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سرمقاله

دیگری!
آینه
در
در آینه دیگری!
آنچه در روابط انسانی ما بدیهی به نظر می رسد این است
که همه ما سعی می کنیم تصویر خوشایندی از خود در آینه
دیگری (دیگران) بسازیم ،اما اینکه این تصویر در نظر (آینه)
دیگری تا چه اندازه با واقعیت وجودی ما مطابقت دارد و
اینکه خود ما تا چه اندازه می توانیم از انعکاس این تصویر به
واقعیت وجود خود پی ببریم ،سواالتی است که پاسخ به آن
نیاز به تفکر و تأمل دارد.
مشخص است که این سوال در صورتی می تواند دغدغه ذهنی
ما باشد که ما مدعی شناخت راستین واقعیت وجودی خود
نباشیم و اساسا خود را در جست وجوی چنین شناختی بدانیم
وگرنه برای کسی که فکر می کند همه چیز را درباره خود
می داند و در این باره به قطعیت رسیده است ،این سوال از
اساس ،بیهوده به نظر می رسد .بنابراین در برابر چنین فردی
شاید این پرسش که «ما چگونه می توانیم از درستی آنچه
درباره خود فکر می کنیم اطمینان حاصل کنیم؟» سوال اولیه و
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محسن شایان
عضو شورای مشورتی

اساسی تری باشد .قصد من از این یادداشت ،تالشی است برای
رسیدن به این سوال اساسی تر.
به نظرم می رسد با طی یک مسیر منطقی یا پرسشگرانه کوتاه
بتوان در این سوال نفوذ کرد و در به دست آمدن چنان اطمینانی
که در پرسش مطرح است ،چون و چرا نمود.
باید دید اوال این اطمینان از تصوری که ما از خود داریم از کجا
به دست آمده است؟ آیا ما ،در وجود خود به چنین تصوری
از خود می رسیم و واقعیت وجودی خود را کشف می کنیم؟ یا
از تصویری که فکر می کنیم دیگران در ذهن خود ،از ما دارند
و آن را به انحاء مختلف به ما یا دیگران بیان می دارند به چنین
اطمینان و قطعیتی درباره خود دست پیدا می کنیم؟
فکر می کنم در صورت پذیرفتن پاسخ اول یعنی رسیدن به
خود از طریق آنچه در خود حس و تصور می کنیم ،با یک دور
مواجه می شویم که از نظر منطقی غیرقابل پذیرش است و نیاز
به توضیح زیادی ندارد.
اما در صورت پذیرش پاسخ دوم ،یعنی اطمینان از آنچه هستیم
از طریق دیگران که به نظر می رسد موجود انسانی علل العموم
است که از این مسیر به شناخت یا توهمی از شناخت خود
دست پیدا می کند ،مشکالت دیگری پیدا می شود که نیاز به
توضیح بیشتری دارد؛ در این صورت به همان دلیل که نظر ما
درباره دیگری نمی تواند با نظر او درباره خود او کامال منطبق
باشد ،نظر دیگری (دیگران) هم درباره من از همین حکم
پیروی می کند و شاید تصویر کامال درستی از من را ارائه
نکند (البته منظور از تصویر درست ،تصویر مطابق یا نزدیک
به واقعیت وجودی من است نه تصویر مطابق با نظری که من
درباره خود دارم)؛ به این ترتیب موضوع مورد پرسش یعنی
چگونگی اطمینان از تصویری که از خود داریم همچنان در
پرده ابهام باقی می ماند.
از مطالب مطرح شده احتماال بتوان این سه گزاره قابل پذیرش
را به دست آورد:
الف -من راهی به کسب شناخت خود جز در آینه دیگری
ندارم.
ب -تصویری که دیگری از من در ذهن دارد ممکن است با
تصویر من از خودم همخوانی نداشته باشد.
ج -تصویر من ازخود یا در آینه دیگری می تواند تصویری
درست یا منطبق با واقعیت نباشد.
و از این گزاره ها شاید بتوان این نتیجه را گرفت که:
باید به آنچه درباره خود فکر می کنیم (تصویری که از خود
در ذهن داریم) به دیده ظن و تردید نگریست نه اطمینان و
قطعیت.
نمی دانم شاید تنها بعد از این عدم قطعیت درباره خود ،بشود
قدمی بیشتر در مسیر شناخت و اصالح خود برداشت.

رونماييسردیس
آینه
پروفسورمحمدقلیشمس
بازدید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و خانواده استاد
از پروژه های عمرانی بیمارستان فارابی
در بیمارستان فارابی
دکتر سیدحسن هاشمی ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،

روز پنجشنبه  7آذر  92ضمن شرکت در سمینار بازآموزی تازههای
جراحی کاتاراکت ،از پروژههای عمرانی در دست اجرای بیمارستان
بازدید کرد.
دكتر هاشمی که برای نخستین بار پس از رسیدن به مقام وزارت از
بیمارستان فارابی دیدار میکرد ،آزمایشگاه نانو پژوهشکده چشم،
اتاق عمل سرپایی تزریق اوستین ،اتاق عمل  4بیمارستان با ظرفیت
 8تخت ،محل جدید پذیرش مرکزی و درمانگاه مشاوره قبل از
عمل را بازدید نمود و در هر بخش توسط مسئولین مربوطه در
جریان روند اجرای پروژهها قرار گرفت و نظرات و توصیههایی را
برای اجرای بهتر آنها ارائه کرد.

ارزیابی خارجی استانداردهاي الزامي
بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

به منظور بررسی ميزان پيشرفت استقرار برنامه بيمارستان هاي
دوستدار ايمني بيمار ،یک تیم از کارشناسان وزارت بهداشت
و دفتر حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه ،روز یکشنبه
 1392/7/21از واحدها و بخش هاي مختلف بيمارستان فارابی
بازديد و امتيازدهي كردند.
ارزيابان وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه پس از
استقرار در بیمارستان در جلسهای با حضور دکتر جباروند ،رییس
بیمارستان؛ دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان؛ آقای اکبری ،مدیر
پرستاری و مسئولین واحدها و بخشهای مرتبط شرکت نمودند.
در این جلسه کلیپ معرفی بیمارستان جهت آشنایی تیم
ارزیابی با تاریخچه و خدمات بیمارستان به نمایش درآمد.
سپس دکتر مخترع در سخنانی ضمن خوشامدگویی ،حضور
ارزیابان را مثبت خواند.
سپس خانم ایمانی ،کارشناس ایمنی بیمار بیمارستان ،به ارائه
گزارشی از آمار خدمات ارائه شده در بیمارستان پرداخت .پس از
معرفی ارزیابان و مسئولین واحدها کار ارزیابی با بررسی مستندات
موجود آغاز شد ،سپس تیم بازدیدکننده با حضور در واحدهای
مختلف بیمارستان به مشاهده نحوه ارائه خدمات پرداخته و با
تعدادی از کارکنان و بیماران حاضر در بیمارستان گفتگو نمودند.
در پایان این بازدید که تا ساعت  19ادامه داشت ،تیم ارزیابی
رضایت خود را از نتیجه بررسی ها ابراز نمود.

رونمايي از سردیس زندهیاد پروفسور محمدقلی شمس ،پدر
چشمپزشکی ایران و بنیانگذار بیمارستان فارابی روز پنجشنبه
1392/9/7با حضور دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و خانواده پروفسور شمس ،پیشکسوتان جامعه
چشم پزشکی ،اعضای هیات علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی ،دستیاران و چشم پزشکان
شرکت کننده در سمینار بازآموزی تازههای جراحی کاتاراکت
درمحل تاالر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر صادق پیروز ،از شاگردان و همکاران
شادروان پروفسور شمس به بیان خاطراتی از ایشان و
خصوصیات اخالقی وی پرداخت.
دکتر پیروز در قسمتی از سخنان خود گفت« :بیمارستان فارابی
با  24تخت و  2درمانگاه در سال  1313همزمان با تاسیس
دانشگاه تهران توسط مرحوم پروفسور شمس تاسیس شد و
اکنون  79سال است که به بیماران خدمت ارائه می کند».
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چهارمین سالروز انتشار ندای فارابی برگزار شد

92/5/31

دکتر محمود جباروند:

ندای فارابی متعلق به همه است

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان و مدیر مسئول ندای فارابی ضمن
تبریک چهارمین سالروز انتشار ندای فارابی ،از دکتر محمدی که بانی شکل گیری
نشریه بود و از کسانی که موجب استمرار نشریه می شوند ،تشکر کرد و افزود:
«ما باید میدان را به افراد غیر هیات علمی بدهیم و از هیات علمی برای غنای
نشریه بهره بگیریم ،افرادی در هیات علمی هستند که قلم خوبی دارند ،باید
آنها را ترغیب به نوشتن کرد ».دکتر جباروند در بخشی دیگر از سخنان خود
گفت« :ندای فارابی باعث شد تا من نیز با کارکنان بیمارستان بیشتر آشنا بشوم
و مطالبشان را بخوانم و بر نشریه نظارت داشته باشم ».رییس بیمارستان فارابی
همچنین افزود« :ویژه نامه فرزندان خانواده فارابی طرح جالب و بسیار خوبی
است .خوب است که فرزندان خانواده فارابی و استعدادهای درخشان را در این
ویژه نامه معرفی کنیم ».دکتر جباروند با تاکید بر اینکه ندای فارابی از لحاظ
کمیت و کیفیت پیشرفت چشمگیری داشته است ،افزود« :باید به خاطر داشت که ندای فارابی برای هیچکس نیست اما متعلق
به همه است و من خدا را شاکرم که فارابی مجموعه ای دلسوز است که همه افراد آن در قسمت های مختلف زحمت می کشند».
دکتر جباروند در پایان گفت« :قلم متعلق به پروردگار است و هر که می نویسد ان شاءهلل خدایی باشد».

دکتر هادی مخترع از انتشار نشریه
ویژه فرزندان فارابی خبر داد

دکتر هادی مخترع ،مدیر بیمارستان و سردبیر ندای فارابی ضمن
خوشامدگویی به مدعوین و تشکر از اعضای خانواده فارابی و اعضای
تحریریه ،به تغییرات انجام شده در شماره اخیر نشریه اشاره کرد و
روند انتشار ندای فارابی را روندی رو به رشد ارزیابی نمود .وی
اظهار امیدواری کرد که از ظرفیت های نشریه در مسیر تعالی بیمارستان
استفاده شود.
سردبیر نشریه ندای فارابی با اشاره به انتشار ضمیمه ویژه فرزندان
خانواده فارابی ،آن را نشانه توجه ویژه به خانواده کارکنان دانست.

اهم آن را با هم می خوانیم:
در این مراسم مدعوین نیز به اعالم نظر پرداختند که ّ

• آقای آیت اله اکبری ،مدیر پرستاری و عضو شورای مشورتی« :خوب است که انتقاد صورت بگیرد و نوشته
شود اما بهتر است که اول صحت آن انتقاد بررسی شود و سپس منتشر گردد».
• آقای وحید خلیلوند ،سوپروایزر« :هر مطلبی که نوشته می شود مطابق میل عده ای از افراد است .ایجاد تنوع
در نشریه بسیار خوب است ،ندای فارابی باید برای همه گروه های سنی مطلب داشته باشد؛ مثال مطالب مربوط
به گیاهان دارویی برای افراد میانسال مفید است».
• آقای غالمرضا عرب« :باید برای تامین بخشی از هزینه های ندای فارابی ،به تبلیغات فکر کنیم».
• خانم رقیه چمانی« :برای روز قلم خوب است چنین گردهمایی ای داشته باشیم .از افرادی که در جنگ بودند،
دعوت کنید تا از خاطراتشان بنویسند و بدین وسیله خاطراتشان ماندگار شود».
• آقای فرامرز لطفی« :آرشیو نشریه تهیه شود تا در کتابخانه برای همگان در دسترس باشد».
دیگر مدعوین نیز سالروز ندای فارابی را تبریک گفتند و از روند رو به رشد و بهبود کمی و کیفی نشریه
تشکر کردند.
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دکتر علی صادقی طاری:

ندای فارابی نباید وابسته به اعضای هیات
علمی باشد بلکه باید به آنها پیوسته باشد
دکتر علی صادقی طاری ،رییس مرکز تحقیقات چشم و عضو شورای مشورتی،
ضمن تبریک سالروز انتشار نشریه گفت« :خوب است افراد از قسمت های
مختلف بیمارستان بی قصد و غرض دیدگاه ها و مشکالت را بنویسند و برای
آنها راه حل ارائه دهند ».دکتر صادقی با مثبت خواندن جداسازی ویژه نامه
فرزندان خانواده فارابی از ندای فارابی تاکید کرد« :بهتر است در آینده از
موفقیت های این فرزندان هم بنویسید و همچنین سعی کنید مطالب در ندای
فارابی حتما دارای مرجع باشد ».عضو شورای مشورتی ،نشریه ندای فارابی را
متعلق به همه اعضای خانواده فارابی دانست و افزود« :ندای فارابی نباید وابسته
به اعضای هیات علمی باشد اما باید به آنها پیوسته باشد یعنی هیات علمی باید
بنویسند و دیدگاه های خویش را مطرح کنند اما لزومی ندارد که سمت سردبیری
را به عهده داشته باشند .ندای فارابی نباید عرصه قدرت نمایی هیات علمی باشد بلکه باید عرصه شکوفایی استعدادها و هنرنمایی
کارکنان باشد ،کارکنان باید آن را اداره کنند و همین که دکتر جباروند بر کار آنها نظارت و اشراف داشته باشد ،کفایت می کند».
دکتر صادقی توصیه کرد« :کسانی که دوست دارند مطلب بنویسند ،باید مطالعه داشته باشند ،اکثر آدم ها استعداد دارند اما جرات
نوشتن ندارند ،به خود اعتماد کنید و نوشتن را امتحان کنید».

آقای عبدالمجید علیدادی:

ندای فارابی باعث همدلی بیشتر خانواده فارابی
شده است

آقای علیدادی ،رییس امور مالی بیمارستان فارابی نیز در سخنان خود ،سرمایه انسانی هر
سازمان را باالترین سرمایه هر سازمان دانست و افزود« :درست است که نشریه هزینه هایی
دارد اما این هزینه در برابر اینکه نشریه باعث شده تا خانواده فارابی شکل بگیرد و همه دست
به دست هم دادند و در نهایت بیمارستان نسبت به سالیان قبل منظم شده است ،اندک است».
وی سالروز انتشار نشریه ندای فارابی را به خانواده فارابی تبریک گفت و برای کسانی که
باعث استمرار نشریه می شوند آرزوی توفیق کرد.

دکتر مهدی خداپرست:

ندای فارابی باعث همدلی بیشتر خانواده فارابی
شده است

دکتر خداپرست ،معاون درمان و عضو شورای مشورتی ضمن تبریک انتشار و تشکر
از دکتر محمدی ،دکتر مخترع را به عنوان کسی که دارای تدبیر و اعتدال است خواند
و پیشنهاد داد تا برای ارتقای سازمان ،انتقادات در نشریه ندای فارابی منتشر شود و
سعی شود که از گروه بندی و مافیا در نشریه جلوگیری به عمل آید.

ندا ی افرابی -پاییز 1392

7

نتایج چهارمین نظرسنجی نشریه ندای فارابی  -تابستان 92
از  340پرسشنامه توزیع شده بین پرسنل بیمارستان  175نفر به سواالت پاسخ دادند 97/1 .درصد از پاسخگویان اظهار کردند
که نشریه را مطالعه می کنند.
میانگین سنی پاسخگویان  35سال و میانگین سابقه کاری آنها  11سال است

بیشتر پاسخگویان را
زنان تشکیل داده اند

بیشتر پاسخگویان در رده سنی  20تا  30سال قرار دارند

 74/1درصد مردان طرح روی جلد را مناسب و بسیار مناسب ارزیابی
کردند در حالی که این نسبت در زنان  59درصد است.

 72/2درصد مردان سرمقاله را مناسب و بسیار مناسب ارزیابی کردند
در حالی که این نسبت در زنان  56/4درصد است.

 66/7درصد مردان توزیع و پخش نشریه را مناسب و بسیار مناسب
ارزیابی کردند در حالی که این نسبت در زنان  65درصد است.

8

ندا ی افرابی -پاییز 1392

 50درصد مردان اخبار را مناسب و بسیار مناسب ارزیابی کردند
در حالی که این نسبت در زنان  52درصد است.

 63درصد مردان مقاالت علمی را مناسب و بسیار مناسب ارزیابی
کردند در حالی که این نسبت در زنان  66/7درصد است.

 50درصد مردان تنوع مطالب را مناسب و بسیار مناسب ارزیابی
کردند در حالی که این نسبت در زنان  36/4درصد است.

 55/6درصد مردان مطالب ادبی را مناسب و بسیار مناسب
ارزیابی کردند در حالی که این نسبت در زنان  48/5درصد
است.
 64/8درصد مردان صفحه بندی و گرافیک را مناسب و بسیار
مناسب ارزیابی کردند در حالی که این نسبت در زنان 58/6
درصد است.
 37درصد مردان بخش خاطرات را مناسب و بسیار مناسب
ارزیابی کردند در حالی که این نسبت در زنان  52/6درصد
است.

