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• ندای فارابی برای مراعات سیاست ویراستاری
خود ،با نظر نویسندگان مطالب را انتخاب و ویرایش
می کند.
• پذیرای انتقادات ،پیشنهادها و نظرات خوانندگان
هستیم.
• مطالب نشریه ،دیدگاه نویسندگان بوده  و در قالب
«نامه به سردبیر» قابل نقد هستند.

از این پس به صورت فصلنامه انتشار می یابد.
همکاران گرامی شرکت کننده در جلسه سالگرد ندای فارابی عمدتا تمایل به
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حجم نویسندگی مقاالت از سوی شما نیز از جمله آنهاست ،سه ماهه شدن را
اجتناب ناپذیر کرد.
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تماس با نشریه
بهارک صالحی
دستیار سردبیر

سه سال را با یاری پروردگار گذراندیم و به اکنون رسیدیم.
در این راه ،تالش کردیم تا گامهایمان را به درستی برداریم؛
منزل به منزل پیش رویم و توشهای به همراه آوریم در خور
جایگاه و منزلت شما و خودمان.
ندای فارابی سه ساله شد اما سن واقعی آن را باید حاصل
جمع سن همکاران و همراهانی دانست که سالها تجربه،
مهارت ،دانش و بینش خود را بیدریغ در اختیار ما قرار
دادند؛ پس قدر مینهیم یاری همه کسانی را که از اولین قدم
با ما بودند و همچنین دست دوستی کسانی را میفشاریم که
در طول مسیر به ما پیوستند و ماندند.
سپاس داریم از خوانندگان مهربانی که در این مدت ،گفتید و
شنیدیم ،نوشتیم و خواندید .اگر نبود مهربانی و همراهیهای
دوستان و همکاران ،اولین گام هرگز به اکنون نمیرسید؛ به
امید آنکه بمانیم و بمانید ،بنویسیم و بخوانید.

رایانامهnewsletter@farabihospital.com                                                :
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سرمقاله

فرهنگ شفاهی

دکتر سیدفرزاد محمدی
سردبیر

همکاران عزیزی که ندای فارابی را «الهام بخش»« ،آموزنده»« ،سرگرم کننده» و یا «بودنش بهتر از نبودنش است» می دانند!
و
همکاران ارجمندی که ندای فارابی را «ای بد نیست»« ،بودن و نبودنش فرقی ندارد»« ،خسته کننده و تکراری» و یا «اتالف کاغذ» می دانند!
سالم
هر چند ندای فارابی همکاران داوطلب مشتاقی در شورای سردبیری
دارد ،هر چند رییس محترم بیمارستان دور اندیشانه ،موید ندای فارابی
است و هر چند ...اما ما فراخوان سردبیری دادیم هیچ کس داوطلب نشد؛
نظر سنجی توزیع کردیم پاسخ  10تا بود! می دانیم خیلی ها منتظر ندای
فاربی اند و می دانیم که استادان هم آن را بسیار می خوانند پس این چالش
مشارکت چیست؟!
یکی از مصائب ما غلبه گفتمان «شفاهی» بر فرهنگ «مکتوب و نویسا»
ست .شما در طول یک ماه در بیمارستان (محل کار) چقدر حرف
می زنید؟ روزی  2ساعت 20 ،روز در ماه ،می شود 40 :ساعت (آن
هم حرف هایی که اگر نگویی و نشنوی هیچ اتفاق بدی نمی افتد!) اما
چقدر کتاب می خوانید یا مقاله می نویسید؟ به اندازه یک صفحه یا 10
دقیقه می نویسید ،آنهم فصلی یکبار؟ حتما از وضعیت اسف بار سرانه
کتابخوانی ملی مطلع هستید!
این همان مصیبت ماست؛ غلبه منش شفاهی بر ادب مکتوب! اولی چگونه
است :سرسری ،سادهانگارانه ،غیر دقیق ،عیبجویانه و غیرمنصفانه؛ دومی
اما مسووالنه ،معتدل ،امانتدارانه و همه جانبه .اولی روایات متعدد دارد
نام دیگرش غیبت و گاهی تهمت و غیر قابل نقد و احراز و مصداق افراط
و تفریط اما دومی امکان رجوع متعدد دارد ،اعتمادساز و پاسخگوکننده
است و مروج مسوولیت پذیری و تفکر ،تأمل و تحلیل و پرداختن به امور
ارزشی و مهم است .نام اولی حرف ،پچپچ و غر است و گاهی به قول
قران کریم «لغوا و ّ
کذابا» و نام دومی سخن ،کالم ،نامه ،مقاله و ...؛ اولی
با تعصب و عواطف مالزم است و دومی با خرد و اندیشه گره خورده
است «و مبانی استدالل ،برهان و چهارچوب های دقیق مبتنی بر عقالنیت
را در جامعه گسترش می دهد»1.
«كتابت و ثبت و ضبط وقايع دستكم مي تواند خطاها را به حيطه
تفسير و داللت متن فرو بكاهد .ذهنيتي كه در رويكرد فرهنگ «نويسا»
يا مكتوب شكل مي گيرد به دنبال آن است كه مباني استدالل ،برهان
و چارچوب هاي دقيق مبتني بر عقالنيت را در جامعه گسترش دهد.
فرهنگ و ادبيات نوشتاري ادبياتي ست تحليلي ،دقيق ،استدالل محور و
مبتني بر عقالنيت .حال آنكه فرهنگ شفاهي و يا نامكتوب فرهنگي ست  .1محمد ضيمران ،فرهنگ مكتوب مقدم بر فرهنگ شفاهي ،روزنامه
بر مبناي روايت هاي شفاهي و سينه به سينه .به همين دليل زبان گفتار و اعتماد ،شماره  2428به تاريخ  ،91/4/6صفحه 16
فرهنگ شفاهي را نمي توان مستند و با مدرك ،نقد و بررسي نمود .رواج  .2محرم برهاني ،در فضيلت گذار از فرهنگ شفاهي
روز افزون زبان نوشتار و فرهنگ مكتوب از نشانگان يك جامعه رشد
http://bohrani.blogfa.com/post-116.aspx
يافته است»2.
* نشریات «ابو نصر فارابی» در وب سایت بیمارستان در دسترس هستند.

درباره همه چیز در بیمارستان و از جمله ندای فارابی نظرات مختلفی
وجود دارد اما چرا فقط شنیده می شوند اما روی کاغذ آورده نمی شوند.
«الزمه گذار از فرهنگ مبتني بر شايعه و «گفته اند» و «مي گويند» و
{روايتهاي شفاهي و سينه به سينه }1و {متكی بر گوش و فرهنگ
شفاهي و شنيدار }1ها ،آن است كه هر سخني و كالمي را تنها از منبع
اصلي آن اخذ كنيم و تنها به منبع اصلي آن ارجاع دهيم .براي جامعه اي
كه به افق هاي دور دست {و آرمان شهر} مي انديشد ،سياستگذاري
فرهنگي كالن در جهت بسط ادبيات و فرهنگ مكتوب امري زير بنايي
است .با قلم مأنوس بودن ،نبايد تنها مختص به قشر خاصي از جامعه
شود .تنها در چنين بستري ست كه زمينه براي گفتگو و فهم متقابل
امكانپذير مي شود».
 ...من متوجه نشدم چرا استاد مواسات که قلم شیوایی دارند نمی نویسند
(دوستدار مقاالت ایشان در دوره رزیدنتی در «ابونصر فارابی» بودم)؟
نپذیرفتم که استاد صادقی به خاطر عدم رضایتشان از اشتغالم در ندای
فارابی ،همکاران دیگرشان را در بیمارستان از قلم دلنشینشان محروم
کردند! (راستی استاد صادقی هم در «ابونصر فارابی» به عنوان «کوچک
علی صادقاالطباء» به نثر حسنک وزیر بیهقی می نوشتند* .نفهمیدم چه
شد دکتر علی پور یکبار پیمانه ای از نوشتن دلچسبش را نوشاند و دیگر
نیوشاند! نمی دانم استاد اسالمی با این همه شعر و شعور ،چرا اشتیاقی
به نوشتن سطوری در این رسانه ندارند! بعید می دانم استادان عامری،
الشیئی ،بهشت نژاد ،کارخانه ،رحیمی ،طباطبایی ،منصوری و یا استادان و
همکاران بیهوشی ،استاد زاهدی و دکتر میردهقان قلمی خواندنی نداشته
باشند (ببخشید زیاد می شد نمی توانستم همه را یکیک نام ببرم).
همکاران دیگر غیر هیات علمی ام شما هم همین طور؛ چرا اینقدر دکتر
محمدی و آقای شایان می نویسند؟ (دومی را همین جوری گفتم؛ هیچ
کسی چنین چیزی نگفته!)؛ چرا آقای اینانلو که اینقدر اهل بحث و جدل
است نمی نویسند؛ دیگران هم بنویسند تا به خرد جمعی و چشم اندازی
فراگیرتر نزدیک شویم و از افراط و تفریطمان کاسته شود.
نون والقلم و ما یسطرون
نوشتن فضيلت است:
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فارابی  2در راه است...

آینه
دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان
فارابی از احداث بیمارستان جدید و افزایش

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،از احداث بیمارستان جدید و افزایش  120تخت  120تخت به تختهای قبلی فارابی خبر داد.
به تختهای قبلی فارابی خبر داد.
رییس بیمارستان فارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت« :طراحی بیمارستان جدید فارابی
انجام شده و در فاز اول ،عملیات نقشه برداری و عمرانی از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد
شد».
وی همچنین اضافه کرد« :برآورد اولیه هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجموعه جدید ۳۰
میلیارد تومان است و با ساخت این مجموعه جدید تقریا  ۱۲۰تخت جدید چشم پزشکی به تعداد
تختهای قبلی افزوده خواهد شد».
دکتر جباروند ،مدت زمان پیشبینی شده برای بهرهبرداری از ساختمان جدید این بیمارستان را ۳
سال اعالم کرد و افزود« :با توجه به حجم زیاد میزان مراجعات از سراسر کشور به این بیمارستان،
قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم بود .از همین رو ،احداث ساختمان جدید و افزایش تعداد
تختهای بیمارستانی در دستور کار ما قرار گرفت».
وی ،یکی از ویژگیهای ممتاز فارابی را مراجعه بیماران اقشار مختلف به این بیمارستان عنوان کرد
و گفت« :من معتقدم مراجعه بیمارانی از طیفهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی به این بیمارستان،
نشان از کیفیت باالی خدمات در بیمارستانهای دولتی و همچنین مردمی بودن این قبیل مراکز
است».

افتخاری دیگر از بیمارستان فارابی

نرم افزار سیستم جامع اطالعات بیمارستان
فارابی (با نام انحصاری  )Farabi HISمحصول
واحد فناوری اطالعات بیمارستان فارابی
است که با ایده رییس بیمارستان فارابی ،دکتر
محمودجباروند ،در سال  1385پایهگذاری
گردید .این نرم افزار توسط کارشناسان فناوری
اطالعات این بیمارستان طراحی شده و تا کنون
در حال توسعه میباشد.
در پی موفقیت بیمارستان به اخذ گواهینامه
سپاس (تبادل اطالعات با سامانه وزارت
بهداشت) در کنار چند شرکت معدود مجری
 HISدر سال  1390و ضرورت ثبت مالکیت
نرمافزار به نام بیمارستان با نامی انحصاری،
تالش جهت ثبت نرمافزار به نام بیمارستان

فارابی آغاز گردید.
سرانجام در تیرماه سال  1391بیمارستان
موفق به اخذ تاییدیه فنی نرمافزار از شورای
عالی انفورماتیک کشور و سپس گواهی ثبت
نرم افزار  HISاز مرکز توسعه فناوری اطالعات
و رسانههای دیجیتال گردید.
جا دارد از تمام کسانی که در تمام مراحل
از ایده تا پدیدآوری و تولید و توسعه
نرم افزار مشارکت داشتهاند و در این مسیر
با پشتیبانیهای بی دریغ خود ،ما را حمایت
نمودهاند ،سپاسگزاری نماییم.
مهندس طاهره صادقی
مسئول واحد فناوری اطالعات

مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی
رتبه نخست را درهجدهمین جشنواره رازی
هجدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي 26 ،دي  91با حضور دكتر احمدينژاد ،رييس
جمهور؛ دكتر طريقت منفرد ،سرپرست وزارت بهداشت ،دكتر منصوري رييس دانشگاه ،دكتر
صدري ،مدير دفتر منطقهاي آيسسكو ،معاونان وزارت بهداشت و دكتر فتوحي ،معاون پژوهشي
دانشگاه در سالن همايشهاي بينالمللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار و از  54برگزيده حقيقي و
حقوقي قدرداني و تقدير شد.
شايان ذكر است؛ مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده،
رتبه نخست را درهجدهمین جشنواره رازی از آن خود کرد .دکتر علی صادقی طاری ،رییس
مرکز تحقیقات چشم پزشکی در این مراسم حضور پیدا کرد و مفتخر به دریافت لوح تقدیر
گردید؛ همچنین دانشگاه علوم پزشكي تهران براي دهمين سال پياپي صدر نشين دانشگاههاي
علوم پزشكي كشور شد و بيش از  31درصد از جوايز به محققان و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم
پزشكي تهران اختصاص يافت.

مقام برتر آموزش سالمت

بیمارستان فارابی موفق به كسب
مقام برتر بخش بروشور و پمفلت در
نخستین كنگره ملی آموزش بیمار،
شد.

واحد آموزش سالمت دفتر پرستاری
بیمارستان فارابی در این کنگره حضور
داشته و به عنوان برگزیده بخش بروشور
و پمفلت انتخاب گردید.

آینه

اهدای Innovation Award

به دكتر جباروند در كنگره
چشم پزشكان اروپا
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پیام تبریک بیمارستان فارابی به دکتر منصوری
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران

استاد محترم ،جناب دکتر محمدرضا منصوری
انتصاب شايسته جنابعالي رابه عنوان سرپرست
دانشگاه علوم پزشكي تهران ،صمیمانه تبریک
و تهنیت عرض می نماییم.
بی ترديد حضور شما در اين مسئوليت به عنوان
خادمي صديق و واليت مدار با كوله بار گراني
از تجربه ،موجب تداوم و حفظ شایستگی های
دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود.
دوام توفيقات و سالمت جنابعالي را از درگاه
خداوند منان مسئلت داريم.
رییس ،مدیر و پرسنل بیمارستان فارابی

بازدید تیم ارشد ارزیابی کشوری حاکمیت بالینی
از بیمارستان فارابی
 Innovation Awardجايزه اي است كه از سوی
 ،Dioptexشركت اتريشي سازنده رينگ هاي
داخل قرنيه اخيرا به دكتر محمود جباروند،
رييس بيمارستان فارابي اهدا شده است.
رينگ هاي داخل قرنيه در درمان قوز قرنيه به
كار مي روند و در اين ميان دكتر جباروند با
انجام بيش از  400عمل جراحي قوز قرنيه
بيشترين آمار اين عمل را در دنيا به خود
اختصاص داده است.

برگزاری کنفرانس پرستاری
در اورژانس های چشم

کنفرانس یکروزه با عنوان پرستاری در
اورژانس های چشم روز چهارشنبه  91/10/6در
سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی برگزار شد.
زهرا میرزایی ،سوپروایزر آموزشی بیمارستان فارابی
و مسئول برگزاری کنفرانس گفت« :این برنامه به
همت دفتر پرستاری و به منظور افزایش آگاهی
سرپرستاران و پرستاران شاغل در بخشهای
مختلف بیمارستان فارابی برگزار گردید».
در بخش اول برنامه ،پرستاری سوختگی های
چشمی توسط ذوالفقاری ،سرپرستار بخش
اورژانس؛ پرستاری تروماهای چشمی به وسیله
حاتمی ،سوپروایزر کیفیت و پرستاری
عفونت های چشمی ،توسط رضایی ،سوپروایزر
کنترل عفونت بیمارستان ارائه شد.
در بخش دوم برنامه نیز تریاژ اورژانسهای چشم
توسط پوریانی ،سوپروایزر پژوهشی و مبحث
داروهای مورد استفاده در اورژانسهای چشمی
توسط میرزایی ،سوپروایزر آموزشی و چاووشی،
سوپروایزر آموزش سالمت ارائه گردید.

