ندا ی افرابی  -زمستان 1391

ندا ی افرابی  -زمستان 1391

3

سرمقاله

6

سامانه نظام پیشنهادات

4
در دومین جشنواره عالمه طباطبایی كه  22اسفند
 1391در نهاد رياست جمهوري با حضور دکتر
احمدي نژاد ،برگزار شد؛ دکتر هرمز شمس،
استادبازنشسته گروه رتین بیمارستان فارابی ،به عنوان
فرد برگزیده ،معرفی شد...

10

گفتگو با رتبه اول بورد تخصصی

 12معرفی بخش

 14گیاه جادویی
14
صبر زرد با نام علمی  Aloeveraنام گیاهی از تیره
سریشیان و بومی آفریقای شمالی است .صبر زرد
معموال بدون ساقه بوده ولی برخی از آنها دارای
ساقهای بسیار کوتاه هستند...

 16آموزش سالمت به بیمار
 19گزارش یک خدمت
 24اصطالحات چشم پزشکی

26
شایعترین نوع مغالطه و خطای سیستماتیک که
در ذهن ما رخ میدهد خطای ذهنیتگرایی است
و این خطا وقتی پیش میآید که بگوییم چیزی
درست است...

29

30

گاهشماری در ایران باستان

عیدانه

• 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.

ندای فارابی به صورت فصلنامه انتشار می یابد.
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دبیر تحریریه :بهارک صالحی
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دبیر اجرایی :معصومه عزیزی
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به احسن الحال بیندیشید
بهارک صالحی
دبیر تحریریه

زمین یک بار دیگر در مدار خویش چرخی میزند و ما در امتداد
راهی ناگزیر ،یک سال تجربه را پشت سر خواهیم گذاشت .اینک
فرصتی است که به سر انگشت تامل  365صفحه را ورق بزنیم و
به داوری خویش بنشینیم و آنگاه بر رگ غفلت خویش نیشتری
بزنیم و اگر روزهای روشن و لحظههای ناب در گذشتهمان یافتیم،
مصمم و استوار به تکثیر آن لحظهها بپردازیم تا گستره زندگیمان
بیشتر همراه شکوفایی و بالندگی گردد .اگر به مرور سال گذشته
نشستیم ،مباد راهی که آمدهایم فریبمان دهد که تنها زمانی میتوان
بالید و بزرگ شد ،که به راه نیامده بیندیشیم و رهروان پیشتاز را
فرا چشم داریم .باید به پژواک گامهایی گوش بنهیم که غفلت را
نپذیرفتند و تا نهایت جاده از فراز و نشیبها گذر کردند و سربلند،
مقصد و مقصود را دریافتند.
آغاز سال ،هنگامه تحول است؛ همانگونه که زمزمههای ما در
ثانیه های نخست هر سال این است« :یا مقلب القلوب و االبصار،
یا مدبر اللیل و النهار ،یا محول الحول و االحوال ،حول حالنا الی
احسن الحال» .باید فکری کرد برای قلوب و ابصار ،قلب را آینهای
باید کرد رو به آفتاب و سبزه و باران تا بشیر روشنی و رشد باشد،
باید بصر را پنجرهای گشود به سمت خود یافتن و دریافتن .باید به
احسن حال اندیشید که آن ،لحظه لحظه خوب شدن است ،قدم به
قدم باال رفتن تا به خدا رسیدن.
سال نو مبارک

جناب دکتر سیدفرزاد محمدی

آنچه انسان را به اوج موفقیت میرساند ،گوهر اراده،
خواستن و تالش است.
بدینوسیله کوششهاي بيدريغ حضرتعالي را در نشریه
ندای فارابی ،قدر مینهیم؛ اميد است با استعانت از
درگاه الهي به موفقيـتهاي روزافزون دست يابيد.
سربلند باشید و کامروا
دکتر محمود جباروند

تماس با نشریه
رایانامه:

newsletter@farabihospital.com
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ایوب منتی
مسئول روابط عمومی

نداي فارابي
محوريترين ابزار فعاليت
روابط عمومي در بيمارستان
هما نطور كه در نخستین شمار ههای ندای
فارابی به نقش و جايگاه روابط عمومي
يك سازمان اشاره كرديم ،روابط عمومي
در هر سازماني ،سامانه برقراري ارتباط
موثر ،نزديك و سازنده مديريت آن سازمان
با ديگر بخشها اعم از بخشهاي دروني
يا بيروني محسوب ميشود؛ با برقراري
اين ارتباط به نحوه شايسته ،امكان تطابق
بروندادهاي يك سازمان با نيازهاي بيروني
فراهم ميشود.
اكنون روابط عمومی به عنوان يك اصل
اساسي در مديريت پذيرفته شده است و افراد
و موسسات براي رسيدن بهتر به مقاصد خود
نيازمند حسن رابطه و درك متقابل و توسعه
و تفاهم با يكديگر و عموم مردم ميباشند.
مديران سازمانها به داليل فوق در تشكيالت
خود اقدام به تاسيس واحدي تحت عنوان
روابط عمومي ميكنند تا از اين راه ارتباط
مفيدي را با افراد داخل و خارج سازمان
برقرار نمايند .دست اندركاران چنين دفاتري
همه روزه در تالشند با استفاده از تكنيكها و
تخصصهاي حرفه روابط عمومي به گسترش
تفاهم و ارتباط موثر بپردازند.
يكي از اين تكنيكهاي حرفه روابط عمومي در
جهت برقراري ارتباط و نهادينه كردن فرهنگ
گفتمان در يك سازمان ،مجالت و نشريههاي

درون سازماني ميباشد .بيمارستان فارابي نیز
در اين راستا از سال  1388اقدام به تاسيس
واحد روابط عمومي به صورت حرفهاي
نمود؛ هرچند كه قبل از آن فعاليتهاي روابط
عمومي تا حدودي توسط واحد سمعي و
بصري انجام ميگرفت.
از شهريور ماه  1388همزمان با تاسيس
واحد روابط عمومي ،مجله نداي فارابي
منتشر گرديد؛ اين نشريه در ابتدا به صورت
ماهنامه و دوماهنامه منتشر میگردید و
اکنون نیز به صورت فصلنامه انتشار آن
ادامه خواهد یافت و تاكنون  23شماره آن
منتشر شده است.
نشريه نداي فارابي با هدف اطالع رساني،
آموزش ،برقراري گفتمان درون سازماني،
ايجاد فضاي همكاري و ارتباطالت درون
بخشي تاسيس شد و شامل  6بخش آينه،
میراث و خاطرات ،پنجره ،نگاه ،آفرینشها
و فانوس میشود .در طول اين مدت مجله
نداي فارابي با تالشهاي سردبير محترم و
همكاران عزيز اين نشريه ،همچنين ريیس و
مدير محترم بيمارستان به محوريترين ابزار
توسعه فرهنگسازي و فعاليت روابط عمومي
در بيمارستان فارابي تبديل گرديد.
در طول انتشار اين نشريه ،سردبير محترم بارها
از همكاران بيمارستان در خواست همكاري و

نوشتن مقاله داشت كه همكاران آن شور و
شوق همكاري در مجله را نشان ندادند؛ البته
اين نداشتن رغبت در جوامع در حال توسعه
يك امر طبيعي است.
با اين حال از چندي پيش دکتر سیدفرزاد
محمدی ،سردبير ندای فارابی ،بعد از سه
سال ،فراخوان سردبيري را منتشر كرد كه
متاسفانه كسي حاضر به قبول مسئوليت
نشد ،تا اينكه دکتر جباروند ،اين مسئوليت
خطير را به دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان
محول كردند.
در اولين جلسهاي كه توسط همكاران نشريه
نداي فارابي برگزار شد ،قرار شد كه اين
نشريه با همان ساختار قبلي ولي با تغييراتي
اندك به كار خود ادامه دهد.
لذا بنده الزم ميدانم از جانب خود و همكاران
نشريه از زحمات جناب آقاي دكتر سيدفرزاد
محمدي که به عنوان سردبير نقش ارزندهاي
در تاسيس نشريه نداي فارابي داشتند ،كمال
قدرداني و تشكر را داشته باشم.
همچنين اميدوارم بتوانيم در آينده از همكاري
و مشورتهاي ايشان در ادامه اين مسير مهم
بهرهمند شويم و نداي فارابي همچون گذشته
منتشر گردد و به كار خود ادامه دهد.
در خاتمه از خانواده بزرگ فارابي دعوت به
همكاري مينماییم.
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اعطای جایزه
عالمه طباطبایی
به دکتر هرمز شمس

در دومین جشنواره عالمه طباطبایی كه  22اسفند
 1391در نهاد رياست جمهوري با حضور دکتر
احمدي نژاد ،برگزار شد؛ دکتر هرمز شمس،
استادبازنشسته گروه رتین بیمارستان فارابی ،به
عنوان فرد برگزیده ،معرفی شد.
دکتر شمس ،مقاالت بسیاری در زمینه چشم
پزشکی دارد و سردبیر مجله چشم پزشکی ایران
است .عالوه بر این با مجالت متعددی نظیر مجله
بینالمللی اربیت ،بریتیش ژورنال ،مجله جامعه
جراحان و مجله چشم پزشکی سینا ومجله
برگزیدههای جراحی همکاری دارد .کتاب بهجت
وی به عنوان کتاب برتر سال ،برگزیده شده است.
بنياد ملي نخبگان از سال گذشته اعطای جايزه
عالمه طباطبايي به نخبگان و پژوهشگران برتر
رشتههاي علوم پايه ،پزشكي و فني و مهندسي را
بنا گذاشته و امسال اعطاي جايزه شهيد آويني به
هنرمندان برجسته كشور را نيز آغاز كرده است.
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امضاي تفاهم نامه همکاري،گامی نوین در جهت توسعه
کانون نوآوری خانواده جنوب غرب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
روسا ،نمایندگان و کارشناسان بیمارستان ها و
مراکز تحقیقاتی عضو کانون توسعه نوآوری
خانواده جنوب غرب دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،روز یکشنبه  91/11/29در بیمارستان
فارابی ،تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
با امضاي اين تفاهم نامه ،اعضای کانون در
جهت تبادل نظر و داد و ستد تجربه های موفق
در حوزه توسعه سازمانی ،تدوین نقشه های
عملکردی سازمان و پردازش ایده های نوآورانه،
با يکديگر همکاري خواهند داشت.
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی در اين
نشست ضمن استقبال از تشکیل کانون توسعه
خانواده جنوب غرب دانشگاه ،این اقدام را
در جهت اتحاد و انسجام بیمارستان ها موثر
دانست.
دکتر قاسمی نژاد ،معاون آموزشی بیمارستان
جامع زنان و نماینده نوآوری این بیمارستان
نیز در حاشیه این جلسه در سخنانی ،تشکیل
این کانون را فرصتی برای استفاده از امکانات
و تجارب مراکز عضو قلمداد نمود و از آن به

عنوان «باقیات صالحات» نام برد.
همچنین دکتر سیدفرزاد محمدی ،نماینده
نوآوری بیمارستان فارابی برگزاری چشنواره
نوآوری را گامی در جهت تبدیل ماهیت
دانشگاه از مدل سنتی به دانشگاه نوآور
دانست.
پناهی ،کارشناس نوآوری بیمارستان بهارلو،
ضمن اشاره به همکاری خوب بیمارستان
فارابی ،از ابتکار عمل ستاد نوآوری دانشگاه در
تشکیل کانون های نوآوری استقبال نموده وآن
را فرصتی برای بحث ،تبادل نظر و همكاري
مراکز دانست.
شایان ذکر است ،بر اساس مفاد این تفاهم نامه
اعضای کانون توسعه نوآوری خانواده جنوب
غرب دانشگاه متعهد شدند در برپایی و برگزاری
غرفه در دومین جشنواره نوآوری که روزهای
 12و  13اسفند  91در سالن همایش های رازی
برگزار می گردد با یکدیگر همکاری کنند.

بازدید نماينده سازمان بهره وري آسيا
از بیمارستان فارابی
دکتر قادر ،نماینده سازمان بهره وری آسیا ( )APOبه همراه دکتر رحمانی و دکتر غنی زاده از سازمان
ملی بهره وری ایران ،روز چهارشنبه  91/11/11از بیمارستان فارابی بازدید کردند.
طی این بازدید که از ساعت  9تا  14ادامه داشت ،گروه بازدیدکننده به همراه دکتر مخترع ،مدیر
بیمارستان فارابی در بخش های مختلف بیمارستان حضور یافته و از نزدیک با نحوه ارائه خدمت
و روند ارتقای فرآیندهای داخلی بیمارستان آشنا شدند.
این گروه در ادامه ،طی نشستی با مدیریت و کارشناسان حوزه مدیریت بیمارستان به ارائه مشاوره
در زمینه ارتقای بهره وری سازمانی پرداختند.
سازمان بهره وری آسیا در واقع یک سازمان میان دولتی منطقه ای بوده که ماموریت آن ،همکاری
در توسعه اقتصادی-اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام از طریق افزایش بهر ه وری است.
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پنجمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی فارابی

پنجمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی
فارابی همزمان با چهارمين سمينار کاربردی
فيزيك در چشم پزشكي و سومين همايش
تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي روز
پنجشنبه  91/12/17در سالن همایشهای رازی
برگزار شد.
درمراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان
این جشنواره دکتر جباروند ضمن تقدیر از
پژوهشگران و اساتید ،تاسیس مجموعه فارابی
توسط پروفسور شمس و همکارانش را رحمتی
الهی خواند و افزود« :مجموعه فارابی حیات
خود را مرهون بزرگمردی است که زندگی
خود را وقف چشم پزشکی کشور کرد».
وی در ادامه خاطر نشان کرد به علت تشابه نام
این جشنواره با جشنواره وزارت علوم و برای
ارج نهادن به قدر و منزلت پروفسور شمس
از سال آینده جشنواره فارابی به «جشنواره
شمس» تغییر نام خواهد داد.
وی در پایان گفت« :ما منتظر همه همکاران
جوانمان هستیم و با تمام توان از طرحهای
پژوهشی ایشان پشتیبانی میکنیم».
سپس دکتر فاطمه علیپور ،دبیر علمی جشنواره،
ضمن ارائه گزارشی از نحوه شکلگیری
جشنواره چشم پزشکی فارابی و روند رو به
رشد آن ،گفت« :با توجه به پیشتازی جامعه
چشم پزشکی در عرصه پژوهش ،این جشنواره
به منظور ایجاد فرصت برای ارائه دستاوردهای
چشم پزشکی شروع به کار کرد تا عالوه بر
جشنوارههای ملی و بین المللی ،به طور ویژه از
پژوهشگران حوزه علوم بینایی و چشم پزشکی
قدردانی شود».

وی پس از آن به این مساله اشاره کرد که آثار
ارسالی به جشنواره پنجم در  9زیر شاخه در 2
گروه بالینی و غیر بالینی مورد بررسی و داوری
قرار گرفته است.
در ادامه دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان
فارابی ،در مورد نحوه داوری جشنواره پنجم و
مالکهای ارزیابی آثار توضیحاتی را ارائه نمود.
وی با مقایسه آمار شرکت کنندگان در جشنواره
چهارم و پنجم بیشترین رشد را در بخش تالیف
برتر و پژوهشگر برتر جوان عنوان کرد.
دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور محمدقلی
شمس با دعوت دبیر جشنواره به پشت تریبون
آمد و از تغییر نام جشنواره چشم پزشکی
فارابی به جشنواره شمس ابراز خرسندی نمود.
وی با یادی از خدمات ارزنده و ماندگار پدر
گفت« :مهمترین تاثیری که تکریم بزرگان دارد،
ایجاد دلگرمی در جوانان و اثبات این نکته
است که هرکس برای این مملکت کاری انجام
دهد خدمتش ماندگار است».
دکتر سیدفرزاد محمدی نیز در سخنانی ضمن
مطلوب خواندن رقابت در جوامع علمی ،حضور
شخصیتهای علمی برجسته را موجب غنای
جشنوارهها دانست و از اساتیدی که با شرکت در
این جشنواره به توسعه نهادهای حرفهای چشم
پزشکی در کشور کمک کردند ،قدردانی نمود.
در پایان پنجمین جشنواره چشم پزشکی و علوم
بینایی فارابی ،برگزيدگان خود را در گروههاي
مقاله برتر انگلیسی ،ابداع یا اختراع ،پایان نامه
برتر ،طرح پژوهشی برتر ،تالیف برتر ،پژوهشگر
برتر جوان و پژوهشگر برتر ارشد معرفی و
تندیس و لوح جشنواره را به آنان اهدا نمود.
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اسامی برگزيدگان پنجمین جشنواره چشم
پزشکی و علوم بینایی فارابی به اين شرح است:
 دکتر رامک روحیپور (مقاله برتر انگلیسیبالینی)
 فاطمه سوری (مقاله برتر انگلیسی علوم بینایی) دکتر محمود جباروند (ابداع یا اختراع برتر) دکتر سیدفرزاد محمدی (طرح پژوهشی برتر) دکتر گلشن لطیفی (پایان نامه برتر بالینی) دکتر سحر جلودارزاده (پایان نامه برتر علومبینایی)
 دکتر مسعود محمدی (تالیف برتر) دکتر ساسان مقیمی و دکتر محمدطاهر رجبی(پژوهشگر برتر جوان بالینی)
 دکتر مهدی خبازخوب (پژوهشگر برترجوان غیر بالینی)
 دکتر محمدعلی جوادی (پژوهشگر برترارشد بالینی)
 دکتر عباسعلی یکتا (پژوهشگر برتر ارشد غیربالینی)
 دکتر محمدتقی توسلی (برگزیده ویژهجشنواره)

دکتر محمدعلی جوادی

باید افراد مستعد در حوزه پژوهش را شناسایی و از آنان حمایت کنیم

پنجمین جشنواره چشم پزشکی و علوم
بینایی فارابی روز پنجشنبه  91/12/17در
سالن همایشهای رازی برگزیدگان خود را
در  9زیر شاخه ودو گروه بالینی و غیر بالینی
معرفی نمود.
دکتر محمدعلی جوادی ،رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی لبافینژاد و برگزیده
این جشنواره در گفتگو با روابط عمومی
بیمارستان فارابی اظهار داشت« :قلبا معتقدم
برگزاری این جشنوارهها در معرفی و نشان
دادن راه به محققین بخصوص محققین جوانی
که میخواهند تازه کار خود را شروع کنند،
بسیار موثر است».
دکتر جوادی خطاب به مسئولین و مدیران

حوزه بهداشت و درمان گفت« :بایستی جوانان
را برای شرکت در این جشنوارهها تشویق و
حتی حضور دستیاران را در جشنواره الزامی
کرد».
وی همچنین به کادر هیات علمی و دستیاران
تخصصی و فلو شیپهای چشمپزشکی توصیه
کرد با حضور خود در جشنواره از فرصت به
دست آمده برای پژوهش استفاده نمایند.
وی جشنواره فارابی را پربار توصیف کرد و
گفت« :سال به سال شاهد بالندگی و پربارتر درمورد گسترش پژوهش در گروه پزشکی
شدن این جشنواره هستیم .حرکت بسیار خوبی گفت« :مسلما هرکدام از اعضای هیات علمی
شروع شده و به امید خدا در آینده شاهد ثمرات و دستیاران در یکی از حیطههای درمان،
آموزش یا پژوهش توانایی دارند .باید افراد
آن خواهیم بود».
پژوهشگر ارشد برتر جشنواره پنجم فارابی مستعد در حوزه پژوهش را شناسایی و از آنان
حمایت کنیم».
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سامانه نظام پيشنهادات

