
 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... حق یا

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... معلول

 نویسنده وحید نجفی

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 باعث و گذارندمی منفی ثیرأت آنها زندگی بر ناخواسته گاهی د وندارندرباره معلوالن   زیادی شناخت ما  جامعه
 بد وضعیت از مقداری بتوانیم تا کنیممی معرفی همه به را کتاب این ما .شوندمی معلول فرد انزوای و گیریگوشه
 برای ناراحتی و مشکل بدون و لآایده و جدید افکاری با بهتر ایجامعه تام دهی اهشک قشر این را نسبت به جامعه

 .باشیم داشته معلوالن

 بر و نشویم زندگی یک نابودی و انزوا سبب و نکنیم تکرار را پیشینیان اشتباهات توانیممی کتاب این خواندن با 
 این از برخی .مکنی شروع خودمان از باید .دهیم نجات را آن و ویمش زندگی یک شوقِ و شور باعث ،عکس

 ،ترلذیذ و ترزیبا زندگی یک داشتن برای بیایید .است مرتبط معلول غیر افراد به برخی و معلول افراد به هایادداشت
 .کنیم عملآنها  به  و بخوانیمرا  هاسفارش این
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  کیست؟ معلول
یا ذهن  بدن در نقصی که شودمی گفته فردی به و است ناتوان و افتاده کار از یامعن به غلط تعاریف در معلول

 را معلول ،تعاریف این با بیننده .اندشده داده نمایش تزش و بد ضعیف، ن، افرادیمعلوال ،تعاریف این در .رددا خود

  ؛است مداوم رسیدگی مستلزم و باشد زندگی برای مناسب یفرد تواندنمی او  کندمی فکرو  بیندمی ضعیف فردی

 زندگی یک توانندمی هم معلوالن از بسیاری .هایی داردیتوانمند و است انسان یک هم معلول ،حقیقت در اما

 یا توانایی به ربطی ،نارسایی این اما ؛است  نارسایی  یک فقط ،معلولیت .دبسازن  شانآینده همسر و خود برای خوب

 معلول یک از تعریف در .دهندمی انجام رایشان کارها ،دیگر روشی و شکل به اما ؛توانندمی هم آنها .ندارد  ناتوانی

 .باشیم داشتهاز ایشان  درستی و تصویر تعریف تا پرداخت هم نانآ توانایی به آنها ناتوانی کنار در باید

 سربار و ناتوانند نمعلوال که گفت توانمی افراد این وجود با آیا .است داشته زیادی موفق نمعلوال ،تاریخ

 .م بودخواهی آنها پیشرفت شاهد ،باشیم داشته معلوالن برای شده سازیمناسب ایجامعه ما اگر پس ؟اندجامعه

 .هستیم منازل در  آنها انزوای شاهد موجود، هایکمبود و معلول افراد به نسبت جامعه معلولیت دلیله ب سفانهأمت

 است ممکن زیرا ؛شود فصل و حل اجتماعی مشکالت تا بمانند منتظر و  کنند بزرگ را موانع این نباید معلوالن

 .نجامدبی طول به هاسال

 

  خانواده و معلول
 آنها یروح و یفکر رشد در خانواده رفتار و اخالق .باشد برقرار آرامش و صلح دیبا ،معلول فرد یدارا خانواده در

 یبرا را الزم یانرژ بتواند تا کند استراحت و بخوابد خوب و باشد داشته آرامش دیبا  معلول فرد .دارد ییبسزا ریتأث

 و بسازد خود از یخوب تیشخص تا باشد احترام مورد دیبا خانواده در معلول کی . ...باشد داشته سخت یزندگ کی

  .هاستآن تیموفق دیکل ،معلول در نفس عزت .کند دایپرا  الزم نفس به اعتماد

 دایپ یخوب تیشخص قطعاً کنند، یبدرفتار او با و شود یقتل مصرفیب و ریحق فرد ،معلول کی یاخانواده در اگر

 تواندینم معلول کی ،باشد یناراحت و یریدرگ مدام که یاخانه در .شد نخواهد شکوفا شیاستعدادها و کندینم

 در دیبا خانواده . ...میدار نگه پاک ،مسموم جو و یمنف امواج از را خانه میکن یسع دیبا .کند دایپ پرورش

 کیرا  او ن،گراید به اشیمعرف در و بشمارند مهم یفرد را او دیبا ،دنکن مشورت هم معلول عضو با هایریگمیتصم

 و نکنند یمعرف دق نهییآ را او ها باید مراقب باشند،خانواده .به شمار آورند ارزشمند اریبس و مهم ،دیمف انسان

  .از وی بر زبان نیاورند یبد فیتعر
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 درباره و دیریبگ دهیناد را آن ،یصبور با شما اما ؛کند یتلخ یگاه ،یحرو یفشارها لیدله ب معلول فرد است ممکن

 ،خانواده اگر .دارد یاریبس نقش ،یمنف ای مثبت یفرد به معلول یریگشکل در خانواده ...دیکن ییگومثبت آنها

