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• ندای فارابی به صورت فصلنامه انتشار می یابد.
• همکاران محترم ،مقاالت خود را حداکثر در  2صفحه 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
ویرایش می کند .پذیرای انتقادات ،پیشنهادها و نظرات خوانندگان هستیم.
• مطالب نشریه ،دیدگاه نویسندگان بوده و در قالب «نامه به سردبیر» قابل نقد هستند.
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اخالق و حقوق پزشکی
اخالق پزشکی مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حاکم بر
حرفه طبابت است که برخاسته از موازین عام اخالقی ،حقوقی
و موازین معتبر دانش پزشکی است .داشتن اخالق حسنه و
پرهیز از کژی های اخالقی و شخصیتی؛ رازپوشی حرفه ای و
رعایت موازین حقوقی و قانون حاکم بر حرفه طبابت و پرهیز
از قصورها و تخلفات پزشکی ،همگی در مجموعه اخالق
پزشکی می گنجند .اخالق پزشکی به عنوان یک سرمایه ذاتی
و مولفه ای بیانگر پیوند بین علم و وجدان ،از جمله نکات
محوری مورد مطالعه در علوم پزشکی است .موضوع علم
پزشکی در ارتباط
مستقیم با زندگی،

4

و
کیفیت زندگی
مرگ است؛ اخالق
نیز به ما می آموزد
که افراد جامعه انسانی
چگونه باید در کنار یکدیگر
زندگی کنند و چه تعهداتی نسبت به یکدیگر داشته باشند.
در اخالق پزشکی ما با واژگانی چون بشریت ،شان و کرامت
انسانی ،احترام به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و
ارزش واقعی انسان سر و کار داریم و این واژگان باید در
مراحل مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرند.
به همین سبب از پزشکی و حقوق همواره به عنوان دو علم
ممتاز در جوامع انسانی یاد شده است و در عصر حاضر این
دو علم اهمیت بیشتری یافته ،به گونه ای که نمی توان جامعه
را بی نیاز از وجود آن دو تصور کرد؛ به موازات پیشرفت های
نوین پزشکی ،تحول در علم حقوق و بازنگری در قوانین
ضرورتی اجتناب ناپذیر گردیده و قوانین همگام با تحول
تکنیک های جدید پزشکی به عنوان بخشی الینفک از روش
نگرش ها ،جامعه و افراد آن به صورت نظم اجتماعی در آمده
است .بررسی نگرش های فعلی جوامع به حقوق و پزشکی
توجه بیشتر ما را به مفاهیم گسترده برقراری نظم و امنیت
در جامعه و استقرار عدالت به عنوان بهترین راهنما برای
تصمیم گیری ها جلب می دارد.
از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوق ،اخالقی هستند یا به شکلی
غایت آنها به اخالق می رسد و با توجه به اینکه حقوق می تواند
حامی اخالق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی
از هریک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی
موثر باشد .اخالق و حقوق ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل اجتنابی
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سرمقاله
ایوب منتی
نماینده حقوقی بیمارستان

با هم دارند .بر خالف نظر بعضی از فالسفه حقوق در باب
جدایی قانون از اخالق ،به طور واضح حقوق ،رسوب تاریخی
اخالق است .اخالق پزشکی و حقوق پزشکی از جمله
مقوله هایی هستند که از این ارتباط بهره برده و خواهند برد.
شناخت صحیح این ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخالق و
اجبار حقوقی می تواند از بسیاری از مسائل نوظهور در حوزه
سالمت که مسائل حساسی هستند مراقبت کند.
تضمین اخالق پزشکی از راه قانون گذاری بر نفس عمل
یعنی ارزش
اخالقی عمل
که
پزشکان
وابسته به عملکرد
اراده آزاد آنهاست،
تاکید می کند .در واقع اگر
بخواهیم اخالق پزشکی را توسط
قانون گذار محکم و استوار کنیم ،از
راه حقوق و قانون پزشکی پایبندی به
تکالیف فردی و حرفه ای را متذکر شده
و تضمین کرده ایم.
در این راستا با توجه به اهمیت بیش از حد
اخالق و حقوق پزشکی در مراکز درمانی کشور ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران هم تالش های زیادی برای ارتقای سطح آگاهی
کارکنان خود در تمامی مراکز درمانی وابسته از طریق برگزاری
کمیته های اخالق در بیمارستان ها و سطح دانشگاه ،برگزاری
سمینارها ،کنفرانس ها انجام داده است.
بیمارستان فارابی نیز همگام با این امر مهم از سال 1388
تاکنون با تشکیل کمیته اخالق پزشکی فعالیت خود را در زمینه
آموزش این حوزه آغاز کرده است و ماهیانه جلسات این کمیته
را با حضور اعضا ،مسئولین و اعضای هیات علمی برگزار
نموده است؛ از سال  1390کمیته اخالق پزشکی بیمارستان
فارابی با تلفیق دو موضوع در قالب یک کمیته تحت عنوان
اخالق و حقوق پزشکی ایفای نقش نموده و عالوه بر حضور
اعضای کمیته اخالق و حقوق پزشکی بیمارستان ،چند نفر از
کارشناسان حوزه اخالق پزشکی دانشگاه نیز در این جلسات
حضور پیدا می کنند.
سعی ما در کمیته مذکور بر این است که بتوانیم نقاط ضعف
و قوت خود را در این حوزه در بیمارستان شناسایی کنیم و
بتوانیم از طریق برگزاری سمینارها ،کنفرانس های تخصصی،
بروشورها و غیره سطح آگاهی همکاران بیمارستان را در این
زمینه افزایش دهیم.
در پایان از همه همکاران انتظار داریم که نقطه نظرات خود را
به صورت کتبی و شفاهی به این کمیته اعالم دارند.

ن و القلم و ما یسطرون
معصومه نیکبخت
عضو تحریریه

این کار عشق است و جنون...
بهارک صالحی
دبیر تحریریه

یک روز نه چندان دور با هم آغاز کردیم .شما بودید و ما و دهها
قلم و امروز ،ایستاده در میانه راه ،چهار سال تجربه و آموختن
و رفاقت و همیاری پشت سر و شاید اگر دست مدد شما چون تابستان هر سال برای ما یادآور خاطره انتشار نخستین
همیشه بلند باشد ،سالها راه نرفته پیش رو ،بالیدن این نونهال شماره «ندای فارابی» است .شهریور  88حاصل دغدغه ها و
تالش هایمان در قالب نشریه ای تجسم یافت و ما از نخستین
فرهنگی را به تماشا ایستادهایم.
سپاس از آفتاب که لبخند مهربان خداوند است ،سپاس از شماره آن تا هنوز ،هربار که ندای فارابی منتشر می شود ،همان
بزرگوارانی که این نهال را تا شکوفایی پاسدار بودهاند و سپاس حال را داریم .احساسی از شادمانی و انتظار؛ احساسی که هربار
وقتی سالروز انتشار مجله نزدیک می شود ،شدت می یابد.
از شما که با قلم خود آن را آبیاری کردهاید.
ندای فارابی اکنون در آستانه ورود به پنج سالگی است ،چهار سال
روزگارتان سبز و قلمتان شکوفا!
را با شما و در کنار شما قدم به قدم آمدیم تا به اینک رسیدیم،
از موانع و مشکالت بسیاری عبور کردیم و تالش نمودیم که
نشریه را بهبود ببخشیم اما ادعا نمیکنیم که به ایدهآل خود و
لیال بوژآبادی شما رسیدهایم ،زیرا در هر شماره از ندای فارابی تنها امکان تحقق
عضو تحریریه
بخشی از خواستهها و طرحهای شما و ما وجود دارد.
چهار سال اگرچه گاهی دشوار اما ارزشمند را با شما همکاران
ارجمند تجربه کردیم و از این بابت خشنودیم .اگر ماندیم،
مدیون شما هستیم که با یک مقاله ،شعر ،اثر هنری و گاهی با
گویی همین دیروز بود که فراخوان نشریه ندای فارابی را پخش یک پیشنهاد شفاهی ندای فارابی را سر پا نگه داشتید ،ما مدیون
کردند و من داوطلبانه در جلسه حضور یافتم؛ از آن روزها چند شماییم که گاهی فقط خواننده نشریه بودید ،این حضور شما
سالی سپری شده است و من گذران آن را با سال های عمر برای ما ارزشمند است ،اینک پس از چهارسال ما خسته تن
دخترم می شمرم ،واقعا که عمر خیلی زود می گذرد .همه آن شاید اما خسته جان نیستیم ،پس با همه عشقمان می رویم به
روزها به خاطره پیوسته ،خاطرات تلخ و شیرینی که با دوستان سوی آینده ای که شاید سال ها طول بکشد و شاید هم!...
نشریه در کنار هم داشتیم ولی با افتخار و جرات می گویم که به هر روی سپاس از همه آنها که ما را حمایت کردند ،راهنمایی
هنوز صمیمیت و مهربانی بین بچه ها کمرنگ نشده و حتی نمودند ،کنارمان بودند و از آنها آموختیم و می آموزیم.
پررنگ تر شده است ...تولد ندای فارابی ،تولد دوستی های
ماست ...به امید روزهای بهتر!

تولد دوستی ها!

به امید صد سالگی!
محبوبه درودیان
عضو تحریریه

شاید مدت زیادی نباشد که همکاری ام را با ندای فارابی آغاز
کرده ام اما احساس می کنم که از همان اولین روز انتشار نشریه
در کنار بقیه همکاران بوده ام .این احساس خوب و شیرین و
این صمیمیت و همدلی در وجود تک تک اعضای ندای فارابی
به چشم می خورد تا جایی که چرخ مجله بی وقفه هر ساعت و
هر روز و هر ماه می چرخد و بر سن آن افزوده می شود.
به عنوان یکی از اعضای تحریریه ،تولد چهار سالگی ندای
فارابی را به همه همکاران تبریک می گویم و امیدوارم روزی
ندای فارابی ،صدمین بهار خود را جشن بگیرد...به امید آن روز!

فرصتی برای بهتر دیدن

ریحانه شریفی
عضو تحریریه

همراهی با تو
برایم خاطرهای دلنشین است
سرشار از تصویر و رنگ و خبرهای خوش.
بودنت
اتفاقی مبارک است
مجالی است برای سخن گفتن
و فرصتی برای بهتر دیدن ،بهتر شنیدن.
میان این خطوط باریک
گاهی قلبها به هم نزدیکتر میشوند
و آدمها دیرتر از یاد میروند.
تولدت مبارک  ...ندای چهار ساله فارابی
امید که همیشگی باشی!
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نشست شورای گروه چشم پزشکی
با حضور رییس دانشگاه
در بیمارستان فارابی برگزار شد
نشست شوراي گروه چشم پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران با حضور
دكتر منصوري ،رييس دانشگاه؛ دكتر
جباروند ،رییس بیمارستان فارابی و مدير
گروه چشم پزشكي و اعضاي هيات
علمي روز پنجشنبه  92/3/30در سالن
شوراي بيمارستان فارابي برگزار شد.
دراين جلسه ،گزارش عملكرد بيمارستان
فارابي در سال  91در دو حوزه آموزش و
پژوهش ارائه گرديد .سپس فعاليت هاي
انجام شده توسط واحد قطب چشم
پزشكي و كانون توسعه نوآوري
بيمارستان به اطالع اعضاي شورا رسانده
شد.

آینه

دریافت لوح سپاس
آزمايشگاه بيمارستان فارابی
از وزارت بهداشت
در پی اعالم نتایج ارزیابی کشوری استقرار
استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي در آزمایشگاهها
که در سال  1391توسط كارشناسان وزارت
متبوع صورت گرفت؛ آزمایشگاه بیمارستان
فارابی موفق به اخذ لوح سپاس گرديد.
ندای فارابی این موفقیت را به خانواده
بزرگ فارابی و بویژه به همکاران پر
تالش آزمایشگاه تبریک میگوید.

