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تومان هزینه  میلیون 
ماهانه یک فرد مبتال 
بــه دمانس بــرآورد 
می شود. در ایران نیز 
هنوز آمار قطعی گرفته 
نشده اما براساس آمار 
جهانی تخمین می زنیم 
نزدیک یــک میلیون 
نفر فرد مبتال به دمانس 
در کشــور زندگــی 
می کنند. بــا توجه به 
رشد جمعیت سالمند 
پیش بینی  ر کشــو
می شود این عدد رشد 

کند.
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 نشــانه  مهــم برای 
هشــدار بروز آلزایمر: 
حافظــه،  اختــالل 
مشــکالت در انجام 
کارهای عادی، ضعف 
بیان، گم کردن زمان و 
مکان، ضعف یا کاهش 
قضاوت، مشکالت در 
تفکر ذهنــی، جابه جا 
گذاشــتن اجســام، 
تغییــرات در حاالت و 
رفتار، اختالل در درک 
تصاویر و تشــخیص 
انــدازه و فاصله آنها و 
از دست دادن انگیزه 

است. 

10

درصد ســالمندان به 
آلزایمر مبتال می شوند 
و ۳ ۰ درصد سالمندانی 
کــه در آسایشــگاه 
مجهول  دارند  حضور 
یعنی  هستند،  الهویه 
فرزندان شان آن ها را 
بدون اعالم نام و هویت 
رها کرده اند.  ۹۰ درصد 
سالمندان فعلی کشور 
یک بیمــاری مزمن ، 
۷۲ درصد آن ها ۲ و ۵۰ 
درصد آن ها ۳  بیماری 
مزمن دارند با آموزش 
اقدامات خودمراقبتی 
می توان از شدت این 

بیماری ها کاست.
 منبع: ایسنا

52

 میلیون نفر در جهان 
بــا دمانــس زندگی 
می کننــد، به گفتــه 
انجمن  مدیرعامــل 
آلزایمر ایران تخمین 
زده اند که در سال۲۰۵۰ 
این عدد به ۱۳۵میلیون 
نفر خواهد رسید؛ یعنی 
هر ۳ثانیــه در جهان 
یک نفر به دمانس مبتال 
می شود. در ایران هر 
هفت دقیقه یک نفر به 

دمانس مبتال می شود.

عددبازی

محدودیت های مقطعی 
داریم، قطع اینترنت نه

عیسی زارع پور، وزیر  ارتباطات :

۲۲

 آماده باش
  5استان برای میزبانی 

از زائران مشهد
۲۳

 با شعار آزادی حجاب
چادر از سر کشیدند

اغتشاشگران این روزها دنبال چه چیزی در کف خیابان هستند؟

۲4

 پنجشنبه     31 شهریور  1401     25 صفر  1444       سال سی ام          شـــماره  8598

 پوشش ۷0درصدی 
 هزینه های توانبخشی معلوالن

 در بخش خصوصی

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور از انعقاد 
تفاهمنامه همکاری ســازمان بهزیستی کشور 
و بیمه سالمت در راســتای »پوشش دهی ارائه 
خدمــات درمانی برای افــراد دارای معلولیت« 

خبر داد.
علی محمد قادری در مراســم انعقاد تفاهمنامه 
همکاری ســازمان بهزیســتی کشــور و بیمه 
سالمت پیرامون »پوشــش دهی ارائه خدمات 
درمانی برای افراد دارای معلولیت« که با حضور 
مدیرعامل بیمه ســالمت برگزار شد، بیان کرد: 
ما افرادی را در سازمان بهزیستی تحت پوشش 
داریم که خانواده آنها دارای چند معلول است و 
افرادی هستند که مستمرا نســبت به دریافت 

خدمات توانبخشی تقاضا دارند.
او با اشــاره بــه تفاهمنامه مذکــور گفت: این 
تفاهمنامه نقــاط جاذبی دارد کــه خانواده ها 
می توانند از آن استفاده کنند. باید تالش کنیم 
این خدمات در نظام بودجه ای کشور ریشه دار 
شوند که مستمرا بتوانیم این خدمات را که حدود 
۵۹ کد خدمت ستاره دار توانبخشی است برای 
آحاد افراد دارای معلولیــت به عنوان یک رویه 

