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هدایت بهاءالدینی  .مدیر عامل مؤسسه نرجس

نقش مشا کرت اجتماعی رد
احقاق حقوق معلولین

در ســال  ۱۹۹۲از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد روز ســوم دســامبر بهعنــوان روز جهانــی معلولیــن تعییــن و اعــام

شــد .از آن تاریــخ ،هــر ســاله در ایــن روز مراســم و برنامههــای خاصــی برگــزار میشــود کــه هــدف از ایــن برنامــه هــا ،ارتقــاء و رشــد
بینــش عمومــی جامعــه دربــاره مســائل مربــوط بــه معلولیــن و ایجــاد شــرایطی اســت کــه میتوانــد ســبب شــود معلــوالن فرصــت یابنــد
اســتعدادهای خ ـ ّ
ا ِق علمــی ،اقتصــادی ،هنــری ،ورزشــی و فکــری خــود را رشــد داده و آن را نــه تنهــا بــرای منافــع خــود ،بلکــه بــرای

غنــی ســازی جامعــه بــه کار گیرنــد .اگــر در نظــر داشــته باشــیم ،کــه بــر اســاس آمــار رســمی و جهانــی حــدود  ۱۰درصــد افــراد جامعــه
را معلولیــن تشــکیل میدهنــد( ،تقریبــاً  ۷۰۰میلیــون نفــر معلــول) بــه راحتــی درمییابیــم ،پیوســتن و نقــش داشــتن افــراد معلــول
درتمامــی جنبههــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه جهانــی ،تــا چــه انــدازه از یکســو ضــروری و حیاتــی اســت و از

ســوی دیگــر چــه نیــروی عظیمــی را بــه میــدان فعالیتهــای اجتماعــی تزریــق مینمایــد.

براســاس شــعاری کــه درســال  ۱۹۹۹بــا مضمــون (امــکان دسترســی بــرای همــه در هــزاره جدیــد) توســط مجمــع عمومــی ســازمان

ملــل متحــد برگزیــده شــد و ســرلوحه امــور قــرار گرفــت ،انتظــار میرفــت ،در کلیــه کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد ،شــرایط

برخــورداری معلــوالن از امکانــات عمومــی و همگانــی جامعــه تســهیل شــود ،امــا درعمــل اینگونــه نشــد و همچنــان جمــع کثیــری بــه
دلیــل نقــص در سیســتم روحــی ،مغــزی ،جســمی و حســی نــه تنهــا از معلولیــت رنــج میبرنــد ،بلکــه بــهدلیــل تبعیضهــای موجــود در
جوامــع مختلــف ،از دسترســی بــه امکانــات اولیــه زندگــی نیــز محــروم هســتند .اینــان هرکجــا کــه باشــند و در هــر نقطـهای از دنیــا کــه

بــه ســر برنــد بــه دلیــل موانــع ظاهــری و یــا اجتماعــی بــا محدودیتهــای شــدیدی در زندگــی خــود مواجــه میشــوند .در طــی بیســت
ســال اخیــر کوشــشهای چشــمگیری در شناســاندن و معرفــی اشــخاص معلــول بــه جامعــه انســانی صــورت پذیرفتــه اســت .یکــی

ازمــواردی کــه میتــوان از آن بــه عنــوان نقطــه عطفــی در ایــن زمینــه نــام بــرد اعــام ســال  ۱۹۸۱میــادی بــه عنــوان ســال جهانــی

معلولیــن بــود کــه توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد صــورت پذیرفــت .ســپس ســال  ۱۹۸۳تــا ســال۱۹۹۲میالدی بهعنــوان

دهــه جهانــی معلولیــن اعــام شــد ،تــا ایــن اقــدام بتوانــد کیفیــت و شــرکت فعاالنــه و همهجانبــه افــراد معلــول در زندگــی اجتماعــی
را گســترش و ارتقــاء بخشــد،که متاســفانه بــاز هــم بهدلیــل عــد م همــکاری مناســب دولتهــا ،بخــش اعظمــی از ایــن اهــداف محقــق

نگردیــده اســت .بهنظــر میرســد راه اصلــی بــرون رفــت از ایــن وضعیــت ،تــاش بیشــتر معلــوالن و قــدرت گرفتــن تشــکلهای مــردم
نهــاد معلولیــن اســت .بــه منظــور مشــارکت همــه معلولیــن در تعییــن آینــده و سرنوشــت خــود ،اخیــرا ً عنــوان « روز جهانــی معلــوالن»
بــه « روز جهانــی کــم توانــان» تغییــر یافتــه تــا همــه افــرادی کــه بــه نوعــی در زمــره ایــن دســته از انســانها محســوب میشــوند در
ایــن کمپیــن جهانــی نقــش واقعــی خــود را ایفــاء نماینــد.

مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس ،یــک تشــکل مــردم نهــاد اســت کــه از ســال  ،۱۳۷۴بــه همــت جمعــی از نیکــوکاران خیراندیــش فعالیــت

خــود را بــا پذیــرش  ۳۰کــودک معلــول و بیسرپرســت ،آغــاز نمــوده ،پــس از رب ـع قــرن فعالیــت ،امــروز ،بــا تحــت پوشــش داشــتن
بالــغ بــر  ۲۵۰نفــر توانخــواه دختــر و پســر زیــر و بــاالی  ۱۴ســال ،بــا میــزان متفــاوت معلولیــت ،از ســطح آموزشپذیــر ،تــا خفیــف،

ـق ذهنــی و جســمی ،در راســتای احقــاق حقــوق معلولیــن و تأمیــن شــرایط مناســب نگهــداری وتوانبخشــی آنــان قــدم
متوســط و عمیـ ِ
برمـیدارد کــه بــه دلیــل ارائــه خدمــات فراتــر از اســتانداردهای ملــی ،درحــال حاضــر بهعنــوان یکــی از مراکــز نمونــه و الگــوی کشــوری

شــناخته میشــود .چیــزی کــه در اندیشــه بنیانگــزاران ســرای نرجــس بهعنــوان اولیــن و اساســیترین اصــل فعالیــت نقــش بســته،

عــدم وابســتگی بــه امکانــات دولتــی ،شــفافیت و روشــن بــودن تمامــی مراحــل اقدامــات بهویــژه مســائل مالــی و دخــل وخــرج مؤسســه،
همچنیــن مشــارکت دادن عمــوم نیکاندیشــان جامعــه در تأمیــن هزینههــای مــورد نیــاز نگهــداری و توانبخشــی معلولیــن اســت کــه

بــه یــاری خداونــد تاکنــون در ایــن زمینــه موفــق بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،عــاوه برنگهــداری توانخواهــان ،ســاالنه بالــغ بــر

 ۳۰نفــر از توانخواهــان ،بهمنظــور کاهــش محدودیتهــای حرکتــی و افزایــش اســتقالل فــردی تحــت درمــان و عملهــای جراحــی

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

2

متعــدد قــرار میگیرنــد و بخــش اعظــم هزینــه ســنگین درمــان توانخواهــان نیــز توســط نیکــوکاران جامعــه و بــا همــکاری داوطلبانــه

پزشــکان خیــر تأمیــن میگــردد .بــه امیــد روزی کــه حقــوق حقــه معلولیــن ،درســایه حضــور مؤثــر معلــوالن در تصمیــم گیریهــای
کالن جهانــی بهطــور کامــل اســتیفاء گــردد.

هنگامیکه فرزندانت طبق خواسته و آرزوهای تو زندگیشان را بنا نکردند ،تو مورد تقدیر قرار میگیری

دکترحمیدرضا موسوی مدنی  .سردبیر نشریه

باز هم پاییز رفت و زمستان آمد
پاییــز هــم گذشــت و زمســتان فــرا رســید ،معمــوالً در فصلهــای ســرد ،خطــر شــیوع ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا هــم زیــاد میشــود .ایــن

روزهــا عــاوه بــر افرایــش نگرانــی از شــیوع آنفلونــزا و ســرماخوردگی ،نگرانــی از افزایــش ابتــا بــه کرونــا و آغــاز مــوج چهــارم همهگیــری،
دغدغــه عمــوم مــردم و همچنیــن دسـتاندرکاران حــوزه ســامت ،درمــان و بهداشــت اســت .از یکســو هنــوز واکســن و درمــان قطعــی
و مطمئنــی بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری و ویــروس پیچیــده در دســترس نیســت و از ســوی دیگــر ،تغییــرات مســتمر و پیدرپــی ژنــوم

ویــروس کوویــد  ۱۹امیــد ِدس ـتیابی فــوری و یــا در آینــده نزدیــک بــه درمــان مؤثــر را روز بــه روز کمرنگتــر مینمایــد .از آنجاییکــه

پیشبینــی رونــد ایــن بیمــاری در زمســتان پیچیــده و نامعلــوم اســت ،لــذا در حــال حاضــر قویتریــن گزینــه بــرای در امــان مانــدن از
آســیبهای کرونــا ،رعایــت دســتورالعملها و پروتکلهــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه فیزیکــی اســت کــه هرچنــد ســاده و پیــش پــا

افتــاده بهنظــر میرســند ،لیکــن در مــدت ایــن یکســال همهگیــری بیمــاری کرونــا ،کارآمــدی خــود را ثابــت کردهانــد.

در مراکــزی کــه تجمعــی از افــراد وجــود دارنــد ،از جملــه مراکــز نگهــداری معلولیــن و ســالمندان ،دقــت و توجــه بــه رعایــت شــیوه
نامههــای بهداشــت فــردی و اجتماعــی میبایســت مضاعــف باشــد ،چــرا کــه سیســتم ایمنــی معلولیــن و ســالمندان بهخــودی خــود

نســبت بــه ســایرین ضعیفتــر اســت و آلودگیهایــی کــه بــرای دیگــران ناچیــز اســت و تهدیــد جــدی بــه شــمار نم ـیرود ،میتوانــد

بــرای معلولیــن و ســالمندان مهلــک و کشــنده باشــد .خوشــبختانه بــه دلیــل حساســیت فوقالعــاده زیــاد مســئولین ســرای نرجــس و
پایــش مســتمر و دقیــق مددیــاران ،توانخواهــان ،کارکنــان و حتــی مراجعیــن بــه مؤسســه ،تــا امــروز ،نشــانهای از ویــروس کرونــا در
مرکــز بــه چشــم نخــورده ،مضاف ـاً اینکــه بــا ه ـمکاری ارگانهــای دیگــر از جملــه مرکــز بهداشــت ،کلیــه کارکنــان و توانخواهــان در
مقابــل آنفلونــزای فصلــی واکســینه شــدهاند و در پائیــز و زمســتان جــاری ،میــزان ابتــا بــه ســرماخوردگی و آنفلونــزا هــم ناچیــز بــوده
اســت.

ـروس مهاجــم ،فصــل زمســتان را هــم بــدون
انتظــار داریــم بــا ادامــه شــرایط قرنطینــه و حفــظ هوشــیاری کامــل در مقابلــه بــا ایــن ویـ ِ

بیمــاری ســپری کــرده و بــه فصــل بهــار و تــازه شــدن فضــای طبیعــت پیونــد دهیــم و امیــدوار باشــیم کــه در بهــار پیــش رو ،درمــان
مناســب و قطعــی ایــن بیمــاری خطرنــاک در دســترس بشــریت قــرار گیــرد   ...ان شــاءاهلل
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وقتی بخت و اقبال در خانهات میآید ،با آمادگی کامل با آن روبرو شو
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تیــم فوتبــال ســالنی (فوتســال) هنرمنــدان تحــت عنــوان
«ســتارگان هنــر» کــه بــرای انجــام بــازی دوســتانه بــا تیــم
پیشکســوتان فــارس بــه شــیراز آمــده بــود ،بــا هماهنگــی
قبلــی مهــدی شــیری فوتبالیســت نیکاندیــش ،بازیکــن اســبق
تیــم ملــی ،اســتقالل و پرســپولیس و ســفیر نیکــوکاری مؤسســه
خیریــه مردمــی نرجــس ،بــا رعایــت دقیــق پروتکلهــای بهداشــتی
و ایمنــی ،از ســرای نرجــس بازدیــد نمودنــد .دوازده نفــر از اعضــاء
تیــم فوتســال ،پــس ازبازدیــد کوتاهــی از بخــش نگهــداری و خانــه
کــودک پناهگاهــی فیــروز پــاک و دیــدار بــا کــودکان معلــول و
بیسرپرســت خیریــه نرجــس ،در دفتــر مدیریــت حضــور یافتنــد.
ابتــدا هدایــت بهاءالدینــی مدیــر عامــل مؤسســه ،ضمــن عــرض
خیرمقــدم از توجــه هنرمنــدان و ورزشــکاران محبــوب نســبت بــه
فرزنــدان ســرای نرجــس سپاســگزاری وقدردانــی نمودنــد .ســپس
ســیدجواد هاشــمی بــه نمایندگــی از تیــم هنرمنــدان ،از مدیــر،
مســئولین وکارکنــان خــدوم مؤسســه بهخاطــر اینکــه بــه آنــان
فرصــت آشــنائی بــا مرکــز و توانخواهــان داده شــده ،تشــکر نمــوده
و اظهــار تمایــل کردنــد ســفیر نیکــوکاری موسســه باشــند .در ادامــه
هومــن جــوادی ،سرپرســت تیــم هــم ضمــن ابــراز رضایــت از ایــن
بازدیــد ،از تالشهــای کارکنــان مجموعــه تقدیــر نمــوده و اظهــار
داشــتند :تیــم فوتســال هنرمنــدان بــه مناســبتهای مختلــف از
مراکــز نگهــداری معلولیــن ،ســالمندان و بیمــاران خــاص در تهــران
و سراسرکشــور بازدیــد نمودهانــد امــا بــه جــرأت میتوانــم بگویــم
مشــابه مرکــز نرجــس تاکنــون یــا اصــا ندیدهایــم و یــا خیلــی
انگشــت شــمار بودهانــد .بههمیــن خاطــر عــاوه بــر اینکــه از ایــن
پــس بهصــورت مــداوم و مســتمر همــراه ســرای نرجــس خواهیــم
بــود ،حتم ـاً بــه دیگــر دوســتان و هنرمنــدان هــم خیریــه نرجــس

را معرفــی و بــرای بازدیــد و همــکاری بــا ایــن مجموعــه آنهــا
را تشــویق و ترغیــب مینمائیــم .در پایــان ،لــوح و پیمــان نامــه
ســفیر نیکــوکاری اعضــاء تیــم فوتســال توســط مدیرعامــل مؤسســه
بــه آنــان اهــدا شــد.
اعضا تیم شامل آقایان:
هومــن جــوادی ،ســید جــواد هاشــمی ،فرهــاد جواهــرکالم،
محمدرضاعیوضــی ،بهنــام بانــی ،حامدبــرادران ،بهــرام افشــاری،
حســنخان محمدپــور ،حســین شمســائی ،نیمــا نکیســا،
بهرنــگ علــوی ،مهــدی ماهانــی ،مبیــن شــادلو ،احمــد محمــدی،
علی عبدالمالکی ،آرش نوائی ،علی سفلی ،مجتبی پوربخش

ـر
ـطوره صبـ
ـتقامت و اسـ
ـتار ،اسـ
پرسـ

کسی که رسم و مرامش به دهـر تیمار است،
                       دریغ و دردکه چندی است خویش بیمار است.
ز بس که خوب و نجیب است و پاک و مردم دوست،
                              اگرچه خسته ،ولی سخت گرم ایثار است.
فرشتهای است،که از لطف کردگـار رحیم،
                           به درد دوست و هم دشمنش ،پرستار است.
درود اهل جهان بر وجود آنکه غمش،
                         فزون زاهل جهان است و لیک غمخوار است.
چــه بایــد کــرد کــه نمیشــود و قــادر نیســتیم ،جانفشــانیهای
کادر درمــان از عالیتریــن متخصصیــن ،پزشــکان ،پرســتاران،
مراقبیــن ســامت ،تــا بهیــاران ،بیماربــران ،نیروهــای خدماتــی
و ....را هیــچ جــوری جبــران کنیــم مگــر بــا رعایــت مقــررات و
پروتکلهــای دوران قرنطینــه کــه متأســفانه ،خیلــی از ماهــا در
رعایــت ایــن دســتورالعملها جِ ّدیــت چندانــی نداریــم .امیداســت،
بــا رعایــت مــوارد قرنطینــه ،کمــک نمائیــم تــا مشــکالتو
زحمــات پرســتاران ایثارگــر وکادر درمــان زحمتکــش ،اگــر
کمتــر نمیشــود ،حداقــل افزونتــر نگــردد .امســال نیــز بــه روال
ســالهای گذشــته ،روز پرســتار ،همزمــان بــا میــاد فرخنــده
حضــرت زینــب کبــری«س» اســوه صبــر و اســتقامت ،طــی مراســم
باشــکوهی در مؤسســه خیریــه نرجــس گرامــی داشــته شــد .در ایــن
مراســم کــه بــا رعایــت کامــل مــوارد ایمنــی و بهداشــتی و بــا حفــظ

به خودت احترام بگذار .در برابر هر آنچه که حق است ،تو بهترین قاضی هستی

فاصلــه فیزیکــی برگــزار گردیــد ،بهاءالدینــی مدیــر عامــل مؤسســه
باحضــور در محــل کار پرســتاران درمانــگاه شــبانهروزی ،پرســتاران
و مراقبیــن بخــش نگهــداری و خانههــای کــودک پناهگاهــی،
ضمــن قدردانــی از زحمــات آنــان ،بــا اهــدای هدایــا و شــاخههای
گل ،تالشهــای فرشــتگان ســپیدپوش مؤسســه خیریــه نرجــس  ،
بهویــژه در دوران شــیوع کرونــا را ارج نهادنــد.