برگزاری کارگاه
تحلیل ریشهای خطا
در بیمارستان فارابی
در کارگاه تحلیل ریشه ای خطا که توسط
شرکت بهین پویان هوتن و با مشارکت
بیمارستان فارابی برگزار گردید ،دکتر
شهرام توفیقی ،عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ،...مباحثی
را در زمینه تحلیل ریشه ای خطا ( )RCA
برای شرکت کنندگان تشریح نمود.
وی در تعریف خطای پزشکی گفت:
«هر نوع کجروی که در فرآیند ارائه
خدمات مراقبت از سالمت رخ دهد،
چه موجب آسیب به بیمار گردد
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و چه هیچ آسیبی به وی نرساند؛
خطای پزشکی محسوب شده و شامل
خطاهای تشخیصی ،درمانی ،پیشگیری،
ارتباطی ،خطای مرتبط با تجهیزات و
خطای ناشی از نقص در سایر سیستم ها
می گردد».
دکتر توفیقی سپس به تعریف علت
ریشه ای پرداخت و اظهار داشت« :علت
ریشه ای مهمترین عامل بروز حادثه است
که اصالح یا حذف آنها از بروز مجدد
یک موقعیت مثال بروز خطا در یک
فرآیند جلوگیری خواهد کرد».
وی اضافه کرد RCA« :یا تحلیل ریشه ای
خطا ،فرآیند بررسی و تحقیق ساختار
یافته ای است که هدفش شناخت علت
واقعی یک مساله و پیدا نمودن راه هایی

جهت حذف این علت می باشد».
مشاور بیمارستان فارابی گفت« :سازمان ها
با استفاده از این تکنیک ،امکان بررسی
و تعیین علل اصلی بروز یک پیامد را
به صورت گذشته نگر خواهند داشت».
وی مراحل انجام تحلیل علل ریشه ای را
شامل  7گام زیر دانست:
 .1تشکیل تیم و انتخاب رویدادی برای
بررسی
 .2جمع آوری و نگاشت اطالعات
 .3شناسایی مسائل مرتبط با رویداد
 .4تحلیل حادثه
 .5ارائه راه حل ها و پیشنهادها
 .6اجرای راه حل
 .7نوشتن گزارش مطالعه و انتشار آن به
منظور انتقال تجارب

اخبار دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدیه ای به رییس جمهور روسیه
محصولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دكتر محمود احمدينژاد ،رییس جمهور
پیشین ،در جريان ديدار با والديمير پوتين،
ریيس جمهور روسيه سامانه راهبري جراحي
هوشمند ساخت دانشگاه علوم پزشكي تهران
را به عنوان هديه فناورانه از سوي جمهوري
اسالمي ايران به كشور روسيه اهدا كرد .فناوري
اين دستگاه كه طراحي و ساخت آن توسط
متخصصانايرانيانجامشدهتنهادركشورهاي
معدود پيشرفته جهان مانند آمريكا و آلمان
وجود دارد.
اين سامانه امكان انجام اعمال جراحي
پيچيده در حوزههاي مغز و اعصاب ،گوش
و حلق و بيني و ستون فقرات را با كمترين
خطا براي جراح فراهم ميكند .همچنين اين
دستگاه به عنوان يك سيستم مكانياب در
حين فرايند جراحي ياريدهنده جراح براي
يافتن مكانهاي دقيق با دقت يك ميليمتر
در اعمال جراحي با دقت بسيار باال است.
رويكرد اهداي هداياي فناورانه كه در راستاي
ديپلماسي علم و فناوري و به منظور رساندن
پيام صلح و دوستي به ساير كشورها است ،از
سال  89در سفرهاي خارجي رييسجمهور
و در سفر وي به آمريكاي التين آغاز شد و
اين قبيل هدايا تا كنون در  14سفر خارجي
به كشورهايي مانند برزيل ،ونزوئال ،بوليوي،
سوريه ،تركيه ،آذربايجان ،قطر ،تركمنستان،
تاجيكستان ،قزاقستان ،پاكستان ،نيجريه ،مالي
و روسيه اهدا شده است.
سامانه راهبري جراحي ،دستگاهي است
كه به عنوان كمك كننده جراح عمل
كرده و کار  GPSرا براي جراح انجام
ميدهد؛ به اين معني كه در حين جراحي،

موقعيت نوك ابزار جراح را روي تصاوير
پزشكي بيمار نشان ميدهد .اين سامانه
ي كه ابزار جراح در كنار اندامهاي
زمان 
آسيبپذير قرار ميگيرد ،پزشك را آگاه
كرده و دقت وي را افزايش دهد .سامانه
راهبري جراحي « »Navigationكه به همت
متخصصان و مهندسان ايراني در مركز رشد
لوازم و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران طراحي و با حمايت مركز
همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست
جمهوري ساخته شده است 19 ،خردادماه
 1390با حضور رييس جمهور و وزير
بهداشت وقت و جمعي ديگر از مسئوالن
كشور در تاالر امام مجتمع بيمارستاني امام
خمينيره رونمايي شد.
سامانه راهبري جراحي كه تا پيش از اين
فقط وارداتي بود ،در حال حاضر در 21
بيمارستان كشور به كمك جراحان آمده
است 14 .بيمارستان به صورت موردي از
آن بهرهمند شده و در  6بيمارستان خليلي
شيراز ،مسيح دانشوري تهران ،وليعصر
تهران ،حضرت رسولص تهران ،قائم مشهد
و الزهراي اصفهان اين سامانه به صورت
كامل مستقر شده است .همچنين در فرودين
ماه سال جاري با حضور وزير بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،بيمارستان امام
حسينع تهران هم به دستگاه سامانه راهبري
پيشرفته جراحي مجهز شد.
از دستاوردهاي دو ساله بهرهبرداري از اين
سامانه ،انجام  300جراحي بوده است .اين
دستگاه ايراني از نظر هزينه  50درصد كمتر
از نمونه خارجي آن ارزانتر است.

رويكرد اصلي سامانه ،استفاده از تكنيكهاي
پيشرفته آناليز و بازسازي اطالعات حاصل
از روشهاي تصويربرداري مرسوم پزشكي
مانند  CT Scanو  MRIاز يك سو و به
كارگيري سيستمهاي غير تماسي ردگيري
سه بعدي از سوي ديگر به گونهاي است
كه ديدن مجازي از ناحيهاي از عمل كه
ديد مستقيم جراح به آن امكانپذير نيست،
منطبق با تصوير آناتومي بيمار روي صفحه
رايانه خلق شود و هنگامي كه جراح ابزار
خود را حركت ميدهد ،موقعيت آن
بالفاصله محاسبه شده و به نمايش در آيد؛
بدين ترتيب با تسهيل به كارگيري اطالعات
تصويري و ردگيري فوری موقعيت ابزار
در روند جراحي ،ميتوان دقت و كيفيت
جراحي را بيش از پيش افزايش داد.
اين دستگاه براي جراحيهاي حساس و
ظريف مانند  DBSيا تحريكات عميق در
مغز و خارج كردن تومور استفاده فراواني
دارد و جراح به راحتي ميتواند از برداشته
شدن كامل تومور اطمينان حاصل كند و از
آسيب زدن به بافتهاي سالم پرهيز شود.
اين دستگاه در جراحيهاي مفاصل براي
جايگذاري پروتزها كه به طور دقيقتر انجام
ميشود ،براي فيكس كردن استخوانهاي
شكسته شده با ابزار مخصوص ،به طوري
كه محل مورد نظر به راحتي قابل رويت
بوده و حداقل تهاجم و آسيب مخصوصا
به عضالت و اعصاب محل جراحي وارد
شود ،كاربرد فراوان دارد.
طراحي سيستم راهبري جراحي با استفاده
از دو فناوري متفاوت Optical Tracking
و  Vision Trackingاست كه در هيچ از
محصوالت مشابه خارجي چنين ويژگيای
وجود ندارد .قابليت استفاده از فنآوريهاي
مختلف و افزودن قابليتهاي مورد نياز
براي اعمال جراحي مختلف ،امكان
ساخت و توليد با هزينههاي كمتر ،امكان
بهينهسازي نرم افزار در كاربردهاي ديگر
پزشكي ،افزايش دقت و سهولت عملهاي
جراحي و ارتقا و بهبود فرآيندهاي درماني
و تكنيكهاي جراحي از جمله مزاياي اين
سامانه است.
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برگزاري جلسه حلقه های صالحین در بیمارستان فارابی
نكات تفسيري آيات ،بیان احکام شرعی ،ترويج شعائر اسالمي
با ذكر بيانات مقام معظم رهبري ،ذكر ياد و خاطره شهدا و
وصاياي آنان خواهد بود».
در ادامه به مناسبت روز عفاف و حجاب مطلبی در زمینه
حجاب در قرآن ،قرائت و به بحث گذاشته شد .همچنین
پیشنهاد گردید مطالب طرح شده در جلسات از طریق سامانه
اتوماسیون اداری در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.
حلقه دوم نیز با حضور دکتر مخترع ،فرمانده پایگاه بسیج امام
حسینع بیمارستان فارابی و سرحلقه برادران تشکیل گردید.
در این حلقه نیز دکتر مخترع بر اهداف تربیتی شجره طیبه
جلسه حلقه های صالحين پايگاه بسيج امام حسینع بیمارستان
فارابی با حضور مدیر بیمارستان و سرحلقه صالحین بیمارستان،
دکتر مخترع در روز چهارشنبه  1392/5/2برگزار گردید.
اعضای حلقه های صالحين پایگاه بسیج این بیمارستان پس از
شرکت در نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجت االسالم
والمسلمین اصغری ،گردهم آمدند.
در حلقه اول که با حضور خواهران بسیجی بیمارستان تشکیل
گردید ،مظفری سرحلقه بسیج خواهران بیمارستان توضیحاتی را
در زمینه تبيين طرح شجره طیبه صالحین و اهداف و برنامههای
حلقهها برای شرکتکنندگان ارائه نمود؛ وی در بخشی از
سخنانش گفت« :از این پس تغییر وضعیت بسیجیان از عادی به
فعال ،منوط به شرکت مرتب در جلسات حلقه صالحین میباشد ».صالحین تاکید نموده و تربیت بسیجیان توانمند و بصیر را در
وي در ادامه افزود« :محتواي جلسات شامل مسایل عقیدتی گروی اجرای منظم این طرح دانست.
و سیاسی روز جامعه و در جهت افزایش بصیرت بسیجیان سپس آیاتی از سوره اسراء قرائت شد و نکات تفسیری آن
انتخاب خواهد شد .این مباحث شامل قرائت قرآن و ذكر مورد بحث قرار گرفت.

برگزاري جلسه تفسير قرآن كريم در بیمارستان فارابی
طور که در این ماه از خوردن و آشامیدن امساک می نماییم باید
سعی کنیم سایر اعضا و جوارح مان را هم از گناه و فعل حرام
دور نگه داریم».
وی در ادامه به شرح خطبه ای از نهج البالغه در خصوص
راه های تقرب الهی پرداخت و گفت« :امیرالمومنین در این
خطبه  16راهکار را برای نزدیکی به خداوند متعال معرفی
می نماید.این راهکارها شامل ایمان به خدا و رسول خدا ،جهاد
در راه خدا ،اخالص ،اقامه نماز ،پرداخت زکات ،روزه ماه
مبارک رمضان ،حج ،صله رحم ،صدقه های پنهانی ،صدقه
به همت مركز فرهنگي قرآن و عترت نهاد نمايندگي مقام معظم علنی ،انجام کارهای نیک ،ذکر خدا ،پیروی از سیره رسول
رهبري در دانشگاه و با همکاری پایگاه بسیج امام حسینع اکرمص و ...می باشد.
بیمارستان فارابی ،اولین جلسه تفسير قرآن كريم ويژه ماه دکتر آیتی سپس در مورد هر راهکار توضیحاتی را برای حضار
مبارك رمضان توسط حجت االسالم والمسلمين دکتر آیتی ،ارائه نمود.
روز پنجشنبه  27تير 1392در سالن شورای این بیمارستان
تصحیح
برگزار گرديد.
در شماره پیشین ،رتبه علمی دکتر ساسان مقیمی ،استادیار
حجت االسالم دكتر آیتی در این جلسه ،روزه ماه رمضان را گروه گلوکوم نوشته شده بود که ضمن پوزش ،یادآور
راهی برای رسیدن به قرب الهی عنوان نمود و تاکید کرد« :همان می شود ایشان دانشیار گروه گلوکوم می باشند.
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میراث و خاطرات
دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

روز پزشک است ،همه جور می گویند و می نویسند تا تجلیل
کنند ،کدام پزشک محتاج به تجلیل است؟ بزرگداشت ما در
قلب بیماران ما است.
درمانگاه شلوغ است .مطابق معمول ،دستیاران دست بر نوشته
دارند و گوش به حرف استاد که من باشم ،نمی دانند شرح حال
بیماران را بنویسند یا به سخنان من توجه کنند ،بیماران امان
نمی دهند .مرد جوان ،خسته به نظر می رسد و آشفته ،لباس
معمولی به تن دارد و کودک  5ساله ای را در کنار« :آقای دکتر
گفته اند شما ببینید» ،یک چشم طفل برجستگی دارد .پرس و
جو می کنم سابقه به دو سه هفته بر می گردد .تشخیص اولیه

دارد ،در معاینه و  C.T.Sنشانه از عود بیماری وجود ندارد:
گفته های پدرش را به یاد می آورم ،پزشک عمومی است
در یکی از بخش های دور افتاده این مرز و بوم .همسرش
در کادر وابسته به پزشکی کار می کند؛ به همین دلیل روز
مراجعه کودک به بیمارستان نیامده بود چون درمانگاه تعطیل
می شد و بیماران سرگردان و چنین چیزی در ذهن زن و شوهر
نمی گنجید .در اتاق عمل ،دکتر می گفت اکنون دو نگرانی دارم
یکی فرزند خودم و دیگری اطفالی که در این زمان بایستی
توسط من معاینه و درمان می شدند ،امیدوارم خداوند کودک
من را نیز نجات دهد ،من عمری کودکان را درمان کرده ام،
بدون چشمداشت یاور آنان بوده ام شما نیز مرا یاری دهید ،در
مورد فرزندم از من کاری ساخته نیست.
با پراید به بیمارستان آمده بود بدون احساس شرمساری ،بیش
از 10سال سابقه طبابت داشت و پول نداشت و حاضر نبود
از محل خدمت جابه جا شود .اعتقاد و دلبستگی به کارش
حیرت آور بود ،می گفت بدون تخصص هم می شود خدمت
کرد ،بستگی به نیت پزشک دارد .سرمایه کوچک خود را دو
کودک می دانست که یکی بیمار من بود و دیگری در منزل