یک ایده

یک پیشـنهاد

یک راه حـل بهتر

آینه

لیال احمدی فرد

نظام پيشنهادات ،تجليگاه ابتكارات و خالقيتهاي فردي و گروهي و گسترش روحيه مشاركت در ميان کارکنان در جهت بهبود فرآيند و كيفيت
ارائه خدمات است .فلسفه بهكارگيري نظام پيشنهادات ،افزايش توان شوراي مديريتي در مقابل خواستهاي متغير مصرفكنندگان خدمات آنان
ميباشد .بهكارگيري صحيح تجربه ،انديشه ،آراء و عقايد پيشنهاد دهندگان در هر رده شغلي و مشاركت دادن آنان در فعاليتهاي سازمان ،گامي مهم
در جهت پيشرفت هر چه بيشتر سازمان بزرگتر دانشگاه است.
پیشنهادگیری در نظام پیشنهادها
نظام مديريت مشاركتي مبتني بر دريافت پيشنهادهاي کارکنان در خصوص رفع تنگناها و راههاي توسعه فعاليت سازمان ،بررسي طرحها و
پيشنهادهاي دريافتي در يك كميته تخصصي ،ارزيابي بهترين پيشنهادها و ايجاد زمينه مساعد براي عملي ساختن آنها و بهرهمندي کارکنان از مزاياي
ناشي از اجراي پيشنهادهاي مؤثر و مفيد ميباشد؛ از آنجا كه در نظام مديريت مشاركتي ،کارکنان خود را در اتخاذ تصميمهاي راهبردي براي ايجاد
تحول سهيم ميدانند ،همكاري و همدلي بيشتري نسبت به اجراي طرحها و پيشنهادهاي پذيرفته شده نشان ميدهند و از مقاومت در برابر تغييرات
و تحوالت پرهيز ميدارند .بدين وسيله مديريت با سهولت بيشتري ميتواند در اجراي طرحهاي جديد ،به موفقيت دست يابد.
اهداف راه اندازي سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه:
• ارج نهادن به شخصيت وجودي کارکنان و پاسخ به نيازهاي ثانويه افراد.
• بهبود روابط کار از طريق افزايش اعتماد متقابل بين مديريت و کارکنان.
• ايجاد انگيزش در کارکنان براي ترغيب آنان به مشارکت در فعاليتهاي مختلف شرکت.
• افزايش روحيه همکاري و تعلق بين کارکنان و شرکت.
• همسو سازي هدف هاي کارکنان با اهداف شرکت .
• تقويت حس مسئوليت و زمينهسازي براي بروز خالقيت کارکنان.
• اصالح بهينه امور نه تنها در محدوده وظايف و مسئوليتهاي فردي بلکه در تمام زمينههاي ممکن.
• ارتقاي بهرهوري کارکنان و تامين رضايت آنان.
• اجراي قانون
تفاوت ایده و پیشنهاد:
ايده :يک مفهوم يا يک اثر ذهني است .اين پديده محصول قوه خالقيت افراد است و ميتواند يک کلمه يا يک عبارت کوتاه باشد .در نظام
پيشنهادهاي سازمان« ،ايده» را بذر پيشنهاد هم مينامند.
پيشنهاد :هر نوع نظر ،فکر و راهکاري که بتواند وضعيت موجود را آسانتر ،سريعتر ،صحيحتر ،ارزانتر ،ايمنتر و مطلوبتر کند و متضمن ارائه
راهحل يا برنامه اجرايي است.
نکته :شرط الزم براي پذيرش يک پيشنهاد ،تکميل بودن فيلدهاي اطالعاتي معين شده در سامانه و ارائه شواهد و مستندات تکميلي است .در صورت
ناقص بودن اطالعات ارائه شده در پيشنهاد ،موضوع ذکر شده صرفا به عنوان ايده تلقي ميگردد.
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آینه
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نکات مهم:
 .1آدرس پایگاه اینترنتی  http://pishnahad.tums.ac.irميباشد.
 .2اطالعات پيش فرض براي ورود کليه کارکنان به سامانه مکانيزه مديريت پيشنهادها و بانک ايده دانشگاه به ترتيب ذيل مي باشد:
			
کلمه عبور پيش فرضa123456789 :
نام کاربري (ثابت :شماره کارمندي)

جشنواره نوآوري دانشگاه علوم پزشكي تهران

دومين جشنواره نوآوري دانشگاه علوم پزشكي
تهران روز شنبه  12اسفند ماه  91در سالن
همايشهاي رازي آغاز به كار كرد.
در اين جشنواره دو روزه ،نمايشگاهي از
توانمنديها و دستاوردهاي نوآورانه بيمارستان
فارابي و مركز تحقيقات چشم پزشكي در قالب
غرفه كانون توسعه نوآوري خانواده جنوب غرب
دانشگاه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت.
هنگام بازدید دکتر منصوری ،رییس دانشگاه
و دکتر ترابی ،دبیر ستاد نوآوری از غرفه
بیمارستان فارابی؛ دكتر سيدفرزاد محمدي،
نماينده نوآوري بيمارستان فارابي ،به معرفي
كانون و اقدامات صورت گرفته براي تحكيم
بنيان اين كانون و انسجام اعضاي آن پرداخت و
به برگزاري كارگاه  5دقيقه از كار براي نوآوري،
برگزاري جلسه همانديشي روسا و مسئولين
مراكز عضو و امضاي تفاهمنامه همكاري بين
آنها و برگزاري نشست خبري اشاره کرد.
دکتر جباروند ،رییس و دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان
فارابی ،نیز ضمن حضور در غرفه کانون توسعه
نوآوری خانواده جنوب غرب دانشگاه با اعضای این
کانون دیدار و گفتگو کردند.
دکتر جباروند نوآوری را موجب سرزندگی
و شادابی دانشگاه دانست و فعالیت گروهی
بیمارستانها در قالب کانونهای نوآوری را موجب
افزایش توانمندی و پیشرفت ایشان عنوان کرد.
کانون توسعه نوآوری خانواده جنوب غرب
دانشگاه متشکل از بیمارستانهای فارابی،

بهارلو ،ضیائیان ،رازی ،روزبه ،جامع زنان
و شهید اکبرآبادی و مراکز تحقیقاتی چشم،
پوست و بیماریهای تاولی ،روانپزشکی و
مرکز ملی مطالعات اعتیاد است.
در آیین تقدیر این همايش نیز که روز يكشنبه
 13اسفندماه  1391برگزار شد ،دکتر محمود
جباروند رییس كانون توسعه نوآوري خانواده
جنوب غرب دانشگاه ،تندیس جشنواره و
لوح تقدير دریافت کرد .دکتر ترابی ،دبیر
ستاد نوآوری دانشگاه در این مراسم تشکیل
کانونهای توسعه نوآوری در دانشگاه را از
دستاوردهای مهم توسعه فضای نوآوری در

دانشگاه عنوان کرد .سپس دکتر گتمیری ،مدیر
روابط عمومی دانشگاه ،طی سخنانی به مرور
سخنان مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت و
نقش نوآوری در توسعه کشور پرداخت .در
ادامه این مراسم ،دکتر منصوری از تصویب
روز نوآوری توسط شورای عالی انقالب
فرهنگی و ثبت این ایده به نام دانشگاه علوم
پزشکی تهران خبر داد.
در پایان از کتاب نوآوری دانشگاه ،کتاب
اولینها ،کتاب فهرست ایدهها و کتاب فهرست
بهبود فرآیندها توسط دکتر منصوری ،دکتر
الریجانی و دکتر ترابی رونمایی شد.
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اندر مزیت هیدروکسی آپاتیت

و من که راوی این ماجرا باشم سوگند خورم
که واقعیت آن گفته باشم و اگر کسی گوید
که این صادقاالطبا کذاب باشد پس شاهد از
آستین به درآورم و آن که این ماجرا بر او رفته
باشد بر همه نمایانم.
بدان روز به جایگاه کحاالن پسین قسمت
چشم شده بودم به ضرورتی« ،جوانی دیدم
رعنا و پریش» درمانده به کار خویش ،مرا
معلوم شد که در کار صناعت تعویض چهار
چرخ بر ارابکان خودکار باشد و ذره آهن در
چشم وی شده بودی به هنگام صناعت و آن
طبیب که او را فراز برکحال 1خوانند شرح
صدمات وی گفتی :من از مردمک تنگ چشم
وی سوراخ فراخ یافتهام بر شبکیه که آن را از
جای برکنده است و نیز زجاجیه را کدورت و
نوارکشانی 2حاصل آمده است و آنچه یافتهام
را رسام بوده ام و نیز شرحی از مهارت خود
بگفتی .پس آن رسم بیاوردی و بر میز نهادی
وارون ،دیگر کحاالن در آن نگریستند بی آنکه
بر بیمار نگرند و بزرگ آنان گفتی که نیک
بودی اگر با آن سه آینه 3نیز در نگریستی شاید
مرض دگر یافتی ،پس غور کردند در معالجت

که او را بایستی دراز کردن و آن ذره آهن و
کدورت زجاجیه خارج نمودن و آن سوراخ
فراخ بر الیه زیرین دوختن به ضرب اشعه
موصوف و نوار مصروف 4و آن گاز معهود
در چشم وارد کردن و بیمار دمر خواباندن و
الی آخر و آن فراز بر کحال و بیمار هر دو
کله جنباندی بر رضایت ،پس دانستم که چنین
خواهند کرد.
زمانی بگذشت تا من بدان جایگاه باز رفتم ،آن
جوان نیز بدانجا شده بود ،مرا معلوم شد که آن
معالجت را اثر نبوده است ،دگر بار مشاورت
کردند که او را بایستی خواباندن و آن مایع
لجوج 5خارج کردن و مادهای سیلیکون نام در
چشم وی وارد نمودن که شاید فرجی حاصل
آید و چنین کردند.
دیری نگذشت که آن جوان را بفرستادند به
مشاورت من ،در او نگریستم ،چشم به رنگ
آلبالو بود و به قدر نخود و بیمار از درد بیخود،
پس به درآوردن چشم حکم کردم و آنان را
گفتم که آن مرجان گرد ساخته در چشم خانه
نهند به ظرافت ،بدان امید که ظاهری نیکو پدید
آید و باشد که آن جوان بیاساید.

میراث و خاطرات

پسین بار آن بیمار را نزد خود یافتم که شادان و
خندان به سپاس آمده بود ،در وی نگریستم ،او
را چشم سالم رنگ میشی بودی و آن دیگری
که به صناعت ساخته بودند به رنگ آبی و بی
فروغ بینایی چون چشم مردگان و منحرف به
خارج به ظاهر ،سبب شادی پرسیدم گفت :مرا
بانویی در سرا باشد شایسته و پیراسته همچون
همگنان که از خردی با اشتیاق در چشمان
آبی در نگریسته ،اکنون که به حذاقت کحاالن
و ظرافت صانعان مرا چشم آبی پدید آمده
است که به خارج درمینگرد ،آن بانو پندارد
که با چشمی به رنگ مطلوب وی مدام بدو
مینگرم و در هر گوشه سرا او را میجویم ،پس
خوشدل شده و مرا مالطفت بایسته میدارد و
پیوسته گوید« :چه بودی اگر دیگر چشم تو نیز
چنین بودی!!»
ک علی صادقاالطبا
کوچ 

 -1فلوشیپ  -2تراکشن باند  -3تری میرور
 -5مایع زیر رتین
 -4آندولیزر و باند

میراث و خاطرات
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چهارشنبه سوری در بیمارستان فارابی
ساعت  18بود که وارد درمانگاه اورژانس شدم؛
از در که وارد شدم جنب و جوش عجیبی بود،
نه شادی نه غم! همکاران هر کدام مشغول کاری
بودند .خانم ذوالفقاری سرپرستار درمانگاه
اورژانس تا مرا دید ،گفت آن شب را مسئول
نتبردری از تمامی وقایع درمانگاه اورژانس
باشم؛ سالهاست که شبهای چهارشنبهسوری
شبکارم.
همکاران انتظامات مشغول نظم دادن به اوضاع
رفت و آدها بودند ،طرف راست داخل ورودی
اورژانس مسئول تریاژ پشت رایانه مشغول ثبت
ورود و ویزیت بیماران بود ،سمت چپ همکاران
دیگر در پشت میز پروندهها و کارت پنجاه
مراجعهکنندگان آسیبدیده را اسکن میکردند.
داخل اورژانس پزشکان آماده خدمترسانی
بودند .ساعات اولیه درمانگاه خلوت بود اما کم
کم رو به شلوغی نهاد .ساعت  19:30درمانگاه
شلوغ شد ،گروه فیلمبرداری هم جلوی درمانگاه
و داخل آن مستقر شدند و از آسیبدیدگان
فیلمبرداری میکردند .همکاران دفتر پرستاری،
حراست و انتظامات ،خدمات ،سمعیبصری،
بسیج و غیره همه به نوعی در جنب و جوش
بودند تا به آسیبدیدگان چهارشنبهسوری
خدمات بهتری ارائه کنند.
آقای علیزاده و پرسنل خدمات ،ویلچرها را
برای جابهجایی بیماران آماده کرده بودند،
خانم ذوالفقاری مسئولیت هریک از پرستاران
درمانگاه اورژانس را معین میکرد ،آقای بازیار
مسئول تریاژ و ثبت رایانهای اسامی بود و
خانمها رسولی و شجرکار اسامی حادثهدیدگان
را در فرمهای مخصوص ثبت میکردند.
خانمها نوراللهی و فداکار مسئول رسیدگی
به امور بیماران بستری و تشکیل پرونده و
پیگیریویزیتها و مشاورهها بودند .خانم آزادی
بیماران را به قسمتهای مربوطه راهنمایی
میکرد .در اتاق پانسمان خانم مالوردیلو به
همراه آقایان پنداشته و شاهمحمدی مشغول
پانسمان و شستشوی چشم بیماران بودند.
آقای اسکندرپور بیماران را راهنمایی میکرد
و وسایل الزم را به پزشکان میرساند .خانم
شافعی در قسمت سمعیبصری مشغول فعالیت
بود .آقای قلندر ،همکاران بسیج را در جاهای
مربوطه مستقر میکرد و رسیدگی به امور
پذیرایی را بر عهده داشت .آقای اکبری ،مدیر
پرستاری ،تمام موارد را بررسی میکردند و در
مورد کم و کاستیها تذکراتی میدادند .آقای
منتی نیز خبرنگاران و فیلمبرداران را همراهی
میکرد .دکتر سیدعلی طباطبایی نیز به عنوان
رییس بخش اورژانس به کار جمعی درمانگاه

نظارت داشت و برای پزشکان مسئولیتهایی را
تعیین میکرد .آقای انواری نیز مشغول بازرسی
اسلیتها بود تا اشکالی در عملکرد معاینه به
وجود نیاید .دو نفر از اپتومتریستها نیز مشغول
گرفتن دید بیماران و اکوگرافی از آنها بودند.
آقای فرزانه نیز از پزشکان و پرستاران پذیرایی
میکرد .آقای فتاحی هم با اینکه بازنشسته شده
اما به صورت افتخاری مشغول خدمترسانی
بود .آقای مظاهری ،مدیر کشیک و خانم
سلطانی سوپروایزر بودند .آقای خلیلوند هم
مسئول هماهنگی همکاران پرستار بود.
درمانگاه لحظه به لحظه شلوغتر میشد .ترقه
پیر و جوان نمیشناسد .پسر جوانی را آوردند
که سراپای بدنش سوخته بود .قبل از ورود به
بیمارستان فارابی ،تمام بدنش را در بیمارستان
سوانح و سوختگی پانسمان کرده بودند.
صورتش سوخته و خونآلود بود .موهای
سرش کامال سوخته بود و میگفتند انگشت
قطع شدهاش در محل حادثه جا مانده است!
پدری که دخترش را به بیمارستان آورده بود
میگفت که در پشتبام منزل مشغول تماشای
آتشبازی بودهاند که ترکش نارنجک دستی
به چشم دخترش اصابت کرده است .یک
پسر  16ساله که داخل موهای سوختهاش پر
از ذرات اکلیلسرنج بود ،منتظر بستری جهت
انجام جراحی نشسته بود .مرد میانسالی که
از چشمش خون میآمد میگفت که هنگام
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اعظم عقلی خسروشاهی
بهیار

برگشتن از مغازه به منزل جلوی پایش نارنجک
انداختند .زن و شوهر جوانی هم مراجعه کرده
بودند که چشم زن آسیب دیده بود و ظاهرا
شوهر هنگامی که قصد داشته نارنجک دستی
را از پشت بام به پایین پرتاب کند ،نارنجک
از دست وی رها شده و پس از برخورد با
زمین ،ترکشش به چشم زن جوان اصابت کرده
است .هر جا را نگاه میکردی ناله بود و خون
و سوختگی ،پدران و مادران گریان و همراهان
آشفته .ساعت  22:30آنقدر مراجعهکننده زیاد
بود که نیروی کمکی هم به کار گرفته شد.
دکتر جباروند ،دکتر مخترع و معاون سالمت
دانشگاه ،دکتر محمدپور ،نیز بر روند معاینات
نظارت داشتند .دکتر قدیری نیز مشغول پر
کردن پرونده بستری بیماران بود .از ساعت
 2نیمه شب به بعد درمانگاه تقریبا خلوتشد
اما میدانستیم که باید منتظر آسیبدیدگان
شهرستانی باشیم...
واقعا تا کی باید شاهد اینگونه فجایع از مراسم
چهارشنبهسوری باشیم؟! سنتی دیرینه و زیبا که
همه ساله اجرا میشد اما نه به این وحشتناکی!
متاسفانه امروزه برخی از جوانان این مراسم
را شبیه میدان جنگ کردهاند که بیشتر از همه
نیز خود در آن میسوزند .پدر و مادرها و
رسانهها موظفند جوانان را نسبت به خطرات
این بازیها آگاه سازند تا کمتر شاهد اینگونه
حوادث دلخراش باشیم.
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گفتگو با رتبه اول بورد تخصصی

میراث و خاطرات

دکتر زكیه واحديان اردكاني

• لطفا خودتان را معرفي كنيد.
من زکیه واحدیان اردکانی هستم ،متولد 26
مردادماه سال  1361در شهر کرمان .پدرم پزشک
هستند و عضو هیات علمی بیمارستان فیروزگر؛
مادرم دکترای فیزیولوژی دارند و استاد و عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هستند .یک برادر دارم که رزیدنت سال سوم
ارتوپدی در بیمارستان امام خمینی است.
• درباره دوران دانشجویی خود بگویید.
دوره پزشكي عمومي را از سال  1379در
دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز كرده و از
سال  1387در بيمارستان فارابی دوره دستياري
چشم را گذراندم؛ در امتحان بورد تخصصي
چشم پزشكي در سال  1391با نمره 145/33
نيز موفق به كسب رتبه اول شدم؛ در حال
حاضر به عنوان هیات علمی (ضریب  )Kدر
بیمارستان فارابی مشغول فعالیت هستم.
• فکر می کردید رتبه اول را از آن خود کنید؟
آیا قبل از این هم رتبه یا مقامی کسب کرده
بودید؟
امید زیادی داشتم اما نه به طور صد درصد
ولی تالش بسیار نمودم و دعا کردم  .رتبههای
قبلی من هم کسب مدال نقره المپیاد جهانی
شیمی در سال  ، 2000رتبه اول در علوم پایه و
پرهانترنی ،رتبه اول پره بورد و رتبه اول مجموع
کتبی و شفاهی سه سال ارتقا را نیز داشتم.
• زمانی که خبر رتبه اول شدن را شنیدید
چه حسی داشتید؟ والدین و خانوادهتان چه
احساسی داشتند؟
بسیار از به ثمر رسیدن تالشهایم شاد شدم و
مادرم از من بیشتر خوشحال شد.
•داليل موفقيت خود را در كسب رتبه اول
بورد سال  1391بفرماييد.
ایمان ،تالش و کمک خانواده

پایاننامه دکتر زکیه واحدیان
با عنوان
«بررسي بيومتريك زيرگروههاي
مختلف بيماري زاويه بسته»
برگزیده پاياننامه پژوهشي در
مقطع تخصصي(دستياري) در
چهاردهمین جشنواره ابن سینا
شده است.

