ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﻣﻬﺮ1397

ﺟﺎﻣﻌﻪ

روﯾﺪاد

گزارش »شرق« درباره وضعیت سالمندی جمعیت ایران تا  ۳۳سال آینده

ﻧﮕﺎه

محک در صدر سازمانهای
مردمنهاد جهان

ایران پیر ۱۴۳۰

ناشنوایان را دریابیم!

12

جمعیت ســالمندان ایرانی تــا  ۱۴۳۰به بیش از
 ۳۰درصــد کل جمعیت کشــور میرســد؛ یعنی در
آن سال از هر ســه نفر ایرانی یک نفر سالمند است.
درحالحاضر ایــن آمار یک به  ۱۱نفر اســت .بر این
اســاس ،در ســال  ۱۴۳۰درصد جمعیت سالمند در
ایــران از میانگین جهان و آســیا بیشــتر خواهد بود.
ســالمندان پرتعدادی که آن سال را تجربه خواهند
کــرد ،متولدان دهه  ۶۰هســتند .ایــران در دهه ۶۰
رشــد جمعیتی باالیی را تجربه کرد و کسانی که در
این دهه متولد شــدند در هر برهه از زندگی خود با
کمبودهایی مواجه بودند .سالهای اول زندگیشان
با کمبود شــیر خشک آغاز شد ،به ســن مدرسه که
رســیدند در مدارس چند شــیفته ثبتنــام کردند و
بهســختی روی نیمکتهای سه ،چهار نفره کنار هم
نشستند .درسشــان که به پایان رسید و میخواستند
وارد دانشــگاه شــوند ،با کمبود ظرفیت دانشگاهها
مواجه شــدند .در ادامه هم اشــتغال مســئله اول
دهه شــصتیها بود اما عمال فرصت شــغلی کافی
برایشان فراهم نشد .این مشکل و معضل همینطور
دامنگیر متولدان این نســل بــود و خواهد بود تا به
پیری برسند .این نســل تا  ۳۳سال دیگر پا به دوران
سالمندی میگذارند .با توجه به سرشماری سال ،۹۵
درحالحاضــر نزدیک به  ۱۰درصد جمعیت کشــور
سالمندند؛ ســالمندانی که طبق شواهد با مشکالت
زیادی از جمله مشکالت رفاهی و بهداشتی روبهرو
هستند .طبق پیشبینیها این تعداد تا سال  ۱۴۳۰به
بیش از  ۳۰درصد خواهد رســید و اگر از همین حاال
مســئوالن به فکر حل مشــکالت رفاهی ،بهداشتی،
امنیت مالــی و حمایت اجتماعی آنها نباشــند ،بار
دیگر آنها در سنین ســالمندی دچار بحران و کمبود
خواهند شد.
به دنبال این ســؤال که مســئوالن چه برنامهای
برای ســالمندان در سال  ۱۴۳۰دارند ،به سراغ مهین
ســادات عظیمی ،رئیس اداره ســالمت ســالمندان
وزارت بهداشــت رفتیــم .او ابتدا دربــاره جمعیت
ســالمندان کشــور به »شــرق« میگوید» :جمعیت
ســالمند بر اســاس سرشماری ســال  ۹۵نزدیک به
 ۹٫۲۸درصد اســت؛ یعنــی از ۷۹میلیون جمعیت
کشــور هفت میلیونو ۴۰۰هزار نفر ســالمند داریم.
پیشبینی میشود جمعیت ســالمند ایران تا هفت

انگلیســی -علم طلســمات -فروختن جنس بنجل
 -۱۰نســیم شب -مسافر ســرزمین عجایب -ترسناک
 -۱۱بــرادری -باجنــاق -جانــور اهلــی علفخــوار
 -۱۲دوران کودکی -فیلمی ماندگار ســاخته داریوش

