
 دستگیری از سالخوردگان
 در نماز جمعه اهواز

ط��رح بشردوس��تانه »حم��ل ب��ا ویلچ��ر« با 
ه��دف دس��تگیری از ناتوانان و س��الخوردگان 
ش��رکت کننده در نمازجمعه با مشارکت جوانان 
جمعیت هالل احمر اهواز در مصالی مهدیه امام 

خمینی)س(  اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
خوزستان، س��یدفتح اهلل  هاش��م نژاد سرپرست 
جمعیت هالل احمر اهواز با اعالم این خبر افزود: 
»این طرح حدود 2 س��ال بدون وقفه در روزهای 
جمع��ه در مص��الی مهدیه ام��ام خمینی)س( 
اجرا شده اس��ت و جوانان اهوازی بدون هیچ گونه 
چشمداش��ت در این طرح انساندوستانه شرکت 

می کنند.«
او با اش��اره به ابراز رضایت مس��ئوالن استان و 
شهرستان از اجرای این طرح، گفت: »در این طرح 
تعدادی از اعض��ا ملبس به کاور و کاله س��ازمان 
جوانان به ارایه خدمت به ناتوانان و سالخوردگان 
شرکت کننده در فریضه نماز جمعه می پردازند و 
طی کردن مس��یر را برای آنان از ورودی مصال تا 

محل برگزاری نماز آسان تر می کنند.«

طرح نیابت در اردبیل اجرا شد
سرپرس��ت جمعیت هالل احمر شهرس��تان 
اردبیل گفت: »35 سالمند در سرای سالمندان آتا 

از خدمات طرح نیابت بهره مند شدند.«
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اس��تان اردبیل، ایرج آقایی تصری��ح کرد: »طرح 
نیابت یکی از طرح های حوزه داوطلبان جمعیت 
هالل احمر است که با مش��ارکت داوطلبان خّیر 

برگزار  می شود.«
آقایی اف��زود: »در اجرای این ط��رح 40 نفر از 
داوطلبان و کارکنان مشارکت داشتند که با حضور 
در سرای س��المندان و با اهدای گل و شیرینی از 

آنان دلجویی کردند.« 

 قربانی 16 راس گوسفند 
در قم برای نیازمندان

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اس��تان 
قم از قربانی و توزیع گوشت 16 راس گوسفند در 

میان نیازمندان خبر داد.
امیرحسین علیمردانی افزود: »معاونت داوطلبان 
جمعیت هالل احمر اس��تان قم برای جمع آوری 
و س��اماندهی ن��ذورات و قربانی ه��ای خیرین و 
داوطلبان اقدام می کند و این نذورات و قربانی ها 

را در اختیار مددجویان قرار می دهد.«
او خاطرنشان کرد: »در روز عید قربان 16 راس 
گوسفند ذبح شد و 422 بسته یک ونیم کیلویی 
گوشت توس��ط داوطلبان بین مدد جویان توزیع 

شد.«

امدادرسانی جاده ای در کرمانشاه
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان 
کرمانشاه گفت: »5 تیم امدادی برای نجات جان 
18 حادثه دیده جاده ای در استان به محل حوادث 

اعزام شدند.«
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان کرمانش��اه، جهانگیر پورحس��ن با اشاره 
به تعطی��الت جمعه 11 و یکش��نبه 13 مهرماه 
امسال گفت: »در 2 حادثه واژگونی خودرو سواری 
پژو405 و پیکان که در جنوب استان رخ داد 9 نفر 

از سرنشینان مصدوم شدند.«
او با اشاره به این که امدادگران در کمترین زمان 
توانستند مصدومان را نجات دهند، گفت: » 7 نفر از 
سرنشینان که جراحت کمتری داشتند به صورت 
س��رپایی مداوا و 2 تن دیگر که به ش��دت آسیب 
دیده بودند با آمبوالنس هالل احمر به بیمارستان 

