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نسخههای مجله را به دفتر مجله بازگردانید؛ سپاس
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ندای فارابی

سرمقاله

کیهان بچهها!

دکتر سیدفرزاد محمدی
سردبیر

چرا کیهان بچهها چاپ میکنید!
وقتی شنیدم ندای فارابی با کیهان بچهها مقایسه شده است ،راستش را بخواهید ناراحت نشدم که هیچ خوشحال هم شدم چون خاطره خوبی
از آن داشتم .ندای فارابی برای خانواده فارابی و هم اعضای محترم خانوادههای ایشان است پس اگر در جاهایی حس کیهان بچهها داشته باشد
میتواند مطلوب باشد و نشان از پوشش بیشتری از طیف مخاطبان داشته باشد.
ندای فارابی عادی و معمولی شده است!
احتماال راست میگویند چون تقریبا به سقف تنوع و پوشش در یک نشریه داخلی برای یک سازمان رسیدهایم؛ ما تالش نموده ایم هر هنرمند،
نویسنده ،صاحب ذوق و داوطلبی را در گوشه و کنار بیمارستان دعوت به مشارکت نماییم .غنا و تنوع مجله را هم خود اعضای خانواده فارابی
تامین میکنند ما نمیتوانیم فراتر از وسع فرهنگی و انگیزش ایشان چیزی بیافرینیم.
راستی روزنامه همشهری هم عادی و تکراری شده اما باز هم چاپ میشه!
چرا این مقاله رو چاپ کردین!
هر مقاله و قطعهای از خانواده فارابی به ما داده شود چاپ میکنیم (با شرط مراعات عدم توهین و نظایر) .شما الزم نیست خواننده همه قسمتها
باشید ،مثل روزنامه که بعضی به اخبار ورزشی و برخی دیگر به اخبار فرهنگی آن نگاه هم نمیکنند.
چرا اون مقاله رو چاپ نمی کنین!
راستش هنوز اون مقاله رو کسی به ما نداده که چاپش کنیم! شما دوست دارید همون مقاله رو بنویسید ،ما منتشر میکنیم.
اصال چرا کال ندای فارابی رو چاپ میکنین؟
برای اینکه روزنامه چاپ کنیم خیلی دنبال دلیل نمیگشتیم اما حاال الگو شدهایم و مثال مرکز قلب شهید رجایی از ما الگوبرداری کردهاند .در
ارزیابیهای تعالی سازمانی (کسب گواهیهای تعهد به تعالی و تقدیرنامه) ،مجله به نوبه خود امتیازآور بوده است و ندای فارابی به عنوان یک
نوآوری تاسیسی و پروژه موفق روابط عمومی در سطح دانشگاه شناخته شده و در کتاب نوآوری دانشگاه ثبت شده است .ندای فارابی نقطه
عطفی در تاریخ بیمارستان محسوب می شود؛ می توان تاریخ بیمارستان فارابی را به دو مقطع پیش و پس از ندای فارابی تقسیم کرد ،ندای فارابی
روزنگار مصور فارابی است.
اینها در حالیست که هزینه ماهانه انتشار ندای فارابی (با لحاظ یک نفر استخدام تمام وقت در دفتر نشریه 1400000تومان بوده است که مثال
معادل 0/02%از کارانه ماهانه بیمارستان است!
چرا همه مقاله نمینویسن؟
فکر میکنید متوسط چند درصد ساکنین یک شهر (به طور مثال شهر تهران با جمعیت تقریبی  10میلیون نفر) در روزنامه شهر مقاله میدهند
یک تخمین باال حدود  11000نفر یعنی معادل تقریبی 0/11%است .در این سالها تعداد افرادی که به شکلی در مجله مقاله یا قطعه داشتهاند
 136نفر و تقریبا معادل  15/11%پرسنل بیمارستان بوده است که نشان دهنده مشارکتی بسیار فراگیرتر است.
چرا فقط بعضیها مقاله مینویسن؟ تازه همشون عضو دفتر مجله هستن!
تعداد نویسندگان فعال مجله  28نفر است که به خودی خود قابل توجه است اما همگی عضو دفتر مجله نیستند .از طرف دیگر ما منتظر کشف
انگیزه و استعداد هستیم و به این دلیل افراد عالقهمندتر به طور طبیعی در دفتر مجله جمع شدهاند.
میدانیم اعضای محترم هیات علمی نیز مجله را به میزان قابل توجهی مرور میکنند اما ما از ایشان انتظار مشارکت بیشتری در نویسندگی
داشتهایم؛ حس خانواده فارابی که مورد انتظارمان بود کمتر از جانب ایشان شنیده شد .این را خودشان بایستی تشریح نمایند.
چرا مجله علمی چاپ نمیکنین!
پس مجله پرستار چشم چیه؟!
خوب چرا مجله  ISIچاپ نمیکنین؟
این چه مقایسهایه؟!! شما راه بیندازید ،ما هم مقاله میدهیم ...تازه باور کنید همین ندای فارابی از بعضی مجالت ISIدار بیشتر مخاطب دارد و
خوانده میشود.
...
اکنون سه سال است که ندای فارابی منتشر میشود (راهبرد فارابی هم به مدت  15ماه پیش از آن سابقه انتشار داشت)؛ برای همکاری در دفتر
نشریه ،نوشتن مقاله و ارسال قطعات ،مکرر اعالن و فراخوان دادهایم (شماره  4و 5صفحه  ،20شماره  10صفحه  ،7شماره  13صفحه  ،11شماره
 19صفحه  ،10شماره  20صفحات  21و  22و شماره  23صفحه  )23و ساالنه درباره نشریه نظرسنجی کردیم .در هفتههای آینده نیز نظرسنجی
سوم انجام میشود .از شماره آینده اصالح ساختار در نشریه اعمال میشود که امیدواریم مشارکت را ارتقا ببخشد.
سپاس البته مخصوص اوست
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یادداشت

خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی

مقایسه مجالت شهر
و ندای فارابی!

بهارک صالحی معصومه نیکبخت
دبیر آینه
دستیار سردبیر

با توجه به سرمقاله این شماره ،مناسب دانستیم که از چند بُعد ،مقایسه ای هرچند کوتاه و گذرا بین روزنامه ها و مجالت شهر تهران و ندای
فارابی داشته باشیم( .آمار مربوط به روزنامه نگاران تهرانی از انجمن روزنامه نگاران گرفته شده است).

گزارش فراخوان برای سردبیری ندای فارابی
اعضای محترم خانواده بزرگ بیمارستان فارابی ،سالم؛ در پی فراخوان شماره گذشته جهت جایگزینی و معرفی فرد جدید جهت سردبیری مجله،
فقط از سوی اینجانب  3تن از استادان ،کاندیدا شدند .البته این استادان محترم نیز مسئولیت را نپذیرفتند .پس از تامل بسیار و رایزنی ،ساختار
جدیدی برای ندای فارابی پیش نویس شده است و به امید خدا از شماره آینده و برای مدت یک سال مبنای کار خواهد بود.
سردبیر
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دستورالعمل ماده  2آییننامه اجرایی موضوع ماده  20قانون
مدیریت خدمات کشوری
(نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای اجرایی)

در اجرای ماده  2آییننامه اجرایی ماده 20
قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع
مصوبه شماره  44196/4221تاریخ 1389/1/14
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکترونیک ،دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای
اجرایی به شرح زیر ابالغ میشود:
ماده ( :)1تعریف واژگان
 .1پیشنهاد :هر نوع نظر ،فکر و راهکاری که بتواند
وضعیت موجود را آسانتر ،سریعتر ،صحیحتر،
ارزانتر ،ایمنتر و مطلوبتر کند.
 .2پیشنهاد کمی :اجرای آن سبب افزایش
بهرهوری ،بهبود فضای کار ،افزایش رضایت
کارکنان و مانند اینها میشود و قابلیت اندازهگیری
و محاسبه ریالی دارد.
 .3پیشنهاد کیفی :اجرای آن سبب اجرای مطلوب
برنامههای تحول اداری ،افزایش بهرهوری ،بهبود
فضای کار ،صرفهجویی بهینه در منابع ،افزایش
رضایتمندی کارکنان و مانند اینها میشود و
قابلیت اندازهگیری و محاسبه ریالی ندارد.
 .4شورا :شوراهای تحول اداری در سطح
وزارتخانهها ،سازمانهای مستقل ،کمیسیونهای
تحول اداری دستگاههای وابسته و کمیسیونهای
تحول اداری و فناوری اطالعات استانها و نیز
کمیسیونهایاستانیسازمانهاواداراتکلاستانی.
 .5دبیرخانه :واحدی است که با استفاده از
نیروها و امکانات موجود زیر نظر رییس دستگاه
فعالیت نموده و فقط فعالیتهای اجرایی مربوط
به این نظام را انجام میدهد.
 .6گروه ارزیابی :کمیتههای تخصصی ،گروههای
کارشناسی ،کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای
ادارات کل استان یا کارشناس بررسی کننده
پیشنهادهای واصله.
 .7کمیتههای تخصصی :با عضویت کارشناسانی
از واحدهای مختلف به تناسب موضوع و با نظر
شورا تشکیل میشوند و امور مربوط به بررسی
و کارشناسی پیشنهاد ،محاسبه و برآورد منافع
حاصل از آن ،اجرایی بودن پیشنهاد و مانند اینها
را انجام میدهد.
 .8گروههای کارشناسی :پس از استقرار نظام
پیشنهادها و توسعه و تکامل آن ،این گروهها تشکیل
میشوند .این گروهها عالوه بر انجام وظایف
کمیتههای تخصصی ،ارائه پیشنهادهای گروهی،
اجرای پیشنهادها و مانند اینها را نیز انجام میدهند و
جایگزین کمیتههای تخصصی خواهند شد.
 .9کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای اداره کل
استان :به بررسی پیشنهادهای ارائه شده در
سطح اداره کل استان میپردازد و حسب مورد
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به روشهای زیر عمل میکند:
الف -پیشنهادهایی که انحصارا به موارد درون اداره
کل مربوط میشود ،در این کمیته بررسی و در
صورت تصویب ،مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
ب -پیشنهادهایی که در سطح استان باید مطرح
شود ،با ارایه نظر به شورای تحول استان برای
بررسی ارایه میشود.
ج -پیشنهادهایی که مربوط به دستگاه است ،با
ارائه نظر به آن دستگاه فرستاده میشود.
توضیح :ادارات کل استانی ملزم به رعایت
فرآیند بررسی پیشنهادهای مورد نظر این
دستورالعمل هستند.
 .10پاداش کارشناسی :مبلغی است که به عنوان
جبران خدمات به فرد یا افرادی که ارزیابی
پیشنهاد را انجام دادهاند (اعم از اینکه پیشنهاد
رد یا قبول شود) پرداخت میشود.
 .11بذر پیشنهاد :موضوعات مشخصی است که
توسط شورا از طریق دبیرخانه به اطالع مدیران،
کارکنان و سایرین میرسد تا پیشنهادهای خود
را در آن زمینه ارائه کنند.
 .12پیشنهاد دهنده :فرد یا گروهی است که
پیشنهاد خود را به یکی از روشهای قابل قبول
به دبیرخانه ارایه میکند.
 .13مجری یا مجریان :فرد یا افرادی است که
اجرای پیشنهاد را بر عهده دارند.
 .14پیشنهاد اجرا شده :پیشنهادی است که به
بهرهبرداری میرسد.
 .15نفر-پیشنهاد (سرانه) در سال :شاخصی است
که از تقسیم تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده در
طول یک سال به تعداد کل کارکنان به دست میآید.
ماده( :)2مراحل فرآیند اجرایی نظام پذیرش
و بررسی پیشنهادها عبارت است از:
 .1پیشنهادها به روشهای مختلف از جمله به
صورت الکترونیکی به دبیرخانه فرستاده میشود.
 .2دبیرخانه حداکثر طی  2روز باید مراتب تکمیل،
ناقص یا تکراری بودن پیشنهاد را بررسی و نتیجه
را به اطالع پیشنهاددهنده برساند و پیشنهادهای
کامل را با ارائه کد پیگیری به پیشنهاددهنده ،در
دستور کار شورا قرار دهد.
 .3در صورتی که به تشخیص شورا ،پیشنهاد
نیاز به بررسی کارشناسی داشته باشد ،دبیرخانه
آن را به گروه ارزیابی ذیربط ارجاع میدهد.
 .4گروه ارزیابی باید حداکثر طی یک هفته پس
از دریافت پیشنهاد ،نظر کارشناسی خود را به
دبیرخانه بفرستد .در صورت نیاز به زمان بیشتر
کارشناسی ،گروه ارزیابی موظف است مراتب را
در زمان یک هفته ،به دبیرخانه اطالع دهد و زمان
مورد نیاز خود را اعالم کند.

آینه

 .5پس از تصویب پیشنهاد در شورا ،دستور
اجرایی شدن آن توسط شورا صادر میشود.
 .6شورا براساس محاسبه و برآورد منافع حاصل
از اجرای پیشنهاد در یک دوره یک ساله ،میزان
پاداش پیشنهاددهنده یا پیشنهاددهندگان را
تعیین و تصویب و با امضای رییس دستگاه
برای پرداخت به واحد ذیربط ابالغ میکند.
 .7دبیرخانه نتیجه تصمیم شورا را به اطالع
پیشنهاددهنده میرساند.
ماده( :)3وظایف شورا در مورد نظام پذیرش
و بررسی پیشنهادها
 .1تعیین خطمشیهای اجرایی ،سیاستگذاری
و برنامهریزی مرتبط با نظام پذیرش و بررسی
پیشنهادها و تعیین زمینههای مناسب برای ارائه
پیشنهادها
 .2تصمیمگیری در مورد رد یا پذیرش نهایی
پیشنهادها
 .3تعیین و تایید برترین پیشنهاد کمی و کیفی
(بیشترین اثربخشی) ،پیشنهاددهنده برتر با
بیشترین پیشنهاد (به شرط حداقل 10درصد
پیشنهاد مصوب) ،کارشناس برتر ،مجری برتر،
مدیر برتر (نفر-پیشنهاد بیشتر)
 .4تعیین و تایید پاداشها و سایر هزینهها
از محل 20درصد منافع حاصل از اجرای
پیشنهادها می باشد.
 .5نظارت عملکرد دبیرخانه
 .6تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای تعیین
پاداش کارشناسان بررسیکننده و مجریان
پیشنهادها برحسب میزان مشارکت و کمک آنها
در اجرا و ابالغ آن به واحد ذیربط با امضای
رییس شورا برای پرداخت
 .7تعیین و تصویب مشوقهای عمومی به
منظور تقویت فرهنگ مشارکت میان کارکنان،
از محل منافع نظام پیشنهادها
تبصره :شورا میتواند بخشی از وظایف خود
را به گروه کارشناسی یا کمیتههای تخصصی
واگذار کند.
ماده( :)4وظایف دبیرخانه
 .1دریافت و ثبت پیشنهادها
 .2برنامهریزی برای ایجاد زمینه شکوفایی و
رشد خالقیت در کارکنان
 .3نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب
و بررسی اثربخشی آنها و گزارش به شورا
 .4تهیه گزارش عملکرد ساالنه نظام پیشنهادها
و نحوه عملکرد گروههای ارزیابی و ارائه ان
به شورا و سایر مراجع ذیصالح
 .5برگزاری جلسات شورای نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها
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 .6پیگیری اجرای مصوبات
 .7ارجاع پیشنهادهای مصوب برای اجرا و
پیگیری مراحل اجرای آن
 .8ارائه گزارش کامل اجرای پیشنهاد به شورا،
پس از فرآیند اجرای پیشنهاد یا بهرهبرداری از آن
 .9اعالم وضعیت پیشنهادهای دریافتی به کارکنان
به صورت مستمر
 .10اطالعرسانی موضوعات اولویتدار اعالم
شده توسط شورا برحسب ضرورت (بذر پیشنهاد)
 .11پیشنهاد اجرای فعالیتهای آموزشی و
فرهنگی مناسب به منظور گسترش نظام پذیرش
پیشنهادها به شورا (مانند برگزاری سمینارها،
همایشها ،بازدیدها ،دوره های آموزشی و غیره)
 .12گردآوری منابع و کتابهای مرجع علمی،
تجربیات و دستاوردهای سایر سازمانها در
زمینه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 .13انجام مکاتبات ضروری نظام پیشنهادها در
حدود تعیین شده توسط شورا
 .14ثبت و نگهداری سوابق پیشنهادها از
مرحله دریافت تا دریافت نتیجه و تشکیل

بانک اطالعات نظام پیشنهادها
ماده ( :)5نحوه ارزیابی و تعیین پاداش
پیشنهاد و پرداخت آن
 .1میزان صرفهجویی حاصل از اجرای پیشنهاد
و اثربخشی آن به وسیله کارشناس یا واحد
ذیربط محاسبه و به تایید شورا میرسد.
 .2پرداخت پاداش برای پیشنهادهای کمی که
توسط شورا مورد تصویب قرار گرفته است ،در
 3مرحله انجام میشود:
الف -پس از تصویب و ابالغ برای اجرا توسط
شورا ( 20%پاداش مصوب)
ب 3 -ماه پس از شروع اجرای پیشنهاد (20%
پاداش مصوب)
ج -در پایان اجرای پیشنهاد و کسب منافع مورد
انتظار از آن با تایید شورا ( 60%پاداش مصوب)
 .3میزان پاداش پیشنهادهای کمی بنا به
تشخیص شورا معادل حداکثر  5%از صرفه
جویی ها و منافع مالی قابل کسب در یک دوره
یک ساله است.
 .4پاداش پیشنهادهای کیفی پس از اجرای کامل

پیشنهاد پرداخت می شود.
 .5میزان پاداش پیشنهادهای کیفی براساس میزان
تاثیر آنها در اجرای مطلوب و بهنگام برنامههای
تحول اداری ،افزایش بهرهوری ،بهبود فضای
کار ،بهبود ارائه خدمات ،افزایش رضایتمندی
مردم و کارکنان ،تمرکززدایی ،بهبود ساختار
سازمانی ،بهبود فرآیندهای انجام کار و مانند اینها
توسط شورا برآورد و تعیین میشود.
 .6پاداش پیشنهادهای کیفی میتواند به
صورت غیرنقدی مانند اعزام به سفرهای
زیارتی ،اعمال تشویقهای کتبی ،اهدای کاال،
درج امتیاز در فرم ارزشیابی ،بهرهگیری از
ظرفیتهای ماده  68قانون مدیریت خدمات
کشوری و مانند اینها باشد.
 .7در صورتی که پس از اجرای پیشنهاد با
بررسیها و گزارشهای نتایج اجرا ،مشخص
شود که اجرای پیشنهاد منجر به کسب منافع
بیشتری از میزان برآورد شده است پاداش
پیشنهاد دوباره محاسبه و مابهالتفاوت آن به
پیشنهاددهنده پرداخت میشود.