 داشته دلخواه و مثبت یفرزند انتظار دینبا ندهیآ در ،باشد نداشته با وی یدرست رفتار و ردیبگ دهیناد را معلول

 شخص به اگر اما شوند؛ یاریبس یهایسخت متحمل است ممکن و بکشد رونیب آب از را شمیگل بتواند که باشند

 ندهیآ در ،باشند حساس( ...و حیتفر ورزش، بهداشت، علم،) او یزندگ مسائل یتمام بهو  شود یدگیرس معلول

     .بود خواهند یخوب راتییتغ شاهد

 دوست و معلول

 یهایخستگ و دردها محرم بتواند که باشد یخودمان قدر آن و ترکینزد او به خانواده و برادر از دیبا معلول دوست

 خوب حس و یدلگرم کی و هازخم یبرا یمرهم تواندیم و دارد یادیز تیاهم ،معلول یبرا دوست کی .باشد وی

به  و دیکن تیحمااز ایشان  ،دیده گوش آنان دل درد به ،دیکن یطبعشوخ آنها با یدوست در  .وی باشد یزندگ در

 دعوت تانیهایمهمانآنان را  و سفر به ،دیبزن زنگ ،دیکن یهمراه ابانیخ در را آنهاباید  .آنان بپردازید قیتشو

 شانیبرا قدر آن ای و ندارند نظر تحت را شما که دیکن فکر دیشا ،دارند نظر ریز مرتب را خود دوستان آنها .دیکن

 شانرفتار به ،دهندیم اررق توجه مورد را دوستان تک تک ،معلوالن رایز ؛دیکنیم اشتباه کامالً اما ؛دیستین مهم

 ،دوستان جمع در .دارند صداقت و توجه انتظار ،دوستان از انآن .کنندیم یبررس را شانیکارها و هاحرف و حساسند

 دستتان از بعدها دیشا زیرا ؛دیکن یخوددار یشوخ بهانه به ایشان کردن مسخره از و دیده هجلو مهم را آنها

 .دیکن قیتشو یزندگ و کارها یریگیپ به را انآن و دیبگذار مثبت ریثتأ آنها یزندگ در دیکن یسع .برنجند

 

 علم و معلول

 مدارس در را آنها دیکن یسع .کندیم کینزد لآ دهیا یزندگ و شدن مستقل به را معلوالن ،تالش و یآموزعلم

 احساس وباشند  داشته باور را خود شودیم باعث کار نیا .بخوانند درس یعاد افراد با تا دیکن نام ثبت یعاد

 آنها از باز آغوش با دیبا زین مدارس .بشوند اجتماع وارد ترراحت بتوانند ندهیآ در و نکنند بودن یعاد ریغ و کمبود

 یکاف سالمت دچار یذهن نظر از معلول آنکه مگر ؛نزنند باز سر طیمح بودن نامناسب یهابهانه به و کنند استقبال

 .نکنند ریتحق را ایشان ،یطیشرا چیه در و کنند رفتار معلول کی با احترام و ادب کمال در دیبا هایکالسهم .نباشد

 .کنند آگاه را آنها و دهند اطالع را موضوع نیا ،خود فرزندان به دیبا آموزاندانش یایاول
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 ریغ در .بشوند متولد ها«نگیهاوک ونیاست» تا شوند یسازمناسب ،معلوالن ورود یبرا دیبا هادانشگاه و مدارس

 نگیهاوک ونیاست مییبگو و میبزن مثال آنها به معلوالن به قیتشو یبرا را نگیهاوک ونیاست میتوانینم ما صورت نیا

 .دارد وجود یاریبس مشکالت هنوز که یحال در ؛نشد میتسل «ویر ستوفریکر» ای و دیتوانیم هم شما ،توانست

 

  اجتماع و معلول

 شانیبرا یکار تواندنمی هم دولت ،نباشد باور نیا اگر که چرا ؛باشد داشته باور و ردیبپذ را معلوالن دیبا جامعه

 را معلوالن یهاییتوانا و کنند کوشش دیباامر  نیا در هارسانه .بشناسد شتریب را معلوالن دیبا جامعه .کند ایمه

 کی گرید که رندیبپذ دیبا آنها .کنند جذب را افراد نیا و دهند رییتغ را شانیمیقد افکار ،مردم تا دهند نشان

 تیمعلول که یاریبس افراد و دارد وجود باور نیا البته .بدهد انجام را  یبزرگ یکارها تواندیم و ستین ناتوان ،معلول

 با کار در دیبا جامعه افراد .شودیم دهید شتریب هم ازدواج بحث در باور نیا یحت ؛ندایزندگ و کار حال در ،دارند

 در لهأمس نیا البته .دهد انجام بهتر را خود کار بتواند معلول آن تا نکنند قضاوت زود و نندک یصبور ،معلول کی

 .دارند یشتریب زمان به اجیاحت یبرخ بلکه و ندارد وجود معلوالن همه

 کی دنید هنگام میکن یسع .شودیم آنها آزار باعث افراد نیسنگ یهانگاه ،شودیم اجتماع وارد یمعلول یوقت