را نثــار زمینیــان نــوع دوســت مینمــود ،کارکنــان نیکاندیــش
ســرای نرجــس ،بخشــی از وجــود ارزشــمند خــود ،خونشــان را بــه
همشــهریان و هموطنــان نیازمنــد خــون ،اهــدا نمودنــد . ...ایــن در
حالــی اســت کــه بیشــتر ایــن عزیــزان بهدلیــل نــوع حرفــه و شــغل
خــود ،نیازمنــد حفــظ قــوای بدنــی و تقویــت نیــرو و تــوان جســمانی
شــان نیــز هســتند ،نکتــه مهمتــر اینکــه ،مــردم فــداکار شــیراز نیــز
بــا دیــدن اشــتیاق کارکنــان ســرای نرجــس بــرای اهــداء بخشــی از
زندگــی و خــون خــود ،تحــت تاثیــر ایــن همدلــی و ایثــار قرارگرفتــه،
و آنهــا نیــز پــا بــه پــای کارکنــان ســرای نرجــس ،بــا اهــدای خــون،
دیــن خویــش بــه اجتمــاع را ادا کردنــد.

شــب چلــــه

ادای دیــن کارکنــان ســرای
نرجــس بــا اهــدای خــون

کارت را درست انجام بده ،بهخصوص وقتی که کسی تو را زیر نظر دارد
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ســرزمین عاطفــه و کشــور مهربانــی ،حــد و مــرز نــدارد .دردیــار
مهربانــی ،رنــگ و نــژاد ،دیــن و مذهــب ،گویــش و زبــان ،ســن و
ســال ،جنســیت ،فقــر و ثــروت ،هیــچ یــک جایــگاه و نمــودی نــدارد.
وقتــی موضــوع انســان دوســتی و همنــوع پــروری در میــان اســت،
همــه ایــن عوامــل رنــگ میبازنــد و تنهــا رنگــی کــه خودنمائــی
میکنــد ،رنــگ ســبز از خودگذشــتگی و ایثــار اســت .اوایــل آذرمــاه،
زمانیکــه کارکنــان نیکــوکار و خیراندیــش مؤسســه خیریــه مردمــی
نرجــس ،اطــاع یافتنــد ذخیــره خــون اســتان در همــه گروههــا
بهشــدت کاهــش یافتــه و بــه مرحلــه بحرانــی و اضطــرار رســیده،
ایــن ایثارگــران ،داوطلبانــه جهــت اهــدا خــون خــود ثبت نــام نموده،
ضمــن هماهنگــی بــا مدیــران و مســئولین ســازمان انتقــال خــون
شــیراز ،روز یکشــنبه   1399/09/16درحالیکــه خداونــد کریــم
دروازههــای رحمــت خــود را گشــوده و آســمان بــاران مهربانیــش

بــرای کــودکان معلــول و فرشــتگان معصــوم ســرای نرجــس ،هــر
روز و هرســاعت میتوانســت ،یلدائــی بســیار طوالنــی و تیــره باشــد،
اگــر پرتــو آفتــاب مهربانــی و عنایــت نیکــوکاران و خیریــن عزیــز
نبود...امســال بــه دلیــل شــرایط قرنطینــه و شــیوع ویــروس کرونــا،
گرچــه فرزنــدان معلــول و بیسرپرســت ســرای نرجــس ،مراســم
خــاص و جشــن شــب یلــدا را هماننــد دیگــر ســالها نداشــتند ،امــا،
نیکــوکاران دریــا دل بــاز هــم فرزنــدان معنــوی خــود را فرامــوش
نکرده،کــودکان معلــول و فرشــتگان زمینــی ســرای نرجــس ،امســال
نیــز ماننــد ســالهای گذشــته بــا همــت نیکــوکاران مهربــان،
مراســم ســنتی و باســتانی شــب یلــدا را برگــزار نمودنــد .درایــن
مراســم کــه بهدلیــل پیشگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و
کاهــش خطــر گســترش بیمــاری کوویــد  ،۱۹بــا محدودیتهــا و
مراقبتهــای خــاص بهداشــتی برگــزار شــد ،اگــر چــه برخــاف
ســالهای گذشــته ،کــودکان از حضــور فیزیکــی و دیــدار والدیــن
معنــوی خویــش محــروم بودنــد ،امــا خیریــن نیکاندیــش ،بــاز هــم
بــا ارســال هدایــای متنــوع و برقــراری تمــاس تلفنــی ،در شــادمانی
فرشــتگان خیریــه مردمــی نرجــس مشــارکت نمودنــد.
دعــای خیرکــودکان معلــول و بیسرپرســت ســرای نرجــس ،رفیــق
راهتــان بــاد.
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گپی خودمانی با
هومن جوادی
خواننــده ،مؤســس و
مدیــر تیــم فوتبــال
سـتارگـان هنـر
ـدید؟ زمانــی کــه بــرای انجــام
ـنا شـ
ـه آشـ
ـا مؤسسـ
ـی بـ
ـه راهـ
از چـ
یــک مســابقه خیریــه بــه شــیراز اومدیــم بــه دعــوت دوســت عزیــزم مهــدی
شــیری کــه از فوتبالیس ـتهای بــزرگ شــیرازی اســت و مدتــی اســت کــه بــا
مــا آشــنایی و ارتبــاط دارد و در مســابقات خیریــه هــم همــراه تیــم هنرمنــدان
اســت ،قــرار شــد در قالــب مســابقات خیریــه ،یــک بــازی هــم بــا تیــم منتخــب
شــیراز داشــته باشــیم و درآمــد حاصــل از آن بــه نفــع کــودکان معلــول و
بیسرپرســت مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز هزینــه شــود ...توفیــق
خداونــد بــود کــه از ایــن طریــق بــا مؤسســه آشــنا شــدم و موقعیتــی پیــدا
شــد کــه بــا بقیــه دوســتان هنرمنــد ،زمانیکــه در شــیراز بودیــم بیائیــم و از
نزدیــک مؤسســه رو ببینیــم.

ـد؟ حــس و حــال
ـان کنیـ
ـه بیـ
ـد مؤسسـ
ـون را از بازدیـ
ـس و حالتـ
حـ

بســیار عجیبــی بــود گرچــه مــا در تیــم فوتبــال ســتارگان هنــر ایــران از ۲۰
ســال پیــش کنــار همدیگــه هســتیم و باتفــاق هنرمنــدان متعــددی در ایــن
مــدت بســیار طوالنــی مؤسســات خیریــه بســیاری رو رفتیــم و بازدیــد کردیــم،
امــا خیلــی بیپــرده میتونــمبگــم ایــن بازدیــد بــا بقیــه بازدیدهــا خیلــی
تفــاوت داشــت .مــا بــا اینکــه بــا فضــای اینگونــه مراکــز آشــنا هســتیم ،و
در مراکــز مختلــف حــس نوعدوســتی را تجربــه میکنیــم ،امــا هــر بــار دیــدن
بچههــای معلــول بــاز هــم حــال آدم رو دگرگــون میکنــد.

هدفتــون از تشــکیل تیــم و بازیهــای خیریــه چــی بــوده؟ ک ً
ال

فلســفه تشــکیل تیــم مــا ،انجــام کارهــای عامالمنفعــه از طریــق فعالیتهــای
ورزشــی هســت .شــالوده و پایــه تشــکیل تیــم هــم مــرام دوســتی و چارچــوب
رفاقــت هســت ،بههمیــن دلیــل همگــی بــا هــم کارهــای هماهنگــی را انجــام
میدیــم .اینکــه بــه چــه دلیــل بــازی رو بــه نفــع مؤسســه برگــزار کردیــم.
دلیــل بازیهــای مــا فقــط خیریــه اســت مــا یــک ســری هنرمنــد هســتیم
موسسـه خیریه
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کــه فوتبــال حرفــ ه اصلیمــان نیســت و بــرد و باخــت هــم برامــون معنــی
نــداره خیلــی جاهــا رفتیــم بــرای اینکــه بــازی را ببازیــم تــا بــا باختنمــون
خنــده بــر لــب کــس دیگــه بیــاد .بــا باختنمــون مانــدگار شــدیم .خــدا را شــکر
میکنــم کــه تونســتیم تــو ایــن  ۲۰ســال جاهــای مختلفــی را بریــم و بــرای

مؤسســات خیریــه مختلــف بــازی کنیــم بیــش از  ۷۰۰بــازی خیریــه توســط
هنرمنــدان بــه صــورت عــام المنفعــه برگــزار شــده و خــدا را شــکر خــوب
بــوده . ...مــا میبازیــم امــا میمونیــم و فرهنگســازی میکنیــم و امیــدوارم
از ایــن اتفاقهــا بیشــتر بیفتــه .مؤسســه نرجــس شــیراز را هــم از همیــن
طریــق رفاقتــی شــناختیم و بــا اشــتیاق اومدیــم.
ً
ـد؟ ایــن رو هــم شــخصا اعتقــاد
ـدان داریـ
ـر هنرمنـ
ـا دیگـ
ـی بـ
صحبتـ
دارم کــه خداونــد هــر کســی را هــر جایــی دعــوت نمیکنــه ،یقیــن دارم امــروز
اینجــا دعــوت شــده بودیــم کــه ایــن حــال بهمــون دســت بــده بــه چنــد
دلیــل یکــی اینکــه شــکر خــدا را بــه جــا بیاریــم بــه خاطــر ســامتی کــه
بهمــون بخشــیده ،دوم اینکــه از شــما بزرگانــی کــه فــارغ از هــر وابســتگی
بــه مســائل دنیــوی و مــادی و مالــی از خودگذشــتگی میکنیــد و از ایــن
بچههــا مراقبــت میکنیــد ،درس بگیریــم و آموختههایمــان را بــه تیــم
فرهنــگ و رســانه منتقــل کــرده و از طریــق هنرمنــدان بــه جامعــه تزریــق
نماییــم و اثبــات کنیــم کــه مــا فقــط بــرای خودمــان زندگــی نمیکنیــم و
قــراره کــه بخاطــر عمــوم مــردم زندگــی کنیــم ...مــا هنرمنــدان بایــد بدانیــم
هرچــی داریــم ،فقــط مــال خودمــون نیســت بایــد کمــک کنیــم بایــد بقیــه
رو هــم دعــوت کنیــم بــه مشــارکت و کمــک کــردن بــه همنوعــان در هــر
قشــری کــه هســتند و هــر جایــی کــه ضعــف دارنــد .مث ـ ً
ا مؤسســه نرجــس
از بچههــای معلــول ذهنــی و جســمی و کــودکان بیسرپرســت نگهــداری
میکننــد .مراکــز دیگــه بیمــاران کلیــوی بیمارهــای ســرطانی رو نگهــداری
میکنــن و از ایــن قشــر آدمهــا در کشــور زیــاد داریــم بــه هــر حــال همــه
مــا وظیفــه انســانی ،اخالقــی و وجدانــی داریــم کــه بــه همنوعانمــون کمــک
کنیــم .نمیشــه دعــا کــرد کــه امیدواریــم هیــچ وقــت هیــچ آســیب دیــدهای
در دنیــا نباشــه چیــزی هســت کــه همیشــه هســت بــه دالیــل مختلــف .یکــی
از دالیلــش اینــه کــه خداونــد میخــواد بــه مــا نشــون بــده تــا شــکرگزارش
باشــیم و بایــد بــه بقیــه کمــک کنیــم.

عملکــرد مؤسســه را چگونــه دیدیــد؟ فعالیــت مؤسســه بســیار

عالــی بــود و مدیریــت مجموعــه ،انســان بســیار فرهیختــه و بزرگــواری اســت

به مواهبی که از قبل داشتی ،توجه کن

و خودشــان نیــز بــا جــون و دلشــون بــه ایــن معلولیــن کمــک میکنــد .و
امیدواریــم کــه خداونــد در هــر دو دنیــا بــه ایشــان و بــه همــه پرســنل مؤسســه
جــزای خیردهــد و در ادامــه ایــن مســیر اســتوار نگهتــون بــداره .شــما نــه
تنهــا از خودگذشــتگی میکنیــد بلکــه بــه مــا هــم درس میدیــد .خیلــی
خوشــحالم از اینکــه امــروز اینجــا بــودم.

ـر؟ در آخــر صحبتــی کــه دارم با دوســتان و هنرمندان
ـرف آخــ
و حـ

و کل مــردم عزیــز کشــورمان کــه بیاییــد بــا هــم دیگــه خــوب بــودن را معنــا
بکنیــم ،بیاییــد کنــار همدیگــه باشــیم ،تیــم فوتبــال ســتارگان هنــر ایــران
بــرای فرهنــگ ســازی و اعتــای دو کلمــه مهربانــی و احتــرام درســت شــده،

مــا دوســت داریــم کــه مهربانــی و احتــرام را فریــاد بزنیــم .مــن خــودم شــخصاً
فکــر میکنــم کــه رعایــت ایــن دو تــا عبــارت ،رعایــت مهربانــی و رعایــت
احتــرام میتونــه مشــکل بســیار زیــادی رو از قســمتهای مختلــف مملکــت
مــا را حــل کنــه اگــر بــا هــم مهربــان باشــیم بــه هــم احتــرام بگذاریــم و بــه

حــق هــم احتــرام بگذاریــم بــه رفتــار هــم احتــرام بگذاریــم و عقایــد هــم
احتــرام بگذاریــم بســیاری از مشــکالت حــل میشــه بــازم ممنونــم کــه مــا را در
جمــع خودتــون پذیرفتیــد امیــدوارم بــازم فرصــت پیــش بیــاد کــه مــا بــاز هــم
بیایــم شــیراز شــما را ببینیــم و ازتــون درس انســانیت یــاد بگیریــم.
تهیه و تدوین :نرگس باصری مسؤل روابط عمومی مؤسسه
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جالل و جبروت خودت را تأیید کن ،دنیا به هوش سرشار و دلربایی تو نیاز دارد

آیـا صدای ضبط شده
افراد مدرک محسوب

می شود؟

احتمــاالً بــرای شــما هــم ایــن ســوال پیــش آمــده کــه آیــا از صــدای ضبــط

افتــرا ،قــذف ،اخــاذی و  ....باشــد ،میتوانــد دارای مســئولیت کیفــری شــود.

شــده مکالمــه تلفنــی یــا صدایــی کــه ضبــط کــردهام ،میتوانــم در دادگاه

امــا صــرف ضبــط مکالمــه و یــا گفتــار رد و بــدل شــده توســط اشــخاص حاضــر

بــرای اثبــات ادعــای خــود بــه عنــوان مــدرک اســتفاده کنــم؟

در آن ،فاقــد هرگونــه وصــف مجرمانــه اســت و هیــچ گونــه رویــه قضایــی نیــز

آیا ضبط صدا جرم است؟

مبنــی بــر مجرمانــه بــودن صــرف ضبــط مکالمــات شــخصی وجــود نــدارد.

حفــظ حریــم شــخصی  -خصوصــی افــراد و رعایــت اســرار و اطالعــات آنــان،
نظیــر مکاتبــات شــخصی ،دادههــای الکترونیکــی در قالــب ایمیــل و امثــال

جرمانگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی

آن ،مذاکــرات شــفاهی و مکالمــات تلفنــی از مصادیــق بــارز حقــوق اساســی

بــه موجــب قانــون مجــازات اســامی ،هــر یــک از مســتخدمین و مأموریــن

شــهروندان اســت .اهمیــت ایــن موضــوع از حیــث اجتماعــی و اخالقــی ابتــدا در

دولتــی ،مراســات یــا مخابــرات یــا مکالمــات تلفنــی اشــخاص را در غیــر

اصــل  25قانــون اساســی و پــس از آن جهــت تکریــم و پاسداشــت ،در قوانیــن
موضوعــه ذکــر شــده و بعضــاً جــرم انــگاری (جــرم تلقــی نمــودن توســط

مــواردی کــه قانــون اجــازه داده حســب مــورد مفتــوح یــا توقیــف یــا معــدوم یــا
بازرســی یــا ضبــط یــا اســتراق ســمع نمایــد یــا بــدون اجــازهی صاحبــان آنهــا

قانونگــذار ) شــده اســت.

مطالــب آنهــا را افشــاء نمایــد بــه حبــس از یــک تــا ســه ســال و یــا جــزای

در ایــن نوشــتار بــه بررســی عناصــر قانونــی و مــادی ضبــط صــدای اشــخاص

نقــدی از شــش تــا هجــده میلیــون ریــال محکــوم خواهــد شــد.

پرداختــه و مشــخص میکنیــم ضبــط صــدای اشــخاص در چــه حالتــی توســط
قانونگــذار جــرم محســوب میشــود.

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی

عنــوان دلیــل بــه دادگاه ارائــه شــود؟

اســتفاده از صــدای ضبــط شــده اشــخاص بــه عنــوان مــدرک در دادگاه فاقــد

قانــون اساســی ،بــه لحــاظ درجــه اهمیــت و اســتناد ،مــادر تمامــی قوانیــن

اعتبــار اســت ،زیــرا ارائــه ادل ـهای کــه از طریــق غیرقانونــی بــه دســت آمــده

اســت و هی ـچگاه مصوبــه ،قانــون یــا مقــررهای نبایــد بــا موازیــن آن مغایــرت

باشــد مــورد قبــول نیســت.

داشــته باشــد.

امــا ارائهکننــده صــدای ضبــط شــده اشــخاص در مراجــع رســمی و دادگاه،

اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است:

طبــق قانــون اساســی و مــاده  ۵۸۲بخــش تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی

طبــق تفســیری کــه توســط حقوقدانــان و قانونگــذار ارایــه شــده و مبنــای

مصــوب ســال  ،۱۳۷۵قابــل تعقیــب کیفــری اســت.بنابراین ضبــط صــدا و

وضــع ســایر قوانیــن و مقــررات در ایــن زمینــه میباشــد ،صِ ــرف ضبــط صــدا،

انتشــار آن بــه صــورت غیرقانونــی و در صورتــی کــه علیــه فــرد باشــد مــورد

ممنــوع نیســت ،بلکــه چنانچــه بــا انتشــار آن بــدون رضایــت طــرف مقابــل

قبــول دادگاه نیســت و ادلــه قانونــی بــه حســاب نمیآیــد.

همــراه بــوده و یــا علیــه وی اســتفاده گــردد ،جــرم تلقــی میشــود.

