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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.

خوانندگان و نویسندگان :خانواده بزرگ فارابی
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی (قطب علمی چشم پزشکی کشور)
مدیر مسئول :دکتر محمود جباروند (رییس بیمارستان)
سردبیر :دکتر هادی مخترع (مدیر بیمارستان)
شورای مشورتی :آیتاله اکبری ،دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد ،دکتر مهدی
خداپرست ،دکتر احمد سالمت راد ،محسن شایان ،دکتر علی صادقیطاری،
دکتر فاطمه علیپور ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر
محمدرضا منصوری ،دکتر مرتضی مواسات
مسئول روابط عمومی :دکتر عباس حامدیان
دبیر اجرایی :ایوب منتی
پشتیبانی :فرهاد غالمی
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همکاران این شماره :زهره امیدوار ،معصومه بابایی ،حبیبه
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غالمرضا عرب ،دکتر محمدجعفر محمودی ،حسین نباتعلی،
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رایانامهNeda-farabi@tums.ac.ir :

سرمقاله
آیت اهلل اکبری
عضو شورای مشورتی

برای ارتقای سطح علمی پرستاری می بایست در
سطوح مختلف آموزش های ویژه ای ارائه گردد
بی شک آموزش و پژوهش در هر جامعه ای اساس و پایه استقالل و اقتدار آن جامعه است .ما به عنوان قطب
علمی چشم پزشکی کشور بر آنیم تا در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ،نقشه جامع
نظام سالمت و نقشه جامع علمی کشور با گسترش فرهنگ آموزش و پژوهش در حیطه های مرتبط با بیماری های
چشمی ،در حفظ و ارتقای سالمت بینایی جامعه پیشرو باشیم و در این مسیر با انجام تحقیقات بنیادی ،کاربردی
و ارائه آموزش راهکارهای پیشگیرانه و درمانی گام بر می داریم.
با توجه به پیشرفت های روزافزون فناوری و رشد بی سابقه ای که در زمینه مطالعات علوم پزشکی صورت گرفته
است ،نیاز به پژوهش و به سازی دانش و از آن جمله حیطه پرستاری بیشتر احساس می شود .در سال های اخیر
تعداد زیادی از پرستاران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانش آموخته گردیده اند و این روند
همچنان ادامه دارد؛ عالوه بر آن نیاز به دوره های بازآموزی و توانمندسازی پرستاران در کسب مهارت های الزم
برای باال بردن سطح ارتقای علمی و عملی آنها بیش از پیش وجود دارد.
در این راستا ،سمینارها ،کنگره ها و همایش هایی در حوزه پرستاری چشم برگزار می نماییم تا از این طریق بتوانیم با
ارتقای سطح علمی پرستاران در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات در سیستم بهداشتی-درمانی کشور گام برداریم.
به جرات می توان گفت که پرستاران فارابی ،نشان دادند که اگر پژوهش و آموزش مناسب در اختیارشان قرار
بگیرد ،قابلیت های فراوانی دارند و برای اثبات این مدعا با اجرای پنجمین سمینار سالیانه پرستاری همگام با
بیستمین سمینار سالیانه چشم پزشکی توانمندی های خود را به بهترین نحو به نمایش گذاشتند.
دفتر پرستاری بیمارستان فوق تخصصی فارابی معتقد است که به منظور ارتقای سطح علمی پرستاری می بایست
در سطوح مختلف آموزش های ویژه ای ارائه گردد و انجام پژوهش را در کنار آموزش سرلوحه کار خود قرار دهد
و در تولید علم در حوزه پرستاری کوشا باشند.
در همین راستا دفتر پرستاری ،پایگاه اینترنتی تخصصی پرستار چشم فارابی را طراحی کرده و در پنجمین سمینار
سالیانه پرستاری چشم به طور رسمی افتتاح نموده است تا کلیه پرستاران در سراسر کشور از آن بهره مند شوند.
به امید آنکه روزی شاهد پویایی آموزش و پژوهش پرستاری در همه نقاط کشور عزیزمان ،ایران ،باشیم.
عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.fonp.irمراجعه نمایند.
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آینه

پنجشنبه اول خردادماه 1393

بازدید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و شهردار تهران از بیمارستان فارابی

روز پنجشنبه اول خردادماه  ،1393دكتر سیدحسن هاشمي ،وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ دكتر قاليباف ،شهردار تهران؛
دكتر حريرچي ،معاون توسعه وزير بهداشت؛ دکتر دانشجعفري،
مشاور عالي وزير بهداشت و نماينده تا م االختيار وزارت بهداشت در
هيات نظارت بر سازمانهاي مردمنهاد؛ مهندس شادالوئي ،شهردار
منطقه 11؛ دكتر اميني ،مشاورعالي رييس دانشگاه؛ دكتر بيگلر،
معاون توسعه دانشگاه؛ دكتر پيوندي ،رييس دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي و دكتر سيدمحمدهادي ايازي ،معاون امور اجتماعي و
فرهنگي شهرداري تهران از  2مركز بهداشتي درماني دانشگاه علوم
پزشكي تهران (بيمارستان فارابي و روزبه) بازديد كردند.

در اين بازديد كه به منظور بررسي وضعيت ساختمانها و فضاي
فيزيكي حوزه بهداشت و درمان شهر تهران صورت گرفت ،در
خصوص بازسازي ،بهسازي و بازتوزيع تختهاي بستري در سطح
شهر تهران بحث و تبادل نظر شد؛ از جمله موضوعات مورد تاكيد
در اين جلسه ،توزيع ناعادالنه تختهاي بستري و كمبود شديد
تختهاي بستري در حوزه روانپزشكي و سوختگي در شهر تهران
بود .دكتر هاشمي ،وزير بهداشت ،هدف از اين بازديد را بررسي
چهره مراكز بهداشتي درماني شهر تهران خواند و گفت« :از ساعت
 7صبح تا  2بعدازظهر به همراه دكتر قاليباف ،شهردار تهران و
روساي چند دانشگاه به بررسي وضعيت بهداشتي و درماني شهر
تهران پرداختيم و بر اين اساس كارگروهي مشخص شد تا بتوانيم
از ظرفيتهاي موجود در جهت جايابي جديد مراكز درماني و
بهداشتي در سطح تهران استفاده نماييم چرا كه آنچه امروز دراختيار
داريم ،مربوط به  70سال پيش است ».وي با اشاره به گسترش
شهر تهران و عدم توزيع مناسب مراكز درماني در اين كالن شهر
تصريح كرد« :اگر چه اساتيد ،پرستاران و كاركنان بسيار مجرب و
خوبي خصوصا در سطح دانشگاه علوم پزشكي تهران داريم اما شهر
تهران گسترش يافته است و توزيع مراكز درماني مناسب نيست و
ساختمانهاي اين مراكز نيز فرسوده هستند».