 .است کودکان تمسخر از ترس ،معلوالن گرید ینگران .ندارد یمشکل چیه ،فرد آن ییگو ؛میباش یعاد یلیخ ،معلول

  .بگذارند احترام معلوالن به که میاموزیب انآن به

داشته  معلوالن یبرا هم یراه دیبا یعموم یهامکان و یشهر هینقل لیوسا .است یسازمناسب بحث ،گرید مشکل

 شهر وارد بتواند یراحت به معلول کی که باشد یراه دیبا .باشد معلوالن همراه نفر کی شودینم که شهیهم .باشند

 یعموم یهامکان در .برود یحیتفر مراکز به ای و دانشگاه ای باشگاه به بتواند دیبا ،نپردازد هم یادیز نهیهز و بشود

 خود رهاینذ مبادا .میینگو شکر بلند یصدا با را خدا و مینزن زل آنها به معلوالن دنید با نماهایس و هاپارک مانند

 روهروب معلول یمتصد کی با چنانچه ؛کنندیم کمک درخواست ،ازمندین افراد .میبده هاابانیخ در افراد نیا به را

 سرپرست با میتوانیم هست یالهأمس اگر و مینکن دایپ یریدرگ ایشان با و میشو قانع حق حرف برابر در ،میشد

  .میکن صحبت مرکز و محل آن

 را معلوالن یایمزا و حقوق زند،یبپره آنها ریتحق و نیتوه از و کنند رفتار شانکارمند با احترام با دیبا انیکارفرما

 هستند منزل در که یمعلوالن مهیب یبرا یراه دیبا دولت .دیکن پرداخت مختلف یهابهانه به و یکاست و کم بدون

 .کند دایپ ،ستین کارفرما طرف از انآن مهیب امکان و
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  کار و معلول

 انجام معلوالن اشتغال یبرا یریتداب دیبا دولت .آنهاست یاصل هدغدغ و ازین و  معلول کی یبرا دوباره یشروع ،کار

 یبرا را ییهاکارگاه ،خود ای و دکنق یتشو معلوالن از استفاده به را ایشان ،انیکارفرما به ییازهایامت دادن با و دهد

 از یمال تیحما با یستیبهز .نماید واگذار معلوالن به را یاپراتور مشاغل نیهمچن و کند جادیا معلول افراد کار

 با اغلب اما ؛دارند یالغاشتخود در یسع ،معلوالن از یاریبس .کنند قیتشو یالغاشتخود به را آنها تواندیم معلوالن

 نظرشان که شودیم یطوالن قدر آن شانوام افتیدر زمانِ مدت ای و شوندیم مواجه وام افتیدر یبرا بودجه نبود

 آثار دیخر مانند ؛کنند تیحما آنها از معلوالن یدیتول محصوالت دیخر با توانندیم هم مردم .کندیم عوض را

 . ... و پوشاک ،یدست و یهنر

 یامروز یایدن در .کنند آماده ممکن شکل نیبهتر به را خود و بدهند ارتقا را شانتخصص و علم دیبا هم معلوالن

 ،دیکن یاحرفه ،دیدار که یتخصص نهیزم در را خود .دیرس دلخواه جهینت به تا کرد کوشش ،علم یریادگی در دیبا

 هرزوم ای و دیکن یابیکار دیتوانیم نترنتیا قیطر از .است شده ترآسان یابیکار امروزه ،دیباش کار یستجوج در

 .دیده قرار هاتیسا در یابیکار برای را خود

 

  ورزش و معلول

 ییشکوفا باعث و ببخشد دوباره دیام و رهیانگ ،معلول به تواندیم ورزش .است نشاط و یسالمت یاساس ازین ،ورزش

 خالق یروین از یمیعظ بخش یروان بهداشت و یجسم سالمت باعث ورزش، و حیتفر به توجه .شود استعدادشان

 مناسب استفاده جامعه سطح در موجود یحیتفر امکانات از توانندنمی افراد نیا شتریب .آوردیم فراهم را معلول

  .ستین متناسب معلوالن یِبدن و یکیزیف طیشرا با ،یورزش و یحیتفر یهاطیمح زیرا کنند؛

 لیوسا از تواندنمی معلول کی .است یورزش سیسرو و یرفاه امکانات نبود ،ورزش به مندانهعالق مشکالت از یکی

 و ندارند خودرو هم اغلب .نشده است یسازمناسب هم و است گران هم رایز ؛کند استفاده یعموم یشهر هینقل

 به انآن ورود یبرا طیشرا دیبا .ستین آنها یپاسخگو ،موجود امکانات و کنندنمی افتیدر هم ذهاب ابیا نهیهز

 دنبال را عالقه مورد رشته بتوانند و باشند داشته باشگاه به یدسترس امکان ،یراحته ب تا شود ایمه هاورزشگاه