پیرو بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران،
استخدام در کلیه واحدهای تابعه منوط به
برگزاری آزمون میباشد .متن این بخشنامه به
شرح زیر است:
پیرو بخشنامه شماره /32074/110د 90/مورخ
 91/1/15به استحضار میرساند با توجه به فصل
ورود به خدمت آییننامه اداری ،استخدامی و
تشکیالتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه
از تاریخ  91/5/1به کارگیری نیروهای قراردادی
مورد نیاز دانشگاه در یک فضای رقابتی و با
رعایت عدالت استخدامی ،شایستهگزینی و
سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی از
طریق آزمون ،مصاحبه و احراز صالحیتهای

عمومی انجام میپذیرد و مدیریت توسعه سازمان و
سرمایه انسانی دانشگاه پس از جمعآوری نیازهای
واحدها طبق فرمی که متعاقبا ارسال میشود در
سهماهه سوم سال نسبت به برگزاری آزمون که
متعاقبا ازطریق انتشار آگهی عمومی اعالم میگردد،
اقدام و پس از مراحل گزینش ،پرسنل مورد نیاز
واحدها ،اعزام میگردند .بدیهی است از تاریخ
صدور این بخشنامه ،به اعالم نیازهای واصله از
سوی واحدها اقدامی صورت نمیپذیرد.
همچنین با توجه به ماده  28آییننامه اداری و
استخدامی و تشکیالتی اعضای غیر هیات علمی
دانشگاه به استحضار میرساند به کارگیری
نیروی قراردادی ،در صورت داشتن مجوزهای

الزم با رعایت شرایط سنی و مدرک تحصیلی
به شرح ذیل اقدام گردد .ضمنا در زمان معرفی
اسامی نیروی قراردادی به جایگزینی کارکنان
قراردادی که به هر دلیلی از آن واحد اخراج
شدهاند با ذکر علت و ابالغ خروجی که
توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی
منابع دانشگاه صادر گردیده الزامی میباشد.
 -1دیپلم و فوقدیپلم و لیسانس حداقل سن
 18سال و حداکثر  30سال تمام
 -2فوقلیسانس و دکتری حداقل سن  18سال
و حداکثر  35سال تمام
دکتر محمود بیگلر
معاونتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاه

مراسم توديع آقای محمدرضا قاضی ،رییس
پيشين و معارفه آقای عبدالمجید علیدادی ،رییس
جديد امور مالی بیمارستان فارابی با حضور دكتر
جباروند ،دكتر مخترع ،دکتر خداپرست ،آقای
پرویز هاشمی ،آقای اکبری و مسئولین واحدها و
کارکنان امور مالی اين بیمارستان برگزار شد .در
اين مراسم ،دكتر مخترع ،مدیر بیمارستان ضمن
تشکر از همکاری آقای قاضی در این مدت گفت:
«بنده از قبل با آقای علیدادی آشنایی داشتم و
امیدوارم با استفاده از تجربیات ارزشمند ایشان در
مشاغل مالی دانشگاه ،بیمارستان فارابی حرکت
خویش را در مسیر پیشرفت و تعالی ادامه داده و
شاهد موفقیتهای روز افزون آن باشیم».
در این مراسم دكتر جباروند ،رییس بیمارستان
گفت« :من امروز دو حس متفاوت دارم از طرفی

از اینکه دوستی خوب و مدیری شریف را از
دست میدهم اندوهگینم و از طرفی خوشحالم که
دوستی دیگر پیدا کردهام و میتوانم از تجربیات
مدیری کارا استفاده کنم ».دكتر جباروند با اشاره
به ويژگيهای مجموعه بیمارستان فارابی گفت:
«انسجام کادر مدیریتی و همدلی هیات علمی و
کارکنان از افتخارات بیمارستان فارابی در سطح
دانشگاه و موجب سربلندی و پیشرفت آن است
و امیدوارم این ویژگی همچنان حفظ گردد».
وی همچنین افزود« :خداوند به همه ما توفیق
خدمتگزاری و اخالق حسنه عنایت کند؛ حسن
خلق مهمترین خصیصه آقای قاضی بود .امیدوارم
در هر سمتی که قرار میگیرند منشا اثرات خیر
باشند» .در ادامه جلسه ،رییس پيشين امور مالی
بیمارستان فارابی ،پرافتخارترین دوران کاری

خویش را دوران همکاری با بیمارستان فارابی
قلمداد کرد و از همه همکاران تشکر نمود .آقای
علیدادی نيز در مراسم معارفه خود از حضور در
جمع همکاران بیمارستان فارابی اظهار خشنودی
کرده و گفت« :آقای قاضی از دوستان بسیار خوب
من هستند .ایشان در دوران تصدی خود آن قدر
خوب کار کردهاند که خوشبختانه فعال دغدغهای
ندارم البته با توجه به توانمندی ایشان انجام اين
وظيفه براي من دشوار شده و اميدوارم جانشین
خوبی برای ایشان باشم ».رییس جدید امور
مالي بیمارستان فارابی ضمن قدرداني و آرزوي
موفقيت برای آقای قاضی گفت« :خدمت در کنار
دکتر جباروند و دکتر مخترع باعث خوشحالی من
است و امیدوارم من هم بتوانم در مدت حضورم
خاطره خوبی به جای بگذارم».

بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون استخدام در واحدهای تابعه

توديع  و معارفه روسای امور مالی بیمارستان فارابی
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ندای فارابی

اولین سمینار سراسری پرستاری چشم برگزار شد

 31خرداد و یک تیر 1391

در عمل سازمانهای متعالی از طریق شراکت و تسهیم اطالعات با سایر بیمارستانها امکان دسترسی
به آخرین دستاوردهای پژوهشی و بهترین تجربیات را برای کارکنان خود فراهم نموده و از این
گزارش از :هانیه دلشاد -حمیده امیدوار
طریق خالقیت و نوآوری را پرورش میدهند (الگوی تعالی سازمانی بخش سالمت 4 -ه).

اولین سمینار سراسری پرستاری چشم در
خرداد و تیر  ،91به همت بیمارستان فارابی،
مرکز تحقیقات چشم و دفتر پرستاری
بیمارستان در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی تهران (پردیس پورسینا) برگزار شد.

اساتید و بازبینی قرار گرفت .مدیر بیمارستان
فارابی ،دکتر مخترع (دبیر اجرایی سمینار) نیز
پشتیبان برگزاری سمینار بودند.
برنامه های سمینار موضوعات کلی پرستاری
عمومی ،مراقبت های اولیه چشم ،مراقبت های

پرستاران چشم بیمارستان های سراسر کشور
جهت تبادل و آموختن تازه ترین اطالعات
پرستاری چشم در این سمینار گردهم آمدند.
در این سمینار اساتید چشم پزشکی و پرستاری
(از جمله رییس دانشکده پرستاری دانشگاه

در سال های گذشته گردهمایی های پرستاران
در کنار سمینارهای چشم پزشکی و بیشتر در
قالب سمپوزیوم برگزار شده بود و این اولین
بار بود که سمینار پرستاری چشم به صورت
مستقل برگزار می شد.
برنامه ریزی برای برگزاری این سمینار از سال
گذشته به پیشنهاد دکتر سیدفرزاد محمدی و
با حمایت و راهنمایی دکتر محمود جباروند
و دکتر علیرضا الشیئی و با همکاری مدیر
پرستاری ،آقای آیت اله اکبری و اعضای دفتر
پرستاری بیمارستان شروع شد .کتاب های
پرستاری چشم مرور و برنامه سمینارهای
بین المللی پرستاری چشم و نیازهای پرستاران
چشم شاغل در بالین نیز برای برنامه ریزی
در نظر گرفته شد .جلسات متعدد با شرکت
اساتید و پرستاران برگزار گردید و برنامه
سمینار در چندین مرحله مورد مشورت

پس از اعمال چشم ،تحقیقات کیفی ،آموزش
سالمت به بیمار ،دانش چشم پزشکی و مفاهیم
رهبری و حاکمیت بالینی را پوشش می داد
و مطالب به صورت ،سخنرانی،پانل ،کارگاه
و سخنرانی های کلیدی ارائه شدند .در این
سمینار  4پوستر و مقاله آزاد از طرف پرستاران
چشم نیز ارائه شد.
اولين روز سمینار سراسری پرستاری چشم
(گرایشی تخصصی در مراقبت) ،با حضور
دکتر محمود جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بیمارستان
فارابی؛ دکتر جاریانی ،رییس انجمن پرستاری
ایران؛ خانم وسکوئی ،مدیر پرستاری دانشگاه
و دکتر علیرضا الشیئی معاون مرکز تحقیقات
چشم برگزار شد .در روز دوم سمینار دکتر
فاطمه حق دوست اسکویی ،قائم مقام وزیر در
امور پرستاری نيز در سمینار حضور داشتند.

علوم پزشکی تهران ،دکتر محمد علی چراغی)
و پرستاران بیمارستان های چشم به ایراد
سخنرانی پرداختند و برخی از اساتید پرستاری
(از جمله دکتر اسدی نوقابی ،دکتر مهوش
صلصالی و دکتر نورالدین محمدی) و چشم-
پزشکی و بیهوشی ،مسئول دفتر پرستاری
دانشگاه و قائم مقام وزیر در امور پرستاری
در اداره و ارائه نظرات در پانل ها مشارکت
داشتند.
در کنار سمینار نیز نمایشگاه تجهیزات
پرستاری در مجاورت سالن اصلی سمینار با
شرکت و حمایت شرکت های ساتراب بردیا
درمان ،آیریابرنا ،لردگان و مرکز توسعه آریان
برگزار شد .بیمارستان فارابی و مجله پرستار
چشم نیز در نمایشگاه سمینار به معرفی
دستاوردها و تولیدات خود پرداختند.
مراسم اختتامیه اولین سمینار سراسری پرستاری

سال سوم -شماره  -23تیر 1391

9
چشم و نهمین گردهمایی پرستاران چشم با
حضور خانم وسکوئی ،مدیر امور پرستاری
دانشگاه؛ دکتر مهوش صلصالی و دکتر نورالدین
محمدی ،اعضای هیات علمی دانشکده
پرستاری؛ دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان فارابی
و آقای آیتاله اکبری ،مدیر پرستاری بیمارستان
فارابی ظهر روز پنج شنبه  ،91/4/1برگزارشد.
در این مراسم آقای اکبری نوید تاسیس سایت
رسمی پرستاری چشم توسط دفتر پرستاری
بیمارستان فارابی را دادند .در انتهای مراسم
نیز جوایزی به مشترکین مجله پرستار چشم،
سخنرانان سمینار و شرکتکنندگان در مسابقه
سمینار اهدا شد.
همچنین برای نخستین بار شامگاه پرستاری
به پیشنهاد دبیر علمی سمینار ،دکتر سیدفرزاد
محمدی و با حمایت ریاست و مدیریت
بیمارستان فارابی در موزه ملی تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
دکتر محمود جباروند :جامعه ای پویا و پایدار
است که تمامی ارکان و اعضای آن در حرکت
رو به کمال جامعه با هم هماهنگ و متحد
باشند .در سال های اخیر تحوالت شگرفی در
حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی به وجود
آمده است که لزوم همراهی همه اعضای
تیم سالمت را با این پیشرفت ها می طلبد و
پرستاران به عنوان یکی از اعضای مهم این
تیم باید خود را با دانش و فناوری روز دنیا
هماهنگ نمایند .این سمینار ،اولین تجربه
در زمینه تخصصی نمودن خدمات پرستاری
است .موفقیت این راه مستلزم همراهی و
پویایی خود پرستاران است.
دکتر فاطمه حق دوست اسکویی :ضمن
تشکر از بیمارستان فارابی به خاطر برگزاری
این سمینار ،امیدوارم در سال های آتی در زمینه
سطح یک بهداشت و درمان یعنی پیشگیری
نیز در سمینار کار شود .تهیه راهنماها و
دستورالعمل ها از برنامه های مهم دفتر امور
پرستاری وزارت بهداشت است .برخی از
این دستورالعملها تهیه شده است ،در زمینه
بیماری های چشم و پرستاری و مراقبت از
آن ،بیمارستان فارابی می تواند پیشقدم شده
واطالعات خوبی را در اختیار ما قرار دهد.
ایجاد دورههای تکمیلی بین رشتهای از
سیاستهای وزارت بهداشت است .از سالها
قبل ایجاد این دورهها در دستور کار بورد
پرستاری بود و با توجه به نقشه جامع علمی
کشور اکنون این حرکت تسریع شده است.
به نظر میرسد بتوانیم رشته کارشناسیارشد
پرستاری چشم را پایهگذاری کنیم .با توجه به
تخصصی بودن و تجارب بیمارستان فارابی،
میتوانیم کار را با این بیمارستان شروع کنیم.
خورشید وسکوئی :گسترش گرایشهای
تخصصی پرستاری نیاز به نگاهی ویژه به این

خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی
حرفه داشته و این امر مستلزم همکاری بدنه
پرستاری است .هرچند سیاستگذاران بخواهند
این کار را انجام دهند تا وقتی خود پرستاران
تمایل نداشته باشند این امر مسکوت خواهد ماند.
ایجاد بستر پژوهشی مناسب در خدمات
پرستاری بیمارستان های تابعه ،جزء اهداف
برنامه عملیاتی مصوب سال  91دفتر پرستاری
دانشگاه است .عرصه ارائه خدمات در
بیمارستان های ما یک بستر مناسب و گسترده
پژوهشی را فرا روی همکاران فرهیخته و هیات
علمی پرستاری قرار می دهد.
دکتر سیدفرزاد محمدی :تفاوت عمده رشته
پزشکی با رشته پرستاری در دیدگاه کل نگر
حرفه پرستاری و تقابل مفهوم تشخیص و
درمان با مفهوم مراقبت است .همکاران پرستار
باید هویت متمایز خود را در تیم درمان حفظ
و کاستی های پزشکان را در ارائه یک خدمت
جامع مراقبتی جبران نمایند .با تاسی از اساتید
خود در کنگره های چشم پزشکی در این سمینار
نیز تالش نموده ایم استانداردهای سمینارهای
علمی را در برگزاری مراعات نماییم و با

و افزایش کیفیت آنها نیاز همه جوامع رو به
رشد است .بنابر آمار جهانی در حال حاضر
حدود  204هزار چشم پزشک در سراسر جهان
وجود دارد که درمقابل جمعیت  7میلیاردی آن
و رشد جمعیت سالمندان عدد ناچیزی است.
آمارها نشان می دهد رشد جمعیت سالمند دو
برابر رشد دانش چشم پزشکی است و با توجه
به مشکالت بینایی که در سالمندان وجود دارد
تنها راه برای ارائه خدمات بینایی مناسب،
تقویت سایر اعضای تیم درمان از جمله
پرستاران است.
در حوزه چشم پزشکی باید مراقبت های
پرستاری را حرفه ای تر و مباحث آن را که
شامل تشخیص ،درمان ،آموزش سالمت و
بویژه تعامل و ارتباط با بیمار است ،تخصصی تر
کنیم .همچنین پرستاران چشم باید در زمینه
تجهیزات تشخیصی چشم پزشکی و به عنوان
تیم درمان در اتاق عمل و مراقبت های پس از
عمل ،آموزش تخصصی ببینند.
از  2سال پیش بیمارستان فارابی با حمایت های
دکتر جباروند ،اولین گامها را در زمینه

دیدگاهی کل نگر موضوعات عمومی و
تخصصی پرستاری چشم را لحاظ نمودیم.
دکتر جاریانی :از بیمارستان فارابی به خاطر
پیشگام شدن در تخصصی نمودن مراقبتهای
پرستاری تشکر میکنم .دانش پرستاری دچار
تحول شده و از شکل عمومی و مراقبتی به سمت
تخصصی شدن پیش میرود .حیطههای پرستاری
ویژه ،پرستاری قلب ،پرستاری چشم و اورژانس
توانایی آن را دارند که به طور مستقل ولی در یک
شبکه ماتریسی به ارائه خدمت بپردازند.
دکتر علیرضا الشیئی :برگزاری سمینار پرستاری
چشم ،اولین قدم در ایجاد یک تشکل صنفی
تخصصی در دانش پرستاری است .در جهانی
که روند پیشرفت علوم سرعت بسیار باالیی
گرفته است ،بحث رعایت استانداردهای مراقبت

تخصصی کردن مراقبت های پرستاری چشم
با برگزاری سمینار پرستاری در کنار کنگره
چشم پزشکی ،انتشار مجله پرستار چشم (که
یک مجله با کیفیت باال در این زمینه است)،
برگزاری کالس های آموزشی و این سمینار
برداشته است .افقی که ما در این راه ترسیم
کرده ایم ایجاد یک تشکل صنفی تخصصی در
حیطه پرستاری است که مطمئنا اثرات بسیار
مثبتی در ارائه خدمات مراقبتی چشم خواهد
گذاشت .من از همکاران چشم پزشک خود
تقاضای حمایت همه جانبه از این حرکت
را دارم .قدم های اول را ما برداشتیم و به
شما کمک کردیم ولی استمرار این حرکت
و استقرار فزاینده آن همت خود همکاران
پرستار را می طلبد.
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ندای فارابی

دکترضیاء الدین یزدیان:

زماني كه انحراف چشم کودکشان اصالح میشود ،دیدن لبخند رضایت
روی لبها و برق شادی در چشمانشان برای من باالترین پاداش است!
در شماره پیشین ،بخش آغازین گفتگو
با دکتر یزدیان را با هم خواندیم ،اینک
بخش پایانی گفتگو را با هم پی می گیریم.