نکتــه :چنانچــه صــدای ضبــط شــده چــه در مکالمــه تلفنــی و غیــر آن،
متضمــن اقــرار شــخص علیــه خــودش باشــد (مثـ ً
ا فــرد بگویــد مــن بــه تــو دو

برخــی افــراد بــه واســطه شــغلی کــه دارنــد اقتضــای کارشــان ضبــط مکالمــه
طــرف مقابــل اســت .مثـ ً
ا روزنامــه نــگاران و خبرنــگاران کــه در پــی مصاحبه با

میلیــون تومــان بدهــکارم) و فــرد مقابــل از ضبــط شــدن صــدای خــود مطلــع

آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

نباشــد ،اقــرار قانونــی محســوب نمیگــردد و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

اشــخاص هســتند غالبـاً بایــد از وســیله ضبــط صدا یــا مکالمــات اســتفاده کنند.

نکات تکمیلی:

وکال هــم برخــی بــرای اینکــه نکاتــی فرامــوش نشــود ممکــن اســت صــدای

آنچــه کــه در قانــون در بــاب ضبــط صــدا جرمانــگاری شــده اســت ،شــنود
پنهانــی یــا اصطالح ـاً اســتراق ســمع بــوده و متضمــن ورود شــخص ثالــث بــه

در ابتــدای برقــراری ارتبــاط اعــام میکننــد ایــن گفتگو بــرای مقاصد آموزشــی

مکالمــات تلفنــی یــا دادههــای اینترنتــی اســت ،نــه طرفیــن مکالمــه.

و نظارتــی ضبــط میشــود .علیرغــم تاکیــد شــدید قانــون اساســی بــر حفــظ

مــاده 582قانــون مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات و همچنیــن مــاده 3

مــوکل را ضبــط کننــد .یــا در تمــاس بــا خیلــی از مؤسســات خصوصــی و دولتی

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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آیــا صــدای ضبــط شــده میتوانــد مســتند صــدور حکــم و بــه

حریــم شــخصی افــراد ،صِ ــرف ضبــط صــدا ،بــرای افــراد عــادی

قانــون جرایــم رایانــهای مقــرر مــیدارد شــنود پنهانــی و کنتــرل مکالمــات

جرمانــگاری نشــده اســت .بــه عبــارت روانتــر ،نمیتــوان شــخصی را بــه

تلفنــی اشــخاص در غیــر مــواردی کــه قانــون اجــازه داده اســت ،جرم محســوب

اتهــام ضبــط صــدا در دادگاه متهــم کــرد .مگــر اینکــه از صــدای ضبــط

میشــود و مرتکــب بــه حبــس یــا جــزای نقــدی محکــوم خواهــد شــد.

شــده ،علیــه شــخص اســتفاده کــرده بــه طــوری کــه آبــرو و حیثیــت وی را

کنتــرل تلفــن افــراد در مــواردی کــه بــه امنیــت کشــور مربــوط اســت و

خدش ـهدار نمایــد یــا موجبــات ضــرر بــه وی را فراهــم ســازد .لــذا در صــورت

یــا بــرای احقــاق حقــوق اشــخاص بــه نظــر قاضــی ضــروری تشــخیص داده

ســوء اســتفاده از مطالــب ضبــط شــده توســط هــر یــک از طرفیــن ،اگــر ایــن

میشود ،جایز است.

ســوء اســتفاده منطبــق بــا ســایر عناویــن مجرمانــه مثــل توهیــن ،تهمــت،

گردآوری و تدوین :حمید عرفانی کارشناس و مشاور حقوقی مؤسسه

همیشه بهترین پیامدها را برای خودت و دیگران پیشبینی کن

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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5
تـــمرینسـاده

برای سینه خیز رفتن نوزادان

در صورتــی کــه احســاس میکنیــد کــه
کودکتــان در زمینــه ســینهخیز رفتــن
دچــار تاخیــر اســت و یــا مشــکالتی باعــث
شــده کــه او مرحلــه ســینهخیز رفتــن را
نتوانــد بهصــورت طبیعــی انجــام دهــد
ایــن مقالــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا
بتوانیــد مشــکالت احتمالــی کــودک خــود
را بررســی کنیــد و در صــورت برطــرف
نمــودن آن بــه آمــوزش ســینهخیز
رفتــن کــودک خــود بــه صــورت ســاده
بپردازیــد.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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در کودکانــی کــه بــه صــورت نرمــال
مراحــل طبیعــی تحــرک و رشــد حرکتــی
را بــه دســت میآورنــد ،خوشــبختانه
نیــازی بــه آمــوزش ایــن مراحــل از
قبیــل ســینهخیز رفتــن نیســت امــا در
برخــی از کــودکان تغییــر قابــل توجهــی را
در مراحــل رشــد حرکتــی نظیــر ســینهخیز
رفتــن مشــاهده میکنیــم کــه ایــن
مقالــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا
بتوانیــد ســینهخیز رفتــن را در آنهــا
تســهیل کنیــد.
در نظــر داشــته باشــید کــه در صورتــی کــه
کــودک شــما دچــار مشــکالت زمینــه ای و
بیماریهــای خــاص میباشــد ابتــدا بایــد
مشــکل را بــا پزشــک مغــز و اعصــاب و یــا
متخصصیــن کار درمانــی در میــان بگذاریــد
ســپس در صــورت آمادگــی کودکتــان بــرای
انجــام مرحلــه ســینهخیز ،متخصصیــن کار
درمانــی میتواننــد بــه شــما جهــت آمــوزش
ترفندهــای ســینهخیز کمــک کننــد .برخــی
از کــودکان فلــج مغــزی یــا ســیپی در
انجــام فراینــد ســینهخیز دچــار مشــکالتی
هســتند کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل
ضعــف عضــات و یــا اسپاســم در برخــی از
عضــات میباشــد .متخصصیــن کاردرمانــی

بــا ارزیابــی دقیــق کــودکان ایــن مشــکالت
را شناســایی کــرده و بــا رفــع موانعــی کــه
در ســینهخیز رفتــن کــودکان فلــج مغــزی
وجــود دارد بــه آنهــا کمــک میکننــد تــا
ســینهخیز رفتــن را بیاموزنــد.
تیــم کاردرمانــی جســمی مرکــز جامــع
توانبخشــی ایــران بــا بهرهگیــری از
بهتریــن و مؤثرتریــن تکنیکهــای آمــوزش
ســینهخیز در کــودکان تاخیــر حرکتــی
و کــودکان ســیپی ایــن امــکان را بــرای
کــودکان ســیپی فراهــم میکنــد تــا
بتواننــد برحســب ســطح توانایــی خــود و
ســن مناســب مرحلــه حرکتــی ســینهخیز را
کــه در بهبــود مراحــل بعــدی حرکتــی نیــز
نقــش بســیار مهمــی دارد بــه دســت آورنــد.
چگونــه میتوانــم بــه کودکمــان در
ســینهخیز رفتــن کمــک کنیــم
در اینجــا بــه پنــج روش مختلــف اشــاره
میکنیــم تــا کــودک خــود را بــه انجــام
مرحلــه ســینهخیز ترغیــب کنیــد:
 -1تمریــن بلنــد کــردن ســر کــودک از روی

زمیــن

در حالتــی کــه کــودک شــما بــه پشــت
خوابیــده ،اجــازه دهیــد کــه کــودک روی
ریسک کن ،تو قدرت جابجایی کوهها را داری

شــکم آمــده و ســپس بــا بلنــد کــردن ســر
کــودک و ترغیــب او بــه ایــن کار شــرایط را
بــرای حرکــت آزادانــه انــدام فراهــم کنیــد،
توانایــی بــاالآوردن ســر باعــث ایجــاد رفلکس
حرکتــی ســینهخیز در کــودکان میشــود.
 -2زمان استفاده از روروک را کـم کنید

بــا توجــه بــه اینکــه کودکانــی کــه از
روروک اســتفاده میکننــد درانجــام مراحــل
رشــد حرکتــی روی زمیــن ضعیــف میشــوند
اســتفاده از روروک میتوانــد تواناییهــای
آنهــا را درانجــام ســینهخیز ،غلــتزدن
و یــا حتــی نشســتن کـــم کنــد لــذا بــرای
کودکانــی کــه در ســینهخیز رفتــن دچــار
تاخیــر هســتند حتیاالمــکان از روروک
کمتــر اســتفاده شــود.
 -3ایجاد انگیزه برای کودک

از اســباببازیها و وســایل و یــا حتــی
گوشــی میتوانیــد بــرای ترغیــب کــودک
بــه حرکــت ســینهخیز بــه ســمت شــی
مــورد نظراســتفاده کنیــد ســعی کنیــد از
اســباببازی مــورد عالقــه اســتفاده کنیــد و
ایــن اســباببازیها را در فاصلــه مناســب
قــرار دهیــد همچنیــن اســتفاده از آینــه نیــز

بــه شــکلی کــه کــودک تصویــر خــود را در
آینــه ببینــد میتوانــد محــرک خوبــی
بــرای ســینهخیز رفتــن بــه ســمت آینــه
باشــد.
 -4کودک را روی شیب مالیم قرار دهید

اســتفاده از شــیب مالیــم  ۲۰درجــه
میتوانــد شــرایط را بــرای ســینهخیز
رفتــن کــودک مهیــا کنــد همچنیــن
اصطــکاک کمتــر بیــن بــدن کــودک
و زمیــن ماننــد خوابانــدن کــودک بر
روی ســرامیک و ســنگ میتوانــد
حرکــت ســینهخیز رفتــن او را
تســهیل کنــد .در برخــی از مــوارد
نیــز میتوانیــد کــودک را پشــت بــه
دیــوار قــرار داده تــا کــودک از قــدرت
فشــار دادن بــرای جلــو رانــدن خــود
اســتفاده نمایــد.
 -5انجام حرکت متقابل دست و پا

جهــت آمــوزش حــرکات هماهنــگ دســت
و پــا میتوانیــد یــک دســت را بــا پــای
مخالــف و همچنیــن دســت دیگــر را بــا
پــای مخالــف دیگــر بــه صــورت همزمــان
حرکــت دهیــد .ایــن کار میتوانــد نحــوه
حرکــت صحیــح ســینهخیز را در کــودک
شــما تســهیل کنــد.
کــودک چــه پیشنیازهایــی را بــرای
ســینهخیز رفتــن الزم دارد؟
همچــون مراحــل دیگــر رشــد حرکتــی،
ســینهخیز رفتــن نیــز یــک فرآینــد
حرکتــی پیچیــده میباشــد کــه در ابتــدا
بایــد کــودک از قــدرت عضالنــی قابــل

قبولــی بــرای انجــام آن برخــوردار باشــد و
همچنیــن توانایــی هماهنگــی حرکتــی در
کــودک بــه رشــد کافــی رســیده باشــد.
ایــن  ۲توانایــی میبایســت در کــودک
ایجــاد شــده باشــد تــا بتــوان بــه ســینهخیز
رفتــن کــودک امیــدوار بــود.
روشهــای مختلــف ســینهخیز رفتــن در
نــوزادان
حرکــت اســتاندارد و طبیعــی ســینهخیز
بــه شــکلی اســت کــه دســت راســت بــا
پــای چــپ و دســت چــپ بــا پــای راســت
حرکــت میکنــد امــا در برخــی از کــودکان
ممکــن اســت کــه ایــن هماهنگــی وجــود
نداشــته باشــد و خزیــدن بــه شــکل

خزیــدن کماندوئــی اتفــاق بیفتــد.
همچنیــن در برخــی از کــودکان ســیپی
و یــا کودکانــی کــه  بــه دلیــل
مشــکالت خــاص توانایــی حرکتــی
پــا هــا ضعیــف میباشــد ســینهخیز
رفتــن فقــط بــا دســت انجــام
میشــود و اصطالحــاً ســینهخیز
کرمــی شــکل نامیــده میشــود بــه
شــکلی کــه کــودک از دســت اســتفاده
کــرده و پــای او هماننــد کــرم به
دنبــال او کشــیده میشــود.
کــودک بــه صــورت طبیعــی
چــه زمانــی توانایــی ســینهخیز
را پیــدا میکنــد؟
زمــان اســتاندارد ســینهخیز رفتــن در
کــودکان بیــن  ۶تــا  ۸ماهگــی میباشــد
بــا ایــن حــال کــودکان میتواننــد از
ایــن زمــان زودتــر و یــا دیرتــر هــم بــه
ایــن مهــارت دســت پیــدا کننــد .در
صــورت تاخیــر بیــش از حــد و یــا وجــود
مشــکالتی در زمینــه مغــزی ارتوپــدی بــه
همــراه تاخیــر ســینه خیــز رفتــن حتمــاً
بــا یــک پزشــک مغــز و اعصــاب و یــا یــک
کاردرمانگــر مشــورت نماییــد.
الزم بــه ذکراســت کــه برخــی از کــودکان
ممکــن اســت بــه هیچوجــه مرحلــه ســینه
خیــز رفتــن را بــه عنــوان یــک حرکــت
انتخــاب نکننــد و بــه صــورت جهشــی بــه
مرحلــه چهــار دســت و پــا رفتــن نائــل
شــوند.
گــردآوری و تدویــن :ســمانهصفرینژادفرد کارشــناس
ارشــد روانشناســی بالینــی مؤسســه
منبع/https://www.iranrehab.ir :
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آیا ترس از بیمار شدن یا ( خود بیمار انگاری )

واقعیت دارد؟

امــروزه بســیار دربــاره ویــروس کرونــا
میشــنویم .ویروســی کــه بــر اســاس اعــام
ســازمان بهداشــت جهانــی بــه ســرعت در
حــال فراگیــر شــدن در هــر  5قــاره جهــان
اســت .قابلیتهــای ویــروس کرونــا در
انتقــال از فــرد بــه فــردی دیگــر ،جهشهــای
ژنتیکــی احتمالــی کــه قــدرت بیماریزایــی
ویــروس را افزایــش میدهــد ،ویــا نبــود
واکســن و درمــان قطعــی بــرای ویــروس
همگــی از جملــه مــواردی هســتند کــه
نگرانیهــای بســیاری را در مقابلــه بــا ایــن
ویــروس بــر انگیختــه اســت و افــراد ممکــن
اســت دچــار خــود بیمــار انــگاری شــوند.
بســیاری از مــا در محیــط زندگــی خــود ممکــن
اســت تــرس از ابتــا شــدن بــه بیمــاری را بــر
جامعــه و خانــواده خــود تحمیــل کنیــم .ترســی
کــه در خیلــی از اوقــات مبنایــی از واقعیــت
نداشــته و موجــب اضطــراب مــا میشــود.
ترس در مقابل اضطراب

تــرس از بیمــاری ،از دســت دادن ســامتی
یــا متحمــل رنــج شــدن ،همــواره بــرای مــا
نگرانیهایــی را بــه دنبــال دارد .همــه مــا بــه
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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عنــوان انســان بــرای ســامتی خــود اهمیــت
ویــژهای قائــل هســتیم و ســعی در حفــظ و ارتقــای
آن داریــم .تــرس طبیعــی از بیمــار شــدن احســاس
مفیــدی اســت کــه پاســخ منطقــی مــا را در مقابلــه

بــا شــرایط احتمالــی بــر میانگیــزد .تــرس

وجــود بیمــاری وجــود نــدارد .ایــن تــرس غیــر

طبیعــی میتوانــد بــه دالیلــی همچــون ســابقه

واقعــی گاه بســیار آزاردهنــده اســت کــه بایــد

قبلــی وجــود بیمــاری ،وجــود بیمــاری زمینــهای

حتمــا درمــان شــود.

یــا مســتعد کننــده ،ویــا شــواهد و مــدارک علمــی
نشــأت گرفتــه باشــد .بــر اســاس نظریــات تکامــل

ماهیت بیماری هیپوکندریازیس

انســان ،وجــود ایــن تــرس بــه مــا کمــک میکنــد

هیپوکندریازیــس معمــوال در ســنین بیــن  25تــا

بــر اســاس پاســخها و رفتارهــای منطقــی و

 35ســال و در میــان خانمهــا شــیوع باالتــری

حســاب شــده بــا مشــکل یــا خطــر احتمالــی

دارد و ممکــن اســت یــک بــار ،چندیــن بــار و یــا

برخــورد کنیــم و اقدامــات مؤثــر را انجــام دهیــم.

بــه طــور دائــم در زندگــی فــرد وجــود داشــته

بنابرایــن در یــک کالم بایــد گفــت تــرس پاســخی

باشــد .بیمــاری هیپوکندریازیــس از چنــد مؤلفــه

متناســب بــه وجــود یــک محــرک واقعــی در

اصلــی تشــکیل شــده اســت .یکــی از ویژگیهــای

خــارج اســت کــه بــه مــا در بقــای عمــر کمــک

ایــن افــراد نگرانیهــای زیــاد در مــورد وضعیــت

میکنــد .در مقابــل ،گاهــی اوقــات ایــن نگرانــی

ســامتی خــود میباشــد کــه بــه تبــع آن باعــث

و تــرس ،مبنایــی بــر اســاس شــواهد و مــدارک

مراجعــه غیــر ضــروری بــه مطــب پزشــک یــا

نداشــته و در واقــع یــک تــرس غیــر منطقــی

بیمارســتان میشــود .در حالیکــه عمــا بــا انجــام

و دلهــرهآور اســت .بــر خــاف پاســخ طبیعــی

معاینــات و حتــی بررســیهای آزمایشــگاهی و

تــرس ،در اینجــا محــرک خارجــی وجــود نــدارد

تصویربــرداری ،هیــچ عالمتــی از بیمــاری در فــرد

ولــی ذهــن پاســخ نامتناســب و تشــدید شــدهای

دیــده نشــده و یــا در صــورت وجــود ،بســیار خفیف

از خــود نشــان میدهــد کــه  هیپوکندریازیــس

و قابــل چشــم پوشــی اســت .خــود بیمــار انــگاری

(  ) Hypochondriasisیــا   خــود

کــه بیشــتر از  6مــاه بــه درازا بکشــد بیمــاری

بیمــار انــگاری  نــام دارد .هیپوکندریازیــس در

هیپوکندریازیــس تلقــی شــده و فــرد بایــد تحــت

میــان بســیاری از مــردم شــایع اســت.