 .شودیم کاسته معلول ارانِکورزش زهیانگ از اریز ؛شود عضیتب دینبا معلول و یعاد افراد نیب ورزش امر در .کنند
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 و کنندق یتشو ورزش به را معلوالن دیبا نمسئوال .دهد شیافزا معلوالن در را یزندگ به دیام تواندیم ورزش

 .کنند برطرف را شانمشکالت

 

 فرهنگ و آموزش

 یبرا تنها نه را استعدادهایشان و دهند رشد را خود یفکر و یهنر خالّق یاستعدادها تا ابندی فرصت دیبا معلوالن

 در مشارکت یبرا آنان یدسترس دیبا منظور، نیا به .رندیگ کار به جامعه یسازیغن یبرا بلکه خود، منافع

 منابع ان،یناشنوا یبرا یارتباط کمک لیوسا هیته توانیم اقدامات، نیا شمار از .شود نیتضم یفرهنگ یهاتیفعال

 هستند مختلف سطح در یینایب اختالالت دچار که یاشخاص یبرا یصوت ینوارها ای لیبر خط به یعلم مطالب و

 .برد نام را باشد مناسب یذهن توانکم افراد استعداد و توان با یفیک و یکم لحاظ از که ییهایخواندن و

 

 معلوالن به یاری

 به دیبا کمک نیا البته .است شده آن به یادیز سفارش ،اسالم در واست  بزرگ یلتیفض نوع،هم به رساندن کمک

 ینیبخودبزرگ حس یارضا ،ییخودنما زهیانگ با که یکسان .نشود او یناراحت باعث و باشد دیمف رندهیگ کمک حال

 موانع همه برداشتن معلول، افراد به کمک ان،یم نیا در .روندیم خطا راه کنند،یم کمک گرانید به یفخرفروش و

 امکاناتِ ساختن فراهم .ندیآیبرنم آن عهده از افراد نیا که است یکار انجام به کمک بلکه ؛ستین مشکالت و

 .دنیآفریم نشاط و نفس به اعتماد ،یدلگرم آنها در یاجتماع یزندگ در یجسم معلوالن یواقع شرکت

 

 

 تیمعلول از یریجلوگ

 معلول فرزندان از تا شود انجام کیژنت هایشیآزما دیبا .است معلول فرزندان تولد نوع نیترعیشا ،یلیفام ازدواج

سال و  35مراقبت های دوران بارداری، تغذیه صحیح مادر، اجتناب از باردار شدن در سنین باالی  .شود یریجلوگ

مصرف نکردن دارو در هنگام اعمال خشونت در زمان بارداری ، ازاجتناب سال،اجتناب از سیگار و قلیان، 18زیر 

اجتناب از در معرض اشعه قرار گرفتن و انجام زایمان در شرایط کامالً بهداشتی انجام مرتب سونوگرافی ،بارداری، 

 املعو تحت نظر فرد دوره دیده از جمله اقداماتی است که می تواند از بسیاری از معلولیت ها پیشگیری نماید
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 در و کنند استفاده ییهوا یهاپل از دیبا مردم .شودیم هاتیمعلول بروز باعث که است یاجاده تصادفات گرید

 هاچرخ ها،کنپاکرفب و شود میتنظ یفننظر  از دیبا زین خودرو .ببندند یمنیا کمربند و نمایند اطیاحت یرانندگ

 سرعت با که یرانندگ نامتخلف از یریجلوگ در تواندیم یانتظام یروین .شوند یبررس حرکت از قبل ترمزها روغنو 

 نیا در .بیاموزند یسوارصندلی چرخدار دوره کی ،مهیجر بر عالوه دناندازیم خطر به را گرانید و خود جان ،ادیز

 ؛ردیگیم قرار یموانع راهش سر بر و شودیم صندلی چرخدار سوار ،متخلف راننده ،یسوارصندلی چرخدار دوره

 سرعت به اگر تا شود القا او به تیمعلول حس و یشهر هینقل لیوسا از استفاده، سخت یرهایمس از عبور و پله مانند

زندگی ای  .شود دچار سخت یزندگ و صندلی چرخدار به شعاقبت است ممکنبداند که  ،است مندهعالق جانیه و

بخوریم یا کاری انجام دهیم ، یک مورد دیگر که ممکن است بدون کمک دیگران نتوانیم حتی یک لیوان آب 

دهند، این ناپذیرند و گاه و بیگاه رخ میاست ،اشتباهات پزشکی اجتناب و اشتباهات دارویی خطای پزشکی

شوند که ای جدی و خطرناک میخطر هستند اما در بعضی از اوقات به اندازهاشتباهات گاه بسیار ناچیز و بی

 .توانند جان بیماران را به خطر بیاندازندمی

ی ریزی در زمینهآوری اطالعات و برنامهنبع مهمی برای جمعتواند ماستفاده از تجربیات و نظرات افراد خبره می

 های دارویی باشدگیری از خطاراهکارهای پیش

این  جهت پیش گیری از خطاهای داروییدانشگاه علوم پزشکی شهر همدان  اتتحقیقبدست آمده از نتایج 