خاطره خوب يا بدی که در ذهنتان مانده
باشد را برايمان تعریف کنید.
در مورد خاطرات به ياد ماندني بايد بگويم
اوايل انقالب ،نسبت به مردم دزفول از آنجایی
که به این شهر موشك زده شد ،احساس خاصي
داشتم و هر مريضي از دزفول ميآمد به او كمك
ميكردم تا اينكه از این شهر پدر و پسري به
مطب من مراجعه كردند كه پسر محصل و دچار
انحراف چشم بود ،او را بدون دریافت هزینه
عمل كردم .بعد از چند سال جلوي آمفي تئاتر
بیمارستان با همكاران مشغول صحبت بودیم
كه ناگهان يكي از دانشجويان پزشكي دستي
بر شانهام زد و گفت دکتر مرا ميشناسيد؟
گفتم نه .گفت من همان پسر دزفوليم ،اخالق و
رفتار و برخورد شما آنقدر برايم جالب بود كه
تصميم گرفتم رشته پزشكي بخوانم و االن سال
ششم هستم .اين خاطره برايم خيلي خوب و به
يادماندني است .اما خاطره بد! در اولین سفرم به
امریکا دچار پارگی پرده شبکیه شدم .تنها بودم،
احساس می کردم کم کم بیناییام را دارم از
دست میدهم نگران بودم ولی به علت تنهایی
ترسیدم آنجا چشمم را عمل کنم چون هیچکس
را نداشتم ،تصمیم گرفتم به ایران بیایم؛ در این
فاصله مدام نگران بودم که شاید دیر شده باشد
و ممکن است بیناییام را از دست بدهم ولی
در ایران عمل شدم والحمدهلل بهبود پیدا کردم.
علتش چه بود؟
علت دژنرسانس پرده شبکیه بود که تا آن موقع
تشخیص داده نشده بود ،ناگهان احساس کردم
میدان بیناییام تار شده و آن اتفاق دارد میافتد.
همه همکاران میگفتند چرا همانجا در امریکا
عمل نکردی ولی من میترسیدم آنجا عمل کنم
لذا به ایران آمدم و خدا را شکر مشکلم برطرف
شد ولی خیلی اضطراب و نگرانی داشتم و این
برای من خاطره خیلی تلخی است.
انشاءا ...همیشه سالمت باشید .با توجه به
اينكه در آغاز سال هستيم ،اگر خاطرهای از
نوروز امسال یا سالهای قبل دارید ،بفرمایید.
خاطره خاصی ندارم ولی چون تعطیالت
نوروز فرصتی است برای آنکه تمام خانواده
دور هم باشند ،خیلی خوب است بخصوص
برای من فرصت خوبی است که بتوانم بیشتر
در کنار مادر و بستگانم باشم .من خیلی به
مادرم عالقه دارم ،معتقدم همیشه دعای مادر
موجب موفقیت من در زندگی شده است.
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فراز و نشیبهای زیادی در زندگی داشتهام،
گاهی به پرتگاه رسیدهام ولی خدا مرا نگاه
داشته است .مطمئنم که به خاطر دعای مادر و
بیمارانم بوده است .خوشبختانه همیشه طوری
رفتار کردهام که بیماران دعایم میکنند ،برخی
از بچههايي که عمل کردهام ،االن  28سال دارند
وآدمهای موفقی هستند وقتی با والدینشان به
مطب میآیند خیلی دعا میکنند و این برایم
خیلی ارزشمند است .عقيده دارم اگر انسان کار
خوبی بکند هیچگاه بد نمیبیند .خط مشی من
در زندگي این بوده که همیشه به دیگران خوبی
کنم و از آن طرف مطمئنم که خداوند هم به
من کمک میکند و به من لطف خواهد داشت.
آینده بیمارستان فارابی را چگونه میبینید؟
من آینده بسیار خوبی را برای آن پیش بینی میکنم
چون دکتر جباروند واقعا کارهای خیلی خوبی در
بیمارستان انجام داده است .خوشبختانه همکاران
ما خیلی با عالقه کار میکنند؛ معتقدم اگر در یک
مجموعه عالقه و دلگرمی وجود داشته باشد ،حتما
پیشرفت میکند ،بیمارستان فارابی زمینه شکوفایی
بیشتر و پتانسیل آن را دارد ،بزرگترین بیمارستان
چشمپزشکی خاورمیانه است ،کمتر جایی است
که این قدر اساتید چشمپزشکی را دور هم جمع
کرده باشند ،خوشبختانه در اکثر رشتههای فوق
تخصصی چشمپزشکی فلوشیپ تربیت میکنند.
مشکل اساسی ما در فارابی اشراف همکاران
به زبان انگلیسی است .اکثر اساتید با انگلیسی
آشنایی دارند ولی نمیتوانند خوب صحبت کنند،
در نتیجه کارهای انجام شده را کمتر میتوانند در
کنگرههای علمی بینالمللی ارائه نمایند یا اگر ارائه
کنند ،نمیتوانند در بحثهای بعدی جوابگو بوده
و از مقالهشان دفاع کنند .این نقطه ضعف ماست؛
البته خوشبختانه نسل جدید همکاران تسلط نسبتا
بهتری به زبان انگلیسی داشته و با رایانه بیشتر آشنا
هستند و این نقص هم کم کم برطرف خواهد
شد .فکر می کنم اگر این دو زمینه را تقویت کنیم
بیمارستان فارابی پیشرفت بیشتری خواهد داشت.
آیا ندای فارابی را مطالعه کردهاید؟
اتفاقا دیشب بیوگرافیها را مطالعه میکردم ،اکثرا
برای من جالب بود .قبال هم به این بخش عالقه
داشتم چون چاپ این زندگینامهها و خاطرات
درس عبرتی خواهد بود برای خیلی از همکاران
که بدانند افراد موفق همین طوری به موفقیت
دست نیافتهاند ،متوجه شوندکه باید با مردم مهربان
باشند و برای آنها تالش کنند ،مغرور نشوند،
فراموش نکنند ازکجا شروع کرده و به چه مرتبهای
رسیدهاند .یادشان باشد که با استفاده از بودجه این
مردم و مملکت متخصص شدهاند و به این درجه

میراث و خاطرات

لیال احمدی فرد
دبیر خاطرات

رسیدهاند .اگر این مردم و این تشکیالت نبود
به این مرتبه نمیرسیدند و این موضوع را قدر
بدانند .خودشان را متعلق به اجتماع بدانند و به
مردم بیشتر خدمت کنند ،فرقی بین بیمار مطب
و بیماران بیمارستان قائل نشوند .این مصاحبه ها
خیلی خوب وجالب است و بخصوص برای
افراد جوانتر میتواند خیلی آموزنده باشد.
برای مصاحبههای بعدی کدامیک از اساتید
را پیشنهاد میکنید؟
اساتید گرامی دکتر يوسف بهرامی ،دکتر حسين
شهیدی ،دکتر محمدصادق پیروز ،دکتر محسن
محسنزاده و دکتر پرویز فخار که خیلی برای
بیمارستان فارابی زحمت کشیدهاند.
در راهاندازي بخش استرابیسم چه کسانی با
شما همکاری داشتند؟
بنده و دکتر احدزادگان با همکاری هم این بخش
را راهاندازی کردیم .بعدها دو بخش استرابیسم
 1و  2شد که من رییس بخش  1شدم و دکتر
احدزادگان رییس بخش  2شد .دکتر احدزادگان
دو سه ماه بعد از من بازنشسته شدند.
در راه اندازی از همکاران غیر پزشک کسی
را به یاد میآورید؟
بله يك خانم منشی بود که همکاری خیلی
خوبی داشت اما اسم ايشان خاطرم نيست.
نام اولین دستیار فوق تخصص این بخش
خاطرتان هست؟
بله ،دکتر رضایی شکوه ،اولین فلوشیپ
استرابیسم بودند.
برای عالقهمند نمودن همکاران جوان به
رشته چشمپزشکی اطفال و استرابیسم ،چه
توصیهای دارید؟
چون این رشته خیلی پولساز نیست و گاه بیمار
تا به دست آوردن بهبودی کامل باید چندین بار
تحت عمل جراحی قرار بگیرد ،متاسفانه همکاران،
بخصوص نسل جوان خیلی تمایلی به این رشته
ندارند اما اگر فرد به نتیجه کاری که بواسطه این
رشته انجام میدهد و به تاثیری که در زندگی بیمار
میگذارد خوب فکر کند ،عالقهمند میشود .در
این رشته ،عالقه و عشق به خدمت حرف اول را
میزند ،باید به چشمپزشکی کودکان عالقه داشت
چون پزشکی اطفال خودش دنیایی است .شما
با جراحی و درمانی که برای یک کودک دارای
انحراف چشم انجام میدهید ،دید یکچشمی او
را اصالح و تبدیل به دید دوچشمی و سه بعدی
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میکنید و ظاهرش را زیبا میسازید ،با این کار
سرنوشت او و آیندهاش را تغییر میدهید ،اعتماد
به نفس فرد را افزایش میدهید و اینها همه
احساس رضایت خاصی در انسان ایجاد میکند،
در موارد بسیاری با والدینی روبرو شدهام که پس از
مدتها انتظار و با هزاران آرزو بچهدار شدهاند ولی
بچه دارای انحراف شدید چشم است ،با چشمانی
اشکبار به من مراجعه میکنند و زماني كه چشم
کودکشان اصالح میشود ،دیدن لبخند رضایت
روی لبها و برق شادی در چشمانشان برای من
باالترین پاداش است .خدا را شکر كه در نتیجه
دعای همین بیماران زندگی بسیار خوب و آرامی
هم داشتهام.
خوشبختانه همکارانی که فعال در بخش مشغول
هستند افراد عالقهمندی هستند .در کل بایستی
فرد خيلي انتظار مادی نداشته باشد و با عالقه این
رشته را انتخاب کند .اصال من نسبت به افرادی که
انحراف چشم دارند ،حساسیت خاصی دارم وقتی
فردی با انحراف چشم میبینم ناراحت میشوم،
دلم میخواهد درمانش کنم .چند وقت پیش برای
گرفتن کپی شناسنامه به مغازهای رفته بودم ،دختر
خانمی که کپی میگرفت با وجود چهره بسیار زیبا
انحراف شديد چشم داشت در دلم از خدا خواستم
کاری کند كه این خانم به من مراجعه کند تا عملش
کنم .باور نمیکنید چند روز بعد در مطب نشسته
بودم که همان خانم به من مراجعه کرد! گاهی
بیمارانی داشتهام که دارای انحراف شدید هستند و
چندین بار بایستی جراحی شوند ،مثال من بیماری
را  15بار عمل کردهام تا چشمانش صاف شده
است .به آنها میگویم هزینه عمل را خودم میدهم
ولی شما چند بار عمل را تحمل کنید ،آن قدر
ادامه میدهم تا چشم کامال اصالح شود .آن وقت
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احساس رضایت و پیروزی میکنم و این برای من
خيلي لذت بخش است .احساس میکنم کسی که
خجالت میکشیده سرش را باال بگیرد و به چهره
مردم نگاه کند را وارد اجتماع کردهام و باعث شدهام
کار پیدا کند .یکی از بیمارانم دختر خانمی بود که
 2سال پیش عملش کردم و برایم پیامک فرستاده
بود که از زمانی که من را عمل کردهاید احساس
میکنم دوباره متولد شدهام و زندگی جدیدی را
شروع کردهام .بنابراین اگر کسی به این ابعاد فکر کند
عالقهمند میشود ولی اگر مادیات را در نظر بگیرد،
این رشته به دردش نمیخورد .عالوه بر اين باید
فردی شجاع و صبور باشد که حوصله عملهای
مکرر برای یک بیمار را داشته باشد.
اگر جای ما بودید چه سوالی از خودتان
میپرسیدید؟
دورنمای رشته استرابيسم چه خواهد بود؟ این رشته
نسبتا جدید است اگر بتوانیم همکاران را به این رشته
عالقهمندکنیم ،خدمت رسانی به مردم بهتر و شلوغی
مطبها كم ميشود و در زندگی بیماران تحول
بیشتری به وجود میآید .هرچه تعداد متخصصان
این رشته بیشتر شود ،میتوانیم درمان را از سنین
پایینتر شروع کنیم و نتیجه کار هم بهتر خواهد
بود چون خیلی از اوقات بیمار زمانی به ما مراجعه
میکند که یا قابل درمان نیست یا درمان به سختی
صورت میگیرد .یکی از کارهايي که کردم پیشنهاد
تلفیقبرنامههايفلوشیپاسترابیسمباچشمپزشکی
کودکان بود که وزارتخانه هم موافقت کرد ،االن در
امریکا نيز این دو رشته با هم ادغام هستند .اگر در
ایران هم این اتفاق بیفتد متخصصان بیشتری در این
رشته تربیت خواهند شد و نیاز ما به اعزام بیمار به
خارج از کشور کمتر میشود.
استاد گفتید در اوقات فراغت ورزش میکنید،

اهل دیدن مسابقات ورزشی هم هستید؟
بله ،مسابقات فوتبال را میبینم.
آبی هستید یا قرمز؟!
فرقینمیکندولیبیشترقرمز! البتهاینکهشوخیبود،
فرقیبرایمنمیکندبیشترطرفداربازیخوبهستم.
مسابقات خارجی را بیشتر نگاه میکنم ،یک زمان
عاشق فوتبال بودم .شاید باور نکنید زمان برگزاری
جام جهانی  1966من ساکن یزد بودم ،برای دیدن
مسابقاتآمدمتهرانودوبارهبرگشتمیزد!
اهل موسیقی هم هستید؟
عاشق موسیقی اصیل ایرانی هستم .در کودکی
چون شوهر عمهام و فرزندانش اهل ساز بودند
و من به خانه آنها زیاد رفت وآمد میکردم با
موسیقی آشنا شدم ،ویولن و بخصوص آرشه
پرویز یاحقی را خیلی دوست داشتم ،سلوهای او
را گوش میدادم .آن موقع ما تلویزیون نداشتیم،
تفریح ما گوش دادن به رادیو بود .من عالقه
خاصی به برنامه گلها که ساعت نه و نیم شب
پخش میشد ،داشتم .همه کارهایم را میکردم
تا برنامه گلها را گوش کنم و بعد بخوابم .از
کثرت گوش دادن به برنامه گلها ،االن تا حدودی
دستگاههای موسیقی ایرانی را میتوانم تشخیص
بدهم و همه هنرمندان موسیقی ایرانی نوازنده
تار ،ویولن ،سه تار ،سنتور و غیره را میشناسم.
آن قدر به موسیقی عالقه دارم که یک بار از
یک تهیه کننده رادیو درخواست کردم به جای
دستمزد جراحی دخترش ،سلوهای یاحقی را که
در برنامه تکنوازان رادیو پخش شده بود برایم
بیاورد یا مثال یکی از دوستانم گفت که من تمام
برنامههای موسیقی رادیو مثل برنامه گلها و یک
شاخه گل را دارم ،همه را خریدم و االن در حين
جراحی به موسیقی گوش میدهم .یادم میآید
در زمان دانشجویی (پزشکی عمومی) در حال
اصالح صورتم بودم ،یک طرف آن مانده بود
که برنامه گلها شروع شد .صبر کردم برنامه تمام
شود ،بعد بقیه صورتم را اصالح کردم!
به خانه خدا سفر کردید؟
بله ،در سال  80همراه خانواده به حج تمتع
مشرف شدهام و سه بار هم عمره مفرده رفتهام
که دو بار آن با خانواده بود.
تعريف دکتر ضیاءالدین یزدیان در یک
جمله؟
پرکار ،احساساتی ،درونگرا ،صبور و آرام،
عاشق بچهها و موسیقی!
آخرین بار که به یزد رفتید از کدام یک از
بناهای تاریخی آن دیدن کردید؟
منزل مادرم! چون منزل مادرم در بافت
تاریخی یزد است با معماری سنتی یزد ،از
بناهای تاریخی یزد هنوز خیلی از جاها را
ندیدهام .االن معموال برای مدت محدودی که
به یزد میرویم تمام وقتمان صرف دیدن اقوام
میشود و زیاد فرصت گردش نداریم.
از حوصلهای که به خرج دادید ،سپاسگزاریم.
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قدردانی