درمــان بــا داروهــای ضداضطرابــی قــرار بگیــرد.

ایــن اختــال در زمــره اختــاالت اضطرابــی در

چــه علتهایــی بــرای خــود بیمــار انــگاری مطــرح

علــم روانشناســی طبقــ ه بنــدی شــده اســت.

ا ست ؟

فــرد مبتــا بــه هیپوکندریازیــس عمیقــا احســاس

هیپوکندریازیــس عــاوه بــر افــراد عــادی جامعــه،

ناخوشــی و بیمــاری مهلــک میکنــد در حالــی

میتوانــد در کارکنــان بخــش درمانــی و یــا

کــه هیــچ عالمــت یــا نشــانه پزشــکی مبنــی بــر

دانشــجویان پزشــکی نیــز دیــده شــود .بــه طــوری

خیلی مهم است که تو فقط به خواستههایت فکر کنی ،نه به ترسهایت

کــه فــرد بــا ورود بــه هــر بخــش تصــور میکنــد

خود بیمار انگاری و ویروس کرونا

شــده اســت!

روزهــا حجــم زیــاد اخبــار در مــورد ویــروس

بــه بیماریهــای آن بخــش بیمارســتان مبتــا
اگــر چــه علــت بــه وجــود آمــدن ایــن
تــرس ناشــناخته اســت ولــی چندیــن علــت
مهــم میتوانــد در پــس زمینــه بیمــاری

همــان طــور کــه در مقدمــه اشــاره شــد ایــن
کرونــا ممکــن اســت تــرس از بیمــار شــدن را
در مــا افزایــش دهــد .بســیاری از توصیههــا و

میشــود .همچنیــن فــرد مضطــرب ممکــن
اســت بــه مصــرف الــکل و ســیگار روی بیــاورد کــه
ایــن موضــوع نیــز بــر ســامتی و عملکــرد سیســتم
ایمنــی تاثیــر ســوء دارد.
ـه
ـدن غلبـ
ـار شـ
ـرس از بیمـ
ـر تـ
ـه بـ
چگونـ

ـم؟
کنیـ

هیپوکندریازیــس فــرد باشــد:

آگاهــی از عالئــم و نشــانههای بیمــاری میتوانــد

استرسهای بزرگ در زندگی

کمــک زیــادی بــه افــراد کنــد کــه بــا ماهیــت

وجــود یــک بیمــاری روانشــناختی دیگــر مثــل

تــرس غیــر واقعــی خــود آشــنا شــوند.

وســواس یــا افســردگی اساســی و یــا اســکیزوفرنی

انجــام معاینــات توســط پزشــک
همــراه بــا توضیــح کامــل بــه

احتمــال ســوء اســتفاده جنســی یــا
عاطفــی در دوران کودکــی

فــرد میتوانــد نگرانــی

خاطــرات بــد از بیمــار شــدن در

او را تــا حــد زیــادی
بــر طــرف کنــد .در مــورد

دوران کودکــی کــه خــود را بــه صــورت
تــرس از بیمــار شــدن در بزرگســالی نشــان
مید هــد .
وجــود نشــانههای مهــم از بیماریهــا در فــرد.
بــه عنــوان مثــال فــردی کــه دچــار درد در ناحیــه
قفســه ســینه میشــود تصــور میکنــد دچــار
ســکته قلبــی شــده اســت در حالــی کــه شــرح
حــال ویژگیهــای درد و گرفتــن نــوار قلــب یــا
انجــام آزمایشهــای مختلــف بیمــاری قلبــی
واقعــی را رد میکنــد .و یــا فراموشــیهای گــذرا
موجــب میشــود شــخص بــه ایــن فکــر بیفتــد
کــه احتمــاال بــه بیمــاری آلزایمــر دچــار شــده
اســت .بــه همیــن دلیــل درصورتــی میتوانیــم بــه
بیمــار برچســب هیپوکندریازیــس بزنیــم کــه قبــل
از آن بررس ـیهای پزشــکی بــرای یافتــن بیمــاری
واقعــی انجــام شــده و نتیجــه آنهــا منفــی باشــد.

بیمــاری
اخبــاری کــه ایــن روزهــا در مقابلــه بــا بیمــاری
کرونــا گفتــه میشــود نــه تنهــا غیرواقعــی نبــوده
بلکــه بایــد بســیار جــدی گرفتــه شــود .در صورتــی
کــه نــکات بهداشــتی الزم را تــا حــد امــکان
رعایــت کنیــم ،تــرس افراطــی از مبتــا شــدن بــه
ویــروس غیــر منطقــی جلــوه کــرده و کمکــی بــه
عــدم مبتــا شــدن مــا نمیکنــد .جالــب اســت
بدانیــم کــه اســترس و اضطــراب بــه هــر نــوع
میتوانــد سیســتم ایمنــی مــا را ســرکوب کنــد و از
قضــا باعــث بیمــار شــدن مــا شــود .در واقع شــرایط
اســترس و اضطــراب دائمــی باعــث آزاد شــدن
مقادیــر زیــاد هورمــون کورتیــزول از غــدد فــوق

ویــروس

کرونــا

توصیههــای الزم مبنــی بــر محــدود کــردن رفــت
و آمدهــا بــه ویــژه در اماکــن پــر ازدحــام بایــد
جــدی گرفتــه شــود .بــا ایــن حــال حبــس کــردن
خــود و خانــواده در خانــه کاری اشــتباه اســت .بــا
رعایــت نــکات بهداشــتی ،کمــاکان میتــوان بــه
فعالیتهــای مفــرح ماننــد ورزش کــردن (البتــه
در مکانهــای بــاز) و ســایر وظایــف زندگــی
روزمــره پرداخــت بــدون اینکــه تــرس از بیمــار
شــدن وجــود داشــته باشــد.
گردآورنده و تدوین :واحد روانشناسی مؤسسه
منبعt.me/seebmagazine :

کلیــه شــده کــه خــود موجــب ســرکوب سیســتم
ایمنــی از طریــق مهــار ســلولهای لنفوســیتی

موسسـه خیریه
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هشتـــــــ روش برای بهتر خوابیدن
ی از شــما بــا مشــكل
احتمــاالً بســیار 

ی ضــروری
خــواب طبیعــی ،امــر 

بیخوابــی مواجــه هســتید و شــاید

اســت .انجــام دادن  20دقیقــه

ل زندگیتــان
ن مشــك 
ی ایــ 
حتــ 

ی ســبك ،هــر روز و
نرمشهــا 

را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار

ك زمــان مشــخص ،درجــه
در یــ 

ی بــرای
ی بســیار 
داده باشــد .راههــا 

ت بــدن شــما را افزایــش
حــرار 

مقابل ـ ه بــا ای ـن مســئل ه وجــود دارد

ل باعــث
میدهــد و ایــن عامــ 

ش كاربــردی در ادام ـه
ك ـ ه چنــد رو 

ت بــدن
ت درجــهحــرار 
ن افـ 
جبــرا 

توضیــح داده شــد ه اســت .عــدهای

در ســاعات خــواب میشــود.

ت فقـط بــا بـه كار بــردن
ممكـن اسـ 

ی كنیــد حالــت گـُــر
6ـ ســع 
ی خــود را درمــان كنیــد.
گرفتگــ 

ی كــه
خــود چیــره شــوند ،در حالــ 

ن یائســگی
ل خــواب در ســنی 
اشــكا 

ن راههــا بــر بیخوابــی
یكــی از ایــ 
ن كننــد.
عــدهای دیگــر الزم باشــد راههــای بیشــتری را امتحــا 
ی بیــدار مانــدن
ش بــرا 
ش بــرای خوابیــدن ،تــا 
ت بهتری ـن رو 
1ـ برخ ـی اوقــا 

ن ای ـن
ی غالــب آنــا 
ل ش ـب هــر  8دقیق ـه یــكبــار بیــدار میشــوند ،ول ـ 
طــو 

ش كنیــد تــا بیــدار بمانیــد ،مطمئ ـن باشــید
اســت! اگــر شــما ی ـك ش ـب تــا 

ت بــا اســتفاده از
ح بــه خاطــر نمیآورنــد .درمــان ایــن حالــ 
ی را صبــ 
بیــدار 

ك ـه خــواب ،خــود ب ـه ســراغتان خواهــد آمــد .بــرای ای ـن منظــور مطالع ـه در
ب (نــه هیجانانگیــز) بــه
ی جالــ 
ی یــك فیلــم ویدئویــ 
رختخــواب یــا تماشــا 

ع حالـت گـُــرگرفتگی
ك اسـت كـه در بیشــتر مواقـ 
هورمــون و تحــتنظــر پزشـ 
از بی ـن م ـیرود .بــرای افــرادی ك ـ ه قــادر ب ـ ه اســتفاد ه از اســتروژن نیســتند،

شــما كمــك میكنــد بیخوابــی خــود را فرامــوش كنیــد.

انجــام فعالیتهایــی هنــگا م عصــر و حمــا م گــرم توصیــه میشــود .كاهــش

ب بســر بریــد .از هــر د ه نفــر مبتــا ب ـه
ی در رختخــوا 
ن كمتــر 
2ـ مــدتزمــا 

خ در صــورت
ن چنــد جرعــ ه آب یــ 
ب و نوشــید 
ق خــوا 
درجــ ه حــرارت اتــا 

ی بیشــتر از حــد نیــاز در رختخــواب میماننــد.
بیخوابــی 9 ،نفــر مــدتزمان ـ 
مث ـ ً
ب نیــاز داشــت ه باشــید .در ای ـن
ا ممك ـن اس ـت شــما ب ـه  7ســاعت خــوا 

س شــكمی آرا م و عمیــق نیــز
ن تنفــ 
بیدارشــدن در طــول شــبو انجــامداد 
ع شــود.
میتوانــد مؤثــر واقــ 

ب دراز بكشــید و بــا بیخوابــی مبــارزه
ت اگــر  9ســاعت در رختخــوا 
صــور 

ب نیمههــای شــب از خــواب بیــدار
ی كــ ه بــ ه طــور متنــاو 
7ـ در صورتــ 

س خواهیــد كــرد .اگــر زمــان
ن را بســیار طوالنیتــر احســا 
كنیــد ،گذشـت زمــا 

ی درمــان
ن بــرا 
ن اســتفاده كنیــد .مصــرف آســپری 
میشــوید از آســپری 
ك باشــد .بــه نظــر میرســد كــه
ت نظــر پزشــ 
بیخوابــی بایــد حتمــاً تحــ 

ی آغــاز شــود ،بـه خــواب برویــد .در عــرض چنــد هفتـ ه كیفیـت خــواب
ناراحتـ 

ت كمــك كنــد.
ی دو بــار بــه درمــان ایــن حالــ 
ن هفتــها 
مصــرف آســپری 

شــما بهتــر خواهــد شــد.

ب می ـل نماییــد تــا ب ـه التهــاب معــده
ك لیــوان پــر از آ 
قرصهــا را بایــد بــا ی ـ 

ل روز چنــد دقیقــه خــواب ســبك داشــت ه باشــید .بــا ایــن كــه
3ـ در طــو 

ت خطرنــاك
ن اس ـ 
ف هــر روز آســپرین ممك ـ 
مبتــا نشــوید ،در ضمــن ،مصــر 

ش دهیــد ،چــهبســا پیـش از ایــن كـه احســاس
ت كاهـ 
ن را بـه  7ســاع 
خوابیــد 

ی گاهــی اوقــات
س عقیــد ِه خوبــی نیســت ،ولــ 
تأكیــد بــر احتمــاالت و شــان 

باشــد.

ن میدهــد  80درصــد از افــراد مبتــا
ت نشــا 
ن اسـت مؤثــر باشــد .مطالعــا 
ممكـ 

ی غیــر دارویـی
ص خــوابآور نهراســید .در صورتـی كـه راههــا 
8ـ از مصــرف قــر 

ب دیرتــر ب ـه خــواب
ل روز بخوابنــد ،ش ـ 
ی ك ـه در طــو 
ی در صورت ـ 
ب ـ ه بیخواب ـ 

ی خــوابآور
مؤثــر واقــع نشــود ،میتوانیــد بــا مراجعــ ه بــ ه پزشــك از دارو 

ت شــما جــزو  20درصــد بقیــ ه باشــید كــه در
میرونــد .ولــی ممكــن اســ 
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ن یائسـه در
ط دارد .بیشــتر زنــا 
ب ارتبــا 
ت بــا گـُــرگرفتگی نیمـ ه شـ 
بیشــتر اوقــا 

ش خاطــر از علــل عمــد ِه
اســتفاد ه كنیــد .اضطــراب ،افســردگی و تشــوی 

ب برویــد .پـس شــاید
ب منظـم نیـمروزی ،شـبها بهتــر بـ ه خــوا 
ت خــوا 
صــور 

ی ضــد اضطــراب
ف داروهــا 
بــروز بیخوابــی هســتند .در ایــن مواقــع مصــر 

ن كنیــد.
بهتــر باشــد ای ـن راه را ه ـم امتحــا 

ی بیـش از حــد در درمــان
ی و خــودداری از مصــرف قهــو ه و چــا 
و ضدافســردگ 

ب خــودداری
ن بــه رختخــوا 
ل از رفتــ 
ن شــیر قبــ 
ك لیــوا 
4ـ از آشــامیدن یــ 

ل روز بایــد فعالی ـت فكــری یــا
ی ك ـه در طــو 
بیخواب ـی مؤثــر اســت .در صورت ـ 

ك وعــد ه غــذای
ن ب ـ ه بســتر ی ـ 
ل از رفت ـ 
ت قب ـ 
ن نیــم ســاع 
كنیــد .ب ـه جــای آ 

ن نكتـه توجـ ه كنیــد كـه مصــرف
ی خاصـی انجــا م دهیــد ،بایــد بـه ایـ 
جســم 

ن چربــی
ی كربوهیــدرات (مــواد قنــدی و نشاســتهای) بــدو 
ك حــاو 
ســب 

ی و سســتی روز بعــد
ب بــروز بیحال ـ 
بی ـش از حــد داروهــای خــوابآور موج ـ 

ن وعــد ه غذایــی میتوانــد
ن میــل نماییــد .ایــ 
و پروتئیــن ،یــا كــ م پروتئیــ 

ن نكتـه را بـه
ن اسـت خللـی در كارهــای شــما پدیــد آورد .ایـ 
میشــود و ممكـ 

ت (مث ـل
ی غــا 
ی حــاو 
ن غــذا 
ك تك ـ ه كیــك ،یــا یــكو نی ـم فنجــا 
ل یـ 
شــام 

ث وابســتگی
ف مرتـب داروهــای خــوابآور باعـ 
خاطــر داشــت ه باشــید كـ ه مصــر 

ن موجــود در شــیر اثــر آرامبخشـی
برشــتوك) بــدون شــیر باشــد .زیــرا پروتئیـ 

ع دارو ،دوبــار ه بیخواب ـی
ت قط ـ 
ص ب ـه ای ـن داروهــا میشــود و در صــور 
شــخ 

كربوهیــدرات را از بیــن میبــرد.

ب یــا چنــد هفتــه ،بــه
ی چنــد شــ 
ی بــرا 
ی خواهــد آمــد و حتــ 
بــ ه ســراغ و 

ن بـه رختخــواب كمـی ورزش كنیــد.
ت قبـل از رفتـ 
5ـ چهــار تــا شـش ســاع 

ن مشــكلتر از اول خواهــد شــد.
خــواب رفتــ 

ی كــ ه مبتــا بــ ه بیخوابــی هســتند ،در
ن بیشــتر افــراد 
ت بــد 
درجــ ه حــرار 

گردآوری و تدوین :واحد روانشناسی مؤسسه

ی كـه ســرد شــدن بــدن بــرای
شـب و موقـع خــواب پاییـن نمیآیــد ،در حالـ 

منبعarticle.tebyan.net :

سعی کن دیگران را حمایت کنی ،لذت خدمت به دیگران تجربه کن

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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آیا تزریق سلول بنیادی برای فلج مغزی موفقیت آمیز است؟
کوتاهــی دارنــد کــه ایــن موضــوع هــم میتوانــد مزیــت محســوب شــود هــم

سلول درمانی چیست؟

در بــدن ســلولهای مختلفــی وجــود دارد ماننــد ســلولهای

عضالنــی ،ســلولهای عصبــی ،ســلولهای پوســتی ،ســلولهای
خونــی و ســلولهای بنیــادی .تفــاوت ســلولهای بنیــادی بــا

دیگــر ســلولها ایــن اســت کــه در صورتــی کــه ایــن ســلولها
را در محیــط دیگــری قــرار دهیــم میتواننــد متمایــز شــده و بــه

ســلولهای متعــددی تقســیم شــوند .خاصیــت تکثیــر ســلولهای
بنیــادی ،محققــان و دانشــمندان را امیــدوار کــرده اســت کــه
بتواننــد از ســلولهای بنیــادی در ترمیــم بافتهــای آســیب دیــده
کمــک کننــد.

هدف از تزریق سلول بنیادی در کودکان فلج مغزی چیست؟

 -1جایگزینی سلولهای بنیادی بهجای سلولهای آسیب دیده
 -2ترمیم مسیرهای عصبی

 -4سلولهای بنیادی عصبی
ســلولهای بنیــادی عصبــی نیــز جــزو بزرگتریــن ســلولهای بنیــادی هســتند
و از خصوصیــات ایــن ســلولها تبدیــل شــدن آنهــا صرفــاً بــه ســلولهای
سیســتم عصبــی مرکــزی ماننــد نورونهــا میباشــد.
ایــن ســلولها بــرای تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان فلــج مغــزی
بســیار ایــدهآل و منحصــر بــه فــرد هســتند .امــا از نقصهــای عمــده آنهــا
توانایــی رشــد ضعیــف و میــزان بقــای بســیار کــم آنهــا هســت کــه بــه
همیــن دلیــل در بســیاری از مــوارد تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان
فلجمغــزی را بــا شکســت مواجــه کــرده اســت.

