۴

اجتماعی
نکته

شنبه  ۲۴شهریور  ۵ 1397محرم  14۴۰شماره 2۸۰۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استاندارد سازی تجهیزات بازی
مهدهای کودک؛ شاید وقتی دیگر

بیشتر بدانیم

نگهداری
از سالمندان

غذای نذری
این روزها به دلیل برگزاری مراسم
عــــزاداری امــامحــســیــن (ع) برخی
افـــراد غـــذای نـــذری تهیه و پخش
می کنند .چون این گونه غذاها در
حجم زیاد پخته میشوند و مراحل
آمـــادهســـازی آن هــا ممکن اســت
روزه ــای قبل انجام شــده و در روز
مقرر ،صرف ًا اجزای غذا باهم ترکیب
شــده باشد احتمال فاسدشدن آن
هــا بیشتر از غــذاهــای دیگر اســت،
بنابراین در مصرف آن ها باید دقت
ویــژهای کرد.بهتر اســت اگــر غذای
نذری در حجم زیاد تهیه کردهاید،
برنج و خــورش را بــدون ریختن در
ظرف یک بارمصرف ،در قابلمههایی
مــنــاســب بــریــزیــد و بــه آســایــشــگــاه
سالمندان یــا مــراکــز نــگــهــداری از
کودکان بیسرپرست ببرید.سعی
کنید از مصرف ظرفهای پالستیکی
و فــومــی خــــودداری کنید.معمو ًال
غذاهای نذری را در ظرفهای فومی
و پالستیکی می ریزند و داغ بودن
غذا ممکن است طعم پالستیکی و
نفتیمانندی را به غذا منتقل کند.

مصرف داروهای مختلف برای کنترل
ی به شکل همزمان وقتی
چند بیمار 
با مشکل فراموشی سالمندان همراه
شــود خطر تــداخــل دارویـــی یــا حتی
واکنشها و حساسیتهای مشکلساز
و گــاهــی نیز خــطــرنــاک را افــزایــش
م ـیدهــد کــه ایــن امــر در درازمـــدت
سبب اختالل ذهنی ،ضعف حافظه
و بروز مشکالت دیگری میشود .این
اختالالت به راحتی با زوال عقل در
سالخوردگان اشتباه گرفته میشود.
مشکل «تداخل دارویــی» یک معضل
شایع در میان سالمندان است .زمین
خـــوردن نیز یکی از عــوامــل اصلی
جراحتهای منجر به فوت در بیماران
 65ســـال بــه بـــاالســـت .در برخی
سالمندان ضعف بینایی و جسمانی،
مصرف دارو ،موانع خطرناک نظیر
کفپوشهای لیز و کمبود نور کافی از
عوامل اصلی زمین خوردن محسوب
میشوند.ورزش در افراد سالخورده
سبب بهبود تعادل و کاهش دردهای
جسمانی میشود.

تزیینی

علی نیا
نداشتن استاندارد مربوط به تجهیزات
بــازی در مهدهای کــودک و مراکز پیش
دبستانی بارها از سوی مسئوالن مربوطه
بیان شده است .با وجود این که در آستانه
سال تحصیلی هستیم و تمایل خانواده ها
بــرای حضور فرزندانشان در این مراکز
بسیار زیــاد اســت امــا بــاز هــم شاهد کم
توجهی برخی صاحبان مهدهای کودک
و مراکز پیش دبستانی بــرای استاندارد
سازی تجهیزات بازی این مراکز هستیم.
سوالی که مطرح می شود این است که چرا
در مناسب و استاندارد سازی تجهیزات
بــازی در مهدهای کــودک و مراکز پیش
دبستانی   تعلل به وجود آمده است؟ این
تعلل باید تا چه زمانی ادامه داشته باشد
و آیــا باید حادثه دلخراشی در مهدهای
کــودک و مراکز پیش دبستانی به وجود
بیاید تا بعد به فکر چاره باشیم؟
یکی از والدینی که امسال فرزندش به
پیش دبستانی مــی رود بــا نــاراحــتــی از

