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کلینیک    وخانواده

قدم نورسیده 

مبارک خودتان!
چگونه کودکمان را برای ورود نوزاد جدید آماده  کنیم؟ 

رفع خماری 
بعد از تعطیالت

افراد در سرتاسر دنیا بعد از تعطیالت 
ممکن است به سختی و شاید با کمی 
ناراحتی به سر کار برگردند. در واقع، 
پدیده  تعطیالت«،  از  بعد  »خماری 
اثبات شده روان شناسی است. برای اینکه 
با روحیه و آمادگی کامل سر کارتان 
حاضر شوید چند نکته را رعایت کنید: 

1. به کل سال و اهدافی که به دنبال 
آن هستید، فکر کنید. استراحت در 
تعطیالت قرار است به شما کمک 
اهداف  به  از گذشته  بهتر  تا  کند 

خود برسید.

2. در روزهای اول بعد از تعطیالت، 
فشرده کار نکنید و زودتر به خانه 
بروید و از اضافه کاری پرهیز کنید.

3. برنامه تفریحی کوتاهی بعد از 
مثال  باشید،  داشته  کاری  ساعات 

قدم زدن در پارک و...

4. با همکاران خود تجربیات سفر 
را به اشتراک بگذارید زیرا فرصت 
خوبی برای بهبود فضای ارتباطی و 
شناخت عالیق بین همکاران است.

5. سعی کنید حداقل یک عادت 
خوب را در سال جدید وارد محیط 

کارتان کنید.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب 

و ستون فقرات

ورود یک خواهر یا برادر جدید ممکن است برای کودک نگران کننده باشد. درحقیقت 

موقعیت کودک با ورود عضو جدید دستخوش تغییراتی می شود و همین تغییرات، ممکن است 

برای کودک شما قابل هضم نباشد؛ ناگهان از تک فرزندی، تبدیل به فرزند ارشد می  شود یا از ته 

تغاری، تبدیل به فرزند میانی. عالوه بر این، کودک مجبور می شود توجه و محبت والدینش را با 

کودک دیگری که به مراقبت بیشتری نیز نیاز دارد، تقسیم  کند...)23(
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