آن پـزشـک!
کیست مادرزادی کاسه چشم بوده است اما  C.T.Sهمراه بیمار
تایید بر آن نیست ،پدر به لب های من چشم دوخته است:
جراحی فوری توصیه است؛ به بیمارستان اعتماد دارد،
می پذیرد و بیمار بستری می شود.
در اتاق عمل ،کودک را به عنوان اولین بیمار
بیهوش می کنند .پدرش با هماهنگی حضور
دارد .جراحی شروع می شود و نتیجه همان
است که فکر کرده بودم« :نسج بدخیم در
کاسه چشم» که چشمان من بدان عادت
دارد ،به نحوی به پدر بیمار نظرم را
می گویم؛ آرام روی صندلی موجود در
اتاق عمل می نشیند و هیچ نمی گوید
سعی می کنم دلداریش بدهم اما ذهن
او جای دیگری است .پرستاران کمک
به
تا
می کنند
رختکن
برود و به
نوشیدنی مهمان شود.
آرام بر می خیزد و با یک
خسته نباشید اتاق را ترک
می کند .آزمایشگاه نسج شناسی
حدس مرا تایید می کند ،کودک
برای رادیوتراپی و شیمی درمانی ارجاع می شود و دیگر من او
را نمی بینم.
چهار سال از ماجرا گذشته است .در لحظه اول کودک را
نمی شناسم ،پدرش آشفته و درمانده نیست و لبخند بر لب

مانده ،سرمایه بزرگ تر برای
او بیمارانی بود که توسط
وی درمان شده
بودند ،رفتار
و گفتار و

زندگی اش صداقت را تداعی می کرد و انسان بودن را ،بی نام
و نشان .برای خدمت الزم نیست ابوعلی سینا باشی یا منتظر
تجلیل ...بگذار وجدانت راحت باشد.
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درمانگاههای عمومی
نقطه آغاز درمان

پنجره

درمانگاه ( clinic) به واحدهایی در بیمارستان یا مرکز بهداشتی
 درمانی اطالق میشود که به درمان و ارائه خدمات پزشکی بهبیماران سرپایی اختصاص دارد .خدمات ارائه شده در درمانگاه
به جهت ارتباط مستقیم با بیماران در مراحل اولیه درمانی و
تشخیصی ،حائز اهمیت فراوان است.
درمانگاههای عمومی چهارگانه بیمارستان فارابی از جمله
درمانگاههای بیمارستان هستند که با هدف ارائه خدمات
تشخیصی اولیه به بیمارانی ایجاد شده است که برای اولین بار
به بیمارستان مراجعه میکنند .این درمانگاه ها با مدیریت آقای
سیدمرتضی رودبارکی در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان
واقع شدهاند.

در درمانگاههای عمومی ،غربالگری بیماران با تخصص چشم صورت میگیرد؛ به این صورت که بیمارانی که پس از
اخذ پذیرش درمانگاهی به درمانگاههای عمومی مراجعه میکنند پس از کنترل اطالعات اولیه ثبت شده بیمار در  HISبه
کارشناسان اپتومتری درمانگاه مربوطه ارجاع داده میشوند که در این مرحله میزان دید بیمار مشخص میگردد.
در مرحله بعد ،بیماران به پزشکان متخصص حاضر در درمانگاه ارجاع داده میشوند .در این مرحله خدمت ارائه شده
به دستهای از بیماران پس از تشخیص بیماری با ارائه دستور دارویی پایان مییابد و دسته دوم به پزشکان فوق تخصص
حاضر در درمانگاه جهت مشاوره معرفی میگردند و پس از معاینه پزشک فوق تخصص در صورت لزوم به گروههای
مختلف در درمانگاههای فوق تخصصی ارجاع داده میشوند.
همچنین برگزاری آزمون آسکی و ویزیتهای بعد از عمل در روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل در این
درمانگاهها صورت میپذیرد.
اسامی پرسنل شاغل در درمانگاههای عمومی به این شرح است :آقای حسین بازیار ،جانشین مسئول درمانگاه؛ خانمها
عزیزه پورمیرزا ،فاطمه تقوی و ملیحه ثابتی ،پرستاران درمانگاه؛ خانمها کبری محمدی پور ،سهیال غفاری و شهین
روزبهانی ،بهیاران درمانگاه؛ خانم طاهره صالحی و آقایان عبادهلل ملیح پور ،مصطفی شاهمحمدی و سجاد الیاسی ،منشیهای
درمانگاه و آقایان قادر میرزایی و نقی شهریاری ،پرسنل خدمات شاغل در درمانگاههای عمومی میباشند.
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پیام بیماران
با تشکر از خدمات رسانی پزشک ،پرستار ،نگهبان و سایرین با توجه به اینکه توانستند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند
ولکن لطفا کمی با حوصله تر با مراجعین برخورد کنید .با تشکر
بیمارستان خوب است و رسیدگی خوب دارند و خوب عمل می کنند دکترهای خوبی دارد.
قرارداد با بیمه های مختلف (تکمیلی) ایران و البرز را داشته باشید.

من نظر خود را این گونه اعالم می کنم که این بیمارستان دکتر و پرستارهای و خدمه های کاری و زحمت کشی دارد از همه شما
تشکر می کنم .خسته نباشید به همه شما.

خواهشمندم برای اتالف کمتر وقت جهت نوبت دهی و ویزیت توسط دکتر معالج تدبیری بیندیشید تا از شلوغی و برخورد
نامناسب که شاهد آن هستیم و وجهه خوبی برای این بیمارستان ندارد جلوگیری شود .ازدحام بیش از حد جمعیت مشکالت
زیادی برای همراهان و بیماران در صفوف نوبت دهی به وجود می آورد.

اگر در نوبت دهی رتین و صندوق ،نرده ای نصب شود جهت ورود و خروج نوبت خیلی عالی است.
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تغذیه در ماه مبارک رمضان

رسول خداص فرمود :برای هر چیز زکاتی است و زکات بدن ها
روزه است.
در ماه پر برکت رمضان ،تغذیه مناسب و متنوع که تمام گروه های
غذایی را شامل گردد ،اهمیت دارد .بدین منظور توصیه هایی
جهت تغذیه مناسب در این ماه در ذیل ارائه میگردد:
 هنگام روزهداری 3 ،وعده غذایی کمحجم مصرف کنید .اولین وعده قبل از اذان
صبح ،دومین وعده هنگام افطار و سومین
وعده را  2تا  3ساعت بعد از افطار میل کنید.
 حتما در وعده افطار و سحر ،ميوهميل کنيد .عالوه بر ميوه های فصل ،از
خيسانده برگه ،آلو ،انجير و مانند اينها هم
مي توان به عنوان ميوه استفاده کرد.
 هرگز افطار خود را با نوشيدن آبسرد ،نوشابه و مانند اينها شروع نکنيد.
به جاي آب سرد ،کمي آب گرم يا
چاي ميل نماييد .ضمن اینکه نوشیدن
نوشابههای گازدار نیز منجر به سوء تغذیه،
افزایش احتمال چاقی و بیماریهای
گوارشی میشود.
 افطار را با خوردن خرما ،کشمش ،عسلو به طور کلي با يک قند طبيعي آغاز کنيد؛
به اين ترتيب اشتها کنترل ميشود.
 خوردن چاي شيرين کمرنگ ،شير گرم،فرني و حليم بدون روغن در آغاز افطار
مناسب است.
 نان و پنير و سبزي يا مغز گردو نيزانتخاب هاي خوبي هستند.
 خوردن شکر و کربوهیدرات هایتصفیه شده نظیر نان سفید و همین
طور میان وعده های شور و چرب و
چاشنی های تند را در رژیم خود کاهش
دهید .بسیاری از غذاهای شیرین ،چربی
زیادی هم دارند ،بنابراین کالری فراوانی
به بدن می رسانند و فرد میل کمتری به
غذاهای مفید پیدا می کند.
 مصرف منابع کلسیم را فراموش نکنید.کلسیم برای استحکام استخوان ها و
دندان ها بسیار مهم است .کلسیم را از
منابع کم چرب نظیر شیر کم چرب یا
ماست کم چرب فراهم کنید.
 سبزی خوردن را حتما در افطار و سحرداشته باشید .بعد از افطار فراموش نکنید
که آب ،آبمیوههای طبیعی و میوههای
آبدار میل کنید.
 بهتر است هنگام سحر از کربوهیدراتهایپیچیده استفاده کنید ،زیرا این گروه تا 8
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ن گاه
مریم زنیان
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

ساعت در بدن باقی میمانند .این در حالی
بوی بد دهان
است که کربوهیدراتهای ساده مانند
یکی دیگر از مشکالت روزهداران بوی
شکر فقط  3تا  4ساعت در بدن میماند.
بد دهان میباشد .علت این است که در
کربوهیدراتهای پیچیده شامل :نان ،عدس،
حالت روزه داری و گرسنگی طوالنی
غالت ،سیبزمینی و حبوبات میباشند.
مدت ،ذخایر قندی بدن تمام می شود و
 خوردن آهسته و جویدن کامل غذا،بدن برای تولید انرژی به چربیها روی
لذت بردن از غذا و دست کشیدن از
می آورد .در اثر سوزاندن چربیها ،موادی
صرف غذا هنگامی که کامال سیر نشدهایم،
به نام کتون در بدن ساخته می شوند که
همگی از توصیههای قابل توجه دین مبین
بوی آنها از راه تنفس خارج می شود.
اسالم و علم تغذیه است.
البته این موضوع در همه افراد یکسان
 مصرف غذاهایی از قبیل کله پاچه ونیست؛ برای جلوگیری از این مشکل راه
سیرابی به علت داشتن مقدار زیادی
حلهایی بیان شده است:
چربی ،منجر به بروز مشکالت گوارشی
 در وعده سحر ،طوری برنامه ریزیو سالمتی و همچنین تشنگی شدید در
کنید که فرصت کافی برای مسواک زدن
طول روز میگردند.
و استفاده از نخ دندان را داشته باشید.
 نوشیدن دم کرده گل بنفشه ،گل از مصرف غذاهای خیلی داغ ،تند ،ترشنیلوفر ،شاتره ،ریشه کاسنی و سماق پس
و اسیدی خودداری یا کمتر مصرف کنید،
از افطار به روزه داران توصیه می شود.
زیرا با مصرف این نوع غذاها پُرزهای
مصرف چای یا عرق های گیاهی در
چشایی دهان دچار ساییدگی می شوند و
شب های ماه رمضان به صورت مکرر
این کار به خشک شدن آب دهان کمک
برای رفع عطش و تشنگی ،تعدیل مزاج
میکند و سبب بوی بیشتر دهان میگردد.
و از بین رفتن مضرات ناشی از حرارت
 سعی کنید غذاهای نرم تر و لطیف ترهوا و گرمازدگی در طول روز و اوقات
نظیر فرنیها و حریره ها را بیشتر مصرف
کاری ،موثر است.
کنیم تا سبب تحریک غدد بزاقی تان شود.
 توجه داشته باشید پرخوری هنگام افطار از مصرف میوه ها و سبزی های ترشیا سحر ،هرگز نمیتواند مقاومت بدنتان را
پرهیز کنید ،زیرا این مواد غذایی سبب
در ایام روزهداری تضمین کند .اکیدا توصیه
کاهش ترشح بزاق و خشکی دهان
میشود از پرخوری در وعدههای غذایی
می شوند.
پرهیز کنید زیرا این امر موجب میشود تا
منابع:
فعالیت و انرژی بیشتری صرف هضم غذا
 کتاب بهداشت تغذيه در روزهدر بدنتان شود و به دنبال آن مقاومت بدن
 کتاب تغذیه درمانی کراوس 2012در زمان روزهداری کمتر میشود.

مصرف زولبیا و بامیه تشنگی می آورد
معموال تحمل گرسنگی در ماه رمضان سادهتر از تحمل تشنگی است ولی برای در
امان بودن از تشنگی نیز راه حلهایی وجود دارد .از آنجا که حدود  70درصد از
بدن ما را آب تشکیل میدهد ،اهمیت آن را نمیتوان نادیده گرفت .تقریبا هر عملی
که در بدن انجام میشود با کمک آب صورت میگیرد؛ از حذف مواد زاید گرفته
تا کمک به هضم غذا ،سالمت پوست و غیره ،از دست دادن مقدار کمی از آب
بدن میتواند سبب خستگی ،سرگیجه و سردرد و عدم تمرکز شود .تامین این مواد
شدنی نیست مگر با مصرف وعدههای افطار و سحر سالم و اصولی.