ســال دیگر به  ۱۰درصد و تا ســال  ۳۳ســال دیگر،
یعنی تا  ،۱۴۳۰به بیش از  ۳۰درصد برسد .وضعیتی
که برای ایران در ســال  ۱۴۳۰پیشبینی میشود این
است درصد جمعیت سالمند ایران از میانگین جهان
و آسیا بیشتر خواهد بود .زمانی که ما میگوییم بیش
از ۳۰درصــد جمعیت ســالمند خواهــد بود؛ یعنی
تقریبا از هر ســه نفر ایرانی یک نفر ســالمند خواهد
بود«.
عظیمــی ادامه میدهــد» :وقتی ســن افراد باال
مــیرود خطر ابتال بــه بیماریهــای غیرواگیر مانند
باالرفتن فشار خون ،قند خون ،بیماریهای عضالنی
یا پوکی اســتخوان زیاد میشــود .تغذیه نامناسب،
نداشــتن فعالیت فیزیکــی ،اســتعمال دخانیات و
اســتفاده از الکل میتواند خطر ابتال به بیماریهای
غیرواگیر را با باالرفتن سن افزایش دهند .پس اگر ما
در طول زندگی از این عوامل خطر پیشــگیری کنیم،
میتوانیم ســالم پیر شــویم .مطالعات نشــان داده
است که اگر افراد زندگی ســالمی نداشتهاند اما در
ســالمندی شیوه زندگیشــان را تغییر دهند و سالم
زندگــی کنند ،باز هم ایــن کار میتواند اثرات مثبتی
برای آنها داشــته باشــد و میتواند جلوی پیشرفت
بســیاری از بیماریهایشان را بگیرد .اگر ما مداخالت
بهداشتی را بهموقع و میزان کافی انجام دهیم لزوما
ســالمندی با بیمــاری و هزینههای پزشــکی همراه
نخواهد بود«.
او در بخــش دیگری از ســخنانش درباره برنامه
اداره سالمت ســالمندان وزارت بهداشت میگوید:
»در اداره ســالمت ســالمندان وزارت بهداشــت دو
برنامه اصلی درباره آموزش شیوه زندگی سالمندی
در دوره سالمندی و مراقبتهای ادغامیافته سالمت
ســالمندان هســت .با رعایت شــیوه زندگی ســالم
میتوان ســالم پیر شــد یا در صورت وجود بیماری
عــوارض آن را کنترل کرد و جلوی ناتوانی را گرفت.
در واقــع اینکه فرد در طــول زندگی ،چگونه زندگی
کرده اســت ،وضعیت سالمتی دوران سالمندی او را
مشخص میکند.
اما حتی اگر در سالمندی هم شیوه زندگی سالم
بهکار گرفته شــود ،بــاز هم مؤثر اســت و از بروز یا
پیشــرفت ناتوانی جلوگیری میکنــد .این آموزشها
به دو شــکل آمــوزش گروهــی و چهرهبهچهره در

خانههای بهداشــت ،پایگاه ســالمت و مراکز جامع
ســالمت درخصوص تغذیه ،فعالیت بدنی ،مراقبت
از کمــر و زانــو ،مراقبــت از پاها ،پوکی اســتخوان،
پیشــگیری از حــوادث ،بهداشــت دهــان و دندان،
یبوست ،بیاختیاری ادرار ،یائسگی ،استرس ،حافظه،
خواب ،روابط زناشویی ،رانندگی ،استعمال دخانیات،
ترک سیگار و ســایر موارد برحســب نیاز سالمند بر
اساس مراقبتهای انجامشــده ،به سالمندان داده
میشــود .در بحث آموزش زندگی سالم آموزشها
به صورت گروهی و چهرهبهچهره انجام میشود در
بحث مراقبتهای ادغامیافته به ارزیابی ،تشــخیص
و درمــان بیماریهای غیرواگیری که در ســالمندان
شــایع است ،میپردازیم .تالش ما این است که افراد
در ســنین باال به خانواده وابسته نباشند و به صورت
مستقل زندگی کنند«.
براســاس آخرین آمارهای ســازمان ملل در سال
گذشــته میالدی۹۶۰ ،میلیون نفر معادل  ۱۳درصد
از ســاکنان کره زمین از ۶۰ســالگی عبــور کردهاند،
جمعیتی که ساالنه سه درصد به تعداد آنها افزوده
میشــود؛ افزایش جمعیت سالمندان تا جایی پیش
خواهد رفت که براســاس گزارشهای سازمان ملل
تا سال  ۲۰۵۰حدود یکچهارم یا بیشتر تمامی نقاط
جهان بهجز آفریقا را ســالمندان تشــکیل میدهند.
پیشبینی میشود شمار سالمندان تا سال  ۲۰۳۰به
 ۱٫۴میلیارد ،تا  ۲٫۱ ،۲۰۵۰میلیارد و تا ســال  ،۲۱۰۰به
 ۳٫۱میلیارد نفر برسد .تعداد زیادی از کشورها با روند
پیرشــدن جمعیت در کشورشان روبهرو هستند و هر
یک از آنها برنامههایی برای خود دارند؛ بهطور مثال
در کشور ترکیه نخستین برنامه پنجساله توسعه آنها
برای مواجهه با پیرشــدن جمعیت به مراقبتهای
بهداشتی از ســالمندان توجه داشت .در این برنامه
اعتباراتــی بــرای تجهیــزات و نیازهــای خانههای
سالمندان تخصیص داده شده بود .ارائه خدمات به
افراد ســالمند به نهادهای دولتی و عمومی محدود
نشده بود ،بلکه سازمانهای داوطلبانه در این رابطه
نیز تشویق به همکاری شده بودند .این سیاستها در
دیگر برنامه توسعه دنبالشده در این کشور نیز ادامه
داشــت .حکومت انگلستان نیز ســالمندی را برای
سالهای طوالنی اســت که تجربه میکند .اهمیت
روزافزون سالمندان روی اقتصاد و خدمات دولتی در

