو از مشـکل دارنـد و احسـاس میکنند کنترل
خود را ازدست داده اند و توانایی تغییر آن را ندارنـد از
آنجا که محیط سراي سالمندان تـوام بـا رنـج اسـت،
اکثـر سالمندان احساس بدبینی و دلتنگی دارنـد   .
بسـیاري از اینـان خـود صاحب خانواده و فرزندان و
نوه هـا هسـتند ولـی ناگزیرنـد آنـان را فراموش کنند
و تا پایان عمر در آنجا زندگی کننـد  .برخـی از آنـان
دچار مشکالت روانی و برخی دچار درد و رنج غیـر
قابـل تغییرنـد  ،نگرش بیشتر افراد نسبت به سالمندي
منفی است و زندگی در سراي سـالمندان بـا احسـاس
طـرد شـدگی کـه بـه همـراه خـود دارد،رضایت از
زندگی را به میزان بیشتري کاهش می دهد .لـذا بـا در
نظر داشتن این تفاسیر و به این جهت که ما در کشور
خـود بـه طور فراگیري با پدیده سالمندي به ویـژه
سـالمندان مقـیم سـراي سالمندان روبه رو هستیم و
از سـوي دیگـر از آنجـا کـه براسـاس نظریه اریکسون
فرد در سـنین سـالمندي بـه مـرور گذشـته خـود
میپردازد ،ما با یک مـرور از گذشـته روبـه رو هسـتیم
کـه نقـش روایتها را برجسته تر میکند همچنین از آنجا
که روایـت درمـانی به طور خاص براي کمک به افرادي
کـه انـواع موضـوعات ماننـد افسردگی ،اضطراب و طرد
شدگی را تجربه کرده اند توصـیه شـده است

ساختار و محتوای جلسات روایت
درمانی گروهی
محتوای جلسات

جلسه ی اول :آشنایی اعضا با یکدیگر  ،برقراری
رابطه درمانی مبتنی بر پذیرش و تفاهم  ،بیان قواعد
بنیادین گروه

جلسه ی سوم :نامگذاری مشترک مشکل
با اولویت دادن به زبان شرکت کنندگان  ،آغاز
اکتشاف روایت خود و همدلی با روایت های آنها
و باال بردن آگاهی به نسبت خطابه های حاکم در
خانواده و جامعه در رابطه با سالمندی

جلسه ی چهارم :نامگذاری مشکل و جدا
کردن هویت فرد از مشکل  ،توصیف روایت های
کوچک  ،ایجاد یک موضع ممتاز برای ساختن
داستان روایت خود توسط شرکت کنندگان (
شناسایی طفره رفتن ها )  ،بازخورد اعضا با یکدیگر
در مورد روایت های زندگی  ،بررسی مشکالت از
دیدگاه خود آنها  ،ردیابی تاریخچه مشکل ،دادن
تکلیف در مورد شناسایی مشکل .

جلسه ی پنجم :بحث گروهی و نظر خواهی در
مورد جلسات قبل  ،یادآوری مشکالت حل نشده خود،
شناسایی زمان هایی که مشکل کمتر است یا تأثیر
ندارد  ،ایجاد روند انتخاب   و ساخت شکنی روایت های
مشکل دار  ،زدن برچسب جدید برای مشکل و مطرح
نمودن روایت های جایگزین و خلع کردن خطابه های
حاکم با دیدگاه و جمالت بر حق خود مراجعان ،مقابله
با احساسات منفی نسبت به سالمندی و بیان روایتی
از تصورات شخصی در باره زندگی سالمندی  ،دادن
تکلیف درباره ایجاد رفتارهای مغایر با روایت سرشار از
مشکل در فاصله ی بین جلسات .

جلسه ی ششم :شناسایی افراد مهم در زندگی
فرد  ،درخواست از شرکت کنندگان جهت نوشتن
نامه های پست نشده  ،ایفای نقش و توضیح تمرین
جمالت ناتمام  ،بخشیدن   فرزندان و اطرافیان طرد
کننده و کسانی که در گذشته موجب خاطرات
ناخوشایند برای آنها بوده اند  ،شرطی سازی تقابلی
مشکل و ساختن داستانی تازه با کلمات جدید ،
تصورات و معانی جدید و کشف روایت منحصر به فرد .

جلسه ی هفتم  :تجربه کردن جنبه هایی از خود
توسط مراجعان که قب ً
ال آنرا تجربه نکرده بودند ،
تثبیت روایت ها و معانی جایگزین آزادی بخش ،
ردیابی تاریخچه و معنای روایت منحصر به فرد و
نامگذاری روایت جایگزین ،ارزیابی روایت های جدید
توسط اعضای گروه و بازخورد به یکدیگر ،بررسی
احساسات مراجعان راجع به تغییر روایت های
زندگی و رفع موانع توسط خود مراجعان .

جلسه ی هشتم :تقویت روایت جایگزین  ،بحث
درباره پیامدهای تمسک جستن به روایت های جدید
در اعضا بواسطه شرکت در جلسات  ،بررسی احساسات
مراجعان نسبت به پایان جلسات و ارزیابی برنامه های
مراجعان پس از درمان .

براساس نتایج حاصله می توان گفت؛ اجراي این
روش درمانی سبب افـزایش احساسـات خوشـایند
نسبت به زندگی و تغییر دیدگاه در جهت به دست
آوردن احسـاس لذت وخوشی فراتر از رویدادها و
موقعیت هـاي زنـدگی سـالمندي شده است .در
تبیین این نتایج می توان اظهار داشت که سالمند
در جریان روایت درمانی درمی یابد که روایت
مسلط زندگی اش نیازمند تغییر است و در زندگی
او روایت هاي منحصر به فرد دیگري نیـز وجـود
دارد که وي تا به حال بدانها توجه نکرده اسـت
 .همچنـین فـرد در می یابد که روایت هایی که
دارد از فرهنگ و ساختارهاي گسترده تر اجتماعی
نیز تأثیر می پذیرد و این ساختارها هسـتند کـه
روایـت هاي مسلط فرد را شکل می دهند  .بر این
اساس مراجعان می توانند خود را از اسارت در
روابط مشکل مـدار گذشـته آزاد نماینـد و  یکی
دیگر از مهم ترین عنصر رویکرد روایت درمانی
کـه توانسـته در ارتقاء رضایت از زندگی موثر باشد
توسعه و رشد روایـت هـاي جایگزین است که در
آن افراد مسئولیت پـذیري بیشـتري را در قبال
ترجیح روایت هاي زندگیشان دارند
در واقع از آنجا که روایت درمـانی بـر نقـش روایـت
و فرآینـدهاي روایتـی در سـازماندهی تحربیـات و
دانـش و رفتـار تأکیـد دارد  ،مشکالت را ناشی از
روایت هاي زنـدگی نامـه اي و تاریخچـه اي می داند
که به محتوایی مشکل مدار محدود شده انـد کـه
وایـت و اپستون آنرا روایت هاي آغشته به مشـکل
مـی داننـد و در این رابطه این درمان مراجع را فعال
کرده تا روایت هـاي شخصـی خود را در فرآیند
سازماندهی در سه مرحله شناسایی کند .

1مرحله ساختارزدایی2مرحله ساخت مجدد3مرحلـه نهـایی و تثبیـت .در طول مرحله ساختار زدایی  ،هدف مرکزي
شناسـایی و فهـم مشکل در بافت و شرایط و
فرضهـا ي خـاص و تـأثیر آن بـر زندگی فرد
در تالش براي جداسـازي مشـکل از فـرد
(برونسـازی) است  .هدف اصلی درمان این بـود
کـه روایت هاي جدید گسترش یابد وتجربیاتی
که خارج حیطـه روایـت هاي مسئله دار مانده اند
بـه عنـوان خـودروایتی ،فعـال فـرد بـه تدریج
ظهور یابند که این عنصر جدید روایتی روایـت
منحصـر بـه فرد نامیده می شود که خود یک
روایتی جایگزین را شکل می دهـد و روابط انسانها

روایـت درمـانی طـی هفت مرحله صورت می گیرد.
برونـی سـازي  ،نامگـذاري مشـکل و جداکردن هویت
فرد ازمشـکل ،ردیـابی تاریخچـه مشکل  ،کشف اثرات
مشکل ،قرار دادن مشکل در بافت و ساختار زدایی ،
کشف خروجی منحصر به فرد و شناسایی زمانهایی
که مشکل کمتر است یا تأثیری بر فرد نداشته است
،ردیابی تاریخچه و معنای روایت منحصر به فرد و
نامگذاری روایت جایگزین  .فراینـدهاي اساسـی
درمـانی کـه در روایت درمانی مطرح است  ،شـامل
افـزایش آگـاهی نسـبت بـه خطابه هاي حاکم
خانواده و جامعـه و چـه اندازه از روایـت زندگی ما
توسط خانواده و جامعه شکل گرفته و اینکه چه مقدار
از تفکرات درباره سالمندي توسط آنها شکل گرفته
است و توجه به موضـع ممتـاز مراجعـان در سـاختن
روایتـی منحصـر بـه فـرد از زندگی توانسته در این
افزایش رضایت از زندگی مراجعان نقش ایفا کند.
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جلسه ی دوم :محوریت دادن به اعضا گروه  ،شرح
روایت های مشکل دار و گوش دادن فعال به جزئیات
زبان شرکت کنندگان  ( ،داستان زندگی من ) توصیف
روایت های مسلط در زندگی و ایجاد یک موقعیت
اشتراکی در درمان

جلسه ی پیگیری    :ارزیابی میزان رضایت و
سازگاری مراجعان با روایت های جدید ،بررسی
احساسات مراجعان نسبت به جلسات درمان در فاصله
یک ماهه پس از آن  ،اجرای پرسشنامه رضایت از زندگی
بر روی گروه های آزمایش و کنترل به صورت جداگانه .

را با خودشان ،بـا تاریخشـان و دیگـر افـراد مهـم
زندگیشان بازتعریف می کند .درمرحلـه آخـر
پروتوکـل درمـانی کـه مرحله نهایی و تثبیت
است  ،هدف تثبیت خـود روایتـی جـایگزین و
ریشه دارکردن آن در گفتمان شبکه اجتماعی–
فرهنگی وتمرین و ممارست درآن است .

شماره 253

اختاللحافظهباشاخصهایسالمتسالمنداندارایپارکینسون
سمانه رشیدی  /کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آسایشگاه خیریه کهریزک

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،تعداد
سالمندان جهان تا سال  2050به دو میلیارد
نفر خواهد رسید و از هر پنج نفر ،یک نفر
سالمند خواهد بود  .از آنجا که تعداد سالمندان
به  سرعت در حال افزایش است ،توجه به
سالمت آنان اهمیت ویژهای دارد .پارکینسون
از جمله بیماریهای مغز و اعصاب مزمن و
پیشرونده است که بعد از آلزایمر ،شایعترین
بیماری مخرب اعصاب به حساب میآید ،شیوع
پارکینسون در سنین بین  50تا 70سالگی
بیشتر است و بعد از  60سالگی میزان بروز این
بیماری به صورت چشمگیری افزایش مییابد.
سالمندی یکی از برهه هاای خطرناک برای
ابتال به پارکینسون است؛ به نحوی که میزان
احتمال بروز پارکینسون بین  45تا 55سالگی،
 0/02درصد است که تا 85سالگی به  8/77درصد 
میرسد .مشخصه این بیماری سفتی عضالنی
پیشرونده تدریجی ،لرزش و از دست  رفتن
مهارتهای حرکتی است .بیماری پارکینسون
فقط به مشکالت حرکتی ختم نمیشود ،بلکه
دامنه وسیعی از نقایص شناختی ،مشکالت اتونوم
و اختالالت خواب را هم در پی دارد و به افزایش
ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی منجر میشود.
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حدود یکسوم افراد مبتال  به پارکینسون،
مشکالت شناختی عمده دارند که اغلب پس
از  4سال دو برابر میشود ،شایعترین مشکالت
شناختی در این افراد دمانس است که میزان
شیوع آن  40درصد بوده و این میزان بعد از
گذشت  8سال از بیماری ،به  78درصد میرسد
که دو تا شش برابر جامعه معمولی است .عالوه
بر این ،افراد مبتال به پارکینسون مشکالتی در
زمینه عملکرد اجرایی ،توجه ،روابط بینایی و
حافظه نیز دارند که نسبت به دمانس شیوع
نسبتاً کمتری دارد .همچنین مطالعات نشان 
میدهد وجود یکسری از اختالالت و بیماریها
مثل اختالل در خواب یا اختالل در تنظیم فشار
خون ممکن است فرد را برای ابتال به نواقص
شناختی مثل اختالل در حافظه ،توجه ،عملکرد
اجرایی و حافظه دیداری بینایی مستعدتر کند.
در مطالعهای که برای بررسی ارتباط بین
اختالل خواب و ابتال به اختالل شناختی در

سالمندان مبتال به پارکینسون انجام شد ،بیان
گردید ابتال به اختالل خواب و آپنه انسدادی
خواب  میتواند باعث بروز عالئم غیرحرکتی
در این افراد شود .همچنین در بررسی ارتباط
بین اختالالت شناختی و اختالل فشار خون در
سالمندان مبتال به پارکینسون ،بیان شد که 53
درصد سالمندان مبتال به پارکینسون دچار افت
فشار خون و وضعیتی میشوند که روی شدت
نواقص شناختی آنان تأثیر میگذارد.
با توجه به مطالب بیانشده  میتوان گفت
برخی شاخصهای سالمت مثل فشار خون
طبیعی ،خواب خوب در سالمندان مبتال  به
پارکینسون دچار اختالل  میشود .بنابراین،
بررسی ارتباط بین شاخصهای سالمت و
اختالالت شناختی میتواند به این بیماران
کمک کند و شاید ارتباطی میان این شاخصها
با بروز نقایص شناختی مثل حافظه در این افراد
وجود داشته باشد ،اما ارتباط دقیقی بین عوامل
پیشگفته با شیوع و بروز مشکالت حافظه
مشخص نشده است .از طرفی با توجه به شیوع
اختالل شناختی در این افراد ،ارزیابی جامع و
دقیق در حوزه کاردرمانی و سایر حوزههای
توانبخشی شناختی برای تشخیص به موقع
و درمان این عالئم برای بیمار و خانواده او 
میتواند بسیار کمککننده باشد  .

آزمون شناختی مونترال
آزمون شناختی مونترال یک ابزار ساده،
معتبر و حساس برای غربالگری اختالل
شناختی است که در ایران برای افراد مبتال به
پارکینسون اعتبارسنجی شده است .امساکی
(روانشناس عصب) و همکاران در سال 2012
هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی
آزمون ارزیابی شناختی مونترال در افراد مبتال 
به پارکینسون در ایران را انجام دادند که ضریب
آلفای کرونباخ  77درصد و روایی همزمان
 0/79درصد برای آن تعیین شد .این آزمون
پایایی آزمون بازآزمون و ثبات درونی باالیی
خوب و نمرات آن با نمرات سایر مقیاسهای
روانشناس عصبی همبستگی باالیی دارد.
این مقیاس تکالیف سختی در زمینه عملکرد
اجرایی ،تواناییهای زبانی سطح باالتر ،حافظه

و پردازش دیداری فضایی پیچیده دارد .در فرم
اصلی مقیاس نمره کل  30است ،اما نمره  26و
بیشتر عادی تلقی میشود.

آزمون حافظه وکسلر بزرگساالن
آزمون حافظه وکسلر بزرگساالن برای ارزیابی
حافظه است .این آزمون خرده آزمونهای
کالمی شامل اطالعات عمومی ،ادراک کالمی،
حافظه عددی به صورت مستقیم و معکوس،
استدالل ریاضی ،تشابهات و لغات تکمیلی
دارد .خردهآزمونهای غیرکالمی شامل تصاویر
ناقص ،ادراک تصویری ،استدالل علمی ،ساختن
تصاویر و دقت و تداعی است.
در سالمندی میزان شیوع انواع بیماریها
افزایش مییابد (مثل بیماریهای قلبی یا بیماری
آلزایمر) ،اما هیچکدام از بیماریها ،افزایش شیوع
 400برابری ابتال به پارکینسون را با افزایش سن
نشان نمیدهد .همچنین میزان ابتال  به اختالل
فشار خون باال و اختالالت خواب با افزایش سن،
افزایش مییابد .با افزایش سن ،تغییراتی در کیفیت
و ساختار خواب ایجاد میشود .تحقیقات نشان داده
است بعد از سردرد و اختالالت گوارشی ،خواب با
کیفیت ضعیف در رتبه سوم مشکالت سالمندان
قرار دارد و از شکایات شایع و از دالیل مراجعه افراد
سالمند به پزشکان است .تخمین زده میشود  بین
 30تا  45درصد جمعیت دنیا به بیخوابی مبتال 
هستند که با افزایش سن ،میزان آن افزایش مییابد.
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پیری جمعیت  ،بحرانی برای آینده نزدیک ایران

«پیامدهای که با پیری جمعیت در  30سال آینده برای کشور رقم خواهد خورد
صفورا عباسی/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.آسایشگاه خیریه کهریزک

سالمندی جمعیت کشور و تغییرات نگران
کننده ساختار هرم سنی  ،یکی از پیامدهای سقوط
نرخ باروری بوده است که براساس الگوهای آینده
نگاری جمعیت همچنان تداوم خواهد داشت.
مطالعات جمعیتی اثبات می کند که طی
سالیان آینده روند سالمندی جمعیت ایران با
سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت
و در آینده نه چندان دور  ،ایران با پدیده
سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهد شد.
یکی از نتایج قابل تأمل پژوهش های
تحوالت سالمندی این است که هم اینک نرخ
رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از سه برابر
میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و این
یعنی زنگ خطر سالمندی جمعیت در ایران به
صدا درآمده است و باید به زودی منتظر پدیده ای
تحت عنوان "سونامی سالمندی" در ایران باشیم.
همین آمارها حاکی از آن هستند که طی
حدود بیست سال آینده،نسبت نرخ رشد
جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل
کشور،شانزده به یک خواهد بود.

آینده پیر ایران در  30سال آینده
براساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در
سال های  2015تا  2050در می یابیم که ایران
تنها طی 30سال آینده از یک کشور جوان به یک
کشور سالمند قطعی تبدیل خواهد شد  .به عبارت
دیگر در حالی که در سال  2020سالمندان باالی  
60سال تنها  10درصد جمعیت ایران را تشکیل
داده اند ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی
جمعیت در سال  2050حدود 33درصد جمعیت
کل کشور سالمند خواهد بود.علیرغم اینکه ایران

در عصر کنونی بر هیچ کارشناس جمعیت
شناس و اندیشمند تحلیل گری پوشیده نیست
که جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین
کننده ترین و استراتژیک ترین مولفه های
راهبردی اقتدار ملی و استمرار تمدنی است و
لذا امروزه در بیش از  55درصد کل کشورهای
جهان  ،مشوق ها و سیاست های جامع و کاملی
برای افزایش جمعیت و ارتقاء الگوی فرزندآوری
در حال اجراست و در حدود  75درصد کشورهای
جهان برنامه های هدفمندی برای حفظ اقتدار
درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.
همچنین بدیهی است که تغییرات ساختارهای
جمعیتی در هر جامعه ای می تواند منشأ بسیاری
ازتحوالتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،خانوادگی
و امنیتی باشد،چنانچه تجربه غرب در این
موضوع موید این مساله است.
جمعیت از منظر کمی و کیفی در کلیه
مولفه های امنیت ملی جوامع بشری موثر است و
از این رو امروزه در دانشگاه های معتبر بین المللی،
کرسی "مطالعات امنیتی مبتنی بر جمعیت" برقرار
شده است.
الگوی تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت،ترکیب
سنی و ساختار جمعیتی،نسبت قومیتی و
مذهبی در شهرهای مختلف،مرزنشینی و مرکز
نشینی،مهاجرت های داخلی و خارجی،حضور
مهاجران خارجی و ترکیب سنی نیروهای نظامی و
انتظامی از جمله مقوالتی است که مفاهیم راهبردی
جمعیت و امنیت ملی را به یکدیگر گره زده است.
رابطه متقابل جمعیت و امنیت یک رابطه دوسویه
که البته نقش و تأثیر تحوالت جمعیتی در بروز مسائل
امنیتی بسیار مهم تر و محسوس تر خواهد بود  .تحوالت
مدیریت نشده ساختارهای جمعیتی با تأثیر گذاری بر

کاهش توان امنیتی کشور در سایه
سالمندی جمعیت
با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش
میانگین سنی با تأثیرگذاری در توان نظامی و
دفاعی کشور،ضریب امنیتی را به شدت کاهش
خواهد داد  .این همان اتفاقی است که امروزه در
کشورهایی مثل ژاپن و سوئد و ...می توان مشاهده
نمود.همچنین تحوالت ساختارهای جمعیتی
منجر به تغییراتی خواهد شد که جابجایی نسبت
مذهبی و قومیتی جمعیت که از قضا در ایران
اسالمی در استان ها و شهرهای مرزی در حال
وقوع است  ،می تواند به عنوان یکی از وقایع مهم
و امنیتی تحت بررسی قرار گیرد .لذا امنیت بر
پایه جمعیت یا به عبارت دیگر امنیت جمعیت ،
گرایشی است که بایسته است به صورت جدی در
دستور کار نهادهای امنیتی کشور قرار گیرد.
منابع:

*نشریه مشرق(،)1400پیری جمعیت،بحرانی برای آینده
نزدیک ایران،باشگاه خبرنگاران7،فروردین
*خبرگزاری مهر(،)1399پیرشدن جمعیت ایران تلخ تر از
کروناست،محمد اسماعیل اکبری16،اردیبهشت
*میرزایی،محمد(،)1398جمعیت مطلوب،جمعیت پایدار.
برزن نیوز،سه شنبه14،شهریور
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روند سالمندی جمعیت در کشور با سرعت
زیادی در حال حرکت است و این امر خطرات
و پیامدهای متعددی از جمله کاهش توان
امنیتی کشور را در پیش خواهد داشت.

هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی
نپیموده است  ،درصد قابل توجهی از جمعیت خود
در چرخه کار و تولید را از دست خواهد داد.

پدیده های اجتماعی،اقتصادی و سبک زندگی،ظرفیت
ایجاد انقالب های فرهنگی،جنسی،خانوادگی و غیره را
دارد و این پدیده ها به صورت مستقیم در متغیرهای
موثر در امنیت ملی تعیین کننده است.
در شرایط کنونی  ،تهدیدات امنیتی که به
واسطه سقوط نرخ باروری و ورود ایران به شرایط
بحران جمعیت پدیدار خواهد شد،بسیار جدی
است و ضروری است تا کارشناسان و مسئوالن
امنیتی کشور با همراهی و همکاری مشترک با
گروهی از کارشناسان جمعیت شناس و جمعیت
پژوه همه الگوهای پیش بینی تأثیرات متقابل
جمعیت و امنیت را مورد مطالعه دقیق قرار دهند.

شماره 253

معصومـه معیـن /کارشـناس
ارشـد روانشناسـی بالینـی
آسایشـگاه خیـره کهریـزک

تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت کسب و کار
و زندگی شخصی « قسمت دوم »

در بخش نخست مقاله تأثیر هوش هیجانی
بر مدیریت کسب و کار  ،تعریفی جامع از هوش
هیجانی ارائه گردید و به تفاوت هوش هیجانی
و هوش شناختی (عقل )و همچنین ابعاد هوش
هیجانی پرداخته شد .در ادامه به سایر مطالب
مرتبط با هوش هیجانی اشاره می شود .

آموزش هوش هیجانی
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همه ما توانایی هایی داریم که ذاتی بوده و
نمی توان آن ها را افزایش داد  .همچنین بعضی
از توانایی های دیگر در وجود هر فرد هستند
که قابلیت های آموزش ،یادگیری ،بهبود و
توسعه دارند  .هوش هیجانی به طور ذاتی در
درون هر فرد وجود دارد  ،ولی می توان آن را
افزایش داد و دانش و آگاهی افراد را نسبت به
عواطف خود و دیگران افزودکه در نتیجه آن ،
هوش هیجانی نیز افزایش خواهد یافت.
مهم ترین نکته درباره هوش هیجانی این
است که قابل یادگیری است.اگر انسان ها درباره
احساسات و عواطف خود با هم بحث و گفتگو
کنند ،این امر به نوعی موجب یادگیری عاطفی
آن ها خواهد شد.نتیجه این یادگیری در تعامل با

افراد و در فعالیت های گروهی نمایان خواهد شد.

آموزش هوش هیجانی بدین معنی نیست که
به افراد پند بدهیم  ،بلکه بدین صورت است
که در آن ها نسبت به احساسات و عواطف
حساسیت ایجاد کرده و آگاهی و دانش آن ها
را نسبت به ابعاد عاطفی موجود در درون انسان
ها افزایش می دهیم  .مهارت برقراری ارتباط ،
همياری  ،گوش دادن موثر به سخنان دیگران،
حل و فصل تعارض این  افراد و مقابله با فشار
عصبی را باید آموزش و این ها آموختنی است                                                                                                                               .
دانشمندان درنتیجه گیری ازتحقیقات خود
بیان می دارند  که سطح هوش هیجانی  (عاطفی)  
به طور ژنتیکی ثابت نیست و می توان آن را بهبود
بخشید و اگر ما آگاهی افراد را نسبت به مزایای
هوش هیجانی افزایش دهیم  ،آن ها سعی می
کنند بر روی هوش عاطفی خود سرمایه گذاری
کنند تا موفقیت شان در زندگی شغلی افزایش
یابد .این گونه آگاهی ها بر روابط اجتماعی و کار
گروهی آن ها تأثیر مثبت خواهد داشت.
احساسات و عواطف بر هرکاری که انجام می
دهیم تأثیر دارند  ،مخصوصاً در محیط سازمانی
اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند ،

منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضاء تیم
شده و بهره وری سازمان را افزایش می دهند
  .مسلم است که بهبود هوش هیجانی افراد
یک سازمان می تواند هوش سازمانی را در
کل افزایش دهد  که خود  به بهبود عملکرد
سازمانی منجر می شود .

ویژگی های هوش هیجانی

کنار آمدن با چند پاره گی فرهنگی
در محیطی با فرهنگ های مختلف  ،ایجاد
یک فرهنگ جمعی -همگانی  سازمانی بر پایه
هوش هیجانی بسیار مهم است .به عبارتی چون
فرهنگ های آموختن روابط گوناگون دارای
قوانین و آداب متفاوتی هستند ،این یک دست
نبودن آداب و سنن موجب می شود که کارها به
کندی پیش برود .برای مثال اگر آدمی رفتاری
هدفمند داشته باشد  ،گفتارش بر اساس اعتقاد
و اعمالش صورت می گیرد  ،اما اگر رفتار او
هدفمند نباشد  ،چگونه می تواند در این شرایط
فعالیت کند؟ این کار نیازمند یادگیری پذیرش
و فرهنگ های مختلف و احترام عملی به آنها
بر پایه هوش هیجانی معطوف به حفظ کرامت

بازگشت پذیری

بازگشت پذیری یک ویژگی مهم هوش
هیجانی محسوب می شود و به معنی توانایی
بازگشت به حالت اولیه پس از روبه رو شدن با
یک مانع ،مشکل ،احساس یاس و ناامیدی  ،طرد،
شکست یا خسارت است به شرطی که حالت شور
و اشتیاق و امیدواری اولیه کماکان پابرجا باشد .
مطالعات زیادی در زمینه بازگشت پذیری
انجام شده است که یکی از خصوصیات
مشخص برگشت پذیربودن را داشتن شخصیت
چند ظرفیتی می دانند .برای مثال اینکه
شخصی می تواند با توجه به شرایط گوناگون
گاهی سرسخت و گاهی منعطف باشد  ،هم
تحلیل گر و هم خالق باشد  ،الزمه داشتن
چنین شخصیتی داشتن توانایی استفاده از
تمام بخش های مغز است .هیجان همواره در
نیمکره راست و اندیشیدن در نیمکره چپ قرار
دارد   .استفاده صحیح از هر دو نیمکره به هوش
هیجانی کاربردی منجر می شود.

نگرش مثبت

خوش بینی ،تسهیل کننده همه قابلیت های
هوش هیجانی ،افزایش دهنده عملکرد عالی و
سوخت رسان موتور و بهره وری است .خوش
بینی متعادل در شرایطی مانند گفتگو ،مذاکره،
ارائه و برگزاری جلسات و متقاعد کردن  ،یکی
از قابلیت های کارکردی زیربنایی محسوب می
شود .در انجام کاری یا نیل به هدفی همان قدر
که دانش  ،تجربه و توانایی حرفه ای اهمیت
دارد ،نگرش مثبت بسیار مهم است.

انعطاف پذیری

اگر به دنبال دستیابی به اهداف خود هستید
 ،انعطاف پذیری به معنای ایجاد و ارائه راه
حلهای بدیل است .هدف شما ممکن است
فردی باشد که توان مقابله با او را ندارید ،ایده
ای است که می دانید عملی است ،اما در حال
حاضر شرایط عملی ساختن آن فراهم نیست،
تغییری است که باید دریک نطام ارزشی یا در
یک عادت رفتاری ایجاد  شود.
چرا باید هوش هیجانی را رشد و آنرا

تقویت کنیم؟

به اعتقاد دانشمندان  ،هوش هیجانی یک

همچنین تحقیقات نشان می دهد اهمیت
هوش هیجانی در جهت پیشرفت موقعیت
سازمان ها در حال افزایش است .با کمک بهره
هوشی می توان پیش بینی کرد چه شغلی مناسب
چه فردی است  ،در حالی که هوش هیجانی می
تواند مسیر پیشرفت  ،شکست یا درجا زدن
کارکنان را پیش بینی کند .در سطوح رهبری
سازمان  85درصد قابلیت ها برای کسب موفقیت
به هوش هیجانی بستگی دارد تا به توانائی های
فنی و هوش کارگزاران با هوش هیجانی باال
که در زمینه ارائه خدمات بیمه ای( بیمه عمر،
حوادث  ،درمانی ،اتومبیل و )....فعالیت می کنند
در مقایسه با همکاران خود که از هوش هیجانی
کمتری برخوردارند  ،بطور میانگین دوبرابر درآمد
کسب می کنند ،به عبارتی دوبرابر مشتری جذب
می کنند .مدیران با هوش هیجاانی باال تنها 15
الی  20درصد  اهدافشان محقق نمی شود.
برنامه های آموزشی برمبنای هوش هیجانی در
مقایسه با برنامه های آموزشی بر مبنای غیر هوش
هیجانی تقریبا  8برابر بازگشت سرمایه دارند یا به
عبارتی میزان سودآوری آنها  8برابر است.

چگونه می توان هوش هیجانی را
بهبود بخشید؟

هوش هیجانی با افزایش سن رشد می کند.
دکتر داینل گلمن می گوید« :بهترین سن برای
فراگیری مهارت های هوش هیجانی بین  4تا 50
سالگی است « .این بدین معنی است که مهارت
های هوش هیجانی آموختنی هستند .متأسفانه  
اغلب برنامه های آموزش مدون در شرکت ها
و سازمان ها واقعاً در جهت رشد مهارت های
هوش هیجانی کمکی به کارکنان نمی کند .
دکتر دانیل گلمن می افزاید « :کالس درس برای
خواندن تاریخ ،جغرافی و یا درس ریاضی وسایر
درس های فکری خوب است اما کاربردی برای
هوش هیجانی ندارند زیرا این مهارت ها هستند

برای بهبود هوش هیجانی می توانید:

 1مسئولیت عواطف و کامیابی ها را بپذیرید. 2به جای برچسب زدن به رفتار و انگیزه هایدیگران ،احساسات خودتان را بازنگری کنید .
 3به دنبال کسب پیروزی باشید  ،از شرایطمنفی درس زندگی بیاموزید و به دنبال
زندگی شاد باشید.
 4با خودتان صادق باشید  ،احساسات منفیتان را بپذیرید و به دنبال شاد زیستن باشید
تا به طور جدی بتوانید مشکالت را حل کنید         .
 5به احساسات دیگران احترام بگذارید و بهآنان نشان دهید برایشان احترام قائلید.
 6از افرادی که به احساسات شما احترامنمی گذارند یا قبولتان ندارند  ،دوری کنید.
 7دو برابر آنچه حرف می زنید ،گوش کنید                                                                                                                        . 8به ارتباطات غیر کالمی اهمیت دهید،وقتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید ،به
چهره اش نگاه کنید ،به لحن صدایش توجه
کنید ،عالئم تن گفتاری (حرکات بدن) را به
ذهن بسپارید و آنها را مد نظر قرار دهید.
 9مهارت های موثر سازش جویانه را برایحالت خاص روانی توسعه دهید ،یاد بگیرید
آرامش خود را حفظ کنید  .وقتی هیجان زده
هستید و برعکس پر تالش و پر تحرک باشید
وقتی احساس خمودگی و ضعف می کنید                                                                              .
  10-بدانید بهره هوش هیجانی به زمان نیاز دارد
،صبر و حوصله کنید ،عجله نکنید  ،می توان آن
را آموخت.
منایع:
 .1آقایار ،سیروس و شریفی درآمدی ،پرویز( »)1387هوش
هیجانی و بهبود رابطه با خود و دیگران» چاپ اول ،اصفهان،
انتشارات سپاهان
 .2غفرانی (بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار
شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان) پایان
نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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انسانهاست  ،زیرا هوش هیجانی غیر هجومی
است و وارد حریم( چرا ها ) نمی شود.

نوع ظرفیت روانی برای معنا بخشی و کاربرد
اطالعات هیجانی است .افراد در این مورد دارای
ظرفیت های مختلف اند .بعضی در حد متوسط
و بعضی دیگر خبره اند .قسمتی از این ظرفیت،
غریزی و قسمتی دیگر حاصل آن چیزی است
که از تجارب ناشی می شود و قسمت اخیر
را می توان به وسیله کوشش و تمرین ارتقاء
داد .دانشمندان نیز عقیده دارد که بسیاری از
مهارتهایی را که قسمتی از هوش هیجانی اند،
می توان از طریق روان درمانی ،مشاوره ،آماده
سازی و آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.

که بوسیله آن می توانید احساسات خودتان را
مدیریت کنید یا چطور با دیگران به خوبی تشریک
مساعی کنید و گروه را هدایت کنید .این مهارت
ها در سمینارها بهبود نمی یابد چون شما دارید
درباره تغییر رفتار صحبت می کنید».
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خوراکـی های مفید (حاوی پتاسـیم)
جهت کنترل فشار خون در سالمندان
فشار خون به مقدار فشاری گفته
می شود که توسط خون در جریان به دیواره رگ
ها وارد می آید و یکی از عالئم حیاتی است .فشار
خون باالدر سالمندان معموال با چند عالمت و
گاهی هم بدون عالمت و هیچ نشانه ای بروز می
کند.در صورت ابتال به فشار خون با روش های
دارویی و خانگی می توان آن را درمان کرد.
ابتـدا علتهـای ایجـاد فشـار خـون را در
سـالمندان را بررسـی میکنیم طبق  تحقیقات  
انجام شـده علل فشـار خون باال در سـالمندان
و یـا تشـدید آن عوامـل ذیل میباشـند.
استرس  -سیگار کشیدن -چاقی بیش
از حد -عدم فعالیت جسمی -سن باالتر از
65ساداشتن سابقه  خانوادگی -مصرف بیش
از حد الکل و قهوه – کمبود مصرف پتاسیم
در رژیم غذایی.بی نظمی در خواب و یا خواب
ناکافی.مصرف بیش از حد نمک و مصرف ناکافی

مهنـدس تـوران ابراهیمـی
کارشـناس ارشـد مهندسی
صنایـع غذایـی آسایشـگاه
خیریه کهریزک اسـتان البرز

میوه و سبزیجات  و وجود برخی بیماریها مثل
دیابت و بیماری کلیوی و کلسترول باال.

اگر فشار خون باال در سالمندان به موقع
تشخیص و درمان شود قابل کنترل است و
می توان از عوارض آن پیشگیری نمود.

پیشـگیری از فشـار خون باال در
سا لمند ا ن

کاهش فشار خون باال در سالمندان

برای پیشگیری از فشار خون ابتدا باید به مسئله
تغذیه توجه شود  :برای مثال کاهش مصرف
نمک ؛ بهتر است سالمند در حدود  ۲٫۵گرم یعنی
به اندازه یک قاشق چای خوری در طول روز نمک
مصرف کند .همچنین کاهش مصرف کربوهیدرات
از جمله نشاسته که در نان ،برنج ،نوشیدنیهای
شیرین مانند نوشابه نیز توصیه می شود.

درمان فشار خون باال در سالمندان
فشار خون اولیه باال درمان قطعی ندارد
و احتمال بهبودی کامل بسیار نادر است.

تغییرات زیر می تواند باعث کاهش
فشار خون باال در سالمندان شود .
• خواب منظم ،حداقل  ۶ساعت در
طول شبانه روز
• کاهش مصرف نمک و رژیم غذایی
سالم
• عدم مصرف قهوه و کافئین
• عدم مصرف الکل
• ورزش مرتب
• کاهش وزن
• ترک سیگار

غذاهای موثر بر کاهش سریع فشار
خون باال در سالمندان
با مصرف غذاهای زیر می توانید باعث
کاهش سریع فشار خون در فرد بیمار
شوید و به آن کمک نمایید .همچنین این
مواد به درمان فشار خون باال در افراد
مسن کمک می کند:
• موز
• ماهی
• دانه ها
• سبزیجات برگ سبز
• انواع توت ها و تمشک ها
• ماست و شیر بدون چربی
پتاسیم به کلیههای شما کمک میکند که
سدیم اضافه را از طریق ادرار  از بدنتان دفع
کنید .این پروسه باعث پایین آمدن فشار خون
میشود.
سبزیجات برگداری که میزان پتاسیم
باالیی دارند عبارتند از :
•کاهو
•کلم پیچ
•برگ شلغم
•کلم برگ
•اسفناج
•برگ چغندر
•برگ ریواس
•آراگوال (شابانک)
•جـو دو سـر میتوانـد بـه تنهایی
هرانچـه کـه شـما از یـک غـذا با
فیبـر بـاال و چربی و سـدیم پایین
بـه منظـور پاییـن آوردن فشـار
خـون میخواهیـد را تأمیـن کند.
مصـرف آرد جـو دوسـر در وعـده
صبحانـه ،راهی بسـیار عالـی برای
سـیر مانـدن در طـول روز اسـت.

دانههای روغنی :
دانههـای بدون نمـک حاوی مقادیـر زیادی
پتاسـیم ،منیزیـوم و سـایر مـواد معدنـی کـه
بـه عنـوان مـواد کاهنده فشـار خون شـناخته
شـدهاند میباشـند .شـما میتوانیـد بـه عنوان
میـان وعـده از تخمه آفتابگـردان و تخمه انواع
کدوهـا اسـتفاده کنید.

سیر و ادویه ها:
یک مطالعه علمی نشان میدهد که سیر
به دلیل دارا بودن مقادیر نیتریک اکساید
و آزادسازی آن در بدن ،میتواند نقش به
سزایی در کاهش فشار خون داشته باشد.
چرا که نیتریک اکساید میتواند با گشودن
گرفتگیهای عروق فشار وارده از طرف خون به
سرخرگها را کاهش دهد.
همچنین افزودن گیاهان و ادویهجاتی مانند
ریحان ،دارچین ،آویشن ،رزماری و مواردی از
این دست به رژیم غذایی روزانه ،میتواند مقدار
نمک جذب شده توسط بدن شما را کاهش دهد.

شکالت تلخ 90درصد :
یـک تحقیـق علمـی در سـال  2015نشـان
داد کـه مصـرف شـکالت تلـخ رابطـه نزدیکی
بـا کاهـش خطـر ابتلا بـه بیماریهـای قلبی
و عروقـی دارد .ایـن مطالعـه بیـان میکنـد
کـه اسـتفاده روزانـه  100گـرم شـکالت تلـخ
میتوانـد خطـر ابتلا بـه ایـن بیماریهـا را
کاهـش دهد.
امیدوارم که با مطالعه این مقاله و رعایت
نکات باال همیشه سالمت و سر زنده باشید.

منابع :
 مجله پزشکی ماهان مدیکالمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  گلستان.
آبان 1400
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• ریشه چغندر

•جو دو سری که از شب قبل آماده
شده نیز یک صبحانه محبوب است.
به منظور تهیه این غذا ،هنگام شب
 12فنجان جو دو سر را در  12فنجان
شیر سویا خیسانده و هنگام صبح
آنرا بجوشانید ،سپس جهت افزودن
خواص بیشتر و طعم بهتر میتوانید
به آن ،انواع توتها ،گرانوال و یا
دارچین اضافه کنید.
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عملکــــــرد
ذهـــــــن
بـــا چغنـــدر
سعیده مرتضایی درمان گر طب سنتی
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عملکرد و بهره وری ذهن افراد با افزایش سن
به صورت تدریجی به سمت کاهش و کم شدن
در حرکت است؛ همه ما میدانیم با گذر زمان
و انجام فعالیت های متعدد ،تغییراتی کوچک
یا بزرگ در سیستم بدن اتفاق خواهد افتاد.
برخی از فعالیت ها میتواند در تقویت اعضا بدن،
برای دوران کهنسالی مفید یا مضر باشد .برخی
فعالیت ها یا اقدامات نیز میتواند در جلوگیری از
بروز مشکالت دوران سالمندی مثمر ثمر باشد.
یکی از دغدغه های افراد برای دوران سالمندی
مشکالت ذهنی و حواسی می باشد .برخی
راهکارهای مثبت برای جلوگیری از این اتفاق ،انجام
حرکات ورزشی و فیزیکی ،حضور در مکان های
شاد ،مطالعه ،حل جدول ،و تغذیه مناسب است.
انجام فعالیتهای ذهنی و جسمی همراه
با تغذیه سالم در کنار هم عاملی مهم تر
است ،و در کمتر کردن تغییرات منفی
دوران سالمندی بسیار موثر واقع می گردد.
افت عملکردهای ذهنی و جسمی میتواند
باعث ایجاد مشکل در کسب مهارتهای
جدید و کاهش اعتماد به نفس شود.
به دلیل باال رفتن سن افراد و رسیدن به دوران
پیری نه تنها اندام و بافت های بدن ضعیف می 
شود و همین امر باعث به وجود آمدن بیماری
های جسمی مختلف و متعددی برای افراد
مسن می گردد ،بلکه با افزایش سن و رسیدن به
دوران سالمندی ،سبب می شود که فرد عالوه
بر بیماری های جسمی ،دچار اختالالت روحی و
ذهنی فراوان و گوناگون نیز شود.
با توجه به این که همه ی عملکرد بدن تحت
تأثیر مغز می باشد و سلول های مغزی تمام
فعالیت بدن را کنترل می کنند ،باید در دوران
سالمندی از اقداماتی استفاده کرد که نه تنها
به سلول های مغزی آسیب وارد نشود بلکه از
راهکار هایی در جهت تقویت و باالبردن کارایی
مغز در دوران سالمندی استفاده کرد .

