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سرزنش نکنید

*عالیمسرطان

بخوانید برای پیشگیری از ابتال به :

سرطانهایخاموش
اکبری
 شاید این بیماری را داشته باشید و خودتان از آن بیخبرهستید .سرطان پستان و دهانه رحم دو سرطان
شایع در بین بانوان است .آن طور که اخبار حکایت دارد
استان بیش از هزار و  100بیمار خاص و سرطانی دارد
کهبیشترینآماربیمارانسرطانیدرزنانسرطانرحمو
پستاناست.برایآنکهاینسرطانهارابهتربشناسید،
ازابتالبهآنپیشگیریکنید یااگرمبتالهستیدراحتتر
درمانشویداینگزارشرابخوانید.

قطععضو
یکشهروندکهچندسالاستبابیماریسرطانسینه،
دستوپنجهنرممیکند،میگوید:اوایلمتوجهبیماری
نبودم .حدود  40سالگی صاحب فرزند شدم و اوایل
شیردهی احساس درد داشتم .گمانم بر این بود که این
دردها طبیعی است اما پس از مدتی ترشحات بسیار
و گسترش درد در نقاط مختلف پستان سبب شد تا به
مرکزبهداشتمراجعهکنموپسازمدتیمشخصشدکه
مبتالبهاینسرطانهستمودرنهایتچونداروودرمان
پاسخگونبودبهاجبارتنبهبرداشتنعضودادم.امابانوی
دیگری هم از قاعدگی طوالنی مدت گالیه می کند و می
گوید :به این مورد بی توجه بودم و پس از یک سال تحمل
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مهم ترین عوامل خطر برای ایجاد سرطان پستان ،مانند
سنوسابقهخانوادگی،قابلکنترلوپیشگیرینیستاما
بابچهدارشدنقبلاز 30سالگی،شیردهی،جلوگیری
از افزایش وزن با ورزش و رژیم غذایی مناسب و  ...از ابتال
بهاینسرطانجلوگیریمیشود.

مادرانه

مادر حس می کند فرزندش در اتاق سرگرم
بازی است و متوجه حرف هایش نمی شود .برای
همین سر درد دل را باز می کند و هر چه می تواند
از فرزندش به زبان می آورد .عینک بدبینی به
چشم زده و گویا خوبی ها از نظرش پنهان است.
مدام گله و شکایت دارد که فرزندش سرپیچی
می کند .اخالق درستی ندارد و او را با همسن و
ساالنش مقایسه می کند .غافل از این که کودک
دو گوش شنوا دارد و اگر چه به ظاهر سرگرم کارها
و بازی گوشی است اما هر حرفی که از دهان مادر
خارج می شود چون خاری بر روانش فرو می رود.
مادر نمی داند که با گفته هایش روح کودک را می
خراشد .آن طور که یک مشاور کودک و نوجوان
می گوید :این صحبت ها شاید امروز با واکنشی
از سوی کودک مواجه نشود اما شخصیت او با این
رفتار زیر سوال می رود .احساس سرخوردگی در
او ایجاد و تمامی ضرر و زیان این گفته ها دیر یا زود
نمایان می شود .به گفته «موهبتی» وقتی مادر از
برخی رفتارهای کودک چه در مقابل و چه دور از
چشمانش گالیه می کند  ،خواسته یا ناخواسته به
تخریب شخصیت فرزندش پرداخته است .به گفته
وی ،کودک وقتی این گالیه ها را از مادر بشنود
چون از نظر عاطفی بسیار وابسته است ،سعی
می کند بر خالف آن چه شخصیت اوست اقدام
به اصالح خود کند و وقتی موفق نشود احساس
سرخوردگی در او شکل می گیرد .او می گوید:
والدین هیچ گاه نباید مقابل کودک به بدگویی
از او بپردازند و اخالق نادرست او را بازگو کنند.
مقایسه با دیگر کودکان بزرگ ترین ایرادی است
که به این گروه از والدین وارد است و با این کار
اعتماد به نفس را از کودک می گیرند.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

شرایط به پزشک متخصص مراجعه کردم که تشخیص
به عفونت رحم داده شد و اگر بی توجهی ها ادامه داشت
احتمالابتالبهسرطانمیرفت.

