زنان با معلوليت ها 831

9
درين فصل:
احترام به نفس841.............................................................................................................
مواظبت نمودن از صحت خود848........................................................................................
فهميدن اينكه چه وقت مريض هستيد020............................................................................
مواظبت از جلد024......................................................................................................
تمرينات021...............................................................................................................
تمايالت جنسی و صحت جنسي844........................................................................................
تنظيم خانواده021.........................................................................................................
حاملگي و معلوليت 021................................................................................................
مصئونيت شخصي841.......................................................................................................
كار براي ايجاد تغيير841....................................................................................................
درين فصل  ،جملۀ "زنان با معلوليت ها" را بكار ميبريم و بر جملۀ "زنان معلول" آنرا ترجيح ميدهيم.
اين كلمات را بخاطري بكار ميبريم كه مردم بخااطر داتاته باتاند كاه هرچناد معلوليات مم ان ا ات يا زن را از انجاام كارهااي
معيني جلوگيري نمايد ،بازهم اين زن مانند ديگر زنان ميباتند .ابتدا او ي زن ا ت.
بادون درنظرداتاات آنكاه اابل معلوليات زن چيساات  ،او ميتواناد ماننااد يا زن عيرمعلااول لار حاداال و اودمند باتااد .داار
ضرورت به موقعيت هائي دارد تا بتواند مهارت هاي خود را كامال ارتقاء بدهد.

او

براي معلومات بسيار مكمل تر در مورد مواظبت دحي و معلوليت  ،كتاب"زنان دارای معلوليت" را كاه از هماين لساله نوار و
به زبان فار ی  -دری ترجمه گرديده ا ت ،مطالعه نمائيد.
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زنان با معلوليت ها 839

حااادود يااا زن از هااار  01زن معلاااوليتی دارد كاااه زنااادگی روزاناااه وی را متااا ثر
ميسازد .او ممكن ا ت موكالتی در قدم زدن ،برخوا تن ،ديدن  ،تنيدن ويا ا تفاده از
دماغ خود داتاته باتاد .هناوز بساياری ازيان زناان هيگگااه دياده نواده وياا دادای تاان
تنيده نوده ا ت .آنها اعلبا ً دور مخفی تده و درفعاليت های جامعه هم نميگيرند زيارا
آنها فكر مينمايند كه كمتر مفيد بوده و ارزش كمتری نسبت به زنان عير معلول دارند.

اسباب معلوليت ها چيست؟

فرهنااه هااا و عقايااد محلاای اعلب اا ً نظريااات نادر اات در مااورد معلولياات بااه مااردم
ميدهند .طورمثال ،مردم ممكان ا ات فكار نمايناد كاه يا زن از اببی معلاول تاده کاه
مم ن در زندگی خود مرت ل گناهی تده و اين جزا برايش داده تده ا ات .وياا مم ان
ف ر کنند که معلوليت وی اری ا ت ،لذا آنها ميتر ند كه به وی نزدي توند.
معلوليت ها از آن بل نيست که تخص معلول در زندگی خود کدام گناه يا خطائی
کرده باتد .در ممال فقير بسياری معلوليت ها از بل فقر و بعضا ً از ابل جناه هاا
ميباتد كه افراد كمتری ميتوانند آنرا جلوگيری نمايند .طورمثال:
 اگر يا ماادر در زماان حااملگی عاذای كاافی نخاورد  ،طفال وی معياوب بادنيا
خواهد آمد ( وء اتكال والدی ).
 اگاار اطفااال نااوزاد و خااورد ااال عااذاهای خااوب بااه مقاادار كااافی بد اات آورده
نتوانند ممكن ا ت كور تده ويا ت خرعقلی ليدا نمايند.
 حفظ الصحۀ ناكافی و حالت زنادگی ايكاه در آن افاراد زيااد در يا خاناه باتاند
يكجااا بااا فقاار عااذائی ،كمبااود خاادمات دااحی ا ا اای و واكسينا اايون ميتوانااد بسااياری
معلوليت ها را با ر آورد.
 در جنااه هااای امااروزی نساابت بااه عساااكر ويااا مااردان ديگاار ،زنااان و اطفااال
بيوتر كوته يا معيوب ميگردند.
مگر حتی اگر اين ا باب معلوليات از باين بارود باازهم هميواه افارادی باا معلوليات
موجود خواهد بود  ،اين ي جزئی از روند طبيعی حيات ميباتد.
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ازهر  81زن يك زن يك معلوليتي دارد كه
زندگي روزانه آنها را متأثر ميسازد

زنان با معلوليت ها 841

احترام به نفس

نامۀ زير از ي گروه زنان ايكه معلوليت دارند از گاناا ،عارب افريقاا ر ايده ا ات.
مگر اين قسم نامه ها ميتواند از هر جامعۀ بر د ،زيرا در تمام جهاان زناان بخصاو
زنان با معلوليت ها  ،طوری آموخته اند كه خود را ارزش ندهند.