هدفمند در بودجه داشته باشیم.
کاظمی، معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی 
کشــور نیز با بیان اینکه امسال تفاهمنامه سال 
گذشــته را تمدید می کنیم، اظهار کرد: در این 
تفاهمنامه قرار است بخش عمده ای از هزینه ای 
که برعهــده خانواده دارای فرد معلول اســت و 
از خدمات مراکز غیردولتی بهره مند می شــود، 
پرداخت شود؛ به طوری که ۷۰درصد تعرفه مرکز 
کار درمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و شنوایی 
ســنجی و هر مرکز دیگــری که افــراد دارای 
معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشی را دریافت 
می کنند، از محل این تفاهمنامه پرداخت خواهد 
شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در 

این تفاهمنامه گنجانده شده است.
وی با اشــاره به اینکه این تفاهمنامه دو تفاوت 
مهم نســبت به سال گذشــته دارد، اظهار کرد: 
از حدود ۸ خدمت ســتاره دار بــه ۵۹ خدمت 
ستاره دار ارتقا پیدا کرده و تعرفه بخش دولتی به 

بخش غیردولتی تبدیل شده است.
کاظمی افزود: دریافتی خرید خدمت یک مرکز 
توانبخشــی از محــل این تفاهمنامــه افزایش 
چشمگیر یافته اســت. وقتی خانواده ای دارای 
فرزند معلول می شود، مداخله بسیار زودهنگام 
باید صورت گیرد و بعد از تشخیص اولیه باید وارد 
کلینیک های توانبخشی شود و به طور متمادی و 
شاید سال ها خدمات خاص توانبخشی را دریافت 
کند. اکنون هزینه های ایــن خدمات باال رفته و 
شــاید عمده اقتصاد خانواده را در بر می گیرد و 
بخش زیادی از آن درآمد خانواده را تحت پوشش 
قرار می دهد و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده 

اثرگذار است.
معاون توانبخشــی بهزیستی کشــور ادامه داد: 
امیدوارم امسال با این دو تحول مهم لحاظ شده 
در تفاهمنامه از هر جهت هم خانــواده با فراق 
خاطر بیشــتری فرزندان خود را از این خدمات 
توانبخشی بهره مند کنند و هم به نظام اقتصادی 

خانواده فشار کمتری وارد شود.
ناصحی مدیرعامل بیمه ســالمت نیــز با بیان 
اینکه این نگاه در ســازمان بیمه سالمت تقویت 
شده اســت که بخشــی از خدمات یا منابع   و یا 
با همکاری سازمان بهزیستی منابع جدیدی را 
جذب و جلب کنیم، گفت: این اتفاق مهم ســال 
قبل افتاده و تفاهمنامه ای برقرار شــده اســت. 
به خاطر اینکه تعرفه های دولتی پوشــش داده 
می شــد و مابه التفاوت برای این افراد در گرفتن 
خدمت، بخش زیادی بوده و شــاید آن هم قابل 
پرداخت نبود، تصمیم مشترکی گرفتیم و آن را 
در شورای عالی بیمه مصوب کردیم که خدمت 
با تعرفــه همان مکان پرداخت شــود یعنی اگر 
خیریه است، ۷۰درصد تعرفه خیریه و اگر بخش 
خصوصی اســت، ۷۰درصد بخش خصوصی را 

پرداخت کنیم. منبع: ایسنا

کالس بدون معلم نداریم

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه برای مهر ماه کالس خالی از معلم 
نخواهیم داشــت، گفت: در فصل تابستان برای 
تامین معلــم اقدامات الزم انجام شــده و برای 
شروع سال تحصیلی مشکل خاصی درخصوص 

کمبود معلم برای دوره ابتدایی نداریم.
معصومه نجفی پازکی با بیان اینکه نخســتین 
مســئله مورد توجه کیفیت آمــوزش در دوره 
ابتدایی اســت و برنامه تمرکز و شایستگی های 
عمومی را برای دانش آموزان در این دوره درنظر 
گرفته ایم افزود:  این برنامه شامل شایستگی های 
ارتباطی همان مهارت های زبانی، شایستگی های 
فناوری و شایستگی تفکر است، بنابراین در این 
راستا بسته آموزشــی برای کالس اول ابتدایی 