عواملافزایشدهندهابتالبهسرطان
یک کارشناس بیماری های زنان می گوید :سرطان
پستان ،تومور بدخیمی است که از بافت های آن شروع
می شود و به طور معمول بدون درد است .این سرطان در
مراحلاولیهباعالمتونشانهخاصیهمراهنیست.امابا
لمسسینه،میتوانمتوجهاینتودهشد«.پارسا»بابیان
این که در بسیاری از موارد ،این توده ها خوش خیم است
و سرطانی نیست ،می افزاید :در تومورهای بدخیم رشد
سلول ها به صورت غیر قابل مهار ادامه می یابد تا حدی
که در صورت درمان نشدن ،همه قسمت های بدن را
تحت تأثیر قرار می دهد و از کار می اندازد .به گفته وی،
کم تحرکی ،ورزش نکردن ،چاقی ،جایگزینی هورمون
درمانی و مصرف طوالنی مدت استروژن و پروژسترون،
دود سیگار ،قلیان و مصرف آن ،شروع عادت ماهانه در
سنین پایین یا یائسگی در سنین باال ،پیشگیری برای
ناباروری در سنین باالی 30سال ،فرزند آوری در سنین
بسیار باال ،تک فرزندی و شیر ندادن به فرزند ،استرس
زیاد،استفادهازغذاهایپرچربو...احتمالابتالبهاین
نوع سرطان را افزایش می دهد .آن طور که او می گوید:

او انجام چکاپ های منظم و تست ماموگرافی برای
تشخیص هر گونه تغییر اولیه در بافت پستان ،انجام
آزمایش غربالگری و ژنتیک به ویژه برای افراد مبتال به
سرطان در سنین زیر  40سال و دارای سرطان دو طرفه
را توصیه می کند و می افزاید :زنان بعد از 40سالگی،
بایدهرسالیکبار بهانجاماینتستاقدامکنندوبانوان
سالم نیز هر 6ماه یا یک سال و افراد مبتال به سرطان و در
حال شیمی درمانی هر سه ماه به پزشک خود مراجعه
کنند.ویبابیاناینکهاحساسسنگینیوقرینهنبودن،
احساس وجود توده و تغییر فرم پستان ،فرو رفتن نوک
پستان،ترشحچرکیاخونونمایپوستپرتقالی،وجود
زخم و پوسته ریزی از عالیم سرطان پستان است ،ادامه
می دهد :کاهش مصرف چربی درمواد غذایی ،افزایش
تحرکوتشویقبهحامگلیوشیردادنازراههایموثردر
پیشگیریازاینبیماریاست.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
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کارشناس سالمت
خانواده مرکز
بهداشت بیرجند:
مهم ترین عوامل
خطر در ایجاد
سرطان پستان،
مانند سن و سابقه
خانوادگی ،قابل
کنترل و پیشگیری
نیست اما با بچه
دار شدن قبل
از  30سالگی،
شیردهی،
جلوگیری از
افزایش وزن با
ورزش و رژیم
غذایی مناسب و
 ...می توان از ابتال
به این سرطان
جلوگیری کرد

* کارشناس
بهداشت:
تعدد زایمان،
مصرف سیگار،
استفاده از
سرکوب کننده
های ایمنی،
عوامل هورمونی،
چاقی و رژیم
غذایی نامناسب،
کمبود ویتامین
 Aو مصرف قرص
های ضدبارداری
خوراکی و ...
زمینه ساز ابتال به
سرطان دهانه رحم
است