نکاتی که بهتر است هنگام خرید و آرد را ندارد و فقط چاق کننده است .مقدار
نگهداری زولبیا و بامیه رعایت شوند :ماست به کار رفته در آن هم به قدری کم
 .1عطر و طعم مناسب و رنگ روشن است که می توانیم هیچ حسابش کنیم.
داشته باشد و ذرات سوخته شده روی از طرفی حساب قند جداست .قندها
زولبیا و بامیه دیده نشود.
عالوه بر افزایش قند خون ،باعث چاقی
 .2در یخچال یا محل خشک و خنک می شوند؛ به این ترتیب افراد مبتال به
نگهداری شود و از نگهداری طوالنی بیماری های قلبی باید واقعا از خوردن
مدت آن خودداری گردد ،سعی کنید این این شیرینی پرهیز کنند و بهتر است برای
موارد را در حجم کم خریداری کنید تا به پیشگیری ،از قندهای مفید مانند عسل
سرعت مصرف گردد.
و خرما به جای زولبیا و بامیه استفاده
 .3روی جعبههای مقوایی زولبیا و بامیه باید شود .عالوه بر اینها ،روش های طبخ
پروانه بهداشتی و مهر استاندارد حک شده نیز بسیار خطرناک هستند چون بعد از
باشد و هنگام عرضه این محصول واحدهای اینکه مواد اولیه مخلوط شد ،باید آنها
قنادی باید از انبرک یا دستکش یک بار را در روغن سرخ کرد و یک شیرینی پز
مصرف استفاده کنند .برای جلوگیری از آن قدر هزینه نمی کند که برای هر بار
آلودگی در محل عرضه نیز باید روی آنها با سرخ کردن شیرینی هایش ،روغن تازه
سلفون پوشیده باشد.
به کار ببرد .وجود رادیکال های آزاد در
 .4از مصرف نوع زعفرانی زولبیا و روغن سوخته و نیز سم مهلك آكرولئین،
بامیه خودداری شود چون احتمال موجب سرطانی شدن سلول های بدن
اینکه در تهیه آن از رنگ های مصنوعی ،می شود .برای پیشگیری از تشنگی به
زعفران های تقلبی و گیاهان گل رنگ روزهداران توصیه میشود در فاصله
استفاده شود ،زیاد است.
افطار تا سحر از شیرینیهای مصنوعی
چرا خوردن زولبیا و بامیه در ماه مانند زولبیا و بامیه کمتر استفاده کنند،
رمضان توصیه نمی شود؟
چون غلظت مایعات بدن را افزایش
اول از همه باید دید زولبیا و بامیه از چه میدهند و در نتیجه روزهدار احساس
موادی تهیه می شوند .نشاسته ،تخم مرغ ،تشنگی میکند؛ از سوی دیگر استفاده از
ماست و قند هرکدام به نسبت هایی با هم آن در ابتدای افطار به بیماران رفالکسی
مخلوط می شوند و یک شیرینی ظاهرا توصیه نمی شود ،زیرا موجب تشدید
خوشمزه و در اصل بی خاصیت و حتی عالیم رفالکس شده و سالمت آنها را به
مضر را می سازند! نشاسته ارزش غذایی خطر می اندازد.
ماه رمضان امسال
دور این غذا را خط بکشید!
آش رشته در ماه رمضان طرفداران خاص خود را دارد اما در ماه مبارک امسال
به علت بلندی روزها و ساعات طوالنی روزه داری ،توصیه می شود از مصرف
آش های حجیم و چرب در سفره های افطار خودداری شود .این آش ها حاوی
حجم باالیی از فیبر ،سلولز ،پروتئین و چربی هستند که در فاصله بین افطار تا
سحر قابل هضم نیستند و در معده باقی می مانند و موجب نفخ ،ورم معده و
تشنگی می شوند .بهتر است آش و سوپ رقیق و کم چرب جایگزین آنها شود تا
عالوه بر تامین آب و امالح احساس سنگینی و نفخ معده هنگام سحر از بین رود.

فاطمه عظیمی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

چند پیشنهاد مفید تغذیه ای
بین وعده های افطار تا سحر
 سعی کنید با فاصله یک ساعت بعد ازافطار 8 ،لیوان آب و مایعات را به مرور تا
هنگام خواب بنوشید و از نوشیدن چای
پررنگ ،قهوه و نوشابهها ،به دلیل دارا بودن
سطح باالیی از کافئین و شکر خودداری
کنید زیرا این مایعات باعث از دست رفتن
سریعتر آب بدن میشوند .این باور که چای
پس از سحری میتواند باعث رفع تشنگی
شود درست نیست زیرا چای (بویژه
پررنگ) دفع مکرر ادرار را در بر دارد.
 افطار خود را با یک استکان آب ولرمهمراه با مقداری آب لیموترش یا چند برگ
نعنا یا یک فنجان شیر و عسل آغاز کنید.
 عالوه بر آبمیوه از میوه و سبزی تازهنیز استفاده کنید ،بدین طریق میتوانید
مواد مغذی و مواد معدنی از دست رفته را
جایگزین کنید .توصیه میشود روزانه حداقل
 5واحد میوه و سبزی مصرف کنید؛ مرکبات
و توتفرنگی میتوانند عالوه بر آب ،مواد
معدنی ضروری چون کلسیم و فیبر ،آهن،
پتاسیم و نیز ویتامینهای C، B1و  B2را تامین
کنند .میوههای آبدار مانند هندوانه و خربزه
و نیز لیموترش همراه غذا در پیشگیری از
تشنگی و گرمازدگی موثر است و میوههایی
چون زردآلو و هلو به کاهش درد و ناراحتی
ناشی از اسید معده کمک میکنند و تا
حدودی مواد معدنی از دست رفته ناشی از
تعریق را جبران خواهند کرد.
 شیر بهترین نوشیدنی انرژیزای طبیعیاست که از  80درصد آب تشکیل شده
است و حاوی پروتئین ،قند ،کمی چربی
و مقدار زیادی مواد مغذی می باشد.
 برای اینکه هنگام روزهداری کمترتشنگی احساس شود ،بهتر است در برنامه
غذایی سحر از مصرف غذاهایی مثل انواع
کوکو ،بادمجان ،سوسیس و کالباس ،سس
مایونز ،سیر ،پیاز و همچنین غذاهای
چرب و پرنمک پرهیز گردد.
 نان و غالت سبوسدار در وعده افطارو سحر فراموش نشود ،این مواد به حفظ
قند خون در حد نرمال کمک میکنند و در
نتیجه فرد کمتر احساس تشنگی میکند.
منابع:
سایت های معتبر خبررسانی
کتاب تغذیه درمانی کراوس 2012
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راهنمای کاربران سازمان مجازی

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

چگونه پیش نویس خود را منجمد کنم؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد ،زمانی که در حال تهیه یک پیشنویس هستید کاری برای شما پیش آید و شما ناچار شوید ارسال
پیشنویس و کامل کردن آن را به زمان دیگری موکول نمایید؛ اگر شما پنجره ارسال پیشنویس را ببندید ،تمام زحماتی که متحمل شده
بودید از بین خواهد رفت؛ پس راه حل چیست؟
شما در هر مرحله ای از ارسال پیش نویس که هستید به شرطی که موضوع آن را انتخاب کرده باشید ،با کمک کلید انجماد که در
گوشه سمت چپ پایین صفحه است ،می توانید پیش نویس خود را به همان صورت منجمد کنید و هر زمان که خواستید آن را
از حالت انجماد خارج کرده و کامل و ارسال نمایید.

شیء منجمد را کجا پیدا کنم؟
برای پیدا کردن شیء منجمد به منوی عمومی رفته و روی «اشیا منجمد» کلیک میکنیم؛ در پنجره گشوده شده ،روی کلید جستجو کلیک
میکنیم ،با این کار تمامی اشیایی که منجمد شدهاند ،مشاهده میشوند؛ با انتخاب یکی از آنها و کلیک کردن روی گزینه مشاهده در پایین
صفحه ،پنجرهای گشوده میشود که در آن به شما یادآوری میکند در صورت مشاهده شیء منجمد و یادآور آن از این لیست حذف خواهد
شد .برای نگهداری آن میبایست آن را مجددا منجمد نمایید .آیا ادامه میدهید؟ «شما با انتخاب گزینه بله ،پیشنویس را به همان صورتی
که منجمد کرده بودید ،مشاهده خواهید نمود و میتوانید آن را کامل و سپس ارسال نمایید.

نکته:شمابهدفعاتمیتوانید
یک شیء را منجمد کنید.
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نقش کیفیت در نظام بهداشت و درمان
امروزه شرایط رقابت جهانی به گونهای
است که سازمانها ناچار به بهبود کیفیت،
افزایشرضایتمندیمشتریان،کاهشهزینهها
و افزایش بهرهوری به صورت همزمان
میباشند .در عرصه بهداشت و درمان ،افزایش
سریع هزینههای خدمات بهداشتی و درمانی
و بویژه فزونی مستمر تعرفههای بیمارستانی،
به صورت روزمره و عاملی نگرانکننده ،در
کانون توجه مدیران و مردم قرار گرفته است.
مردم مایلند بدانند اعتبارات هنگفتی که صرف
ساخت ،نگهداری و توسعه بیمارستانها
میشود ،چه نفعی برای آنها دارد؛ به عالوه،
مردم همواره خواهان ارائه خدمات مطلوب
و قانعکنندهتری از بیمارستانها در قبال
وجوهی که میپردازند ،هستند .شکایاتی نیز
ازجانبمراجعهکنندگانبهبیمارستانهامبنی
بر لزوم رعایت اصول عدالت ،کارایی ،کیفیت
خدمات و توجه به رضایت مشتریان مطرح
میگردد .این موارد به عاملی کلیدی به نام
«کیفیت»منتهیمیشود.
کیفیت به معنای توانایی تولید محصول یا
ارائه خدمت به گونهای است که نیازهای
مشتری را برآورده ساخته و آنها را راضی کند.
نظامهای بهداشتی با درخواستها و مطالبات
جدیدی از سوی ذینفعان مواجه شدهاند،
بنابراین انتظارات مشتریان باید به طور جدی
در فرآیند ارائه خدمت لحاظ شود.
دالیل زیادی وجود دارد که نشان میدهد
کیفیت در نظام بهداشت و درمان بسیار حائز
اهمیت بوده و میبایست جهت دستیابی به آن
تالش نمود .برخی از این دالیل عبارتند از:
• افزایش نیاز به مراقبت های اثربخش و
اختصاصی
• نیاز به استاندارد سازی و کنترل نوسانات
• نیاز به اندازه گیری و کنترل هزینه ها
• الگوبرداری
• اعتباربخشی و کسب تاییدیه
• گزارشدهی نتایج عملکرد ارائهدهندگان
خدمات
• الزامات مورد نیاز جهت تعیین و تحقق
نیازها و انتظارات مشتریان
• فشار رقابت در جهت کسب سهم از
بازار
• نیاز به بهبود در مراقبت و خدمات
• تمایل به کسب سرآمدی
• مالحظات اخالقی
پاسخدهی به نیازها و انتظارات مشتری
داخلی و خارجی یکی از اساسیترین

دالیل نیاز به کیفیت است .بیماران مهمترین
مشتریان خارجی هستند که نیازها و
انتظارات آنها میبایست توسط ارائهکنندگان
خدمات شناسایی ،درک و تامین گردد .این
امر نیازمند ایجاد ارتباط قوی بین مشتری
و ارائهدهندگان خدمات است .در واقع
پاسخدهی به نیازها و انتظارات بیماران
مهمترین دلیل نیاز به ایجاد کیفیت در نظام
بهداشت و درمان است.
چالش سنجش کیفیت در جهت یافتن راهی
برای برقراری توازن بین انتظارات بیماران و
ارائهدهندگان خدمات بهداشتی است و نقطه
شروع آن به این باز میگردد که بیماران و
ارائهدهندگان به چه چیز بها میدهند .اگرچه
سازمانهای خدماتی ،نیاز به اصالح کیفیت
را مورد تاکید قرار دادهاند و برنامههای زیادی
برای اصالح کیفیت خدمات تهیه کردهاند
لیکن به دالیلی هنوز کیفیت خدمات،
بزرگترین مشکل پیش روی این سازمانها
محسوب میشود .به طور کلی روند این
تحوالت را میتوان از یک سو تغییرات
پر شتاب اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
تکنولوژیکی محیط بیرونی سازمان و الزامات
نوین اجتماعی ،اطالعاتی و حرفهای دانست
که وجود یک نوع رهبری سازمانی پیشرو،
تحولساز ،مشارکتجو و تعالیبخش را
اجتنابناپذیر کرده و از سوی دیگر ،تغییر
نگرش به انسان به عنوان مهمترین منبع
سازمانی ،تغییر در نگرشها و انتظارات نوین
مدیریتی و خصوصا جنبش کیفیتگرایی را
مطرح کرده است.
طی دو دهه اخیر« ،مدیریت کیفیت» به
عنوان یک فنآوری جدید در مدیریت

ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

عرضه شده و قابلیتهای خود را ظاهر
کرده است؛ به طوری که بسیاری از
سازمانها ،دولتها و مجامع بزرگ از
جمله اتحادیه اروپا استقرار این شیوه
مدیریت را در سطح کالن جزء برنامههای
استراتژیک خود قرار دادهاند.
نظام مدیریت کیفیت به عنوان سیستمی
فراگیر و پویا به شرط طراحی صحیح،
آغاز به موقع و گام به گام مراحل آن،
داشتن زمینههای مناسب ،بهرهگیری از
تکنیکهای سازگار با فعالیتهای سازمان و
مهمتر از همه حمایت و پشتیبانی مدیریت
و مشارکت و جدیت کارکنان ،میتواند در
تجهیز سازمان به ابزار و روشهای الزم
جهت آمادگی برای درک سریع تحوالت
محیطی و ارتباط متعامل با آنها و اتخاذ
موضع مناسب و ارائه پاسخ صحیح به نیازها
و انتظارات مشتریان و سایر ذینعان بسیار
موثر و کارآمد باشد.
استقرار نظام مدیریت کیفیت باید به عنوان
یکی از استراتژیهای سازمان تلقی شود و در
این صورت شناسایی و ایجاد زیرسیستمهای
آن ،شناسایی ،تامین و تخصیص منابع مورد
نیاز و اجرای کلیه فازها و مراحل کار در
قالب پروژهها و برنامههای مشخص و
مدون ،شرایط اصلی برای اجرای موفق این
استراتژی خواهد بود.
منبع :پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه آزاد
اسالمیواحدعلوم وتحقیقات،سال1391
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آموزش سالمت به بیمار
پـتـوز
پلک مهمترین وسیله دفاعی چشم است که سطح قدامی آن
از پوست و سطح خلفی آن از غشای مخاطی به نام ملتحمه
تشکیل شده است؛ پوست پلک نازک ترین پوست بدن می باشد.
پلک ها تحرک زیادی دارند و سبب گسترش اشک و مرطوب
نگه داشتن قرنیه می شوند.
پتوز (افتادگی پلک) چیست؟
پتوز یعنی افتادگی پلک فوقانی که ممکن است یک طرفه یا
دو طرفه باشد .افتادگی پلک ممکن است خفیف ،متوسط یا
شدید باشد .پایین افتادن پلک ،باعث پوشاندن قسمتی از مردمک
و پوشاندن قسمت فوقانی میدان بینایی و خستگی چشمها
میشود؛ برای باز شدن مسیر بینایی فرد ابرو و پیشانی خود را
باال داده و در موارد شدید برای دیدن سر خود را به باال و عقب
گرفته یا با انگشت ،چشم خود را باز نگه میدارد .موارد خفیف
فقط از نظر زیبایی اهمیت دارند .پتوز به دو دسته تقسیم میشود:
• پتوز مادرزادی :نوعی که از زمان تولد ظاهر میشود که معموال
در نتیجه تکامل غیر نرمال عضله باالبرنده پلک باالیی میباشد.