چــرا هنــوز اســتفاده از تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان
ـت؟
ـتاندارد نیسـ
ـان اسـ
ـک درمـ
ـزی یـ
ـج مغـ
فلـ

عوامــل زیــادی باعــث شــده ،اســتفاده از ســلولدرمانی در کــودکان فلــج مغــزی

 -3تثبیت رشد سلولها
برخــی محققــان معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه فلــج مغــزی بــا گذشــت
زمــان بدتــر نمیشــود تزریــق ســلولهای بنیــادی میتوانــد در ایــن زمینــه
موفقیتآمیــز باشــد.

انواع سلولهای تزریقی بنیادی:

 -1سلولهای بنیادی جنینی

ســلولهای بنیــادی جنینــی در واقــع همــان ســلولهایی هســتند کــه از
بنــد نــاف جنیــن برداشــت میشــود و بــا توجــه بــه قــدرت بــاالی تقســیم
شــوندگی ایــن ســلولها تأثیــر آنهــا بــه واســطه ســلولهای جنینــی
نســبتاً باالتــر میباشــد ایــن ســلولها معمــوالً از ســلولهای جفــت گرفتــه
میشــوند و قــدرت تمایــز باالیــی دارنــد و در واقــع پتانســیل بهبــودی آنهــا
بســیار باالســت .درمقایســه بــا ســایر ســلولهای بنیــادی دیگــر اســتفاده
از ســلولهای بنیــادی جنینــی کاوشــی تــازه میباشــد و هنــوز تحقیقــات و
مطالعــات کمــی در مــورد اثربخشــی ایــن ســلولها در دســت اقــدام اســت.
 -2سلولهای بنیادی بزرگسالی
ایــن ســلولهای بنیــادی از افــراد بزرگســال برداشــت میشــود و بــه همیــن
دلیــل توانایــی تمایــز پاییــن تــری دارنــد امــا بــه دلیــل بزرگتــر بــودن و
پختهتــر بــودن ســلولها توانایــی را در یــک عملکــرد خــاص دارنــد امــا از
نظــر تبدیــل شــدن بــه ســلولهای مختلــف و گوناگــون توانایــی پایینــی دارنــد
اســتفاده از ایــن ســلولها معمــوالً منحصــر بــه یــک عضــو میباشــد و قابلیــت
تمایــز بــه ســایر اعضــا را ندارنــد و بــه دلیــل اینکــه از ســلولهای خــود فــرد
برداشــت میشــود معمــوالً خطــر پــس زدن توســط سیســتم ایمنــی فــرد
بــرای آنهــا بســیار کــم اســت.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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نقــص.

 -3سلولهای بنیادی مزانشیمی
ایــن ســلولها معمــوالً از قســمتهای مختلفــی برداشــت میشــوند امــا
اکثــرا ً از بنــد نــاف ،جفــت ،بافــت چربــی و مغــز اســتخوان گرفتــه میشــوند.
از نظــر ســایز معمــوالً آنهــا درشــت و نســبت بــه ســلولهای دیگــر چنــد

برابــر هســتند و بــه راحتــی توســط سیســتم ایمنــی پذیــرش میشــوند.
از خصوصیــات ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی ایــن اســت کــه طــول عمــر

هنــوز مــورد تأییــد بســیاری از محققــان و پزشــکان قــرار نگرفتــه باشــد کــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
مطالعات محدود در این زمینه
رشد ناقص سلولهای بنیادی عصبی
نگرانی از سرطانی شدن سلولهای تزریق شده
زمانبر بودن سیکل بهبودی در کودک فلج مغزی
عدم اتفاق نظر پزشکان در مقدار و میزان دوز تزریقی
بســیاری از خانوادههایــی کــه پیگیــر درمــان کــودکان فلــج مغــزی و
ســیپی خــود هســتند شــاید تــن بــه مســافرتهایی بــه کشــورهای نظیــر
چیــن ،آلمــان و مکزیــک دادهانــد و بــا پرداخــت هزینههــای گــزاف کــودکان
خــود را بــرای چنیــن عملــی مهیــا ســاختهاند کــه شــاید تــا بــه حــال نتایــج
قطعــی و مشــخصی را نیــز از تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان سـیپی
نگرفتــه باشــند.
در مــورد اثــر بخشــی تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان ســی پــی هنــوز
شــواهد کمــی وجــود دارد و درمانــی پرهزینــه و پرخطــر محســوب میشــود و
ایــن موضــوع را بایــد عنــوان کــرد کــه درمــان فلــج مغــزی بــه واســطه تزریــق
ســلولهای بنیــادی هنــوز نیــاز بــه مطالعــات و تحقیقــات بیشــتری دارد امــا
در عیــن حــال ایــن تحقیقــات در حــال توســعه اســت و امیــد اســت کــه در
آینــده نــه چنــدان دور بتــوان روزنـهای را بــرای درمــان کــودکان فلــج مغــزی
بــا اســتفاده از ســلولهای بنیــادی بــه دســت آورد.
نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه حتــی در صــورت تزریــق ســلولهای
بنیــادی عمومـاً شــرایط وضعیــت کــودکان بیــش از پیــش نیازمنــد قرارگیــری
در سلســله مراحــل توانبخشــی و کاردرمانــی میباشــد و بایــد بــه واســطه
حــرکات صحیحــی کــه توســط متخصصیــن کار درمانــی انجــام میشــود
بــه حــرکات کــودکان فلــج مغــزی جــان بخشــید تــا بتواننــد پــس بــه مــدد
ســلولدرمانی ،الگوهــای غلــط را بــه الگوهــای صحیــح تبدیــل کننــد.
منبع :مرکز جامع توانبخشی ایران

وقتی بدانی که ارزش شخصی تو از روی مال و منالت معلوم نمیشود ،آنموقع است که آزادی مالی داری

اسبهای دریایی تنها حیواناتی هستند که در آنها جنس نر باردار میشود!

دندانهای حلزون سختترین جسم در دنیا میباشد!

موجــودات ،جنــس نــر بــه جــای مــاده وظیفــه بــه دنیــا آوردن نــوزاد را بــه

مــواد طبیعــی کامپویــزت تشــکیل شــده ،قویتریــن و مســتحکمترین مــاده در

عهــده میگیــرد .آنهــا قادرنــد بــه طــور عمــودی و نــه افقــی شــنا کننــد .ســری

جهــان بــه حســاب مــی آیــد .محققــان دانشــگاه پورتســموث ()Portsmouth

شــبیه اســب و پــوزهای لول ـهای شــکل دارنــد و هیــچ دندانــی ندارنــد .دم آن

انگلســتان بــرای پیــدا کــردن قویتریــن مــواد در جهــان بــه یــک ســری

ماننــد چنــگک عمــل میکنــد و بــرای جلوگیــری از لیــز خــوردن ،دم خــود را

آزمایشهــا و تحقیقــات میکروســکپی دســت زدنــد کــه نتیجــه آن ،معرفــی

بــه علفهــای دریایــی و مرجانهــا گــره میزنــد.

دنــدان حلــزون دریایــی بــوده اســت .حلزونهــای آبــزی کــه  limpetنیــز

بــدن آنهــا پوشــیده از ورقههــای اســتخوانی اســت .اســبهای دریایــی

خوانــده میشــوند از پوســت ه مخروطــی شــکل و مســطحی برخــوردار هســتند.

برخــاف بیشــتر ماهیهــا ،فاقــد دم و بالههــای لگنــی هســتند .چشــمهای

آنهــا در بســیاری از ســواحل دنیــا زندگــی میکننــد .در ایــن آزمایــش،

آنهــا بــه طــور مســتقل عمــل میکننــد و میتواننــد بــه طــور همزمــان بــه

میکروســکوپ نیــروی اتمــی بــرای تســت دنــدان ایــن جانــداران مــورد اســتفاده

جلــو و عقــب نــگاه کننــد .ایــن جانــور همچنیــن بــرای اســتتار خــود تغییــر

قــرار گرفــت .پژوهشــگران انتهــای هرکــدام از مــواد دندانهــا را در جهــت

رنــگ میدهــد.

مخالــف بــه حــدی فشــار دادنــد کــه از هــم بــاز شــوند .در ایــن زمــان بــرای

محققــان معتقدنــد کــه جمعیــت اســبهای دریایــی بــه دلیــل تخریــب

اندازهگیــری مقاومــت ایــن مــواد از یــک دســتگاه اندازهگیــری مقاومــت مــواد

زیســتگاه و شــکار توســط انســانها رو بــه کاهــش اســت .آنهــا ژنــوم اس ـب

اســتفاده شــد .دکتــر باربــر در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی اظهــار داشــت کــه

آبــی دم ببــری بومــی آســیای جنــوب شــرقی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد کــه

یکــی از همکارانــم اعــام کــرد در مقال ـهای از پژوهشــگران ایتالیایــی ،قــدرت

 ۱۰ســانتیمتر طــول و دمــی بــا نوارهــای زرد و ســیاه دارد.

مــاده ابریشــم عنکبــوت  4.5گیــگا پاســکال ( )gigapascalبــوده اســت در

ایــن جانــور دریایــی ســریعترین ســرعت تکامــل مولکولــی را بیــن ســایر

حالــی کــه مــا انــدازه قــدرت دنــدان حلــزون دریایــی را  5گیــگا پاســکال بــه

ماهیهــای مــورد مطالعــه از آن خــود کردهانــد .اس ـبهای دریایــی نــر بــرای

دســت آوردیــم .همانگونــه کــه مشــخص اســت ایــن حلزونهــای دریایــی از

بچ ـهدار شــدن ،دارای یــک کیســه مخصــوص قــرار گرفتــن بچــه هســتند.

جلبکهــای موجــود بــر روی ســطح صخرههــای ســاحلی تغذیــه میکننــد و

هنــگام جفتگیــری ،حیــوان مــاده تخمهــای خــود را داخــل ایــن کیســه

ایــن کار را بــا دنــدان خــود انجــام داده و غــذا را خــرد کــرده و ســپس جــذب

میریــزد .جانــور نــر ،ابتــدا ایــن تخمهــا را بــارور میکنــد و آنهــا را تــا

میکننــد .بــه همیــن جهــت بــه نظــر میرســد کــه دندانهــای حلزونهــای

زمانــی کــه نوزادهــا بیــرون بیاینــد ،بــه داخــل کیســه میبــرد و ســپس

دریایــی از دوام قابــل مالحظــهای نیــز برخــوردار هســتند .دانشــمندان در

نــوزادان کامــل شــکل یافتــه را در دریــا رهــا میکنــد.

طــول پژوهشهــای خــود دریافتنــد کــه راز قــدرت و دوام قابــل توجــه و فــوق

ژنــی در ماهــی دیگــر یافــت میشــود کــه نقــش مهمــی در تخــم گذاشــتن

العــاده دندانهــای ایــن آبزیــان ،وجــود مجموعــه کانیهایــی بــه نــام گوتیــت

و تکثیــر اس ـب دریایــی دارد و محققــان تصــور میکننــد کــه نقــش جدیــدی

( )goethiteاســت .

اســت کــه بــه شــکلگیری کیســه در نرهــا کمــک میکنــد .ژنهایــی کــه

گوتیــت ( )goethiteکانــی هیدروکســید آهــن دار اســت کــه بــه صــورت

در انســانها و ســایر حیوانــات نقشــی در تولیــد دندانهــا ایفــا میکننــد،

کریســتال هــای گوتیــت ســوزنی شــکل بســیار ســخت در داخــل دنــدان

در اســبهای دریایــی ،جهشیافتــه اســت و عملکــرد خــود را از دســت

حلــزون دریایــی وجــود داشــته و رشــد میکنــد .حلزونهــای دریایــی نیازمنــد

میدهنــد.

دندانهــای قدرتمنــد و بــا دوام هســتند تــا بتواننــد هماننــد یــک ســوهان

اســبهای دریایــی دنــدان ندارنــد بنابرایــن از پــوزه خرطومــی ماننــد خــود

جلبکهــا و خزههــا را در زمــان مــد دریــا کــه جریــان آب در ســاحل وجــود

بــرای مکیــدن پالنکتونهــا و ســایر شــکارهای کوچــک اســتفاده قــرار

دارد ،از ســطح صخرههــا جــدا ســازند .بــر اســاس اعتقــاد ایــن محققــان

میدهنــد .ژنــی کــه مســئول رشــد بالههــای لگنــی در ســایر ماهیهــا و

میتــوان از ســاختار کامپوزیــت انعطافپذیــر دنــدان حلــزون دریایــی در

رشــد پاهــا در انســان اســت ،در اس ـبهای دریایــی وجــود نــدارد .در عــوض،

مهندســی مــواد و بــرای ســاخت بدنــه اتومبیــل ،بدنــه کشــتی و ســازههای

ایــن حیــوان بــا کمــک بالههــای کوچــک روی کمــر کــه بــه ســرعت تــکان

هواپیمایــی اســتفاده کــرد.

میخورنــد و نیــز بالههــای ســینهای کوچــک کــه در نزدیــک پشــت ســر قــرار
گرفتهانــد ،شــنا میکنــد.

گردآورنده و تدوین :محسن شبیری مسئول فضای مجازی مؤسسه

وقتی نهایت سعی خود را در گفتن حقیقت میکنی ،در حقیقت انرژی شفابخش وارد کاینات میکنی

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

اســبهای دریایــی مجموعــهای از عجایــب هســتند .برخــاف بســیاری از

پژوهشــگران انگلیســی دریافتنــد کــه دنــدان حلــزون دریایــی در حالــی کــه از

دانستنیــــــها

آیـــــــا میـدانیـد؟

آیـــــــا میـدانیـد؟
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چطور بفهمیم سرد مزاج هستیم یا گرم مزاج؟
مــزاج شناســی علمــی بســیار وســیع

ولــی در پاییــز و زمســتان بــه

و گســترده بــرای تشــخیص و

لباسهــای گــرم نیــاز پیــدا

درمــان مشــکالت جســمی و روحــی

میکننــد .بلغمیهــا افــرادی

اســت ،زیــرا تمامــی جنبههــای

هســتند کــه در تمــام فصــول ســال
خصوص ـاً زمســتان نیــاز مبــرم بــه

بدنمــان قــرار دارد.

پوشــیدن لبــاس گــرم دارنــد( .زیــرا

بــه طــور کلــی دو نــوع مــزاج وجــود

مــزاج زمســتان ســرد و تــر اســت).

دارد :مــزاج گــرم و مــزاج ســرد.

ســوداویها هــم ماننــد دمویهــا

گــروه گــرم مــزاج ،خــود بــه دو

فقــط در فصــول ســرد ســال (پاییــز

طبــع صفــراوی و دمــوی و گــروه

و زمســتان) نیــاز بــه لبــاس گــرم

ســرد مــزاج بــه دو طبــع بلغمــی و

دارنــد و در ســایر فصــول ،برخــاف

ســوداوی تقســیم میشــود.

بلغمیهــا خیلــی احســاس ســردی

زندگــی مــا تحــت تأثیــر طبیعــت

البتــه طبــع پنجمــی هــم بــه نــام طبــع معتــدل وجــود دارد کــه در افــراد

نداشــته و حالــت عــادی دارنــد .باالخــره گــروه پنجمــی کــه وجــود دارنــد

خــاص معنــوی و وابســتگان بــه درگاه الهــی دیــده میشــود .امــا در میــان

(طبــع معتــدل) اگرچــه بــا یکــی از شــرایط مذکــور منطبــق هســتند ،ولــی

طبایــع چهارگانــه غلبــه دم اگرچــه خــود یــک بیمــاری محســوب میشــود،
ولــی تقریب ـاً آن را معــادل ســامتی میداننــد و بقیــه طبعهــا بــه تناســب از

قســمتی از بدنشــان (نــوک انگشــت دســت) همیشــه ســرد و یــا (کــف پــا)

اعتــدال دور میشــوند.

افراد گرم مزاج به مصرف غذاهای سرد تمایل دارند

خصیصه بیماریها با طبع اشتباه گرفته نشود

خصیصــه برخــی بیماریهــا ایــن اســت کــه قســمتی از بــدن را گــرم و یــا

افــراد گــرم مــزاج بــه مصــرف مــواد عذایــی ســرد تمایــل دارنــد و در صــورت

برعکــس ســرد میکننــد .همیــن امــر موجــب اشــتباه در تشــخیص طبــع
میشــود .مث ـ ً
ا خصوصیــت کمخونــی ایــن اســت کــه نــوک انگشــتان دســت

و گرگرفتگــی میشــوند .همچنیــن افــراد ســرد مــزاج بــا مصــرف غذاهــای

و پاهــا را ســرد میکنــد.
چربــی خــون خصوصـاً کلســترول بــاال موجــب داغــی و ورم ســر معــده موجــب

اســتخوان درد ،ضعــف ،سســتی و بیحالــی میشــوند.

احســاس ســردی کــف پــا میشــود .ســینوزیت باعــث احســاس ســردی شــدید

بــر ایــن اســاس اســت کــه توصیــه میشــود افــرادی کــه طبیعــت گــرم

در پیشــانی و وســط قفســه ســینه میشــود .الزم اســت اینگونــه مــوارد

صفــراوی یــا دمــوی دارنــد از غذاهــای ســرد اســتفاده کننــد تــا گرمــی آن

اســتثنا شناســایی شــده و بــا در نظــر گرفتــن آنهــا اقــدام بــه شناســایی طبــع
کــرد .مثــ ً
ا ممکــن اســت صفــراوی مــزاج باشــید و در همــه جــای بــدن و

غذاهــای گــرم مصــرف کننــد و یــا بــا مخلــوط غذاهــای ســرد و گــرم اثــر

در همــه فصــول ســال احســاس گرمــا و حــرارت کنیــد ،ولــی در عیــن حــال

ســردی و گرمــی غذاهــا را تعدیــل کننــد.

وســط قفســه ســینهتان ســرد باشــد .ایــن بــدان معناســت کــه شــما عــاوه بــر

ســردی و گرمــی در طــب جدیــد بــا عنــوان غذاهای کــم کالــری و پرکالــری نام

داشــتن طبــع صفــراوی ،ورم معــده و رفلکــس گوارشــی هــم داریــد.