ع کنترل و نظارت بر فرایند ریزی صحیح، سازماندهی نیروها در بخش و وجود سیستم جامبا برنامهبود که 

توان از ها، وجود تجهیزات پزشکی و شرایط محیطی مطلوب میدارودرمانی و گسترش چارت سازمانی بیمارستان

 ناپذیر خطاهای دارویی پیشگیری کردعوارض خطرناک و شاید جبران

 

توان از قربانی این تفاده از آنها میهایی که با استرین اشتباهات پزشکی و شیوهدهندهمورد از تکان 10در ادامه به 

 :شویداشتباهات شدن جلوگیری کرد، آشنا می

 

 درمان بیمار اشتباهی 

 .اندخدمه بیمارستان هویت درست بیمار را شناسایی نکرده :دلیل

 .شوندبیماران هم نام با یکدیگر به اشتباه گرفته می :عواقب

تاریخ بیمارستان، اطمینان حاصل کنید که کارمندان بیمارستان نام کامل،پیش از آغاز هر درمانی در  :پیشگیری

 .اندبند بیمارستان شما را کنترل کردهو بارکد مچتولد،
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 سوغاتی جراحی

 .شمارش اشتباه لوازم جراحی و یا نشمردن ابزاری که برای جراحی درون بدن بیمار به کار گرفته شده است :دلیل

 .مانددر بدن بیمار جا میابزار جراحی  :عواقب

 

از پزشکان درخواست های ناگهانی پس از جراحی مواجه شدید،تب و یا التهابدرصورتی که با درد، :پیشگیری

 .کنید از اینکه ابزاری درون بدن شما جا نمانده اطمینان حاصل کنند

 

 بیماران گم شده 

 .گیرندگردان شدن یا گم شدن قرار میبیماران مبتال به جنون یا فراموشی گاه در معرض سر :دلیل

 .به مچبند بیمارستان بیمار GPSوصل کردن  :پیشگیری

 

 پزشکان تقلبی 

 .زنندفریبکاران خود را به جای پزشک جا می :دلیل

 .گذاردرو به وخامت می جای اینکه بهتر شود،حال بیمار به معکوس شدن نتیجه درمانهای پزشکی، :عواقب

 .و مدرک پزشک خود را به صورت آنالین کنترل کنیدسابقه  :پیشگیری

 

 در انتظار اتاق عمل

 .اندکه اتاقهای بیمارستان کامال پر شدهپر شدن اتاقهای اورژانس در بیمارستانهای شلوغ زمانی :دلیل

 .گذاردحال بیمار در حین انتظار برای درمان شدن رو به وخامت می :عواقب

از این رو پیش از رسیدن به بیمارستان با پزشک خود تماس پذیرند،یکدیگر را میپزشکان معموال حرف  :پیشگیری

 .گرفته و درخواست یک اتاق اورژانس خالی کنید

 

 حبابهای هوا در خون بیمار

 .حفره قفسه سینه بیمار پس از برداشته شدن لوله تنفس از میان قفسه سینه به خوبی بسته و عایق نشود :دلیل
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رسانند و در کلیه و مغز بیمار میهوا در میان جراحت گیر افتاده و خود را از طریق خون به ریه، حبابهای :عواقب

 .صورتی درمان  نشود بیمار خواهد مرد

درصورتی که لوله تنفسی از میان قفسه سینه شما عبور کرده از پزشک خود بپرسید پس از خارج  :پیشگیری

 قرار دهید؟شدن لوله باید بدن خود را در چه حالتی 

 

 

 

 جراحی بخش نادرست بدن

اشتباه بودن چارت بیمار و یا خطای پزشک در خواندن چارت و یا پوشانده شدن بخشهای نشانگذاری شده  :دلیل

 .بدن توسط مالفه جراحی

 .جراح بخش نادرست و حتی شاید بخش سالم بدن بیمار را بشکافد :عواقب

 .احان محل دقیق جراحی را تاکید کنیدپیش از جراحی به پرستاران و جر :پیشگیری

 

 عفونی شدن بدن بیمار 

 عدم شستشوی مناسب و کافی دست توسط جراح و پرستاران :دلیل

 .تواند منجر به مرگ بیماران شودعفونت ناشی از آلودگی کارکنان بیمارستان می :عواقب

پرستاران و پزشکان به بدن شما دست اما پیش از اینکه شاید این درخواست چندان خوشایند نباشد، :پیشگیری

 .اندهایشان را شستهمطمئن شوید که دستبزنند،

 

 های مشابهلوله 

 .لوله تنفسی و لوله تغذیه شباهت زیادی به یکدیگر دارند :دلیل

 .شوددارویی که برای درمان شکم بیمار درنظر گرفته شده وارد ریه می :عواقب

از پرستاران درخواست کنید پیش از وارد کردن دارو از محل ها در بدن دارید،درصورتی که از این لوله :پیشگیری