• پتوز اکتسابی :منجر به بروز عالیم در آینده و با گذشت زمان
میشود و ممکن است به خاطر تغییراتی باشد که به علت پیری،
ضربه به چشم ،جراحی
چشم و نیز به علت عصبی یا
حالتهای عضله رخ میدهد.
چرا این بیماری رخ
می دهد؟
این بیماری می تواند در
زمان تولد تظاهر کند که
افتادگی پلک مادرزادی
اطالق می شود ،همچنین
زمانی که عضالت باالبرنده
پلک تشکیل نشده باشد،
افتادگی پلک مادرزادی
است .در نوع ناشی از
افزایش سن ،تاندون عضالت باالبر پلک از محل اتصالشان
روی پلک جدا شده و در نتیجه افتادگی پلک رخ می دهد که
معموال در سنین باالی  ۴۵ -50سال رخ می دهد و با پوست
اضافی در پلک می باشد.
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قسمت اول

ترجمه :لقمان خوشبخت -فاطمه ایمانی
کارشناس پرستاری -کارشناس پرستاری
تدوین و ویرایش :زینب چاوشی

علل پتوز چیست؟
پتوزمیتواند مادرزادی یا اکتسابی باشد .پتوز مادرزادی (که از بدو
تولد وجود دارد) ناشی از نقص تکامل عضله باالبرنده پلک فوقانی
(عضله لواتور) است؛ در بزرگساالن عمدتا علت پتوز نازکی و
ضعف عضله باالبرنده پلک فوقانی است .سایر علل پتوز عبارتند
از :پیری ،استفاده از لنز تماسی ،ضربه و آسیب پلک و بندرت
تومور ،اختالالت عصبی نظیر فلج یا ضعف عضالت (میوپاتی).
علل پتوز بالغين چيست؟
شايع ترين علت پتوز در بالغين ،كشيدگي يا جداشدگي تاندون
عضله لواتور از روي پلك مي باشد .وقوع اين فرايند ممكن
است ناشي از علل زير باشد:
• افزايش سن
• استفاده طوالنی مدت از لنزهای تماسی می تواند علت دیگر
پتوز باشد .شاید گذاشتن لنزهای تماسی و برداشتن آنها ،سبب
کشیده شدن بافت ها می شود.
• گاهی پتوز به دنبال جراحی چشم دیگر یا یک صدمه رخ میدهد.
• پتوز بالغين همچنين ممكن است عارضهاي از ساير بيماريها مانند
بيماريهاي عصبي يا عضالني و در موارد نادر تومورهاي حدقه
چشم باشد كه عضله باالبرنده پلك يا عصب آن را درگير مي كنند.
اثرات پتوز چیست؟
افتادگی پلک فوقانی معموال همراه اشکال در دید یا ناراحتی و
سردرد بویژه در ساعات پایانی روز می باشد .فرد مبتال جهت

باال نگاه داشتن پلک با سعی و تالش ابروی خود را در طی
روز باال نگه می دارد یا به علت محدودیت میدان بینایی ،جهت
تصحیح دیدن ناچار است تالش هایی نظیر باال بردن ابرو ،باال
بردن چانه و گاهی کج کردن سر را انجام دهد.
عالیم و نشانه هاي پتوز در کودکان كدامند؟
شايع ترين عالمت آشكار پتوز در كودكان ،افتادگي پلك
مي باشد .در پتوز مادرزادي ،اغلب عدم تقارن چين پلك فوقاني
وجود دارد .كودكان مبتال به پتوز ممكن است براي ديدن مجبور

جدیدترین داروهای
ضد گلوکوم (آب سیاه)

شوند گردن خود را به عقب خم كنند يا ابروها را به سمت باال
بكشند .اين مانورهاي سر و صورت نشان مي دهند كه كودك
سعي مي كند براي ديدن از هر دو چشم استفاده نمايد .بعد از
گذشت چند سال ،اين وضعيت هاي غير طبيعي سر ممكن است
منجر به اختالالت ظاهري سر و گردن شوند.
مشكالت ناشي از پتوز در كودكان كدامند؟
غالمرضا شایق
شايع ترين اختالل جدي مرتبط با پتوز دوران كودكي ،آمبليوپي
تکنسین دارویی
(تنبلي چشم) مي باشد .پتوز به دو علت مي تواند ايجاد تنبلي
چشم كند:
حتما از قدیم این جمله را شنیدهاید که چشم آینه سالمتی است .نه
• انسداد مسير بينايي در موارد پتوز شديد
تنها بیماریها ،بلکه حاالت روحی هر فردی را نیز میتوان در نگاه
• ايجاد آستيگماتيسم و تاري ديد ناشي از آن
و چشمهای وی یافت .چشم عضوی حساس است که مانند هر
آن
چشم
انحراف
• بعالوه پتوز ممكن است در صورت وجود
عضوی دارای بیماریهای خاص خود میباشد .از طرفی این عضو
را مخفي نمايد و اين مورد نيز مي تواند منجر به تنبلي چشم تحتتاثیربیماریهایخاصیمانندگلوکومنیزقرارمیگیرد.
شود.
گلوکوم یا آب سیاه چشم ،بیماریای است که سبب تخریب عصب
آیا پتوز می تواند با سایر بیماری های چشمی همراه باشد؟
بینایی میشود .این بیماری در آغاز هیچ عالمتی ندارد ولی میتواند
کودکانی که مبتال به پتوز مادرزادی هستند ،ممکن است دچار در طول زمان به کاهش بینایی و در نهایت به نابینایی منجر شود.
آمبلیوپی (تنبلی چشم) ،استرابیسم (انحراف چشم) یا عیوب جدیدترین داروهای ضد گلوکوم متعلق به خانوادهای از داروهاست
انکساری (نزدیک بینی ،دوبینی و آستیگماتیسم) باشند .بنابراین که اصطالحا آنولوگهای پروستاگالندین نامیده میشود .این گروه
همه کودکانی که دچار پتوز هستند باید توسط چشم پزشک
معاینه شوند .پتوز مادرزادی معموال با گذشت زمان بهبود
نمییابد.
پتوزمی تواند:
• یک یا هر دو چشم را درگیر کند.
• وراثتی باشد.
• در بدو تولد بروز کند.
دارویی بیشترین اثر را بر درمان گلوکوم در  10سال گذشته داشته
• در سنین باالتر اتفاق بیفتد.
است .این داروها از نظر شیمیایی خویشاوند مادهای هستند که به
شود؟
مي
درمان
پتوز مادرزادي چگونه
طور طبیعی در بدن یافت میشود .پروستاگالندین طبیعی ،مادهای
در اغلب موارد ،پتوز كودكان با جراحي درمان مي شود .اگر است که از مدتها قبل اثر آن بر کاهش فشار داخلی چشم شناخته
تنبلي چشم هم وجود داشته باشد ،ممكن است درمان با قرار شده بود ولی به دلیل بروز التهاب به عنوان یک عارضه جانبی کمتر
دادن پوشش روي چشم سالم ،استفاده از عينك يا قطره چشمي مورد توجه قرار میگرفت؛ بنابراین سالها استفاده از پروستاگالندین
ضروري باشد .تشخيص لزوم انجام جراحي و انتخاب روش برای درمان گلوکوم مورد شک و تردید بود ولی پس از تحقیق و
مناسب ،بر اساس عوامل زير صورت مي گيرد:
پژوهش مشخص شد که با کمی تغییر در مولکول پروستاگالندین
• سن كودك
میتوان هم فشار داخلی چشم را کاهش داد و هم اثر التهابزایی
پلك
دو
هر
يا
يك
• درگيري
آن را کمتر نمود ،نخستین دارو در این گروه Latanoprost Xalatan
• شدت پتوز
بود و سپس داروها ی  Travoprost Travatanو�Bimatoprost Lu
• قدرت عضالت باال برنده و پايين آورنده پلك
 miganهم به آن اضافه شدند.
معموال
زندگي
• وضعيت حركات چشمي در اوايل دوران
همه این داروها به طور موثری باعث کاهش فشار داخلی چشمی
ضرورتي به انجام جراحي براي موارد خفيف تا متوسط پتوز میشوند؛ به طوریکه پروستاگالندینها اکنون جایگزین تیمولول
وجود ندارد؛ هم در موارد مذكور و هم در موارد شديدي كه به عنوان خط اول درمان گلوکوم شدهاند؛ به غیر از سردرد که
تحت عمل جراحي قرار گرفته اند ،بايد به طور منظم از نظر ممکن است گاهی روی دهد هیچ عارضه جانبی دیگری برای این
تنبلي چشم ،عيوب انكساري و حالت هاي وابسته توسط داروها گزارش نشده است؛ دوز این قطره یک بار در روز بوده
چشم پزشك بررسي و در صورت نياز تحت درمان قرار گيرند .و لذا مصرف آن برای بیماران گلوکوم که عموما مسن هستند،
نحوه درمان به شدت افتادگی پلک ،یکطرفه یا دوطرفه بودن و آسان میباشد .پروستاگالندینها با افزایش جریان خروجی زاللیه
بخصوص غیر متقارن بودن پتوز بستگی دارد ،اگر پتوز یکطرفه از طریق سیستم  Uveoscleralباعث کاهش فشار داخلی چشم
باشد و مردمک توسط پلک پوشیده نشده باشد بهتر است میشوند .در چشم ظرف چند هفته اول استفاده ممکن است قرمزی
درمان تا رشد کامل پلک و استخوان های حدقه تا  5سالگی به مختصری ایجاد شود و در دراز مدت ممکن است رنگ عنبیه افراد
تأخیر افتد .اگر عارضه یکطرفه بوده و پلک روی مردمک را چشم سبز یا چشم عسلی به قهوهای تغییر پیدا کند این تغییر دائمی
می پوشاند عمل جراحی ترمیمی باید هرچه زودتر انجام شود .است ولی فقط جنبه ظاهری دارد و تغییر دیگری در عنبیه روی
در افتادگی پلک دوطرفه ،عمل جراحی معموال بین  3تا  5نمیدهد .این عارضه عموما در مصرف التانوپرست گزارش شده و
سالگی انجام میشود.
ادامه دارد ...در دو داروی دیگر چندان مطرح نمیباشد.
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اصطالحات چشم پزشکی
Tear

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

غده (اصلي) اشكي :كه در ناحيه سوپراتمپورال (فوقانی-
خارجی) ،تقريبا در زير يك سوم خارجي ابرو قرار دارد.
اشك :از  3منبع منشا ميگيرد:
 .1سلولهاي گابلت ملتحمه كه ترشح كننده موكوساند.
 .2غدد اصلي و فرعي اشك كه جزء آبكي اشك را توليد مي كنند.
 .3غدد ميبومين پلك كه جزء چربي اشك را توليد مي كنند.
مطابق با ترتيبي كه ذكر شد ،اين اليهها از داخل به سمت خارج
اليههاي اشكي را تشكيل ميدهند ،هرچند مرز مشخصي بين
آنها وجود ندارد .بيشترين ضخامت اليه اشك مربوط به جزء
آبكي آن است.
Dacryocystitis
1. Acute dacryocyctitis
2. Chronic Dacryocystitis: CDC

Krause & Wolfring glands

غدد فرعي ،ترشح اشک پايه را برعهده دارند .ترشحات اين غدد
حتي بدون وجود ترشحات غدد اصلي براي مرطوب نگهداشتن
قرنيه كفايت مي كنند.
Lacus lacrimalis

درياچه اشكي كه در گوشه داخلي چشم قرار ميگيرد.
Lacrimal sac

كيسه اشكي :كاناليكول اشكي در سمت داخل به كيسهاي باز
ميشود كه اشك را به داخل مجراي نازوالكريمال (مجرای
اشکی -بینی) تخليه ميكند.
Nasolacrimal Duct: NLD

مجراي نازوالكريمال (مجراي اشكي -بيني) :مجرايي كه اشك را
از كيسه اشكي به داخل بيني تخليه مي كند.