مصــرف غذاهــای گرمــی نظیــر شــکالت ،عســل ،خرمــا و غیــره ،دچــار التهــاب
ســردی مثــل ماهــی ،ترشــی ،ماســت و غیــره ،دچــار ناراحتیهایــی نظیــر

غذاهــا تعدیــل شــود و افــرادی کــه طبــع ســرد بلغمــی یــا ســوداوی دارنــد

بــرده میشــود .پزشــکان معتقدنــد هــر فــرد بــه صــورت تجربــی قــادر اســت

دانستن نوع طبع تشخیص و درمان بیماری را آسان میکند

طبیعــت خــود را شناســایی کنــد .بســیاری از بیماریهــا نیــز طبــع ســرد و

ممکــن اســت در همــه جــای بــدن خــود و در همــه فصــول ســال احســاس

برخــی از آنهــا طبــع گــرم دارنــد .بنابرایــن بــه منظــور کســب و حفظ ســامتی

ســردی کنیــد ،ولــی کــف پاهایتــان در اکثــر مواقــع داغ باشــد و ایــن بــدان

بهتــر اســت طبــع خــود را بشناســید تــا در مواقــع بــروز بیمــاری بتوانیــد از

معناســت کــه بلغمــی مــزاج هســتید ،ولــی در عین حــال چربــی و کلســترولتان
هــم باالســت .معمــوالً درمــان چنیــن افــرادی بایــد بــه صــورت درمــان بــه

دارد کــه تشــخیص ســردی مــزاج را از گرمــی مــزاج آســان میکنــد.

اضــداد مختلــف صــورت گیــرد ،بنابرایــن در مواجهــه بــا تشــخیص طبــع غالــب

بهتریــن درمــان برخــوردار شــوید .بــه منظــور شــناخت طبــع ،قاعــدهای وجــود
افراد دارای طبع سرد تحمل سرما را ندارند

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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همیشــه گــرم اســت.

نبایــد فریــب ســردی و گرمــی موضعــی را خــورد بلکــه بهتریــن راه تشــخیص

بــه طــور کلــی کســانی کــه طبــع ســردی دارنــد تحمــل ســرما را ندارنــد و

ســردی از گرمــی همــان پوشــیدن و نپوشــیدن دائمــی لبــاس و در درجــه بعــد

زیــاد لبــاس میپوشــند .برعکــس کســانی کــه طبــع گــرم دارنــد نســبت بــه

احســاس گرگرفتگــی افــراد و در درجــه ســوم وجــود حساســیت پوســتی بــه

گرمــا کــم طاقــت هســتند و زیــاد لبــاس نمیپوشــند .بــه طــور خالصــه بایــد
گفــت :صفراویهــا در تمــام فصــول ســال خصوص ـاً تابســتان حــرارت بدنشــان

خوراکیهــای گــرم مــزاج آنهاســت .فایــده دانســتن نــوع طبــع ایــن اســت کــه
تشــخیص و درمــان بیمــاری را آســان میکنــد.

باالســت (زیــرا مــزاج تابســتان گــرم و خشــک اســت).

گردآوری و تدوین  :واحد روانشناسی مؤسسه

دمویهــا فقــط در فصــل گــرم ســال (تابســتان) حــرارت بدنشــان باالســت،

منبع  :پارسـی طب ایران

با ارزشها ،بینش ،توانایی و انرژی بالقوه خودت در هماهنگی ،زندگی کن

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

تمایل داشته باش به خطا و اشتباه خودت اقرار کنی ،که تنها راه یادگیری است
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کــمکاری تیروئیــد
چیســت؟

کــمکاری تیروئیــد زمانــی اتفــاق میافتــد کــه بــدن شــما بــه انــدازه کافــی
هورمونهــای تیروئیــد تولیــد نکنــد  .تیروئیــد غــدهای کوچــک و پروانــهای
شــکل اســت کــه در جلــوی گــردن شــما قــرار دارد و هورمونهایــی را ترشــح

آزمایــش تشــخیص کــمکاری تیروئیــد راحتتــر میشــود.

عالئم و نشانههای کمکاری تیروئید شامل:

خســتگی  -افســردگی  -احســاس ســرما  -خشــکی پوســت  -افزایــش

میکنــد تــا بــه بــدن شــما در تنظیــم و اســتفاده از انــرژی کمــک کنــد.
تیروئیــد شــما وظیفــه تأمیــن انــرژی تقریب ـاً بــرای همــه اعضــای بــدن را بــر

وزن  -ضعــف عضالنــی  -کاهــش تعریــق  -کاهــش ضربــان قلــب -

عهــده دارد  .عملکردهایــی ماننــد چگونگــی ضربــان قلــب و عملکــرد دســتگاه

افزایــش کلســترول خــون  -درد و ســفتی در مفاصــل  -موهــای خشــک و نــازک  

گــوارش را کنتــرل میکنــد .بــدون وجــود مقــدار مناســب هورمونهــای

حافظــه ضعیــف  -مشــکالت بــاروری یــا تغییــرات قاعدگــی  -ســفتی ،درد و

تیروئیــد  ،عملکردهــای طبیعــی بــدن شــروع بــه کنــد شــدن میکننــد.

حساســیت عضالنــی  -گرفتگــی صــدا  -صــورت پفکــرده و حســاس.

ک ـمکاری تیروئیــد بیشــتر از مــردان ،بــر زنــان تأثیــر میگــذارد  .ایــن بیمــاری
معمــوالً افــراد بــاالی 60ســال را درگیــر میکنــد ،امــا در هــر ســنی ممکــن

منبع/https://www.iranrehab.ir  ::

اســت شــروع شــود .ممکــن اســت از طریــق آزمایــش خــون معمــول یــا پــس از
شــروع عالئــم کشــف شــود.

عالئم و نشانههای کمکاری تیروئید چیست؟

عالئــم و نشــانههای کـمکاری تیروئیــد در افــراد مختلــف متفــاوت اســت .شــدت
بیمــاری نیــز بــر روی اینکــه کــدام عالئــم و نشــانهها چــه زمانــی ظاهــر
شــوند ،تأثیــر میگــذارد .شناســایی عالئــم گاهــی اوقــات دشــوار اســت.
عالئــم اولیــه میتوانــد شــامل افزایــش وزن و خســتگی باشــد کــه فــارغ از
ســامت تیروئیــد ،هــر دو بــا افزایــش ســن شــیوع بیشــتری مییابنــد .ممکــن
اســت تــا زمــان بــروز عالئــم بیشــتر متوجــه نشــوید کــه ایــن تغییــرات مربــوط
بــه تیروئیــد اســت.
بــرای اکثــر افــراد ،عالئــم ایــن بیمــاری طــی ســالهای متمــادی بــه تدریــج
پیشــرفت میکنــد .بــا بیشــتر شــدن کــمکاری تیروئیــد ،عالئــم
آن نیــز ممکــن اســت بــه راحتــی شناســایی شــوند .البتــه
موسسـه خیریه
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بســیاری از ایــن عالئــم نیــز بهطــور کلــی بــا
افزایــش ســن بــروز میکننــد .در
هرحــال بــا انجــام
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با صداقت کار کن ،از ریا و تظاهر دوری کن

آزمایشهـای ضروری که برای مردان الزم است
چکاپهــای ســاالنه یکــی از بهتریــن راههــای پیشگیــری از بیمــاری اســت .بــا انجــام برخــی آزمایشهــا میتــوان در مراحــل
اولیــه بیمــاری را متوقــف کــرد .در ایــن گــزارش بــه بیماریهایــی اشــاره شــده اســت کــه ســامت مــردان را بیــش از زنــان بــه خطــر
میانــدازد ،امــا میتــوان بــا غربالگــری و آزمایــش پیــش از اینکــه عالئــم بیمــاری خــودش را نشــان دهــد بــه درمــان آن کمــک کــرد.
خیلــی اوقــات شــنیدهایم کــه اگــر زودتــر متوجــه بیمــاری کــه گریبانــش

خــود مشــورت کنیــد:

را گرفتــه بــود میشــدند ،کار بــه اینجــا نمیرســید .اگــر در خانــواده او

ـ تغییر الگوهای خواب یا خوراک مانند تغییر اشتها ،بیخوابی و...

ســرطان یــک بیمــاری ارثــی بــود و او ســالیانه بــرای چــکاپ اقــدام میکــرد،

ـ از دست دادن عالقه به فعالیتهایی که قبال دوستشان داشتید.

شــاید زودتــر از اینکــه تــا ایــن حــد در بدنــش رشــد کنــد بیمــاری کنتــرل

ـ احســاس نــا امیــدی ،بیفایــده بــودن ،بیقــراری ،تحریکپذیــری ســریع،

میشــد .مــردان در معــرض بیماریهایــی هســتند کــه بــرای اطمینــان

غــم یــا اضطــراب.

ســامت خــود ،بایــد هــر ســال آزمایشهایــی انجــام دهنــد.

ـ کاهــش انــرژی و انگیــزه ـ احســاس گنــاه ـ مشــکل تمرکــز یــا تفکــر ـ فکــر

مثــا زودتــر از آنکــه عوارضــی ماننــد کاهــش بینایــی و ناتوانــی جنســی را

کــردن بــه خودکشــی

احســاس کننــد ،میتواننــد بــا تشــخیص زودهنــگام دیابــت آن را درمــان

 .4سرطان پوست

کننــد .بنابرایــن پزشــکان همــواره توصیــه میکننــد ایــن آزمایشهــای

خطرناکتریــن شــکل ســرطان پوســت مالنــوم اســت و در ســلولهای

اساســی را جــدی بگیریــد و بــرای ســالم مانــدن در هــر ســنی بــا توجــه بــه

تخصصــی بــه نــام مالنوســیتها کــه رنــگ پوســت را تشــکیل میدهنــد

دســتورالعمل آن اقــدام کنیــد.

آغــاز میشــود .مــردان ســالخورده احتمــال ابتــای بیشــتری بــه مالنــوم را

 .۱سرطان پروستات

نســبت بــه زنــان در همــان ســن دارنــد .مــردان دو تــا ســه برابــر بیشــتر از زنان

ســرطانهایی کــه بیشــتر مــردان را گرفتــار میکنــد  50٪درصــد علــت

احتمــال ابتــا بــه ســرطان پایــه غیــر مالنومــا و ســلولهای سنگفرشــی را

نابــاروری مربــوط بــه مــردان اســت .ســرطان پروســتات پــس از ســرطان

دارنــد .خطــر ایــن ســرطانها وقتــی بیشــتر میشــود کــه در معــرض آفتــاب

پوســت یکــی از شــایعترین ســرطانها در مــردان آمریکایــی اســت.

قــرار بگیریــد

آزمایشهــای تشــخیص ســرطان پروســتات شــامل آزمایــش دیجیتــال

 .5فشار خون باال

رکتــال ( )DREو احتمــاال آزمایــش خــون آنتــیژن اختصاصــی پروســتات

خطــر فشــار خــون بــاال بــا افزایــش ســن بــاال م ـیرود .فشــار خــون بــه وزن

( )PSAاســت .بــرای مردانــی کــه ســرطان در خانــواده آنهــا ســابقه دارد۴۰ ،

فــرد و ســبک زندگــی او مرتبــط اســت .فشــار خــون بــاال میتوانــد بــدون

ســالگی زمــان مناســب بــرای دادن ایــن آزمایشهاســت .بــرای مردانــی کــه

اینکــه عالئمــی داشــته باشــد بــه ایجــاد خطــر بــرای شــریانها منجــر شــود،

در تبارشــان خطــر باالیــی وجــود دارد مثــا آمریکاییهــای آفریقاییتبــار

امــا قابــل درمــان اســت .شــما بــا درمــان فشــار خــون بــاال خطــر ابتــا بــه

در  ۴۵ســالگی و مردانــی کــه خطــر متوســطی بــرای آنهــا وجــود دارد ۵۰

بیماریهــای قلبــی ،ســکته مغــزی و نارســایی کلیــه را کاهــش میدهیــد.

ســالگی ســن مناســبی اســت.

یــک دســتگاه فشــار خــون خانگــی یــا مراجعــه بــه پزشــک بــرای چــک کــردن

 .۲سرطان روده بزرگ

فشــار خــون ســادهترین کار اســت.

ســرطان روده بــزرگ دومیــن علــت مــرگ ناشــی از ســرطان اســت .خطــر ابتال 
بــه ایــن ســرطان در مــردان بیشــتر از زنــان اســت .اکثــرا ً در ســرطانهای

 06کلسترول

ســطح بــاالی کلســترول  LDLدر خــون باعــث ایجــاد پــاک چســبنده در

روده بــزرگ پولیپهایــی در روده ایجــاد میشــود و در ســطح داخلــی روده

دیــواره شــریانها میشــود .ایــن اتفــاق خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی را

بــزرگ رشــد میکننــد .ایــن نــوع ســرطان هــم بــه ســایر نقــاط بــدن حملــه

افزایــش میدهــد .بــا گذشــت زمــان ،بــاال بــودن کلســترول میتوانــد باعــث

یــا گســترش پیــدا میکنــد .راه پیشگیــری از ایــن ســرطان از بیــن بــردن

حملــه قلبــی و بــروز ســکته مغــزیشــود .تغییــر شــیوه زندگــی و داروهــا

پولیپهــا قبــل از تبدیلشــان بــه ســرطان اســت .غربالگــری ایــن نــوع

کلســترول را کاهــش میدهــد .بــا دادن آزمایــش خــون کلســترول خــود

ســرطان در بزرگســاالنی بــا خطــر متوســط از  ۵۰ســالگی شــروع

را بررســی کنیــد .کلســترول از  ۲۰ســالگی بایــد بررســی شــود .مــردان از

میشــود .کولونوســکوپی یــک آزمایــش متــداول بــرای تشــخیص

 ۳۵ســالگی حتمــا بــه طــور منظــم بایــد کلســترول خــود را چــک کننــد  

پولیپهاســت .پولیپهــا در زمــان انجــام آزمایــش میتواننــد از

گــردآوری و تدویــن :دکتــر ســید حمیــد رضــا موســوی مدنــی ســردبیر نشــریه

بیــن برونــد.

 .۳افسردگی

ســامت روان خــود را ماننــد ســامت جســم خــود
بررســی کنیــد ۶ .میلیــون مــرد هــر ســال از
افســردگی رنــج میبرنــد و حتــی تحــت تشــخیص
موسسـه خیریه
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و درمــان هــم قــرار نمیگیرنــد .اگــر
بیــش از دو هفتــه هریــک از عالئــم
زیــر را تجربــه کردیــد ،بــا پزشــک
بی چون و چرا خودت را در امور خیریه و سخاوتمندانه وارد کن
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صــرع نوعــی حملــه عصبــی اســت کــه طــی آن فــرد مبتــا دچــار
تشــنج شــدید شــده و از خــود بیخــود میشــود .ایــن حمــات بســیار
آزار دهنــده اســت و ممکــن اســت در شــرایطی فــرد دچــار حملــه
شــود کــه خطــرات دیگــری هــم برایــش بــ ه وجــود آیــد .مثــا اگــر
هنــگام عبــور از خیابــان یــا گذشــتن از بلنــدی فــرد دچــار صــرع شــود،
میتوانــد منجــر بــه صدمــات شــدید و حتــی فوتــش شــود .بــه همیــن
علــت افــراد مبتــا بــه صــرع بایــد نــکات ویــژهای را در طــول ابتــا بــه
بیمــاری رعایــت نماینــد.
در مــورد بیمــاری صــرع و علــت ابتــا بــه آن باورهــای غلــط بســیاری
در بیــن مــردم شــایع شــده اســت کــه در ایــن مطلــب بــه اصــاح چنــد
مــورد از ایــن باورهــا میپردازیــم:
 - 1افــراد مبتــا بــه صــرع دچــار اختــال روحــی -روانــی و یــا کنــد
ذهنی نیســتند.
خیلــی از افــراد تصــور میکننــد کــه صــرع یــک اختــال روحــی -
روانــی اســت ایــن تصــور کامــا غلــط اســت و دو بیمــاری متفــاوت
اســت .همانگونــه کــه فــرد دارای صــرع ممکــن اســت دچــار بیمــاری
کلیــوی شــود و هــر دو بیمــاری را همزمــان داشــته باشــد ،گاهــی یــک
فــرد دچــار صــرع ممکــن اســت دچــار بیمــاری روحــی -روانــی شــود و
دیــدن چنــد نمونــه از افــراد کــه هــر دو بیمــاری را دارنــد نبایــد باعــث
شــود کــه ایــن دو بیمــاری یکــی تصــور شــود .همچنیــن افــراد مبتــا
بــه صــرع هماننــد ســایر افــراد جامعــه ،برخــی خیلــی باهــوش و برخــی
معمولــی هســتند و ایــن بیمــاری ربطــی بــا کنــد ذهنــی نــدارد.
 - 2افراد مبتال به صرع دچار طلسم و جادو نشدهاند.
در گذشــته بــه دلیــل حملــه ناگهانــی
صــرع ،اطرافیــان چــون علــت مشــخصی
ن را بــه نیروهــای
بــرای آن نمییافتنــد آ 
مــاوراء الطبیعــه نســبت میدادنــد .پزشــکی
نویــن مشــخص کــرده کــه ایــن بیمــاری یــک
نــوع اختــال در دســتگاه عصبــی مرکــزی
اســت و داروهایــی را بــرای کنتــرل و معالجــه
آن یافتــه اســت .پــس در صــورت مواجــه شــدن
بــا بیمــار صرعــی ســریعاً جهــت معالجــه او بــه
پزشــکان متخصــص مراجعــه نماییــد و بــه
صحبتهــای افــراد نــاآگاه و گاهــی
شــیاد ،گــوش ندهیــد.