در راستای ارزیابی کشوری حاکمیت بالینی،
تیم ارشد ارزیاب دفتر مدیریت بیمارستانی و
تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی به سرپرستی دکتر حیدرپور،
سرپرست اداره حاکمیت بالینی ،روز سه شنبه
 91/10/5از بیمارستان فارابی بازدید نمودند.
ابتدا دکتر جباروند ضمن ابراز خرسندی از
حضور تیم ارزیابی ،گفت« :هدف اصلی و
دغدغه اساسی ما در بیمارستان فارابی ،حفظ
حقوق مراجعین و کسب رضایتمندی بیماران
است و علیرغم آموزشی بودن بیمارستان،
محور تمامی فعالیت ها در بیمارستان فارابی
حفظ حقوق بیماران می باشد».
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به همسویی
مدیران بیمارستان افزود« :رمز توفیق این
بیمارستان در استقرار ارکان حاکمیت بالینی،
همدلی و اعتقاد همگانی کارکنان و رهبران
بیمارستان در ارتقای کیفیت خدمات است».
دکتر جباروند در ادامه سخنانش روند تعالی و
ارتقا را در بیمارستان فارابی پایان ناپذیر قلمداد
نمود.
دکتر حیدر پور ،سرپرست حاکمیت بالینی
وزارت بهداشت نیز ضمن اظهار خوشوقتی از
حضور در بیمارستان فارابی گفت« :امسال در

جشنواره کشوری حاکمیت بالینی سعی شده
است از بازخوردهای اخذ شده از دانشگاه های
سراسر کشور و تجربیات موجود کشورهای
دیگر ،در تدوین استانداردها استفاده گردد».
دکتر هادی مخترع ،مدیر بیمارستان فارابی
نیز در سخنانی ضمن معرفی بیمارستان ،روند
استقرار مدیریت کیفیت و نظام حاکمیت بالینی
در بیمارستان فارابی را به اختصار شرح داد و
با اشاره به افتخارات کسب شده در این مسیر
گفت« :کسب تقدیرنامه در جایزه ملی بهره وری
و تعالی سازمانی ،کسب رتبه برتر دانشگاه در
عملکرد مالی -اداری ،کسب رتبه برتر در اولین
چشنواره حاکمیت بالینی ،کسب رتبه برتر در
جشنواره ملی آموزش به بیمار و دهها افتخار
دیگر نشان از عزم جدی مجموعه اساتید،
مدیران و کارکنان بیمارستان فارابی به رهبری
دکتر جباروند در ارتقای مستمر کیفیت خدمات
و کسب سرآمدی است».
پس از سخنان دکتر مخترع ،تیم ارزیابی به
بررسی مستندات موجود در  7حیطه حاکمیت
بالینی و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان
بیمارستان پرداخته و در انتها با حضور در
قسمت های مختلف بیمارستان روند ارائه
خدمات را مورد بررسی قرار دادند.

7

8

ندا ی افرابی  -پاییز 1391

آینه

جلسه دوره اي نشريه نداي فارابي برگزار شد

نظرسنجي ،بررسي و تصويب تغيير فاصله
انتشار نشريه ،پيشنهاد تغيير نام ،گزارش فراخوان
سردبيري و شنيدن نظرات ،پيشنهادات و انتقادات
مسئولين واحدهاي بيمارستان در همه ابعاد نشريه
براي آينده بود .شركت كنندگان در جلسه ،نظرات
خود را پیرامون موارد پيشنهادی اعالم نمودند.

جلسه دورهاي نشريه نداي فارابي روز
چهارشنبه مورخ  15آذرماه  1391با حضور
اعضای شوراي مشورتي ،مسئولين واحدهاي
مختلف بيمارستان و همكاران نشريه در سالن
شورا برگزار شد.
هدف از برگزاري اين جلسه ارائه گزارش

برگزاری دوره آموزش توجیهی کارکنان جدیدالورود در بیمارستان فارابی
در راستای استقرار نظام اعتبار بخشی
بیمارستان ها 130 ،نفر ازکارکنان جدیدالورود
بیمارستان فارابی ،طی هفته آخر آذر ماه 91
در زمینه مقررات اداری و استانداردهای
بیمارستانی آموزش دیدند.
کارکنانی که در طی سال  91به مجموعه
کارکنان فارابی پیوسته اند ،به طور گروهی در
سالن آمفی تئاتر بیمارستان با مطالب مورد نیاز
و ضروری آشنا شدند.
در این دوره عاطفه مشایخی ،کارشناس دفتر
تعالی بیمارستان با شرح بیانیه ماموریت و
دکتر علیرضا کشتکارجعفری
ارتقای شما را به مقام استادی تبریک
می گوییم و برایتان آرزوی توفیق
روزافزون داریم.
ندای فارابی

ارزش های بیمارستان ،قوانین و مقررات اداری در مورد منشور حقوق بیمار و روند رسیدگی به
شکایات بیماران در بیمارستان فارابی صحبت
را به اطالع شرکت کنندگان رساند.
طاهره جویا ،کارشناس رسیدگی به شکایات نیز نمود.
نکات کاربردی اتوماسیون اداری و آشنایی با
نرم افزار چارگون را معصومه عزیزی ،رابط
سازمان مجازی بیمارستان به کارکنان جدید
آموزش داد.
فرامرز لطفی نوائی ،رابط آموزشی بیمارستان در
مورد سامانه آموزش مداوم کارکنان و لیال حیرانی
و الهه ترابی کارشناسان ایمنی شغلی و بهداشت
محیط نیز در زمینه خطرات شغلی و مدیریت
پسماندهای بیمارستانی مطالبی را ارائه نمودند.
دکتر ساسان مقیمی
انتصاب شما را به سمت معاون آموزشی
تبریک می گوییم و برایتان آرزوی توفیق
روزافزون داریم.
ندای فارابی

دکتر احمد سالمت راد
انتصاب شما را به سمت دبیر اجرایی
جامعه دانش آموختگان تبریک می گوییم
و برایتان آرزوی توفیق روزافزون داریم.
ندای فارابی
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میراث و خاطرات

دکتر هرمز شمس

از پدر می گوید...

لیال احمدی فرد
دبیر خاطرات

محمدقلی شمس در سال  ۱۲۸۳به دنیا آمد .وی فرزند دکتر
یحیی شمس ،ملقب به لسان الحکما و نوه محسن میرزا
ملک آرا ملقب به شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک
دوران قاجار است .وی در سال  ۱۳۰۲به هزینه پدرش وارد
رشته پزشکی در دانشگاه نظامی لیون شد .وی مدتی پس
از دانش آموختگی به تدریس و پژوهش در همان دانشگاه
ادامه داد و در سال  ،۱۳۱۱قبل از تاسیس دانشگاه تهران ،به
دعوت وزیر علوم به ایران بازگشت و با سمت استادی در
دارالفنون مشغول به تدریس پزشکی شد.
وی پس از بازدید از جنوب ایران و مناطقی که به دلیل
شیوع بیماری تراخم ،کوری بیداد می کرد( ،شوشتر به شهر
کوران معروف شده بود) ،برای همیشه از بازگشت به فرانسه
صرف نظر کرد .روش درمانی او برای این بیماری و به
وسیله الکتروکواگولیشن در مقالهای مفصل در سال های دهه
 ۱۹۵۰ارائه گردید.
پروفسور شمس بنیانگذار بیمارستان فارابی به عنوان اولین
مرکز تخصصی چشم پزشکی در ایران است .وی بارها به
ریاست انجمن های چشم پزشکی مختلف در جهان برگزیده
شده بود .وی موسس انجمن چشم پزشکی ایران و نشریه
تخصصی چشم پزشکی است.
او که تا آخرین روزهای زندگی در سن  ۹۲سالگی مشغول
معالجه بیماران بود ،در سال  ۱۳۷۵درگذشت .دوازدهمین
کنگره سراسری چشم پزشکی ایران از او به عنوان استاد
برجسته و پدر چشم پزشکی ایران تجلیل نموده است.
پروفسور شمس بنیانگذار بیمارستان چشم پزشکی
فارابی به عنوان اولین مرکز تخصصی چشم پزشکی در
ایران است.
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پروفسور شمس در سال  1283در تهران به دنیا
آمد ،پدرش اهل تهران بود و پدر بزرگش در
همدان به عنوان فرماندار مشغول به کار بوده و
در آنجا زندگی میکرده است .پرفسور شمس در
مدرسه سنلویی به زبان فرانسه در تهران تحصیل
کرد .سپس به مدت  2سال در دبیرستان دارالفنون
مشغول به تحصیل شد ،بعد از اتمام تحصیالت
خود در سال  1923میالدی به لیون فرانسه رفت
و تحصیل در زمینه چشمپزشکی را آغاز کرد.
علت اینکه رشته چشمپزشکی را انتخاب کردند
این بود که پدر ،پدربزرگ و عموی ایشان
چشمپزشک بودند؛ همین مساله باعث شد به
رشته چشمپزشکی گرایش پیدا کنند.پروفسور
شمس ،دوره فوق تخصص خود را در شهر
لیون گذراند و بعد در سال  1921و  1931بعد
از گذراندن کنکور توانست به همراه پروفسور
پوپیک و یک پروفسور ژاپنی ،مدرک پروفسوری
آن زمان را دریافت نماید .بعد از دریافت مدرک،
ایشان در  2بیمارستان معروف پاریس به نام
بیمارستان ولدوگراس و گنزون مشغول به فعالیت
شد .ایشان در سال  1312شمسی با دخترعموی
خود ازدواج کرد که ثمره این ازدواج  4دختر
و یک پسر است .پرفسور شمس به دعوت
مخبرالدوله ،وزیر فرهنگ ایران ،برای درمان
چشم يكي از مسئولين به ایران آمد تا چشم
ایشان را معالجه نماید وقتی به تهران آمد و ج ّو

میراث و خاطرات
ایران را دید ،تصمیم گرفت که در ایران خدمت
بیشتری برای چشم پزشكي انجام دهند.
آن زمان در جنوب ایران ،در حدود  50%مردم دچار
مشکالت چشمی و تراخم بودند ،ایشان با استفاده
از کمک سازمان بینالمللی و عدهای از دکترهای
اتریشی توانست ،بیماران را معالجه نمایند.
پرفسور محمدقلی شمس در سال  1313بخش
چشمپزشکی را در تهران ایجاد کردند که مرکز آن
بیمارستان فارابی بود ،بیمارستان فارابی دارای چند
اتاق بود و بعد یک ساختمان بزرگ توسط دکتر
میلیگارد ساخته شد و بعد از انقالب اسالمی
ساختمان جدید بیمارستان فارابی نیز بنا شد.
ایشان وقتی که به ایران آمد ،در بیمارستان ارتش که در
خیابانحافظبودمشغولبهفعالیتشد.ایشان درسال
 1350بازنشسته شد و در سال  1354به عنوان استاد
ممتاز انتخاب شد و پس از بازگشت به سمت رییس
گروهچشمپزشکیبیمارستانفارابینایلگردید.
ایشان در کارهای فرهنگی زیادی فعالیت داشتند از
جمله سخنرانیهای زیادی برای بهداشت چشم و
بهداشت عمومی برای مردم انجام میدادند ،مسئول
بهداشت مدارس بودند و بچهها را معاینه میکردند.
از عالیق ایشان میتوان به شکار ،گردش،
عالقه زیادی به عکس گرفتن ،مناظر ،پیادهروی،
کوهنوردی و همچنین به چشمپزشکی که از همه
مهمتر بود ،اشاره کرد .ایشان از آدمهای تنبل،
دروغگو و انسانهای ناموفق خوشش نمیآمد.

وصیت پدرم قبل از مرگ اين بود
كه مراسم خاصی برای ایشان گرفته
نشود و تمامی مخارج به مراکز نگهداری
کودکان بیسرپرست داده شود.
پروفسور شمس دارای مقاالت بسیار زیادی در
مجالت مختلف داخلی و خارجی بود؛ از جمله در
 10جلد اول مجله چشمپزشکی ایران که حداقل 1
تا  2مقاله از خود به جای گذاشت و اولین مطلب
پیوند قرنیه را نیز ایشان نوشتند.
از خصوصیات بارز پرفسور شمس میتوان به
این موارد اشاره کرد :جدی بودن ،انسانشناس
بودن ،با فرهنگ بودن و احترام به دیگران.
ایشان در بیمارستان لیون توانست با دکترهای
دیگر ،بیماری وبا را درمان و جایزه لیاقت فرانسه
را دریافت کند و در زمان ژنرال دوگل ،مدال
لژیون دونال را گرفتند.
مادرم خیلی همراه پدرم بود و عالقه زیادی به
ایشان داشت ،خانه ما همیشه پر از جمعیتی از
اساتید دانشگاه بود که مادرم همیشه از آنها به
خوبی پذیرایی میکرد؛ مادرم نیز یک سال بعد از
مرگ پدرم ،بر اثر سکته جان خود را از دست داد.
پرفسور شمس در سال  1375در سن  92سالگی
دیده از جهان فروبست .وصیت پدرم قبل از
مرگ اين بود كه مراسم خاصی برای ایشان
گرفته نشود و تمامی مخارج به مراکز نگهداری
کودکان بیسرپرست داده شود.
سخن آخر اینکه همه مردم مثل پدرم جدی باشند
و پشتکار داشته باشند و سعی کنند انسانهای
موفقی باشند و به مملکتشان عشق بورزند.

پنجره
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت خوب مجله ندای فارابی که به درددل ما همیشه رسیدگی
میکند .این مطلبی است در مورد کیفیت بد غذای فارابی و بدتر از آن رفتار کارکنان آن قسمت.
پس از گذراندن یک روز سخت و شلوغ کاری برای صرف ناهار به غذاخوری میرویم ،هنوز
ساعت صرف غذا تمام نشده میگویند که غذا تمام شده ،به آقایی که غذا را آماده میکند
اعتراض می کنیم ،جوابی نمیشنویم به کارکنان بخش تغذیه مراجعه میکنیم با بی تفاوتی
میگویند« :همینه که هست»! و این برنامه حداقل چند بار در ماه تکرار میشود؛ عالوه براین
کثیف بودن سلف ،نبودن نمک و دستمال کاغذی و سرد بودن غذاها ،تعویض منوی غذا با
غذای دیگر ،عدم داشتن کیفیت مناسب از دیگر مواردی است که اکثر روزها شاهدش هستیم.
آیا تنها همین قسمت که برای رفاه کارکنان در نظر گرفته شده است باید اینقدر ضعیف باشد
خوب است سری به بیمارستان هاشمینژاد بزنید تا با کیفیت غذاها و برخورد با کارکنان را
ببنید .ما هم برای رفاه بیمار کار میکنیم و آنها هم اما ما کجا و آنها کجا!
امضا محفوظ

من ،میکروکراتوم و امیر چوپانی

روزهای چهارشنبه صبح که زمان اتاق عمل
بنده در بخش لیزیک بود حوالی ظهر بلوایی
بود ...اگر لیزیک داشتیم!
هرچه روزهای دیگر با  PRKبدون استرس بود
روزهای چهارشنبه با حضرت میکروکراتوم و
الکتروموتور آن پر از استرس .کمک جراح
عزیز با دقت و حوصله شارژ باطری ،واکیوم
دستگاه و حرکت میکروکراتوم را چک میکرد
اما هنر نمایی اصلی هنگام برش قرنیه بود که
او یک چشم به پانل دستگاه داشت ،چشمی
به میکروکراتوم ،در یک دست  BSSبرای
آب و جاروی مسیر میکروکراتوم و دوست
دیگری روی بلفاراستات برای ورقلمباندن
چشم و گاهی پای راست بر روی پدال رفت
و برگشت و پای چپ بر روی پدال واکیوم!
نقشی نزدیک به یک اکتاپوس مهربان!
ما  2سال و نیم حدود  160چشم لیزیک
(دوربینی ،دوربین آستیگماتیسم و
آستیگماتیسم مخلوط) کردیم و تا قبل از
نقص فنی میکروکراتوم فقط یک مورد عارضه
فلپ داشتیم و (آن هم برای یک چشم با
شکاف پلکی تنگ) و نه حتی یک مورد .DLK
همکاران چشمپزشک میدانند این معادل
بهترین گزارشات دنیاست و عالوه بر جراح،
مهارت کمک جراح و کیفیت (نگهداری)
دستگاه برای دستیابی به چنین آماری مؤثر
هستند.
همکار و دوست گرامی آقای امیر چوپانی
جای شما در بخش لیزیک عجیب خالی ست
برای شما آرزوی سالمت دارم.
دکتر سیدفرزاد محمدی
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
همکار گرامی ،آقای امیرچوپانی
تالش صادقانه شما را در بخش لیزیک ارج
می نهیم و برای شما آرزوی توفیق روزافزون
داریم.
همکاران لیزیک

درود و بدرود
دوستان و همکاران عزیزم اکنون که توفیق
خدمت در مکانی دیگر نصیب اینجانب
شده است مایلم بدینوسیله از همگی شما
که همراهان من در گذراندن بخشی مهمی
از زندگی کاریم بودهاید وداع که نه اما به
«امید دیدار» بگویم .وداع با بیمارستان فارابی
در واقع وداع با یک عمر کوتاه پنج ساله ،با
سالهای پایانی جوانی ،با خاطرات شیرین راه
و نیمه راه میدان قزوین و با اخمها و لبخندها
ست که چندان هم آسان نیست...جایی که یا
در آن بودهام یا اگر نبودهام در فکر آن بودهام
در آن شاد بودهام ،غمگین بودهام ،تالش کردهام
و بسیاری از...
به تصور من ،به هر جا بروم به فارابی تعلق
خاطر خواهم داشت و هرگز به ساکنان
محبوب این خانه خداحافظ نمیگویم...
به امید دیدار
محمدحسین میردهقان

دکتر میردهقان ،معاون درمان بیمارستان بودند و
در بیمارستان فارابی حضور مثمرثمری داشتند.
ایشان از پایهگذاران این معاونت و روابط
عمومی بیمارستان بودند و در شکلگیری جنبش
تعالی سازمانی و تحول در پذیرش بیمارستان
نقشآفرینی نمودند .خسته نباشند ،برای ایشان
آرزوی موفقیت بیشتر دارم.
دکتر سیدفرزاد محمدی
هیات علمی
جناب دکتر میردهقان
انتصاب شما را به سمت رییس بیمارستان شهید
لواسانی تبریک میگوییم و برایتان آرزوی توفیق
روزافزون داریم.
ندای فارابی
A2

همکاران محترم بخش
از تالش و همکاری شما در انجام امور مربوط
به بخش کمال تشکر را دارم .امید است که با
همراهی یکدیگر گامی در جهت بهبوداهداف
بیمارستان و آسایش بیماران بر داریم.
ژاله صادقی
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برخورد نامناسب
وکیفیت پایین