مشاوره حقوقی

زیباکده

اسیرسیاهی

پیرپوستی

فاکتور فروش جعلی

دور تا دور خانه اش را سیاهی گرفته است و روی
پالسیدرکنجخانهدرعالمبیخبریبهسرمیبرد.
سیخوسنجاقشرابهدستداردودرعالمنشئگی،
گاهی یادی از گذشته و فرزندان آواره اش می کند.
زن جوان که جدایی دو بار بر سرش سایه افکنده
است از ندیده شدن هایش می گوید .از خانواده ای
که با داشتن هشت سر عائله نمی دانستند به کدام
یک رسیدگی کنند .رنگ پریده است و دندان های
زرد و سیاه از او چهره ای تکیده نشان می دهد ولی
او فقط  25سال سن دارد .پرده از رازهای زندگی
برمی دارد و می گوید :اگر خانواده ذره ای توجه به
من داشت شاید وضعیت من این نبود .اولین بله را
درکنار سفره عقدی ساده به مردی گفتم که هم
والیتیوآشنایدورمابود .آنموقع 15سالبیشتر
نداشتم .پدر و مادرم هر دو گرفتار اعتیاد بودند.
فرزند چهارم خانواده بودم و می خواستند هر چه
زودتر مرا نیز راهی خانه بخت کنند تا یک نان خور
کمترداشتهباشند«.طیبه»همانطورکهحرفمی
زند البه الی صحبت هایش سیم و سنجاق را هم در
دست دارد .می گوید :از همسر اولم که  9سال از
من بزرگ تر بود با داشتن دو فرزند جدا شدم و پس
از مدتی خبر رسید که او به دلیل مصرف زیاد مواد و
ابتالبهسرطانفوتشدهاستوحاالفرزندانشدر
روستاآوارههستند.اوادامهمیدهد:چونکمسن
و سال بودم و همسرم می ترسید از او جدا شوم ،مرا
همبهداماعتیادکشاندومنهمبرایآنکهفراموش
کنمچقدربدبختیدارم،مصرفمیکردماماپساز
مدتی که متوجه بیماری و ناتوانی اش در اداره امور
زندگیشدمازاوجداوبرایادامهزندگیراهیشهر
شدم .برای تامین مواد با افراد زیادی روبه رو شدم و
درهمینگیروداربایکیازهمینساقیهابهعنوان
همسردومراهیخانهاششدم.امااینزندگیهم
دوامینداشتوپسازدوسالجداشدم.زنجوان
که چهره ای تکیده دارد ،اراده ای در خود برای
ترک کردن نمی بیند .از فرزندانش بی خبر است
و می گوید :گمان نمی کنم آینده شان بهتر از من و
پدرشانباشد.

پیری پوست یک فرایند بیولوژیکی پیچیده است که
می تواند به دو شکل پیری ذاتی یا طبیعی و پیری
بیرونی یا محیطی طبقه بندی شود .پیری طبیعی
پوست با چین و چروک های ظریف ،زبری ،خشکی،
افتادگی و نازک شدن اپیدرم و پیری بیرونی به
دلیل قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی که
باعث آسیب اکسیداتیو در پوست می شود ،نشان
داده می شود .عوامل محیطی مانند دود سیگار،
آلودگی هوا و ازن ممکن است در پیری زودرس
پوست نقش داشته باشد .با این حال ،علت اصلی
پیری ،قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش
( )UVاست .یکی از روش ها برای محافظت از
پوست در برابر این آثار مخرب ،مکانیسم محافظت
بدن ،با استفاده موضعی یا خوراکی از گیاهان
است .آن طور که یک محقق گیاهان دارویی می
گوید :آنتی اکسیدان های گیاهی افزون بر اثر
محافظتی ،باعث تحریک کالژن و االستین می

در ازای خرید سم
کشاورزی فاکتور فروش
دریافت می کردم و
فاکتورها را که مبلغ
چهار تا پنج میلیون تومان
بود ،امضا می کردم .هر
چند تمامی فاکتورهای
دریافتی بدون امضا بوده
است ولی به فروشنده
چک تسویه حساب داده
ام .چک ها در وجه این
فرد بود و من شماره چک
ها را دارم .این فرد با من تماس گرفته و اعالم کرده است که به وی  60میلیون
تومان بدهکارم و اگر تسویه دفتری انجام نشود فاکتورهای امضا شده را در
اختیار وکیل برای شکایت می گذارد .با توجه به این که این فرد مجوز فروش
سموم را ندارد و فاکتورسازی و جعل امضا انجام شده است و سابقه جعل
اسکناس تقلبی و زندان دارد ،باید چه کرد؟
مدیر خدمات الکترونیک قضایی می گوید:کسی که ادعایی می کند باید دلیل
و بینه شرعی و قانونی ارائه کند .اگر فاکتور ارائه شده با امضای جعلی باشد از
درجه اعتبار ساقط می شود و کافی است ادعای جعل شود .به گفته «محمدی»
موضوع به کارشناس خط و امضا ارجاع داده می شود و درصورت احراز جعل،
می توان تعقیب کیفری وی را نیز تقاضا کرد .اما این که چکی در وجه شخصی
صادر شود و فرد دیگر آن را وصول کند ،دلیل بر تحویل چک به آن شخص نیست
و نیازمند احراز و اثبات است.

