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• همکاران محترم ،مقاالت خود را حداکثر در 2
صفحه و در صورت امکان به صورت تایپ شده به
دفتر نشریه تحویل فرمایید.
• ندای فارابی برای مراعات سیاست ویراستاری خود،
با نظر نویسندگان مطالب را انتخاب و ویرایش میکند.
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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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اخالق کار
فرصت یا تهدیدی برای سازمان ها
امروزه محققان توسعه بر اين باورند كه از ميان
سرمايه هاي فيزيكي ،تكنولوژيك و انساني،
متغير اصلي و با اهميت ،سرمايه انساني و
بهره وري صحيح آن است و نقش بهره وری
و توسعه منابع انسانی به عنوان یک شاخص
کلیدی در سنجش تعالی سازمانی ،همواره
مؤسسات و سازمان ها را بر آن داشته که به
دنبال دستیابی به ابزارها و روش های نوین
جهت ارتقای سطح کیفی خدمات و ایجاد
بهبود مستمر در عملکردهای کاری سازمان و
کارکنان خود باشند.
از زمانی که مدیریت امور افراد و سازمان ها
به عنوان یک حرفه و تخصص شناخته شد ،به
مسئوالن ،این امر حساس توصیه شد که اصول
اخالقی و وجدان کار در سازمان را همواره
مد نظر داشته باشند .بحث اخالق کار افراد
در سازمان ها در حوزه منابع انسانی اهمیت
زیادی داشته و مورد توجه متخصصان علوم
مختلف قرار گرفته است ،به گونه ای که این
مبحث می تواند به عنوان یک فرصت یا از
سوی دیگر به عنوان تهدیدی برای سازمان
تلقی گردد.
مدیریت اخالق عبارت است از شناسایی و
اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در
سازمان .بنا به مفهوم اخالق کار ،نیروهای کاری
را می توان در  2دسته در نظر گرفت :بعضی
تمایل فراوان به فعالیت ،تالش و کوشش دارند،
سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضایل
اخالقی آنان در کارهایشان شکوفا می گردد،
برعکس ،گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت
ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای
بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد.
كار شديد به عنوان يك قاعده اخالقي و
فرهنگي دروني شده در غرب پذيرفته شده
است و درجات بااليي از اخالق كار در
كشورهايي همانند ژاپن ،آمريكا ،آلمان،
انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي حاكم است
اما با پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و
افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و
غیرمسئوالنه در محیط های کاری ،توجه مدیران
و صاحبنظران در سازمان های ایران به بحث
اخالق کار و مدیریت اخالق بیشتر معطوف
گردید ،به گونه ای که امروزه ضعف اخالق کار
در کشور به دغدغه بسیاری از مسئوالن و مدیران
تبدیل گشته است و بنابر نظر اكثر كارشناسان
اقتصادي و مسئوالن ،فرهنگ و اخالق كار بسيار
ضعيف بوده و بايستي این فقدان در جامعه به

عنوان يك نقص و معضل اقتصادي و اجتماعي
تلقي شده و مورد مطالعه و بحث و بررسی قرار
گيرد .بررسی های جامعه شناسان ،مددکاران
اجتماعی و کارشناسان مسائل اجتماعی ایران
نشان می دهد که اخالق و فرهنگ کار در ایران
در مقایسه با کشورها و جوامع صنعتی در
سطح پایین تری قرار دارد .در این باره ،عمدتا
با مقایسه میزان بهره وری و ساعات کار مفید
روزانه در ایران با سایر کشورها چنین نتیجه ای
حاصل شده است که مثال در کشور ژاپن یا
اغلب کشورهای توسعه یافته ،هر فرد به طور
متوسط روزانه حدود  7ساعت کار مفید می کند
در حالی که در ایران این میزان کمتر از یک
ساعت است .گریز از محل کار ،بی انگیزگی،
اتالف وقت در محل کار ،پشت گوش انداختن
کارها ،عدم مسئولیت پذیری در انجام کارها،
سرگردانی افراد در مراجعات به سازمان ها و
ادارات همگی نشان از ضعف وجدان کار دارد.
اخالق کار ،یک هنجار فرهنگی است که به
انجام کار مناسب و خوب در جامعه یک
ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور
است که کار به خودی خود دارای یک ارزش
ذاتی است.
دکتر سی ،پتی( )Petty.G.Cدر سال  1990به
تبیین مفهوم اخالق کار پرداخت و  4شاخص
عمده را برای این مفهوم مطرح نمود که امروزه
عمده تمرکز سازمان ها در مفهوم اخالق کار بر
این ابعاد می باشد:
 -1دلبستگی و عالقه ( )Dependableکارکنان
در انجام کارها
 -2روابط سالم و انسانی ()Considerate
کارکنان در محل کار
 -3پشتکار و جدیت ( )Ambitiousکارکنان در
انجام کارها
 -4روح جمعی و مشارکت ()Cooperative
کارکنان با یکدیگر در انجام امور.
امروزه مدیریت اخالق و برنامه های اخالق
کار یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار
می رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین
ابزار عملی است و به سازمان ها کمک می کند
تا در شرایط آشفته ،عملکرد اخالقی خود را
حفظ کنند .اهمیت این ابعاد در سازمان های
مدرن امروزی به گونه ای است که به تدوین
نظام نامه اخالقی ،ضوابط و کدهای اخالقی
در درون سازمان خود می پردازند و با ایجاد
یک برنامه مدیریت اخالق ،اخالقیات را در
محیط کار مدیریت می کنند که از یک سو
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دکتر هادی مخترع
مدیر بیمارستان و سردبیر

در تالش رسمی هدفمندی بر ابعاد کاری و
رفتاری کارکنان براساس ضوابط تعیین شده،
نفوذ ،کنترل و نظارت دارند و از سوی دیگر
تصویر کلی خوبی از سازمان را به نمایش
می گذارند.
نرخ باالی اخالق کار در سازمان ها نتایج و
پیامدهای مثبت متعددی را به همراه دارد .این
در حالی است که اگر سازمان و کارکنان با
تمرکز بر مفهوم اخالق کار در جهت ارتقای
سطح کاری خود براساس ابعاد و شاخص  های
این مفهوم بپردازند و نرخ اخالق کار رشد یابد،
می توان کارکردهای ذیل را در سازمان مشاهده
نمود:
 -1منجر به رشد و بالندگي كاركنان مي گردد.
 -2منجر به کاهش اختالف و تعارض و افزایش
ج ّو تفاهم و همکاری می گردد.
 -3منجر به رعایت ادب و متانت در رفتار
سازمانی می گردد.
 -4منجر به حفظ عملکرد اخالقی در سازمان،
در شرایط آشفته می گردد.
 -5منجر به شكل گيري كــارهـاي گروهي
قوي و افزايش بهره وري مي گردد.
 -6منجر به ايجاد تصويري مثبت از سازمان در
نزد مردم می گردد.
 -7منجر به افزایش اعتماد عمومی می گردد.
 -8منجر به کاهش مداخله سازمان در تنظیم
روابط انسانی می گردد.
 -9منجر به کاهش قوانین و مقررات پیچیده و
کاهش اعمال جبر و تحکم می گردد.
 -10سازمان را از قانوني بودن خط مشي هايش
مطمئن مي سازد.
 -11منجر به جلوگيري از عمل مجرمانه در
سازمان مي گردد.
 -12منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی
می گردد.
 -13به مديريت ارزش هاي مطرح در مديريت
كيفيت و برنامه ريزي استراتژيك كمك مي كند.
 -14و در نهایت ،منجر به بهبود اساسي اوضاع
جامعه و سازمان می گردد.
امید است با تمرکز همکاران محترم بر
عمده فعالیت های روزمره خود در سازمان
براساس شاخص های اخالق کار و تدابیر و
سیاستگذاری هایی که سازمان در زمینه این
شاخص و ابعاد آن اتخاذ می نماید ،روز به روز
شاهد موفقیت هایی گسترده تر و ارتقای سطح
کاری و عملکردی سازمان باشیم.
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نگاهی به نوزدهمین سمینار چشم پزشکی فارابی

نوزدهمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی ،به همراه ششمین گردهمایی گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران و
سومین سمینار کاربرد سلول های بنیادی در چشم پزشکی از  4تا  6اردیبهشت ماه  1392در هتل المپیک تهران برگزار شد.

این سمینار ،بزرگ ترین گردهمایی سالیانه چشم پزشکان کشور است و
طی آن آخرین دستاوردهای چشم پزشکی در قالب  8سمپوزیوم و 8
کارگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
موضوع اصلی سمینار نوزدهم فارابی ،بیماری های شبکیه بود؛ همچنین
طی روزهای فعالیت سمینار ،نمایشگاهی از تجهیزات چشم پزشکی نیز
برپا شد.
در آیین افتتاحیه سمینار ،دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی و
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرکت کنندگان
در سمینار خیر مقدم گفت و از زحمات کمیته علمی واجرایی آن تشکر
نمود.
دکتر جباروند ضمن قدردانی از انجمن چشم پزشکی ایران ،به خاطر
برگزاری هم زمان ششمین گردهمایی گروه فوق تخصصی ویتره و رتین
این انجمن با نوزدهمین سمینار فارابی ،این اقدام را موجب کاهش
هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری دانست.
دکتر محمد ریاضی ،عضو هیئت علمی گروه رتین بیمارستان فارابی و دبیر
علمی نوزدهمین سمینار فارابی ،با اشاره به استقبال چشمگیر متخصصین
چشم پزشکی از سمینار فارابی گفت« :بیش از  800متخصص چشم پزشکی
از سراسر ایران در این سمینار حضور یافتهاند .این استقبال گسترده ،نشان
از جایگاه ویژه این سمینار در جامعه چشمپزشکی کشور و حاصل تالش
اساتید بیمارستان فارابی و برگزارکنندگان سمینار طی سالیان متمادی دارد».
دکتر ریاضی در ادامه اظهار داشت« :بیمارستان فارابی جایگاه ویژه ای در
داخل و خارج کشور دارد و پذیرای بیماران بسیاری از سراسر کشور
است» .دبیرعلمی نوزدهمین سمینار فارابی در ادامه یکی از ویژگی های
این سمینار را که برای اولین بار در سمینارهای داخل کشور مورد استفاده
قرار می گیرد ،امکان استفاده شرکت کنندگان از سیستم  WiFiدر محل
سمینار برای دسترسی به منابع علمی عنوان کرد و در توضیح آن گفت:
«شرکت کنندگان در سمینار می توانند از طریق رایانه های شخصی خود
به سرور سمینار متصل شده و مطالب ارائه شده توسط اساتید و اسالید
سخنرانی ها را به صورت آنالین دریافت نمایند .همچنین از این طریق
امکان بحث و تبادل نظر بین متخصصان نیز فراهم شده است».

آینه

ندا ی افرابی  -بهار 1392

7

همچنین دکتر ساسان مقیمی ،استادیار گروه گلوکوم و معاون آموزشی
بیمارستان فارابی با اشاره به نحوه برگزاری سمینار فارابی گفت« :از آنجا
که مطالب این سمینار به صورت کاربردی با معرفی بیمار و بحث و تبادل
نظر شرکت کنندگان پیرامون تشخیص و درمان بیماری های شایع ارائه
می شود ،می تواند در آموزش چشم پزشکان عمومی و دستیاران این رشته
بسیار مفید واقع شود».
دکتر مقیمی در مورد برنامه های آتی بیمارستان در حوزه آموزش اظهار
داشت« :با توجه به ضرورت استفاده از فناوری های جدید در زمینه
آموزش بنا داریم بخشی از آموزش دستیاران را از شکل کالسیک آن
خارج نموده و از این فناوری ها به شکل منسجم تر و جدی تری استفاده
نماییم».
وی برخی از اقدامات صورت گرفته را برشمرد و گفت« :در حال حاضر
در روزهای پنجشنبه جلسات ویدئو ژورنال برگزار می گردد که اعمال
جراحی و عوارض شایع آنها به صورت فیلم برای دستیاران نمایش
داده شده و به بحث گذاشته می شود .همچنین جلسات  Tech Talkنیز
روزهای پنجشنبه برگزار می شود.
به گفته دکتر مقیمی در آینده بخشی از آموزش ها به صورت الکترونیک
ارائه خواهد شد؛ این کار بازه زمانی آموزش را توسعه داده و
محدودیت های زمانی موجود را از بین خواهد برد.