داكريوسيستيت :التهاب عفوني كيسه اشكي به صورت حاد يا
مزمن
Dry Eye Syndrome: DES/Keratoconjunctivitis Sicca: KCS

سندرم چشم خشك (كراتوكونژكتيويت سيكا)؛ طيف گستردهاي
از داليل چشمي (مربوط به پلك و سطح چشم) و بيماريهاي
عمومي (روماتولوژي) و داروها (داروهاي فشارخون) ميتوانند
موجب بروز اين بيماري شوند .اشكال در هر يك از اليههاي
موكوسي ،آبكي و چربي اشك ميتواند اين سندرم را ايجاد كند.
Epiphora

اشك ريزش

Lacrimation

ترشح تحريكي اشك
دستگاه اشكي

انسداد مجراي اشكي -بيني

Lacrimal appartatus
Punctum

پونكتومها :دو منفذ در گوشه داخلي پلك فوقاني و تحتاني كه
اشك از آنها وارد كاناليكول ميشود.
Canaliculus

كاناليكول :مجاري كوچكي در كانتوس داخلي از پونكتوم
تا كيسه اشكي
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Naso-Lacrimal Duct Obstraction: NLDO

هوا آلوده است
چه بخوریم؟

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

جو بر اثر مواد شیمیایی ،غباری یا
آلودگی هوا ،تغییر در ویژگیهای طبیعی ّ
عاملهای زیست شناختی است .اما آلودگی هوا بر اثر هریک از این عوامل که
باشد ،خطراتی را برای انسان در پی دارد .در این مقاله سعی داریم شما را با مواد
غذایی ای که این خطرات را کاهش می دهد آشنا کنیم.

پایگاه اینترنتی همشهری
معصومه بابایی

چه بخوریم که از آلودگی در امان بمانیم؟
 برای دفع سرب از بدن باید مقدار زیادیمایعات بخصوص آب بنوشید ،آب سالم،
مهمترین دفعکننده سموم از بدن است.
 شیر و لبنیات کم چرب. -سیر ،پیاز و تره فرنگی ،هر قدر هم که

سبزیهای برگی شكل مثل كلم و اسفناج،
غالت سبوسدار و جوانه گندم و حبوبات
مثل لوبیا و سویا یافت میشود.
 استفاده از منابع غذایی روی نیز توصیهمی شود .گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،جگر،
غالت آسیاب نشده ،حبوبات ،شیر و

بوی آزاردهنده ای داشته باشند اما حاوی
مقدار زیادی گوگرد هستند که می توانند
از مخاط دستگاه تنفسی محافظت کنند.
 غذاهای دریایی با سموم ترکیب شده وآنها را از دسترس سلول خارج می کنند.
 استفاده از منابع غنی پکتین مانندسیب ،پرتقال ،لیمو ،توت فرنگی ،هویج
و غالت سبوس دار.
 میوهها و سبزیهای ارگانیک که حاویآنتی اکسیدانها و فالونوئیدها هستند؛
مثل انواع کلم بروکلی ،کرفس ،اسفناج،
گوجهفرنگی ،لیموشیرین ،نارنگی ،پرتقال،
کاهو ،هویج و زردآلو.
 مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین ،Eبهترین منابع غذایی این ویتامین شامل
آجیل ،مارگارین و روغن های گیاهی مثل
روغن جوانه گندم ،سویا ،بادام ،گردو،
فندق ،ذرت ،دانه کتان و زیتون است.
 منیزیم نیز از دیگر منابع غذایی مفیددر این زمینه است که در مغزها ،آجیل،

فرآوردههای آن از منابع روی هستند.
چه غذاهایی نخوریم؟
آب سرد نخورید!
مواد غذایی صنعتی و غذاهای آماده که به
پایگاه اینترنتی فرهیختگان
آنها رنگها و طعمهای مصنوعی اضافه
رضا عابد
میشود ،کمپوتها ،کنسروها ،انواع سوسیس
همکار حسابداری
و کالباس و حتی شیرینیها و بیسکویتها و
انواع شکالتها در این دسته قرار میگیرند.
از غذاهای چرب بخصوص چربی های
جامد حیوانی و گیاهی استفاده نکنید خوردنیکلیواننوشیدنیخنکبهنظرخیلی
زیرا مصرف چنین غذاهایی فقط باعث مطبوع میرسد اما زمانی که شما بعد از غذا آب
تشدید کاهش توان بدنی و ذهنی شما در سرد میل میکنید ،این آب میتواند تودههای
طول روز خواهد شد .همچنین استفاده چربی را که شما با غذا خوردهاید ،سفت
از تنقالت کم ارزش مثل چیپس ،پفک و و منجمد کند .این عمل فرآیند هضم غذا را
نوشابه های گازدار را فراموش کنید زیرا کند کرده و نیز زمانی که با اسید معده ترکیب
باعث اختالل جذب عناصر مفید در بدن میشود تجزیه شده و بسرعت توسط روده
می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی جذب میشود؛ حتی سریعتر از غذای جامد.
هوا را تشدید کند.
این ماده ،سطح روده را میپوشاند و تبدیل به
خرید
ها
دستفروش
از
توصیه آخر اینکه
چربی شده و محل مناسبی برای ایجاد سرطان
نکنید ،زیرا این گونه مواد غذایی به طور میشود .پس بهترین کار این است که پس از
مستقیم با آالینده ها تماس پیدا می کنند .خوردن غذا سوپ یا نوشیدنی گرم بخوریم.

کارشناس پرستاری

لبنیات بخورید
افسرده نشوید!
لبنیات ،تخمه آفتابگردان ،دل و جگر و
ماهی سطح اسید آمینه تریپتوفان را در
بدن افزایش می دهند و از بروز افسردگی
تا حدود زیادی جلوگیری می کنند.
مصرف بعضی مواد غذایی با کاهش استرس
همراه است زیرا فعالیت سروتنین را در پی
دارد که فرد را آرام کرده و احساسات را
تنظیم میکند .در واقع تولید سروتنین
احساس سرخوشی در انسان ایجاد میکند
و مانع از بروز افسردگی میشود.
همچنین از مهمترین منابع تامین تریپتوفان
میتوان به گل کلم ،کلم بروکلی ،تخممرغ،
جوجه ،اسفناج و میگو اشاره کرد.
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برای معالجه سردرد

پیام سالمتی :از زیاده روی در مصرف داروهای گیاهی نیز مانند
داروهای شیمیایی پرهیز نمایید.

عناب بخورید

سایر درختان کشت شود .این درخت
غالمرضا عرب رحمتی
به اکثر آفات و بیماری ها مقاوم است و
کارشناس گیاهان دارویی
نیازی به سمپاشی ندارد .تنها آفت آن
موش صحرایی است که به ریشه درخت
عناب با نام علمی  Zizyphus jujubeحمله می کند.
درختی است خزان کننده که تا ارتفاع  10درخت عناب از اواسط اردیبهشت
متر رشد می کند .عناب  2300سال قبل بتدریج به گل می نشیند و میوه آن از
در نواحی ایران ،افغانستان ،هندوستان اواخر مرداد ماه تا اوایل مهرماه قابل
وترکمنستان کشت می شده است .سپس برداشت است .میوه عناب کیفیت
به سوریه ،اطراف مدیترانه ،ایتالیا ،فرانسه ،باالیی دارد و مصرف آن به صورت تازه
اسپانیا ،پرتغال و شمال آفریقا منتقل و وخشک ،امکان پذیر است .در مرحله
کشت گردید .عناب از طریق ایران به تازه خوری ،رنگ پوست عناب قرمز
آسیای صغیر ،فلسطین ،غرب عربستان ،است .برای مصرف تازه خوری ،ترشی
مغولستان ،کره ،ژاپن و شرق استرالیا و مربا ،میوه را از اواخر مرداد تا اوایل
و در سال  1873از جنوب فرانسه به شهریور می توان برداشت کرد .میوه ای
کالیفرنیا منتقل گردید و در باغ های که برای خشک کردن چیده می شود باید
مختلف آمریکا کشت شد .پراکنش آن رسیده باشد و رنگ قرمز عنابی شفاف
درایران شامل گرگان ،گیالن ،کاشمر ،در پوست آن ظاهر شده باشد و بافت
بیرجند ،زابل و کرمان می باشد .منطقه زیر پوست آن قهوه ای ،طعم آن شیرین
جنوب خراسان از نظر کشت مناسب و به راحتی از درخت جدا شود و از زمان
گزارش شده است .درخت عناب مکان گلدهی حدود  100روز گذشته باشد.
آفتابی را دوست دارد و نباید در سایه رنگ میوه ابتدا سبزرنگ است که کم کم
زرد همراه با لکه های قرمز می شود و در
هنگام رسیدن به رنگ قرمز تیره تبدیل
می گردد که رنگ خاص عناب است.
رنگ قرمز عناب مربوط به رنگدانه های
گروه کاروتنوئید می باشد.
ترکیبات شیمیایی :میوه ،حاوی موسیالژ،
تانن و ترکیبات آنتراگلیکوزیدی ،اسیدهای
آلی و ترکیبات قندی است .ماده موثره اصلی
از پلیساکارید تشکیل شده است .اجزای
مورد مصرف گیاه در صنایع داروسازی،
میوه و بذر میباشد.
خواص درمانی
آرام بخش ،بند آورنده خون ،مدر ،ملین،

خلطآور ،خوابآور ،تببر و مقوی
است .مصرف عناب باعث افزایش وزن
و تقویت عضالت و افزایش استقامت
است .بر اساس پژوهشهای دانشمندان
ژاپنی ،مصرف عناب سبب افزایش قدرت
سیستم دفاعی بدن میشود .برگ عناب
سبب توقف خونریزی و کاهش تب
میشود و نیز باعث تحریک و رشد
مو است؛ در چین از برگ عناب جهت
درمان سوختگی استفاده میشده است .از
میوه جهت تصفیه خون ،تقویت دستگاه
گوارش ،ضد سرطان واشتهاآوری استفاده
میشود.
مردم از زمان های دور از میوه های عناب
به عنوان ملین و پایین آورنده فشار خون،
آرام کننده سینه ،ضد حساسیت (به علت
لعاب پلی ساکاریدی) و همچنین تصفیه
خون استفاده می کردند .از چوب عناب
در منبت کاری وخراطی استفاده می شود.
از این گیاه در درمان های ترکیبی با دیگر
گیاهان نیز استفاده به عمل می آید .برای
مثال اگر به منظور درمان سرماخوردگی
به عطاری مراجعه کرده باشید ،دارویی را
به نام چهار گیاه به شما تجویز می نمایند
که عناب یکی از اجزای تشکیل دهنده
آن است.
اگر  10عدد عناب را به همراه  10گرم
تخم گشنیز شیره کشیده (عناب را در
کمی آب ساعاتی خیس کنند ،کمی
حرارت داده و سپس آن را در یک پارچه
تنظیف ریخته و بفشارند تا از پارچه
عبور کند .این عمل را «شیره کشیدن»
گویند) میل نمایند برای معالجه سردرد
مفید است .عوارض جانبی از مصرف
این گیاه گزارش نشده است.

منابع مرتبط:
 تولید وفرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد دوم گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری ،جلد سوم فوریت های پزشکی برئ الساعه یا درمان فوری ،دکتر سیدمحمد سیادتی -پرورش گیاهان دارویی ومعطر ،مهندس ساسان جعفرنیا
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آفرینش اه

من در اینجا ...
دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

من در اینجا پی چیزی هستم
چشم خشکیده و ریز
که به زحمت بتوان دید ته کاسه چشم
و درآریم و به جایش بنهیم
آنچه را ساخته اند ریز و درشت
یا که چشمی که شده ناموزون
در پی ضربه مشت
جای خرجی و لباس
از سوی مرد قناس
من در اینجا پی چیزی هستم
غده ای در پس چشم
در یکی کودک خرد
که به تدبیر و حیل
ره به درمان نمی شاید برد
مادرش بسته امید به همه مرد و زن جامه سپید

من در اینجا پی چیزی هستم
چشم برجسته و زل
که زمانی دل مردان می برد
و کنون می رماند همه را از سر کوی
یا که پلکی که بود آویزان
همچنان لوچه خشک شتران
وندر آن آفت بدخیم نهان
من در اینجا پی چیزی هستم
اشک بیمار که بر دست تو دارد چشم
خسته از رنج دراز
یا که از دست برفته است لبخند
در پی سرعت افزون ز مجاز
چون که «دیدش» نمی آید باز
من در اینجا پی چیزی هستم
چشم تَف دیده و خشک
که به آب بصرش نتوان شست
صاحبش دل نگران
پی حرف دگران
که «مگر نیست در این شهر یکی چشم پزشک»!
من در اینجا پی چیزی هستم
سر ماه
پته خالی است ز اعداد و رقم
جمله رفته است به سوی دگران
که بوند سخت به کاری مشغول
آنچنانی که «بکارند عدس» برزگران
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افنوس

نمازت را شکستند ،همانگونه که فرقت را و ما بعد از این ،نماز را به
فرق شکستهات اقتدا میکنیم .کوفه خوابآلود ،آبستن توطئه بود .کوفیان
خواب ،کوفیان شکست بودند .کوفیان خواب ،مردان عقبنشستن بودند؛
همه شمشیرهایی را که از پشت سر زده میشوند ،با زهرآلودند.
طبیبان تاریخ ،زخم توطئه را جواب کردهاند؛ برای موالی زخم
خورده ،شیر بیاورید!
تمام یتیمان شهر نگران موالیند .موال اگر نباشد ،یتیمها از یاد میروند ،کسی
به فکر گرسنگان شهر نیست .دل به عشق موال باید داد ،مثل او باید بود.
میشود راه علیع را رفت ،میتوان به فکر دیگران بود .نماز عشق
باید خواند .فرق شکسته عشق را قرائت باید کرد.
ع
گریه این روز و شب ،گریه معرفت است؛ اشکهایمان را به زینب
تقدیم کنیم تا راه مبارزه را بیاموزیم .زندگی ،عقیده و جهاد است.
آنگاه که از تالش و جهاد در راه رسیدن به آن عهد ازلی بایستیم،
از کوفیانیم .یا علی بگوییم ،همآوای فرزندان علی باشیم؛ صدای ناله
حسنع بلند است و گریه مرد سراسر درد.
بر بالین علی باید نشست ،آخرین حرفهایش را باید شنید .اهلل اهلل،
قرآن را ،یتیمان را ،همسایگان را از یاد نبریم .عالم ،بیت حیدر است؛
سر بر پای حیدر بگذارید ،آخرین دیدارها را پاس بدارید  ...موال به
سفر آخرت میرود...