و ز ير

وزیر بهداشت با بيان اينكه اگر همه موارد به خوبي پيش برود،
چهره مراكز درماني در تهران در سالهاي آينده به طور كلي تغيير
خواهد يافت ،خاطر نشان كرد« :بر اين اساس كارگروهي مشخص
شده و در تالشيم تا از لحاظ توزيع تختها نيز به عدالت نزديك تر
شويم .همچنين اميدواريم در فرصتهايي كه در اختيار بخش
خصوصي قرار دارد نيز بازتعريفي صورت گيرد».
دكتر هاشمي هدف از بازديد را ساخت مراكز مدرن ،شايسته
شهر تهران و پايتخت جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد و
يادآور شد« :از بيمارستان شهداي تجريش ،روزبه و فارابي
بازديد شد اما در خصوص تمامي مراكز درماني تهران در 7
ماه گذشته ،كارشناسي صورت گرفته و شايد بتوان گفت كه
خبره ترين و قوي ترين افرادي كه در صنعت ساختمان كشور
مسئوليت داشتند و يا دست اندركارند ،براي بررسي اين طرح
دعوت شده اند ».وي در پايان ضمن ابراز اميدواري از اجراي
مناسب اين طرح ،گفت« :سناريوهاي مختلفي براي اين كار
تعريف شده اما عمده آن خلق منبع و استفاده از داشته ها و
منابع موجود است».

در اين بازديد ،به دليل سفر رييس دانشگاه علوم پزشکی تهران
به ژنو ،دكتر اميني ،مشاورعالي ایشان ،به نيابت حضور يافت.
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بازديد نوروزی ریاست دانشگاه از بيمارستان فارابي سامانه کشوری آموزش غربالگری نوزادان
دكتر جعفريان ،رییس دانشگاه به همراه دكتر فتوحي روز
نارس  ROPرسما شروع به کار کرد

چهارشنبه  1393/1/13از اورژانس و بخش های مختلف
بیمارستان فارابی ديدن كردند و ضمن گفتگو با بيماران ،از
نزديك در جريان روند ارائه خدمات قرار گرفت و سال نو را
به پزشکان و كادر درماني کشیک تبریک گفت.

بازدید نوروزی رییس بیمارستان فارابی و دیدار با
اساتید و کارکنان
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی صبح روز دوشنبه
 ،1392/1/18به منظور عدم ایجاد اختالل در خدمت رسانی
به مراجعین ،ضمن حضور در واحدها و بخش های مختلف
بیمارستان با اساتید و کارکنان دیدار کرد و سال نو را به آنان
تبریک گفت .در این بازدید معاون درمان ،مدیر پرستاری و
سایر مسئوالن دکتر جباروند را همراهی می کردند.

طی مراسمی ضمن قدردانی از دست اندرکاران سامانه غربالگری
نوزادان نارس  ،ROPسامانه کشوری آموزش غربالگری نوزادان
نارس  ROPروز پنجشنبه  1392/1/28در بیمارستان فارابی رسما
شروع به کار کرد .در این مراسم که با حضور دکتر جباروند،
رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر علی صادقیطاری ،رییس شبکه
سراسری تحقیقات چشم ودکتر رضا کارخانه ،رییس مرکز
کشوری غربالگری نوزادان نارس ROPدر سالن شورای بیمارستان
فارابی برگزار شد ،از تالشهای همکاران سامانه غربالگری
نوزادان نارس  ROPطی  3سال گذشته با اهدای لوح ،تقدیر به
عمل آمد .در این مراسم دکتر کارخانه در سخنانی ضمن تشکر
از زحمات همکارانی که طی این مدت با این سامانه همکاری
نمودهاند گفت« :علیرغم مشکالتی که این کار داشته است به
علت تاثیری که در جلوگیری از نابینایی کودکان دارد ،عالوه بر
اجر معنوی ،احساس رضایتمندی در همه ما ایجاد نموده است».
وی با اشاره به اهمیت این سامانه افزود« :طبق آماری که در دست
داریم از هر  100نوزاد نارس غربالگری شده 30 ،درصد دچار ROP
هستند که از این بین  4-6درصد آنان نیاز به درمان پیدا میکنند
و تعلل در درمان بهموقع موجب نابینایی نوزاد خواهد شد ».دکتر
کارخانه همچنین از همکاری دکتر جباروند و مدیران ارشد این
مجموعه ،اساتید و کارکنان بخش رتین بیمارستان وکلیه کسانی
که به نحوی در پیشبرد اهداف این سامانه فعالیت نموده اند،
تشکر نمود .در ادامه این مراسم دکتر جباروند نیز طی سخنانی
ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته ،برای حمایت از
ادامه فعالیت این سامانه اعالم آمادگی نمود.
شایان ذکر است در این مراسم روسا ،سرپرستاران بخشهای NICU
و اپراتورهای سامانه بیمارستانهای آرش ،اکبرآبادی ،بهرامی،
فیروزگر ،جامع زنان ،علی اصغر ،مرکز طبی کودکان ،ولی عصر(عج)
و شریعتی ،کارشناسان وزارت بهداشت و اعضای انجمن حمایت از
آسیب دیدگان بینایی(اشک) حضور داشتند.

پياده روي نمادين
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بازدید نوروزی دکتر مخترع مدیر بیمارستان و دیدار
با پرسنل و بیماران بستری در بخش ها
دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان فارابی روز شنبه دوم فروردین
سال  93با حضور در بخش ها و درمانگاه اورژانس با پرسنل
حاضر در بیمارستان دیدار و از بیماران بستری نیز عیادت
نمودند .مدیر بیمارستان ضمن تبریک سال جدید ،سالی همراه
به مناسبت گراميداشت هفته سالمت و نظر به اهميت ورزش به عنوان
با موفقیت و بهروزی برای آنها آرزو کرد.
یکی از مهمترین ارکان خودمراقبتی ،کمیته برگزاری هفته سالمت در
بیمارستان فارابی ،دومین همايش پيادهروي نمادين را با حضور دکتر
اخبار کوتاه بیمارستان
جباروند،دكترمخترع،دکترخداپرست،آقایاکبریوجمعيازمسئوالن
در
فارابی
بیمارستان
آمادگی
از
دانشگاه
 تقدیر معاون درمانو كاركنان در فضاي سبز اين بیمارستان برگزار كرد .در اين همايش
شب چهارشنبه آخر سال
نمادین ،پیامهای بهداشتی در زمینه خودمراقبتی بین شرکتکنندگان
 بازدید مدیر پرستاری دانشگاه در آستانه نوروز  93از توزیع شد و در انتهای مسیر به  10نفر از شرکتکنندگان به قید قرعهاورژانس بیمارستان فارابی
کمک هزینه خرید لوازم ورزشی تعلق گرفت .همچنین در حاشیه این
مراسم مسابقه تنیس روی میز و پرتاب دارت نیز برگزار گردید.