• علت انتخاب رشته چشمپزشكي چه بود؟
چون چشم عضوی ظریف  ،دقیق و حساس
است و جراحی آن دقت زیادی را میطلبد.
• راهكارهاي ارتقای گروه خود را در آينده
در چه مواردي ميدانيد؟
تالش زیاد در جهت کسب اطالعات و
تکنیکهای جدید و به کارگیری این اطالعات
و تکنیکها
• اگر مجدد حق انتخاب داشتيد ،دوباره رشته
چشم پزشكي را انتخاب ميكرديد؟ چرا ؟
بله ،رشتهای بهتری از این سراغ ندارم ..
• دانشگاه علوم پزشكي تهران را چطور؟
حتما؛ به نظر من تحصیل در رشته پزشکی ،تنها
در دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزش دارد؛
زیرا این دانشگاه از قدمت زیاد ،اساتید مجرب
و دانشمند و بیمارستانهای آموزشی قوی

لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

برخوردار است.
• پيشنهاد خود را براي دستياران كه باعث
ارتقای علمي آنها مي شود ،بيان كنيد.
بیمار زیاد ببینند ،کتابهای رفرنس با زبان
اصلی هر چند با سرعت و حجم کم مطالعه
کنند ،همچنین خواندن آخرین مقاالت چاپ
شده در زمینه تخصص مربوطه را به آنها توصیه
میکنم.
•برای فوق تخصص در چه رشتهای
میخواهید شرکت کنید و چرا؟
من رشته گلوکوم را دوست دارم ،راستش
را بخواهید یادم هست سال اول که بودم در
اورژانس یک بار گونیوسکوپی کردم خیلی
از قیافه ( Angleزاویه چشم) خوشم آمد ؛ از
جهت درمانی بیماران گلوکوم بیمارانی هستند
که معموال خیلی ناتوان هستند و اگر بتوانی به

میراث و خاطرات
آنها کمک کنی کار بزرگی کردهای و از جهت
تحقیقاتی ،رشتهای است که در حال پیشرفت
است و خیلی جای کار دارد.
• يكي از خاطرات خوب خود را برايمان بيان
كنيد.
هر روزش برای ما خاطره است ،خوبی
بیمارستان فارابی در تعداد بیماران و تنوع آنان
است و اینکه به ما اعتماد دارند و دیگر برتری
آن اساتید مجرب هستند که تقریبا همیشه در
دسترس هستند؛ اما در کل دعای بیماران در
حق پزشکان بهترین خاطره میتواند باشد و
همچنین بهبودی دید بیماران.
• از عاليق خود برايمان بگوييد .اوقات
فراغت شما چگونه ميگذرد؟
دیدن فیلم با زبان اصلی و مطالعه خالصه
مقاالت جدید.
• تا کنون از دست بیماری عصبانی شدهاید؟
خب اگر در زمان معاینه با ما همکاری نکنند
طبیعتا کمی عصبی میشویم اما اینکه بخواهیم
دعوا کنیم؛ نه.
• از زیباترین لحظهها در تجربه کاریتان
برایمان بگویید.
لحظهای که بیماران دیدشان خوب میشود و
برایمان دعا میکنند ،لحظه خوبی است و همین
که به حرفشان گوش میدهیم خیلی خوشحال
میشوند.
• روزانه چند ساعت در بیمارستان مشغول به
کار هستید؟
به طور متوسط روزی  10ساعت یعنی از
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 7-6:30صبح تا  6-5بعدازظهر ،روزهای
چهارشنبه بعدازظهر هم اتاق عمل ویژه
کاتاراکت دارم.
• این واژهها شما را به یاد چه میاندازد؟
چشم :شاه بدن؛ گلوکوم :بیماری خاموش؛
موفقیت :لطف خدا
• بهترين اساتیدی كه تاكنون داشتهايد ؛ چه
كساني بودند و چرا؟
تقریبا اکثر اساتید گروه چشم بیمارستان فارابی
جزء بهترین اساتید بنده در دوره تخصص بوده
اند ،زیرا با تالش و دلسوزی بیش از حد به
تربیت دستیاران میپردازند.
• الگوي شما در كار چه كسي است؟
اساتید خوب و شایستهای که در طول دوره
تخصص چشم پزشکی از آنها تلمذ میکردهام.
• سفر خارج از کشور هم داشتهاید؟
فقط یک بار ،سال آخر دبیرستان بودم برای
المپیاد شیمی در سال  2000به کشور دانمارک
رفتم و همانطور که گفتم در این المپیاد مدال
نقره گرفتم.
• نشريه نداي فارابي را میخوانید؟ نظرتان
چیست؟
متاسفانه خیلی کم ...
• با توجه به اینکه پایان نامه شما با عنوان
«بررسي بيومتريك زيرگروههاي مختلف
بيماري زاويه بسته» برگزیده پاياننامه
پژوهشي در مقطع تخصصي(دستياري) در
چهاردهمین جشنواره ابن سینا شده است،
لطفا توضیحاتی درباره آن برایمان بیان کنید.
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پایان نامه من یک طرح تحقیقاتی بزرگ بود که
فقط یک جزء از آن را من به عنوان پایاننامه
انجام دادم .تاکنون دو مقاله منتج از آن در
ژورنال چشم پزشکی امریکا و ژورنال چشم
پزشکی اروپا منتشر شده است و تعدادی
دیگری هم در حال انجام است .استاد راهنمای
اول این پایاننامه دکتر ساسان مقیمی و استاد
راهنمای دوم هم دکتر قاسم فخرائی بودند.
• چقدر برای این پایاننامه پژوهشی وقت
گذاشتید؟
تا جایی که به یاد دارم از سال دوم ،دیماه
پروپوزال آن ثبت شد و تا سال چهارم ادامه
داشت ،تقریبا 2سال و نیم!
• فکر میکردید پایاننامه شما جزو برترینها
شود؟
حدس میزدم اما نمیدانستم رقبا چه کسانی
هستند تا اینکه  2هفته قبل از برگزاری جشنواره
با من تماس گرفتند.
چه جوایزی از این جشنواره کسب کردید؟
در جشنواره ابن سینا یک لوح تقدیر و
تندیس جشنواره را به ما هدیه دادند ،گرنت
پژوهشی هم در دفترچه نوشته شده که قرار
است به ما بدهند ولی تاکنون تماسی گرفته
نشده است.
• در پایان لطفا اگر صحبت خاصی دارید،
بفرمایید.
تشکر میکنم از رییس بیمارستان فارابی ،کلیه
اساتید دلسوز و همچنین دست اندرکاران و
سردبیر نشریه ندای فارابی.
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پنجره

اورژانس همیشه بیدار بيمارستان فارابي

يكي از حساسترين بخشهاي مراكز درماني،
درمانگاه اورژانس و فوريتهاي پزشكي
ميباشد .در بين بخشهاي مختلف بيمارستان
فوق تخصصي چشم فارابي كه وظيفه ارائه
خدمات چشم پزشكي را بر عهده دارد،
درمانگاه اورژانس از اهميت و حساسيت فوق
العادهاي برخوردار ميباشد.
اين قسمت اولين محل مراجعه بيماران حادثه
ديده و همراهان آنان ميباشد؛ با توجه به تنوع
و تعدد حوادث گوناگون كه گاهي حيات
مصدومين را تهديد مينمايد ،آمادگي كامل
نيروهاي انساني ماهر اعم از پزشك ،پرستار
و ساير اعضاي تيم درمان و آمادگي ساير
كادرهاي غير درماني كه به نوعي سرويسدهي
بيماران اورژانس را بر عهده دارند مانند
نگهبانان ،نيروي انتظامي ،پذيرش ،حسابداري
و خدمات ،ضرورت دارد .در اين درمانگاه
كاركنان مجرب به همراه تجهيزات كامل به
صورت  24ساعته آماده ارائه خدمت به بيماران
چشم پزشكي ميباشند.
موقعيت مكاني و قسمتهاي مختلف
درمانگاه
درمانگاه اورژانس با متراژ  500متر مربع در

ضلع جنوب غربي ساختمان جديد در طبقه
همكف واقع شده است .مجموعه درمانگاه
اورژانس شامل واحدهاي زير ميباشد:
 واحد ترياژ :اين واحد در ابتداي در وروديقرار دارد و پرستار ترياژ همراه با منشي در اين
مكان مستقر ميباشند.
 اتاق احيای قلبي ريوي :اين اتاق جهتکاهش زمان خدمت رسانی به بیماران CPR
شده ،داراي دو در ميباشد ،يك درِ آن
سمت چپ در اصلي درمانگاه اورژانس
رو بهروي واحد ترياژ و يك در ديگر
داخل درمانگاه اورژانس روبهروي ايستگاه
پرستاري ميباشد.
 اتاق فوندوسكوپي :در اين واحد كه درمجاورت اتاق احيای قلبي ريوي ميباشد ،رتين
بيماران با لنز معاینه ميشود .همچنين در اين
اتاق دستگاه اكوگرافي اورژانس و الكتروكوتر
وجود دارد.
 ايستگاه پرستاري :اين واحد در قسمتشمالي درمانگاه قرار دارد و محل استقرار
پرستار مسئول شيفت ميباشد كه هماهنگي بين
قسمتهاي مختلف درمانگاه و همچنين ساير
بخشها را به عهده دارد.

 اتاق تحت نظر :اين واحد در قسمت جنوبيدرمانگاه اورژانس قرار دارد و در آن اقداماتي
از قبيل پانسمان چشمي بيمار ،تزريق سرم،
همچنين شستشوي چشم بيماران و تزريق
سابكونژ انجام ميشود.
 سالن درمانگاه :در اين سالن درمانگاه7 ،دستگاه اسليت لمپ در پارتيشنها قرار دارد
كه جايگاه پزشكان ويزيتكننده ميباشد و با
زدن دكمههاي پذيرش فراخوان ،بيماران به
نوبت جهت ويزيت به پزشك مربوطه مراجعه
ميكنند .يك پارتيشن جداگانه نيز متعلق
به استاد درمانگاه اورژانس ،نزديك ايستگاه
پرستاري قرار دارد.
 آبدارخانه :در جنب اتاق تحت نظر قراردارد.
 اتاق سوپروایزر اورژانس :که درانتهایدرمانگاه میباشد و محل استقرار سوپروایزر
اورژانس میباشد الزم به ذکر است که وظیفه
آنان نظارت بر درمانگاه ،بخش و اتاق عمل
اورژانس میباشد.
 اتاق كنفرانس :در انتهاييترين قسمتدرمانگاه اورژانس واقع شده است.
 -پاویون فلوشیپ ها و رزیدنت های مقیم

پنجره
اورژانس :که جزء جدیدترین قسمتهای تازه
احداث درمانگاه میباشد.
اهداف درمانگاه
• ارائه خدمات پزشكي و پرستاري با باالترين
كيفيت و تعالي در خدمات باليني به بيماران
• تکریم بیماران و همراهان
• مدیریت خطر
• توانمندسازی نیروی انسانی
• یادگیری ،آموزش و پژوهش
وظايف درمانگاه
• پذيرش بيماران اورژانسي به روش ترياژ ESI
• تشكيل پرونده بستري بيماران اورژانسي طبق
دستور چشمپزشك
• پذيرش بستري اورژانسي از مراكز ديگر
• اعزام بيمار به اتاق عمل سرپايي
• هماهنگي جهت انجام مشاوره با متخصصين
خارج بيمارستان و انتقال بيمار به ساير مراكز
درماني
• هماهنگي جهت انجام مشاوره با متخصصين
داخل بيمارستان (متخصص قلب و داخلي)
• ارائه خدمات پرستاري از جمله كنترل ديد،
شستشو و پانسمان چشم و تزريق سرم مانيتول
• هماهنگي جهت انجام آزمايشات و اقدامات
تشخيصي از جمله راديوگرافي و سي تي
اسكن
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• محاسبه شاخصهای دسترسی به اولین
ویزیت پزشک و اولین خدمت پرستاری و
ارائه آن به رییس بخش اورژانس جهت فراهم
آوردن تمهیدات الزم برای بهبود هر چه بهتر
ارائه خدمات درمانی به بیماران.
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رییس درمانگاه اورژانس دکتر سیدعلی
طباطبایی میباشد و دکتر مهدی خاتمی ،به
عنوان استاد درمانگاه و سوسن ذوالفقاری در
سمت سرپرستار مشغول به فعالیتند.
حسینعلی بهداروند ،سمانه رحمتي ،پريسا
نورالهي ،يوسف كوسلي ،هدي عالمهاميري،
مهناز كوراني ،رقيه آزادي ،شقايق زرگر ،آرزو
محمدخاني ،فائزه موسوي ،وحيده مالورديلو و
عالمه يداهلل پور نیز پرستاران درمانگاه اورژانس
هستند.
اعظم خسروشاهيعقلي ،فاطمه قاسميمهياري،
محمدرضا شاهمحمدي ،حجت شفيعي به عنوان
بهیار با درمانگاه همکاری دارند .کمکبهیاران
اورژانس نیز صديقه حسندوست ،خليل
قلندر آئيش ،محمود مومني و هوشنگ يغمايي
هستند.
ايرج عليزاده ،عباداله ملیحپور و محمد نوروزی
نیز منشیان درمانگاه اورژانس هستند .محمد
فرزانه ،غالمرضا عليزاده ،محمود گودرزي
و جمال ميرزايي نیز خدمات این درمانگاه
هستند.

اقدامات درمانگاه اورژانس در شب چهارشنبه آخر سال
• تشکیل تیم مدیریت بحران با زیرگروههای مدیریتی ،پشتیبانی ،پزشکی و پرستاری ،انتظامات و تیم پاراکلینیک (اعم از
اپتومتریست ،رادیولوژی ،آزمایشگاه ،داروخانه و مددکاری)
• ثبت آمار مراجعین به درمانگاه اورژانس مربوط به حوادث غیرمترقبه چهارشنبه سوری و اطالع فوری به معاونت درمان
• تغییر محل قرارگیری تجهیزات درمانگاه اورژانس و اضافه کردن چهار اسلیت لمپ وتختهای شستشو به درمانگاه اورژانس
درشب سهشنبه آخر سال جهت رسیدگی هرچه سریعتر به امور بیماران حادثه دیده
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آلــوئه ورا
گــیاه جــادویی

نگاه

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس آزمایشگاه

صبر زرد با نام علمی  Aloeveraنام گیاهی از تیره سریشیان و بومی آفریقای شمالی است .صبر زرد معموال بدون ساقه بوده ولی برخی از آنها دارای
ساقهای بسیار کوتاه هستند .این گیاه  ۶۰تا  ۱۰۰سانتیمتر رشد میکند و از طریق پاجوش و بذر تکثیر میشود .پاجوشها در اطراف گیاه به صورت
تودهای تشکیل میگردند .در صورت عدم جداسازی پاجوشها از گیاه مادری ،آنها به تکثیر و تولید پاجوشهای جدیدتر ادامه داده ومجموعهای از
پاجوشها اطراف گیاه مادری را فراخواهد گرفت .معموال پاجوشها از اطراف گیاه مادری جدا شده و در گلدان یا در خاک مزرعه کشت میگردند.
تعداد پاجوشها به قدرت گیاه و شرایط پرورش آن بستگی دارد .برگهای این گیاه نیزهای کلفت و گوشتی با لبههای دندانهدار است و رنگ آن سبز تا
خاکستری میباشد .گلهای آن روی سنبلهای میرویند که گاه تا  ۹۰سانتیمتر درازا دارد .هر کدام از گلهای آن آویختهاست و دارای جام لولهای ۲-۳
سانتیمتری میباشد .صبر زرد را از دیرباز در مناطق خشکتر گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان ،هم به عنوان گیاه زینتی و هم گیاه درمانی کشت میکنند.
نخستین بار ،مصریها گیاه آلوئهورا را برای درمان زخمها ،سوختگیها و عفونتها به کار میگرفتند .پس از آنها یونانیها ،اسپانیاییها و آفریقاییها به
شیوهها و منظورهای مختلف از این گیاه استفاده میکردند .از دهه  ،۱۹۳۰به بعد تحقیقات علمی و وسیعی روی ترکیبات و خواص دارویی این گیاه
انجام شد و دریافتند ژل صاف شده این گیاه ،قدرت عجیبی در درمان زخمها و سوختگیها دارد.
برای درمان زخمهای سربازان در سپاه الکساندر از آلوئهورا استفاده میشد .اگرچه آلوئهورا هزاران سال است که نقش مهمی را در پزشکی سنتی ایفا
میکند اما از کشف خواص آن توسط طب مدرن امروزی زمان زیادی نمیگذرد .کشورهای کره و ژاپن قدیمیترین مصرفکنندگان آلوورا در طب سنتی
خود هستند و در ُکره ،ژل آلوورا با غلظت  99درصد مصرف میشود .این وضعیت در سنگاپور و مالزی نیز گسترش یافته و استرالیا نیز باالترین مصرف
آن را دارد و با حضور ژاپنیها در استرالیا بازار مصرف نوشابه های آلوئهورا گسترش یافته است .گیاه آلوئهورا حاوی مشتقات هیدروکسی آنتراسن از
جمله آلوئینهای  A2و  Bبه میزان ۲۵ ۴۰-درصد کل ترکیبات و مشتقات کرومون است.
ترکیبات مهم دیگر گیاه آلوئهورا شامل قندها از جمله :گلوکز ،مانوز و سلولز ،آنزیمها از جمله :اکسیداز ،آمیالز و کاتاالز ،همچنین ویتامینهایی
نظیر  B1،B2،B6 ،C ،Eو اسید فولیک و مواد معدنی مانند :کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،روی ،مس و کروم میباشند.
بعضیها این گیاه را تهیه کرده و در منزل ،شیرهاش را روی پوست خود میمالند؛ در حالی که در شرایط آزمایشگاهی فقط مواد مفید این گیاه استخراج
میشود و پس از بررسیهایی که از سوی متخصصان به عمل میآید ،به مواد آرایشی و بهداشتی اضافه میشود و پس از اینکه از سوی وزارت بهداشت
به تایید رسید ،به بازار عرضه میشود .در سالهای اخیر ژل آلوئهورا به طور وسیع در ساخت محصوالت آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته و
محصوالت مختلف این گیاه به شکل قرص ،کپسول ،صابون ،شامپو ،کِرِم ،پماد ،ژل ،نوشابههای خوراکی و کمپوت استفاده میشوند.
طریقه نگهداری آلوئهورا
برگ را بعد از برش داخل کاغذ پیچیده و در
قسمت پایین یخچال نگهداری نمایید.

نگاه
مضرات احتمالی آلوئهورا

 ژل آلوئهورا برای استعمال خارجی ،مادهبیخطری است اما در موارد نادری ممكن
است سبب واكنشهای آلرژیك گردد.
 ژل آلوئهورا در درمان زخمهای عمیق موثرنیست و شیره آن میتواند سبب گرفتگی یا
اسهال رودهای شدید گردد.
 زنان شیرده یا باردار نباید از این ماده استفادهكنند زیرا ممكن است سبب انقباضهای
رحمیگردیده و سقط جنین را تحریك كند
 این ماده ممكن است سبب تشدید اولسرها،بواسیر ،التهاب دیورتیكول ،كولیت یا سندرم
روده تحریك پذیر گردد.
 مصرف طوالنی مدت این ماده سببوابستگی به آن میشود یا تعادل الكترولیتی را
مختل میسازد .كودكان زیر  12سال نبایستی
از این گیاه مصرف كنند.
 مصرف طوالنی شیره آلوئه میتواند سببكمبود پتاسیم گردد.
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طرز تهیه شربت آلوئهورا
عصاره ليموترش ،عسل و آب را درون ميكسر
با هم مخلوط كرده ،سپـس ژل جـدا شده از
بـرگ آلوئهورا كـه قبال به قطـعات كـوچك
بريده يا ساطـوري شـده را به مخـلوط حاصل
بيفزاييد و خنك ميل نماييد.
روش دیگر برای تهیه شربت آلوئهورا
ژل شفاف (شسته شده) جدا شده از يك
برگ عصاره و یک عدد لیموترش تازه را
با  5قاشق غذاخوری عسل و 4لیوان آب
درون مخلوطکن ریخته و بـه مدت  2دقیـقه
میکس کنید تا مخلوط یکدست شود .سپس
چند تکه یخ به شربت آماده شده اضافه کرده
یا شربت آلوئهورا را به مدت  2ساعت در
یخچال قراردهید تا کامال خنک شود و سپس
میل نمایید.
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پیام بهداشتی واحتیاط
یک گیاه میتواند ترکیبات متعددی داشته
باشد که ممکن است تعدادی از آن ترکیبات
برای پوست مفید باشد و بقیه به پوست آسیب
برسانند .بنابراین همه مخصوصا خانمها ،باید
از خرید گیاهانی که به این صورت فروخته
میشوند ،احتیاط کنند .حتی گیاه آلوئهورا با
تمام تبلیغاتی که روی آن صورت پذیرفته را
خودسر مصرف نکرده و این کار بهتر است
زیر نظر متخصصین پزشکی یا طب سنتی
صورت پذیرد.