آیا با اختصاص ستون ثابت به برخی مطالب در مجله موافقید؟
 10عنوان از پرطرفدارترین مطالب برای اختصاص ستون ثابت
به ترتیب عبارتند از:

بیشتر پاسخگویان ( 77/8درصد) با اختصاص ستون ثابت به
برخی مطالب مجله موافق هستند.

	•طنز
	•اخبار و بیان مسائل فارابی
	•اخبار و سایر مطالب مربوط به چشم پزشکی
	•تغذیه ،خواص مواد غذایی و داروهای گیاهی و طب
سنتی
	•بازنشستگان و خاطرات پرسنل
	•شعر و مطالب ادبی
	•مطالب هنری
	•آشپزی
	•مطالب روانشناسی
	•تفسیر قرآن و نهج البالغه
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گزارش عملکرد امور رفاهی بیمارستان فارابی
در سال های  1391 ،1390و شش ماهه نخست سال 1392

برای آشنایی بیشتر همکاران با فعالیت های واحد امور رفاهی بیمارستان ،از این شماره
به گزارش عملکرد امور رفاهی خواهیم پرداخت.

لیال احمدی فرد
کارشناس امور رفاهی

 تسهیالت (بانک ملت– بانک قرض الحسنهمهر ایران)
مراحل انجام کار:
• اعالم سهمیه از سوی امور مالی دانشگاه
• اطالع رسانی از طریق بورد روابط عمومی و
سیستم اتوماسیون اداری
• ثبت نام متقاضیان از طریق اتوماسیون اداری
• قرعه کشی متقاضیان
• اعالم اسامی پذیرفته شده به امور مالی
دانشگاه طبق سهمیه
 تسهیالت بانک ملت– شعبه هجرت:وام کاال  20.000.000ریالی و 60.000.000
ریالی
وام قرض الحسنه  40.000.000ریالی
وام خودرو  70.000.000ریالی
تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران –
شعبه انقالب:
وام قرض الحسنه  50.000.000ریالی
تسهیالت بانک مهر اقتصاد– شعبه تهرانسر:
وام مهراقتصاد  100.000.000ریالی
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 بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت• بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت سالیانه از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت شاغلین دانشگاه انجام می شود.
 نرخ حق بيمه عادي (ماهانه) :سهم مستخدم شاغل7500ريال و سهم دستگاه 9000ريال• سرمايه بيمه براي هر نفر بابت فوت مبلغ  30,000,000ريال و براي قطع يا از كار افتادگي دائم عضوي از اعضای بدن حداكثر
مبلغ  30,000,000ريال مي باشد.
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 بیمه درمان تکمیلی (بیمه ایران – شرکت خدماتی آتیه سبز)مدت قرارداد بیمه تکمیلی درمان از تاریخ  1391/5/1شروع و با  2ماه تمدید در تاریخ 1392/6/31خاتمه می یابد.
مراحل انجام کار:
• شرکت در جلسات توجیهی و آموزشی با حضور مسئولین مرتبط اداره رفاه دانشگاه
• اطالع رسانی از طریق بورد روابط عمومی ،سیستم اتوماسیون اداری و ارسال پیام کوتاه
• ثبت نام متقاضیان به صورت الکترونیکی می باشد.
• پیگیری و رفع نواقص موجود در مراحل ثبت نام بیمه
• پیگیري و توزیع کارت هاي بیمه متقاضیان
• عکس دار نمودن کارت های بیمه تکمیلی و ممهور نمودن آنان
• تهیه جدول مربوط به ثبت نواقص کارت هاي بیمه تکمیلی و ارسال به دانشگاه
• ارسال مدارک مربوط به دریافت خسارات بیمه شدگان به نمایندگان بیمه مستقر در اداره رفاه دانشگاه

تسهیالت اقامتی :مشهد (هتل جم،زائرسرا ،هتل آپارتمان مروارید) -خزر
آباد ساري و رامسر
مراحل انجام کار:
• اعالم سهمیه از سوی اداره رفاه دانشگاه
• اطالع رسانی از طریق بورد روابط عمومی
و سیستم اتوماسیون اداری
• ثبت نام متقاضیان از طریق اتوماسیون
اداری
• قرعه کشی از متقاضیان
• اعالم اسامی پذیرفته شده در قرعه کشی
به اداره رفاه دانشگاه
• صدور معرفی نامه از سوی اداره رفاه
دانشگاه طبق سهمیه
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روز بینایی ،نماد مبارزه جهانی با نابینایی
شعار بینایی  :2020دیدن حق ماست
روز جهانی بینایی یک رویداد سالیانه است که با هدف
توجه به مشکل نابینایی در سطح جهان برگزار می شود.
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روز جهانی بینایی همان طور که از نامش پیداست ،روزی
است برای آنکه متعهد شویم به هر فرد روی کره زمین دید
کامل اختصاص دهیم .روز جهانی بینایی هر سال در دومین
پنجشنبه ماه اکتبر برگزار می گردد که امسال مصادف با 18
مهر ماه بود.
در سال  1990پیش بینی می شد تعداد افراد دچار اختالالت
بینایی قابل پیشگیری تا سال  2020در جهان دو برابر شوند.
این موضوع سازمان بهداشت جهانی( )WHOرا بر آن داشت
تا با همکاری آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی ()IAPB
در پی چاره ای عملی برای این مساله باشد و درنتیجه طرح
 VISION2020با هدف از بین بردن علل اصلی نابینایی قابل
پیشگیری تا سال  2020پی ریزی شد .منظور از نابینایی قابل
پیشگیری ،نابینایی است که می توان با روش های کم هزینه آن
را شناخت و به درمان یا پیشگیری از آن اقدام نمود.
در سال  ،2000پنجشنبه دوم اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی
بینایی و یک مناسبت رسمی ساالنه برای طرح بینایی 2020
در نظر گرفته شد .این روز توسط بیش از  100عضو جهانی
آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی حمایت می شود.
طرح بینایی  2020یک تالش جهانی برای محو نابینایی های
قابل پیشگیری است که با همکاری سازمان بهداشت جهانی و
آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی و اعضای بین المللی آن
شامل انجمن های تخصصی ،موسسات و مراقبت های چشمی
در حال اجرا می باشد.
درسال  1380همزمان با شروع طرح بینایی 2020در سطح
جهانی و برگزاری مراسم بزرگداشت صدمین سال تاسیس
رشته اپتومتری و با حضور نماینده رسمی طرح  2020ایران به
عضویت این طرح درآمد.
اقدامات زیر قسمتی از کارهایی است که در کشورهای دیگر
توسط گروه های مختلف در قالب طرح  VISION2020اجرا
می گردد و می تواند الگویی برای ایران باشد.
از جمله اقداماتی که متخصصان می توانند انجام دهند انجام
معاینات رایگان چشمی ،جراحی کاتاراکت رایگان ،توزیع
عینک و لنز رایگان است؛ از اقداماتی که دانشجویان در این
زمینه انجام می دهند ،می توان به برگزاری کالس های آموزشی
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طیبه دوابی
اپتومتریست

برای پیشگیری از نابینایی در مناطق دورافتاده ،ساخت
ویدئو کلیپ و فیلم های کوتاه در مورد بینایی و برگزاری
نمایشگاه های مختلف اشاره کرد .اپتومتریست ها می توانند
درآمد آن روز مطب خود را به موسسات عام المنفعه مرتبط با
مبارزه با نابینایی اهدا نمایند ،در مدارس یا رسانه های عمومی
در زمینه بیماری های منجر به نابینایی و اهمیت مبارزه با آن
سخنرانی کنند .افراد عادی نیز می توانند با برگزاری «پیاده روی
برای بینایی» ،توزیع تی شرت یا اشیای دیگر به یادبود این روز،
کاشت درخت و سایر فعالیت های مشابه در این زمینه اقدام
نمایند.
سازمان بهداشت جهانی و کنفرانس سالمتی چشم سازمان ملل
بر اهمیت عیوب انکساری به عنوان یکی از مهمترین عوامل
نابینایی تاکید می کند .از نظر مسئولین و متولیان جهانی بهداشت
عیوب انکساری تا زمانی که به وسیله عینک یا روش های دیگر
جبران نشده اند از عوامل نابینایی هستند؛ در حالی که با کمترین
هزینه می توان عوارض آنها را جبران کرد.

الزم به ذکر است که از  45میلیون نابینای مطلق و  135میلیون
نیمه نابینای فعلی در جهان بیش از  90درصد آنها در کشورهایی
زندگی می کنند که دسترسی به مراقبت چشمی محدود است و
در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه تا سال  2020یکصد
میلیون نفر دیگر به دالیل نه چندان مهم دچار نابینایی یا کم
بینایی خواهند شد که عمده ترین این علل کاتاراکت (آب
مروارید) می باشد.
 %80نابینایی های جهانی قابل پیشگیری می باشند.
 %80از  45میلیون نابینای سراسر جهان باالی  50سال سن
دارند .زنان و دختران در مجموع بیش از  2/3جمعیت نابینایان
جهان را تشکیل می دهند.
از کل خدمات مراقبت چشمی در سرتاسر جهان ،مشخص
شده است که زنها و دخترها به سختی خدمات دریافت
می کنند ( ،)%35این درحالی است که مردها و پسرها به خوبی
بیش از  %64خدمات دریافت می کنند.
بیماری هایی که در روز جهانی بینایی مورد توجه قرار می گیرند

کاتاراکت (آب مروارید) ،تراخم ،عیوب انکساری ،کم بینایی
( )low visionگلوکوم (آب سیاه) و رتینوپاتی دیابتی می باشند.
فعالیت های جهانی:VISION2020
«چگونگی بینایی جهانی» گزارشی است که توسط سازمان
بهداشت جهانی منتشر می شود .این گزارش شامل اطالعاتی
است که طی سال های آغازین این برنامه جمع آوری شده است.
شعار طرح « VISION2020حق دیدن» یا “”The right to sight
میباشد .این طرح توسط سازمان بهداشت جهانی و آژانس
بینالمللی پیشگیری از نابینایی و با همکاری  NGOهایی که در
سطح جهان در آن عضو هستند ،انجمن های تخصصی چشمی
و مؤسسات و سازمان های مراقبت چشمی اجرا میگردد.
پیامهای سازمان بهداشت جهانی برای روز جهانی بینایی ۲۰۰۸
تمرکز و توجه بیشتر در مورد حفظ بینایی افراد مسن جامعه
بود .مهمترین عامل نابینایی در سطح جهانی ،آب مروارید
است؛ به غیر از کشورهای پیشرفته و ثروتمند ،آب مروارید
هنوز علت اصلی ایجادکننده نابینایی در سطح جهانی است.

عمل جراحی آب مروارید درمان ساده ،مقرون به صرفه و
بسیار رایجی است که در کشورهای در حال توسعه توصیه
میشود.
همه ما باید حداقل سالی یک بار برای معاینه چشمانمان اقدام
نماییم این شعار امسال روز جهانی بینایی است.
براساس آمار  WHOدر سال  314 ،2010میلیون نابینا و کم بینا
در سراسر جهان زندگی میکردند که  45میلیون نفر آنها نابینا
و  200میلیون نفر دچار اختالالت متوسط تا شدید بیناییاند.
 153میلیون نفر یعنی  %75این افراد به علت ابتال به عیوب
انکساری دچار اختالل بینایی هستند که با تجویز عینک توسط
اپتومتریست ها مشکل این افراد قابل حل میباشد.
«شمارش معکوس برای رسیدن به سال  »2020آغاز شده است.
تصور کنید روزی را که مجبور نباشیم بگوییم  %4جمعیت
جهان نابینا یا معلول بینایی هستند و  %80این مشکالت قابل
پیشگیری است.
تصور کنید روزی را که توانستهایم با همکاری هم تراخم و
دیگر عوامل نابینایی را متوقف کنیم ،تصور کنید روزی را که با
معاینه بینایی و تجویز عینک ،زندگی  150میلیون نفر را به طور
موثر و همیشگی بهبود بخشیدهایم.
منابع       :

به امید آن روز...
IAPB.org
WHO.org

اولین سمینار اپتومتری در بیمارستان فارابی
محمد خجسته
اپتومتریست

به جرات می توان اذعان کرد که هدف اصلی شادروان پروفسور
شمس از تاسیس مرکز چشم پزشکی فارابی فقط درمان
بیماری های چشم نبوده ،بلکه ارتقای سطح دانش درمان و
ترویج فرهنگ پیشگیری از انواع ناهنجاری های چشمی همگام
با علم روز دنیا بوده است .همچنان که در سده اخیر شاهد
پیشرفت و ترقی علوم پزشکی در دنیا و ایران بوده ایم ،چشم
پزشکی ایران نیز در سایه تالش و از خودگذشتگی پیشگامان
این رشته نه تنها از علم روز دنیا عقب نمانده ،بلکه در پاره ای
از موارد پیشروتر و برتر است.
در این اقیانوس بیکران ،جای خالی اپتومتری شاید بیشتر از
گروه های دیگر حس می شود .با اینکه کمی بیش از  100سال
از تاسیس رشته اپتومتری در دنیا و حدود  40سال در ایران
می گذرد ،در چند سال اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر این
رشته در مدارج گوناگون بوده ایم .استمرار این فعالیت ها بویژه
در چارچوب نظم و توالی منسجم موجب حرکت رو به جلو
اپتومتری و سیر صعودی دستاوردها خواهد بود.
این امر با تکیه بر اتحاد و همدلی ،دانش محوری و خواست
گروه اپتومتری بیمارستان فارابی -که بدون شک حمایت
مسئولین را نیز همراه دارد -ما را بر آن داشت تا همزمان
با سالروز جهانی بینایی پیشنهاد برگزاری یک سمینار را با
رییس بیمارستان مطرح نماییم .با موافقت و پشتیبانی ایشان و
حمایت همه جانبه مدیر بیمارستان و امکانات سخت افزاری و
نرم افزاری بیمارستان ،گروه اپتومتری بستر را از همه نظر آماده
دیده و با تکیه بر تجارب و دانش گروه که بیش از یک سوم
آنها کارشناس ارشد هستند ،اقدام به برگزاری سمینار یک روزه
اپتومتری نموده و در این راستا از همراهی و کمک اساتید گروه
و دانشکده های توانبخشی استفاده کردیم که جای بسی تقدیر
و تشکر دارد.
سمینار از نظر علمی تقریبا با کمترین عیب و نقص برگزار شد،
گواه آن رضایت مندی کلیه شرکت کنندگان می باشد .استقبال
بی نظیر بود ،با اینکه این سمینار برای اولین بار در روز جمعه
و بدون امتیاز بازآموزی بود ،حدود  120نفر اپتومتریست و 30
دانشجوی اپتومتری از مراکز آموزشی و درمانی اقصی نقاط
کشور شرکت نمودند.
آنچه بر اعتبار این سمینار افزود حضور اساتیدی نظیر دکتر
صادقی طاری ،رییس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم
پزشکی تهران؛ دکتر خداپرست ،معاون درمان بیمارستان؛
دکتر زاهدی ،متخصص بیهوشی؛ آقای اکبری ،مدیر پرستاری
بیمارستان و دیگر اساتید و دستیاران که با حضور خویش
عالوه بر اعتبار علمی ،به ارزش معنوی گردهمایی افزودند.
آنچه از این پس متوجه ما می شود :یادآوری جایگاه حساس
اپتومترها و پویا بودن رشته اپتومتری در استمرار چنین
برنامه های علمی است.
امید است در سایه حمایت های مسئوالن و با تلفیقی از علم
و تجربه پیشکسوتان و دانش جوانان بتوانیم از عهده این
مسئولیت سنگین برآییم.

ندا ی افرابی -پاییز 1392

13

بيست و سومين كنگره سراسري انجمن چشم پزشكي ايران

به روایت تصویر
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میراث و خاطرات
تقدیم به پرستاران و همه کسانی که در درمان بیماران
زحمت می کشند
دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

آن فرشته...