شوند و تخریب اجزای ساختاری پوست را کاهش
می دهند .به گفته «افشاری» دانه انار سرشار
از ترکیبات پلی فنلی و تانن های قابل هضم و
همچنین دارای آثار آنتی اکسیدانی و ضد التهابی
قدرتمند است .انار باعث محافظت از پوست در
برابر عوارض جانبی اشعه ماوراء بنفش می شود.
روغن هسته انار تکثیر کراتینوسیت ها را در کشت
تک الیه تحریک می کند .همچنین ماساژ پوست با
استفاده از روغن کنجد از پیری جلوگیری می کند
و چین و چروک ها را از بین می برد.

معرفی کتاب

تغذیه سالم
کتاب تغذیه سالم از سری کتاب های سبک زندگی سالم است
که در آن دکتر محمد کیاساالر و همکارانش با توجه به اهمیت
چگونگی تغذیه در سالمت انسان در قالب دو بخش به مطالب
گوناگونی مانند اصول تغذیه و گروه های غذایی ،پیام های
کلیدی تغذیه دردوران های مختلف زندگی ،ریز مغذی ها،
توصیه های کاربردی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی پرداخته
اند .در بخشی از آن به نکاتی مانند؛ در انتخاب و مصرف مواد
غذایی به دو اصل تنوع و اعتدال توجه کنید ،وزن خود را در
حد سالم و متعادل حفظ کنید ،دریافت فیبر غذایی روزانه
را افزایش دهید،مصرف روغن وچربی را تا حد امکان کم
کنید و ...اشاره شده که در حفظ سالمت افراد جامعه بسیار
تاثیرگذار است.

دمنوش

آب روی آتش
ماده منتول موجود در نعناع یک ماده طبیعی برای ریلکس کردن عضالت است .وقتی استرس
دارید دمنوش نعناع ،احساس خشم و گرفتگی شما را تبدیل به آرامش میکند .به دلیل همین اثر
آرامبخشی و فاقد کافئین بودن ،دمنوش آن برای قبل از خواب بسیار مناسب است .اگر نمیتوانید
خوردن چای را ترک کنید ترکیب نعناع با چای بسیار خوشمزه است .به گفته یک محقق گیاهان
دارویی نعناع به هضم غذا کمک می کند و باعث تقویت سیستم گوارش میشود .آن طور که «پویان»
می گوید :مصرف این گیاه دارویی در پاییز باعث بهبود عملکرد ریه می شود و به تقویت سیستم
ایمنی کمک میکند ،البته مصرف بیش از حد آن برای مادران باردار موجب سقط جنین میشود.

چا پ:شهرچا پخراسان

اخبار

*راههایپیشگیریوغربالگری
دیگرکارشناسآموزشبهداشتهمداشتنوزنمتعادل
و رژیم غذایی سالم ،مصرف میوه و سبزیجات و غالت،
مصرف ویتامین  Eو  ، Cکم کردن غذاهای سرخ کردنی
و پرچرب ،انجام فعالیت بدنی طی سه تا پنج روز هفته
به مدت  30دقیقه با شدت متوسط و پرهیز از مصرف
سیگار را از راههای پیشگیری از ابتال به سرطان پستان
بیان می کند و ادامه می دهد :مصرف مواد غذایی حاوی
پروبیوتیک ،چای سبز ،سبزی ،کلم و کدو حلوایی ،پیاز و
انجیردرپیشگیریوکاهشعوارضپسازدرمانسرطان
سینهموثراستومصرفموادغذاییحاویفیتواستروژن
نظیر سویا ،عدس ،لوبیا ،ذرت ،هویج ،کنجد و جعفری
توسطافرادمبتالبهسرطانسینهتوصیهنمیشود.
«چوبداری» سرطان دهانه رحم را از دیگر سرطان های
شایعبیانمیکندومیگوید:اینسرطانزمانیرخمی
دهد که سلول های غیر طبیعی در دهانه رحم تولید می
شودوعواملیچونتعددزایمان،مصرفسیگار،استفاده
از سرکوب کننده های ایمنی ،عوامل هورمونی ،چاقی و
رژیم غذایی نامناسب ،کمبود ویتامین Aو مصرف قرص
های ضدبارداری خوراکی و  ...زمینه ساز این سرطان
است و داشتن فعالیت بدنی منظم و استفاده زیاد از میوه
و سبزیجات ،رعایت بهداشت ،ازدواج در سن مناسب و
استفاده از روش پیشگیری مناسب از بارداری ،از ابتال به
اینسرطانجلوگیریمیکند.بهگفتهویدراغلببانوان
تا قبل از پیشرفت ،این سرطان عالیمی ندارد اما خون
ریزی های غیر طبیعی ،ترشحات بدبو ،دردهای لگنی و
 ...از عالیم این سرطان است و به منظور پیشگیری باید
هرچندوقتیکبارغربالگریوپاپاسمیرانجامشود.
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طرح ویژه تسهیالت خرید مسکن
طرح ویژه اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت توام (بدون سپرده و اوراق
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن) در دستور کار شعب بانک های
مسکن استان قرار می گیرد .مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی سقف
تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم در بیرجند را معادل  ۱۶۰میلیون تومان و
برای دیگرشهرهای استان  ۱۲۰میلیون تومان بیان کرد و افزود :متقاضیان این
تسهیالت از امروز تا  22بهمن می توانند تا  ۵۰درصد مبلغ تسهیالت تا سقف
مشخص را از محل تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند .به گفته «محمدرضا
بوستان افروز» مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت  5سال و نرخ سود تسهیالت
 18درصد است.