در بخش تغذیه این اقدام بسیار تاثیرگذارتر
واقع شده است .چراکه ،همه انسانها در طول
روز به خوردن و آشامیدن نیاز دارند و میتوانند
با لحاظ کردن خوراک و نوشیدنی های مناسب،
بدنی سالمتر در دوران مختلف سنی داشته باشند.
یکی از خوراک های مناسب برای باال بردن
عملکرد ذهنی ّآب چغندر میباشد .در ادامه به
خواص لبو خواهیم پرداخت.

چغندر
چغندر که در میان ایرانیها از دیرباز
با نام لبو شناخته میشود ،یکی از
پرخاصیتترین گیاهانی است که میتواند
تاحدودی ،تضمین کننده سالمت بدن باشد.
برای پی بردن به خواص چغندر قند ،بد
نیست با مواد مغذی و ویتامینهایی که به
همراه دارد آشنا شد .حدود  75درصد چغندر
را آب تشکیل داده است 25 .درصد دیگر از
ساکارز یا قند و مقادیری از مواد معدنی و غیر
محلول در آب تشکیل شده است.
با اینکه چغندر قند کالری بسیار کمی به بدن
می رساند ،اما ارزش غذایی باالیی دارد .با مصرف
 100گرم چغندر قند پخته شده ،تقریبا  45کالری
انرژی به بدن میرسد .این میزان برای سنین
مختلف بسیار می تواند مورد توجه قرار بگیرد .
نوشیدن آب چغندر میتواند بهترین مکمل
غذایی برای فعالیت روزانه باشد.
نوشیدن آب چغندر میتواند به میزان قابل
توجهی ،عملکرد ذهنی را بخصوص در میان افراد
کهنسال بهبود بخشد .محققان در این پژوهش با
مطالعه زنان و مردان باالی  ۵۵سال مشاهده کردند
زمانی که آنها یک ساعت پیش از انجام ورزش بر
روی تردمیل یک لیوان آب چغندر نوشیده اند،
عملکرد بهتری در زمان فعالیت داشته اند.

همچنین ،شواهد نشان داده است عملکرد
ذهنی افراد کهنسال در زمان ورزش کردن
بسیار به افراد جوان نزدیک شده است .این
نشان میدهد مصرف آب چغندر میتواند یک
مکمل بسیار مفید برای کهنساالن پیش از
فعالیت جسمانی باشد.
طی تحقیقات اثبات شد ،چغندر حاوی مقدار
قابل توجهی نیتریک اکسید میباشد که یک
مولکول بسیار قدرتمند محسوب میشود .این
مولکول معموال به قسمتی از بدن منتقل میشود
که کمبود اکسیژن یا نیاز بیشتری به اکسیژن
دارد .با رسیدن مولکول نیتریک اکسید به
بدن،نیاز اکسیژن رسانی را در آن قسمت برطرف
میشود .مغز یکی از نقاطی است که به اکسیژن
نیاز مبرم دارد و از همین رو ،مصرف آب چغندر
باعث بهبود عملکرد مغزی این افراد میشود.
چغندر همچنین حاوی مواد معدنی و
ویتامینهای مختلف شامل ویتامین ث ،ب،6
پتاسیم ،منیزیوم ،فسفر ،منگنز و آهن است .در
کنار غنی بودن چغندر از لحاظ این ویتامینها
و مواد معدنی ،چربی و کالری آن بسیار کم
است .مطالعات درباره ارتباط میان مصرف
چغندر و عملکرد ورزشکاران در سال ۲۰۱۰
نشان داد مصرف چغندر باعث بهبود خون
رسانی به مغز میشود .همچنین این تحقیقات
از بهبود عملکرد دویدن ورزشکاران پس از
مصرف چغندر حکایت داشت.
یک مطالعه در سال  ۲۰۱۵نیز نشان داد
مصرف آب چغندر به بیمارانی که از «بیماری
مزمن انسدادی ریه» رنج میبرند امکان میدهد
که بتوانند برای زمان طوالنی تری فعالیت و
ورزش کنند .فراتر از این موضوع ،تحقیقات
در سال  ۲۰۱۶نشان داد ،نوشیدن روزانه آب
چغندر به طور قابل توجهی پایداری فرد در
طول ورزش را بهبود میبخشد.

تغذیه عامل سالمت جسم و روان
آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیر تعاونی تولیدکنندگان محصوالت غذایی کشور

یکی از مهم ترین عـوامـل شکل
دهنده الگوی غذایی هر جامعه مجموعه
عادات و فرهنگ غذایی آن جامعه است.
ایرانیان مردمی خوش ذائقه و دارای تنوع
غذایی بسیار باال هستند و سنت خوردن،
از ماندگارترین میراثهای فرهنگ و تمدن
ایرانیان است .امــا در ایــن میان آنچه قابل
تامل است ،الگوی تغذیه ای ماست .سطح
سالمت جامعه وابستگی زیادی به تغذیه
مناسب و سالم دارد .الگوی تغذیه کشور ما
دستخوش تغییرات زیادی شده است و به
گفته کارشناسان ،وضعیت تغذیه ایرانیان در
حد مطلوبی نیست.

تغذیه ای که بر اساس اصول علمی و با
در نظر گرفتن کلیه نیازهای بدن تنظیم
شده باشد موجب تامین سالمت انسان
می شود و در صورتی که به غیر از این
عمل شود موجب اختالل در عملکرد کل
سیستمهای بدن شده و باعث از دست
رفتن قوای جسمی و روانی در انسان خواهد
شد  .رعایت برنامه غذایی خوب و متعادل
می تواند طول عمر انسان را افزایش دهد و
بر شادابی فرد نیز تاثیر گذار باشد.
امروزه ،تغذیه بیش از هر زمان دیگری
در زندگی اهمیت پیدا كرده است ،زیرا

با توجه به این كه در حال حاضر تكنولوژی
و زندگی ماشینی روزبهروز در حال پیشرفت
است ،فعالیت فیزیكی كمتر شده و پیامد
آن چاقی و اضافهوزن است ،كه خود منشاء
بسیاری از مشكالت جسمی است .بنابراین
با رعایت یك رژیم غذایی سالم میتوان رمز
اساسی سالمت بدن را به دست آورد.
البته غذای سالم به تنهایی موجب
حفظ سالمتی نمی شود بلکه تغذیه صحیح
کنار ورزش و فعالیت فیزیکی منظم،
ترک سیگار ،کنترل استرس ،جلوگیری
از آلودگی های محیطی و زمینه ژنتیکی
مطلوب و ...سالمت فرد را تضمین می کند.
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غذا خوردن یکی از نیازهای ذاتی و دائمی
هر فرد است و مهمترین عامل بقای زندگی
و طول عمر محسوب می شود .صنعت غذا
یک صنعت مادر و کلیدی است همواره با
سالمت جامعه و الگوی زندگی سالم افراد
جامعه در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ است.

تغذیه صحیح پدیده رشد را برای انسان
فراهم می سازد و موجب سالمت جسم و
روان او خواهد شد .در عین حال غذا موجب
تامین انرژی برای بدن شده و حفظ سالمتی
بافت ها و بهبود عملکرد ارگان های مختلف
بدن را باعث می شود.

مطالعات نشان دادهاند كه عامل بسیاری
از مرگ و میرها و بیماریهای مختلف از
جمله بیماریهای قلبی ،عروقی ،سرطانها،
دیابت و ...ریشه در تغذیة فرد دارد.

شماره 253

حفظ سالمت و تندرستی بدن در فصلهای
سرد ،بهخصوص فصل زمستان ممکن است
تبدیل به یک چالش بزرگ شود .تغییرات
آبوهوا در مناطق مختلف ،تغییرات جسمی
هر فرد و مشکالتی که باعث میشود شرایط
بدنی افراد در برابر سرد و گرم شدن هوا واکنش
نشان دهند ،غیر قابل کنترل است.
خوشبختانه گیاهان فوقالعاده و دمنوشهایی
زیادی وجود دارند که میتوانیم برای کم کردن
این مشکالت و حساسیتها از آنها استفاده
کنیم .توصیه میکنیم اگر میخواهید در فصل
زمستان و روزهای سرد پاییز سالم بمانید،
مصرف چای گیاهی و دمنوشها را بخشی از
زندگی خود کنید .در ادامه دمنوشهای مناسب
برای زمستان را به شما معرفی خواهیم کرد.

دمنوش بابونه
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بابونه همیشه به دلیل تأثیرات آرامبخشی
که دارد ،مفید است .این گیاه حاوی یک
ماده فعال به نام کامازولن ()Chamazulene
است که بهعنوان یک آنتیاکسیدان و عامل
ضدالتهابی شناخته میشود .چای بابونه عالوه
بر اینکه گیاهی بسیار زیبا است ،بهعنوان یک
درمان طبیعی برای طیف وسیعی از بیماریهای
جسمی و مسائل بهداشتی مورد استفاده قرار
میگیرد .تأثیرات دمنوش این گیاه تا جایی
است که امروز محققان در تالش هستند تا اثرات
بیشتر آن روی کنترل و کاهش سطح استرس و
بیماریها را بررسی کنند .از جمله بیماریهایی

دمنوشهــای مفیــد
بــرای فصل زمســتان
که محققان به دنبال اثبات اثر مثبت مصرف
بابونه روی آنها هستند ،سرطان و دیابت است.

فواید مصرف بابونه و دمنوش مناسب
فصل پاییز و زمستان عبارتند از:
• خوابآور
• بهبود گوارش
• تقویت سیستم ایمنی
• نرم و ابریشمی کردن موها
• خواص ضد سرطانی
• بهبود خواب
• آرامش اعصاب
اگر شما اعصاب ضعیفی دارید و به دنبال
دمنوشهایی هستید که به بهبود اعصاب کمک
میکنند ،مقالهی دمنوش آرامش اعصاب را
مطالعه کنید.

دمنوش نعنا
دمنوش نعنا یکی از بهترین دمنوشهای
گیاهی و سالم در جهان است .این چای معموالً
بهعنوان یک داروی درمانی یا سالمت عمومی
برای بدن و ذهن توصیه میشود .همچنین
این دمنوش فواید مختلفی دارد که مهمترین
آنها ضد سرطان و ضدویروسی بودن است.
چای نعنا فلفلی برای باالبردن توان و مقاومت
بدن در برابر سرماخوردگی و آنفوالنزای

زمستانی بسیار مفید است .همچنین میتواند
دردهای عضالنی و سرفه را تسکین بدهد ،ضد
اسپاسم است و مجاری بینی را باز میکند.

از فوایـد دمنـوش آرامشبخـش و
شـادابکننده نعنـا میتـوان بـه مـوارد
زیـر اشـاره کـرد:
•تسکین ناراحتی معده
•تسکین سردردهای عصبی
•کاهش اضطراب و استرس
•کمک به درمان دردهای قاعدگی
•کاهش بوی بد دهان
•افزایش هوشیاری
•کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن
•بهبود خواب

اگر شبها خواب راحتی ندارید و نمیتوانید
درست بخوابید ،مقالهی دمنوشهای خوابآور
را از دست ندهید.

دمنوش بهلیمو
دمنوش بهلیمو بهعنوان یک ضدعفونیکننده
قوی با خواص ضد اسپاسم شناخته میشود.
این چای رایحه لیمو دارد و با گیاه اکالیپتوس
همخانواده است .این دمنوش به  دلیل فواید
بیشماری که دارد ،میتواند بسیاری از
اختالالت را برطرف کند .چای لیمو حتی

جایگزین بسیار خوبی برای کافئین قهوه است.
این چای را میتوان با چای سیاه یا سبز ترکیب
کرد که فواید و خواص آن را تقویت کنید.
خواص دمنوش بهلیمو عبارتند از:
• آرامشبخش
• بهبود تمرکز
• بهبود خواب
• کمک به کاهش سلولیت
• دارای آنتیاکسیدان
• رفع گرفتگی عضالت
• بهبود عفونتهای سینوسی
• داروی استنشـاقی بـرای درمـان
سـرما خوردگـی ،آنفوالنـزا و
بیماریهـای مشـابه
اگر میخواهید اطالعات تکمیلی درباره
دمنوشهای مناسب گلودرد کسب کنید،
مقالهی دمنوش مناسب گلودرد میتواند
کمککننده باشد.

دمنوش زنجبیل
یکی از بهترین دمنوشهای زمستانی،
دمنوش زنجبیل است .ترکیب دمنوش زنجبیل
و لیمو محب وبترین درمان گیاهی است که
برای درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا استفاده
میشود .حتی میتوان ترکیبات دیگری مثل
نعنا ،عسل و دارچین هم به این نوشیدنی اضافه
کنید و خواص آن را بیشتر کنید.
از خواص مصرف دمنوش زنجبیل
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•کمک به حفظ وزن سالم
•افزایش ایمنی بدن
•کمک به عملکرد شناختی

دمنوش چای سبز
چای سبز یکی از سالمترین نوشیدنیهای
روی کره زمین محسوب میشود! چای سبز
حاوی کاتچینها است که بهعنوان یک
آنتیاکسیدان در سلولها و بافتهای بدن عمل
کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند.

از مهمترین فواید چای سبز میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
• کمک به بهبود عملکرد بدن
• افزایـش چربیسـوزی و عملکـرد
فیز یکی
• امـکان کاهـش خطـر ابتلا بـه
سـر طا ن
• امـکان کاهـش خطـر ابتلا بـه
آلزایمـر و پارکینسـون
• بهبود سالمت دندان
• امـکان کاهـش خطـر ابتلا بـه
دیابـت نـوع دو
• کمک به کاهش وزن
• تسـکین سـریع سـرماخوردگی و
آنفوالنزا

در مقالهی بهترین دمنوش برای سرماخوردگی،
بهطور کامل به معرفی دمنوشهای مفید برای
بهبود سرماخوردگی پرداختیم.

دمنوش دارچین
یکی دیگر از گزینههای دمنوش مناسب
برای زمستان ،دارچین است .دارچین سرشار از
آنتیاکسیدان و خواص ضدالتهابی است .همچنین
این دمنوش به دلیل دارابودن عوامل ضدمیکروبی،
آنتیبیوتیکی ،ضدقارچی و ضد ویروسی برای
فصول سرد سال بسیار مفید است.

•تقویت عملکرد درست قلب

فوایــد مصــرف دمنــوش دارچیــن
عبارتنــد از:

•افزایش میزان قلیایی بدن

 -1بهبود گردش و تصفیه خون

•بهبود ظاهر پوست

 -2کاهش تورم ،درد و قرمزی پوست

•بهبود خلقوخو و تمرکز

•بهبود تهوع و استفراغ
بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر میتوانیـد
نگاهـی بـه مقالهی دمنوشهای مناسـب تهوع
هـم بیندازید.

-3تقویت سیستم ایمنی بدن
-4کمک به بیماران دیابتی و کنترل قند
خون

1امکان کاهش خطر ابتال به آلزایمر وپارکینسون
2امکان کاهش خطر ابتال به سرطان3بهبود آکنههای پوستی4-افزایش متابولیسم بدن

کالم آخر
همانطور که در این مقاله با هم مرور
کردیم ،بررسیها و آزمایشهای زیادی درباره
مصرف دمنوشهای گیاهی انجام شده است.
این آزمایشها نشان میدهد که نوشیدن
چایهای گیاهی زیادی میتواند عالئم
سرماخوردگی را تسکین دهد ،زیرا نوشیدن
مایعات داغ و تنفس در بخار گرم ،به پاکسازی
سینوسها و افزایش گردش خون و همچنین
هیدراته ماندن بدن شما کمک میکند.
هر یک از این گیاهان مجموعهای منحصر
به فرد از خواص مفید خود را ارائه میدهند.
مصرف دمنوشهای زمستانی میتواند به تقویت
سیستم ایمنی بدن کمک کند .تأمین ویتامین
سی ضروری و سایر مواد مغذی ،پشتیبانی از
هضم و گردش خون خوب ،تسکین اعصاب و
در عین حال کاهش اضطراب از جمله فوایدی
هستند که مصرف دمنوشهای زمستانی دارند.
همه این اقدامات برای حمایت از سالمتی
در هر زمان از سال ،به ویژه در زمستان مهم
است! اگر میخواهید با استفاده از داروها و
مسکنهای گیاهی ،بیماریها و مشکالت
جسمی خود را بهبود دهید ،بهترین پیشنهاد
استفاده از دمنوشهای گیاهی است.
https://alis.ir/herbal-tea-suitable-for-winter/

درمان بی خوابی
شــادی شــریفی
دکتری زبانشناسی

شــب هایــی کــه خوابمــان
نمی برد چه کار کنیم؟
اگر شما یکی از میلیون ها انسانی هستید که
با بی خوابی دست و پنجه نرم می کند ،حتما
تجربه کرده اید که ذهنتان درست در زمانی
که به استراحت نیاز دارید ،پُر از فکر و مشغله
است و دائما به این طرف و آن طرف غلت می
زنید؛ با یک رویکرد مناسب ،می توانید تنها در
عرض چند دقیقه ،خوابی آرام و بدون دردسر
را تجربه کنید.
همه ما می دانیم که کلید یک خواب خوب،
آرامش است و بر اساس تحقیقات انجام شده،
آرامش در واقع فرایندی فیزیولوژیکی است که
به طور مثبت بر ذهن و بدن تأثیر می گذارد  .
راهنمای قدم به قدم ما در این مقاله ،خوابی آرام
را به افراد دارای مشکالت خواب ارائه می دهد.
متخصصان تایید کرده اند که مدت زمانی
طول می کشد تا شما در انجام این تکنیک ها
استاد شوید! اما با تمرین ،به نتیجه دلخواه و
بلکه بهتر ،دست می یابید؛ این روش ها قابلیت
شخصی سازی دارند ،پس با صرف زمان و
تمرین کردن ،آن ها را منحصر به خودتان کنید.

چهار کلید اساسی برای پرورش آرامش

26
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 253

برای هزاران سال ،تمرکز اصلی آموزه های
معنوی و فرهنگی ،ریلکسیشن ،ایجاد احساس
آرامش و ارتباط با خود و جهان اطرافمان بوده
است؛ اما در دهه های اخیر ،تمرینات ذهنی
برای ریلکسیشن ،تبدیل به نقطه تمرکز
تحقیقات علمی شد که نتیجه آن ،چهار کلید
اساسی به شرح زیر است:
•محیط ساکت :ساکت به معنای سکوت
مطلق نیست؛ صدا یا موسیقی آرامش
بخش می تواند مفید باشد و تنها باید
از صدا های بلند و ناهنجار اجتناب کرد.

•تمرکـز حواس :یـک کلمه ،عبـارت،
آوا مانتـرا ،الگـوی تنفـس و یـا یـک
تصویـر ذهنـی مـی توانـد بـرای دور
کـردن حـواس شـما از نگرانـی هـای
روزمـره مفیـد واقـع شـود.
•نگرش مطیع :قبول کنید که برای
ذهن شما عادی است که منحرف و
سرگردان شود ،تا در آرامش بمانید و
تمرکز تان مجددا ً به آنچه الزم است
جلب شود.
•یک محل راحت :پیدا کردن یک
جای دنج برای ریلکس کردن مهم
است؛ خصوصاً زمانی که هدف از ریلکس
کردن ،به خواب رفتن باشد؛ حالت
پیشنهادی ما در این مواقع ،دراز کشیدن
بر روی تخت خواب است.
تمام شیوه هایی که در ادامه گفته می شود،
راه هایی برای رسیدن به این نقطه های اساسی
هستند تا در آرامش به خواب بروید؛ این شیوه ها
را به خاطر بسپارید تا با برنامه ریزی مناسب ،به
خواب ایده آل تان برسید.