بابا رسولی
گیسو علیخواه
مسئول آمار

در سال های بسیار دور یعنی دهه شصت ،اوایل خدمتم در
درمانگاهی به نام درمانگاه هشت کار می کردم که رییس درمانگاه
دکتر مواسات بود و خدمات آن آقایی به نام رسولی که همه بهش
بابا رسولی می گفتند .دستان بابا رسولی از شدت پیری می لرزید و
به خاطر مشکل تنفسی به سختی حرف می زد .بابایی مهربان بود
و بسیار کم کار! که آن هم یا به خاطر کهولت سن بود یا واقعا کم
کار بود ،نمی دانم!
خالصه رییس درمانگاه به نظم و ترتیب و نظافت اهمیت زیادی
می داد و آقای امیرلو هم که مسئول خدمات درمانگاه ها بود به
شدت همه جا را زیر نظر داشت که جایی از نظر نظافت از قلم
نیفتد .پنجشنبه ها روز شستشوی درمانگاه ها بود.
آن روزها ،بابا رسولی توی اتاق عمل سرپایی که دقیقا چسبیده به
درمانگاه هشت بود ،چای می گذاشت و در را می بست و من و
یکی از دوستان -که شاید دلش نخواد اسمشو بگم -پوتین بلند
می پوشیدیم و فقط چون بابا رسولی رو دوست داشتیم و دلمان
نمی خواست تنبیه بشه به جای او همه جا را می شستیم و من هر
از گاهی با صدای بلند ،طوری که به گوش آقای امیرلو برسه داد
می زدم «بابا رسولی اینجا خوب تمیز نشده» و او از آن طرف دیوار
داد می زد «چشم خانم االن دوباره می شورم ».باالخره ساعت ناهار
خسته از کار زیاد آن روز اما خوشحال از کاری که برای بابا رسولی
انجام داده بودیم منتظر یک استکان چای او می ماندیم و با خوردن
چای خستگی از تن به در می کردیم.
یاد آن روزها که همه دلشان برای هم می سوخت و محبت بین
همکاران زیاد بود بخیر! خدا بیامرزه بابا رسولی و خیلی های دیگر
را که دیگر بینمان نیستند؛ مثل خانم سونا محمدی ،خانم زبانی،
آقای ترکی ،آقای آقاجانلو و...
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پرستار جوان و تازهکار است و احتماال طرحی ،نمیدانم برای چه او
را برای عمل « اگزانتراسیون» یا تخلیه تمام محتویات کاسه چشم کنار
دست من قرار دادهاند .عملی که تحمل آن برای جراحان کارکشته و
پرستاران ورزیده نیز مشکل است .از کادر باتجربه و زحمتکش و توانای
اتاق عمل  3خبری نیست .وسایل را به خوبی نمیشناسد و اضطراب او
آشکار است :نگران واکنش من.
بیمار مبتال به سرطان کاسه چشم است ،پیرمردی روستایی وکوچک
اندام ،نباید اجازه داد زیاد خونریزی کند ،پرستار با تمام وجود سعی
می کند کار خود را انجام دهد اما تجربه چیز دیگری است ،تالش
او مرا به سال های دور می برد .کم کم او را در کنار خود حس
نمی کنم در واقع خود و زمان را فراموش می کنم چه برسد به او.
انترن بیمارستان سینا هستم ،روزها و شبهای کشیک درمانگاه جراحی
پر است از بیماران مختلف :تصادف کرده ،مجروحان حوادث شغلی و
نزاعهای گوناگون ،رسم بود و هست که هر حادثه چشمی به بیمارستان
فارابی و هر صدمه جسمی دیگر به بیمارستان سینا برود .رانندگان
تاکسی خود این کار را انجام میدادند و میدهند و احتیاج به آدرس
نبود و نیست ،بسیاری از اوقات دستیاران یا در بخش بودند یا در اتاق
عمل ،بیماران را معاینه میکردیم و در مواقع الزم از آنان درخواست
کمک میشد ،همکاری بود و دوستی و تالشی که هیچکس از آن
شکایت نداشت.
بیمار جوانی است که صدمه شدید بدنی دارد ،ضربه سر و قفسه
سینه؛ شکستگی های متعدد و در حالت اغما ،کاهش شدید فشار
خون به علت خونریزی و مشکل شدید تنفسی ،در لحظات پایان
عمر .رزیدنت ارشد خود را به درمانگاه رسانده است ،یک نگاه
کافی است تا وضعیت بیمار را دریابی .حرکات تشنجی بیمار
شروع شده و واقعیت تلخ پایان یک زندگی را عیان می کند .دیگر
تالش فایده ندارد و به اتاق عمل نمی رسد ،کنار دستمان پرستار
جوان تالش دارد تا از بیمار رگ بگیرد که در آن شرایط کاری است
بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن .به او تذکر می دهم که این کار
بدون فایده است چه بیمار تا لحظاتی دیگر به رحمت خدا خواهد
رفت ،نگاه او و لحن آرام و سرشار از سرزنش او را هرگز از یاد
نخواهم برد« :آقای دکتر هنوز که نمرده است باید آنچه را می توانیم
انجام دهیم».
ذهنم به اتاق عمل بیمارستان فارابی برمی گردد ،از انترنی به استادی
رسیده ام اما هنوز درس های زیادی را باید آموخت و به اطراف باز
نگریست .در درمان بیماران بسیاری کسان سهم دارند و نه فقط
پزشکان :به آنان نگاه کنید ،رنج بیشتر دارند و قدردانی کمتر و
برپای ایستاده اند بی ادعا اگر آنان را دریابید ،پزشکی را دریافته اید.

دکتر صدوق ،نفر چهارم بورد تخصصی:

تقلید از عملکرد دیگران صحیح نیست

گفتگو از:
حمیده امیدوار
عضو تحریریه

• لطفا خودتان را به طور کامل معرفی کنید.
اینجانب غالمرضا صدوق فرزند مرحوم امیر سرتیپ دوم صفدر
صدوق متولد تهران می باشم .پدرم در سال  1380به علت سرطان
به دیار باقی شتافت .مادرم خانه دار است 2 .برادر و یک خواهر
دارم وفرزند سوم خانواده هستم.
• در مورد دوران دانشجویی خود بگویید.
من با رتبه  14کنکور سراسری در سال  1377وارد رشته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم وسال  1385فارغ التحصیل
گشتم ،در سال  1388هم به عنوان دستیار تخصصی در رشته چشم
پزشکی وارد بیمارستان فارابی گشتم.

• زمانی که خبر کسب رتبه چهارم بورد را شنیدید چه احساسی
داشتید؟
احساس خاصی نداشتم .یک موفقیت بود مثل موفقیت های قبلی
چرا رشته چشم پزشکی را انتخاب کردید .چون رشته مستقلی
است و امکان مداخله تخصص های دیگر در آن کم است.
• راهکارهای ارتقای گروه خود را در آینده در چه مواردی می دانید؟
روزمرگی ،ارزش قائل شدن (عملی نه فقط در شعار)
خروج از
ّ
برای فکر وایده های نو حتی اگر اشتباه باشند چون زمینه را برای
بروز خالقیت افزایش می دهند.
• اگر حق انتخاب مجدد داشتید دوباره این رشته را انتخاب
می کردید ،چرا؟
بله حتما همین رشته را انتخاب میکردم زیرا احساس میکنم میتوانم
در آن موفق باشم.
• دانشگاه علوم پزشکی تهران را چطور؟
حتما به هرحال دانشگاه علوم پزشکی تهران جزو دانشگاه های برتر
در زمینه چشم پزشکی است.
• برای فوق تخصص چه رشته ای را انتخاب کرده اید؟
هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته ام.
• از عالیق خود بگویید ،اوقات فراغت را چگونه می گذرانی؟
(با خنده) فقط مطالعه می کنم .فقط کتاب های تخصصی می خوانم.
• تاکنون از دست بیماری عصبانی شده اید؟
یادم نمی آید اگر هم بوده سطحی وگذرا بوده است.
• الگوی شما در کار چه کسی است؟
به نظر من تقلید از عملکرد دیگران صحیح نیست من الگوی
خاصی در زندگی ندارم و کارهایی را که به نظرم صحیح برسد
انجام می دهم.
• نشریه ندای فارابی را می خوانید ،نظرتان چیست؟
گاهی در اتاق عمل نگاهی به آن کرده ام .خب باالخره بودنش بهتر
از نبودنش است البته اشکاالتی هم دارد.
• چه مطالبی از آن را می خوانید؟
برای این که مطلبی را بخوانم به چند چیز نگاه می کنم .تیتر مطلب،
• فکر می کردید درآزمون بورد حائز رتبه شوید؟
با توجه به سابقه ای که داشتم و راهنمایی های اساتید انتظار کسب نویسنده مطلب چه کسی است ،از چه منبعی استفاده شده است؛
بخصوص اگر علمی و تخصصی باشد.
رتبه را داشتم.

جناب دکتر محمدناصر هاشمیان
و خانم خدیجه حاتمی

ما نیز رد غم از دست دادن
ع ززیان اتن شریکیم

لیال احمدی فرد عزیز
به ُیمن آمدن فرشته کوچک تان
به زمین ،با آسمانی ترین
آرزوها برای پر خیر و برکت
بودن قدم های کوچکش
و روح بخشیدن به زندگی تان
تبریک ما را پذیرا باش.

دوستان تو در ندای فارابی
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بازنشستگی ،شروعی دیگر
گفتگو ها از:
لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

•یک بیوگرافی از خودتان برایمان بیان کنید.
من گیسو علیخواه اهری مهاجر هستم متولد 4
آبان  1342اهل شهرستان درگز استان خراسان
رضوی ،تا  17سالگی آنجا بودم بعد از ازدواج به
تهران آمدم و از اوایل سال 60ساکن تهران هستم
•از خصوصیت آبان ماهیها چه میدانید؟
مقاومت باال در مقابل مشکالت ،راسخ بودن
در تصمیم و خوش قولی
• چند فرزند دارید؟
 2دختر و یک پسر دارم ،دختر بزرگم لیسانس
مشاوره و روانشناسی دارد و در همین رشته
شاغل است ،دختر دومم در رشتههای هنری
(سفال ،سرامیک و کاشی معرق و قالی) فعالیت
دارد،پسرمهمدانشجویمهندسیمکانیکاست.
• از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید و
در کجا مشغول بودید؟ از این دوره بگویید؟
کارم را در بیمارستان فارابی وقتی شروع کردم که
دخترم  10روزش بود؛ مینا متولد  17شهریور 61
است و من 27شهریور 61به عنوان امدادگرشروع
به کار کردم 4 ،ماه در مجتمع دکتر دیالمه در
بهارستان دوره دیدیم  ،بیمارستان  502ارتش و
امام خمینی هم رفتم و بعد به بیمارستان فارابی
آمدم ،اولین واحدی که در فارابی رفتم درمانگاه
بود .بعد از آن حدود  2سال در کتابخانه به عنوان
مسئول کتابخانه بودم ،سال  1365دوباره به
درمانگاهبرگشتمودر درمانگاهاسترابیسممشغول
شدم که همزمان با افتتاح درمانگاه استرابیسم در
بیمارستان فارابی بود ،بعد از آن با پست مدارک
پزشکی در واحد آمار به عنوان مسئول آمار انجام
وظیفه نمودم ،از آن سال به بعد آمار بیمارستان با
من بود تا اینکه خداوند یک همکار خوب به من
هدیه کرد و در کنار من همه چیز را یاد گرفت و
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االن خودش به تنهایی از پس همه کارها بر میآید.
در  30سال خدمتم بحرانها و شادیهای زیادی
در زندگی داشتم ،داشتن فرزند بزرگترین شادی
زندگی و از دست دادن همسرم در  19دی 1379
بزرگترین غم زندگیم بود .االن هم خداوند یک
نوه به من داده که تمام خاطرات تلخ گذشته را پاک
کرده و با بودن او سعی کردم مشکالتم را فراموش
کنم ،در ضمن دامادم در این سالهای اخیر همراه و
همدم خوبی برای خانوادهام بوده است .از خداوند
برایتماممحبتهایشمتشکرم.
• اولین حقوقتان را چه کردید؟
یادمه  6 ، 5ماه حقوق نداشتم ،روزی که برای
دریافت اولین حقوقم به بانک ملی (روبه روی
بیمارستان) رفتم ،حقوق  6ماه را یکجا گرفتم
که حدود  40هزار تومان بود یادم میآید یک
النگو خریدم و یک سری بدهی داشتم که
تسویه کردم  ...خالصه جای خوبی خرج شد.
• بازنشستگی را دوست دارید؟ خوشحالید؟
بازنشستگی یک شروع دیگر است اما من
خوشحال نیستم ،چون اصال دوست ندارم
همکارانم را ترک کنم ،همه آنها و محیط کارم
را دوست دارم ،از کمک کردن به بیماران
همیشه لذت میبردم.
• برای بازنشستگی چه برنامهای دارید؟
سعی میکنم در کالسهای مختلف شرکت
کنم و از فرصتهای دیگر زندگیم استفاده کنم
ولی اگر از نظر مالی مشکلی باشد مجبورم
دوباره کار کنم.
• از خاطرات خوبتان را برايمان تعریف كنيد.
خاطرات زیادی داشتم و چند تا از آنها را برای
چاپ در نشریه ندا فرستادم ،در یکی از شبها
که در اورژانس شیفت بودم یک بچه را آوردند

که دچار پارگی قرنیه شده بود و من متوجه شدم،
دکتر وقتی ویزیت کرد به من گفت خانم قطره
بریزید ،پانسمان کنید و برود مشکلی نیست  ،من
به دکتر انترن چیزی نگفتم ،ممکن بود ناراحت
شود ،به پدر و مادر بچه گفتم گاز استریل تمام
شده باید بروم و بیاورم ،در این فاصله به اتاق
بغلی رفتم و زنگ زدم پاویون رزیدنتها و به
دکتر توضیح دادم که چشم بچه را دیدم پاره شده
و باید بستری شود ،دکتر آمد و دوباره مریض
را معاینه کرد و دستور بستری داد ،مریض را به
بخش فرستادیم ،بستری شد و همان شب عمل
شد و هفته بعد که آمد چشم بچه دید داشت؛
اگر آن شب خوب دقت نمیکردیم شاید چشم
بچه از بین میرفت .خاطرات بدم مربوط به
مجروحان شیمیایی میشود که سختترین
تجربه کاریم بود ،دیگر خاطره بدی ندارم،
خاطراتم همه خوب بوده است.
• آرزویتان چیست؟
آرزوی خاصی ندارم .ازدواج فرزندان و مشغول
به کار شدن آنها ،آرزویی است که همه دارند.
• از عاليق خود برايمان بگوييد.
شنا را خیلی دوست دارم ،هر وقت فرصت
کنم میروم و هر روز یک ساعت ورزش و
پیادهروی میکنم ،بافتنی و مطالعه هم دوست
دارم ،اهل نوشتن هستم و خاطراتم را مینویسم.
• نظرتان درباره نشريه نداي فارابي؟
نشریه خیلی خوبی است اما ای کاش از خاطرات
گذشته ،درج مشکالت پرسنل و ارائه راه حل،
مصاحبهبابازنشستگانبیشتراستفادهشود.
• بهترين همكار و دوستاني كه تاكنون
داشتهايد؛ چه كساني بودند ؟
دوست خوب خیلی داشتم نمیتوانم از بین
آنها یکی را انتخاب کنم.
• سخن آخر؟
قدر همه چیزهایی که خداوند به ما داده را
بدانیم و تا جایی که میتوانیم به مردم کمک
کنیم ،باالخره یک جایی خیر و نتیجهاش
را خواهیم دید .من هیچوقت به در بسته
نخوردم و اگر هم دری بر رویم بسته شده با
دعای خیر مردم به رویم باز شده و الحمدهلل
هیچ مشکلی نبوده که نتوانم حل کنم.
امیدوارم همیشه خوش و سالمت باشید؛ از
تمام مسئولین و همکاران عزیزم که در دوران
غم و شادی همراهم بودن کمال تشکر را
دارم و آرزوی شادی برایشان میکنم.
این ابیات هم از سوی دکتر صادقیطاری به خانم
علیخواه تقدیم شده است:

یـــک نـــفر زنگ زد از جایی
که بیا جشن و شادمانی شد
گفتمش صحبت از چه موضوعیست
گفت حیف گیسو بایگانی شد

خدمت به دیگران برایم ارزشمند است
• لطفا خودتان را معرفی کنید.
بنده فریبرز آریانهاد هستم ،متولد دی ماه
 1351در آذربایجان 17 ،سال است که
در بانک مشغول به خدمتم و حدود 3
سال هم هست که در بیمارستان فارابی
در خدمت شما و همکارانتانم.
دیپلم ریاضی هستم و االن در مقطع
کارشناسی رشته علوم بانکداری مشغول
به تحصیلم.
• بیمارستان فارابی از نظر شما چطور
است؟
من کار کردن در باجه بیمارستان فارابی
را دوست دارم و با همکاران بیمارستان
الفت گرفته ام مانند شعبه نیست که
مشتری ها گذری باشند.
همکاران بیمارستان مانند خانواده ام
هستند ،شاید این قدر که همکاران را در
بیمارستان می بینم ،خانواده ام را نمی بینم.
کار کردن در بیمارستان فارابی برایم
لذت بخش است.
• معموال کدام پرسنل را هر روز
می بینید؟
خیلی از همکاران را می بینم ،بخصوص
صندوقداران بیمارستان و همچنین آقای
شایق که از دوستان صمیمی بنده است
ولی در کل خیلی ها را می بینم حدود
 100تا  150نفر در روز ،زمان پرداخت
حقوق هم که همه را می بینم.
• مهمترین ویژگی شخصیتی شما
چیست؟
باید از اطرافیان بپرسید ،آدم عصبی ای
نیستم و سعی می کنم با همه رفتار خوبی
داشته باشم ،من همیشه سعی کردم با
مشتری راحت ارتباط برقرار کنم.
ویژگی مهم اخالقی ام نظم در کار
است؛ در حیطه کاری سعی می کنم
آدم موثری باشم و بر معلوماتم اشراف
داشته باشم.
• چقدر ورزش می کنید؟
قبال ورزش و پرورش اندام می رفتم
و االن به علت ساعات کاری دیگر
نمی توانم اما ورزش را به همه توصیه
می کنم.
• از خاطرات خوب و بد خود در
بیمارستان برايمان بگویید.
خاطره بد که اصال به ذهنم نمی آید،