ممنون از توجه شما به ندای فارابی اما توجه داشته
باشید که این سبک رهبری با سعه صدر بیمارستان
است که طرح انتقاد و پیشنهاد را پذیرفته و آن را
مکانیسمی جهت بازخورد همکاران و ارتقای
خدماتمیشناسند.
سردبیر
این یادداشت در آبان ماه به دفتر مجله داده
شده است.
دبیر پنجره

جناب دکتر منصوری
انتصاب شایسته شما را به سمت سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک میگوییم
و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
ندای فارابی

خانم هوشنگی و آقایان پرویز هاشمی و
تقی پور
حجکم مقبول
ندای فارابی
خانم نازیال کوپال و آقایان میرعلی حسینی
و فتحعلی میرزا
انتخاب شما را در قرعه کشی بن کارت
هدیه  50هزار تومانی ،از بین پرسنلی که
به موقع و منظم در شش ماهه اول سال 91
نسبت به رزرو غذای خود اقدام نمودهاند
تبریک میگوییم و از همکاری شما در این
زمینه کمال تشکر را داریم.
مسئول تغذیه ،مریم زنیان
دکتر فیروزه رحیمی ،دکتر یزدیان ،دکتر
هاشمی ،دکتر منصوری
آقای گودرزی
خانمها عسگری
ما را در غم خود شریک بدانید
ندای فارابی
کاش گم می شد در راه پیک بد خبر...
دوست عزیز ،محبوبه درودیان
کوچ پدر نازنینت چنان سنگین و جانسوز است
که به دشواری به باور مینشیند ،این مصیبت
را به تو و خانواده محترمت صمیمانه تسلیت
می گوییم وآرزو می کنیم که وسعت صبر تو و
خانواده گرامیت به اندازه دریای غمتان باشد.
دوستان تو در ندای فارابی

همکاران محترم حراست و نگهبانی ،بویژه
آقایان جعفری نسب و بافرانی
درایت شما را ارج می نهیم و برایتان از درگاه
خداوند بهترین ها را مسئلت داریم.
همکاران بخش دی کلینیک

11
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با سالم
ضمن عرض ارادت و خسته نباشید خدمت
رییس بیمارستان
میخواستم با این نامه خسته نباشید و خدا
همت به شما و تک تک کارکنان بیمارستان از
نگهبان تا دکترهای مهربان و کارکنان دلسوز
اتاق عمل و پرستاران داشته باشم .من تا به
حال در تهران بیمارستانی به نظم و انضباط
بیمارستان شما ندیدم .من در این چند ساله
اخیر چند بیمارستان اعم از خصوصی کالس
 Aو دولتی و دانشگاهی رفت و آمد داشتهام
ولی خدا را شاهد میگیرم بیمارستانی به مانند
بیمارستان شما ندیدهام خواستم بدینوسیله
از شما که مدیری توانا هستید کمال تشکر
را کنم و به شما بگویم اگر ما کاستیها را
میبینیم و میگوییم ،افزونیها را نیز میبینیم
و درک میکنیم .خدا به شما قوت و همت
برای ادامه مسیرتان را بدهد و تنی سالم و
دلی خوش را برایتان آرزو میکنم.
بیمار دردمند
پروین رضایی

مقام محترم مدیریت بیمارستان
سالم علیکم
با نهایت احترام ،اینجانب هوشنگ مجتبایی
به بیماری چشم در اثر سکته خفیف شده
بودم .اینجانب را به دکتر فاطمه عبدی جهت
معالجه معرفی نمودید .مدتی تحت نظر
ایشان تحت معالجه بودم ،از حضور ایشان
چه از نظر معالجه و چه از نظر انسانیت و
نحوه برخورد و جوابگویی به بیمار کمال
تشکر و قدردانی را دارم .امید است آن مقام
نیز به نحو مقتضی موجب قدردانی و تشویق
ایشان را فراهم فرمایند.
با تقدیم شایستهترین احترامات فائقه
هوشنگ مجتبایی
لطفا رسیدگی شود!
هر روز از مقدار و كيفيت غذا كاسته ميشود،
به طوري كه گاهي بعضي از خورشها قابل
خوردن نميباشد و بايد دور ريخت .به سراغ
غذاي نوع  2رفتيم که آن هم بي كيفيت بود
و همچنين قيمت آن رو به صعود رفت و
از مقدار آن كاسته شد ودر ضمن سرد سرو
ميشود .ضمنا سوپ هم ديگر سرو نميشود.
پس از خوردن پلوي فارابي نیز دچار دل درد
ميشويم كه گويا به هندي بودن برنج مربوط
ميشود.
تعدادی از کارکنان بیمارستان
سوپ در روزهای سرد!
در روزهای گرم تابستان ،همیشه همراه غذا
سوپ هم داده میشد اما در روزهای سرد
و شیوع سرماخوردگی فقط بعضی از روزها
سوپ هم همراه غذا داده میشود .لطفا
مسئوالن تغذیه درباره این موضوع تدبیر
بهتری اتخاذ کنند.
امضا محفوظ

عنوان!
مسئولین محترم بیمارستان
در حکم برخی از پرسنل کمک بهیار ،عنوان
پیشخدمت نوشته شده است .خواهشمند
است پیگیری بفرمایید.
یکی از کمک بهیاران بیمارستان
اسراف!
چند وقتی است که پورت های
سیستم های رایانه ای بسته شده است و ما
برای انتقال اطالعات باید از  CDاستفاده کنیم
و این کار باعث اسراف می شود و ضمنا
هزینه زیادی را در این شرایط اقتصادی کشور
به بیمارستان تحمیل می کند ،اگر واقعا برای
جلوگیری از نفوذ ویروس به سیستم این
سیاست اتخاذ شده ،راه بهتری وجود دارد
و آن هم خرید آنتی ویروس اورجینال است
که مسلما هزینه کمتری نسبت به استفاده از
این حجم  CDدارد اما اگر مساله چیز دیگری
است که هیچ!
امضا محفوظ
USB

ناگفته ها...
آیا میدانید که بابت هر پرس غذا چه مبلغی
به پیمانکار پرداخت میشود؟
بابت هر پرس غذای ناهار به طور میانگین
در حدود مبلغ  2500تومان و بابت هر پرس
غذای شام به طور میانگین در حدود مبلغ
 2400تومان به پیمانکار پرداخت میشود.
مسئول تغذیه ،مریم زنیان
کارانه!
مسئولین محترم بیمارستان
خواهشمند است در مورد میزان کارانه
خدمات و کمک بهیاران قراردادی ،تجدید
نظر بفرمایید.
امضا محفوظ

بدون شرح!

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما
دلسوز گرامی
اینجانب محمدحسن لیالجیان ،بهیار نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی و از پرسنل
اورژانس تهران میباشم.
 4ماه پیش به علت عفونت قرنیه چشم
به این مرکز مراجعه کردم و تحت درمان
قرار گرفتم از همان ابتدا با توجهات پرسنل
محترم و زحمتکش اورژانس و با خدمات
دلسوزانه و شبانهروزی ایشان روبهرو شدم و
خواستم با نوشتن این نامه شاید بتوان بخش
کوچکی از زحماتشان را قدردانی کنم .بخش
اورژانس به دلیل ازدیاد بیمار و پذیرش زیاد
همیشه شلوغ است اما پرستاران و پزشکان با
دلسوزی خاصی به تک تک مراجعهکنندهها
رسیدگی میکنند و حتی پرستاران دلسوز این
بخش با کمال صبر و خوشروی با مراجعان
برخورد میکنند ،کسانی که از شهرستانها
میآیند و با توجه به سطح آگاهی پایین و
روابط عمومی ضعیف باز از طرف پرسنل و
پرستاران محترم بخش اورژانس به طور تک
تک به آنها آموزش داده میشود و آیا واقعا
نکات ریز از چشمان شما به دور نیست؟
من فقط به سهم خودم واقعا از صمیم قلبم
از ایشان تشکر میکنم و امیدوارم شما نیز به
سهم خودتان گوشهای از مهرتان را به این
پرسنل زحمتکش دهید و راههایی برای بهتر
سرویس دادن پیدا شود.
باجالن ،طاهری ،یوسفی ،حسینیپور،آهنگر،
طاهرخانی ،لیالجیان و...

پنجره

پنجره
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داروخانه بیمارستان فارابی

داروخانه مرکزی بیمارستان فارابی با هدف ارائه دارو به بیماران بستری و سرپایی ،در طبقه همکف ضلع جنوب غربی
ساختمان جدید بیمارستان قرار دارد و با مدیریت دکتر محمدرضا فرخ (مسئول فنی داروخانه) فعالیت دارد و داروخانه
اورژانس بیمارستان به عنوان زیر مجموعه این واحد فعال است که از لحاظ موقعیت فیزیکی روبهروی درمانگاه اورژانس
واقع شده است .در ضمن یکی دیگر از زیر مجموعههای این واحد انبار داروخانه است که در طبقه زیرین بیمارستان ضلع
جنوب غربی واقع است .از وظایف این واحد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• خرید داروها از شرکتهای دارویی معتبر و وارد نمودن فاکتورهای خرید دارویی در نظام اطالعات بیمارستان ()HIS
• بررسی ماهانه داروهای قفسه بر حسب تاریخ انقضا و نیز بررسی ماهانه موجودی انبار جهت جلوگیری از انقضای دارو
• ارائه دارو به بیماران سرپایی به صورت  24ساعته و آموزش بیماران جهت مصرف داروها
• ارائه دارو به پرسنل بیمارستان و همکاری مستمر با واحد مددکاری بیمارستان با ارائه دارو به مددجویان از این واحد
• ارائه دارو به بخش های بستری ،اتاق عملها ،درمانگاهها و سایر واحدهای درمانی بیمارستان با تکمیل فرمهای مربوطه و
ورود لیست این داروها در HIS
• ساختن داروهای ترکیبی برای بیماران
• آمادهسازی داروهای حیاتی و ارائه آن به بیماران سرپایی در داروخانه اورژانس به صورت شبانهروزی
• همکاری مستمر با واحد درآمد جهت تایید (مهر و امضا) پرونده ها برای ارائه به بیمهها
• ارائه داروهای مخدر به اتاقهای عمل و ثبت اطالعات بیمارانی که این داروها را مصرف میکنند در دفتر ثبت مواد مخدر
• ارائه اطالعات دارویی به بیماران و پرسنل بیمارستان
• همکاری با پزشکان جهت پژوهشها و تزهای تحقیقاتی (قطره  ،NPSتاکرولیموس و آواستین)
• وارد کردن نام داروها و تجهیزات و تعیین قیمت آنها در HIS
• ارائه آمار ماهیانه به واحدهای مختلف بیمارستان از جمله واحد آمار و حسابداری
خانمها طاهره اجاغ ،زهرا قهرمانیراد ،مریم اقبالیان ،حمیده طهماسب ،خدیجه صادقی و رقیه نصیری و آقایان غالمرضا
شایق و جواد میرزایی تکنسینهای دارویی شاغل در این واحد میباشند.
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هوش بيمارستاني

نگاه

شايد شما هم اخیرا در مورد پيادهسازي پروژه
هوش بيمارستاني چيزهايي شنيده باشيد .چون
اجرای موفق این پروژه در گروی همراهي و
همكاري همه همکاران میباشد ،الزم دیدم براي
آشنایی همکاران عزیز با مفاهیم وکاربردهای هوش
بیمارستانی ،مطالبی هرچند مختصر را ارائه کنم.
مطمئنا اولين سوالي كه پس از شنيدن عبارت
هوش بيمارستاني ذهن هركس را به خود درگير
ميسازد اين سوال است« :هوش بيمارستاني
يعني چه؟»
قبل از پاسخ بايد يادآوري كنم:
هوش بیمارستانی در واقع نسل جدیدی از

عمل صاحب اتومبيل وابسته ميباشد.
شايد به نظر برسد که داشبورد اتومبيل تنها يک
اليه نمايش شکيل با طراحي مناسب است اما
چند لحظه به اتومبيلي فکر کنيد که نميتوانيد
اطالعي از وضعيت دروني آن داشته باشيد و
تمام سفرتان را بايد با حدس و گمان و احتمال
هاي غلط و درست و تصميمگيريهاي مبهم
طي کنيد! و اين وضعيت قطعا غير قابل تحمل
خواهد بود.
داشبورد ،ابزار مديريتي است براي نمايش اطالعات
قابل تعقيب در سازمان ها براي اشخاصي که به اين
اطالعات نياز دارند .اين اطالعات به فرمتي ست

يا واحد خود نظارت کامل و به روز داشته باشند.
همچنين اين امكان براي استفادهکنندگان از داشبورد
وجود دارد كه از راه دور به اطالعات مورد نظرشان
دسترسي داشته باشند.
برخي مزاياي داشبورد مديريت:
• تعريف شاخصهاي كليدي عملکرد سازمان
()KPI
• نظارت بر عملكرد سازمان و واحدها

داشبورد نرم افزار مبتنی بر وب هست كه برای
کمک به تصمیمگیری بهتر و بهموقع در اختیار
کلیه كاربران براساس مجوز دسترسی هر کاربر
قرار میگيرد.
حتما االن اين سوال برایتان پيش ميآيد که:
«داشبورد چيست؟»
طرح يک مثال:
داشبورد در سیستم شما شبيه داشبورد اتومبيل
عمل خواهد کرد .ميزان کيلومتر طي شده،
دماي آب رادياتور ،ميزان بنزين باقيمانده در
باک ،سرعت ،وضعيت ايمني و غیره ،مجموعه
اطالعاتي است که داشبورد نصب شده در
اتومبيل به صاحبان آن ارائه خواهد داد .کليه
اين اطالعات با وجود حياتي و الزم بودن تنها
به صورت يک هشدار عمل خواهند نمود و
نسبت موفقيت به نحوه تصميمگيري و سرعت

که بيينده آن به سرعت بتواند آنچه را ميخواهد،
بيابد .به طور کلي داشبورد اطالعات خالصه را
به شکلهاي گرافيکي با استفاده از خروجيهاي
مختلف همچون ،نمودار ،گزارش و نمایههاي
تحليلي نمايش ميدهد.
در واقع ميتوان گفت:
«داشبورد راه حلي است جامع براي کليه
سازمانها و شرکتها به منظور نظارت بر
وضعيت موجود در واحدهاي مختلفشان اعم
از درماني ،مالي ،اداري و پشتيباني و پرسنلي
و غیره»
چرا مديران بايد از سيستم داشبورد مديريت
استفاده نمايند؟
با استفاده از اين سيستم ،مديران ارشد سازمان
ميتوانند به سادگي در يک محيط زيبا و غير
پيچيده ،بر شاخصهاي عملکردي سازمان ،بخش

• کمک به تصميمگيري سريعتر و بهتر
• نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه
• دسترسي سريع به اطالعات از مجموعه چند
منبع
• مشاهده سریع آمارهای مورد نیاز
• مشاهده وضعیت گذشته ،حال و مطلوب
شاخصها ،خط مشیها و...
• تشخیص سریع میزان تاثیر اقدامات مداخلهای
• دسترسی از طریق اینترنت
• پایش صحت ورود اطالعات به سیستم
مراحل كلي طراحي و پياده سازي سيستم:
فاز اول :شناسايي فرايندهاي سازمان
فاز دوم :تعريف شاخصهاي كليدي عملكرد
سازمان و واحدها ()KPI
فاز سوم :طراحي سيستم داشبورد مديريت
فاز چهارم :طراحي و پيادهسازي نرم افزار

معصومه عزیزی
دبیر کمیته هوش بیمارستانی

نگاه

نگاهی به مهارتهای مـدیریت استرس
بــرای ســازمانهـا و مــدیران
یکی از روشهای نوین آموزشی در مدیریت،
آموزشهای سریع و کاربردی است .این
آموزشها ،به جای غلتیدن در حاشیه و
توضیحات زیاد ،به سرعت به اصل قضیه
میپردازند .برخی از این مهارتها و آموزشها
عالوه بر ایجاد زمینه فعالیت در محیط کار،
عامل بروز خالقیتهای فراوان ،آرامش روانی
و احساس تعلق به سازمان میگردند.
در این نوشتار به مقوله فشار و استرس،
به صورت موجز و به نقش سازمان ،به
گونهای بسط یافته ،پرداخته میشود.
همچنین مقوله استرس ،استرس متعادل،
فواید و ضایعات استرس و درگیری منابع
انسانی که در حقیقت سرمایههای سازمان
هستند ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است .در ادامه مقاله ،به عامل استرسزا و
فهرستی از سایر عوامل پرداخته میشود.
سپس محرکهای منفی و مثبت در مقوله
استرس مورد تحلیل قرار میگیرند و در
نهایت ارزش مشاوره ،در کاهش استرس،
مورد تاکید قرار میگیرد.
مهارتهای مدیریت استرس در سازمانها
(استرس کارکنان و آموزش سالمتی)
این بخش بسیاری از مسایل مشترک را در
تدوین برنامههای مدیریتی تحت پوشش قرار
میدهد و تاکید بیشتری بر مهارتهای فردی
دارد که میتواند در کاهش تاثیر منفی استرس
کارساز باشند.
هدف اصلی این برنامه ،کمک به افراد در
تشخیص سهم و نقششان در مدیریت
استرس ،به عهده گرفتن مسئولیت عواطف
و سالمتی خویش و فراگیری فنون مدیریت
استرس میباشد.
استرس کارکنان و آموزش سالمتی شامل
موارد ذیل است:
 پاسخ اصلی استرس و نقش عملکرد آن؛ تأثیرات جسمی ،رفتاری و روانی استرس؛ علل استرس؛ تفاوتهای فردی در تجربه استرس؛ تفکر مثبت و نقش آن در کاهش استرس؛ سالمتی جسمی و مدیریت استرس؛ فنون مدیریت استرس برای فن آرامی وبهبود؛
 مدیریت استرس در کار.آموزش سالمتی به کارکنان ،در هم ه سطوح
سازمانی که میخواهد برآگاهی خود بیفزاید و