طریقه استفاده از آلوئهورا برای پوست
ژل گیاه را بعد از برداشتن برشی از برگ و کندن پوست سبز آن
روی پوست بمالید ،بالفاصله ژل جذب پوست میشود یا ژل را روی
پوست صورت ماسک کنید .در حالت درد میتوانید ژل را روی
قسمت متورم یا دردناک با پارچهای ببندید.
موارد مصرف
این گیاه واجد ویژگیهای مهم درمانی از جمله تقویت و تعدیل سیستم ایمنی در بیماریهای التهابی و ویروسی مثل تبخال ،ترمیم زخم ،ترمیم
آسیبهای ناشی از سوختگی و ضدالتهاب است .اندام مورد استفاده این گیاه دارویی ،برگهای آن است
از آلوئهورا در كرمهای مرطوب كننده پوست و كرمهای التیامدهنده پوستی و بسیاری از كرمهای موضعی استفاده میشود.
آلوئهورا به علت داشتن خواص ضد میكروبی در درمان بسیاری از زخمها و جراحتها و سوختگیها ،اگزما ،تاول ،گزیدگی زنبور و نیش حشرات،
بریدگی ،كوفتگی ،آفتاب سوختگی و آكنه موثر است .بنابراین استفاده از این گیاه نه تنها در كرمهای موضعی بلكه در كنترل بسیاری از بیماریها و
اختالالت پوستی سودمند میباشد .همچنین در درمان تركهای پوستی و خشكی پوست موثر میباشد ،بخصوص اگزمای دور چشم یا پوستهای
بسیار حساس .روغن یا كرم آلوئهورا برای پوستهای خشك مناسب بوده و سبب نرم شدن و براق شدن پوست میگردد .با رساندن اكسیژن بیشتر به
سلولهای پوست ،سبب ترمیم بافت پوست میگردد .پوستهایی كه در اثر آفتاب ،سوختگی پیدا كردند را نرم میكند .سلولهای پوستی مرده را از
بین میبرد و سلولهای جوان جایگزین شده بنابراین پوست را تازه و درخشان میسازد .مانع از پیری پوست و چروك آن میگردد.
شدت رنگدانههای پوستی را كاهش داده ،بنابراین سبب كمرنگ شدن لكههای پوستی میشود و میتواند لكههای سر سیاه را نیز از بین ببرد .آلوئهورا
سبب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست گردیده و پوست را انعطافپذیر ساخته بنابراین بهترین مرطوبكننده برای پوست میباشد .به علت داشتن
كالژن و ویتامین  Eنرمیپوست را افزایش داده و سبب باقی ماندن رطوبت در پوست میگردد pH .آن نزدیك به  pHپوست است.
 از آلوئهورا به علت داشتن خواص ضد سوختگی میتوان در كرمهای ضد آفتاب استفاده كرد. لوسیون آلوئهورا به عنوان پاك كننده برای پوست كاربرد دارد. تاثیر خنككنندگی روی پوست دارد ،بنابراین در كلد كرمها كاربرد دارد.ی و كنترل ریزش مو و كنترل خشكی مو بسیار مناسب است.
 برای رشد و تقویت مو ،ایجاد نرم آلوئهورا دارای بویی مطبوع و آرامش بخش است و ژل این گیاه در بسیاری از صابونها ،شامپوها ،نرمكنندههای مو و انواع محصوالت آرایشی -
بهداشتی كاربرد دارد.
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آموزش سالمت به بیمار
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آموزش مراقبت های قبل و بعد از عمل سونداژ یا پروبینگ
مجرای اشکی شیرخواران
نویسنده :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت
زیر نظر دکتر علی صادقی طاری

انسداد مجرای اشکی در کودکان و نوزادان
اشک عمدتا توسط غده اشکی که در قسمت
فوقانی -خارجی کاسه چشم قرار دارد ،تولید
میشود .با هر بار پلکزدن ،اشک تولید شده
روی سطح چشم پخش میشود و میزان
اضافه آن توسط سیستم تخلیهکننده اشک از
چشم خارج میگردد و به داخل بینی میریزد.
در حالت طبیعی در هر چشم دو مجرا (به نام
کانالیکول فوقانی و تحتانی) برای خروج اشک
از چشم وجود دارد :یکی در پلک باال و دیگری
در پلک پایین .این مجاری از دو سوراخ کوچک
در لبه پلک باال و پایین در سمت بینی بنام
پونکتوم شروع میشوند.

انسداد مجرای اشکی در کودکان و نوزادان پدیدهای
شایع است؛ به طوری که در نوزادن رسیده (فول
ترم) در  ۵%موارد و در نوزادان نارس تا  ۳۰%درصد
موارد انسداد مجرای اشکی موقع تولد مشاهده
میشود .این کودکان معموال تا سن  ۸الی  ۹ماهگی
در  ۹۰%موارد خود به خود بهبود می یابند.
عالیم بالینی انسداد مجرای اشکی در کودکان
• ترشح صبحگاهی چشمها
• قرمز شدن و اشک ریزش از چشمها
• تورم و قرمزی پلکها
• تب
• درد ناحیه پلکها
وظیفه اصلی اشک عالوه بر مرطوب نگاهداشتن • تورم ناگهانی کیسه اشک همراه باعفونت
چشم ،پاکسازی سطح چشم ،ممانعت از اتصال ماساژ ساده مجراي اشكي گاهی ميتواند انسداد
و رشد عوامل عفونتزا و اکسیژنرسانی و
تغذیه سطح قرنیه است.
اشک از پونکتومها به داخل کانالیکول فوقانی
و تحتانی و سپس کیسه اشکی هدایت میشود.

کیسه اشکی در گوشه داخلی چشم در کنار ریشه
بینی قرار دارد .سپس اشک از طریق مجرای بینی
اشکی وارد بینی میشود .معموال انسداد درقسمت های انتهایی این مجرا ایجاد میشود.
عدم خروج طبیعی اشک از این مجاری موجب
اشک ریزش میگردد.

مجراي اشكي را از بين ببرد؛ به طور كلي اين روش
در نوزادان زير يك سال موفقيتآميزتر است.
روش ماساژ دادن
بعد از شستشوي دستها در زير گوشه داخلي
چشم مبتال ،پوست را به آرامي ماساژ دهيد
(مطابق شکل) اين کار را روزانه  ۳تا  ۴بار و به
مدت  ۲تا  ۳هفته ادامه دهيد .اين اقدامات شما
به باز شدن مجراي اشکي کمک خواهد کرد.
پس از بازشدن مجراي اشکي ،اشک ريزش
متوقف ميشود و احتمال ابتال به عفونتهاي
چشمي در کودک کاهش مييابد.
و اگر انسداد با ماساژ برطرف نشد و در
صورت عدم بهبود خودبهخودی ،بعد از این
سن سونداژ (میل زدن) یا پروبینگ مجرای
اشکی انجام میشود ،سونداژ در سن زیر یک
سالگی انجام شود ،احتمال موفقیت باالی ۹۰%
است و هر چه سن در موقع سونداژ باالتر

نگاه

باشد ،احتمال موفقیت کمتر است.
گاهی جراحان سونداژ را در مطب ،بدون بيهوشي
برای نوزادان زیر شش ماه انجام ميدهند.
در کودکان باالی یک سال معموال  ۱تا ۲
بار سونداژ انجام میشود و در صورت عدم
موفقیت ،لوله مخصوصی از جنس سیلیکون
(به نام کرافورد) در داخل مجرای اشکی کار
گذاشته میشود که تا یک سال در محل باقی

مانده و سپس خارج میگردد.
در روش سونداژ یا پروبینگ سیم قابل انعطافی
از یک یا هر دو مجرا عبور کرده و انسداد را
برطرف خواهد کرد و جهت اطمینان از برطرف
شدن انسداد هر دو مجرای بیمار شستشو
داده میشود .این روش  5الی  10دقیقه طول
میکشد ،بدین ترتیب مسیر اشک باز میشود.
در کودکان باالی  4-۵سال معموال نیاز به عمل
جراحی داکریوسیستورینوستومی ( )DCRهمراه
با کار گذاری لوله سیلیکون است.
اطالعات قبل از عمل سونداژ یا پروبینگ
در زمان مراجعه به پزشک موارد زیر به خاطر
بسپارید.
• سابقه پزشکی فرزندتان را به پزشک اطالع
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دهید و هرگونه سوالی که در مورد عمل جراحی
فرزندتان داشته باشید بپرسید .هر کدام از موارد
زیر که مثبت میباشد پاسخ بدهید اطالع از این
موارد مهم است:
_ هورمون رشد دریافت کرده است؟
_جراحی مغز قبال داشته است؟
 پاسخ مثبت درمان را متوقف نخواهد کرد ،بااین حال آن به ما ،در برنامه ریزی عمل اجازه
میدهد تا خطرات را به حداقل برسانیم.
• از شما خواسته خواهد شد که هر گونه قرص
یا هر نوع دیگری از دارو درمانی را که کودکتان
مصرف میکند چه پزشک تجویز کرده باشد
یا اینکه خودتان از داروخانه برایش خریداری
کردهاید ،مصرف میکنید را توضیح دهید بهتر
است داروها را با خود بیاورید.
• گاهی جهت عمل جراحی نیاز به بیهوشی
عمومی است .بدین معنی که فرزندتان در طول
جراحی هوشیار نخواهد بود ،آمادگیهای قبل
از بیهوشی عمومی توضیح داده خواهد شد.
• سنداژ و پروبینگ معموال در یک روز انجام
میشود اما اگر فرزند شما مشکالت پزشکی
دیگر داشته باشد در بخش بستری خواهد شد.
• شما میتوانید از واحد جراحی یا بخش پیش
از انجام این روش بازدید کنید ولی لطفا قبل از
بازدید هماهنگ کنید.
آمادگیهای قبل از عمل
روز قبل از جراحی از محل بیمارستان و
چگونگی رسیدن به آن مطمئن شوید .در
صورت بستری فرزندتان در بخش زنان ،باید
همراه خانم و در بخش مردان ،باید همراه آقا
داشته باشد.
روز قبل از عمل جراحی ،بچه را حمام کنید،
زیرا ممکن است تا مدتی نتوانید او را حمام
کنید .در صورت داشتن ،تمام مدارک پزشکی
(آزمایش ،عکس ،مشاورههای قلبی ،مغزی،
ریوی ،کودکان و غیره) کودک را همراه بیاورید.
ناشتا بودن
ناشتا بودن یعنی غذانخوردن ،چه با بی حسی
موضعی یا بیهوشی عمومی کودک شما عمل
شود ،با توجه به اینکه در هنگام بیهوشی و عمل
ممکن است غذا از معده به ریه او وارد شود،
تاکید میشود طبق جدول از مصرف غذا (نه
داروهای حیاتی) پرهیز شود.
لطفا مطمئن بشويد كه فرزندتان روز قبل از
عمل خوب خورده و آشاميده باشد.
اگر فرزندتان كم سن و سال است ،شما
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ميتوانيد طبق جدول او را شب براي يك
نوشيدني اضافه بيدار كنيد.
مایعات شفاف شامل :آب ،آب میوه طبیعی
بدون قطعات میوه( ،نوشابه های بدون گاز)
و چای کمرنگ
اگر فرزندتان بعد از ظهر عمل دارد:
به او يك صبحانه سبك (مانند نان برشته يا
غالت) قبل از ساعت  8صبح داده شود .نبايد
غذاهای پرچرب و سنگین به او بدهید.
روز عمل
 لطفا براي عمل صبح ساعت  7:30و براي عملعصر ساعت  12:30در بیمارستان حضور داشته
باشید.
 فرزند شما اول توسط پرستار ارزيابيميشود ،كسي كه او را وزن ميكند و پشت
هر دو دستش را كرم بيحسي موضعي
ميزند كه اين باعث ميشود فرايند بيهوشي
آسانتر انجام بشود.
 بعد از آن كودكتان لباسهاي عمل راخواهد پوشيد .لطفا از نظر گشادي و راحتي
اتصاالت اطمينان حاصل كنيد.
مراحل خود عمل
 كودكتان را قبل از عمل بیهوش میکنند.در حالي كه فرزندتان با بيهوشي عمومي در
خواب است ،مجراي اشكي با سرم نمكي یا با
محلول مخصوص مجراي اشكي به عالوه سرم
نمکی جهت پيدا كردن انسداد شست و شو داده
ميشود و پس از آن سيم منعطف را به طرف
پايين مجراي اشكي وارد میکنند تا انسداد مجرا
برطرف شود؛ در نهايت يك محلول سرم نمكي
همراه با رنگ نارنجي در مجرا جاري ميشود.
بدین ترتیب با مشاهده رنگ نارنجي از عملكرد
طبيعي مجراي اشكي اطمينان حاصل ميكنيم.
پس از عمل
 بعد از اتمام عمل ،فرزندتان در اتاق ريكاوريبيدار ميشود .مدت كوتاهي بعد از آن بيمار با
برانكارد به بخش جراحي سرپایي (روزانه) منتقل
ميشود و شما ميتوانيد او را مالقات كنيد.
فرزندتان ممكن است يك ماسك اكسيژن
روي صورتش داشته باشد كه آن ماسك
به تنفس او كمك ميكند .معموال بچهها به
سرعت پس از اين فرايند بهبود مييابند ولي
احساس ناراحتي كمي پس از آن دارند.
 چند ساعت بعد از عمل جراحي ممكناست برخي تركيبات خوني و يا تواما خون
و اشك نارنجيرنگ (يا اشك به رنگ نارنجي
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متمايل به زرد ) كه از بيني ترشح ميشود را
ببينيم.
 وقتي كه فرزندتان كامال بيدار شد؛ به مقدارخیلی کم آب قند رقیق شده به او بدهید.
شما چه موقع ميتوانيد بيمارستان را ترك
كنيد؟
 وقتي كه فرزندتان به طور كامل بهبود يابد(ريكاوري كامل شود) او مي تواند از بخش
ترخيص شود كه معموال  3تا 4ساعت بعد از
عمل جراحي ميتواند ترخيص شود.
 فرزندتان ميتواند فعاليتهاي عادي خود ازجمله رفتن به مدرسه /مهد كودك و فعاليتهاي
طبيعي خودش را را از روز بعد از عمل از سر
بگيرد.
معاينات و نتايج قبل از ترك بيمارستان كه
بايد توجه شود:
 قطره هاي آنتي بيوتيك چشمي كه به مدتيك هفته بايد استفاده شود.
 معموال نياز به مراجعه بعد براي درمانگاه چشمنيست ،مگر اينكه فرزندتان نياز به دومين سنداژ
و پروبينگ داشته باشد يا مشكالت چشمي
وجود داشته باشد (اگر هنوز فرزندتان مشكالت
قابل توجهي از اشكريزش و چسبندگي چشم
بعد از  6-4هفته بعد از عمل جراحي داشته
باشد يا روش ديگري براي درمان نياز باشد)
لطفا از پزشك خانوادگيتان جهت مراجعه
بعدي به درمانگاه سوال كنيد.
مزاياي اين روش
سنداژ و پروبينگ در  95%موارد يا حالتهايي
كه انسداد مجرا ساده باشد موفقيت آميز بوده
است.
در اين روش اشكريزي و چسبندگي معموال
در عرض يك هفته از بين ميرود.
گاهی مجراي اشكي اسدادهاي پيچيدهاي دارد و
گاهي هم ممكن است مجراي اشكي به درستي
تشكيل يا توسعه نيافته باشد .در صورت بروز
اين مشكالت به روشهاي پيچيدهتري نياز
هست.
 سنداژ و پروبينگ يك روش امن است وليخونريزي بيني گاهی تا  3روز پس از عمل
ميتواند رخ دهد
 -در انسدادهاي پيچيده (در  5%موارد) ممكن
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است به جراحي ديگري نياز باشد .از قبيل قرار
دادن لوله سليكوني در مجراي اشكي يا عمل
جراحي براي ساختن يك سيستم درناژ جديد
بيهوشي كودكان
كودكان نيز ممكن است مانند بزرگساالن نياز به
بيهوشي جهت عمل داشته باشند.
ناراحتي كودكان ممكن است باعث اضطراب
والدينشان بشود.
متخصصين بيهوشي بايد اين حالت را به
رسميت بشناسند و براي به حداقل رساندن اين
ناراحتي ،بهترين كار خود را انجام دهند.

استفاده كنند و در مواقعي كه ترس از سوزن
وجود داشته باشد ،بيشتر از گاز استفاده ميشود.
گاهی بويژه در شرايط اورژانسي (اضطراري)
از گاز نميتوان استفاده كرد چون خطر استفراغ
وجود دارد.
گاهي متخصصين بيهوشي از والدين ميخواهند
كه قبل از شروع بيهوشي اتاق بيهوشي را ترك
كنند چون برخي از مراحل كه اين روش نياز
به انجام دادن در شروع بيهوشي دارد براي
والدين ناراحتكننده است .معموال بعد از عمل
والدين ميتوانند پيش فرزندشان باز گردند؛ به
طوري كه وقتي كودك بيدار ميشود احساس
كند تنها نمانده است .معموال درد را ميتوان با
بيحسي موضعي زخم كنترل كرد و به دنبال آن
از شربت استرادمول يا مشابه آن استفاده كرد.
بيشتر بچهها به سرعت بهبود يافته و بزودي به
حالت عادي پس از عمل و بيهوشي ميرسند.
بعضي از كودكان ممكن است از عوارض
جانبي مانند تهوع و گلو درد رنج ببرند و اين
حالت تنها مدت كوتاهي است و هم اكنون در
صورت لزوم داروهايي جهت درمان آن در
دسترس است .جهت کاهش درد و ناراحتی

كودكان معموال همان روز عمل به بيمارستان
ميآيند( مگر اينكه بزرگتر باشند) و معموال
آنها پريمد نميگيرند .متخصصين بيهوشي اين
كودكان را به همراه والدينشان ديده و معموال
كرم بيحسي موضعي در منطقه خودش روي
دست قرار داده ميشود .وقتي آنها را به داخل
اتاق بي هوشي ميبرند ،يكي از والدين جهت
دلگرمي همراه او ميآيد و در اين حالت آنها
ديگر نميترسند .بيشتر متخصصين بيهوشي،
بيهوشي را با تزريق داخل وريد شروع ميكنند و
با كرمهاي موضعي خيلي سخت نخواهد بود.
ديگر متخصصين بيهوشي ترجيح ميدهند از گاز

پس از عمل از دادن مایعات داغ و غذاهای
خشک نظیر نان برشته و سیب زمینی سرخ
کرده به کودک خودداری نمایید.
عوارضی كه ميتوانند براي كودكان در
جراحي پيش آيند
 يكدهم بچهها ممكن است سردرد ،گلو درد،حالت تهوع يا سرگيجه را تجربه كنند.
 يك صدم بچهها ممكن است به صورتخفيف به يكي از داروها آلرژيك يا حساسيت
داده باشند.
 يك در بيست هزارم ممكن است واكنشهايجدي آلرژي به بيهوشي بدهند.
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دکتر محمدرضا منصوری:
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91/11/26

بيمارستان فارابي پتانسيل اين را دارد كه
به عنوان مركز علمي جهان مطرح شود
در نشست خبري انجام  600جراحي چشم در يك روز در بيمارستان
فارابي كه  26بهمن ماه  1391برگزار شد ،دكتر محمدرضا منصوري،
با بيان اينكه بيمارستان فارابي از بعد درماني صرف گذشته و به قطب
علمي كشور و خاورميانه تبديل شده است ،افزود« :بيمارستان فارابي
پتانسيل اين را دارد كه به عنوان یک مركز علمي جهانی مطرح شود».
رييس دانشگاه با تاكيد بر سرآمدي بيمارستان فارابي از نظر درماني،
پژوهشي و آموزشي افزود« :وجود اساتيد مجرب و تجهيزات و امكانات
پيشرفته باعث شده ،بازديدكنندگان كشورهاي اروپايي و امريكايي به
بینظیر بودن این مجموعه در دنیا اذعان کنند».
وي با اشاره به تالش بيمارستان فارابي در به کارگیری تجهيزات
پيشرفته و بهروز چشم پزشکی در درمان بیماران افزود« :اين تجهيزات
همیشه از درآمد اختصاصي بيمارستان تهيه شده است».
دكتر منصوري با اشاره به چالشهاي اعتباري دانشگاه افزود« :تا پايان
آذرماه بدهي بيمهها به دانشگاه  134ميليارد تومان بوده است».
رييس دانشگاه با اشاره به دستاوردها و جهش علمي بيمارستان فارابي
در  10سال گذشته يادآور شد« :زماني در اين بيمارستان تنها يك استاد
و يك دانشيار بود و هر سال يك مقاله خارجي در كل بيمارستان منتشر
میشد ولی اکنون همکاران جوان طی  2سال ارتقا مییابند و ساالنه
حداقل  80مقاله  ISIدر مجالت معتبر خارجي منتشر ميشود».
دكتر منصوري بيمارستان فارابي را الگويي براي نظام سالمت كشور
خواند و افزود« :فارغالتحصيالن اين بيمارستان عالوه بر سرآمدي در
امر آموزش و كسب رتبههاي برتر بورد تخصصي و فوقتخصصي در
امر درمان نيز توانمند بوده و هنگام بروز عارضه براي بيمار به خوبي
ميتوانند شرايط را كنترل و نتيجه مطلوب را به دست آورند».

