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بچه های آسمان

۱- واحد پرستاری
در واحد پرســتاری بچه های آسمان 1، دو پرستار 
به صورت شیفتی همکاری می کنند. این پرستاران 
هر یک وظیفه دارند داروهــای مددجویان را طبق 
کاردکس دارویی آنان در ساعات مختلف بدهند و 
عالئم حیاتی بچه ها را به صورت روزانه چک کنند 
و نسبت به ارزیابی سالمت معلوالن و ثبت گزارش 
پزشکی آنان اقدام کنند. همچنین وظیفه دارند انبار 
دارویی را از نظر موجودیت داروهای موردنیاز بچه 
ها چک کنند و کمبودهای دارویی را گزارش دهند.

در این واحد، پرونده ها، داروها، تجهیزات پرستاری 
و پزشکی بچه ها نگهداری می شود.

۲- پزشک
در آسایشگاه بچه های آسمان، روزانه یک پزشک 

عمومی و ماهانه یک پزشــک متخصص اعصاب و 
روان، مددجویان را ویزیت می کند. پزشک عمومی 
اقدامات دارویی و درمانی اولیه را انجام می دهد و در 
صورت شرایط اضطراری برای اعزام به بیمارستان و 

یا ویزیت پزشک متخصص، اقدام می کند.

۳- دندانپزشکی
واحد دندانپزشکی از ابتدای تاسیس موسسه شکل 
گرفته اســت؛ زیرا هنگامی کــه مددجویی نیاز به 
دندانپزشــک پیدا می کند به دلیــل خاص بودن 
شرایط معلولیت و پرونده پزشــکی او، با مشکالت 
زیادی مواجه می شــود و حتی در بسیاری مواقع 
مطب های خصوصی و مراکز دندانپزشکی به سختی 
این کودکان را پذیرش می کننــد. به همین علت، 
موسسه بچه های آســمان درصدد برآمده است با 
کمک خیرین عزیز با تجهیز واحد دندانپزشــکی 
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برای کودکان و بزرگساالن در آسایشگاه فشم )بچه 
های آسمان2( و آسایشگاه جردن)بچه های آسمان 
1(، خدمات دندانپزشکی را به مددجویان بچه های 

آسمان ارائه دهد.

خدمات حمایتی
موسسه بچه های آســمان در حوزه ارائه خدمات 
توانبخشــی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار با 
اولویت دارای بچه ی معلول در سطح کشور به ویژه 
استان های تهران، البرز و خراسان رضوی به بیش 
از هزار خانواده خدمات توانبخشی و حمایتی ارائه 

نموده است.

خدمات مراقبتی
۱- آشپزخانه

در این واحــد روزانه برای مددجویان، ســه وعده 
غذایی )صبحانه، ناهار، شام( و میان وعده )دو نوبت( 
ســرو می گردد. این کودکان معمــوال محدودیت 
غذایی ندارند و تنها طریقه ی سرو غذاهای آنان به 
دو صورت معمولی و میکس شده، انجام می شود. 
کودکانی که قدرت بلع ندارند همان غذا برای آنان 
میکس می شود و کودکانی که قدرت بلع دارند غذا 

را به صورت عادی با ماست میل می کنند.
برنامه غذایی کودکان توســط کارشناس تغذیه به 
صورت ماهانه تنظیم و توسط کارشناس نظارت می 
شــود. قد و وزن کودکان هر فصل چک می شود تا 

اضافه وزن یا کاهش وزن مشاهده نگردد.

2- واحد رختشوی خانه
در این واحد، روزانه 80 دست لباس، ملحفه، پتو و 
بالش شسته و ضدعفونی می شود و تحویل هر بخش 
می گردد. در این واحد، از دســتگاه هایی همچون 
ماشــین لباسشــویی و آبگیر صنعتی و همچنین 

خشک کن صنعتی و... تشکیل شده است.

۳- بخش مراقبت و نگهداری
در این بخش مادریاران و پدریــاران همچون مادر 
و پدر به صورت شــیفتی و شــبانه روزی در کنار 
مددجویان حضور دارند. تمــام امور مراقبت مانند 
غذا دادن، تعویض پوشک، بردن به حمام و نظافت 
آنها همگی با این بخش است. این بخش همانطور که 
یک مادر در منزل خود به فرزند خود رسیدگی می 
کند عینا در آسایشگاه حتی از نظر تربیتی رسیدگی 

می شود.

سفره هایی در عالم است که باید به خاطرشان 
راههای دوری را بروی، ساعتها در آن سیر کنی و 
هزینه هایی صرف نمایی تا در ساحل آفتابی آن 
با مردمان سرزمین سبز به حس خوب مهربانی 

برسی.
بعد به خانه و کاشانه می آیی، به شهر بر میگردی 

و در میان آدمیان می نشینی و به عکسهایی که 
یادگاری گرفته ای خیره میشوی.

لذتش بسیار جذاب است پس آن را با دیگران 
شریک میشوی ...

برایشان از سرزندگی بهزاد و رازهای نوشین 
میگویی.

از پشتکار طاهره و تالشهای محمد تا هنر امید 
گفتنی ها داری. از بچه هایی حرف میزنی که قلب 

مهربانشان همیشه با توست...
به عزیزت می گویی امسال را با بچه های آسمان 
آغاز کردم و راستی راستی که پاگیرشان شده ام.
از همه چیزهای نو و تازه این خانه ... با عالقه به 

همه میگویی که »:نمیدانی چقدر خوش گذشت«!
گاهی برای داشتن حس خوب زندگی میتوان 
سفرهای کوتاه تر و بهتری داشت و سفره دار 
سفرهایی شوی که خدا پای آن نشسته است.
در نزدیکی شما چشم ها و لبخندهای دست 

نخورده و بکری هست که خودشان هزار ساحل 
آرام و زمین سرسبزند...

کافی است تصمیم بگیری سال نو، ماه رجب، 
شعبان و یا رمضانت را درکنارشان باشی و از لذت 

سفره داری و احسان بهره بجویی و اینگونه به 
آرامش قلبی برسی.