همکاران در بیمارستان به من خیلی
لطف دارند.
ولی خاطره خوب زیاد دارم ،یکی
از خاطرات خوبم به همان سال اول
برمی گردد ،یک بیمار خارجی به بانک
آمد که پول ایرانی نداشت ،برای تهیه
پول ایرانی در بیرون بانک با یک نفر
صحبت می کرد احساس کردم که آن فرد
سرش کاله می گذارد ،رفتم و با کمک

از دست همکاران که نه اما با مشتری ها
یکی دو مورد بوده ،سعی کردم که جواب
ندهم و خودم را کنترل کردم ولی خب
چاره ای نیست در کار ما این مشکالت
وجود دارد ،سعی کردیم کم کنیم و با
مشتری کنار بیاییم.
• نشریه ندای فارابی را خوانده اید؟
نظرتان چیست؟
من هر بار نشریه را می خوانم ،نشریه

یکی از همکاران بیمارستان کارش را راه
انداختیم و از آن پس برای این موارد
سعی کردم این افراد را به کسی معرفی
کنم.
• پول چقدر برای شما ارزش دارد؟
پول برای کی ارزش ندارد؟! من معتقدم
انسان نباید در خدمت پول باشد بلکه
پول باید درخدمت انسان باشد.
• تا کنون کسری موجودی داشتید؟
تا دلتان بخواهد ( ...با خنده) در کل
کسری موجودی برای بانکدار و کسی
که در صندوق کار می کند یک جزء
الینفک است.
• خوشبختي را در چه مي بينيد؟
در تفاهم و کم خواهی ،واقعا هر که کم
می خواهد خدا به او بیشتر می دهد و این
برای من ثابت شده است.
اوقات فراغت شما چگونه مي گذرد؟
بیشتر کنار خانواده ام هستم.
• تا کنون از دست کسی عصبانی شدهاید؟

خوبی است .من نشریات دیگر را هم
می خوانم؛ به نظر من ندای فارابی نشریه
متوسط رو به باال است.
• در آخر اگر پیام یا سخنی دارید،
بفرمایید.
از اینکه در بیمارستان فارابی کار می کنم
خیلی خوشحالم.
بیمارستان فارابی یکی از جاهایی بوده
که توانستم در آنجا نقاط ضعف خود
را بشناسم و در اینجا چون مریض
هم می آید غیر از اینکه وظیفه ام را
انجام داده ام یک احساس رضایت هم
دارم و خدمت به دیگران خیلی برایم
ارزش دارد ،بارها شده با اینکه ساعت
کاری تمام شده ،مریض ناله کنان آمده
و خواسته که کارش را انجام دهم و
من با اینکه صندوق را بسته بودم ،سعی
کردم کارش را به نحوی انجام دهم و
در پایان از شما و همکارانتان در نشریه
تشکر می کنم.
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پنجره

دفترتعالیبیمارستانفارابی
تنها به بهتر شدن ،می اندیشد
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چند سالی است بیمارستان فارابی در مسیر تعالی سازمانی با
هدف کسب سرآمدی قدم گذاشته است؛ با توجه به شکل گیری
نگرش سیستماتیک به بحث کیفیت در این سازمان و اهمیت
تداوم آن ،وجود ساختاری متشکل از بدنه کارشناسی با دانش
مرتبط که بتواند زیرساخت مورد نیاز جهت استقرار سیستم های
مدیریت کیفیت را فراهم و حفظ نماید ،الزامی است؛ به منظور
دستیابی به این هدف ،دفتر تعالی بیمارستان فارابی شکل گرفت
و اکنون نیز در طبقه دوم ساختمان مدیریت ،با مسئولیت خانم
ریحانه شریفی به فعالیت خود ادامه می دهد و خانم ملیحه رام
نیز به عنوان کارشناس با این دفتر همکاری می نماید.
از سوی دیگر پیادهسازی استاندارد اعتباربخشی ،مفاهیم
حاکمیت بالینی و استانداردهای ایمنی بیمار به عنوان فرآیندهای
استراتژیک با هدف رسیدن به سرآمدی بالینی توسط رهبران
فارابی هدفگذاری شده است که پیگیری اجرای این مفاهیم،
حضور کارشناسانی به جز نیروی شاغل در دفتر تعالی را اجتناب
ناپذیر مینماید .با این وجود ،تعدد عناوین هرگز به معنی موازی
کاری ،وجود مرزبندی یا تملک سازمانی نبوده است؛ بلکه این
افراد همواره در قالب یک تیم عمل کرده و فعالیتهای خود را
در راستای تحقق اهداف کالن فارابی ساماندهی و اجرا نمودهاند.
در حال حاضر فعالیت های زیر در دفتر تعالی انجام می پذیرد:
 بازنگری برنامه استراتژیک و پیاده سازی نظام پایش میزانپیشرفت اهداف بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
 مشارکت در تدوین اهداف ساالنه بیمارستان (اهداف عملیاتی،اهداف کمیتههای بیمارستانی ،برنامههای بهبود کیفیت فراگیر)،
تنظیم گانت چارت و پایش میزان پیشرفت به ازای کلیه اهداف
 مشارکت در تنظیم تفاهم نامه بودجه اهداف عملیاتی ساالنهبیمارستان
 مشارکت در پیاده سازی استانداردهای بیمارستان دوستدارایمنی بیمار ،استاندارد اعتباربخشی و مفاهیم حاکمیت بالینی
 تدوین و به روز رسانی روش های اجرایی و دستورالعمل هایکاری کلیه واحدها و بخش های بیمارستان با مشارکت مسئولین
و کارشناسان مرتبط بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت
یکپارچه و استاندارد اعتباربخشی
 شناسایی و مستندسازی فرآیندهای کلیدی بیمارستان ،تدوینفلوچارت و شناسنامه فرآیندها
 -بازنگری شاخص های بیمارستان و مشارکت در تدوین
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شناسنامه شاخص ها با هدف اجرای پروژه هوش بیمارستانی
 مشارکت در کلیه کمیته های بیمارستانی ،پیگیری و اجرایمصوبات مرتبط
 تدوین چک لیست ها ،برنامه ریزی و اجرای فرآیند ممیزیداخلی ،تهیه و بازخورد نتایج و تدوین برنامه های بهبود
 اجرای پروژه بازنگری سیستم تشکیالت سازمانی متشکل ازمراحل بازنگری و بروزرسانی چارت وشرح وظایف سازمانی
و تدوین نرم افزار با مشارکت شرکت مشاور
 اجرای پروژه بازنگری سیستم آموزش کارکنان شاملبازنگری و تکمیل فرم های  ،PDPبازنگری فرآیندهای آموزش
ضمن خدمت و بدو ورود کارکنان و تدوین دستورالعمل و
فرم های مرتبط و نیز تعامل موثر با شرکت مشاور جهت تدوین
نرم افزار آموزش کارکنان
 اجرای فرآیند رضایت سنجی از بیماران و کارکنان از سال 89تاکنون
 مشارکت در محاسبه شاخص های بیمارستان و تدوینگزارش های مرتبط
 اجرای پروژه های مرتبط با حسابرسی عملیاتی هماهنگی کارآموزان و کارورزان رشته مدیریت خدماتبهداشتی درمانی در طی دوره
 هماهنگی جهت اجرای طرح های پژوهشی در حوزه مدیریتبیمارستانی و اقتصاد بهداشت
 جمع آوری سوابق و شواهد بیمارستان به منظور شرکت درفرآیند ارزیابی اداری مالی
 اجرای فرآیند خودارزیابی ،تعریف و پایش پروژه های بهبود،جمع آوری اطالعات بیمارستان در حوزه توانمندسازها و نتایج،
تدوین اظهارنامه و شرکت در فرآیندهای ارزیابی جایزه ملی
بهره وری و تعالی سازمانی
 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت کیفیت وتعالی سازمانی
 مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی و تدوین مقالهمرتبط با حوزه مدیریت بیمارستان و اقتصاد بهداشت
 مشارکت در فرآیندهای ارزیابی بیمارستان توسط مراجعباالسری در حوزه های ایمنی بیمار ،اعتباربخشی ،حاکمیت
بالینی ،ارزیابی اداری -مالی و ارزیابی EFQM
 تدوین گزارش عملکرد ساالنه بیمارستانمشارکت در مستندسازی دستورالعمل های کاری مرتبط باپروژه ( HACCPسیستم ایمنی مواد غذایی)
 استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ( )IMSمتشکلاز استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (،)ISO 9001-2008
استانداردهای مدیریت محیط زیست ( )ISO 18001و
استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای ()ISO 14001

پیام بیماران
از تمامی زحمات شما عزیزان نهایت تشکر و قدردانی را دارم .اگر لطف کنید و یک
کتابخانه برای مطالعه همراهان داشته باشید ،بسیار عالی است.

انشاهلل روزبه روز شاهد پیشرفت و ترقی بخش درمان کشورمان باشیم .برای همه پرسنل
این بیمارستان آرزوی توفیق ،سالمت ،امنیت و آرامش داریم از خداوند منان .تنها مشکل
ازدحام و مراجعه زیاد بیمار است.

به دلیل ازدحام و مراجعه از تمام نقاط کشور بعضی از قسمت ها از جمله پذیرش ،صندوق
و داروخانه و امکاناتی نظیر کپی و ...نیاز به تقویت و پرسنل بیشتر دارد.

لطفا برای همراه بیمار صندلی بهتر و راحت تر همراه با پتو بگذارید.
پاسخ ما :با توجه به حجم بیماران و کمبود فضا ،بیمارستان سعی نموده است تا حداقل امکانات را برای بیماران و همراهان
فراهم نماید و برای هریک از آنان یک صندلی تختخوابشو ،یک قطعه پتو و سه وعده غذای گرم در نظر گرفته شده است.

پیام همکاران

با سپاس فراوان از همه همکاران بزرگواری که در نظرسنجی ندای فارابی شرکت کردند ،از این پس در هر شماره به بررسی
نظرات شما می پردازیم ،امید است که رضایت خاطرتان فراهم آید.

با سالم
از شماره  19نشریه ندای فارابی ،با توجه به نیاز آموزش پرسنل در موضوع اتوماسیون اداری ،به صورت مرتب و مرحله به مرحله
آموزش اتوماسیون را در نشریه داشته ایم که معموال با توجه به محدودیت فضا در ندای فارابی ،توضیحات این آموزش هم برای
انجام یک عملیات در اتوماسیون کافی بوده است.در صورت کافی نبودن توضیحات می توانید با داخلی  2442تماس بگیرید و
یا به صورت حضوری در خدمت همکاران هستیم.
معصومه عزیزی ،رابط سازمان مجازی
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آموزش سالمت به بیمار
پـتـوز

ن گاه

قسمت دوم

در شماره پیش ،درباره پتوز ،انواع و علل به وجود آمدن آن
سخن گفتیم .در این شماره نیز در مورد جراحی پتوز و اهداف
و فواید این جراحی خواهیم نوشت و در شماره بعد از عوارض
این جراحی و دستورات پس از عمل بحث خواهیم نمود.
جراحی
عمل پتوز یک عمل رایج است که هر روز انجام میشود .تقریبا در
تمام موارد پتوز در بزرگساالن جراحی با روش بیحسی موضعی
انجام میشود .این بدان معنی است که جراح میتواند ارتفاع پلک
را وقتی که شما بیدار هستید تنظیم کند ،چیزی که بهترین شانس
برای نتیجه بهتر را به ما میدهد.

22

اهداف عمل جراحی چیست؟
اهداف جراحی باالکشیدن پلک ،به توقف پتوز که سبب بروز
مشکالت بینایی میشود ،بسنده مینماید .نتایج ایدهآل زمانی به
دست میآید که:
 .1پلک در سطح طبیعی خود قرار بگیرد.
 .2سطح پلک عمل شده با سطح پلک دیگر مطابقت داشته باشد.
 .3پلک عمل شده حد فاصل و انحنای طبیعی مطابق با پلک دیگر
داشته باشد.
 .4چشم به راحتی و به طورکامل بسته شود.
فواید عمل پتوز چیست؟
 .1جلوگیری از آمبلیوپی (تنبلی چشم) و استرابیسم (انحراف چشم)
 .2بهبود قسمت فوقانی میدان بینایی و کیفیت دید
 .3بهبود ظاهر فرد و افزایش اعتماد به نفس
 .4بهبود تقارن و تشابه با پلک دیگر
 .5برگرداندن زیبایی طبیعی به فرد
آمادگی قبل از عمل
تاریخچه
قبل از عمل بیماران نیازمند انجام آزمایش های دقیق و کاملی
هستند که شامل تاریخچه پزشکی و خانوادگی ،تاریخچه ای
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ترجمه :لقمان خوشبخت -فاطمه ایمانی
کارشناس پرستاری -کارشناس پرستاری
تدوین و ویرایش :زینب چاوشی

از داروها و واکنش های آلرژیک و همچنین بررسی و معاینه
بیمار است.
عکسهای خانوادگی وی میتواند به مشخص شدن مرحله اول یا
تغییرپذیری پتوز کمک کند .رویت عکسهایی از خانواده وی به
جراح شانس این را میدهد که اعضای دیگری از خانواده را نیز
مورد بررسی قرار دهد و بیمار با سابقه فامیلی قوی از پتوز مادرزادی
ممکن است نیاز به یک بررسی وسیع نداشته باشد.
براساس تاریخچهگرفته شده ،بیماریهای زمینهای همراه یا مولد
پتوز شناسایی میشود؛ در صورتی که تاریخچه خانوادگی فرد در
رابطه با تبهای شدید ،مشکالت و بیماریهای قلبی مثبت باشد
امکان سندرم کرنز (نوعی بیماری اختالل عضالنی) که همراه پتوز
پیشرونده ،میباشد را میدهد.
تاریخچهای از نوسانات پتوز به همراه انحراف چشم میتواند
نشاندهنده بیماری میاستنی گراویس باشد( .بیماری خودایمنی
مزمن عصبی عضالنی ،درجات مختلفی از ضعف عضالت بدن
در این بیماری وجود دارد .در طول فعالیت ،ضعف ماهیچهای
مشخص است .غالبا عضالت خاصی همانند :عضالت کنترلکننده
حرکات پلک ،صورت ،جویدن ،حرف زدن و بلعیدن را درگیر
میکند .عضالت کنترل کننده تنفس و عضالتی که گردن و پاها
را حرکت میدهند نیز ممکن است تحت تاثیر این بیماری قرار
گیرند).
سابقه سرطان ،تومورهای کاسه چشم که در مراحل اولیه یا متاستاز
میباشند ،میتواند موجب جایگیری غیرطبیعی پلک شود .ضربه یا
شکستگی دیواره کاسه چشم باعث ایجاد پتوز کاذب یا فرورفتگی
غیرعادی چشم میشود؛ بهعالوه فلج عصب سوم جمجمه میتواند
پتوز را به دنبال داشته باشد .همچنین دانستن تاریخچه مصرف دارو
یا واکنشهای دارویی و آلرژیک مفید میباشد.
تاریخچه تفاوت سایز مردمک میتواند در تشخیص سندرم هورنر
(بیماری درگیری مسیر عصب سمپاتیک) کمککننده باشد .بیمارانی
که سندرم هورنر دارند ،پتوز و تنگی مردمک چشم را در یک
سمت باهم دارند .تومورهای گردنی و مربوط به قفسه سینه در
قسمت نوک ،میتواند به رشته سمپاتیک آسیب وارد کرده و این
حالت را ایجاد کند نوروبالستوما ،یکی از شایعترین سرطانها بین
کودکان نیز باید رد شود.
تاریخچه خشکی چشم ،اشکریزش متناوب یا التهاب مزمن ملتحمه
میتواندیکعارضهخشکیچشمیابیماریسطحقرنیهایرانشاندهد.
از وضعیت چشمها و چهره فرد عکس گرفته میشود .چشم و
پلکها معاینه کامل چشم پزشکی میشوند و در صورت لزوم میدان
بینایی ثبت میشود .بسته به وضعیت چشم و پلکها مناسبترین