مهرجویی -رنگنشــده!  -۱۳نشانکرده -پیشامضا
 -۱۴هســتی و وجــود -ســرماخوردگی -کمربنــد
مســیحیان  -۱۵فاقد نظم و قانون و قاعده -فرکانس
رادیویی.
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افقي :
 -۱از پهلوانان ایرانی شاهنامه -آماده -محصل
مراکــز علوم دینی  -۲نوعی حلوا -عفو -شمشــیر
زن -سمتوسو  -۳واحد شــمارش لباس -ایالتی
در آمریکا -حشرهای با تنه دراز  -۴کشور جزیرههای
گرانیتی در شــرق آفریقا -نویســنده فرانســوی اثر
انســان وحشــی  -۵دچار توهم -بنایی تجاری در
بازارهای ســنتی و قدیمی  -۶کیســه پول قدیمی-
شــتر بیکوهان -لقب پادشاهان روسیه بود  -۷به
دار آویختهشده -قسمت استوانهای چاه -خروس
عربی  -۸گنده -تخم کتان -امامان -پیشــوند فعل
مضارع  -۹گوشــت عــرب -مهربانی -همه وجود
آدمی  -۱۰ســیاره زهره -بالــش -دیدهها در طلب
لعل ...خون شد  -۱۱مخفی -شستوشوی باعجله
و سرسری  -۱۲کشــوری در شمال دریای کارائیب-
عقیم  -۱۳نگهبان راه -نان خردشده در آبگوشت-
پرندهای با منقــار کوتاه  -۱۴پوســتین -کارها -ارز
مرجع در مبــادالت بینالمللــی -دومین دورقمی
 -۱۵بسیار -ماده اولیه چسب و رنگ -گمراه.
عمودي :
 -۱مناره مســجد -مثنوی مشــهوری ســروده
خواجــوی کرمانــی  -۲از زبانهــای زنــده دنیا-
شــصتمین ســوره قرآن -آینده  – ۳بازشــناختن-
روبهروشونده  -۴تیر پیکاندار -شبهای عربی -نام
قدیم مشهد  -۵از جنس الیاف پنبه -روشناییها-
کبوتر صحرایی  -۶پس از رمضان -مشهور -روشن
و تابناک  -۷ماســاژ -هر هفته -گل ســرخ  -۸پدر
مردگان -مرکز اســتان صالحالدین در عراق  -۹بله
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ﻋﮑﺲ :ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪى ،اﯾﺮﻧﺎ