آرامشی که آن را در هیچ جای دنیا حس نکرده 
ای و اگر به آن دست یابی غیر از آنجا جستجویش 

نخواهی کرد

پیــام مدیـــــر عامــــل



 سید حسن موسوی چلک
رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی 

ایران)روزنامه شرق، ۱۰ آذر 9۸(
روز جهانی افــراد دارای معلولیت از ســال 1۹۹2 
میالدی که از ســوی مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد اعالم شد، هر ســاله در سوم دسامبر مصادف 
با دوازدهم آذر ماه ه.ش برگزار می شود. در ابتدا این 
روز را از طرف انجمن مــددکاران اجتماعی ایران به 
همه افراد دارای معلولیت و دســت انــدرکاران این 
حوزه تبریک می گویم. هدف از تعیین این روز ارتقاء 
رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت 
های مختلف؛ و افزایش آگاهی هایی بوده اســت که 

می بایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی 
جنبه های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی 
زندگی منتج شود. در ایران هم در این روز  به اشکال 
مختلف ســازمان های دولتی و غیر دولتی و انجمن 
های مرتبط  مراسم مختلفی برگزار می کنند تا هم 
ضمن بیان عملکرد ها در این زمینه، نیاز ها و چالش 
های مرتبط را هم اعالم کنند.فکر می کنم با توجه به 
تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در دو 
مقطع در سال 1۳8۳ و قانون جدید در سال 1۳۹7 و 
پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولین 
توجه به این افراد به نسبت قبل بیشتر شده است.گر 
چه تا تحقق کامل حقوق این افــراد بر مبنای  مفاد 

اسناد، سیاست ها و  قوانین جاری کشور و کنوانسیون 
جهانی حقوق افــراد دارای معلولیت و تحقق اصول 
این کنوانسیون از قبیل: احترام به منزلت ذاتی ، خود 
مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقالل افراد،  
عدم تبعیض، مشارکت فعال و موثر و ورود در جامعه،  
احترام به تفاوت ها و پذیــرش افراد دارای معلولیت 
بعنوان بخشــی از تنوع انسانی و بشــریت،  برابری 
فرصت ها، دسترسی، برابری بین زن و مرد، احترام 
به ظرفیت های قابل تحول افــراد دارای معلولیت و 
احترام به حقوق این افراد در جهت حفظ هویتشان 
فاصله داریم و در برخی از این اصول فاصله معنا داری 
نیز داریم وچالش های اساسی پیش روی این افراد 
هســت که می تواند مانع بزرگــی در تحقق حقوق 
شــهروندی این افراد باشــد.از جمله این چالش ها  
موضوع  عدم مناسب سازی محیط های عمومی برای 
حضور  مستقل افراد دارای معلولیت برای انجام کار 
ها یشان می باشد. مناسب نبودن پیاده روها، اتوبوس 
ها، ترمینال ها، حمل ونقل درون شــهری، ورودی 
بانک ها، عابربانک ها، نبود ســرویس های بهداشتی 
مناســب معلولین، تابلو های راهنمایی درتقاطع ها، 
پارکینگ خودرو مختص معلولین، آسانسورها، نبود 
رمپ درتمام نقاط شهر، توجه نکردن به اصول مناسب 

به بهانه روز جهانی معلولین

چالش ها، نیاز ها و حقوق 
وندی فراموش شده شهر
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سازی در جلوی درب خانه ها و پارک کردن خودرو 
جلوی ســطح شــیب دار،و ... از جمله موانع حضور 
افراد دارای معلولیت جهت مشارکت در فعالیت های 
اجتماعی اســت.این موضوع  حتی در سازمان های 
که خود مسئول پیگیری این امور هستند و عضویت 
در ستاد ملی مناسب ســازی هم دارند به چشم می 
خورد که باید گفت جای تاسف دارد.اهمیت مناسب 
سازی محیط برای این افراد آنقدر باالست که حتی 
در ارزیابی عملکرد دستگاه هایی اجرایی که به عنوان 
جشنواره شهید رجایی شــناخته می شود به عنوان 
یکی از محور ها تعیین شــده اســت.ولی در عمل 

گویا خیلی اهمیتی نــدارد گر چه به 
نسبت سال های قبل بهتر شده است 
.فراموش نکنیم که اســتقالل آنان و 
شناساندن توانایی و ظرفیت های شان 
بدون حضور مستقل در جامعه بسیار 
دشــوار خواهد بود. یکی از مشکالت 
معلولین برای حضور در جامعه نبود 
امکان دسترســی به اماکن عمومی 
و ادارات دولتــی، به دلیل مناســب 
نبودن مسیر های تردد درسطح شهر 
است. چالش اشتغال و به عبارت بهتر 

بیکاری این افراد چالش اساسی دیگری است.علیرغم 
تمهیدات اتخاذ شده برای حمایت از اشتغال این افراد 
و اعطای تسهیالت برای کارفرمایانی که این افراد را 
به کار می گیرند، ولی همچنان از مشــکالت دارای 
اولویت می باشد.گر چه شرایط جسمی و .. این افراد 
خود می تواند مانعی برای تحقق این حق شان باشد 
ولی همیشه اینگونه نیست. درا یران قانونی مبتنی 
بر قانون ســه درصد وجود دارد که بیان می کند در 
دستگاه های دولتی سه درصد افراد استخدامی باید 
از معلولین باشــند اما این ماده قانونی در بسیاری از 
سال ها توسط دستگاه های اجرایی و خصوصی مورد 
کم توجهی قرار گرفته است.گر چه در 
سال های اخیر تالش شده تا حداقل 
در حوزه دســتگاه های دولتی بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
مشکالت افراد دارای معلولیت در حوزه 
های تحصیلی و دسترســی برابر به 
فرصت های آموزشی موضوع دیگری 
اســت که نباید به راحتی از کنار آن 
گذشت.آموزش می تواند قرصتی برای 
تحقق حق آموزش در کشور برای این 
افراد باشد و این که از این طریق بتوانند 

به زندگی مستقل دست پیدا کنند و قابلیت های شان 
را به منصه ظهور برسانند.