فنون مفیدی را برای مقابله با استرس و مشکالت
طاقتفرسای آن بیاموزد ،مناسب است.
فرهنگهای سازمانی و استرس کارکنان
همه ما در زندگی با فشارهای زیادی مواجهیم.
استرسهای خیلی شدید یا فشارهایی که بد
کنترل میشوند ،میتوانند ما را مضطرب سازند؛
سالمتیمان را به خطر اندازند و از کارآمدیمان
بکاهند .اگر بتوانیم فشار را به اندازه کافی
کنترل کنیم ،میتواند ما را برانگیزد .فشارهای
خوب کنترل شده میتوانند ما را قویتر سازند
و عملکردمان را افزایش دهند ،چرا که امروزه
مقدار کمی از استرس الزم است .همچنین
این مساله بر موفقیت ما ،در خانه و محل کار
میافزاید .این نوشتار به جلوگیری از استرس
و مدیریت آن در تک تک افراد یا کارکنان و
مدیران در سازمان تاکید ندارد بلکه درباره نقش
سازمان ،رهبری و مدیران ،در جلوگیری از
کنترل و استرس کارکنان است،اگرچه بسیاری
از آنها میتوانند توسط کارکنان سازمان نیز به
کار روند.
استرس و نقش سازمان
در پاسخ این پرسش که چرا جلوگیری و کنترل
استرس شدید برای سازمانها اهمیت دارد ،باید
گفت استرس مشکل بزرگ ،گسترده و حاد
در سراسر دنیا ،برآورد شدهاست؛ در انگلستان
بیش از پنجاه درصد بیماریها ،بیش از شصت
درصد غیبتهای کاری و بیش از هشتاد درصد
آسیبهای ناشی ازکار به استرس مربوط است.
چندسال پیش برآورد شده بود که از هر چهار
نفر بزرگسال در انگلستان ،یک نفر بیشتر اوقات،
داروی آرام بخش استفاده میکرده است.
ارزیابی اینکه استرس تا چه حد در بیماریها،
تصادفات ،بازنشستگی زود هنگام و حتی مرگ،
مؤثر میباشد بسیار دشوار است ،ولی گمان
میرود میزان آن چشمگیر باشد .احتماال سایر
تشکیالتی که به مراقبت از سالمتی کارکنان
کمک میکنند ،اگرچه اطالعات کامل و دقیقی
ارائه نمیکنند ،ولی میتوانند مواردی از این
دست را به شما نشان دهند .گاهی گزارشهایی
از اضطراب و رنج بسیار ماموران و کارکنان
منتشر شده است اما در بین مب ّلغان مذهبی یا
مدیرانی که صبغه مذهبی باالیی داشته باشند،
استرس پایینتر است.
نکته دیگر اینکه سازمانی که به جلوگیری و
کنترل استرس عالقهمند است ،به مراقبت کردن
از کارکنان و مدیران جامعه اهمیت میدهد.
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معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

سازمانی که به جلوگیری و کنترل استرس
عالقه دارد به طور جدی مسئولیتهای اخالقی
و قوانین را میپذیرد.
نکتهای برای مدیران
یکی از وظایف کارفرما فراهم آوردن محیطی
سالم و مطمئن برای کارکنان میباشد .موارد
زیادی از شکایت کارکنان علیه کارفرمایان،
به دلیل استرسهای ناشی از کار ،وجود دارد.
امروزه قوانین مربوط به این موارد دو برابر
گذشته است .موفقیت دادخواهی کارکنان
میتواند هزینههای مالی بسیار سنگینی برای
کارفرمایان داشتهباشد .حتی بدون جریم ه مالی
نیز سازمان نمیخواهد چنین مسئولیتی را به
عهده بگیرد .نه تنها باید اهداف و ماموریتهای
سازمان را در نظر بگیریم ،بلکه بایستی کارکنان
و همکاران را نیز در نظر داشتهباشیم.
استرس متعادل
تحت فشار بودن میتواند فواید بسیار زیادی
را برای کارکنانی که از سالمتی بیشتری
برخوردارند یا رضایت شغلی بیشتری دارند و
بهرهوریشان باالست ،داشت ه باشد .این عامل
باعث خالقیت بیشتر ،بروز توانمندی و ظهور
نوآوریها میباشد.
فواید و ضایعات استرس
استرس میتواند برای سازمان و فرایند کار آن
فوایدی داشته باشد .همانطور که فشار روانی
شدید میتواند موجب کاهش بهرهوری گردد،
ساعتهای کاری طوالنی با اثربخشی کم،
تصمیمها و قضاوتهای بیشتر ،اشتباهات و
خطاهای فراوان و کیفیت کم ،بحثهای زیاد و
توافق کمی را به همراه خواهند داشت .استرس
کم ،در موثرتر ظاهر شدن نقش دارد .بنابراین
مقدار کمی استرس ،برای زندگی و مهارتهای
حرفهای ،الزم است.
جار و جنجالهای زیاد ،واکنش شدید،
تندخویی ،غیبت بر اثر بیماری یا تمارض،
تصادفات ،نقل و انتقال کارکنان ،استفاده
نادرست از وقت ،عدم رضایت از وضعیت
شغلی ،کاهش امنیت شغلی ،پایین بودن حس
نشاط و شادابی و غیره ،اثربخشی کار را کاهش
میدهند .دراین صورت کنترل وکاهش استرس
بسیار مفید است.
آسیبهای کلی
فقدان کارکنان کلیدی ،به علت مشکالت
ناشی از استرس ،موجب کاهش منابع انسانی
مفید میگردد .این امر میتواند بهطور جدی
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ماموریت و کار سازمان را از بین برده و
هزینههای سنگین ناشی از ترک خدمت
به دلیل بیماری ،بازنشستگی زودهنگام و
بیماری ،استخدام و آموزش نیروهای جدید
را بر سازمان تحمیل کند .استرس بیش از حد
کارکنان باید رویداد بسیار بدی برای سازمان و
مدیریت تلقی شود .راههای پیشگیرانه سازمان
و مدیران ،برای جلوگیری از هرگونه استرس
شدید ،الزم است .باید آموزشهای الزم ارائه
شوند که کارکنان چه کارهایی میتوانند در
مقابله با آن انجام دهند؟
وظیفه سازمان نه تنها توجه به رفاه کارکنان،
تعادل بین این دو موضوع و اهداف سازمانی
است ،بلکه بایستی اولویتها را در نظر گرفت.
در صورتی که تحقق اهداف ،تنها با تحت فشار
قرار گرفتن و قربانی شدن کارکنان امکانپذیر
است ،باید آنها را تغییر دهیم.
منابع انسانی و اهداف مدیریت
بایستی ،در سازمانهای امروزی ،کارکنان
مقدمترین و مهمترین منابع باشند ،چرا که در
دنیای امروز مقول ه مهم منابع انسانی در جایگاه
نخست قرار دارد .بدین ترتیب اهداف جایگاه
که باید به وسیله این منابع تحقق یابند ،در
درجه دوم اهمیت قرار گیرند .به همین خاطر
است که بدون کارکنان خوب و سالم ،اهداف
بهطور مستمر محقق نمیشوند .این امر ممکن
است تصمیمگیریهای مشکل و شجاعانهای
را بطلبد درباره اینکه چه وقت مدیران بایستی
اهداف ،آرمانها و حیطههای زمانی ناکارآمد را
تغییر دهند.
از طرفی مدیران باید علل بهوجودآورنده ،نحوه
شکلگیری و گسترش استرس را در افراد،
نه فقط براساس کار آنها ،بلکه براساس نقش
فشارهای محیطی ،اجتماعی ،شخصی ،مالی و
بین فردی افراد مشخص نموده و درک کنند چه
چیزی افراد را در مواجهه با فشار کمتر یا بیشتر،
آسیبپذیر میسازد .برخی از راهکارهای
کاهش استرس به قرار زیر است:
هر جا که ممکن است ،فشارهای سازمان را
کاهش دهیم .بعضی از فشارها اجتنابناپذیر و
در نتیجه ضروری هستند و برخی اجتنابپذیر
و غیرضروریاند .در مجموع فشارهایی که جزو
ماهیت شغلیاند،اجتنابناپذیرند .ایندسته ،به
جز در مواردی که بسیار شدید هستند ،تاثیر
زیادی بر افراد ندارد و به عنوان قسمتی از کار
پذیرفتهشده و بهطور اختیاری وارد کار همه
افراد میشوند؛ برای نمونه ،پزشکانی که به
تازگی استخدام شدهاند ،میپذیرند که مجبورند
با موضوعات مربوط به مرگ و زندگی سروکار
داشتهباشند؛ وکیالن میپذیرند که باید بیشتر
وقت خود را با انتظارات باال سپری کنند؛
خلبانان ،خدمه هواپیما و رانندگان اتوبوس
مجبورند بسیار مسافرت کنند .بعید است چنین

نگاه
فشارهایی در این مشاغل به فشارهای روانی
منجر شوند ،مگر اینکه بسیار شدید باشند .در
برخی اوقات متاسفانه این فشارهای روانی
بسیار شدید میشوند .این درصورتی است که
افراد به طور کامل ماهیت کار خود را درک
نکردهاند ،برای انجام آن کامال آگاهی ندارند یا
متناسب با آن پیش نمیروند.
نقش سازمان
تمامی این موارد ،تغییرات طبیعی پشتسر
گذاشتن مراحل مختلف زندگی به شمار
میروند .سازمان و مدیریت باید آگاه باشد
که گرچه این مراحل اجتنابناپذیرند ولی
میتوانند فشارهای بسیار شدیدی بر افراد وارد
آورند؛ پس بایستی به آنها اهمیت ویژهای داده
شود.
بههرحال برخی از فشارهای حاصل از کار
جار و جنجالهای زیاد ،واکنش شدید،
تندخویی ،غیبت بر اثر بیماری یا تمارض،
تصادفات ،نقل و انتقال کارکنان،
استفاد ه نادرست از وقت ،عدم رضایت
از وضعیت شغلی ،کاهش امنیت شغلی،
پایین بودن حس نشاط و شادابی و غیره،
اثربخشی کار را کاهش میدهند
در سازمان ممکن است دستکم در تئوری،
اجتنابپذیر و کاهش یافتنی باشند؛ برای نمونه،
معموال ماهیت مشاغل تغییر میکند .همچنین
وظایف و نقشهایی را که مسئوالن اصال انتظار
انجام آن را نداشتهاند وگاهی نیز آموزشی در
مورد آنها ندیدهاند و درباره آنها آگاهی کافی
ندارند ،در بر میگیرند.
هنگامی پرستاران ،پزشکان ،آموزگاران و
بسیاری از افراد دیگر دچار آشفتگی میشوند
که از آنها خواسته شود وقت زیادی را در
زمینههای جدید مانند ،مدیریت ،امور مالی،
برنامهریزی و غیره صرف کنند .در مراحل
مختلف زندگی ،شاهد علل مختلف فشار روانی
بودهایم .نگرانی واقعی بیشتر به دیوانساالری
(بوروکراسی یا نظام اداری) بر میگردد .اگر
قرار باشد جلوی هرگونه استرس گرفته شود،
سازمانها باید در جلوگیری از وقوع چنین
فشارهای روانی بسیار دقیق عمل کنند.
منابع انسانی ناکارآمد
استخدام و بهکارگیری افراد ضعیف میتواند منجر
به مشکالت و مسایل پیدرپی و جدی گردد .اگر
تناسب شغل و شاغل به خوبی رعایت نشدهباشد،
احتما ال دیر یا زود مشکالت بروزخواهند کرد.
تقریبا در تمامی پژوهشهای پیمایشی درباره منابع
استرس زا ،برارتباط ضعیف شغل و شاغل تایید
شده است .ارتباط مناسب ،بویژه در مورد افرادی

که خارج از کشور به سر میبرند یا تنها هستند،
بسیار اهمیت دارد .تجربه نشان میدهد افراد
میتوانند در بسیاری از سازمانها و کارخانههای
صنعتی ،فشارهای بسیار شدیدی را تحمل کنند،
اگر فقط احساس کنند به حرفهایشان گوش
میدهند؛ برای آنها اهمیت قائلاند و به اصطالح
به حساب آورده میشوند.
توجه به استرس
امروزه از بیشتر کسانی که استرس را تجربه
میکنند ،میشنویم که «به آنها اصال اهمیتی
نمیدهند» .متاسفانه در بیشتر مواقع دلیل
احساس مذکور این نیست که به آنها اهمیتی
نمیدهند ،بلکه آنها آنقدر گرفتار و تحت
فشارند که وقت و حس کافی برای نشان دادن
اهمیتی که قائلاند ،ندارند .اگر چه همینطور
که فشار وارد بر آنها افزایش مییابد و آنها
کمتر میتوانند اهمیت خود را بیان کنند ،هرقدر
سازمانها کارکنان را بیشتر فراموش کنند،
استرس افزایش مییابد .از طریق آموزش و
شیوههای مناسب میتوان با این موضوع مقابله
کرد.
سبک مدیریت و استرس
سبک مدیریتی نامناسب میتواند فشارهای
شدید و استرس ایجاد کند .دستکم از لحاظ
نظری ،بسیاری از افراد مایلند قسمتی از
تصمیمگیری را به عهده گیرند .برای چنین
افرادی سبک مستبدانه مدیریت میتواند بسیار
استرسزا باشد .بایستی گفته شود بعضی از افراد
نمیخواهند و نمیتوانند در فرایند تصمیمگیری
شرکت کنند ،زیرا نمیتوانند استرسهای ناشی
از مشارکت را تحمل نمایند .آنان مایلند دیگران
مدیریت را به عهده گیرند .در مرحله استخدام،
برای افراد جدید ،باید چگونگی مدیریت کلی
سازمان تشریح گردد ،تاجایی که آنان بتوانند
میزان سازگاری خود را با سازمان محل کار
خود بسنجند .امروزه با به کارگیری «سبک
مدیریت انعطاف پذیر» ،میتوان نیازهای افراد
مختلف جامعه را شناخت و به درستی پاسخ
داد.
ارتباطات مدیریتی و استرس
میدانیم فقدان بازخورد از هسته مرکزی سازمان
(مدیریت استراتژیک) با مسئوالن و کارکنان
ردههای مختلف ،منبعی استرسزا است ،زیرا
افراد در خال به خوبی کار نمیکنند .آنها نیاز
دارند شما بدانید کارشان چگونه است؛ بویژه
زمانی که کارشان را بهخوبی انجام میدهند.
بنابراین مدیران باید همانند مدیری هوشمند
کوشش کنند هنگامی که افراد کارشان را خوب
انجام دادهاند ،با آنها گفتوگو و آنها را تشویق
نمایند .شنیدن صدای آنها و به رخ کشیدن
اشتباهها ،به تنهایی چارهساز نخواهندبود.
دو عامل استرسزا
دو عامل استرسزا دیگر ،تضاد و ابهام نقش

نگاه
میباشد .اگر چنین مشکالتی حل نشوند،
فشار روانی افزایش خواهد یافت و سرانجام
زمانی خود را به شیوههای گوناگون از جمله
مشکالت رفتاری ،عاطفی ،روانی ،ذهنی
یا جسمی نشان خواهد داد .برخی از افراد
میتوانند در برابر مقدار معینی از ابهام نقش،
مقاومت کنند ولی دیگران نمیتوانند آن را
تحمل نمایند .بسیاری از ما نیز دوست داریم
بدانیم محدوده مسئولیتهایمان کجاست و
چگونه مورد قضاوت ،تشویق یا تنبیه قرار
خواهیم گرفت؟ به عبارت کوتاهتر از ما چه
انتظاری میرود؟ ندانستن چنین مواردی،
موجب ناراحتی و استرس ما میشوند .شرح
وظایف افراد بایستی روشن و دقیق باشد.
تجربه نشان میدهد که ابهام در شغل موضوع
شایعی ست .بیشتر اوقات مشخص نیست که
منابع قدرتمند سازمان از مدیر چه میخواهند.
اگر همه چیز روشن نباشد ،کارکنان دچار
استرس خواهند شد؛ البته در سالهای نخستین
شروع شغل یا پس از تغییرات ،ابهام بیشتری
وجود دارد ،ولی این ابهام ،گذرا است.
رابطه تغییرات با استرس
تغییرات متوالی و تغییر پستهای کلیدی ،بویژه
اگر به آن به عنوان «تغییر برای تغییر» نگریسته
شود ،بسیار استرسآور است .اگر تغییرات واقعا
ضروریاند ،باید تمامی شیوههای ارتباط و
مدیریت به کار گرفته شوند تا کمترین آسیب را
در پی داشته باشند .یکی از عوامل استرسآور،
در زمان تغییر ،تعداد تغییرات در زمان آنهاست
که البته به امنیت و رضایت شغلی منجر خواهد
شد .برگزاری سمینار ،در این زمینه میتواند
مفید باشد.
فهرست عوامل استرسزا
در زیر فهرستی از انواع عوامل استرسزا وجود
دارد که میتوانند آشفتگی ،خستگی مزمن،
ناراحتیهای عاطفی ،جسمی و ذهنی را ایجاد
کنند:
 استرس ناشی از بار کاری؛ بار عاطفی بیش از اندازه و طوالنی؛ شغل بی هدف؛ ارباب رجوع بسیار؛ مشخص نبودن مسیر ارتقای شغلی ودورنمای پیشرفت؛
 تشریفات اداری بسیار زیاد؛ برقراری ارتباط ضعیف؛ نبودن بودجه کافی؛ بازخورد ضعیف؛ فقدان استقالل؛ فقدان معیار روشنی برای موفقیت.تحلیل
ممکن است برخی از این موارد ،درباره
بسیاری از کارکنان و حتی مدیران صدق کند
ولی تصمیمگیری درباره اینکه کدام یک از