تولید می شود.
او با بیان اینکه یکی از شــاخص های مهم نبود 
تکرار پایه در دوره اول ابتدایی است، خاطرنشان 
کرد: هر قدر پایه و اساس آموزش در اول ابتدایی 
دقیق تر گذاشته شــود، در پایه های بعدی هم 
می توان انتظار تحقق بهتر اهداف را داشته باشیم. 
نجفی پازکی ادامه داد: تمرکز بیشــتر معاونت 
اکنون بر ارتقاي کیفیت آمــوزش دانش آموزان 
کالس اولی و همچنین تجهیــز کتابخانه های 
کالسی است تا اینکه منبع کتابخانه کالسی در 

طراحی آموزشی معلم وارد شود. 

میز خبر

سال سخت سالمت برای آموزش و پرورش
پس از 2سال، مهر با بازگشت حدود 1۵میلیون دانش آموز به مدرسه آغاز می شود اما متخصصان می گویند که امسال عالوه بر آموزش  

سنجش سالمت روان آنها هم باید در اولویت باشد

پس از 2سال، مهر امسال با بازگشت دانش آموزان 
به مدرســه آغاز می شــود. حــدود 1۵ میلیون 
دانش آموز در کالس های درس حاضر می شوند 
و به صورت رســمی با آموزش  مجازی و آنالین 
خداحافظی می کنند. پاندمی کووید-1۹باعث 
شد که درهای مدارس در 2سال تحصیلی گذشته 
به روی دانش آموزان بسته و کالس های درس به 
اینترنت و فضای مجازی منتقل شود. حاال آنها در 
بازگشت دوباره به مدرسه شرایط متفاوتی نسبت 
به دوران قبل از کرونا دارند و به گفته کارشناسان، 
کاهش تحــرک، روابط اجتماعی، مشــارکت و 
تصمیم گیری های گروهی ازجمله آســیب های 
اجتماعی اســت که درباره این دانش آموزان رخ 
داده است. آنها تأکید می کنند که وزارت آموزش 
و پرورش سال سختی به لحاظ سنجش سالمت 
جســم و روان دانش آموزان پیش رو دارد و باید 
غربالگری سالمت روان این دانش آموزان عالوه 
بر توجه به مسائل آموزشی و تربیتی مدنظر قرار 
بگیرد تا مداخالت زودهنــگام و ارائه خدمات و 
حمایت های درمانی به موقع دربــاره آنها انجام 

شود.

تعامالت اجتماعــی دانش آموزان مجازی 
شده

آســیب هایی روحی – روانــی دانش آموزان در 
بازگشــت دوباره به محیط های آموزشی را باید 
از 3دیدگاه مورد بررســی قرار داد. سیدحسن 
موســوی چلک، رئیــس انجمن مــددکاری 
اجتماعی ایران با بیان این مطلب به همشهری 
می گوید: »اولیــن نگاه اینکــه نوجوانی دوران 
حساسی اســت، چون بچه ها بلوغ، هویت یابی، 
دوســت یابی و... را تجربه می کنند، اما برخی از 
آنها طی این مدت از محیط آموزشی و اجتماعی 
دور بوده اند. بر این اســاس آمــوزش و پرورش 
به واســطه وثوق، دسترســی به جامعه هدف و 

