دکتر حسیــن وحیـــدی
رییس دانشکده داروسازی
دکتر نظری  /مدیر گروه بالینی دانشکده داروسازی

با فرا رســیدن نوروز باســتانی روند عادی زندگی مردم تا
حدی تغییر مییابد .مصرف تنقالت و میوهجات و شیرینیها
معمو ًال افزایش مییابــد و بعض ًا بهخاطر دید و بازدیدها یا
سفرها مصرف غذا در رســتورانها نیز افزایش مییابد .به
طبع آن بیماریها در بدن رشد فزایندهای مییابد و مریض
یا به پزشــک مراجعه مینماید یا شــروع به خود درمانی
میکند .در دو حالت ،مریض برای اینکه سریعتر بهبود یابد
دارو را مصرف میکند که بعض ًا این مصرف براساس قاعده
مشخصی نیست .گاهی پزشکان تجویز بیشاز اندازه دارو
برای بیمار مینمایند .تجویز بیش از حد و غیر منطقی دارو
موجب شده تامشکالت ناشی از داروها عامل  28درصد از
بستری بیماران ســالمند در بیمارستانهای کشوری مانند
ایاالت متحده باشــند .در موارد زیادی یک زنجیره تجویز
دارو ایجاد میشــود بدین نحو که عارضه جانبی داروسبب
میگردد تا بیمار مجبور به مصرف داروی دوم جهت کنترل
آن عارضه گردد .مثال شروع مصرف داروهای NSAIDS
جهت درمان اســتئوآرتریت سبب بروزفشار خون و سپس
مصرف هیدروکلروتیازید جهت کنترل آن میگردد .مصرف
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درمان دارویـی
در ایام نوروز
هیدروکلروتیازید سبب بروز نقرس میگردد که نهایت ًا بیمار
را وادار به مصرف داروهای ضد نقرس مینماید.
انتخاب داروی مناسب برای بیمار ابتداییترین مرحله ارائه
خدمات داروئی است لیکن برای نیل به این مهم میبایست
بیمار با روش صحیح مصرف ،عوارض جانبی حائز اهمیت
و شــایع و عالئمی که او در صورت بروز و مشاهده بایست
پزشــک یا داروساز را در جریان گذارد آشنا باشد .همچنین
برخی از خوراکیهایی که شــدیداً با روند درمان و مصرف
دارو تداخل دارند و بروزآن بیشتر در ایام تعطیل بیشتر شود
نیز میبایســت مدنظر قرارگیرد .لذا بجاست که همکاران
محترم گروه پزشک جهت انجام این مهم وقت کافی لحاظ
نمایند و اطالعات الزم را بخصوص در مورد خوراکیهای
مصرفی بیشتر نمایند .در موارد عدیدهای عدم رعایت موارد
فوق منجر به بروز مخاطراتی برای سالمتی بیمار میگردد.
در زمینه انتخاب مناسب دارو نیز بیماران بایست پزشکان،
داروسازان و سایر حرفه های پزشکی را بهعنوان مشاوران
امین خود مورد خطاب قرار دهند .بسیار دیده میشود بیمار
با بروز عالئم ساده ای به خود درمانی می پردازد و چهبسا

که این عالئم کردی از شــروع یــک بیماری خطرناک و
نیازمند بررســی بیشتر باشد .بهعبارتی تعامل مناسب میان
بیمار و کادر پزشکی رکن اول بهینهسازی مصرف داروها را
تشکیل میدهد .بیماران به صداقت بیشتر در اظهار محدو
دیتهای طبی و جنبههای عدم قطعیت از پزشک نیاز مبرم
دارند .همچنین بیماران ملزم به کسب آگاهی در زمینه فوائد
و مضرات اقدامات درمان از جمله مصرف داروها هستند و
بایست بهمنظور تصمیمگیری بر اساس ارزیابی خویش از
نتایج احتمالی مورد حمایت قرار گیرند .در جهت تفاهم میان
تجویزکننده و بیمار توصیههایی شده است.
• استخراج نظرات بیمار در مورد اجبار مصرف دارو
• بازبینی نظرات فوق با بیمار مربوطه
• اطالع رســانی صادقانه به بیمار در مورد مزایا و مضرات
مصرف یا عدم مصرف دارو
• دخیل کــردن بیمار در تصمیمگیری دارو درمانی بعد از
تفکر کافی

پیشگیری از آسیبهای دندانی ناشی از
مصرف تنقالت نوروز

دکتر محمد جعـفر اقـبـــال
رییس دانشکده دندانپزشکی
با گذشــت زمستان  1392به ســال جدید و نوروز نزدیک
میشــویم .نوروز برای همه مردم ایران یک عید باستانی
اســت و حاوی آداب و فرهنگ کهن ،عمیق و ریشه داری
است .در عید نوروز همه مؤسسات دولتی یک هفته تعطیل
و بسیاری از مؤسســات خصوصی ،مدارس و دانشگاهها تا
چهاردهــم فروردین ماه تعطیل می باشــند .در ایام نوروز
بســیاری از مردم به مســافرت میروند و دید و بازدید و
مهمانی از رســوم رایج در بین عموم مردم می باشــد .به
عبارت دیگر طی دو هفته تعطیالت عید زندگی بسیاری از
افراد جامعه با شرایط معمول متفاوت است .به این مناسبت
بهعنوان یک دندانپزشک و معلم عالقمند به حوزه بهداشت
و سالمت چند نکته بهداشتی را یادآور میشوم:
 -1در ایام تعطیالت عید اکثر قریببهاتفاق مؤسسات درمانی
خصوصی دندانپزشــکی تعطیل و از دادن ســرویسهای
معمول درمان خودداری میکنند .به همین علت درمانهای
اورژانس دندانپزشکی محدود به درمانگاههای شبانهروزی
دندانپزشکی میشود و مهمترین محدودیت برای تعیین و
انتخاب دندانپزشک را به افراد تحمیل میکند .برای پرهیز
از چنین تحمیلی پیشــنهاد مینماید اگــر معاینه دوره ای
ششماه یکبار دندانپزشکی که برای همه الزم و ضروری
اســت را انجام ندادهاید در فرصت مناســب قبل از شروع
تعطیالت عید نوروز این کار را انجام دهید .این مهم باعث
میشــود که در صورت نیاز ،دندانپزشک منتخب شما ،در
فرصت مناســب ،ضمن انجام درمان الزم از درد و رنج و
گرفتاری شــما و خانواده تان در طول تعطیالت جلوگیری
نماید.
 -2رعایت بهداشــت دهان و دندان در طول تعطیالت و
ســفرهای احتمالی موکدا توصیه میگردد .معموال در ایام
نوروز اســتفاده از تنقالت و مصرف انواع شــیرینی در بین

همه گروههای ســنی بیشتر است الزم است حین خوردن
آجیل از دندانها مراقبت گردد .همچنین با توجه به اثرات
منفی شــیرینی در ایجاد و پیشرفت پوسیدگیهای دندانی
از خــوردن مکرر و بیشازحد آن پرهیز گردد .الزم به ذکر
اســت که دفعات مصرف شیرینی و خوردن تنقالت حاوی
قند و شــیرین که مدت زیادی در دهان باقی میمانند ،در
تخریب دندانها و پیشرفت پوسیدگی نقش دارد .بنابراین
توصیه می گردد ضمن اینکه در مصرف غذاهای شیرین
بایــد رعایت اعتدال گردد ،از خوردن مکرر و با دفعات زیاد
شیرینیجات پرهیز گردد.
 -3یکی از رایجترین مشــکالت دندانــی افراد درد دندان
میباشــد .درد دندان میتواند حاد یا مزمن بوده و شــروع
آن با تحریک مثل خوردن و آشامیدن غذاهای سرد و گرم
باشد .برای پیشــگیری و جلوگیری از حاد شدن دردهای
مزمن الزم اســت قبلاز تعطیالت به دندانپزشک مراجعه
و با تشخیص و درمان مشکل را برطرف کرد .اما در مورد
دردهای حــادی که به یکباره بــروز میکند باید تدبیری
اندیشید .معموال دردهای دندانی به دو علت ایجاد می شود:
الــف) التهاب پالپ ( )Pulitisکــه در آن دندان زنده اما
بسیار تحریک پذیر و دردناک می شود .البته در برخی موارد
ممکن اســت درد به صورت خود به خــود و بدون وجود
هیچ محرکی شــروع شود .تشــخیص این نوع درد دندان
دردناک بسیار مشکل است و به علت شیوع زیاد دردهای
ارجاعی باید حتما به وســیله دندانپزشک و با تهیه یک یا
چند کلیشــه رادیوگرافی انجام شود .در صورت بروز چنین
مشکلی توصیه میشود ضمن مصرف مسکنهای معمولی
به کلینیکهای شــبانه روزی مراجعه تا پس از تشخیص،
درمان اورژانس انجام شود.
ب) دردهای ناشــی از عفونت :در مواردی ممکن اســت
بهعلــت ازبین رفتــن پالپ دنــدان و ورود
میکروبها به داخل مجرای ریشه ،دندان
دچار عفونت و آبســه گردد  .در
این مورد عالوه بر درد
و حساسیت دندان
به دق و لمس،
تــورم از
داخل
یا خارج
دهان