 مدیرعامل محک گفت» :جامعه مدنی ایران
افتخاری جهانی رقم زد و اعضای خانواده بزرگ
محــک ثابت کردنــد ظرفیت کار خیــر در ایران،
رتبه یــک جهانــی را دارد«.آراســب احمدیان،
مدیرعامل این ســازمان ،با بیــان اینکه خانواده
بزرگ حامیان کودکان مبتال به سرطان در محک
در بیســتوهفتمین ســال فعالیــت خــود و در
هشتمین ممیزی شرکت بازرسی بینالمللی SGS
توانســته باالترین امتیاز را در جهان کســب کند،
گفت» :این شــرکت اعالم کرده اســت که محک
با کسب امتیاز  ۹۷/۵درصد ،در ممیزي استاندارد
بینالمللي  NGO Benchmarkingحائز باالترین
امتیاز در جهان شــد«.وی افزود» :در هشــتمین
دوره ارزیابــی  NGO Benchmarkingکه محک
به طور داوطلبانه برای مطابقت عملکرد خود با
استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین شیوه
صــرف کمکهــای مردمی در آن شــرکت کرده
است ۳۲۸ ،ســازمان مردمنهاد از سراسر جهان
شــرکت کردند کــه  ۱۷۲ســازمان از آمریکا۲۴ ،
سازمان از اروپا ۵۱ ،سازمان از آفریقا و  ۸۱سازمان
از آسیا در این ارزیابی حضور داشتند .در این میان
خانــواده بزرگ محک موفق شــد بــا اخذ امتیاز
 ۹۷/۵درصد در صدر جهان بایستد«.احمدیان با
اشاره به اینکه محک اولین سازمان غیردولتی در
منطقه خاورمیانه است که گواهینامه استاندارد
 NGO Benchmarkingرا اخذ کرده ،گفت» :این
اســتاندارد بر اســاس آنالیز عملکرد  ۲۵سازمان
بــزرگ غیردولتی توســط شــرکت  SGSشــکل
گرفته اســت و چارچوب بهترین شیوههای اداره
سازمانهای غیردولتی در ســطح بینالمللی را
ارائه میدهــد«.وی گفت» :خانواده بزرگ محک
 ۲۷سال است که حامی کودکان مبتال به سرطان
بوده .بهواسطه نیکوکاری مردمان ایرانزمین در
هر شــرایطی ،اعم از خوب یا بد ،درمان کودکان
مبتال به ســرطان بــه دلیل ناتوانــی در پرداخت
هزینهها و مشــکالت تحمیلشــده بر خانوادهها
متوقف نشده تا در سایه این حمایتهای مستمر،
آرزوی کودکان از بودن یا نبودن ،به چگونهزیستن
در آینــده تغییر کند .این خانواده در این ســالها
توانســته با حضور مســتمر خــود و ترکنکردن
کودکان در مســیر درمان ،هزاران کودک مبتال به
ســرطان را نجــات دهد که بیش از شــش هزار
فرزنــد بهبودیافته محک در شــمار این کودکان
هســتند .امروز حاصل عملکرد محک با اتکا به
این خانواده در صدر جهان ایســتاده و افتخاری
برای تمامــی ایرانیانی آفریده که بــاور دارند بر
ســر آنم که گر ز دست برآید ،دست به کاری زنم
که غصه سرآید .بیشــک با امید و پایداری روی
اهداف و همراهی مداوم اســت که غصهها سر
میآید«.احمدیان کســب برتریــن جایگاه در بین
ســازمانهای مردمنهاد بر اساس استانداردهای
ملــی و بینالمللــی در هــر یــک از حوزههای
فعالیتهای محک را از اهداف بیانیه چشمانداز
محک دانست و ادامه داد» :جامعه مدنی ایران
الگویی بــرای جهانیان اســت و ما بــاور داریم
که اعضای ایــن خانواده میتوانند بــه باالترین
رتبههای جهانی دســت یابند .این موفقیت را به
نیکــوکاران ایرانی تبریــک میگوییم و امیدواریم
بتوانیــم با همراهی یکدیگر ،کمترین رتبه در ابتال
به بیماری ســرطان و بیشترین آمار را در بهبودی
فرزندانمان داشــته باشــیم که این تنها با تداوم
حضورتان در کنار کودکان مبتال به سرطان ممکن
میشود«.
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انگلستان باعث شده طرحهای متعددی برای بهبود
آگاهی نسبت به سالمندی و در نتیجه خدمات بهتر