حضرت ابوالفضل)ع( قصرشیرین منتقل شدند.«
پورحس��ن با اش��اره به حوادث برخورد خودرو 
س��واری وانت با موتورس��یکلت، وانت پیکان با 
موتورسیکلت و خودرو س��واری سمند با پیکان 
در ش��مال اس��تان گفت: »در این حوادث 7 نفر 
مصدوم ش��دند که 4 تن از سرنشینان به شدت 
آس��یب دیده بودند و امدادگران توانستند پس از 
عملیات رهاسازی و انجام کمک های اولیه 3 نفر از 

مصدومان را به صورت سرپایی مداوا کنند.«
او افزود: »4 نفر از سرنش��ینان که از نواحی سر 
و گردن، کتف و پا دچار مصدومیت ش��دید شده 
بودند ب��ا آمبوالنس هالل احمر ب��ه نزدیک ترین 

بیمارستان انتقال یافتند.«

واژگونی سمند یک قربانی داشت
واژگونی خودرو سواری در محور زنجان – میانه 
حادثه آفرید. غف��ور آقاجانلو، معاون امداد ونجات 
جمعیت هالل احمر اس��تان زنجان گفت: »بر اثر 
واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در کیلومتر 
80 جاده ترانزیت زنجان – میانه، 10کیلومتری 
س��ه راهی س��رچم به خلخال یک نفر جان خود 
را از دس��ت داد.«او تصری��ح ک��رد: »نیروه��ای 
پایگاه امداد ونجات ج��اده ای تیرپارک جمعیت 
هالل احمر زنجان، سریع در محل حاضر شدند و 
برای بیرون آوردن متوفی و ارایه کمک های اولیه 
به مصدومان حادثه با نیروهای اورژانس همکاری 
کردند.« این حادثه 2 مصدوم داش��ت که توسط 
آمبوالنس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

   21س�ال پیش در تاری�خ 15 مهر 1372 
شهرداری اهر در استان آذربایجان شرقی، زمین 
انبار امدادی جمعیت هالل احمر را به هالل احمر 

هبه کرد.
   23 س�ال پیش در تاری�خ 15 مهر 1370 
شورای اسالمی جوین در استان خراسان رضوی، 
یک قطعه زمین را به جمعی��ت هالل احمر هبه 

کرد.

کوی سخاوت
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »ه��ال« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.
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»آرزو« ی 33 س��اله ب��ر اث��ر تصادف دچ��ار ضایعه 
نخاعی شد. بعد از تصادف، خانواده اش امید به درمان 
و بهبودی آرزو نداش��تند. حق هم داش��تند آرزو توان 
انجام فعالیت های روزمره خود را نداشت، نمی توانست 
به تنهایی غذا بخورد، درس بخواند، حرکت کند و حتی 

بخوابد. 
اما حاال 15 س��ال و 2 ماه از آن واقعه تلخ می گذرد، 
آرزو روزهای بعد از آن واقعه را می شمارد و هر  سال روز 
پس از آن واقعه را جشن می گیرد. او، آن روز را تولد دوم 

نامیده است.
حاال آرزو به زندگی روی ویلچر عادت کرده است، او به 
تنهایی تمام کارهای خود را انجام می دهد. تحصیالت 
خود را در رش��ته کارشناسی سپس کارشناسی ارشد 
پتروش��یمی ادام��ه داد و حاال در ش��رکت خصوصی 

منطبق با رشته تخصصی اش فعالیت می کند.
آرزو می گوی��د: »این را حتما بنویس��ید ک��ه آرزو 
زندگی دوباره خ��ود را بعد از خدا مدیون فرش��ته ای 
است که به آرزو آموخت، با نداشته هایت زندگی نکن، 
با داشته هایت زندگی کن. بنویسید که آرزو در مرکز 
جامع توانبخش��ی جمعیت هالل احمر دوباره متولد 

شد.«
»پریسا رش��ید زاده« یکی از آن فرشتگانی است که 
آرزو تعری��ف او را کرد. »کاردرمانگر« وظیفه ش��ناس 
بخ��ش کاردرمانی مرکز جامع توانبخش��ی جمعیت 
هالل احمر در خیابان حضرت ولی عصر)عج( تهران، 
خیابان رشید یاسمی. رش��یدزاده توانبخشی را هنر 
مستقل سازی و توانمندی سازی فرد تعریف می کند و 
می گوید: »توانبخشی پل ورود بیمار به اجتماع است.«