 .نهایی اتصال لوله اطمینان حاصل کنند تا دارو به اندام مورد نظر برسد
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 به هوش آمدن در حین جراحی

 کم بودن دوز داروی بیهوشی :دلیل

اکثر بیماران در این شرایط اند،ها از کار افتادهماهیچهحالیکه در برد،مغز در حالت کامال بیدار به سر می :عواقب

 .کنندضربه و حرکت را حس می اما بعضی از آنها هر برش،کنند،هیچ دردی احساس نمی

پیش از آغاز جراحی از جراح خود درخواست کنید که به شما توضیح دهد به بیهوشی کامل نیاز دارید  :پیشگیری

 (هریمنبع همش).حسی موضعییا بی

 

 

 هارسانه در زشت اتیادب

 عنوان با معلوالن از  هالمیف در دیبا سندگانینو .دهد شینما بدکاره و دیپل زشت، را معلوالن دینبا یمل رسانه

 یزشت باعث رفتار نیا .ندهند نشان خوب را سالم افراد فقط و دهند نشان خوب یافراد را آنها و کنند ادی قهرمان

 جمالت نیا از استفاده رایز ؛شود استفاده دینبا ...و شل کور، کر، مانند یاتیادب از نیهمچن .شودیم معلوالن چهره

 به وسیله جمالت نیا استفاده از دینبا .گردد استفاده ءسو نهاآ هیعل و شود دردسرساز معلوالن یبرا دتوانیم

 است ممکن و زندیم معلول کی روان و روح به یادیز بیآس ،کلمات نیا .میشو غافل نوجوان و کودک مخاطبان

 .دده قرار انزوا در شهیهم را او

 

 تیمعلول و معلوالن

 اگرچه ؛است گرید یریمس ،تیمعلول .ساخت ییبایز یزندگ ،تیمعلول وجود با توانیم .ستین راه آخر ،تیمعلول

 کردن هموار در ،دوستانو  خانواده دولت، .ساخت هموار را آن توانیم اما ؛است ناهموار یکم و متفاوت یریمس

 به معلوالن .دریگ صورت هاتیحما و هایسازمناسب و شود ییاجرا تیمعلول جامع نیقوان دیبا .ندثرؤم ریمس نیا

 ؛میکن نیریش را آنها دهان ،کردن حلوا حلوا با میتواننمی ما .برسند قدرت به بتوانند تا دارند ازین تیحما و قیتشو

 واقعاً و پوشاند عمل جامع هاحرف به دیبا .داشت نخواهد تداوم ادیز ،دیام نیا اما ؛شودیم جادیا یدواریام اگرچه

  .شود فراهم یحدود تا آنها یاقتصاد و یشتیمع مشکالت دیبا رد،یگ انجام هاتیحما
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 از یادیز یمنف یانرژ ،معلوالن از یاریبس .است معلوالن یاصل یهادغدغه از یکی ،اشتغال و مسکن مشکالت

 شود،یم آنها در یزندگ به دیام و نفس به اعتماد و هیروح کاهش باعث که کنندیم افتیدر خود یزندگ طیمح

 خود یکنون تیوضع و شوند دیناام دینبا معلوالن .میکن جادیا یرییتغ انآن در میبتوان تا کند رییتغ آنها اطراف دیبا

 ؛است راه در یبهتر یهاشنهادیپ و بهتر یروزها و کرد خواهد رییتغ تیوضع نیا .کنند قلمداد یینها تیوضع را

 خود یجسمان سالمت به و دینکشدست  تالش از ؛ پسخواهندیم را آن که رسدیم یمعلوالن به شنهادهایپ نیا اما

 تا دیکن سرگرم ،مناسب یهنر یهاتیفعال با را خود د،یکن ورزش دیتوانیم که یحد تا .دیده تیاهم یزندگ و

 پس .دیکن رها هایتنبل و هاعادت از داتاب را خود دیبا ،دیشو رها بد تیوضع نیا از دیخواهیم اگر .دینشو افسرده

 استقالل به و دیشو قدرتمند کم کم و بیاورید دسته ب یشغل ،ندهیدرآ دیبتوان تا دیکن کوشش علم و یریادگی در

 کی ،دیکن شروع امروز اگر .دیکن شروع لطفا فوری .دینباش یمتک یکس به و دیبرس یاجتماع و یصادتاق ی،فرد

 شما چطور ،گرانید کهندهید  نیا به یتیاهم و دیباش داشته دوست را خودتان .دیشویم کینزد هدفتان به قدم

 نه ،کنندیم درک و فهمندیم روشنفکر افراد را نیا و ظاهر نه ،است درونتان مهم، کنندیم قضاوت و نندیبیم را

 .کوچک و یسطح یهاانسان

 آخر سخن

 بکوشند همواره دیبا سالم نوعانهم .ندارندنیازی  ترحم به هرگز معلوالن که بدانند دیبا جامعه توانمند و سالم افراد

 یزندگ کمبود، نیا که نکنند یکار و دهند نشان یعیطب انیجر کی صورتِ به معلوالن دررا  موجود کمبود تا