در مراسم اختتاميه نوزدهمین سمينار فارابي که شامگاه  6اردیبهشت در هتل المپیک تهران برگزار گردید ،مدال سمینار به رییس و دبیر علمی
بیستمین سمینار فارابی تحویل داده شد.
این آیین پس از مراسم اختتامیه با حضور دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر
سیدحسن هاشمی ،رییس انجمن چشم پزشکی ایران برگزار شد و طی آن دکتر بهرامی ،مدال ریاست سمینار را به دکتر سیدضیاءالدین یزدیان
و دکتر ریاضی ،مدال دبیر علمی را به دکتر احمد عامری تحویل دادند.
بیستمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی با موضوع استرابیسم و تازه های اپتیک و رفراکتیو ،اردیبهشت ماه سال 1393در هتل المپیک تهران
برگزار خواهد شد.
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نگاهی به چهارمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی

در مراسم افتتاحیه چهارمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی که
در روز پنجشنبه  92/2/5در هتل المپیک تهران برگزار شد ،خورشید
وسکوئی ،مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی
سمینار طی سخنانی از اعضای هیئت علمی و مسئولین بیمارستان فارابی
برای همکاری در برگزاری سمینار قدردانی نمود .وسکوئی با اشاره
به موضوع سمینار گفت« :چشم ،عضو بسیار حساسی است و هرگونه
آسیب به آن در بیمار ایجاد بحران می نماید .باتوجه به رفتارهای پرخطر

در جامعه مانند حوادث چهارشنبه آخر سال ،الزم است پرستاران در
زمینه اورژانس های چشم آگاهی الزم را داشته باشند ونحوه برخورد
با آسیب های چشم را بدانند تا با انجام اقدامات به موقع و آموزش به
خانواده ها از بروز ضایعات جدی که سالمت فرد و جامعه را به خطر
می اندازد ،جلوگیری کنند».
چهارمین سمینار پرستاری چشم فارابی با موضوع اورژانس های سگمان
قدامی با انجام 10سخنرانی در زمینه آسیب های چشمی و نحوه برخورد با
آنها برگزار گردید .ارائه  3مقاله آزاد و برگزاری کارگاه  Imagingاز دیگر
برنامه های سمینار بود .آیت اله اکبری ،مدیر پرستاری بیمارستان فارابی
در حاشیه این سمینار گفت« :حدود  300نفر از پرستاران شرکت کننده در
این سمینار با آخرین روش های تشخیص و درمان اورژانس های چشم
که توسط اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی ارائه می گردد ،آشنا شده
و نکات کاربردی را برای مراقبت از این بیماران فرا می گیرند».
مدیر پرستاری بیمارستان فارابی در مورد برنامههای پژوهشی این واحد گفت:
«در آبان ماه  ،92هشتمین کنگره پرستاری چشم را برگزار خواهیم کرد».
وی همچنین گفت« :با توجه به اهمیت ویژه ای که رییس بیمارستان
برای امر پژوهش و توسعه آن در تمام ارکان بیمارستان قائل است ،در
حال تدوین برنامه جامعی در این زمینه هستیم که در صورت تصویب،
توسط وزارتخانه در سایر بیمارستان های کشور نیز اجرا خواهد شد.
مدیر پرستاری بیمارستان فارابی ،تخصصی شدن خدمات پرستاری را
ارزشمند توصیف نمود .همچنین همزمان با برگزاری این سمینار خورشید
وسکوئی ،دبیر علمی سمینار در خصوص لزوم برگزاری سمینارهای
تخصصی پرستاری بویژه در زمینه چشم اظهار داشت« :با توجه به رشد
روز افزون دانش پزشکی و تغییر در دامنه نیازهای جامعه و نگرش مردم
به مقوله سالمتی ،توسعه متناسب دانش پرستاری با علوم پزشکی و ورود
پرستاران به حیطه های تخصصی ضروری می نماید».
وی افزود« :به علت اهمیت خاصی که چشم و بینایی در سالمت انسان
دارد و نقش ویژه ای که در ایجاد ارتباط بشر با جهان خارج دارد الزم
است پرستاران ،هم در زمینه پیشگیری از آسیب های چشم و ارائه مشاوره
در این زمینه و هم در زمینه نحوه برخورد با آسیب های ایجاد شده و

صدمات وارد به چشم آموزش ببینند».
وسکوئی گفت« :همه کارکنان سیستم های بهداشتی درمانی باید بتوانند
خدمات تشخیصی و درمانی را در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل
به بیماران ارائه دهند و الزمه این کار ،آموزش گروه های مختلف بویژه
گروه پرستاری است».
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص برنامه های
این اداره در سال  92گفت« :سال گذشته در راستای برنامه های وزارت
بهداشت موضوع اعتبار بخشی درمان را در اولویت قرار داده و اجرایی
نمودیم .یکی از بخش های اعتبار بخشی که جای کار بسیار دارد ،بحث
اثر بخشی درمان است .اکنون خدمات بسیاری در سیستم درمانی کشور
ارائه می شود ولی شاهد اثر مطلوب مورد انتظار نیستیم و برنامه ریزی در
زمینه ارائه خوب و مناسب خدمات در این بخش ضروری است».
وی در توضیح این مطلب افزود« :با توجه به اینکه فرآیندهای مراقبت
پرستاری بر اساس روند مثبت بهبود بیمار و براساس ارزیابی اولیه و
ثانویه پرستار طراحی می شود .امسال برنامه اساسی ما ،ساماندهی این
ارزیابی ها ،آموزش همکاران در بخش های مختلف و استقرار این سیستم
خواهد بود ».وسکوئی به سایر برنامه های این اداره هم اشاره نمود و

گفت« :برنامه کشوری پایش سالمت ایرانیان و برون سپاری خدمات از
دیگر برنامه های مهم ما در سال جدید است ».وی اضافه کرد« :در ماده
 16به بخش حقوقی و ساختاری برون سپاری پرداخته شده ولی بایستی
شرایط و ضوابط فنی افرادی که مسئولیت بخش ها را خواهند پذیرفت
نیز تدوین گردد».

آینه
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افزایش تومور شبکیه در کودکان

دكتر فریبا قاسمی ،فوق تخصص شبکیه و عضو هیات علمی گروه
رتین بیمارستان فارابی ،در مورد افزایش موارد رتینوبالستوما و بویژه
اشکال خارج از حفره چشم این تومور هشدار داد.
دکتر فریبا قاسمی ،فوق تخصص ویتره و رتین ،در حال حاضر با
همکاری بیمارستان امام خمینی با استفاده از روش تزريق موضعي شيمي
درماني (اينترآرتريال كموتراپي) درمان بیماران مبتال به رتینوبالستوما را
در بخش انکولوژی بیمارستان فارابی به عهده دارد.
وی رتینوبالستوما را شایعترین تومور بدخیم درون چشمی در اطفال
عنوان کرد که در صورت تشخیص بهموقع و زودهنگام ،جزء قابل
درمانترین تومورها محسوب میگردد.
به گفته دکتر فریبا قاسمی در کشورهای پیشرفته ،میانگین سن تشخیص
این تومور حدود یک سالگی و گاه زیر یکسال است؛ ولی در کشور
ما به علت سهل انگاری والدین در مراجعه به مراکز تخصصی ،میانگین
سن تشخیص حدود 2سالگی و باالتر میباشد؛ به همین دلیل دکتر
قاسمی توصیه کرد با توجه به تاثیر قابل توجه تشخیص زود هنگام
بیماری و در نتیجه شروع به موقع ،در صورتی که والدین مشکوک
به این بیماری شدند بایستی خیلی سریع کودک را جهت درمانهای
مناسب به به مراکز تخصصی بیاورند.
وی همچنین تصریح نمود به علت مراجعه دیر هنگام ،متاسفانه آمار
تخلیه چشم در کشور ما باالتر از میزان مورد انتظار است.
دکتر قاسمی در ادامه به افزایش موارد خارج از حفره چشم این
بیماری در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت« :متاسفانه در مواردی که
تومور به خارج از چشم گسترش مییابد حتی در بهترین مراکز دنیا هم
مرگ و میر به دلیل درگیری مغزی ،مغز استخوان و کبد به باالی 65
درصد افزایش مییابد».
عضو هیات علمی بیمارستان فارابی درمورد عالیم و نحوه تشخیص
این بیماری گفت« :رتینوبالستوم در وهله اول توسط والدین کودک یا
توسط پزشک متخصص اطفال و با توجه به ظاهر غیر طبیعی چشم
مبتال ،مورد شک قرار میگیرد؛ به طور طبیعی هنگامی که نور به چشمان
یک کودک تابانده میشود ،مردمک نمای قرمز رنگی پیدا میکند که به
آن  Red reflexمیگویند».
به عنوان یک اصل مهم ،هرگاه به جای رفلکس نوری قرمز ،مردمک به

رنگ سفید در آید ،بررسی بیشتر و دقیقتر ،الزامی است .این یافته بالینی،
لکوکوریا ( )leukokoriaو بازتاب چشم گربهای هم نامیده میشود .این
عالمت در بیش از  60درصد بیماران دیده میشود.
عالوه بر این هنگام بزرگتر شدن تومور ،کاهش دید نیز بروز میکند.
دکتر قاسمی ،معاینه ساالنه چشم کودکان توسط چشمپزشک را بهترین راه
برای کاهش عوارض این بیماری دانست و گفت« :در این معاینه عالوه بر
شکل ظاهری و اشکاالت انکساری بایستی پس از ریختن قطره و گشاد
شدن مردمک ،ته چشم کودک به دقت معاینه شود».
وی در پایان سخنانش بار دیگر تاکید کرد که رتینوبالستوما اگرچه
بیماری کشنده و خطرناکی است ولی در صورت مراجعه به موقع ،پاسخ
به درمان باال بوده و بینایی کودک حفظ خواهد شد و با این کار عالوه بر
کاهش بار روانی ناشی از نابینایی یا مرگ کودک ،هزینه درمان نیز کاهش
خواهد یافت.

شتاب دهنده خطی ( )Linear acceleratorدر راه است...

بخش آنکولوژی چشم بیمارستان فارابی ،اولین بخش تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ گردید .در پی آن و جهت
آنکولوژی چشم در کشور می باشد که مجوز فعالیت آن در سال  1391از تکمیل بخش ،مجوز بهره برداری از بخش براکی تراپی چشم (کاشت
پالک های رادیواکتیو چشمی) از سازمان انرژی اتمی دریافت شد و
اقدامات الزم جهت واردات پالک های رادیواکتیو به عمل آمده است که
در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد .به طور قطع برای اینکه بتوانیم
بخش آنکولوژی چشم بیمارستان را به قطب تخصصی درمان تومورهای
چشمی در ایران ،منطقه و حتی در سطح جهان تبدیل کنیم ،نیازمند
راه اندازی بخش رادیوتراپی چشم جهت درمان تومورهای چشمی در
موارد الزم می باشیم .به همین دلیل بیمارستان فارابی در حال خرید
دستگاه شتاب دهنده خطی( )Linear acceleratorجهت احداث اولین
بخش تخصصی رادیوتراپی چشم می باشد .بدین ترتیب بخش آنکولوژی
چشم بیمارستان فارابی در آینده می تواند به عنوان اولین ،مجهزترین و
کامل ترین بخش تخصصی آنکولوژی چشم در خدمت بیماران باشد.

ندا ی افرابی -بهار 1392
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بازديد مسئولين
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(International Council of Ophthalmology(ICO

از بيمارستان فارابي

دکتر پیتر گابل ،مدیر برنامه فلوشیپ و دکتر
دیوید تیلور مدیر امتحانات  ICOبه منظور
ارزیابی امکانات بیمارستان فارابی جهت
برگزاری دوره فلوشیپ بین المللی ،ICOهفتم
اردیبهشت ماه در این بیمارستان حضور یافته
و ضمن مالقات با مسئولین و اعضای هیئت
علمی این بیمارستان به بازدید از فضاهای
آموزشی و پژوهشی آن پرداختند.
دکتر علیرضا الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان
فارابی و عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد
این بازدید اظهار داشت ICO« :یک موسسه
غیرانتفاعی آموزشی بین المللی است که با
حمایت از چشم پزشکان جوان در سراسر جهان
و اعطای دوره های فلوشیپ ،امکان شرکت آنان
در دوره های فوق تخصصی چشم پزشکی را
فراهم می آورد».
این بازدید با هدف بررسی و تایید صالحیت
بیمارستان فارابی برای برگزاری دوره های
فلوشیپ کوتاه مدت این موسسه صورت
گرفته است و در صورت تایید ،نام بیمارستان
فارابی در فهرست مراکز مجری دوره های کوتاه
مدت تخصصی  ICOدر پایگاه اینترنتی این

موسسه قرار خواهد گرفت و چشم پزشکان
برای گذراندن دوره فلوشیپ به فارابی معرفی
خواهند شد و این امر ،در واقع به معنی صحه
گذاشتن موسسه معتبر بین المللی بر کیفیت
مراقبت های بهداشتی و درمانی بیماران چشم
در ایران و بیمارستان فارابی است.
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در ادامه
سخنانش گفت« :اعطای دوره های فلوشیپ و
اعزام چشم پزشکان خارجی به ایران موجب
شکستن جو روانی ایجاد شده علیه ایران
و فرصتی مغتنم برای معرفی مراکز علمی و
پیشرفت های کشور در سطح بین المللی است.
وی با اشاره به نتیجه بازدید به عمل آمده از
بیمارستان فارابی گفت« :با وجود ضیق وقت
مهمانان ما فقط توانستند از برخی واحدهای
بیمارستان مانند درمانگاهها ،کتابخانه و مرکز
تحقیقات چشم دیدن کنند ،ولی با این وجود
به شدت تحت تاثیر شرایط ،امکانات و خدمات
ارائه شده در بیمارستان فارابی قرار گرفته و
به طور ضمنی شرایط پذیرش فلوشیپ را در
حداقل  3رشته فوقتخصصی استرابیسم ،رتین و
قرنیه تایید نمودند».