ندا ی افرابی -بهار 1393

دکتر پیروز ،استاد پیشکسوت بیمارستان فارابی
سهام بیمارستان خصوصی خود را به مرکز
آکادمیک فارابی اهدا کرد

دكتر محمدصادق پيروز صبح روز سهشنبه  93/2/2با حضور در
دفتر اسناد رسمي به طور قانوني كل سهام خود در بيمارستان كسري
را براي ساخت مركز آكادميك فارابي اهدا کرد.
دكتر پيروز با اشاره به حضور  37ساله خود در بيمارستان فارابي
گفت« :من از  10مرداد  1330به عنوان دستيار در بيمارستان فارابي
مشغول به كار شدم و مدت  37سال به درمان بيماران و تدريس
پرداختم .معتقدم فارابي به عنوان قطب چشم پزشكي كشور ،بايستي
هم خدمات چشم پزشكي را در باالترين سطح و به طور گسترده
به مردم ارائه دهد و هم با كمك مراكز ديگر سطح علمي چشم
پزشكي را در ايران و جهان باال ببرد».
دكتر پيروز خاطر نشان كرد« :اين مركز آكادميك بايستي روي

آشنایی با نظام پیشنهادات در بیمارستان

مشكالتي كه در زمينه بينایي و چشم در ايران وجود دارد كار
كند تا درمان بيماران بهتر صورت گيرد ».استاد پيشكسوت
دانشگاه در ادامه افزود« :واگذاري سهام من در بيمارستان
كسري به بيمارستان فارابي ،كار بسيار كوچكي است .اعتقاد
من اين است ،چشمپزشكاني كه عالقهمند به پيشرفت علم
چشم پزشكي و خدمت به مردم هستند ،ميتوانند در اين كار
خير شركت نموده و مركز چشم پزشكي فارابي را تقويت كنند
تا با گسترش آن بتوان اهدافي را كه در حيطه چشم پزشكي در
زمينه درمان ،آموزش ،تحقيقات و پيشگيري بيماريهاي چشم
وجود دارد ،حاصل كرد ».دكتر پيروز به همكاران جواني كه
وارد رشته چشم پزشكي ميشوند ،توصيه كرد« :هدف هر
طبيبي خدمت به مردم است ،جواناني كه وارد عرصه چشم
پزشكي ميشوند در هر حيطهاي اعم از آموزش ،درمان يا
تحقيقات بايد خواه و ناخواه اين هدف را تحت نظر داشته
باشند و بدانند همه اين كارهایي كه انجام ميگيرد در نهايت
امر براي سالمت مردم است؛ از جوانان ميخواهم تا زماني
كه امكان كار كردن دارند وظيفه خودشان در درمان بيماران
را انجام دهند ».دكتر جباروند ،ریيس بيمارستان فارابي و
مدير گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در تقدير
از اين عمل خيرخواهانه و خداپسندانه گفت« :آنچه ماندگار
است كارهاي خدایي است .به نظر من اين نيكوترين كاري
بود كه توسط استاد ارجمند ،دكتر پيروز انجام شد و انشااهلل
الگویي باشد براي ساير همكاران تا هم دنيايشان آباد شود و
هم آخرتشان و مردم را هم در اين خيرات خود سهيم كنند».
زهره امیدوار
رابط امور رفاهی

هدف از استقرار نظام پیشنهادات در بیمارستان ،ایجاد فضای مدیران ارشد بیمارستان بررسی و براساس معیارهای ذکر شده در
مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در تصمیمگیریها از طریق دستورالعمل نظام پیشنهادات به هر پیشنهاد امتیاز داده میشود.
ارائه پیشنهادات سازنده میباشد.
پیشنهادهای تصویب شده براساس جدول دامنه تشویق ذکر شده
 نظام پیشنهادات بیمارستان شامل  4فرایند است:در دستورالعمل مورد تقدیر قرار میگیرد.
الف– فرایند ارائه پیشنهادات
 پیشنهادات سال :1392کارکنان
کمیته
در
طرح
و
ب– فرایند ثبت پیشنهادات
از17مورد پیشنهاد ارائه شده ،پس از ارزیابی و بررسی در کمیته10،مورد
ج– فرایند ارزیابی وتصویب پیشنهادات
تصویبشد؛بهپیشنهاداتبرگزیده،تقدیرنامهوجایزهنقدیتعلقگرفت.
د– فرایند امتیازدهی و تقدیر
 روش ارائه پیشنهادات:* درصورت نیاز پرسنل میتوانند جهت دریافت فرم به واحد
روابط عمومی (دبیر نظام پیشنهادات) مراجعه نمایند.
* کلیه کارکنان میتوانند پیشنهادهای خود را به صورت فردی یا
گروهی در فرمهای مربوطه مطرح نمایند.
 کلیه پیشنهادها به غیر از موارد زیر قابل قبول است: -1پیشنهادهای تکراری که همانند آنها قبال ارائه شده باشد.
 -2پیشنهادهایی که تنها به ذکر و توضیح مشکل پرداخته و
راهکاری به همراه نداشته باشد.
 -3پیشنهادهایی که در زمان دریافت در دستور کار بیمارستان قرار
نداشته باشد.
 زمینه های پیشنهاد:* ارائه پیشنهاد توسط کارکنان میتواند درتمامی زمینههای
تخصصی وعمومی (آموزشی ،درمانی و پژوهشی) و در جهت
بهسازی و اصالح نظامها ،فرایندها وفعالیتهای مربوطه باشد.
 ارزیابی و امتیازدهی پیشنهاد:* پیشنهادهای ارسال شده به صورت فصلی در جلسهای باحضور
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تجلیل از دکتر محمدجعفر محمودی
در همایش نکوداشت مقام استاد
در دوازدهمين همايش نكوداشت
مقام استاد كه به همت جهاد
دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي
تهران 30 ،ارديبهشتماه  93با
حضوردكترآيتي،معاوندانشجويي
فرهنگي وزير بهداشت و به منظور
ترويج فرهنگ پاسداشت و نكوداشت مقام اساتيد برگزار شد ،از دکتر
محمدجعفرمحمودیاستادقلبوعروقدانشگاهتجلیلبهعملآمد.

گــزارش روز بـینایی
بیمارستان فارابی
توسط IAPB

گزارش روز بینایی توسط  IAPBمنتشر شده است؛ این گزارش که
اولین گزارش از ایران در این پایگاه اینترنتی است ،با چاپ خبر
بیمارستان فارابی در بخش اخبار ایران شروع شده است .اولین
عکس منتشر شده در این گزارش هم مربوط به شرکت بیمارستان
فارابی در روز جهانی بینایی (18مهر10-اکتبر) در نمایشگاه هفته
ملی کودک و سالمت میباشد.

کسب گواهینامه
اعتباربخشی ملی مراکز درمانی
با درجه یک عالی توسط بیمارستان فارابی

8

دکتر سیدسجاد رضوی ،مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی
امور درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی
نامهای گواهینامه درجه یک عالی اعتبار بخشی بیمارستان فارابی
را اعطا کرد .این گواهینامه توسط گروه ارزشیابی مراکز درمانی
معاونت درمان وزارت بهداشت صادر و به ادارات بیمه طرف
قرارداد ارسال گردیده است .ارزشیابی بخشها و واحدهای
بیمارستان فارابی بر اساس سنجههای اعتباربخشی بیمارستانها
در روزهای  19و  20بهمنماه  92توسط کارشناسان وزارت
بهداشت و معاونت درمان دانشگاه صورت گرفت.
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معاون اجتماعی شهرداری منطقه 11
در بیمارستان فارابی