ارتباط مناســب والدین با مدارس در مقایســه 
با ســایر محیط های اجتماعی نقــش مهمی را 
برعهده دارد و باید برای ارتقای سالمت روانی – 
اجتماعی دانش آموزان تمهیدات ویژه بیندیشد. 
تعامــل 3ضلع دانش آمــوز، اولیای مدرســه و 
خانواده و آموزش های متناســب بــا هر یک از 
این 3گروه که در حــوزه مراقبت های اجتماعی 
و مهارت های ارتباطی ارائه می شــود، می  تواند 
نگرانی از مشــکالتی که بچه ها بــا آنها درگیر 
شده اند را کمتر کند.« موسوی چلک دومین نگاه 
را ورود دانش آموزان به مدارس بعد از 2.۵سال 
دوری عنوان می کند و ادامــه می دهد:  »در این 
مدت ارتباط بچه ها با فضای مجازی و اینترنت 
بسیار بیشتر شده و شاهد کاهش تحرک، روابط 
اجتماعی، مشارکت، تصمیم گیری های گروهی 
و... در آنها هســتیم. به همین دلیل در دورانی 
که اوج هیجان بچه هاست، عمده آنها در فضای 
مجازی و... حضور دارند و حتی دوست یابی شان 
هم مجازی شده است. این مسئله یک پیام برای 
متولیان آموزش و پرورش دارد؛ اینکه باید تمرکز 
بیشــتری در ارتقای ســالمت روان اجتماعی و 
مهارت های خودمراقبتی دانش آموزان داشــته 
باشند. در این باره باید سازوکار غربالگری درنظر 
گرفته شــود تا کودکان در معرض این آسیب ها 
شناسایی شــوند و با اســتفاده از ظرفیت های 
موجود در مراکز مشاوره و ســایر سازمان های 
مرتبط، حمایت و مداخالت روانشناختی به موقع 
را دریافت کنند.« ســومین نگاه هم به گفته این 
متخصص حوزه روانشناســی، برنامه ریزی برای 
آینده دانش آموزان است: »به دلیل پاندمی کرونا 
و آموزش های غیرحضوری، کودکان ما 1۰سال 
زودتر مجبور به استفاده از گوشی های هوشمند 
شــده اند و باید برنامه های جدید سازگار با این 
شــرایط البته با نگاه به آینده از سوی آموزش و 
پرورش اجرایی شود.« موســوی چلک فقدان 
ساختار مددکاری اجتماعی در مدارس را چالش 
جدی حــوزه آموزش می دانــد و می گوید: »در 
کشورهای توسعه یافته حوزه مددکاری اجتماعی 

یکی از محوری ترین حوزه های آموزش و پرورش 
است تا نسل سالم و مؤثری تربیت کنند. باید در 
آموزش و پرورش ایران هم این ســاختار ایجاد 
شــود که فراتر از وظایف وزارتخانه است و باید 
حاکمیت برای تامین بودجه و نیروی انســانی 
این حوزه اقدامات جدی درنظر بگیرد.« رئیس 
انجمن مددکاری اجتماعی ایران یکی از نیازهای 
سال تحصیلی جدید را غربالگری و رصد سالمت 
اجتماعی دانش آموزان عنوان می کند و می گوید: 
»امسال در حوزه ســالمت روان دانش آموزان، 
سال بسیار حساسی را پیش رو داریم و در این باره 
باید برنامه جدی تری داشته باشیم تا مداخالت 
و برنامه ریزی ها حول همین محور انجام شود.«  

تربیت چندوجهی، اولویت آموزش و پرورش 
البتــه تجربه آموزش حضــوری در 2ماه پایانی 
سال تحصیلی گذشته باعث شــده که شرایط 
مطلوب تری برای آغاز ســال تحصیلی پیش رو 
ایجاد شود، چرا که در این مدت برخی اقدامات 
تربیتی و آموزشی در مدارس برای دانش آموزان 
صورت گرفته اســت. مهدی کاظمــی، رئیس 
ستاد پروژه مهر ســال تحصیلی 14۰1-14۰2 
با تأییــد این مطلــب  به همشــهری می گوید: 
»برخی از دانش آموزان با شــروع پاندمی کرونا، 
محیط مدرسه را تجربه نکردند، به همین دلیل 
برنامه ریزی هایی از سوی معاونت های آموزشی 
و پرورشی مدارس برای ارائه آموزش های آداب 
شهروندی و دیگر مســائل تربیتی انجام گرفته 
است. رویکردی که وزارتخانه مدنظر دارد توجه 
به مسئله تربیتی در کالس درس است و معلمان 
در این باره عالوه بر بحث آموزشــی توجه جدی 
به این حوزه هم خواهند داشت. این امر به کلیه 
ادارات آموزش و پرورش در استان ها اعالم شده 
اســت.« او با بیان اینکه بحث سالمت جسمی 
دانش آموزان هم از اولویت های آموزش و پرورش 
در ســال تحصیلی جدید خواهد بــود، تأکید 
می کند: »در این باره موضوع چاقی و کم تحرکی 
دانش آموزان که در دوران کرونا تشدید شده ، از 