خوابیدن با تکنیک های ریلکسیشن
هنگامی که به راحتی روی تخت دراز کشیده
اید ،یکی از این تکنیک ها را امتحان کنید! قرار
است بعد از آن به آرامی خوابتان ببرد.

تنفس های کنترل شده
چرا این روش کارایی دارد:
تنفس های عمیق ،آرام و متوالی می تواند
احساس آرامش را در شما فعال کند؛ باور بر این
است این شیوه که با نام «تنفس پارنایامیک

–  ”pranayamic breathingنیز شناخته می
شود ،استرس دستگاه عصبی را کم می کند
و با کاهش محرک های هیجان ،مغز را برای
خواب آماده می نماید.

چطور انجامش دهیم:
روش اول :شمردن نفس ها
• آرام و مالیم از طریق بینی نفس تان را
به داخل بدهید ( َدم).
• سپس آرام و مالیم نفس را از دهان تان
خارج کنید (بازدم).
• بشمارید! شما می توانید هر نفس یا
هر سیکل دم و بازدم خود را بشمارید؛
یکی از این شمارش ها را انتخاب کنید
و انجام دهید.
• روش دوم :شیوه  4 – 7 – 8دکتر اندرو
ویل
• نوک زبان تان را روی خط فاصل بین دو
دندان جلویی تان ،از پشت ،قرار دهید و
تا آخر این روش زبان خود را محل گفته
شده نگه دارید.
• در حالی که دهانتان بسته است 4 ،ثانیه
شمرده و همزمان عملیات َدم را از طریق
بینی انجام دهید.
• نفس تان را حبس کنید و  7ثانیه
بشمارید.
• سپس برای  8ثانیه عملیات بازدم را از
طریق دهان انجام دهید؛ به دلیل حالت
زبان ،هوا در هنگام خروج از دهان تان
ایجاد صدا می کند.
• این پروسه را سه بار دیگر تکرار کنید.

مدیتیشـن و آگاهـی از لحظـه
(ذهـن آگاهـی)
ساده ترین تعریف ذهن آگاهی« ،آگاهی
از لحظه بدون قضاوت» است   .اساس ذهن
آگاهی ،تنفس متوالی ،آرام و تمرکز در لحظه
حال است  .کم کردن نگرانی و نشخوار فکری،
فواید زیادی برای سالمتی شما به ارمغان می
آورد ،که یکی از این فواید ،کمک به کاهش بی
خوابی است   .

چطور انجام اش دهیم:
انواع زیادی از شیوه «ذهن آگاهی» برای
موقعیت های مختلف وجود دارد؛ یکی از روش
ها مدیتیشن «اسکن بدن» است که استفاده از
آن به نسبت آسان است:
• بر روی دم و بازدمی آهسته با سرعتی
مناسب ،تمرکز کنید.
• به حالت بدنتان روی تخت آگاه باشید.
• به هر گونه احساس خوب یا بد در
پاهایتان توجه کنید و بگذارید پاها در
حالت آرامش باشند.
• به اسکن کردن بدن تان برای احساسات
خوب و بد ادامه دهید؛ به تمام بخش
های بدن و احساس درونشان توجه
کنید   .هدف این است که شما کل
بدنتان را بدون قضاوت یا انجام کاری،
تنها احساس کرده و سپس اجازه دهید
اعضای بدنتان آرام شوند.
• بعد از اسکن کردن کل قسمت های
بدن ،تأمل کرده و به بدنتان اجازه دهید
تا آرام شود.

این روش برای چه کسانی عالی
است:
مدیتیشن محدودیت سنی ندارد و ذهن
آگاهی هم از این قاعده مستثنی نیست ،اما
همانطور که گفته شد ،ذهن آگاهی به تمرین

ریلکسیشن مرحله به مرحله عضالت
چرا این روش:
ریلکس گام به گام عضالت ( ،)PMRبا سفت
کردن و شل کردن عضالت در سراسر بدن،
همراه با کنترل تنفس ،یک اثر آرامش بخش
ایجاد می کند.

چطور انجام اش دهیم:
• چشمانتان را ببندید و با آرامش دم و
بازدم را انجام دهید.
• از صورت تان شروع کنید؛ عضالت
صورت (لب ها ،چشم ها ،فک) را ده
ثانیه منقبض کنید ،سپس عضالت را
آزاد کرده و چندین ثانیه دم و بازدم
عمیق انجام دهید.
• بعد از صورت ،نوبت شانه ها است؛
عضالت شانه خود را برای ده ثانیه سفت
نمایید و سپس همراه با آزاد کردن
عضالت ،تنفس کنید.
• از قسمت هایی که انقباض عضالت در
آن ها موجب درد می شود ،خودداری
کنید! به انقباض ماهیچه ها ،آزاد
کردن آن ها و سپس دم و بازدم سایر
قسمت های بدن ادامه دهید - :شانه ها -
قسمت باالیی دست ها و بازو ها  -قسمت
پایینی دست ها  -عضالت پشت  -شکم -
پهلو  -عضالت پشت ران و زانو  -عضالت
ساق پا  -پا و کف پا

ایـن روش بـرای چـه کسـانی
عالـی اسـت:
مطالعات نشان داده است که این روش قابلیت
کمک به افرادی را دارد که از بی خوابی رنج می
برند  و اگر با احتیاط انجام شود ،می تواند برای
افرادی که آرتروز و یا سایر درد های فیزیکی را
دارند نیز مفید باشد PMR   .به افرادی که مشکالت
قلبی عروقی کنترل نشده دارند توصیه نمی شود.

چرا این روش کارآمد است:
تجسم یک محیط یا خاطره آرامش بخش از
زمان گذشته ،همراه با تمامی جزئیات ،توجه
شما متمرکز به ارتقا آرامش تان می کند.

چگونه انجام می شود:
• در یک محل راحت چشمان خود را
ببندید و به یک محیط یا یک خاطره
از گذشته که احساس آرامش را در شما
زنده می کند ،فکر کنید.
• همانطور که با آرامش تنفس می کنید،
به جزئیات و چگونگی تصور تان توجه
نمایید.
• به تمرکز کردن بر روی جزئیات ادامه
دهید و در همین حین جزئیاتی مرتبط
با سایر حواس مانند صدا ها ،لمس ها،
مزه ها و بو ها را به تصور تان اضافه
کنید؛ این گونه ،آرامش ذهنی و روحی
ای که در آن زمان تجربه کرده اید،
احساس خواهید کرد.

این روش برای چه کسانی عالی
است:
افرادی با قدرت تجسم قوی که می توانند
به خوبی گذشته را با جزئیات به خاطر بیاورند،
می توانند از این روش برای ریلکسیشن قبل از
خواب بهره ببرند.

آیا پیامد های منفی ای در تکنیک های

ریلکسیشن وجود دارد؟

به وجود آمدن پیامد های منفی ،ناشی از
تکنیک های ریلکسیشن ،بسیار نادر است ،اما
در تعداد اندکی از افراد می تواند اضطراب را
تحریک کند   .در صورتی که نگران امتحان
کردن این تکنیک ها هستید ،ابتدا با پزشک
خود مشورت کرده تا از مناسب بودن آن ها
اطمینان حاصل کنید.
منبع:
Sleep Foundation
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روش  4 – 7 – 8برای افرادی که تازه
تمرینات ریلکسیشن را شروع کرده اند و یا
افرادی که استفاده از روش های دیگر تمرکز،
مانند تصور کردن و مانترا ،برایشان مشکل
است ،عملکرد عالی ای از خود نشان می دهد.

بیشتری نیاز دارد تا نتیجه دهد؛ پس می توان
این گونه برداشت کرد که این روش برای افرادی
که حداقل بتوانند روزی  5دقیقه را به تمرین
کردن اختصاص دهند ،عالی جواب می دهد.

تصویر سازی

شماره 253

نقش مددکار اجتماعی در
حمایت و بازتوانی بیماران ام اس
بهنوش مینایی /کارشناس مددکاری اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک

در جوامع بشری  ،همه به نوعی از حمایت های
اجتماعی نیاز دارند و این نیاز در بیماران ام اس
بیشتر از سایر افراد جامعه است .روند صعودی
این بیماریها هزینه سنگینی را به نظام سالمت
جوامع تحمیل می کند و این در حالیست که
بسیاری از این بیماریها  ،درمان پذیر نیستند و
منجر به ناتوانی فرد مبتال می شوند.
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بیمـاری ام اس بـه آن دسـته از بیماریهـا
گفتـه می شـود کـه معمـوالً فراگیر نیسـت و
بیمـار بایـد مدتـی طوالنـی یـا تـا پایـان عمر
تحـت درمـان و نظـارت پزشـک باشـد.
مشـکالت مربـوط بـه دارو ،هزینـه هـای
درمـان ،نـوع نـگاه جامعـه بـه ایـن بیمـاران و
مشـکالت رفاهی تنهـا بخشـی از دغدغه های
ایـن بیمـاران اسـت و باعث می شـود کـه آنها
نیـاز به حمایت های بیشـتری داشـته باشـند.
ایــن حمایتهــا صرفــاً مــادی نیســت و
توجــه بــه نیازهــای عاطفــی و معنــوی،

نیازهــای تفریحــی و گردشــگری و  ...هــم
بایــد بررســی و در جهــت رفــع آن و یــا بهتــر
کــردن شــرایط اقــدام شــود.
بیمـاری ام اس بـه دلیـل ویژگیهـای خاص
خـود در کنـار درد و رنج برای بیماران  ،سـبب
تخریـب جسـمی و روانـی خانـواده او هـم می
گـردد و علاوه بر بیمار و خانـواده وی  ،جامعه
را هـم درگیر مـی کند.
بنابرایـن مـددکاری اجتماعـی و مـددکاران
اجتماعـی نقـش بسـیار موثـری در کـم کردن
این آالم و پیشـگیری از آسـیب های ناشـی از
آن را بـر عهـده دارند.
مـددکار اجتماعـی بـا توانایـی هـای علمـی
مختلفـی کـه در زمینـه روان شناسـی ،جامعه
شناسـی ،مردم شناسـی ،هنر ،دیـن ،فرهنگ و
اقتصـاد و  ...دارد  ،مـی توانـد کـه نقش جدی
خـود را در بازتوانـی بیمـاران ام اس بعنـوان
عضـو مهم تیـم درمـان بـازی کند.

نقــش مــددکار اجتماعــی بــا
رویکــرد فــردی
مشاوره های فردی روزانه با بیمار بستری
در بخش به منظور برقراری ارتباط حرفه ای،
انسانی ،عاطفی(حمایتی) با هدف تخلیه از
استرس ها ،اضطراب ها و پاسخ گویی به سواالت
و نگرانی های آنان که این امر بی شک تأثیر فوق
العاده ای بر آرامش بخشی بیمار خواهد داشت ،
از وظایف مددکاران است .
بیمـار ام اس بسـتری در مرکـز نگهـداری
در درونـش غوغایـی برپاسـت.چراهای بسـیار،
ترسـهای فـراوان ،ابهامات و تعارضـات گوناگون
و دورنمـای سـیاه و تاریـک از هـر آنچـه پیـش
روی اوسـت و ده هـا امـا و اگرهـای دیگـر کـه
هرکـدام زمینـه درمـان را بـا چالـش و مقاومت
همـراه مـی کنـد و قطعـاً درمـان پزشـکی در
فضـای امن و آرام محیطـی و روانی امکان پذیر
اسـت نـه در طوفـان درون.

مشاوره فردی در این مرحله با دو رویکرد
شناختی و حمایتی به بیمار ارائه می شود .با
رویکرد شناختی به بیمار کمک می گردد که
آگاهی های درست جانشین اطالعات غلط شود
و با رویکرد حمایتی احساس تنها بودن و طرد
شدن و دورافتادن از فضای گرم خانواده و قرار
گرفتن در محیط آسایشگاه را خنثی می کند.
مشـاوره فـردی مـددکار اجتماعـی در ایـن
شـرایط معجـزه مـی کنـد و امیـدواری بـه
زندگـی و آینـده پشـتوانه ای قـوی مـی گردد
بـرای طـی کـردن مسـیر سـخت درمـان.

مددکاری خانوادگی
یکی دیگر از نقش های حمایتی مهم مددکار
اجتماعی ،کار با خانواده های بیماران ام اس
است که دو هدف مهم را دنبال می کند:
اولین هدف ارائه خدمات انسانی به خانواده
است تا از درد و رنج ناشی از فشار طاقت
فرسای درمان عزیزانشان مصون بمانند.
دومیـن هـدف بـه دلیـل اینکـه خانـواده

همچنیـن ارجـاع خانـواده به منابـع کمکی
مختلـف در مقـوالت درمانـی و مالـی و غیـره
نیـز  ،از اهـم وظایف مددکار اجتماعی اسـت .

مددکاری گروهی با بیماران خاص
تشکیل جلسات گروهی و رهبری آن توسط
مددکار اجتماعی  ،در واقع تشکیل یک جامعه
کوچک متعادل برای بیمارانی است که زیر چتر
حمایتی همدیگر قرار گرفته و روند و ماهیت
درمان آنها را تسریع می کند.
در نهایـت مـددکار اجتماعـی بـه بیمـار ام
اس کمـک مـی کنـد تـا بهتریـن راه را بـرای
پیشـرفت رضایـت بخـش خویـش بـه دسـت
آورد و با محیط سـازگار و هماهنگ شـده و از
زندگـی خویـش لـذت ببرد.
مددکاران با ایجاد تصویر ذهنی مثبت در
بیماران ،همدلی و ارائه اطالعات الزم درباره
بیماری ام اس ،گوش کردن به سخنان او و

همچنین با آگاه سازی خانواده و جامعه و با
ارائه اطالعات مفید و سودمند درباره ام اس به
نزدیکان بیمار کمک می کنند تا از این طریق
بتوانند انتظارات خود را از بیمار ام اس تغییر
دهند و با توجه به شرایط خاص بیمار ،انتظارات
جدیدی را در نظر گیرند.
بـه اسـتقالل رسـاندن فـرد ،قادرسـازی و
خـود اتکایی بیمـار ،از جمله اهـداف حرفه ای
مـددکاران اجتماعـی اسـت .
با جمع بندی کلی از آنچه گفته شد  ،در می
یابیم که مددکار اجتماعی با توجه به وظیفه
ای که در قبال سازگاری بین انسان و محیط
پیرامون وی دارد  ،با انجام پیگیری های مداوم
از وضعیت بیمار و برقراری یک رابطه حرفه ای
 ،حلقه مناسبی بین بیمار ،خانواده بیمار و سایر
نفرات تیم توانبخشی و بازتوانی اجتماعی بیمار
مبتال به ام اس به شمار می رود.
منابع:

آشنایی با ام اس -آیدا قاسمی -انتشارات پشتیبان
زندگی موفق با بیماری ام اس -وحید شایگان نژاد
ومحمد صدر عاملی -انتشارات واژیران
روان شناسی و ام اس -محمدعلی صحرائیان ،بهزاد
بهمنش و سارا فرهنگ -انتشارات روان شناسی جامعه
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در ایـن فضاسـت کـه مـددکار اجتماعـی
توانمنـد و مجـرب  ،با مشـاوره هـای حمایتی
و همدالنـه ،مرهمـی مـی شـود بـر زخمهـای
بیمـار و آرامش جایگزین اضطراب می شـود و
محصـول ایـن مشـاوره  ،درمـان اسـت.

پشـتیبان اصلـی بیمـار تحـت درمـان خـود
اسـت و فقـط یک خانواده سـالم مـی تواند در
فراینـد درمـان بیمار بعنـوان یـک حامی باقی
بمانـد  ،بنابرایـن در قالـب رویکـرد حمایتـی_
شـناختی ،خانـواده تحت پوشـش مشـاوره ها
و اقدامـات مداخلـه گرایانـه مـددکار اجتماعی
قـرار مـی گیرد.

اطمینان بخشیدن به فرد  ،وی را با واقعیت های
موجود آشنا می سازند.

شماره 253

سینما و سالمندان

این داستان؛ «پدر»

علیرضا طباطبایی  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
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با بررسـی فیلمهایی که در حوزه سـالمندی
تولیدشـده اسـت ،اولیـن نکتـهای کـه در ایـن
پژوهـش بـه چشـم میخـورد بیتردیـد آن
اسـت که بیشـتر آثـار تولیدشـده در این حوزه
بـه مقوله تنهایی جسـمانی سـالمندان و حول
تأثیـرات آن روی نزدیـکان آنهـا میپردازنـد
و بسـیار اندکانـد فیلمهایـی کـه بـه مقولـه
تنهایـی از منظـر نگاه یک سـالمند مبتالبه آن
پرداختهشـده باشـد( .آلزایمـر)
در این راستا فیلم «پدر» که در ذیل
بررسی اجمالی به آن خواهیم داشت ،شاید
از انگشتشمار فیلمهایی باشد که با پرداختن
به این مقوله توانسته است یک دریچه جدید
به باورهایی که مردم در خصوص سالمندان و
تنهایی آنها (بیماری آلزایمر) دارند ،باز کند.
درام سینمایی «پدر» محصول مشترک
فرانسه و انگلستان ،تولید سال  ۲۰۲۰به
نویسندگی و کارگردانی فلوریان زلر است که
توانست با پرداختن به بیماری آلزایمر ،در نود و
سومین دوره جوایز اسکار در شش بخش نامزد
دریافت این جایزه شود و دو جایزه بهترین
فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول
مرد (آنتونی هاپکینز) را از آن خود کند.
این فیلم که بر اساس نمایشنامه سال ۲۰۱۲
فلوریان زلر به نام (پدر) ساختهشده است ،از
پنجره دید فرد مبتالبه بیماری آلزایمر بررسی
مسائل مختلف آنان یعنی فراموشی آرامآرام
نام افراد ،مکانها ،چهرهها و درنهایت ذرهذره

بخشهای شخصیت خود را عهدهدار است.
پرداختی که نتیجه آن به شکل زیبایی قلب
بیننده را در هم میفشارد و تأثیری بس
شگرفتر و خاص روی بینندگانی که به نحوی
زندگی با فرد مبتالبه چنین بیماریهایی را
تجربه کردهاند ،بر جای میگذارد.
هنرنمایـی آنتونـی هاپکینـز تمامـی
وقایـع مربـوط به بـروز ایـن بیمـاری را
بـه نحو احسـن بـه تصویـر میکشـاند.
لحظاتی که شـخصیت اصلـی فیلم دچار
توهـم میشـود و بـا گـذر زمـان ایـن
توهمهـا بیشـتر و بیشـتر میشـوند تـا
درنهایـت واقعیـت بهکلـی از چیـزی که
بیمـار تصـور میکنـد ،جـدا میگـردد.
یک راوی غیرقابل اتکا ،اکثر سکانسهای
این فیلم از نگاه دید آنتونی هاپکینز را روایت
میکند که پس از اطالع یافتن از اینکه دخترش
قصد دارد خانه را به مقصد فرانسه ،برای زندگی
با معشوق اش ،ترک کند ،احساس رها شدن
میکند .او نهتنها درباره رفتن دخترش ناراحت
است و این ناراحتی را مدام با اطرافیانش
متذکر میشود ،بلکه در تعجب است که چرا
جوانترین و موردعالقهترین دخترش دیگر او
را مالقات نمیکند.
آنـه دختـر داسـتان فیلم ،پرسـتاری بـه نام
الرا را اسـتخدام میکند تا در نبود او از پدرش
مراقبـت کنـد .بااینکـه آنتونـی بهطورکلـی
نسـبت بـه آشـنا شـدن بـا افـراد جدیـد کمی

مقاومـت میکنـد ،در اولیـن برخورد بـا الرا از
او خوشـش میآید و او را تحسـین میکند .در
همیـن حین ،داسـتان بـا ورود مردانی به خانه
کـه ادعا میکنند همسـر آنه هسـتند ،پیچش
جدیـدی پیـدا میکنـد ،چراکـه آنـه نمیتواند
ازدواجکـرده باشـد ،اگر خانـه را بهقصد زندگی
بـا معشـوق اش ترک کرده باشـد.
اما پینوشـت ایـن مقاله این اسـت که روایت
سـاده و پر انگار داسـتانی این فیلم ،در الیههای
پنهانـی خـود بـا توجه به ابعـاد روانشناسـی که
در شـخصیتهای ایـن فیلـم تعریـف میشـود،
در کنـار همزادپنـداری ایجادشـده بـرای
مخاطبانـی کـه بـا این تقدیر ناخواسـته بشـری
دسـت پنجـه نـرم میکننـد ثابت میکنـد مهم
نیسـت بیمـاری (آلزایمـر) تـا چـه حـد شـدید
باشـد؛ آنچـه در تعریـف ایـن تقدیـر انسـانی
بیشـتر مشـهود اسـت ،انتخـاب راه درسـت و
عـاری از هـر آنچه تحوالت درونی یک انسـان را
به چالـش ای بیحدومـرز وامـیدارد ،دگرگونی
از نـوع واژهای بـه نـام پدر اسـت.
دگرگونی که در ژرفای خود تنهایی دارد
که در آن کورسوی راه یافتن خورشید بر دل
برفهای یخزده زمستان ،امیدی را میطلبد که
روزگاری خود تقدیر دیگری را رقمزده است.
انتظار انسانی یک پدر آلزایمری که با
آن حافظه منطقی از منظر خود ،همگان را
میسنجد .پدر قهرمان باشد ،پایی برای رفتن و
پشتیبانی برای همیشه ...