دفتر امور راهبردی بیمارستان
کارگاه زنجیره نوآوری
را برگزار کرد

اعزام تیم چشم پزشکی
بیمارستان فارابی
به شرکت سینا دارو

كارگاه زنجيره نوآوري توسط دفتر امور راهبردي
بيمارستان فارابي و كانون توسعه نوآوري علوم
بينایي روز پنجشنبه دوم خرداد در سالن آمفي تئاتر
پروفسور شمس بيمارستان فارابي برگزار شد.
در اين كارگاه ،دكتر سيدفرزاد محمدي عضو
هيئت علمي و مشاور نوآوري بيمارستان
فارابي؛ دكتر عليرضا زماني ،مدرس نوآفريني و
فنآفريني؛ دكتر ماشاءاله ترابي ،ریيس سازمان
مجازي و دبير ستاد نوآوري دانشگاه علوم
پزشكي؛ دكتر سيدمهرداد محمدي ،عضو هيئت
علمي و مدرس حقوق سالمت دانشكده بهداشت
و دكتر فريد دركوش ،مشاور معاون پژوهشي و
ریيس دفتر ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشكي
تهران به ترتیب سخنرانان این کارگاه بودند.
دكتر محمود جباروند ،ریيس بيمارستان فارابي
نیز به عنوان سخنران اختتاميه اين كارگاه ضمن
تشكر از برگزاركنندگان اين كارگاه ،نوآفريني را
از صفات الهي خواند و تخلق به اين صفت را
براي همه الزم دانست.

در پی درخواست شرکت داروسازی سینا دارو،
یک تیم متشکل از چشم پزشکان ،اپتومتریستها
و پرستاران بیمارستان فارابی روز پنجشنبه 29
فروردین ماه ،در این واحد دارویی حضور یافتند
و وضعیت بینایی حدود  330نفر از کارکنان آن را
بررسی کردند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران
در گرایـش فارماکولوژی،
سم شناسی و علوم دارویی
به یکصد دانشگاه بــرتر
جــهان پیــوست
براساس گزارش پايگاه رتبهبندي
دانشگاه علوم پزشــكي تــهران در بـــين
 100دانـشگــاه برتـــر جـــــهان در رشـته
SCImago

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

قرار گرفته است .اين پايگاه توليدات علمي
شامل تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاههاي
دنيا را بر اساس بانك اطالعاتي  Scopusدر
 23رشته علمي مورد بررسي قرار داده و 100
دانشگاه برتر داراي بيشترين شمار مقاله در هر
رشته را مشخص و به ترتيب كشور اعالم كرده
است.
الزم به ذكر است كه براساس نتايج اخير نظام
رتبه بندي  ESIدانشگاه علوم پزشكي تهران در
كل رشتهها ،بين  500دانشگاه برتر دنيا قرار
گرفته بود.

میراث و خاطرات
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هــدیــه

زن میانسال لباس مندرس بر تن و لحنی محزون
دارد «زهرا را آورده ام شما هم ببینید چشمش
چاقو خورده و عمل شده».
کودک در نگاه اول دیده نمی شود ،پشت چادر
مشکی مادربزرگ و چنگ انداخته بر آن؛  5یا 6
ساله است با بدنی نحیف ،خجالتی و آرام است،
لباسش دست کمی از مادربزرگ ندارد ،در برابر
معاینه مقاومتی نمی کند ،وضع چشم تعریفی
ندارد ،همچون توپ خالی شده از باد؛ کم فشار
و بدون دید ،اما نگاه چشم سالم زهرا تن آدم
را می لرزاند ،یتیم است و مادر را نیز به همراه
ندارد می توان حدس زد که مادرش دریافت
مزد روزانه را به هزینه مسافرت ترجیح داده؛
از نایلون کوچک پرشده تا نیمه از قطره های
چشمی که به تقریب تمامی این گونه بیماران به
همراه دارند چندتایی را به مناسبت انتخاب و
تجویز می کنم؛ آرام می روند.
رفت و آمد دوبار تکرار می شود ،هربار
زهرا جلوتر از مادربزرگ وارد می شود ،به

دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

عادت
امیدی
چندان
هرگز

نوازش های من و هدیه های کوچک
کرده و غریبی نمی کند .بر بینایی چشم
نمانده است و مادربزرگ دریافته و
پرس و جو نمی کند ،صدای کودک را
نشنیده ام با نگاه حرف می زند.
آخرین بار زهرا دوان دوان می آید  ،بسته ای
پارچه ای و کوچک در دستان خود دارد با کوچک با یک چشم ،معصومیتی غریب و
راهنمایی مادربزرگ روی صندلی می گذارد احساسی عجیب که بدون کالم آن را منتقل
و معاینه می شود .پس از آن بسته را مشتاقانه می کند «مرا دریاب».
به من می دهد .شادی سراپای وجودش را سالها است من نگاه دختران کوچک را که
فراگرفته «آقای دکتر ،زهرا برای شما سوغات چشمی آسیب دیده دارند ،تاب نمی آورم .نگاه
آورده به جبران محبت های شما ،ما درخت زهرا در چشم تمام آنان النه گزیده است و
گردو نداریم از میان سنگ های زیر درخت استمداد می جوید.
همسایه پاچه چینی کرده» .حدود بیست گردو پاچه چینی :گویش محلی روستاهای نطنز
در دستمالی کوچک -آنچه را که می توانسته - -یافتن گردو و بادام های به جای مانده از
نگاهش می کنم همچون روز اول ،فرشته ای برداشت محصول.

چشمان کودک

قابل توجه مسئوالن محترم
واحدهای بیمارستان فارابی

افرادی که تمایل به معرفی
بخش یا واحد خود در ندای
فارابی دارند ،می توانند جهت
تکمیل فرم معرفی واحد با خانم
نیکبخت به شماره داخلی 2596
تماس حاصل فرمایند.

خاطره وکیل التجار
همکار سمعی بصری

یادم می آید تنها  19سال داشتم که وارد بیمارستان فارابی شدم .درک درستی از بیماران چشمی و
نابینایی نداشتم ،شاید اکنون پس از گذشت  28سال هم نداشته باشم اما در آن زمان این عدم درک
محسوس بود .روزهای سختی گذشت تا توانستم خودم را با شرایط جدید وفق بدهم.
روزی در اتاق عمل مشغول به کار بودم ،کودک 6ماهه بسیار زیبایی را آوردند؛ کودک مبتال به
نوعی تومور چشمی بود که گاهی در کودکان همسن و سال او شایع است.
چشمان زیبا و مژه های بلند کودک هر بیننده ای را مجذوب می کرد اما در پس آن چشم های زیبا
چه چیزی بود؟ آن زمان نمی دانستم.
کودک عمل شد ،چشم در کمال ناباوری من تخلیه و کودک پس از چند روز از بیمارستان مرخص
شد.
مدتی بعد پدرش را در بایگانی بیمارستان دیدم ،تکیده و الغر شده بود .احوال کودک زیبایش را
پرسیدم؛ اشک در چشمانش حلقه زد و گفت که مدت کوتاهی است فوت کرده .آن زمان بود که
دانستم چه بیماری لعنتی ای است این رتینوبالستوم.
من نیز با پدرش گریستم برای چشم های کوچکی که سهم زیادی از دنیا نداشت...

قابل توجه همکاران محترم
بویژه پیشکسوتان عزیز
ندای فارابی آمادگی دارد تا
خاطرات تلخ و شیرینی که از
دوره کاری خود در بیمارستان
فارابی دارید را به چاپ برساند.
افرادی که مایلند در این زمینه
همکاری کنند ،میتوانند خاطرات
نوشته شده خود را به خانم
احمدیفرد در واحد روابط عمومی
تحویل فرمایند.
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پنجره

بخش سرپایی
بخش همیشه فعال
به همین منظور بیماران در گروه های A، B، C1،
 C2بعد ازظهر) پذیرش میشوند ،به همین منوال

از آنجا که ضرورت ایجاد بخش دیکلینیک
بیمارستان فارابی به جهت لزوم بستری کوتاه
مدت بیمارانی که تحت جراحی کاتاراکت قرار تعداد بیماران پذیرنده خدمت در این بخش در
گرفتهاند در بیمارستان فارابی احساس میشد ،روز به بیش از  100نفر میرسد.
در آبان ماه  1384در محل قبلی درمانگاه اتاقهای بستری بیمار در این بخش مجهز
اورژانس محقق گردید .در آذر ماه  1387به به اکسیژن و ساکشن پرتابل ،یخچال و زنگ
جهت توسعه اتاق عمل  3و گسترش فضای احضار پرستار میباشد .اتاقهای  VIPعالوه بر
بخش دیکلینیک این بخش موقتا تعطیل و در امکانات ذکر شده دارای تلویزیون و رایانه با
تاریخ  22تیر ماه  1388در مساحتی وسیع و با امکان اتصال به اینترنت میباشند.
احداث  8اتاق بیمار و  22تخت که سه تخت در این بخش ،باجههای ثبت اطالعات با فضای
آن  VIPمحسوب میشود ،مجددا فعالیت خود فیزیکی مجزا برای هر بیمار (پارتیشن بندی)
ایجاد شد که این امر حفظ حریم خصوصی
را آغاز کرد.
در حال حاضر بخش دیکلینیک در زیر زمین بیماران ،دقت در ثبت اطالعات بیمار و رضایت
ساختمان جدید بیمارستان فارابی و جنب اتاق بیشتر وی را در پی دارد.
عمل 3واقع شده است و با مسئولیت علی قابل ذکر است که به علت اینکه مراجعین و
بیماران ناچار بایست در اتاق انتظار ،منتظر
مظاهری ،سرپرستار بخش فعالیت میکند.
با توجه به اینکه بیماران در این بخش به مدت حضور پرستار برای اعزام به اتاق عمل بمانند
 6ساعت بستری میشوند لذا امکان بستری به همین دلیل گاه زمان انتظار بیمار طوالنی شده
روزانه چندین برابر تعداد تختها وجود دارد؛ و نارضایتی وی را در پی دارد؛ همچنین اغلب

بیماران زمان اختصاص یافته خود را برای حضور
در بخش رعایت نمیکنند که این امر منجر به
ازدحام بیش از حد در سالن انتظار شده و مضاف
بر علت میشود لذا برای رفع این مشکل سالن
انتظاری در مجاورت بخش دیکلینیک در حال
احداث است که با اختصاص این سالن انتظار
به دیکلینیک مشکل فضای انتظار بیماران رفع
خواهد شد ،عالوه بر اینکه امکان تعبیه وسایل
آموزشی بصری به بیماران فراهم خواهد شد.
اسامی پرسنل شاغل در این بخش به شرح زیر
است:
خانمها فریدا نوروزی ،زهرا شمشیری ،ندا کاملی،
نساء اسفندیاری ،مریم حمیدی ،فرنوش کریمپور،
مهناز محبی و ثمین شعشعانی و آقای ابراهیم
عزیزی پرستاران بخش هستند .خانم سهیال
بهرامی و آقای قربان عبدی ،کمک بهیار؛ خانم
میترا محمدی و آقای علیرضا دارستانی ،منشی
و آقایان هوشنگ رضوان و حبیباله شجاعی و
خانم زهرا امیدی پرسنل خدمات هستند.

پنجره

بوفه بیمارستان

تعدادی از بیماران از وضعیت ظاهری بوفه
بیمارستان ناراضی بودند و به صورت شفاهی
یا کتبی نارضایتی خود را اعالم نمودند که در
پاسخ به درخواست ایشان و در جهت تکریم
مقام ارباب رجوع ،بازسازی سرویس بهداشتی
بوفه و رنگآمیزی آن انجام پذیرفت.
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لطفا همه امکانات در داخل تهران اختصاص نیابد و یا حداقل در تهران چند بیمارستان مشابه
بیمارستان فارابی تخصیص داده شود.

بـی خـبر باش و بخـنـد و شاد باش
راضـی از هرچـه خدایـت داد باش
گزارش از :بهارک صالحی

صدای بگو و بخندش در میان ناله های دیگر
بیماران جلب توجه می کند ،برعکس بیشتر
بیماران ،چهره اش خندان است و با چند مرد
همسن و سال خودش مشغول گفتگوست؛
موهایش تقریبا یکدست سفید است و تنها چند
تار موی خاکستری کمرنگ روی شقیقه هایش
به چشم می خورد .آرام به جمعشان نزدیک
می شوم و سعی می کنم شمرده شمرده قصدم
را از گفتگو با او بیان کنم.
از اینکه نشاطش باعث شده که او را از میان
سایر بیماران انتخاب کنم ،احساس خوشحالی
مضاعفی می کند و می گوید« :دخترم،
بـی خبر باش و بخـنـد و شاد باش
راضـی از هـرچـه خدایـت داد باش!
راضیم به رضای خدا ،مگر چقدر دیگر
می خواهم زندگی کنم» .از او درباره مشکل
چشمش می پرسم؛ با همان لبخند جواب
می دهد« :آب سیاه دارم ،چند سال است
تحت درمانم ،یکی از چشم هام آب سیاه داره،
میگن چون تک چشمم نمیشه عملش کرد،
دید ندارم ،خودم راضیم تخلیه بشه اما دکترم
صالح نمیدونه».
از روند کارهایش در بیمارستان طی این
چند سال می پرسم .کمی فکر می کند-شاید
به سالهای قبل -می گوید« :االن خیلی بهتر
شده ،قبال باید کلی توی نوبت می موندیم،
کلی صف می ایستادیم ،اما حاال همه چیز
منظم تر شده ،هنوز هم برای معاینه توی نوبت
می نشینیم اما نه مثل قبل» .کمی مکث می کند
و ادامه می دهد« :خدا به رییس بیمارستان و
دکترها و همه شماها که زحمت می کشید
خیر بده» .از اینکه احساس رضایت می کند،
خرسند می شوم و از او تشکر می کنم.
لبخند می زند و باز با همان لحن مهربانش
می گوید« :دخترم یادت باشه همیشه بخندی تا
تلخی های زندگی از یادت برود ،دنیا را سخت
نگیر».