تجهیزات بــازی نامناسبی که در حیاط
یکی از این مراکز نصب شده اســت ،می
گوید :متأسفانه به نظر می رسد نظارت
کافی بر تجهیزات بازی در پیش دبستانی
ها و مهدهای کودک وجود ندارد زیرا اگر
نظارتی وجود داشت کف پوش های پاره و
سوراخ جمع آوری می شد.
وی که تمایلی به معرفی خود ندارد ،می
افزاید :زمانی که برای تکمیل مراحل ثبت
نام فرزندم به یک مرکز پیش دبستانی می
رفتم به دلیل سوراخ بودن کف پوش ها و
گیر کردن پای فرزندم دو بار زمین خورد.
وی اضافه می کند :امسال بــرای پیش
دبستانی فرزندم حدود  2میلیون تومان
باید هزینه کنم ،این درحالی است که از
استاندارد و مناسب سازی تجهیزات بازی
در این مکان ها خبری نیست.
وی از مسئوالنی که وظیفه نظارت بر این
تجهیزات را برعهده دارند خواست طرح
ضربتی برای بازرسی از مهدهای کودک
و پیش دبستانی ها داشته باشند تا هرچه
سریع تر تکلیف تجهیزات غیر استاندارد

در این مراکز مشخص شود.یکی دیگر از
والدین می گوید :سال گذشته امکانات
بــازی مهدکودکی که فرزندم در آن جا
بود مناسب نبود و با پرس و جوی زیاد،
او را در مهدکودکی نام نویسی کردم که
تجهیزات مناسبی دارد و با وجود این که
هزینه بیشتری دریافت می کند اما راضی
هستم و ترجیح می دهم فرزندم در محیط
استانداردی حضور داشته باشد.
یکی از والدینی که برای ثبت نام فرزندش
بــه یــک پیش دبستانی رفته و بــه علت
نامناسب ب ــودن فضا از نــام نویسی او
منصرف شده است ،می گوید :با توصیه
یکی از دوستانم برای نام نویسی فرزندم به
پیش دبستانی یکی از خیابان های اصلی
مرکز استان رفتم اما فرزندم با دیدن تاب
و سرسره ای که در گوشه حیاط رها شده
بود حتی حاضر نشد به داخل ساختمان
بیاید.
«نوری» می افزاید :با وجود این که هزینه
باالیی بــرای ثبت نام پرداخت می کنیم
امــا برخی مدیران مهدها و مراکز پیش
دبستانی برای مناسب سازی تجهیزات
بازی اقدامی انجام نمی دهند.
یکی دیگر از والدین می گوید :صاحبان
برخی مهدهای کــودک تنها بــرای رفع
تکلیف چهارتا کف پوش زیر تاب گذاشته

اند آن هم با فاصله که امکان بروز حادثه
وجود دارد.
«شاکری» می افزاید :اگر نظارت جدی
تری انجام شود این سهل انگاری ها در
مناسب سازی تجهیزات استاندارد سازی
به وجود نمی آید.مدیر یکی از مهدهای
کودک با ابراز ناراحتی از برخی واحدهای
تولیدکننده تجهیزات بــازی می گوید:
متأسفانه برخی وسایل بــازی خریداری
شده از یک واحد تولیدی دارای ایرادها و
نواقصی بود که با پیگیری های انجام شده
مقرر شده است این نواقص برطرف شود.
وی می افزاید :با توجه به شرایط اخیر
توان مالی ما برای به روز رسانی تجهیزات
کمتر ش ــده اس ــت ام ــا ســعــی مــی کنیم
وســایــل مناسبی را در اختیار خــانــواده
ها و فرزندانشان قــرار دهیم تا انگیزه
ماندگاری آنــان بیشتر شــود .در همین
باره مدیرکل استاندارد خراسان شمالی
با اشــاره به ایــن که تاکنون هیچ یک از
تجهیزات بـــازی نصب شــده در مراکز
پیش دبستانی و مهدکودک های استان
تاییدیه استاندارد دریافت نکرده اند ،می
افــزایــد :هیچ یک از صاحبان مهدهای
کودک و پیش دبستانی ها اعالم آمادگی
و درخواست بازرسی خود را ثبت و تاییدیه
استاندارد دریافت نکرده انــد« .مهمان