النـاز قدیمـی مسـئول دفتـر معـاون اداری و
مالـی آسایشـگاه خیریـه کهریـزک اسـتان البرز

ـب
ـار صحیح و مناسـ
رفتـ
با سـالـمـنـدان
 -1به سالمندان ترحم نکنیم و آنان
را توانمندتر کنی
سـالمندی یکـی از دورههـای سـنی اسـت
کـه بـه ناگه قرار نیسـت افـراد نـادان و بیتوان
شـوند .در خیلی از کشورها استفاده از نیروهای
بازنشسـته بـرای توانمنـد مانـدن آنهـا پروژه
جـدی اسـت کـه نتایـج خوبـی دارد .زمانـی
کـه افـراد سـالمند از توانایـی خودشـان ناامید
میشـوند ،احساسـات پیچیـدهای را تجربـه
میکننـد کـه باعـث میشـود کـم کـم از نظر
روحـی فرسـودهتر شـوند .رفتـار دیگـران هـم
خیلی موثر اسـت .اگـر با سـالمندان رفتاری از
روی ترحـم شـود ،آنهـا بهتر از هر کسـی این
واقعیـت را درک میکننـد و از اینکـه موقعیت
قابـل ترحـم دارنـد سـخت دلگیـر میشـوند.
اگـر بدانیـم که این رفتـار باعث پسـرفت آنها
میشـود ،احتمـاالً از ایـن کار دسـت خواهیـم
کشـید .سـالمندانی کـه حـس توانمنـدی

 -2رفتار غیرکالمـی خودتان را
کنتـرل کنیم
گاهی اوقات یک نگاه یا یک ادا ،همین کافی
است تا یک سالمند از درون بشکند .احساسات
ما در چهره ما مشخص میشود و بهتر است
نگاه و رفتار خودمان را ارزیابی کنیم و به وسیله
آن حس منفی به سالمندان ندهیم.

-3صبر و شفقت را تمرین کنیم
ناگفتـه نمانـد کـه رفتار بـا بسـیاری از افراد
مسـن نیاز بـه صبـوری دارد .حرکات آهسـته،
فراموشـی و ...در بسـیاری از سـالمندان وجود
دارد کـه خیلـی اوقـات باعـث از بیـن رفتـن
عزتشـان میشـود .بهتریـن راه همدلـی بـا
سـالمندان اسـت .مثلا جمالتـی ماننـد «آرام
راه مـیرود چـون دسـت و پنجـه نـرم کـردن
بـا پوکـی اسـتخوان سـاده نیسـت» بـه شـما
کمـک میکنـد موقعیت سـالمند را از زاویهای
همدالنـه ببینید.

اگر برنامه زندگی فرد سالمند را برنامهریزی
میکنید ،به جای اینکه به او بگویید که امروز
نهار مرغ دارید ،بگویید که آیا دوست دارید
امروز ناهار مرغ داشته باشیم؟ حس احترام و
عزت برای سالمندان بیش از چیزی که فکر
کنیم اهمیت دارد و باعث سالمت روان آنها
میشود .اگر سالمندان احساس کنند مدام به
آنها دستور داده میشوند خوشحال نخواهند
بود .بهتر است هرچه میگویید با حالت اول
شخص جمع باشد« :امروز ورزش میکنیم».
بهتر است به آنها گزینههایی برای انتخاب
بدهید تا احساس استقالل و آرامش بیشتری
بکنند .مثال  بگوییم«:دوست دارید کار الف را
بکنیم یا کار ب»

-5سـالمندان نیاز بـه چکآپ
منظـم دارند
سالمندان و کودکان شکنندهتر از جوانان و
میانساالن هستند .سالمندان به علت کهولت
میتوانند سالمتی کلی خود را به علتهای
کوچک از دست بدهند .اگر سالمندی در
اطراف خود داریم ،بیش از سایر اعضای خانواده
مراقب سالمت او باشیم.
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سالمندی پدیدهای است که خیلی از ما
همیشه از آن هراس داریم .میترسیم پیر شویم
و نیازمند .سالمندان اما میتوانند شاد و فعال
باشند و در این میان رفتار ما با آنها میتواند
آنها را شادتر و سالمتتر کند

بیشـتری داشـته باشـند و مسـئولیتهای
در زندگـی بـر عهـده آنهـا باشـد ،سـالمندی
باکیفیتتـری را سـپری میکننـد.

 -4به آنان امر نکنید ،از آنان بپرسیم
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همــر ا ه
با یــاران
ـته
بازنشسـ

کهریــزک
ام البنیـن مختاری
مینا جعفری  /آسایشگاه خیریه کهریزک

اشاره:
بعضــی از آدمهــا حتــی ســالها بعــد
رفتنشــان ،بــاز در خاطــره هــا میماننــد.
همــان کســانی کــه همیشــه لبخنــد بــر
لــب  دارنــد و بــا نــگاه و کالمشــان ،
آرامــش مــی بخشــند و تــو مــی توانــی
فــارغ از مصلحــت اندیشــی هــا ،ســاعتها
بــا او حــرف دل بزنــی .همــان هایــی کــه
دلشــان از جنــس نــور اســت و  محبــت
شــان بــی ریــا …
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همکارانش می گویند :درکنار او سـاعتها
بـدون دغدغـه کار مـی کردیـم ،از رفتـار و
نگاهـش بـه مددجـو الگـو مـی گرفتیـم و
ً
اصلا کار کردن با او آرزوی همه پرسـتاران
بـود .واقعـاً احسـاس مـی کردیـم مادرمان
در کنارمـان اسـت .به همین خاطر بیشـتر
وقتهـا او را «مامـان» صـدا مـی زدیم ،همه
مددجوهـا و تمـام همـکاران در کنـار او
آرامش داشـتند.

هرآنچـه کـه گفتیـم مربـوط بـه
مادرعزیزمـان ام البنیـن مختـاری اسـت
کـه  14سـال از بازنشسـتگی او مـی گذرد
امـا همچنـان نامـش در خاطر همـکاران و
مددجویـان باقیسـت.

دقایقی را با این عزیز بازنشسـته
همراه باشید:
صبر ،درس اول کار در کهریزک
ام البنیــن مختاری هســتم .متولــد 1333
و مــدت  25ســال در آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک انجــام وظیفــه کــردم .مــادر

 6فرزنــد ( 3دختــر و  3پســر) هســتم .از
ســال  1364در واحــد پرســتاری و در لبــاس
مقــدس مادریــاری از مــادران ســالمند
و دختــران جــوان معلــول مراقبــت مــی
کــردم .اولیــن درس شــغل مادریــاری ،بــاال
بــردن صبــر و تحمــل اســت .مــا وظیفــه
داشــتیم کــه بــه کلیــه کارهــای ســالمندان
و معلولیــن رســیدگی کنیــم و هــرکاری
کــه از دســت مددجوهــا بــر نمــی آمــد را
برایشــان انجــام بدهیــم .لبــاس تنشــان
کنیــم  ،موهایشــان را شــانه و دنــدان
هایشــان را مســواک بزنیــم ،غــذا بــر دهــان
بیمــاران ناتــوان بگذاریــم و کاری کنیــم کــه
بتواننــد راحــت زندگــی را ادامــه بدهنــد.

اگـر به گذشـته برگـردم ،باز هـم با جان
و دل خدمـت بـه عزیـزان درآسایشـگاه
را انتخـاب مـی کنم،چـرا کـه واقعـاً کار
در کهریـزک و پوشـیدن لبـاس مقـدس
پرسـتاری لیاقت می خواهـد .ارادت خاصی
به حضـرت زینـب(س) دارم  و خوشـحالم
کـه بـا شـغل پرسـتاری بازنشسـته شـدم.
پرسـتاری کاری سـخت امـا پـر از پـاداش
معنـوی اسـت ،مخصوصـاً بـرای زنـان
پرسـتار کـه عالوه بـر وظایف همسـرداری
و مـادری ،بایـد بـه شـکل شـیفتی حتـی
در روزهـای تعطیـل در محـل کار حاضـر
باشـند .در زندگـی بـا صبوری و سـازگاری
بسـیار یادگرفتـه ام کـه شـرایط را بـرای
خـودم و اطرافیانـم همـراه کنـم .اعتقـاد
عجیبـی دارم کـه در زندگـی از هر دسـت
بدهـی ،از همـان دسـت پـس مـی گیری  .
اگـر نامهربانـی کنیـم ،زمانه با مـا نامهربان
مـی شـود .پـس بهتـر اسـت تـا جایـی که
مـی توانیـم بـا یکدیگـر مهربان باشـیم.

خانواده مثل شاخه های یک درخت
ســخت تریــن دوره زندگــی همــه پدران
و مــادران ،دوره ســالمندی و ســالخوردگی
هســت .بــا اینکــه در زمــان شــاغل بــودن
و خدمــت در کهریــزک مــادر بــودم ،امــا
االن کــه در آســتانه  67ســالگی و پیــری
هســتم  ،حــس ســالمندان چشــم انتظــار
آن روزهــا را بیشــتر مــی فهمــم و مــی
دانــم کــه چــه دردی مــی کشــیدند.
هیــچ چیــز لــذت بخــش تــر از بــه آغــوش
گرفتــن نــوه هــا و فرزنــدان نیســت .اگــر
خانــواده داشــته باشــید ،یعنــی همــه چیز
داریــد .خانــواده مثــل شــاخه هــای یــک
درخــت اســت .ممکــن اســت اعضــای
خانــواده در جهــات مختلــف رشــد کننــد
امــا ریشــه هــا یکــی اســت  .وقتــی در

اشک شوق
هرکـس در زندگـی دورانـی سـخت
داشـته اسـت .مـن هـم در زندگی سـختی
هـای زیـادی کشـیده و روزهـای پـردردی
داشـته ام ،امـا دوسـت نـدارم بـه آنهـا فکر
کنـم .در کنـار هـر سـختی بارهـا دسـت
حمایـت خـدا را احسـاس کـردم و از یـک
چیـز مطمئنـم که خـدا هیچگاه فراموشـم
نکـرده و با همین توجه و احسـاس خدایی
 ،همیشـه بـا هـر سـختی بلند می شـوم و
ادامـه مـی دهم.
در طـول خدمتـم تـا جایی کـه در توانم
بـوده ،کار کـردم تا فرزندانـم درس بخوانند
و بـه دانشـگاه برونـد و از آنجایـی کـه خدا
همیشـه پناهگاهم بـوده ،دو تـا از فرزندان
دختـر مـن توانسـتند درس پرسـتاری
بخواننـد و در لبـاس مقـدس پرسـتاری به
بیمـاران  ،سـالمندان و معلولیـن کهریزک
خدمـت کنند.
دختــرم مریــم بــودش ســالها در
آسایشــگاه انجــام وظیفــه کــرده و در اوج
روزهــای ســخت کرونایــی هــم بــا خدمــت
در بخــش نگهــداری مددجویــان مبتــا،
پرســتار نمونــه شــد و مهرمــاه امســال از
کهریــزک بازنشســته شــده اســت  .ایــن
از لطــف خداونــد اســت و مــن بــه خاطــر
همیــن موفقیــت امــروز فرزندانــم را کــه
مــی بینــم ،اشــک شــوق مــی ریــزم  ...

شـاید تلـخ تریـن خاطـره مـن در
کهریـزک ،جدایـی همیشـگی از محـل
کارم باشـد .بـاور کنیـد فکـر جدا شـدن از
همکارانـم و  ندیـدن مددجویانـی که مثل
دختـر یـا مادرم بـه آنها خدمت مـی کردم
 ،خیلـی برایـم سـخت بـود .
امـا خاطـرات شـیرین زیـادی در ذهـن
دارم ؛ زمانـی کـه مـی دیـدم فرزنـدی بـه
دیـدن پـدر و مـادر خـودش آمـده و دیدن
اشـک شـوق سـالمند ،برایـم قشـنگترین
حـس هـا را داشـت .همین طور از قشـنگ
تریـن خاطـرات خدمتـم زمانـی بـود کـه
مـن و دو دختـر پرسـتارم  ،بـه عنـوان
پرسـتارهای نمونـه انتخـاب شـدیم و در
یـک سـال و یـک روز با تشـویق همـکاران
آسایشـگاه روی سـکو رفتیـم و از مدیـران
آسایشـگاه کهریـزک لوح تقدیـر و هدایایی
را بـه یـادگار گرفتیـم.

توکل به خدا
اعتقــاد دارم کــه هرکســی بــه خلــق
خــدا خدمــت کنــد ،حتمـاً مــورد انتخــاب
خــدا هســت .ســختی هــا مــی گذرنــد امــا
در زندگــی آدم هیــچ وقــت یــادش نمــی
رود کــه چــه کســانی همراهــش بودنــد و
چــه کســانی نامهربانــی کردنــد .هرچــه
بــود و هســت ،بایــد بــه خــدا تــوکل کــرد
کــه عــاج و چــاره همــه دردهاســت.

در اینجـا از همـه همـکاران عزیـزم کـه
بسـیاری از آنهـا بازنشسـته شـده انـد ،می
خواهـم کـه اگـر خـدای نکـرده کوتاهی و
کاسـتی از مـن دیدند ،ببخشـند و فراموش
خاطرات تلخ و شیرین
کنند .در عـوض چهره ای را بخاطر بیاورند
در زمــان خدمتــم ،گاهــی بــه بخــش که همیشـه دوستشـان داشـته و به سـالها
مراجعــه مــی کــردم و ناگهــان بــه ذهنــم خدمـت در کنارشـان افتخـار مـی کنـد و
مــی رســید کــه ســراغ مددجویــی بــروم و محتـاج دعای خیرشـان اسـت.
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از هر دست بدهی ،از همان دست
پس می گیری

کنــار فرزندانــم هســتم تمــام دردهــای
زندگــی را فرامــوش مــی کنــم و چقــدر
خــودم را خوشــبخت مــی دانــم کــه دوران
پیــری را در کنــار عزیزانــم مــی گذرانــم.

حالــش را بپرســم امــا ناگهــان یــادم مــی
آمــد کــه او هفتــه گذشــته فــوت کــرده و
افســوس مــی خــوردم

شماره 253

صفـای کهریزک،
عشق سـفر دارد
اما...
«دقایقـی کوتـاه همـراه با
حاجیه خانـم ابوطالبی  ،یار
همیشـه وفـادار کهریزک»
مریم عباس نژاد اصل  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

اشاره ؛
همه او را به نام " صفا " می شناسند  ،بس که با
صفا و مهربان است  .یار غار مددجویان آسایشگاه
است  ،پیر و جوان هم نمی شناسد  .با همه دوست
است و به قول خودش "به هم عشق می ورزد ".
صفا عاشق سفر است  ،اما به تنهایی یا به
اتفاق اقوام  .او همسفر سالمندان و معلولین
در جاده های شمال است و به همین نشان که
 20سال تمام این وظیفه افتخاری را به دوش
می کشد  .چه در زمانی که به عنوان سوپروایزر
پرستاری مشغول به خدمت بوده و چه پس
از پایان دوران خدمت  ،همچنان همسفر
مددجویان مانده و خدا می داند تا کی  ،این
اتفاق خوشایند بارها و بارها تکرار خواهد شد .
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اقـدس ابوطالبی یـا همان صفـای کهریزک
 70 ،بهـار از عمـر با عزت و پـر خیر و برکتش
مـی گـذرد و انشـااهلل کـه از ایـن پـس هـم
سلامت و برقرار باشـد و همچنان سرپرسـتی
کاروان های گردشـگری سـالمندان و معلولین
کهریـزک در موسـم سـفر را بر عهـده بگیرد و
جـان تازه ای به مسـافران کهریزکی ببخشـد .

دقایقی کوتاه همنشین صفا می شویم تا
از گذشته و حال برایمان بگوید :

*رویـای کودکی من  ،پرسـتار
شـدن بود
مـن اقدس ابوطالبی هسـتم  ،متولـد تهران
و محله شـهرری  .از کودکی عاشـق پرسـتاری
بودم و هرکسـی از من می پرسـید که دوسـت
داری وقتـی بـزرگ شـدی  ،چـه کاره بشـی ؟
فـورا ً جـواب مـی دادم پرسـتار  .شـاید ایـن
عشـق از محبتـی بـود کـه موقـع بیمـاری از
یـک پرسـتار در جان من نشسـته بود  ،شـاید
هـم ابهـت پوشـیدن لبـاس سـفید پرسـتاری
مـرا مجـذوب خـود کـرده بـود  .هرچه بـود به
راهـی رفتـم کـه عاشـقانه دوسـتش داشـتم .
بعـد از اینکـه دیپلـم بهیـاری گرفتـم و پس از
آن از دانشـگاه شـهید بهشـتی حکم تکنسین
اتـاق عمـل را دریافت کـردم  ،به خواسـته دل
رسـیدم و شـدم پرستار .
اولیـن مقصـد کاری مـن بیمارسـتان
بازرگانـان بـود تـا با لبـاس سـفید  ،خدمتگزار
بیمـاران باشـم  .اگـر چـه مواقعی کـه در اتاق
عمـل کار مـی کردیـم  ،بایـد لبـاس سـبز می
پوشـیدیم اما اصل لباس پرسـتاری سـفید بود
و مـن عاشـق ایـن رنـگ بـودم  .با لبـاس یک
دسـت سـفید و البتـه لبخندی بـر لب خدمت

بیمـاران مـی رسـیدیم تـا هـم دردهایشـان را
بـه جـان بخریـم و هم دسـتوراتی که پزشـک
تجویـز کـرده را بـا دقـت تمـام انجـام دهیم .

*تجربیات زیادی از کار پرستاری
کسب کردم
من هم مثل بسـیاری از پرسـتارهای دیگر ،
دوسـت داشـتم تا در بیمارسـتان های مختلف
خدمـت کنـم تا هیـچ وقـت دچـار یکنواختی
و تکـرار نباشـم  .بنابرایـن در طـول سـال هـا
خدمـت در لبـاس پرسـتاری در بیمارسـتان
هایـی مثـل مهدیـه  ،بازرگانـان  ،خیریـه
ولیعصـر  ،لقمان  ،کوروش  ،شـماره   7و حتی
روانـی رازی در شـیفت هـای مختلـف خدمت
کـردم و اتفاقـاً همیـن کسـب تجربه هـا باعث
شـد تا مسـیر خدمتگـزاری در کهریزک پیش
روی مـن باز شـود.
بـه خاطـرم هسـت وقتـی کـه متـرون
آسایشـگاه به اتفاق جمعی از دانشـجویان برای
بازدیـد به بیمارسـتان بازرگانان آمـده بود و به
پرسـتارها پیشـنهاد می داد که بـرای خدمات
داوطلبانـه  ،سـری هم به کهریـزک بزنند  ،من
و یکـی از همکارانـم داوطلب این کار شـدیم و

بــا ایــن حــال  ،همیــن رفــت و آمدهــای
داوطلبانــه باعــث شــد تــا مهــر کهریــزک
بــه دلــم بنشــیند و قیــد خدمــت در یکــی
از بیمارســتان هــا را بزنــم تــا وقــت بیشــتری
را در آسایشــگاه آنهــم در لبــاس ســوپروایزری
بگذرانــم و باالخــره اینطــور شــد کــه از ابتدای
ســال  68بــه عنــوان کارمنــد آسایشــگاه
کهریــزک مشــغول بــه کار شــدم .

*عاشق دیدن لبخند عزیزانم هستم
خانم ابوطالبی که آماده است از کهریزک
بگوید ،حرارت و اشتیاق بیشتری در چهره

اش نمایان می شود و اینگونه ادامه می دهد:

می دانم خدا اینطور مقدر کرده بود که
عاشق دیدن لبخند عزیزانم در کهریزک باشم و
من همچنان عاشق این لبخندها خواهم ماند .

*تفاوت از زمین تا آسمان
اشتیاق صفای کهریزکی تمامی ندارد ،
چرا که با هیجان بیشتری از قبل ادامه

می دهد :

شـغل پرسـتاری در کهریـزک بـا همـه مراکز
درمانـی دیگـر فـرق دارد  .در بیمارسـتان  ،بیمار
بـرای مـدت چنـد روز بسـتری و ترخیـص مـی
شـود  ،در حالیکـه کهریـزک محـل زندگـی یک
جماعـت بـزرگ اسـت  .بهتـر بگویـم "خانـه و
آبـادی" سـالمندان و معلولیـن اسـت  .همین جا
زندگـی مـی کننـد  ،کار مـی کننـد  ،درمان می
شـوند  ،بـه تفریـح مـی رونـد و عمر خـود را هم
همیـن جـا بـه پایـان می رسـانند .