این بیمارستان بیش از پیش رو به نظم و در نحوه پاسخگویی به بیماران نیز از پیش بهتر شده است.
با تشکر از تمامی کارکنان و پزشکان بیمارستان فارابی (خداوند خیر عطا فرماید)

در مواقعی که بیمار در اتاق عمل است لطفا غذای او را به همراه تحویل دهید.

از زحمات دکتر و کل پرسنل بیمارستان کمال تشکر را داریم و خسته نباشید عرض می کنیم.

درخصوص ارائه خدمت توسط کمک بهیار به علت وجود همراه هیچگونه کمکی از آنها خواسته
نشد ولی در هنگام ورود به داخل بخش برخورد مناسبی از کمک بهیاران دیده شد.

هدف ما جهت ارجاع به این بیمارستان استفاده از امکانات رفاهی و سایر امکانات نیست بلکه
هدف ما بهبود یافتن چشمهای بیماران مان است.

خواهشمندم برای بیمارانی که در لحظه آخر عمل می شوند برای مراقبت و رسیدگی به بیمار از
جانب مسئولین اجازه همراه دوم داده شود.

برای اولین پذیرش سخت گیری زیاد است ولی در کل همه چیز خوب است.
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چای ترش

چای ترش با نام علمی Hibiscus Sabdariffa
در نقاط مختلف دنیا با نامهای متفاوتی خوانده
میشود .در ایران به نامهای چای مکی یا چای
مکه ،چای قرمز و چای ترش شناخته میشود.
نام محلی این گیاه سورل ،روزل ،سورل قرمز،
سورل جامائیكایی ،سورل هندی ،سورل گینهای
و در فرانسه اوسلد و در آفریقای شمالی و خاور
نزدیك روسل کاکاد نامیده میشود.
یکی از مهمترین خواص چای قرمز ،شباهت
ترکیبات آن با انسولین است و به همین جهت
این گیاه خواص ضد دیابتی هم دارد .این چای
دارای رنگ قرمز پر رنگ و طعم ترش است .در
میان گیاهانی که نام چای را به خود گرفتهاند ،چای
ترش به علت رنگ ،طعم و خاصیت ویژهای که
ی را به خود اختصاص داده است.
دارد ،جایگاه مهم 
چای ترش گیاهی دو منظوره است که اجزای
مختلف آن میوه ،فیبر و چوب مورد استفاده قرار
میگیرد؛ به طور کلی در بسیاری از کشورها،
کاسبرگ این گیاه به خاطر خواص دارویی و
همچنین در صنایع غذایی استفاده میشود و الیاف
و چوب آن در تولید خمیر کاغذ مورد استفاده
قرار میگیرد .بیش از  300گونه از این گیاه در
سراسر جهان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر
یافت میشود .موطن اصلی این گیاه غرب آفریقا
است و امروزه در سطح وسیعی در غرب آفریقا،
آسیا ،استرالیا از هند تا مالزی ،اتریش ،آمریکای
مرکزی و بسیاری از کشورهای گرمسیر کشت
میشود .دانههای آن توسط بردههای آفریقایی به
دنیای جدید آورده شده است.
بهترین نواحی کشت این گیاه نقاطی است که
دارای  125میلیمتر بارندگی و حداقل دمای
 15درجه سانتیگراد در اول فصل رشد باشد.
آب وهوای مطلوب باعث رشد سریع و منظم
میشود در این نواحی درجه حرارت نباید
کمتراز  21درجه سانتیگراد برای  4تا  8ماه
باشد .زمان کشت گیاه بسته به نوع استفاده آن
فرق میکند .اگر منظور تولید کاسبرگ باشد،
کشت از اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه انجام
میشود و اگر منظور استفاده از شاخ و برگ آن
باشد ،کشت در اسفندماه صورت میگیرد.
استفاده خوراکی
کاسبرگ تازه برای ساالد ،آشپزی با انواع
آردها در پخت کیک ،سوپ ،سس ،پودرهای
خوراکی ،استفاده میشود .کاسبرگ دارای مقدار
زیادی اسید سیتریک و پکتین میباشد که برای
درست کردن مربا و ژله ،مفید است؛ به عنوان
مکمل رنگ قرمز در چای گیاهی و به عنوان
منبع جایگزین قهوه میباشد .کاسبرگ تازه
پس از جوشاندن با شکر برای درست کردن

شیرینی استفاده میشود .یکی از مشهورترین
نوشیدنیهای تابستانی مکزیک است .در مصر،
در تابستان به صورت سرد و در زمستان گرم
مصرف میشود .میوههای چای ترش در آفریقا
پس از چیدن از گیاه شسته شده سپس یک برش
در زیر کاسبرگها ایجاد میکنند تا کاسبرگها
از کپسول بذر جدا شده به صورت تازه خورده
و به ساالدهای میوه افزوده میشوند .در پاکستان
از ترکیبات شیمیایی چای ترش بخصوص
پکتین آن در صنعت آب میوه استفاده میشود.
در هند غربی و آمریکای مرکزی اسانس چای
ترش را برای تولید نوشابه مورد استفاده قرار
میدهند .مصریها چای ترش را در یک پارچ
سفالین با کمی زنجبیل رنده شده و به میزان
دلخواهی شکر و یخ مخلوط کرده و به عنوان
یک نوشیدنی سنتی مصرف میکنند .بومیهای
منطقه استوایی غرب آفریقا جهت درست کردن
یک نوشیدنی آب جوش را روی کاسبرگ چای
ترش ریخته و در طول یک شبانهروز به حالت
خود باقی گذاشته سپس مصرف میکنند.
کارشناسان تغذیه معتقدند دمکرده برگ این
گیاه منبعی غنی از آهن و مس میباشد .از پودر
خوب آسیاب شده کاسبرگ میتوان به عنوان
طعم دهنده در کیک ،شکالت و بستنی نیز
استفاده نمود.
دانههای این گیاه بیشتر به صورت پودر در
سوپها و سوسیس مورد استفاده قرار میگیرد.
دانههای این گیاه مدر است .روغن قهوهای
حاصل از دانههای این گیاه در التیام زخمها و
بیماریها موثر است .در هند از دانههای این
گیاه به عنوان یک دارو برای سستی ،گیجی و
سوء هاضمه استفاده میشود و دانه آن غنی از
چربی و پروتئین میباشد .دمکرده برگ این گیاه
منبع غنی آهن و مس است؛ از پودر آسیاب شده
کاسبرگ آن میتوان به عنوان طعمدهنده در کیک،
شکالت و بستنی نیز استفاده کرد .کاسبرگها دارای
موسیالژ و آنتوسیانین میباشند .مواد معدنی مهم در
دانههایاینگیاهپتاسیم،سدیم،منیزیم،فسفر،گوگرد
وكلسیممیباشد.
در عهد باستان از چای سرخ ،به عنوان شادابکننده
و رفعکننده عوارض بیماریهای قلبی استفاده
میکردند .مصرف این محصول در تعدادی از
فرهنگها مانند چین ،مکزیک و حتی اروپا وجود
دارد .در سودان و مصر به عنوان یک نوشیدنی
ی از آن استفاده
تشریفاتی در جشنهای رسم 
میکنند .نوشیدن این گیاه را میتوان به صورت سرد
و گرم به همراه مقداری قند یا نبات یا حتی بدون آن
ی مصرف کرد.
به عنوان یک نوشیدنی رژیم 
خواص درمانی چای ترش

نگاه

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس آزمایشگاه

نوشیدنی این گیاه کاهشدهنده فشار خون،
خنککننده بـدن ،رقـیـق و تصفیهکننده خون،
کنترلکننده کلسترول خون ،اختالالت کبدی و
صفرایی ،انرژیزا و همچنین آرامبخش میباشد و
برعکس چای که باعث دفع آهن میشود ،چای
ترش خود یکی از منابع غنی آهن به شمار میآید.
ریشه تلخ آن حالت تقویتی دارد و بیشتر به عنوان
ضد عفونی كننده ،هاضم غذا ،ضد سرطان ،ضد
سرماخوردگی ،ضد سرفه و تب ،پیشگیریکننده
از حمالت قلبی وبیماریهای عصبی گزارش شده
است .كاسبرگ در آب جوشیده میشود و به عنوان
یك نوشیدنی برای افرادی که دارای حمالت قلبی
هستند ،استفاده میشود.
كاسبرگ باعث كاهش فشار خون و دارای خواص
آنتی اسكوربیك میباشد .دانهها نیز تقویتی و تببر
هستند .برگهای آن خاصیت آرامبخش دارند و در
درمان سرفه مورد استفاده قرار میگیرند.
طریقه مصرف چای ترش
افرادی که دارای قند ،چربی و فشارخون باال
هستند ،میتوانند یک تا دو نوبت از چای روزانه
خود را به چای قرمز اختصاص دهند و برای
هر بار مصرف ،حدود  1/5گرم از گل برگهای
چای قرمز را داخل یک فنجان ریخته و سپس
آب جوش روی آن بریزند و سرپوشی روی آن
بگذارند تا  10دقیقه بماند و دم بکشد ،سپس آن
را صاف کرده و میل کنند.
موارد احتیاط :چای ترش التهابات رودهای را
فعال مینماید و غلظت خون را باال میبرد ،لذا
بیماران مبتال به التهابات رودهای و غلظت خون
باال به این موضوع دقت نمایند.

نگاه

ندا ی افرابی  -بهار 1392

توصیههای غذایی برای مبتالیان
به پر فشاری خون

با توجه به شیوع روز افزون پرفشاری خون و با
توجه به اینکه فشارخون کنترل نشده مهمترين
عامل خاموش بيماريهاي قلبي و عروقي است،
سازمان جهانی بهداشت شعار روز جهانی بهداشت
در سال  2013میالدی را« :فشار خون باال را جدی
بگیریم ».نامگذاری کرده است و از آنجا که بسياري
از بيماريها مانند بيماريهاي قلبي و عروقی،
افزايش فشارخون ،بعضي از سرطانها ،افزايش
چربي خون و ديابت ،به نحوه تغذيه برميگردد.
امروزه اين گونه بيماريها ،به دليل مصرف غذاهاي
پرچرب و فوري به ميزان فراوان حتي در كودكان
 10سال به باال نيزمشاهده ميشوند .شعار دومين
روز از هفته سالمت سال  2013با عنوان «بيماري
كمتر با تغذيه سالم و امنيت غذايي» نامگذاري شده
است .در اینجا نقش تغذیه را در پیشگیری و کنترل
فشارخون مرور میکنیم.
فشار خون مشخصه سيستم عروقي بدن است و
همه افراد داراي فشار خون هستند .فشار طبيعي
خون ،فشار كمتر از  120روي 80ميليمتر جيوه
است .در بزرگساالن اگر فشار خون باالتر از
 120/80ميليمتر جيوه و كمتر از  139/89ميليمتر
جيوه باشد ،اصطالحا ميگويند فرد مبتال به مرحله
پيش از فشار خون باال ميباشد كه اهميت زيادي
دارد .اين افراد مستعد ابتال به پر فشاري خون بوده
و بايستي از همين مرحله اقدامات كنترلي را شروع
نمايند .وقتي فشار خون از  140/90ميليمتر جيوه
باالتر رود ،فرد دچار پر فشاري خون شده است.
عوامل مستعد کننده بیماری
• سن باالی  60سال
ی نمک یا چربی اشباع شده
• رژیم غذایی حاو 
زیاد و عدم مصرف میوه و سبزی
• کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی
• استرس
ل ژنتیکی :اگر یکی از والدین یا هر دو دچار
• عوام 
فشار خون باال باشند ،خطر ابتالی فرد به فشار
ی فشار خو ن باال،
خون بیشتر است .سابق ه خانوادگ 
ی یا نارسایی کلیه
سکت ه مغزی ،حمل ه قلب 
• مصرف الکل
ی ضد حاملگی ،استروییدها
ف قرصها 
• مصر 
و بعضی از انوا ع داروهای مهارکننده اشتها یا
دکونژستانتها
عوارض پرفشاری خون
 سکته مغزی حمله ایسکمیک قلبی نارسایی احتقانی قلب نارسایی کلیه عوارض چشمی و بیناییاز آنجا که اصالح نحوه زندگي افراد واستفاده از
رژيم غذايی صحيح ،نقش عمدهای در پيشگيري