تشــکیل خانواده برای این افراد به دلیل شــرایطی 
که دارند به مراتب سخت از ســایر افرادی است که 

معلولیت ندارند.
عدم شناخت بسیاری از مردم و مسئولین از حقوق این 
افراد موجب شده تا در بسیاری از مواقع حق این افراد 
نادیده گرفته شود و حتی گاهی اوقات برخورد هایی 

نامناسب با آنان داشته باشند.
در کنار افراد دارای معلولیت، خانواده هایشــان هم 
مشکالت متعددی دارند که نباید مورد بی توجهی 
قرار گیرد.عالوه بر هزینــه های اضافی که معلولیت 
برای خانواده ها دارد نگهداری از عضو  دارای معلولیت 
می تواند در ایفای نقش های اجتماعی آنان و حتی 
سالمت جسمی و.. شــان نیز تاثیر منفی بگذارد لذا 
موضوع مراقبت از خانواده هــم باید مورد توجه قرار 

گیرد.
انتظار می رود در این شرایط اقتصادی نامناسب که 
بسیاری از مردم ایران از آن رنج می برند،  از این افراد 
و خانواده هایشان حمایت ویژه تر صورت گیرد چرا 
که هزینه های این خانواده در این شرایط به مراتب 

افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

در ایران قانونی مبتنی بر 
قانون سه درصد وجود 
دارد که بیان می کند در 
دستگاه های دولتی سه 
درصد افراد استخدامی 

باید از معلولین باشند
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شــیمی دان سوئیســی آلبرت هوفمان که داروی 
توهم زای LSD را کشــف کرد، چند ســال پیش 

درگذشت.
 اما  LSD هنوز مورد  توجه دانشمندانی است که به 

دنبال یافتن چگونگی اثر توهم زاها بر مغز هستند.
توهم زاهــا )hallucinogens( کــه بــه آنهــا 
psychedelics هــم می گوینــد، ادراک، خلق 
و خــو و بســیاری از فرآیند های روانــی دیگر فرد 

مصرف کننده را تغییر می دهند.
سابقه مصرف مواد توهم زا به قرن ها قبل باز می گردد 

که افراد در سراســر جهان برای القای تغییرات در 
خودآگاهی بــه مقاصد مذهبی یــا روحانی از آنها 

استفاده می کردند.
با این که )LSD  الیســرژیک اسید دی اتیل آمید(، 
مسکالین و سایر داروهای توهم زاها در گذشته هم 
مورد بررسی قرار گرفته بودند، اما تحقیقات در مورد 
آنها هنگامی که در دهه 1۹60 سوء مصرف آنها رواج 
یافت، متوقف شد، هر چند که در دهه 1۹۹0 مجددا 
برخی بررسی های علمی بر روی آنها دوباره آغاز شد. 
بسیاری از بررســی ها در حال حاضر بر روی آنها بر 

روی مدل های حیوانی مانند موش انجام می گیرد.عملکرد توهم زاها
پژوهش ها نشان داده است که توهم زاها اثر خود را 
به طور عمده بر روی قشر مغز اعمال می کنند و در 
آنجا یکی از انواع  گیرنده های سروتونین،یک ناقل 

عصبی، به نام گیرنده  های2A را فعال می کنند.
قشر مغز در حین فعالیت به تلفیق پیام های متفاوت 
برای مثال پیام های حاصل از سروتونین و گلوتامات، 
یک ناقل عصبی دیگر، می پردازد. داروی توهم زا با 
مختل کردن ایــن روند، ادراکات حســی را تغییر 

می دهد.
اما همه ترکیباتی که این گیرنده ها را فعال می کنند، 
تغییرات روانی مانند توهم زاها را به وجود نمی آورند. 
پس چه چیزی خواص منحصر به فرد توهم زاها را 

به وجود می آورد؟
دانشمندان زمانی تصور می  کردند که گیرنده های 
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ســلول ها مانند »قفل و کلید« عمــل می کنند که 
برخی از داروهــا درگیرنده های خاصی مانند کلید 

درون یک قفل جا می گیرند.
اما این قضیه در مــورد توهم زاها صادق نیســت. 
 2A پژوهش ها نشــان داده انــد کــه گیرنده های
ســروتونین دارای بیش از یک وضعیت »روشن« 

هستند.
هنگامی که ماده ای غیــر از توهم زاها این گیرنده 
را فعال می کند، باعث ایجاد الگویــی از پیام ها در 
سلول های مغز می شود که توهم زا نیست. هنگامی 
که ماده توهم زا این گیرنده را فعال می کند، گیرنده 
به وضعیت متفاوتی وارد می شود و الگوی متفاوتی 
در پاسخ های سلول ها را ایجاد می کند که تاثیرات 

روانی خاص توهم  زاها را به وجود می آورد.

باشگاه داوطلبین موسسه خیریه بچه های آسمان با حمایت و پشتیبانی نیکوکاران 
و اعضای افتخاری برای توسعه همکاری ها و ظرفیت های نیکوکاران تشکیل شده 

است.
این باشــگاه با حمایت داوطلبین در زمینه های مختلف فرهنگی،کمک رســانی 

بصورت مادی و معنوی در حمایت از توانخواهان موسسه فعالیت می نماید.
»باشــگاه نیکوکاری داوطلبین این مرکز برآن اســت تا به بستري مناسب براي 
هم افزایی ظرفیت              ها و توســعه همکاری های نیکوکاران و خیرین تبدیل شود و به 
هدف نهایي خود، یعني حمایت و یاری به توانخواهان تحت حمایت موسسه خیریه 

نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان برسد.
رسالت باشــگاه نیکوکاری داوطلبین بچه های آسمان به مثابه بستري براي انجام 
فعالیت های خیریه و عام المنفعه، عرصه اي براي با هم احســان کردن، هم افزایی 
ظرفیت ها و توسعه همکاری ها، مأمنی براي بانیان احسان و نیکوکاران، جهت تولید 
علم و اندیشه نیکوکاری، محلی امن، مطمئن و شفاف برای پاسخ به مسئولیت های 

اجتماعی خیرین و نیکوکاران است
 از جمله فعالیت های این باشــگاه  جذب عضو افتخاری برای مشارکت ماهیانه 
ازطریق تکمیل کارت عضویت ، انتقال دانش و آموزش مهارت های زندگی و فنی 
 و حرفه ای و هنری به مددجویان و خانواده ها، خدمات فرهنگیـ  هنری، ورزشی و 
اجتماعی، ارایه خدمات درمانی )پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی، روانپزشکی و 

روانشناسی( می باشد.
از دیگر فعالیت های این باشگاه کمک در برگزاری مراسم تفریح درمانی، اردوها و 

سفرها، انجام امور ترویجی جهت معرفی بیشتر موسسه در جامعه می باشد.
 

