دﮐﺗر ھوﺷﻧﮓ اﻟﮭﯾﺎری
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی درازﻣﺪت آن ﺑﺮ
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ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب(
و
روان آدﻣﯽ )روان ﭘﺮﯾﺸﯽ(
ﭼﮑﯾده :ﺳﺧﻧران در آﻏﺎز اﯾن ﻧﺷﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ و وﯾروس ﮐوﯾد  ١٩و ﭘﯽآﻣدھﺎی درازﻣدت آن در دو ﭘﮭﻧﮫ
ارﮔﺎﻧﯾﺳم ﺑدن اﻧﺳﺎﻧﯽ و روان آدﻣﯽ ﻣﯽﭘردازد و از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾراﻣون ﻧﮑﺗﮫھﺎی زﯾر ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد:
• ﻋوارض درازﻣدت ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﺑر روی ﺳﻠولھﺎی ﻣﻐزی ،ﻣﯾﮕرن و ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی
• ﻋوارض درازﻣدت ﺑر روان آدﻣﯽ )روان ﭘرﯾﺷﯽ( ﻣﺎﻧﻧد دﭘرﺳﯾون ،ﺗرس و اﺿطراب
ﺳﺧﻧران در ﺑﺧش دوم ﺑرﻧﺎﻣﮫ و در ﮔﻔﺗﮕو و ھماﻧدﯾﺷﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ھﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد.

زﻣﺎن :آدﯾﻨﮫ  ٢٠آﮔﻮﺳﺖ  ،٢٠٢١ﺳﺎﻋﺖ ١٨:٠٠
ﻣﮑﺎن :رﺳﺗوران ﮐﺎﺳﭘﯾن ،ﺳﺎﻟن ﮐﻧﺎری
Zieglergasse 18, 1070-Wien
ﺟﻧﮓ ﻣﺎه در ﺳوﻣﯾن آدﯾﻧﮫ ھر ﻣﺎه ﺑرﮔزار
ﻣﯽﺷود.
Iranischer Kulturverein Andischeh
http://www.andischeh.com
kanun@andischeh.com
ﺑﯿﻤﺎریZVR
Nr.: 865853953،
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫﮔﯿﺮی

ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،از
ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﮭﺮ وﯾﻦ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

ھوﺷﻧﮓ اﻟﮭﯾﺎری ) ١٩۴١ﺗﮭران( ﭘس از ﮔرﻓﺗن دﯾﭘﻠم در ﺳﺎل  ١٩۵٩ﺑﮫ اﺗرﯾش آﻣد و ﭘس از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎنﺑردن رﺷﺗﮫ
ﭘزﺷﻛﻲ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﺗﺧﺻﺻﻲ رواﻧﭘزﺷﻛﻲ ﭘرداﺧت .او ھم اﮐﻧون ﺑﯾش از  ۴۵ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
رواﻧﭘزﺷﮏ در وﯾن ﺳرﮔرم ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت .او از ﺳﺎلھﺎی  ١٩٧٠ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻓﯾﻠم ﻧﯾز روی آورد و ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘرده آوردن
ﻓﯾﻠمھﺎﯾﯽ ﻣوﻓق در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ھﻧر ھﻔﺗم ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔردان و ﻓﯾﻠﻣﺳﺎزی ﻧﺎم آﺷﻧﺎ در اﺗرﯾش ﺑدل ﺷد .در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻓﯾﻠم
وی ﺑﮫ ﻧﺎم »واﭘﺳﯾن رﻗص« ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن ﻓﯾﻠم اﺗرﯾش ،ﺟﺎﯾزه ﻓﺳﺗﯾوال دﯾﺎﮔوﻧﺎﻟﮫ را از آن ﺧود ﺳﺎزد .اﻣﺳﺎل
ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﺑزرﮔداﺷت  ٨٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ھوﺷﻧﮓ اﻟﮭﯾﺎری ﭼﻧدﯾن ﻓﯾﻠم او از ﺳوی ﻧﮭﺎد »آرﺷﯾو ﻓﯾﻠم اﺗرﯾش« ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ھﻔﺗﮫ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش درآﻣدﻧد .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از  ٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر اﻣﺳﺎل  ١٣ﻓﯾﻠم ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺳﺗﻧد اﻟﮭﯾﺎری از ﺳوی ﻧﮭﺎد
»آرﺷﯾو ﻓﯾﻠم اﺗرﯾش« ﺑر روی ﭘرده ﻧﻘرهای ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺧواھﻧد ﺷد.
ﮐﺎﻧون اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻧود اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣﺎهھﺎ وﻗﻔ ِﮫ ﻧﺎﭼﺎر در ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳتھﺎی ﺟﻧﮓ ﻣﺎه در ﭘﯽ ھﻣﮫﮔﯾری
ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ،ﺑﺎز اﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری اﯾن ﻧﺷﺳتھﺎ ﺷدﻧﯽ ﺷده اﺳت و اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷدن وﯾروس ﮐوﯾد
 ،١٩در آﯾﻧده ﻣﺷﮑﻠﯽ در راه ﺑرﮔزار ﮐردن ﻧﺷﺳتھﺎی ﺟﻧﮓ ﻣﺎه ﭘﯾش ﻧﯾﺎﯾد.
ﺗوﺟﮫ :از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻗواﻧﯾن وﯾژه ﮐروﻧﺎ در ﺷﮭر وﯾن ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن ﻧﺷﺳت
را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .از ﺳوی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﺗرم رﺳﺗوران ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد )ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﮔواھﯽ( ﯾﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﻧﻔﯽ دارﻧد )ﮐﻣﺗر از  ٧٢ﺳﺎﻋت از زﻣﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری( ﯾﺎ از ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ رھﯾدهاﻧد )ﺑﺎ ﻧﺷﺎن
دادن ﮔواھﯽ( ،ﺑﮫ داﺧل رﺳﺗوران و ﺳﺎﻟن ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳت ﺟﻧﮓ ﻣﺎه ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد.