دکتر محمود جباروند:

جهاد خدمترسانی در بیمارستان فارابی ،الگویی برای سایر مراکز درمانی است

دکتر جباروند در نشست خبري جهاد
خدمترسانی گفت« :مانور خدمترساني
در بيمارستان فارابي برگزار ميشود و
طبق برنامهريزي انجام شده  600بيمار تا
آخر وقت امروز تحت اعمال جراحي قرار
ميگيرند».
وي يادآور شد ،اين مانور در سال  89با انجام
 300عمل جراحي و در سال  90با  450عمل
جراحي در يك روز بدون كمترين عارضه
برگزار شد.
رییس بيمارستان فارابي ضمن اظهار اين
مطلب كه پايش و افزايش توانمنديهاي
بيمارستان و همچنين آماده ساختن بيمارستان
براي مواقع بحران و اضطرار از اهداف ديگر
اين برنامه است ،گفت« :نكته مهم اين است
كه سرمايههاي ملي ،اعم از سرمايه انساني
كه اعضاي هيات علمي ،پرستاران و كاركنان

هستند و تجهيزات پزشكي كه با درآمدهاي
اين ملت خريداري شدهاند ،درخدمت كشور
و مردم باشند .درحقيقت برنامهريزي شده تا
مردم با آسانترين روشها بتوانند از تجهيزات
و امكانات اين مركز براي رفع نيازهايشان
استفاده كنند».
دكتر جباروند افزود« :تمام بيماراني كه در این
طرح تحت عمل جراحي قرار خواهند گرفت،
از كيفيت خدمات درماني بااليي برخوردار
هستند ،زيرا  30استاد فوقتخصص جراحي
چشم پزشكي از زبدهترين و ماهرترين اساتيد
بيمارستان 15 ،متخصص بيهوشي كه بيماران را
مانيتور ميكنند ،حدود  150پرستار و  200نفر
پشتيبان در اين طرح مشاركت دارند».
وي در ادامه گفت« :يكي ديگر از اهداف
اجراي اين برنامه الگوسازي براي ديگر مراكز
و رشتهها است ،چراكه با همدلي و اتحاد

ميشود بسياري از مشكالت و مسائل كشور
را حل كرد ،در غير اين صورت نيروهاي
يكديگر را خنثي كرده و واگرايي ايجاد
ميشود و مردم نميتوانند از امكانات موجود
استفاده كنند .انشااهلل با همدلي ،همياري و
همكاري مانورهاي بسيار خوبي در همه
زمينهها و عرصهها خواهيم داشت كه منجر به
ارتقای كيفيتي بيمارانمان ميشود».
دكتر جباروند در پايان با اشاره به عدم پرداخت
مطالبات بيمارستان از سوي سازمانهاي بيمهگر
گفت« :ما انتظار داريم ،كساني كه مراكز درماني
را پشتيباني ميكنند با ما همدل شوند ،و در حد
توان و حوزه مديريتي خود خدمات درماني را
حمايت كنند و تنها انتظارمان از سازمانهاي
بيمهگر اين است كه حداقل بدهيهايشان را
بهموقع پرداخت كنند تا ما مشمول تورم درمان
نشويم».
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 600جراحی چشم
در یک روز

اقدام جهادی بیمارستان فارابی در خدمترسانی
به بیماران با حضور مسئولین دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،مسئولین و کارکنان بیمارستان
فارابی و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه
ازساعت  7صبح روز پنجشنبه  91/11/26آغاز
شد.
در این مراسم ،ابتدا دکتر منصوری ،رییس
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر
محمدپور ،معاون درمان دانشگاه به همراه
دکتر جباروند در کنفرانس خبری که در سالن
آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان برگزار
شد ،شرکت کردند و به سواالت خبرنگاران
پاسخ دادند.
در این کنفرانس ،دکتر جباروند استفاده از
سرمایه های ملی بیمارستان برای درمان
نیازمندان را یکی از اهداف مهم این طرح
برشمرد و گفت« :نیروی انسانی ماهر و با
تجربه این بیمارستان اعم از اعضای هیات
علمی و پرستاران و کارکنان همچنین
تجهیزات پیشرفته موجود در آن ،سرمایه های
ملی هستند که با این اقدام به سهولت در
دسترس هموطنان قرار می گیرد».
دکتر جباروند در بخشی دیگر از سخنانش
انجام این تعداد عمل جراحی در یک روز را
اقدامی بی نظیر در دنیا معرفی نمود و تصریح
کرد« :سال گذشته  450عمل جراحی در یک
روز انجام شد و در بررسی های بعدی حتی
یک مورد عارضه و عفونت گزارش نگردید».
دکتر جباروند با اشاره به نیروهای شرکت
کننده در این طرح گفت« :همه بیماران
توسط اساتید و اعضای هیات علمی با تجربه
بیمارستان جراحی می شوند».
دکتر منصوری ،رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران به نتایج
رضایت سنجی از بیماران اشاره نمود و گفت:
«طی  4سال انجام رضایت سنجی ،بیمارستان
فارابی همیشه رتبه اول را کسب کرده است و
دلیل ان هم ارائه خدمات با کیفیت است .این
امر نشان می دهد تنها راه افزایش رضایت
بیماران ،ارائه خوب خدمات است».
پس از کنفرانس خبری ،خبرنگاران با حضور
در بخش ها و اتاق های عمل از نزدیک در
جریان نحوه اجرای طرح قرار گرفتند.
این جراحی ها در دو نوبت صبح و بعد از
ظهر انجام شد و در اجرای آن 30 ،نفر پزشک
فوق تخصص 15 ،نفر متخصص بیهوشی90،
نفر پرستار و بیش از  200نفر نیروی پشتیبانی
شرکت داشتند.
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راهنمای کاربران سازمان مجازی
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دستورالعمل ارسال درخواست ها از طريق اتوماسيون
با توجه به ایجاد الگوی نامههای ویژه واحد حسابداري در سامانه اتوماسیون اداری بیمارستان ،از تاريخ  91/9/8كليه
مکاتبات مربوط به درخواستهای ذیل از طريق اتوماسيون اداري ارسال ميشود.
 -1برگه درخواست تحويل كاال
 -2برگه درخواست خريد كاال
 -3فرم درخواست گواهي حقوق جهت ضمانت
 -4فرم درخواست صدور گواهي حقوق
 -5فرم درخواست افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك
درخواست خريد
كاال

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

دستورالعمل نحوه درخواست از واحد حسابداري از طریق سامانه اتوماسیون اداری
درخواست
تحویل كاال

درخواست گواهي حقوق جهت ضمانت ،درخواست صدور گواهي حقوق و فرم درخواست افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك
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اصطالحات چشم پزشکی

نگاه

Fundus

Internal Limiting Membrane
peeling: ILM peeling

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
عضو هیات علمی -کارشناس پرستاری

Giant tear
از نظر جغرافيايي ،شبكيه را به  3بخش
فوندوس ،اكواتر (استوا )equator :و پريفر
(محيطي )periphery :تقسيم ميكنند .قطب
خلفي يا فوندوس در ضمن افتالموسكوپي
مستقيم قابل رؤيت است و شامل ماكوال و
عصب بينايي است.
در محاوره يك  seniorبا  juniorوقتي گفته
ميشود «پريفر را هم ديدهايد؟» به این معني
است كه آيا به قدر كافي محيط شبكيه از نظر
وجود پارگي ( )breakچك شده است يا نه.
]Macula [lutea
ماكوال/ماكوال لوتئا؛ لكه زرد در شبكيه كه
مسئول ديد دقيق و تيزبيني است.

برداشتن داخليترين اليه شبكيه (در مرز با
ويتره)؛ ضمن عمل جراحي سوراخ ماكوال،
جهت باال بردن موفقيت عمل (بسته شدن
سوراخ ماكوال) و پيشگيري از عود آن انجام
ميشود.
 ILMغشايي است كه داخليترين اليه شبكيه
را ميسازد.
Serous/Exudative retinal
detachment

پارگي بزرگ شبكيه
پارگياي كه امتدادي بيشتر از يك كوادران
( 90درجه يا  3ساعت) داشته باشد.
Horseshoe tear

]Fovea [centralis
فوهآ
ناحيهاي به اندازه تقريبي سر عصب بينايي
در مركز ماكوال كه مسئول تيزبيني است.
Posterior segment
سگمان خلفي؛ عدسي چشم ،مرز بين
سگمان قدامي و خلفي است.
Macular Hole: MH
سوراخ ماكوال
سوراخ تمام ضخامت (يا اليهاي) شبكيه
حسي در ماكوال

Retinal Detachment: RD
جداشدگي شبكيه :جداشدن شبكيه حسي از
اليه اپيتليوم رنگدانهاي

جداشدگي سروز يا اگزوداتيو
در اثر تراوش يا ترشح غير طبيعي مايع در
حد فاصل شبكيه و بافتهاي زيرين اتفاق
ميافتد.

پارگي نعل اسبي
نوعي از پارگي شبكيه كه ظاهري مانند نعل
اسب دارد.

Rhegmatogenous Retinal Detachment: RRD/RD
جداشدگي رگماتوژن شبكيه
شايعترين نوع جداشدگي كه معموال به دنبال بروز سوراخ ( )rhegmaدر شبكيه ايجاد ميشود.
در محاوره به آن «دكولمان» ميگويند .وقتيكه نوع جداشدگي ذكر نشده باشد ،به طور كلي
منظور همان رگماتوژن است.
اصوالً جداشدگی شبكيه بهتر است در سريعترين زمان ممكن تحت عمل جراحي قرار گيرد
(بويژه اگر ماكوال به تازگي جدا شده باشد).

نگاه
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Tractional Retinal Detachment: TRD
جداشدگي كششي شبكيه
رشتههاي ويتره يا بافتهاي غير طبيعي از سمت ويتره (فضاي زجاجيه) شبكيه را به سمت
خود ميكشد .بيشتر در افراد ديابتي يا افرادي كه دچار پارگي گلوب شدهاند يا در جسم
خارجي داخل چشم اتفاق ميافتد.

Retinal tear
پارگي شبكيه
جداشدگي ويتره از شبكيه ميتواند روي
شبكيه مجاور آن كشش ايجاد كند .هرگاه اين
كشش در نواحي ضعيف شبكيه يا مكانهايي
كه اتصال محكم بين ويتره و شبكيه وجود
دارد صورت پذيرد ،ويتره هنگام جداشدگي
ميتواند قسمتي از شبكيه را با خود كنده ،به
سمت فضاي مياني كر ه چشم بكشدکه در
اين حالت پارگي شبكيه ايجاد ميشود.
تروماي نافذ نيز به طور مستقيم ميتواند
ايجاد پارگي كند .در تروماي غيرنافذ شديد
به دليل ادم و نكروز شبكيه ،امكان بروز
پارگي وجود دارد .در بيماران با نزديكبيني
باال شبكيه نازك شده و همچنين نواحي
ضعيف (دچار دژنرانس) بيشتر ديده ميشود.
اين افراد نيز استعداد بيشتري براي پارگي
شبكيه دارند.

Intraocular tamponade
تامپوناد داخل چشم
براي تضمين چسبيدن مجدد شبكيه به جاي
اول خود ،الزم است شبكيه به سمت اسكلرا
رانده شود.
اين وضعيت در چشمهاي سالم توسط
زجاجيه ايجاد ميشود .در بيماراني كه
مشكل شبكيه دارند از روغن سيليكون،
هوا ،گازهاي  SF6و  C3F8براي اين منظور
استفاده ميشود.

مراحل انجام كار با دستگاه پالس اکسیمتر
وسايل مورد نياز :دستگاه پالس اكسيمتر ،پروب انگشتي ،محلول مناسب ،سنسور در صورت
لزوم ،برس ناخن ،پنبه و الكل
عامل انجام كار :پرستار ،كاردان هوشبر
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Retinitis Pigmentosa: RP

رتينيت پيگمانته
به صورت شبكوري و كاهش ديد فزاينده
بروز مييابد .معموال ارثي و دوطرفه است.
ابتدا ديد محيطي را مختل ميكند (tunnel
 ،)visionسپس ديد مركزي درگير شده و
موجب نابينايي مي شود.
Retinoblastoma

رتينوبالستوم
تومور بدخيم و نادر شبكيه در دوران كودكي

سیده الهه باقری
مسئول تجهیزات پزشکی

را به حالت عمودي به انگشت انتخاب شده
مراحل انجام كار:
انگشت كوچك بيمار را براي پروب انتخاب وصل كنيد.
 .1با بيمار ارتباط برقرار كنيد و مراحل انجام كار كنيد.
 .11در صورت لزوم ناخن بيمار را كوتاه كنيد.
ناخن
با
مربوطه
ناخن
كه
شويد
مطمئن
را به وي توضيح دهيد .به بيمار توضيح دهيد .6
 .12دست بيمار را هم سطح قلب او قرار دهيد.
كه اين آزمايش به بررسي اكسيژن هموگلوبين مصنوعي ،الك يا ماده ديگري پوشانده نشده  .13دکمه روشن دستگاه را فشار دهید.
است.
ميپردازد.
 .14ترانس ديوسر را از قرارگيري در معرض
تميز
ناخن
برس
با
را
ناخن
نیاز،
صورت
در
.7
بيمار
سن
اساس
بر
را
مناسب
سنسور
 .2نوع
نور شديد محافظت كنيد.
(نوزاد ،اطفال ،بزرگسال) و محل اتصال كنيد.
 .15میزان  SPO2عالمتی که میزان اشباع شریانی
با
را
پروب
سنسور
روي
نیاز،
صورت
در
.8
مشخص كنيد.
را نشان می دهد را مشاهده نمایید.
پنبه الكلي تميز كنيد.
 .3از انگشت اشاره بيمار استفاده كنيد.
 .16پس از انجام دستور العمل ،پروب را خارج
بيمار
ی
ه
شد
انتخاب
انگشت
به
را
سنسور
.9
 .4در صورتي كه مشكلي در انگشتان دست
كنيد.
سنسور
و
نوري
چراغ
كه
كنيد
وصل
طوري
بود ،ميتوان از سنسورهاي انگشتان پا يا الله
 .17دستگاه را خاموش كنيد.
پروب در دو نقطه مقابل هم قرار گيرند.
گوش استفاده كرد.
 .18پروب را با پارچه نرم و پد الكلي تميز
پروب
بود،
بلند
خيلي
بيمار
هاي
ن
ناخ
اگر
.10
بود،
بزرگ
خيلي
بيمار
دست
 .5اگر انگشتان
كنيد.
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خطاهای سیستماتیک ذهن

در این نوشتار تالش بر این است که در خصوص ذهن انسان به عنوان یک دستگاه پردازشگر
پیچیده که در بسیاری موارد اطالعات و ورودیهای خود را مثل یک آینه بازنمایی نمیکند
وگاهی خروجیهایی کامال تحریف شده از واقعیات رانشان میدهد ،مطالبی عنوان گردد.
دراین خصوص به  6مورد از خطاهای عمده دستگاه ذهن اشاره میگردد.
خطای سیستماتیک ذهنی به خطایی گفته میشود که افکار و رفتار ما را تا حد زیادی از خط
معیار سالمت فکری منحرف میکنند.
(برای سالمت فکری و روانی استانداردها وتعاریف مختلفی وجود دارد که خالصه این
تعاریف را می توان در تعریف  WHOمشاهده نمود که طبق آن سالمت روانی عبارتست از
قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ،تمایل به تغییر و اصالح خود و محیط اجتماعی
و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی عادالنه و مناسب).
ذهنیتگرایی
شایعترین نوع مغالطه و خطای سیستماتیک
که در ذهن ما رخ میدهد خطای ذهنیتگرایی
است و این خطا وقتی پیش میآید که
بگوییم چیزی درست است ،زیرا باور داریم
یا میخواهیم که درست باشد یا آنچه را که
دوست داریم بگوییم موجود است وآنچه را
دوست نداریم بگوییم وجود ندارد و نیست .با
چنین استداللی درواقع این فرض را پذیرفتهایم
که هرآنچه من به آن باور دارم یا میخواهم
درست است .نتیجه چنین طرز تفکری به
طور ضمنی آن است که ما خطاناپذیر هستیم
که مسلما چنین نیست .ذهنیتگرایی از آنجا

ناشی میشود که تفکر انسانی غالبا در مواجهه
باواقعیتهای جهان ،این واقعیتها را در ذهن
خود ترجمه وتفسیر میکند و بر مبنای همین
پیشفرضهای تفسیرشده با واقعیات محیط
اطراف خود مواجه شده و دست به عمل
وعکسالعمل میزند .به دلیل همین فرآیند
ادراکی حاصل از ترجمه و تفسیر واقعیات،
ادراکات ما و اندیشه و احساسی که نتیجه
این ادراکات است ،میتواند منطبق بر واقعیت
بیرونی باشند یا نباشند (به عبارتی از صحت
یا عدم صحت برخوردار باشند) .به همین
خاطر است که ما به یک روش منطقی برای
کشف صحت و دقت افکار و اندیشههای خود
نیازمندیم؛ همانطور که جهت حصول اطمینان
از صحت و دقت کار دستگاههای خود به مواد
استاندارد وکنترلها نیاز داریم.
مواد و روشهای استانداردی که به ما در
تشخیص افکار وگفتار درست از نادرستمان
یاری میرساند ،استفاده از اصول و گزارههای
منطقی وروشهای تفکر استداللی میباشد.
اصولی نظیر اصل عدم تضاد وتناقض پذیرش
اصل وجود علیت درعالم ،اصول مربوط به
ارتباط صحیح مقدمات یک استدالل و نتایج آن
پرهیز از به کار بردن مقدمات نادرست در بیان
یک موضوع (مصادره به مطلوب) یا استفاده
از قیاسهای غلط یا نابهجا و باالخره آگاهی
و پرهیز از به کار بردن انواع مغالطات منطقی
در بیان افکار و اندیشههای خود ،از جمله
شاخصها و ابزار مهمی هستند که ما را از
گرداب ذهنیتگرایی و خطاهای مختلف ذهنی
رهایی میبخشند وبه آرامش و اطمینان تفکر
منطقی سوق میدهند.
پیشداوری
پیشداوری به این معناست که ما پیش از آنکه
با واقعیت یک موضوع در هر زمینهای به طور
همه جانبه و تجربی مواجه شویم ،درباره آن
قضاوت یا نتیجهگیری کنیم (پیشداوری مثبت
یا منفی هیچ فرقی نمیکند).