درمان به شما پیشنهاد خواهد شد.
توصیههای قبل ازعمل:
بیمار باید دو هفته قبل از عمل جراحی داروهایی که میزان خونریزی
حین عمل یا پس از عمل جراحی را افزایش میدهند مثل آسپیرین،
دیکلوفناک ،بروفن ،وارفارین و غیره را با نظر پزشک معالج قطع
کند یا کاهش دهد.
عمل جراحی پتوز چگونه انجام میشود؟
پس از انجام آزمایشهای الزم و مدارکی که پزشک درخواست
کرده است ،پذیرش و تشکیل پرونده انجام میشود .در بزرگساالن
عموما عمل جراحی تحت بیحسی موضعی انجام میشود.
آموزش به بیمار
عمل جراحی در اتاق عمل صورت گرفته و شما روی
یک تخت دراز خواهید کشید و قطره های بی حسی داخل
چشم هایتان چکانده می شود .پوست ناحیه عمل با مواد
ضدعفونی کننده تمیز شده و پارچه هایی دور سر شما پیچیده
می شود .عالمت هایی روی پوست پلک به وسیله جوهر قابل
شستشو کشیده می شود و سپس تزریق ماده بی حسی موضعی
انجام می شود تا به پلک بی حسی داده شود.
برای کنترل و تنظیم میزان اصالح تقویت بخیه ،نور خیره کننده
اتاق کم می شود و از شما خواسته می شود که چشم هایتان را
باز کنید تا معلوم شود که آیا بخیه ها در موقعیت مناسبی قرار
دارند یا نه؟ و اگر الزم باشد آنها را تنظیم و متعادل می کنند.
وقتی که بخیه ها در جای مناسب خود قرار گرفته باشند ،پوست
را با بخیه های غیر قابل جذب ،بخیه می کنند که البته لبه های
زخم را در محل چین طبیعی پوست بخیه می کنند تا از نظر
زیبایی ،ظاهر پلک حفظ شود ،به طوری که پس از التیام زخم
هنگامی که چشم باز است ،جای زخم خیلی قابل تشخیص
نیست .پس از اتمام جراحی ،چشم عمل شده توسط یک گاز
پانسمان می شود.
این عمل در اطفال تحت بیهوشی عمومی انجام می شود .در
اطفال تصمیم گیری برای انجام عمل بر اساس شدت پتوز و
قدرت عضله باالبرنده پلک است .اگر افتادگی پلک شدید
نباشد ،عمل تا سنین  3تا  5سالگی یعنی تا قبل از دبستان به
تعویق می افتد .به هرحال اگر افتادگی پلک باعث انسداد مسیر
بینایی شود ،در سنین پایین تر حتی در  3هفتگی نیز قابل انجام
است.
بیهوشی :این عمل یکی از معدود عملهایی است که در حالت
هوشیاری بیمار نتیجه بهتری میگیرد ،لذا ترجیحا با تزریق ماده
بیحسی موضعی و گاهی توام با داروهای آرامبخش وریدی انجام
میشود.
درخصوص کودکان یا افرادی که به شدت مضطرب هستند ،این
عمل تحت بیهوشی عمومی انجام میشود.
مدت زمان بهبودی :بسته به نوع پتوز و روش جراحی از  10روز
تا یک ماه متغیر میباشد.
دفعات عمل :اکثرا یک بار مگر در موارد خاص که افتادگی بویژه
در کودکان شدید باشد که این صورت عمل در دو مرحله انجام
میگردد.
ماندگاری :بسته به نوع پتوز متغیر است ولی در اکثر موارد در
صورت انجام صحیح عمل جراحی ماندگاری دایمی است.
ادامه دارد...

آیا می دانید؟
معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

رژیم غذایی پرچرب به مغز
آسیب جدی وارد میکند

متخصصان دانشگاه واشنگتن در آزمایش جدیدی هشدار دادند
که یک رژیم غذایی پرچرب حتی در کوتاه مدت نیز میتواند
آسیب جدی به بافت مغزی وارد کند.
این متخصصان روی مغز موشهایی مطالعه کردند که چاق
بودند و یک رژیم غذایی پرچرب را نیز دنبال کرده بودند.
آزمایشها نشان داد مصرف غذاهای چرب به قسمتی از مغز
موشها موسوم به هیپوتاالموس آسیب میرساند .هیپوتاالموس در
واقع منطقهای از مغز است که نقش کنترل احساس نیاز به خوردن
و ارسال سیگنال سیری به مغز برای دست کشیدن از غذا را بر عهده
دارد .متخصصان دریافتند نشانههای مشابهی از این گونه آسیبها
در همین منطقه از مغز انسانهای چاق نیز وجود دارد.
مایکل شوارترز ،متخصص اصلی در این مطالعه نوشته
است :ظرف  24ساعت ما رژیم غذایی موشها را به یک
رژیم پرچرب تبدیل کردیم و بالفاصله شاهد آسیبهای
منطقه هیپوتاالموس بودیم .این یافته تایید میکند که حتی در
کوتاه مدت نیز خوردن چربی زیاد موجب بروز این قبیل از
آسیبهای مغزی میشود.
متخصصان دریافتند هرچند مغز تالش میکند که به شیوهای
موثر این صدمات را ترمیم کند اما التهاب مغزی تا زمانی که
مصرف غذای پرچرب ادامه داشته باشد ،باقی میماند.

شکالت تلخ از پوستتان محافظت می کند

مصرف شکالت تلخ نه تنها احساس گرسنگی را از بین میبرد،
بلکه از پوست در برابر آفتاب سوختگی محافظت میکند.
محققان دانشگاه الوال کبک کانادا اعالم کردند ماده شیمیایی
به نام پلی فنال در شکالت وجود دارد که جریان خون را در
رگهای نزدیک به پوست افزایش میدهد و در نتیجه از پوست
در برابر اشعه مضر ماوراء بنفش خورشید محافظت میکند.
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اصطالحات چشم پزشکی
Epiphora

اشك ريزش

Irrigation and Probbing: I&P

انسداد مادرزادي مجراي اشك در اكثر موارد ،در ماههاي اول پس
از تولد برطرف ميشود و
ابتدا با تجويز آنتيبيوتيك،
داروهاي ضد احتقان در
بينيوماساژمجراياشكي
تحت درمان قرار ميگيرد.
هرگاه عاليم انسداد پس از
 9تا 13ماهگي ادامه يابند يا
عالیم انسداد خيلي شديد يا همراه با ترشح و چرك زياد باشند ،با
اين عمل مجراي اشكي توسط يك ميله نازك راهيابي (پروب) شده،
انسداد گشوده ميشود .در محاوره به آن «ميل زدن» ميگويند.
Crawford shunt

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
عضو هیات علمی -کارشناس پرستاری
Ethmoidectomy
گاهي ضمن انجام DCR

به دليل بزرگ شدن
اتموئيدكتومي:
سينوس اتموئيد الزم است آن را از مسير عمل جراحي برداشت.
Punctual agenesis

آژنزي پونكتوم :عدم تشكيل پونكتوم اشكي
Punctal plug

پونكتال پالگ :پالگ هايي موقت (از جنس كالژن) يا
طوالني مدت (سيليكون) هستند كه در پونكتوم يا كاناليكول
كار گذاشته مي شوند تا اشك توليد شده را روي سطح
چشم نگاه دارند.

از آنجايي كه درمان انسداد مجراي اشكي با ميل زدن تنها (مثال
پس از  2سالگي) با احتمال عود بااليي همراه است ،پس از
گشودن مجرا با پروب ،مسير طبيعي مجراي اشكي را لولهگذاري
میکنند ( .)intubationبه اين ترتيب مجراي اشك در اطراف
اين لوله ترميم شده و پس از خارج كردن آن (پس از  6ماه)،
احتمال بروز انسداد مجدد بسيار كمتر خواهد بود.
به دو انتهاي شنت كرافورد ،ميلههاي فلزي نازكي متصل است و
در بين دو ميله ،يك شلنگ نازك قرار دارد .اين ميلهها را از مجاري
اشكي فوقاني و تحتاني عبور داده پس از طي مسير اشک از داخل
بيني (محل باز شدن مجراي اشك به داخل بيني) خارج میکنند.
قسمت فلزي را میبرند و دو سر شلنگ را به هم گره زده ،گره
را در داخل بيني با سوچور فيكس كرده و يا در بيني رها میکنند.
Dacryocystorhinostomy: DCR

داكريوسيستورينوستومي :روشي كه در آن ارتباطي بين كيسه
اشكي و حفره بيني ايجاد ميشود تا انسداد مجراي نازوالكريمال
 bypassشود .سوچورهاي آن  10-7روز بعد از عمل برداشته
ميشود .بعد از عمل ،بيمار بايد از نظر خونريزي (بيني يا پشت
حلق) كنترل شود و كمپرس سرد بگيرد.
Bodkin tube

در صورتي كه انسداد مجراي اشكي همراه با انسداد كاناليكولها
باشد و يا بخواهند موفقيت عمل  DCRرا باال ببرند ،از اين لوله
استفاده ميشود .ساختار كلي اين شانت نيز مانند شانت كرافورد
ميباشد ،البته شكل ظاهري و طول دو سر ميلهاي آن با هم
تفاوت دارد .از طريق مسير فرعي ايجاد شده ضمن جراحي
 ،DCRاين ست را از دو پونكتوم عبور داده و از بيني خارج
مي كنند .دو سر شلنگ را به يكديگر گره زده و در بيني براي
 4-2ماه رها مي كنند .با اين روش تشكيل فيستول از مجاري
اشكي فوقاني به داخل بيني تسهيل ميشود.
24
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Sjögren’s syndrome

سندرم شوگرن :يك بيماري خودايمني كه به دليل التهاب
غدد مرطوب كننده مخاط باعث خشكي آنها مي شود.
خشكي چشم ،خشكي پوست و ساير مخاطات از عاليم
آن به حساب مي آيد.

موس یکی از کاربردی ترین ابزارهای ورودی رایانه می باشد و امروزه کمتر کسی است که در
کار با رایانه از آن استفاده نکند .با وجود اینکه این دستگاه ،وارد کردن داده ها را بسیار ساده کرده
است ولی متاسفانه به علت ایجاد پوسچرهای تکراری و طوالنی مدت امکان ایجاد صدمات
ناشی از حرکات تکراری  RSIرا فراهم می کند .این صدمات اغلب منجر به درد ،سوزش،
ورم ،ضعف عضالت ،بی حسی ،کرختی و کاهش مهارت در اندام های مرتبط می شود و برای
پیشگیری از ایجاد چنین ناراحتی هایی دانستن مفاهیم پایه و اصول ارگونومی در مورد سطح
مشترک بین رایانه و کاربرد آن ،عالوه بر اینکه می تواند از بروز این گونه صدمات جلوگیری
کند ،بهره وری و لذت در کار با رایانه را نیز به حد اکثر خود می رساند .به طور کلی در کار با
موس رایانه باید به نکات زیر توجه شود تا امکان ایجاد صدمات  RSIبه حداقل ممکن برسد.

الناز نصیرلو
کارشناس بهداشت حرفهای

1

در دست گرفتن موس :موس
را به آرامی در دست بگیرید
و آن را در محدوده مورد نظر
حرکت دهید .محکم گرفتن
موس تنش زیادی را به دست
وارد می کند.

4

3

2
حرکت موس با آرنج :برای حرکت دادن
موس مفصل آرنج را محور قرار دهید تا بدون
خم شدن مچ دست امکان حرکت فراهم شود.

از تکیه دادن مچ به لبه میز جلوگیری کنید:
بسیاری از سیاهرگ های ناحیه مچ سطحی هستند
و هر فشاری به این ناحیه می تواند جریان خون
را مختل کند و این اختالل خطر ایجاد صدمات
را افزایش می دهد.

از پوسچرهای طوالنی مدت جلوگیری کنید:
در هر ساعت  4یا  5بار شانه ها را بچرخانید و
دست و انگشتان خود را به آرامی تکان دهید.
5

7
وضعیت مچ را در موقعیت خنثی
حفظ کنید :وجود استراحت گاهی نرم از استراحت گاه مچ استفاده نکنید:
با سطح گرد شده و یا دسته صندلی تحقیقات اخیر نشان داده است که
برای استراحت آرنج موجب می شود که استراحت گاه های مچ فشار داخل تونل
حرکت موس با خم شدن وچرخش مچ کارپال را دو برابر افزایش می دهند .زیرا
دست صورت گیرد که نتیجه آن افزایش غضروف تونل کارپ بسیار انعطاف پذیر
بوده و هر فشاری را مستقیما به داخل
فشار داخلی تونل کارپ است.
تونل هدایت می کند.
6

8
شکل موس :موسی را انتخاب کنید که ساختار قرینه داشته و در حد امکان مسطح
باشد ،زیرا کف دست انسان خمیدگی آناتومیکی خاصی دارد که از برخورد کف
دست با سطوح مختلف جلوگیری می کند .اندازه موس باید با دست کاربر متناسب
باشد.

محل قرارگیری موس :برای یافتن
بهترین محل قرارگیری موس روی
صندلی خود تکیه دهید ،بازوها را در
موقعیت راحت آویزان قراردهید ،ساعد
خود را از مفصل آرنج خم کنید سطح
زیر آرنج شما ارتفاع قرارگیری موس
را تعیین می کند و درحرکت ساعد در
همین موقعیت محدوده حرکت موس را
نشان می دهد؛ به یاد داشته باشید که اگر
موس خارج از این محدوده قرارگیرد یا
به هر علتی مثل شلوغی میز و غیره دور
از صفحه کلید قرار گیرد ،دست کاربر
برای دسترسی به موس در حالت کشش
قرار می گیرد که برای رفع این مشکل
یک جایگاه برای موس در نظر گرفته
می شود.
منبع :بهداشت حرفه ای قزوین
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در مجالت شهر چه خبر؟
همکاران محترم
شاید شما وقت نکنید نشریاتی را که در سطح شهر
چاپ میشوند بخرید و مطالعه کنید ،ایرادی ندارد
ما به جای شما این نشریات را میخوانیم و مطالب
جالب آنها را در ندای فارابی برایتان به چاپ
میرسانیم تا شما هم از خواندن آنها لذت ببرید.

موبایلتان را خاموش کنید
زندگی ایده آل -شماره 124

موبایل می تواند بر سالمت مغز و
بدن تاثیر بگذارد اما نکته مهم مدت
زمان صحبت کردن است .هرچه این
زمان طوالنی تر باشد عوارضش هم
بیشتر خواهد بود .بهتر است زمانی
که از موبایل استفاده نمی کنید آن را
در کنار خود نگذارید ،در جیب خود
قرار ندهید و دورگردنتان نیندازید.
عوارض موبایل در حالت خاموش
کمتر است و اگر باتری آن را در
بیاورید تقریبا بی عارضه می شود.
قرار دادن موبایل در کنار بالشت
هنگام خواب عوارض زیادی در پی
خواهد داشت .بهتر است از زنگ
موبایل برای بیدار شدن استفاده نکنید
و آن را از خود دور نگه دارید.
به طور کلی امواج الکترومغناطیس
برای سالمت زیان دارند که در
این مورد کودکان حساس تر از
بزرگساالن هستند .کسانی که در
حوزه های مغناطیسی یا برقی با ولتاژ
باال زندگی یا کار می کنند ،بیشتر در
معرض این امواج قرار می گیرند.
برای مثال در مناطق مسکونی مجاور
با دکل های فشار قوی برق افراد
بیشتری دچار سرطان خون و سرطان
سینه می شوند.

26

ندا ی افرابی -پاییز 1392

ظهرها بیشتر از
 30دقیقه چرت نزنید

سیب سبز -شماره 99

خواب کوتاه بعد از ظهر می تواند
انرژی تازه ای به شما بدهد اما قبل
از خوابیدن ساعت را کوک کنید تا
این چرت کوتاه طوالنی نشود چراکه
محققان می گویند اگر بیشتر از 30
دقیقه در میان روز چرت بزنید ،ممکن
است به دیابت نوع دو مبتال شوید .از
نظر محققان فشار خون باال و افزایش
کلسترول بد خون از مشکالتی است که با خواب طوالنی میان روز سراغ شما
می آید .به نوشته دیلی میل ،این مطالعه که در مجله پزشکی خواب منتشر شده
است ،نشان می دهد گرچه خواب روز قدرت مغز را بیشتر می کند اما طوالنی
شدنش می تواند به حمالت قلبی و سکته مغزی هم منجر شود .بررسی های
دیگری پیش از این نشان داده که خواب بی موقع بین روز ،خطر ابتال به دیابت
نوع دو را تا  26درصد باالتر می برد.

لباس های تان را
با آب داغ بشویید
و اتو بکشید!
زندگی ایده آل -شماره 146

یکی از عوامل اصلی آلرژی های خانگی ،کرم ها و جانوران میکروسکوپی و خیلی
ریزی هستند که از گرد و غبار خانه تغذیه می کنند .این جانوران عاشق زندگی
کردن روی لباس ها ،تختخواب و عروسک های پشمالو هستند بنابراین برای از
بین بردن آنها باید همه لباس ها و ملحفه ها را داخل ماشین لباسشویی با آب داغ
بشویید و بعد هم در خشک کن انداخته و با درجه حرارت باال خشک کنید.
عروسک های پشمالو را روی تخت قرار ندهید و ملحفه ها و پتوها را حداقل
هفته ای یک بار با حرارت  50درجه سانتی گراد یا باالتر بشویید .اتو کشیدن نیز
به کشته شدن این جانوران کمک می کند .یادتان باشد هیچوقت لباس ها را در
فضای بیرون خشک نکنید.