مهندس كريملو ،معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه 11؛
آقای باقریپور ،شهردار ناحیه  4شهرداری منطقه و هيات همراه با
حضور در دفتر رياست بيمارستان ،با دکتر جباروند و دکتر مخترع
دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار دکتر جباروند ضمن تشکر از
حضور مسئولین شهرداری تعامل موجود بین شهرداری و وزارت
بهداشت را برای ارتقای سالمت جامعه ضروری و سازنده خواند و
برای همکاری با شهرداری اعالم آمادگی نمود .مهندس کریملو نیز
اهتمام شهرداري را به ارتباط هر چه بيشتر با مراكز بهداشتی درماني
منطقه از جمله بيمارستان فارابی عنوان نمود و توضیحاتی را در مورد
فعالیتهای شهرداری در هفته سالمت ارائه کرد .معاون اجتماعی
فرهنگی شهرداری منطقه 11با اشاره به لزوم ساماندهی اسکان بیماران
شهرستانی اظهار داشت« :با تعامل صورت گرفته با وزارت بهداشت
و شخص دکتر هاشمی ،شهرداری تدوین دستورالعملی را در دستور
کار خود قرار داده است که بر اساس آن در جوار بیمارستانهایی
نظیر فارابی ،روزبه و رازی که مراجعین و بیمارانی از سراسر کشور
دارند مراکز اسکان موقت ساخته شود ».مهندس کریملو همچنین به
تعامالت شهرداری منطقه  11با بیمارستان فارابی اشاره کرد و گفت:
«ما با مراکز بهداشتی درمانی محدوده باالخص بیمارستان فارابی
در زمینه آموزش سالمت به شهروندان همکاری خوبی داریم ».در
ادامه بازدید کنندگان به همراه دکتر خداپرست ،معاون درمان و آقای
اکبری ،مدیر پرستاری بیمارستان فارابی با حضور در بخشها با
اهدای شاخه گل از بیماران بستری عیادت نمودند.

انتصا
ب
د
ك
به سمت م تر سی
د
ف
ر
د
زا
ا
یر برن
د مح
ز نابینایی امه ملی پی مدی
و
ش
سالمت چ گیری
شم
دكتر بهزاد دماری ،مشاور معاون بهداشت و رییس واحد
بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی طي حكمي سیدفرزاد محمدی ،عضو هیات علمی
بیمارستان فارابی را به عنوان مدیر برنامه ملی پیشگیری از
نابینایی و سالمت چشم منصوب كرد.

تشکیل کارگروه اجراي برنامه تحول
نظام سالمت ،در بيمارستان فارابی
در راستای اجرای برنامه تحول نظام سالمت و به منظور
هماهنگی درون بخشی ،کارگروه اجرایی برنامه در بیمارستان
فارابی تشکیل و اولین جلسه خود را با حضور دکتر مخترع،
مدیر بیمارستان ،روز یکشنبه  1393/2/14در دفتر مدیریت
برگزار نمود.

در این جلسه که با حضور مدير پرستاري ،مدیر امور مالی،
مدیر امور اداری و مسئوالن واحدهای اداری و مالی مرتبط
تشکیل شد ،دکتر مخترع با تشریح اهداف برنامه گفت« :اجرای
درست طرح و کاهش هزینه های درمانی مردم آرزوی همه
ماست».
دکتر مخترع ،تحول در نظام سالمت را طرح کشوری و سياست
وزارتخانه خواند و تاکید نمود« :همه ما مکلف به اجرای دقیق
این برنامه بوده و این امر همت همه مديران و كاركنان را
مي طلبد».
مدیر بیمارستان فارابی از اعضای حاضر در جلسه خواست

آمادگی بیمارستان فارابی
برای اجرای کامل برنامه
تحول نظام سالمت

همزمان با آغاز اجرای طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستان های سراسر کشور در اولین دقایق روز کاری دوشنبه
 ،1393/2/15دکتر جباروند ،رییس و دکتر مخترع ،مدیر
بیمارستان فارابی به همراه معاون درمان ،مدیر پرستاری و مدیر
امور مالی با حضور در پذیرش مرکزی از نزدیک بر نحوه
اجرای طرح نظارت کردند.
مدیران ارشد بیمارستان فارابی سپس در داروخانه ،غرفه فروش
لنز ،اتاق های عمل و ترخیص حضور یافته و آمادگی واحدهای
مختلف بیمارستان را برای اجرای دقیق طرح کنترل و دستور
الزم برای بر طرف نمودن اشکاالت و ابهامات را صادر نمودند.
همچنین ،موجودي تجهيزات بخش ها ،حمايت هاي لجستيكي،
نحوه درخواست آزمايش ها و تجهيزات بيماران و چگونگي
تسويه حساب بيماران در راستاي اجراي دقيق دستورالعمل
وزارت بهداشت مورد هماهنگي و بررسي دوباره مدیران
ومسئوالن واحدهای مرتبط قرار گرفت.

با مطالعه دقیق برنامه و بررسی شرایط بخش ها و واحدهای
تحت امر خود راهکارهای اجرای بهتر برنامه را برای طرح در
جلسات کارگروه ارائه دهند تا هم حقوق مراجعین که اکثرا
از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند حفظ شود و هم از منافع
بیمارستان صیانت به عمل آید.
برنامه تحول نظام سالمت که به صورت همزمان در
بيمارستان هاي سراسر كشور از دوشنبه  15اردیبهشت آغاز
می گردد ،شامل  7دستورالعمل زیر مي باشد:
 -1برنامه كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي
وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 -2برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم
-3برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستان هاي
وابسته به وزارت بهداشت
-4برنامه ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي
وابسته به وزارت بهداشت
-5برنامه ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستان هاي وابسته به

وزارت بهداشت
-6برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العالج ،خاص و
نيازمند
-7برنامه ترويج زايمان طبيعي
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بازدید دکتر بیگلر از روند اجرای
طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان فارابی