انجمن ما در ال  0393تو ط زنان دارای معلوليت اخته تد تا براي بهبود زنان ايكه معلوليت هائي دارند كم نماياد  .ماا 40
عضو داتتيم كه معلوليت هاي مختلفي داتتند ( بينائي  ،تنوائي  ،گفتاری و حركي ) .ما ماهاناه يا جلساه ميگارفتيم تاا در ماورد
موكالت خود دحبت نموده و كوتش نمائيم تا راه حل هائي ليدا كنيم.
همه ما موافق بوديم كه زنان دارای معلوليت اعلبا ً حقير تمرده ميووند ،زيرا:


ما زن هستيم.



ما معلوليت داريم.



ما اكثرا ً فقير ميباتيم.

مااا را كسااي بحي ا ي ا همساار دلخااواه قبااول نميكنااد ويااا در محاال كااار فكاار
نادر ت در مورد ما موجود ا ت.
زنان و دختران ايكه معلوليت دارند اعلبا ً قادر نميباتند تا تحصيل نمايند حتي زمانيكه امكانات تحصيل موجود باتاد .طاور مثاال،
حتي در مكاتل خا براي اطفال ايكه معلوليت دارند ،لسران اكثرا ً تقدم دارند.
براي ما امكان ندارد كه در مورد هيچ كار و حرفه ای آموزش ببينيم .ما وء رفتاار را از نظار فزيكاي ،رواناي و جنساي تجرباه
مينمائيم  .برعكس تمام زنان و مردان ايكه معلوليت ندارند ،ما ندرتا ً اجازه داريم تا در تصاميمات خاانوادگي و اجتمااعي اتاترا
نمائيم.
مگر براي هري مادر داخل انجمن بزرگترين موكل كمبود احترام به نفس و ارزش ندادن به خود ميباتد.
ما از جامعه آموخته ايم كه خود را ارزش ندهيم  .ما بصورت عموم طاوري تاناخته تاده ايام كاه نميتاوانيم از يا مارد نگهاداري
كنيم  ،اطفال داتته باتيم و قادر نيستيم كارهاي با مفهومي انجام دهيم.
لذا ما بي ارزش تناخته تده ايم  ،حتي اعضاي خانوادۀ ما زماني ما را ميخواهند كه براي تان با ارزش ثابت تويم.
درما آهنكرو  ،از عنا
اگار يا زن باا حمايات خاانواده ،مكتال و اجتماا رتاد نماياد تاا باه خاوبترين حالاات
ممكنه زنادگی نماياد  ،احسا اات وی و ارزش ايكاه بارای خاود قايال ميواود بسايار بلناد
خواهد بود ،بدون درنظرداتت آنكه معلول ميباتد يا خير .اما اگر طوری رتاد كناد كاه
احسااان نمايااد باای ارزش ا اات چااون معلااول ميباتااد ،تااالش هااای ااختی الزم خواهااد
داتاات تااا بياااموزد كااه ارزش دارد .اياان رونااد هيگگاااه آ ااان نميباتااد  ،مگاار ميتوانااد بااا
برداتتن قدم های كوچ عملی گردد.