این بیماری خاموش را جدی بگیرید!
اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که تا سن  30سالگی استحکام
استخوان های خود را بیمه نکرده اید خواندن این مقاله به شما توصیه می شود.
پوكي استخوان ،بیماری ای است که بدون عالمت خاصي بوده و معموال با
ايجاد يک شکستگي در يکي از استخوان هاي بدن ،خود را نشان می دهد .به
طور کلی اگر رژیم غذایی دربرگیرنده مواد مغذی الزم نباشد و فعالیت بدنی
نیز کم باشد ،به مرور زمان ،خطر پوک شدن استخوان ها افزایش می یابد.

فاطمه عظیمی
کارشناس تغذیه

پیشنهاد می شود برای حفظ سالمتی استخوان های خود به اهمیت مواد مغذی
زیر توجه گردد:
کلسیم موجب افزایش تراکم استخوان ها می شود .ذخيره شدن این عنصر در
استخوان  ،قبل از تولد آغاز مي گردد و تا سن  30سالگي ادامه مييابد .استخوانهاي
يک فرد سالم در این سن به بيشترين سختي خود ميرسد .غذاي روزانه هر فرد
بالغ بايد حاوي  1000تا  1200ميليگرم كلسيم باشد .البته مقدار مورد نياز برای
زنان باردار ،زنان شيرده ،سالمندان و نوجوانان بيشتر بوده و حداکثر 1500ميليگرم
می باشد؛ به عنوان مثال یک لیوان شیر یا ماست 50 ،گرم پنیر یا )4/3(%لیوان بستنی
حاوی ۳۰۰میلیگرم کلسیم است.
روی ،مس ،منیزیم ،منگنز و بور به همراه اسید آمینه لیزین و ویتامین ث به معدنی
شدن استخوانها و افزایش استحکام بافت آنها کمک می کنند .وجود این عناصر
در رژیم غذایی شما برای استخوانسازی الزم است .پس پیشنهاد می شود مواد
غذایی زیر را در وعده های روزانه خود جای دهید :لبنیات کم
چرب ،انواع گوشت وغذاهای دریایی ،حبوبات (بخصوص
سویا) ،خشکبار تازه ،یک فنجان غالت سبوس دار ،جگر
(ماهی یکبار) ،نصف لیوان انواع کلم و سبزی های
برگ سبز تیره.
ویتامین د به جذب بیشتر کلسیم و فسفر موجود در
غذاها کمک می کند و موجب افزایش استحکام بافت
استخوانی شما می شود .بهترین راه برای دریافت این ویتامین به
کمک نور آفتاب است ،معموال اگر صورت و دست ها را روزانه
 ۱۵دقيقه در مقابل نور آفتاب قرار دهید (به شرطي که کرم ضد آفتاب
روي پوست نباشد) به میزان کافی از این ويتامين بهره مند مي شوید.
پلی ساکاریدهای موجود در سویا به جذب بیشتر مواد معدنی مورد نیاز استخوان ها
از جمله کلسیم ،منیزیم ،روی و غیره کمک می کند.
و اما توصیه های پیشگیرانه:
 روزانه  3-4واحد لبنیات با چربی کم (کمتر از  )1/5%مصرف نمایید. سحرخیز باشید و صبح ها حداقل  15دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید. در برنامه غذایی خود نمک کمتری استفاده کنید .جالب است بدانید که به ازای مصرف هر 6گرم نمک طعام ۴۰ ،میلی گرمکلسیم بدن ،از دست می رود.
 حتی اگر باالی  50سال دارید تنها در صورت تجویز پزشک از مکمل های کلسیمی استفاده کنید .زیرا مصرف بیش از نیاز اینمکمل ها با افزایش شدید کلسیم در خون ،رسوب آن در کلیه ها ،باال رفتن فشار خون و غیره خواهد شد.
 مکمل کلسیم را همراه با وعده های غذایی مصرف کنید .توجه کنید این مکمل نباید همزمان با مکمل آهن و آنتی بیوتیکتتراسایکلین مصرف شود.
 از مصرف زیاد قهوه و چای ،نوشابه های گازدار به دلیل فسفر زیاد ،گوشت قرمز و مواد غذایی غنی از پروتئین ،چربی هایحیوانی و روغن جامد پرهیز کنید چون برای سالمت استخوان های شما ضرر دارند.
 از مصرف الکل و استعمال دخانیات پرهیز نمایید زیرا جذب کلسیم را کاهش داده و به پوکی استخوان منجر می شود. مفيدترين و بيخرجترين ورزش ،پيادهروي است .حتی اگر پرمشغله هستید روزی نیم ساعت پیاده روی را فراموش نکنید .اینکار به افزایش استحکام استخوان های شما کمک زیادی می کند.
منابع

 کتاب اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس2012 -سایت های علمی معتبر
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راهنمای کاربران سازمان مجازی

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

ایشان نامهای ارسال گردد و از کاربران
سیستم میباشند ،در یک گروه کارمندی
تعریف نمایید.
همچنین گروه شما میتواند از یک نفر
تشکیل شود ،گروههای تک نفره شما
کارمندانی هستند که شما همواره با آنان
در ارتباط هستید.
در پنجره باز شده چند گزینه میبینید
که به ترتیب به توضیح آنان میپردازیم:
چنانچه بار اول است که میخواهید
گروه بسازید ابتدا گزینه اضافه را کلیک
کنید؛ با انتخاب این گزینه امکان اضافه
کردن گروه جدید کارمندی وجود دارد.
در این قسمت ساختار دبیرخانه خود و
افرادی که امکان مکاتبه با آنان را دارید
را مشاهده مینمایید.
در پنجره باز شده در قسمت عنوان ،نامی
برای گروه خود انتخاب کنید .این عنوان
میتواند نام دپارتمان ،سمت کارمند یا
کارمندان مورد نظر یا اسم فرد باشد.
کلید واژه در این قسمت به شما برای

جستجوی کارمندان مورد نظرتان کمک
میکند.
برای انتخاب کارمند یا کارمندان باید در
 check boxکنار هر سمت را تیک بزنید.
زمانیکه کارمندان در یک گروه را
انتخاب کردید اگر  check boxکنار
 Hotlistرا تیک بزنید ،این امکان را به
شما میدهد که در زمان ارجاع نامه از
داخل این گروه فرد یا افرادی را انتخاب
کنید و نامه را به آنها ارجاع بزنید.
در انتها برای ساخته شدن این گروه
کلید «ثبت» و در صورت انصراف کلید
«انصراف» را انتخاب نمایید.
در این صفحه با انتخاب گزینه جستجو
گروه یا گروههای ساخته شده در لیست
پایین نمایش داده میشود ،چنانچه در
نظر دارید گروه ساخته شده را ویرایش
کنید روی عنوان گروه کلیک کرده
و گزینه ویرایش را در پایین صفحه
انتخاب نمایید ،گزینه حذف در پایین
صفحه ،گروه شما را حذف میکند.

گروههای کارمندی شخصی

به طور معمول شما نامهها یا
پیشنویسهای خود را به تعدادی از
افراد دبیرخانه یا سازمان که با آنها مکاتبه
دارید ،جداگانه یا همزمان ارسال نموده
یا ارجاع میدهید.
در حالت عادی باید هر کدام از افراد
را از ساختار دبیرخانه به عنوان گیرنده
انتخاب نمایید ،با امکان ایجاد گروههای
کارمندی این کار بسیار راحتتر انجام
میگیرد.
گروههای کارمندی شما هنگام ارجاع
نامه یا پیشنویس ،ارسال پیشنویس و
ثبت نامه و انتقال هر مکتوب رسمی بین
دبیرخانه به شما کمک مینماید.
برای ساختن گروههای کارمندی
میتوانید از سربرگ شخصی در پایین
سمت راست صفحه رابط کاربری گزینه
گروههای کارمندی شخصی را انتخاب
نمایید.
شما میتوانید در این قسمت همان تعداد
افرادی را که نیاز است همزمان برای
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غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی
arab.mplants@gmail.com
انتقادات و پیشنهادات شما خواننده گرامی
موجب انتخاب و نحوه بیان بهتر مطالب
خواهد شد.

بابونه ،گیاهی علفی ،یک ساله
و از خانواده کاسنی میباشد و
در آسیای صغیر و شمال آمریکا
پراکندگی دارد .پراکنش آن در ایران
شامل شهرهای خرمآباد ،رامهرمز،
اطراف تهران و دماوند است.
برگهای آن به صورت منقسم
ودارای قطعات باریک و دراز
است .گلهای آن به رنگ سفید
و زرد است که گلبرگهای آن
پس از شکفتن به حالت خمیده
به طرف پایین متمایل میشوند.
جزء مورد مصرف گیاه در صنایع دارویی گل آن است .از گونههای دیگر بابونه
میتوان از بابونه رومی نام برد که به مقیاس فراوان در صنایع بهداشتی و آرایشی
استفاده میشود و در بعضی کشورها به عنوان گیاهی زینتی کشت میشود .این
گیاه در سطوح وسیعی در کشورهای بلژیک ،هلند ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا کشت
میشود .اسانس بابونه رومی دارای بو و مزه تند است.گلدهی این گیاه از اواخر
بهار آغاز وتا اواخر تابستان ادامه مییابد .تحقیقات نشان میدهد هنگام خشک
کردن گیاه (اعم از گل یا پیکر رویشی) بر مقدار اسانس آن افزوده میشود.

خواص دارویی آن عبارتند از ضدتب و التهاب ،ضد تشنج ،ضد میکرب ،ضد عفونت،
ضد اسپاسم ،ضد تبخال ،هضم کننده غذا ،آرام بخش ،ضد آسم وحساسیت ،اشتهاآور
وتقویت کننده مو .بابونه در درمان بیماری های پوست ،دهان ،تنفس ،کودکان ،زنان،
گوارش ،گوش وحلق و بینی به کار می رود؛ در مصرف خارجی به صورت محلول
برای کوفتگی ،هموروئید ،التهاب و زخم کاربرد دارد.
محصوالت تجاری آن به صورت قطره ،پودر ،شامپو و کرم موجود است که در صنایع
دارویی ،بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد .عوارض جانبی از مصرف
این گیاه گزارش نشده است.

بیدمشک

عرق بیدمشک با داشتن ترکیباتی چون
تانن ،سالیسین ،ژرانیون ومقدار کمی
اسید استیک به عنوان داروی مؤثر در
تقویت قلب ،آرام بخش و رفع کننده درد
و خستگی شهرت یافته است.
دیگر خواص درمانی بیدمشک ،مقوی
اعصاب و باز کننده انسداد کبد ،نشاط
آور ،رفع کننده عطش ،ضد رطوبت
وگرمازدگی ،تقویت معده ،پایین آورنده
فشار خون ،مدر ،برطرف کننده درد
مفاصل و نقرس میباشد .عرق گلهای
آن از خوردن خود گلها مفیدتر است.
منابع:
 تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضاامیدبیگی ،جلد سوم
گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری ،جلد سوم عوارض جانبی داروهای گیاهی ،دکتر محسنتفقدی و رضا امیری ،جلد اول
 پرورش گیاهان دارویی و معطر ،مهندس ساسانجعفرنیا

بابــونه

پیام بهداشتی :تصور اینکه استفاده
تجربی دراز مدت در طب سنتی
می تواند دلیل بی خطر بودن همه
گونه های گیاهان دارویی باشد،
اشتباهی بزرگ و خطرناک است.

بیدمشک ،درختچه یا درختی است خزان کننده بومی کشور ایران و در جنگل های
جلگه ای شمال از دره چهل چای مینودشت در شرق گرگان تا دره تاالر و هراز و
نور رامسر ومنجیل آستارا تا
اردبیل و ارسباران وهمچنین
در نواحی استپی و نیمه
خشک اصفهان ،کرمان،
شیراز ،تفت و ارتفاعات
جنوبی البرز مانند توچال
دیده شده است .بیدمشک
بر خالف وجه تسمیه علمی
و نامی که به گونه آن نهاده
شده است بومی مصر نیست
و انگیزه نامگذاری و انتساب
آن به مصر همانا جمع آوری
آن از مصر می باشد .نام های
محلی آن در مناطق مختلف ایران ،در گرگان «مشبد» ،در ارسباران «پیشی پیشی» ،در
سردشت «دارفشفشه» می باشد.
پوست درخت بید دارای گلیکوزیدی به نام سالیسین است که مقدار آن در گونههای
مختلف متفاوت است .در گیاه بیدمشک ،عالوه بر ترکیباتی که در انواع بید وجود دارد،
گلهای آن دارای اسانس معطر است ،به همین دلیل در بعضی نقاط ایران از این گلها
عرق بیدمشک تهیه میکنند .بیدمشک در طب سنتی از نظر طبیعت،گل آن (شاتونهای
آن) سرد و کمی تر ،برگ آن سرد و خشک و میوه آن سرد و تر وکمی قابض است.
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چند توصیه کاری
با چاشنی تعالی
 به کارتان عشق بورزید و آن را با تعهد و خلوصانجام دهید.
 سعی کنید همیشه عضو موثری در یک تیم کاریباشید.
 همیشه به بهتر شدن کار بیندیشید و پیشنهاد خودرا مطرح کنید.

 شما عضو موثری در بیمارستان هستید.نقش خود را دست کم نگیرید.
 نحوه برخورد شما ،قبل از کیفیت کارتانمورد قضاوت قرار می گیرد .در ذهن دیگران
تصویر زیبایی از خود ایجاد نمایید.

ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

 به قوانین احترام بگذارید .آنها برای حفظ آرامش شما درمحیط کار تدوین شده اند.
دستورالعمل های کاری واحد خود را بخوانید .کار را با سلیقهو شیوه خود انجام ندهید بلکه عملکرد خود را با روش های
تعیین شده مطابق نمایید.
 بیماران و همراهان مشتریان سازمان هستند .کار ما بدونحضور آنان بی معنا خواهد بود .به آنها احترام بگذارید.

 براساس اطالعات دقیق و واقعی صحبت کنید.شایعات تنها انرژی ما را هدر می دهند.
 رهبران ارشد بیمارستان ،مسیر حرکت را نشانمی دهند ،آینده را ترسیم می کنند ،فرصت ها و تهدیدها
را می شناسند و در زمان بروز مشکل همیشه حضور
دارند .مسائلی هست که آنان می دانند و شما نمی دانید.
به رهبران خود اعتماد کنید و پشتیبان آنان باشید.

زهرا رحمانی
مسئول آموزش

::.

پس از استفاده از لیوانهای یکبار مصرف،
آنها را بشکنید تا مجددا استفاده نشوند.

.::
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::.

::.

برای نگهداری آب در یخچال ،از
بطریهای پالستیکی استفاده نکنید .سعی
کنید از بطریهای شیشهای استفاده کنید،
زیرا حداکثر آسیبی که به شما میرسانند
شکسته شدن آنها است .عالوه بر این،
به حفظ محیط زیست خود نیز کمک
کردهاید.

اگر میخواهید ظروف پالستیکی ضخیم را
که برای نگهداری انواع غذاها در یخچال
استفاده میشود ،در ماکروویو بگذارید،
حتما به قابلیت این ظرف برای استفاده
از آن در ماکروویو دقت کنید .برچسب
مخصوص ماکروویو روی ظروفی که این
قابلیت را دارند ،حک میشود.

::.

 ::.نکات مهم برای استفاده از ظروف پالستیکی و یکبار مصرف .::

استفاده مجدد از بطری آب ،بدون اینکه
قبل از استفاده مجدد آن را تمیز کنیم،
بسیار خطرناک است ،زیرا باکتریهایی
درون بطری وجود دارند که رشد میکنند
و منجر به بیماری افراد میشوند .این امر
در آب و هوای گرم بسیار شایع است،
زیرا رطوبت و گرما سبب رشد سریعتر
باکتریها میشود.

::.

شستن و خشک کردن دهانه بطری آب تا
حدی از رشد باکتریها جلوگیری میکند.

آفرینش اه

خاطرات جنگ

صبح یکی از روزهای بهاری سال  ،67که
ع
من در پادگان حضرت ابوالفضل امام حسین
ماهشهر بودم .خبر رسیده بود که قرار است
عراقیها حمله کنند .ساعت  3بعدازظهر من با
چهار ،پنج نفر از بچهها با یک تویوتای خاکی
رنگ عازم فاو شدیم .تقریبا غروب بود که ما به
اول منطقه فاو رسیدیم .همه رزمندگان با ذوق
و شوق فراوان مشغول آماده سازی تجهیزات
نظامی جهت اعزام به خط مقدم بودند .من هم
اسلحه و ماسک و بادگیر را تحویل گرفتم و
منتظر اعزام به خط مقدم ماندم.
چند تانکر شربت آبلیمو هم آنجا بود که بچه ها
با شوخی به همدیگر شربت تعارف میکردند
و میگفتند این شربت شهادت را بخوریم و
بعد به خط برویم.
آوای شهادت به گوش همه طنین میانداخت.
صدای پر شور آهنگران همه را هوایی کرده
بود .باالخره به سمت خط مقدم حرکت
کردیم .حدود ساعت  12شب بود که به خط
مقدم رسیدیم .نزدیک 200متر با عراقیها
فاصله داشتیم .بالگردهای عراقی مدام باالی
سرمان پرواز میکردند و برگههای اطالعیه
به پایین میریختند و درخواست خروج از

فراخوان

همکاران محترم
در نظر داریم در فصلنامه زمستان ندای
فارابی ،ویژه نامه ای برای چهارشنبه
سوری و نوروز داشته باشیم .از
همکارانی که تمایل دارند برای این
ویژه نامه مطلب بنویسند یا آثار هنری
عرضه نمایند و یا به هر نوعی همکاری
داشته باشند تقاضا داریم آثار خود را
تا پایان دی ماه به دفتر نشریه تحویل
فرمایند.