از ابتدا
دیدگاهمان استقالل و به رسمیت شناختن رشته
پرستاری چشم بود .فصلنامه پرستار چشم را با
همین دیدگاه تاسیس کردیم .تالش کردیم تا
همکاران را به تفاهم بر این دیدگاه دعوت کنیم.
دعوت کردیم تا برای فصلنامه پرستار چشم،
مقاالت پرستاری به تحریر آورند .پرستاران
چشم نیز دانستند که پرستاری چشم ،رشته ای
مستقل و با قابلیت توسعه و بالندگی است.
سالها در کنار سمینارهای چشم پزشکی سالن
 ،Zطبقه همکف گوشه ای از نمایشگاه یا هتلی
کوچک و دورافتاده از محل اصلی سمینار را
به ما اختصاص می دادند تا ما هم بهره ای ببریم
از دانش روز چشم پزشکی .اما دبیر علمی ما،
توان و ظرفیت پرستاری چشم را برگزاری
سمیناری مستقل می دانست .هم پا و هم قدم
با دیدگاه دبیر تالش کردیم برای برگزاری
سمیناری مستقل برای باز تعریف «پرستاری
چشم» برای همکاران پرستار و دیگر گروه ها؛
و چه راه سختی!
جلسات متعدد با ریاست بیمارستان و اعضای
دفتر پرستاری گذاشتیم .از بزرگان پرستاری و
از اساتیدی که هر یک گوشه چشمی داشتند
به پرستاری چشم ،دعوت به همکاری کردیم.
فراخوان زدیم برای هر که پای میدان بود که
بیاید و مقاله ارائه دهد ،سخنرانی کند ،کارگاه
راه بیندازد و پوستر بیاورد .به دیدار مسئولین
پرستاری رفتیم و بالیدیم به تفکر و اندیشه
توسعه پرستاری چشم.
هم قطاران خسته از راه های گذشته و درگیر
روندهای جاری وظایف ،همراهیمان کردند.
پیر بزرگ ،دلگرمیان می داد و همراهیمان
می کرد .و گاه شنیدیم سخنان تلخ از بزرگان و
سکوت کردیم به دلیل اندیشه واالیمان.
و سمینار برگزار شد .پرستاران چشم ،تک تک
به نمایش گذاردند توان علمی شان را .گرچه
در هر کالم ،بهره برده بودیم از هدایت دبیر
و اساتید ،خود نیز پای کار بودیم .و چه لذتی
داشت ،تماشای سخنرانی هم قطارانم که از
دیده گذرانده بودم تالش های پیاپی ماه های
پیشینشان را! و غرق سپاس بودم از دبیر که
لحظه لحظه ماه های پیشین ،همراهیمان کرد،
برنامه ریزی کرد و راهنمایی نمود ،صبوری
کرد و دستانمان را در مسیر بالندگی فشرد
و تنهایمان نگذاشت .و شامگاه بستری بود
برای تماشای به ثمر نشستن تالش ها و
دیدن لبخند شادی ،غرور و رضایت همکاران
و مایه دل آرامی و زدودن خستگی ها و
دلشکستگی ها!
سپاس از همه اساتید و همکاران که همراهیمان
کردند در این راه سخت اما آرمانی
هانيه دلشاد
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جناب آقای دکتر محمدباقر الریجانی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی
با سالم و احترام
به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر
الخالق» بسی شایسته است از استاد فرهیخته و
فرزانه ،ریاست محترم بیمارستان فوق تخصصی
چشم پزشکی فارابی جناب آقای دکتر محمود
جباروند که با کرامتی چون خورشید ،سرزمین
دل راروشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و
دانش را با راهنماییهای سازنده و هدایتکننده
خود بارور ساختند و با حمایتهای بیدریغ و
همه جانبه در محیطی مطلوب و دوستانه آرامش
روحی و آسایش فکری را برای کادر زحمتکش
پرستاری فراهم نمودند .بدینوسیله مراتب
تقدیر و تشکر از ایشان را به عمل میآوریم.
جمعی از پرسنل پرستاری
دکتر جباروند ،دکتر مخترع و آقای اکبری
از شما به خاطر برگزاری سمینار پرستاری چشم
و شامگاه پرستاری سپاسگزاریم و برایتان آرزوی
توفیق روزافزون داریم.
پرسنل پرستاری بخش اورژانس
رییس محترم بیمارستان ،دکتر جباروند
از زحمات جنابعالی برای برگزاری سمینار
پرستاری و برنامه شامگاه پرستاری بی نهایت
سپاسگزاریم.
پرسنل بخش دی کلینیک
دکتر سیدفرزاد محمدی
صمیمانه از حمایتهای بی دریغتان در برگزاری
مراسم شامگاه پرستاری تشکر میکنیم.
پرسنل بخش دی کلینیک
مدیر محترم پرستاری ،آقای اکبری
آن همه تالش و پیگیری را در برگزاری سمینار
پرستاری چشم و مطرح نمودن آن در عرصه
علمی کشور ارج مینهیم.
پرسنل بخش دی کلینیک
دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع،
دکتر سیدفرزاد محمدی و آقای اکبری
از شما برای برگزاری سمینار پرستاری و همچنین
شامگاه پرستاری بی نهایت سپاسگزاریم.
جمعی از پرسنل پرستاری اتاق عملها
مراتب سپاس و قدردانی خود را برای برگزاری
سمینار پرستاری از دکتر جباروند ،دکتر مخترع،
دکتر خداپرست ،آقای اکبری و دکتر محمدی به
جای میآورم و آرزوی توفیق روزافزون برای
ایشان دارم.
فاطمه قدیمی

پنجره

در عمل سازمانهای متعالی از فرآیندهای
تشویق و تقدیر برای تنظیم رفتارهای
مبنی بر ارزشها و تعریف مشارکت کارکنان
استفاده میکنند (الگوی تعالی سازمانی بخش
سالمت 3 -ه).

رییس محترم بیمارستان ،دکتر جباروند
مدیر محترم بیمارستان ،دکتر مخترع
بدینوسیله از تالش و پیگیری شما برای قراردادی
نمودن پرسنل تاسیسات کمال تشکر را داریم،
انشاهلل با تالش مضاعف خود بتوانیم زحمات
شما را جبران نماییم.
پرسنل تاسیسات
جناب مهندس خمسه
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض
خسته نباشید به پاس زحمات  24ساعته شما در
امور تاسیسات ،بدینوسیله از تالش و پیگیریهای
مستمر جنابعالی در راستای قراردادی شدن
پرسنل تاسیسات تشکر میکنیم .با امید به آنکه
در سایه الطاف الهی همواره سربلند باشید.
پرسنل تاسیسات
دکتر سیدفرزاد محمدی عزیز
سردبیر گرامی نشریه ندای فارابی
سه سال است که اعضای این خانواده بزرگ
احساس میکنند که جایی را دارند برای گفتن
و شنیدن و دریچهای گشوده رو به اندیشههایی
که اگر این ندا نبود شاید هرگز مجال تجلی
را نمییافت ،در روزگاری که مردمان کمتر از
احوال اندیشه یکدگر جویا میشوند.
ما ،همراهان شما ،به پاس همت بیبدیل و
دغدغه بیدریغ و راهگشاییها و راهنماییهای
دلسوزانهتان در این مسیر از شما استاد بزرگوار
سپاسگزاریم و توفیق روزافزون شما را در
تمامی عرصههای علم و فرهنگ از خداوند منان
مسئلت داریم.
اعضای دفتر نشریه ندای فارابی

لطفا کمی خوش اخالق باشید!

چندین بار پیش آمده که برای صرف ناهار به سالن
غذاخوری مراجعه کردیم اما با کمبود غذا مواجه
و مجبور شدیم که غذای دوباره گرم شده روز قبل
را بخوریم! اما آزاردهندهتر از غذای مانده ،رفتار و
برخورد بسیار بد نماینده پیمانکار است که با فریاد،
در جواب خواسته بحق ما توهین مینماید.
جمعی از پرسنل

برنامه ریزی بهتر شود!

برگزاری سمینار پرستاری چشم در نوع خود
بینظیر بود و از این بابت از همه دست اندرکاران
سپاسگزاریم اما پیشنهاد میکنیم که برای سالهای
آتی طوری برنامهریزی صورت بگیرد که امکان
شرکت تعداد بیشتری از شاغالن رشته پرستاری
فراهم گردد.
جمعی از پرسنل پرستاری
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خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی

غرفه فروش لنز
غرفه فروش لنز بیمارستان فارابی در طبقه
همکف ساختمان جدید بیمارستان و پشت
واحد اطالعات واقع شده و در حال حاضر
با مسئولیت آقای چنگیز دولتیاری در ساعات
فعالیت اتاق عمل های بیمارستان فعال می باشد.
وظیفه عمده این واحد تهیه و توزیع لنزهای
با کیفیت ،چاقو ،کاتریج لنز ،لوازم پیوند قرنیه،
انواع رینگ ( ،)CTRپانکتوم پالگ ،انواع
هیدروکسی ،لنزهای آرتیزان؛ تماسی و AMT
و غیره به بیماران آماده عمل جراحی است.
همچنین واحد تاییدیه لنز (وابسته به غرفه
فروش لنز) در طبقه زیرزمین ساختمان جدید،
جنب بخش سرپایی فعال است که فاکتورهای
مورد نیاز بیماران را برای ارائه به بیمهها در
اختیار آنها قرار میدهد.
غرفه فروش لنز با هدف خدمترسانی بهتر به
بیماران ،تعدادی لنز را به طور امانی در اختیار
اتاقهای عمل قرار میدهد تا در صورت

لزوم در ایام تعطیل برای رفع مشکل بیماران با
هماهنگی الزم از آنها استفاده شود.
خانم راحلهسادات تاجزاده ،مسئول امور
حسابداری و انبارداری غرفه فروش لنز و

اپتومتری در مسیر تعالی
محمد خجسته
مسئول اپتومتری

کلمه بیناییسنجی در چشمپزشکی در عین
ظاهر ساده ،باطنی پیچیده و پر رمز و راز
دارد که وارد شدن در حیطه آن اگر گفته شود
دل شیر میخواهد ،گزافه نیست .کاری فوق
تخصصی در ایجاد و حفظ سالمت جسمی
(بینایی) که به سالمت روانی و اجتماعی منتهی
میگردد.
همانند سایر رشتههای پیراپزشکی و توانبخشی
طالبی عاشق و نوع دوست میخواهد و با
وجود همه محدودیتهای موجود حرفهای،
علم و آگاهی نامحدود میطلبد؛ بویژه که
باید در کنار یا پشت سر کسانی حرکت نمود
که از فرهیختهترین گروه پزشکی به عنوان
چشمپزشک در کاروان سالمت بینایی فعالند.
به جرات میتوان بیان کرد که در چشمپزشکی
محور یا به عبارتی بازوی اصلی آن بیناییسنجی
است.
بیناییسنجی یک علم با ابعاد وسیع است
بنابراین در یک دید گرفتن و تجویز عینک
خالصه نمیشود .اپتومتریست نباید خویشتن
را صرفا یک معاینهکننده بنامد چرا که با تصمیم

خویش میتواند مسیر زندگی یک نفر یا حتی
یک جامعه را تغییر دهد.
درک اهمیت و موقعیت آینده کودک یا پیرمردی
که زمانیفعالترین فرد جامعه محسوب میشد،
یکی از مهمترین اصول است .اصولی که عدم
رعایت آن میتواند ارزش فعالیت و تالشهای
انساندوستانه گروهی را زیر سوال ببرد.
خالصه اینکه دانش بنیان بودن رشته اپتومتری،
گروه خالق ،نوآور ،مسئولیتپذیر ،پیشرو،
فرآیندنگر و آرمانگرا و خودارزیاب در چارچوب
نظم و انضباط و کسانی که در خود احساس
تعلق و تعصب سازمانی دارند را میطلبد.
قصد و غرض از بیان مطالب فوق تنها معرفی
رشته بیناییسنجی و ذکر حساسیت و موقعیت
علمی و اجتماعی آن نیست بلکه حضور ما،
در بیمارستانی است که قطب چشمپزشکی
خاورمیانه است.
در راستای ارتقای این گروه و به حرکت در
آوردن آن در مسیر تعالی ،بر آن شدیم که در
کنار حمایتهای غیرقابل انکار و مستمر رهبری
بیمارستان اهدافی که ذکر خواهد شد ،چارت
تشکیالتی درون سازمانی تنظیم نماییم و در
چارچوب قوانین و ضوابط جاری بیمارستان در
کنار تیم رهبری بیمارستان در نیل به اهدافی که
مورد نظر ایشان بوده با رعایت نظم و انضباط
بیشتر سهیم باشیم.

آقای شاهین اذانگو ،مسئول فروش غرفه
لنز افراد شاغل در غرفه فروش لنز و آقای
عباس فریدنیا در واحد تاییدیه لنز مشغول به
فعالیت میباشند.
اهداف عبارتند از:
 -1شرکت و حضور فعاالنه در امور پژوهش
و آموزش سالمت بینایی
 -2ایجاد و تقویت انگیزه ،نوآوری و خالقیت
 -3استفاده بهینه از سرمایههای انسانی و
ارجگذاری آنها
 -4ایجاد و تقویت فرهنگ توانمندسازی
جهت دستیابی به اهداف متوازن و متعالی
 -5جهت دادن و هموسازی فعالیت افراد در
سطوح مختلف علمی و عملی
 -6شناسایی افراد مستعد و گماردن آنها به
کارهای متناسب با استعداد آنها
 -7ترغیب و ایجاد انگیزه برای شروع و
برگزاری سمینارهای خارج سازمانی
 -8ایجاد فرهنگ بهبود مستمر
از جمله اهدافی هستند که به نظر میآیند از
اهمیت بیشتری برخوردارند.
امید است با استعانت از خداوند بزرگ و سعی
و تالش همکاران اپتومتریست و حمایت و
همکاری سایر گروههای درمانی و اساتید
چشمپزشکی و عنایات ریاست بیمارستان،
خدمتگزاران صدیق در بهبود و حفظ سالمت
بینایی باشیم.
در سازمانهای متعالی به منظور اجرای
اثربخش استراتژیها حداکثر همسویی و
مشارکت پزشکان ،پرستاران و سایر کارکنان
در برنامههای بیمارستان صورت میگیرد
(الگوی تعالی سازمانی بخش سالمت -مفهوم
محوری .)5
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ندای فارابی

درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نقدی بر سیستم
ِ
از منظر مددکاری اجتماعی

در هیچ جامعه ای و در هیچ عصری کلیه
نیازهای بشر به طور کامل و دلخواه برطرف
نمی گردند و آن بخش از نیازهای پاسخ داده
نشده به صورت مشکالتی بروز می نماید که
بی توجهی به آن ،نابهنجاریهایی را در پی
خواهد داشت .در جامعه ایران که با روندی
کند در حال گذر به صنعتی شدن است و با
گسترش سریع دامنه خواسته ها و نیازهای
انسانی روبهروست ،پاسخدهی به نیازها خارج
از توان و قدرت جامعه بوده و متأثر از آن،
استرس ها ،مسائل و مشکالتی عدیده و بهتبع،
نابهنجاریهای پیچیده ای به وجود آمده که
این امر تغییرات عمده ای را در اپیدمیولوژی
بیماریها و نیز در گسترش و تنوع بخشیدن
به نیازهای بهداشتی ایفا نموده است.
از سوی دیگر با بررسی قوانین جوامع بشری،
مشاهده میگردد که حق سالم بودن از
قدیمیترین حقوقی است که در قانون اساسی
بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است
و در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
آمده است که «سالمت» از حقوق اساسی هر
یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد
قابل دسترس سالمتی برخوردار باشند.
سالمتی ،موضوعی شایع در بسیاری از
فرهنگهاست .قدیمیترین تعریف از سالمتی
این بود که «سالمتی عبارت است از بیمار
نبودن» .اما امروزه ،با تغییر رویکرد بیماریانگاری
و پیدایش دیدگاههای سالمتنگر ،سالمتی
دیگر فقط روی یک محور که در یک سوی آن
بیماری و در سوی دیگر آن سالمت افراد قرار
داشته باشد معنا نمییابد ،بلکه مفهوم سالمت
پیوستاری را شامل میشود که افراد ،گروهها،
اجتماعات ،محیط و کل جامعه در حفظ و ایجاد
آن فعال و سهیم هستند .در یک رویکرد کلینگر
میتوان مطرح نمود که نقش شاخصها و عوامل
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر
عوامل در مفهوم سالمت ،تعیینکننده هستند.
در تعریف سازمان جهانی بهداشت از مفهوم
سالمت آمده است که «سالمتی یعنی رفاه
کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و نه تنها بیمار
یا معلول نبودن» .این تعریف معنای سالمت
را بیش از آنکه به عنوان «فقدان بیماری» تلقی
کند ،به صورت یک مفهوم مثبت تعریف
کرده است و در واقع در این مفهوم افراد نه
تنها در شرایط فیزیکی و جسمی ،بلکه در
شرایط روانی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار
می گیرند.
دو رویکرد در ارتباط با سالمت و عملکرد
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فرد در زندگی مطرح شده است:
 -1رویکرد بیماری محور :این رویکرد ،سالمت را
به عنوان فقدان کامل یا نسبی نشانههای مهم بیماری
در نظر میگیرد که عالیم نشاندهنده بیماری
(فیزیکی ،روانی) در فرد وجود نداشته باشد.
 -2رویکرد سالمت محور :این رویکرد،
سالمت را به عنوان حضور سطوح باالیی از
سالمتی ،بهزيستي و به زیستن (فیزیکی ،روانی
و اجتماعی) تعریف می کند.
همچنین الگـوها و مـدل های سـالمت شامل
 3مدل می باشند:
 -1مدل پـزشکی سالمت :این مدل کهنترین
الگو در مورد سالمت است .این دیدگاه ،تفکر
غالب دنیای غرب در دو قرن اخیر در مورد
سالمت بوده است که مدلی پاتولوژیک است و
بر علت بیماری و درمان افراد متمرکز بوده و
تنها به اقدامات پزشکی و بعد جسمی از سالمت
تاکید دارد.
 -2مدل احـترامآمیز سالمت :تمرکز اصلی این
رویکرد ،بر ایمنیشناسی رفتاری است که عبارت
است از انطباق موفقیتآمیز با شرایط نامساعد
زندگی .در این رویکرد  3جزء یعنی درکپذیر
بودن محیط ،قابلیت اداره و معنیدار بودن ،با هم
یک احساس جامع و یکپارچه را ایجاد میکنند.
 -3مدل اجـتماعی سالمت :این مدل تاکید دارد
که عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانی،
فرهنگی و محیطی به اندازه عوامل زیستی در
سالمت افراد مؤثر میباشند .مدل اجتماعی
سالمت ،دارای این هدف است که برای افزایش
سالمت ،نیازمند تجدید نظر در ساختار اجتماعی
و اقتصادی و سیاسی جامعه هستیم .محتوای
اصلی این مدل در خصوص اهمیت کاهش
نابرابریها در حوزه سالمت و ایجاد برابری است
و فلسفه زیربنایی آن بر این مبناست که سالمت
افراد زاییده عملکرد متقابل فاکتورهای مادی،