«حیات طیبه» در مرحله تجهیز
پروژهمدرسهسازیحیاتطیبهمهرشهربیرجندکهازسال 90آغازشددرنهمین
سال ساخت و ساز تکمیل شد و در مرحله تجهیز قرار دارد .آن طور که مدیر کل
نوسازی،توسعهوتجهیزمدارسخراسانجنوبیخبرداد 30:میلیاردتومانبرای
ساختوتجهیزاینمدرسهبا 40کالسدرسو 40سالنفضایجانبیهزینهشده
است.بهگفته«چاوشان»چهارمیلیاردتومانهزینهتجهیزاینمدرسهبودهاست.اوبا
اشارهبهساختیکمدرسه 12کالسهدراجتهادمهرشهرازپیشرفت 65درصدی
آن گفت و افزود :اردیبهشت سال آینده زنگ اتمام این پروژه به صدا در خواهد آمد.
بهگفتهویپروژهمدرسهسازیآستانقدسازبرنامهعقباستومدرسه 6کالسه
گنجی و 6کالسه اوتیسم نیز مهر سال آینده به اتمام می رسد .او ادامه داد :تمامی
پروژههایمدرسهسازیمهرشهرخیرسازاست.

بازارچه «مهرشهر» در انتظار پیمانکار
امسال کلنگ ساخت بازارچه محله و پارک در خیابان احمدی روشن مهرشهر به
زمینزدهشدوپسازهموارسازیاراضیبرایشروعساختوسازدرمرحلهطراحی
نقشه قرار گرفت و این روزها در مرحله تعیین پیمانکار قرار دارد .آن طور که رئیس
سازمانهمیاری،مشاغلشهریوفراوردههایکشاورزیشهرداریبیرجندخبر
می دهد این بازارچه و پارک حاشیه آن با اعتبار دو میلیارد تومان درفاز اول احداث
میشود.بهگفته«دلپسند»محلتامیناعتباراتازمحلذیحسابیاستومنتظر
تامیناعتبارهستیم.

فهرست دیون آبفا به پیمانکاران آب رسان
سیار
اگرچهسرجمعبدهیهایشرکت آبوفاضالببهآبرسانهایسیارروستایی
اعالمنشداماآنطورکهمدیرعاملشرکتآبوفاضالبخبرداد؛اینشرکبدهی
سنگینی به چند اتحادیه دارد و سرجمع بدهی ها در مقایسه با سال  98کاهشی
بوده است .طبق گفته «امامی» برخی مطالبات از سال های گذشته باقی مانده و
بیشترین بدهی به اتحادیه دهیاری های استان است که یک میلیارد تومان برای
بدهیهایسالگذشتهوازابتدایامسالنیزیکمیلیاردو 680میلیونتوماندر
یکمرحلهو 600میلیونتوماندردیگرمرحلهوسرجمعدومیلیاردو 200میلیون
تومانپرداختشدهاستوحدوددومیلیاردتومانبهایناتحادیهبدهیوجوددارد.
همچنین حدود یک میلیارد و  300میلیون تومان به دیگر اتحادیه بدهی ثبت که
برنامهپرداختیتدوینشدهوحدود 400میلیونتومانازاینبدهیهاباقیمانده
است.همچنینبهدیگراتحادیهبرایآبرسانیسیار 350تا 400میلیونتومان
پرداختشدهاست.