باشگاه نیکوکاری داوطلبین
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طبق آمار ســازمان بهداشــت جهانی حدود 11 تا 
1۵ درصــد جمعیت کشــورهای رو به توســعه را 
افرادی با درصدهای متفــاوت از انواع معلولیت ها 
تشکیل می دهند. در ســال 8۳ قانونی بنام قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن درشورای نگهبان 
تصویب ولی اجرا نشد. در سال ۹2 الیحه »حمایت 
از حقوق معلوالن« در دستور کار هیأت دولت قرار 
گرفت و در سال ۹۴ پس از طی مراحلی از شورای 
نگهبان برگشــت خورد. در شهریور سال ۹۵ بعد از 
تحصن تعدادی از افراد دارای معلولیت الیحه مجدد 
در دستور کار مجلس قرار گرفت و این بار 1۳1 نفر 
از نمایندگان محترم مجلس رای به خارج شدن از 

دستور کار مجلس دادند. 
ســرانجام آبــان ۹۵ افــراد دارای معلولیت بطور 
خودجوش کمپینی تشکیل و با هدف تاثیر و تسریع 

در روند تصویب الیحه از طرق کامال مدنی و قانونی 
،فعالیتهای اطالع رســانی و آگاهی بخشی را برای 
احقاق حقوق قانونی خود آغــاز کردند و در نتیجه 
این قانون در تاریخ 20 اسفند ۹6 در مجلس تصویب 
و پس رفع اشکاالت شورای نگهبان به بعضی از مفاد 
آن،در تاریخ 8 اردیبهشت ۹7 توسط رئیس جمهور 

به دستگاههای اجرایی ابالغ گردید.
در قانون مذبور حقوق مدنی و سیاســی اشخاص 
دارای معلولیت آنچنان که باید پرداخته نشده است 
و بیشــتر به مزایای اقتصادی و اجتماعی این قشر 
بسنده شــده اســت. به عبارت دیگر، قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن ایران بیش از آنکه قانونی 
حق محور باشد و بر شناســایی و تضمین حقوقی 
برابر با افراد عادی تأکید می کند و نگاهی رفاهی به 
موضوع دارد. از سوی دیگر، جای بسی تأسف دارد 

که همین قانون نه چنــدان جامع و نیازمند اصالح 
نیز، تاکنون جز در موارد محــدود و آن هم به طور 

نسبی به مرحله اجرا درنیامده است.
موسسه خیریه بچه های آســمان تحت نظارت و 
مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور  بعنوان یکی 
از حامیان و بزرگ ترین متولی نگهداری کودکان و 
نوجوانان معلول در کشور می باشد که با مشکالت 

عدیده بسیاری روبروست.
این مرکز در حال حاضر بــه 100 کودک معلول و 
ناتوان زیر 1۴ سال و همچنین بیش از ۳00 توانخواه 
باالی 1۴ سال خدمات ارائه می نماید که بسیاری از 
آنها از معلولیت و عقب ماندگی ذهنی برخوردارند. 

موسسه خیریه بچه های آسمان بر این باور است که 
معلولیت، محدودیت نیســت و می توان با کمک و 
همدلی روز های روشنی را برای این عزیزان ساخت.

نیم نگاهی بر تصویب الیحه قانون معلولیت
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دکتر حســین زین الصالحین مدیرکل 
ثبت احوال استان تهران در گرامیداشت 
روز ملی ثبت احوال از مرکز نگهداری و 
 توانبخشی بچه های آسمان عیادت نمود.
مدیرکل ثبــت احوال اســتان تهران 
همراه با جمعی از کارکنان و مدیران آن 
سازمان در آسایشگاه بچه های آسمان 
روز ملــی ثبت احوال را کنــار کودکان 
 معلول و بی سرپرســت جشن گرفت.
وی ضمن بازدیــد از ســالنها و بخش 
هــای مختلف نگهداری و توانبخشــی 
این مرکز گفــت: خدا را شــاکریم که 
در ایــن روز ارزشــمند و در روز ملی 
گرامیداشــت ثبــت احــوال در کنار 
 آسمانی ترین کودکان این شهر هستیم.
مدیرکل ثبت احوال گفــت: تعدادی از 
کودکان و معلوالن بی سرپرســت این 

موسســه متاســفانه فاقد شناسنامه و 
کارت ملــی و هویت هســتند بر خود 
وظیفه دانســتیم در روز گرامیداشت 
ثبت احوال مشــکالت هویتــی افراد 
 مجهول الهویه این موسسه را رفع نماییم.
ایشــان خاطــر نشــان کــرد: مرکز 
نگهــداری و توانبخشــی بچــه های 
آسمان در ســه مرکز فعالیت می نماید 
که حدود چهارصد و پنجــاه توانخواه 
 را تحــت پوشــش و حمایــت دارد. 
طبق بررسی ها متوجه شــدیم در این 
مرکز تعدادی از ایــن افراد فاقد مدارک 
شناسایی هستند که بحمداهلل توانستیم 
با هماهنگی و همــکاری این مرکز برای 
توانخواهــان فاقد مــدارک، مدارک 

شناسایی صادر نماییم. 
دکتر شکیبی مدیرعامل موسسه خیریه 

بچه های آسمان گفت:
تعدادی از کودکان معلول بی سرپرست 
این مرکز فاقد مدارک شناســایی الزم 
بودند کــه باعث مشــکالت زیادی در 
بخش درمان و بیمارســتانی داشتیم که 
با همکاری اداره کل ثبت احوال اســتان 
تهران و شــمیران تعداد زیادی از این 
افراد دارای مدارک شناســایی شدند و 
مابقی نیز با همــکاری صمیمانه این این 
 اداره در حال رفع مشــکل می باشــد.
در حاشیه این برنامه دکتر حسین زین 
الصالحین با اهدا گل و هدیه به کودکان 
و پرسنل این آسایشگاه از کار ارزشمند 
این عزیزان قدردانی نمود.همچنین تمبر 
یادبود این مراســم توسط دکتر حسین 
زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال استان 

تهران در این برنامه امضاء و ثبت گردید.