10

دکتر محمود بیگلر ،معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع
دانشگاه روز یکشنبه  1393/2/15در اولین روز از اجرای طرح
تحول نظام سالمت با حضور در بیمارستان فارابی از روند اجرای
طرح در این بیمارستان بازدید کرد .دکتر بیگلر و همراهان ضمن
بازدید از واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان فارابی با کارکنان و
مراجعین گفتگو و نظرات آنان را در مورد طرح جویا شد .در این
بازدید ،دکتر مخترع نیز توضیحاتی در زمینه تمهیدات بیمارستان
برای اجرای کامل و دقیق طرح ارائه و آمادگی کامل مدیران ،پزشکان
و کارکنان بیمارستان را برای دستیابی به اهداف طرح اعالم نمود.
دکتر بیگلر ضمن تشکر از تیم مدیریتی بیمارستان فارابی بویژه مقام
ریاست و مدیریت بیمارستان که هماهنگی خوبی را در مجموعه
ایجاد کردهاند ،در مورد نتیجه بازدید خود اظهار داشت« :امروز
بررسیهای ما و گفتگو با بیماران در بیمارستان فارابی ،نشان داد
که هم سیستم پذیرش به گونهای تنظیم شده که در ابتدای ورود،
اطالعات کاملی در مورد طرح در اختیار بیماران قرار میگرفت
و هم بیماران ترخیص شده رضایت کامل داشتند ».دکتر بیگلر
ادامه داد« :علیرغم افزایش 40درصدی بار مراجعات بیمارستان،
آمادگی برای ارائه خدمات به بیماران بر اساس  10درصدی که
دولت مکلف نموده وجود داشت .نکته جالب هم طراحی فرمهایی
است برای اینکه حتی ودایع عملهای الکتیو هم مرجوع شود .به
هرحال بیماران رضایت باالیی داشتند ».وی افزود« :جا دارد ما هم از
همکاران بیمارستان فارابی تشکر کنیم و امیدواریم این رضایتمندی
بیماران و دعای مراجعین ،شرایطی را ایجاد نماید که دولت انگیزه
باالیی در اختصاص بهموقع منابع مالی طرح به دانشگاهها پیدا
نماید ».دکتر بیگلر اضافه کرد« :پیشاپیش مبالغی در اختیار دانشگاه
قرار گرفته است که تا پایان هفته جهت تامین بخشی از هزینههای
صرف شده در طرح در اختیار بیمارستانها قرار میگیرد ».دکتر
بیگلر با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:
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«از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی تهران چه در ابعاد خدماتی و
چه در ابعاد علمی به عنوان قطب کشوری مطرح است ،قریب
بهاتفاق مراجعین بیمارستانهای ما ارجاعی از استانهای دیگر بوده
و انتظار ارائه بهموقع خدمات را دارند ولی گاهی کثرت بیماران و
عدم وجود ظرفیت کافی باعث میشود در بعضی از مراکز امکان
ارائه خدمات وجود نداشته باشد ».وی به بیماران توصیه کرد صبر
و شکیبایی داشته باشند و تاکید نمود« :قطعا مراکز بیمارستانی ما
با تمام ظرفیت در این طرح وارد شده و تمام تالششان را برای
خدمترسانی بهتر انجام خواهند داد؛ از آن سو همکاری بیماران و
مراجعین هم درخواست همه ما است تا فرمایش مقام معظم رهبری
که بیماران در بیمارستانها هیچ دغدغه ای به جز بیمارشان نداشته
باشند را عینیت ببخشیم ».دکتر بیگلر در مورد تمهیدات معاونت
توسعه برای اجرای هرچه بهتر طرح نیز گفت« :همکاران معاونت
توسعه دانشگاه جهت استقرار صورتحسابها در  ،HISاز دیشب
در کلیه مراکز بیمارستانی حضور یافتهاند تا بین بیمارستانها و تیم
مالی دانشگاه هماهنگی به وجود آید .وی افزود« :دانشگاههای دیگر
از بیمارستانهای ما الگوبرداری نمودهاند که به نظرم این امر نشانه
یکی از توانمندیهای دانشگاه است ».معاون توسعه دانشگاه در
مورد اشکاالت و نواقص طرح نیز گفت« :به هرحال این طرح یک
برنامه عظیم کشوری است و طبیعتا اشکاالت و نواقصی را هم به
دنبال دارد؛ به همین دلیل در تمام بیمارستانها با محوریت حوزه
مدیریت ،تمهیداتی برای دریافت انتقادات و نقطه نظرات اندیشیده
شده است تا با انعکاس به ستاد دانشگاه مداخالت الزم صورت
پذیرد ».وی افزود« :حضور تیم ستادی دانشگاه بر همین اساس
و جهت هماهنگی بهتر ستاد دانشگاه و بیمارستانها میباشد ولی
خوشبختانه بر اساس مشاهدات ما طرح با کمترین چالش پیش
میرود و انشااهلل در روزهای آینده هم بستههای بعدی به همین
شکل اجرا شده و شرایط خوبی را در بیمارستانها ناظر باشیم».

میراث و خاطرات

صـدمـات چشمی ورزش

دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

درخواست می کند که بنویس ،چیزی درباره صدمات ورزش:
مانده ام که از کجا شروع کنم هر نوشته ای را مقدمه ای باید و
تاریخچه ای و بیان مساله ای و در انتها تحلیلی و نتیجه ای و چه
مقدمه ای درباره اهمیت چشم می توان گفت که دیگران ندانند،
عضو اصلی بینایی ،یکی از برترین حواس انسان و عنصر بدون
جایگزین زیبایی صورت که اولی بدیهی دانسته شده و دومی
بیشتر از اولی در زیبارویان مورد مدح و ستایش و در مواردی
سرزنش و نکوهش بوده است و بوده اند گرفتارانی که چشم
معشوقه پدرشان را در آورده است و فریاد آنان به آسمان
رسانده.
چشم سرمســت تو را عـــین بال می بینم
لیک ابروی تو چیزیست که باالی بالست
سلمان ساوجی

و تازه از چشم و مژگان و ابرو که بگذریم اشک نیز به
عنوان ماده ای کمکی یا مستقل خیلی هم بیکار نبوده است
مجلـس اغیار را از خنده گلریزان مکن
چشم خونبار مرا هم کاسه طوفان مکن
صائب تبریزی

برگردیم به اصل مطلب ،در وضع طبیعی چشم عمده ترین
منبع جمع آوری اطالعات جهت «دانایی» نیز هست و
بدین گونه بدون آن می توان زیست اما نه زیستنی کامل و
همه کس را توان آن نیست که با استفاده از حواس دیگر جای
خالی آن را در حد ضرورت پر نماید چه جایگزینی کامل
آن ممکن نمی نماید .امروزه با توجه به ابعاد زندگی متاسفانه
امکان صدمه بینایی افزایش یافته است ،حوادث شغلی بویژه
رانندگیِ ،حرف در تماس با مواد شیمیایی و نیز مصرف این
مواد در منازل ،بیماری های کنترل نشده همچون دیابت و
مسمومیت های گوناگون (پیدا و نهان)و خشونت های ناشی از
سبک زندگی در بعضی جوامع و بدآموزی های ناشی سرمشق
شدن فیلم های سینمایی عالوه بر بیماری های شایع چشمی
زنگ خطر به شمار می روند ،با اقبال عمومی به ورزش و
بویژه ورزش قهرمانی که در مورد ورزش های رو در رو
از جنبه رقابت خارج و به نبرد کشیده شده است؛ بنابراین
امکان صدمات به اعضای مختلف بدن و نیز چشم افزایش
یافته است و حاال که پای نبرد به میان کشیده شد می توان
مرجعی تاریخی برای صدمه چشمی در ورزش نیز یافت؛ با
پوزش فراوان از طرفداران ورزش های زیبا همچون پاتیناژ،
ژیمناستیک ،دومیدانی ،شنا ،تنیس ،اسکی و بسیاری دیگر
از این دست ،اینجانب عقیده دارم در رشته های بی شماری
همچون ورزش های رزمی ،شمشیربازی ،کشتی ،بوکس،
اسب سواری ،تیراندازی با کمان و وزنه برداری و غیره ،جای
پای نبردهای پهلوانان و رزم آوران قدیم را می توان یافت ،اگر
چه تعیین اوزان مختلف سایه تنومندی و زورآوری مطلق را