نگاه

شورش لطفی
کارشناس ارشد مددکاری

ساختاری و فرهنگی است .این مدل با تئوری
چند علیتی بیماریها کامال سازگار است.
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی که
پیش نویس آن در سال  1946تهیه گردید،
گویای این حقیقت است که بنیانگذاران این
سازمان همگام با مقابله با چالش های فراروی
مراقبت های پزشکی و درمان های موثر ،به
ریشه های اجتماعی مشکالت سالمت نیز
توجهی ویژه داشتند .در این اساسنامه برمبنای
رویکرد سالمت محور و مدل اجتماعی سالمت،
سالمتی به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی،
روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و
نقص تعریف شده است .سال های  1960تا
آغاز دهه  70نیز زمان پیدایش راهکارهای
جامعه نگر بود اما نکته حائز اهمیت این است
که تأکید بر ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی در
هر سه سطح از پیشگیری اولیه ،ثانویه و ثالثیه
در سالمت می باشد و هر سه بعد در هر کدام
از سطوح ،مورد توجه هستند.
در این نوشتار به بررسی سیستم درمان در
ایران (به عنوان پیشگیری ثالثیه یا سطح سوم
در سالمت) می پردازیم.
علم طب در ایران قدمتی طوالنی داشته و
ایرانیان در ایجاد و توسعه بیمارستان (به
عنوان مهمترین مؤلفه و مشخصه اصلی در
سطح سوم پیشگیری در حوزه سالمت)
پیشرو ملتهای متمدن بوده اند؛ به گونه ای
که در برخی اسناد تاریخی آمده است که
قدیمی ترین جراحی 4850 ،سال پیش در
شهر سوخته انجام گرفته و اولین بیمارستان،
بیمارستان جندی شاپور واقع در شمال غربی
خوزستان در محل دهکده شاه آباد بوده است.
با گذشت زمان و گسترش و پیچیدگی
جوامع و متاثر از تنوع یافتن نیازهای انسانی
و تخصصی شدن علوم ،بیمارستانها نیز
گسترش یافته و به سمت تخصصی شدن
سوق یافتند .به صورتی که ارگانیسم انسانی
که به عنوان یک سیستم در سیستمی بزرگتر
تحت عنوان «جامعه» زندگی می کند ،در
صورت مواجهه با بیماری ،توسط سیستمی
به نام سیستم درمان و سازمانی تحت عنوان
«بیمارستان» در سطح سوم از پیشگیری به
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منظور جلوگیری از شدت یافتن بیماری
و کاستن تنش های ناشی از آن ،درمان
می شود؛ اما با وجود قدمت تاریخی ایران
در حوزه درمان ،نکته قابل توجهی که نیاز
به تامل و بحث و بررسی دارد ،این است
که در پیشگیری سطح سوم و در سیستم
درمان در ایران تسلط رویکرد بیماری محور
و «مدل پزشکی سالمت» موجب شده
که برخالف تعریف سازمان جهانی
بهداشت از سالمتی ،تنها بعد جسمی آن مورد
توجه قرار گیرد و ابعاد روانی و اجتماعی
سالمت مورد غفلت واقع شوند .در حالی
که نگرش به درمان در کشورهای توسعه
یافته ،نگرشی نوین و گویای درک اهمیت
ابعاد روانی و اجتماعی سالمت است؛ به
صورتی که تحت تاثیر اقدامات دکتر «ریچارد
کیبوت» در سال  1905میالدی در بیمارستان
عمومی ماساچوست در بوستن ،مددکاری
اجتماعی دست به دست پزشکی داد.
مددکاران اجتماعی و روانشناسان با فعالیت
در دو بعد روانی و اجتماعی (نه تخفیف
هزینه های درماني) با همکاری پزشکان به
درمان بیمار ،بهبود یافتن و دستیابی او به
سطح سالمتی گام برمی دارند .همگام با این
فعالیتها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
بویژه کشورهای اسکاندیناوی و متاثر از نظام
اجتماعی سوسیال دمکراتیک حاکم بر آن
جوامع ،بیمه  ،در دسترس بودن و همگانی
بودن خدمات درمانی برای تمامی افراد جامعه
و تقبل هزینه های درمانی از وظایف دولت
محسوب گردیده و خدمات ملی سالمت
توسط دولت ارائه می گردند.
حال آنکه در ایران به دلیل عدم درک اهمیت
و بی توجهی به ابعاد روانی و اجتماعی
سالمتی بیماران ،عدم درک از جایگاه اقدامات
علمی-حرفه ای مددکاری اجتماعی ،حاکمیت
داشتن رویکرد بیماری محور و همچنین به
دلیل به صرفه نبودن توجه به ابعاد روانی
و اجتماعی در چرخه   اقتصادی و در نظام
سرمایه داری حاکم ،زمینه ای فراهم گردیده که
دو بعد اصلی درمان و سالمتی بیماران یعنی
بعد روانی و بعد اجتماعی ،در سیستم درمان
مورد غفلت قرار گرفته و فعالیت مددکاران
محدود شده است به آنچه که امروزه شاهد
آن هستیم« :تخفیف به افراد و کم کردن
هزینه های درمانی».
بعد اجتماعی سالمت بیشتر متأثر از نظام
ایدئولوژیک و نظام اجتماعی حاکم بر
جامعه می باشد .نظام سرمایه داری که به
دلیل استفاده از نیروی کار ارزان و دستیابی
به حداکثر تولید موجب شیوع بی عدالتی و
نابرابری گشت ،توسط سوسیالیست ها مورد
انتقاد قرار گرفت و متأثر از اندیشه های «جان
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مینارد کینز» ،در برخی جوامع دولتها را به
سوی گسترش مسئولیت خود در امر برابری
و افزایش قدرت در چرخه اقتصاد جهت
برقراری رفاه عمومی و نیز برقراری دولت
عدالت و دولت رفاهی سوق داد و زمینه ای
جهت قدرت یافتن دولت در چرخه اقتصاد
فراهم آورد و کاپیتالیسم دولتی شکل یافت.
متاثر از این ایدئولوژی و نظام اجتماعی حاکم،
در جامعه امروز ایران که با عقاید و ارزشهای
دینی عجین یافته ،با توجه به نظریه مارکس
دو طبقه اجتماعی با شکافی عمیق بین آنها
شکل یافته :یکی اقلیت سرمایه دار و دیگری
قشر وسیع زنان ،کودکان و مردان کارگر(قشر
وسیع طبقه پایین جامعه) که در جهت رفع
این شکاف و بازگرداندن کارگران به چرخه
تولید ،طبقه کارگر مورد حمایت و بذل و
بخشش اقلیت سرمایه دار حاکم بر جامعه قرار
می گیرند ولی قاعده بازی بدین صورت است
که در حمایت و کمک بخشیدن به کارگر ،باید
کارگر وابسته به طبقه سرمایه دار بماند نه اینکه
مستقل گشته و در چرخه اقتصاد و تولید،
همتراز یا رقیبی برای طبقه سرمایه دار گردد.
امروزه در ایران بیشترین نمود این حمایت ها را
در چرخه درمان و از طریق کمک های نقدی
و مستقیم طبقه سرمایه دار حاکم بر جامعه
جهت پرداخت هزینه های درمان به طبقه
کارگر شاهدیم .این حمایت ها و کمک های

در تعریف سازمان جهانی
بهداشت از مفهوم سالمت آمده
است که «سالمتی یعنی رفاه کامل
جسمی ،روانی ،اجتماعی و نه تنها
بیماری یا معلول نبودن».

نقدی و مستقیم به نیازمندان که به جا مانده از
سنت غلط و فرهنگ اشتباه گذشتگان و نیاکان
بوده و متاسفانه به نام دین و مذهب از سوی
سرمایه داران ارائه می گردد ،تسکینی است بر
درد نابرابری ،بی عدالتی و تبعیض در جامعه
و جلوه ای است از خیرخواهی و شریف بودن
طبقه سرمایه دار و تسکینی است بر درد طبقه
کارگر از شکاف طبقاتی موجود و در نهایت
عاملی است جهت وابسته نمودن فقیران به آنها.
شرح شغل و حوزه فعالیت امروزی واحد
مددکاری بیمارستانها که متاثر از شرایط
اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده ،گویای
کمک های نقدی است که در حوزه بهداشت
و درمان از طریق این واحد و به صورت
غیرمستقیم و توسط مددکاران از اقلیت
سرمایه دار به اکثریت قشر طبقه پایین جامعه
صورت می گیرد که این اقدامات تعمدانه یا
غیرعمد به تحکیم نظام سرمایه داری ،نادیده
انگاشتن جایگاه واقعی اقدامات علمی-حرفه ای

مددکاری اجتماعی و روانشناسی ،تداوم چرخه
معیوب تعریف از سالمت و غفلت نمودن
از ابعاد روانی و اجتماعی سالمت و حتی
مخالفت نمودن مدیران و مسئوالن از فعالیت
در این زمینه ها ،نادیده انگاشتن مسئولیت
دولت در قبال خدمات درمانی همگانی برای
افراد جامعه و در نهایت به باز تولید روحیه
گداپروری و فقر در جامعه دامن می زنند و
این باور غلط را در اذهان مردم و بین تمامی
طبقات اجتماعی به وجود آورده که« :باید
به دنبال دریافت تخصصی ترین خدمات در
قبال پرداخت کمترین هزینه ها بود ».این باور
غلط منتهی به نادیده انگاشتن و ناچیز شمردن
خدمات تخصصی در جامعه گردیده و افراد
از هر قشر و طبقه ای به دنبال دریافت تخفیف
و رجوع به واحد مددکاری بیمارستانها به
منظور کاهش هزینه ها می باشند.
همچنین در این راستا با حذف واژه اجتماعی
از مددکاری ،ابعاد اجتماعی سالمت نادیده
گرفته شده و با محدود کردن حوزه فعالیت
مددکاران اجتماعی بر تخفیف هزینه های
درمانی ،ابعاد روانی سالمت نیز مورد غفلت
واقع گشته و آن گونه که امروزه شاهدیم
تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی در
ایران فقط بر یک بعد معنا می یابد و آن بعد
جسمی از سالمت می باشد و با حذف یا نادیده
انگاشتن اقدامات علمی مددکاری اجتماعی و
روانشناسی در حوزه سالمت ،ابعاد روانی و
اجتماعی نیز معنای خود را در حوزه سالمت
در ایران از دست داده اند که یقینا با اقدامات
موثر جهت تغییر رویکرد بیماری محور به
رویکرد سالمت محور و تغییر مدل پزشکی
سالمت به مدل اجتماعی سالمت ،نه در گفتار
بلکه در عمل ،می توان زمینه توجه به ابعاد
روانی و اجتماعی در درمان را فراهم آورد .این
در حالی است که تاکید بر نقش قطعی عوامل
اجتماعی و روانی بر سالمت افراد از زمان های
بسیار قدیم مورد توجه بوده و علم امروز نیز
بر اهمیت ابعاد روانی و اجتماعی در سالمتی
تاکیدی بیش از پیش دارد و بخش عمده ای
از مشکالت جسمی ناشی از عدم سالمتی در
ابعاد روانی و اجتماعی شناسایی شده اند.
به طوری که فعالیت های بهداشتی قرن
نوزدهم و بیشتر اقدامات زیربنایی بهداشت
عمومی نوین ،همگی با آگاهی از رابطه بین
این  3بعد و وابستگی و اثرگذاری آنها روی
یکدیگر تنظیم گردیده اند.
امید است در شماره های   بعدی ندای فارابی
با تشریح اقدامات علمی-حرفه ای مددکاری
اجتماعی و تبیین جایگاه واقعی آن در درمان
بیماران به درک درستی از نقش این حرفه در
ابعاد روانی و اجتماعی سالمت و در سیستم
درمان دست یابیم.
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ندای فارابی

گفتگوی شیرین همیشگی
در باب مستندسازی!!!!

بنده :سالم .حال شما؟ خوب هستید؟
همکار محترم :سالم خانم تعالی .ای ...
بد نیستیم اگه شما بذارید!!!!
بنده( :با تعجب) چرا؟ چی شده؟
همکار محترم :بابا ُکشتی ما رو با این مستندسازی.
یه روز میگی فرآیند بنویسید .یه بار دیگه میگی
دستورالعمل .حاال میگی اعتباربخشی .ما اصال
وقت اینجور کارها رو نداریم .به خدا اگه این
نوشتنها فایدهای داشته باشه.
بنده :فایده نداره؟!
همکار محترم :نه که نداره .همش کاغذ بازیه!!!!
بنده :کاغذبازی که نیست؛ برای بهتر شدن
کیفیت ،الزمه.
همکار محترم( :با نگاه عاقل اندر سفیه) کیفیت؟؟
این چه حرفیه؟؟؟ کیفیت اینه که کارتو درست
انجام بدی .دیگه این همه کاغذبازی نمیخواد.
بنده :آره .ولی همه کسایی که دارن با هم کار
می کنن می دونن که یه کار ،چه جوری انجام
بشه درسته؟
همکار محترم :چرا نمی دونن! همه دارن کار
می کنن .تجربه دارن .تا حاال حتما یاد گرفتن.
بنده :پس یعنی افراد مختلف برداشت یکسانی
از معنی کیفیت در مورد یه کار خاص دارن؟ یا
اینکه یه نفر ،یه بایدهایی رو رعایت میکنه که
نفر بعدی ،انجام دادن اونها رو ضروری نمیدونه؟
همکار محترم :همیشه که نه .بعضی وقتها
پیش میاد.
بنده :پس ممکنه سطح کیفیت مطابق با سلیقه
افراد باال و پایین بشه .حاال چطور میشه مطمئن
بود که یه بایدهایی ،همیشه رعایت میشه حتی
اگر افراد عوض بشن؟
همکار محترم :خب نظارت هست.
بنده :به نظرتون کافیه؟ حاال مثال من یه ارزیاب
از دانشگاه یا وزارتخانه .یه متنی دارید به من
بدید که در آن تعریف شده باشه در مورد یه
کار خاص ،چه مواردی باید رعایت بشه؟ و
سوابقی که نشون بده شما این موارد رو کنترل
کردید و مطمئن هستید که اجرا شدن؟
همکار محترم :همه چیز درست انجام میشه .مهم
اینه که کار انجام میشه .الزم نیست مدام بنویسیم.
بنده :ولی سابقهای ندارید که این درست انجام
شدن رو نشون بده.
همکار محترم :داریم .نه اینکه نباشه ولی در
همه موارد کافی نیست.
بنده :یه فایده مستند سازی همینه .ما کار خوب
زیاد انجام میدیم ولی اگر گزارشی بخوان و یا
ارزیاب بیاد ،اکثر چیزها شفاهیه .کمتر پیش میاد
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سابقه مکتوب و کافی داشته باشیم که نشون
بده چه کارهایی انجام دادیم و این کارها چقدر
اثربخش بودن.
مهمتر اینکه وقتی فرآیندی رو مکتوب میکنیم
یا به قول خودمون دستورالعمل مینویسیم ،در
واقع افراد صاحب نظر ،بایدهایی که انتظار
دارن در یک کار رعایت شود را تعریف می
کنن .اینطوری تمام افراد ،یک کار مشخص رو
با روشی یکسان انجام میدن و کیفیت وابسته
به فرد نمیشه.
همکار محترم :حاال نوشتن هیچی ...اصال مساله
اینه که ما آخرش نفهمیدیم فرق دستورالعمل و
پروتکل و روش اجرایی چیه؟ یه چیز دیگه هم
جدیدا اضافه شده  ...آها  ...خط مشی  ...این
دیگه چیه؟ اینم ما باید بنویسیم؟!
بنده :تعریف فرآیند که انشاا ...یادتونه؟
همکار محترم :معلومه .چندتا فعالیت که
مرحله به مرحله ،پشت سرهم که برای رسیدن
به یه هدف مشخص انجام بشه .شروع و پایان
مشخص هم داشته باشه.
بنده :ورودي را به خروجي تبديل کنه و از
اين طريق براي مشتري ارزش افزوده ايجاد کنه.
خب شما که اینقدر خوب بلدید چرا نگرانید؟
همکار محترم :پس دستورالعمل و روش
اجرایی چیه؟
بنده :اگر فرآیند فقط محدود در یک واحد
باشه ،اسم سندی که در نهایت نوشته میشه
رو میذاریم دستورالعمل .ولی اگر در یک
فرآیند ،چند تا واحد یا بخش مختلف درگیر
هستند و کار بین بخشی انجام بشه ،اسم سند
رو میذاریم روش اجرایی .پروتکل هم که اسم
دیگه دستورالعمله .اصال شما ذهنتون رو چرا
درگیر این واژهها میکنید؟
همکار محترم :پس چی کار
کنم؟
بنده :اول فقط لطف کنید
عناوین کارهایی که انجام میدید
رو فهرست کنید .بعدش کم کم،
برای هر عنوان ،نحوه انجام کار
رو توضیح بدید .فقط یادتون
نره که موقع نوشتن ،به این
پنج مورد توجه کنید .اینکه چه
کاری انجام میشه؟ چه کسی
این کار را انجام میده؟ چرا این
کار را انجام میده؟ چه موقع؟ و
در چه محلی کار انجام میشه؟
لطفا جزییات رو ذکر کنید.
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ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

جوری که ابهامی در متن باقی نمونه.
همکار محترم :خب بعدش؟
بنده :هر بار که پیشنویس یه فرآیند تموم شد.
برام بفرستید .ما میخونیم .با نظر خودتون
ویرایش میکنیم .کامل که شد ،اسمش رو
تعیین میکنیم که این سند دستورالعمله یا
روش اجرایی .عبارت خطمشی رو بهش
اضافه می کنیم .شماره سند میزنیم .امضاها
رو میگیریم .کپی و مهر میکنیم و بعدش به
شما و تمام واحدهای مرتبط ابالغ میکنیم.
همکار محترم :پس من نگران اینکه روش
اجرایی چیه ،دستورالعمل کدومه نباشم.
بنده :نه ...اصال .موقع نوشتن هم اگر نیاز به
کمک داشتید ،در خدمتیم.
همکار محترم :داخلیت چند بود؟
بنده .2402 :فقط لطفا چون تا آخر امسال،
استاندارد اعتبار بخشی باید اجرا بشه ،لطف
کنید زودتر پیشنویسها رو بفرستید تا وقت
کم نیاریم.
همکار محترم :باشه  ...پس هر کدوم رو که
نوشتم ،می فرستم.
بنده :ممنون .منتظرم.
در عمل بیمارستان های متعالی از
استانداردهای نظام مدیریت به عنوان
الگوهایی برای شناسایی توسعه و مدیریت
فرآیندها استفاده می نمایند؛ عالوه بر
این ،فرآیندها را به صورت نظام مند
طراحی ،متولیان فرآیندها را مشخص و
آنها را با نقش ها و مسئولیت های خود در
توسعه ،مدیریت و بهبود فرآیندها آشنا
می سازند (الگوی تعالی سازمانی بخش
سالمت 5 -الف).
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مخاطرات بهداشت شغلی پرستاران

پرستاران در يك طيف گسترده كاري در مراكز
مراقبتهاي بهداشتي و درماني خصوصي يا
دولتي مشغول به فعاليت هستند و چون وظايف
كاري آنها بسيار متنوع و گسترده است پيشبيني
كليه خطرات شغلي آنها كمي دشوار به نظر
ميرسد.
براي اينكه با مخاطرات شغلي پرستاران بيشتر
آشنا شويم بهتر است ابتدا نگاهي اجمالي به
مهمترين وظايف شغلي آنها داشته باشیم.