اولين قدم مالقات نمودن ديگر افراد است.
حينی که زنان ديگار تاما را ميونا اند ،در مای يابناد کاه زناان باا معلوليات و بادون
معلوليت در واقع تفاوت زيادی از ي ديگر ندارند .هر دفعه اي اه بيارون ميروياد ،ديادن
و دحبت کردن با ديگران برای تما آ انتر خواهد تد.
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مواظبت از صحت خود
قدم بعدی تاسيس يا اشتراك در گروپ زنان ميباشد.
دحبت كردن با ديگران به تما كم خواهد كرد تا به آموزش در مورد ضاع هاا
و قوت های خود ترو نمائيد .گروپ همگناان ميتواناد يا محال مصاوون بارای زناان
باتد تا آزادانه بتوانناد داحبت نمايناد  -اگرهماه تاما موافاق باتايد ،داحبت هائيكاه در
داخل گروپ دورت گرفته خارج از گروپ گفته نوود.
همگنان ميتوانيد ي گروپ از زنان ايكه معلوليات دارناد ااخته وياا باا يكای از ايان
گروپ ها يكجا تويد و آموخته ها و تجارب خود را در مورد چلينچ های خاا كاه از
اازيد .تاما
بل موجوديت ي معلوليت به آن مواجه خواهيد بود ،باا ي اديگر تاري
همه ميتوانيد يگديگر خود را در اوقات خوتی ويا حاالت موكل كم نمائيد.
همگنان تما ميتوانياد يگاديگرخود را بياموزانياد كاه چگوناه عيار وابساته تاويد .در
تمام جهان زنان با معلوليت هاا ،باه دافت داكتار و نارن  ،دوكانادار ،نويسانده  ،معلام،
دهقااان و تنظاايم كنناادۀ جامعااه كااار مينماينااد .بااا كما يگديگرتااما ميتوانيااد ماننااد هاار زن
ديگری آمادگی برای آينده را ترو نمائيد.

گروه هاي حمايتی

روی کار هائی تمرکز نماييد که
انجام داده ميتوانيد ،نه آنها
ايکه انجام داده نميتوانيد.

اگاار معلولياات داريااد ،بساايار موااكالت دااحی تااما امكااان دارد كااه از زنااان ديگاار
تفاوتی نداتته باتد ،و ميتوانيد در ماورد آنهاا از فصال هاای ديگار ايان كتااب معلوماات
بد اات آوريااد .مگاار معضااالت ذياال ميتوانااد توااويش هااای خااا زنااان دارای معلولياات
باتد  ،بخصو زنانيكه حسيت بدن خود را از د ت داده باتند.

فهميدن اينكه چه وقت مريض ميباشيد.
بعضاای زنااان ايكااه معلولياات دارنااد ممكاان ا اات در رابطااه بااه گفااتن اينكااه چااه وقاات
مريض ميباتاند مواكالتی داتاته باتاند  .طورمثاال ،يا زن ايكاه مصااب انتاناات رحام
باتد ممكن ا ت از آن احسان درد نداتته باتد  ،مگر او ممكن ا ت افارازات ياا باوی
عير معمول را از مهبل احسان نمايد ،كه ميتواند از بل انتانات بوجود آمده باتد.
منحيا يا زن ،نساابت بااه هااركس ديگااری تااما باادن خااود را بهتاار تااناخته و در
مي نيد .لذا اگر ي احسان عير معمول يا عكس العمل بدن و ياا درد در بعضای قسامت
ها داتته باتيد كوتش نمائيد تا بزودی ممكنه ليادا كنياد كاه چاه ابل آن تاده باتاد .در
دااورت ضاارورت از يكاای از اعضااای خااانواده  ،دو ااتان يااا كاركنااان دااحی كم ا
بگيريد.
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مواظبت از
صحت خود

848

مواظبت از صحت خود

 زخم هاي بستر يكي از علل
عمده مرگ در اشخاص مصاب
جروحات نخاع ميباشد.

مواظبت از زخم

841

مواظبت از جلد
اگر تما تماام وقات ياا بيواتر وقات نوساته ياا دراز كوايده هساتيد ،ممكان ا ات زخام
فواری ( زخم بستر) ليدا نمائيد .اين زخم ها زمانی تارو باه ليادايش مينمايناد كاه جلاد
روی ا تخوان های برجستۀ بدن در چاوكی ياا بساتر زيار فواار قارار گيارد .را هاای
خون فورده تده و بسته ميگردند .لذا مقدار كافی خون به جلد ر يده نميتواند.
اگاار م ادت زيااادی باادون حركاات بگااذرد ،ي ا لكااۀ تيااره يااا اار در باااالی جلااد لياادا
ميوود .اگر فوار دوام نمايد ،ي زخم باز ترو به ليدايش نموده و عميقا ً لايش ميارود.
طح جلد لايش بارود.
ويا زخم ممكن ا ت عميقا ً در نزدي ا تخوان ليدا تده و بطر
بدون تداوی اين جلد خواهد مرد.

تداوی :
باارای معلومااات در مااورد اينكااه چگونااه زخاام هااای فواااری تااداوی گردنااد،
دفحۀ  113ديده تود.