 را قتیحق نیا دیبا .سازد لیتبد جامعه از یجدا و یمنزو یفرد به را او و کند خارج یعیطب حالت از را معلول

 با دینبا پس .دارد یتوانمند حتماً پردازد،یم تیفعال به و گرددیبرم جامعه درون به معلول فرد اگر که میریبپذ

 و میریبپذ را او دیبا بلکه ؛میکن خاموش او در را یزندگ به بازگشت یبایز یاهویه ش،یخو تمسخر ای ترحم

 .میدار نگه خود انیم در را آنان آنها، از خواستن کار با باید .دهد انجام درست را شیکارها تا میکن قشیتشو

 

 

 خود یبرا یترذیلذ یزندگ میتوانیم نکات نیا از یآگاه با .هستند مهم اریبس که میدهیم قرار را ینکات ،ادامه در

 .میبساز معلول افراد و
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 چند نکته

 ت.اس گرید یراه اول ؛ بلکهستین راه آخر ،تیمعلول .1

 .میکن قیتشو شانیاستعدادها یریگیپ به را معلوالن .2

 د.ستنین مجرم آنها .مینیبب گناهکاران چشم به دینبا را معلوالن .3

 .ستین شعار کی نیا و «یگرید در دیگشا حمتر ز ،یدر دببند حکمت زگر  خدا» ؛مینباش دیناام .4

 .مینکن ییشکرگو بلند یصدا با معلول کی مشاهده هنگام .5

 .میکن یخوددار آنها نیوالد به بده صبرت خدا  جمله گفتن از معلول کی حضور در .6

 .است تیاهم حائز معابر از شتریب ،جامعه رفتار و افکار یسازمناسب ،معلوالن یبرا .7

 انجام یبزرگ یکارها اما ؛اندداشته تیمعلول ی داریم کهادیز ریمشاه خیتار در ست،ین یناتوان ،تیمعلول .8

 .اندرسانده اثبات به را خود ییتوانا و داده

 .میکن زیپره( ... ،یکور کر،)  زشت اتیادب از .9

 .مینکن توقف معلوالن پارکِ محل در .10

 آنها به ما پاسخ دینبا پس .شودینم محسوب نیتوه و شرع خالف ،معلول یسو از ازدواج درخواست .11

 .باشد  نیتوه

ناشی  ن به معنایرفت آهسته شوند،یم دیشد یهاتیمعلول دچار ،تصادفات لیدله ب یادیز افراد روزانه .12

 .است بودن عاقل؛ بلکه ستین بودن

 که دهدیم نشان مارهاآ .میکن یریجلوگ معلول کودکان تولد از ،کیژنت ساده شیآزما کی انجام با .13

 .هستند معلول فرزند تولد خطرمعرض  در شتریب یلیفام یهاازدواج

 افکارمان . بایدستین آنها گناه مجازات ،فرزندشان تیمعلول و ستندین وگناهکار مجرم ،نشانیوالد و معلوالن .14

 .میده رییتغ را

 .مینکن نگاه یمنف ،اس ام بیماران دارای به. است ریمهارپذ یماریب کی اس، ام .15

 .میبده انآن به را تیاولو و میبکن را معلول فرد مراعات ،یطوالن یهاصف در .16

صندلی  از یعمر تا میکن استفاده ییهوا پل از است بهتر. ستین ندیخوشا ،یجسم تیمعلول با یزندگ .17

 .چرخدار

 .است یریگیپ قابل و شودیم محسوب یخانگ خشونت ،انیاطراف و نیوالد یسو از معلوالن با یبدرفتار .18

 تا میکن تالش دو هر یبرا دیبا .ستین افتخار هم سالم فرزند داشتن و ستین ننگ ،معلول فرزند داشتن .19

 .میبرس دلخواه جهینت به
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 .است جهل و یشرمسار هیما است، سالم بدن در سالم عقل نکهیا به اعتقاد .20

 .مینباش اعتنایب معلوالن اخبار درباره .21

 .است یسالگ سه از قبل ییشنوا حلزون کاشت زمان نیبهتر .22

 ،یاصول ریغ قیتزر .شود انجام یپزشک یهاتیفور به مجهز یهادرمانگاه ای مارستانیب در دیبا قاتیتزر .23

 .است نیخطرآفر

 .مینباش نیبدب معلوالن داتیتول به .24

 کی یبرا دوباره یشروع ،اشتغال .میکن تیحما ایشان اشتغال از معلوالن یِدیتول محصوالت دیخر با .25

 .است معلول

فراموش نکنیم شاید ما هم مجبور شویم، روزی بر . میکن سوار هم را صندلی چرخداردارای  مسافران .26

 صندلی چرخدار بنشینیم.