اولویت های معاونت تربیت بدنی است.« کاظمی 
درباره اقداماتی هم که قرار است برای غربالگری 
سالمت روان دانش آموزان انجام شود، می گوید: 
»دانش آموزان ورودی به پایه اول از همان ابتدا 
مورد سنجش سالمت روان قرار می گیرند اما با 
توجه به مصوبه ای که داریم، قرار اســت امسال 
از ظرفیت دانشــکده های مختلف در این حوزه 
برای غربالگری سالمت روان دانش آموزان دیگر 
هم بهره مند شــویم. با توجه به برنامه  ریزی ها و 
فرصت آموزش حضــوری، زمینه ای برای ایجاد 
تربیت چند وجهــی را در اختیار داریم.« معاون 
آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش 
درباره واکسیناسیون دانش آموزان هم می گوید: 
»توصیه این اســت که پروتکل های بهداشتی 
به ویژه اســتفاده از ماســک برای دانش آموزان 
رعایت شود، اما واکسیناسیون اجباری نیست. 
هم اکنون بیش از ۸۰درصد دانش آموزان باالی 
12سال 2دوز واکســن تزریق کرده اند و توصیه 
می شــود که دوز یادآور را هم تزریق کنند. در 
گروه ســنی زیر 12ســال هم براساس پروتکل 
وزارت بهداشت توصیه به تزریق یک دوز واکسن 

با رضایت خانواده هاست.« 

حضور کودکان در مــدارس نگران کننده 
نیست 

بازگشایی مدارس و برقراری کالس ها به صورت 
حضوری با توجه به ماهیت فعلی ویروس کرونا، 
نگران کننــده به نظــر نمی رســد و خطری هم 
دانش آمــوزان را تهدید نمی کند. ایــن نکته را 
هم دکترحمیــد عمادی، عضــو کمیته عملی 
واکســن کوویــد-1۹در وزارت بهداشــت به 
همشهری می گوید و درباره اینکه چه اقداماتی 
می تواند منجر به کاهش خطــر ابتال به بیماری 
در دانش آموزان هنگام حضور در مدارس شود، 
بیان می کند: »یکــی از مهم ترین نــکات این 
اســت که نه تنها دانش آموزان که ســایر افراد 
جامعه هم هنگام استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی از ماسک اســتفاده کنند تا خطر انتقال 

آلودگــی را کاهش دهند. به نظر نمی رســد که 
بحث استفاده اجباری از ماسک در کالس های 
درس قابل اجرا باشــد چرا که هم هزینه بر است 
و هم کودکان ممکن اســت کمتر به این مسئله 
توجه داشــته باشــند. اما برخی نکات ازجمله 
رعایت بهداشت تنفس و شست وشوی دست ها 
می تواند به آنها کمک کند.« عمادی درباره اینکه 
هم اکنون شیوع بیماری کرونا در گروه های سنی 
پایین تر به چه صورت اســت، توضیح می دهد: 
»با وجود اینکه بیماری شدید نیست و منجر به 
مرگ هم نمی شــود اما همین حاال هم بیماران 
بســیاری به دلیل عفونت های تنفسی فوقانی به 
بیمارستان ها مراجعه می کنند که در میان آنها 
کودکان هم هستند. عفونتی که کشنده نیست 
و عالئمی شبیه سرماخوردگی دارد، اما یکی از 
مشــکالت آن بهبود دیرهنگام در برخی افراد 
است که گاهی تا 2ماه هم طول می کشد. ممکن 
است برخی عالئم ازجمله ترشــحات چرکی و 
خستگی هم در آنها باقی بماند و موجب آزارشان 
شود، به همین دلیل رعایت پروتکل ها می تواند 
منجر به کاهش انتقال بیماری در این کودکان 
شــود.« او درباره ضــرورت تزریق واکســن به 
دانش آموزان هم می گوید: »در سویه اومیکرون، 
واکسن های موجود اثر محافظت کننده ندارند و 
بیماری واکسن گریز شده است. به همین دلیل 
با وجود اینکه همچنان توصیه بر تزریق واکسن 
برای افزایش ســطح ایمنی اســت، اما اجباری 
برای تزریق واکســن در گروه های سنی پایین 
وجود ندارد. البته با شــروع فصــل پاییز، پیک 
عفونت تنفسی در کودکان و بزرگساالن را داریم 
اما ایــن موضوع در دانش آمــوزان نگران کننده 
نیســت. بیشــترین نگرانی درباره افراد دارای 
بیماری های زمینه ای است و کودکان سالم که 
بیماری های زمینــه ای ندارند، در معرض خطر 
چندانی نیستند. با رعایت پروتکل های بهداشتی 