آفرینش ها

محسن شایان
کارشناس علوم آزمایشگاهی

از نشانههای این انحراف ذهنی اهمیت بیش از
حد قائل شدن به شنیدههای دیگران است که
وقتی با تنبلی ذهنی ما در تحقیق و بررسی بیشتر
یک موضوع همراه میشود ،آثار مخربتری در
زندگی ما به جا میگذارد .این خطای ذهنی
گاهی تا آنجا پیش میرود که بعضی افراد با
ذهنخوانی و پیشگویی در خصوص حاالت
و افکار دیگران نتایجی میگیرند که اغلب
هیچ ربطی به واقعیت فکری آنها ندارد (مثال با
ذهنخوانی نتیجه میگیریم که کسی در مورد ما
منفی یا مثبت فکر میکند).
این خطا در بیشتر موارد به دلیل افکار شتابزده و
بی اعتنا به واقعیت بروز میکند اما گاهی در برخی
افراد که بیش از حد به احساسات و شهودهای
درونی خود بها میدهند نیز دیده میشود .این
افراد که به قول علمای منطق دچار استدالل
احساسی میباشند .معموال چنین میپندارند
که آنچه آنها احساس میکنند لزوما منطبق یا
منعکسکننده یک واقعیت خارجی است.
مهمترین عوامل پیشداوری عبارتند از :عوامل
شناختی ،عوامل اجتماعی و عوامل انگیزشی و
روانشناختی
عوامل شناختی شامل کلیه تصورات قالبی
وخطکشیهای ذهنی ما درباره نژادها،
قومیتها ،مذاهب ،جنس و باور افراد یا
گروههای خاص میشود .عوامل اجتماعی
شامل رقابت گروههای اجتماعی تفاوت
وتبعیضات طبقاتی منافع اقتصادی و همرنگی
کورکورانه با هنجارهای موجود اجتماعی
میباشد .عوامل روانشناختی شامل توسل به
رفتارهای توجیهگرانه ،تمایل به ابراز وجود و
خودنمایی یا بواسطه شخصیتهای اقتدارطلب
وکنترلکننده ایجاد میشود.
این خطای ذهنی را شاید به طور کامل نتوان
از بین برد اما به روشهای مختلفی میشود
کنترل نمود .توجه به تصورات قالبی ذهن
خود و جستجو در علت پذیرش این تصورات
موضوعیت دادن به تفکر استداللی و فرض
نمودن مواجهه تجربی و تحقیقی با هر موضوع
بر خود و تالش درتماس و تعامل با گروههای
مختلف فکری و اجتماعی از جمله روشهای
اصالحی این خطای سیستماتیک دستگاه ذهنی
است .جمله زیبا و درخور تاملی از رنه دکارت،
فیلسوف مشهور فرانسوی ،میتواند در برخورد
با این معضل ذهنی راهگشا باشد .او میگوید:

آفرینش ها

«خدایا گرچه به من توانایی درک روشن بسیاری
امور را عطا نکردهای ،اما از توسپاسگزارم که
این توانایی را به من دادهای که تصمیم بگیرم تا
مسالهای را به وضوح وروشنی کامل درنیافتهام،
نپذیرم».
خودشیفتگی
خودشیفتگی یکی دیگر از نشانههای انحراف
از تفکر و رفتار بهنجار (استاندارد) ویک نشانه
مهم دربروز خطای سیستماتیک ذهن است.
خودشیفتگی به این معناست که انسان عاشق
خود یا به تعبیردقیقتر عاشق افکار ،عقاید و هر
چیزی باشد که به او منحصر و مربوط میشود.
فرد خودشیفته از اینکه افکار و عقاید خود را در
معرض نقد و اصالح دیگران قرار دهد ،دچار
هراس میشود؛ درنتیجه همواره به روشهای
مختلف نظیر ایجاد فضای رعب و وحشت یا
بدبینی و بی اعتمادی به دیگران ،فاصلهای بین
خود و اطرافیان ایجاد میکند که بتدریج عمیق
وعمیقتر میشود و فرد خودشیفته را در یک
فضای بسته وخصوصی شده همراه با باورهایی
ثابت و غیرقابل نفوذ محصور میکند .فرد
خودشیفته معموال وابستگی شدیدی بین افکار و
باورهای خود و شخصیت خویش حس میکند،
درنتیجه هرگاه که افکارش مورد انتقاد قرار
میگیرد ،شخصیت خود را درمعرض آسیب
احساس میکند و دچار اضطراب و هیجان
میگردد و بالطبع رفتاری از خود بروز میدهد
که مبتنی برهمین احساس و هیجانات است.
برای آگاهی و کنترل این خطای ذهنی کافی
است به روابطمان با دیگران توجه کنیم و
ببینیم تا چه اندازه از نقد و نظرات مخالف خود
استقبال میکنیم بدون آنکه دچار اضطراب یا
بدگمانی شویم و در واقع به میزان اهمیتی که
به بهبود و اصالح افکار و عقاید خود قائلیم
توجه کنیم .به طور معمول احساس نیاز به
تغییر افکار و احوال با میزان خودشیفتگی
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رابطه معکوس دارد.
همه چیزدانی
ما عادت کردهایم حجم زیادی از اطالعات
را از محیط اطراف وارد ذهن خود کتیم .این
اطالعات که عموما به طور سطحی و هضم
ناشده (یعنی بی ارتباط با مبانی اصلی وعلمی
آن اطالعات) در دستگاه ذهنی ما جای میگیرد،
احساس کاذبی از یک نوع استغنای فکری در
ما ایجاد میکند و باعث میشود در بسیاری
موارد و زمینههای گوناگون که تخصصی در
آنها نداریم اظهارنظرهای صریح و قطعی انجام
دهیم .عدم کنترل ذهن و زبان (زبان پریشی)
و تمایل به نوعــی ابـــــراز وجود کاذب
( )false assertivenessاز نشانههای بارز این
نوع خطای فکری است.
فرد گرفتار با این خطای ذهنی اشتهای
وصفناپذیری در جمعآوری اطالعات در
هر موضوعی را دارد و خصوصا این افراد به
دلیل کنجکاوی بیش از حد ،تمایل زیادی به
سردرآوردن از افکار واحیانا زندگی خصوصی
دیگران دارند و از این اطالعات که قطعا با
مقداری پیشداوری (خطای ذهنی دوم) همراه
است جهت ارضای ذهن خود و نشانهای از
برتری اطالعات خود نسبت به دیگران استفاده
میکنند.
برای کنترل این خطا باید به این نکته در
ساختار ذهنی خود توجه کنیم که پردازشگر
ذهن ما بدون آنکه از اطالعات کافی و منسجم
در خصوص یک موضوع برخوردار شود،
نمیتواند دست به تحلیل وپردازش مناسب
بزند و در نتیجه خروجی چنین سیستمی چیزی
جز پارهای اطالعات پراکنده و سطحی نخواهد
بود.
اگر مهمترین نشانه این خطا به طور خالصه این
باشد که «بدون آنکه به منبعی متصل باشیم ،به
طور مداوم خروجی داشته باشیم» مهمترین راه
کنترل آن نیز توجه به این تمایل در خود وتمرین
پرهیز از اظهارنظرهای سطحی و فیالبداهه در
موضوعات مختلف است؛ از طرفی میتوان
با قرار دادن یک صافی در ورودی ذهن (به
طورمجازی) با خود قرار گذاشت که بسیاری
از اطالعات بی ارزش وپیش پا افتاده را پشت
این صافی نگهداشته و اجازه ورود نداد.
عادت به مطالعه و استفاده از منابع اصلی و
جسارت مواجهه با افکار و اندیشههای عمیق
ودقیق انسانهای اندیشهورز از دیگر روشهای
کنترل این احساس کاذب یا خطای ذهنی است.
حساسیت و وسواس درامور جزیی
بسیاری افراد به جای آنکه حواس و سیستم
فکری حساسی داشته باشند ،احساسات
وعواطف حساسی دارند و در واقع از پوسته
روانی نازک وضعیفی برخوردارند و با هر
مسالهای تحریک شده و دچار خشم وهیجان
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میگردند .تخصص این افراد در توجه به
امور جزیی و دیدن مشکالت ،نکات منفی و
زشتیهای دنیا وخصوصا اشکاالت رفتاری
دیگران است.
انرژی ذهنی و روانی این افراد به طور وسواس
گونهای همیشه معطوف به بیرون ازخود و
مسائل و مشکالت محیط اطراف است .اینکه
چرا افراد به بعضی مسائل توجه ندارند ،چرا
بعضی اینگونه یا آنگونهاند یا چرا برخی به
باورهایی متفاوت از آنها گرایش دارند ،غالبا
جزء دغدغههای اصلی سیستم فکری این افراد
است.
این افراد معموال اشتباه را با شکست و بد بودن
یکی میگیرند و معیارهای سختگیرانهای در
ارزیابی خود و دیگران دارند .توقع و انتظارات
بیش ازحد و غیرواقعی آنها از اطرافیان ازجمله
عواملی است که باعث ایجاد شکاف در
روابطشان با دیگران میشود و همواره نوعی
احساس نارضایتی در روابط را به آنها القا
میکند.
ترس از اشتباه و همیشه خود را زیر ذرهبین
قضاوت دیگران دیدن از مهمترین عوامل
اضطراب و کنارهگیری این افراد در محیطهای
اجتماعی است و به همین دلیل بسیاری از
فرصتهای اصالح ،ارتقا و یادگیری را از
دست میدهند.
به نظر میرسد شناخت و کنترل تفکر
کمالگرایی از روشهای پیشگیری از این
خطای مهم وسیستماتیک ذهن است .باید در
روابطمان با دیگران به این نکته توجه کنیم که
همه مردم همچون خود ما ،آدمهای متوسط و
با قوت و ضعفهای معمول هستند و کسی جز
خداوند از احوال دیگران خبر ندارد و نمیدانیم
آنکه را به سختی مورد قضاوت و طرد قرار
میدهیم ،تحت چه شرایط و اوضاع و احوال
روحی روانی و اجتماعی به این وضعیت فکری
و شخصیتی که هست ،رسیده است .پس شاید
نتوان هیچکس را به طور مطلق درآنچه هست
(خوب یا بد) مقصر دانست و مورد قضاوت
قرار داد .بنابراین بهتر است هم خود را به خاطر
اشتباهاتمان ببخشیم و تا حد ممکن چیزهایی را
جبران کنیم و هم سعی کنیم دیگران را ببخشیم
واشتباه را جزیی اجتنابناپذیر از زندگی و
روابط انسانی بدانیم که به قول بزرگان «بی
نقص بودن یک خطای غیرقابل حصول است».
«دیگران را ببخشیم (باز به قول بزرگی) نه به
خاطر آنکه آنها مستحق بخششند بلکه به این
خاطر که ما مستحق آرامشیم».
گرچه به نظر این حقیر ،دیگران نه تنها حقیقتا
مستحق بخششند بلکه هر انسانی فینفسه واجد
حرمت وحیثیت است و این حرمت وحیثیت
باید در همه روابط ما با دیگران لحاظ شود.
در حصول به چنین روحیه و تفکری توجه
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به این نکته ظریف اخالقی که مهاتما گاندی،
پدر معنوی هندوستان ،مطرح میکند بسیار
کمککننده است ،او میگوید« :من به آن اندازه
که از ظلم و دروغ متنفرم ،از ظالم و دروغگو
تنفر ندارم» چرا که گرچه دروغ و صداقت فاصله
بینهایتی از هم دارند اما فاصله انسان دروغگو و
انسان راستگو در عالم واقع (اگر همه عواملی که
این دو انسان را به این دو راه مخالف کشانده،
درنظر بگیریم) چندان زیاد نیست.
مطلقاندیشی (یا تفکر همه یا هیچ)
این نوع تفکر بر پایه برخی اصول فکری
ثابت وغیرقابل نقض وتغییر بنا میگردد و فرد
مطلقاندیش با استناد به این اصول که باورهای
ذهنی او بوده و میتوانند درست یا نادرست
باشند ،برای جهان بیرونی نیز قوانین کلی و
عمومی میسازد و بر مبنای آن حکم صادر
میکند و بر اساس همین احکام روابط خود
را با محیط اطراف سامان میدهد .افرادی با
این نحوه تفکر معموال با بیان یک یا چند مورد
اتفاق یا شاهد به نفع نظرات خود ،این نظرات
و احکام را ثابت شده و غیرقابل نقض تصور
میکنند ،درحالیکه براساس مبانی منطقی تفکر،
امروزه میدانیم که ما حتی با مشاهده هزاران
مورد از یک رویداد نمیتوانیم قوانین کلی
بسازیم ،درحالی که با وجود صدها هزار شاهد
مثبت بریک مدعا ،تنها یک مورد نقض میتواند
فرضیه و مدعای ما را از کلیت بیندازد و رد کند
(به قول منطقیون :یک قضیه کلیه را یک سالبه
جزییه نفی میکند اما هزار موجبه جزییه اثبات
نمیکند).
افرادی که دچار این خطای ذهنی میباشند ،غالبا
حوادث و تجربیات زندگی خود را به صورتی
کلی تعمیم میدهند و مثال اگر در شهری با یک
آدم خوب یا بد برخورد کردهاند ،همه مردم
آن شهر را خوب یا بد معرفی میکنند .نظام
فکری چنین افرادی بتدریج جهان را به دوپاره
تقسیم میکند ،خوب یا بد ،دوست یا دشمن و
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درست یا غلط .کلماتی چون هرگز ،همیشه،
قطعا ،بدون تردید و نظایر آن از واژههای رایج
ذهن و زبان آنهاست و در دایره ذهنی این
افراد ،انسانها یا خوشبتند یا بدبخت یا موفقند
یا شکست خورده و باالخره یا خوبند یا بد!
درحالیکه هرانسان آگاهی خوب میداند که
این دنیا ،دنیای تفاوتها واختالفهاست نه
دنیای خوب و بد و درست و غلط وتازه تفاوت
و اختالف ما انسانها هم «دراندک چیزهایی
است که میدانیم وگرنه در نادانی بیانتهایی که
در این عالم با آن مواجهیم همه یکسانیم».
راههایی که برای کنترل واصالح این خطای
سیستماتیک پیشنهاد شده عبارتند از:
اوال اصول تفکر منطقی اقتضا میکند که انسان
همواره در اعالم نظرات خود ،رای و تجربه خود
را بیان کند وآرای خود را تعمیم نداده و به عالم
نسبت ندهد (درواقع عالم را گزارش نکند) ما
سرشت و ساختار واقعی عالم را نمیدانیم پس
فقط میتوانیم بگوییم عالم به نظرما اینگونه
است ،هرگونه دیگر سخن گفتن ،فراتراز توان
عقالنی ماست و به نوعی ادعای دانایی مطلق یا
خدایی کردن است.
ثانیا ما برای اثبات نظرات خود نمیتوانیم و
نباید به یک یا چند مورد تجربه مویده اکتفا
کنیم ،چون برای دور از ذهنترین موضوعات
هم به یک یا چند مورد صدق میتوان اشاره
نمود بلکه همیشه باید در جستجوی موارد
نقض نظریات خود باشیم چراکه در صورت
عدم وجود موارد نقض است که سخن یا نظر
ما قوت پیدا میکند .ثالثا باید به تنوع فهمها
ونگرشهای مختلف در عالم توجه کرد،
بسیاری قوانین فیزیک و شیمی که در طول
تاریخ علم برای مدتهای مدید قوانین کلی و
مسلم فرض می شدهاند ،دچار دگرگونیهای
بنیادین شدهاند و ما در اکثر علوم دیگر با
انبوهی ازنظریات متنوع و مخالف مواجه بوده و
هستیم که هرکدام سهم اندکی در تحول فکری
وعلمی جامعه انسانی داشتهاند .پس شاید بتوان
گفت :گویی این جهان همچون کتابی است که
هرکس آن را به قدر فهم و ظرفیت فکری خود
میفهمد وتفسیر میکند وهمین فهمهای متکثر
و تفسیرهای مختلف است که رمز و راز این
کتاب عظیم را از زوایای متعدد و با عمق و
دقت بیشتری برای ما نمایان میکند.
بنابراین چنانچه مالحظه میشود بروز همه
خطاهای عنوان شده به میزان زیادی به آگاهی
ما ازاین خطاها و نیز آگاهی و توجهی که به
افکار ،احساسات و رفتار خود داریم وابسته
است؛ به تعبیردیگر ،نگاه معطوف به خود (به
جای نگاه معطوف به دیگران) یا خودآگاهی و
لزوم نوعی مراقبه و تمایل به تغییر و بهتر شدن،
مهمترین پیشنیاز موفقیت در کنترل ورفع این
خطاهای سیستماتیک میباشد ،خطاهایی که

آفرینش ها

غالبا چنان انرژی محدود روانی ما را در زندگی
به هدر میدهند که تا چشم باز میکنیم حاصلی
جز عمری تلف شده با مشتی توهمات بیهوده،
درگیریها و تنشهای بی حاصل و غرور و
منیتهای بیفایده برای خود و دیگران به جا
نگذاشته است.
ناظر ِ
ِدقیق خود بودن همانطور که دیگران را
زیر ذره بین میگذاریم ،با همان نگاه تیز و
کنجکاوی که کوچکترین حرکات ایشان را
زیرنظر میگیرد و حسن وعیب آن را تشخیص
میدهد ،شاید بهترین نگاهی باشد که به ما
کمک میکند تا همان نقصها که در دیگران
به وضوح میبینیم ،درخود نیز مشاهده کنیم.
برخود نظارهگر بودن نه تنها ما را از دست
خودمان تا حد زیادی نجات میدهد که از
دست دیگران هم خالص میکند ،چرا که وقتی
متوجه میشویم که بسیاری مشکالت دیگران را
ما هم در وجود خود داریم که احتماال دیگران
هم آنها را میبینند و از آن رنج میبرند ،درنتیجه
نگاهمان به دیگران هم نگاهی توام با همدردی
و مسامحه خواهد بود نه نگاهی سختگیرانه و
از سر انتظارات بیش ازحد و بیمورد.
در آخر به تاسی از زندهیاد سهراب سپهری
شاعر سادگی و دوستی ،میتوانیم از خود تقاضا
کنیم که:
ساده باشیم،
چه در باجه یک بانک،
چه در زیر درخت
و بنا به آنچه درشعر دوست ودر وصف اوگفت،
ما در وصف خود بگوییم:
بزرگ باشیم و از اهالی امروز،
و به شیوه باران پر از طراوت تکرار،
همیشه کودکی باد را صدا بزنیم،
و همیشه رشته صحبت را
به چفت آب گره بزنیم
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گاهشماری در ایران باستان

هر سال زرتشتیان (ایران باستان) به  12ماه و
هر ماه به  30روز که هر کدام دارای نام و معنی
ویژهای است تقسیم میشود (مانند ماه ها که
اکنون از عدد به جای نام ماه استفاده میشود
مثال تیرماه را با عدد  4نمایش میدهند) با
گذشت زمان نام ها به فراموشی سپرده میشود،
البته زرتشتیان در مراسم مذهبی و آیینها و
یادبودها و نیایش (نماز) از نام روز استفاده
میکنند .در بین نام های روز نام  12ماه سال
وجود دارد که برابر شدن نام روز با نام ماه
جشن آن ماه میباشد( ،جشنهای ماهیانه) و
هر کدام مناسبت خاصی دارد ،مثال روز 19
فروردینماه که برابر فروردین روز میباشد
جشن فروردینگان نام میگیرد که برای شادی
روان و فروهر درگذشتگان است.
هر ماه با نام پروردگار شروع میشود که سه بار
دیگر هم تکرار میشود جهت مشخص شدن
با نامهای روز بعد خود ترکیب میشوند ،در
نتیجه در دیماه  4بار جشن دیگان وجود دارد.
پنج روز آخر سال در پایان اسفند به نام

پنجه میآید که از  5بخش گاتها (سروده
اشوزرتشت) گرفته شده است و هر چهار سال
که کبیسه به وجود میآید به اوراد معروف
است.
نام روزها و معنی آنها
 -1اورمزد :خداوند
 -2بهمن :اندیشه نیک
 -3اردیبهشت :بهترین راستی و پاکی
 -4شهریور :شهریاری نیرومند
 -5سپندارمزد :فروتنی و مهر پاک
 -6خورداد :تندرستی و رسایی
 -7امرداد :جاودانگی
 -8دی باذر :آفریدگار
 -9آذر :آتش
 -10آبان :آبها
 -11خیر (خور) :آفتاب ،خورشید
 -12ماه :ماه
 -13تیر :سیاره تیر ،باران
 -14گوش (گئوش) :جهان ،هستی
 -15دی مهر :آفریدگار

نگاهی به طبیعت

عکس

عک

س از

 :مریم
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از :عباس دل

اردشیر استاد
تکنسین اتاق عمل

 -16مهر :دوستی و پیمان
 -17سروش :فرمانبرداری
 -18رشن :دادگری
 -19فروردین :فروهر ،نیروی پیشرفت
 -20ورهرام :پیروزی
 -21رام :رامش ،شادمانی
 -22باد :باد
 -23دی بدین :آفریدگار
 -24دین :بینش درونی ،وجدان
 -25ارد (اشی) :خوشبختی ،دارایی و خواسته
 -26اشتاد :راستی
 -27آسمان :آسمان
 -28زامیاد :زمین
 -29مانتره سپند :گفتار پاک
 -30انارم :فروغ و روشناییهای بیپایان