 آنها یبرا یشهر موانع جادیا از قانون تیرعا با است. اضتیر و معلول با یمساو ،روادهیپ و سوار موتور .27

 .میبکاه

  .میریبگ میتصم بعد و میدهب فرصت انآن بهابتدا  ،مینباش نیبدب معلوالن کار به .28

 نویسی،ماشین اداری، و دفتریامور  مانند ،دارند یکمتر تحرک ای و ندارندنیاز  تحرک به که یمشاغل .29

 و تایپی کارهای استثنایی، و معمولی مدارس دفتردار رایانه، با کار ،اپراتوری تلفن، به پاسخ ،گریمنشی

 برای تواندمی ،باشد نداشته حرکت به زیادی نیاز که هاییحرفه کل طور به و  ینترنتیا یابیبازار اداری،

 .گیرد صورت الزم اقدامات ،مورد این در باید که باشد مناسب نمعلوال

 ،ستندین برخوردار شرفتیپ یبرا یکاف یمال استطاعت از که یمعلوالن به را رعد یکوکارین یآموزش مجتمع .30

 یاندهیآ و نندک یریگبهره ،گانیرا رصددصد تیموقع نیا از اندتوانسته یرایبس معلول افراد .میکن یمعرف

  .بزنند رقم خود یبرا را بهتر

 و است خوب یزندگ کی یبرا خوب یدلگرم کی ،خوب دوست کی .میباش معلوالن یبرا یخوب دوستان .31

 .دهد ادامه اشیزندگ به و ندک یستادگیا هاغم و مشکالت کنار در معلول که شودیم باعث

 .میبکن هم اطیاحت و مینکن اکتفا بال رفع یبرا دادن صدقه به فقط .32

 اشتباه ،شودیم معلول گذشته در نشیوالد گناه ای و ندهیآ در گناهانش لیدل به یفرد که شهیاند نیا .33

 سابقه که یبشر جوامع در بد افراد از یاریبس .ستین او قضاوت رسمِ نیا و است عادل ،خداوند .است

 .داننبوده معلول هرگز ،دارند یدیپل

  .میباش مترو ستگاهیا در نایناب افراد مراقب .34
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 و عطر آن باران نمنم ،وبخوش یهوا ،بایز مناظر مبادا م،یده خرج به یشتریب دقت ،یبارندگ هنگام .35

 .کند پرت یرانندگ از را حواستان

 را آن کنپاکبرف سرعت ،باران شدت به بسته و دیشو مطمئن عقب و جلو یهاپاکنبرف بودن سالم از .36

 .دیکن میتنظ

ناشنوایان به آرامی صحبت کنید و هنگام صحبت به آنها نگاه کنید تا بتوانند لب خوانی .با  .37

 کنند

 . وسایل ضروری خانه باید طوری چیده شوند که در دسترس معلولین هم باشند . .38

.ضرب و شتم معلولین آثار مخرب طوالنی مدتی بر آنها می گذارد مسایل را بدون خشونت  .39

 حل کنیم

 تر فکر نکنیم هیچ چیز بهتر نخواهد شد..تا زمانی که به .40

 .با شخصیت زیبا هم می توانیم قلبها را تسخیر کنیم. .41

 .نسبت به بهداشت دهان و دندان بی تفاوت نباشیم. .42

.تحقیقات نشان داده که استفاده از سیگار و قلیان در تولد فرزندان با مشکالت عروقی و 43 .43

 دارای معلولیت می تواند مرتبط باشد.

 ت به امور هریک از اعضای معلول خانواده خود حساس باشید. .نسب44 .44

 . بی منت خوبی کنید45 .45

.در صورت درخواست ازدواج از طرف یک معلول و در صورت پاسخ منفی در کمال احترام  .46

 پاسخگویی کنید

 . در صورت عدم تمایل انجام کاری برای افراد معلول آنهارا قانع کنید . .47

 در اسرع وقت پاسخ دهید..به تماسهای افراد معلول  .48

 .در روابط های فامیلی افراد معلول را نادیده نگیرید و یا به آنها بی اعتنایی نکنید. .49

 .در جمع دوستان ،دوست معلول خود را کوچک نشمارید. .50

 . در گفتگو های خانوادگی افراد معلول را با نام های بد یاد نکنید  .51

 .با احترام با افراد معلول معاشرت کنید  .52
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.برای ازدواج با دختران معلول ابتدا خانواده را آماده کنید بهتر است از توانمندیهای فرد  .53

 معلول تعریف کنید .

 .با افراد معلول در صورتی که به شما وابستگی دارند قطع رابطه نکنید. .54

 به آنها خیره نشویم .. .55
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 درباره نویسنده:

است ،وحید در دوران کودکی و از یکسالگی به علت خطای پزشکی دچار معلولیت وحید نجفی متولد ماه مهر تهران 

و از قبول مسئولیت  جسمی و حرکتی شدید شد اما پزشک معالج تقصیر را بر گردن ویروس فلج اطفال انداخت

نفس سعی اما او با اعتماد به   ،وحید هم یکی از هزاران قربانیان خطای پزشکی است این خطای بزرگ سرباز زدند

 در ساختن زندگی بهتر از دیگران دارد .
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