کوچولوهایتان را اب پول آشنا کنید
بـه دلیـل ایـن کـه مفاهیم اقتصادی در تمـام مراحل زندگی همراه انسانهاسـت،
نمـی تـوان نقـش آن را انـکار کـرد و اگـر از سـنین کـم مفاهیـم اقتصـادی را بـه
کـودکان آمـوزش ندهیـم ،در آینـده بـا مشـکالت زیـادی مواجـه خواهنـد شـد.
کـودکان در سـنین پاییـن درک مـی کننـد کـه بـرای چیزهایی که مـی خواهند
بخرنـد ،بایـد پـول بپردازنـد چون می بینند که والدین شـان بـرای خرید چیزهای
مختلـف پـول پرداخـت مـی کننـد .اما برخـی از کـودکان ممکن اسـت ندانند که
پـول چیسـت ،چگونـه بـه دسـت مـی آید ،چگونـه تمام می شـود و بـا ارزش پول
هـای مختلـف آشـنایی ندارنـد .بـرای ایـن که دلبندتـان را با پول آشـنا کنید ،می
توانیـد بـه فرزندتان اسـکناس یا سـکه هایی با رنگ و انـدازه مختلف بدهید و به او
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بگویید پول های مشـابه را دسـته بندی کند .سـپس ارزش آن پول ها را با توجه
بـه چیزهایـی کـه مـی تواند بـا آن بخرد توضیـح دهید؛ مث ً
ال بگوییـد این پول یک
هزارتومانـی اسـت و بـا آن مـی تـوان یک بسـتنی خریـد یا می توانیـد بگویید که
بـا  10تـا از ایـن اسـکناس هـای هزارتومانـی می توانـد یک توپ بخـرد .حتی می
توانیـد از دلبندتـان بخواهیـد که اسـم آن پول هـا و ارزش آن ها را بگوید .این گونه
جگرگوشـه شـما با مفهوم پول ،ارزش و انواع آن آشـنا می شـود و می فهمد اگر
بخواهـد چیزهـای بـزرگ تـری داشـته باشـد بایـد پول هایـش را جمع کنـد تا به
خواسـته خـود برسـد .وقتـی ایـن مفاهیم در فرزند شـما نهادینه شـود ،در زندگی
آینـده مـدام پـول هایـش را هـدر نمـی دهـد و به موفقیـت های مالی می رسـد.
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آموزش

آموزش  ۲مفهوم اقتصادی به کودکان زیر  ۵سال
بـاران یـک کـودک  ۵سـاله اسـت کـه
فاطمهسوزنچیکاشانی
هـرگاه مـی بینـد کـودکان دیگـر برای
روزنامهنگار
بـرآورده شـدن خواسـته شـان گریـه یا
لجبـازی می کنند ،بسـیار متعجب می
شـود و دلیـل کار آن هـا را از مـادرش مـی پرسـد؛ مـادر بـاران نیز خیلی
آگاهانـه و بـا زبـان کودکانـه به دلبند خود می گوید که کار آن ها اشـتباه
اسـت و آن ها هنوز نمی دانند هرچیزی را که می خواهند الزم ندارند و
مـی تواننـد صبر کنند تا چیزهای بهتری داشـته باشـند .بـاران و مادرش
قبـل از رفتـن بـه فروشـگاه ،ابتدا چیزهایی که نیاز دارند و سـپس بعضی
از خواسـته هایشـان را درفهرسـت خریدشـان نقاشـی می کنند؛ زمانی
کـه بـه فروشـگاه مـی روند نیز بـا یکدیگـر چیزهایی که دراین فهرسـت
نقاشـی کـرده انـد پیـدا مـی کننـد و زمانـی که مـی خواهنـد چیزهایی
را کـه الزم ندارنـد امـا جـزو خواسـته هـای شـان اسـت بردارنـد ،بـرای
خودشـان حـق انتخـاب مـی گذارند تا فقط برخی از خواسـته های شـان
را انتخـاب کننـد .زمانـی کـه می خواهنـد پای صندوق فروشـگاه بروند و
هزینـه خریدهـای شـان را بپردازنـد ،مـادر بـاران پول را بـه دخترش می
دهـد کـه او پـول را پرداخـت کنـد تـا با پـول و این که هرچیـزی هزینه
ای دارد آشـنا شـود .پـدر بـاران هروقـت بـه دختـرش پـول توجیبی می
دهـد ،بـاران کوچولـو سـریع پـول هایـش را در قلک قرمزش مـی اندازد.
بـاران مـی گویـد دوسـت دارد پـول هایـش را پـس انداز کند تـا هروقت

بخریـد بـا مهربانـی و بـا زبـان شـیرین کودکانـه بـه آن ها بگوییـد قرار
نیسـت هرچه را خواسـتند برای شـان بخرید؛ حتی می توانید چیزهایی
را که آن ها می خواهند کمی دیرتر برای شـان بخرید .کودکان در سـن
سـه تـا پنج سـالگی ایـن آمادگـی را دارند که برای رسـیدن به خواسـته
هـای خـود صبـر کننـد؛ بنابرایـن اگـر کودکـی در این سـن داریـد بهتر
اسـت زودتـر دسـت بجنبانیـد و این امـر مهـم را در او نهادینه کنید.