اگر تمام روز نوسته هستيد..
...با فوار روی د ت
هايتان رين خود را بلند
نماييد...

...ويا خود را از ي
به ديگر لهلو کنيد.

لهلو

خوردن برای صحت بهتر

وقايه:

 كوتش نمائيد تا اقالً هر  4اعت حركت نمائيد .اگر تمام وقت خوابيده
هستيد ،از كسی بخواهيد كه بوما كم نمايد تا وضعيت خود را تغيير بدهيد.

 در ي طح نرم بخوابياد ياا بنواينيد ،تاا فواار بااالی ناواحی ا اتخوانی
كمتر گردد .ي لوتی يا توت ايكه در نواحی متباارز ا اتخوانی اورا داتاته
باتد  ،كم خواهد کرد .ويا يا لواتی ياا توتا ااده از يا خريطاۀ لال اتيكی
كه تو اط ارزن ياا بارن خاام لار تاده باتاد ااخته و از آن ا اتفاده نمائياد .ايان
خريطه بايد ماه ي دفعه با ارزن يا برن جديد لر گردد .همه روزه با دقت تماام
بدن خود را معايناه نمائياد .ميتوانياد از يا آئيناه بارای ديادن لوات خاود ا اتفاده
نمائيااد .اگاار يا ناحيااۀ
تيااااااره يااااااا اااااار را
مواااااااااهده نموديااااااااد،
كوتاااش نمائياااد در آن
ااااااحه هااااايچ فوااااااری وارد
نگااردد تااا زمانيكااه رنااه آن
دوباره عادی تود.
هر روز جلد خود را معاينه کنيد.
 كوتش نمائيد كه ميوه  ،بزيجات وعذا های عنی از لروتئين را زياد بخوريد.
 در جريان خاونريزی مااهوار ،باه داخال مهبال از تكاه وياا تاام ون بارای جاذب
خون ا تفاده ن نيد .اينها ميتوانند از داخل روی ا تخوان های تاما فواار آورده و زخام
داخل مهبل را بوجود آورند.
 كوتش نمائيد كه هماه روزه حماام كنياد ،جلاد خاود را خوا اازيد مگار آنارا
مالش ندهيد .از مرحم ها يا روعنيات ا تفاده نكنيد ،زيرا آنها ميتوانناد جلاد تاما را نارم
و ضعيفتر ازند .و هيگگاه روی جلد خود الكول ا تفاده نكنيد.
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مواظبت از صحت خود
تمرين
بعضی زنان –طورمثال كسانيكه از التهاب مفادل (  ) Arthritisويا كته هاا
رن ا ميبرنااد ويااا آنهائيكااه بخاااطر مصاااب بااودن بااه ماار اياادز ويااا ليااری در
بستربوده و در رابطه به حركت دادن د ت ها و لا ها به اندازه كافی كاه بتواناد
حركات مفادل را حفظ نمايد  ،موكالت دارند ،در اثر خم ماندن مفادل د ات
و لا برای مدت طوالنی  ،بعضی عضالت كوتاه تر تده ممكن ا ت مفادال را
را ااات نگهداتاااته و نگاااذارد كاااه خااام تاااوند .باااه ايااان حالااات تاااخی مفصااالی
( )contractureگفته ميوود و بعضی اوقات اين تاخی مفصالی دردناا ا ات.
بااارای جلاااوگيری از تاااخی مفصااالی و قاااوی نگهداتاااتن عضاااالت  ،ضااارورت
خواهيد داتت تا كسی را ليادا كنياد كاه بتواناد در تمارين دادن د ات هاا ولاا هاا،
تما را همه روزه كم نمايد .كوتش نمائيد خود را مطمئن اازيد كاه هار يا
از اعضای بدن تما حركت مينمايد.
اگاار باارای ااال هااای زيااادی تااخی مفصاال داتااته باتاايد  ،ممكاان ا اات را اات
نمودن كامل اعضای بدن تان بسيار موكل باتد .مگر اين تمريناات از ليوارفت
تخی مفصلی جلوگيری نموده و ميتواند ي اندازه گرفتگی مفصلی تما را كام نماوده و
عضالت تما را قوی نگهدارد.