مناسبت های تابستان

 3تیر  .....................................................میالد امام قائم
 5تیر  ........................روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 13تیر  .................................................................روز قلم
 25تیر  .......................روز بهزیستی و تامین اجتماعی
س
 27تیر  ...................................وفات حضرت خدیجه
عج

 2مرداد  .................................میالد امام حسن مجتبی
 7،5و  9مرداد  .........................................شب های قدر
ع
 6مرداد  ...............................ضربت خوردن امام علی
ع
 8مرداد  ...................................شهادت حضرت علی
 9مرداد  ...............................................روز اهدای خون
 11مرداد  ..........................................روز جهانی قدس
14مرداد  ..........روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی
 17مرداد  ..................................................روز خبرنگار
 18مرداد  ..........................................................عید فطر

فرازی از وصیت نامه
شهید آوینی

ع

 1شهریور  ......بزرگداشت ابوعلی سینا -روز پزشک
 4شهریور  ....................................................روز کارمند
 5شهریور  ..............................................روز داروسازی
ع
11شهریور  ........................شهادت امام جعفرصادق
ع
 16شهریور  ......................والدت حضرت معصومه
ع
 26شهریور  .....................................والدت امام رضا
 27شهریور  ..........................روز شعر و ادب فارسی
 31شهریور  .............................آغاز هفته دفاع مقدس
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حمید ابوالفتحی
عضو بسیج

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است؛ سالمت تن زیباست،
اما پرنده عشق ،تن را قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند.
و مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریدهاند ،تا در مقتل کربالی
عشق ،آسان تر بریده شوند.
و مگر نه آنکه از پسر آدم ،عهدی ازلی ستاندهاند که حسین را
از سر خویش ،بیشتر دوست داشته باشد.
و مگر نه آنکه خانه تن ،راه فرسودگی میپیماید تا خانه روح،
آباد شود.
و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی ،که
کره زمین باشد ،برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریدهاند!
و مگر از درون این خاک ،اگر نردبانی به آسمان نباشد ،جز
کرمهایی فربه و تنپرور برمیآید.
ای شهید ،ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشستهای،
دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این
منجالب بیرون کش».

نسیم خطیبی
عضو تحریریه

مونـالـیزا
که بود؟

تابلوی نقاشی مونالیزا که به لبخند
ژوکوند نیز شهرت دارد ،شاهکار
لئوناردو داوینچی ،هنرمند مشهور
ایتالیایی است .این اثر استثنایی در
طول تاریخ چندین بار ربوده شده و با
اینکه حدود  ۵۰۰سال از زمان خلقش
میگذرد اما آسیب چندانی ندیده
است .تابلوی مشهور لبخند ژوکوند
به دلیل لبخند بسیار مرموز مونالیزا و
همچنین سبک نوین نقاشی لئوناردو
داوینچی در آن زمان به شهرت جهانی
رسید.
آغاز کار داوینچی برای کشیدن این
پرتره مملو از رمز و راز به سال 1503
باز می گردد .این تابلو در ابعاد 77×53
سانتی متر از معروف ترین کارهای
داوینچی می باشد .نسخه ای که او تهیه
کرد از آنچه امروز به یادگار مانده
بزرگ تر بود زیرا در گذر زمان ،دو ستون
از طرفین چپ و راست این تابلو بریده
شده است .به همین دلیل به هیچ وجه
مشخص نیست که مونالیزا در این تابلو
نشسته است.
همچنین باید اشاره کرد که بسیاری
از قسمت های این تابلو به مرور زمان
خراب یا دوباره نقاشی شده اما با این
وجود شخصیت اصلی نقاشی همچنان
محفوظ مانده است؛ هم اینک اصل
تابلو در موزه لوور در فرانسه نگهداری
میشود.
ریشه تاریخی
از تاریخ این چنین بر می آید که فردی
به نام فرانسیسکو بارتولومئو از اشراف
شهر فلورانس از داوینچی خواسته
است که پرتره همسر سوم خود یعنی
لیزا آنتونیو ماریا را برای او نقاشی کند.
داوینچی نزدیک به  4سال روی این اثر
هنری کار کرد و پس از اتمام نقاشی
در سال  1507این تابلوی زیبا را به
فرانسیسکو نفروخت ،فلورانس را ترک
کرد و آن را نزد خود نگاه داشت .برخی
معتقد هستند که لئوناردو تابلو را تمام
نکرده بود و به همین دلیل آن را به
فرانسیسکو نفروخت و بسیاری دیگر
معتقد هستند که لئوناردو عاشق این

تابلو بود.
داوینچی در سال  1516هنگامی که تابلو
مونالیزا را در چمدان های خود داشت
وارد فرانسه می شود و آن را به پادشاه
وقت فرانسه فرانسیس اول می فروشد.
در سال  1911تابلو مونالیزا توسط یک
ایتالیایی دزدیده و به ایتالیا برده می شود.
پس از گذشت دو سال این تابلو در
زادگاه خود یعنی فلورانس دیده شد و
پس از انجام برخی امور اداری و قانونی
تابلو دوباره به لوور بازگشت.

در سال  1956شخصی اقدام به پاشیدن
اسید به قسمت پایینی تابلو نمود که
مرمت آن سال ها به طول انجامید .در
دهه های  60و  70میالدی شهرهای
نیویورک ،توکیو و مسکو میزبان این
تابلوی زیبا بودند.
کشف معمای لبخند مونالیزا
از یک رایانه برای کشف معمای لبخند
مونالیزا (لئونارد داوینچی) استفاده شد.
این تابلو نقاشی توسط رایانه دانشگاه
آمستردام و با استفاده از نرم افزار
تشخیص احساسات تحلیل شد.
نتیجه این تحلیل حاکی از آن است که
 83درصد این سوژه شاد 9 ،درصد آن
منزجز 6 ،درصد آن ترسان و  2درصد
آن عصبانی است.
در این تحلیل ،رایانه به بررسی انحناهای
اطراف لبها و چشمان سوژه پرداخته و

روحیات او را کشف کرده است.
در سال  2003یکی از پروفسورهای
دانشگاه هاروارد گفت« :شیوه نگاه انسان
هنگام دریافت اطالعات بصری نشان
میدهد لبخند مونالیزا فقط زمانی آشکار
میشود که بیننده به سوی دیگر تابلو
نگاه کند».
پرده برداری از راز مونالیزا
طبق نظر یک کارشناس هنری فرانسوی
زمانی که لئوناردو داوینچی شاهکار
جاودانه خود مونالیزا را در قرن  16به
تصویر کشید ،این زن با چهره مرموز
خود در انتظار تولد دومین پسرش بود.
این کشف توسط دانشمندان کانادایی
که با به کاربردن اشعه مادون قرمز و
گرفتن عکس های سه بعدی از الیه های
نفوذناپذیر رنگ های این پرتره گرفته اند
انجام شده است .به گفته برنو موتین،
با آزمایش های دقیقی که از این تابلو
به عمل آمده مشخص شده که این
زن لباسی بر تن داشته که توسط تور
مخصوصی محصور شده بود.
این نوع تور در قرن  16توسط زنانی که
باردار بوده یا بتازگی وضع حمل کرده
بودند ،استفاده می شد .زن جوان با لبخند
مرموزش صاحب پنج فرزند بود.
به گفته موتین بر عکس تصورات عموم
مونالیزا موهایش را آزادانه بر روی
شانه هایش نریخته بلکه با استفاده از یک
کاله آن را پوشانیده و فقط چند تار مو از
اطراف کاله نمایان است.
تا کنون کارشناسان در نوشته های خود
مونالیزا را متهم می کردند که اجازه داده
از موهای ریخته روی شانه وی نقاشی
شود و این امر همیشه باعث تعجب
مورخان بود زیرا در دوره رنسانس تنها
زنان بی تقوا اجازه می دادند که موهای
سرشان در انظار دیده شود .پس از این
کشف جدید دانشمندان تاریخ دقیق به
پایان رسیدن این تابلو را نیز تخمین
زده اند که منطبق با تولد دومین فرزند
پسر مونالیزا در سال  1503میالدی
می باشد.
منابع:

www.fa.wikipedia.org
www.senmerv.com
www.donyaha.com
www.iran-tourism.ir
www.niksalehi.com
www.donyaha.com
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راهنمای خرید و نگهداری زیورآالت

اگر شما اهل طال و خريد آن هستيد،
توصيههاي ما را براي خريد طال،
نگهداري آن و سالمت و ايمني استفاده
از طال بخوانيد.

طالي سفيد ،زرد يا سرخ
چند سالي است که ويترين طالفروشيها
پر از طالهاي سفيد است .اين روزها
طالي سفيد بيش از طالي زرد مد شده
است و شکيلتر و سادهتر به نظر ميآيد.
البته در ميان انگشترها و گردنبندهاي
طالي زرد هم شما ميتوانيد گزينههاي
خوبي را پيدا کنيد .نکته ديگر اينکه طالي
سفيد به دليل شباهتش با بدليجات موجود
در بازار ،ممکن است چندان خودش را
نشان ندهد .بنابراين دنبال سليقه خودتان
باشيد و طاليي را انتخاب کنيد که به دلتان
مينشيند و به نظرتان زيبا است ،سفيد يا
زرد آن چندان تفاوتي نميکند .به تازگي
يک نوع طال به نام طالي سرخ هم به
بازار آمده است که درصد مس آن بيشتر
است .اين طال رنگ صورتي زيبايي دارد.
برقانداختن طال
ممکن است شما گردنبند يا دستبند
طاليي داشته باشيد که به مرور زمان جرم
گرفته باشد و ديگر آن براقي و تاللو اوليه
خود را نداشته باشد .چاره کار آسان است.
يک ظرف را از آب پر کنيد و اندکي مايع
ظرفشويي به آن بيفزاييد .گردنبند،
دستبند يا انگشتر طالي خود را درون
آن بيندازيد و اجازه دهيد چند دقيقهاي
روي آتش اجاق گاز بجوشد .وقتي طالي
خود را از ظرف آب خارج ميکنيد دوباره
مثل روز اولش برق ميزند و زيبا خواهد
بود .با اين روش تمام جرمها و آلودگيها
از روي طال پاک ميشوند و تاللو اوليه
خود را به دست ميآورند .حتي ميتوانيد
با يک مسواک نرم ،طالهايتان را با اين
محلول بشوييد.
حساسيت به طال
شايد تعجب کنيد ولي برخي از خانمها
به طال حساسيت دارند .نشانه آن هم اين
است که وقتي يک گردنبند ،انگشتر يا
دستبند طال استفاده ميکنند ،پوستشان
قرمز ميشود و به خارش ميافتد.
اگر شما به طال حساسيت داريد ،بايد
زيورآالت طال را کنار بگذاريد و به سراغ
زيورآالتي از جنس پالتين برويد.
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فریدا نوروزی
کارشناس پرستاری

حقیقت عشق

معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

دقت کنيد که زيورآالت پالتيني که
انتخاب ميکنيد بيش از  90درصد خالص
باشند .پالتين با درصد خلوص باال کمتر
موجب حساسيت پوستي ميشود.
کيفيت طال
فراموش نکنيد که پالتين يا همان طالي
سفيد محکمتر از طالي زرد است و دوام
آن از طالي زرد هم بيشتر است اگر شما
قصد داريد براي نامزديتان يک حلقه زرد
انتخاب کنيد ،ما به شما طالي  14تا 18
عيار را توصيه ميکنيم .هرچه عيار طال
بيشتر باشد ،رنگ زرد آن پررنگتر ولي
دوام و پايداري آن کمتر است و راحتتر
خم ميشود .عيار طال نشان ميدهد که چه
مقدار از آلياژ آن از طال ساخته شده است
يا به زبان ديگر اين طال چقدر خالص
است .اغلب به طالي خالص ،نقره ،مس،
نيکل و روي ميافزايند .اگر طال  24عيار
باشد 100درصد خالص است.
مراقبت از زيورآالت طال
نگهداري از زيورآالت طال هم بسيار مهم
است .زيورآالت طالي خود را از مواد
شيميايي مانند محلولهاي شستشوي
خانگي و وايتکس و کلر دور نگ ه داريد .بهتر
است هنگام انجام کارهاي منزل ،انگشتر
و دستبند و حلقهتان را کنار بگذاريد.
با اين کار شما ساييدگي و خراشيدگي
روزانه طالهايتان را کاهش ميدهيد و هم
طالهايتان براقتر باقي خواهند ماند .بهتر
است هر يک از زيورآالت طالي خود را
در يک جعبه جداگانه نگهداري کنيد تا
سالمتر باقي بمانند.
منبع مرتبط :پایگاه اینترنتی پرشین وی