میگردد .در صورت بروز دردهای ناشی از عفونت ،مراجعه
به دندانپزشک جهت درمان اورژانس و تجویز دارو توصیه
میگردد .در موارد بسیار نادر ممکن است در افراد مسن و
یا کسانی که مبتال به ضعف سیستم ایمنی باشند پیشرفت
عفونت و آبسه باعث درگیری فضاهای آناتومیک و اشکال
و اختــال در تنفس و یا بلع گــردد .درصورت بروز چنین
عالئمی ضروریی است به یک کلینیک مجهز یا اورژانس
بیمارســتان که دارای ســرویس جراحی فــک و صورت
میباشد مراجعه کرده و تحت درمان قرار گیرد.
 -4آسیبهای دندانی ناشی از ضربه یکی دیگر از مواردی
است که در ایام تعطیالت و سفر ممکن است حادث شود.
شکستگی دندانها و آســیب به استخوان فکین متعاقب
تصادفات جادهای ،سقوط از ارتفاع و یا ورزش و بازی اتفاق
میافتد .توصیه اولیه مراقبت خود و اطرافیان و پیشگیری از
بروز چنین حوادثی است اما در صورت اتفاق افتادن و صدمه
به دندانها ضروری اســت شخص آســیبدیده بهوسیله
دندانپزشک معاینه و بهسرعت درمان گردد .خوشبختانه در
شهر تهران بیمارســتانهای آموزشی و درمانی که دارای
ســرویس جراحی فک و صورت و اورژانس هستند وجود
دارند .هماکنون دندانپزشکان مجرب در بیمارستان آیتا...
طالقانی وابسته به دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بخــش جراحی فک و دهان و صورت مشــغول فعالیت و
مــداوای بیماران بوده و در ایام تعطیالت نوروز نیز پذیرای
بیماران اورژانس میباشند.
امیدوارم سال آینده برای تمامی هممیهنان ،سالی پربرکت
و توام با سالمت و نشاط باشد و هموطنان عزیز با رعایت
قواعد و قوانین بتوانند از بروز حوادث و ناراحتیها پیشگیری
نمایند.

مشاهده
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دکتر محمود مصدق
رییس دانشکده طب سنتی
دکتر رسول چوپانی  /مدیر گروه
دکتر خدادوست  /عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی

بهار بهترین و معتدلترین فصل در میان فصول چهارگانه

است .هوا در بهار به تدریج گرم میشود و سرما و تری
زمســتان به تحلیل میرود .مزاج بهار گرم و تر است و
گرما و رطوبت برای روشــن نگاه داشتن چراغ حیات و

سالمتی الزم و ملزوم یکدیگرند .نوروز جشن آغاز سال و
اول بهار یکی از کهنترین جشنهای بهجا مانده از دوران

باستان است .این جشــن و تعطیالت آن چنان در میان
مردم محبوب اســت که معموال از یکی دو ماه قبل برای

بهتر و مفرحتر برگزار کردن آن برنامهریزی میشــود.

در این میان حفظ ســامتی در ایام نوروز و آغاز توام با

شادی و نشاط فعالیتهای کاری سال جدید پس از اتمام
تعطیالت از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .چرا که اگر

حتی یکی از اعضای خانواده در این روزها بهدلیل رعایت
نکردن اصول حفظ ســامتی ،بیمار شود ،سرور و شادی

این ایام به کام تمام خانواده تلخ خواهد شد .اما چه کنیم
که در نوروز سالمت بمانیم؟

دفع مواد نامناسب

نکـات حفظ سالمتـی
در فصل بهــار
به آن حمله کــرده و در آن تجمع پیدا میکنند.گاهی نیز
مواد اضافی به ســمت پوســت هجوم میآورند تا بلکه از
آنجا راهی برای خروج بیابند و بههمین دلیل بروز دملها
و جوشهای پوستی در این فصل شدت مییابد .بنابراین
اطبای طب ســنتی توصیه میکنند که قبل از اینکه این
مواد اضافی برای بدن مشکلی ایجاد کنند ،بهتر است که
راه خروج آنها از بدن باز شود .راههای متعددی برای خروج
مواد اضافی و پاکسازی بدن وجود دارد .یکی از مهمترین
این راهها ،دفع آنها از طریق مدفوع است .بنابراین در کسی
که لینت طبع نداشــته و دفع مدفــوع او به خوبی صورت
نمیگیرد و به بیان ســادهتر دچار یبوســت میباشد ،مواد
اضافی راه مناســبی برای دفــع ندارند و در نتیجه در بدن
تجمع مییابند .بنابراین برطرف کردن یبوســت و مصرف
مواد غذایی ملین مانند آلو ،تمرهندی ،هویج ،مویز و انجیر
مناسب است .استفاده از داروهای مسهل مانند فلوس نیز
تحت نظر پزشک طب سنتی به پاکسازی بدن از مواد زاید
کمک میکند .فصد و حجامــت نیز که نوعی خونگیری
است برای بعضی از افراد جهت پاکسازی بدن از اخالط و
مواد اضافی در فصل بهار توصیه میشود ولی این کار حتما
باید با تشخیص پزشک طب سنتی و توسط او انجام گیرد.

در فصل زمستان به علت سرمای حاکم ،مواد زاید در بدن
منجمد شــده و باقی میمانند .در بهار که هوا کم کم گرم
میشــود ،این مواد زاید به تدریج ذوب شــده و به حرکت
در میآیند.به همین خاطر بیماری های قدیمی دوباره قد توصیههای غذایی نوروز
علم میکنند .اگر عضوی از بدن ضعیف باشــد ،مواد زاید  .1صبحانه یکی از مهمترین وعدههای غذایی اســت که
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نقش ویژهای در حفظ ســامت افراد دارد .افراد شــاغل
ممکن اســت در طول روزهای کاری به علت کمبود وقت
و  ...صبحانه مناســبی مصرف نکنند اما تعطیالت نوروز
زمان مناسبی است که میتوان از فواید مصرف این وعده
غذایی مهم بهره برد .توصیه میشود که در وعده صبحانه
از عســل طبیعی یا مرباها مانند مربای به ،بالنگ و سیب
بدون شیرابه آن به همراه نان برشته ،زرده تخممرغ آبپز
عسلی ،مویز و بادام استفاده شود که هم مقوی بوده و هم
هضم راحتی دارند و نیز معده و بدن را تقویت مینمایند.
 .2در ایــام نوروز افراد ناگزیرند که برای دید و بازدید در
طول یک روز به خانههای متعددی مراجعه کنند .بنابراین
الزم است که از پرخوری و رویهم خوری غذاها ،آجیل،
شــیرینی و تنقالت ،چای و میوه خــوددار ی نمایند.
مصرف بیرویه شــیرینیجات و تنقالت به خصوص در
کودکان در مدت دوهفته تعطیالت نوروز میتواند باعث
بروز مشکالت جدی و بیماریهای گوارشی در آنها شود.
 .3پساز مصرف شیرینی و شکالت حتما به مسواک زدن
دندانها توجه شــود تا سالمت دهان و دندان در این ایام
به مخاطره نیفتد.
 .4شــیرینیهای نوروزی معموال چند ساعت یا حتی چند
روز روی میز باقی میمانند .بنابراین شیرینیهای تر برای
پذیرایی در نوروز مناســب نیســتند و روی شیرینیهای
خشک و تنقالت نیز باید با پوشش مناسب پوشانده شود تا

گرد و خاک ،آنها را آلوده نسازد.
 .5استفاده از آجیل مانند بادام ،پسته و فندق به حد اعتدال
در نوروز مناسب است .اما توجه کنید که حتیاالمکان آجیل
را خام و تازه و با پوســت تهیه کنید و در موقع مصرف به
میزان مورد نیاز آنها را از پوست خارج کنید .زیرا آجیل مغز
شــده که به مدت طوالنی مانده باشد ،خواص غذایی خود
را از دست میدهد .به عالوه ممکن است قارچ و کپک در
آجیل مانده رشد کند و مصرف آن باعث ایجاد بیماری شود.
در ضمن بهتر اســت در یک وعده از یک نوع آجیل مثال
فقط پسته یا فقط بادام و  ...به مقدار متناسب استفاده شود
و از مصرف مخلوط آجیل پرهیز شود تا هضم مناسبی در
بدن ایجاد گردد.
توصیه به افراد دیابتی

• بیمــاران دیابتی در روزهای تعطیــل و عید نوروز روند
درمانی خــود را ادامه دهند چرا که در صورت عدم رعایت
این موضوع ،ممکن اســت دچار مشــکالت جدی شوند.
برنامه غذایی بیماران دیابتی در طول نوروز باید طبق برنامه
درمانی قبلی آنها باشد و به بهانه مهمانی و دید و بازدید و
سفر و  ...تغییری در آن داده نشود.
• این بیماران بیشتر از دیگران در معرض ابتال به یبوست
هستند و بروز یبوست باعث از کنترل خارج شدن قند خون
آنها میشود .بنابراین این افراد باید قبلاز شروع تعطیالت
توصیههای غذایی مناســب بیماری خود را جهت برطرف
کردن یبوست از پزشک خود دریافت کرده و در ایام نوروز
و به ویژه در حین سفر ،آن را به کار بندند.