او ادامه می دهد: »توانبخش��ی شامل همه اقداماتی 
است که با هدف کاستن از تأثیر ناتوانی یک فرد و قادر 
ساختن او برای رسیدن به استقالل، حضور اجتماعی، 

زندگی با کیفیت و خودشکوفایی صورت می گیرد.«
رشیدزاده با تأکید بر این که توانمندی های جسمی 
تنها بخش��ی از توانمندی ه��ای ما به ش��مار می آید، 
می گوید: »مددجویان توانبخش��ی ب��ه دلیل بحران 
روحی دارای مشکالت رفتاری و عدم درک شناخت از 
توانمندی های خود هستند. درمان آنها صرفا حرکتی 
نیس��ت، آیتم های زیادی باید لحاظ ش��ود و در بحث 
توانبخش��ی تنها نباید به دنبال درمان جس��می فرد  

باشیم.«
کاردرمانگر ادام��ه داد: »آیتم ه��ای روحی-روانی و 
ش��ناخت صحیح مددجو از ویژگی ها و استعدادهای 
فردی خود ازجمله مواردی است که باید در توانبخشی 

رعایت شود.«
 رشیدزاده افزود: »فردی که تازه به این مسأله دچار 
می ش��ود، از خود می پرس��د، چرا؟ دلیل آن مشخص 
است زیرا در بدو امر دچار بحران روحی شدید می شود و 
اگر از قبل پیش زمینه ذهنی نداشته باشد که معلولیت 
پایان راه نیست دقیقا به نقطه ای می رسد که معلولیت 
برای او پایان راه است. در مرکز جامع توانبخشی هیچ 
وقت به او نمی گوییم که ش��ما بهب��ودی کامل پیدا 
می کنید و مانند گذشته می توانی زندگی کنید، آنچه 
باید مددجو بپذیرد این اس��ت که باید با شرایط فعلی 

زندگی کند با توانایی هایش، نه ناتوانایی هایش.«                      
امید و نشاط را در تالش مددکاران دیده ام

»رس��ول محمدی پور« 22 س��اله مددجو دیگری 
است که در بخش کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی 

هالل احمر دوره درمانی خود را طی می کند. 
رسول در 15سالگی در تصادفی دچار ضایعه نخاعی 
ش��د. او مهارت زیادی در ورزش های تیراندازی و شنا 
دارد. به صورت مستقل تمام فعالیت های خود را انجام 
می دهد و از طریق حمل ونقل مس��افران شهری امرار 

معاش می کند.
او معلولیت را یکی از واقعیت های تلخ زندگی خود 
می داند که غیرقابل انکار اس��ت، رسول می گوید: »در 
6 ماه اول پس از حادثه به شدت دچار مشکالت روحی   
ش��دم، زندگی برایم دیگر معنایی نداشت پس از6  ماه 

به مرکز توانبخشی هالل احمر مراجعه کردم. در این جا 
بود که من امید و نش��اط را در تالش مددکاران و کار 
درمان ها مش��اهده کردم و دیدم چگونه یک مددکار 
هم��راه با یک ک��ودک مددجو می نش��یند تا چگونه 

نشستن را به او بیاموزد.         «
رسول می گوید: »پس از آن واقعه درک بهتری نسبت 
به محیط اطرافم پیدا کردم و بیش از گذشته دوست 
دارم زندگی کنم و ب��ه خودم گفتم معلولیت پایان راه 
تو نیس��ت. آن اتفاق تمام شده ، با نارضایتی وضع بدتر 
می ش��ود اما بهتر نمی ش��ود باید به زندگی ادامه داد. 
الحمداهلل دو، س��ه ماه می شود با واکر حرکت می کنم 
و امیدوارم  انش��اءاهلل چند وقت دیگر بتوانم واکر را نیز 

کنار بگذارم.«
 مرکز جامع توانبخشی هالل احمر 

خانه ای التیام بخش  
خانم رشید زاده، مرکز جامع توانبخشی هالل احمر را 
خانه گرم و التیام بخش بیمارانی می داند که از دردها 
و بیماری های مفصلی، آرتروز، دیس��ک، آسیب های 