حضور مدیر کل و پرسنل ثبت احوال استان تهران
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همایش

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت رفاه در همایش” 
یک روز برای همه” به همت موسســه خیریه بچه 
های آسمان گفت: معتقدم برای مواجهه با واقعیت 
معلولیت باید ائتالفی اجتماعی، علمی، فرهنگی و 
سیاسی شــکل بگیرد. جامعه باید اهمیت موضوع 
را دریابد و بداند که دولت ها اغلــب توانایی ندارند 
از پس مشــکالت موجود برای 10 تا 12 درصد از 
جامعه خود که بیشترین کمک را نیاز دارند برآیند. 
لذا باید جامعه مدنی به خوبی برای کاستن از علل 
بروز معلولیت ها و مقابله با پیامدهای آن بسیج شود.

دکتر داریوش شــکیبی مدیرعامل موسسه خیریه 
بچه های آســمان ضمن تقدیر و تشــکر از حضور 
مســئولین و نیکوکاران در همایش “یک روز برای 
همه” گفت: موسسه قصد دارد در راستای اهداف 
انسان دوستانه و توانبخشی معلوالن تحت پوشش 
خود بزرگ ترین مرکز توانبخشــی و حمایتی را با 

مشــارکت و همدلی نیکوکاران و مسئولین ایجاد 
نماید.

دکتر داریوش شــکیبی در ادامه خاطر نشان کرد، 
موسســه خیریه بچه های آســمان در حال حاضر 
عهده دار بیــش از ۴۵0 توانخواه می باشــد که در 
مراکز نگهداری و توانبخشــی فشم، کرج و خیابان 
ولیعصر می باشد که مرکز نگهداری کرج و خیابان 
ولیعصر اســتیجاری است بار مالی ســنگینی را بر 

دوش موسسه قرار داده است.
مدیرعامل موسسه خیریه بچه های آسمان گفت: با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی ما از کلیه مسئولین 

و نیکوکاران انتظار حمایت و کمک داریم.
دکتر داریوش شکیبی در ادامه در خصوص اقدامات 
توانبخشی و حمایتی موسسه گفت: کادر متخصص 
بچه های آسمان تاثیر بسزایی را در راستای توانبخشی 
و توانمند سازی معلوالن تحت پوشش را دارد. و از عموم 

مردم برای بازدید از مراکز دعوت نمود.
دکتر سید حســن موســوی چلک رئیس انجمن 

مددکاری ایران دیگر سخنران این همایش بود.
رئیس انجمن مددکاری ایران ضمن نکوداشت و تکریم 
از معلوالن بر حفظ و کرامت این توانخواهان تاکید نمود. 
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمایت مسئولین 
موسسه گفت: موسسه خیریه بچه های آسمان سال 
هاست که بعنوان یکی از بزرگ ترین متولیان نگهداری 
و توانبخشی معلولین بی سرپرست به ویژه کم توانان 

ذهنی فعالیت می نماید.
دکتر موســوی چلک در ادامه خاطر نشــان کرد، 
برابری فرصت ها، دسترســی، برابــری بین زن و 
مرد، احترام به ظرفیت های قابل تحول افراد دارای 
معلولیت و احترام به حقوق این افراد در جهت حفظ 
هویتشــان فاصله داریم و در برخــی از این اصول 
فاصله معنا داری داریم. چالش های اساسی پیش 
روی این افراد هســت که می تواند مانع بزرگی در 

تحقق حقوق شهروندی این افراد باشد.

رئیس انجمن مددکاری ایران گفت:
مناسب نبودن پیاده روها، اتوبوس ها، ترمینال ها، 
حمل ونقل درون شهری، ورودی بانک ها، عابربانک 
ها، نبود سرویس های بهداشتی مناسب معلولین، 



به گــزارش روابــط عمومی موسســه خیریــه بچه هــای آســمان دکتر 
ســلیمی شــهردار منطقه ۳ در آســتانه جشــن یلــدا از مرکــز نگهداری 
 و توانبخشــی کــودکان زیــر ۱۴ ســال خیابــان جــردن بازدیــد نمود.
شهردار منطقه ۳ تهران به همراه کارکنان شــهرداری این منطقه ضمن بازدید از 
سالنها و بخش های مختلف نگهداری این مرکز گفت: این شهرداری حمایت خود 
را از کودکان تحت پوشش موسسه بچه های آسمان اعالم می کند و خواهان کمک 

نیکوکاران و خیرین به این عزیزان می باشد.

ایشان خاطر نشان کرد: این عزیزان در فضایی استیجاری در منطقه جردن زندگی 
می کنند و هزینه زیادی را بر موسسه و نیکوکاران تحمیل کرده است . امیداوریم 

بتوانیم این مشکل را مرتفع نموده و اقدامات بایسته و شایسته ای را انجام دهیم.

دکتر سلیمی در ادامه ضمن تبریک فرارســیدن شب یلدا گفت: شب یلدا برای ما 
ایرانیان یاد آور دوستی و همدلی است امیدوارم مردم این مراسم زیبا را کنار بچه 

های آسمان جشن بگیرند.