 - 3ابتال به صرع مختص سنین خاصی نیست.
صــرع بیمــاری اســت کــه در هــر ســنی میتوانــد بــه ســراغ فــرد بیایــد
و از کــودک تــا افــراد مســن ممکــن اســت دچــار ایــن بیمــاری شــوند.
گرچــه احتمــال ابتــاع در ســنین بــاال مقــداری بیشــتر از ســنین جوانی
اســت امــا ایــن بــه معنــی عــدم ابتــای افــراد جــوان یــا کــودکان بــه
ایــن بیمــاری نیســت.
 - 4تنها روش درمان صرع ،دارو درمانی نیست.
بســیاری تصــور میکننــد کــه دارودرمانــی تنهــا روش درمــان صــرع
اســت ،امــا روشهــای دیگــری ماننــد اســتفاده از دســتگاههای VNS
کــه ســیگنالهای الکتریکــی خاصــی را بــه مغــز ارســال میکنــد و یــا
رژیــم غذایــی معــروف بــه کتوژنیــک هــم میتواننــد در درمــان صــرع
مؤثــر باشــند.
 - 5با قطع تشنجها نباید داروها را قطع کرد.
برخــی از افــراد بــا ایــن تصــور کــه صــرع آنهــا ،دراثــر دارو خــوب شــده
اســت اقــدام بــه قطــع مصــرف داروهــا میکننــد امــا در اثــر قطــع دارو
احتمــال بســیاری وجــود دارد کــه بیمــاری بــاز گشــته و مجــددا ً فــرد
دچــار حمــات صرعــی شــود.
 - 6عــوارض بیمــاری صــرع در زندگــی فــرد مبتــا بــا درمــان پایــان
نمییابــد.
متاســفانه بــا پیــش داوریهــای افــراد در مــورد مبتالیــان بــه بیمــاری
صــرع ،آنهــا عــاوه بــر تحمــل بیمــاری و داروهــا ،بایــد بــا قضاوتهــای
نادرســت ،خرافــات آمیختــه بــا ایــن بیمــاری و تبعیضهــای گوناگــون
هــم در زندگــی دســت و پنجــه نــرم کننــد .ایــن رفتارهــای ناآگاهانــه،
فشــار روحــی شــدیدی را بــه ایــن افــراد وارد میکنــد
 - 7در زمــان حملــه صــرع نیــازی نیســت دهــان فــرد را بــه زور
بــاز کــرده چیــزی بیــن دندانهــای او قــرار دهیــد و یــا از زبــان او
محافظــت کنیــد.
بســیاری از افــراد در موقــع دیــدن فــرد دچــار حملــه صــرع ،دهــان او
را بــه زور بــاز میکننــد .ایــن کار بســیار خطرنــاک اســت و ممکــن
اســت بــه فــک او آســیب برســاند .در زمــان حملــه صرعــی تنهــا او را
بــه یــک ســمت بخوابانیــد تــا تنفــس بهتــر صــورت گیــرد و نیــازی بــه
بــاز کــردن دهــان او و ســایر کارهــای دیگــر نیســت.
 - 8افراد مبتال به صرع در نگاه اول قابل تشخیص نیستند.
بســیاری از افــراد مبتــا بــه صــرع بــه دلیــل نگرانــی از پیــشداوری
دیگــران ،بیمــاری خــود را پنهــان میکننــد .شــما بــا دیــدن ایــن افــراد
نمیتوانیــد بفهمیــد کــه آیــا آنهــا صــرع دارنــد یــا ســالم هســتند.
حتــی همــکاران برخــی از افــراد مبتــا بــه صــرع نیــز از ممکــن اســت
نداننــد کــه آیــا دوستشــان صــرع دارد یــا نــه.
منبـع :مجله پزشکی درمانکـده ایرانیان

برای جذب موفقیت و پول در زندگیت ،باید هدف و خواستهات کام ً
ال مشخص باشد .سپس به خداوند توکل کن
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ویتامیــن و مکملهــای مفیــد بــرای فلــج مغــزی
تحقیقــات زیــادی در خصــوص تاثیــر ویتامینهــا و مکملهــا در افــراد فلــج مغــزی انجــام شــده اســت مــا در
ایــن مقالــه بــه صــورت خالصــه  7ویتامیــن و مکمــل مفیــد بــرای کــودکان فلــج مغــزی را لیســت کردهایــم.

باعــث بهبــود حــرکات در کــودکان ســی پــی گــردد.

 -1امگا3

اســیدهای چــرب امــگا 3یکــی از مــواد ضــروری بــرای رشــد مغــز
کــودکان میباشــد .امــگا 3را میتــوان در ماهــی و دانههــای روغنــی
همچــون کتــان یافــت .امــگا ۳میتوانــد رشــد سیســتم عصبــی را
تنظیــم کــرده و نوعــی پادتــن محافظــت کننــده سیســتم عصبــی
محســوب میشــود.
در کــودکان س ـیپی کــه دارای مشــکالت شــناختی میباشــند امــگا3
میتوانــد بــرای بهبــود توجــه و تمرکــز و حافظــه آنهــا کمــک کننــده
باشــد .همچنیــن تحقیقــات نشــان میدهــد کــه مکملهــای امــگا3
بهبــود وضعیــت مفاصــل و اســتخوانها کمــک مــی کنــد و ایــن مــی
توانــد در سیســتم حرکتــی کــودکان فلــج مغــزی تاثیــر گــذار باشــد.

 -2مکمل کلسیم D
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کــودکان فلــج مغــزی بــه دلیــل مشــکالت تغذی ـهای و کاهــش اشــتها
معمــوال دچــار ســوء تغذیــه در خصــوص امالحــی چــون ویتامیــن دی
و کلســیم میباشــند بههمیــن دلیــل معمــوالً دارای اســتخوانها و
عضــات ضعیفــی هــم هســتند کــه حتــی میتوانــد پوکــی اســتخوان
را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد.
ویتامیــن دی باعــث جــذب بهتــر کلســیم در بــدن ایــن کــودکان
میشــود وکلســیم موجــود در ایــن مکملهــا نیــز بــه بهبــود بافــت
اســتخوانها و مفاصــل در کــودکان ســیپی کمــک میکنــد.
همچنیــن ســلولهای عصبــی بــه واســطه کلســیم میتواننــد
انقباضــات عضالنــی را تنظیــم کننــد بــه صــورت غیرمســتقیم میتوانــد

 -3منیـزیم

اسپاســم در عضــات کــودکان فلــج مغــزی یکــی از عالئمــی اســت
کــه بــه وفــور دیــده میشــود حتــی ایــن اسپاســم در غــذا خــوردن
کــودکان و بلــع آنهــا نیــز تاثیــر منفــی میگــذارد.
تحقیقــات نشــان داده کــه مکمــل منیزیــم میتوانــد بــه کاهــش
اسپاســم کمــک کنــد و ایــن موضــوع منجــر بــه بهبــود دامنــه حرکتــی
در مفاصــل کــودکان ســیپی میشــود همچنیــن منیزیــم باعــث
بهبــود عملکــرد عصبــی در بــدن انســان میشــود .یکــی دیگــر از
خــواص منیزیــم کمــک بــه بهبــود عملکــرد سیســتم گوارشــی میباشــد
کــودکان فلــج مغــزی عمومـاً دچــار ریفالکــس معــده هســتند و منیزیــم
میتوانــد ریفالکــس معــده در کــودکان فلــج مغــزی را کاهــش دهــد
رفــع یبوســت و شــل شــدن عضــات در سیســتم گوارشــی از دیگــر
فوایــد مکمــل منیزیــم میباشــد.

 -4ویتامینC

ویتامیــن cیکــی از بهتریــن انــواع آنتــی اکســیدان محســوب مــی شــود،
ایــن ویتامیــن میتوانــد باعــث کاهــش افســردگی و بهبــود حافظــه در
کــودکان فلــج مغــزی شــود.
همچنیــن ویتامیــن Cباعــث ســنتز مــاده نوراپــی نفریــن میشــود کــه
یــک انتقــال دهنــده عصبــی محســوب میشــود ایــن موضــوع میتوانــد
عملکــرد سیســتم عصبــی در کــودکان فلــج مغــزی را تقویــت کنــد.

عامل عمده موفقیت در هر کاری ،آرامشخیال و اعتماد به نفس داشتن ،آسودگی و بیطرفی در احساس و عواطف میباشد

از دیگــر فوایــد ویتامیــن cکمــک بــه ســامت اســتخوانها میباشــد
کــه از طریــق تنظیــم ژنهــای خــاص باعــث
رشداســتخوانها میشــود.

 -5روی

مکمــل روی یکــی از مکملهایــی
اســت کــه نقــش مهمــی در بهبــود
یادگیــری و حافظــه کــودکان سـیپی
دارد .روی مــادهای اســت کــه ارتبــاط
بیــن ســیناپسها و نورونهــا را
تقویــت میکنــد و انتقــال سیســتم
عصبــی را بهبــود میبخشــد .بــه دلیــل
ً
اینکــه کــودکان فلــج مغــزی معمــوال دچــار
مشــکالت یادگیــری و اختــاالت روانــی هســتند
روی میتوانــد بــه رفــع ایــن مشــکالت و بهبــود شــرایط عصبــی در
ایــن کــودکان منجــر شــود.

 -6پروبیوتیک

مشــکالت سیســتم گوارشــی و هضــم غــذا در کــودکان فلــج مغــزی
از جملــه مســائلی اســت کــه والدیــن آنهــا بســیار درگیــر ایــن
موضــوع هســتند .مکملهــای پروبیوتیــک باافزایــش باکتریهــای
ســالم در روده باعــث بهبــود هضــم در سیســتم گوارشــی میشــوند.
وقتــی کــه هضــم بــه خوبــی انجــام میشــود باعــث آرامــش
کــودک فلــج مغــزی و بهبــود خلــق و خــوی او خواهــد شــد .همچنیــن
وجــود یبوســت و مشــکالت هضــم باعــث افزایــش اسپاســم کلــی در
بــدن کــودکان ســیپی میشــود.

 -7ویتامین B۱۲

اثراتــی را کــه میتــوان دراثــر اســتفاده از
ویتامیــن ب  ۱۲نــام بــرد شــامل :کاهــش
افســردگی  -بهبــود سیســتم گوارشــی
  بهبــود عملکــرد عضــات میباشــدکــه بــا توجــه بــه بــروز ایــن مشــکالت
در اکثــر کــودکان ســیپی اســتفاده از
ایــن ویتامیــن توصیــه میشــود .همچنیــن
ویتامیــن ب  ۱۲باعــث تقویــت انتقــال
دهندههــای سیســتم عصبــی در کــودکان
ســیپی میشــود .مکملهــای دارویــی
در کــودکان فلــج مغــزی نبایــد جایگزیــن
یــک رژیــم غذایــی ســالم شــود .در صورتــی کــه
کــودک شــما دچــار مشــکالت بــدن و تغذیــه میباشــد
ایــن ویتامینهــا میتوانــد در کنــار یــک غــذای معمولــی بــه کــودک
فل ـج مغــزی شــما کمــک کنــد تــا امــاح مــورد نیــاز بــدن او تامیــن
گــردد .امــا بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه یــک رژیــم غذایــی ســالم
و کامــل میتوانــد بهتریــن امــاح را در بــدن کــودکان فلــج مغــزی
تامیــن کنــد.
ً
در اســتفاده از مکملهــای ویتامینــی حتمــا در نظــر داشــته باشــید
کــه دوز توصیــه شــده توســط پزشــک اســتفاده شــود و اســتفاده بیــش
از حــد از ایــن ویتامینهــا میتوانــد بــه کبــد کــودکان ســیپی
آســیب برســاند.ویتامینهای ذکــر شــده نمیتواننــد آســیب فلــج
مغــزی را درمــان کننــد امــا میتواننــد در کنــار تمرینــات و ورزشهــای
کاردرمانــی بــه شــرایط پیشــرفت کــودکان فلــج مغــزی کمــک کننــد.
  منبعhttps://www.iranrehab.ir      :
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فواید و مضرات
چای سبـز

 -4چای سبز و کاهش خطر سکته مغزی:

بــا توجــه بــه ایــن مطالع ـه ،نوشــیدن چــای ســبز یــا قهــوه بــه طــور منظــم،
بــا کاهــش خطــر ســکته مغــزی همــراه اســت .تغییــر شــیوه زندگــی راهــی
بــرای کمــک بــه کاهــش خطــر ســکته مغــزی بــا افــزودن روزانــه چــای ســبز
بــه رژیــم غذایــی شــما اســت.

 -5چای سبز و کاهش وزن:

چــای ســبز ممکــن اســت باعــث کاهــش وزن ناچیــز و غیــر قابــل توجــه در
بزرگســاالن دارای اضافــه وزن و چاقــی شــود .پلــي فنولهــای چــای ســبز
فعاليــت آميــاز بــزاق (آنزيــم تجزيــه كننــده قندهــا) را مهــار میكنــد.

 -6چای سبز و بیماریهای التهابی پوست:

چــای ســبز میتوانــد بــه عنــوان یــک درمــان بــرای اختــاالت پوســتی
ماننــد پســوریازیس و شــوره ســر باشــد .محققــان یــک مــدل حیوانــی را
بــرای بیماریهــای التهابــی پوســتی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد ،کــه اغلــب
بــا لکههــای پوســتی خشــک ،قرمــز ،پوســته پوســته شــده ناشــی از التهــاب
و تولیــد بیــش از حــد ســلولهای پوســتی مشــخص میشــوند .افــراد تحــت
چــای ســبز یکــی از ســالمترین نوشــیدنیهای جهــان محســوب
میشــود و حــاوی یکــی از باالتریــن میــزان آنتــی اکســیدانهای
هــر چــای اســت .مــواد شــیمیایی طبیعــی بــه نــام پلــی فنــول در چــای
همــان چیــزی اســت کــه تصــور میشــود اثــرات ضــد التهابــی و ضــد
ســرطان زای آن را فراهــم میکنــد.
چــای ســبز از برگهــای بــدون اکســایش تهیــه میشــود و یکــی از
انــواع چــای کمتــر فــرآوری شــده اســت .بنابرایــن حــاوی بیشتریــن
آنتــی اکســیدانها و پلــی فنولهــای مفیــد اســت.

 -1چای سبز و پیشگیری از سرطان:

طبــق تحقیقــات مؤسســه ملــی ســرطان ،نشــان داده شــده اســت کــه

پلــی فنولهــای موجــود در چــای باعــث کاهــش رشــد تومــور در مطالعــات
آزمایشــگاهی و حیوانــات میشــوند و ممکــن اســت در برابــر صدمــات ناشــی
از اشــعه مــاوراء بنفــش  UVBمحافظــت کننــد.
در کشــورهایی کــه میــزان مصــرف چــای ســبز زیــاد اســت ،میــزان ابتــا بــه
ســرطان پایینتــر اســت ،امــا بــا اطمینــان نمیتــوان فهمیــد کــه آیــا ایــن
چــای ســبز اســت کــه از بــروز ســرطان در ایــن جمعیــت خــاص جلوگیــری
میکنــد یــا ســایر عوامــل ســبک زندگــی .برخــی از مطالعــات همچنیــن
تأثیــرات مثبــت چــای ســبز بــر انــواع ســرطان زیــر را نشــان داده انــد:
پســتان  -مثانــه  -تخمــدان  -کولورکتــال ( روده)  -مــری (گلــو)  -ریــه -

پروســتات  -پوســت  -معــده.

مصــرف چــای ســبز ،بــه کاهــش بیماریهــای قلبــی عروقــی کمــک میکنــد.

در تحقیقاتــی ،بــر روی بیــش از  40،000شــرکت کننــده ژاپنــی ،بیــن  40تــا
 79ســاله بــرای مــدت  11ســال مطالعــه کردنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد،
شــرکت کنندگانــی کــه حداقــل  5فنجــان چــای ســبز در روز مینوشــند،
خطــر مــرگ (بــه ویــژه در اثــر بیماریهــای قلبــی عروقــی) از افــرادی کــه
کمتــر از یــک فنجــان چــای در روز مینوشــند ،بــه میــزان قابــل توجهــی
کمتــر بــود.
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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تحقیقــات منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه چــای ســبز میتوانــد

عملکردهــای شــناختی مغــز مــا ،بــه ویــژه حافظــه را تقویــت کنــد .ایــن تیــم
تحقیقاتــی گفتنــد کــه یافتههــای آنهــا حاکــی از آن اســت کــه چــای ســبز
در درمــان اختــاالت شــناختی مرتبــط بــا اختــاالت عصبــی روانــی ماننــد
زوال عقــل میتوانــد امیــدوار کننــده باشــد.

 -8چای سبز و آلزایمر:

محققــان تأثیــر یکــی از اجــزای چــای ســبز  ( CAGTE ،یــا عصــاره چای ســبز

موجــود در روده بــزرگ) را پــس از هضــم آن ،آزمایــش کردنــد تــا ببیننــد کــه
چگونــه ایــن پروتئیــن مهــم در بیمــاری آلزایمــر تأثیــر دارد .انجمــن آلزایمــر
اظهــار داشــت :ایــن تحقیــق بــه تحقیقــات قبلــی اضافــه میكنــد کــه چــای
ســبز ممكــن اســت بــه كاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر كمــك كنــد.
همچنیــن چــای ســبز ممکــن اســت در پیشگیــری از پوســیدگی دنــدان،
اســترس ،خســتگی مزمــن ،درمــان شــرایط پوســتی و بهبــود آرتریــت بــا
کاهــش التهــاب مفیــد باشــد.
عوارض و خطرات جانبی چای سبز:
حساســیت بــه کافئیــن :کســانی کــه حساســیت شــدید بــه کافئیــن دارنــد
میتواننــد بیخوابــی ،اضطــراب ،تحریکپذیــری ،حالــت تهــوع یــا معــده
درد را تجربــه کننــد.
ضــد انعقــاد پذیــر) ماننــد کوادامیــن  /وارفاریــن اســتفاده میکننــد بــه دلیــل
داشــتن ویتامیــن  ،Kبایــد چــای ســبز را بــا احتیــاط مصــرف کننــد.
ســایر محرکهــا :در صــورت مصــرف داروهــای محــرک ،چــای ســبز میتوانــد
فشــار خــون و ضربــان قلــب را افزایــش دهــد .مکملهــای چــای ســبز حــاوی
مقادیــر زیــادی مــواد فعــال هســتند کــه میتواننــد عــوارض جانبــی آن را
برانگیختــه و بــا ســایر گیاهــان ،مکملهــا یــا داروهــا در تعامــل باشــند.
بــه طــور خــاص ،زنــان بــاردار یــا شــیرده ،افــرادی کــه دچــار مشــکالت قلبــی
یــا فشــارخون بــاال ،مشــکالت کلیــوی یــا کبــد ،زخــم معــده یــا اختــاالت

مطالعــات پزشــکی نشــان داد کــه مصــرف چــای ســبز ،بــه کاهــش قابــل

توجــه کلســترول  LDLیــا « بــد» کمــک میکنــد.