این موارد در مورد شما صدق مینمایند و
کدامیک را میخواهید از بین ببرید ،به عهده
شماست.
سازمان به کارکنان چه کمکی میتواند بکند تا
از عهده عوامل استرسزای ضروری برآیند و با
موفقیت به زندگی و کار خود ادامه دهند؟
یکی از بزرگترین عوامل محافظ در برابر فشار،
حمایت و پشتیبانی است؛ کسانی که از حمایت
کافی برخوردارند ،کمتر تحت تاثیر استرس
قرار میگیرند و بهتر از پس رفتارها بر میآیند؛
برای نمونه ،کارگرانی که از سوی باالدستان
خود حمایت میشوند یا حتی افراد بیکاری که
از شبکههای حمایتی خوبی برخوردار هستند،
بهتر میتوانند ازعهده فشار ناشی از موقعیت
خود برآیند.
در موقعیتهای کاری ،برخی از نقشهای
مهم حمایتی وجود دارند که هر اندازه افراد
زودتر به سازمان احساس تعلق کنند ،زودتر
میتوانند براسترس خود ،بویژه در سالهای
نخستین شروع کارشان ،چیره شوند .نباید
اهمیت برنامههای همگونی ،آشناسازی و
خوشآمدگویی به افراد تازه استخدام شده،
فراموش شوند.
تاثیر محرکهای منفی
اگر محرکهای منفی مانند موانع و برخی از
سختگیریها که گاهی الزم هستند ،شدید
باشند ،بر کار تاثیر بدی دارند و میتوانند موجب
استرس شوند؛ مانند وضعیت سختگیری در
حقوق ،اضافه کاری ،پاداش ،شرایط فیزیکی
محیط کار وغیره .به هرحال حتی اگر این
موارد خوب باشند ،ناگزیر موجب رضایت
شغلی نخواهند شد یا در گروههای کاری
رضایتمندی به وجود نخواهندآورد.
تاثیر محرکهای مثبت
محرکهای مثبت  -در صورتی که محرکهای
مثبت وجود نداشتهباشند  -موجب نارضایتی
خواهند شد .البته وجود آنها افزایش رضایت
شغلی و اخالق کاری را در پیخواهند داشت.
محرکهای مثبت زمانی بروز میکنند که افراد
میدانند به سازمان تعلق دارند؛ برای سازمان
مهم و با ارزشاند و سازمان برای رشد و
پیشرفت شغلی آنها اهمیت قائل است.
یکی از شیوههای مهمی که سازمان میتواند
از کارکنان خود حمایت کند ،فراهم نمودن
آموزشهای الزم است .اگر آموزش ،ضرورت
دارد ،تنها در دسترس بودن آن مهم نیست،
بلکه فراهم آوردن تسهیالت و زمان مناسب،
بویژه ارائه آموزشها در زمان کاری ،بسیار
مهم است .آموزش میتواند بسیار عمومی،
تخصصی یا متناسب با تکتک افراد و
وقایع باشد .کمکهای اولیه ،فراگیری زبان،
نوشتن ،تدریس و ارائه مطالب ممکن است
مفید باشند؛ موجب کاهش استرس شوند و
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مهمتر از آن ،احساس حرفه ای بودن را در
افراد ایجاد کنند.
فشارهایی که در خانه ،خانواده یا زندگی به
افراد وارد میشوند ،در حین کار فراموش
نمیگردند .از جهتی تحقیقات نشان میدهند
که بیشترین مشکالتی که افراد ابراز داشتهاند،
مربوط به کار است .در نتیجه سازمانها باید
اطالعات و آگاهیهای الزم را در این مورد،
داشته باشند و کارکنان خود را درک کنند تا در
این زمینه بتوانند به آنها کمک نمایند.
مشکالت بین فردی و استرس
مشکالت بین فردی ،بویژه در واحدهای بسته
کوچک ،میتوانند بسیار استرسآور باشند.
افراد در سازمان باید بهکار خود عشق بورزند
و بیاموزند چگونه کار گروهی انجام دهند
و زندگی منسجمتری داشت ه باشند ،بنابراین
فراگیری مهارت اجتماعی ،یعنی چگونگی
برقراری ارتباط با دیگران ،بسیار مفید است.
برگزاری دورهها یا سمینارها برای کارکنان،
درباره نحوه از بین بردن استرس در سازمان،
کنترل فشار روانی یا درباره نحو ه از بین بردن
استرس در سازمان ،کنترل فشار روانی یا درباره
زندگی و کار کردن موفقیتآمیز با فشار ،تغییر
و استرس ،بسیار مفید خواهند بود.
نقش مشاوره
مشاوره ،درون و بیرون سازمان ،بسیار موثر
است .موسسات مستقل و مورد اعتماد ،بویژه
اگر براحتی در دسترس قرار گیرند ،میتوانند
جلوی هرگونه استرس و اضطراب را بگیرند.
هماکنون سازمانهای بسیاری برنامههای کمک
به کارمندان و آموزش مهارتهای اجتماعی
را بر عهده دارند .آنان منبعی مستقل و مورد
اعتماد میباشند و میتوانند در تمامی زمینهها
بهطور مستقیم مورد مشورت قرار گیرند .در
صورتی که گروه ،خانواده یا فردی احساس
کند که قربانی موقعیتها یا تغییرات شده ،آنگاه
احساس بیچارگی،ناامیدی ،نگرانی ،محرومیت
و استرس خواهد کرد .درعین حال ،در صورتی
که آنها احساس کنند کارهایی وجود دارد که
میتوانند به خاطر خود انجام دهند ،هنگام
وارد آمدن فشار ،پذیراتر خواهند بود که بسیار
سادهاند و میتوانند ابزار بسیار قدرتمندی
باشند.
آموزش و فراگیری فنون حل مساله میتواند
درافراد امید به وجود آورد ،بنابراین پیشنهاد
میشود حتما از این فنون استفاده شود .نه تنها
بایستی دورههایی در این زمینه برگزار شود،
بلکه کارکنان باید برای حضور فعاالنه دراین
دورهها ،ترغیب شوند .باید فرصت الزم به آنها
داده شود تا فعاالنه در این دورهها شرکت کنند.
اعتقاد بر این است دورهها بایستی جامع باشند؛
در زمان مناسب و براساس استانداردهای خوبی
برگزار شوند و سرمایهگذاریهای خوبی روی
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افراد و سازمان صورت گیرد.
برخالف هم ه کارهایی که سازمان انجام
میدهد ،ممکن است بعضی از افراد تحت تاثیر
استرس قرار گیرند .بنابراین برای آنان و مدیران
حایز اهمیت است که عالیم و نشانههای
استرس را بشناسند تا بتوانند با شناختن بهنگام
علل استرس در افراد ،راهکارهای ویژهای برای
مقابله با آن را به کار گیرند .وظیفه سازمان
آن است که بیشتر به فضای اعتماد ،تفاهم و
حمایت متقابل توجه کند ،تا کارکنان ترغیب
شوند برای رفع استرسشان ،اقدام اصالحی
انجام دهند یا استرس را کاهش داده و نادیده
بگیرند.
بنابراین بایستی در سطوح مختلف ابتکاراتی به
کار گرفته شوند که موارد ذیل ،مهمترین آنها
هستند:
 بایستی روسا ،فرهنگسازان را کنترل کنندو یقین حاصل نمایند که تعادل درستی بین
استفاده از منابع موجود ،مراقبت و پشتیبانی از
کارکنان وجود دارد.
 مدیران باید تا آنجا که ممکن است تالشکنند جلوی هرگونه فشار روانی قابل اجتناب را
بر کارکنان بگیرند و هنگامی که فشارها غیرقابل
اجتنابند ،از کارکنان خود حمایت نمایند .این
پشتیبانی باید شامل آموزش افراد برای مقابله
با استرس باشد.
 کارکنان بایستی بتوانند از حمایت ارائه شده،بدون احساس گناه یا بیکفایتی ،بهره گیرند.

در صورتی که تحقق اهداف،
تنها با تحت فشار قرار گرفتن و
قربانی شدن کارکنان امکانپذیر
است ،باید آنها را تغییر دهیم.

منابع:
 رحیمی ،شهرام ،استانداردهای عملکردمدیران( ،تهران ،وزارت آموزشوپرورش،
دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها)
 غفاریان ،وفا ،شایستگیهای مدیریت،تهران ،سازمان مدیریت صنعتی
 قرائی مقدم ،امان هّالل،مدیریت آموزشی،
تهران ،ابجد
 قورچیان ،نادرقلی ،برنامهریزی آموزشی،تهران ،واحد علوم و تحقیقات (دوره
دکترا) مدیریت برنامهریزی آموزشی
 میرکمالی ،سیدمحمد ،مدیریت آموزشی،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،
شماره شانزدهم

نگاه

خاکشیـر بـخورید!
نـروید بر زمــین هــرگز گــیاهی
که ننوشته ست بر برگش دوایی (نظامی)

غالمرضا عرب رحمتی
همکار آزمایشگاه

سم هایی که برای سمپاشی درختان استفاده می شود ،توسط باد و
باران به گیاهان اطراف انتقال می یابد؛ بنابراین از مصرف گیاهان
دارویی کاشته شده در پارک ها و معابر خودداری فرمایید.

خاکشیر ،گياهي علفي و بوتهاي يک ساله يا دو
ساله است .ارتفاع آن گاهي به يک متر ميرسد و
اصوال از قسمتهاي باالي ساقه منشعب ميشود.
برگها داراي بريدگيهاي زياد بوده و گاهي نخ
مانند شده است .ميوهها به صورت خورجين
باريک به صورت تقريبا عمودي روي انتهاي ساقه
قرار ميگيرند .گلها کوچک و به رنگ زرد روشن
است .دانهها بسيار ريز و به رنگ تقريبا نارنجي
يا مايل به قهوهاي و بيضي شکل هستند که در
يک رديف داخل خورجين قرار گرفتهاند .دانههاي
خاکشير که قسمت مورد استفاده دارويي گياه
ميباشند را پس از رسيدن کامل ميوه و در مرداد
و شهريورماه جمعآوري ميکنند .گياه خاکشير در
اکثر نقاط ايران رويش دارد .خاکشير بومي اروپا و
نواحي معتدل و قاره آسيا ،از جمله ايران ،عراق،
پاکستان ،افغانستان ،چين ،هند و شمال آفريقا مانند
مصر ،مراکش و الجزيره ميباشد.
خاکشير از قديم به عنوان اشتهاآور ،مقوي معده،
ضد تب ،ملين و در مشکالت سوء هاضمه مورد
استفاده بوده است .همچنين در زمان باستان جهت
درمان اسهال خوني مورد استفاده بوده و توسط
متخصصان گياهان دارويي به نا م �Sophia chirugo
 rumبه معني «عقل جراحان» ناميده ميشده است.
ترکيبات مهم
مهمترين ترکيبات دانه خاکشير شامل گلوکز
ينوالتها بوده و ترکيبات ديگر شامل اسيدهاي
چرب پالميتيک ،لينولنيک ،اولئيک و استئاريک
و همجنین امالح موجود در دانه شامل گوگرد،
کلر ،فسفر ،آهن ،پتاسيم ،کلسيم ،سديم و منيزيم
ميباشد .دانه همچنين حاوي پروتئين ،صمغ،
موسيالژ ،چربي و ترکيبات ازت دار است.
خواص درمانی
در طب عوام و سنتي از دانههاي خاکشير به عنوان
درمان اسهال ،مدر ،تب بر ،رفع التهاب کليه ،دفع
کرم و درمان آب آوردن انساج به صورت جوشانده
استفاده ميشده است .از قديم در ايران خاکشير
را با آب سرد مخلوط و به عنوان ملين و خنکي
مصرف مينمودهاند.
مطالعات فارماکولوژيکي در مورد خاکشير
چندين خاصيت آن را روشن نموده است:
صمغ و موسيالژ روي دانه خاکشير با جذب
آب متورم شده و توليد ژل حجيمي مينمايد که

داراي خاصيت نرمکننده بوده و باعث سهولت
خروج مدفوع و اثر ملين آن ميشود .اصوال
ايزوتيوسياناتها داراي خاصيت ضد ميکروب
بوده ،به همين دليل خاصيت ضد تب خاکشير را
ميتوان به آنها نسبت داد .از طرفي چون هورمون
تيروئيد ظاهرا وابسته به تنظيم درجه حرارت بدن
ميباشد ،ممکن است با کاهش توليد و ترشح
تيروکسين ،متابوليسم بازال کاهش يافته و درجه
حرارت بدن متعاقب آن کاهش يابد.
طريقه و ميزان مصرف
 خيسانده :خاکشير را در آب سرد برايچندين ساعت بخيسانيد و ميل کنيد.
 جوشانده :خاکشير را به مدت  10دقيقه با آببجوشانيد و پس از سرد شدن مخلوط را ميل نماييد.
نکات قابل توجه
 -1دانههاي خاکشير بايد در ظروف سربسته،
دور از نور ،حرارت و رطوبت نگهداري شوند.
 -2گاهي دانههاي گياهان خانواده خاکشير که
مشابه با آن ميباشند به اشتباه توسط مردم مورد
استفاده قرار ميگيرند ،لذا بايد به رنگ ،اندازه و
شکل دانهها دقت کافي نمود.
 -3بايد توجه داشت که شکل مصرف خاکشير
در اثرات دارويي آن دخالت دارد ،مثال خاکشير
مخلوط با آب سرد داراي خاصيت ملين(ضد
يبوست) و خاکشير به صورت جوشانده داراي
خاصيت ضد اسهال ميباشد.
در حالت اول صمغ و موسيالژهاي خاکشير در آب
متورم شده و باعث رفع يبوست ميشوند ،در حالي
که در جوشانده ترکيبات داخل خاکشير استخراج
شده و خاصيت ضد اسهال را ايجاد مينمايند.
از همکار عزیز آقای عرب خواسته ام مراجع
مقاالت خود را اعالم کنند اما تکنون میسر
نگشته است.
سردبیر

نگاه

آموزش سالمت به بیمار
داروها را صحیح استفاده کنید

وقتی که پزشک شما دارویی را برایتان تجویز
میکند باید نکات مهم زیر را درنظر داشته باشید:
• مطمئن شوید که اسم دارو را میدانید .داروها
همواره یک اسم ژنریک و یک اسم تجاری دارند.
اسم عمومی و علمی (ژنریک) را میتوان با
حروف کوچکتر ،زیر نام دارو پیدا کرد.
• مطمئن شوید که میزان دفعات مورد نیاز
استفاده از دارو را میدانید.
• بروشور دارو که حاوی جزییات درباره عوارض
جانبی و تذکرات الزم میباشد را بخوانید .چنانچه
سئوالی داشتید ،با پزشکتان تماس بگیرید.
• چنانچه هنگام استفاده از دارو ،ناراحتی برایتان
ایجاد شد بالفاصله با پزشکتان تماس بگیرید.
گاهی چشمپزشک میتواند داروی دیگری را
تجویز کند یا از روش دیگری برای درمان استفاده
کند اما گاهی اهمیت قطرههای چشمی به حدی
ست که ممکن است شما مجبور باشید بعضی از
عوارض جانبی را در ضمن درمان تحمل کنید.
حساسیتها
به یاد داشته باشید که هرگونه حساسیت دارویی
را باید به پزشک معالجتان اطالع دهید .هر
دارویی میتواند باعث ایجاد حساسیت شود حتی
قطرههای ساده که احتیاج به نسخه ندارند چون
به هر حال حاوی مواد شیمیایی هستند .گاهی
داروهایی هستند که ممکن است در گذشته برای
شما مشکل آفرین بودهاند .مهم است که هر گونه
واکنش حساسیتی را که در گذشته داشتهاید به
پزشک بگویید .واکنشهای حساسیتی نسبت به
قطرههای چشمی معموال باعث ایجاد خارش،
تورم و ایجاد دانههای قرمز در اطراف چشم
میشوند .در صورت مشاهده هر یک از این
عوارض متعاقب مصرف قطرههای چشمی حتما
با چشمپزشک خود تماس بگیرید.
انواع قطرههای چشمی
قطره اشک مصنوعی
قطره اشک مصنوعی ،محلولی است برای
مرطوب کردن چشمهای خشک .شما
میتوانید آن را به میزانی که نیاز دارید استفاده
کنید .قطرههای بدون ماده نگهدارنده برای
افراد بدون حساسیت وجود دارند.
قطرههای ضد پرخونی و قرمزی
قطرههای ضد پرخونی و قرمزی ،حاوی
داروهایی هستند که چشمها را با منقبض کردن
عروق سفید میکنند .اگرچه این داروها باعث
بهبود سالمتی چشم نمیشوند اما این قطرهها
از قرمزی چشمها کم میکنند .معموال اگر زیاد