ورزشی و ناهنجاری های اسکلتی رنج می برند.
کاردرمانگ��ر مرکز جام��ع توانبخش��ی جمعیت 
هالل احمر می گوید: »مددکاران جمعیت هالل احمر 
ضمن شنیدن مسائل توان خواهان، با توجه به مشکالت 
مددجویان راهکارهای تخصصی را بررسی و بهترین 
و مناس��ب ترین راه حل را جهت کمک به آن��ان ارایه  

می دهند.«
رش��ید زاده در مورد مرک��ز کار درمانی مرکز جامع 
توانبخشی هالل احمر هم می گوید: »بخش کاردرمانی 
مرکز جامع توانبخش��ی جمعیت هالل  احم��ر به دو 

قسمت بزرگساالن و اطفال تقسیم می شود.«
کودکانی که در دوره ب��ارداری یا در دوران طفولیت 
دچار ضربه مغزی ش��ده اند در بخ��ش کودکان تحت 
درمان قرار می گیرند. در بخش اطفال س��عی شده از 
رنگ های روش��ن و ابزارهای کودکانه اس��تفاده شود. 
عروسک، اس��تخر توپ، اس��باب بازی های مختلف و 
دستگاه های بازی دیجیتالی، ابزارهایی هستند که در 
بخش اطفال جهت درمان کودکان استفاده   می شوند.

رشیدزاده می گوید: »ما باید به بیمار نزدیک شویم 
و ویژگی روحی- روانی بیمار را بشناسیم، مدد جو باید 
امنیت و حس الزم را بپذی��رد و اعتماد کند. در بخش 
کودک، کار س��خت اس��ت، معموال کودکان دیرتر با 

اشخاص غریبه ارتباط برقرار می کنند.«
او گفت: »کار توانبخش��ی سختی ها و دشواری های 
خاص خودش را دارد، ما باید با بیمار درد بکشیم، بیمار 
مقاومت می کند، گریه می کند، جیغ می زند و تو باید با 

صبر و بردباری بیمار را همراهی کنی.«
رش��یدزاده با اش��تیاق می گوید: »ب��ه همین دلیل 
توانبخشی را علم و هنر می دانند، اما با تمام دشواری ها 
با افتخار می گویم من پریسا رشید زاده درمانگر مرکز 

جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر هستم.«
غزل زاهدی، 12 ساله، یکی از کودکانی است که در 
مرکز جامع توانبخشی تحت درمان است. غزل خود را 
این گونه معرفی می کند: »من غزل هستم. دانش آموز 
ممت��از، در کنار پدر و مادرم در ش��هر ته��ران زندگی 
می کنم. در کن��ار تحصیل در کالس های ورزش��ی و 

نقاشی نیز فعالیت  می کنم.«
مادر غزل می گوید: »در این مدت که غزل را به مرکز 
جامع توانبخشی می آورم  روند بهبود غزل معجزه آسا و 

باور نکردنی بوده است.«
توانبخشی فرآیندی طوالنی مدت 

»امیرحس��ین صابری« فیزیوتراپیست مرکز جامع 
فیزیوتراپی توانبخش��ی هالل احمر نیز درب��اره رابط 
مددجو و مددکار در مرکز جامع توانبخشی می گوید: 
»توانبخش��ی یک فرآیند درمانی طوالنی مدت است، 
مددجو ب��ا یک جلس��ه، درم��ان نمی ش��ود، درمان 
توانبخشی یک درمان فرسایشی است که همین رابطه 
طوالنی مدت باعث ایجاد دوستی بین مددجو و مددکار 

می شود.«
او در توضیح این مطلب که چه کسانی و چرا به مرکز 
جامع توانبخشی مراجعه می کنند، می گوید: »ضایعات 
نخاعی، جراحی های ارتوپدی، ضربه مغزی، سکته ها، 
س��وختگی، کم ش��نوایی، اختالل پ��ردازش مرکزی 
ش��نوایی و مش��کالت تعادل ازجمله موارد مراجعه 

بیماران به مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر 
در تهران است.«