مثال هائی از تمرينات ايکه ميتوانند از بعضی شخی های
مفاصل جلوگيری نموده و عضالت را قوی نگهدارند
برای تمرين
قسمت قدامی ران

 .0خم کنيد

برای تمرين
قسمت خلفی ران

برای تمرين
اق لا

 .4را ت کنيد

 .0خم کنيد

 .0تصت لا را بطر
باال ببريد

 .4را ت کنيد

 .4و بعد بحالت
عادی برگردانيد.

برای تمرين بازو
خم نماييد

را ت نماييد

با اهميت :اگر يک مفصل به مدت طوالنی خميده باشد ،محتاط باشيد .با زور آنرا راست نکنيد.
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تمايالت جنسی
و صحت جنسي
 دقت نمائيد كه بديگران اجازه ندهيد از
شما استفاده کنند .ممكن است محافظت از
خود در مقابل خشونت و سوء استفاده
مشكل باشد.

خشونت

صحت جنسی
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بسياری مردم عقيده دارند كه زنان معيوب نميتوانند ويا نبايد تمايالت و عواط جنسی
داتته باتند .از آنها انتظار برده نمی تود كه ارتباط نزديا وعاتاقانه داتاته باتاند وياا
اطفالی بدنيا آورند .اما زنان دارای معلوليت مانند اير زنان عالقاه و تمايال نزديكای و
ارتباطات جنسی را دارا ميباتند.
اگر با يك معلوليت تولد شده ايد ويا زمانيكه بسیيار خیورد سین بیوده ايید ايین معلوليیت
بوجود آمده اسیت  ،بارای تاما بسايار مواكل خواهاد باود قباول نمائياد كاه جاذباۀ جنسای
داريد .دحبت نمودن با زناان ديگار دارای معلوليات در ماورد تارن هاای آنهاا و اينكاه
چگونااه باار آن تاارن هااا فااايق آمدنااد  ،اعلباا ً بهتاارين طريقااه آمااوزش آنساات كااه خااود را
بگونۀ ديگری احسان نمائيد .مگر بخاطر داتته باتيد كاه باياد دابر و تاكيبائی داتاته
باتيد .تغيير دادن عقايدی كه تما مدت زيادی داتته ايد وقت بكار دارد.
اگر شما زنی هستيد كه جديدا ً معلوليت پيدا كیرده ايید ،ممكان ا ات قابالً در ماورد خاود
از نظاار جنساای فكاار نمااوده باتاايد .مگاار امكااان دارد بااه اياان واقعياات نر اايده باتاايد كااه
ميتوانيد از معاتقه لذت ببريد .تما ممكن ا ت فكر نمائيد كه بيش ازيان جاذابيت جنسای
نداريد و عمگين باتيد ازينكه ممكن ا ت مقاربت جنسی فعالً با زماان قبال از معلوليات
متفاوت باتد.
تمام زنان دارای معلوليت ميتوانند از خواندن معلوماات در ماورد مقاربات هاای جنسای
بااه اناادازه زن هااای عيرمعلااول كم ا تااوند .كوتااش نمائيااد تااا در مااورد روابااط جنساای
ديگاااران و باااا معلماااين ايكاااه باااه آنهاااا اعتمااااد دارياااد ،كاركناااان مواظبااات هاااای داااحی
وديگرزنانيكه معلوليت دارند دحبت نمائيد.
تما وهمسرتما به تجااربی ضارورت خواهياد داتات تاا بفهمياد كاه چگوناه از يگاديگر
لذت ببريد .طورمثال ،اگر تما در د ت ها يا ناحياه تنا الی حسايت ندارياد  ،در هنگاام
مقاربت جنسای ممكان ا ات از قسامت هاای ديگار بادن كاه احسا اات جنسای را بوجاود
آورد ،لذت ببرياد .مانناد گاوش  ،لساتان وياا گاردن .اينكاار درداورتيكه معلوليات ابل
تااده باتااد تااا مقارباات جنساای از طري اق مهب ال ناراحاات كننااده باتااد نيااز كم ا مينمايااد .
همگنان ميتوانيد وضعيت های مختل را در هنگام مقاربت جنسی امتحان نمائيد.
مانند خوابيدن به لهلو يا نوستن در كنارچوكی .اگر تما و همسرتان بتوانياد باا يگاديگر
خودمانی دحبت نمائيد ،ي ارتباط جنسی خوش آيناد ميتواناد بوجاود آياد .مگار بخااطر
داتته باتيد کاه
مجباااور نيساااتيد
بااادون خوا ااات
خااااااود كاااااااری
انجااااااام دهيااااااد.
تاااااما مجبااااااور
نخواهيد باود باا
كساايكه بااه تااما
توجااه نداتااته و
از تاااااااااااااااااااااما
مواظبااات نمااای
كنااااد ،مقارباااات
جنساااای داتااااته
باتااااااااااااااااااااااايد.

