آهَختي هزمش تَدى
سِ هشحلِ ی ػوذُ ی سضذپسشاى ػثاستٌذاص -1:اٍلیي هشحلِ اص صهاى تَلذ تا ضص سالگی است  -2هشحلِ ی دٍم اص ضص تا چْاسدُ
سالگی است -3 .آخشیي هشحلِ ،سٌیي چْاسدُ سالگی تا تضسگسالی است .
امٌَى دس ایي هقالِ تِ هشحلِ ی دٍم هی پشداصینفٌَى تشتیت هشداًی تَاًا
اص ضص تا سیضدُ سالگی :آهَختي هزمش تَدى
دس حذٍد ضص سالگی تغییش هْوی دس پسشاى سخ هی دّذ .دس ایي سي جٌسیت هزمش پسشاى تِ صَست ًاگْاًی تشٍص پیذا هی مٌذ .حتی
پسشّایی مِ صیاد تلَیضیَى تواضا ًنشدُ اًذ ،ینثاسُ ػالقِ هٌذ هی ضًَذ مِ ضوطیشتاصی مٌٌذ ،ضٌلی هاًٌذ صٍسٍ تپَضٌذ ،دػَا مٌٌذ،
مطتی تگیشًذ ٍ سشٍصذای صیاد تشپا مٌٌذ .اتفاق دیگشی ًیض سخ هی دّذ مِ ٍاقؼاً اّویت داسد مِ سشاسش جْاى هطاّذُ ضذُ است،
پسشتچِ ّا دس حذٍد ضص سالگی تِ پذس ،پذسخَاًذُ یا ّش هشد دیگشی مِ دس اطشافطاى تاضذ «هی چسثٌذ» ٍ هی خَاٌّذ تا اٍ تاضٌذ ،اص
اٍ تیاهَصًذ ٍ اصسفتاسش الگَتشداسی مٌٌذ .آًْا هی خَاٌّذ «تذاًٌذ مِ چگًَِ یل اًساى هزمش» تاضٌذ
اگش پذسی دس ایي صهاى تِ پسشش تی تَجْی مٌذ  ،پسش تشای جلة تَجِ اٍ تا توام ٍجَد تالش هی مٌذ .یل تاس تا پسشی هطاٍسُ هی
مشدم مِ تِ تیواسی سختی دچاس ضذُ تَد ،اها ّیچ دلیل ٍاضحی تشای تیواسی اش ٍجَد ًذاضت .اٍ دس تخص ICUتستشی تَدٍ .قتی
پذسش مِ یل ماسضٌاس تَد ٍ تشای ضشمت دس مٌفشاًسی تِ خاسج اص مطَس سفتِ تَد ،تاصگطت ،پسش تْثَد یافتٍ .قتی پذس تشای
مٌفشاًس دیگشی ػاصم سفش ضذ ،هجذداً تیواسی پسش ػَد مشد .اص پذس خَاستین مِ ضیَُ ی صًذگیص سا تغییش دّذ ،صیشا اٍ سالی ّطت
هاُ دس سفش تَد .اٍ ایي ماس سا اًجام داد ٍ اص آى تِ تؼذ پسش دیگش تیواس ًطذ .