 -7چای سبز و افزایش حافظه:

رقیــق کنندههــای خــون :افــرادی کــه از رقیــق کننــده خــون (داروهــای

 -2چای سبز و سالمتی قلب:

 -3چای سبز و کلسترول پایین:

درمــان بــا چــای ســبز رشــد ســلولهای پوســتی کندتــری داشــتهاند.

اضطرابــی هســتند ،نبایــد از مکمــل یــا عصــاره چــای ســبز اســتفاده کننــد.
منبعwww.beytoote.com :

برای خودت و دیگران از خداوند طلب قدرت و نیرومندی کن
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دلیل به ترتیب الفبـا نبودن کلیدهای صفحه کلید

بــرای درک منطــق ایــن نــوع آرایــش حــروف ،یعنــی آرایــش،QWERTY

بــه ایــن منظــور بــرای رفــع ایــن مشــکل ،صفحــه کلیــد کامپیوتــر را شــبیه

بایــد بــه عقــب برگردیــم بــه اواخــر قــرن  ،19زمانــی کــه بیــن اختــراع ماشــین
تحریــر و کامپیوتــر تقریب ـاً نیــم قــرن فاصلــه وجــود داشــت.

بــه صفحــه کلیــد ماشــین تحریــر آن زمــان طراحــی کردنــد و ایــن طــرح از
آن زمــان تــا امــروز باقــی مانــد و بــه عنــوان طــرح  QWERTYتبدیــل بــه

ماشــین تحریــر یــک دســتگاه ســاده بــود کــه توســط  Sholesدر ســال 1873

اســتاندارد صنعتــی شــد.

اختــراع شــد .ماشــین تحریــر از میلههــای فلــزی بــه نــام میلــه  typeتشــکیل

ویژگیهای

شــده بودنــد کــه هــر میلــه  ،typeتصویــر برعکــس از یــک حــرف یــا کاراکتــر

 -1شــما میتوانیــد ترتیبــی مشــابه ترتیــب  QWERTYرا در ردیــف میانــی
صفحــه کلیــد هــم ببینیــد DFGHJKL ،کــه تقریب ـاً بــه ترتیــب حــروف الفبــا

بــرای تایپیســتها قــرار گرفتــه بــود کــه بــه آســانی بتواننــد حــروف روی

اســت .یعنــی بــا ایــن کــه ترتیــب کامــل حــروف الفبــا در صفحــه کلیــد وجــود

صفحــه کلیــد را نــگاه کننــد و تایــپ را بســیار ســریع انجــام دهند.امــا در ایــن

نــدارد ،ولــی بعضــی کلیدهــا تــا حــدی بــر اســاس ترتیــب الفبــا کنــار هــم

روش یــک مشــکل « طبیعــی» وجــود داشــت و آن ترتیــب حــروف بــود .ابــزاری

قــرار دارنــد.
 -2مثـ ً
ا در ترتیــب  DFGHJKLحــروف بــه ترتیــب الفبــا میباشــد بــه جــز دو

 typeچوبــی مجــاور هــم بــود ،کــه کار را بــا تالشهــای اضافــی تایپیســت بــه

صامــت  Eو  Iکــه در ایــن ترتیــب جــا ماندهانــد و یــا در ترتیــب

صــورت دســتی زیــاد میکــرد .ایــن مشــکل بیشــتر بــرای کلیدهــای مجــاور

کــه در ســطر اول قابــل مشــاهده اســت ،حــرف  Zبــه تنهایــی در ســطر آخــر

هــم کــه اغلــب زیــاد مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد وجــود داشــت.

قــرار گرفتــه اســت بــه جــای ایــن کــه در ردیــف اول کنــار حــروف

بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل « »Sholesلیســتی از تمــام حــروف موجــود در

با شد .

زبــان انگلیســی را تهیــه نمــود و پــس از مطالعــه بــر روی آن طــرح جدیــدی
را ارائــه داد .هــدف از ایــن طــرح ایــن بــود کــه حــروف درگیــر بــا هــم ،دور از

 -3هشــت کلیــد ردیــف میانــی صفحــه کلیــد ،بــه عنــوان «ســطرخانه» در نظــر

گرفتــه میشــود :اینهــا کلیدهایــی هســتند کــه شــما بــه آنهــا نیــاز داریــد

هــم روی صفحــه کلیــد قــرار گیرنــد ،در نتیجــه بــا ایــن روش از گرفتــار شــدن

تــا یــاد بگیریــد چگونــه هشــت انگشــت خــود را روی آنهــا قــرار دهیــد تــا

میلههــای  typeبــا هــم جلوگیــری میشــد.

بتوانیــد فرآینــد تایــپ لمســی را ســریعتر انجــام دهیــد.

بــا ایــن حــال برخــی از مــردم معتقدنــد کــه هــدف از توســعه صفحــه کلیــد
 ،QWERTYصرفـاً بههــم زدن توالــی حــروف الفبــا در صفحــه کلیــد میباشــد،

 -4صفحــه کلیــد  QWERTYبــرای کســانی کــه از دســت چــپ خــود بــرای
تایــپ کــردن اســتفاده میکننــد (یعنــی چــپ دســت هســتند) بــه گون ـهای

بــه گونـهای کــه تایپیســت ،مجبــور شــود موقــع تایــپ کــردن زمانــی را بــرای

اســت کــه میتواننــد بیشــتر کلمــات را بــا اســتفاده از حــروف ســمت چــپ

نــگاه کــردن بــه هــر حــرف اختصــاص دهــد .امــا بــا توجــه بــه نحــوه قــرار

تایــپ نماینــد( .بــه زبــان دیگــر اســتفاده از صفحــه کلیــد  QWERTYبــرای

گفتــن میلههــای مربــوط بــه هــر حــرف در ماشــین تحریرهــای قدیمــی ،بــه

افــراد راســت دســت و چــپ دســت بــه یــک میــزان راحــت میباشــد.

همــراه بههــم ریختگــی حــروف و کــم شــدن ســرعت تایــپ ،احتمــال برخــورد

 -.5موضــوع جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد تمــام حــروف

میلههــای  typeمجــاور کــه بــه صــورت شــیبدار و کنــار هــم در صفحــه کلیــد

ســطر اول ماشــین تحریــر را در صفحــه کلیــد کامپیوترتــان مشــاهده کنیــد.

قــرار داشــتند ،کمتــر میشــد .بــا ورود کامپیوتــر در ســال 1940میــادی ،ایــن
دســتگاههای جدیــد و پیشــرفته کــه قبـ ً
ا وعــده آن را داده بودنــد ،همــه چیــز

بنابرایــن درمییابیــم کــه ایــن بههــم ریختگــی حــروف در صفحــه کلیــد کــه
امــروزه مــا بــا آن مواجــه هســتیم بــرای حــل مشــکل تایــپ کــردن در ماشــین

را راحتتــر کردنــد و بــه ســرعت جایگزیــن ماشــینهای تحریــر شــدند .بــا ایــن

تحریــر اولیــه بــوده اســت .ولــی امــروزه ایــن مشــکل حــل شــده و میتــوان از

حــال یــک مشــکل اساســی وجــود داشــت :نحــوه عملکــرد ماشــینهای تحریــر

همــان ترتیــب حــروف الفبــا در صفحــه کلیدهــا اســتفاده نمــود.

موجــود در شــرکتها و ســازمانها بــا کامپیوترهــای جدیــد تفــاوت داشــت.

همانطــور کــه امــروزه مــردم در ســایر دســتگاههای صفحــه کلیــددار ،بــه

در ایــن وضعیــت آنهــا خواســتار ایــن شــدندکه کار بــا ماشــینهای جدیــد را

طورکــم یــا زیــاد از ترتیــب الفبــا اســتفاده میکننــد و آن را جایگزیــن صفحــه

بــه آنهــا آمــوزش دهنــد و از آنجــا کــه تنهــا مــاک آمــوزش پــول بــود فقــط

کلیــد ســنتی کردهانــد .بــرای نمونــه ،صفحــه کلیــد تلفنهــای همــراه بــر

عــدهی محــدودی میتوانســتند از ایــن دورههــای آموزشــی کامپیوتــر اســتفاده

اســاس ترتیــب الفبــا میباشــد.

در پایــان آن بــود .در ایــن میلــه  ،typeتمــام حــروف از  Aتــا انتهــا بــه گونـهای

کــه در گذشــته بــرای تایــپ کــردن ســریع ســاخته شــده بــود ،از میلههــای

موسسـه خیریه
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نماینــد و بســیاری از مــردم عــادی کــه تــوان پرداخــت هزینــه ایــن آموزشهــا
را نداشــتند بــرای آمــوزش کامپیوتــر در نظــر گرفتــه نمیشــدند.

:QWERTY

گردآوری و تدوین :امین طاییزاده مسئول  ITمؤسسه

سرشت واقعی تو ،روح و روانت است که آنهم ابدی و در دریایی از عشق قرار دارد .تو جسم نیستی

QWERTY

QWERTY
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وفاداری با ثبات خودت را نسبت به کسی یا چیزی گسترش بده
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Artist Futsal Team
At Narjes Charity

the members of the team with a plaque and a treaty.
Team members include gentlemen:
Hooman Javadi, Seyed Javad Hashemi, Farhad
Javaher Kalaam, Mohammad Reza Eyvazi, Behnam
Bani, Hamed Baradaran, Bahram Afshari, Hassan
Khan Mohammadpour, Hosein Shamsai, Nima Nakisa,
Behrang Alavi, Mehdi Mahani, Mobin Shadlou, Ahmad
Mohammadi, Ali Abdolkalaami, Arash Navai, Ali Sefli,
and Mojtaba Pourbakhsh.

Celebrating The Birthday Of
Saint Zeinab s And Nurse Day
Ceremony
The person whose sacrament is to treat other’s
anguished

eye

Stars» came to Shiraz to play a friendly game with

Regret and pain has been my sick self for a while

the Fars Veterans team. With the prior coordination

Good enough that he is noble, pure, and friendly to

of the well-meaning football player Mehdi Shiri, the

the people’s aches

former national team player who has played for great

Although tired, he is busy to help others by selfless

teams like Esteghlal and Perspolis, and who is also

sacrifices

the charity ambassador of Narjes People›s Charity,

He is an angel, by the grace of the Merciful Lord

they visited Narjes House in strict compliance with

She is a nurse to the pain of her friend, as well as her

health and safety protocols. Twelve members of the

enemy’s discomfort

team arrived at the management office after a brief

Peace be upon the people of the world who despite

visit to Firuz care and shelter section and a meeting

their own grieves

with disabled children of Narjes charity. At first,

Would still try to ease the pain of others and make

Bahaeddini, the CEO of the Institute, welcomed them

possible their ifs

and thanked them for their attention to the children

The best way to compensate the sacrifices of the

of the Narjes House. Then, on behalf of the artists›

medical staff from the highest specialists, doctors,

team, Seyed Javad Hashemi thanked the director,

nurses, health care providers, to nurses, patients

officials and hardworking staff of the institute for giving

assistant, service personnel, and etc. in any way

them the opportunity to get acquainted with the center

except by following the rules and protocols of the

and the children. He expressed his desire to be the

quarantine period. Unfortunately, many of us are not

charity ambassador of the institute. Hooman Javadi,

serious about following these instructions. We hope

the team leader, while expressing satisfaction with the

that, in following the cases of quarantine, we will help

visit, praised the efforts of the staff and said: “this team

the problems and efforts of the self-sacrificing nurses

has visited the care centers for the elderly and special

and the hard-working medical staff, if not less, to at

patients in Tehran and all over the country on various

least not increase.

occasions, but I can boldly say that we have never

This year, as in previous years, Nurse›s Day, at the

seen anything like Narjes Center or it has been very

same time as the auspicious birth of Hazrat Zeinab,

few. Therefore, in addition to the fact that from now on

the patient and perseverant, was celebrated during a

we will be continuously in touch with Narjes House, we

glorious ceremony at Narjes Charity. In this ceremony,

will definitely introduce Narjes Charity to other friends

which was held with full observance of safety and

and artists and encourage them to visit and cooperate

health issues and maintaining physical distance,

with this collection.” At the end, Bahaeddini presented

Bahaeddini, CEO, appreciate the efforts of everyone

 بدان که مسیر درستی را پیش گرفتهای، متحول شوی، آرامتر، دلسوزتر،اگر تو ب ه فردی مهربانتر
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in the presence of the nurses of the boarding clinic,

Although, unlike in previous years, children were

nurses and caregivers of the shelter and small shelter

deprived of the physical presence and visitation of

houses, while appreciating them all, he donated gifts

their spiritual parents, the benevolent benefactors still

to different branches. Flowers praised the efforts of the

participated in the joy of the angelic children of Narjes

white-clad angels of the Narjes Charity, nurses and

by sending various gifts and making telephone calls.

caregivers, especially during the Corona outbreak

The prayer of the disabled children and the caretaker
of Narjes House be with you.

Narjes Charitable Staff
Donated Their Blood
The land of affection and the land of kindness know no
boundaries. The pain of a kind friend, color and race,
religion, dialect and language, age, gender, poverty
and wealth, has no place and value. When it comes

Narjes Charity Children
And Yalda Night Ceremony

to philanthropy, all of these factors fade, and the only
color that stands out is the green color of self-sacrifice.
In early December, when the benevolent staff of Narjes
People›s Charity found out that the province›s blood
supply in all groups had drastically decreased and
reached a critical stage, they voluntarily registered
to donate their blood. In coordination with the
managers and officials of the Shiraz Blood Transfusion
Organization, on Sunday, the 6th of December 2020,
while God Almighty opened the gates of his mercy and
the rain of his kindness to the altruistic earthlings, the
benevolent staff of Narjes House donated a part of their
precious blood to their fellow citizens and compatriots
in need of blood. However, most of these loved ones,

For the disabled children and the innocent angels of

due to their profession and occupation; need to

Narjes House, every day and every hour could have

maintain their physical strength and to strengthen their

been a very long and dark Yalda, if it were not for the

physical power. More importantly, the devoted people

sunshine of kindness and the care of the benefactors

of Shiraz, seeing the eagerness of the staff of Narjes

and benefactors. This year, due to quarantine

Charity to donate a part of their lives and blood, have

conditions and the spread of the Corona virus,

been affected by this empathy and self-sacrifice, and

although the disabled and orphaned children of Narjes

they, along with the staff of Narjes Charity, tried to fulfill

House did not have a special Yalda night celebration

their responsibility to the community

like in other years; however, the benefactors, whose
hearts are as huge as the sea, have not forgotten their
spiritual children. Therefore, the disabled children
and innocent angels of Narjes House, this year, as
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

in previous years, with the efforts of the benefactors,
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held the traditional and ancient ceremony of Yalda
night. The event was held with special restrictions and
health care to prevent the spread of the coronavirus
and reduce the risk of developing covid 19 diseases.
 پس با قامتی استوار بایست،آگاه باش که خداوند زندگی چشمگیری برایت مهیا کرده

Go Fishing
A man called home to his wife and said, “Honey I have been asked to go fishing up in Canada with
my boss & several of his Friends. We’ll be gone for a week. This is a good opportunity for me to get
that Promotion I’ve been wanting, so could you please pack enough Clothes for a week and set out.
”My rod and fishing box, we’re Leaving From the office & I will swing by the house to pick my things up
“Oh! Please pack my new blue silk pajamas
The wife thinks this sounds a bit fishy but being the good wife she is, did exactly what her husband
asked...
The following Weekend he came home a little tired but otherwise looking good. The wife welcomed
?him home and asked if he caught many fish
He said, “Yes! Lots of Salmon, some Bluegill, and a few Swordfish. But why didn’t you pack my new
blue silk pajamas like I asked you to do”? You’ll love the answer… The wife replied, “I did. They’re in
your fishing box.

ماهیگیری
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مــردی بــا همســرش در خانــه تمــاس گرفــت و گفــت :عزیــزم ازمــن خواســته شــده کــه بــا رئیــس و چنــد تــا از دوســتانش بــرای
ماهیگیــری بــه کانــادا برویــم ،مــا بــه مــدت یــک هفتــه آنجــا خواهیــم بــود .ایــن فرصــت خوبــی اســت تــا ارتقــا شــغلی کــه
منتظــرش بــودم بگیــرم .بنابرایــن لطف ـ ًا لباسهــای کافــی بــرای یــک هفتــه برایــم بــردار و وســایل ماهیگیــری مــرا هــم آمــاده
کــن مــا از اداره حرکــت خواهیــم کــرد و مــن ســر راه وســایلم را از خانــه برخواهــم داشــت .راســتی اون لباسهــای راحتــی
ابریشــمی آبــی رنگــم را هــم بــردار زن بــا خــودش فکــر کــرد کــه ایــن مســاله یــک کمــی غیرطبیعــی اســت امــا بخاطــر ایــن کــه
نشــان دهــد همســر خوبــی اســت دقیق ـ ًا کارهایــی را کــه همســرش خواســته بــود انجــام داد .هفتــه بعــد مــرد بــه خانــه آمــد،
کمــی خســته بــه نظــر میرســید امــا ظاهــرش خــوب و مرتــب بــود ،همســرش بــه او خوشآمــد گفــت و از او پرســید کــه آیــا او
ماهــی گرفتــه اســت یــا نــه؟
مــرد گفــت ،بلــه تعــداد زیــادی ماهــی قــزل آال ،چنــد تایــی ماهــی فلــس آبــی و چنــد تــا هــم اره ماهــی گرفتیــم .امــا چــرا اون
لبــاس راحتیهایــی کــه گفتــه بــودم برایــم نگذاشــتی؟
جواب زن خیلی جالب بود  ...زن جواب داد :لباسهای راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم

پیامد هدف گذاری خوب ،کارکرد خوب است