توصیههای مربوط به سفرهای نوروزی

 .1اگر در نوروز قصد ســفر دارید باید قبل از آن خود را به
هر چیزی که در ســفر پیش خواهد آمد مانند بی خوابی،
گرســنگی ،تشنگی ،سرما و گرما و ...عادت دهید مث ً
ال اگر
مقصد سفر مناطق گرمســیر (مانند جنوب کشور) است از
مدتــی قبل خود را به گرما عادت داده و خود را در معرض
کولر و پنکه و ...قرار ندهید.
 .2بهتر اســت مدتی قبل از سفر ،به پاکسازی بدن خود از
مواد نامناســب ،برطرف کردن یبوست و در صورت لزوم
مصرف مسهالت مناســب تحت نظر پزشک طب سنتی
بپردازید ،تا بتوانید ســفر خود را با نشــاط و آرامش شروع
کرده و در طول سفر از ابتال به بیماریها در امان بمانید.
 .3بالفاصله قبل از حرکت غذا نخورید و با شکم پر سوار بر
اتومبیل نشوید .در حین حرکت نیز حتیاالمکان از خوردن
و آشامیدن پرهیز کنید .زیرا حرکتی که باال و پایین شدن
اتومبیل بر بدن شــما تحمیل میکند ،باعث بهحرکت در
آمدن بیشاز حد غذا در بدن شده و هضم را مختل کرده و
نفخ و باد ایجاد مینماید.
 .4برای جلوگیری از کمآبی در طول سفر از مقادیر متناسب
آب استفاده کنید .البته بهتر اســت قبلاز حرکت از خانه،
بطــری تمیزی را
از آب لوله
کشی
پر

کنید و در ســفر همراه داشته باشــید و پس از رسیدن به
مقصد نیز برای جلوگیری از ضــرر احتمالی آب مقصد -
به اصطالح آب به آب شــدن -مقــداری از آبی که همراه
آوردهاید را با آب شهر مقصد مخلوط کرده و بنوشید .البته
امروزه با رواج مصرف آبهای معدنی اهمیت این موضوع
کمتر شده است ولی حتیاالمکان سعی نمایید از آبهای
معدنی اســتفاده نمایید که از چشــمههای اطراف محل
سکونت شــما پر شده باشند و یا اگر عادت به مصرف آب
معدنی ندارید ممکن اســت همان حالت آب به آب شدن
ایجاد شــود که میتوانید از روش اول برای رفع آن بهره
بگیرید .در صورتی که به آب آشــامیدنی ســالم دسترسی
ندارید ،آب را پساز رسیدن به نقطه جوش حداقل به مدت
 1دقیقه بجوشــانید .برای پیشــگیری از انتقال بیماری از
طریق آب ،مصرف ترشی سیر و ترشی پیاز مفید است.
 .5از مصرف آب میوهها و نوشــابههای صنعتی نیز پرهیز
نمایید .به جای آن از آب آشامیدنی پاکیزه ،یا مخلوط آب و
عسل (با توجه به مزاج) استفاده کنید .مصرف چای و قهوه
جــای آب را نمیگیرد .چای به دلیــل خاصیت ادرارآوری
میتواند باعث کاهش آب بدن شود .از مصرف زیاده از حد
آن پرهیز نمایید.

توصیههای مربوط به استراحت و فعالیت در نوروز

 .1مراقب باشــید که دیدو بازدیدهای نوروزی ،برنامههای
تلویزیونــی ،ســفر و ...باعث بهم خــوردن نظم خواب و
استراحت شما نشود .چرا که اختالل در خواب سالمتی بدن
را به مخاطره میاندازد .این مســاله بخصوص در کودکان
حائز اهمیت است .اگر این توصیه رعایت نشود ،تعطیالت
نوروزی بهجای ایجاد آرامش و نشــاط ،باعث خستگی و
کسالت شما گشــته و پس از پایان تعطیالت برای تنظیم
دوباره زمان خواب جهت رفتن به مدرسه یا محل کار دچار
مشکل شده و بازده عملکردی مناسبی نخواهید داشت.
 .2تعطیالت نسبتا طوالنی مدت نوروزی نباید شما را از
ورزش و فعالیــت روزانه بازدارد .زیرا معموال در این ایام
خوردن غذا و تنقالت بیش از حد معمول انجام میشود
و شما از فعالیتهای روزمره محل کار خود نیز محروم
هســتید و در صورت نداشتن تحرک فیزیکی به مقدار
کافی دچار چاقی و سایر مشکالت خواهید شد.
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 .6در طول ســفر به جای مصرف غذاهای ســرخ شده ،از
غذاهای آبپز ،کبابی و تنوری اســتفاده کنید و از مصرف
سوســیس ،کالباس ،همبرگر و غذاهای کنسروی و سایر
غذاهای آماده که عالوه بر رعایت نشدن نکات بهداشتی در
تهیه آنها ،دارای موادی هستند که سالمتی را به مخاطره
ب نمایید.
میاندازند ،اجتنا 
 .7غذای سفر باید غذایی سبک و زود هضم و از مواد تازه
تهیه شده باشد .از پرخوری و رویهمخوری در طول سفر
باید پرهیز کرد.
 .8غذایی که در ســفر به همــراه میبرید باید کامال پخته
شده باشد .ممکن است با توجه به مدت تعطیالت و احتماال
تعجیل در ســاعت حرکــت ،در تهیه غذا کوتاهی شــود،
بهگونــهای که غذا به ویژه گوشــتها بهطور کامل پخته
نشده و همین سبب آلودگی و فساد آن شود .از این رو باید
به زمان پخت غذاها توجه کرد .از سوی دیگر غذاهایی که
رطوبت زیادی دارند مانند آش و سوپ و  ...بیشتر در معرض
فسادند زیرا رطوبت عامل فساد است .به همین علت سعی
کنید در طول ســفر از غذاهای نیمه خشک و کم رطوبت
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مانند لوبیا پلو و  ...استفاده کنید.
 .9از مصرف غذایی که بهمــدت طوالنی در هوای آزاد و
خارج از یخچال نگهداری شده خودداری نمایید.
 .10در صورتی که در طول ســفر تمایل به مصرف غذا در
رستوران دارید ،چند نکته را مورد توجه قرار دهید:
• بهتر اســت از خوردن سبزیها به صورت خام به دلیل
احتمال آلودگی خودداری کنید.
• لوازم شــخصی مانند قاشق ،چنگال و لیوان مخصوص
خود را همراه داشته باشید.
• از مصرف غذاهایی مانند ســاالد الویه ،همبرگر ،کباب
کوبیده و پیــاز در مکانهایی که قابل اطمینان نیســتند،
خودداری کنید.
• بهداشــت فردی (مانند شستشوی دستها قبل از غذا)
را رعایت کنید.
 .11به دلیل محدودیتهای هنگام ســفر معموال احساس
دفع نادیده گرفته میشــود .الزم اســت در صورت وجود
احســاس دفع به نخستین ســرویس بهداشتی بینراهی
مراجعه شود چرا که نگاه داشتن ادرار و مدفوع موجب بروز

بیماریهای مختلف در بدن میشود.
 .12اگر به منطقهای ســفر میکنید که هوای نامناسب و
مســموم دارد ،پیاز را ورقه ورقه کرده و در دوغ بخیسانید و
سپس پیاز و دوغ هردو را بخورید.
 .13استفراغ در حین حرکت ( )motion sicknessرا
نباید قطع کرد چون نشانه وجود مواد زاید و فاسد در بدن به
خصوص معده میباشد و طبیعت بدن به این وسیله سعی در
بــه خارج راندن این مواد دارد که این عمل برای بدن مفید
خواهد بود ولی اگر بسیار شدید و آزار دهنده شد میتوان با
دمنوش بابونه ،آب انار با کمی عرق نعناع ،مخلوط ســماق
و زیره با آب سرد ،عدس ،ســیب ،دهانه معده را تقویت و
جلوی استفراغ را گرفت.
 .14اگر در طول ســفر به علــت پیمودن راه طوالنی دچار
خستگی عضالنی شدید ،یکی از بهترین راهها برای برطرف
کردن آن روغن مالی کل بدن در حمام میباشــد .به این
ترتیب که قبلاز غذا به حمام بروید و با روغن مناسب اگر
در منطقهای با هوای گرم هســتید ،روغن بنفشه و اگر در
منطقهای با هوای سرد هســتید ،روغن بابونه کل بدن را

ماساژ دهید .بعد از حمام مدتی استراحت کرده و سپس غذا
بخورید .ممکن اســت الزم باشد برای برطرف شدن کامل
خستگی این کار چند بار تکرار شود.
 .15در صورتی که مقصد ســفر شهرهای گرمسیر کشور
هستند ،عالوه رعایت توصیههای عمومی ذکرشده به نکات
زیر نیز توجه نمایید:
• بهتر اســت از غذاهایی که چاشنی ترش دارند ،در طول
سفر استفاده شود .مثال غذا با غوره و آبغوره ،دانه انار ترش
یا زرشک مزهدار شود.
• یکی از بهترین نوشــیدنیها در هوای گرم که خواص
غذایی نیز دارد ،ترکیب ماءالشعیر طبی و شکر است .به این
ترتیب که جو را  24ســاعت بخیسانید و سپس با 15-20
برابر آن آب روی حرارت قرار دهید ،به محض شکفته شدن
جو ،آن را از روی حرارت برداشته و بالفاصله آب روی آن
را صاف کرده ،اندکی شکر اضافه کرده و نیم گرم بنوشید.
• یکی دیگر از راههای برطرفکردن تشنگی در مسافرت
به مناطق گرمسیر این است که قبل از سفر مقداری تخم
خرفــه کوبیده تهیــه کرده و به همراه ببریــد و به منظور
پیشگیری از تشنگی 10 ،گرم از آن را با کمی آب و سرکه
مخلوط کرده و مصرف کنید.
• اگر در اثر گرما دچار ســردرد شــدید ،از خوابیدن در آن
زمان پرهیز کنید .میتوانید قبل از سفر مخلوطی از گالب و
سرکه و روغن گل سرخ یا روغن بنفشه و بادام تهیه کرده و
با خود داشته باشید و در صورت دچار شدن به سردرد ناشی
از گرما به ســر و پیشانی خود بمالید .چکاندن روغن کدو و
روغن بنفشه به داخل بینی نیز در چنین مواقعی مفید است.
 .16در صورتی که مقصد ســفر شهرهای سردسیر کشور
هستند ،عالوه رعایت توصیههای عمومی ذکرشده به نکات
زیر نیز توجه نمایید:
• برای جلوگیری از سرمازدگی اندامها ،باید ابتدا دست و
پا را بمالید تا گرم شود ،بعداز آن با روغنهای مناسب مثل
روغن گل سرخ و روغن بابونه روغن مالی کنید.