استفاده نشوند ،بیضرر هستند .چنانچه شما
از این داروها مکررا استفاده کنید ممکن است
چشمهای شما قرمزتر شده و با قطع دارو،
تحریک و قرمزی ایجاد کنند (ایجاد وابستگی).
قطرههای استروئید (کورتون)
این داروها بسیار قوی هستند و بایستی فقط با نظر
پزشک مصرف شوند .استفاده از آن برای مشکالت
چشمی بدون نظر پزشک میتواند خطرناک باشد.
وقتی که استروئیدها استفاده میشوند ،توانایی
چشم برای مقابله با عفونتها و ترمیم صدمات
کاهش مییابد .استفاده طوالنی مدت از این قطرهها
میتواند منجر به ایجاد آب سیاه یا آب مروارید و
باعث از دست دادن دید شما شود؛ علیرغم این
خطرات فواید استفاده از استروئیدها در درمان
بعضی بیماریها مهم میباشد که بایستی به هرحال
تجویز شوند .اسامی ژنریک استروئیدهای شایع
عبارتند از :پردنیزولون ،دگزامتازون ،بتامتازون،
هیدروکورتیزون ،فلوئورومتولون و مدریزون.
قطرههای درمان عفونت
در صورتی که شما عفونتی داشته باشید که بتوان
با داروهای خاص درمان کرد ،ممکن است این
داروها تجویز شود .قرمزی چشم لزوما به معنای
وجود عفونت نیست .داروی خاصی وجود ندارد
که روی تمامی عفونتها موثر باشد .بعضی
عفونتها را نمیتوان با هیچکدام از داروهای
فعلی درمان کرد .شما بایستی در عرض چند
روز بهبودی قابل توجهی به دست آورید .در
صورتی که در حین استفاده قطره وضعیت چشم
شما بدتر شد با چشم پزشک تماس بگیرید.
قطرههای درمان گلوکوم (آب سیاه)
آب سیاه ،بیماری عصب چشمی و اغلب ناشی
از افزایش فشار داخل چشم است .از آنجا که
آب سیاه میتواند منجر به کاهش دید شود،
قطرههای چشمی برای کاهش فشار چشم
مورد استفاده قرار میگیرند .بعضی از داروهای
گلوکوم موجب کاهش تولید مایع داخل چشم
میشوند .سایر داروها خروج مایع را از چشم
بیشتر میکنند .شما قطرههای ضد آب سیاه را
در چشم میریزید اما این داروها روی بقیه
نقاط بدن شما هم اثر میکنند .چون این داروها
مانع از دست دادن دید شما میشوند ،ممکن
است مجبور باشید این عوارض جانبی جذب
عمومی دارو را تحمل کنید.
داروهای مختلف ضد آب سیاه اثرات جانبی
متفاوتی دارند .تنگکنندههای مردمک (پیلوکارپین)
ممکن است باعث تاری دید ،سردرد و حتی
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زینب چاوشی
مسئول آموزش سالمت

پارگی پرده شبکیه شوند .اگرچه پارگی پرده شبکیه
نادر است ولی چنانچه شما نقاط سیاه متحرک
یا جرقههای نورانی دیدید ،فورا با چشم پزشک
تماس بگیرید .بلوککنندههای بتا (تیمولل) ممکن
است باعث مشکالت تنفسی در کسانی که آسم
یا تنگی نفس دارند ،شوند .از عوارض دیگر این
داروها کاهش یا نامنظمی ضربان قلب و افسردگی
است .الزم است اگر آسم یا تنگی نفس دارید
پزشکتان را مطلع نمایید .اپینفرین ممکن است
باعث افزایش یا نامنظمی ضربان قلب یا افزایش
فشارخون شود .چنانچه شما هر کدام از این اثرات
جانبی را تجربه کردید به چشمپزشک مراجعه
کنید .همچنین در صورتی که از قطرههای ضد آب
سیاه استفاده میکنید ،در مراجعه به دیگر پزشکها
هم مدت مصرف را یادآوری کنید.
قطرههای چشمی مورد استفاده در معاینه چشمی
• قطرههای گشاد کننده :چشمپزشک از قطرههای
چشمی برای گشاد کردن مردمک چشم شما
استفاده میکند تا داخل چشم شما را ببیند .چون
بعد از معاینه به دلیل استفاده از دارو توسط پزشک،
رانندگی ممکن است مشکل باشد ،بهتر است شما
ترتیبی برای رسیدن به خانه بعد از معاینه فراهم
کرده باشید.
• قطرههای بیحس کننده :بیحس کنندهها
داروهای از بین برنده درد میباشند که چشمهای
شما را در عرض چند ثانیه بیحس میکنند .این
قطرهها بایستی در مطب پزشک استفاده شود
و هرگز در خانه به کار نروند .استفاده مکرر
از آنها میتواند به سطح چشم شما صدمات
جدی بزند.
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 10توصیه
برای میانوعده غذایی
کودکان
2
1

خوراکیها و تنقالت فاقد ارزش
غذایی را از خانه دور نگه دارید
با این عمل ،فرزند شما برای دریافت
شیرینی ،شکالت ،چیپس و دیگر تنقالت
اصرار و پافشاری نخواهد کرد .اگر آنها را
در دسترس نگه ندارید و کودک بداند که
این مواد غذایی درخانه موجود نیست ،با
انتخاب میانوعدههای سالم یک الگوی
خوب برای فرزندتان ایجاد میشود.

میانوعده مناسب معموال شامل مواد غذایی است
که بتواند مقداری از انرژی ،امالح و ویتامینهای
مورد نیاز بدن را تامین کرده و ایجاد سیری
کاذب نکند .مصرف میانوعده مناسب باید باعث
رسیدن انرژی و مواد غذایی مورد نیاز سلول شود.
مواد غذایی که بتوانند این انرژی مورد نیاز را به
بدن برسانند ،عبارتند از :ساندویچ نان و پنیر که
میتواند همراه با گردو ،خیار و گوجه فرنگی
مصرف شود؛ انواع سبزی ،مانند :هویج ،انواع
میوههای خشک و تازه ،دانههای گیاهان (مثل
مغز پسته ،بادام) ،کیکهای خانگی که میتوانند
به همراه شیر خورده شوند و انواع ساندویچ تهیه
شده در منزل مثل کوکو ،کتلت و غیره.
باید توجه کنید که میان وعدههای غذایی
کودکان نباید کسالتآور باشند .برای بسیاری
از کودکان میانوعدههای غذایی ،حکم نوعی
سرگرمی و تفریح را دارند .برای دانستن
چگونگی تهیه میا ن وعدههای غذایی سالم
درکودکان ،میتوانید از توصیههای این مقاله
مدد بگیرید.

نگاه

کتاب رژیم درمانی کراوس 2008
سمانه نظری
کارشناس تغذیه

تالش به سمت مصرف
غالت کامل و دانهها
غالت کامل در تامین انرژی و تقویت بنیه
کودکان مفیدند .مواد غذایی دارای غله کامل
نظیر بیسکوییتها و نانهای تهیه شده از
آرد سبوسدار را در میانوعدههای غذایی
کودکانتان بگنجانید.

مخلوط کردن و ترکیب نمودن اقالم غذایی
شما میتوانید ترکیبی از اقالم غذایی سالم را به فرزندتان ارائه کنید .این
هنر شماست که بتوانید ترکیبهای خوشمزهای را از اقالم غذایی سالم
و مختلف برای فرزندتان تهیه کنید .برای مثال میتوانید میوههای تازه و
سبزیهای خام مثل هویج را آغشته به ماستهای چکیده طعمدار کنید و
به کودک بدهید یا کره بادام زمینی را روی سیب ،موز ،کرفس و غیره بمالید
و آن را به کودکتان بدهید.

3
تقویت استقالل در کودکان
سبزی یا میوههای آماده برای خوردن را در
یخچال نگه دارید .میتوانید میوههای آماده
برای خوردن را در یک کاسه یا ظرف در
دسترس قرار دهید .غالت کامل کم شکر،
میوههای کنسرو شده و بستهبندی شده در
آب خودشان و دیگر اقالم غذایی سالم را
در یک کابینت در دسترس یا در قفسه یا
یخچال به صورتی که در دسترس کودکتان
باشد قرار دهید ،تا او بتواند به هنگام
گرسنگی در برداشتن خوراکیها استقالل
داشته باشد.

4

اگر فرزندتان نیاز دارد که میانوعدهاش
را در حین راه رفتن یا در مسیر رفتن
به جایی صرف کند ،میتوانید از اقالم
ی که امکان ریختن یا چکیدن از آنها
غذای 
وجود ندارد ،استفاده کنید

منوی غذایی کودکتان را گسترده کنید
ارائه اقالم غذایی به فرزندتان را محدود
نسازید و تا حد امکان فهرست غذایی
کودکتان را گسترده سازید .مواد غذایی
نامعمولتر را نیز به فرزندتان ارائه دهید.
برای مثال آناناس ،فلفلهای قرمز یا
زرد ،انبه ،دانههای سویای بوداده و
غیره.

5
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نگاه
دوستی با صبحانه
میتوانید غذاهای مرسوم در صبحانه نظیر
نیمرو و نان سنگک (نان سبوسدار) را به عنوان
یک میانوعده مغذی و سالم به فرزندتان دهید.

7
میانوعده مناسب معموال شامل مواد
غذایی است که بتواند مقداری از انرژی،
امالح و ویتامینهای مورد نیاز بدن را
تامین کرده و ایجاد سیری کاذب نکند

6

ارائه اقالم غذایی به فرزندتان را محدود
نسازید و تا حد امکان فهرست غذایی
کودکتان را گسترده سازید

دریافت طعم شیرین از میانوعدههای غذایی سالم
میانوعده های غذایی برای کودکان نباید لزوما بی مزه یا کم مزه باشند .برای ارضای ذائقه
شیرینیدوست فرزندتان ،میتوانید پودینگهای خوشمزه عاری از چربی همراه با ماستهای
یخی یا قطعات میوه یخزده را به عنوان جایگزینی سالم برای بستنی به فرزندتان ارائه نمایید.
همچنین میتوانید پورههایی خوش طعم با استفاده از موادی نظیر شیر کمچرب ،ماست
کمچرب و میوههای تازه یا یخ زده تهیه نمایید.

سرگرمکننده ساختن خوراکیها
میتوانید نان و پنیر را به اشکال قشنگ برش
دهید تا برای کودکتان جذاب گردند .میتوانید
کباب میوه تهیه کنید یا به کودکتان نشان دهید که
چگونه تکههای خرد شده میوه را با چوبهای
غذاخوری ژاپنی -چینی (چاپستیک) بخورد.
همچنین میتوانید به سلیقه خودتان اقالم
غذایی را به اشکال مختلف در ظرف غذا
بچینید تا برای کودک جذاب و مفرح گردند
(برای مثال صورتکهای با نمک ،کلمات و
دیگر اشکال جذاب).

باید توجه کنید که میان وعدههای
غذایی کودکان نباید کسالتآور
باشند .برای بسیاری از کودکان میان
وعدههای غذایی حکم نوعی سرگرمی
و تفریح را دارند

8
10

مشخص کردن مکان صرف میانوعده
مصرف میانوعدهها را به مکانهای معینی محدود کنید .با
این کار فرزندتان را از دریافت بیحساب کالری به دلیل عدم
تمرکز بر غذا خوردن در مواقع تماشای تلویزیون نجات خواهید داد.
اگر فرزندتان نیاز دارد که میانوعدهاش را در حین راه رفتن یا در مسیر
ی که امکان ریختن
رفتن به جایی صرف کند ،میتوانید از اقالم غذای 
یا چکیدن از آنها وجود ندارد ،استفاده کنید .برای مثال میتوانید از
ساندویچها یا لقمههای کوچک ،محصوالت غله کامل ،یک موز ،یک
شیر پاکتی کوچک (به همراه نی) و دیگر اقالم سالمی که امکان ریختن
آنها در حین راه رفتن کم است ،استفاده کنید.

فریب برچسبهای غذایی را نخورید
غذاهای تجاری تحت عنوان کمچرب یا
عاری از چربی ،میتوانند همچنان پر از
کالری و سدیم باشند .همچنین غذاهایی
با عنوان گولزننده عاری از کلسترول،
میتوانند غنی از چربی ،چربی اشباع شده
و شکر باشند؛ لذا برای دانستن تمام ماجرا
باید محتویات غذایی برچسبهای غذایی را
کامل بخوانید و تنها به تیترهای گول زننده
عاری از کلسترول یا عاری از چربی ،اکتفا
نکنید.

9
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اصطالحات چشم پزشکی

نگاه

Choroid

Acute Retinal Necrosis: ARN

نكروز حاد شبكيه كه غالبا به دنبال عفونت
هرپسی (ویروس تبخال) ،تخريب گسترده در
شبكيه اتفاق ميافتد .الزم است بيمار بستري
شده و متناسب با سطح بدن به صورت تزریقی
ضد ويروس (آسيكلووير) دريافت كند.

Age-Related Macular Degeneration:
)AMD/ ARMD (dry & wet

دژنرسانس ماكوالی ناشي از سن :داراي دو
نوع ( wetاگزوداتيو) و ( dryغير اگزوداتيو)
ميباشد .در نوع  wetعروق خوني جديد
تشكيل ميشود .مشخصه نوع  dryوجود دروزن
( )drusenو تغيير در اليه پيگمانته شبكيه ()RPE
است .دژنرسانس ماكوال علت اصلي نابينايي
برگشتناپذير در افراد مسن است.

كوروئيد (مشيميه) :الي ه عروقي -رنگدانهاي
ديواره چشم كه بين شبكيه و صلبيه قرار گرفته
است.
[Supra]choroidal hemorrhage
Expulsive choroidal hemorrhage

خونريزي در مرز اسكلرا و كوروئيد (و
فضاي مجازي بين آن دو)
هرگاه اين خونريزي ضمن عمل جراحي و
به صــورت نــاگـــهاني بـــروز يـابد به
آن expulsive choroidal hemorrhage
گويند .در شكل شديد اين عارضه ،خونريزي
در فضاي ذكر شده ،تمامي محتويات چشم
را از زخم جراحي به بيرون ميفرستد و
بروز آن يكي از فاجعهآميزترين عوارض
اعمال جراحي چشم به حساب ميآيد.
بستن زخم در اسرع وقت ،حتي با گذاشتن
انگشت در محل زخم يا بستن آن با هر نخ
جراحي در دسترس ،بسيار مهم است .توصيه
ميشود بيمار طی چند روز آينده تحت عمل
اسكلروتومي و ويتركتومــي قرار گيرد .در
محاوره به آن  expulsiveگفته ميشود.
Choroidal Neovascularization: CNV/
Choroidal Neovascular Membrane: CNVM

نو-رگزايي در كوروئيد كه معموال در ماكوال
اتفاق ميافتد و با تهاجم به شبكيه منجر به
خونريزي ،به همريختگي ساختار شبكيه و
كاهش شديد ديد ميشود .دليل شايع آن
 wet ARMDاست.

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
عضو هیات علمی -کارشناس پرستاری
Cystoid Macular Edema: CME

جمع شدن مايع در بافت ماكوال كه موجب
كاهش حدت بينايي ميشود.

Floater

مگسپران؛باافزایشسن،درزمينهنزديكبينيباال،
در اثر ضربه ،التهابهاي چشمي و اعمال جراحي،
زجاجيه ساختار يكدست خود را از دست ميدهد
و در قسمتهايي آبكي ميشود و همينطور از
چسبندگيهاي خود از پل خلفي كنده ميشود.
هنگام جدا شدن از فوندوس بخشي از پشتيبان
عصبي بخصوص در اطراف ديسك را با خود جدا
كرده و به داخل فضاي ويتره ميآورد .عبور نور از
زجاجيه ،ساي ه اين اجزا را روي شبكيه مياندازد و
فرد گمان ميكند در مسير ديد او مانعي وجود دارد
و آن را به صورت سايه مگس ،پشه يا رشتههايي
در جلوي ديد خود توصيف ميكند .از آنجا كه اين
اجزاي ناهمگون داخل شبكيه شناور بوده و در حال
حركت هستند ،كدورت احساس شده در ميدان
ديد فرد جابهجا ميشود.
در يووئيت نيز به دليل واكنشهاي التهابي در ويتره
و شناور بودن سلولهاي ايمني و همچنين در
خونريزي زجاجيه به دليل شناور شدن گلبولهاي
قرمز و لختههاي خون ،اين عالمت ديده ميشود.
Posterior Vitreous Detachment: PVD

Drusen

دروزن :رسوبات گرد زردرنگ متعدد با
اندازه متفاوت در قطب خلفي شبكيه كه
اغلب با افزايش سن ديده ميشود .اشكال
بيمارگونه و شديد دروزن در ناحيه ماكوال
 dry AMDايجاد ميكند.
Anti VEGF
)(Vascular Endothelial Growth Factor

يك مهاركنند ه رشد عروق در درمان
بيماريهايي كه در آنها نو-رگزايي عامل
بيماري به حساب ميآيد؛ مانند ،wet ARMD
رتينوپاتي ديابتي ،گلوكوم نئوواسكوالر و
همچنين بيماريهايي كه در قرنيه باعث نو-
رگزايي ميشود .همكاران ويتره و رتين در
محاوره به آن «آنتي ِو ِجف» ميگويند!

Chorioretinal atrophy

اصطالحي عام جهت توصيف فرآيند پيري
در كوروئيد و شبكيه يا توصيف اين وضعيت
در بيمار با نزديكبيني باال
Color blindness

نقص در درك رنگ (در فارسي به آن كور
رنگي گفته ميشود).