وسايل و تجهيزات به كار ميروند.
 گازهاي بيهوشي (از جمله اكسيد نيتروژن،هالوتان ،اتر دي اتيلن و)...
 داروها التكس (دستكش و تجهيزات مصرفي) -3مواجهه با عوامل ارگونوميك:
بسياري از موقعيتهايي كه در آنها انجام يك
فعاليت تكراري ،وضعیتهاي نامناسب بدن در
حين كار و فعاليتهايي يكنواخت و به مدت
طوالني وجود دارد ،جزو مخاطرات ارگونوميك
محيط كار پرستاران محسوب ميشوند؛ نظير:
 راه رفتن يا ايستادن براي مدت زمان طوالني بلند كردن و جابجايي اجسام سنگين يابيماران
 خم و راست شدنهاي مكرر -4عوامل فيزيكي:
پرستاران در مواجهه با تابش اشعههاي  xو
همچنين اشعههاي ناشي از راديوايزوتوپها

برخي از مخاطرات عمومي حرفه پرستاري
مخاطرات پرستاران را ميتوان در يكي از 5
گروه زير تقسيمبندي كرد.
 -1مخاطرات زیستي:
 پرستاران ممكن است در معرض ابتال بهبيماريهاي مسري و عفوني كه از طريق هوا يا
بافتهاي آلوده منتقل ميشوند؛ مثل سل مقاوم
به دارو يا بيماريهاي عفوني منتقله از طريق
خون يا ترشحات زنده مانند ايدز و هپاتيت  Bو
 Cو ساير عفونتهاي فرصت طلب باشند.
بنابراين شستن مرتب دستها براي پيشگيري
از اين عفونتها كه يكي از اصول مهم
حرفهاي پرستاري است ،ميتواند منجر به بروز
درماتیتهاي تماسي پوست به علت مواجهه بيش
از حد با مواد گندزدا و شوينده شود .همچنین
خطر هنگام تزريق و استفاده از سرنگ و سوزن
يكي ديگر از نگرانيهاي شغلي پرستاران است.
 -2مخاطرات شيميايي:
در محيط بيمارستان پرستاران ممكن است در
مواجهه با مواد زير قرار گيرند:
 مواد شيميايي مختلف كه به صورت روزانهبراي ضد عفوني و استريل كردن سطوح،

و همچنين ليزر قرار دارند .همچنين پرستاران
ممكن است سوختگي ناشي از تجهيزات
استريل شده داغ را تجربه كنند.
 -5عوامل رواني محيط كار:
كار به تنهايي در شيفتهاي شب ميتواند منجر
به بروز اختالالت خلقي رواني و افسردگي در
شاغلين اين حرفه شود .همچنين مسئوليت
مراقبت در حالتهاي اورژانسي بيماران نياز
به تصميمگيريهاي خاصي داشته كه منجر
به استرس زياد ميشود .مواجهه پرستاران
با مجروحين و مصدومين پس از حوادث و
سوانح يكي ديگر از علل بروز استرس در آنها
ميباشد.
 مواجهه طوالني مدت با عوامل زيان آورميتواند باعث بروز عوارض مزمن در بعضي
اندامها و ارگانهاي بدن شود؛ از جمله اين
عوارض ميتوان به اختالالت تنفسي ،عصبي،
سيستم توليد مثل ،پوست و سيستم خونساز
اشاره كرد.
 عوارض جانبي مواجهه طوالني با موادشيميايي و دارويي مانند داروهاي ضد سرطان،
مواد استريلكننده مثل گلوتارآلدئيد و گازهاي

وظايف اصلي يك پرستار
 ارزيابي ،برنامه ريزي ،آمادهسازي و مراقبتاز بيماران همراه با ديگر اعضاي تيم پزشكي
 مديريت دارو و درمان بيماران بر اساسدستور پزشك معالج
 مانيتورينگ ،ثبت و گزارش عالیم و تغييراتحياتي وضعيت بيمار
 استفاده از تكنيكهاي مناسب براي پانسمانو كنترل عفونتهاي بيمار
 استفاده يا نظارت بر تجهيزات پزشكي مورداستفاده بيماران
 كمك در انجام اعمال جراحي يا بستریسرپایی
 نظارت بر انجام فعاليتهاي ساير پرستارانو كادر كمكي
 ارائه آموزشهاي بهداشتي و مراقبت ازبيماران به خانوادهها و همراهان بيمار

الناز نصیرلو
کارشناس بهداشت حرفه ای

در عمل بیمارستان های متعالی هرگونه
تاثیر زیان آور شغلی و خطرات محیط کار
روی کارکنان را به طور منظم اندازه گیری
و برای حذف یا به حداقل رساندن آن
برنامه ریزی می کنند (الگوی تعالی سازمانی
بخش سالمت 3 -ه).

بيهوشي ممكن است عوارض شديدي در
پرستاران ايجاد كند.
 خستگي و كمر درد بيماريهایي مانند سل ،هپاتيت و ايدز درماتيتهاي آلرژيك تماسي ،به علتاستفاده مكرر از صابون ،مواد شوينده و مواد
ضد عفوني كننده
 حساسيت به التكس دستكشهاي طبيبرخي از اقدامات پيشگيرانه شغلي براي
پرستاران
 شستشوي مرتب دستها براي كاهشعفونتها بسيار ضروري است؛ بنابراين
استفاده از كرمهاي مرطوبكننده پوست براي
جلوگيري از خشكي پوست الزامي است.
 يادگيري تكنيكهاي مناسب براي جلوگيرياز صدمات سرسوزن
 استفاده دائمی از تجهيزات حفاظت فرديمناسب در حين كار مانند دستكشهاي التكس
 پوشيدن كفش مناسب و طبي براي راه رفتنو ايستادن در محيط كار
 آموزش تكنيكهاي مناسب براي بلند كردناجسام و بيماران
 رعايت اصول ارگونومي براي مواقعي كهبايستي كار در يك موقعيت خاص مانند قرار
گرفتن دستها در وضعيت باالتر از شانهها
قرار گيرد يا انجام اعمال تكراري
 آگاهي از خطرات بهداشتي مربوط به نوبتكاري و تنظيم ساعتهاي كار و استراحت بر
اساس الگوهاي پيشنهادي استاندارد
 فرا گرفتن تكنيكهاي كاهش استرس وهمچنين كار در موقعيتهاي تنها
 نصب و نگهداري سيستمهاي تهويه مناسبدر محيط كار
 كنترل كليه منابع و سطوح در معرضتابش اشعههاي يونيزان توسط مسئول فيزيك
بهداشت و استفاده دائم از دزيمترهای فردی
 پرستاراني كه در بخشهاي پزشكي هستهايمشغول به فعاليت هستند و از بيماراني كه از
داروهاي راديواكتيو و راديوداروها استفاده
ميكنند ،مراقبت ميكنند بايستي دورههاي
آموزشي ايمني و بهداشت پرتوها را فرا گرفته
باشند.
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آمادگیهای قبل از جراحی چشم
آمادگیهای عمومي قبل از جراحی چشم
• روز قبل از جراحی از محل بیمارستان و
چگونگی رسیدن به آن مطمئن شوید.
• برای آمدن به این مرکز جهت جراحی،
باید شخص دیگری شما را همراهی کند .در
صورتی که نیاز به بستری شدن دارید ،باید
در بخش زنان همراه خانم و در بخش مردان
همراه آقا داشته باشید.
• روز قبل از جراحی به طور کامل استراحت
نمایید .شب قبل از جراحی دوش بگیرید زیرا
ممکن است تا مدتی نتوانید حمام کنید.
• تمام مدارک پزشکی (آزمایش ،عکس،
مشاوره های قلبی ،مغزی ،ریوی ،کودکان)...،
مرتبط خود را همراه بیاورید.
• حضور پدر جهت رضایت عمل جراحی
افراد زیر  18سال ضروری است ،در غیر این
صورت حضور قیم قانونی همراه با وکالتنامه
محضری الزامی است.
• چنانچه شب قبل از عمل جراحی ،به
علت اضطراب دچار بیخوابی شدهاید پس
از مشورت با پزشک معالج ،یک عدد قرص
اگزازپام هنگام خواب میل کنید.
• اگر بیماری خاصی مثل دیابت ،فشار خون یا
حساسیت دارویی یا آلرژی به ماده خاصی دارید،
حتما پیش از عمل ،پزشک معالج و پزشک
بیهوشی و کارکنان اتاق عمل را مطلع کنید.
• قبل از خروج از منزل تمام جواهرات،
زینتآالت ،ساعت مچی و غیره را خارج
نموده و در منزل بگذاريد .از آرایش کردن و
الک زدن پرهیز کنید.
• در روزهای قبل از عمل ،از رژیم غذایی
معمولی استفاده نمایید .از مواد غذایی پر
کالری و چرب ،الکل و ترکیبات ویتامینی

اضافی بویژه ویتامینهای محلول در چربی مثل
 K, E, D, Aپرهیز نمایید.
• هنگام مراجعه به بیمارستان جهت سهولت معاینه،
لباس راحت و گشاد نخی همراه داشته باشید.
• پس از جراحی ،بسته به نوع جراحی ،نیاز به
 1تا  10روز استراحت در منزل دارید .بنابراین با
برنامهریزی قبلی در خصوص استراحت ،از فشار
روحی بعد از عمل اجتناب کنید.
داروها
• داروهای مصرفی خود را همراه بیاورید.
مصرف آسپرین و داروهایی که بر سیستم
انعقادی شما تاثیر دارد را با مشورت جراح و
متخصص بیهوشی تنظیم کنید.
• برخی از داروهای گیاهی نظیر سیر و غیره
به دلیل رقیق کردن خون و افزایش میزان
خونریزی باید از یک هفته قبل با مشورت
پزشک ،قطع شوند.
• در صورتی که داروهای حیاتی مانند داروهای
فشار خون ،قلب ،تشنج و غیره استفاده می کنید،
آنها را مانند همیشه با حدود  20سی سی آب
میل کنید و در صورت لزوم با پزشک معالج
مشورت نمایید .داروهای کنترل قند بایستی
پس از مشورت با پزشک استفاده شوند.
آمادگیهاي اختصاصي پزشکی قبل از عمل
جراحي
• اگر سن شما بیش از  40سال است ،نیاز به
نوار قلب و مشاوره قلب و بیهوشی دارید.
• ارائه جواب آزمایشات خون و ادرار و
مدارکی از قبیل عکس اکوگرافی جهت عمل
آب مروارید و غیره ضروری است.
خريد وسايل مورد نياز عمل جراحي
• در مورد برخي از اعمال جراحي شما نياز
به خريد برخي لوازم داريد .لطفا در مورد لزوم

جدول  )1مدت زمان الزم ناشتا بودن جهت بیهوشی عمومی

زینب چاوشی
مسئول آموزش سالمت

تهيه آنها با پرستار يا پزشك مشورت نماييد؛ به
طور مثال در جراحيهايي نظير آب مرواريد
نياز به خرید لنز و چاقو دارید .هزينه مربوط به
آنها را روز عمل به همراه داشته باشيد.
• قبل از بستري يا ورود به اتاق عمل بايستي
لباس ،كاله و دمپايي يكبار مصرف اتاق عمل
را تهيه نماييد؛ ميتوانيد اين اقالم را از غرفه
داخل بيمارستان تهيه نماييد.
• بسته مخصوص دمپايي يكبار مصرف اتاق
عمل را باز نكنيد و در اتاق عمل ،پس از عبور
از خط قرمز آنها را بپوشيد.
ناشتا بودن
ناشتا بودن یعنی غذانخوردن ،چه با بی حسی
موضعی عمل بشوید یا با بیهوشی عمومی؛ با
توجه به اینکه در هنگام بیهوشی و عمل ممکن
است غذا از معده به ریه شما وارد شود ،تاکید
می شود طبق جدول  1از مصرف غذا (نه
داروهای حیاتی) پرهیز کنید.
مایعات شفاف شامل آب ،آب میوه طبیعی
بدون قطعات میوه ،نوشابه هایی که گاز آن
گرفته شده باشد (نوشابه بدون گاز) و چای
کمرنگ می باشند.
تقسیم بندی
طبق تقسیم بندی جدول شماره  2به اتاق عمل
بیمارستان فارابی وارد میشوید.
روز عمل با هماهنگی با پرستار بخش لباس
اتاق عمل را بپوشید .در صورتی که تحت
بیحسی موضعی ،عمل میشوید سمعک
و دندان مصنوعی خود را استفاده کنید و
در صورتیکه تحت بیهوشی عمومی عمل
میشوید ،سمعک و دندان مصنوعی خود را
در بیاورید.

جدول  )2تقسیم بندی بیماران برای ورود به اتاق عمل در فارابی

در عمل بیمارستان های متعالی آموزش سالمت به
بیماران و همراهان ایشان را به منظور ارتقای اثربخشی
درمانی توسعه داده و به اجرا می گذارند (الگوی تعالی
سازمانی بخش سالمت 5 -د).
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خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی

قسمت ششم

در عمل بیمارستان های متعالی نیازهای آموزشی کارکنان را با مشارکت خودشان
و بر اساس شایستگی آنان ،ارزشیابی های عملکرد ،تجزیه و تحلیل مشکالت و
بازخوردهای دریافتی از ذینفعان تعیین و برنامه های بلندمدتی را برای توسعه
کارکنان تعیین می نمایند (الگوی تعالی سازمانی بخش سالمت 3 -ب).

اصطالحات چشم پزشکی

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
عضو هیات علمی -کارشناس پرستاری
Ophthalmia neonatorum .....................................................................................................................................................

كونژكتيويت نوزادان:
كونژنكتيويتي كه در دوره نوزادي ( 2تا  3هفته پس از تولد) بروز يابد.

كراتوكنژكتيويت سيكاKeratoconjunctivitis Sicca: KCS or Dry Eye Syndrome: DES ................................................................................................................ :

اصطالحي مترادف با سندرم چشم خشك كه مي تواند به دليل كمبود جزء آبكي اشك (در اثر التهاب مزمن غدد اصلي يا فرعي اشك) يا به دليل
عدم ثبات اليه اشكي و تبخير سريع تر از معمول آن ايجاد شود.

كراتوكونژكتيويت بهاره:
ورم ملتحمه بهاره؛ يك آلرژي مزمن سطح چشم كه معموال در فصول بهار و تابستان ايجاد يا تشديد مي شود .بيشتر در
دهه اول و دوم زندگي ديده مي شود و بيشتر مواقع پس از بلوغ به تدريج از شدت آن كاسته مي شود.

Vernal Keratoconjunctivitis: VKC ..................................................................................................................................................................

همه گيرEpidemic Keratoconjunctivitis: EKC .......................................................................................................................................................... :

كراتوكونژكتيويت
يك نوع كونژكتيويت ويروسي بسيار مسري است كه در اثر آدنوويروس ايجاد مي شود .شايع ترين بيماري اي است كه به راحتي از بيمار به
چشم پزشك يا بلعكس منتقل مي شود و علت مهم الزام شستن دست ها و  disinfectionوسايل معاينات چشم پزشكي است.
هايپوپيون:
تجمع چرك در اتاق قدامي

Hypopyon ...........................................................................................................................................................................................................

يكي از مارك هاي تجاري شايع کاشتنی های داخل قرنیه ای است.
 INTACSميله نيم دايره اي شيشه اي است كه درون استروماي محيطي قرنيه كاشته مي شود .در گذشته براي درمان ميوپي
خفيف مورد استفاده قرار مي گرفت .در حال حاضر جهت اصالح نامنظمي قرنيه در بيماري كراتوكونوس يا عارضه اكتازي
به دنبال جراحي انكساري استفاده روز افزوني يافته است .اين عمل گاهي به تنهایی موجب بهبودي ديد مي شود ،امكان
اصالح توسط عينك را ايجاد مي كند يا تحمل به لنز تماسي را (مجددا) برقرار مي كند.

INTACS ......................................................................................................................................

كراتيت:
التهاب (غالبا عفوني) قرنيه

Keratitis ................................................................................................................................................................................................................................................................

Exposure keratopathy ..................................................................................................................................................................................................................................................