ارائه شــود .برای مثال حکومت انگلستان یک گروه
تخصصی از وزرا در زمینه سالمندان دارد .کمیسیون
ســلطنتی مراقبتهــای بلندمدت نتایج را منتشــر
میکنــد و یک گروه ویــژه هم وجــود دارد که روی
ســالمندی فعال کار میکند و گزارشهای متعددی
را در این زمینه منتشر میکند.
به گفته محســن ســلماننژاد رئیــس دبیرخانه
شــورای ملی ســالمندان کشــور در ایــران نیز باید
برای ســالمندان منابع مالی مشــخص شــود .او در
گفتوگو با »شــرق« میگوید »اگر برای یک سالمند
منابع مالی مشــخصی تعریف نشــود ،بسیار سخت
میتوانــد با یک حقوق بازنشســتگی زندگی کند .به
همین خاطر باید صندوقها و منابع مالی مشخصی
برای آنهــا تعریف شــود .آنهــا در دوران جوانی و
میانســالی باید ثروت خود را بــه دوران پیری منتقل
کنند تا در زمان پیری دچار مشــکل نشــوند .بخشی
از این راهکارها در بســیاری از کشورها اجباری است
و بخشــی دیگر ارادی؛ بهعنوان مثال در بســیاری از
کشورهای پیشرفته بیمه مراقبت طوالنیمدت وجود
دارد .زمانی که فرد در ســنین باال نیاز به مراقب پیدا
میکنــد ،بیمه هزینــه آن را پرداخــت میکند .این
بیمه زمانی پرداخت میشــود که در سنین جوانی و
میانسالی هزینه آن را از طریق بیمهها پرداخت کرده
باشــید .بنابراین ما باید به دنبــال چنین راهکارهایی
باشیم«.
او با بیان اینکه ســالمندان کشــور درحالحاضر
وضعیت چنــدان خوبی ندارند؛ ادامه داد» :میتوان
راهکارهایی ارائه داد که ســالمندان دو تا ســه دهه
آینــده وضعیت بهتری داشــته باشــند .ســند ملی
سالمندان چراغ راهی است برای اینکه سالمندان در
دهههای آینده شــرایط بهتری را تجربه کنند .در این
سند ما از تجربیات دیگر کشــورها استفاده کردهایم
و در آن راهکارهــا و اهــداف را مشــخص کردهایم.
خوشــبختانه چند ماه گذشــته در حال بررسی نظام
حقوقی ســالمندان بودیم؛ پیشنویس آن هم تهیه
شــده .اگر بتوان در آینده الیحههایي تقدیم مجلس
کرده و بخشهایی که نیاز به قانون دارد را ســریعتر
جلو ببریم میتوان شاهد بهبود شرایط سالمندان در
کشور بود .با توجه به رشد سالمندان در کشور بسیار
مهم است که از همین حاال به فکر شرایط سالمندان
سالهای آینده باشیم«.
سالمندان تنها
شهال کاظمیپور ،استاد دانشگاه و جمعیتشناس
پیــش از این در گفتوگو با ایســنا دربــاره وضعیت
تأهل ســالمندان در کشــور چنین توضیح داده بود:
»درحالحاضر از میان ســالمندان  ۶۰سال به باال ۹۱
درصد از مــردان و  ۵۴درصد زنــان متأهل و دارای
همسر هستند .مهمترین دلیل تنهازیستی سالمندان
نیز به علت فوت همسر اســت و تنها  ۱٫۴درصد به
دلیل طالق ،بدون همســر هســتند« .او در ادامه با
بیان اینکه  ۸٫۵درصد از  ۲۴میلیون خانوار کشور در
سال  ۹۵یکنفره بودند ،به تشریح میزان خانوارهای
تکنفره در میان سالمندان پرداخت و گفت» :حدود
پنج میلیون خانوار در کشــور هســتند که سرپرست
آنها بیش از  ۶۰سال دارد .همچنین حدود  ۲۲درصد
از خانوارهای دارای افراد  ۶۰ســال به باال به صورت
یکنفــره زندگی میکنند .به عبــارت دیگر این افراد
قوم و خویشــی ندارند و تنهــا زندگی میکنند که در
این حالت بر میزان مشکالت آنها نیز افزوده میشود
و نیاز به مراقبت بیشتری دارند«.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2212
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2212
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 اولین بــاري که با ناشــنوایان آشــنا شــدم ،در