جداشدگي خلفي ويتره :هرگاه زجاجيه از
چسبندگيهاي خلفي خود به شبكيه جدا
شود  PVDبروز مييابد.
 PVDموجب شناور شدن كدورتهايي در
فضاي ويتره شده و عالمت مگسپران را ايجاد
ميكند .در اين موارد گاهي جدا شدن زجاجيه
از شبكيه همراه با كشش شبكيه به سمت مركز
چشم ميباشد .اين حالت ميتواند عالمت
مرتبط ديگري با عنوان جرقه زدن ( )flashingرا
ايجاد كند .در موارد شديد ،اين كشيدگي منجر
به پارگي شبكيه و سپس جداشدگي آن ميشود.
عالمت مگسپران و بروز  PVDمعموال
خوشخيم هستند و تنها مراقبت الزم،
توضيح وضعيت باليني و اطمينانبخشي به
بيمار است اما در هنگام بروز حاد آن الزم
است فرد تحت معاينه شبكيه قرار گيرد.
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آفرینش ها
شما را نمیدانم اما زندگی من در این پنج دههای
که از آن میگذرد  ،همواره در خط باریکی میان
واقعیت و خیاالت سپری شده و گاه وقتی به
خود آمده و با واقعیاتی روبهرو شدهام ،آن وقتی
بوده است که لحظات طوالنی از عمر را غرق
در خیاالت و توهمات به سر بردهام .لحظاتی
که وقایع آن مثل روز برایم روشن و قابل اثبات
بودهاند اما زمانی بعد ،گویی همه این بظاهر
واقعیات مثل کاخهای شنی فرو ریختهاند و تو
انگار همه را در یک خواب خوش بعدازظهر از
سر گذراندهای.
شاید برایتان پیش آمده که گاهی در درک
برخی وقایع یکسان چقدر با دیگری اختالف
داریم ،گویی این واقعه برای هریک ازما به
طور کامال متفاوتی ظاهر میشود و ما چیزی
از آن واقعیت را حس میکنیم و در آن چیزی
میبینیم که با آنچه دیگری میبیند در تضاد
و تخالف است .اشتباه نشود منظورم اختالف
در نوع برداشت یا تفاوت در عوالم فکری و
نظری نیست ،بلکه منظورم متفاوت دیدن همین
واقعیتهای (بظاهر) عینی و مسلمی است که
هر روزه از پیش چشممان عبور میکند.
چیزهایی که در این لحظه برای من واقعیاند و
قابل لمس و تاثیرگذار اما برای تو کوچکترین
نشانهای از واقعیت در بر ندارند .شاید نیاز به
آوردن شاهد و مثال نباشد چرا که هریک از
ما بارها چنین موقعیتهایی را تجربه کردهایم؛
وقتی به منظرهای خیره شدهاید و مات و مبهوت
ماندهاید؛ در حالی که در همان لحظه ،همان
منظره کمترین تاثیری در همراه شما نگذاشته،
وقتی کتابی را خواندهاید یا فیلمی دیدهاید و
چیزی از آن دستگیرتان نشده ،در حالی که
دوست یا همکارتان آن را شاهکار میخواند
و دهها قطعه از آن را برایتان شاهد میآورد
که شما نه دیدهاید و نه میتوانید ببینید ،وقتی
نتایج کار یا فعالیتی را در اطرافتان بهعینه حس
میکنید اما دیگری درست خالف این نتایج را
گزارش میکند ،وقتی با کسی برخورد میکنید
که در آن واحد در شما تاثیر خوب و مثبتی
میگذارد اما در دوستتان تاثیر بد ومنفی و
بسیاری از این نمونهها همه گویا حاکی از این
حقیقت است که ما در مواجهه با واقعیتها
و موضوعات عالم بیرون از خود درک و
فهم مشابه و یکسانی نداریم (با وجود آنکه
این واقعیات در عالم خارج به یک گونه رخ
دادهاند) .گویی هر یک از ما واقعیت را آن طور
که خود میخواهد و ساختمان ذهنی او اجازه
میدهد درک و دریافت میکنیم.
اما کدامیک از این دریافتها با واقعیت
منطبقتر است و کدام ساخته ذهن و تصورات
ما؟ چطور میشود مرز میان واقعیت و غیر آن
را تعیین کرد و این دو را از هم بازشناسی کرد؟

محسن شایان
کارشناس علوم آزمایشگاهی

این سوالی است که شاید بهسادگی نتوان به آن
پاسخ داد.
البته اهل فکر و فلسفه پاسخهای متنوعی را
در این خصوص پیشنهاد کردهاند که صحت

و سقم آنها پای خودشان و قوت استداللی که
میآورند! من فقط به تجربه عمر دریافتهام که
قدرت ذهنی انسان همانطور که میتواند در
واقعیت های این عالم سیر کند و مجهوالتی از
مو باریکتر را بشکافد و آن را بخوبی توضیح
دهد و در اختیار همگان قرار دهد ،به همان
اندازه توانایی دارد دل به عالم خیاالت بسپارد،
واقعیت را انکار کند ،آنچه را نیست ،هست
تصور کند و حتی با اثبات و وضوح کامل وقتی
را که همگان شب میپندارند ،حداقل برای
خود روز روشن تلقی نماید.
اما اگر ادعای این حقیر را تا حدی بپذیرید و
برای خود و عالم انسانی این دو حد توانایی را
قائل شویم و امکان خطاهای فاحش را در درک
واقعیت ،امری اجتناب ناپذیر در زندگی بدانیم
و به قول بزرگی خود را کامال انسان فرض
کنیم نه انسان کامل! شاید بتوانیم در مقابل
آنچه واقعیت به نظر میرسد کمی محتاطتر و
متواضعتر عمل کنیم و وقتی تصمیم میگیریم
حکمی صادر کنیم یا قضاوتی انجام دهیم ،زود
اقدام نکنیم.

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.
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 ،می توانند جهت نشر یا
معرفی آثارشان با داخلی  2427خانم
خطیبی تماس بگیرند و جهت گفتگوی
مطبوعاتی با داخلی  2442خانم
احمدی فرد تماس بگیرند.
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مـنزل خـود
را زیبـاتر کنید!
شاید یادتان نیاید چند مرتبه سعی کردهاید
چیدمان یک میز پذیرایی را عوض کنید یا
تعدادی وسیله جانبی به اتاق بیفزایید ولی هر
بار یک چیز درست از آب در نمیآمده است.
ممكن است شما از نفیسترین وسایل تزیینی
در خانه خود استفاده کنید ولی اگر جای آنها
درست نباشد یا تناسب كافی نسبت به هم
نداشته باشند ،طراحی شما هرگز درست و
تاثیرگذار نخواهد بود.
تنها چیزی که در اطمینان از صحت دکوراسیون
به آن نیاز دارید ریاضیات پایه است .فقط یک
کسر ساده را به خاطر داشته باشید .این قانون در
مورد همه چیز ،از تقسیم پردهها تا حجم مبلمان
در یک اتاق ،پوشش شومینه ،کاغذ دیواری ،یا
حتی تعداد وسایل میز پذیرایی صدق میکند.
شومینه و پوشش آن باید یکسوم اندازه دیوار
باشد .آیینه یا وسایل تزیینی که باالی تختخواب
یا مبل قرار دارند ،باید در حدود دوسوم پهنای
مبل یا تختخواب باشد.
بیشتر مردم ،کاناپههای بسیار بزرگ و قالیچههای
بسیار کوچک برای منازل خود میخرند .در
حالی كه مبلمان شما باید دوسوم فضای خانه

را اشغال کرده و یک سوم را برای رفت و آمد
خالی بگذارد.
یک میز آرایش بزرگ در یک اتاق کوچک
چندان بد نیست ،البته اگر رنگ تیرهای برای
دیوار و وسایل گرانقیمت تزیینی و وسایل
بزرگ برای اطراف آن انتخاب کنید.
یکی از بزرگترین اشتباهات دکوراسیون،
آویختن یک چلچراغ کوچک در اتاقی بزرگ
است .قطر اتاق را با دو برابر کردن عرض آن به
دست آورید .اندازه قطر اتاق در واحد متر هر
چقدر بود ،چلچراغ باید همان قطر را در واحد
سانتیمتر داشته باشد.
شما میتوانید از قانون دوسوم برای گلآرایی
نیز استفاده کنید ،اندازه گلدان باید یک سوم
ارتفاع فضای در دسترس باشد.
هنگامی که قصد چسباندن حاشیههای کاغذ
دیواری را دارید ،ارتفاع دیوارها را اندازه
گرفته و تقسیم بر سه کنید .حاشیه را در فاصله
یکسوم از باال یا دو سوم از پایین نصب کنید.
من به شما قول نمیدهم که همیشه
دکوراسیونتان موفق از آب درآید ولی حداقل
از قانون دو سوم برای رعایت تناسب استفاده

منبعwww.tarsimpress.com :

نسیم خطیبی
دبیر آفرینش ها

کنید.
 .1اگر در بین لوازم دكوراسیون منزلتان شی
قدیمی و ارزشمند وجود دارد ،به هنگام
چیدمان لوازم به صورتی عمل كنید كه شی
یا اشیای مورد نظر ،مركز توجه قرار گیرند.
در ضمن میتوانید با نورپردازی این جلوه و
مركزیت را مضاعف كنید.
 .2برای كفپوش سرامیك اتاقی كوچك ،از
سرامیكهایی با ابعاد بزرگ استفاده نكنید.
همان طور كه كاربرد سرامیكهای كوچك
برای فضاهای بزرگ جایز و مناسب نیست .در
واقع وسعت فضا با ابعاد سرامیك مورد نیاز
رابطه مستقیم دارد.
 .3از قرار دادن گیاهان و بخصوص گلهای
طبیعی بودار و معطر در اتاق خواب خود و
كودكانتان بپرهیزید .استراحت شما به مدت
چندین ساعت در این فضا و تنفس هوایی
كه عطر گل در آن پراكنده است ،احتمال بروز
حساسیت را افزایش میدهد ،بخصوص برای
افرادی كه زمینه مساعدی برای حساسیت
دارند .در این شرایط به جای گلهای طبیعی از
انواع گلهای مصنوعی استفاده كنید.
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مىتوانید زیباترین پرده آشپزخانه یا رومیزى را
تهیه كنید .اگر قصد تعویض مبلمان اتاق نشیمن
را دارید از خرید مبلمان بزرگ و تیره خوددارى
كنید .مطمئنا گذاشتن یك مبل راحتى یا كاناپه با
طرحى متفاوت در گوشه اتاق ،زیبا و شكیل تر
از قرار دادن چندین دست صندلى و مبل است.
اشیاى قدیمى را دور نریزید .با انداختن یك
رومیزى رنگى روى چهارپایههاى چوبى
قدیمى مىتوانید بهترین میز عسلى (میز كنار
مبل) را داشته باشید.
عكسهایتان را در آلبوم تلنبار نكنید .برخى از
آنها را قاب كنید و روى میز یا بوفه قرار دهید.
این گونه هم خاطرات دلنشین یادآورى مىشود
و هم اتاق جلوهاى زیبا پیدا مىكند .اگر جاى
اضافه براى گذاشتن كتابخانه دیوارى ندارید
یك گوشه اتاق را از كف تا سقف قفسه بزنید
كه جایى باشد براى كتاب ،CD ،آباژور ،گلدان
و حتى اثاثیه غیرضرورى.
الزاما تمامى مجسمه و اسباب زینتى را نباید
از مغازههاى لوكس فروشى تهیه كرد ،گاهى
مجسمههاى كاغذى و كاردستىهاى كودكان،
زیباتر از مجسمههاى خراطى شده آفریقایى است.

 .4پیش از ایجاد اشكال معماری در قالب
سقفهای كاذب ،آرك ،گچبریها ،دیواركوبها
و غیره ،باید تاثیر ناشی از این عناصر در محیط
را در نظر بگیرید؛ به عنوان مثال ساخت سقف
كاذبی با ابعاد بزرگ و مدلدار در فضایی كه از
ارتفاع زیادی هم برخوردار نیست ،نه تنها زیبا
به نظر نمیآید ،بلكه سقف موجود را از آنچه
كه هست كوتاهتر نشان میدهد.
 .5از پرده هایی كه از لحاظ طرح و رنگ با
محیط مورد نظر هماهنگ نیستند ،استفاده نكنید.
 .6گستردن یك تخته فرش خوش نقش و
نگار برای فضایی كه همه رنگها مالیم بوده یا
دكوراسیون پارچهای روی لوازم و حتی سطح
زمین که اثری از طرحها و نقوش چندانی به
چشم نمیخورد ،تنوع خاصی به وجود آورده و
انتخابی به جا محسوب میشود.
 .7كاربرد رنگهای تند برای فضاهایی كه افراد
به منظور انجام كار در آنجا حضوری طوالنی
مدت دارند به لحاظ دكوراسیونی و روحی
نادرست است.
 .8در پروژه نورپردازی داخل خانه برای حفظ
ایمنی بیشتر ،نورپردازی پلهها را از یاد نبرید.
نصب چراغ در باال و پایین هر مجموعه پله
كافی خواهد بود.
 .9ایجاد یك طیف رنگی مناسب در فضای
آشپزخانه ،با چرخش رنگهای انتخابی
در قالب لوازم دكوراسیون بزرگ و حتی
خردهریزها انجام پذیر است.

از پرده هایی كه از لحاظ طرح و رنگ
با محیط مورد نظر هماهنگ نیستند،
استفاده نكنید
 .10از كفپوشهای پالستیكی مانند مكالئوم و
لینولئوم برای پوشش كف آشپزخانه استفاده
نكنید زیرا در مجاورت مستقیم با آب كنده
میشوند.
برخالف تصور برخى از خانمها ،براى تغییر
دكوراسیون منزل نیاز به هزینههاى سنگین و
گزاف نیست .راههاى زیادى وجود دارد كه
با انجام آنها مىتوانیم خانهاى زیبا و دلنشین
بسازیم .فقط كافى است ذوق و سلیقهمان
را به كار ببریم و از وسایل ظاهرا بیهوده و
دورریختنى حداكثر استفاده را ببریم .در
اینجا به معرفى ریزهكارىهایى مىپردازیم كه
مىتواند شما را در چیدمان منزل به بهترین
وجه یارى نماید.
براى زیبا و صمیمى جلوه نمودن اتاق نشیمن،
مبلمان را در فاصلههاى نزدیك به هم قرار
دهید .از پارچههاى رنگى ندوخته و بلند به
جاى پرده اتاق یا رومبلى استفاده نمایید .براى
روشنایى اتاق به جاى نصب لوسترهاى بزرگ
از تعدادى المپ هالوژن و شمع استفاده كنید.
تعدادى شمع در اشكال مختلف جمعآورى
كنید و در كنار پنجره و روى میز یا اُپن
آشپزخانه قرار دهید .از پارچههاى ساده و
بی استفاده با كمك روبان و پارچههاى رنگى
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محمدرضا شاه محمدی
بهیار

بگـو حرف حق ،تا حـق پناهت
گرت خنجر کشند از سر به پایت
ز خنجــر هم ز دل کاری نشاید
به اذن او شـــود هر چی که آید
کــند الل و کر و کور و پریشان
که ناید هیـــچ دلیلی را ز برهان
خرم بگـــردان روزگــارت
برو ّ
که این دنیا نمـــیگردد به کامت
الهـــی این دلم ســیراب گردان
ز دیــدار عزیــــزان و رفـیقان
عـــزیزان و رفیقانی که صــافند
هـــمانانی که دائم پاک پــاکـند
شرت
صـداقت باش به امر خیر و ّ
فرســتد مزد آن آخر به دســتت
الهی! الهی!الهی! مرا با خود ببر هرجا که خواهی
		
همان جایی که معصومان را بردی
					
امامان و رسوالن خدایی
						

هانیه شاه محمدی

فرزند محمدرضا شاه محمدی

رسم روزگار
چرا رســم ما شـــــده دوز و کلـــک
چرا جای حـــرف میدیم فحش و کتک
چــــرا مــیکنیم ما آدمهــــا رو لــه

چــــرا داریــــم از خدا هـــم ما ِگلـه

چـــرا ما جلـــوی بعضـــــیها خوبیم
واســــه اینــــکه کارها رو پیش ببریم

نغمه غمگین
تقدیم به تمامی پدران آرمیده در دل خاک و
تقدیم به پدر مهربان و از دست رفتهام

فاطمه فشندی نژاد
بهیار
خســتگیهای دلم ،پشت پرچــــین نگـــاهش گم میشد

وقـــــتی مضــــطـرب از حــــال دلـــــم دو دو مــــیزد
ســـــنگینــی بغض دلم ،مثـــــل قاصـدکها سبک میشد
وقــــــتی تو هــــــوای بهاری ســـبز چشماش ،باز میشد
خــــــــشم از زمـــونهها ،تو سکوت صورتش محو میشد
وقـــــتی چشام تو آســـــمون مهتابی صورتـش زل میزد
آرزوهـــــای محال من ،توی دستای بابام ،جون میگرفت
وقتی تو سجاده به سوی خدا بلند میشد ،برام دعا میکرد
اما مثـــــل یــــک نســـــیم سبک رفـــــت از صورت من
مثل یــــــک رگبار بــــهار مـــــیبارید و خزید تو دل من
حاال من نغـــــــمه غـــــــمگین دلمو چه جــوری باز کنم
غـــــــمهای خـــــــودمو چه جــــــوری توی دلم جا بکنم
«آقــــــا جــــــون» با غــــــروب غــــــمبـــــار خـــودت
سپــــــــیده صــــــــــــبح رو تــــــــو دل شبم جا کردی
پـــــــــــرده خـــــــــاطـــــــــــرات خوب خــــــودت رو
با رفتنــــــــت تــــــــوی صنــــــدوقچه دلـــــم تا کردی
پشـــــــــتم شکـــــــست وقتی رو شونههای جمع بردنت
وقــــتی به انـــــــزوای خاکهای ســــــرد ســـپـــــردنت