نواز» بیان می کند :اداره های بهزیستی
و آمــوزش و پــرورش متولی ایــن موضوع
هستند و امیدواریم هرچه زودتــر برای
اطــاع رسانی در ایــن خصوص به اداره
کل استاندارد اقدام کنند .وی ادامه می
دهــد :مهد یا پیش دبستانی که دارای
وسایل بازی است باید تاییدیه استاندارد
تجهیزات بازی داشته باشد و در صورت
نداشتن تاییدیه ،مکلف به اصالح معایب
تجهیزات است ،در غیر این صورت باید
وسایل بازی را جمع آوری کند.
در همین بــاره سرپرست اداره مــدارس
غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره
کل آمــوزش و پــرورش خــراســان شمالی
می گوید :اداره کل استاندارد بازرسی
هــای الزم را از تجهیزات بــازی در پیش
دبستانی ها انجام می دهد و چنان چه
تجهیزات ایرادی داشته باشد ،مجوز ادامه
کار نمی دهد«.بروشکی» تصریح می کند:
هم اکنون همه مراکز پیش دبستانی باید
دارای مجوز استاندارد باشند و مدیر هر
مرکزی می تواند استاندارد سازی الزم را
انجام دهد.
وی بیان می کند :چنان چه مرکز پیش
دبستانی مجوز الزم برای فعالیت نداشته
باشد بازرسان واحد نظارتی ما از فعالیت
این تجهیزات جلوگیری خواهند کرد.

هیچ یک از
تجهیزات
بازی نصب
شده در
مراکز پیش
دبستانی و
مهدکودک های
استان تاییدیه
استاندارد
دریافت
نکردهاند

گیاهان دارویی

آشپزی

ضربان تند پروژه دپارتمان قلب

التیام دهنده زخم ها

سیب کاراملی

علوی -ساختمان دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن
(ع)بجنورد بیش از  ٩٣درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این
مطلب اظهارکرد :عملیات ساخت این پــروژه در زمینی
به مساحت  3هزار و  400متر مربع در ۲طبقه در حال
ساخت و دارای  ۳۴تخت بستری است که مقرر شده این
تخت ها به تخت های بیمارستان امام حسن (ع) اضافه
شود .دکتر «حق بین» اعتبار اختصاص یافته برای ساخت
و تکمیل این پروژه را  80میلیارد ریال دانست و افزود :این
اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تخصیص
یافته است.

علوی -درخت «چنار» از خانواده ای به همین نام است و دارای برگ و پوست با
خواص دارویی است .یک کارشناس گیاهان دارویی به ذکر مهم ترین مواد موثر
دارویی این گیاه پرداخت و گفت :درخت چنار دارای کوئرستین ،تانن ،مواد رنگی،
الکالوئید ،آالنتوئین و آسپارژین است.
«مسعود معماریانی» درخت چنار را به واسطه دارا بودن همین مواد ،التیام دهنده
زخم ها دانست و افزود :عالوه بر آن از برگ و پوست درخت چنار می توان برای
رفع ناراحتی های چشم نیز استفاده کرد .وی با اشاره به برخی موارد استعمال این
درخت در طب سنتی هم خاطرنشان کرد :پوست درخت چنار برای رفع لکه های
گردن و برص و برگ آن نیز برای معالجه درد مفاصل ،زانو و التهاب چشم مفید
است .به گفته وی ،بهتر است از این گیاه روزانه مقدار  4تا  6گرم و  3بار به طور دم
کرده استفاده شود.

 I Iمواد الزم   :کرم کارامل وانیلی  400گرم ،آب  2قاشق غذاخوری ،سیب 4
عدد ،گردوی خرد شده ،شکالت رنگی یا اسمارتیز ریز و شکالت چیپسی خرد شده
به مقدار الزم برای تزیین.
 I Iطرز تهیه   :کارامل وانیلی را داخل یک قابلمه کوچک می ریزیم و  2قاشق
غذاخوری آب به آن اضافه می کنیم .قابلمه را روی حرارت متوسط قرار می دهیم
و به طور مداوم هم می زنیم تا یکنواخت شود ،سپس قابلمه را از روی شعله برمی
داریم و سیب را داخل کارامل داغ فرو می کنیم.سیب را روی فویلی که با روغن
چرب کرده ایم ،می گذاریم و اطراف آن با قاشق ،کارامل داغ می ریزیم .سپس آن
را  30دقیقه داخل یخچال می گذاریم تا خنک شود و خودش را بگیرد .با شکالت
چیپسی خرد شده به کمک ماسوره روی آن خطوطی ایجاد و در آخر با گردوی خرد
شده ،شکالت رنگی یا اسمارتیز ریز آن را تزیین می کنیم.

خبر