22سال تمام مسیر کهریزک و بالعکس
را طی کردم تا به سال  90رسیدیم و موقع
خداحافظی با لباس پرستاری بود  .اما این
خداحافظی به معنی ترک کهریزک نبود  ،چرا
که من دیگر عضوی از خانواده کهریزک شده
بودم  .مگر می شود آدم به همین آسانی  ،خانه
و آبادی خود را ترک کند؟ مگر می شود بعد از
بازنشستگی ترک دیار کرد و هر آنچه آموخته و
دیده را تنها به خاطره ها سپرد ؟

بنابراین طبیعی است که باید وضعیت آنان
با مراکز بیمارستانی هم فرق داشته باشد  .آنها
خواسته هایی دارند که انصافاً هم در حد بضاعت
مسئولین کهریزک انجام می شود  .دوست دارند
به سفر بروند  ،به گردش دسته جمعی  ،سینما
و پارک  ،حتی دوست دارند در مناسبت های
مختلف برایشان مراسم بگیرند که می گیرند و
من شاهد این اتفاقات خوشایند هستم .

مـن هـم تـرک دیـار نکـردم  ،چـون نیـاز
داشـتم کـه در کنـار عزیزانـم باشـم  ،حـاال با
هـر بهانـه و مناسـبتی بایـد بـه کهریـزک می
آمـدم تـا دل های مـادران و پـدران و معلولین
جـوان را شـاد کنـم  .مـن کـه از ابتدای سـال
 80همسـفر جاده هـای شـمال و کاروان های
گردشـگری مددجویان شـده بـودم  ،ترک این
خدمـت برایـم غیرممکـن بود .
از قدیـم گفتـه انـد « دل بـه دل راه داره »
 ،عزیـزان مـن در کهریـزک هـم به مـن عادت
کـرده بودنـد و دوسـت داشـتند کـه همسـفر
هـم باشـیم در روزهـا و هفتـه هایـی کـه
کاروان هـای گردشـگری مددجویـان عـازم
سـفرهای دل انگیـز نشـتارود مازنـدران مـی
شـود و چقـدر خـوش می گـذرد و بـه همه ما
 ،بـه آنهـا کـه برای تفریـح و گردش به شـمال

*چرا اولویت من کهریزک بوده و
هست ؟
حاجیـه خانوم بـا ذکر خاطـره ای از
مرحوم مـادر مـی گوید :

چندین بار مادرم به من گفت که معلوم
نیست چرا فقط به فکر کهریزک هستی ؟
معلوم نیست چرا به کهریزک بیشتر از خانواده
توجه داری و حتی یکبار با صدای بلند گفت :
" تو فقط برای کهریزک سر و کله می شکنی ،
بشکن تا ببینیم به کجا می رسی . " .....
مـادرم راسـت مـی گفـت  .دل خـودم هـم
همیشـه گواهـی مـی داد و مـی دهـد کـه
کهریـزک از خانـواده ام واجـب تـر اسـت  ،حاال
چـرا ؟ واقعـاً نمی دانـم  .آنقدر مـی دانم که من

را دوسـت دارم و بـه هیـچ وجـه نمـی توانـم از
اینجـا و از آنها دل بکنـم  .در طول تمام این 32
سـال  ،همـه سـال تحویـل هـا  ،مراسـمات ماه
رمضـان  ،جشـن هـا و دورهمـی هـای مذهبـی
را کنـار عزیزانـم بـودم و از این کار لـذت بردم .
خدای من شاهد است که هیچ وقت نخواستم
و نتوانستم برای عزیزانم کم بگذارم  ،چه زمانی
که به عنوان کارمند اینجا مشغول بودم و چه
بعد از آن  ،همیشه دلم با آنها بوده و هرچه از
دستم بر آمده  ،کوتاهی نکردم .
سـالهای زیادی اسـت که همسـفر مادران و
پـدران و معلولیـن کهریزک هسـتم  .هر سـال
سـعی من بر این اسـت کـه بهترین تـدارک را
برایشـان ببینـم  ،مبـادا از آمدن به سـفر لذت
نبرنـد  .دلـم مـی خواهـد آنقـدر ذوق کننـد و
لـذت ببرنـد تـا بـاور کنم کـه مـن را قابل می
دادنـد که یار و همدمشـان باشـم .

به پایان نمی آید سخنان صفای
کهریزکی  ،اما ...
حاجیه خانوم ابوطالبی سر خوش از گفتار
خود بود و به قول خودش " گفتنی ها را گفتم،
حاال از از این به بعد چه پیش آید "  .با این حال
هم او می داند و هم ما که باید به پایان سخن
برسیم و در نهایت می گوید :
از قـول مـن بـه همـه بگوییـد دیـدن لبخند
نشسـته بـر چهـره یـک معلـول ناتـوان  ،بـه
گنجـی بـزرگ از طال و الماس مـی ارزد  .دیدن
شـادی پـدران و مادرانـی کـه بـه غیـر از خـدا
و کهریـزک پناهگاهـی ندارنـد را نمـی شـود با
هیـچ بهایـی ارزیابـی کـرد و مـن خوشـحالم،
خیلـی خوشـحال کـه لیاقـت داشـتم عمـر و
جوانـی ام را در کهریـزک بگذرانـم .
از خـدای بـزرگ بـرای همـه سلامتی مـی
خواهـم .هـم بـرای مددجویـان و هـم بـرای
کارکنـان  ،همـه بـرای مـن عزیزنـد  ،عزیـز
مـی ماننـد و مـن خاطـر همـه را مـی خواهم
بـرای همیشـه عمر   .
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در هفتـه یـک روز را بـرای خدمت بـه بیماران
در کهریـزک اختصـاص دادیـم  .بیـش از ایـن
هـم نمـی توانسـتم به کهریـزک بیایـم  ،چون
در آن زمان در دو بیمارسـتان مختلف شـیفت
مـی دادم و وقـت خالـی چندانی نداشـتم .

مـی آینـد و بـه من کـه افتخـار خدمتگـزاری
دارم و بـس ...

شـیفته عزیزانـم در اینجا هسـتم  ،من همه آنها
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معرفی گل های آپارتمانی

آنـتـوریـم"
""آنـتـوریـم
()arthurium andreanum

دانیال نارنگ /مسـئول فضای سـبز آسایشـگاه خیریه کهریزک

آنتوریم گیاهی اسـت زیبا از خانواده(آراسه)
بـرگ هـای مخملـی و چشـم نـواز آن در گل
آرایـی جایـگاه ویـژه ای دارد ،صفحـه رنگـی
کـه بـه عنـوان "گل" جلـب نظـر مـی نمایـد.
در حقیقـت رنگـی و بـراق  اسـت کـه گل دم
روباهـی شـکل در انتهای آن قـرار دارد .مزیّت
ایـن گل در گل آرایـی ناشـی از دمگل بسـیار
بلنـد و طـول عمر زیـاد گل بریده آن اسـت .از
مزایـای دیگـر این گیـاه ،طوالنی بـودن دوران
گل دهـی اسـت کـه بـه حـدود سـه مـاه می
رسـد .هـوای گـرم ،مرطـوب و خاک سـبک از
نیـاز هـای ایـن گیاه زیباسـت.

نحوه نگهداری از گیاه " آنتوریم
در منزل
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"

نور :گیاه از تابش اشعه مستقیم آفتاب رنج
می برد ،بهترین نور برای آن نورغیر مستقیم
کنار پنجره است.
دما :تأمین درجه حرارت  21درجه
سانتیگراد در تمام طول سال برای این گیاه
مطلوب است و در زمستان حداقل درجه 16
سانتیگراد باشد.

آبیاری :این گیاه در بهار و تابستان کمی
بیشتر به آبیاری نیاز دارد .خاک گلدان را در
تابستان همیشه مرطوب نگه دارید.
رطوبت :به رطوبت زیادتری احتیاج دارد،
در بهار و تابستان هرچند روز یک بار غبار
پاشی و یا با ریختن آب در زیر گلدانی سنگریزه
دار ،رطوبت تقریباً دائمی و پایدار ایجاد کنید.
مراقب باشید ته گلدان با آب در ارتباط نباشد.
خاک مناسب :مخلوطی از خاک برگ
و خاک سبک بهترین محیط رشد ریشه را
تشکیل می دهند.
تعویض گلدان :پس از اتمام دوران گلدهی
در زمستان ،اقدام به تعویض گلدان نمایید .دقت
کنید که در هر حال گلدان باید دارای زهکش
مناسب برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه باشد.
تمیز کردن برگها :برای تمیز نمودن برگ ها
از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید.
تکثیر :از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته،
اقدام به تکثیر این گیاه زیبا نمایید.

نکته عمومی :اگر گلها ظاهر نمی شوند،
نشان می دهد که نور کافی نیست و باید گیاه را
به محل پرنورتری منتقل نموده و مواظب اشعه
مستقیم آفتاب باشید .این عارضه ممکن است
مربوط به آبیاری زیاد از اندازه نیز باشد.

سواالت رایج در مورد آنتوریم:
حشرات ریزی اطراف گیاه در حال
پرواز هستند :با سم حشره کش موجود در
بازار گیاه را هفته ای یکبار سمپاشی کنید تا
حشرات از بین برود.
برگ ها سیاه می شوند :احتماالً هوا سرد
است .امکان دارد که برگ ها در زمستان با
شیشه سرد در تماس بوده باشند .شرایط را
مساعد نمایید.
برگ ها براق بودن خود را از دست
داده اند :هوا خیلی سرد و خشک است.
غبارپاشی را بیشتر کنید.

معرفی گل های آپارتمانی

" یــوکــا"
()elephantipes yucca
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نحــوه نگهــداری از گیــاه
"یــوکا" در منــزل
نور :به نور زیاد احتیاج دارد ،از نور وسط روز
بخصوص از پشت شیشه بیزار است.
دما :درجـه حـرارت مطلـوب در زمسـتان
 12تـا  16درجه سـانتیگراد و در تابسـتان نیاز
بـه نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن اسـت.

مرطوب ولی در زمستان هر  10روز یکبار
آبیاری کنید.
رطوبـت :در تابسـتان هفتـه ای یکبـار
غبـار پاشـی توصیـه می گـردد و در زمسـتان
هرچندمـاه یکبـار.

تغذیه :نیاز چندانی به تغذیه مصنوعی ندارد
ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان
توصیه شده از طرف فروشنده تغذیه نمایید.
خاک مناسب :خاک لیمولی مناسب ترین
محیط رشد ریشه برای گیاه یوکا است.
تعویــض گلــدان :در  4ســال اول
رشــد ،احتیــاج بــه تعویــض گلــدان ســالیانه
دارد ولــی بــا بعــد از آن تعویــض خــاک هــای
ســطحی گیــاه بــا خــاک جدیــد کافــی بــه
نظــر مــی رســد،در هنــگام تعویــض گلــدان
توجــه نماییــد کــه خــاک کامـ ً
ا پـ ِرس شــود.

جوانه ها در بهار از انتهای گیاه است.
نکتـه عمومی :در صورتـی کـه تمایل به
کاشـت گروهـی گیـاه گلدار بـا گیـاه برگی در
گلـدان بزرگ هسـتید ،گیاه گلـدار را با گلدان
و بـه صـورت مجـزا در گلـدان بـزرگ کاشـت
نماییـد تا بـه نیازهای متفـاوت آنها به آسـانی
پاسـخگو باشید.

سواالت رایج در مورد گیاه یوکا:
برگ هـای زیریـن زرد می شـوند:
نـور کافـی نیسـت .گیـاه را بـه محل پـر نوری
انتقـال دهید.
کلیه برگ های یک شاخه سیاه رنگ

شده و می پوسند :آبیاری بیش از اندازه
است .خاک های سطحی گلدان باید در فاصله
بین دو آبیاری خشک شوند .زهکش گلدان را
بازدید نمایید تا آب از زیر گلدانی خارج شود.
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کمتـر خانـواده ای اسـت کـه با نام و شـکل
ایـن گیـاه زیبـا آشـنا نباشـد .گیاهی اسـت از
خانواده((آگاواسـه)) و بـه قول بعضـی از منابع
از خانـواده ((لیلیاسـه)) .بـرگ هـای بـزرگ و
خنجـری نـوک تیـز و بـه رنـگ سـبز کـه در
کاشـت گروهـی مـورد اسـتفاده فـراوان دارد.
ممکـن اسـت یـک یـا چنـد گیـاه داخـل یک
گلدان کاشـته شـود ،با حـذف جوانـه انتهایی،
گیاه دو یا سـه شـاخه خواهد شـد .بـه آبیاری
کمتـری نیـاز دارد .سـاقه گل دهنـده هرچند
سـال یکبـار نمـودار شـده و گل های سـفید و
کرمـی رنـگ بـه تعـداد زیاد بـه شـکل زنگوله
ای کوچـک ظاهـر مـی گردد.

آبیاری :در تابستان گیاه را همیشه تقریباً

تکثیر :بهترین و آسان ترین روش جداکردن
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
دیـدار سـرزده رئیـس جمهور از
آسایشـگاه خیریـه کهریزک

دیـدار و عیـادت از سـالمندان و معلولین،
بررسـی درخواسـت های کارکنـان و رفع
مشـکالت اجرایـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ،از اهـداف بازدید رییس جمهور
کشـور در ایـن بازدیـد سـرزده بود.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
سید ابراهیم رئیسی ،رییس جمهور کشور روز جمعه
 ۲۱آبان با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ،به
دیدار سالمندان و معلولین این مرکز خیریه آمد.
عیـادت از مددجویـان و شـنیدن درد دلهـای آنـان،
بررسـی درخواسـت های کارکنان و انواع مشـکالت
اجرایـی در نگهـداری و توانبخشـی سـالمندان و
معلولیـن ،از اهـداف حضور سـرزده رییس جمهور در
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بود.
سید ابراهیم رئیسی تکریم سالمندان را
وظیفه همه مردم بویژه دولت و مسئولین
استانی دانست و بر اهتمام جدی در حمایت
از این قشر از جامعه تأکید کرد.

رییـس جمهـور بـا اسـتماع گزارشـی از تنگناهـای
موجـود در اداره آسایشـگاه خیریـه کهریـزک،
دسـتورات الزم را جهـت رسـیدگی هرچـه سـریعتر
ایـن مشـکالت صـادر کـرد.
در دیـدار سـرزده رییس جمهور از آسایشـگاه خیریه
کهریـزک ،اسـتاندار تهران ،فرماندار شهرسـتان ری،
رییـس پلیـس تهـران بـزرگ و جمعـی از مقامـات

دولتـی وی را همراهـی مـی کردند.
گفتنـی اسـت هزینـه هـای سـنگین حامـل هـای
انـرژی ،بیمـه و حقوق کارکنـان  ،یارانـه اختصاصی
بـه مددجویـان و نیز تعمیـر و نگهداری تأسیسـات
زیربنایی ،از جمله مشـکالت اداره آسایشـگاه خیریه
کهریزک اسـت.

مدیـر آسایشـگاه خیریـه
کهریزک؛ گروه هـای نیکوکاری،
سـفیران کهریـزک هسـتند
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محمد رضا صوفی نژاد  ،حضور گروه های
نیکوکاری در آسایشگاه را موجب خیر و
خدمت به این مجموعه دانست و بر تداوم
فعالیت های خیرخواهانه آنان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
نشست مشترک سرگروه های نیکوکاری و مدیران
آسایشگاه خیریه کهریزک در فضایی صمیمی و گرم
برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با ذکر نام شادروان بانو
بهادرزاده موسس گروه های نیکوکاری همراه بود،
هریک از سرگروه های بانوان و آقایان نیکوکار
به طرح دیدگاه های خود در جهت بهبود کیفیت
خدمت رسانی به مددجویان پرداختند .طرح برخی
کمبود ها و افزایش تعداد اعضاء خدمت رسان با توجه
به بهترشدن وضعیت سالمت جامعه ،از مهمترین
دغدغه های مطرح شده بود.
در بخشی از این نشست ،محمد رضا صوفی
نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با
تقدیر از ایثارگری های گروه های نیکوکاری
در کهریزک اظهار داشت  :یکایک شما عزیزان

سفیران کهریزک در جامعه هستید که با معرفی خدمات
انسان دوستانه در این مرکز به عموم مردم شهر ،در
تداوم زندگی مددجویان نقش آفرینی می کنید.
وی تصریح کرد  :معنویت حضور شما در کهریزک
بر هیچ کس پوشیده نیست و همین قدر کافی است
که بگوییم با حضور شما در جمع مددجویان ،آرامش و
آسایش میهمان خانه دل آنان می شود.
صوفی نژاد افزایش نفرات داوطلب خدمت
با توجه به بهبود شرایط ایمنی و سالمت
جامعه در مقابل بیماری کرونا را قابل بررسی
دانست و گفت  :خیر و خدمت ،ره آورد حضور شما
داوطلبان خدمات خداپسندانه است و ما همواره نیازمند
این حضور در کهریزک هستیم.
وی با نگاهی به کتاب «داستان دستان» که
جهت قدردانی از زحمات نیکوکاران به چاپ

رسیده است هم گفت  :قطع ًا این کتاب بدون اشکال
نبوده و الزم است در محتوای آن تجدید نظر هایی
صورت گیرد .اطمینان داشته باشید در سال جاری و در
نسخه جدید ،کلیه مطالب عنوان شده مرتفع خواهد شد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ،عزت و آبروی امروز
این مجموعه را مدیون و مرهون زحمات و خدمات
انسان های بزرگی چون اعضاء گروه های نیکوکاری
دانست و بر تداوم هرچه بیشتر این خدمات تأکید کرد.

در ابتدای این گردهمایی ،گزارشی از وضعیت هزینه
های جاری در  ۶ماه نخست سال و مطابقت آن با سال
گذشته ارائه گردید که نشان از افزایش  ۳۶درصدی
هزینه ها بویژه در اقالم خوراکی و بهداشتی دارد ،حال
آنکه تنها  ٪۲۳به درآمدهای مورد نیاز افزوده شده است
که نیازمند مساعدت روزافزون خیرین جامعه در تأمین
ملزومات و نقدینگی الزم برای اداره امور کهریزک است.
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همراه با دلباختگان ره عشق؛
روز جهانی معلولین در
آسایشگاه خیریه کهریزک
گرامی داشته شد.

بیش از  ۶۵۰معلول جوان و میانسال ساکن
در آسایشگاه خیریه کهریزک ،روز جهانی
معلولین را در کنار حامیان خود گرامی
داشتند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
؛ با هنرنمایی گروه هنری معلولین ،ویژه برنامه
گرامیداشت روز جهانی معلولین در آسایشگاه خیریه
کهریزک آغاز شد.
در این مراسم ،عالوه بر جمع کثیری از معلولین و
مدیران و کارکنان آسایشگاه ،جمعی از مسئولین
شهری کهریزک نیز ترجیح دادند تا در این روز در کنار
خانواده بزرگ کهریزک باشند .امام جمعه ،بخشدار،
شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر کهریزک و

نیز تنی چند از مسئولین بهزیستی شهرستان ری
میهمانان این مراسم زیبا بودند.

در این میان اما گروه دلباختگان ره عشق متشکل از
جوانان هنرمند و فهیم شهر دماوند ،مسئولیت اجرای
انواع برنامه های شاد و مفرح را در روز جهانی معلولین
عهده دار شدند .موسیقی سنتی ،شعبده بازی و برنامه
های کمدی از جمله برنامه هایی بود که یاران مهربان
کهریزک در اجرای آن سنگ تمام گذاشتند ،ضمن
آنکه کلیه اسباب پذیرایی و هدایای معلولین را نیز
به همراه داشتند تا مانند همه خیرین و نیکوکاران
آسایشگاه ثابت کنند که می توان به یاد همنوعان خود
در زندگی و آینده پیش رو بود.

در پایان این مراسم ،به  ۲۰نفر از معلولینی که در
زمینه های مختلف ورزشی ،تحصیلی ،هنرآموزی و
مشارکت در تولید کاالهای هنری بیشترین رتبه را
کسب کرده بودند ،هدایای نفیسی اهدا شد.

گرامیداشـت روز جهانی معلولین تنها بهانه ای است
کـه بـه همـگان یـادآوری شـود معلولین هـم مانند
سـایر افراد جامعـه دارای حقوق مسـاوی و مطالبات
قانونـی هسـتند .حـق برخـورداری از زندگـی آرام،
اشـتغال پایـدار ،تحصیل ،درآمـد کافی و اسـتفاده از
امکانـات شـهری ،حداقـل حقوقـی اسـت کـه باید
بـرای یکایـک آنـان در نظـر گرفته شـود.