• لباس خصوص ًا کفش و دستکش نباید خیلی تنگ باشد باید به طبیعــت فرصت داد که مواد اضافه را آماده کرده و
که دســت و پا نتوانند در آن تکان بخورند زیرا او ًال حرکت از بدن دفع کند .مصرف خوراكيهاى لطيف مثل گوشــت
باعث گرم شــدن و دفع سرما میشود ،ثانی ًا عضوی که در پرندگان و تخممرغ آبپز عسلی و نوشيدن شربت رضوی و
شربتهای خنک مثل شربت غوره ،انار و سکنجبین در این
فشار و تنگنا باشد در اثر سرما بیشتر آسیب میبیند.
فصل توصیه میشود.
در بهار باید از مصرف زیاد موارد زیر پرهیز کرد.
 .1گوشــت :مصرف زیاد گوشــت باعث افزایش گرمی و
تری در بدن میشــود و چون مــزاج فصل بهار هم گرم و ورزش در بهار:
تر است ،مصرف بیشازحد گوشت باعث ایجاد بیماری در در بهار ورزش معتدل توصیه میشــود ولی ورزش شدید
چون باعث گرمی بســیار و روان شدن و تحریک اخالط و
بدن خواهد شد.
 .2غذاهای شور و غلیظ :بهتر آن است كه در فصل بهار از تحلیل زیاد است توصیه نمیشود و ورزش کم هم که اصال
خوردن غذاهاى شــور و غليظ مانند كله پاچه ،گوشت گاو ،تحلیل مواد زاید ندهد پســندیده نیست پس بهتر است که
ورزش در بهار ،آرام و طوالنی مدت باشــد تا تحلیل بیشتر
خامه و ماست ترش پرهيز كرد.
 .3غذاهای کنسروی ،مانده و پرخوری نیز بسیار مضر است .از گرمی ایجاد کند.
حکمای طب ســنتی عقیده دارند که در فصل بهار باید به
«تلطیف غذا» پرداخت .کلمه تلطیف غذا ممکن اســت در حمام در بهار:
ذهن این معنی را ایجاد کند که باید غذایی خورده شود که در اواخر بهار گرما بر خنکى هوا چيره مىشود و احتياج بدن
از آن خون رقیق تولید شود .یا ممکن است کسی با شنیدن نيز به عمل تعريق بیشتر مىگردد ،لذا حمام روزانه توصیه
ایــن کلمه فکر کند که باید غــذای کمتری در این فصل میشــود ولى اين احتياج بايد كم كم و با مالیمت تأمين
مصرف کند .در حالی که مقصود از تلطیف غذا هیچکدام از شود .همچنین حمام رفتن با شکم خالی و گرسنگی شدید
دو معنی فوق نیست .زیرا غذاهایی که خون رقیق در بدن و نیز بالفاصله بعداز غذا و پری معده مضر میباشد
تولید میکنند ،اغلب طبیعت گرم دارند و مصرف غذاهای با
طبیعت گرم در این فصل مناسب نیست بلکه باید غذاهای کنترل وضعیت روحی در بهار
غلیظ و با طبیعت سرد مصرف شود ،تا هیجان و رقت اخالط در ماههــای ابتدایی بهار به علــت اینکه خون در هیجان
و مــواد را تعدیل کند .بهعالوه گرســنگی باعث تحریک است و به ســمت باال و مغز بیشتر حرکت میکند ،ممکن
بیشتر اخالط میشود .پس کمکردن مقدار غذا نیز در بهار اســت فرد دچار غلیان احساســات و یا خشم و عصبانیت
صحیح نیســت .اما منظور اطبای سنتی از تلطیف غذا این بشود .اما در فصل بهار باید از خشم شدید و شادی ناگهانی
است که غذایی خورده شود که هرچند از لحاظ مقدار زیاد و بسیار پرهیز کرد .زیرا اینها هر دو مهیج اخالط هستند و
اســت اما غذاییت کمی دارد؛ مثل میوهها و سبزیجات .در چون خاصیت خود فصل نیز هیجان و حرکت اخالط است،
واقع باید با مصرف مقدار زیاد غذا با ارزش غذایی (کالری) عوامل تشدید کننده این موضوع ممکن است باعث آسیب
کم ،دستگاه گوارش را فریب داد و سرگرم کرد تا خیال کند رساندن به فرد شوند .بههمین خاطر باید مغز و اعصاب آن
که غذای زیادی مصرف شده ولی در واقع مواد زیادی وارد را تقویت کرد .یکی از بهترین راههای تقویت آنها ،استشمام
عروق نشود و به هیجان اخالط و مواد نیفزاید .بدین ترتیب بوهای خوش مانند گالب و شاهسپرم در این فصل است.
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دکتر علی رمضـانخــانـــی
سرپرست دانشکده بهداشت

با توجه به اين كه فصل بهار ،در بسياري از استانها و به ويژه
در مناطق گرمسير كشور ،فصل زايمان و شيردهي حيوانات
است و بيماري تب مالت از هر زمان ديگري شايعتر ميباشد
لذا به هنگام مســافرت به اين مناطق به منظور پيشگيري
از ابتالء به اين بيماري و بعضي از بيماريهاي ديگري كه
از طريق لبنيات منتقل ميگردند ،توصيه ميشود از مصرف
لبنيات محلي پاستوريزه نشده نظير آغوز ،خامه ،سرشير ،پنير
تازه و حتي بســتني محلي و شيرينيهاي خامهداري كه از
خامه غيرپاستوريزه تهيه شده است اكيدا خودداري نماييد.
توضيح اين كه تب مالت (بروســلوز) يكي از بيماريهاي
عفوني شــايع در منطقه غرب آسيا است كه شايعترين راه
انتقال آن در كشــورهايي نظير ايران ،تركيه ،كويت و  ...را
مصرف لبنيات غيرپاستوريزه تشكيل ميدهد و هرچند به
طور معمول ،بيماري مرگزايي نميباشد ولي در اغلب موارد
باعث ايجاد بيماري حاد يا تحت حادي ميشود كه مدتها
به طول ميانجامد و قادر بــه گرفتاري تمامي ارگانهاي
بدن و ازجمله پردههاي مغز ،قلب ،ريه و مفاصل ميباشد و
در حال حاضر تنها راه پيشــگيري از بروز آن همان رعايت
موازين بهداشــتي و خودداري از مصرف لبنيات مشكوك
اســت .چرا كه واكسيناسيون انسانها امكانپذير نيست و
داروي پيشگيري كنندهاي نيز براي آن وجود ندارد.
از بيماريهــاي ديگــري كــه در فصل بهــار در مناطق
گرمسيري در كمين مسافرين ميباشد ميتوان به ماالريا
و تب راجعه كنهاي اشاره كرد .از آن جا كه ماالريا معموال
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رعايت موازين بهداشتي،
ضامن سالمتي در سفرهاي
نوروزي

از طريق پشه ناقل (آنوفل) منتقل ميشود و اوج فعاليت و
خونخواري اين حشره در فاصله زماني بين غروب آفتاب تا
حوالي ساعت  10شب است لذا توصيه ميشود در صورت
مسافرت به مناطق بومي يعني سرتاسر حاشيه خليج فارس،
سرپل ذهاب به اين موضوع توجه داشته باشيد و در ساعات
اوج فعاليت پشه ناقل ،در معرض گزش آن قرار نگيريد.
يكــي ديگر از بيماريهــاي مناطق گرمســيري و حتي
معتدلهاي كه در فصل بهار در كمين مســافرين ميباشد
تب راجعه كنهاي است .وجود اين بيماري در حاشيه جنوبي
رشــته كوه البرز و بخصوص در شــمال غربي كشور و در
دامنههاي رشــت ه كوه زاگرس به اثبات رسيده است و همه
ساله مواردي از اردبيل ،همدان و بعضي از استانهاي ديگر
گزارش ميشــود .اين بيماري از طريــق گزش كنههاي
خاصــي انتقال مييابــد كه معمــوال در رختخواب يافت
ميشــوند و به غريبگز معروف ميباشــند و محل گزش
آنها فاقد خارش يا سوزش ميباشد و لذا قابل توصيه است
كه در منزل ميزبان يا در هتل محل اقامت ،قبل از استفاده
از رختخواب به بررسي ملحفههاي مورد استفاده بپردازيد.
يادآور ميشــود كه اين بيماري نيز فاقد واكســن است و
امكان استفاده از داروهاي پيشگيري كننده نيز وجود ندارد
و تنها راه پيشگيري از آن را اجتناب از گزش كنه يا مبارزه
با كنه تشكيل ميدهد.
طي مســافرت به نقاط مختلف كشــور ،احتمال آلودگي
آبهاي سطحي نظير آب رودخانهها ،جويبارها ،قناتها و

امثال اينها را نبايد فراموش كرد و از آبهاي آشــاميدني
مورد تاييد مقامات بهداشت محلي يا از آب بطري استفاده
كرد و بدينوســيله از بروز بيماريهاي منتقله از طريق آب
جلوگيري کرد.
موضوع بهداشتي ديگري كه طي مسافرت به شهرستانها
بخصوص در ايام تعطيالت نــوروزي بايد مورد توجه قرار
دهيم احتمال آلودگي غذاهاي رســتورانهاي بين شهري
اســت كه بارهــا وجود آن به اثبات رســيده اســت و لذا
حتياالمكان از غذاهاي رستورانهاي بين شهري استفاده
نكنيد و در داخل شــهرها نيز بهداشتيترين و تميز ترين
رستورانها را انتخاب كنيد.
در ضمن رعايت نكات زير در مســائل بهداشــت محيط
ميتواند ضامن سالمت خود و افراد خانواده گردد:
1ـ در طول سفر حتما از آب بطري شده استفاده گردد.
2ـ در محلهاي اســكان موقت حتما از ســطلهاي زباله
درب دار استفاده شود.
3ـ مــواد قابل تجزيــه در زمين دفن گــردد و مواد غير
قابل فســاد يا دير تجزيهپذير توسط كيسه زباله به مراكز
مخصوص تحويل داده شود.
4ـ از ايجاد آتش در حاشيه جنگلها و زير درختان خودداري
و در صورت روشن كردن آتش از خاموش شدن نهايي آن
اطمينان حاصل نماييد.
5ـ از دفع مدفوع در كنــار رودخانهها و مخازن ذخيره آب
اجتناب نماييد.