صاب��ری ادام��ه می ده��د: »مددجوه��ای مرک��ز 
توانبخش��ی می توانند از قش��رهای مختلف جامعه 
باشند، پزش��ک متخصص که در یک تصادف دچار 
ضایعه نخاعی شده است، مادری که با همراه 2 فرزند 
خود در مسیر تعطیالت نوروز تصادف می کند و دچار 
ضایعه نخاعی می شود، نوجوانی که به صورت حرفه ای 
فوتبال را دنبال می کرد و در یک حادثه دچار مشکل 
ضایعه نخاعی می شود. یک بیمار که پس از جراحی 
دچار مشکل می ش��ود، بیماران ضایعات اسکلتی و 
عضالنی و مفصلی بیماری های نورولوژی و مغزی که 
می توانند به دلیل ی��ک حادثه دچار ضایعات نخاعی 
شده باشند. یک قسمت دیگر از مددجویان هم مبتال 
به بیماری های مادرزادی هس��تند. همه این افراد از 
مراجعان مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر 

هستند.« 
فیزیوتراپیست مرکز جامع توانبخشی هالل احمر 
می گوید: »همه این مددجویان دارای ضعف عملکرد 
در نقاط مختلف جسمی خود هستند، کاری که ما باید 
در مرکز جامع توانبخشی با کمک تیم توانبخشی انجام 
 دهیم این است که به مددجو کمک کنیم تا حداکثر 
توانایی گذشته خود را به دست  آورد، برای یک مددجو 
ممکن است حداکثر فعالیت راه رفتن باشد، برای فرد 
دیگر حرکت روی ویلچر و حت��ی برقرار کردن ارتباط 

باشد.«
توانبخشی، پاهایم را برگرداند

هر آدمی به امید و انگیزه زنده است. پاهای آدم امید و 
انگیزه انسان است، مرکز جامع توانبخشی پاهای مرا به 
من باز گرداند، پاهای من امید و انگیزه من برای حرکت 

بود.
این حرف های یک خانم 50 ساله بود که به بیماری 
آرتیمیتیک مبتال ست، در این بیماری تمام مفاصل 
دفرمه می ش��وند. او از 10س��الگی تحت درمان مرکز 
توانبخشی هالل احمر است: 40 سال زندگی با مجموعه   

دوست داشتنی توانبخشی.
خانم رضایی می گوید: »تمام تالش��م این است که 

بتوانم به صورت مستقل زندگی کنم.« 
او ادامه می دهد: »پرس��نل مرکز جامع توانبخشی 
حکم خانواده مرا دارن��د، من تنها برای درمان به مرکز 
جامع توانبخشی مراجعه نمی کنم، برای هم صحبتی و 

دوستی چندین ساله به این مرکز می آیم.«
خانم رضایی با توج��ه به چند عمل جراحی حاال به 
راحتی می تواند حرکت کند، کار کند راه برود و در حد 

توان   به کسی نیاز پیدا نکند.
رابطه صمیمانه،  اولین قدم در توانبخشی

»رویا شمالی«، کارشناس گفتار درمانی مرکز جامع 
توانبخشی هالل احمر نیز در گفت و گو با ما اولین قدم 
در توانبخشی را برقراری رابطه صمیمانه و دوستانه با 
فرد می داند، او می گوید: »در بعضی از کش��ورها رشته 
گفتار درمانی به عنوان درمان اختالل ارتباطی شناخته 
شده است. درمانگر در مرکز توانبخشی با افرادی که از 
نظر ارتباطی منفعل هستند در ارتباط است زیرا این 
افراد معموال به دلیل آسیب جسمی دچار آسیب های 
روحی نیز می شوند و تمایل ارتباط با بیرون را از دست 
می دهند. پس بر قراری ارتباط با این افراد یعنی آشتی 

آنها با جامعه.«
درمانگر بخش گفتار درمانی مرکز جامع توانبخشی 
جمعیت هالل احمر ادامه می دهد: »صمیمیت باعث 
پذیرش بیمار برای انجام مراحل بهبود می ش��ود، در 
صورت عدم ایجاد رابطه صمیمانه درمان به س��ختی 
و دش��واری پیش می رود و پروس��ه درمان طوالنی تر 