در این گونه ورزش کمتر نموده اما کامال از بین نبرده و نمونه
بارزتر آمادگی برای (نبرد) را می توان در ورزش زورخانه
یافت؛ چه کباده کشی ،میل گیری ،شنا و چرخ در این ورزش
نماد کاملی برای کمان کشی ،به کار بردن گرز ،پیگیری و
آمادگی جهت حرکات چرخشی و سریع بدون دوار سر
در نبردها است و اکنون اگر با اندکی گذشت و تسامح با
توجه به آنچه بیان گردید ،پیوستگی «نبرد» و ورزش را قبول
نمایید آن وقت می توان نخستین صدمه چشمی ورزش را به
اسفندیار نسبت داد که توسط رستم ایجاد گردید.
بزد راسـت بر چشم اسفندیار
جهان تیره شد پیش آن نامدار
خم آورد بـاالی سرو سـهی
از او دور شد دانش و فرهی
عنایت دارید که فردوسی در این ابیات فقط به از بین رفتن
بینایی اشاره نمی کند که «دانش» و «فرهی» را نیز وابسته
به چشم می داند و چون فرد نابینا قادر به جمع آوری کامل
اطالعات از محیط نیست و توان انجام بسیاری از امور به عنوان
شغل را نیز ندارد از کیفیت زندگی او نیز کاسته می شود.
ذکر این نکته نیز ضروری می نماید که از سه رویین تن معروف
آشیل ،زیگفرید و اسفندیار ،و هر سه تن نیز جنگاور ،فردوسی
انتخابی زیرکانه تر دارد ،چه آسیب به قلب در مورد زیگفرید
منجر به مرگ می شود و احتمال زندگی وجود ندارد تا ازکیفیت
آن کاسته شود اما در مورد آشیل و اسفندیار آنکه از چشم
صدمه می بیند ،درمانده تر است تا آنکه از تاندون آشیل یک پا
آن آشیل اصلی پهلوانی َقدَ ر بوده است دست کم به قواره همین
حسین توکلی خودمان با برادپیت کوچک اندام تومنی هفت
صنار توفیر دارد و این دومی با حقه های سینمایی جنگاور
می نماید.
گفته شد که امروز ورزش از وضعیت رقابت خارج و به نبرد
کشیده شده است بویژه در ورزش های رو در رو اگر چه
در این نبرد قواعدی وجود دارد و داور یا ناظرینی اجرای
آن گمارده شده اند اما هیچ کدام تضمینی برای جلوگیری از
«صدمه» نیستند و هوشیاری ورزشکار عمده ترین مانع برای
صدمه چشمی است و متاسفانه عمده ترین این صدمات
در زمان «تمرین» به وجود می آیند و نه زمان «مسابقه» که
شاید از علل آن بتوان عدم به کار بردن وسایل حفاظتی یا
ساده انگاری ورزشکاران در زمان تمرین را عامل آن دانست.
احتمال صدمه چشمی همان گونه که اشاره شد در ورزش هایی
که ورزشکاران مستقیم و رو در رو مبارزه می کنند ،همچون
کشتی ،ورزش های رزمی ،بوکس و فوتبال به مراتب بیشتر از
ورزش هایی همچون دومیدانی یا شنا است که ورزشکاران با
زمان و مسافت مبارزه می کنند تا درگیری رو در رو با حریف،
اما خراش ها و زخم های پلکی و ملتحمه و خونریزی در
این نواحی شایع ترین صدمه هستند و پس از آن صدمه به
استخوان های کاسه چشمی قرار دارند که بیشتر عامل دوبینی
یا گود افتادگی چشم می شوند اما خوشبختانه صدمه به خود
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کره چشم کمترین میزان را دارا است و بدترین نوع از نظر
تهدید بینایی است ،خونریزی پلکی و ملتحمه ای بین دو تا
چهار هفته جذب می شوند و در مواردی پارگی این نواحی
را بایستی ترمیم کرد.
شکستگی های کاسه چشم در صورتی که بدون عالمت باشند
احتیاج به جراحی ندارند اما در مواردی که منجر به تغییر حالت
صورت دوبینی و یا افتادگی چشم باشند محتاج جراحی اند اما
صدمات کره چشم در هر صورت محتاج درمان (جراحی و
غیر جراحی) و احتیاج به مراقبت ویژه دارند.

اکثر صدمه به فوتبالیست ها نتیجه ضربه سر حریف و در موارد
اندک نتیجه برخورد دست و پای آنان و در اکثر قریب باتفاق
خراش و پارگی پلک ها و خونریزی همین نواحی است و
حقیر تاکنون صدمه چشمی شدید یا کاسه چشمی در آنان را
مشاهده نکرده ام (چند مورد صدمه کاسه چشمی احتیاج به
درمان جراحی نداشته اند).
اما در ورزش های رزمی صدمه چشمی بیشتر ناشی از ضربه پا
است و خطر شکستگی کاسه چشمی عالوه بر صدمات پلکی
و ملتحمه ای وجود دارد که بنده حداقل چهار مورد شکستگی
کاسه چشم محتاج به جراحی در این گروه را به یاد می آورم
که یکی از آنها توسط مربی ایجاد شده بود و درمان الزم انجام
گرفت و متاسفانه ورزشکار آن را بر زهرچشم گرفتن مربی
تعبیر می کرد.
صدمات چشمی ناشی از بوکس در ایران برخالف انتظار چندان
شایع نیست که یکی از دالیل آن را می توان حضور ورزشکاران
کمتر در این رشته نسبت به فوتبال و ورزش های رزمی دانست

و دیگر آنکه اصوال در ایران بوکس حرفه ای انجام نمی شود و
در نوع آماتور نیز به کار بردن کاله بوکس الزامی است.
در کشتی نیز یک مورد صدمه چشمی را به یاد می آورم که
منجر به نابینایی در یکی از ورزشکاران معروف سبک وزن
گردید و ایشان را از ادامه ورزش قهرمانی بازداشت؛ صدمات
جزیی تر در پلک و ملتحمه اغلب ناشی از برخورد سر حریف
و در مواردی ناشی از برخورد دست بود که متاسفانه پاره ای
از کشتی گیران به عنوان شگرد خود برای بازداشتن حریف از
اجرای فن زیرگیری به کار می برند.
نتیجه آنکه صدمات چشمی در ورزش امری نادر نیست و
در شرایط فعلی و با توجه به گسترش ورزش چه به صورت
قهرمانی یا غیر آن متاسفانه احتمال آن وجود دارد و با چند
توصیه می توان خطر آن را کمتر نمود یا در صورت حادث
شدن از صدمه بیشتر ممانعت به عمل آورد.
توصیه می شود تمرین ورزشکاران با نظارت کامل مربیان و با
به کار بردن تمهیدات ایمنی پیش بینی شده انجام پذیرد ،اگر
چه امکان تعویض ورزشکار در ورزش انفرادی بهنگام صدمه
چشمی وجود ندارد و در ورزش های گروهی نیز با توجه
به «امکان تغییر نتیجه» ،با تعویض ورزشکار مصدوم مربیان
چندان دلخوشی از جابجایی ندارند ،قطعا فردی را که دچار
ضربه منجر به کاهش بینایی ،اشک ریزش شدید و درد کره
چشم ،یا «دوبینی» یا تورم پلک ها تا حدی که منجر به بسته
شدن پلک ها و عدم دید ناشی از آن شده است را نمی توان در
میدان ورزش (چه تمرین و چه مسابقه) نگاهداشت و معاینه
بالفاصله توسط چشم پزشک ضروری است.
همچنین توصیه می شود تیم پزشکی و پزشکان ناظر بر
مسابقات طی دوره ای هر چند کوتاه مدت روش معاینه
چشم در صدمات چشمی را فرا گیرند؛ چه گاهی معاینه
خود می تواند عاملی برای تشدید صدمات چشمی باشد،
نکته ای را در پایان باید یادآوری نمایم آن است که ضربات
وارد به سر و بویژه ناحیه گیجگاهی نیز می تواند منجر
به نابینایی یا کاهش بینایی گردد که اهمیت استفاده در
ورزش هایی که به کار بردن این کاله ها در آن اجباری است
را تاکید می کند.
و در پایان قهرمانان ما باید بدانند که چشم امید ملتی بر
حرکات آنان است (چه ورزشی و چه اخالقی) و آن سان
بکوشند که نه خود صدمه ببینند ونه حریف و نه امید و
آرزوی یک ملت
مژه بر هم نزدم آیینه ســان در همه عمر
بس که در دیده من ذوق تماشای تو بود