ایمنی منزل

• به هنگام خروج از منزل ،حتما مطمئن شويد که تمام
درها و پنجرهها را بستهاید.
• شیر گاز را حتما چک کنید و کام ً
ال ببندید.
• از دادن کلید منزل به افراد غیرمطمئن و ناآشنا خودداری
کنید .حتی برای آب دادن گلدانهایتان.
• اگر وسایل قیمتی در منزل دارید (مثل طال ،پول و )...
در صورت امکان در اختیار شــخص قابل اطمینانی قرار
دهید یا در جای مناسبی نگهداری کنید.
• فیوز برق اتاقهای غیر ضروری منزل را قطع کنید.
ایمنی رانندگی

• همیشه پیش از سفر ،خوب استراحت کنید تا در زمان
رانندگی دچار خستگی و خواب آلودگی نشوید.
• از ســوار کردن سرنشــینان بیشاز حــد مجاز خودرو
خودداری کنید.
• در صورتــی که تازه گواهینامــه دریافت کرده اید و یا
اگر مدت زیادی رانندگی نکرده اید و یا به لحاظ جسمانی
و روانی شــرایط خوبی ندارد ،از رانندگــی در بزرگراهها،
حرکت با سرعت باال و رانندگی در شرایط نامساعد جوی
و یا جادههای کوهســتانی که نیازمند تواناییهای خاص
خودش است ،جداً بپرهیزید.
• در رانندگیهــای طوالنــی هر چند وقــت یکبار در
شانههای خود حرکات نرمشی انجام دهید و سعی کنید در
حالت خستگی از ماشین پیاده شده و چند حرکت ورزشی
انجام دهید.

• اگر در هنگام رانندگی احســاس خواب آلودگی دارید
حتما کنار جاده (جایــگاه پارکینگ) یا در یک جای امن،
توقف و استراحت کنید.
• زمان رانندگی در شب از نور مناسب استفاده کنید.
• وســایل ایمنی و اولیه مورد نیاز تعمیر ماشین را حتم ًا
همراه داشــته باشــید (چراغ قوه ،مثلث خطر ،الستیک
زاپاس ،کپســول اطفاء حریق ،جعبه لوازم ایمنی ،زنجیر
چرخ و ) ...
• در هنگام نوروز به دلیل نوسانات آب وهوا و غیر قابل
پیش بینی بودن شــرایط جوی سعی کنید در هنگام روز
رانندگی کنید چرا که رانندگی در شب میتواند با خطای
دید و حوادث بیشتری همراه باشد.
• به عالئم رانندگی و تابلوهای هشداردهنده در جادهها
به ویژه در جاده های کوهستانی توجه کنید.
• به هنگام رانندگی در شــب از نور باال استفاده نکنید،
زیرا دید راننده جلوی شما را دچار مشکل میکند( .فقط
در صورت نیاز از این نور استفاده کنید).
• اتومبيــل را قبل ازحرکت از نظر فني بررســي کنيد
(الســتيک ،چراغهاي راهنما ،ترمز ،تيغه برف پاک کن
و )...
• از سالم بودن ،شفاف بودن و تنظیم دقیق آینه نسبت
به موقعیت راننده ،قبل از شروع حرکت اطمینان حاصل
کنید.
• از مناســب بودن شــرايط آب و هوايــي و جاده ها
اطمينان حاصل نماييد.
• در صورت امکان وســيله نقليه خــود را به چراغ مه

شکن مجهز کنيد.
• از خطوط وســط و کناره جاده در ادامه مسير حرکت
خود استفاده کنيد.
• در صورت بخارکردن شيشــه جلو ،از دستگاه تهويه
خودرو استفاده کرده يا شيشه سمت راننده را کمي پايين
آوريد تا بخار حاصله از بين برود.
• حتم ًا از پر بودن باک بنزين اطمينان حاصل نماييد.
• حفظ فاصله مناسب از وسيله نقليه جلويي با توجه به
سرعتهاي تعيين شده ضروري است.
• هنــگام رانندگــي در هواي مهآلود ،بــه چراغ عقب
خودروي جلويي ،اعتماد کامل نداشته باشيد.
• ميزان باد الستيکهاي خودرو اهميت بسياري دارد،
زيرا چرخي که بادش تنظيم باشد بهترين و مناسبترين
چســبندگي را با سطح جاده خواهد داشت و دوام آن نيز
بيشترخواهد بود.
• هرچرخ به ازاي  10درصــد باد ناکافي 10 ،درصد از
عمر مفيدش را از دست مي دهد.
• عمق شــيار الســتيک ها مخصوص ًا در برف و باران
شــديد ممکن اســت ضامن حفظ جان شما باشد .عمق
اين شياربايد حداقل  3ميلي متر باشد.
• از رانندگي درلبه ها و شانه هاي راه خودداري کنيد.
• در يک ســطح لغزنده هنگامي که ســرعت داريد ،از
تغييرناگهاني به دنده سنگين خودداري نماييد.
• اگر چشــمان شــما دچار آب مرواريد (كاتاراكت) و
يا ســاير عيوب انكساري اســت هرگز به هنگام شب،
رانندگي نكنيد.
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مراقبت و پرستاری از
بیماران و سالمندان در
ایام نوروز
دکتر عــبــاس عــبـــاسزاده
رییس دانشکده پرستاری ومامایی
نوروز ،نو شدن سال و آغاز فصل بهار انتخابی بسیار زیبا و
بدیع برای زدودن خســتگی یکسال کار و تالش و تمدد
روحی و جســمی و کسب انرژی برای وارد شدن به سالی
دیگر به امید موفقیت و پیشــرفت هرچه بیشتر است .این
سنت زیبای ایرانی با تعطیالت نسبت ًا طوالنی که به همراه
دارد اگر بخوبی برنامهریزی شــود هم در بعد فردی و هم
در بعد جمعی برکات و آثار مثبتی به همراه خواهد داشــت.
اما موضوعی که همواره در این ایام مطرح میشــود نحوه
اطمینان از تداوم مراقبت از بیماران و سالخوردگان است.
از ویژگیهــای مراقبــت پرســتاری موضــوع جامعیت
مراقبتهاســت .جامعیت بدین معناســت کــه مراقبت از
ســامت نیاز همه انسانها در هر موقعیت زمانی و مکانی
و سنی است .جامعیت انواع مختلفی دارد که یکی از آنها
جامعیت زمانی است .جامعیت زمانی یعنی اینکه مراقبت
مستمر و پویا میباشد .مراقبت را نمیتوان به تعویق انداخت
و آن را مشمول زمان دانست .در بخش خدمات پزشکی و
درمانی ،خدمات اورژانس حالت مســتمر و غیرقابل تعطیل
شــدن دارد .اما اعمال درمانی و تشــخیصی غیر اورژانس
یــا الکتیو را میتوان به زمان مقتضــی محول کرد .اما در
ســرویس مراقبت و پرستاری موارد انتخابی و الکتیو بسیار
محدودند و ســنخ خدمات از نوع خدمات مستمر و مداوم
میباشد و تداوم آنها وابسته به اورژانس بودن آن نیست.
بنابراین مراقبت از بیماران مزمن و ســالخوردگان ناتوان،
شــکل مســتمر به خود میگیرد .از جمله گروههایی که
میبایست جامعیت زمانی خدمات مراقبتی در آنها لحاظ
شود ،سالمندان میباشند .سالمندان نیازمند مراقبت در هر
مکانی که باشد اعماز منزل ،آسایشگاه یا بیمارستان برای
تداوم هستند.
هــدف از مراقبت از مددجویان پیشــبرد ســامت آنان
اســت تا جایی که بهجای کاربــرد واژه مراقبت از بیمار از
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عبارت مراقبت از سالمت استفاده میشود .برطبق تعریف
ســازمان جهانی بهداشت ،ســامت دارای ابعاد جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی است .برای دستیابی به سالمت
بیماران و ســالمندان ضروری اســت که با همکاری آنان
برنامــه مراقبتی همه جانبهای را تعییــن کرد که به ارتقاء
سالمت آنها بیانجامد .از عوامل مهمی که به بهبود کیفیت
زندگی و سالمت مددجویان بویژه سالمندان کمک میکند
احســاس تعلق اجتماعی و مورد محبت و توجه واقع شدن
اســت .مراقبت توام با احترام و تکریم بیماران و عیادت از
آنها به تامین بخشی از نیاز تعلق اجتماعی کمک میکند.
این ویژگی در تعالیم دینی ما تحت عنوان عیادت از بیماران
سفارش شده است .در اهمیت عیادت و مراقبت از بیماران
توصیههای زیادی از بزرگان دینی نقل شــده است بـــه
هـمـيـن دليـل ،رسـول خـــدا (ص) با تبيين جـايـگـاه
عيادت در پـيـشـگـاه خـداوند متعال فرموده است :خداوند
متعال در روز قيامت بندهاى از بندگان خود را ســرزنش و
مالمت ميفرمايد .آن گاه [خطاب به او] ميفرمايد :اي بنده
من! چه چيز مانع شــد هنگامي كه مريض بودم به عيادت
مــن نيايي؟ او ميگويد :منزهي تــو و تو پروردگار بندگان
هستي ،ذات اقدس تو منزه از بیماری است .خداي ع ّز ّ
وجل
ميفرمايد :برادر مؤمن تو بيمار شــده بود و تو او را عيادت
نكردي .به عزت و جاللم قسم! اگر او را عيادت كرده بودي
من را در آنجا مييافتي؛ ســپس من متكفل خواستههايت
ميشــدم و آنها را برايت برآورده ميكردم .و اين به سبب
كرامت بندۀ مؤمنم است و من رحمان و بخشايشگر هستم.
امـيـــر مـؤمـنـــان امام علی(ع) اهـمـيـــت عـيـادت
مـريـــض را در مقایسه با ديـگـر اعمال نيك يادآور شده،
ميفرمايد :از جمله نيكوترين اعمال حسنه ،عيادت مريض
است .اهمیت عیادت از مریض که تا این حد است اهمیت
پرســتاری و مراقبت از بیمار بسیار زیاد است .پس از بیمار
که رنج و مشــقت را تحمل میکند ،پرســتاری از بیمار و
برآوردن نیاز او از دشوارترین کارها است .به همین علت در
دین ما ،از مقام پرســتار (هرکسی که به نوعی نیاز بیمار را
برآورده سازد) بسیار تجلیل شده است .بنابراین رواست که
برنامه مراقبت کاملی برای بیماران در ایام تعطیالت نوروز
طراحی شود.