فان
 -کالردشت

ان نژاد

گلست

عکس از :میترا محمدی -سیاهکل
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شب آرامی بود
میروم در ایوان ،تا بپرسم از خود،
زندگی یعنی چه!؟
مادرم سینی چایی در دست،
گل لبخندی چید ،هدیهاش داد به من
خواهرم ،تکه نانی آورد،
آمد آنجا ،لب پاشویه نشست،
به هوای خبر از ماهیها
دستها کاسه نمود ،چهرهای گرم در آن کاسه
بریخت
و به لبخندی تزئینش کرد
هدیهاش داد به چشمان پذیرای دلم
پدرم دفتر شعری آورد،
تکیه بر پشتی داد ،شعر زیبایی خواند،
و مرا برد ،به آرامش زیبای یقین
با خودم میگفتم :
زندگی ،راز بزرگیست که در ما جاریست
زندگی ،فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا ،جاری ست
زندگی ،آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود،
آمدهایم
قصه آمدن و رفتن ما تکراریست
عدهای گریهکنان میآیند
عدهای ،گرم تالطمهایش
عدهای بغض به لب ،قصد خروج
فرق ما ،مدت این آبتنی است
یا که شاید ،روش غوطهوری
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دست ما در کف این رود به دنبال چه میگردد،
هیچ!
زندگی ،باور تبدیل زمان است در اندیشه عمر
زندگی ،جمع تپشهای دل است
زندگی وزن نگاهیست که در خاطرهها میماند
زندگی ،بازی نافرجامی است،
که تو انبوه کنی ،آنچه نمیباید برد
و فراموش شود ،آنچه که ره توشه ماست
شاید این حسرت بیهوده که در دل داری،
شعله گرمی امید تو را ،خواهد کشت
زندگی ،درک همین اکنون است
زندگی ،شوق رسیدن به همان فرداییست که
نخواهد آمد
تو ،نه در دیروزی ،و نه در فردایی
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ،دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با امید است
زندگی ،بند لطیفیست که بر گردن روح افتاده
است
زندگی ،فرصت همراهی تن با روح است
روح از جنس خدا
و تن ،این مرکب دنیایی از جنس فنا
زندگی ،یاد غریبیست که در حافظه خاک ،به
جا میماند
زندگی ،رخصت یک تجربه است
تا بدانند همه،
تا تولد باقیست
میتوان گفت خدا امیدش
به رها گشتن انسان ،باقی است
زندگی ،سبزترین آیه در اندیشه برگ
زندگی ،خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود
زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه ،در باور بذر
زندگی ،باور دریاست در اندیشه ماهی ،در تنگ
این شعر در برخی منابع ،به اشتباه به
سهراب سپهری نسبت داده شده است.
دبیر تحریریه

از اشعار کیوان شاهبداغی
انتخاب از :حسین عرب بافرانی
همکار حراست

زندگی ،ترجمه روشن خاک است ،در آیینه
عشق
زندگی ،فهم نفهمیدنهاست
زندگی ،سهم تو از این دنیاست
زندگی ،پنجرهای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،جهانی با ماست،
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم،
در نبیندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل ،برگیریم،
رو به این پنجره با شوق ،سالمی بکنیم
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است
سهم من ،هر چه که هست
من به اندازه این سهم نمیاندیشم
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندیست
شاید این راز ،همان رمز کنار آمدن و سازش
با تقدیر است
زندگی شاید،
شعر پدرم بود که خواند
چای مادر که مرا گرم نمود
نان خواهر که به ماهیها داد
زندگی شاید آن لبخندیست که دریغش کردیم
زندگی ،زمزمه پاک حیات است ،میان دو
سکوت
زندگی ،خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ،تنهاییست
من دلم میخواهد،
قدر این خاطره را دریابیم

فانوس
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چشم پزشکان مسلمان

كحال
این شماره :عليبن عيسي ّ
وي از جمله چشمپزشكان چيره دست و
مشهور تمدن اسالمي بوده است كه هم عصر
شيخالرئيس ابوعليسينا زندگي ميكرده و 27
سال پيش از وفات شيخ ،وفات نموده است.
يكي از مشهورترين و معروفترين كتابهايي
كه در زمينه چشمپزشكي نگاشته شده ،كتاب
الكحالين» عليبن عيسي ُك ّحال ميباشد.
«تذكره ّ
وي کشکولي از برداشت و تجربههاي باليني
خود را در اين كتاب نمايان كرده است .او در
پيشگفتار كتاب خود چنين مينويسد:
« من نوشتهها و كتابهاي پيشينيان را به طور
تمام و كمال جستجو و مطالعه كردهام و از خود
فقط مطالب كمي را كه در محضر استادان فرا
گرفته يا ضمن تجربه و عمل در اين زمينه به
دست آوردهام ،بر آن افزودهام».
با اين رساله ،دانش چشمپزشكي به اوج
درخشندگي خود دست يافت .صدها سال
آموزش چشمپزشكي در دانشكدههاي پزشكي
مسلمانان بر همين رساله استوار بود .از اين رو،
اين كتاب نيز پس از برگردان به التين به نام
«رساله چشم پزشكي علي بن عيسي» به اروپا
راه يافت و در سالهاي  1499 ،1497و 1500
در ونيز به چاپ رسيد و چشمپزشكي اروپا بر
آن بنيان گذاشته شد.
دوميلي در كتاب خود «العلم عند العرب»
ميگويد« :كتاب عليبن عيسي به عنوان مرجع
اصلي در اروپا باقي ماند و به همين جهت به دو
زبان التيني و عربي ترجمه شده است»
ابن ابي اصبيعه در كتاب خود به نام «عيون
االنباء فيطبقات االطباء» ميگويد« :علي بن
عيسي ـ چشم پزشك ـ در ساخت سرمه و گرد

رقیه چمانی
کارشناس پرستاری

چشم شهرتي بينظير داشت .سخنان او درباره
بيماريهاي چشم و درمان آن مورد قبول و
پيروي ديگران بود .هركس ميخواست به
ساخت سرمه و گرد چشم روي آورد ،ناچار
بود كه از كتاب مشهور او به نام تذكرهالكحاليه
استفاده كند و مردم از ميان كتابهايي كه
در اين زمينه تاليف شده بود ،فقط به كتاب
عليبن عيسي اكتفا ميكردند».
الكحالين بايد بگويیم
در رابطه با كتاب تذكرة ّ
كه اين كتاب از  3مقاله تشكيل شده كه هر
مقاله خود شامل چند باب ميباشد .علي بن
عيسي در بخش نخست اين كتاب به تشريح
آناتومي چشم و بيان طبقات و رطوبات آن
ميپردازد .در بخش دوم از بيماريهاي بيروني
و در بخش سوم از بيماريهاي دروني چشم
كه از بيرون چشم قابل معاينه نيستند ،سخن
ميراند .بخش سوم اين كتاب مرز دانش
چشمپزشكي طب اسالمي را نشان ميدهد؛
زيرا هر بيماري دروني چشم ،نموداري از
بيماريهاي عمومي بدن مانند بيماريهاي
قلب و عروق و كليه ميباشد و بخشي از
كتاب گوياي واقعيت پيوستگي ارگانيك
بيماريهاي دروني چشم با اين بيماريهاي
سيستميك و عمومي بدن است؛ در جايي از
اين بخش چنين اشاره شده است كه نارسايي
بينايي ممكن است از يك بيماري معدهاي يا
بيماريهاي مغز و اعصاب برخاسته باشد .با
توسل به همين اصل است كه امروزه چشم
پزشكان با مدد افتالموسكوپي گام مهمي را
در شناخت و شناسايي بيماريهاي سيستميك
برميدارند.

اسفندیار
در مطب چشم پزشکی

پس اسفندیار آهی سرد از دل پر درد بر کشید
و گفت :همشیره تا  6ماه دیگه ،چشم جهانبین
من نابینا نخواهد شد؟
منشی گفت :این دیگه به خودتان مربوطه!
وقت آقای دکتر تا  6ماه آینده پرشده و بعد هم
میرود خارج!
گلآقا ،یکشنبه 69/9/19
اسفندیار گفت :ما از شهرستان زنگ میزنیم.
مهساسادات رشیدی
این رستم زال با تیر دو شعبه زده به چشم مان!
فرزند خانم شیرین یاهو
پس ما چه کنیم؟!
منشی گفت :میخواستی دعوا نکنی ...سال
موجود است.
دیگه تلفن کن.
اسفندیار گفت :ما که دعوا نکردیم ،شاهد هم چون دم گرم اسفندیار در آهن سرد منشی موثر
داریم .این رستم خودش اهل دعواست ،با همه نیفتاد؛ یک بار دیگر اهی سرد از دل پر درد
دعوا نموده ...حکیم ابوالقاسم فردوسی هم برکشید و گوشی را گذاشت که یک سال بعد
شهادت داده؛ استشهاد محلی تماما در کالنتری زنگ بزنه!
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واژه زیبای پرستار

ابوالقاسم پوریانی
کارشناس پرستاری

واژه پرستار به معنای پرستنده ،غمخوار و
حافظ میباشد و در فرهنگ التین پرستار
از لغت  Nutritiousگرفته شده است كه به
مفهوم پروردن ،تغذیه كردن و پرورش دادن
است .با توجه به این معنا هرگونه مراقبت و
مواظبتی كه فرد از فرد دیگری اعم از بیمار
یا سالم به عمل آورد پرستاری نامیده میشود.
آنگاه كه رنج و درد بر كالبد انسان حملهور
گشت و سالمت وی را پایان داد ،پرستاری
به وجود آمد؛ یعنی از زمان پیدایش بشر ،این
حرفه مقدس بر عرصه گیتی نمایان شده است.
در مسیر تاریخ ،پرستاری همپای پزشكی در
خدمت انسانها بوده است و بتدریج ،این
دو در قالب علم پیشرفت نمودهاند و در
زمانهای بحرانی ،مانند حوادث طبیعی و
جنگها ،خدمات شایان توجهی انجام دادهاند.
با توجه به علت ایجاد این حرفه که در پاسخ
به نیاز جامعه به وجود آمده است و در رابطه
با سالمت انسان در طول زندگی ایدهآلهایی
را مد نظر دارد .پرستاران در جهت پیشبرد؛
حفظ و بازگرداندن سالمت و پیشگیری از
بروز بیماری؛ تسكین دردها تالش میكنند
(مجمع پرستاران كانادا .)C.N.A
یکی دیگر از وظایف پرستار ،برآوردن نیازهای
فوری بیمار است .این موضوع در اسالم
بسیار سفارش شده و پیشوایان معصوم ما بر
مکرم اسالم
آن تاکید فراوان کردهاند .رسول ّ
صلیاهللعلی هوآلهوسلم برآوردن حاجت بیمار
را موجب آمرزش گناهان دانسته ،میفرمایند:
«کسی که در رفع حاجت مریض تالش کند
گناهان او فرو میریزد؛ خواه حاجت او را
برآورد و خواه از عهده آن بر نیاید».
انتخاب نام براي روزهاي سال و تجليل و
يادبود از آن مناسبتها كاري مهم است كه
بايد در آن كمال دقت و توجه را داشت تا
بهترين روز را براي آن مناسبت در نظر گرفت.
انتخاب روزي كه در آن بتوان از مقام شامخ
پرستاران و بهیاران تجليل كرد ،به دليل سختي
كار اين افراد دشوارتر است .روز والدت
بزرگترين پرستار عالم كه در او صفات كامل
يك پرستار يافت شود شايد بهترين انتخاب
ممكن بود.حضرت زينب(س) در زندگي خود
با صفات برجستهاي چون صبر ،شكيبايي،
تحمل ،عشق و دوستي همنوع و  ...راهي
نمايان از چگونه زيستن را به كساني كه قصد
داشتند پرستاري را نقطه اوج فعاليت خود
قرار دهند ،نشان داد.

ندا ی افرابی  -زمستان 1391
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فانوس

ی و آرمینا فخرآور

عل رزندان خانم میرزایی
ف

آرمینا جان
تولدت مبارک،
همی
شه خندان باشی
پدر،
مادر و برادرت

نازنین زهرا عظیمی
فرزند آقای عظیمی

محمدرضا و مهدیه عمرانی
فرزندان خانم لیال بوژآبادی

لیا دیدافزون

نوه خانم گیسو علیخواه

عیدانه

نوروز1392 -

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود
عاقـــــبت در قدم باد بــــهار آخــر شد

ین آسمانی

هفت س

محبوبه درودیان
عضو تحریریه

نوروز ،از چشمان بهار میتراود و میهمان سفره گلدار هفت سین میشود؛ سفرهای که در آن ،ماهی قرمز تکرار تازه
زندگی را به یاد میآورد .سیب سرخ نشان از عشق دارد و سنبل بویی از بهشت .سمنو نماد برکت است و سبزه،
تکهای از طراوت طبیعت.
اما یادمان باشد هفت سین سفره دل را نیز باید به هفت «سالم» آسمانی مزین کرد؛
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طبـــیعت به روح خـــدا زنده شد
جهان از نو شــاد و درخشنده شد
			
هوا بوی عــــطر اقاقـــی گرفت
حـــیاتی نوین زنـــــدگانی گرفت
			
درخــــــتان پژمرده ،خندان شدند
همه اختران شاد و رقصان شدند
			
خزان سیـــــاهی و تلــــخی بمرد
چو گوی بهاران در این پهنه برد
			
فـلک ساز هستی به گیتی نواخت
در قلـــعه نیســــتی را گــــداخت
			
همه کهـــنگی در گذشته ،گذشت
کـــــنون خلقت تازه ،آغاز گشت
			
بدارید این فرصــــت نیک پــــاس
خدا را بگــــویید هر دم ســـپاس
			

فریدا نوروزی
کارشناس پرستاری

همکاران گرامی
برای جلوگیری از تماس مستقیم دست با آیات الهی،
یک الیه  UVروی این صفحه کشیده شده است.
دبیر تحریریه
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بهارک صالحی
دبیر تحریریه

نوروزخوانی

هنگامی که در طبیعت دگرگونی احساس شد ،ترنم خوش بهاری،
طبیعت و انسان را به خویش می خواند .چون شب های سرد زمستان
سپری میگردد و نسیم بهاری دلها را شاد مینماید ،نوروزخوانان هم از
راه می رسند و ارمغان شادابی و نشاط با موسیقی جذاب ،زیبا و دلنشین
به همراه می آورند .به انسانها می گویند :همان گونه که طبیعت جان
دوباره گرفت ،شما هم برخیزید و دستی به سر و روی خویش و خانه و
کاشانه خود بکشید و این گونه به پیشوازش بروید .آغوش باز نمایید .این
مهمان عزیز و مبارک را به خوشیمنی اش پذیرا باشید و مهمانش کنید.
این چنین است که هزاران سال نغمه-خوانان نوروزی آمدند و مردم را به
استقبال و پیشواز جشن همراهی کردند.
آری سنت دیرینه و به جا مانده از گذشتگان که تنها رگه هایی از آن در
بعضی از شهرهای شمالی باقی مانده است می تواند پایدار بماند و نوید
بخش روزهای خوش زندگی ،امید ،عشق و دگرگونی باشد.
«نوروزخوان ،نماد میمنت ،خیر و برکت ،شادمانی و سرور ،رفاه و
آسایش و فراوانی است ».چرا که با آمدن بهار نعمت و فراوانی را هم
طبیعت با خودش می آورد.
آنچه از شواهد و آثار به جا مانده بر می آید نوروزخوانی ریشه ای کهن و
قدمت دیرینه ای دارد؛ از چگونگی شکل گیری سنت نوروزخوانی و زمان
پیدایش آن به دلیل عدم ثبت در منابع و اسناد فرهنگی اطالع دقیقی در
دست نیست ولی آن گونه که در اشعار موسیقی «نوروزخوانی» پیداست،
این سنت ریشه ای تاریخی در فرهنگ مردم مازندران داشته است».
اگر به خصوصیات شعر نوروزخوانی بخصوص قسمت محلی آن دقت

شود کامال ویژگی دوبیتی های محلی را دارد.
بــــاد بــهــاران آمــده
گـــل در گلـــستان آمده
بــلبل به بـسـتتان آمــده
نـــوروز دهـــقان آمــده
مــژده دهــید ای دوستان
نـــوروز بــزرگان آمــده
به هر روی از سنت های به جا مانده از گذشتگان «نوروزخوانی» است که
از نیمه دوم اسفند یا به عبارتی  10یا  20روز مانده به نوروز افرادی به نام
نوروزخوان ،شعرخون و بهار خون می آمدند و معموال طبعی بداهه سرا
هم داشتند و از کوچه و خیابانها شروع می کردند به نوروزخوانی و به
خانه افراد می رفتند و با اطالعاتی که از قبل درباره خانه ،صاحب خانه،
کسب و کار و حالشان داشتند نوروزخوانی می کردند .آنها ضمن ستایش
خداوند و مدح پیامبران و امامان و وصف اعضای خانواده تقاضای انعام
و عیدی می کردند.
این گروه بشارت دهنده بهار و جشن نوروز بودند .بر اساس سنت
دیرینه -که در جاهای دیگر ایران به گونه و شکل دیگر مرسوم است-
در پایان زمستان سرد و رسیدن گل و گیاه را نوید می دادند .مردم همه
با شنیدن نوروزخوانان و صدای گرم و دلنشین آنها به شعف وشادمانی
می پرداختند و به استقبالشان میآمدند و پذیرایی شان می کردند .همراه
نوروزخوان عالوه بر همخوانی کیسه ای را با خود حمل می کرد و انعام
اهدایی از سوی مردم را که شامل پول ،برنج ،گندم یا حبوبات بود ،در
آن جای می داد.
از آنجا که خوانندگی و نوازندگی در مازندران جزء پیشهها محسوب
نمی شد ،نوروزخوانان مایل بودند تا از طرف مردم محل سکونت خویش
شناخته نشوند و به همین سبب در مناطقی دور از محل سکونتشان به
نوروزخوانی می پرداختند .در بعضی از مناطق مازندران این عمل شب
هنگام صورت می پذیرفت.
نوروزخوان به همراه خود یک فانوس ،یک چوب دستی و برگ سبز
داشت .برگ سبز سمبل برکت و زایایی زمین و فانوس نشانه روشنایی
بود و از سوی دیگر چون اغلب نوروزخوانان شبها نوروزخوانی
می کردند ،فانوس راهنمای راهشان بود.
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دور ایران در دو صفحه!
آذربایجان شرقی

اردبیل

قلعه بابك ،عمارت ائل گلی ،دره اهر،
جنگلهای ارسباران ،سواحل شرقی ارومیه و
كرانههای جنوبی بخش مركزی رودخان ه ارس.
اجازه بدهید سفرمان را از منتهیالیه شمال
غربی كشور آغاز كنیم ،یعنی آذربایجانهای
شرقی و غربی.
تاریخ نشان میدهد آریاییها آذربایجان شرقی
را سرزمینی سربلند و تسخیر ناپذیر میدانستهاند
كه دژهایی چون قلعه بابك بر فراز مرتفعترین
نقاط كوههایش ،نمادی از همین باورند.

كوههای سبالن ،آرامگاه شاه صفی ،دریاچه
نئور ،شورابیل ،جاده اردبیل به پارسآباد مغان،
حد فاصل دلتای ارس به خزر و دامنههای
ارسباران و كوههای تالش و آب گرم سرعین.
جادههای اردبیل بی نهایت دلفریبند .مسیر
اردبیل به پارس آباد مغان یكی از این
راههاست كه مثل خطی سبز روی زمین
كشیده میشود و میرسد به جایی مابین
دلتای ارس به خزر ،دامنههای شرقی ارسباران
و آخرین ستیغهای شمالی كوهستان تالش،
سرزمینی كه گویی سبزترین جای زمین
است و نه شرجی سخت تابستان جنگلهای
شمال را دارد و نه سرمای تند كوهستانهای
آذربایجان را.

کتاب شهرهای ایران شهر
انتخاب از:خاطره وکیل التجار
همکار سمعی بصری

کردستان
گردشگری روستایی در روستاهایی چون
پالنگان ،اورامان تخت ،آویهنگ ،ژیورا قصالن،
نوره ،نگل و غیره ،طبیعتگردی در دشتهای
دهگالن ،قروه ،بیجار و غیره.
جلوههای خاص زندگی بومی هنوز در همه
شهرهای كردستان وجود دارد و دیدنی است
اما اگر میخواهید روح واقعی كردستان را
درك كنید باید دوسه روزی را به طور كامل
در حس و حال زندگی یك كرد اصیل و بومی
در روستاهای این استان بگذرانید.

مازندران
روستاهای كندلوس ،چمستان ،جواهرده
وكالردشت ،جادههای دوهزار ،سه هزار،
بلده به یوش ،عباسآباد ،نور به چمستان،
مرزنآباد به كجور و جنگلهای كهن.
مردم در سفر به مازندران معموال وقتشان را
کنار خزر آبی و آرامش میگذرانند یا اگر
اهل نقشهخوانی باشند و ادعای سفركردن
متفاوت داشته باشند شاید به كندلوس و
چمستان و جواهر ده و كالردشت هم بروند
اما جنگلهای انبوه و پر راز را فراموش
نکنید .هیچ میدانستید جنگلهای مازندران،
قدیمی ترین جنگلهای جهان هستند ،حتی
قدیمیتر از آمازون و سوماترا؟
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گلستان
گیالن
بازار سنتی رشت ،مرداب ساحلی انزلی ،بازار
آستارا ،شهر الهیجان ،شهرستان فومن ،ماسوله،
دامنههای درفك ،زندگی بومیان تالش و اسالم،
شهرستان سیاهكل و منطقه دیلمان.
گیالن هم هر سال مسافر بسیاری دارد كه
مقصد بیشترشان بازار رشت ،مرداب ساحلی
انزلی ،بازار آستارا ،الهیجان و فومن ،ماسوله
و فقط شماری اندك از آنها مشتاقند با زندگی
شگفتانگیز كوهنشینهای تالش و جنگل
نشینان اسالم آشنا شوند.