تمايالت جنسی و صحت جنسی
تنظيم خانواده

841

تنظيم خانواده
کاندم

بسااياری دخترانيكااه معلولياات دارنااد باادون داتااتن معلومااات در
مورد موضوعات جنسی ويا تنظيم خانواده رتاد مينمايناد .بساياری
کونده رم
زنان ايكه معلوليت دارند  -حتی آنانيكه قسمت های لاائين بادن آنهاا
ديافراگم
بی حس ميباتد – بازهم ميتوانند حامله توند  .لاذا اگار لاالن دارياد
کاندم زنانه
كه مقاربت جنسی داتته باتيد و نميخواهيد كه حامله تاويد ،ممكان
ا ت ضرورت به ا تفاده از ي روش تنظيم خانواده داتاته باتايد.
تير دهی
درينجا بعضی رهنمائی ها برای تصميم گيری در مورد اينكه كدام
روش تنظاايم خااانواده ممكاان ا اات باارای تااما بهتاارين روش باتااد،
آمده ا ت.
اگر شیما سیكت دمیایی داشیته ويیا نميتوانيید راه برويید و بايید
تمییام وقییت نشسییته ويییا دراز كشییيده باشییيد ،روش هااای هورمااونی
مانند تابليت های كنتارول كننادۀ حااملگی  ،زرقياات و ياعر ای هاا
را ا ااتفاده ننمائيااد .اينهااا ميتواننااد اابل مو اكالت لختااه تاادن خااون
توند.
اگر شیكم شیما حسیيت نداشیته ويیا حسیيت آن بسیيار كیم باشید،
و اايلۀ داخاال رحماای (لااوپ) ا ااتفاده ننمائيااد .چااون اگاار اياان و اايله
بصورت دحيح گذاتته نوده باتد ويا امكان مصاب تادن تاما باه
يكی از انتانات مقاربتی ( )STIsموجود باتاد ،ايان و ايله ميتواناد ابل انتاناات گاردد.
بدون داتتن حسيت تما قادر نخواهيد بود كه بفهميد مصاب انتان تده ايد.
اگر نميتوانيد از دست های خود بخوبی استفاد ه نمائيد،
ممكاان ا اات ا ااتفاده از روش هااای م اانعوی ( )Barrier Methodsماننااد حجاااب
( )Diaphragmكاناادم زنانااه ويااا كا هااای كوااندۀ ا رم باارای تااما موااكل باتااد .اگاار
ناراحت نميوويد از توهرخود بخواهيد تا آنها را به داخل مهبل تما بگذارد.
اگر معلوليت شما با گذشت زمان تغيير مينمايد ،ممكن ا ت ضرورت داتاته باتايد
كه با ليورفت معلوليت خود ،روش تنظيم خانوادۀ خود را نيز تغيير دهيد.

تابليت ها
عر ی ها
زرقی ها

د تگاه
روش
مخاطی

 پوش(كاندم) نه تنها از حاملگی
جلوگيري ميکند بلکه شما را از
انتانات مقاربتي و  HIVنيز محافظه
مينمايد.

تنظيم خانواده

حاملگي و معلوليت
يا زن دارای معلوليات ميتواناد حاملاه تااده و يا طفال داحتمند داتااته باتاد .درينجاا بعضاي موضااوعاتي
تذكرداده ميوود كه بخصو اگر نتوانيد بخاوبي بادن خاود را حركات دهياد و ياا اگار از يا و ايلۀ كمكاي
براي قدم زدن ا تفاده مينمائيد ،بايد به آن توجه گردد:
 با بزرا تدن تكم موازنۀ تما تغيير مينمايد بعضي زن ها ميتوانند براي جلاوگيري از افتاادن از يا
عصا يا چوب د ت ا تفاده كنند .بعضي ها ممكن ا ت در زمان حاملگي ضرورت به بايسكل معلولين
(چوکی چرخدار) داتته باتند.
 از آنجائيكه بسياري خانم هاي حامله موكل قبضيت ( خت تادن ماواد عايطاه) را دارناد  ،تاما ممكان
ا ت ضرورت داتته باتيد طوري عمل نمائيد كه به دفعات بيوتري مواد عايطاه تخلياه گاردد (دافحۀ
 174ديده تود).
 در جريان والدت ممكن ا ت دردهاي والدي (تقلصات) را احسان ننمائيد .در عو به تغييرات تكم
خود توجه نمائيد و فادله بين تقلصات را با تمارش و ا تفاده از تغيير تكل تكم ميتوانيد تعيين نمائيد.
 براي وقايه از تخي مفصلي ( )contractureو قوي نگهداتتن عضالت ،تا اندازه ايكه ميتوانيد تمرين نمائيد .كوتاش كنياد
كه تمرينات دفحۀ  021را انجام دهيد.
 براي كسل معلومات عمومي در مورد حاملگي و والدت دفحۀ  37ديده تود.
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مصئونيت شخصي