آیت اله اکبری
مدیر پرستاری

منطقه را میکردند و هشدار میدادند که
ساعت  5صبح کل منطقه مورد حمله قرار
میگیرد ،ولی هیچکس منطقه را ترک نکرد
تا زمانش برسد تا جواب دندانشکنی به
عراقیها بدهیم.
بعد از  5ساعت ،حدود  200متر به عقبتر
به یکی از سنگرهای گروهی برگشتیم و
بالفاصله گروهان دیگر جایش را با ما
عوض کردند .بچههای سنگر سر به سر
هم میگذاشتند و میخندیدند که «امشب
دیگه شربت شهادت رو باید یک نفس
سر بکشیم» چند دقیقه بعد صدای شلیک
تکتیر از بغل سنگر به گوشمان رسید .همه
حدس زدند احتماال این شلیکها را منافقین
برای شناسایی واعالم مشخصات موقعیت
سنگرها به دشمن میدهند ،بعد از چند دقیقه
تمام سنگر گلوله باران شد و اکثر رزمندگان
به آرزوی دیرین خود ،شهادت رسیدند.
همه جا پر از دود و آتش بود ،هیچ جا دیده
نمیشد .دو سه نفر بیشتر نبودیم که مجروح
شده بودیم و توان خروج از سنگر را داشتیم.
با وجود خونریزیای که از دست ،کتف ،پا
و شکم داشتم به سمت نیروهای خودی
میدویدم .نمیخواستم اسیر دشمن شوم،
اسارت تلخ بود همان اندازه که شهادت شیرین
بود .در این گلولهباران سرسامآور شاید چیزی
مثل معجزه بود که تیر دیگری نثار جسمم
نشد .یکی از رزمندگان مرا به پشت یکی از
خاکریزها کشید .مشخصات خودم را به او
گفتم ،خواستم اگر شهید شدم به خانوادهام
فاطمه فشندی نژاد
بهیار

اطالع دهد .شهادت در چند قدمیام بود،
نزدیکیاش را با تمام وجود احساس میکردم.
چند لحظه بعد یک تویوتای ارتشی پیش
پای من ترمز کرد ،رانندهاش را میشناختم،
در ماهشهر با من در یک اتاق بود ،در آن
اوضاع نابسامان این اتفاق چیزی مثل معجزه
بود .پیاده شد و گفت «چند دقیقه تحمل
داشته باش چند تا آرپیچی که به عراقیها
زدم اگر زنده موندم راه میافتیم سمت
بیمارستان» .زنده ماند و با سوار کردن یکی
دیگر از رزمندگان به سمت نیروهای خودی
س
حرکت کردیم .بیمارستان فاطمه زهرا
توسط عراقیها بمباران شده بود ولی شکر
خدا ناکام مانده بودند .بعد از ویزیت و ارائه
کمکهای اولیه با سایر مجروحان که حدود
 40نفر بودند با یکی از اتوبوسهایی که همه
صندلیها را در آورده بودند به بیمارستان
امام خمینی اهواز منتقل شدم .اتوبوس در راه
برگشت بمباران شد ولی به ما اصابت نکرد.
چند نفر از مجروحین در راه شهید شدند.
در بیمارستان امام خمینیره دستور سریع
جراحی شکم را دادند ولی جراح نبود،
پزشک جراحی را از بیمارستان دیگر آوردند.
شنیدم که میگفتند «اگر تا چند دقیقه دیگر
جراحی نشود زنده نمیماند» .بعد از چند
لحظه به خاطر خونریزی از هوش رفتم ،به
هوش که آمدم گفتند عمل با موفقیت انجام
شده است؛ به بیمارستان امام رضاع مشهد و
بعد از آن به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال
داده شدم .گویی قسمت بود که زنده بمانم.
آن روزها همه خالص بودند ،خدا در دلهای
همه جریان داشت ،رزمندگان برای شهادت
در راه خدا دعا میکردند .با همه سختیها و
دشواریهایی که بود آن روزها کالس ایثار
بود و پاکی و خلوص .یاد آن روزها بخیر!

بگذر ز من

این عاشقی بر من تو را ،بیچاره و محزون کند
این زندگی با تو مرا ،آشفته و مجنون کند
				
عشـــق تو گــر باشد مرا ،آرامش جان و تنم
عشق توام جان مرا ،دلــداده و مفتون کند
				
ایــــن زندگی بی تو مرا ،تاریــکی زندان بود
گر در نـظر باشی مرا ،ماه شب تابون کند
				
این گـــرمی آهت مرا ،شعــله کشد بر خرمنم
اوج نــگاه تو مرا ،دلبسته و محصون کند
				
بگذر ز من ،تاب مرا ،هرگـــز نباشد این چنین
گه والـه و شیدا مرا ،گه شبنم تلخون کند
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ع
 19آذر  ....................................والدت امام موسی کاظم
 25آذر  ..........................................................روز پژوهش
 30آذر  ..........................................................................یلدا
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انتخاب از :فاطمه رنجبران
کارشناس پرستاری

افنوس
پایگاه اینترنتی عاشورا
انتخاب از :محبوبه درودیان
عضو تحریریه

روز عاشورا
ع
و دعای امام حسین

در آسمان دنيا هيچ سپيده بامدادي همچون فجر روز دهم محرم با مصيبتها
و غمهايش ندميده است و خورشيد ،هيچگاه همچون خورشيد آن روز با
اندوه و دردهايش طلوع نکرده است؛ زيرا در تاريخ هيچ حادثهاي وجود
ندارد که با فجايع و دردهايش از آن صحنههاي اندوهبار برتر باشد که در
روز عاشورا بر صحراي کربال نمايان گشت؛ چون محنتي از محنتهاي دنيا
و غصهاي از غصههاي روزگار باقي نماند که بر ريحانه رسول خدا صلي
اهلل عليه و آله جاري نگشته باشد .امام زين العابدين عليه السالم ميفرمايد:
«روزي نيست چون روز حضرت حسين عليه السالم که سي هزار نفر به
سوي او شتافتند و ادعا ميکردند از اين ا ّمت هستند و هر کدام از آنان با
(ريختن) خون آن حضرت به خداوند تقرب ميجستند در حالي که وي،
آنان را به ياد خدا ميانداخت ولي پند نگرفتند تا اينکه او را به ظلم و ستم و
تعدي به قتل رساندند».
امام بزرگوار در سپيده دم روز عاشورا ،نماز را آغاز کرد که بنا به گفته مورخان،
خود و يارانش ،به علت عدم وجود آب نزد آنان ،براي نماز تيمم ساختند و
خانواده و يارانش به آن حضرت اقتدا نمودند ،پيش از آنکه تعقيب نمازشان
را به پايان برسانند ،طبلهاي جنگ در اردوگاه ابن زياد ،نواخته شد.
سرور آزادگان خارج شد ،صحرا را ديد که از سواران و پيادگان پر شده است
و شمشيرها و نيزههاي خود را کشيده و تشنه ريختن خون وي و نيکان اهل
بيت و يارانش هستند تا مزد ناچيزي از فرزند مرجانه به دست آورند.
حضرت ،مصحفي را طلبيد و آن را بر سر خود گذاشت و تضرع کنان روي
به خدا کرد و گفت« :خداوندا! تو مورد اعتماد من در هر اندوه و اميد من در
هر سختي هستي ،تو در هر امري که بر من نازل شود ،مايه اطمينان و قدرت
من هستي ،چه بسيار اندوهي که قلب در آن سست ميگردد و قدرت در آن
اندک ميشود و دوست در آن فرو ميگذارد و دشمن در آن زبان به طعنه
ميگشايد ،آن را به درگاه تو عرضه نمودم و از آن به پيشگاهت شکايت
بردم -به خاطر رغبت من به تو نه به ديگري -تو آن را گشايش دادي و آن
را دور ساختي و کفايت نمودي ،تو سرپرست هر نعمت و دارنده هر نيکي و
سرانجام هر خواستهاي هستي».
در اين دعا ،عمق ايمان حضرت ديده ميشود که در همه کارهاي مهمش
به سوي خدا باز ميگردد و به او اخالص مي يابد ،خداوند سرپرست او و
پناهگاهي است که در هر امر مهمي که بر او پيش آيد به آن پناه ميبرد.
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نمــاز

انتخاب از :حسین نباتعلی در مسابقه تابستان 46،نفر شرکت کردند که از
نگهبان
این تعداد  45نفر به تمام سواالت پاسخ صحیح
داده بودند؛ از میان آنها دو نفر به قید قرعه
انتخاب شدند:
 -1آقای اسماعیل تربتی (همکار بخش مردان)2
 -2خانم مهرانگیز بخشی (کارشناس بیهوشی)

ارزنده رتین گوهر مقصود نماز است
زیبنده رتین هدهی معبود نماز است
			
کوبنده رتین اسلحه مکتب توحید
کز ریشه کند خصم تو انبود نماز است
گفتم هب خرد پاهی دین نبوی چیست؟
فریاد ربآورد و بفرمود نماز است
			
این نکته رسول مدنی گفت هب سلمان
س ّری که هب توفیق تو افزود نماز است
			
فرمود علی شیرخدا ساقی کورث
			
رد مکتب ما شاهد و مشهود نماز است
ّ
گویند که با فضه چنین افطمه فرمود
سرچشمه لطف و کرم و جود نماز است
		
رد دادگه عدل خدا روز قیامت
از صلح حسن مقصد و مقصود نماز است
از آمدن کرب و بال آنچه هب عالم
مقصود حسین بن علی بود نماز است
ای آنکه تویی منتظر مهدی موعود
رمزی که نماید فرجش زود نماز است
آرنوز که آید ز پس رپده غیبت
اول هدف مهدی موعود نماز است
ای دوست بگو ات همه خلق بدا نند
مقصود حق از خلقت موجود نماز است

پاسخ مسابقه قبل -1 :موش صحرایی  -2کربوهیدرات های
پیچیده  -3آکرولئین  -4برقراری توازن ،انتظارات بیماران،
ارائهدهندگان خدمات بهداشتی  -5مادرزادی و اکتسابی  -6باید
موضوع انتخاب شده باشد -7 .توتفرنگی ،سیب ،پرتقال ،لیمو،
هویج ،غالت سبوسدار (نوشتن دو مورد کافی بود)  -8لیزا آنتونیوماریا
 -9میبومین  -10تحلیل ریشهای خطا (تعریف نیز قابل قبول بود).
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همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را
حداکثر تا اول بهمن ماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید.
		
سمت:

		
نام و نام خانوادگی:
واحد محل خدمت:
 -1تاریخچهای از نوسانات پتوز به همراه انحراف چشم میتواند
نشاندهنده  ....................................باشد.
 -2مصرف غذاهای چرب به کدام قسمت مغز آسیب می رساند؟

 -3برای حرکت دادن موس ،کدام مفصل دست را باید محور قرار داد؟
 -4چه مقدار کلسیم باید در غذای روزانه افراد بالغ وجود داشته باشد؟
 -5یلدا به چه معناست؟
 -6انار و هندوانه دارای ترکیبات و رنگدانههایی موسوم به..............
هستند که این رنگدانههای مفید  .............................را خنثی میکند.
 -7فال سوزن در کدام شهر ایران رواج دارد؟
 -8دو مورد از خواص دارویی بابونه کدام است؟
 -9مشتریان بیمارستان چه کسانی هستند؟
 -10خواب طوالنی بعدازظهر موجب پدیدآمدن چه بیماری هایی
است؟
لطفا فقط پاسخ سواالت را در برگهای جداگانه بنویسید و به دفتر
نشریه تحویل بفرمایید.
ضمنا تعداد برندگان از  2نفر به  3نفر افزایش خواهد یافت.
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صب
مش
گ
ربآی ای ح تااقن ا ر زندیک روز آمد
که بگرفت این شب یلدا مالل از ماه و رپوینم

یلدا  ،زاد روز خورشید

ایرانیان باستان به اهمیت شادی در زندگی آگاه
بودند و به همین دلیل ،مناسبتهای بسیاری
را برای جشن و شادی کردن برگزیدهاند.
در ايران باستان ،در دي ماه ،چهار جشن
برگزار میشد كه در نخستين روز ،روز
هشتم ،پانزدهم و بيست وسوم این ماه
بود و هم اكنون از اين چهار جشن ،فقط
شب نخستين روز دي ماه را با نام «شب
يلدا» جشن ميگيرند .در زمان ابوريحان
بيرونی به دی ماه« ،خور ماه» (خورشيد ماه)
نيز ميگفتند .دی ،ماهی بود که آيينهای
بسياری در آن برگزار ميشد و نخستين
روز آن «خرم روز» نام داشت .از آنجا که
نخستين روز دی ماه ،کوتاهترین روز سال،
پس از بلندترين شب سال است ،پيوند آن
با ماه و خورشید که هر یک مظهر نور و
روشنایی در شب و روز است ،معنايي ژرف
مييابد؛ بنابراین ،ایرانیان سدههای پیشین،
در ذهن کنجکاو خود حکایتهایی برای
آن ساختهاند و به این زمان به ظاهر سرد و
ظلمانی ،با دیدهای امیدبخش نگریستهاند و با
این نگرش ،يلدا در افسانهها و اسطورههای
34
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ايران باستان ،حديث ميالد عشق است که
هر سال در «خرم روز» تکرار میشود.
در فرهنگ ایرانیان باستان ،يلدا زادروز ايزد
مهر يا ميتراست .یلدا واژهای سریانی به
معنای میالد و منظور از میالد ،تولد خورشید
است؛ این شب به جز یلدا ،نامهای دیگری
هم دارد که از جمله ابوریحان بیرونی از آن
با نام «نود روز» یاد میکند که کنایه از نود
روز فاصله تا نوروز و بهار است؛ اما دیگر
نام معروف این شب« ،شب چله» است
که اشاره به چله زمستان دارد .زمستان (و
همین گونه تابستان) دربردارنده دو چله
است :چله بزرگ و چله کوچک.
در برخی منابع از جمله بیشتر فرهنگها،
این نامگذاری را از این جهت توجیه
کردهاند که چله بزرگ  40روز (اول دی
تا  10بهمن) و چله کوچک 20روز( ،از
 10تا پایان بهمن) است اما از نظر برخی
دیگر ،هر کدام از دو چله 40 ،روز است:
چله بزرگ از اول دی تا  10بهمن و چله
کوچک از  10بهمن تا  20اسفند.
عدهای دیگر نیز چله بزرگ و کوچک را از

انتخاب از :بهارک صالحی

منبع :دانشنامه ادب فارسی

نظر میزان سرمای آن توضیح دادهاند؛ یعنی
چله بزرگ كه از روز يكم دي ماه آغاز
مىشود و تا دهم بهمن ماه ادامه دارد ،چهل
روزى است كه شدت سرما در آن زياد است
و چله كوچك که از دهم بهمن تا بيست
اسفند ادامه مىيابد از آن جهت كوچك
خوانده شد كه سرما در آن كمتر است.
دقت در معنای یلدا و دالیل نامگذاری دو
چله ،به گونهای فلسفه یلدا را نشان میدهد.
درباره فلسفه شب یلدا و جشن گرفتن آن
توضیحات بسیاری نقل شده است؛ این که
«ایرانیان عهد باستان تضاد طبيعت را خوب
مى فهميدند؛ تضاد سرما و گرما ،روشنى و
تاريكى و نيكى و بدى.
اين گونه بود كه براى هر قطب ساالرى
برگزيدند و يكى را اهريمن و ديگرى را
اورمزد ناميدند .در اين ميان سرما ،زاده
اهريمن بود و بنابراین ،در طوالنىترين شب
از شبهاى سرد سال ،گردهم تا صبح در كنار
نور و روشنى بيدار مىنشستند تا از پليدى