زومـــن رومــــون
چرا وقتی دوربیــنا،
َ

تسبیحمـون تو دست و رومون به آسمون
چرا مــــردم واســــــه نفـع خودشون
ِ
قــلـــب این و اون
پا مــــیذارن روی
چرا حــــرف حــــق خریـــدار نداره
چــــرا اصـــــل زنـــدگی ِ
آب و نون
چرا احـــــترام فــــقط با پـــول میاد
مـــگه اون رفــــتگـر تــو خــیابــون
رفــــته از دیــــوار مردمــــا بــــاال
که حقــــیرآمـــــیزه بهــش نگاهمون
ما که اعتـــــقاد داریم برتــــرینـــیم
عیــــب و ایـراد واســـمون راه نــداره
چند دفـــــعه شده بپـــرسیم از خــدا
که واســــه چی بندههـاشو دوست داره
واسه پــــول یا واســـــه شهــرتشون
خـــــونه یا حــــساب بانــــکیشون
یا واســــه صــــاف و بی آالیشیشون
قلبا که عکـــــس خداست نـقاشیشون
دلـــی که تا اســــم یا حســینع میاد
کمــتــرین کارش آتــیش گرفـــتـنـه
دســــتی که به عــــشق باب الحـوائج
مــــیـره بــاال و رو ســـینه مـیـــزنه
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فانوس

پادشاه فصل ها

تکریم انسان در كربال

پيامهاي عاشورا ،جواد محدثي
انتخاب از :محبوبه درودیان

بر خالف جبهه باطل که به انسانها به عنوان ابزاری برای تامین خواستهها و منافع خویش مینگرند،
در جبهه حق ،مومن ارزش و کرامت دارد .کرامتش هم نشات گرفته از ارزش حق است .انسانها
احترام دارند و به لحاظ ایمانشان مورد تکریمند ،معیار هم تقوا و ایمان و تعهد است نه رنگ و زبان
و قبیله و نژاد و منطقه جغرافیایی .امام حسینع در عاشورا ،به یاران خویش عزت بخشید ،آنان را
با وفاترین یاوران حق نامید؛ خود را به بالین یکایک یاران شهیدش میرساند و سر آنان را بر دامن
میگرفت .بین آنان تفاوت قائل نمیشد .هم بر بالین علیاکبرع حاضر شد ،هم بر بالین غالم خویش.
در دین ما سیه نکند فرق با سفید
یک جا رخ غالم و پسر بوسه داد و گفت
شخصیت دادن به افراد با ایمان و فداکار در راه خدا و دین ،پیام عاشورا است که از رفتار حسین
بن علی(ع) آموخته میشود .جامعهای که وارث فرهنگ جهاد و شهادت است ،باید به چنین
انسانهای از جان گذشته ،به جانبازان و آزادگان ،به خانوادههای شهدا و ایثارگران ،حرمتی عظیم
قائل شود ،تا این خط خدایی ،همواره پر جاذبه و دوست داشتنی بماند و مشتاق ،داشته باشد.
وقتی ُحر بیدار شد و توبه کرد و به اردوی امام پیوست ،تردید داشت که امام حسین او را میپذیرد
یا نه؟ سوال ُحر « َهل لی مِن تَوبه؟»؛ آیا برای من توبهای هست ،نشان دهنده نقطه امید او به
بزرگواری امام حسینع بود .حضرت هم توبه و بازگشت و حقگرایی او را ارج نهاد و با سخن
وب اهللُ َع َ
لیک» ،او را به بخشایش و رستگاری امید داد.
«ن َ َعم ،یَتُ ُ
این ارج نهادن به مقام یک انسان تائب است که خود را از ظلمت رهانده و به نور رسانده است.
هر چند سابقهای تیره و گناهآلوده دارد ،ولی اینک به نور ،ایمان آورده است« .جون» غالم ابوذر بود.
روز عاشورا از امام حسینع اذن میدان خواست .امام به او رخصت داد که از صحنه بیرون برود و
کشته نشود؛ چرا که در روزهای سخت و دشوار ،همراه این خاندان بوده لذا االن مجاز است که جان
خویش را بر گیرد و برود .ولی جون به پای امام افتاد و بوسید و گریست و درخواست کرد که اجازه
یابد خونش با خون اهلبیت در این میدان آمیخته شود .امام هم اجازه داد .به میدان رفت و پس از
جنگی دالورانه به شهادت رسید و امام به بالین او آمد و دعایش کرد :خدایا چهرهاش را نورانی و
بدنش را خوشبو ساز و او را با محمدص و آل او محشور کن .این نیز نمونهای از تکریم انسان بود،
در آن میدان کرامت و شرافت .ارج نهادن امام به فداکاری یارانش ،تکریم انسان و انسانیت بود.
سیدالشهدا ع کنار پیکر خونین اصحاب شهید خویش میآمد ،آنان را آغشته به خون میدید و عطر
شهادت را از آن اجساد مطهر استشمام میفرمود و در ستایش از آنان و مالمت قاتالنشان میفرمود:
«قتَله َک َقت َله النّبیین و آ ِل النبیّن»؛ قاتالنی ،همچون قاتالن پیامبران و دودمان رسوالن! یعنی یاران
شهیدش را همسنگ و همتراز با پیامبران الهی میدانست و قاتالن آنان را همچون کشندگان پیامبران
الهی .شخصیت دادن به افراد با ایمان و فداکار در راه خدا و دین ،پیام عاشورا ست که از رفتار حسین
بن علیع آموخته میشود .جامعهای که وارث فرهنگ جهاد و شهادت است ،باید به چنین انسانهای
از جان گذشته ،به جانبازان و آزادگان ،به خانوادههای شهدا و ایثارگران ،حرمتی عظیم قائل شود ،تا
این خط خدایی ،همواره پر جاذبه و دوست داشتنی بماند و مشتاق ،داشته باشد.

مهدی اخوان ثالث
انتخاب از :خاطره وکیل التجار

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر ،با آن پوستین سرد نمناکش.
باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،
با سکوت پاک غمناکش.
ساز او باران ،سرودش باد
جامه اش شوالی عریانی است.
ور جز اینش جامه ای باید،
بافته بس شعله زرتار پودش باد!
گو بروید ،یا نروید،
هر چه در هر جا که خواهد ،یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان،
چشم در راه بهاری نیست.
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید؛
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردونسای
اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش
می چمد در آن
پادشاه فصل ها ،پاییز...
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کم هزینهترین لذتهای دنیا

اگه كمی و فقط كمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را كمی بهتر كنیم بسیاری
از لذتها نه وقت زیادی میخواهد و نه پول زیادی .پس نباید منتظر تغییرات زیادی در یک
روزی كه معلوم نیست كی میآید باشیم .عظیمترین تجارب بشر در کوچکترین اتفاقات
نهفته است.
 گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم. سعی كنیم بیشتر بخندیم. تالش كنیم كمتر شکایت كنیم. با تلفن كردن به یك دوست قدیمی ،او راغافلگیر كنیم.
 گاهی هدیههایی كه گرفتهایم را بیرونبیاوریم و تماشا كنیم.
 بیشتر دعا كنیم. در داخل آسانسور و راه پله و ...با آدمهاصحبت كنیم.
 گاهی نفس عمیق بكشیم. لذت عطسه كردن را حس كنیم. قدر سالمت را بدانیم. زیر دوش آواز بخوانیم. سعی كنیم با حداقل یك ویژگی منحصر بفردبا بقیه فرق داشته باشیم.
 گاهی به دنیای باالی سرمان خیره شویم. با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم. -برای انجام كارهایی كه ماهها مانده و انجام

نشده در آخر همین هفته برنامهریزی كنیم!
 از تفكر درباره تناقضات لذت ببریم. برای كارهایمان برنامهریزی كنیم و آن را طبقبرنامه انجام دهیم .البته كار مشكلی است!
 مجموعهای از یك چیز (تمبر ،برگ ،سنگ،كتاب و) ...برای خودمان جمعآوری كنیم.
 در یك روز برفی با خانواده ،آدم برفی بسازیم. گاهی در حوض یا استخر شنا كنیم ،البته اگركنار ماهیها باشد بهتر است.
 گاهی از درخت باال برویم. احساس خود را درباره زیباییها به دیگرانبگوییم.
 گاهی كمی پابرهنه راه برویم! بدون آنكه مقصد خاصی داشته باشیم،پیادهروی كنیم.
 وقتی كارمان را خوب انجام دادیم مثالامتحاناتمان تمام شد ،برای خودمان یك
بستنی بخریم و با لذت بخوریم.
 -جلوی آینه بایستیم و خودمان را تماشا كنیم.

چشم پزشکان مسلمان
يكي از دانشمندان مسلمان كه در شاخه
چشمپزشكي بسيار درخشيد ،حنين بن
اسحاق عبادي (264ـ 194هجري قمري)
ميباشد كه قريب به دو قرن قبل از شيخ
الرئيس ميزيست .ظهيرالدين بيهقي در كتاب
خود به نام «تاريخ حكماء االسالم» در رابطه
ن بن اسحاق ،نخستين
با وي ميگويد« :حني 
كسي بود كه زبان يوناني را تفسير و معني
كرد و آن را به سرياني و عربي برگرداند.
حنين در دوران مأمون و معتصم ميزيست.
او در بغداد به دنيا آمد و در شام پرورش
يافت و علمپزشكي را در مدرسه جنديشاپور
فرا گرفت .آنگاه به سرزمين روم كوچ كرد
و در آنجا زبان يوناني را آموخت .سپس در
دوران مامون به عراق بازگشت و  95كتاب به
سرياني و  39كتاب به عربي ترجمه كرد .او
عالوه بر اين ،كتابهاي متعددي در پزشكي
تاليف كرد».
در بيشتر كتب تاريخ پزشكي از حنين بن
اسحاق به عنوان بزرگترين و مشهورترين
مترجم ياد ميشود كه به چندين زبان از

لیال احمدی فرد
همکار روابط عمومی

 سعی كنیم فقط نشنویم ،بلكه به طور فعالگوش كنیم.
 رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم. وقتی از خواب بیدار میشویم ،زنده بودن راحس كنیم.
 زیر باران راه برویم. كمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش كنیم. قبل از آنكه مجبور به رژیم گرفتن بشویم،ورزش كنیم و مراقب تغذیه خود باشیم.
 چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج را یادبگیریم.
 اگر توانستیم گاهی كنار رودخانه بنشینیم ودر سكوت به صدای آب گوش كنیم.
 هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم. احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نكنیم. به دنیای شعر و ادبیات نزدیكتر شویم. گاهی از دیدن یك فیلم در كنار همه اعضایخانواده لذت ببریم.
 تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه كنیم. از هر آنچه كه داریم خود و دیگران استفادهكنیم ،ممكن است فردا دیر باشد.

این شماره :حنينبن اسحاق عبادي

جمله سرياني ،يوناني ،عربي و فارسي توانايي
داشت .وي براي كسب معاش ،به شغل ترجمه
ميپرداخت ،به همين جهت مأمون براي ترجمه
كتب مختلف ،به او مال فراوان ميداد و او را در
دوران حكومت خود ،ریيس مترجمان قرار داد.
شهرت حنين بن اسحاق در ترجمه آنچنان باال
گرفت كه دشمنان وي شروع به غرضورزي
نموده و بر او حسد ميورزيدند .به نحوي كه
عليرغم عالقه وافر او به كسب دانش و تاليف
چندين كتاب پزشكي ،دشمنانش ميگفتند:
«حنين مترجم است نه اهل كشفيات علمي».
برخالف گفتههاي دشمنان ،حنين نه تنها
مترجمي توانا و ماهر بود بلكه در پزشكي نيز
مهارت زيادي داشت .توفيق طويل در كتاب
خود به نام «العرب و العلم في عصر االسالم
الذهبي و دراسات علميه اخري» ميگويد:
«حنين بن اسحاق نخستين كسي بود كه
دربارهچشم درد ،يك شيوه علمي به زبان عربي
ارائه كرد .كتاب او به نام العشر مقاالت في
العين نخستين كتابي است كه در چشمپزشكي،
با شيوه علمي نوشته شد .اين كتاب با تصاوير

فانوس

رقیه چمانی
کارشناس پرستاری

جالب همراه است .اين اشكال اولين و
دقيقترين شكلهايي بود كه در كالبدشكافي
چشم شناخته شده بود« ».حنين بن اسحاق،
نخستين مترجم كتابهاي پزشكي يوناني
بويژه تاليفات جالينوس و بقراط است .كتاب
نفيس «العشر مقاالت فيالعين» شامل ده مقاله
است كه در طي سيسال نگاشته شده و سپس
به صورت يك كتاب تدوين يافته است .اين
كتاب را بايستي به عنوان يكي از مهمترين
آثار مسلمانان در رابطه با چشم پزشكي
محسوب نمود ،چرا كه در واقع كتاب حنين
آغازگر جهشي بود كه در متن تمدن اسالم
در چشمپزشكي ايجاد شد .اين كتاب پس
از ترجمه در اروپا نيز بسيار شهرت يافت و
مورد توجه متخصصين اين رشته قرار گرفت.
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کتاب من چارلی
محمدجواد عرب رحمتی
همکار کارت زنی

غذای ویژه

سرآشپز

چارلی چاپلین میگوید آموختهام که با پول میشود
خانه خرید ولی آشیانه نه،
رختخواب خرید ولی خواب نه،
ساعت خرید ولی زمان نه،
میتوان مقام خرید ولی احترام نه،
میتوان کتاب خرید ولی دانش نه،
دارو خرید ولی سالمتی نه،
خانه خرید ولی زندگی نه و باالخره،
می توان قلب خرید ،ولی عشق را نه!
آموختهام که ...تنها کسی که مرا در زندگی شاد میکند کسی است که به من میگوید :تو مرا
شاد کردی.
آموختهام  ...که هرگز نباید به هدیهای از طرف کودکی ،نه گفت.
آموختهام  ...که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم ،دعا کنم.
آموختهام  ...که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،همه ما احتیاج
به دوستی داریم که لحظهای با وی به دور از جدی بودن باشیم.
آموختهام  ...که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر میخواهد ،فقط دستی ست برای گرفتن دست
او و قلبی ست برای فهمیدن وی.
آموختهام  ...که پول شخصیت نمیخرد.
آموختهام  ...که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی میکند.
آموختهام  ...که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم
میتوانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.
آموختهام  ...که چشمپوشی از حقایق ،آنها را تغییر نمیدهد.
آموختهام  ...که این عشق است که زخمها را شفا میدهد نه زمان.
آموختهام  ...که وقتی با کسی روبهرو میشوم انتظار لبخندی جدی از سوی من دارد.
آموختهام  ...که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم.
آموختهام  ...که زندگی دشوار است ،اما من از او سختترم.
آموختهام  ...که فرصتها هیچگاه از بین نمیروند ،بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده
ما را تصاحب خواهد کرد.
آموختهام  ...که لبخند ارزانترین راهی است که میشود با آن ،نگاه را وسعت داد.
روزی حاکمی پاداش بزرگی را در نظر گرفت تا به کسی
که شایسته دریافت آن باشد ،اهدا کند .حاکم به همراه
تعدادی از سران و بزرگان مخفیانه به جمع مردم عادی
رفته و دستور داد سنگ بزرگی را در راه ورودی شهر
قرار دهند .و از دور رفت و آمد مردم را نظارهگر شدند.
دیدند عدهای بی تفاوت و با زحمت از کنار سنگ و از
جاده خاکی و سنگالخ عبور میکنند .تا اینکه جوانی سر
رسید و با تالش فراوان آن سنگ را جابجا کرد و راه را باز
کرد .حاکم بالفاصله دستور داد پاداش به آن جوان بدهند.
عدهای از سران معترض شدند که برای جابهجایی یک
سنگ پاداش زیادی است .حاکم گفت« :این پاداش برای
کسی که مشکالت را از سر راه مردم بردارد ،ناچیز است».

جواد میرزایی
همکار آزمایشگاه

آش دوغ

مواد الزم
نخود
برنج
آب
سبزی آش
ماست و دوغ
نعناع و پیاز داغ

یک لیوان
یک پیمانه
به مقدار کافی
 750گرم
به مقدار کافی
به اندازه دلخواه

دستور تهیه
ابتدا نخود را که قبال خیس کردهایم در
قابلمه ریخته و نصف قابلمه را آب میریزیم
و میگذاریم تا بپزد ،سپس برنج و سبزی را
هم در قابلمه میریزیم و کمی نمک به آن
اضافه میکنیم و میگذاریم تا مواد خوب
بپزد .آش را گاهی باید به هم زد تا ته نگیرد،
وقتی آب آش کم شد و آش جا افتاد و دیگر
آبی روی آش باقی نماند ،آن را از روی
شعله برداشته و میگذاریم سرد شود ،سپس
ماست را با همزن به هم زده و کمی دوغ
به آن اضافه میکنیم یا دوغ خالی را به آن
اضافه کرده و هم میزنیم و بعد با نعناع داغ
و پیاز داغ آن را تزئین میکنیم.

پاسخ جدول شماره قبل

پا
د
ا
شن

یکی

شاهرخ کوثری
مسئول کارت زنی
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باران و بهار نصیری

زهرا و یوسف قراجه داغی

احسان نصراله فر

سجاد پرموزه

به دلیل کیفیت پایین چاپ در شماره گذشته ،تصویر
برخی از اشخاص که در شماره پیشین نامطلوب بود،
مجددا در این شماره چاپ گردیده است.
دبیر فانوس
تصاویر فرزندان دانش آموز خانواده فارابی براساس
پایه تحصیلی آنان مرتب شده است.
دبیر فانوس

نیما و طاها عابد

محمد شریفی

ستایش بخشی پور
نوه خانم بلکاهه
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