شناسایی  2هزار کودک
دارای اختالل بینایی
حسینقربانی-دوهزارکودکدارایاختالالتبیناییدراستانشناساییشدند.
شیوعکروناسببشدهاستتامراجعهبهپایگاههایغربالگریپیشگیریازتنبلی
چشمکودکان 3تا 6سالکاهشیابدوفقط 16هزارکودکازجمعیتهدفدراین
غربالگریشرکتکنند.معاونامورتوسعهپیشگیریادارهکلبهزیستیبااعالماین
خبر،میگوید:باتوجهبهاینکهتشخیصوشناساییبهموقعبیماریتنبلیچشم،
قبل از پنج سالگی است ،انتظار می رود خانواده ها هر چه زودتر و حداکثر تا پایان
بهمن امسال به پایگاه های تحت نظارت بهزیستی مراجعه کنند« .حسن شرفی»
با توجه به بی عالمتی تنبلی چشم به خانواده ها هشدار می دهد و می افزاید :در
سطح اول (غربال) ،هزینه اندکی از خانواده ها که بر اساس تعرفه دولتی مشخص
شدهاست،دریافتمیشودودرصورتارجاعبهمرحلهدوموسوم،یعنیارجاعبه
اپتومتریستوچشمپزشکهایطرفقراردادبهزیستی،کودکانبهصورترایگان
معاینه می شوند و بخشی از کمک هزینه عینک و جراحی چشم کودکان نیازمند
توسطبهزیستیپرداختمیشود.

 70مرکز نیکوکاری در کنار مساجد
 70مرکز از  83مرکز نیکوکاری استان در کنار مساجد ایجاد شده است«.سلم
آبادی» مدیرکل کمیته امداد استان با اعالم این مطلب ،گفت :شورای زکات در
روستاهابامسئولیتروحانیانمستقردرروستاهاتشکیلوزکاتجمعآوریشده
درهرروستادرهمانجاهزینهمیشودتاباانجاماینکارعمرانوآبادیدرروستاها
محققشود.

گفتگو

اختالل مرموز

شناسایی  25دانش آموز اوتیسم

 25دانش آموز اوتیسم
در استان شناسایی
کارشناس
شدند.
آموزش و پرورش دانش
آموزان دچار مشکالت
یادگیری و رفتاری
با اعالم این خبر ،از
تحصیل  20دانش آموز
در مدارس با نیاز ویژه
و پنج دانش آموز اوتیسم در مدارس عادی به صورت تلفیقی می گوید و می
افزاید :الزمه پیشرفت در حوزه آموزش اوتیسم به اعتماد والدین و افکار عمومی
در خصوص معرفی کودکان به سازمان های متولی مثل اداره آموزش و پرورش
برمی گردد .به گفته «وثوقی» برگزاری دوره برای همه معلمان و کادر اجرایی
مدارسی که در آن دانش آموز اوتیسم حضور دارد ،در حال اجراست و بسته
راهنمای معلم کالس اوتیسم در مرحله تدوین قرار دارد و سال آینده اجرایی
می شود .آن طور که این کارشناس خبر می دهد :با توجه به پایین بودن آمار
شناسایی این دانش آموزان نهضت اوتیسم با هدف شناسایی با همکاری همه
نهادها در مرحله مقدماتی اجرا قرار دارد .وی اوتیسم یا درخودماندگی را
نوعی اختالل رشدی (از نوع روابط اجتماعی) دانست که با رفتارهای ارتباطی
و کالمی غیرطبیعی مشخص میشود .عالیم این اختالل تا پیش از سهسالگی
بروز میکند و ع ّلت اصلی آن هنوز ناشناخته است.
به گفته وی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،سبک زندگی و سطح تحصیالت
والدین نقشی در بروز اوتیسم ندارد و این اختالل بر رشد طبیعی مغز در حیطه
تعامالت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر میگذارد .وی با اشاره به این
که کودکان و بزرگ ساالن مبتال به اوتیسم ،در ارتباطات کالمی و غیرکالمی،
تعامالت اجتماعی و فعالیتهای مربوط به بازی مشکل دارند ،می گوید :این
اختالل ،ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار میسازد .او ادامه
می دهد :کارشناسان ،زندگی ماشینی و عوامل ناشی از آن مانند استرس را در
سیر صعودی ابتال به این بیماری دخیل میدانند .به گفته وی ساخت مدرسه از
طریق اداره کل نوسازی مدارس در دست پیگیری است که در مرحله اسکلت
بندی قرار دارد و با کمبود بودجه مواجه است.