از آنجائيكه يا زن باا داتاتن معلوليات كمتار قادرخواهاد باود كاه خاود را محافظات
نمايد ،نسبت به زن هائيكه معلوليت ندارند بيوتربه خطر حمالت خواونت آمياز و اوء
ا تفاده ،قرار دارد .مگار كارهاائی وجاود دارد كاه يا زن بخااطر دفاا از خاود انجاام
داده ميتوانااد .تماارين نمااودن بعضاای ازياان كارهااا باارای يكتعااداد از زنااان ايكااه معلولياات
دارند كم كننده ا ت.
 اگر تما در ي محلی ميباتيد كه افراد ديگری وجود دارند و كسای ميخواهاد باه
تما آ يبی بر اند ويا وء ا تفاده نمايد ،هر قدر بلند تر كه ميتوانيد ،چيغ بزنيد.
 كارها ايرا انجام دهياد كاه بارای تاخص
مهاجم نفارت آور باتاد ،مانناد كا آلاود نماودن
آب دهااان ،كوتاااش بااارای ا اااتفراغ و ياااا تمثيااال
نمودن ،طوريكه نوان دهد تما ديوانه هستيد.

دفاع خودی

 از عصااا چااوب د اات ويااا بايسااكل خااود
برای ضربه زدن يا كوتش باه مصادوم نماودن
تخص متجاوز ا تفاده نمائيد.
 اگاار تااخص اوء رفتااار كننااده كساای از
خانوادۀ تما باتاد ،كوتاش نمائياد كاه در ماورد
آن به اعضای ديگر خانواده كه به آنها اعتماد داريد ،دحبت نمائيد .همگنان اگر با يا
گروه از زنانيكه معلوليت دارند دحبت نمائيد برای تما كم تده خواهد توانست.

مواظبت خاص براي زنانيكه در فهم يا آموزش مشکل دارند
زنان و دخترانيكه موكالتي درفهميدن يا آموزش دارند ( معلوليت عقلي) ممكن ا ت به مواظبت خا
زيرا آنها بيوتر از ديگران در رابطه به دفا از خود مو ل دارند.