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

ن روش برای
و كنترل فشارخون ایفا میکند ،بهتری 
پیشگیری و کنترل پر فشاری خون تغییر شیوه
زندگی است .بنابراین نکات زیر را رعایت کنید:
 روش پخت غذای خود را تغییر دهید و از روغنمایع به جای جامد در پخت و پز استفاده کنید،
استفاده از روغنهای گیاهی مانند روغن زیتون و
کنجد ،کلزا و سویا بهتر از سایر روغنها میباشد.
همچنین از سرخ کردن غذاها بپرهیزید و به جای
آن از روش کباب پز یا بخار پز استفاده کنید.
 در طبخ غذای خود از نمک کمتری استفادهکنید( .به بیمار دارای پرفشاری خون ،رژيم كم
نمك توصيه ميكنيم نه رژيم بي نمك كه ميزان
مصرف كمتر از  4گرم نمك در غذاي روزانه
است ).همچنین از دوران کودکی ذائقه کودکان
خود را به غذای کم نمک عادت دهید .نیاوردن
نمکدان هنگام صرف غذا اولین گام است.
 به جاي نمك و سس در ساالدها از سبزيهایمعطر تازه يا خشك ،سير ،ليموترش تازه و آب
نارنج استفاده شود.
 غذاهاي تازه و خانگي را جایگزین غذاهایرستورانی نمایید که اکثرا حاوی نمک و چربی
زیادی هستند .همچنین از خوردن غذاهاي آماده،
غذاهای کنسروشده ،فست فود (سوسیس ،کالباس،
انواع برگرها و پیتزا ) پرهيز کنید.
 یكي از عواملي كه در شكلگيري و تشكيل افزايشفشار خون تاثير گذار است ،استرسهاي رواني است.
روشهايي مثل آرام سازي (ريلكسيشن) در مواقعي
كه فرد در معرض استرسهاي ناگهاني قرار ميگيرد؛
به فرد آموزش داده ميشود كه چطور بدن خود را
آرام سازد .رفتن به کالسهای یوگا نیز برای افراد دچار
استرسباالتوصیهمیشود.
 هنگام خرید اقالم به برچسب مواد غذاییتوجه نموده و از خرید اقالم دارای چربی و
سدیم زیاد خودداری نمایید.
 مصرف فیبرهای محلول نظیر جو ،جو دوسر،حبوبات (نخود  ،لوبیا وعدس) را افزایش دهید.
 از کشیدن سیگار اجتناب کنید. دریافت کافی کلسیم نیز در پیشگیری و کنترلفشارخون نقش دارد که در لبنیات (ماست ،شیر،
کشک و دوغ) ،کلم ،پونه و کنجد یافت میشود.
لبنیات کم چرب را جایگزین لبنیات پرچرب نمایید.
 به دليل نقش مهم ويتامين ث در كاهش فشار خون،مصرف انواع سبزيها و ميوهها توصيه ميشود.
 ورزش و تحرک بدنی را فراموش نکنید ،حتیپیادهروی که به طور منظم انجام شود ،درکنترل فشار

15
خون نقش بسزایی دارد .انجام ورزشهاي هوازي
حدود  20تا  30دقيقه به مدت  3روز در هفته براي
كاهش فشارخون توصيه میشود .انجام ورزشهایی
چون شنا ،پیادهروی ،ایروبیک ،دوچرخه سواری،
تمرینات با وزنه سبک و مدتدار عالوه بر ایجاد نشاط
باعث کاهش فشار خون نیز میشود.
 اکثرافرادي كه فشار خون دارند دچار اضافه وزنيا چاقي نيز هستند كه الزم است وزن خودشان را
با گرفتن رژيمهايي كه براي كاهش وزن توصيه
ميشود با افزايش فعاليت بدني تعديل كنند.
 از مصرف فرآوردههای گوشتی پرچرب مثلدل ،قلوه ،جگر ،کلهپاچه ،مغز ،گوشت پرچرب
و پوست مرغ خودداری شود.
همچنین از مصرف شیرینی خامهای ،کره ،پنیر
پرچرب ،روغن نباتی جامد ،روغن حیوانی ،لبنیات
پرچرب ،نارگیل و سایر فرآوردههای پرچرب به
دلیل انسداد رگها باید اجتناب کرد.
 مصرف ماهی (به صورت بخارپز یا کبابی) را به 3بار در هفته افزایش دهید.
 به جای آب میوه ،بهتر است خود میوه مصرفشود .روزانه  10لیوان آب بنوشید .نوشیدن روزانه
 2فنجان چای سبز فراموش نشود.
ت محافظهکاران ه اثر نداشته
ی ک ه اقداما 
 در صورت ی ضد فشار خون زیر نظر
باشند ،باید از داروها 
پزشک استفاده کرد.
ی سرماخوردگی
ف داروها 
 تا حد ممکن از مصر ن داروها حاوی
ی کنید .ای 
و سینوزیت خوددار 
ث افزایش
افدرین و پسودوافدرین هستند ک ه باع 
فشار خو ن میشوند.
 مواد غذايي که به طور معمول سديم باالييدارند كه براي افرادي كه فشار خون باال دارند
بايد حذف يا مصرف آنها محدود و كم شود.
منابع سدیم كدامند؟
زيتون شور ،خيارشور ،سوسيس ،كالباس ،غذاهاي
كنسرو شده ،جوش شيرين ،تخم مرغ ،بيكينگ
پودر و غذاهاي حاوي مونوسديم گلوتامات ،پنیر
محلی ،چیپس ،مارچوبه ،کنسروها ،فست فودها،
ماهی دودی ،سسها ،برگرها ،غذاهای رستورانی،
آجیل شور ،پفک و کراکر نمکی.
تحقیقات نشان میدهد که مصرف پتاسیم و منیزیم
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را کاهش
میدهد .بنابراین برای افراد دارای پرفشاری خون
مصرف این مواد توصیه میشود.
منابع غذایی خوب منیزیم عبارتند از :دانهها ،مغزها،
آجیل،سبزیهایبرگیشكلمثلكلم،اسفناجوغیره،
غالت سبوسدار و حبوبات مثل لوبیا و سویا.
منابع غذایی خوب پتاسیم عبارتند از :سيبزميني،
كدو حلوايي ،گوجه فرنگي ،كرفس ،موز،
پرتقال ،كيوي ،طالبي ،گالبي ،انجير خشك،
گرمك ،انار ،زردآلو ،کلم بروکلی ،هلو،
گریپفروت ،انگور ،سیر ،قارچ ،کدوسبز ،شیر،
ماهی سالمون ،کشمش ،هندوانه ،پیاز ،آووکادو
و توت فرنگی
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راهنمای کاربران سازمان مجازی

نگاه

ایجاد پوشه و نحوه انتقال نامه ها یا پیشنویس ها به پوشه
شاید برای شما هم این مشکل به وجود آمده باشد که تعداد نامه ها یا پیشنویس های دریافتی یا ارسالی موجود در کارتابل تان معصومه عزیزی
زیاد شده باشد و شما هنگام بازیابی آنها دچار مشکل شوید و بخواهید آنها را براساس موضوعات مشابه و به دلخواه خود رابط سازمان مجازی

دسته بندی کنید و در پوشه ای ذخیره نمایید.
در نرم افزار چارگون برای این مشکل ،تدبیری اندیشیده شده است .برای انجام این کار شما بایستی به قسمت کارتابل نامه ها
یا پیشنویس ها بروید و با راست کلیک کردن روی قسمت مورد نظر که می تواند شامل:
نامه های دریافتی ،پیشنویس های دریافتی ،نامه های ارسالی ،پیشنویس های ارسالی ،نامه های ارجاع داده شده ،پیشنویس های
ارجاع داده شده ،نامه های حذف شده ،پیشنویس های حذف شده باشد .با کلیک کردن بر گزینه ایجاد پوشه جدید پنجره ای
باز می شود که در آن پنجره شما می توانید نام پوشه دلخواه خود را وارد کنید .به این ترتیب شما پوشه ای جدید ایجاد کرده اید.

اکنون بایستی نامه یا پیشنویس مورد نظر خود را به آنجا انتقال دهید؛ برای انجام این کار نمایشگر موس را روی نامه یا پیشنویس مورد نظر قرار
داده و راست کلیک نمایید و گزینه انتقال را انتخاب کنید ،در این صورت پنجره ای گشوده می شود که شما در آن می توانید پوشه مورد نظر خود را
انتخاب کنید و با کلیک روی گزینه انتخاب نامه یا پیشنویس از محل فعلی خود خارج شده و به محل مورد نظر شما تغییر مکان می دهد.

نکته ها:
 نامه یا پیشنویس فقط در قسمتی که هست ،قابلیت انتقال دارد به عنوان مثال نمی توان نامه دریافتی را به پوشه ای که زیر مجموعه پیشنویس هایدریافتی ،ساخته شده است منتقل کرد.
 شما می توانید قبل از انتقال روی نامه یا پیشنویس یادداشت بگذارید؛ به این شکل که روی نامه یا پیشنویس راست کلیک کرده و گزینه یادداشترا انتخاب کنید و متن مورد نظرتان را تایپ کنید.

در صورتی که تمایل داشته باشید کسانی که به این نامه دسترسی دارند نیز یادداشت شمارا مشاهده نمایند ،گزینه نمایش به سایرین را تیک دار نمایید.
در غیر این صورت تیک آن را بردارید.

نگاه
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ایــمــنی بیـــمــار

17
آمنه ایمانی
کارشناس ایمنی بیمار

همکاران گرامی:
قصد داریم از این طریق شما را با استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار آشنا کنیم در این شماره کلیات مطرح می شود وان شاء
اهلل در شماره های بعد به تفضیل در خصوص مسائل مرتبط با ایمنی بیمار سخن خواهیم گفت.

تعریف سازمان جهانی بهداشت از ایمنی بیمار

Patient safety is the absence of avoidable harm to patients during the process of healt care
ایمنی بیمار ،نرساندن آسیب های احتمالی به بیمار در طول فرآیند مراقبت های پزشکی می باشد)WHO2011( .
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آموزش سالمت به بیمار
آمبلیوپی چیست؟