حضور دکتر سلیمی شهردار محترم منطقه ۳
بچه های آسمان منطقه 3 شهرداری تهران
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تابلو های راهنمایی درتقاطع ها، پارکینگ خودرو 
مختص معلولین، آسانســورها، نبود رمپ درتمام 
نقاط شــهر، توجه نکردن به اصول مناسب سازی 
در جلوی درب خانه ها و پارک کردن خودرو جلوی 
ســطح شــیب دار،و ... از جمله موانع حضور افراد 
دارای معلولیت جهت مشــارکت در فعالیت های 
اجتماعی است.این موضوع حتی در سازمان های 
که خود مسئول پیگیری این امور هستند و عضویت 
در ستاد ملی مناسب سازی هم دارند به چشم می 
خورد که باید گفت جای تاسف دارد.اهمیت مناسب 
سازی محیط برای این افراد آنقدر باالست که حتی 
در ارزیابی عملکرد دســتگاه هایــی اجرایی که به 
عنوان جشنواره شهید رجایی شــناخته می شود 
به عنوان یکی از محور ها تعیین شده است،ولی در 
عمل گویا خیلی اهمیتی ندارد گر چه به نسبت سال 

های قبل بهتر شده است .
در ادامه این همایــش که با حضــور نیکوکاران و 
مســئولین برگزار گردید از نمایشــگاه توانمندی 
خیریه بچه های آسمان بازدید نمودند. سید محمد 
انصاری فرد مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس، هادی 
ســاعی قهرمان المپیک ، بیژن خراســانی، دکتر 
سلیمی شــهردار منطقه ۳ از شــرکت کنندگان و 

حامی این همایش بودند.
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۱2 بچه های آسمان   فروردین 99

گزارش تصویری

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
به گزارش روابط عمومی موسســه خیریه بچه های 
آسمان دکتر سلیمی شهردار منطقه ۳ تهران از کادر 

درمان و توانبخشی این مرکز تجلیل کرد 
شهردار منطقه ۳ شهرداری تهران در مراسم تجلیل از 
کادر درمان توانبخشی موسسه خیریه بچه های آسمان 
گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم قدر تشنگی باید 

چشید. 
وی در ادامه گفت این شهرداری به حد توان و امکانات 
خود در خدمت آســیب دیدگان و محرومین به ویژه 

تشکل های غیر دولتی خواهد بود. 
دکتر ســلیمی ادامه داد من خوشحال هستم که یک 
ایده، یک فکر بیست سال پیش شکل گرفته است و در 
این شرایط سخت اقتصادی توانسته به توانخواهان خود 

و به شهروندان آسیب دیده کمک نماید. 
وی در ادامه ضمن برشمردن اهمیت ویژه تشکل های 
غیر دولتی بعنوان بازوان دولت ها خاطر نشــان کرد: 
انشااهلل خداوند توفیق دهد در خدمت همه شهروندان به 
ویژه این عزیزان باشیم و در حد توان کمک کنیم.حمایت 
از تشکل های مردم نهاد سر لوحه فعالیت این شهرداری 
می باشد و ما هم به آنها با همان انگیزه هایی که دارند در 

پیشبرد اهدافشان یاریشان خواهیم نمود. 
خانم دکتر نوری معاون ســالمت شهرداری منطقه 

۳ گفت:
من به عنــوان یک مــادر اعتقاد دارم وقتــی ما برای 
کودکانمان کاری می کنیم بی هیچ منتی خداوند در 
جای دیگر برای ما جبران می کند. حال این که شما 
بعنوان یک مادریار یا یک پدریار و در نهایت یک پرستار 
به این افراد ناتوان کمک می کنید یقین داشته باشید 
در جای دیگر خداوند برای شما خیر و برکت و سالمتی 

اهدا خواهد نمود.
دکتر شکیبی مدیرعامل موسســه خیریه بچه های 
آسمان نیز ضمن قدر دانی از زحمات کادر درمان مرکز 
از این اقدام شهرداری منطقه ۳ قدردانی نمود و گفت: کار 
پسنیده شهردار منطقه، ما را در مسیرمان دلگرم نمود و 
خدا را شاکریم که مسئولین دلسوز در کنار فعالیت های 

این موسسه ما را حمایت می کنند.
در این مراسم از دومین بازنشسته خانواده بزرگ بچه 
های آسمان سرکار خانم عادلی به پاس زحمات چندین 
ساله و به رسم یاد بود هدایایی تقدیم گردید. در ادامه از 
تمامی کادر درمان و توانبخشی موسسه توسط شهردار 

منطقه و مسئولین موسسه قدردانی شد.

تجلیل



ورزی  مهر
در مسیر عشق به همنوع
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فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل بیمـاری 
و یا صدمـه جسمی به حمایت فوق العاده نیاز داشته 

باشد.
فرد توانخواه باید مانند همه افــراد دیگر از امکانات 
مشـابه برای مشـارکت اجتمـاعی برخوردار باشد. 
مثالً کودکان توانخــواه باید مانند همه کودکان دیگر 

به کودکستان، خانه اوقات فراغت و مدرسه بروند.
قانونی وجود دارد بنــام اِل.اِس.اِس )قانون حمایت 
و خدمات بــرای برخــی از توانخـواهـــان( که به 
افـراد معلـول حق برخــورداری از حمـایت هـای 
ویژه می دهد. این حمایت ها می توانند به صـــورت 
فردی باشنـد که به توانخــــواه در زندگی روزمره 
کمک می کننــد. در صورتــی کــه معلولیت فرد 
باعث مخارج اضافی شــود وی می توانـــد پـــول 
نیز دریافت کنـــد )کمــک هزینــه معلولیت و یا 
handikappersättning(. این کمک شــامل 
کسـانـی که برای تحصیـــل و یا کار کردن نیـاز به 
کمک دارند نیز می شـود. برای دریافت کمـک هزینه 

معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.
افــرادی کــه دارای معلولیت ذهـــنی، آوتیســم 

)درخودماندگی( و یا صـدمـات جسمی و یا روحـی 
طوالنـی مدت باشند می توانند طبق قانون اِل.اِس.

اِس کمک دریافت کننـــد. پــــدر و مــادر یـک 
کودک توانخــواه می توانند کمــک هزینه مراقبت 
) vårdbidrag( دریافت کند. اگـــر در مــــورد 
توانخــواهـی سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی 

کمون خود تماس بگیرید.

Färdtjänst خدمات رفت و آمد
کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همـــگانی 
)اتوبوس، قـــطار، تراموا( دشوار باشـد می تـوانـد 
خـدمـــات رفت و آمد دریافت کند. در این صورت 
می توان با تاکســی یا مینی بوس رفــت و آمد کرد. 
تصمیم مربوط به اســتفاده از خدمات رفت و آمد با 

کمون است.