ضرورت داتته باتند

اگر در خانوادۀ تما ي دختريا زني با اين موكل موجود باتد ،مهم ا ت كه با او در مورد افراد مضر يا بد رفتار واضحا ً
دحبت نمائيد .در مورد اينكه چه وقت خوب ا ت كه ي تخص با تخص ديگربه طريق جنسي تمان داتته باتد و چه وقت خوب
نيست و در مورد اينكه در محالت ايكه مردم وجود دارند و دردورتيكه تنها ميباتند كدام كار ها مصوون ا ت و كدام چيز ها
مصوون نيست ،دحبت گردد .بگذاريد بفهمد كه گفتن براي تما در مورد حاالتيكه نميخواهد برايش ر بدهد ،خوب ا ت .برايش
كم نمائيد كه چگونه بگويد و برايش بياموزانيد كه چگونه از خود دفا نمايد.
همگنان ي نظرخوب ا ت اگر با افراديكه معلوليت عقلي دارند در مورد انتانات مقاربتي و حاملگي دحبت نموده و چيزها
ايرا كه براي محافظت از خود ضرورت دارند برايوان بدهيد (دفحات  473و  442ديده تود) .مگر محتاط باتيد كه زنان و
دخترانيكه معلوليت عقلي دارند مانند زنداني ها زير نظر نباتند .در زمانيكه مصئونيت موجود ميباتد ،به آنها اجازه بدهيد كه بيرون
منزل يا به بازار رفته ويا در مزرعه كار نمايند.
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کار برای ايجاد تغيير
باارای اعمااار زناادگی بهتاار ،زنانيكااه معلولياات دارنااد بااه تعليمااات دااحی و قاادرت
حركت آزادانه به ماحول و کسل معيوت ضرورت دارند .اولاين قادم بارای ر ايدن باه
اين چيزها ممكن ا ات ااختن يا گاروپ باتاد باا ديگار زنانيكاه معلوليات دارناد .بااهم
تما ميتوانياد تصاميم بگيرياد كاه چاه چياز در جامعاۀ تاما ميتواناد تغييار ياباد تاا زنادگی
برای همه بهتر تود .درينجا بعضی ليونهاداتی تذكرداده ميوود:
اواد آماوزی را بارای زنانيكاه خواناده و نوتاته نمای توانناد تارو
 ي دن
نمائيد.
 كوتش نمائيد كه بوديجه بد ت آوريد (اگر بصورت قرضاه باا اود بسايار كام
ويا بصورت بالعو باتد) تاا يا لاروعه عاياداتی را باراه بياندازياد و باه ايان ترتيال
کسل معيوت نمائيد.
 بصورت گرولی به دفتر مسوولين محلی رفته از آنها تقاضا نمائيد تا:
 منبااع آب  ،مكاتاال و مراكااز دااحی را طااوری بسااازند كااه ر اايدن بااه افراديكااهمعلوليت حركی دارند به آن آ ان تر بوده و برای افراد نابينا كور ياا ناتانوا ا اتفاده از
آن هل باتد.
 تما را كم نمايند كه يا كتابخاناه داتاته باتايد و معلوماات بيواتری در رابطاهبه معلوليت بد ت آوريد.
 با تما كار نمايند تا و اايل كمكای و لاوازم ماورد ضارورت معياوبين در جامعاۀتما موجود باتد.
جهت دادن ي نظريه برای تما در مورد اينكه اگر ي گروپ با هم كار نمايند چه
كرده ميتوانند ،درينجا با قيماندۀ مكتوب زنان گانا را می آوريم:
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 وظاااي وي ا ه اياارا كااه گااروپ
تما انتخاب مينمايد ،به انادازۀ كاار
موااتر اهمياات ناادارد .بااا چياازي
تاااارو نمائيااااد كااااه گااااروپ تااااما
احسان مينمايد بيواتر مهام ا ات و
از آن نقطه كار را ادامه دهيد.

بودن در اين انجمن براي ما ارزش هاي جديادي داده ا ات ،راهي اه
ميتوانيم بخوی از ي چيز قابل تمار باتايم و چاانس اين اه خاود را
برای حقوق خود ازمان بدهيم.
بيوتر اعضا مهارت هائي آموختند مانند بافنادگي  ،دوزنادگي  ،تامع
ااازي  ،تاارميم بااوت  ،اابد ااازي و تاي سااتي .بعضااي فعالياات هاااي
ديگر ما عبارتند از:

 تاااامل ااااختن زنانيكاااه معلوليااات دارناااد در فعاليااات هااااي
جامعه.
 جلسات با معلمان و والدين تا موضوعاتي را انتخاب نمايند كه در مورد معلوليت تصورات مثبتي را باراي تااگردان ايجااد
نمايد.


دريافت طريقه هائيكه خود را از نظر مالي تقويات نماائيم  ،لاذا ميتاوانيم و اايل كااري  ،و اايل كمكاي معلاوالن و بايساكل
هاي معلوالن را براي اعضاي خود فراهم آوريم.

دو تي و اعتماد بين زنانيكه معلوليت دارند بسياري نظريات جديدي را ايجاد نمود .ما انجمن را خود ما و براي خود ليش ميبريم و
ما به تالش هاي خود بيوتر دلگرم تده ايم .اين كار ها براي بلند بردن تصورات تمام زنانيكه معلوليت دارند كم مينمايد.
مانند زنان گانا  ،كار با ديگران به تما كم خواهد کرد تاا باه يا زنادگی مساتقل و
لاار حاداال د اات يابيااد .اگاار نخوا ااته باتاايد َ،مجبااور نيسااتيد كااه در داخاال خانااه بمانياد.
برای ر ايدن باه روياهاا و آرزوهايتاان تاالش نمايياد ،اگار داتاتن يا وظيفاه باتاد ،ياا
انتخاب همسر ويا مادر تدن.
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