خیلـی بـه پـول هایـش احتیـاج داشـت از آن اسـتفاده کند یا اگـر پدر و
مـادرش پـول هـای شـان تمام شـده بـود به آن هـا کمک کند .بـاران ۵
سـاله ،اقتصـاددان کوچک خانواده شـان اسـت.
برخلاف تصـور دیگـر والدیـن کـه می گوینـد فرزند مـا خیلی کوچک
اسـت و نمـی توانـد مفاهیـم اقتصادی را درک کند ،پدر و مـادر باران در
موقعیـت هـای مختلـف بـه او درس زندگـی اقتصادی داده انـد و از نظر
آن ها  ۵سـال اول زندگی مهم ترین سـال های عمر اسـت و معتقدند
باید از همین سـنین مفاهیم مهم به کودکان آموخته شـود تا درآینده
بـه موفقیـت های زیادی دسـت یابند.
در مقالـه امـروز بـه دو نـوع از مفاهیم سـاده اقتصادی که مـی توانید به
جگرگوشـه های تان بیاموزیـد ،پرداخته ام:

آشنایی کودکان اب پول

بـرای ایـن کـه کوچولوی خود را با پول آشـنا کنیـد ،می توانید از طریق
بـازی ایـن کار را انجـام دهیـد تا برای او جذاب و سـرگرم کننده باشـد.
ً
مثلا مـی توانیـد بـازی فروشـگاه یا رسـتوران انجـام دهید و بـرای این
بـازی از اسـباب بـازی هـای دلبندتان و مقداری پول اسـتفاده کنید؛ در
ایـن بـازی یکـی از شـما نقـش صاحب رسـتوران یـا صاحب فروشـگاه
را داریـد و دیگـری نقـش مشـتری .آخـر بـازی مشـتری بایـد هزینـه
چیزهایـی کـه خریـده و یـا غذایـی را کـه در رسـتوران خوردهاسـت،
پرداخـت کنـد .یـک بازی دیگر تاکسـی سـواری اسـت؛ به ایـن صورت
کـه در ماشـین خیالـی یکـی از شـما نقـش راننـده را داشـته باشـد و
دیگـری نقـش مسـافر .بعداز این که مسـافر به مقصد رسـید باید کرایه
را پرداخـت کنـد .ایـن گونـه نـوگل عزیز شـما با مفهوم پول ،مشـاغل و
پـول درآوردن آشـنا می شـود.

به أتخیر انداخنت خواسته های کوچولوها

کودکانـی که خیلی سـریع باید به خواسـته خود برسـند ،یـاد نگرفته اند
کـه دربرابـر خواسـته هـا و لذت های خـود صبر کنند؛ بنابرایـن نباید آن
ها را مقصر بدانیم چون والدین آن ها هروقت هرچه خواسـتند برایشـان
فراهـم کردنـد و غیرمسـتقیم به آن ها یاد دادنـد که هرچیزی را بخواهی
فـوری مـی توانـی بـه آن برسـی .بـرای ایـن کـه بتوانیـد صبـر در مقابل
خواسـته هـا را بـه کـودکان خود آمـوزش دهید ،می توانیـد زمانی که به
بـازار مـی رویـد ،هنگامی کـه فرزندان تـان می خواهند چیزی برایشـان

منصف ابشیم!

نمیتـوان گفـت آزمایشـگاههای خصوصـی بهصـرف خصوصـی
بودنشـان آزمایشـگاههای بهتـر و دقیقتـری هسـتند و طبیعتـا
دولتـی بـودن آزمایشـگاهها هـم دلیلـی بـر بد بـودن یـا دقت نظر
پاییـن در نتایـج آن نیسـت.
هـر آزمایشـگاهی کـه نیـروی انسـانی مجربتـر و دسـتگاههای
نوینتـری را بـهکار بگیـرد قابـل اعتمـاد اسـت ،خواه دولتی باشـد
یـا خصوصی.