اهريمن
در امان باشند.
در قديم كه آتش،
روشنىبخش خانهها
بود ،همگى تا صبح در كنار
آتش مىنشستند و از خاموش
شدن آن جلوگيرى مىكردند؛ چرا كه
معتقد بودند در خاموشى ،ارواح
زيانگر به خانهها مىتازند ».به باور
پيشينيان ،در پايان اين
شب دراز كه آن
را اهريمني
و نامبارك
ميدانستند،
عاقبت ،تاريكي
روشنايي
«شكست» ميخورد و
«پيروز» و خورشيد «زاده» ميشود و روزها
رو به بلندي مينهد.
این نقل از فلسفه شب نشینی ،هر چند با جشن
گرفتن آن سازگار نیست ،میتواند بیانگر
توجیهی از لزوم شبنشینی و شبزندهداری
در شب یلدا برای عوام باشد؛ زیرا بدیهی
است که ایرانیان با تاریخ درخشان فرهنگ و
تمدن که رویدادهای سماوی و نجومی را به
دقیقترین شکل ممکن محاسبه میکردند (از
جمله همین تعیین دقیق آغاز و پایان فصول
و تشخیص بلندترین و کوتاهترین شب و
روز سال در قرنها پیش ،بدون ابزارهای
دقیق امروزی) نمیتوانستند بر اساس این
خرافات سنتگذار باشند.
توجیهی دیگر آن است که «در ايران باستان،
نوروز آغاز روشنايي و نشانهاي از بزرگي و
كرامت آفريدگار و يلدا نشاني از تاريكي،
سرما و اهريمن است و براي آنكه مردم
استيالي خود را بر اهريمن نشان دهند ،يلدا
را در جشن و سرور ميگذراندند» که این
توجیه با جشن سازگار است.
به طور کلی این نکات را میتوان به عنوان
عوامل موثر بر اهمیت دادن و جشن گرفتن
شب یلدا در ایرانیان باستان نام برد:
 -1مهربانی :ايرانيان باستان ،يلدا را شب

تولد ميترا يا الهه مهر ميناميدند و آن را
پاس ميداشتند؛ از اين رو ،در اين شب،
هر كسي سعي ميكرد مهربان باشد و بر
مهرباني ديگران ارج گذارد.
 -2شادی :شاد زيستن و با نشاط بودن بخشي
از فرهنگ زيستي ايرانيان باستان بود كه اين
رويكرد برگرفته از روح زيبا ،طبع سليم و
ذوق سرشار آنان بود .از آنجا که شب يلدا
طوالنيترين شب سال است و تاریکی مظهر
اهریمن و پلیدی،ميتوانست به خاستگاهي
براي غمبار بودن تبديل شود؛ اما ايرانيان با
نگاه مثبت به این فرصت و شادي كردن در
اين شب ،آن را مقهور روح لطيف و زيباپسند
خود كردهاند و يلدا را به يكي از زيباترين
شبهاي سال تبديل نمودهاند.
 -3اميد به زندگي :سختکوشی و امید به
زندگی از ديرباز در فرهنگ ايراني جايگاهي
ويژه داشت و لذا روح سرشار از نشاط ايرانيان،
هميشه به دنبال آن بود كه از شرایط سخت
زندگی به در آمده و به زندگی همراه با سالمت،
تندرستی و شادي ادامه دهد و در شب يلدا که
سياهي ،تباهي و ناراستي مستولی است ،امید
به روشنایی ،بهزیستن و راستی که به زودی

خو ا هد
آمد ،طلیعه آغاز
دوباره زندگی است.
همان گونه که اشاره شد،
محاسبه دقیق روزهای
سال و تعیین شب یلدا و
جشن گرفتن آن برخاسته
از نبوغ ایرانیان باستان و
پیشرفت تمدن آنان بود.
این رونق فرهنگی و تمدنی که با عظمت
سیاسی و جغرافیایی نیز همراه بود ،از
همان زمان از سوی دیگر ملل دنیا تقلید یا
اقتباس میشد و به همین دلیل بسياري از
سرزمينهاي كهن ،در تقلید از جشن یلدا
یا خرم روز ایرانیان ،به شگون و ميمنت
رهايي خورشيد از چنگ شبهاي اهريمني
و زايش خورشيد ،آغاز دي را شروع سال
خود قرار دادهاند.
یلدا و نمادهای آن به آيين و مراسم
مسيحيان نیز در كريسمس راه یافت؛ مثال
به جای درخت سرو که در شب یلدای
ایرانی با دو رشته نوار نقرهاي و طاليي
آراسته میشد ،درخت كاج را تزيين كرده
و همچنان تزیین میکنند.
همچنین يلدا از نظر معني معادل كلمه نوئل
از ريشه ناتاليس رومي به معني تولد است
و نیز گفته میشود که لباس و کالهی که
در سال نو میالدی ،افرادی به نام بابانوئل
می پوشند نیز همان لباس و کاله موبدان
ایرانی است.
در این باره پیش از این در شماره  4و5
ندای فارابی صفحه  19نوشته ایم.
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سمیه اسدی

کارشناستغذیه

 توجه نمایید که میوهها حتما باید تازه باشد؛ در ضمن میوه های کوچک و ارزان قیمتنیز به اندازه میوه های بزرگ سرشار از
ویتامین و ترکیبات موثر برای سالمت بدن
است و اندازه میوه تاثیری در افزایش مواد
مغذی موجود در میوه ها ندارد.
 مردم در گذشته به بهانه شب یلدا از میوههایبیشتری استفاده میکردند تا منابع معدنی،
ویتامین و آنتیاکسیدان را تامین کنند زیرا در
روزهای برفی و بارانی تهیه میوه سخت بود
اما اکنون با در دسترس بودن میوهها در تمام
فصول نیازی به زیادهروی دریک شب نیست
و باید جانب اعتدال رعایت شود.
 انار و هندوانه دارای ترکیبات و رنگدانههاییموسوم به لیکوپن هستند که این رنگدانههای
مفید رادیکالهای آزاد را خنثی میکند.
همچنین انار و هندوانه سرشار از ویتامین
ث ،مواد معدنی مانند پتاسیم و منیزیم و
دیگر ترکیبات مفید است .فیبرهای موجود
در انار موجب رفع یبوست و خشکی
مزاج می شود؛ فیبرهای غیرقابل حل در
انار موسوم به پکتین نیز نقش موثری
در کاهش سرعت جذب چربی و
قند خون دارد .فیبرهایی که از
میوه ها دریافت می کنیم،
دستگاه گوارش را از
سرطانی شدن
دور
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می کند؛ سرطان انتهای روده بزرگ بر اثر
به هم پیوستن و تراکم مواد مصرفی ایجاد
می شود که فیبرهای میوه ها می تواند از آن
پیشگیری کند.
 نکتهای که دیابتیها باید به آن توجه کننداین است که هندوانه از جمله میوههایی
است که قند موجود در آن به سرعت منجر
به افزایش قند خون شده و بیماران دیابتی
باید به میزان خیلی کم هندوانه مصرف کنند.
 آجیل مصرفي در شب یلدا حاوي موادمغذي و ريزمغذيهايي مانند ويتامين آ،
فسفر ،مواد معدنی روی ،پتاسیم ،منيزيم و
داراي ترکيبات امگا 3هستند که اين مواد
مغذي نقش مهمي در بدن ايفا ميکنند.
همچنین منبع عالی پروتئین به شمار میرود.
آجیل دارای انرژی و چربی باالیی نیز است،
چربی موجود در این مواد ،هر چند مضر
نیست اما از لحاظ خاصیت افزایش وزن
همچون انواع روغنها عمل میکند .از
این رو افراد باید در مصرف اینگونه مواد،
نهایت دقت را بکنند و میزان استفاده از آنها
را نه ممنوع ،بلکه کاهش دهند .میزان توصیه
شده برای مصرف آجیل 30 ،گرم در روز
است.

خوراکی اهی شب یلدا

نکات زیر برای حفظ سالمتی در شب
یلدا می تواند مفید باشد:
 چون در این شب معموال خانواده ها،میوه و آجیل بیشتری می خورند ،بهتر است
شام مصرفی حذف یا حداقل سبک و کم
حجم تر میل شود.
 با توجه به مضر بودن استفاده ازتنقالتشور و ترش و شیرینی برای سالمتی
بخصوص قبل از خواب ،استفاده از این
مواد غذایی به علت روغن موجود در آنها،
عمل هضم را سختتر میکند ،لذا توصیه
میشود به جای استفاده از این مواد از میوه
برای گذران اوقات شب یلدا استفاده شود.
 اصول تغذیه صحیح در این شب حفظاعتدال است .برخی از افراد از ابتدای شب
یلدا تا انتهای آن با پرخوری ،به یک باره
حجم زیادی از کالری را وارد بدن خود
می کنند که ممکن است عوارض گوارشی
و اضافه وزن را به همراه داشته باشد.
 فاصله زمانی بین خوردن تا خوابیدنباید حداقل  3ساعت باشد
تا معده استراحت کند.

انتخاب از :ریحانه شریفی

منبع :دانشنامه آزاد ویکیپدیا

آداب یلدا رد شهراهی اریان

ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که آخرین شب
پاییز را که طوالنیترین شب سال است تا سپیده دم
در کنار یکدیگر بیدار میمانند .آیین شب یلدا
یا شب چله ،در شهرهای ایران ،گوناگون
است که در اینجا آداب یلدا را در چند
شهر با هم میخوانیم.
در خراسان واژه یلدا هرگز به کار برده
نشده است و در تمام ادوار تاریخی تا
آنجا که اسناد مکتوب وجود دارد ،شب
چله یا چله نشینی به کار رفته و در
این شب طوالنی مراسم خاصی وجود
داشته که به آن شب چراغانی یا شب
چراغ می گفتند که هر میهمانی برای رفتن
به شب نشینی ،چراغی را همراه خود می برده
است؛ در شهرهای خراسان خواندن شاهنامه
فردوسی در این شب مرسوم است .یکی از
آیینهای ویژه شب چله در استان خراسان رضوی
و خراسان جنوبی برگزاری مراسم «کف زنی» است.
در این مراسم ریشه گیاهی به نام چوبک را که در این
دیار به «بیخ» مشهور است ،در آب خیسانده و پس از چند بار
جوشاندن ،در ظرف بزرگ سفالی میریزند .مردان و جوانان فامیل
با دستهای از چوبهای نازک درخت انار ،آن را ساعت ها در هوای
سرد به هم میزنند تا به صورت کف سفت درآید و ماده ای شبیه
گز اصفهان شود .کف آماده شده در پایان با مخلوط کردن شیره و شکر
آماده خوردن شده و پس از تزیین با مغز گردو و پسته برای پذیرایی مهمانان برده
میشود .مردم گیالن حتما هندوانه را فراهم میکنند و معتقدند که هر کس در شب
چله هندوانه بخورد ،در تابستان احساس تشنگی نمیکند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد.
«آوکونوس» یکی دیگر از خوردنیهایی است که در این منطقه در شب یلدا رواج دارد و به روش خاصی تهیه میشود .در فصل پاییز،
ازگیل خام را در خمره میریزند ،خمره را پر از آب میکنند و کمی نمک هم به آن میافزایند و در خم را میبندند و در گوشهای خارج
از هوای گرم اتاق میگذارند .ازگیل سفت و خام ،پس از مدتی پخته و آبدار و خوشمزه میشود که آن را با گلپر و نمک در سینهکش
آفتاب میخورند.
مردم استان قزوین نیز همچون دیگر هموطنان ایرانی ،این آیین كهن را با رفتن به خانه بزرگترها میگذرانند .به عقیده بزرگترها آوردن میوههای
مختلف خشك و تر و میوههای سرخ فام كه به «شب چره» معروف است ،همراه با خوراكیهای دیگر شگون داشته و زمستان پر بركتی را نوید
میدهد .در این شب ،اغلب مردم قزوین با خوردن سبزی پلو با ماهیدودی و سپس هندوانه ،انار ،انواع تنقالت از جمله كشمش ،گردو ،تخمه،
آجیل مشگلكشا و انجیر خشك ،شب نشینی خود را به اولین صبح زمستانی گره میزنند .به عقیده مادربزرگهای قزوینی ،اگر دراین شب ننه
سرما گریه كند باران میبارد ،اگر پنبههای لحاف بیرون بریزد برف میآید و اگر گردنبند مراوریدش پاره شود تگرگ میآید.
سفره مردم شیراز مثل سفره نوروز رنگین است .مرکبات و هندوانه برای سرد مزاجها و خرما و رنگینک برای گرم مزاجها موجود است.
حافظخوانی جزء جدانشدنی مراسم این شب برای شیرازیهاست .البته خواندن حافظ در این شب نه تنها در شیراز مرسوم است ،بلکه
رسم کلی چلهنشینان شدهاست.
همدانیها در شب یلدا فالی به نام فال سوزن میگیرند .همه دور تا دور اتاق مینشینند و پیرزنی به طور پیاپی شعر میخواند .دختر
بچهای پس از اتمام هر شعر بر یک پارچه نبریده و شسته نشده ،سوزن میزند و مهمانها به ترتیبی که نشستهاند ،شعرهای پیرزن را
فال خود میدانند .همچنین در مناطق دیگر همدان تنقالتی که مناسب با آب و هوای آن منطقهاست نیز در این شب خورده میشود .در
تویسرکان و مالیر ،گردو و کشمش و مویز نیز خورده میشود.
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انتخاب از :خاطره وکیل التجار
منبع :غذاهای سنتی

آشپزی یلدا

خشیل

خشیلیکیازغذاهایآذریاستکهبهخاطروجود
کالری باال مقاومت بدن را در مقابل هوای سرد باال
میبرد و به همین دلیل در شب یلدا خورده میشود.
مواد الزم (برای  4نفر):
• یک پیمانه بلغور گندم
•  6قاشق غذاخوری آرد گندم
• یک لیتر آب سرد
• شیر و عسل و کره به مقدار دلخواه
طرز تهیه:
بلغور رو چند ساعت با آب سرد خیس کنید و سپس بگذارید تا با حرارت مالیم خوب
بپزد؛ حاال آرد را برای چند دقیقه روی حرارت مالیم تفت بدید تا خامی آن گرفته شود و
بعد آب و بلغور رو بهش اضافه کنید و هم بزنید تا کامال غلیظ شود.
برای سرو آن را توی ظرف گودی بریزید و شیر و عسل گرم را وسط آن خالی کنید.
بعضی ها کره آب شده را هم روی این غذا می ریزند.

خورش ناردون

کلم پلو
این غذا مخصوص شیراز است ولی در
شهرهای دیگر نیز طبخ می شود.
مواد الزم:
• نیم کیلو گوشت چرخ کرده
• یک لیوان آب گوشت
• دو عدد پیاز
• آرد نخودچی به میزان الزم
• نمک ،دارچین و زعفران به میزان الزم
• یک عدد کلم برگ سفید بزرگ
• سه قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
•  4پیمانه برنج
• روغن به میزان الزم
طرز تهیه:
گوشت چرخ کرده را با ادویه ،نمک ،یک
پیاز رنده شده و آرد نخودچی ورز بدهید
و کوفته های ریز درست کنید و توی روغن
سرخ نمایید.
سپس کلم برگ را رشته رشته خرد کنید و
تفت مختصری بدهید تا کمی نرم شود .یک
پیاز و رب گوجه فرنگی را به آن اضافه
کنید و آب گوشت را روی این مواد بریزید
و بگذارید بپزد .بعد کوفته های سرخ شده
را توی آن بریزید.
برنج را آبکش کنید و الیه الیه از مایه
گوشت و برنج توی قابلمه بچینید.
برای اینکه غذایتان خوب دم بکشد ،یک
قاشق روغن داغ و نصف لیوان آب داغ
روش بریزید و دم کنید.
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غذای اصلی شام یلدا در مازندران است.
مواد الزم:
• یک عدد مرغ متوسط
• یک عدد پیاز درشت
• یک حبه سیر
• سه عدد انار ترش دانه شده

• ادویه (فلفل ،زردچوبه ،دارچین) و نمک
• بادمجان سرخ شده برای کنار غذا ( به دلخواه)
طرز تهیه:
مرغ را با کمی ادویه ،پیاز و یک حبه سیر بپزید و سپس آن را سرخ کنید یا داخل فر
بگذارید .در ظرفی جدا ،پیاز را هم خرد و سرخ کنید و وقتی پیاز طالیی شد ،دانه های
انار را روی آن بریزید و تفت دهید ،اگر انارتان به اندازه کافی سرخ نبود ،می توانید یک
قاشق رب انار یا رب گوجه فرنگی به آن اضافه کنید .بگذارید مایه انار آرام بپزد و غلیظ
شود .برای اینکه رنگ خورش تغییر نکند در تابه را نگذارید .غلظت آب خورش باید مثل
فسنجان شود .وقتی خورش جا افتاد آن را کف ظرف بریزید و مرغ را روی آن بگذارید.
اگر دوست داشته باشید ،می توانید بادمجان های سرخ شده را هم کنارش بچینید.

نارپلو

غذای مخصوص شب چله در شهر قزوین است.
مواد الزم:
•  4پیمانه برنج
• یک و نیم کیلو انار دانه شده
• نصف لیوان خالل پسته
• یک لیوان گشنیز تازه خرد شده
• یک قاشق پودر تخم گشنیز
• نصف لیوان کشمش پلویی
• کمی زعفران آب کرده
طرز تهیه:
برنج را به روش معمول آبکش کنید .همه مواد باال را با هم سرخ کنید .ته قابلمه را روغن
بریزید و ته دیگ سیب زمینی یا نان بگذارید و یک الیه برنج و یک الیه از مایه آماده شده
را بریزید تا قابلمه پر شود و بگذارید دم بکشد.