دوز ســوم واکســن کرونــا
بــه آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک رســید

 ۱۷۵۰مددجوی سالمند ،معلول و بیمار مبتال
به ام اس به همراه کادر درمان آسایشگاه
خیریه کهریزک ،دوز سوم واکسن کرونا را
دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
با مساعدت اداره بیماری های واگیردار وزارت
بهداشت ،دوز سوم واکسن کرونا به آسایشگاه خیریه
کهریزک رسید.

جانشـین سـتاد کرونا در آسایشگاه خیریه
کهریـزک با تشـکر از وزارت بهداشـت و
سـایر عوامل زیرمجموعه ایـن وزارتخانه،
اظهـار داشـت  :نزدیـک بـه دو سـال اسـت که
کارکنـان آسایشـگاه با جـان و دل از بیمـاران تحت
نظر خود مراقبت می کنند و خوشـحال هسـتیم که
اعلام نماییـم با همین فـداکاری هـا و نظارت های
مسـتمر توانسـته ایـم با کمتریـن عارضه ،سلامت
مددجویـان را تضمین کنیم.
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دکتر حمیده پورفهیم جانشـین سـتاد کرونا
در آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا اعلام
ایـن خبر ،افـزود  :بنـا بر پروتـکل های سـازمان
بهداشـت جهانی و وزارت بهداشـت کشـور ،آن دسته
از افـرادی کـه  ۶مـاه از تزریق دوز دوم واکسـن کرونا
آنان گذشـته ،به مرور سـطح ایمنی نسـبت به بیماری
را از دسـت مـی دهند که باید دوز یـادآور یا همان دوز
سـوم واکسـن کرونـا را دریافت کنند.
دکتر پورفهیم در ادامه نیز گفت  :از آنجایی
که کادر درمان و گروه های خاص در معرض خطر،
اولویت نخست دریافت دوز سوم واکسن کرونا هستند،
اداره بیماری های واگیردار وزارت بهداشت مساعدت
الزم را در این زمینه با آسایشگاه خیریه کهریزک به

عمل آورد تا عوارض ناشی از این بیماری در این
مجموعه خیریه به حداقل برسد.
وی بـا یـادآوری اینکـه واکسیناسـیون
بیشـتر مددجویـان در حـال اتمام اسـت،
هـم گفـت :تعـداد معـدودی از مددجویـان بویژه
آن گروهـی کـه در سـال جـاری پذیـرش و اقامـت
آنـان در کهریـزک بـه انجام رسـیده ،هنـوز  ۶ماه از
تزریق دوز دوم واکسـن را پشـت سـر نگذاشته اند و
بـا رسـیدن به موعـد مقرر ،واکسـن خـود را دریافت
خواهنـد کرد.
دکتـر پورفهیم با نگاهی به واکسیناسـیون
کادر درمـان و مراقبیـن مددجویـان نیـز
گفـت  :کلیـه کارکنـان کادر درمـان و آن دسـته

از پرسـنلی کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا مددجویـان
هسـتند ،مشـمول دریافـت دوز سـوم واکسـن کرونا
مـی شـوند و در حـال دریافت این واکسـن هسـتند.
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آمــوزش کادر پرســتاری بــا
رویکــرد اختــال بلــع در
ســالمندان و معلولیــن

با هدف بهبود وضعیت تغذیه و افزایش
کیفیت زندگی در بیماران مبتال به اختالل
بلع ،آموزش کادر پرستاری در برنامه کاری
مرکز علمی کاربردی کهریزک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛
فریده کامران کارشناس ارشد گفتار درمانی با تشریح
اختالل بلع در سالمندان و معلولین ،بهبود وضعیت
تغذیه ،دریافت کافی مواد غذایی و افزایش کیفیت
زندگی بیماران مبتال به این اختالل را در برنامه
آموزشی کادر پرستاری قرار داد.
وی که در جمع سوپر وایزرها ،ناظران و
جمعی از کادر پرستاری در مرکز علمی
کاربردی کهریزک سخن می گفت ،تصریح
کرد  :به طور کلی اختالل بلع به معنای عبور مواد

غذایی جامد یا مایع ،فقدان احساس حلقی یا بسیاری
دیگر از نارسایی ها در مکانیسم بلع غذا است.
وی با اشاره به برخی عالئم و نشانه های
بلع دهانی_حلقی نیز گفت  :اختالل در کنترل
غذا در دهان ،ناتوانی در کنترل غذا یا بزاق در دهان و
در نتیجه کاهش وزن از نشانه های بارز این اختالالت
در سالمندان و معلولین است.
کامران با برشمردن عوارض ناشی از
اختالل بلع هم گفت  :ورود مواد غذایی به دستگاه

تنفسی ،ذات الریه ،از دست دادن آب بدن و کاهش
وزن نیز در نهایت عوارض جبرانناپذیر برای بیماران
مبتال به اختالل بلع را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس ارشد گفتار درمانی با توصیه
به کادر درمان برای استفاده از مواد غذایی
در بیماران دارای اختالل بلع نیز گفت  :انواع
بافت های غذایی شامل پوره ،میکس ،نرم و معمولی
با تجویز پزشک می تواند کمک شایانی در بهبود
وضعیت سالمت سالمندان و معلولین داشته باشد.

محرومیــت از خدمــات
اجتماعــی بــرای معلولیــن،
معنــا نــدارد
معـاون توانبخشـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ،برخـورداری از یـک زندگـی
سـالم و رفـاه اجتماعـی را حـق همـه
معلولین جامعه دانسـت و بـر پیگیری این
خواسـته هـای قانونـی تأکیـد کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک؛ دکتر حمیده پورفهیم اسـتفاده از
فرصت های شـغلی مناسـب برای زندگی
بهتر و آسـوده را حـق طبیعی همه معلولین
جامعه دانسـت و گفـت  :همه مـا آفریده یک
خداونـد هسـتیم و اگر بعضی از مـا دچار نقص عضو
باشـیم ،هیچ دلیلی بـرای محرومیت از حقـوق برابر
با سـایر افـراد جامعه وجـود ندارد.

یــادی از معلــم فــداکار و
ایثارگــر کهریــزک
حسین ستوده  ،معلم فداکار و مظهر لطف
و ثنای کهریزک پس از عمری خدمت به
جامعه و خلق خدا ،دار فانی را وداع گفت.

پورفهیم اضافه کرد  :گرچه ممکن است هریک
از ما در زندگی دارای حسرت هایی باشیم ،اما به خاطر
می سپاریم که باید این رسم زندگی را پذیرفته و از
سایر توانایی های خود بهترین استفاده را ببریم.
وی با اشاره به زندگی جمع کثیری از
معلولین در کهریزک هم گفت  :عزتمندی
معلولین همواره اولویت نخست ما در این مجموعه
است .اگر امروز امکانات متعدد بسیج می شود تا
معلولین بتوانند به تحصیل ،آموزش موسیقی ،تئاتر،

مسابقات ورزشی و اشتغال و سایر خواسته های خود
برسند ،نشان از پیروی مسئولین آسایشگاه در برابری
حقوق یکسان برای همه افراد جامعه دارد.

معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک با
گرامیداشت روز جهانی معلولین ،خداوند متعال را
بزرگترین پشتیبان خدمتگزاران این مرکز دانست که
از نیات پاک آنان در حمایت از معلولین و سالمندان
آگاهی دارد و همواره یار و یاور خادمین این مجموعه
بوده و انشااهلل از این پس نیز خواهد بود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریه کهریزک؛ به یاد درگذشـت حسـین
سـتوده ،معلم بازنشسته و فداکار کهریزک،
دوسـتان و همسـن و سـال های او شمع و
چراغ محزون روشـن کردند تـا ثابت کنند
کـه قدر مهربانی هـا و ایثارگری هـای او را
فرامـوش نخواهند کرد.

زنده یاد حسین ستوده خصال که تحصیالت عالیه
خود را در دانشگاه تهران پشت سر گذاشته بود ،پس
از  ۳۰سال خدمت در آموزش و پرورش ،در سال
 ۸۳راهی آسایشگاه خیریه کهریزک شد تا عالوه
بر اهدا خانه و هرآنچه در زندگی کسب کرده است،
خود نیز ساکن این مجموعه خیریه گردد و در تداوم
فعالیت های آموزشی همیار معلولین و سالمندان باشد.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
خدمت در سرای فرهنگی ،تنها وظیفه افتخاری این
معلم فداکار نبود ،بلکه بعد از درگذشت وی مشخص
شد که در رفع نیازهای بسیاری از دوستان و شاگردان
خود از محل حقوق بازنشستگی ،داوطلب بذل محبت
بود و تا بود ،به همین منوال ادامه داد.
زنده یاد حسین ستوده پس از  ۱۷سال
خدمت صادقانه و بی منت به همنوعان
خود ،باالخره در سن 88سالگی و به دلیل
عوارض کهنسالی بدرود حیات گفت.
روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با عرض
تسلیت به دوستان و نزدیکان و شاگردان وی  ،آرزوی
سالمت و سعادت برای تمامی همیاران فرهنگی دارد
که در تعلیم و تربیت دانش آموزان معلول و سالمند
کهریزک در تالش هستند.

با حضور دکتر صلواتی زاده؛
فراگیری مهارت های نرم
در برنامه آموزشی کارکنان
آسایشگاه قرار گرفت

با شناخت نفرات برتر ؛
مسابقات ورزشی معلولین
جوان در آسایشگاه خیریه
کهریزک به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات ،بیش از  ۸۰معلول
جوان در دو رشته ورزشی به رقابت با
یکدیگرپرداختند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛
به همت شهرداری منطقه  ۲۰تهران و در روز جهانی

اجتماعی ،پرستاری و هر نوع شغل مرتبط را آموزش
می بینیم ،در حالی که مهارت های نرم عبارتند از
توانایی های ذهنی که نحوه ارتباط و تعامل شما با
سایر افراد را در بر می گیرند.

وی تصریح کرد  :مولفه های شناختی ،هیجانی و
رفتاری از جمله تکنیک های الزم برخورداری از تاب
آوری هستند که به ترتیب شامل افکار و نوع تفسیر
فرد از یک اتفاق ،عاطفه و روحیات احساسی و در
نهایت مولفه شناختی و هیجانی می شود.

دکتر صلواتی زاده با شرح جامعی از تاب
آوری و تکنیک های مختلف آن نیز گفت  :تاب
آوری یعنی داشتن انعطاف الزم برای بازگشت به حالت
عادی .کسانی که تاب آوری را به خوبی می شناسند،
می توانند به آسانی از کنار اتفاقات ناخوشایند و حوادث
زندگی عبور کرده و در مقابل سختی ها دوام آورند.

این استاد دانشگاه در پایان نیز تأکید کرد :
در شرایط کنونی و با وضعیت شغلی که شما در محل
خدمت خود در آسایشگاه دارید ،سلسله آموزش های
فراگیری مهارت های نرم می تواند کمک شایانی در
سالمت شما و در نهایت بهبود خدمت رسانی شود.

معلولین ،مسابقات ورزشی ویلچررانی و بازی های مهارتی
_ حرکتی در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ،بیش از  ۸۰معلول جوان به
رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان ،عیسی شکری،
حسین سعیدی ،مهرداد خراسانی ،حسین ریحانی و مریم
قیطاسی به عنوان نفرات برتر موفق به دریافت جوایز
خود از دست مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک شدند.
آناهیتا فرخی مسئول ورزش آسایشگاه درباره
چگونگی برگزاری این دوره از مسابقات اظهار
داشت  :در مسابقه ویلچررانی ،هیچ گونه محدودیتی برای
شرکت کنندگان قائل نبودیم ،حتی آن دسته از عزیزانی که

با ویلچر برقی و یا به کمک پرستاران خود حرکت می کنند،
اجازه داشتند در این مسابقه نمادین و جذاب شرکت کنند.
فرخی در ادامه افزود  :بازی های پایه ای
مهارتی _ حرکتی برای هماهنگی عصب و عضله و
رشد مهارت های حرکتی معلولین طراحی شده است
که برای اولین بار در سالن ورزشی آسایشگاه اجرا شد.
مسئول ورزش آسایشگاه با تشکر از شهرداری منطقه
 ۲۰تهران که موجبات برگزاری این دوره از مسابقات را
فراهم نمودند ،ورزش و مسابقات ورزشی را از برنامه های
همیشگی معلولین جوان کهریزک اعالم کرد که نقش
تأثیرگذاری در سالمت جسمی و روحی آنان دارد.

41
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

در گام نخست فراگیری مهارت های نرم،
تاب آوری و تکنیک های مختلف برخورداری
از آن در برنامه آموزشی کارکنان کادر
درمان ،پرستاری و امور اجتماعی آسایشگاه
خیریه کهریزک گنجانده شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
دکتر ابوالفضل صلواتی زاده استاد دانشگاه و عضو
کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی
وزارت بهداشت در اولین دوره برگزاری جلسات
آموزشی فراگیری مهارت های نرم ،به تاب آوری و
تکنیک های مختلف آن پرداخت.
وی در توصیف مهارت های نرم اظهار
داشت  :همه ما در محیط های دانشگاهی یا محل
کار خود ،مهارت های سخت همچون مددکاری

شماره 253

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

ارایـه خدمـات آمـوزش و
توانبخشـی روزانـه بـه 66
کـودک مبتال بـه اوتیسـم در
آسایشـگاه خیریـه کهریزک
اسـتان البـرز

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
به  66کودک مبتال به اوتیسم خدمات
آموزش و توانبخشی روزانه ارائه می گردد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :جلسات ماهیانه با خانوده های
داری فرزند اوتیسم در سالن آموزش ساختمان نیلوفر
با هدف آگاهی بخشی خانواده ها و همچنین نحوه
ارائه خدمات آموزش و توانبخشی روزانه به  66نفر از
کودکان مبتال به اوتیسم برگزار شد.
شقایق بنا مسئول مرکز آموزش و
توانبخشی روزانه کودکان اوتیسم در
حاشیه جلسه با خانواده توانخواهان و در
گفتگو با روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز گفت :در این آسایشگاه و در مرکز
آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم  41کودک مبتال
به اختالل اوتیسم بصورت روزانه و  23کودک نیز
بصورت شبانه روزی خدمات دریافت می کنند.
بناء در جلسات ماهیانه با خانواده های دارای فرزند

اوتیسم و در بازدید از مرکز آموزش و توانبخشی روزانه
کودکان اوتیسم افزود :والدین باید عوامل استرسزای
محیط خانواده را شناسایی کنند ،چرا که هر کودکی
در پشت عالئم بدرفتاری خود ،نیازی دارد که باید
نیاز او شناسایی و به حساسیتهای این کودکان بویژه
شنوایی ،لمسی ،سردی و گرمی توجه شود.
مسـئول مرکز آمـوزش و توانبخشـی روزانه کودکان
اوتیسـم در ادامه ضمـن تاکید بر اینکـه راه ارتباط با
کـودک اوتیسـمی ،متفاوت بـا دیگر کودکان اسـت،
اضافـه کـرد :هـر چنـد بیشـتر کـودکان اوتیسـمی،
ارتبـاط کالمـی و چشـمی ندارنـد ،امـا میتـوان از
راههـای غیرکالمـی ماننـد نگاه کـردن بـا او ارتباط
برقـرار و یـا از روشهایـی ماننـد لمس کـردن ،بلند
کـردن تُن صـدا و موسـیقی اسـتفاده کرد.
بناء با اشاره به بخش توانبخشی و کار بر روی
گفتاردرمانی و کاردرمانی افزود :در بخش آموزشی با

انجام کارهای هنری ،ورزشی ،مهارتهای خودیاری،
مهارت ارتباطی و اجتماعی ،شن درمانی ،گل درمانی،
اتاق تاریک و اتاق تیچ وکالس های مهارت افزایی
برای کودکان اوتیسمی برگزار می کنیم.
در ایـن جلسـه همچنیـن خانـم ها شـهباز مـددکار
اجتماعـی و حیـدری مربـی آموزشـی ،درخصـوص
روش آموزشـی پکـس برای کـودکان دارای اختالل
طیـف او تیسـم و مراحـل و ابزارهـای ایـن روش
توضیحـات جامـع و کاملی را به همـراه پاورپوینت و
فیلـم برای خانـواده ها ارائه و بعد از نشسـت خانواده
هـا از مرکـز اوتیسـم بازدیـد کردند.
مرکز روزانه اوتیسم آسایشگاه خیریه کهریزک استان
البرز در سال  ۹۶افتتاح شد و در حال حاضر در این
این مرکز به  66نفر از کودکان روزانه و شبانه روزی
با اختالالت طیف اوتیسم مهارت های آموزشی و
توانبخشی ارائه میشود.

دورهمـی شـاد بـا صـرف
صبحانـه بـه همـت
نیکـوکاران در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز
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دورهمی شاد با صرف صبحانه به همت
نیکوکاران برای معلولین آسایشگاه خیریه
کهریزکاستان البرز برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز :دور همـی شـاد بـا
صـرف صبحانـه به همت نیکوکاران همیشـه همراه
و همدل آسایشـگاه در مرکز نگهدازی و توانبخشـی
معلـوالن و بیماران ام اس سـاختمان یاس به منظور
افزایـش امیـد بـه زندگی با مشـارکت تعـداد زیادی
از مددجویـان و همچنیـن رعایـت پروتـکل هـای
بهداشـتی برگزار شـد.
آغــاز روزی متفــاوت و همــراه بــا امیــد نشــان مــی
دهــد کــه گاهــی همیــن خوشــی هــای کوچــک
مــی توانــد امیــد بــه زندگــی را افزایــش دهــد و

همچنیــن حضــور پــر رنــگ خیریــن لبخنــد را
مهمــان صــورت مددجویــان کردنــد.
خانم دکتر جهانگرد مدیر مرکز جامع
توانبخشی معلوالن یاس گفت :با توجه به
اینکه کرونا زندگی فردی و اجتماعی همه افراد جامعه
را تحت تاثیر قرارداده و محدودیت های را به دنبال

داشته  ،به منظور افزایش روحیه مددجویان ،با برگزاری
دورهمی شاد و صرف صبحانه ،سعی داریم سختی
روزهای کرونایی را برای مددجویان کمتر کنیم که
در این خصوص گروه خیرین ما را در شرایطی که
آسایشگاه در وضعیت سفید قرار دارد همراهی کرده و
کمکهای خود را از ما دریغ نمی کنند

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

شـروع دوبـاره دوره هـای
آموزشـی احیـای قلبـی –
ریـوی در آسایشـگاه خیریه
کهریـزک اسـتان البـرز

اولین دوره دو روزه آموزشی احیای قلبی-
ریوی در آسایشگاه خیریه استان کهریزک
البرز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :اولین دوره دو روزه آموزشی احیای
قلبی-ریوی پیشرفته ضمن خدمت ویژه پرستاران،
بهیاران و مسئوالن مراکز با رعایت پروتکل های
بهداشتی در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
معصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه
کهریزک البرز در گفتگو با روابط عمومی
آسایشگاه در خصوص برگزاری اولین دوره
احیای قلبی-ریوی گفت :این دوره آموزشی
احیای قلبی-ریوی ،ضمن خدمت برای پرستاران ،
بهیاران مراکز و گروه مسئوالن ،بعد از دوسال دوباره در
آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.
وی افـزود :در ایـن دوره احیـای قلبـی یـا CPR
کـه توسـط افـراد آگاه و حاضـر در صحنـه بـرای

بازگردانـدن اعمـال دو عضـو حیاتـی قلـب و ریـه و
رسـاندن خـون و اکسـیژن بـه مغز بـرای جلوگیری
از آسـیب مغزی ،انجام می شـود ،آموزش و شـرکت
کننـدگان اصـول احیـای پیشـرفته طبـق آخریـن
گایـد الیـن انجمـن قلـب امریـکا( )AHAو آخرین
تغییـرات پروتـکل احیـا را فـرا گرفتند.
به گفته مدیر پرستاری آسایشگاه کهریزک البرز،
در اصول احیای پیشرفته قلبی -ریوی طبق آخرین
گاید الین انجمن قلب امریکا به احیاء قلبی -ریوی

در بزرگساالن ،احیاء قلبی -ریوی در کودکان و
شیرخواران ،احیاء قلبی -ریوی در نوزادان و احیاء
قلبی -ریوی در حاملگی و مادران باردار با در
نظر گرفتن نکات مهم بالینی و درمانی مطابق با
توصیه های جدید گایدالین طراحی و تدوین شده است.
این دوره آموزشی که تا کنون بخاطر کرونا برگزار
نمیشد ،با رعایت پروتکل های بهداشتی ،رعایت
فاصله فیزیکی و با حداقل تعداد از آذرماه دوباره از
سر گرفته شد.