اگر بیمار شوید یا توانخواه باشید
اگر هنگامی که شاغل هستید بیمار شوید، کارفرما 
در 1۴ روز اول، به شــما حقوق بیمــاری پرداخت 
خواهدکرد. پس از آن، صندوق بیمه به شــما کمک 

هرینه پرداخت خواهد کرد که به آن، حقوق بیماری 
می گویند.

اگر به دلیل بیماری نتوانید تمــام وقت کار کنید یا 
آسیب دیده باشید یا این که توانخواه باشید، صندوق 

بیمه به شما حقوق پرداخت خواهد کرد.

تماس با صندوق بیمه
صندوق بیمه دارای دفاتر خدماتی ست که می توان به 
آن ها مراجعه کرد و پرسش های خــود را درمیــان 

گذاشت. معمــوال بایـد ازقبــل وقت بگیرید.
اگر فکر می کنید که تصمیم صندوق بیمه اشــتباه 
اســت، می توانید به آن اعتراض کنید. این اعتراض 
باید کتبی باشد و ظرف دو ماه از تاریخ اعالم تصمیم، 
انجـام شوـــد. اعـــتراض خود را به دادگاه اداری 
)förvaltningsrätten( بنویســید، اما اول آن 
را برای صنـدوق بیمـه ارســال کنید برای این که 
صنـــدوق بیمه امکان تغییر تصمیم خود را داشته 
باشد. اگر صندوق بیمه، تصمیـم خود را عوض نکند، 

شکایت شما به دادگاه اداری فرستاده می شود.

کمک هزینه گذران رندگی
کمک هزینــه گــذران زندگی حمایــت مالی نیز 
نامیده می شود. به آن، کمک هزینـــه اجتمـاعـی 
)socialbidrag( نیز گفتـه می شـود و می تـوان 
آن را از دفتــر تامیــن خدمات اجتماعــی کمون، 
درخواست کرد. این کمکی اســت برای کسانی که 

پولی ندارند.



وانی معلولیت های ر
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اختالالت

تمام مبتالیان به بیماری های مزمن روانی که پیامد بیماریشان در زندگی فرد و اجتماعی انسان 
تاثیر بگذارد و موجب ناتوانی و معلولیت گردد در این دسته هستند.

هنوز طبقه بندی رضایت بخش و خیلی کاملی از اختالالت روانی وجود ندارد. اول به دلیل 
اینکه ناشی از مغز و تفکر است و هنوز بســیار ناشناخته است. دوم اینکه میزان اختالالت 
مختلف بسیار گسترده و در موارد زیادی شبیه و در مواردی هم متفاوت هستند. این نوع 

گسترش نحوه دسته بندی را سخت کرده است.

اما ۵ دسته از نشانه های شایع در اختالالت روانی 
عبارتند از:

۱.  اختالالت ادراک
درک به معنــی آگاهی یافتــن از کیفیت، کمیت، 
اختالفها و شــباهت های اجزاء محیط بواســطه 
اعضاِی حسی است. ساده تر بخواهیم بگوییم درک 

عملی اســت که حس هایی که توسط محرک ها 
بوجود می آیند برای شخص معنی پیدا می کند.

مثال توهم یک اختالل اســت. توهم عبارت است 
از ادراک بدون محرک خارجی. یعنی فرد مثال یک 

گربه میبینه درحالی که گربه ای وجود نداره!
یا خطای حسی که به معنی سوءتعبیر یک محرک 
حسی واقعی است. یعنی مثال وقتی کسی رو صدا 

میزنن بیمار همش فکر میکنه اســم خودشو صدا 
زدن! البته شــاید ماهم گاهی این حس رو تجربه 
کرده باشــیم ولی وقتی میگیم بیمار، یعنی از این 

اتفاقات خیلی زیاد براشون میوفته!

۲.  اختالالت تفکر
تفکر طبیعی و سالم عبارت است از جریان معطوف 
به هدف، عقاید، رمز هــا و تداعیها که در مواجهه با 
یک مسئله آغاز شده و به نتیجه ای برپایه ی واقعیت 
ختم می شود. تفکر شخص طبیعی، تفکر انتزاعی 

است.
از اختالالت شــایع در تفکر می توان به اختالل در 
جریان یا حرکت فکر اشاره کرد. یعنی در این فرد 
افکار بســیار آهسته یا خیلی ســریع میشن. حتی 
میتونه افکار فرد به طور کامل متوقف بشــه و یا با 
یه چیز دیگه ای جایگزین بشــه. یــه جوری انگار 
تمرکز فکری ندارن! و اینقدر شــدیده که برای فرد 

یه اختالل میشه.
یا حتی می توان به اختالل در محتوای تفکر اشاره 
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کرد. مانند هذیان یا افکار وسواسی. هذیان یک تفکر 
باطل و تغییرناپذیر است. فکر وسواسی نیز عبارت 
اســت از تفکری عود کننده، بی معنی و غیر قابل 
مقاومت که بیمار بی معنی آن تفکر را می داند و از 

این تفکر درمانده شده است.
فکر میکنم تفکر وســواس رو خوب میشناسین! با 
اینحال مثالش میشه دست شستن بیش از حد، که 
مثال فرد میدونه کــه کارش خیلی معنی نداره ولی 
حس میکنه که حتما باید اینکار رو چندین بار انجام 
بده. یا مثال فکر میکنه اگه اینکار رو نکنه عفونت یا 
ویروسی از راه دستاش میگیره و حتی ممکنه منجر 

به بیماری بشه.