نکات مهم در انتخاب یک آزمایشگاه

استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد
اسـتفاده از بـه روزتریـن و بهتریـن وسـایل ،دسـتگاهها و تجهیزات
آزمایشگاهی
توجه به امکانات رفاهی و بهداشت مراجعان
برقراری ارتباط خوب و مناسب با مراجعان
امـکان برقـراری ارتباط مسـتقیم میان مسـئول فنی آزمایشـگاه و
مراجع

توجه داشته ابشید!...

در ابتـدای ورود بـه آزمایشـگاه فرمـی بـه مراجـع داده میشـود و
از وی درخواسـت میشـود بـا توجـه بـه سـوابق بیمـاری خـود آن
را تکمیـل کنـد .ممکـن اسـت عـدهای تصـور کنند اگر به سـوابق
بیمـاری خـود اشـاره کننـد ممکن اسـت باعث جهتگیـری ذهن
مسـئول آزمایشـگاه شـود و روی نتیج ه نهایی آزمایش تاثیر داشته
باشـد .اما چنین نیسـت .مسـئول آزمایشـگاه با وجود اطالع از آن
سـوابق بیمـاری در مراجـع میتوانـد از درسـت یـا نادرسـت بودن
نتیجـ ه آزمایـش و کیفیت نتیجه اطمینـان خاطر حاصل کند .پس
بـا دقـت بسـیار زیـاد اقـدام به پـر کردم فـرم کنید.

اشتباهات آزمایشگاهی

شـاید الزم باشـد به عنوان مراجع اطالعات اندکی درباره اشتباهات
رایج در آزمایشـگاهها داشته باشید.
اشتباهات در آزمایشگاهها در سه بخش اتفاق میافتند:
اول ،مرحلـ ه پذیـرش ،نمونـه گیـری و نگهـداری نمونـه کـه 45
درصـد از اشـتباهات را ایـن بخـش بـه خـود اختصاص داده اسـت.
دوم ،اشـتباهاتی کـه هنـگام انجـام آزمایـش رخ میدهند که فقط
 10درصـد خطاها را شـامل میشـود.
سـوم ،بعـد از انجـام آزمایـش اسـت در مراحلی مثل ثبـت آزمایش
و ...کـه اشـتباهات ایـن بخـش نیـز حـدود  45درصـد اعالم شـده
است.

بررسی مالی انواع آزمایش های طبی

کدام آزمایش اب چه نرخی؟

در گذشـته تشـخیص بیماریهـا توسـط پزشـک بالینـی انجـام میشـد ،در صورتـی کـه امـروزه حـدود  50درصـد تشـخیصهای بالینـی بـر اسـاس نتایج
موناقربانیعبدیسعدآباد
آزمایشهـای آزمایشـگاهی اسـت ،بـ ه گونـهای کـه میتـوان آزمایشـگاهها را بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی سلامت در جامعه به حسـاب آورد و چشـم
کارشناس امور تربیتی
دکترهـا نامیـد ،چـرا کـه در تشـخیص بیمـاری و درد کمـک شـایان و قابـل توجهی به آنهـا میکند .اهمیت آزمایشـگاهها زمانی برای ما آشـکار میشـود
کـه متوجـه میشـویم حـدود  70درصـد تصمیمگیـری هـا ،پیگیـری بیمـاری و درمان آن بسـتگی بـه آزمایشـگاهها و نتایـج حاصل از آزمایشهاسـت.
این بار میخواهیم سـری به حوز ه پزشـکی و آزمایشـگاهی بزنیم .جایی که گاهی نداشـتن اطالعات کافی باعث میشـود هم گیج و سـر در گم شـویم و هم توانایی انتخاب درسـت
را نداشـته باشـیم .تلاش مـا در ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه بـا دادن توضیحات مختصری شـما را با بعضـی اصطالحات مربوط به آزمایشـگاهها آشـنا کنیـم و اطالعات انـدک و اولیه را
ت آزمایشـگاههای خصوصی و دولتی انجـام میدهیم.
دربـار ه آزمایشـگاهها و فعالیتهایـی کـه در آنهـا انجـام میشـود به شـما بدهیم .همچنین مقایسـهای میـان قیم 
وقتـی مجبـور بـه انجـام چنـد آزمایـش میشـوید ،حتمـا از ابتدا نگران جواب آن هسـتید و از همـان ابتدا ب ه دنبال یک آزمایشـگاه خوب میگردید .آزمایشـگاهی که هـم کادر مجرب
و توانمندی داشـته باشـد و هم مجهز به دسـتگاههای پیشـرفته باشد.