نگاه

نام دیگر آمبلیوپی Lazy eye ،یا تنبلی چشم است .مغز و چشم برای ایجاد بینایی خوب
با هم کار می کنند .نوری که داخل چشم می شود با ایجاد سیگنال های عصبی از طریق
ترجمهوتدوین:سیدهفریدهسمایی-زینبچاوشی
عصب بینایی به مغز می رود .تنبلی چشم یک اصطالح غیرپزشکی است و زمانی به
با سپاس از دکتر احمد عامری و دکتر مسعود اقصاییفرد
کار می رود که دید یکی از چشم ها کاهش یافته است و علت آن عدم تکامل نرمال
سلول های بینایی قشر مغز است .خود چشم به تنهایی مشکلی ندارد اما به طور طبیعی
• كاتاراكت (آب مرواريد) .کدورت عدسی
کارایی ندارد.
سبب انحراف چشم ها در دوران كودكي شود چشم موجب مي شود ،تصوير تارتر از چشم
توصيف
ديگر باشد .مغز تصوير شفاف تر را ترجيح
دلیل استفاده از اصطالح تنبلي چشم به جای ممكن است سبب آمبليوپي شود.
مي دهد و چشم مبتال به كاتاراكت ممكن است
آمبليوپي این است که چشم با ديد ضعيف تر،
آمبليوپ شود.
نمي تواند كار ديدن را به خوبي انجام بدهد .برخی از عوامل آمبلیوپی
آمبليوپي شايع ترين علت اختالل ديد در دوران استرابيسم ،هم راستا نبودن چشم ها از عوامل • پتوزيس (افتادگي پلك) .اگر نور نتواند به
كودكي است .آمبليوپي به طور تقريبي روي  2رايج ايجاد آمبليوپي است .یعنی در يك زمان علت افتادگي پلك وارد چشم شود ،و اساسا از
چشم نتوان در امر ديدن استفاده كرد ،مي تواند
تا  3نفر از هر صد كودك تاثير مي گذارد .اگر
منجر به آمبليوپ شدن چشم شود .البته پتوزيس
تصاوير ايجاد شده به وسيله دو چشم اساسا
كمتر در پيشرفت آمبليوپي دخالت دارد ،مگر
متفاوت باشد ،گاهی مغز قادر به تركيب تصاوير
آنكه افتادگي پلك به حدي باشد كه كامال
نیست .به جاي ديدن دو تصوير متفاوت يا
مردمك را بپوشاند و نور به آن نرسد.
دوبيني ،مغز تصوير تار را مهار مي كند .اين
• عالوه بر وجود استرابيسم و پتوزيس ،كودكان
مهار مي تواند منجر به آمبليوپي شود .استفاده از
ممكن است عاليم آمبليوپي را نشان بدهند يا
چشم غالب در سال هاي اول زندگي مي تواند
ندهند .اطفال گاهی جهت تصحیح دید خود
باعث اختالل تكامل در چشم ديگر شود.
باعث پيشرفت ضعف بينايي درچشم تار شود.
مگراينكه اين مساله به طور موفقيت آميزي
در دوران اوليه كودكي درمان شود ،آمبليوپي
معموال تا دوران بزرگسالي باقي مي ماند و
مهمترين علت اختالل ديد يك چشمي در بين
كودكان است.
هر دو چشم به دو جهت متفاوت نگاه مي كنند.
چشم ها ممكن است به سمت داخل ،خارج،
جمعيت شناسي آماري
مشكل است كه بتوان شيوع آمبليوپي را ارزيابي باال ،پايين انحراف پيدا كنند.
كرد ،تخمين زده مي شود محدوده آن از يك تا گاهی استرابيسم در بدو تولد تشخيص داده
 3/5درصد دركودكان سالم و  4تا  5/3درصد می شود يا در دوران كودكي ايجاد می شود .به
در كودكان با مشكل بينايي درگير است .شيوع مغز دو تصوير متفاوت فرستاده مي شود و مغز
آمبليوپي در هر دو جنس و همه نژادها به طور نمي تواند دو تصوير متفاوت را با هم تركيب
كند و به اصطالح  confusionپيدا مي كند لذا
يكسان ديده مي شود.
تصويري كه از چشم منحرف به مغز مي رسد
به صورت خودكار حذف مي گردد تا از دوبيني وضعیت سرخود را در يك زاويۀ خاص قرار
علل و عالیم
بدهند تا از چشمي كه ديد بهتري دارد كمك
هر عاملي كه باعث اختالل در تكامل بينایي جلوگيري به عمل آيد.
يا استفاده نامناسب از چشم گردد ،مي تواند • آنيزومتروپيا (ناهمساني انكساري چشم ها) ،بگيرند .وقتي از چشم آمبليوپ براي ديدن
سبب ايجاد آمبليوپي شود .همه بچه ها با بينايي در اين بيماري مابين دو چشم يك اختالف استفاده كنند ممكن است به سختي ببينند يا
كم متولد مي شوند .همان طور كه آنها بزرگ انكساري چشم وجود دارد( .به عبارت ديگر ،براي دسترسي به اشيا مشكل داشته باشند.
مي شوند ،بينايي آنها معموال افزايش مي يابد .يك اختالف در تصویر گرفته شده بين دو چشم والدين بايد بفهمند كودك از كدام چشم براي
ديد خوب ،به يك تصوير شفاف ،متمركز وجود دارد) .براي مثال يك چشم نزديك بين تر ديد بهتر استفاده مي كند و اين به آساني قابل
نياز دارد كه در هر دو چشم يكسان باشد .اگر از چشم ديگر باشد ،يا يك چشم دوربين و تشخيص است زيرا با بستن چشم بهتر كودك
تصوير در يك چشم شفاف و واضح نباشد ،چشم ديگر نزديك بين باشد .در اين صورت ممكن است گريه كند.
يا اگر تصوير در هر دو چشم يكسان تشكيل مغز نمي تواند دو تصوير را تركيب كند ،مغز
نگردد ،راه هاي بينايي آن طور كه بايد رشد تصوير تارتر را مهار مي كند و باعث آمبليوپ آیا آمبلیوپی قابل درمان است؟
طی  6سال اول زندگی ،سیستم بینایی خیلی
نمي كنند .هر عاملي كه باعث تاري ديد شود يا شدن چشم مي شود.

نگاه

سریع رشد و تکامل می یابد و ارتباطات
پیچیده ای بین چشم و مغز ایجاد می شود.
ما هنوز هم اطالعات الزم را برای ایجاد این
ارتباطات چشم به مغز در بچه های بزرگ تر و
بالغین نداریم .لذا موفقیت در درمان آمبلیوپی
به سن بیمار وابسته است.
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درمان آمبلیوپی چیست؟
اغلب والدین به اشتباه امیدوارند که تنبلی چشم
فرزندشان تنها با عینک بهبود یابد اما عینک
به تنهایی در درمان آمبلیوپی مؤثر نیست.
چشمی که به کار گرفته نشود ،گیرنده های
مغزی کمتری را فعال می کند و الزم است این
گیرنده های مغزی دوباره به کار گرفته شوند.
این امر از طریق بستن یک چشم و اصالح
عامل تنبلی چشم در سنین پایین انجام می شود.
تا چه سنی تنبلی چشم قابل درمان است؟
اگر درمان آمبلیوپی در اوایل دوران کودکی
یعنی قبل از  7سالگی انجام شود .خیلی مؤثرتر
خواهد بود .درمان آمبلیوپی ،استفاده و کار
کردن با چشمی است که کاهش بینایی دارد.
آمبلیوپی در بچه ها چگونه درمان می شود؟
آتروپین :یک قطره از آتروپین یک بار در روز
در چشم قوی تر ریخته می شود تا حدی که
بینایی فرد را مختل و تار کند تا کودک مجبور
شود چشم مبتال به آمبلیوپی را به کار برد.
درمان با آتروپین بینایی را در چشم ضعیف تر
تحریک می کند و به تکامل قسمتی از مغز که

مسئول درک بینایی است کمک می کند.
بستن چشم یا پچ کردن :با یک پچ یکنواخت

و چسبنده چشم قوی تر را برای چند هفته تا
چند ماه طی یک برنامه خاص می بندند .این
درمان طفل را مجبور به استفاده از چشم
آمبلیوپ (تنبل) می کند .بستن باعث تحریک
چشم ضعیف تر به عمل بینایی شده و به تکامل
قسمتی از مغز که مسئول درک بینایی است
کمک می کند .برای اینکه عمل بستن چشم
موثرتر باشد ،باید حداقل  6ساعت در روز
چشم بسته باشد ،مگر اینکه پزشک مربوطه
توصیه دیگری کرده باشد .بستن چشم هنوز
هم به عنوان روش استاندارد درمان تنبلی چشم
تلقی می شود.
پوشاندن چشم جهت آمبليوپي چه معنایي
مي دهد؟
پوشاندن چشم به وسيله چشم بند يكي از

راه هاي بهبود ديد كم دريك چشم ضعيف يا
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تنبل در كودكان است .بستن يا پوشاندن چشم
سالم باعث مي شود چشم ضعيف بيشتر كار
كند .بستن چشم جايگزين عينك نمي شود،
تجويز عينك جهت درمان عيب انكساري
چشم و بستن چشم جهت درمان تنبلي است.
انواع چشم بند
چشم بندهاي چسبي طوري است كه براي
چسباندن مستقيم روي چشم در زير عينك
طراحي شده اند (اگر عينك زده باشد) .در اين
روش بيشترين اثر وجود دارد ،زيرا كودك شما
نمي تواند نگاه زير چشمي يا دزدكي به اطراف
داشته باشد .چشم پزشک به شما يك بسته از
اين چشم بندهاي چسبي را خواهد داد و هر
روز يك چشم بند چسبي جديد بايد استفاده
شود.
چشم بندهاي پارچه اي ،طوري است كه روي
عينك چسبانده مي شود ،چشم پزشک به شما
چگونگي انجام اين كار را نشان خواهد داد .اين
نوع چشم بند در صورت نياز مي تواند شسته
شود( .اکنون اين روش انجام نمي شود).
چطور چشم بند روي چشم گذاشته مي شود؟
چشم بند بايد روي چشم سالم گذاشته شود،
اطمينان حاصل كنيد كه كودك شما نمي تواند
از اطراف پانسمان دزدكي نگاه كند .اگر بچه
شما عينك مي زند ،عالوه براستفاده از چشم بند
هميشه بايد عينك بزنند (حتي روي چشم بند).
همان طور كه آموزش داده شده بايد عينك
استفاده شود ،مگر آنكه كودك شما بيمار باشد
يا چشم او عفوني شده باشد.
در زماني كه چشم كودك شما چشم بند دارد
بايد به انجام دادن فعاليت هاي بينايي مانند
نقاشي ،رنگ اميزي يا خواندن تشويق شوند.
به خاطر داشته باشيد ،چون چشم سالم بسته
شده است و چشم تنبل ديد كمتري دارد پس
ديد كودك شما كمتر از حالت عادي است،
احتياطات و پيشگيري الزم در جاده ،پله ها،
وقتي كه بيرون از منزل بازي مي كند ،در
آشپزخانه و غيره بايد انجام گيرد تا دچار حادثه
نشود .لطفا به همه اشخاصي كه با كودك شما
سرو كار دارند مانند معلمين و پرستار كودك
آگاهي الزم را در اين زمينه بدهيد.

فراخوان

از همکاران محترم پرستار ،اپتومتریست و کارشناسان تغذیه ،مدیریت و روانشناسی تقاضا می شود مطالب
آموزشی خود را جهت انتشار در نشریه ندای فارابی به دفتر نشریه تحویل فرمایند.
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اصطالحات چشم پزشکی
Cellophane retinopathy/
Epiretinal Membrane: ERM

Nyctalopia or Nyctalopsia or Night blindness

Photocoagulation
)see: Endoscopic Laser Photocoagulation (ELP

فتوكوآگوليشن :انعقاد گرمايي بافت با اشعه
ليزر (كه ميتواند مرئي يا نامرئي باشد) .در
درمان جداشدگی شبكيه ،تخريب عروق غير
توده توموري داخل چشم و

طبيعي شبكيه،
رتينوپاتي ديابتي به كار ميرود .فتوكوآگوليشن
گاهي در حالت نشسته (مانند بيماران ديابتي) و
گاهي در اتاق عمل (و در حالت بيهوشي) انجام
ميشود (مانند  indirect laserدر رتينوپاتي
نوزادان نارس) .در اين موارد ،اشعه ليزر از
مدياي چشم عبور كرده و به شبكيه برخورد
ميكند .گاهي با استفاده از آندوسكوپ ،اشعه
ليزر بدون عبور از لنز و قرني ه فرد مستقيما به
شبكيه تابانده ميشود كه به آن Endoscopic
 laser photocoagulationميگويند (به تعريف
زير مراجعه نمایید).

نيكتالوپي :شبكوري؛ كاهش ديد شبانه به
دليل اختالل عملكرد سلولهاي استوانهاي
Retinopathy

رتينوپاتي :عنواني عام براي بيماريهاي شبكيه
Diabetic Retinopathy: DR

تشكيل يك بافت اليهاي غير طبيعي در مرز زجاجيه
و شبكيه كه مانند سلفون روي شبكيه كشيده شده
و سبب بههمريختگي سلولهاي شبكيه ميشود.
ديد فرد تار ميشود ،اشيا را كوچك يا بزرگ و
لبههاي آنها را كج و معوج ميبيند.
Central Serous Retinopathy: CSR/
Central Serous Chorioretinopathy: CSCR

Endoscopic Laser Photocoagulation: ELP

پروبي از جنس فيبر نوري ،ليزر را به داخل چشم
هدايت كرده و نور ليزر بدون عبور از لنز و قرنيه
فرد به شبكيه تابانده ميشود.
Macular Photocoagulation: MPC

به طور شايع در بيماران ديابتي مورد استفاده قرار
ميگيرد كه در آن با ليزر محدود و پراكنده در نواحي
اطراف كانونهاي نشتي عروق ،تداوم نشتي مهار
ميشود .در صورتي كه براساس نقش ه آنژيوگرافي
شبكيه نتوان اختالالت عروقي مشخصي را
مسئول نشتي دانست يا اينكه ادم تمامي ماكوال را
فراگرفته باشد ،تمامي ناحيه به صورت چهارخانهاي
فتوكوآگوله ميشود (.)grid MPC
Panretinal Photocoagulation: PRP

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

رتينوپاتي (كوريورتينوپاتي) سروز مركزي:
تجمع مايع در ناحيه فووه آ يا اطراف آن كه
منجر به جدا شدگي شبكيه مي شود .به دليل
درگيري ماكوال ،حدت بينايي به طور ناگهاني
كاهش مي يابد .بيشتر در مردان جوان و به
دنبال استرس بروز مي كند.

رتينوپاتي ديابتي :رتينوپاتي به دليل ديابت
Non-Proliferative Diabetic Retinopathy: NPDR

در اثر اختالل عروقي ناشي از هيپرگليسمي
مزمن ايجاد مي شود .عاليم آن عبارتند
از :ميكروآنوريسم ،خونريزي هاي پراكنده
در شبكيه ،ادم و اگزودا و نيز تغيير شكل
ظاهري رگ هاي طبيعي شبكيه .معموال
بدون عالمت است ،اما الزم است بيمار به
طور منظم تحت معاينه قرار گيرد.
Proliferative Diabetic Retinopathy: PDR

Diabetic Macular Edema: DME

عنوان كلي براي هرگونه ادم در ناحيه ماكوال
در بيماران ديابتي؛ ادم ماكوال يكي از علل شايع
كاهش ديد در بيماران ديابتي است .ديابت با
صدمه به عروق ،موجب تراوش مايع از آنها به
شبكيه مي شود.
Hypertensive retinopathy

هرگاه به عالئم ذكر شده در  ،NPDRنو-رگزايي
اضافه شود PDR ،ناميده ميشود .ايسكمي
شبكيه منجر به تشكيل عروق جديد و سپس
خونريزي داخل (فضای) ويتره ميشود .در
مراحل پيشرفتهتر با ايجاد كشيدگي به سمت
داخل ويتره ايجاد پارگی کنشی شبکیه مي كند.
High Risk Characteristic PDR: HRC-PDR
نوع شديدي از  PDRكه براساس معيارهاي

فتوكوآگوليشن از محيط تا اكواتر (استواي)
شبكيه كه در درمان رتينوپاتي پروليفراتيو
ديابتي جهت پس روي ( )regressionعروق
غير طبيعي شبكيه استفاده ميشود.