می شود.«
ش��مالی اضافه کرد: »بحث بعدی در توانبخش��ی 
آموزش مددجویان توانبخش��ی اس��ت، م��ا در مرکز 
جامع توانبخشی آموزش الزم را ارایه می دهیم، خیلی 

اقدامات باید در خانه در کنار خانواده انجام شود.«

مدیر بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در 
مکه درباره انتش��ار خبر ریزش سنگ در منطقه 
کوهس��تانی منا و زخمی ش��دن 14 نفر، گفت: 

»حجاج ایرانی در سالمت کامل هستند.«
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات 

مردم��ی جمعی��ت هالل احم��ر، دکت��ر فاضل 
ش��یرخانی در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران 
درخصوص انتشار خبری مبنی بر ریزش سنگ 
در منطقه کوهس��تانی منا )یک��ی از محل های 
توقف حجاج در مناس��ک حج( که دست کم 14 

تن از حجاج زخمی ش��دند، گفت: »از این حادثه 
اطالعی ندارم، اما همه حجاج ایرانی در س��المت 

کامل هستند.«
گفتنی اس��ت 14 تن از حج��اج خانه خدا 
روز یکش��نبه بر اثر ریزش س��نگ در منطقه 

منا زخمی ش��دند. براس��اس اعالم جمعیت 
هالل احمر عربستان  به دنبال وقوع این حادثه، 
نیروهای واکنش سریع امداد رسانی با بالگرد و 
آمبوالنس مجروحان را به بیمارستان منتقل 

کردند.

سالمت حجاج ایرانی تأیید شد

نیمروزی در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر 

حرکت از نو، دوباره زندگی شروع شد
    توانبخشی پل ورود بیمار به اجتماع است

|  حسام خراسانی |   خبرنگار |

 حضور غنچه های هالل احمر 
در جشن روز جهانی کودک

 حضور داوطلبان هالل احمر هرمزگان
 در سرای سالمندان  

 فروش کتاب آبی
 امداد  و کمک های اولیه

جش��ن روز جهاني کودک با حضور ک��ودکان عضو کانون های 
غنچه هاي هالل سازمان جوانان هالل احمر در مرکز همایش های 

بین المللی برج میالد برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی س��ازمان جوانان ه��الل احمر، در این 
برنامه، از فعالیت های سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در حوزه 

کودکان و نوجوانان تقدیر شد.
کودکان عض��و کانون های غنچه ه��ای هالل س��ازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر که با هم��کاری معاونت امور جوانان جمعیت 
هالل احمر اس��تان تهران در این برنامه حاضر شده بودند در غرفه 
س��ازمان جوانان در کنار »مدد« و »مهربان« نقاش��ی های امدادی 

کشیدند و در برنامه های مفرح این روز شرکت کردند.
گفتنی است  در حاشیه این برنامه، عمو فیضی مجری برنامه های 
کودک در صداوسیما در کنار کودکان عضو غنچه های هالل حاضر 

شد و از فعالیت های آنان دیدن کرد.

جمعی از داوطلبان جمعی��ت هالل احمر هرم��زگان در قالب 
طرح »نیابت« به اکرام س��المندان سرای لقمان حکیم بندرعباس 

پرداختند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان هرمزگان، 
مهری علی یاری معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
هرمزگان گفت: »به مناسبت روز سالمندان و لزوم سرکشی به پدران 
و مادران سالخورده، جمعی از داوطلبان خانه داوطلب هالل احمر در 
سرای سالمندان لقمان حکیم حاضر شدند و ساعاتی به گپ و گفت 

با سالمندان تنها و چشم انتظار پرداختند.«
او با بی��ان این که ای��ن برنامه با همت گروه مش��ارکت خانه 
داوطلب انجام شد، ادامه داد: »با هدف خشنودی این سالمندان 
که به دور از کانون گرم خانواده زندگی می کنند، دارو و هدایایی 
به ارزش ریالی 12 میلیون ریال از سوی داوطلبان به سالمندان 

اهدا شد.«

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان قم از فروش کتاب آبی 
امداد و کمک ه��ای اولیه در هفته کاهش اث��رات بالیای طبیعی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان قم، 
دکترمحمد گلفشان گفت: »قیمت اصلی این کتاب 15 هزار تومان 
است اما به مناسبت هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی و دهه والیت 