اساتید محترم ،همکاران ارجمند
ندای فارابی آمادگی دارد تا خاطرات شغلی شما بزرگواران را به چاپ برساند.
افراد عالقه مند می توانند خاطرات مکتوب خود را به دفتر نشریه تحویل فرمایند.
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پ جنره

پیام بیماران

پیام همکاران

همکار گرامی سالم
درباره نظرات ارزشمندتان باید اینگونه پاسخ بگوییم :در مورد اول همین ستونی که مالحظه می کنید (پیام همکاران) پذیرای
مسائل و مشکالت شغلی کارکنان است ،اگر مطلبی در این زمینه به دست مان برسد حتما چاپ می کنیم .در مورد دوم اگر
منظورتان پیوستگی موضوعی است که خب مسلما نشریه را یکنواخت می نماید و تنوع موضوعی طرفداران بیشتری دارد .در
مورد سوم هم تدابیری اندیشیده شده تا مجالت فقط به دست کسانی برسد که مشترک شده اند .درباره مورد چهارم هم همکاران
محترم واحد منابع انسانی چند بار اطالعیه هایی را برای چاپ در نشریه داده اند اما به روی چشم سعی می کنیم اطالعیه های
بیشتری چاپ کنیم .در پاسخ به مورد پنج هم سعی مان بر این است که مخاطبان در هر رسته شغلی از نشریه بهره ببرند .سپاسگزار
شماییم که در نظر سنجی شرکت کردید.
بهارک صالحی ،دبیر تحریریه
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واحد منابع انسانی
يكي از سرمايههاي اصلي سازمان ،منابع انساني است ،از این رو واحد
منابع انسانی يكي از واحدهاي بسيار كليدي در هر سازمانی به شمار
میآید .واحد منابع انسانی بیمارستان فارابی با هدف مدیریت نیروی
انسانی در این سازمان فعالیت میکند و دارای  6واحد زیر مجموعه
است که در حال حاضر با مدیریت آقای علی پیران اداره میشود و
در ضلع شمالی بیمارستان و در ساختمان مدیریت واقع شده است.
این ساختمان شامل دو طبقه است که واحدهای زیرمجموعه منابع
انسانی در هر دو طبقه واقع گردیدهاند .واحد اداری و کارگزینی،
واحد دبیرخانه و بایگانی ،واحد ماشیننویسی ،واحد حضور و
غیاب ،واحد امور رفاهی و واحد کپی و زیراکس واحدهای زیر
مجموعه منابع انسانی در بیمارستان فارابی است.
تفویض اختیار کلیه امور کارگزینی از شهریور سال  85توسط
دانشگاه به واحدهای تابعه از جمله بیمارستان فارابی صورت
گرفت ،در این راستا شرح وظایف واحد منابع انسانی بیمارستان
بدین شرح است:
 انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه منابع انسانیدر بیمارستان فارابی
 انجام مکاتبات اداری و روزمره و اجرای بخشنامه ها ونامه های ارسالی از دانشگاه و واحدهای مختلف دانشگاه و
سایر سازمان ها
 انجام امور کارگزینی اعم از صدور احکام افزایش تغییرضریب سالیانه ،ارتقای طبقات شغلی ،ارتقای رتبههای شغلی،
طبقه تشویقی ،انتصابات ،انتقال خروجی و انتقال ورودی ،انتقال
و انتصاب ،ماموریت آموزشی نیمهوقت ،افزایش یا کاهش و
قطع کمک هزینه اوالد ،برقراری کمک هزینه عائلهمندی ،خدمت
نیمهوقت ،مرخصی بدون حقوق و سایر احکام
 انجام امور جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان در بیمارستان اعم از صدور اعالم نیاز و تشکیل
پرونده و صدور احکام انتصاب اولیه و بقیه احکام مربوطه
 بررسی پرونده پرسنلی کارکنان واجد شرایط برای ارتقا بهرتبههای شغلی خبره و عالی و ثبت مستندات الزم در سامانه
ارتقای رتبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت
تایید مسئولین ذیربط
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 بررسی شرایط ارتقای رتبه های شغلی پایه و ارشد کارکناندر کمیته فرعی بیمارستان و ارسال صورتجلسات و مستندات
جهت تایید به دانشگاه و در نهایت صدور احکام مربوطه
 انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل بررسی شرایط ارتقای طبقه شغلی کارکنان در کمیته فرعیبیمارستان و ارسال صورتجلسات و مستندات جهت تایید به
دانشگاه و در نهایت صدور احکام مربوطه
 بررسی شرایط احراز انتصاب به مشاغل باالتر در کمیتهطبقه بندی فرعی بیمارستان و در نهایت تایید کمیته اصلی
دانشگاه ،اخذ تاییدهای الزم از قبیل تاییدیه پست و تاییدیه
حراست و گزینش و غیره.
 بررسی شرایط اعمال مدارک تحصیلی باالتر اخذ شدهکارکنان در کمیته طبقه بندی مشاغل بیمارستان
 بررسی سوابق رسمی و غیررسمی کارکنان در کمیته فرعی واحتساب سوابق مورد تایید ،از نظر بازنشستگی و تجربی
 انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان اعم از تعیین بدهیخدمات غیررسمی و سربازی و طرح نیروی انسانی و ارسال
مدارک به سازمان های ذیربط جهت تایید
 انجام مکاتبات و تکمیل فرم های شماره  1و ( 2جهت تعیینحقوق بازنشستگی) مربوط به پرسنل بازنشسته
 انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان باالخص تبدیل وضعیتاز پیمانی به رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت استخدامی از
رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و صدور احکام مربوطه
 انجام امور مربوط به تمدید قرارداد سالیانه پرسنل پیمانی انجام امور مربوط به مکاتبات و ساعات کارکرد ماهیانه و نیزثبت مرخصی و ماموریت اعضای هیات علمی جهت اعمال در
ترفیع سالیانه
 انجام امور مربوط به مکاتبات و ذخیره مرخصی پرسنلقراردادی ،پیمانی ،آزمایشی و رسمی
 جمع آوری فرم های تسویه حساب پرسنل قراردادی و ارسالفرمهای ارزشیابی سالیانه کارکنان قراردادی برای تایید دانشگاه
 انجام امور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل قراردادی وصدور احکام مربوطه