گرامیداشـت روز جهانـی
معلول در آسایشـگاه خیریه
کهریـزک اسـتان البرز

این مرکز  340معلول ضایعه نخایی و بیمار ام اس در
کالس های هنری و آموزشی شرکت و دستسازهای
آنها در نمایشگاه عرضه و به فروش می رسد.
به گفته مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز،
در این مرکز همچنین  ۱۰۳کودک معلول
ذهنی زیر  ۱۴سال نیز نگهداری میشود.
دکتر وجدانی در پایان اظهار داشت :معلوالن چنانچه
به حکمت برخی از توانشان کاسته  ،به رحمت درهای
بیشمار دیگری به توانمندی شان افزوده شده و این
حکمت و رحمت را به نیکی بشناسیم و از توانمندی های
پرمعنای آنها نیز بهره ببریم.
کریم قدیانلو عضو شواری شهر محمد
شهر که به همراه آقایان عزیزی و
اسکندری مهمان جشن بزرگ روز معلول

بودند در گفتگوی با خبرنگار روابط عمومی
آسایشگاه گفت :روز جهانی معلولین تبریک ندارد
ولی یقینا فرصت بسیار مناسبی برای یادآوری حقوق
افراد دارای معلولیت است .وی در ادامه از زحمات کادر
درمان و مراقبتی تشکر و قدر دانی کرد و افزود :حقیقتا
کهریزک قطعه ای از بهشت است و این بهترین
حسن و فرصت برای ما اعضای شورای شهر محمد
شهر است که همراه همیشگی و دوستدار واقعی این
مجموعه باشیم و بتوانیم در راستای تحقق رسالت
آسایشگاه خیریه کهریزک گام های مهمی را برداریم.
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز از سال  ۸۶در
محمدشهر ،میزبان معلوالن ضایعه نخایی ،بیماران ام
اس ،کودکان معلول ذهنی و سالمندان است و این
مرکز از طریق کمک های مردمی اداره می شود
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به مناسبت روز جهانی معلول ُجنگ شادی
در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
برای معلولین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :صبح روز پنج شنبه به مناسبت
گرامیداشت  12آذرروز جهانی معلولین با حضور مدیر
آسایشگاه ،معاونین ،برخی از اعضای شورای شهر
محمد شهر و تعدادی از معلولین مراسم جشنی
درسالن رستوران آسایشگاه برگزار شد.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان
البرز در گفتگو با روابط عمومی این مرکز
ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین با
بیان اینکه معلوالن مصداق بارز حکمت و
رحمت خداوند هستند ،افزود :هر ساله دوازدهم
آذر روزی برای شادی بیش از  340معلول توانمند این
مرکز خیریه است که ُجنگ شادی ،همراه با جشن و
شادی برایشان برگزار میشود.
دکتر افشین وجدانی روشن اضافه کرد :در
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

برگزاری كارگاه مهارت فرزند
پروری در آسایشگاه خیریه
كهريزك استان البرز

كارگاه مهارت فرزند پروري در آسایشگاه
خیریه كهريزك استان البرز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :کارگاه مهارت آموزي خانواده در
نحوه ارتباط با فرزندان خود به همت واحد روانشناسی
با هدف افزایش سطح آگاهی والدین در برقراری
ارتباط با کودکان در سالن آموزش ساختمان نیلوفر
برگزار شد.
اين كارگاه به همت واحد روانشناسی مرکز آموزش
و توانبخشی روزانه کودکان اتیسم و مرکز آموزش و
توانبخشی روزانه کودکان معلول ذهنی در سه جلسه
دو ساعته از تاریخ  22آبان لغايت  8آذر ماه برگزار شد.
پانته آ حجتی همدانی روانشناس مرکز
آموزش و توانبخشی روزانه کودکان اتیسم
در این جلسه ضمن تاکید برای حضور در
این کارگاها افزود :اين كارگاه با عنوان "مهارت

فرزندپروری" برای خانواده هاي عالقه مند با هداف
افزایش سطح آگاهی والدین در برقراری ارتباط با
کودکان و نحوه مدیریت و کنترل مشکالت رفتاری
کودکان برگزار شد.
حجتی در ادامه بیان کرد :والدين موثرترين
افراد زندگي بچه ها هستند و از ابتدای زندگي او در
دسترسي و ارتباط نزديک هستند والدين مهمترين
الگوی رفتاری فرزندان هستند و از نقش اساسي

والدين در محافظت فرزندان می توان به موارد ذیل
اشاره کرد:
رابطه امن و سالم والدين با کودکان  ،نظارت والدين
بر فرزندان و ايجاد مقررات مناسب برای آنان ،انتقال
مناسب ارزش های اخالقي و اجتماعي به آنان،
حضور والدين در بخش های مختلف زندگي فرزندان،
حمايت والدين از جنبه های مختلف عاطفي ،فکری،
اجتماعي و اقتصادی

گامی محکم برای رقابت های
بوچیای کشوری و تقدیر از
ورزشکاران کهریزک البرز
در مراسـمی از شـرکت کننـدگان در
رقابـت هـای انتخابـی تیـم ملـی بوچیا از
ورزشـکاران آسایشـگاه خیریـه کهریزک
البـرز تقدیر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز :بـا حضـور کلهـر
مسـئول انجمن اسـتعداد یابی بوچیای استان البرز از
 ۷نفـر از ورزشـکاران معلول بوچیا آسایشـگاه خیریه
کهریـزک اسـتان البـرز کـه به صـورت مجـازی در
رقابـت هـای بوچیای کشـوری و انتخابـی تیم ملی،
شـرکت کردنـد ،تقدیر شـد.

تجلیـل از برگزیدگان دومین
دوره مسـابقه عکاسـی
بـا موبایـل (مجـازی) در
آسایشـگاه خیریـه کهریزک
اسـتان البـرز

به گفته ترابی ،شرکت کنندگان از معلولین ضایع نخاعی
و بیماران ام اس آسایشگاه خیریه کهریزک البرز هستند.

ترابی مسئول ورزش آسایشگاه خیریه
کهریزک استان البرز گفت  :این رقابت ها از
 ۲۱تا  ۲۹آبان ماه در سالن ورزش یاس با حضور ۷
شرکت کننده از مرکز شبانه روزی یاس۲ ،نفراز بخش
خانم ها و  ۵نفر از بخش آقایان برگزار و کلیپ های
تهیه شده برای شرکت در مسابقات ارسال شد.

مسئول ورزش آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز اضافه کرد :نتایج این مسابقات طی ماه جاری
از طریق انجمن بوچیا اعالم و منتخبین به اردوی تیم
ملي فراخوانده می شوند.

همزمان در روز جهانی معلول از نفرات
برتر دومین دوره مسابقه عکاسی با
موبایل(مجازی) ویژه کارکنان و مددجویان
کهریزک البرز تجلیل شد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز :همزمان در روز جهانی
معلول از برگزیدگان دومین دوره مسابقه عکاسی با
موبایل(مجازی) ،با موضوع زندگی زیباست ویژه کارکنان

و مددجویان با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.
یاسمین پی داوودی مسئول امور هنری و
مسئول برگزاری این مسابقه در گفتگو با
خبرنگار روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز گفت :در دومین دوره مسابقه عکاسی
 ١٥٥عكس ارسال که  ٦٥اثر مورد داوری قرار گرفت.
وی افزود :این مسابقه بين دو گروه كاركنان و
مددجويان برگزار که در نهایت  ۷اثر برگزیده شد.
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به گفته مسئول برگزاری دومین دوره مسابقه عکاسی
با موبایل ،در گروه كاركنان مرضيه وجدان رتبه اول،
مهسا باقري و آرزو حسن زاده بطور مشترک دوم و
حسين عظيمی حائز رتبه سوم شد.
پی داودی اضافه کرد :مهين پور صفار ،حسينعلي
محمدی و فاطمه فروشی در گروه مددجویان جایگاه
اول تا سوم رو کسب کردند.
در این روزهای کرونائی گرچه زندگی تمام افراد
جامعه و مددجویان تحت الشعاع قرار گرفته اما به
منظور ایجاد سرگرمی ،کاهش طنش و اضطراب و
ایجاد انگیزه سالم در افراد به ویژه توانخواهان اهمیت
به برنامه های سرگرمی و تفریحی با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی بیش از بیش مورد توجه
مسئولین آسایشگاه قرار گرفته است .

نشسـت آموزشـی گـروه
پرسـتاری و پزشـکی در
آسایشـگاه خیریـه کهریزک
اسـتان البـرز

نمایش آثار هنری مددجویان
کـهـریـزک ،در نمـایشـگاه
توانبخشی استــان البــرز

در نمایشـگاه توانبخشـی مددجویـان
بهزیسـتی اسـتان البـرز ،آثـار هنـری
مددجویـان آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
اسـتان البـرز بـه نمایـش گذاشـته شـد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :آثار هنری مددجویان کهریزک
استان البرز در نمایشگاه توانبخشی مددجویان
بهزیستی استان البرز به مدت دو روز در مرکز خرید
نهراد مال کرج به نمایش گذاشته شد.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز گفت :این نشست برای شناسایی بیماران
سکته مغزی و با حضور دکتر محمد کریمی متخصص
مغز و اعصاب برگزار شد.
وی افزود :در این نشست پزشکان و پرستاران با
ریسک فاکتور های سکته مغزی که در بیماران زمینه
ای ممکن است منجر به سکته مغزی شوند آشنا شدند.
پی داوودی مسئول هنری آسايشگاه خیریه
کهریزک استان البرز در گفتگو با روابط
عمومی این مرکز گفت :این نمایشگاه به
مناسبت روز جهانی معلول و به مدت  ۲روز در مرکز
خرید مهرادمال دایر شده است.
وی افزود :در این نمایشگاه  ،معلوالن هنرمند
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز آثاری از قبیل
نقاشی و دست سازه های هنری خود را ارائه کردند.
به گفته مسئول هنری آسايشگاه خیریه کهریزک
استان البرز ،با شناسایی ظرفیت های هنری و توانمند
کردن هنرمندان دارای معلولیت ،می توان به آنها جان
دوباره بخشید و با برگزاری نمایشگاه های هنری
هنرمندان دارای نیاز ویژه ،می توان بستر تعامل و

دکتر محمد کریمی ،متخصص مغز و اعصاب
هم به عالیم سکته مغزی ،دسته بندی افتراق

و انواع سکته مغزی اشاره کرد وگفت :زمان
طالیی در افرادی که سکته مغزی کرده اند ،باید مد
نظر گرفته شود ،زیرا در ساعت طالیی و انتقال بیمار به

بیمارستان می توان از بروز خطر بیشتر جلوگیری کرد.
ورود آنان به جامعه را فراهم ساخت.

پی داوودی اضافه کرد :این دست نمایشگاه ها به
عنوان پل ارتباطی میان هنرجویان (دارای نیاز ویژه
که معمو ًال به دلیل شرایط خود کمتر دیده می شوند)
و جامعه هنری است ،زیرا ضمن مهارت آموزی،
بستر های مناسبی در زمینه اشتغال آنان فراهم میشود.
این نمایشگاه سیزدهم و چهاردهم آذرماه در مرکز
خرید مهرادمال برپاست.

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ،کودکان
معلول ذهنی و اوتیسم ،معلوالن ضایع نخاعی و
بیماران ام اس و سالمندان نگهداری و مراقبت
میشوند.
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نشست آموزشی ضمن خدمت کارکنان
گروه پرستاری و پزشکی با رعایت
پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز :نشسـت آموزشـی
ضمـن خدمـت کارکنان گروه پرسـتاری و پزشـکی
به منظور شناسـایی بیماران سـکته مغـزی با رعایت
پروتـکل هـای بهداشـتی در سـالن آمفـی تئاتـر
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک البـرز برگـزار شـد.
معصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه
خیریه کهریزک استان البرز و مسئول
برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با
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متولدین فروردین

مثبت نگری همراه با احتیاط عبارت کلیدی این ماه شماست .شاید در باالترین وضعیت
ممکن قرار نداشته باشید ،ولی دارید در مسیر خود به سوی پیشرفت حرکت می کنید و
به زودی به موقعیت های بهتری دست پیدا خواهید کرد .آذر ماه اگر بخواهید زیادتر از حد
توانتان مسئولیت قبول کنید نقشه های خودتان را بهم خواهید ریخت و وقتی به کسانی
که منتظر نتیجه کارتان هستند بگویید که نرسیده اید آن را انجام دهید ،آنها را حسابی
دلخور خواهید کرد .به جای این که با بلندپروازی بخواهید دنیا را در دست بگیرید سعی
کنید از توانایی هایتان در حدی که ممکن است نهایت بهره را ببرید.

متولدین اردیبهشت
در این ماه ممکن است اختالف بین دنیای درونتان و شرایط موجود به طور قابل
مالحظه ای زیاد شود .اگر دنیای واقعیتان خیلی از رویاهایتان فاصله گرفته باشد وقتی
برای دلسوزی برای خودتان نخوهید داشت .آذرماه بجای این که با حسرت به فاصله بین
خودتان و هدف هایتان نگاه کنید ،اولویت را به انجام وظایف و تعهداتی بدهید که نیاز به
رسیدگی فوری شما دارند .به نظر می رسد که کیهان می خواهد شما را مورد آزمایش قرار
دهد .شما باید این امتحان را به بهترین نحو ممکن پشت سر بگذارید تا بتوانید از فرصت
های فوق العاده ای که در هفته های آینده در انتظارتان هستند بهره ببرید.

متولدین خرداد
آذر ماه مواظب کسانی که می خواهند قورباغه را رنگ کرده و جای گنجشک به شما
بفروشند باشید .اگر کسی می خواهد شما را قانع به پذیرفتن چیزی بکند که در آینده
برایتان فوق العاده خواهد بود به حرف هایش منطقی فکر کرده و تا می توانید او را در این
رابطه سوال پیچ کنید .شاید طرف مقابلتان حتی خودش هم نداند که چقدر دارد در این
مورد بزرگنمایی می کند ،ولی این دلیل نمی شود که شما قربانی بعدی او باشید .در این
ماه فاصله گرفتن از دیگران برای مدت زمانی اندک ،به شما کمک خواهد کرد تا سر فرصت
نتیجه گیری های الزم را انجام دهید و دست به کارهایی بزنید که برایتان مفید خواهند بود.

متولدین تیر

شاید احساس کنید که همه چیز عوض شده است ،ولی به طور غریبی همه چیز سر
جای خودش است .در واقع این نگرش شما است که تغییر یافته و به شرایط موجود از
زاویه دیگری دارید نگاه می کنید و این موضوع می تواند روی رابطه عاطفی شما تاثیرات
مثبتی داشته باشد .ولی هنوز هم نسبت به گزینه های مختلف پیش روی خود تردید دارید
و نمی دانید کدام یک را باید انتخاب کنید .در این ماه انتخاب های خود را درست انجام  
دهید که ماه های آتی درباره آنها با حسرت و پشیمانی مواجه نشوید .یک انتخاب صحیح
می تواند سرعت پیشرفت شما را چندین برابر کند.

متولدین مرداد

در حـال حاضـر خانـه و خانـواده تـان بـرای شـما مرکـز دنیـا هسـتند .با ایـن حال
سـرابی در راهتان قرار دارد که آنقدر شـما را به سـوی خود می کشـد که می خواهید
همـه چیـز را رهـا کـرده و به سـوی آن برویـد .از طرفـی دلتان مـی خواهـد ارتباطات
اجتماعـی خـود را گسـترش دهیـد ،و از طرف دیگر وابسـتگی احساسـیتان بـه خانه و
خانـواده زمـان زیـادی برای ایـن کار باقی نمی گـذارد .در این ماه قبـل از این که به هر
پیشـنهادی جـواب مثبـت بدهید حواسـتان را خوب جمـع کنید تا به دردسـر نیافتید.

متولدین شهریور

امروز کافی است در انتخاب کلمه هایتان چند اشتباه کوچک داشته باشید تا
یک دعوای ناخواسته به راه بیندازید .شما در دنیای رویاها و خیالپردازی دارید سیر
می کنید ولی بهتر است زیاد هم در این عالم خودتان را گم نکنید و پایتان روی
زمین باشد .توصیه می شود اسرار خود را با دیگران در میان نگذارید و احساساتتان
را در ذهن خود بررسی کنید .به احساسات درونی خود اعتماد کنید تا ببینید چه
زمانی باید آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید .با خوش شانسی و فرصت هایی که
سر راهتان قرار می گیرند مبارزه نکنید.

متولدین مهر

ایده آل های سطح باالیی که برای روابطتان در سر دارید خیلی وقت ها با
واقعیت ارتباطتان مطابقت ندارد .این ماه رسیدن به اهدافتان با توجه به این که
یکی از نزدیکانتان ممکن است در راه موفقیتتان قرار بگیرد کار سختی به نظر
می سد .به جای این که تسلیم بی اعتمادی دیگران به خودتان شوید سر حرف
خودتان بمانید و از استعدادهای خود استفاده کرده و در مورد هدایت وضعیت
موجود تصمیم بگیرید .در رابطه عاطفیتان ممکن است به صورت ناگهانی مشکلی
پیش بیاید و ذهنتان را درگیر کند ،اگر خوب به این موضوع نگاه کنید خواهید دید.

متولدین آبان

رسـیدگی کـردن بـه تمـام مسـئولیت هایی کـه در ایـن ماه بـه دوش داریـد تقریبا
غیـر ممکن اسـت ،ولـی گذراندن وقتتان با نگرانـی در مورد آنها نتیجـه چندان رضایت
بخشـی نخواهـد داشـت .اگر دسـت از سـرزنش کـردن خودتـان برداشـته و بـا آرامش
بـه کارهایتـان برسـید همـه چیز خیلـی خوب پیـش خواهد رفـت .توجه خـود را روی
وظایفتان متمرکز کنید و مهار ذهن مضطرب خود را در دسـت بگیرید .اگر مسـئولیت
هایـی کـه به عهده داریـد را با منطق و برنامه ریزی بپذیرید شـانس موفقیتتان بیشـتر
خواهـد بـود .کارهایتان را درسـت و بـا برنامه ریزی انجـام دهید.

متولدین آذر
با وجود این که در ظاهر به نظر می رسد که برای موج تغییرات بسیار آماده اید و
می توانید همگام با آنها پیش بروید ،در واقع احساس می کنید که بدجوری گرفتار شده
اید .مقاومت شما بیش از هر زمان دیگری است و حاضر نیستید در مورد عقاید غیر
منطقی خود به مذاکره بپردازید .شما می دانید در دلتان چه می گذرد و این برای شما
تعیین کننده پایان ماجراست .با این حال حرف زدن در مورد منشاء اصلی احساستان
می تواند صحبت کردن در مورد آن را به تجربه ای مثبت و خوشایند تبدیل کند.

متولدین دی

احسـاس مـی کنیـد کـه دوره ای از زندگیتـان دارد بـه پایـان مـی رسـد و
دلتـان از حـاال بـرای چیزهایـی کـه داریـد پشـت سـر مـی گذاریـد تنگ شـده
اسـت .آنچـه شـما را ناراحـت کرده اسـت مسـائل مادی نیسـت ،ولـی دلتان می
خواهـد زمـان را تحـت کنتـرل خـود در آورده و جلـوی پیشـرفت آن را بگیرید.
ولـی هیـچ کـس نمـی تواند جلـوی زمـان را بگیـرد ،نهایـت کاری که از دسـت
شـما برمـی آید این اسـت که نهایـت اسـتفاده را از زمانتان ببرید و در پیشـرفت
خـود بـه سـوی آینـده بـا دقـت ،احتیـاط و در عین حال شـجاعت پیـش بروید.

متولدین بهمن
این ماه به نظر می رسد مدار جدیدی در مغزتان فعال شده و شما را از خوابی عمیق بیدار کرده
است .به طور ناگهانی به جای این که به فکر انجام دادن وظایفتان باشید منتظر فرصتی برای
نشان دادن شایستگی هایتان هستید .با این حال باید در مورد این هیجان ناگهانی با احتیاط رفتار
کنید ،وگرنه ممکن است با افراط بیش از حد در این کار خودتان را آنقدر خسته کنید که قدرتی
برای تمام کردن کاری که شروع کرده اید برایتان باقی نماند .به جای این که سعی کنید تمام
کارها را به انجام برسانید یک برنامه ریزی منطقی انجام دهید که آنها را تا پایان ماه تکمیل کنید.

متولدین اسفند
ایده آل های سطح باالیی که برای روابطتان در سر دارید خیلی وقت ها با واقعیت ارتباطتان
مطابقت ندارد .این ماه رسیدن به اهدافتان با توجه به این که یکی از نزدیکانتان ممکن است در
راه موفقیتتان قرار بگیرد کار سختی به نظر می سد .به جای این که تسلیم بی اعتمادی دیگران
به خودتان شوید سر حرف خودتان بمانید و از استعدادهای خود استفاده کرده و در مورد هدایت
وضعیت موجود تصمیم بگیرید .در رابطه عاطفیتان ممکن است به صورت ناگهانی مشکلی
پیش بیاید و ذهنتان را درگیر کند ،اگر خوب به این موضوع نگاه کنید خواهید دید که این
مشکل یک شبه به وجود نیامده و اگر زودتر به آن رسیدگی می کردید کار به اینجا نمی کشید.
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