كراتوپاتي ناشي از در معرض قرار گرفتن؛ هرگاه قرنيه توسط پلك پوشانده نشود ،اشك روي آن خشك شده ،بافت سطحي آن تخريب شده،
مستعد عفونت شده و حتي دچار ذوب شدگي ( )meltingپيشرونده مي شود و در موارد نادر سوراخ شدگي خودبه خودي بروز مي يابد .اين اتفاق
مي تواند ناشي از فلج اعصاب پلك (عصب  )7يا پروپتوز شديد چشم به عنوان مثال در اثر بيماري گريوز باشد.
كراتوپالستيKeratoplasty ........................................................................................................................................................................................................................................... :
پيوند قرنيه كه مي تواند در تمام ضخامت قرنيه يا اليه اي از آن صورت پذيرد.
پيوند قرنيه با  4هدف صورت مي گيرد:
 .1كراتوپالستي  :opticalافزايش حدت بينايي
 .2كراتوپالستي درماني ( :)therapeuticبرداشتن كانون عفوني مقاوم به درمان
 .3كراتوپالستي  :tectonicجايگزين نمودن بافتي كه استحكام كافي براي محفوظ نگه داشتن چشم را ندارد.
 .4كراتوپالستي  :cosmeticاصالح ظاهري
عمل كراتوپروتز موقتKeratoprosthesis procedure .................................................................................................................................................................................. :

در شرايطي كه قرنيه بيمار به دليل كدورت در اثر تروما ،بخيه هاي فراوان ،رنگ گرفتن به دنبال هايفما ،ادم شديد يا
اندوفتالميت امكان مشاهده مناسب سگمان خلفي را جهت عمل ويتركتومي ندهد ،ابتدا قرنيه بيمار برداشته مي شود ،قرنيه
مصنوعي به جاي آن گذاشته شده ،امكان انجام عمل سگمان خلفي ايجاد مي شود .پس از تكميل ويتركتومي ،قرنيه مصنوعي
كنار گذاشته شده ،قرنيه دهنده ( )donor corneaپيوند داده مي شود .به اين مجموعه اعمال «ويتركتومي با كراتوپروتز موقت
و پيوند قرنيه» گفته مي شود .در محاوره فارابي به آن عمل «كراتوپروتز» یا «کراتو» مي گويند.
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راهنمای کاربران سازمان مجازی

گزارش قسمت كاري
دسترسي اين بخش در اختيار مدير قسمت
خاص مجموعه يا مديران ارشد مجموعه
قرار ميگيرد و به آنها امكان گزارشگيري
از وضعيت مرخصيها ،اضافهكاريها،
ماموريتها و گزارشهای حضور و غياب
کارکنان بخش مربوطه را ميدهد.
تعريف شرايط كاريفردي
نحوه وارد کردن شیفت های پرسنل در سیستم
حضور و غیاب:
جهت تعریف شرایط کاری فردی پرسنل ،ابتدا
بایستی به منوی اداری رفته و گزینه تعریف
شرایط کاری و سپس گزینه فردی را انتخاب
نماییم.
در صفحه گشوده شده ،با كليك روي
جستجو ،فهرست کارکنان سازمان جهت
تخصيص اطالعات ،ظاهر خواهد شد .میتوان
جستجوی افراد را بر اساس نام ،شماره كارت
یا شماره پرسنلی و دپارتمان ایشان نيز انجام
دهید .جهت انتخاب فرد مورد نظر ،روی دکمه
جستجو کلیک می کنیم وقتی نام فرد مورد نظر
پیدا شد ،روی اسمش یک بار کلیک می نماییم؛
صفحهای ظاهر میشود که در آن تاریخ وارد
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شدن اطالعات مربوط به آن شخص و شماره
کارت حضور و غیاب و اطالعات دیگری به
چشم میخورد ،روی عالمت ( )+سمت راست
کلیک میکنیم تا خط دیگری شروع شود .در
سطری که ایجاد شده؛ در قسمت تاریخ موثر؛
تاریخ روز مورد نظر را با استفاده از تقویم
موجود انتخاب میکنیم.
در قسمت عملکرد ،قادر به انتخاب عملكرد
فردي يا گروهي پرسنل مورد نظر خواهيد بود.
اگر در این فیلد عملکرد به صورت «فردی»
انتخاب شود ،فيلدهاي تقويمكاري ،گروه
كسركاري ،گروه اضافهكاري و قوانين پس از
محاسبات فعال شده كه بايد هر يك را جداگانه
انتخاب نماييد.
در صورت انتخاب گزینه «فردی» مراحل زیر
را انجام میدهیم.
در قسمت تقویم کاری :کد شیفت مورد نظر را
وارد میکنیم.
در قسمت گروه کسر کاری :جهت پرسنل
اداری کد  32و جهت پرسنل پرستاری کد 73
را انتخاب میکنیم.
در قسمت گروه اضافهکاری :در صورتی که به
شخص اضافه کار تعلق میگیرد ،گزینه بدون

معصومه عزیزی
همکار روابط عمومی

سقف و در صورتی که به شخص اضافهکار
تعلق نمیگیرد ،گزینه با سقف را انتخاب
میکنیم .جهت روزهای دیگر هم به همین
صورت عمل میکنیم.
در کنار عملکرد فردی ،امكان انتخاب عملكرد
پرسنل به صورت گروهي نيز ميسر خواهد
بود .بدین ترتیب میتوانید وضعیت کاری فرد
مورد نظر را بر اساس گروههایکاری که قبال
تعریف گشته است ،تعیین کنید.
به عنوان مثال تمامی افرادی که در بخش
خدمات یک سازمان فعالیت دارند ،از قوانین
کاری یکسان تبعیت میکنند که این قوانین در
قالب یک گروه كاري با نام «خدمات» تعریف
میگردد و کافی است برای پرسنل خدمات،
عملکرد گروه را انتخاب نموده و گروه كاري
خدمات را براي محاسبه ورود و خروج اين
دسته از پرسنل انتخاب نماييد.
در نهايت پس از تخصيص کلیه موارد و
شرایط ،برای ثبت اطالعات کلید ثبت را کلیک
نمایید.
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مهد کودک بفرستیم یا نفرستیم؟

از لحظهای که کودک متولد میشود برای
مراقبت از خود به شما وابسته است .بدون
حضور شما او قادر به زنده ماندن نیست.
در دوران نوزادی او می آموزد که شما تنها
پناهگاه امنی هستید که آغوش گرمتان آرامش
بخش قلب اوست .وقتی که به سن مهدکودک
می رسد ،باید مکانی مناسب برای آموزش او
فراهم آورید .مکانی که تمام استعدادهای
نهفته او را آشکار نماید و الفت و مهربانی
حس اعتماد و عشق را در قلب او پدیدار
سازد.
پدر و مادر عزیز! آیا میدانید کودکانی که
هرگز به مهدکودک نرفتهاند تمایل کمتری به
شرکت در بازیهای جمعی دارند؟
کودک در مهد کودک برای خودش دوست پیدا
میکند و از خود خالقیت نشان میدهد ،دیگران

او را تشویق میکنند و تشویق مربیان مهد کودک
باعث ایجاد اعتماد به نفس در بچهها میشود.
از آنجا که کودکان رشد شناختی فعالی دارند،
از رشد ذهنی و اجتماعی خوبی نیز برخوردار
میشوند و در آینده کمتر به بزهکاری و
آسیبهای اجتماعی روی میآورند .اگر مسائل
روانی و عاطفی آنها ،جهت داده شود ،سرعت
رشد آنان بیشتر میشود و در سالهای نخست
تحصیلی ،کمتر افت تحصیلی پیدا میکنند.
فکر میکنید سن مناسب برای رفتن به مهد
کودک چه سنی است؟ بسیاری از روان شناسان
میگویند قبل از سن دو سال و نیم ،سن مناسبی
برای مهدکودک و جدایی مادر و کودک نیست.
بیشتر آنها سه سالگی را توصیه می کنند و برخی
دیگر سن مناسب را  5سالگی میدانند .با این
حال آنچه مسلم است ماندن کودکان در محیط

آیا میدانستید نیوزلندیها بیشتر از سایر ملل
جهان بستنی میخورند؟ سرانه مصرف بستنی
در این کشور ساالنه  22تا  23لیتر به ازای هر
نفر است .ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا و فنالند
هم به ترتیب با سرانه مصرف  18 ،18/3و 14
لیتر بستنی در سال ،از پرمصرفترینهای این
خوراکی خوشمزه در جهان محسوب میشوند.
فواید بستنی (در صورت مصرف به اندازه)
از آنجا که تغذیه ،دانش تعادل است؛ اگر
بستنی متعادل و مناسب مصرف شود ،نه تنها
مضر نیست بلکه میتواند فوایدی هم برای
بدن داشته باشد .از دیدگاه تنوع غذایی ،بستنی
سالم و تازه میتواند یکی از خوراکیهای
خوشمزه و مفید در رژیم غذایی تمام افراد
برای تغییر ذائقه و حتی حس ایجاد فرحبخشی
باشد .از دیدگاه تغذیه ،بستنی سالم به انواعی
از بستنی گفته میشود که ماده اولیه آن تازه
و سالم باشد ،خیلی پرچرب و شیرین نباشد،
خامه زیادی در آن نباشد یا حجم کاکائوی
موجود در آن از حد طبیعی بیشتر نشود.

بستنی نیز همانند شیر ،منبع ویتامین  ،Aمنبع خوبی
برای ویتامینهای ( B1تیامین)( B2 ،ریبوفالوین)B3 ،
(نیاسین) و ویتامین  Eمیباشد .در بستنی میوهای،
ویتامین  Cنیز موجود است.
مواد بدون چربی شامل پروتئین ،قند و مواد
معدنی مانند سدیم ،پتاسیم ،گوگرد ،کلسیم
و فسفر میباشد .بستنی به دلیل داشتن ارزش
غذایی باال ،برای کودکان و افراد الغری که
میخواهند چاق شوند ،خوراکی مفیدی است.
مضرات مصرف بیش از حد بستنی
مصرف زیاد بستنی باعث ایجاد چاقی شکمی
میشود .چاقی شکمی بسیار خطرناکتر از انواع
دیگر چاقی است؛ چون چربیهایی که در ناحیه
شکم تجمع پیدا میکنند ،در معرض تبادل با
چربیهای خون قرار میگیرند و میتوانند مشکالت
متابولیک فراوانی برای فرد به وجود بیاورند.
معموال بستنی از خوراکیهایی است که نسبت
به شیر تراکم کالری باالتری دارد؛ یعنی اگر یک
لیوان شیر حدود  220کیلوکالری انرژی دارد،
انرژی همین مقدار بستنی در وزن مشابه میتواند

بستنی ،دوست داشتنی تابستانی

خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی
مژگان بیگلری
مدیر مهدکودک

خانه و نفرستادن بچهها به مهدکودک ،کاری
اشتباه و نسنجیده است.
از سوی دیگر ،کودک سه ساله برای رفتن به
مهد کودک و جدایی از مادر ،با تردیدهای
زیادی روبهرو میشود و حاضر به جدایی
از مادر و محل امن خانه نیست اما باید این
نکته را در نظر داشته باشیم که کودک سه
ساله باید رفتارهای اجتماعی را فرا بگیرد.
پس بهتر است برای یادگیری بهتر کودکان را
در سن مناسب به مهدکودک فرستاد.
مهد کودک بیمارستان فارابی با کادری مجرب
میزبان کودکان شما همراه با آموزش زبان
انگلیسی ،ژیمناستیک ،موسیقی ،بازیهای
خالقانه و غیره در فضایی باز و سرپوشیده،
خانه دوم کودکان شما میباشد تا با آرامش
خاطر آینده او را بسازید.

کتاب رژیم درمانی کراوس 2008
مریم زنیان
کارشناس تغذیه

حدود  400تا  500کیلوکالری باشد .بستنیهای
چربتر ،پرخامهتر یا سرشار از کاکائو هم
انرژی بیشتری به بدن میرسانند .چون بستنی از
شیرهای پرچرب تهیه میشود و چربی لبنیات
یک مانع بسیار مهم در جذب کلسیم و سایر
عناصر دو ظرفیتی است ،مقدار کلسیم قابل
جذب از بستنی به هیچوجه با یک لیوان شیر تازه
و کم چرب قابل مقایسه نیست؛ بنابراین نمیتوان
مصرف بستنی را چندان برای پیشگیری از ابتال
به پوکی استخوان مناسب دانست.
از مضرات دیگر ،دریافت باالی شکر است که
میتواند باعث افزایش سطح قند خون شود.
از سوی دیگر مصرف بیش از اندازه بستنی که
خوراکی سردی است ،ممکن است برای فرد
مصرفکننده مشکالت گوارشی ایجاد میکند.
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آندیو،
مفید و ناشناخته!
اندیو یا آندیو با نام علمی Cichorium endivia

گیاهی است از خانواده کاسنی دارای برگ های
دراز و تکه تکه و گاهی تابدار میباشد .این
گیاه خوراکی بوده و در ساالد به طور خام یا
پخته میل میشود .در زمانهای خیلی قدیم
بومیان مصر آن را به عنوان خوراک مصرف
میکردهاند .امروزه به دلیل اهمیت غذایی این
گیاه در بیشتر نقاط جهان کشت میشود.
این سبزی برای کبد و تصفیه خون بسیار مفید
است ،مصرف آندیو به صورت مخلوط با دیگر
سبزیها برای درمان آکنه مفید است .طعم و
مزه آن کمی تلخ و شبیه به مزه ساقه کرفس
است .اندیو در استانهای شمالی فرانسه به
عمل میآید .بلژیکیها نیز ریشه آن را خشک

غالمرضا عرب رحمتی
همکار آزمایشگاه

کرده و به آلمان صادر میکنند که در آنجا به
مصارف دارویی میرسد .بهترین نوع آندیو از
بلژیک به دست میآید .در این کشور کشت
آن بی اندازه رواج دارد و محصول فراوانی برای
صدور به دیگر کشورها به دست میآید که به
آن کاسنی بروکسل میگویند.
ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی آندیو
آندیو حاوی ویتامینهای  A ،B ،C ،Eو  Kو
همچنین منبع ارزشمند عناصر معدنى فسفر،
کلسیم ،آهن ،سدیم ،منیزیم ،پتاسیم ،روی ،مس،
منگنز ،سولفور ،کلر ،تیامین ،ریبوفالوین ،فوالت،
نیاسین ،پروتئین و فیبر است.
آنديو نمونهاى از سبزىهاى برگى است .برگهاى

جوان ترد و سبز اين سبزىها نسبت به برگهاى
بالغ ،از ويتامين  Cبيشترى برخوردارند و برگهاى
بيرونى نسبت به برگهاى سفيد داخلى غنى از
ويتامين  ،Aكلسيم و آهن هستند .برگهاى نازكتر
و سبزتر از ارزش غذايى بااليى برخوردارند .آب
آن نیز از آنجا که تلخ است به تنهایی نمیتواند میل
شود اما با ترکیب کردن آن با سایر آب سبزیها،
معجونی حاصل میشود که فواید زیادی دارد.
بعضیها ریشههای تلخ گیاه آندیو را بو داده و با
قهوه مخلوط میکنند.
کشت و کار آن شباهت زیادی به کاهو دارد.
در مناطقی که زمستان مالیمی دارند به عنوان
محصول زمستانه و در اکثر نقاط میتوان آن را
به عنوان یک محصول بهاره ،تابستانه یا پاییزه
کشت کرد .در مناطقی که فصل رشد کوتاه است
باید آن را خزانه کرد و بعد از رفع خطر یخبندان،
نشاءها را به زمین اصلی منتقل ساخت .این گیاه
قادر است یخبندانهای مالیم را تحمل کند ولی
به طور کلی تحمل آن کمتر از کاهو است .فصل
آندیو از مهرماه شروع و تا آخر زمستان ادامه پیدا
میکند ولی با اصول جدید کشاورزی میتوان آن
را درتمام فصول سال به عمل آورد.
تهیه ساالد آندیو
براى تهیه ساالد آندیو باید برگهاى آندیو را
جدا كرده و با آب بشویید و برگهاى پالسیده
آن را دور بریزید و هر برگ را از درازا به دو
قسمت كنید .در ظرف ساالد ،روغن زیتون،
آب لیمو یا سركه و نمك و فلفل را به اندازه
كافى با هم مخلوط كنید و برگهاى بریده آندیو
را در آن بریزید و به هم بزنید و میل نمایید.
توجه داشته باشید وقتی برگهای آندیو را خرد
میکنید بعد از مدتی مواد مغذی خود را از
دست میدهد و به رنگ قهوهای در میآیند،
بنابراین برای حفظ تازگی و طراوت این سبزی
قبل از مصرف خرد کنید.
از همکار و دوست عزیز آقای عرب چندبار
خواسته ام مرجع اعالم کنند تاکنون نیز میسر
نشده است.
سردبیر

آنتیبیوتیکهای طبیعی شامل مواد غذایی و گیاهان دارویی است که ویژگیهای آنتیبیوتیکی دارند .خیلی از اینها برای درمان آنت

ی
بیوت
ی
ک
طبیعی های

عفونتهای باکتریایی ،ویروسی و قارچی مفید هستند .بیشتر آنتیبیوتیکهای طبیعی هم به شکل خوراکی و هم به طور موضعی
استفاده میشوند و عبارتند از:
سیر :سیر سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و با باکتریهای بیماری زا (استرپتوکوک و استافیلوکوک) و عفونتهای پوستی مبارزه میکند.
عسل :باعث بهبود زخمهای پوستی و عفونتهای بدن میشود .مطالعات نشان داده است عسل خیلی بهتر از داروهای آنتیبیوتیکی،
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک را از بین میبرد؛ مثال در درمانهای عفونت موضعی مثل نیش زنبور موثرتر از داروهای آنتیبیوتیکی است.
البته به یاد داشته باشید که مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال به دلیل احتمال خطر ایجاد مسمومیت کشنده بوتولیسم ممنوع است.
روغن بوته چای :روغن بوته چای ،سالح موثری بر علیه عفونت است و عفونتهای قارچی و باکتریایی را درمان میکند .در
مطالعهای معلوم شد مصرف روغن درخت چای به اندازه داروهای آنتیبیوتیکی در درمان عفونتهای باکتریایی پوست موثر است.
منبع :هفته نامه سالمت
عصاره هسته انگور :این عصاره میتواند به عنوان ماده ضد عفونیکننده برای درمان انواع عفونتهای پوستی به کار رود.
نسرین عظیم زاده
باید توجه داشت که با اینکه گیاهان دارویی و درمانهای طبیعی ،نسبتا بیضررند ولی اگر به طور نادرست مصرف شوند،میتوانند
منشی بخش اورژانس
مثل هر داروی شیمیایی ،مضر باشند و مشکالتی برای سالمتی بدن به وجود آورند.
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ن
ک
ي
انم اهي وي او

5
س َك ِمثْل ِ ِه َش ْي ٌء 6و ُسبْ َحانَ اللهَّ ِ َع َّما
الالهاإلاهلل  ،لَيْ َ
يَ ِ
صفُونَ 7؛ اينها به معني زدودن هرگونه توصيفي
و تصوري درباره اوست .اما چنين نگاهي به او
بدون در نظر آوردن اسماء ،ايستاست ،نه نشاط
آور است و نه راهنما و نه حتي به خودي خود
موجب شناختي عميقتر ميشود؛ اسماء براي ما
چه کاربردي دارند؟
ما در حاالت ،زمانها ،سنين ،عوالم و سطوح
معرفتي متفاوتي به سر ميبريم و در هر يک از

داستان جدل فرشتگان را با خداوند درباره انسان
شنيدهايد؛ هنگامي که ايشان ضرورت آفرينش
موجودي سياهکار و خونريز را به چالش ميکشند:
1
أَت َْج َع ُل فِي َها َمن يُ ْف ِسدُ فِي َها َويَ ْسفِ ُ
ك ِّ
الد َماء.
اما پروردگار مي گويد چيزي مي داند که آنها
نمي دانند :إِنِّي أَ ْع َل ُم َما َال تَ ْع َل ُمونَ ؛ 1و مي آموزد
به انسان «نام ها» را :و َعلَّم آ َدم َ
1
األ ْس َماء ُكلَّ َها...
َ َ َ
سال ها قبل حيران بودم که چه رمزي و وزني
در تعدادي نام نهفته است که شايستگي
جانشين نهاده شدن انسان بر روي زمين :إِنِّي اين موقعيتها ،نسبت و نگاه و زاويه رويکردي
جا ِع ٌل فِي َ
األ ْر ِ
ض خَ لِي َف ًه ،1به دليل دانستن آن به او داريم :در ظلمات او را هادي ميخوانيم؛
َ
است .اما هنگامي که نام ها به فرشتگان ارائه صبح که از خواب بيدار ميشويم او را مس ّهل؛
مي شود و از ايشان خواسته مي شود که آن ها شب که ميخوابيم غ ّفار؛ در کره ماه او را ق ّهار
الئ ِ َك ِة َف َق َ
را روايت کنندَ :ع َرضَ ُه ْم َع َلى ال ْ َم َ
ال مالحظه ميکنيم و در اقيانوس آرام ،سالم؛ هنگام
أَنبِئُونِي ب ِ َأ ْس َماء 1،تسبيح گويان ابراز خضوع و خطر خيرالحافظين و هنگام آرامش ،رحيم و