کالسهاي درس دکترا بود .من فارغالتحصیل رشته
زبانشناسي هســتم .اســتادم به من مقاله ميداد
تا بخوانم و حیطه عالقهام را براي نوشــتن رســاله
دکتــرا انتخاب کنم .مقالهها کار خود را کردند و من
تصمیــم گرفتم روي یکي از مباحث نحوي-معنایي
و اینکــه ناشــنوایان چگونــه آن را تولیــد ميکنند،
تحقیق کنم .براي تکمیل رســالهام باید از ناشنوایان
نمونه جمالت )نوشــتاري( جمــعآوري ميکردم.
روز اولــي که به مدرســه آنها رفتم ،خیلي ســعي
کردم جلوي اشــکم را بگیرم و محکم باشم .چون
برخالف مدرســههاي دیگر که صداي جیغ و بازي و
حرفزدن بچهها ،ناخودآگاه انسان را به لبخند وادار
ميکند ،در این مدرســهها صداي سکوت طنینانداز
اســت .کالسها کمتعداد و کمجمعیتاند؛ بچهها
اما خنــدان و پرانــرژي .زنگهاي تفریح با شــور و
شــوق با زبان اشــاره با هم حرف ميزنند .اما اولین
خبــر تکاندهنده برایم این بــود که معلمها عموما
زبان اشــاره نميداننــد و با لبخوانــي و پانتومیم
تالش ميکنند به این بچهها ریاضي و علوم و تاریخ
یاد بدهنــد .آنها از این روش تحــت عنوان »ارتباط
کلي« نام ميبرند .در این روش معلم با اســتفاده از
امکانات موجود )مثل لبخواني ،پانتومیم و وسایل
کمکآموزشــي( با ناشــنوا ارتباط برقــرار میکند.
دلیل ممنوعیت اســتفاده از اشاره را که ميپرسیدم،
ميگفتند اداره آموزشوپرورش استثنائي زبان اشاره
را به رســمیت نميشناســد و اســتفاده از آن را در
مدارس ممنوع کرده است .این در حالي بود که من
در مقاالت خارجي خوانده بودم که مثال در استرالیا
ممنوعیت استفاده از زبان اشاره )و این تفکر اشتباه
که زبان اشاره براي آموزش ناشنوایان مناسب نیست
و تمرکز آموزش باید روي زبان گفتاري باشد( تا سال
 ۱۹۷۹بوده است .این یعني ما از آنها و علم روز دنیا
 ۳۸سال عقبیم! جالب اینجاست که پدر و مادر این
بچهها هم که اغلب شــنوا هســتند ،اعتقاد و درکي
نســبت به زبان اشــاره ندارند و اصوال با لبخواني
با فرزندانشــان ارتباط برقرار ميکنند .تصور کنید که
زباني
رابطــه مادر و فرزندي که چقدر در گرو ارتباط ِ
مفصل است ،در چنین شرایطي محدود ميشود! این
در حالي است که زبان اشــاره مانند سایر زبانهاي
بشر یک زبان طبیعي است ،زبان اول ناشنوایان است
و تمــام نیازهاي آنها را برای ارتباط برآورده ميکند.
یک مطالعه نشــان داده که وقتي نوزاد ناشــنوا در
بدو تولد در معرض زبان اشاره قرار ميگیرد ،همان
غان و غون نوزاد شنوا را با دستانش انجام ميدهد
)این فوقالعاده نیســت؟(بهتدریج متوجه شدم که
معلمها در تدریس بیشــتر درسهــا به این بچهها
دچار اشکال هســتند و مجبورند مباحث سنگین را
حــذف کنند یا امتحان را ســاده بگیرند .حتي خیلي
از این بچهها چندین ســال یک پایه را ميخوانند تا
باالخــره قبول شــوند .حاال فکر کنیــد تکلیف کار و
ازدواج و ادامــه تحصیل این بچهها چه ميشــود.
البته ناگفته نماند که پیشــرفتهاي پزشــکي اخیر
مثل پیوند حلزون گوش و ســمعکهاي پیشــرفته
کمک شایاني به ناشنوایان کرده است اما این نکته را
هم باید اضافه کرد که بهترین زمان کاشــت حلزون
پیش از دو ســالگي است .در واقع ،نتیجه این عمل
براي ناشنواي مادرزاد بزرگســالي که دوران حیاتي
زبانآموزي را پشــت سر گذاشته ،به اندازه کسي که
در یک یا دو سال اول زندگي این پیوند را انجام داده،
موفقیتآمیز نخواهد بود.
ادامه در صفحه ۱۳