پارك ملی گلستان ،منطقه حفاظت شده
جهاننما ،منطقه خوش ییالق ،آشورده،
تاالبهای سهگانه ،تركمن صحرا ،تاالب
اینچهبرون ،سواحل خزر ،قلعه ماران ،زندگی
بومیان تركمن صحرا ،بنادر گمیشان تپه و
حسینقلیخان.
یكی از جاذبههای فراموش شده استان
گلستان،قلعه ماران است كه از دور همچون
كشتی بزرگی بر فراز قله از دل ابرها سر
برآورده است.

سمنان
سجد جامع ،ییالق شهمیرزاد ،مسجد تاریخانه،
رختشویخانه دامغان ،منطقه خوش ییالق،
جاده سمنان به شهمیرزاد ،جاده شاهرود به
آزادشهر ،آرامگاه بایزید بسطامی و شیخ
ابوالحسین خرقانی.
هرچند سمنان جاذبههایی مانندمسجد جامع،
ییالق شهمیرزاد،مسجد تاریخانه ،رختشویخانه
دامغان و منطقه حفاظت شده خوشش ییالق
را دارد ،اما جذابیتهایی كه قادرند سمنان
را به یك قطب ممتاز طبیعت گردی تبدیل
كنند ،جادههایی هستند كه از نقاط مختلف
این استان به سمت چشماندازهای طبیعیاش
میروند ،مثل جاده سمنان به شهمیرزاد و
فوالد محله.

خوزستان

همدان

منطقه پارسومانش ،زیگورات چغازنبیل،
سازههای آبی شوشتر ،آثاری چون كاخهای
آپادانا و ماندانا و شهرهای شاهی و صنعتگران،
شهرآجری قدیمی دزفول و بازار كهنه ریال.
منطقه پارسوماش خوزستان در محدوده
تقریبی شهرستانهای مسجد سلیمان ،اندیكا،
اللی ،هفتگل و ایذه نخستین مناطق استقرار
پارسیان آریایی در ایران بودهاند .بیشتر مردم
از جاذبههای خوزستان خبر دارند و زیگورات
چغازنبیل یادگار تمدن بزرگ عیالمیها در
محدوده شهرستان هفتتپه ،شوش پایتخت
زمستانی هخامنشیان با آثاری چون كاخهای
آپادانا و ماندانا و شهرهای شاهی و صنعتگران
را دیدهاند ،اما شاید در سفرهایشان به این
استان كمتر از شهر آجری قدیمی دزفول و
بازار كهنه ریال در آن بازدید كرده باشند.

گردشگری روستایی در روستاهایی چون
علیصدر ،حبشی ،پری ،مانیزان ،سیمین.
كوه الوند ،آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر و
استرومردخای ،گنجنامه و هگمتانه.
همدان به خاطر كوه الوند و مقبره بوعلی
سینا و باباطاهر و استرومردخای و گنجنامه
و هگمتانهاش برای مردم شناخته شده است و
همه احتماال به دره عباسآبادش هم میروند.

یزد

لرستان
دریاچه گهر ،قلعه فلكاالفالك ،آبشارهای
نوژیان ،شوی و تله زنگ ،دره چكان ،بازار
میرزاسیدرضا و سراب كیو.
نوژیان به عنوان بلندترین و شوی و تلهزنگ
به عنوان پهنترین آبشارهای كشور در این
استان قرار دارند .دره چكان نیز تمدن طالیی
عصر مفرغ را در خود جای داده و روزگاری
از باشكوهترین نقاط زیست بشر بوده است.

زنجان
گنبد سلطانیه ،غار كتله خور.
گنبد سلطانیه در زمان احداث ،بلندترین بنای
جهان بود وهنوز هم بلندترین گنبد جهان
محسوب میشود.
بازدید از غار كتله خور هم پیشنهاد شایستهای
است .این غار هنوز كامال شناسایی نشده و
برخی دهانههای آن به داالنهایی پیچ در پیچ
و طوالنی وصلند كه هنوز پای بشر به آنجا
باز نشده است.

شهرهای اردكان ،عقدا ،میبد و تفت،
طبیعتگردی در دامنههای شیركوه و ابركوه.
یزد ،نمادی از تمدن كویری است و به دلیل
ویژگی خاص معماریاش در بهینه سازی
مصرف سوخت و سازگاری با طبیعت،
برای گردشگران خارجی حائز اهمیت است.
بسیاری از گردشگران اروپایی به هوای
دیدن معماری فوقالعاده این استان و البته
استان كرمان به كشورمان سفر میكنند غافل
از اینكه بیشتر مردم كشورمان هنوز به این
استانها سفر نكردهاند.
سرو زیبای  4000ساله آن نیز جزو
جذابیتهای یزد است که شاید كهنسالترین
موجود زنده در كشورمان باشد.
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در میهمانی های نوروزی
به جای شیرینی ،میوه بخورید
سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

معموال پس از پایان نوروز و گذر از سیزده
بهدر  ،افراد دچار اضافه وزن و چاقی
میشوند .برای پیشگیری از این عارضه و
همچنین تغذیه صحیح در ایام نوروز ،رعایت
نکات تغذیهای زیر الزم میباشد.
در تعطيالت با مصرف بيش از حد تنقالت،
شيريني و شكالت از وعدههاي اصلي غذا
محروم نشوید .از آنجا که شکالت و شیرینی
بیشترین میزان مصرف را دارند ،بد نیست نکاتی
را راجع به آنها یادآور شویم .شكر و چربي كه
در تهيه این مواد استفاده ميشود ،موجب اضافه
وزن و چاقي ميگردد .گذشته از اضافه وزن
مصرف مواد شيرين به سالمت دندانها نيز لطمه
ميزند و باعث پوسيدگي ميناي دندان و فساد
دندانها ميشود .شیرینیها به علت کالری
باال ،باعث احساس سیری میشوند ،در نتیجه
اشتهای کافی برای خوردن غذای اصلی خود
را نخواهید داشت که این امر بخصوص برای
کودکان زیانآور است و مانع از رسیدن مواد
غذایی ضروری و پروتئین که برای رشدشان
الزم است میگردد .افراط در مصرف قند و شكر
و شيرينيها كه از اين مواد تهيه شدهاند و آرد
و نشاسته زيادي هم كه دارند ،ميتواند عالوه
بر چاقي موجب افزايش تريگليسيريد خون
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نيز شود .تريگليسيريد يكي از انواع چربيهاي
نامطلوب خون است که افزايش درازمدت
آن در خون موجب افزایش ساير چربيهاي
نامطلوب خون و بروز اختالالت قلبي عروقي
ميشود .همچنين استفاده از برخي تركيبات
نظير رنگها ،كاكائو و ساير موارد كه در تهيه
و تزئين شیرینیها و شکالتها كاربرد دارند،
بر عوارض مصرف زياد این مواد ميافزايد.
مصرف 3عدد از شيرينيهاي خشك کوچک
حدود  500كالري انرژي اضافه به بدنتان وارد
میکند .پس در دید و بازدیدهای نوروزی از
مصرف زیاد شيرينيهاي تر و چرب ،شكالت،
شيرينيهاي بزرگ و كيك بپرهيزيد.
البته اينطور نيست كه شكالتها هيچ فايدهاي
ندارند بلکه حاوي آنتياكسيدانهاي هستد كه
براي قلب مفيد است .همچنين باعث سرخوشی
ميشود .البته هيچگاه نبايد در مصرف شکالت
زيادهروي شود.
معموال در نوروز هیچ منزلی نیست که با چای
از میهمانان خود پذیرایی نکند پس توجه داشته
باشید که از میهمانان خود با چای کمرنگ و در
فنجان کوچک پذیرایی کنید.
در صورتی که به دید و بازدید های زیادی
در طول یک روز میروید از خوردن چای به

دفعات زیاد پرهیز کنید ،زیرا بار زیادی را به
کلیهها تحمیل میکند .بهتر است به جاي قند
از كشمش ،توت خشك يا خرما استفاده كنيد.
اگر چاق هستيد عادت كنيد كه چاي را خالي
بنوشيد.
سومین ماده غذایی که به آن میپردازیم مغزها و
آجیلها هستند؛ به چند نکته در خرید و مصرف
آجیلها دقت کنید .در هنگام خريد آجيل به
تازه بودن آن توجه كنيد .از خرید خشکبار با
رنگ غیرطبيعي یا دارای عالئم کپک زدگی
خودداری نمایید .بهتر است آجيلهاي كم
نمك را انتخاب كنيد .آجیل ،ماده غذایی مفیدی
بخصوص برای کودکان و نوجوانان است ولی
نمک موجود در آجیل شور باعث تشنگی بیش
از حد و افزایش فشار خون در افراد میانسال
و مسن میشود .به طور کلی آجیلها حاوي
ارزش تغذيهاي بااليي هستند و مصرف متعادل
آنها براي سالمت مفيد است .مغزها به علت
داشتن چربي زياد ،بسيار پركالري هستند و
براي افراد الغر و كساني كه نياز به افزايش وزن
دارند ،مفيد است .چربي موجود در مغزها از
نوع چربيهاي گياهي غيراشباع است .اين نوع
چربي به علت دارا بودن اسيدهاي چرب با چند
باند مضاعف ،موجب افزايش كلسترول و ساير

چربيهاي نامطلوب خون نميشود و در نتيجه
زياني براي قلب و عروق ندارد ،حتي در كاهش
چربيهاي نامطلوب خون نيز مؤثر است .مغزها
يعني مغز گردو ،بادام ،پسته و فندق حاوي
مقادير مناسبي پروتئين است .ويتامينهاي
گروه Bزيادي دارند و نيز حاوي مقادير مناسبي
آهن نيزهستند .مواد معدني ديگر بخصوص
روي هم كه در سالمت افراد و بخصوص در
ي دارد آنها
كودكان و بلوغ نوجوانان تأثير مهم 
زياد است .مغزهاي گردو ،فندق ،بادام ،پسته
و بادامزميني دستگاه دفاعي بدن را نيز در
مقابله با عوامل خارجي تقويت ميكنند .ضمن
اينكه عالوه بر كاهش كلسترول خون و كاهش
ميزان ابتال به بيماريهاي قلبي  -عروقي ،در
پيشگيري از پوكي استخوان و بيماريهاي
دوران پيري نيز كمك میکنند.؛ اما زیادهروی
در مصرف این مواد نیز جایز نیست .آجيلها
به علت داشتن چربي زياد موجب كاهش اشتها
و بروز احساس سيري ميشوند .اين مساله
بخصوص در كودكان كه حجم معدهشان نيز
كوچك است ،بسيار مهم است .مغزها چون
حاوي مقدار زيادي چربي هستند ،موجب
افزايش وزن و چاقي ميشوند .برخی تصور
ميكنند كه چون چربي آجيلها ،چربي گياهي
است موجب افزايش وزن نميشوند حال آنكه
اين تصور صحيح نيست و چربيهاي گياهي و
مايع نيز مثل چربيهاي حيواني و جامد باعث
چاقي ميشوند .بنابراين بايد به طور متعادل و
مناسب از آنها استفاده كرد .مصرف يك ليوان
ي انرژي توليد ميكند كه
آجيل حدود 750كالر 
ن مقدار انرژي به  7ساعت
ي سوزاندن اي 
برا 
ي نياز است .از طرفي برخي از تركيبات
پيادهرو 
موجود در برخي از انواع آجیل مثل بادامزميني
در بعضي افراد حساسيتزا است و با مصرف
آن دچار حساسيت ميشوند.
آجيلهای شیرین ،داراي چسبندگي زيادي
هستند و خيلي راحت به دندانها ميچسبند
و تا ساعتها در حفره دهاني باقي ميمانند.
اگر انسانها در اين موارد در فاصله كوتاهي
بعد از خوردن ،دندانهاي خود را مسواك نزنند
خرابي دندانها حتمياست.
چهارمین ماده میوه است ،اما ميوهها مفيدترين
خوراكي محسوب ميشوند .شايد در
ميهمانيهاي نوروزي به علت سخت بودن
پوست كندن مصرف این مواد كمتر از بقيه
تنقالت باشد و اين موضوع در كودكان بسيار
بيشتر است اما ميوهها با دارا بودن ميزان باالي
ويتامين ،امالح و آب ،ميتواند به حفظ سالمت
انسانها كمك زيادي نمایند .انرژي ميوهها هم
نسب به سایر مواد نوروز كم است اما مصرف
متعادل آنها توصیه میشود .میوههای قابل
خوردن با پوست ،اگر با پوست مصرف شوند
مقدار زيادي فيبر غذايي دارند و ميتوانند

از بروز يبوست پيشگيري كنند ،همچنين
موجب كاهش كلسترول و ساير چربيهاي
نامطلوب خون میشوند و فشار خون را نيز
تنظيم مینمایند .ميوهها به حفظ سالمت قلب
و عروق هم كمك ميكنند .فيبر موجود در
میوه هااز ابتال به سرطان پيشگيري ميكند .ميز
پذيرايي عيد را با ميوهها ،شيرينيهاي كوچك،
قطعات كوچك از ميوههاي خشك شده يا
برگهها تزيين كنید.
اگر به سفرهای نوروزی میروید ،سعی کنید
غذای بیرون را خیلی کم مصرف کنید و از
مصرف چیپس و پفک و تخمه زیاد در راه سفر
خودداری کنید.
در طول سفر برای جلوگیری از کم آبی و
یبوست ،روزانه حدود  6تا  8لیوان مایعات سالم
بنوشیدو مقادير مناسبي آب سالم همراه داشته
باشند ،ضمن اينكه به خاطر داشته باشید ميوهها
و سبزيهايي مانند هويج ،گوجهفرنگي و ساقه
كرفس در طول مسافرت بهترين دوستان شما
هستند ،زيرا حاوي آب ،امالح و ويتامينهاي
مورد نياز بدن ميباشند .قبل از سفر در خانه
آنها را خوب بشوييد و در ظرفهاي مناسب
با خودتان ببريد .آب بهترين نوشيدني است اما
اگر ميخواهيد نوشيدني ديگري سر ميز باشد
بهتر است به جاي نوشابه ،از دوغ كم نمك و
نوشيدنيهاي كم كالري استفاده كنيد .اگر چاق
نيستيد ماءالشعير هم جانشين خوبي است.
در طول سفر ،لبنيات دوست استخوانهايتان را
فراموش نكنيد و روزانه حدود  2تا  3ليوان شير
كمچرب يا ماست استفاده كنيد و از مصرف
سوسيس و كالباس و غذاهای کنسروی بپرهيزيد.

در صورت مصرف غذا در رستورانهای بین
راهی به مساله مسمومیت حتما توجه داشته
باشید.حتما غذای خودرا از رستورانهای معتبر
و تمیز تهیه نمایید ،توجه به شکل ظاهری
کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است .اگر
به شستشوی تمیز سبزیها اطمینان ندارید،
از خوردن ساالد و سبزی خودداری کنید،
همچنین آگر قصد مصرف پیاز دارید برای
اطمینان از تازه بودن خودتان آن را پوست
بکنید ،زیرا پیازی که پوست کنده و کهنه باشد،
مسمومیتزا است که در بسیاری از رستورانها
عرضه میشود.
غذا بويژه گوشت بايد كامال پخته شود ،از ظاهر
گوشت ميتوان به ميزان پخت آن پي برد ،به
عنوان مثال رنگ گوشت پخته بايد قهوهاي باشد
ولي اغلب مواقع (درون) كباب كوبيده يا برگ،
قرمز رنگ است اما چنين تفكري اشتباه است.
خيلي اوقات سطح كباب هم به حالت سوخته
در ميآيد اما درون آن همچنان نپخته ميماند.
ماهي نیز زماني پخته میشود كه گوشت آن به
صورت اليه اليه درآيد .در مورد مرغ آب پز،
وقتي آب مرغ شفاف و گوشت مرغ سفيد شود،
مرغ پخته و آماده شده است.
در مورد غذاهاي كنسرو شده در صورت
مشاهده برآمدگي و فرورفتگي از مصرف آنها
خودداري كنيد.
قبل از مصرف حتما آنها را 20دقيقه بجوشانيد.
اگر نميتوانيد سبزيها را ضد عفوني كنيد،
بهتر است آنها را آبپز نمایید.
بهتراست لوازم شخصي مانند قاشق ،چنگال و
ليوان مخصوص خود را همراه داشته باشيد.
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قندهای زیبا درست کنید!

آیا تا به حال قندی سالم و بهداشتی در منزل تهیه کردهاید؟
اگر نه میتوانید از طریق این آموزش قندهای رنگی و با
شکلهای مختلف درست کرده و با چای از میهمانان خود
پذیرایی کنید .برای این کار یک پیمانه شکر را در کاسهای
ریخته و با یک یا دو قاشق چایخوری آب مخلوط کنید .شکر
مخلوط شده با آب را داخل قالبهایی که در خانه دارید
بریزید و با قاشق مخلوط کنید و داخل قالب فشار دهید تا
به هم بچسبد و فشرده شود و با یک برس اضافه
شکر را پاک کنید و بعد قالب را روی کاغذ
روغنی که از قبل داخل یک سینی قرار داده اید
برگردانید و اجازه بدهید تا قند ها به مدت  ۴تا
 ۵ساعت خشک شود .شما میتوانید برای اینکه
قند با رنگهای مختلف داشته باشید از یک قطره
رنگ غذا در آب استفاده کنید.

سوفله مرغ و قارچ

معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

نسیم خطیبی
عضو تحریریه

مواد الزم
گوشت مرغ بدون استخوان پخته
		
قارچ ورقه و سرخ شده
				
کره
				
آرد سفید
				
شیر
			
تخم مرغ کامل
			
سفیده تخم مرغ
			
نمک و فلفل
			
سس خردل
			
پنیر گرویر

 250گرم
 250گرم
 25گرم
 1قاشق سوپ خوری
 1لیوان
 2عدد
 2عدد
به میزان الزم
نصف قاشق چای خوری
 100گرم

طرز تهیه
ابتدا فر را در دمای  175تا  180درجه سانتی گراد روشن کنید .زرده و سفیده
تخم مرغ را جدا کنید .سپس سس خردل و زرده را با همزن بزنید.
حال سس سفید را تهیه کنید :کره را روی حرارت مالیم بگذارید تا آب شود
سپس آرد را اضافه کنید و تفت دهید تا حدی که خامی آرد گرفته شود .سپس
ظرف را از روی حرارت بردارید ،شیر را بدون قطع ریزش ضمن هم زدن سس،
اضافه کنید تا مانع از گلوله شدن آرد شوید .دوباره ظرف را روی حرارت مالیم
قرار دهید .برای تهیه سس سفید ،بهتر است از ظرف لعابی و قاشق چوبی استفاده
کنید .نمک و فلفل را به همراه مخلوط زرده و سس خردل به سس سفید اضافه
کنید .سس را آن قدر هم بزنید تا فقط کمی غلیظ شود .سپس از روی حرارت
بردارید و بگذارید تا خنک شود.
می توانید جهت سهولت در خنک کردن سس ،قارچ ورقه و تفت داده شده را به
همراه گوشت پخته و خرد شده داخل سس بریزید تا زودتر سرد شود.
حال بعد از کمی خنک شدن موارد قبل ،سفیده تخم مرغ را با دور تند همزن
برقی بزنید تا حجم سفیده زیاد شود و با برگرداندن نریزد ،سپس روی مواد قبلی
بریزید و به صورت دورانی مخلوط کنید .ظرف مورد نظر را با روغن یا کره نرم
شده چرب کنید .مایه فوق را داخل ظرف مورد نظر بریزید؛ به طوری که سر
ظرف برای پف سوفله خالی باشد .سپس پنیر گرویر را روی آن ریخته و سریع
در طبقه وسط فر که از قبل گرم شده ،قرار دهید.
بگذارید به مدت  40دقیقه تا  45دقیقه بپزد .وقتی سوفله حجم گرفت و رویش
طالیی شد یعنی مرحله پخت به پایان رسیده است و بایستی بالفاصله آن را
سرو کنید.
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