با تخفیف 73 درصد یعنی   4 هزار تومان به فروش می رسد.«
او تصریح کرد: »فروش این کتاب از 16 مهرماه در شعب جمعیت 
هالل احمر و چادرهای مستقر در سطح ش��هر آغاز شد و تا پایان 

هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی ادامه دارد.«
گلفشان برگزاری جشن کودکان با عنوان باران غدیر، با حضور 
کاله قرمزی و هنرپیشه های کش��وری را یکی دیگر از برنامه های 
هالل احم��ر در هفت��ه کاهش اث��رات بالیای طبیعی دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: »این برنامه 21 مهرماه همزمان با عید غدیر برگزار 

خواهد شد.«

اهداي زندگي

آموزش

سوختگی درجه یک سطحی

این نوع س��وختگی خارجی ترین الیه پوست 
)اپی درم( را درگیر می کند. 

مشخصات
قرمزی، کمی تورم، حساسیت به لمس و درد

مراقبت از سوختگی درجه یک
مراقبت از س��وختگی به منظ��ور کاهش درد، 
جلوگیری از عفونت و ممانعت از تبخیر سطحی 

انجام می شود.
1-منطقه سوخته را در آب س��رد فرو ببرید یا 
یک پارچه خیس و س��رد روی آن بگذارید تا درد 
کم ش��ود. در صورت ادامه درد، چ��ه درون آب یا 
بیرون آب، کمپرس سرد را ادامه دهید. )گاهی 10 
دقیقه و گاه تا 45دقیقه طول می کشد( سرما مانع 
از پیشرفت سوختگی به بافت های عمقی خواهد 
شد. اگر آب سرد در دس��ترس نبود، می توانید از 
نوش��یدنی های خنک اس��تفاده کنید تا حرارت 

پوست سوخته پایین بیاید.
2-ب��رای کاهش درد و التهاب به بزرگس��االن 

ایبوپروفن و به بچه ها استامینوفن بدهید.
3- پس از این که سوختگی خنک شد، روی آن 
ژل آلوورا )صب��ر زرد( یا یک محلول مرطوب کننده 
پوست که گران هم نباشد بمالید تا پوست مرطوب 
شود و خارش و پوس��ته ریزی آن کم شود. صبر زرد 
خاصیت ضدمیکروبی دارد و مسکن قوی ای نیز است.

4- پا یا بازوی سوخته را باال نگه دارید.
5-هرگز از یخ ب��رای خنک کردن اس��تفاده 

نکنید.
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میثم آژند
سن:  25 سال
تحصیالت:  

دانشجوی کارشناسی 
الکترونیک

محل سکونت:  
شهر ایالم

در  عض��و  اه��دای 
حقیقت اهدای زندگی و حی��ات دوباره و اقدامی 
خداپس��ندانه اس��ت که ع��الوه بر نج��ات جان 
انسان های نیازمند، ذخیره ای برای آخرت شخص 

است. 
چند سال پیش س��ریالی را درباره اهدای عضو 
در تلویزیون مش��اهده کردم و انگیزه ای شد برای 
ش��رکت در طرح اهدای عضو. با خودم فکر کردم 
اگر روزی برای من اتفاقی افتاد چه بهتر که بتوانم با 
بخشیدن اعضای بدن خود جان چند انسان دیگر 
را نجات دهم.  سال 87 برای اولین بار برای شرکت 
در طرح اهدای عضو ازطریق س��ایت اهدای عضو 
اقدام کردم که کارت اهدای عضو را دریافت نکردم. 
با شروع جنگ 33روزه لبنان طرحی در جمعیت 
هالل احمر به نام حامیان غزه اجرا شد که در این 
طرح فرم اه��دای عضو نیز ارایه می ش��د و از این 

طریق کارت اهدای عضو را دریافت کردم. 
از  س��ال 1382 هم��کاری خ��ود را با جمعیت 
هالل احمر شهرس��تان آغاز کرده ام و انگیزه ام از 
حضور در جمعیت هالل احمر فعالیت خداپسندانه 

در این جمعیت بود.