دقيقي تعريف شده است و ديده شده با وجود
آن معيارها ،احتمال قابل توجهي از خونريزي
در فضاي ويتره قابل پيشبيني است.
در اين موارد نو-رگزايي در نواحي وسيعتري
رتينوپاتي به دليل فشار خون باال كه با تغيير از ديسك و شبكيه وجود دارد .نكته مهم در
شكل ظاهري عروق ،خونريزي و اگزودا در مورد ديابت ،تشخيص به موقع اين وضعيت
شبكيه و در حالت شديدتر به صورت تورم است تا با انجام ليزر از خونريزي در (فضای)
سر عصب خود را نشان مي دهد.
زجاجيه جلوگيري نمود.

نگاه
Clinically Significant Macular Edema: CSME
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Central Retinal Artery Occlusion: CRAO

عنوان اختصاصيتري براي ادم در ناحيه
ماكوال كه نياز به ليزر درماني دارد.
Retinal vascular accident

عنواني عام كه در برگيرند ه انسدادهاي
وريدي و شرياني در شبكيه است .انسداد
عروق باعث هيپوكسي و تخريب بافت
شبكيه مي شود .اين انسداد وريدي يا شرياني
بيشتر در افراد مسن ،دچار هيپرتانسيون يا
ديابتی رخ مي دهد.
هر چند درمان هايي براي كم شدن تأثير
و پيشگيري از عوارض آنها وجود دارد،
اما اين بيماري ها شباهت به سکته مغزی
( )CVAدارند و نكته مهم در اين بيماران
انجام اقداماتي است كه احتمال تكرار اين
اتفاق را كم كند.

انسدادشاخهايازشريانهايشبكيه؛درصورت
گرفتاري ماكوال كاهش ديد شديد ميدهد.
Branch Retinal Vein Occlusion: BRVO

انسداد شريان مركزي شبكيه؛ يكي از
اورژانسهاي واقعي چشم پزشكي كه با تاري ديد
و كاهش ناگهاني ديد چشم همراه است .وقت
طاليي مراجعه اين بيماران كمتر از  8ساعت و
ترجيحا كمتر از  2ساعت است .در اين صورت
ممكن است با مداخالتي بتوان ديد بيمار را تا
حدودي نجات داد.
Central Retinal Vein Occlusion: CRVO

انسداد شاخه اي از وريدهاي شبكيه؛
با خونريزي داخل شبكيه همراه است و
درصورتيكه ماكوال دچار ادم شود ،مي تواند
باعث كاهش ديد خفيف تا شديد شود.

انسداد وريد مركزي شبكيه

مدیران محبوب چه خصوصیاتی دارند؟

همواره از خود و دیگران میپرسیم که از مدیر
منتخبمان چه انتظاری داریم و مدیران موفق
باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ به طور
خالصه میتوان گفت که این  5ویژگی اصلی در
مدیران بیشتر از سایر ویژگیها مورد توجه است:
وضوح :هر مدیری باید در ابتدا هدف خود را
به وضوح بیان کند .آنها باید بگویند قصدشان
چیست ،چه کاری میخواهند انجام دهند و
چگونه میخواهند این کار را انجام دهند .چنین
چیزی نیازمند صراحت است .ابهام در گفتار
یا مفهوم مانند وعدههای غیرشفاف و مبهم،
همکاران شما را ناامید میکند.
ثبات :ثبات در کار برای مدیران ،امری حیاتی
است .کارمندان تمایل دارند ،مدیران ارشد در هر
جایی مسیر روشنی را دنبال کنند تا دقیقا بتوان
فهمید که اکنون کجا هستند و هدف نهایی آنها
چه خواهد بود .ثبات در مدیریت به دیگران
اجازه میدهد تا عملکرد بهتری داشته باشند و
بهرهوری آنها با مشخص بودن هدف بیشتر شود.
به این ترتیب اگر زمانی مجبور به تغییر و انتخاب
مسیر جدیدی شوید ،ثبات تضمین میکند که
عملکرد جدید با آگاهی و رعایت اولویتها
انجام میگیرد .ثبات باعث حداقل شدن اقدامات
شگفتآور ناگهانی میشود.
تداوم حرکت :وقتی مدیریت شما در یک
سازمان آغاز میشود ،همه تمایل دارند شاهد
عملی شدن وعدههای مدیر خود باشند .معموال
از یک مدیر انتظار میرود نتایج را مدیریت
کند و در نهایت کاری ارزشمند ارائه شود.
نمیخواهیم ببینیم که مدیران بعد از انتخاب

شدن وعدههایشان را فراموش کردهاند.
اصالت :اصالت مفهوم دشواری دارد اما یکی
از شاخصهای همدلی و باورداشتن است.
کارمندان میخواهند با مدیران خود احساس
رابطه نزدیک داشته باشند.
میخواهیم بدانیم که مدیران واقعا همان کسانی
هستند که خودشان میگویند و در موقعیتهایی
که پیش میآید با شرکت و کارمندان احساس
همدلی دارند .ما از مدیران میخواهیم عالوه
بر دیدن دنیا از دید خودشان آن را از دید ما
هم ببینند.
اشتیاق :اشتیاق اولین چیزی است که هر
مدیری باید آن را داشته باشد .اشتیاق معرف
هیجان انگیزی است که مهم بودن هدف را

دکتر مهرداد محمدپور
عضو هیات علمی

اعالم میکند و نشان میدهد که مدیران نه فقط
از روی وظیفه که از روی احساسات درونی
نیز متعهد هستند .اشتیاق مدیران برای عمل به
وظایفشان نشان دهنده حسی است که میگوید
پروژه دارای انگیزه و انرژی درونی است.
به این ویژگیها نه تنها در قالب خصیصههای
یک مدیر ،بلکه برای خودتان فکر کنید .آیا
شما در حین انجام وظایف خود وضوح ،ثبات،
تداوم حرکت ،اصالت و اشتیاق دارید؟
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برخی شاعران به علم طب توجه خاص نموده اند و ضمن مطالعه
مبانی و مقدمات آن ،به بیان نکات ارزشمندی در خصوص بیماریها
پرداختهاند .در این مطلب به بررسی برخی از بیماریهای چشم در
ادبیات میپردازیم.
ناخنه
ناخنه یا ناخنک ،از بیماریهای چشم و تکه گوشتی است که در گوشه
چشم به وجود میآید .ابن سینا مینویسد« :ناخنه عبارت از زایدهای در
گوشتگاه یا از حجاب پیرامون چشم است که اکثرا از گوشه اشک ریز
شروع میشود و همیشه بر گوشتگاه میآید .گاهی قرنیه را میپوشاند
و بر آن میگذرد و سوراخ مردمک را نیز میپوشاند .زندگی در مناطق
گرمسیری و نزدیک به استوا و کویری ،نور خورشید ،کار در محیط باز و
آلوده به گرد و غبار و بهداشت پایین احتمال بروز این بیماری را افزایش
میدهد.
جهان به چشمی ماند در او سیاه و سپید
سپید ناخنهدار و سیاه نابینا
خاقانی در این بیت جهان را به چشمی تشبیه کرده است که سفیدی روز
و سیاهی شب به جای آن که بینایی را سبب گردند ،باعث کوری چشم
جهان شدهاند؛ زیرا سفیدی چشم جهان دارای ناخنه است.
همچنین در این بیت نظامی میبینیم که سمن برای درمان ناخنه چشم
شب ،ناخن در چشم فلک انداخته و ناخنه ماه و هالل را برداشته است:
ناخن سیمین سمن صبح فام
برده زشب ناخنه شب تمام
تَم (آب مروارید)
تم یکی از بیماریهای چشم است که در این بیماری ،عدسی چشم
تار شده ،با افزایش تیرگی و کدر شدن آن ،بینایی چشم مختل میشود.
ابن سینا داروهای ترکیبی سوطیرا و ایارج فیقرا* را در درمان این بیماری
مفید دانسته است .تم ،در ادبیات فارسی مجازا به معنی تاریکی و سیاهی
آمده است.
این سبب را من معین گفتمی
گر نبودی چشم فهـمت را تمی (مولوی)
از آنگه که خاک درت سرمه کردم
به چشم سعادت درون ،تم ندارم (خاقانی)
َسبَل یا تراخم
نوعی عفونت مزمن چشم و از رایجترین علل عفونی نابینایی است که
در مناطق حاره با بهداشت کم و فقدان آب سالم شیوع دارد .در کتاب
الحاوی آمده است« :مرضی باشد از امراض چشم و آن مویی است که
در درون چشم به هم رسد».
چشم شرع از شماست ناخنهدار
بر سر ناخنه ،سبل منهید (خاقانی)
سفید چشم
ابن سینا میگوید« :گاهی رخ میدهد که پردهای بسیار نازک بر چشم
پیدا میشود که آن را «ابر فراگیر» نامیدهاند .اگر این پرده نسبتا غلیظ باشد
آن را سپیدی چشم گویند» .معموال به دنبال برخی بیماریها ،تراخم،
کاتاراکت ،يا خشکیهای شدید چشم و سوختگی با مواد شیمیایی باعث
سفیدی چشم میشود .در ادب فارسی ،سفید شدن چشم اغلب نشانه

آفرینش ها

بهارک صالحی -دکتر احمد سالمت راد
کارشناس ادبیات فارسی -چشم پزشک

رنج ،غم فراق ،انتظار طوالنی و گریه شخص محزون میباشد.
چو یعقوبم ار دیده گردد سپید
نبرم ز دیدار یوسف امید (سعدی)
لوچی یا انحراف چشم (استرابیسم)
لوچ ،به کسی گفته میشود که چشمهایش نمیتوانند در يک راستا متمرکز
شوند .لوچی ممکن است در يک چشم یا هر دو چشم به طور متناوب
وجود داشته باشد؛ همچنین ممکن است همیشه یا فقط گاهی ظاهر شود.
ابن سینا دلیل این بیماری را سست شدن برخی از ماهیچههای حرکت
دهنده کره چشم و تشنج برخی از ماهیچهها که کره چشم را به سوی
خود میکشد دانسته است .سعدی در گلستان به این مورد اشاره دارد:
خویشتن را بزرگ پنداری
راست گفتند یک دو بیند لوچ
آب سیاه -آب سبز
آب سیاه از انواع بیماریهای چشم است که باعث ایجاد سدی میان
چشم و دیدن میگردد .پیدا شدن آب سیاه در چشم ،باعث نابینایی
میشود .قدما ،ماده اصلی تشکیل دهنده چشم را پیه میدانستند ،زیرا
پیه و چربی به رنگ سفید است .بیشترین حجم حدقه چشم را بافت
چربی اشغال نموده است و تنها چشم انسان ،سفید است و چشم سایر
حیوانات و پرندگان ،سیاه است و این هم به علت این است که در چشم
انسان ،صلبیه رشد بیشتری دارد و اندازه قرنیه کاهش مییابد .قدما ،عمل
اصلی چشم را از پیه چشم میدانستند که در اغلب حیوانات و انسان
سفید رنگ است و سیاهی در درون آن قرار دارد و نور چشم از این پیه
منشا میگیرد.
تاب نور چشم با پیه است جفت
نور دل در قطره خونی نهفت (مولوی)
* سوطیرا در طب قدیم معجونی همه کاره مرکب از دارچین ،بذر کرفس
کوهی ،رازیانه ،فلفل سفید ،هل و زعفران همراه با عسل بوده است که
مخلوط آن را به مدت  6ماه نگهداری و سپس برای درمان بیماری های
مختلف استفاده می کردند.
ایارج فیقرا نیز از ابداعات سقراط است که ترکیبی همانند سوطیرا بعالوه
صبر زرد دارد.