انواع آزمایشگاهها

آزمایشگاهها به انواع مختلفی تقسیم میشوند:
آزمایشـگاههای ژنتیـک که مربوط به آزمایشهای قبـل از بارداری
و طول دوره بارداری اسـت .آزمایشـگاه پاتولوژی و آزمایشـگاههای
تشـخیص طبـی کـه در آن روی نمونههـای خـون ،ادرار و مدفـوع
و ...کار میشـود.
در یـک آزمایشـگاه تشـخیص طبـی آزمایشهای مختلفـی انجام
میشـود کـه از جملـ ه آن میتـوان بـه انـواع زیـر اشـاره کرد:
بیوشـیمی ،آزمایشهـای مربوط به قند ،چربـی ،آنزیمهای کبدی،
آهن و کلسـیم را شامل میشود.
هماتولـوژی ،بررسـی کمخونـی ،مقـدار پالکتهـا و گلبولهـای

سـفید و قرمـز خـون را میسـنجد.
هورمونشناسی ،به بررسی هورمون تیروئید در افراد میپردازد.
میکروبیولـوژی ،کـه در اصل مربوط به آزمایشهـای ادرار و مدفوع
و بیماریهای عفونی و سـنگ کلیه اسـت.

هزینه آزمایشگاهها

از نظر برآورد قیمت و هزینه آزمایشـگاهها به سـه دسـته تقسـیم
میشـوند :آزمایشـگاههای خصوصـی ،دولتی و نیمـه دولتی .که به
طبـع هزینههـای آزمایشـگاههای خصوصی از دو نوع دیگر بیشـتر
اسـت .امـا از نظـر کیفیـت بدیـن گونه نیسـت که آزمایشـگاههای
خصوصـی لزومـا از دولتی مجهزتر و بهتر باشـند.

نوع آزمایش

آزمایشگاهدولتی آزمایشگاهخصوصی

آزمایش کامل ادرار

 2هزار تومان

 5هزار تومان

اندازه گیری کمی اوره

 2هزار تومان

 4هزار تومان

چربی

 2هزار تومان

 5هزار تومان

آنزیم های کبدی

 2هزار و  600تومان  6هزار و  300تومان

اندازه گیری گلوکز خون (قند خون)  2هزار و  300تومان  5هزار و  600تومان
کلسیم
آهن

 2هزار و  600تومان  6هزار و  300تومان
 3هزار تومان

 7هزار تومان

مشکالت مایل آزمایشگاهها

میتوان گفت
آزمایشگاههای
خصوصیبهصرف
خصوصیبودنشان
آزمایشگاههایبهتر
و دقیقتری هستند
و طبیعتا دولتی بودن
آزمایشگاههاهم
دلیلی بر بد بودن
یا دقت نظر پایین در
نتایج آن نیست

بـا توجـه بـه تـداوم مشـکالت اقتصـادی و افزایـش نـرخ دالر و
بهدنبـال آن گـران شـدن دسـتگاهها و مـواد الزم در آزمایشـگاهها،
سـود آزمایشـگاهها بـه شـکل چشـمگیری پاییـن آمـده اسـت .از
طرفـی حقـوق کارکنـان آزمایشـگاهها هـم مثل تمامی شـغلهای
دیگـر کمـی بـاال رفته اسـت.
وقتی درآمد و هزینهها هماهنگ نباشـند باعث کم شـدن کیفیت
کار آزمایشـگاهها میشـود ،چـون گاهی نمیتواننـد از فناوریهای
نویـن بهـره ببرند .اما از آن جایی که کار آزمایشـگاهها و تشـخیص
آنهـا بـه طـور مسـتقیم با سلامتی و جان افـراد در ارتباط اسـت
آنهـا تمـام تلاش خـود را بـهکار میگیرند که با کیفیت گذشـته
و حتـی کیفیتـی باالتـر کار خـود را انجـام دهند ،اما ممکن اسـت
ایـن رونـد باعث تعطیلی برخی از آزمایشـگاهها شـود.

یک راهمنایی کار آمد!

در انتخاب آزمایشـگاه بهتر اسـت دسـت روی آزمایشگاهی بگذارید
کـه زیـاد شـلوغ نباشـد .ممکن اسـت بـاور عمـوم مردم این باشـد
که آزمایشـگاهی که شـلوغتر اسـت و عده بیشـتری آن را انتخاب
کردهانـد بهتـر اسـت ،امـا این بـاور عمومی غلط اسـت .یک توصیه
از طـرف مـا بـه شـما ،آزمایشـگاهی را انتخـاب کنیـد کـه خیلـی
شـلوغ نباشـد .اینگونه دقت عمل کارکنان بیشـتر اسـت و احتمال
خطاهـای انسـانی به حداقل میرسـد.