ندانستن مي کنندُ :سبْ َحان َ
َك َال ِع ْل َم لَنَا إِالَّ َما
َعلَّ ْمتَنَا؛ 1سپس امر مي شود به اينکه در برابر
1
اس ُجدُ وا ْ آل َد َم...
آدم سر بر خاک نهندْ :
علم به اسماء احتماالً همان امانتي باشد که
وقتي به آسمان ها ،زمين و کوه ها عرضه
الس َما َو ِ
ات
مي شود :إِنَّا َع َرضْ نَا الَأْ َمان َ َة َع َلى َّ
َوالَأْ ْر ِ
ض َوال ْ ِجبَا ِل 2،به سبب گران سنگ بودن
َ
و عظمتش از پذيرش آن سرباز زدندَ :فأبَيْ َن
أَن يَ ْح ِم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن مِنْ َها 2،اما انسان آن را بر
ِنسانُ  2و در جاي
دوش مي گيردَ :و َح َم َل َها إْال َ
ديگر فلسفه وجودي و آفرينش انسان (و جن)
جز بندگي خدا نيست که آن نيز احتماال ،باز
ت ال ْ ِج َّن
شناختن همين اسماء استَ :و َما خَ َل ْق ُ
ِ 3
ِنس إِلاَّ لِيَ ْعبُدُ ون.
َو إْال َ

اما آيا اين همه اسم ( 99تايي روايات و 127
تايي کالم ا )4...به معني تصوري پازلي و متفرق
از خداوند نيست؟ و اين همان بت پرستي و
رسميت الهه هايي فراوان که اتفاق ًا هريک از
ايشان به صفتي مشهور بوده اند؟
برترين تعابير را درباره او شنيدهايم :اهلل ،اهلل اکبر،

پس از ابتالء و گناه او را ستّار ،غافر و ت ّواب
ميخوانيم و در گرفتاري ،درد و بيماري ،قادر،
قاضيالحاجات ،شافي و فتّاح و در درماندگي،
مجيب و در خلوت و خواهش او را ودود
ميخوانيم و در جمع ،حقّ و هنگام ستايش،
حي ،قيّوم ،ا ّول ،آخر ،ظاهر ،باطن و...
ّ
اما گويي فقط رو به خدا نيستيم و گاه پشت و
مستظهر به اوييم؛ چرا که او ما را نه فقط براي
بندگي و سر بر آستان نهادن که براي جانشيني
و به اميد خليفه الّلهي آفريده است و از ما انتظار
دارد جلوه اي هر چند مينياتوري از عالم ،عزيز،
ناصر ،کريم ،عادل و و ّهاب باشيم – هر چند که
غني حميد است – و اين دو نقش« :تکليف
او ّ
بندگي» و «حمل خليفه اللهي» ،با ذکر اسماء او
چه معنا ،غنا و هدايتي پديدار مي کند...
براي اينکه بتوانيد تصور کنيد که اين مفاهيم و
نام ها چه جايگاهي دارند ،نگاه کنيد به هزاران
سال زندگي ديگر موجودات؛ به عنوان مثال
يک دلفين! هر چند ناگفته تسبيح مي گويد ،اما
نه بت پرستي مي کند و نه بندگي خدا .اساس ًا
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آفرینش ها

شروع و تداوم زندگي توأم با ايمان انسان ،بي
تصور پروردگار و صفات او ناممکن است.
بت پرستي او نيز عارضه همان شناخت اسماء
و کمال است و خطا در يافتن مصداق!
فرايند دوسويه «الهام بخشي و اشراق» با
نام هاي او را مالحظه نماييد:

از اهلل شروع کرديم و بعد نمونه هاي عظمت
و بزرگي را الهه ناميديم؛ مانند خورشيد :الهه
نور و گرما؛ سپس نماد جايگزين نموديم شد:
بت! اما رسوالن متذکرمان شدند که اين ها
آيت و نشانه اند و او براي بندگي ،نياز به
واسطه و صنم ندارد و او اينقدر نام هاي نيکو
دارد و هر دم و مقام جلوه اي ،که هيچگاه
از عشقبازي اش سيراب نشويد و با ذکر او
زندگي توان کرد.
پس به بودنش شهادت مي دهيم و از اهلل و
نام هاي بي نام و نشانش شروع مي کنيم و
سپس او را با نام هاي نيکويش در حاالت
مختلف به نظر مي آوريم و ذکر مي گوييم و
او را هزار وجه مي کنيم ،راز و نياز مي کنيم،
خوف و رجاء را تجربه مي کنيم و کم رمق
خليفه اللهي اش را مي آزماييم و مي گوييم:
اهلل اکبر ،خدا برتر و بزرگتر است از هر چه
هست و واقعيت و وهم :يا َم ْن ال تَن ُ
َال الَأْ ْو َها ُم
8
س
ُکنْ َه ُه ؛ و باز در نظر مي آوريم که او لَيْ َ
َك ِمثْل ِ ِه َش ْي ٌء 6است اما اين بار اين ذکر را با
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مبرا مي دانيم و اين گونه هم آوا با سرشت بيابيم که در هيچ
معرفتي عميق تر خيال مي کنيم و ّ
َ
للِهّ
او را از هر نسبت و شباهتي :سبحان اهلل؛ و مکاني تنهايمان نگذارد :أ َال ب ِ ِذ ْك ِر ا ت َْط َمئ ِ ُّن
اص ً
وب...11
ال ،غير او صنمي نيست :لاَ إِل َ َه إِلاَّ ُه َو 9و اين ال ْ ُق ُل ُ
سلوک شناختي –اگر اليقش باشي– پي در پي کدام صنم و معشوقي سراغ داريد با اين همه
برقرار است و بي پايان...
اسم که چون به خواندنش روي مي آوري،
و گويي ،همان رحمان است که ما را گرد خود نميداني کدام نام نيکوترش را بخواني ،اشک در
طواف زندگي مي دهد ،در پي خود مي برد و چشم مي شوي و پيش از تمام شدن نام هايش،
ِ ِ 8
ين
مبتاليمان مي کند تا جلوه ها و صفاتش را به ما مدهوش :يا َم ْن ُه َو ُمنْتَ َهى ِه َم ِم ال ْ َعارف َ
نشان دهد و آشکار سازد ،تا نام هاي نيکوترش و به راستي اگر پروردگار قصد آموختن چيزي
بر زبانمان جاري شود ،تا در هر دم ،اسم اعظم به ما مي داشت ،برتر از اسماءاش چه بود؟ يا
آن مقام را ذکر کنيم ،تا به او نزديک تر شويم چه امانتي گران سنگ تر از دانستن نام هاي او در
و از نيستي دورتر...
عالم قابل تصور است؟
و نخواهد آمد زماني که انسان جايگزيني پس اين ها فهرستي از اسامي نيستند بلکه افق
براي اين افق بي منتهاي انديشه بيابد :يَا َم ْن ال شعر و شعور مايند و دانستن اسماءاش ،برترين
تُدْ رِ ُک الَأْفْ َها ُم َجالل َ ُه 8و چه شاهدي آشکارتر معرفت؛ و شناختش ،برترين نعمت منعم...
8
بر صاحب نام ،از تصور و جلوه اسماءاش در
يا َر َّ
السالمِ
ب الت َِّحيَ ِة َو َّ
ت ب ِ َرب ِّ ُك ْم...10
* 34-30 )1البقره
لوح و آينه انديشه ما :أَل َ ْس ُ
و نخواهد آمد زماني که ّ
حظ و بهره اي ناب تر  72 )2األحزاب

ز
ن
د
گ
ی

 56 )3الذاريات
 )4تفسير الميزان عالمه طباطبايي (ترجمه
سيدمحمد باقر موسوي همداني) ،تفسير آيات
 180تا  186سوره اعراف
 19 )5محمد
 11 )6الشورى
 91 )7المؤمنون
 )8مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي ،دعاي
جوشن کبير
 8 )9طه
 172 )10األعراف
 28 )11الرعد
* اين فقط يک روايت و پيمانه اي از اسماء
الحسني بود؛ به عنوان مثال ،در بحث هاي
کالمي ،اسماء و صفات را سلبي ،ثبوتي ،ذاتي،
افعالي و غيره طبقه بندي و تفسير مي کنند.
دکترسيدفرزاد محمدی
شب هاي قدر -مرداد 1391

تا بیاید...

سحر هادیلو
کارشناس پرستاری

میرسد از دور مردی از دیار آشنایی
سیده یاسمن سمائی
میرسد از جاده های بیکران روشنایی
زندگی چیست؟
در دیاری کو همیشه بوی سپیدی میدهد
واژهایست غریب
تا بیاید میفشاند عطر زیبای جوانی
واژهای بی همتاست
زندگی را هر کسی با دید و منش خود ورق میزند کوچه ها در ظلمت و شب مانده اند
زندگی شعر نوییست که همه عالم گرفتار آنند
میکشد در کوچهها این مرد تصویر خدایی
زندگی زمزمه چلچلههاست
در خزان آدینه ای تاریک و سرد
زندگی آرامش این لحظههاست
میشود آدینهای پر نور ،عجب صلح و صفایی
زندگی آوازه نقش خداست
در غروبی پر مالل و سوت و کور
تک تک ثانیههاست
میرسد بر گوشهایم شعر و تصنیف و صدایی
زندگی سبز شدن برگ بهار
قرن ها ما در حصاری مانده ایم
زندگی آواز گل یاسمن است
میرسد بر گوشهای قلبم آواز رهایی
زندگی رویاست ،خوابست
میتواند ظلم را در هم بکوبد
رویایی که پر از دغدغه هاست
تا بیاید میشویم هر لحظه سرباز خدایی
تا بیاید شیعه را در بر بگیرد
میتواند بشکند آیین بودا و بهایی
در غروب جمعهای دلگیر و سرد
می تراود عشق و گردد گرم از نور طالیی
خستهایم از جمعههای انتظار
تا بیاید می دهد پایان ،این مرد ،این جدایی
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فانوس

انتخاب از :محبوبه درودیان
دبیر فانوس

احادیثی درباره
ماه مبارک رمضان

تقویم مناسبت های
تیر و مرداد
مناسبت های مذهبی

 والدت امام حسین والدت حضرت عباس(ع)
 والدت امام سجاد(ع)
 والدت حضرت علی اکبر(ع)
 والدت حضرت قائم آغاز ماه رمضان(س)
 وفات حضرت خدیجه(ع)
 والدت امام حسن(ع)
 شهادت حضرت علی عید سعید فطر(ع)

(ع)

 3تیر
 4تیر
 5تیر
 11تیر
 15تیر
 31تیر
 9مرداد
 14مرداد
 20مرداد
 29مرداد

مناسبت های اجتماعی و فرهنگی

 اطالع رسانی دینی مبارزه با سالح های شیمیایی روز جوان روز قلم -روز خبرنگار

 1تیر
 8تیر
 11تیر
 14تیر
 17مرداد

مناسبت های سالمت و بهداشت

 روز جهانی اهدای عضو روز جهانی مبارزه با مواد مخدر روز تامین اجتماعی حمایت از بیماران هموفیلی -روز جهانی شیر مادر

 1تیر
 5تیر
 25تیر
 1مرداد
 10مرداد

همکاران محترم
ندای فارابی آماده انتشار آثار هنری
و ادبی شما و همچنین گفتگو با
هنرمندان فارابی است؛ از این رو
همکاران عزیزی که دستی در هنر
(خوشنویسی ،نقاشی ،شعر ،داستان
کوتاه ،کاریکاتور ،موسیقی و  )...دارند،
میتوانند جهت نشر آثارشان با داخلی
 2427خانم خطیبی تماس بگیرند
و جهت گفتگوی مطبوعاتی با داخلی
 2442خانم احمدیفرد تماس بگیرند.
همکاران محترمی که قبال تصاویر
عزیزانشان در ندای فارابی به
چاپ رسیده است ،میتوانند برای
دریافت عکسهای فرزندانشان به
خانم درودیان (دفتر ریاست) مراجعه
نمایند.

 پیامبر(ص) فرمود :برای هر چیز زکاتی است و زکات بدن ها روزه است( .الکافی ،ج )4 امام علی(ع) فرمود :روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است( .غررالحکم ،ج )1 رسول خدا(ص) فرمود :روزه گرفتن در گرما ،جهاد است( .بحاراالنوار ،ج )96 -پیامبر(ص) فرمود :خدای تعالی فرموده است :روزه برای من است و من پاداش آن را میدهم( .وسایل الشیعه ،ج)7

 امام صادق(ع) فرمود :تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است ،همچنان که صلوات بر پیامبرکمال نماز است( .وسائل الشیعه ،ج )6
 امام علی(ع) فرمود :خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید( .نهج البالغه ،حکمت)252 امام رضا(ع) فرمود :هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند ،مثل این است که در ماههایدیگر تمام قران را بخواند( .بحاراالنوار ،ج )93
 امام صادق(ع) فرمود :خداوند روزه را واجب کرده تا بدینوسیله غنی و فقیر مساوی گردند( .من الیحضره الفقیه ،ج)2 حضرت زهرا(ع) فرمود :روزهداری که زبان ،گوش ،چشم و جوارح خود را حفظ نکرده است؛ روزهبه چه کارش خواهد آمد! (بحاراالنوار ،ج )93
 امام کاظم(ع) فرمود :افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است ( .الکافی ،ج )4 از امام صادق(ع) سؤال شد :چگونه شب قدر از هزار ماه برتر است؟حضرت فرمود :کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد ،بهتر است( .وسائل الشیعه ،ج )7
(ص)
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انتخاب از :اردشیر استاد
همکار اتاق عمل

اینک که به یاری مزدا ،تاج سلطنت ایران ،بابل و کشورهای چهارگانه را بر سر گذاشتهام اعالم
میکنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان میکند کیش و آیین و باورهای
مردمانی را که من پادشاه آنها هستم ،گرامی بدارم و نگذارم که فرمانفرمایان و زیردستان من کیش و
آیین و دین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازارند .من که امروز افسر پادشاهی را
بر سر نهادهام ،تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده هرگز فرمانروایی خود
را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود
بپذیرد یا نپذیرد و تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای چهارگانه هستم ،نخواهم گذاشت
کسی به دیگری ستم کند و اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از وی دفاع خواهم کرد
و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمکاران را به کیفر خواهم رساند .من تا روزی که
پادشاه هستم نخواهم گذاشت کسی مال و اموال دیگری را با زور و یا هر روش نادرست دیگری
از او بدون پرداخت ارزش واقعی آن بگیرد .تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی ،کسی
را به بیگاری بگیرد و به او مزد نپردازد .من اعالم میکنم که هر کس آزاد است هر دین و آیینی را
که میل دارد برگزیند و هر جا که میخواهد سکونت نماید و به هرگونه که معتقد است عبادت کند
و معتقدات خود را به جا آورد و هر کسب و کاری را که میخواهد انتخاب نماید .تنها به شرطی
که حق کسی را پایمال ننماید و زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد .من اعالم میکنم هر کس
پاسخگوی اعمال خود میباشد .هیچکس را نباید به انگیزه اینکه یکی از بستگانش خالف کرده
است مجازات کرد و اگر کسی از دودمان یا خانوادهای خالف کرد تنها همان کس به کیفر برسد و
با دیگر مردمان و خانواده کاری نیست .تا روزی که من زنده هستم ،نخواهم گذاشت مردان و زنان
را به نام بَرده و کنیز بفروشند و این رسم زندگی باید از گیتی رخت بربندد .از مزدا میخواهم که
مرا در تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و ممالک چهارگانه که گرفتهام پیروز گرداند.
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ندای فارابی

سارا صمیمی
هانیه شاه محمدی
ارشیا خادمی
پیش دانشگاهی ،معدل  18/72اول راهنمایی ،معدل 19/92
دوم ابتدایی ،معدل 20

بهار و باران نصیری

محمدمهدی شجاعی
سوم ابتدایی ،معدل 20

محمد شریفی
فرزند خانم کرمانی نیا

فاطمه شجاعی

علیرضا خادمی
دوم ابتدایی ،معدل 20

آتنا فتوت

آتنا صدقی

ابوالفضل شجاعی

دکتر سیدضیاء طباطبایی
دکتر محمدناصر هاشمیان
ارتقای شما را به مقام
استادی تبریک می گوییم
و برایتان آرزوی موفقیت
روزافزون داریم.
ندای فارابی

عرفان فتوت
پنجم ابتدایی ،معدل 19

عاطفه نصراله فر
سوم ابتدایی ،معدل20

همکار عزیز ،آقای مهدی مرادی
سرآغاز فصل مشترک زندگی را به شما
تبریک می گوییم و برایتان روزگاری
سرشار از آرامش و خوشبختی در پناه
ایزد منان آرزو داریم.
همکاران شما در واحد تدارکات
همکار گرامی
خانم تاج زاده
هر کودک با این پیام به دنیا
می آید که خداوند هنوز
به انسان امیدوار است،
یادآوری این امیدواری بر
شما مبارک و با آرزوی یادآوری های بیشتر!
عموهای غرفه لنز

پاسخ چیستان شماره گذشته
آیه مبارکه « َرب َّ َ
ک

علی خادمی
دوم راهنمایی ،معدل 19/23

میرعلی کسایی
سوم ابتدایی ،معدل 20

َف َکبِّر» (آیه  3سوره مدثر)

برنده چیستان شماره قبل

جواد میرزایی (همکار داروخانه)

جدو
ل
سو
(الب با جایزهدوکو
ته
به قی
دق

رعه)

همکار گرامی ،خانم تاج زاده
قدم نورسیده مبارک
ندای فارابی
خانم پلویی و آقای مرادی
آغاز زندگی مشترک مبارک
ندای فارابی

همکار گرامی
آقای مراد عزیزی
ما نیز در غم شما شریکیم
ندای فارابی
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