فانوس

مناجات
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با هم بخوانیم
انتخاب از :محبوبه درودیان
عضو تحریریه

مناجات المحبین امام سجاد
انتخاب از :خاطره وکیل التجار
همکار سمعی بصری
ع

بزرگا!
مگر مي توان شيريني عشق تو را چشيد و از تو روي
گردان شد؟
مگر مي توان لذت همجواري با تو را درک کرد و ميل
جاي ديگر داشت؟
لطيفا!
آيا شود که من نيز دوست تو باشم و به عشق و محبت
تو پاک گردم؟
شود که شوق ديدارت بال پروازم را بگشايد و به خوب
و بد راه دگر نينديشم؟
جميال!
توان روي تو ديدن و نعمتي ديگر خواستن؟
توان رضايت تو را داشتن و چشم به ديگري دوختن؟
از تو مي خواهم که مرا براي ديدن رويت انتخاب کني
اين تن را براي عبادتت ،اليق
اين قلب را براي شيداييت ،عاشق
اين چشم را براي ديدنت ،شايق
و اين جان را به مقام قربت؛ واصل گردان

فراخوان
در دفتر زمــانه فــتد نامش از قلم

هــر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

از همه همکارانی که شعر می سرایند ،مقاله
می نویسند ،نقاشی می کشند ،خوشنویسی
می کنند و دستی در هنر دارند یا تمایل دارند
به نحوی با ندای فارابی همکاری نمایند،
دعوت می کنیم که آفرینش های خود را به
دفتر نشریه یا به اعضای تحریریه تحویل
فرمایند.
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محمد بن زكرياي رازي
رقیه چمانی
کارشناس پرستاری

ابوبكر محمد بن زكرياي رازي نزد غربيها به
 Rasesمشهور است .وي بين سالهاي  240تا320
هجري ميزيست .رازي را جامع علوم ميدانستند
و مردم زمان وي او را «جالينوس عرب» لقب داده
بودند و ميگفتند پزشكي بهصورت علمي پراكنده
بود؛ اما رازي آن را منظم و مرتب ساخت.
«رازي در جواني ،موسيقي سپس فلسفه ،آنگاه
رياضيات و نجوم را فراگرفت و در بزرگي به
فراگرفتن پزشكي و شيمي پرداخت و در اين دو
علم ،موضوعهاي خيرهكنندهاي ابداع كرد .او در
همه رشتههاي علوم ،حدود  220كتاب نوشت.
امتياز كتابهاي او در اين است كه عالوه بر آرا
و بررسيهاي ابتكاري خود او ،علوم يونانيان و
هنديان را نيز دربر دارد».
رازي بر بيشتر رشتههاي علوم احاطه داشت .اين
موضوع از گفتار شروود تيلر در كتابش به نام
«الخيمياء اساس لعلم الكيمياء» آشكار ميشود كه
ميگويد« :رازي در همه رشتههاي علوم بدون
استثناء به عنوان يك دانشنامه ظاهر شد .رازي در

مسابقه
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زمينه پزشكي ،فلسفه ،شيمي ،رياضيات ،اخالق،
مابعدالطبيعه ،دين ،قواعد زبان عربي ،موسيقي
و جريانهاي هوا مطلب نوشت .او در حقيقت،
عالمه زمان خود بود .تاليفات فراوان او مرجع همه
دانشمندان قرار گرفت؛ بويژه كتابهاي پزشكي او
كه در طول دورهها مرجع پزشكان اروپا بود».
پروفسور هوارد ،ریيس انيستيتوي تحقيقات تاريخ
طب فرانسه ،در كنفرانس درسي خود چنين گفته
است« :تئوري ديد را براي نخستين بار ،رازي در
دنياي پزشكي مطرح كرد .نظريهها و تئوري رازي
برخالف تئوريهاي مكتب يونان ،به نظريات
امروزي فيزيولوژي چشم بيشتر نزديك است.
رازي كسي است كه واكنش عدسي چشم را
نسبت به نور تشريح كرده است .رازي ضمادهاي
چشمي را تجويز ميكرده كه از آن جمله،
ضمادي است كه به نام خود او ناميده شده
است اما رازي در پايان زندگي ،به بيماري آب
مروارید مبتال ميشود و چون حاضر نميشود
مورد عمل جراحي قرار گيرد ،بينايي خود را
از دست ميدهد ».رازی در مورد چگونگی
بینایی رسالهای نوشت و داروهایی برای درمان
بیماریهای چشم کشف کرد .وی مینویسد:
«هنگام شیوع آبله ،باید به چشم توجه ویژهای
داشت؛ در صورت آشکار شدن نشانههای
بیماری باید گاهی چند قطره گالب در چشم
بیمار چکاند و صورتش را چندین مرتبه با آب
سرد شست و نیز مقداری آب سرد در چشم

همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را حداکثر
تا اول مرداد ماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید.
		
سمت:
		
نام و نام خانوادگی:
واحد محل خدمت:
 -1چهار شاخص عمده مفهوم اخالق کار کدامند؟
........................................................................................
 -2عنوان بیستمین سمینار سالیانه فارابی چیست؟
........................................................................................
« -3جالینوس عرب» لقب چه کسی بود؟
........................................................................................
 -4چه کسانی باید در مصرف چای ترش احتیاط کنند؟
........................................................................................
 -5شعار روز جهانی بهداشت در سال  2013میالدی چیست؟
........................................................................................
 -6بیمارستان فارابی در حال رایزنی برای خرید چه دستگاهی است؟
........................................................................................
 -7علت  5-10درصد از ناتوانی های دائمی در کشورهای در حال
توسعه چیست؟
........................................................................................
 -8تَم معادل کدامیک از بیماری های چشمی است؟
........................................................................................
 -9روش های درمان آمبلیوپی در کودکان کدام است؟
........................................................................................

چش

م پزشک
ان مسلم

ان

بیمار پاشید .در صورتی که آبله ،کم و ضعیف
باشد ،همین دستور کافی است تا در چشم آبله
نزند .اگر چشم با خارش همراه باشد و سفیدی
چشم به سرخی گراید و در نقاط چشم قرمزی
شدید بروز کند ،مقدار سماق که در گالب
خیسانده باشند ،در روز چند مرتبه در چشم
بچکانند .بهتر است مازوی کوبیده را با گالب
آمیخته و سپس در چشم بریزند یا این که آب
پیه انار ترش کوبیده شده را در چشم بچکانند،
یا آن که آب انار را از پارچهای گذرانده و در
چشم بیمار چکانند و پلک ها را با شیافی مرکب
از مامیثا و غوره و حضض و اقاقیا از هرکدام یک
جزء و زعفران یک دهم جزء طال کنند و اگر این
شیاف را در چشم بچکانند فورا مفید گردد».
شرح چند واژه:
مامیثا :گیاهی است بی مزه و از نظر ظاهری
شبیه خشخاش.
حضض :نوعی گیاه دارویی تلخ است.
طال کردن :در اصطالح اطبای قدیم ،هر آنچه
از مرهم که بر موضع درد می گذاشتند را اگر
رقیق بود طال می نامیدند و اگر غلیظ بود به
آن ضماد می گفتند.
دبیر تحریریه

شعرهای کودکانه

.......................................................................................

فاطمه گودرزی
فرزند خانم معصومه عزیزی

فانوس
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مبلها را بهتر نگه داريم

امروزه مبل و ميز ناهارخوري يكي از لوازم
عادي و گاه ضروري خانههاي ما شده است
و به هر خانهاي كه وارد ميشويم ،ميزهايي را
ميبينيم كه تعدادي صندلي دورشان چيده شده
است.
گاه اين وسايل چندان تناسبي هم با فضاي
اتاقهاي نشيمن ندارد پس اگر شما هم جزو
آن گروهي هستيد كه ميخواهيد مبل و ميزي
بخريد ،حتما فضاي خانه را در نظر بگيريد
و مبلماني را انتخاب كنيد كه براي خانه شما
مناسب باشد .همچنين بهتر است رنگ مبل
خريداري شده با رنگ سالن يا نشيمني كه
ميخواهيم مبلمان را در آنجا بگذاريم ،هماهنگ
باشد و خالصه در يك كالم ،مبلها به كل خانه
و ساير وسايل بيايد.
اين يك طرف موضوع است ،اما سوي ديگر
اين بحث ،نگهداري صحيح از مبلمان است
كه بحق مهمتر از خريد آن است .اين كار در
حقيقت نوعي هنر است كه باعث ميشود اين
وسايل عمري طوالنيتر داشته و از جلوه و
زيبايي آنها كاسته نشود ،وگرنه شما هم به آن
دسته از کسانی ميپيونديد كه هر سال يكبار يا
حتي كمتر از آن مبلها را عوض ميكنند و كلي
به اقتصاد خانواده ضرر ميزنند!
حتما شما هم ميدانيد روش نگهداري از

انواع مختلف مبلمان ،متفاوت است اما جنس
اين وسايل هرچه باشد يك اصل اوليه براي
نگهداري آنها وجود دارد و آن اين است كه
مبلمان خود را در جايي بگذاريد كه در مقابل
نور مستقيم خورشيد نباشد .زيرا در درازمدت
آفتاب رنگ آنها را ميبرد ،از رونق مياندازدشان
و در طول زمان به وسايل خانه آسيب ميرساند.
همچنين اين قبيل وسايل نبايد در جاهاي خيلي
گرم مثل نزديك رادياتور شوفاژ يا شومينه و
بخاري قرار بگيرد .گرماي زياد باعث خشك
و شكننده شدن چرم يا چوب ميشود .بويژه
اگر مبلمان شما چرمي باشد در مجاورت
گرما خيلي زود شكل و قيافه خود را از دست
ميدهد .همين موضوع در مورد لوازم چوبي
صادق است .از سوي ديگر اين نوع اسباب
خانه در مسير جريان هواي سرد هم نبايد قرار
بگيرد .پس يادمان باشد گرما و سرماي بيش از
حد باعث خراب شدن مبلمان ميشود .پس آنها
را در جايي قرار دهيد كه در زمستان و تابستان
هواي متعادلي داشته باشد .براي نظافت مبلمان
چوبي بهتر است آنها را با دستمالي خشك
(دستمالهاي متقالي اولويت دارد) ،گردگيري
كنيد .همچنين اگر مبلمان چرمي در خانه داريد
آنها را نيز مرتب گردگيري كرده و حداقل هر
 3ماه يك بار سطح آنها را به واكس مخصوص
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پایگاه اینترنتی پرشین وی
معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

چرم آغشته كنيد؛ در صورت ريختن مايعات
روي مبل ،اول دستمالي خشك را روي محل
قرار دهيد تا رطوبت آن را بگيرد .يادتان باشد
هيچ وقت دستمال را روي رطوبت نكشيد بلكه
فقط دستمال خشك را روي رطوبت بگذاريد و
پس از مدتي برداريد ،سپس با دستمال خشكي
كه رنگ نميدهد بقيه رطوبت به جا مانده را
خشك كنيد .بهتر است پس از خشك كردن
كامل اگر قسمت چوبي مبل هم خيس شده
بود ،آن محل را با ماده مخصوص پوليش كنيد.
اگر قسمتهاي پارچهاي مبلمان شما كثيف
شده است حتما آنها را با مواد استاندارد تميز
كنيد؛ اگر هم لكهاي روي اين قسمتها به
وجود آمده از لكهبرهاي مخصوص كه در بازار
موجود است ،استفاده كنيد.
نكته مهم ديگر در نگهداري مناسب مبلمان اين
است كه از گذاشتن اجسام سنگين و غيرمتعارف
و تيز روي اين وسايل خودداري شود .گذاشتن
اينگونه اجسام روي مبلمان باعث خراب و
پاره شدن مبل ميشود .همچنين در مواقعي كه
مهمان داريد ،سعي كنيد با گذاشتن زيربشقابي
يا انداختن يك روميزي زيبا ميز را پوشش دهيد
و پس از صرف غذا هم ميز را تميز كنيد تا اگر
احيانا مايعات يا غذا روي آن ريخته ،جاي آنها
روي ميز نماند.
نكته مهم بعدي ،قراردادن مبلمان در جايي
است كه سطحي يكنواخت و صاف داشته
باشد .همچنين موقع جابجا كردن مبلمان هرگز
آنها را روي زمين نكشيد زيرا اين كار باعث
آسيبديدن مبلها ميشود و پايههاي آنها را
لق ميكند.
در بعضي خانهها براي تزئين يا نگهداري بهتر
پوششهايي روي مبلمان مياندازند .اگر اين
پوششها از نوع پالستيكي باشد به مرور زمان
موجب صدمه ديدن سطح چوبي اين وسايل
ميشود.
همچنين اگر مبلمان شما نياز به ترميم دارد ،مثال
فنر آنها آسيب ديده است ،حتما در اسرع وقت
اقدام به برطرف كردن اين مشكل كنيد زيرا
تاخير در اين كار باعث خرابي بيشتر ميشود.
و اما نكته آخر ،يادتان باشد که پوليش كردن
ماهانه مبلمان چوبي ،به طول عمر اين وسايل
می افزاید و شما وسايلي خواهيد داشت كه
هميشه نو به نظر ميآيند.
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پریسا انصاری
فرزند خانم فخرآور
پنجم ابتدایی ،معدل 20

محمدپارسا رحیمی
فرزند خانم جوزی

فانوس

نادیا علیزاده
فرزند آقای حسن علیزاده
دوم ابتدایی ،معدل 20

آرشیدا کهانی
فرزند خانم حبیبه باقری

گل باغ زندگیمان ،آرشیدا
تولدت مبارك

مامان وبابا

نگین و فاطمه گودرزی
فرزندان خانم معصومه عزیزی

بهار ابری
فرزند خانم ذوالفقاری

یزدان جهاندوست

ای شبنم پاک سحری ،ای گل سرخ و یاسمین ،افطمه جان ،لباس
زیبای ت کلیف الهی رب اقمتت مبارک؛ باغ حجابت رپ سبزه و گل باد.
افطمه و نگين ع ززيمان تولداتن مبارك
مامان وبابا

پرهام پاکراه
فرزند دکتر احمدرضا پاکراه