در یک تقســیم بندی ،مراقبت و پرســتاری از بیماران و
سالمندان را میتوان به دو بعد تقسیم کرد:
الف) بیماران و ســالمندان بســتری در بیمارســتانها و
آسایشگاهها
ب) بیماران و ســالمندانی که در منازل و با اعضاء خانواده
یــا تنها زندگی میکنند .در گــروه اول در زمان تعطیالت
نوروز همکاران کادر پرســتاری و پزشــکی بر طبق روال
ساالنه برای ارائه خدمات مراقبتی و اورژانسی در بیمارستان
حضور پیدا میکنند .این گروه بــه دلیل ضرورت مراقبت
از مددجویان حتی لحظه تحویل ســال را در حال خدمت
به آنها و در کنار آنان میگذرانند .پیشــاپیش قدرشناس
زحمات این عزیزان هستیم و برای آنان در انجام مراقبت و
جلب رضای خداوند آرزوی موفقیت مینماییم.
در مورد بیماران و سالمندان در خانواده توصیه بر این است
که به جهت پیشــبرد ســامت این عزیزان بویژه در بعد
روانــی و معنوی در ایام تعطیالت نوروز برنامههای زندگی
را طوری تنظیم کنیم که لذت در کنار هم بودن و مراقبت
از این عزیزان با شــادی استفاده از تعطیالت نوروز آمیخته
شود .هرچند مسافرت در این ایام مورد استقبال عمومی قرار
میگیرد ،اما گذراندن ایام نوروز در کنار بیماران و سالمندان
و مراقبت و پرســتاری از آنان هم تضمین کننده سالمت
آنان اســت و هم در آموزههای دینی سفارش شده است تا
جایی که امام صادق (علیهالسالم) فرمودند :اگر تو کنار بستر
دوســت همسفرت بمانى و از او پرستارى کنى و مونس او
باشى ،در پیشگاه خداى بزرگ ،بهتر از زیارت مرقد شریف
رسول خدا (صلیاهللعلی هوآله) است ،از طرفی رفتا ِر عیادت
و سرکشی و احوالپرسی از بزرگان فامیل ،انتقال یک ارزش
اجتماعی به کودکان و جوانان است که در آینده آنها نیز به
تکریم و مراقبت از پدر و مادر سالمند و بیمار خود بپردازند.
یکی از ســنتهایی که در سالهای اخیر مرسوم شده این
است که مسئولین و بزرگان و مردم به مناسبتهای مختلف
و در ایام تعطیالت نوروز به عیادت بیماران میروند تا از این
طریــق توجه عموم را به اهمیت موضوع عیادت و مراقبت
و حضور در کنار بیماران و سالمندان جلب کنند .امید است
برای شــما خواننده عزیز هم این توفیق حاصل شود که به
این سنت نیکو عمل کنید.

شــروع بهــار و
ایمــنـــی
و خونسردي و آرامش و دقت عمل داشته باشيد.
 )2آیا كليدهاي خانه را به يكي از اقوام و يا همسايگان مورد
اعتماد میسپارید تا در فرصتهاي مناسب خانه را سركشي
و كنترل نمايند؟
 )3آیا سیستمهای تاسیساتی منزل در نبود شما در وضعیت
مناسب قرار گرفته است؟

ب  -خودرو

دکتــر رضـــا خـانـــیجــزنـــی
رییس دانشکده سالمت ،ایمنی و محیطزیست

خدایا نسیمی از باغ دوستی دمید ،دل را فدا کردیم ،بوئی از
خزینه دوســتی یافتیم ،به پادشاهی بر سر عالم ندا کردیم،
ب گل کم انگاشتیم ،الهی،
برقی از مشرق حقیقت تافت ،آ 
هر شــادی که بی تو است ،اندوه است ،هر منزلی که نه در
راه تو اســت ،زندان است ،هر دل که نه در طلب تو است،
ویران اســت ،یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است ،یک
دیدار از تو به هزار جان رایگان است.
جان و حرکت برای پدیدار شــدن پاکی ،و عمل صالح و با
اخالص تدبیر و امید ،فرصت میطلبد تا آغاز ســال نو در
اولین روزهای بهار با عطر گل محمدی و یاس را خجسته
داشــته و تبریکات صمیمانه را به مناسبت نوروز باستانی
تقدیم نماید.
منابع انسانی در هر جامعه ای ،گرانبهاترین ثروت و سرمایه
هر کشور است .در مدیریت هر جامعه پیشرفته و یا در حال
توسعه به محورهای سالمت ،ایمنی و محیط زیست و نیز
اخالق عمومی و حرفهای توجه خاص میباشد.
ايام نوروز فرصت مناسبي است براي ايجاد آرامش روحي و
رواني و رفع خستگيهاي جسماني .برنامهريزيهاي الزم
بهمنظور اســتفاده بهينه از ايام نوروز بدون د ر نظر گرفتن
مســايل ايمني ،بهداشــتي و اخالقی ميتواند مشكالت
عديدهاي را قبل و حين سفر و حتي بعد از سفر ايجاد نمايد.
در نوشتههای زیر به اصول كلي در زمينه رعایت ايمني سفر
به صورت اجمالی پرداخته میشود ،تا انشاءا ...با رعايت آنها
ســفري خوب و با آسایش و آرامش در طول ايام تعطیالت
براي عزيزان مهیا گردد.
برنامهريزي و توجه به پیشــگیریهای احتمالی مورد لزوم
سفر بايستي قبلاز سفر آغاز شود .كه در اين زمينه ميتوان
به موضوعات زیر به صورت سرفصل گونه اشاره کرد:
الف  -خانه

 )1هنگام مسافرت و ترك خانه ،عجله و شتاب بخرج نداده

 )1آیا خودرو مورد اســتفاده شما و خانواده محترم مناسب
سفر میباشد؟
 )2آیا معاینات فنی و آمادهســازی خودرو صورت پذیرفته
است؟
 )3آیا جعبه ابزار ،لوازم یدکی ضروری ،زنجیر چرخ ،زاپاس،
روغن ترمز ،تســمه پروانه ،چراغ ســیار ،چراغ قوه ،عالیم
هشدار دهنده و  ...در اختیار دارید؟
 )4خواهشمند است اخالق عمومی و حرفهای در رانندگی
و حق تقدم را رعایت نمایید.
ج  -محل سفر و اسكان

 )1محل مســافرت ميتواند با توجه بــه امكانات موجود،
محلهاي اقامت ،نزديكي به مبداً و طول مدت سفر تعيين
شود.
 )2تعيين محل اقامت قبل از سفر نقش زيادي در جلوگيري
از سردرگمي در طول سفر خواهد داشت.
 )3در صورتي كه محل اقامت از قبل تعيين نشــده باشد،
ضروري است در انتخاب محل دقت الزم به عمل آيد و از
خانهها و محلهاي اسكان مبلغين بینراهي ،كه از ايمني
الزم برخوردار نيستند تا حد امكان اجتناب شود.
 )4در صورتی که قصد برپایی چادر و اقامت
در فضای باز را دارید در محلهای مشخص
و تعیین شــده که معمــوال در کنار آنها
ایستگاههای امدادی و پلیس مستقر
است ،اسکان یابید.
 )5از برپایــی چادر به صورت
انفــرادی و در اماکن خلوت
خودداری شود.
د  -تامين غذا و ساير مايحتاج