اگر در چهره محبوب خدا را نیابید ،عشق
را تجربه نمیکنید بلکه تنها یک دوره
وابستگی را میگذرانید یا تنها به خاطر
یک سلسله القاب ،موقعیت و ثروت سعی
میکنید فرد انتخابی را از آن خود کنید و
فکر میکنید که دوستش دارید.
دوستت دارم در نگاه دنیا به معنای آن
است که میخواهم متعلق به من باشی و
اگر شخص جواب منفی بشنود به نفرت
تبدیل میشود زیرا فقط خواهان تملک
بوده و این تسلط و تملک منیت است و
خودخواهی نه عشق.
عاشقان ،نخست پوستههای خودخواهی
و تملک را دور میافکنند .عشق نیرویی
است درونی که هرگز بی قرار نمیگردد
چون هرگز از بین نمیرود و به نفرت تبدیل
نمیشود زیرا عشق مقدس است و در این
تقدس خدا حاضر است .همچون شعله
شمع که در برابر آفتاب دیده نمیشود ،منیت
تو در برابر درخشش خورشید عشق دیده
نمیشود .پس عشق نخست منیت تو را
میشکندوناخالصیهایتراپاکمیگرداند.
دوم مثل تلخیای که در چشمه آب
شیرین نامحسوس است ،تلخی زندگی
هرگاه با جوشش چشمه عشق بیامیزد
شیرین میشود پس این بار عشق به تو
میآموزد که تلخیها مثل تخته پرش
سبب جهش تو میشود زیرا عشق تلخی
را میجوید تا آن را بشوید و اگر در تو
تلخی باشد ،عشق تو را خواهد جست
و تالش میکند تا درونت از تلخی پاک
شود و تا اوج آسمان صعود کنی.
سوم مثل طعمهای که عقاب آن را
میرباید بزرگ بودنت در نگاه عشق
تنها جرقهای است که تو را میبلعد این
بار عشق یاد میدهد که در مهم جلوه
نمودنت محتاط باشی مبادا جرقهای
شوی که برای بلعیده شدن به چشم آیی.
دانه باشی مرغکانت برچـنند
غنچه باشی کودکانت بر کنند
دانه پنهان کن به کلی دام شو
غنچه پنـهان کن گـیاه بام شو
هرکسی داد حسن خود را مزاد
صد قضای بد سوی او رو نهاد
(مولوی)

مهارت های ارتباطی
بیایید هرگز بی پروا مذاکره نکنیم
اما بیایید هرگز از مذاکره پروا نکنیم
یکی از مهمترین و زیباترین رویدادهای
زندگی هر فرد ازدواج است .ازدواجی
که بالغانه و براساس خودشناسی ،تفکر
و ارزیابی صورت گیرد ،عالوه بر آن که
کیفیت زندگی فرد را ارتقا داده و احساسات
و عواطف زیبای انسانی را بر میانگیزد،
میتواند مراحل رشد و شکوفایی انسان را
نیز در پی داشته باشد .از جمله مهارتهایی
که برای ازدواج و تشکیل یک زندگی
مشترک ضروری و اساسی است ،مهارت
حل اختالف (حل تعارض) است .تعارض
بهخودیخود برای یک ارتباط خطرناک
نیست ،آنچه که خطرناک است شیوه حل
تعارض است .ما در اینجا  8راه برای حل
تعارض را به شما پیشنهاد میکنیم.
 حرف دلت را بگو :هنگامی که تعارضافزایش مییابد ما اغلب از گفتن حرف
دلمان منصرف میشویم .وقتی ما واقعا
بخواهیم که همساز باشیم ممکن است
بر سر مشکلی ظاهرا به توافق برسیم ،ما
فکر میکنیم که این را برای حفاظت از
احساسات افراد انجام میدهیم اما با این
کار اغلب خودمان را از ناراحتی یا خجالت
محافظت میکنیم .در حالی که ما بیشتر با
تماس و بیان نظرات خود و همفکری به

چشم پزشکان مسلمان

ابن هیثم

حبیبه باقری
مشاور کودک و نوجوان

این نتیجه میرسیم که واقعا در یک مشکل
چه احساسی داریم و بزودی قادر خواهیم
بود که راه حلی برای تعارض پیدا کنیم.
 از تهمت و حمله اجتناب کنید :وقتی بهما تهمت زده میشود ،تمایل پیدا میکنیم
که بوسیله تهمت زدن به دیگر اشخاص یا
چیزها یا گوشهگیری واکنش نشان دهیم.
«بیانهای تو» عالمتهای پنهان یا آشکاری
از این قبیل هستند «تو مرا احمق میدانی»،
«تو همیشه این کار را میکنی» یا «همهاش
تقصیر توست» .اکثر مردم نسبت به
خطابههای تو مقاوم و پرخاشگر میشوند.
 همیشه ادراکتان را بررسی کنید :ناتوانیدر برقراری ارتباط اغلب تسهیلکننده عدم
توافق ما و اختالفها میباشند؛ تا زمانی
که با دیگران صحبت نکردهایم نباید فرض
کنیم که همه چیز را میدانیم .ما نباید سعی
کنیم آنچه دیگران فکر یا احساس میکنند
حدس بزنیم ،فقط در صورتی که از ما سوال
شود میتوانیم این کار را انجام دهیم.
 هرگز با استناد از عواطف ،مخالفتی راحل و فصل نکنید :برخی اوقات افراد از
عواطف به عنوان وسیله یا اسلحهای در
یک مجادله استناد میکنند .هنگامی که ما
از عواطف برای موافق کردن شریکمان با
رقیه چمانی
کارشناس پرستاری

کسی که توانست توضیح جدیدی را برای رویت از نظر فیزیکی ثابت کند ،ابن هیثم در
اوایل سده پنجم هجری بود .کتاب اصلی ابنهیثم درباره روشنایی و بینایی به زبان عربی مفقود
گردیده است ولی ترجمه التینی آن به عنوان نظریه روشنایی که توسط نیل وینلو انجام شده
باقی است .ابن هیثم با استفاده از فیزیک و هندسه ،برخی از مسائل نور و بینایی را حل کرد و
ثابت نمود که اشیا در نتیجه اشعهای که از آنها عبور میکند و به چشم میرسد ،دیده میشوند
نه برعکس .بیشتر دانشمندان پس از او فرضیهاش را نپذیرفتند ولی ابوریحان بیرونی و
ابنسینا هر دو به طور جداگانه و کامل با نظریههای خالی از تعصب او موافقت کردند.
این دانشمند تحقیقات خود را چنان پی گرفت که به کشف استفاده از عینک نزدیک
شد .در آن روزگاران تنها وسیله برای کمک به افرادی که چشمشان ضعیف بود،
استفاده از روشی بود که توسط علی بن عیسی سفارش میشد.
پیش از این درباره علی بن عیسی نوشتهایم .برای مطالعه بیشتر
میتوانید به ندای فارابی زمستان  1391صفحه  31مراجعه نمایید.
دبیر تحریریه

خود استفاده میکنیم ،مشکل یا تعارض
موجود اغلب حل نشده باقی میماند.
 در مقابل سکوت درمانی مقاومت کنید:امتناع از صحبت (سکوت درمانی) تالش
برای تالفیجویی یا دستکاری دیگران
است .سکوت هیجانی نسبت به فرد دیگر
به این امید که شریک ما تسلیم خواهد شد
شکلی از شکنجه روانشناختی است .این
رویکرد بندرت تعارض را حل و فصل
میکند .اختالف نظرها خودبهخود از بین
نمیروند .آنها ممکن است برای مدتی
در حالت نهفته باقی بمانند اما سرانجام
و اغلب به مشکل کمتر قابل کنترلتر از
قبل طغیان خواهند کرد .خشم و ناکامی
شریک بازنده (محروم از صحبت) اغلب
افزایش خواهد یافت.
 بر مساله و حال تمرکز کنید :بحث هایسازنده بر اینجا و اکنون و عناوین اصلی
تمرکز دارد یادآوری گذشته معموال
اقدامی برای رفع تقصیر است و معموال
اوضاع را بدتر می کند در یک مبارزه
منصفانه سوال مناسب این نیست که
چه کسی مقصر است بلکه این است که
«حاال چه می توانیم بکنیم».
 همیشه قصد خاتمه دادن مجادله راداشته باشید :سعی کنید بزودی اختالف
را به نتیجه برسانید.
 از شوخی و فکاهیهای آرام بخشاستفاده کنید :اغلب خندیدن از فریاد
زدن بهتر است.

فراخوان
در دفــتر زمــانه فــتد نامش از قلم

هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
از همه همکارانی که شعر میسرایند،
مقاله مینویسند ،نقاشی میکشند،
خوشنویسی میکنند و دستی در هنر
دارند یا تمایل دارند به نحوی با ندای
فارابی همکاری نمایند ،دعوت میکنیم
که آفرینشهای خود را به دفتر نشریه یا
به اعضای تحریریه تحویل فرمایند.
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این دو موزه را بشناسید
خاطره وکیل التجار
همکار سمعی بصری

موزه ملی ایران
 170سال پيش ،در زمان فتحعليشاه ،در محل ساختمانهاي وزارت
فرهنگ و سازمان برنامه و بودجه ،باغ بزرگي بود كه از شمال تا خيابان
هدايت فعلي و از جنوب تا ميدان بهارستان گسترده بود .اکنون از آن باغ
و قصر فقط حوضخانهاي باقيمانده كه تبديل به موزه هنرهاي ملي شده
و شايد همين آن را از خطر نابودي محفوظ داشته است .اين مجموعه
در برگيرنده بهترين هنرهاي ملي ايران در همه سالهاي اخير مانند
مينياتور ،تذهيب ،خاتم ،كاشيكاري ،قاليبافي ،پارچهبافي ،زري دوزي،
مخمل بافي ،ميناكاري ،قلمزني و معرق است .اين ساختمان در سال
 1309به موزه تبديل شده است .ساختمان موزه از همان دوران باقي
مانده و فقط حوض وسط تاالر برداشته شد.
نام موزه از نام باغ برداشته شد و چون اين محل حوضخانه بوده ،به
حوضخانه باغ نگارستان معروف است .اين موزه به همت زنده یاد
استاد حسين طاهرزاده بهزاد تاسيس شده است.

برندگان مسابقه بهار92
در مسابقه بهار 47 ،نفر شرکت
کردند که از این تعداد  31نفر به تمام
سواالت پاسخ صحیح داده بودند؛ از
میان آنها دو نفر به قید قرعه انتخاب
شدند:
 -1بهناز فرجالهئی (درمانگاه رتین)
 -2مریم رجبی (اتاق عمل )1
پاسخ مسابقه قبل -1 :الف) دلبستگی و عالقه کارکنان در انجام
کارها؛ ب) روابط سالم و انسانی کارکنان در محل کار؛ ج) پشتکار
و جدیت کارکنان در انجام کارها؛ د) روح جمعی و مشارکت
کارکنان با یکدیگر در انجام امور -2 .استرابیسم و تازه های اپتیک
و رفراکتیو  -3محمد بن زکریای رازی  -4افراد مبتال به التهابات
رودهای و غلظت خون باال  -5فشار خون باال را جدی بگیریم.
 -6شتابدهنده خطی  -7جراحیهای غیر ایمن  -8آب مروارید یا
کاتاراکت  -9به وسیله آتروپین یا بستن چشم

مسابقه تابستان 92

همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را
حداکثر تا اول مهر ماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید.

		
نام و نام خانوادگی:
واحد محل خدمت:

		
سمت:

 -1آفت درخت عناب چیست؟
 -2عدس جزو کدام دسته از کربوهیدرات ها است؟
 -3کدام سم موجب سرطانی شدن سلول های بدن می شود؟
غار موزه وزیری
این موزه فعالیت خود را در سال  1384در لواسان شروع نمود و توسط
دکتر ناصر هوشمند وزیری که از مجسمهسازان تراز اول ایران میباشد ،بین  .........................................و ...............................................................است.
اداره میشود .این موزه اولین غار موزه خصوصی ایران است .در مدت 6
سال فعالیت ،داالنهایی در دل کوه حفاری و جهت به نمایش گذاشتن  -5پتوز به چند دسته تقسیم می شود؟
آثار ایشان آماده گردیده است .هر کدام از آثار وی بیانگر داستانهای
شاهنامه فردوسی و فولکلور ایران و فرهنگ اصیل ایرانی است.
 -6انجماد کردن پیش نویس در سازمان مجازی چه شرطی دارد؟
-4چالش سنجش کیفیت در جهت یافتن راهی برای ..............................

 -7دو منبع غنی پکتین کدام است؟
 -8نام اصلی مونالیزا چه بود؟
 -9کدام قسمت از پلک جزء چربی اشک را تولید می کند؟
 RCA -10چیست؟
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لطفا فقط پاسخ سواالت را در برگهای جداگانه بنویسید و به دفتر
نشریه تحویل بفرمایید.