پسشّا صشفاً تشای آًنِ ػالقِ ی پذسضاى سا تِ خَد جلة مٌٌذ حتی هوني است دصدی مٌٌذ ،سختخَاب خَد سا خیس مٌٌذ ،دس هذسسِ
سفتاس خطًَت تاسی داضتِ تاضٌذ ٍ تِ هطنالت سفتاسی هختلفی دچاس ضًَذ
هادساى ّوچٌاى هْن ّستٌذ
ایي تغییش ػالقِ ی ًاگْاًی مَدك تِ پذس تِ هؼٌای آى ًیست مِ هادس صحٌِ سا تشك هی مٌذ .دس تشخی مطَسّا هادساى اغلة دس ایي
سي اص پسشاًطاى فاصلِ هی گیشًذ تا آًْا سا پشطاقت پشٍسش دٌّذ .دس اًگلیس ًیض خاًَادُ ّای هشفِ پسشاًطاى سا دس ایي سي تِ
هذاسس ضثاًِ سٍصی هی فشستٌذ ،اها هَضَػی مِ موتش دس هَسد آى صحثت ضذُ« ،ضْاهت تشتیت هشداى خَب» است .پسشاى تایذ تذاًٌذ
مِ هی تَاًٌذ سٍی هادسضاى حساب مٌٌذ ٍ هجثَس ًیستٌذ تش احساسات لطیف خَد سشپَش تگزاسًذ .اگش آًْا تتَاًٌذ دس ػیي حال مِ تِ
هادسضاى ًضدیل ّستٌذ ،پذس سا ًیض تِ جوغ خَد اضافِ مٌٌذّ ،وِ چیض تِ تْتشیي ًحَ پیص هی سٍد .اگش پذسی حس هی مٌذ مِ
فشصًذش تیطتش هجزٍب دًیای هادسش ضذُ است (مِ هوني است چٌیي تاضذ) تایذ هطاسمت خَد سا تیطتش مٌذ ًِ ،آًنِ هادس سا
سشصًص ًوایذ !ضایذ اٍ پذسی سختگیش است ٍ تَقؼات تیص اص حذی داسد ٍ پسشش اص اٍ هی تشسذ .
پٌج ًنتِ ی ضشٍسی تشای پذسی مشدى
اص سٌیي پاییي ضشٍع مٌیذ .اص دٍسُ ی حاهلگی ّوسشتاى پذسی مشدى سا ضشٍع مٌیذ .دس هَسد آسصٍّایتاى تشای فشصًذتاى صحثت مٌیذ.
دس ٌّگام تَلذ ًَصاد حضَس داضتِ تاضیذ .اص ّواى اتتذا دس هشاقثت اص مَدك هطاسمت مٌیذ .ایي صهاى تشای ایجاد استثاط تسیاس هْن

است .هشاقثت اص ًَصاد اٍلَیت ّای صًذگی تاى سا تغییش هی دّذ .پس هشاقة تاضیذ !پذساًی مِ اص ًظش جسوی اص مَدك هشاقثت هی
مٌٌذ ،هجزٍب آًْا ضذُ ٍ تا آًْا ّواٌّگ هی ضًَذ( .ایي سا جارتِ هی ًاهٌذ ) .
هشداى هی تَاًٌذ دس خَاتاًذى هجذد ًَصاداى دس ًیوِ ضة هْاست پیذا مٌٌذ .دس آغَش گشفتي ٍ ساُ سفتي ،آسام تناى دادى آًْا ،تِ
آساهی آٍاص خَاًذى یا ّش ماس هفیذ دیگشی! تِ خَد اجاصُ ًذّیذ مِ دس هَسد مَدك ،تی دست ٍ پا تاضیذ ،تِ ایي ماس اداهِ دّیذ .اص
ّوسشتاى ٍ دیگش دٍستاى هجشب مول تگیشیذ ٍ تِ تَاًایی خَد افتخاس مٌیذ .
حتی اگش ضغلی تخصصی داسیذ  ،آخش ّفتِ یا تؼطیالت خَد سا تِ مَدك اختصاظ دّیذ .اص دٍ سالگی تِ تؼذ ،اص ّوسشتاى تخَاّیذ آخش
ّفتِ چٌذ ساػتی تِ هیْواًی یا گشدش تشٍد ٍ ضوا سا تا مَدك ًَپا تٌْا تگزاسد (تِ ایي تشتیة هتَجِ تَاًایی ّای خَد هی ضَیذ).
ٍقت صشف مٌیذ .ایي اهش اّویت صیادی داسد .تَجِ مٌیذ ،ایي جولِ دس مل متاب تشای پذساى تسیاس هْن است :اگش ّوَاسُ ّفتِ ای
پٌجاُ ٍ پٌج یا ضصت ساػت ماس هی مٌیذ ،تِ ػٌَاى یل پذس ،ماس دسستی ًوی مٌیذ