در طول سفر

 )1تا حد امــکان از جیره
خشک در طول سفر
و در جــاده ها
استفاده
شود و

در صورت استفاده از کنسرو حتما  20دقیقه جوشانده شود.
 )2از رستورانهای مطمئن غذای گرم تهیه شود .
 )3هنــگام تهیه غذا دقــت نمایید ،خودتــان و اعضای
خانوادهتان از بیماریهای ناشی از غذا محافظت گردید.
 )4گوشــت قرمز ،مرغ ،ماهی و تخممــرغ خام (از جمله
زرده و ســفیده خام) را از سطوحی که روی آن غذا خورده
میشــود ،دور نگهدارید ،تا آلودگیهای احتمالی به غذاها
منتقل نشود.
 )5از میو ه تازه استفاده کنید.
 )6داشــتن لباس گرم ،پتو و زنجیر چــرخ به علت اینکه
ممکن است در برخی نقاط کشــور با بارشهای ناگهانی
همراه باشد توصيه مي شود.
 )7الزم است پیش از سفر از وضعیت جادهها مطمئن شوید.
 )8شب پیش از سفر استراحت کرده و خوب بخوابید.
 )9در حیــن رانندگی با سرنشــینان ،شــوخی ،خندههای
بیمورد و بحث ننمایید.
 )10خوردن و آشــامیدن و صحبــت با تلفن همراه عملی
خطرناک و حتی تهدیدکننده جان راننده و سرنشینان است.
 )11بايستي آهســته رانندگي كرد تا هم از مناظر اطراف
جاده لذت برد و هم سالم به مقصد رسيد.
 )12احتیاط در رانندگی نشــانه کمتجربگی نیســت بلکه
نشانه عالقه شما به جان و مال و خانوادهتان است.
 )13اگر با فرزند خردسال خود سفر میکنید حتما صندلی
مخصوص کودک را همراه ببرید.
 )14تمام سرنشینان خودرو حتی االمکان از کمربند ایمنی
استفاده نمایند.
 )15در گردشهای روز فرزندان و همراهان
خود را از هر نظر با توجه به محیط توجیه
نمایید.
اميدواريــم با حفظ تعــادل و رعايت
اصول ايمني فوق الذكر و ساير موارد
ايمني كه توســط پليــس ارايه مي
شود ،ســفري خوب و بياد ماندني
داشته باشــيد و از تعطیالت
به نحو مناســب لذت
ببريد.
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عصــر الکترونیک که از دهه  1930میالدی آغاز شــده ،
جریان تکاملی زندگی انســان را دســتخوش تحوالتی
شگرف کرده است .دستیابی به دانش الکترونیک آن چنان
در تحقق آرزوهای دیرینه بشــر موثر بوده که درک این
مهم ،آدمی را در مسیر مطالعه عمیق تر و بیشتر در حوزه
الکترونیک قرار داده اســت بطوریکه با شروع دهه 1980
میالدی دوره میکرو الکترونیک آغاز می گردد و با کوچک
شدن مدارهای الکترونیک ،عرصه زندگی انسان نیز وسعت
فراوانی مییابد .به این ترتیب جامعه بشری به امکانات و
حقایق بیشتری دست می یابد و خوش بینانه تر در مسیر
حل معمای آفرینش گام برمیدارد.
شــبکه بینالمللی کامپیوتر موســوم به اینترنت آن چنان
نقــش مهمی در زندگی روزمره مــا ایفا میکند که بدون
آن واقعا حــس می کنیم که نمیتوان بــه راحتی نفس
کشید .برخورداری از بزرگترین کتابخانه یا دایره المعارف
الکترونیک دنیا در پرتو حضور اینترنت حاصل می شــود
و بخــش مهمی از یادگیری جوامع انســانی ازطریق آن
تحقق می یابد .در این رهگــذر محصوالت مهمـی چون:
تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک ،دولت الکترونیک،
و ســامت الکترونیــک به
منصه ظهور میرسند.
سالمت الکترونیک به حصول
اهدافــی از قبیــل :افزایش
کارایی خدمات؛ ارتقا کیفیت؛
توانمند ســازی بیمــاران و
خدمــت گیرندگان؛ مبتنیبر
شواهد شدن درمان؛ تسهیل
آموزش علوم پزشکی؛ توسعه
گستره بهداشــت و درمان؛
رعایــت اصــول اخالقی و
باالخــره برقــراری عدالت
بهداشتی میانجامد .این نوع
خدمت (سالمت الکترونیک)
بــا بهکارگیــری فــنآوری
اطالعــات و ارتباطــات که
سادهترین آن یک خط تلفن
ثابــت؛ و پیچیدهترین آن که
انواع سبک و ظریف کامپیوتر
نظیــر :دســتیار شــخصی

دیجیتال اســت ارایه میشــود .اســتفاده از فناوریهای
اطالعات در عرصه بهداشــت و ســامت منجر به ارایه
خدماتی میگردد که به سالمت الکترونیک معروف است.
تمرکز بر بکارگیری وسایل و ابزاری که برای ارایه خدمات
مراقبت بهداشــتی بــه مردم و بیمــاران ،هم قابل حمل
باشــد و هم برخوردار از پردازشگر ،به شاخهای ازسالمت
الکترونیک موسوم به سالمت همراه تاکید دارد .وسایلی از
قبیل لوح کامپیوتری؛ دستیار شخصی دیجیتال؛ و موبایل
(تلفن همراه) از نمونههای بارز فنآوری ســامت همراه
هستند.
کارآمــدی و کارایــی تلفن همراه در انجام امور ســاده و
پیچیده انســان بقدری چشــمگیر بوده که تمرکز دانش
میکروالکترونیک نیز بر توسعه هرچه بیشتر این وسیله قرار
گرفته است بطوریکه نه تنها وسیله ارتباطی بسیار موثر
به حساب میآید بلکه از توان الزم برای پردازش دادهها به
عنوان کامپیوتر هم برخوردار میباشد .بهاین ترتیب مفهوم
سالمت همراه بتدریج بر استفاده از تلفن همراه (موبایل)
در ارایه خدمات مراقبت بهداشتی قوت میگیرد.
ارایه خدمات مراقبت بهداشتی به ویژه در سطح پیشگیری
از طریق ارســال پیامهای بهداشتی ،خود مرحله سادهای
از اجرای ســامت الکترونیک در شــاخه سالمت همراه
اســت و میتواند در ایام نوروز که مردم کشور به سفر می
پردازند اجرا شود .راه اندازی مرکز ارایه خدمات مشاوره و
امدادرسانی از راه دور نمونه دیگری از کاربرد موبایل برای
ارایه خدمات مراقبت بهداشتی در ایام نوروز است که انجام
آن میتواند دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی را در
اجرای سالمت همراه پیشگام و پیشقراول این عرصه مهم
نماید .رشد روزافزون دانش الکترونیک که از سال 2000
جامعه بشــری را در دوره نانو الکترونیک قرار داده است و
در آینده ای نزدیک موبایل را نه تنها به عنوان پردازشگری
بسیار قوی بلکه مجهز به وسایل مراقبت مکان تشخیصی
و درمانی ازقبیل :فشارسنج ،ضربانسنج ،اندازهگیر چربی
خون ،شمارشگر ســلولهای خونی ،اندازهگیر قند خون،
ماســاژور عضالت در هنگام گرفتگیهای عضالنی و ...
خواهد کرد .براین اساس ،چشم انداز ارایه این نوع خدمت
برای یکی از بزرگترین واثرگذارترین دانشــگاههای علو
پزشکی کشور در توســعه روزافزون سالمت الکترونیک
برای ایرانیان ،نه تنهــا در ایام نوروز بلکه در همه فصول
زندگی بایستی از اهداف مهم پیش رو باشد.

تغذیه در ایام نوروز
نیاز ما هســتند ،انواع گوشتهای قرمز و سفید ،تخممرغ،
حبوبات و پنیر در این دسته قرار میگیرند .لبنیات نیز منبع
بسیار مهم کلسیم هستند و کیفیت پروتئین خوبی دارند،
البتــه انواع کم چرب آنها ارجح هســتند .گروه غالت که
شامل نانها ،برنج ،ماکارونی و غالت دیگر هستند ،منبع
خوب انــرژی برای افراد بوده و منبع خوب ریزمغذیها و
فیبر هستند ،بویژه منبع خوبی برای ویتامینهای گروه ،B
آهن و پروتئین گیاهی به شمار میروند.
اما نکته مهم این اســت که هرکدام از گروههای غذایی
اهمیت خاص خود را دارند و باید از همه گروهها در رژیم
روزانه افراد وجود داشــته باشد و حذف هیچکدام توصیه
دکتر مجــیــد حاجــیفــرجــی
نمی شــود .چربیها و شــیرینی جات گروه مواد غذایی
رئیس انستیتو تحقیقات و دانشکده علوم تغذیه و صنایع
متفرقــه بوده ولی جــزو رژیم افراد هســتند که توصیه
غذایی دانشگاه
میشــود تا حد امکان محدود شــوند اما توصیه نمیشود
چربیها را کام ً
ال از رژیم خود حذف کنیم بلکه بهتر است
یا مقلب القلوب و االبصار
انواع سالمتر را جایگزین کنیم.
حال چرا در نوروز باید توجه خاصتری به وضعیت سالمت
نوبهار آمد و گل سرزده چون عارض یارای گل تازه
خود داشته باشــیم؟ در ایام نوروز ممکن است وعدهها و
مبارک به تو این تازه بهار
زلف سنبل شده از باد بهاری درهمچشم نرگس شده از میان وعدههای غذایی بیشتری را در بیرون منزل صرف
کنیم .حتی ممکن است در یک روز به چند مهمانی رفته
خواب زمستان بیدار
و تناوب مصرف میان وعدهها به شدت افزایش یابد .میان
باز بهاری نو میرســد و چه زیبا نیاکان ما زندگی دوباره وعدههایی که عمدت ًا حاوی آجیل و شیرینی جات هستند.
طبیعت را با آغاز ســال نــو قرین کردهاند .هر ســاله با
فرارســیدن ایام تعطیل و نوروز آنانیکه به زندگی ســالم
اهمیــت میدهند به دنبال راهی بــرای ایجاد تعادل بین
تغذیه سالم و تکرار مهمانیها و خوراکیهای رنگبهرنگ
هستند ،اما واقعیت این است که رژیم غذایی سالم اصولی
دارد کــه در ایام نوروز تفاوتی با دیگر ایام ســال ندارد و
برای داشــتن عمری سالم و با کیفیت رعایت آن در همه
اوقات زندگی ضروری است .پایه رژیم غذایی سالم داشتن
تعادل و تنوع است .بدین معنا که از همه گروههای غذایی
(میوه و ســبزیجات ،نان و غالت ،لبنیات و گوشتها) در
برنامه غذایی خود داشته باشیم اما به اندازهای که دریافت
کل انرژی روزانه از میزان مورد نیاز ما فراتر نرود.
دریافت  5واحد میوه و ســبزی 2 ،تا  3واحد گوشــت2 ،
تــا  3واحد لبنیات و باقی انرژی از گروه غالت و کمی از
روغنها توصیههایی اســت که در تمام ایام سال باید به
آنهــا توجه کرد .میوهها و ســبزیجات غنی از ویتامینها،
موادمعدنی ،آنتی اکســیدانها و فیبرها هستند .گوشتها
نیز تامین کننده پروتئین و بسیاری از ریزمغذیهای مورد