مشــکل چندانی برای حضور 
 کــودکان در مــدارس وجود

نخواهد داشت.« 

وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت 

اجــرای طــرح رتبه بندی معلمــان گفت: آموزش
فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند 
و چندبار از ما مهلت خواستند. امروز مهلت تمام می شود اما 
اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد، برای آنها 
فرصتی را ایجاد می کنیم. بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و 
ثبت کردند، ارزیابان نظر می دهند و به هیأت ممیزه ارسال 

می کنند تا احکام صادر شوند.
یوسف نوری در حاشیه مراسم جشــن غنچه ها و آغاز سال 
تحصیلــی 14۰2-14۰1 که در دبســتان و کودکســتان 
صاحب الزمــان، منطقه11 آموزش و پرورش شــهر تهران 

برگزار شد، با بیان اینکه پنجشنبه»جشن شکوفه ها« برای 
دانش آموزان اول ابتدایی برگزار می شود و روز شنبه مراسم 
بازگشــایی مدارس را با حضور رئیس جمهور داریم گفت: 
شاهد حضور میلیونی دانش آموزان در فرایند تعلیم و تربیت 

با تدریس یک میلیون معلم هستیم.
او درباره رتبه بندی معلمان اظهار کــرد: فرهنگیان در حال 
بارگذاری مدارک هســتند و چندبار از ما مهلت خواســتند. 
31شهریور مهلت تمام می شود اما اگر افرادی جامانده باشند و 
دلیل هم داشته باشند برای آنها فرصتی را ایجاد می کنیم. بعد از 
اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند، ارزیابان نظر می دهند و 

به هیأت ممیزه ارسال می کنند تا احکام صادر شوند.

نوری افزود: انتظار داشتیم مدارک زودتر بارگذاری شود اما 
به هر دلیلی ازجمله تابستان و سفر همکاران، این امر قدری با 
تأخیر مواجه شد و توقع ما این است که همکاران کار را تمام 
کنند تا ارزیابان نظر خود را بدهند و رتبه افراد مشخص شود.
او درباره تمهیدات بازگشت ۹۰۰هزار دانش آموز بازمانده از 
تحصیل به مدرسه نیز گفت: سال گذشته آمار بازماندگان، 
همین تعداد بود. سال گذشته در یک و نیم ماهی که مدارس 
باز شــدند یعنــی از 14فروردین تا آخر خرداد توانســتیم 
1۶4هزار نفر از این تعداد را برگردانیم. دیروز در حضور معاون 
اول رئیس جمهور بودیم تا برنامه ای را داشته باشیم و هرتعداد 
از دانش آموزان بازمانده از تحصیل را بتوانیم برگردانیم مگر 

موارد نادری که دیگر امکان جذب آنها وجود نداشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: به نظــر می آید نباید فردی را 
داشته باشیم که جذب نشود. به عنوان نظام تعلیم و تربیت 

باید تالش کنیم هیچ دانش آموزی محروم از تحصیل نماند.
او درباره کمبود معلم در ســال تحصیلی جدید عنوان کرد: 
کسری معلم داریم و ســازوکارهایی را اتخاذ کردیم ازجمله 
اضافه تدریس همکاران شاغل، تدریس بازنشسته ها، خرید 
خدمات، سرباز معلم و بخشی از طریق دانشجویان سال چهارم 
دانشگاه فرهنگیان که تعدادشان ۶3۰۰ نفر است و مجوز آن 

را دریافت کرده ایم تا امسال را بدون کسری معلم طی کنیم.
منبع: ایسنا
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 انواع دمانس را بیماری 
تشــکیل  آلزایمــر 
می دهد. در جهان که 
سن ســالمندی باالی 
۶۵سال اســت افراد 
۶۵سال به باال در خطر 
اما  هستند،  بیشتری 
در ایران سالمندی ما 
۶۰سال به باال است که 
این افــراد در معرض 
خطر ابتال هستند. بین 
۵ تــا ۱۵درصد امکان 
ابتالی ارثــی بیماری 

وجود دارد.
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