۳.  اختالالت حافظه
برای به یاد آوردن اطالعات و خاطرات باید اول این 
اطالعات به خوبی ثبت شوند. سپس برای به یادماندن 
برخی اطالعات نیاز به مرور آنها هست. و در نهایت باید 

این اطالعات به خوبی بازیابی و فراخوانده بشوند.
کم حافظه بودن تا حدودی در همه ی افراد عادی به 
شمار می رود. اما اختالالتی در رابطه با حافظه وجود 

دارند.
به طور مثال یادزدودگی یا امنزیا )Amnesia( به 
فقدان کامل حافظه برای دوره معینی از روند زندگی 

شخص گفته می شود.
یا نارسایی حافظه که فرد توانایی نگهداری اطالعات را 
در حافظه ندارد. مثال بعد از تصادف برخی افراد این 
اختالل رو دارن. اتفاقات بعد از آسیب رو دیگه نمیتونن 
به حافظه بســپارن. یعنی حتی میتونه اینقدر شدید 
باشه که شما رو االن دیدن، ولی یکساعت بعد بپرسین 

یادشون نیست که شما کی هستین!

4.  اختالالت عاطفه
تعریف عاطفه کار سختی است. یکی از تعاریف بیان 
شده این اســت که عاطفه حالت هیجانی شخص 
همراه با اندیشــه و ایجاد ثبــات عاطفی و هیجانی 

است.
از اختالالت عاطفی می توان به خوشــی به معنی 
سرحال بودن بیش از اندازه از نظر جسمی و روانی به 
شکل نامتناسب با موقعیت است. البته نگین ما آدم 
سرحال و پرانرژی هستیم چرا به ما برچسب بیماری 
میزنید! این مدل اینقدر شــدیده که همه متوجه 
اختالل میشــن و فرد نمیتونه متناسب با موقعیت 

های اجتماعی برخورد کنه.
افسردگی و اضطراب نیز جزو این اختالالت عاطفی 

می باشد.

5. اختالالت هوشیاری
هوشیاری به آگاهی فرد از خود و محیط گفته می 
شود. در نتیجه ی کاهش هوشیاری فرد ممکن است 
نسبت به زمان و مکان آگاهی خود را از دست بدهد. 
حرکات کند و آهسته پیدا کند و متوجه تحریکات 

محیطی نشود.
این کاهش هوشیاری می تواند به گیجی هم برسد. 
فرد نمی تواند خواسته هایش را بخوبی بیان کند و 

منظورش را برساند.

اشاره 
رفتارهایــی  و  احساســات  افــکار،  ویژگیهــا،  مجموعــه  شــخصیت 
 اســت کــه در زندگــی روزمــره فــرد بــه چشــم میخــورد و معمــوال
 ثابــت و قابــل پیشــبینی، انعطافپذیــر و متعــادل بــوده و بــه ســازگاری
 فــرد کمــک میکنــد و باعــث منحصر بــه فرد بــودن هــر شــخص میگردد.
 حــال اگــر ایــن مجموعــه خصوصیــات از طیــف متنوعی کــه در اکثــر افراد
 دیــده میشــود فراتــر رفتــه و تغییــر یابــد بهصورتی کــه ایــن خصوصیات
 شــخصیتی غیر قابــل انعطــاف و تطابــق با محیــط باشــد و کارکردهــای فرد
را مختــل ســاخته و یــا رنــج و عــذاب درون ذهنــی بــرای وی ایجــاد کند. 
 اختــالل شــخصیت در فــرد مطــرح میگــردد. عوامــل زیــادی در خصــوص
 شــکلگیری اختاللهــای شــخصیت در افــراد وجــود دارد کــه شــامل اتفاقات
 و رویدادهــای آسیبرســان در دوران کودکــی، خصوصیــات بــه ارث رســیده
 از والدیــن و ســایر اعضــای خانــواده، تغییــرات هورمونــی و ناقلیــن عصبی
 در مغــز و نیــز محدودیتهــای روانــی- اجتماعــی محیــط خانــواده و جامعه
 پیرامــون افــراد میگــردد که بر دیــدگاه افــراد مبتال بــه اختالالت شــخصیت
 نســبت به خود و دیگــران تاثیــر بهســزایی دارد. بیمــاران مبتــال در رفتارها و
 ارتباط بــا دیگــران از مکانیســمهای دفاعــی خاصــی جهت کاهــش اضطراب
 و هیجانــات درونــی خــود اســتفاده میکننــد که ایــن امــر یکــی از دالیل
 عمــده مقاومــت در برابــر تغییــر در رفتــار در بیمــاران مبتــال میباشــد.
بنــدی طبقــه  گــروه  ســه  بــه  مرجــع  معتبــر  کتــب  اســاس   بــر 
شــخصیت اختــالل  ســه  شــامل  کــه  الــف   cluster  میشــوند.گروه 
 پارانوئیــد، اســکیزوئید و اســکیزوتایپال میباشــد. افــراد ایــن گــروه اغلب
شــامل ب   cluster گــروه  دارنــد.  نامتعــارف  و  عجیــب   رفتارهــای 
 چهار اختــالل شــخصیت ضــد اجتماعــی، مــرزی، نمایشــی و خودشــیفته
 میباشــد. افراد ایــن گــروه اغلــب رفتارهــای نمایشــی و هیجانــی نامتعادل
اجتنابــی، شــخصیت  اختــالالت  شــامل  ج   cluster گــروه   دارنــد. 
 وابســته و وسواســی اجبــاری هســتند. افراد ایــن گــروه اغلــب مضطرب و

هراسان به نظر میرسند

اختالل شخصیت
 دکتر سید محمد هادی موسویان

 - روانپزشک 
 - متخصص روانپزشکی )فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

 در سال (۱۳۸2
 - رئیس سابق بیمارستاان روانپزشکی رازی سال ۱۳92-۱۳9۱

اشاره
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گوشه حیاط درخت خرمالوی بزرگی بود.
مادر بزرگ می گفت: یک بار امتحان کن!!! 

رنگنش نارنجیست.
اگرچه مزه اش در آخر گس می شود 
ولی حتما عاشقش می شوی. فرزندم 

خرمالوهای نارنجی رنگ پاییزند.
سالها گذشت و مادر بزرگ از دنیا رفته 

است و من هیچ وقت نفهمیدم رنگ 
نارنجی و پاییز را !!!

فقط بیشتر، عاشق خرمالوشده ام چون 
مرا به یاد مادربزرگ، پاییز و رنگ نارنجی 

می اندازد.
تقدیم به نابینایان 

موسسه خیریه بچه های آسمان

داستانک