بههمیــن دلیل توصیه میشــود ،از مصرف کافی میوه و
ســبزی و لبنیات در طول روز چشمپوشی نشود .به دلیل
جبران انرژی مــازاد دریافتی در میان وعدهها ،وعدههای
غذایــی اصلی حذف نشــوند .مصرف شــیرینیجات در
حدامکان محدود شــده و از اندازههــای کوچکتر در هر
وعده استفاده شــود .استفاده از قطعات کوچک میوههای
خشــک یا برگهها برای پذیرایی مناسب است .نکته قابل
توجه دیگر در مورد مغزها و آجیلهاســت .آجیلها منبع
خوب پروتئین ،روی ،آهن و پتاسیم هستند و اگر جانشین
میان وعدههای ناسالم شــوند ،انتخاب خوبی هستند .اما
بهعلت دارا بودن مقدار زیادی چربی ،انرژی فراوانی دارند
و میتوانند باعث افزایش وزن شوند .به عالوه آجیلهای
شــور حاوی مقدار زیادی نمک هستند که مصرف آنها با
توصیه کاهش مصرف سدیم ،بویژه در افرادی که در خطر
پر فشــاری خون و ابتال به بیماریهــای قلبی -عروقی
هســتند ،مغایرت دارد و به همین دلیل توصیه می شود از
مصرف زیاد آنها خودداری شود.
چه خوبســت در کنار قول و قرارهای سال جدید با خود
عهــد ببندیم که بیشاز پیش به خودمان ،ســامتمان و
دانســتههایمان احترام بگذاریم و به امید خدا ســالمتر به
استقبال سال جدید برویم.
سال نو بر همه ایرانیان مبارکباد.
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با وجود اجرای طرحهای ویژه توســط وزارت بهداشت در
ایام نوروز ،این موضوع مورد تاکید است که ارتقای دانش
بهداشتی مردم مهمترین و اثربخشترین گام درخصوص
جلوگیری از ابتال به بیماری هاســت .توصیههایی برای
پیشــگیریاز بیماریها در این ایام وجود دارد .مهمترین
وظیفه پزشکان این اســت که پیشگیریهای الزم را به
افراد توصیه کنند و درمورد بیماریهای شایع در این ایام
هشــدار دهند تا در تعطیالت مشــکل جدی گریبانگیر
مسافران نشود.
اولیــن توصیه درخصوص مصــرف چربیها به خصوص
برای مبتالیان به بیماریهای قلبی است .مصرفكنندگان
چربی ميبايست سعي نمايند ميزان اسيدهاي چرب اشباع
دريافتــي را كاهش دهند .بهتریــن توصيه براي كاهش
دريافت اســيدهاي چــرب ترانس این اســت که روغن
مصرفي از نوع مايع انتخاب شود .باید توجه داشت هرچه
روغن ســفت تر باشد شامل اســيدهاي چرب ترانس و
اسيدهاي چرب اشباع شده بيشتري است مصرف غذاهاي
آماده نیز باید به حداقل برسد.
بیماران قلبی برای جلوگیری از ایجاد لخته در اندام تحتانی
و پاها الزم اســت درصورتی که با وسایل نقلیهای چون
قطار و اتومبیل ســفر میکنند ،هراز چند گاهی در راهرو
قطار حرکت کرده و با توقف خودرو به استراحت بپردازند.

در اتوبوس نیز بیماران باید تحرک پاهای خود را داشــته
باشند.
توصیه دیگر در ایام نوروز این اســت که از مصرف بیش
از اندازه تنقالت جلوگیری شــود زیرا چاقی بیش از حد به
خاطر تغذیه زیاد و استراحت طوالنی معموال در این زمان
پیش میآید و برای کسانیکه فشار خون باال دارند بسیار
مضر است .پرفشاری در مغز به مویرگهای خونی آسیب
میرساند ،در نتیجه سكته مغزی بروز میكند .در چشمها،
ســبب آسیب به مویرگهای خونی و بروز اختالل بینایی
و در كلیهها نیز ســبب نارســایی كلیه میشود .همچنين
بيماران ديابتي نیز حتما انسولين يا داروي مصرفي ،دستگاه
قندخون همراه باطري ،النست نمونهگيري خون ،سرنگ،
نوارتست قندخون و ادرار و  ...را همراه داشته باشند.
آخرین موردی که در این ایام بســیار مهم است موضوع
خفگی بهویژه در کودکان است .مصرف سبزي پلو ماهي
شــب عيد گاهي با دردسرهايي همراه ميشود كه ممكن
است نوروز را به كام برخي افراد تلخ كند ،ازجمله گيركردن
تيغ ماهي در گلو .خوردن آجيل و تنقالت نيز براي كودكان
خردسال تهديدي جدي در ايام نوروز است.
آنچه در ایام نوروز حیاتی است سالمت و حفظ آن است.
باید گفت سالمت مهمترین سین هفت سین نوروز است.
نوروزتان پیروز و ایام بر شما مبارک.

در ایام نوروز افراد ناتوان
را دریابیم

دکتر محمد قاسمیبرومند

حسی و جسمی به دلیل برخورداری از جوهره انسانی باید
مانند دیگران از امکانات رفاهی ،اجتماعی ،تفریحی و ...
برخوردار گردند.
پــس بیایید در این ایام افراد ناتــوان را دریابیم و تالش
کنیم تا کمبود موجود در افــراد ناتوان را به صورت یک
جریان طبیعی نشان دهیم و کاری نکنیم که این کمبود،
زندگی آنان را از حالت طبیعی خارج کند و آنها به فردی
منزوی و جدای از جامعه تبدیل شوند.
نباید بــا ترحم یا تمســخر هیاهوی زیبای بازگشــت
به زندگــی را در آنها خاموش کنیم ،بلکــه باید آنها را
بپذیریم و تشــویق کنیم که کارها را درست انجام دهند

و با پذیرفتن افراد ناتوان به عنوان اشــخاص توانمند و
دارای استعداد ،درک مناســب موقعیت آنان و نیازهای
آنهــا و حفظ کرامت و عزت نفسشــان ،آنان را در میان
خود نگهداریم.
در پایان ضمن تبریک و تهنیت به مناســبت فرا رسیدن
آغاز ســال  1393به جامعه دانشــگاهی کشور باالخص
اســاتید ارجمند ،همکاران محترم ،دانشجویان گرامی و
پرسنل خدوم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،سالی
سرشار از ســامتی ،ســعادت ،بهروزی و معنویت را در
ظل توجهات حضــرت ولیعصر(عج) برای کلیه عزیزان
خواستارم.

افراد بســیاری بر اثر پیــری ،از کارافتادگی ،نقصهای
حرکتی ،شــنوایی ،بینایی و ذهنی با ناتوانی مواجه اند و
توانبخشی شــامل همه اقدامات با هدف کاستن از تاثیر
ناتوانی بر فرد ،قادر ســاختن او برای رسیدن به استقالل،
حضور اجتماعی ،زندگی با کیفیت و خودشکوفایی است.
توانبخشــی نه تنها آموزش افراد دارای ناتوانی را شامل
میشــود بلکه در نظام عمومی جامعه مداخله میکند تا
مناسبسازی محیط ،قادرسازی افراد و مراقبت از حقوق
بشــری وی را فراهم نماید .مراقبت از حقوق بشری این
افراد نه تنهــا وظیفه همه دولتها در همه کشــورها و
جوامع بلکه وظیفه هر شــهروند در هر زمان است .افراد
ناتوان مانند ســایر افراد جامعه دارای حقوق مشابه اند و
هیچگونه استثنایی نباید وجود داشته باشد .ایجاد نگرش
مثبت به افراد دارای ناتوانی ،شــناخت نیازهای مختلف
ایــن افراد و ارزشگذاری به آنها و باال بردن آگاهی افراد
جامعه راهکارهایی برای برطرف کردن نیازهای این افراد
می باشند.
عدم شناخت صحيح نسبت به پديده ناتوانی و توانمندي
افراد ناتوان و به دنبال آن نفي و در حاشــيه گذاشتن اين
افراد و يا ترحم نســبت به آنها به جاي رفتارهاي انساني
و منطقي ،پيامدهاي منفي را به بار خواهد آورد .شــناخت
صحيــح از اين پديده و آگاهــي از توانمندي افراد داراي
ناتواني و اســتفاده بهينه از اين نيرو گام موثري در جهت
توسعه يك كشور خواهد بود.
با عنایت به آغاز سال نو و فرا رسیدن ایام عید و افزایش
دید و بازدیدها و مسافرتهای نوروزی و احتمال برخورد
بیشــتر با افراد ناتوان ،باید در نظر داشــت که بیشتر این
افراد از ارتباطات خانوادگــی و اجتماعی ،اوقات فراغت،
تفریح ،مسافرت ،ایاب و ذهاب و زندگی اجتماعی مناسب
بصورت ناعادالنهای بیبهرهاند و این بیعدالتی به وسیله
نگرشها و تبعیضهای ناروا که افــراد دارای ناتوانی را
وابسته و نیازمند به مراقبت میداند ،تقویت و فراگیر شده
اســت .در حالیکه این افراد حق داشــتن زندگی همانند
دیگران را دارند .این افراد به رغم داشتن محدودیتهای
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