 انجام امور مربوط به برقراری کمک هزینه عائلهمندی و اوالدپرسنل مرد و بانوان سرپرست خانوار و نیز کلیه کارکنان قراردادی
 انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال پرسنل دانشگاه و اخذمجوزهای الزم و نیز تاییدیه پست و در نهایت صدور احکام مربوطه
 صدور احکام استخدام پیمانی کارکنان جدیداالستخدامهمچنین فعالیت های انجام شده در واحد منابع انسانی در
راستای مکانیزه کردن امور به این شرح است:
 راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در بیمارستان فارابی با 30کاربر (مسئولین واحدها) از تاریخ  87/7/1و انجام کلیه مکاتبات از
طریق سیستم مذکور و ارجاع نامهها از طریق اتوماسیون و حذف
مکاتبات دستی و صرفهجویی در منابع (کاغذ ،زمان و غیره)
 ایجاد کارتابل اتوماسیون اداری جهت کلیه پرسنل شاغل دربیمارستان فارابی جهت دریافت نامه ها
 ایجاد ساختار سازمانی بیمارستان فارابی در سیستم سازمانمجازی دانشگاه به تعداد  550نفر (تکمیل این فاز در بهمن 88
صورت گرفت) و آموزش به کلیه پرسنل در خصوص نحوه کار
با اتوماسیون اداری و در اختیار گذاشتن کد کاربری و کلمه عبور
به کلیه پرسنل
 درج اطالعات پرسنلی کلیه پرسنل در سیستم پرسنلی سایتچارگون و درج ذخیره مرخصی کلیه پرسنل از 89/1/1
 راه اندازی سیستم حضور و غیاب یکپارچه و تعریف قوانینو شیفتهای کاری کلیه پرسنل اعم از شیفتهای چرخشی سه
نوبتی ،دو نوبتی و اداری در قالب  36آیتم از تاریخ  90/4/1و الزام
پرسنل به استفاده از سیستم حضور و غیاب برای ثبت مرخصیهای
روزانه ،ساعتی و استعالجی و مأموریتها و ورود و خروج
 ثبت کلیه اطالعات شناسنامه ای و تاریخچه شغلی پرسنل درسیستم پرسنلی چارگون و صدور احکام کارگزینی از تاریخ
( 90/1/1با  2000نفر-ساعت کار) از طریق سیستم مذکور به
طوری که اطالعات و تاریخچه شغلی و نیز احکام صادر شده
برای کلیه افراد قابل رویت و دسترسی می باشد.
محل استقرار زیر مجموعه های واحد منابع انسانی و افراد

شاغل در این واحدها به این شرح است:
الف) واحد اداری و کارگزینی :این واحد در طبقه اول
ساختمان مدیریت واقع گردیده است .کلیه امور اداری مربوط
به کارکنان و اعضای هیات علمی بر عهده این واحد می باشد.
آقایان علی پیران ،رییس امور اداری؛ مسعود فیضی ،مسئول
دفتر مدیریت؛ شورش لطفی ،کارشناس و خانم ها بهاره
بهزادپور ،کارگزین و الهام میرزایی ،کارشناس ،شاغلین این
واحد هستند.
ب) واحد دبیرخانه و بایگانی :این واحد در طبقه دوم ساختمان
مدیریت واقع گردیده است .کلیه امور مربوط به بایگانی
اطالعات پرسنل و ثبت نامههای بیمارستان برعهده این واحد
میباشد .خانمها توران قاراخانیچرخآبی ،مسئول دبیرخانه و
ثریا حیدریدیزجی ،بایگان ،شاغلین این واحد میباشند.
پ) واحد حضور و غیاب :این واحد در آستانه ورودی اصلی
بیمارستان واقع گردیده است .کلیه امور مربوط به حضور و غیاب
و احتساب مرخصیهای کارکنان و اعضای هیات علمی برعهده
این واحد میباشد .آقایان حمید شعبانیالالنی و یوسف رستمی،
به عنوان متصدی حضور و غیاب در این واحد اشتغال دارند.
ت) واحد امور رفاهی :این واحد در ورودی اصلی بیمارستان
واقع گردیده است .کلیه امور مربوط به امور رفاهی کارکنان
برعهده این واحد میباشد .خانم زهره امیدوار ،رابط امور
رفاهی انجام وظایف این واحد را به عهده دارد.
ث) واحد ماشیننویسی :این واحد در طبقه دوم ساختمان
مدیریت واقع گردیده است .کلیه امور مربوط به تایپ مکاتبات
برعهده این واحد میباشد .خانمها پروانه مداحی و ملیحه
مهربانهمدانی ،به عنوان ماشیننویس در این واحد اشتغال دارند.
ج) واحد کپی و زیراکس :این واحد در محوطه ساختمان
مدیریت واقع می باشد .کلیه امور مرتبط با تکثیر و امور مرتبط
با نامه های وارده به بیمارستان و صادره از آن برعهده این
واحد می باشد .آقایان شمس اهلل ناطقی ،نامه رسان و ایرج
سلطانی قراقیه ،متصدی تکثیر در این واحد اشتغال دارند.
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آموزش سالمت به بیمار
آترو اسکلروز(سختی شریان ها)
و رژیم غذایی در بیماران قلبی

سختی رگ ها یا آترواسکلروز چیست؟
تجمع رسوبات چربی و سایر مواد در
سرخرگهاي بدن موجب سختی و
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بتدریج تنگی رگ ها می شود و در نتیجه
جريان خون را مختل می کند .در ابتدا این
ت حاوی چربی فراوان است اما با
رسوبا 
پیشرفت این فرآیند ،برخی از سلول های
خونی و پالکت ها در الیههای عمیقتر
دیواره سرخرگ تجمع کرده و موجب
تشکیل پالک آترواسکلروز میشود.
اين حالت را تصلب شريان يا همان
آترواسکلروز ميگويند .از عوارض این
بیماری ،اختالل جریان خون قلب و
بروز حمله قلبی است.
مهمترین خطر این رسوبات ،تنگ شدن
مجرای سرخرگی است که خون در آن
جریان مییابد .وقتی این حالت روی
میدهد بافتهایی از بدن که از طریق
سرخرگ مبتال تغذیه میشوند ،بخصوص
حین ورزش  که این نیاز افزایش مییابد
به مقدار کافی خون دریافت نمیکنند.
اگر این وضعیت در عروق خونی قلب
رخ دهد ،به انسداد عروق قلب و در نتیجه
بروز درد قفسه سینه فعالیتی یا آنژین قلبی
میشود.
پیدایش و سرعت آترو اسکلروز در تمام
افراد یکسان نیست و تابع وجود عوامل
خطر این بیماری می باشد.
عوامل خطر پیشرفت آترواسکلروز
 -خانمها در سنین باروری بسیار کمتر
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از مردان دچار این بیماری می شوند.
 باال بودن فشار خون شریانی و چربیخون ،مصرف سیگار و دیابت از
عوامل خطرساز این بیماری هستند که
با کنترل آنها می توان سیر این بیماری
را ُکند کرد.
 چاقی عمومی(شاخص توده بدنیباالتر از عدد  )۳۰و چاقی شکمی (دور
شکم در مردان باالتر از  ۱۰0و در زنان
باالتر از  ۸۸سانتیمتر) نه تنها افراد را
مستعد فشار خون ،باال رفتن چربی خون
و دیابت میسازد بلکه به طور مستقل
عامل خطر آترواسکلروز است.
عوارض
 انسداد کامل عروق قلبی که منجربه سکته قلبی می شود.
 انسداد عروق مغزی باعث سکته مغزیمی شود.
 تنگی عروق کلیوی از عوامل مهمفشار خون است.
 تنگ شدن عروق اندام ها باعث دردو مشکل حرکتی پاها ،ورم و لنگیدن
متناوب پاها میشود.
عالیم
در افراد دچار تنگی عروق قلبی (عروق
کرونر) ،در شرایطی که قلب نیازمند
اکسیژن بیشتر است مثل زمان فعالیت،
هیجان ،قرار گرفتن در معرض سرما و
یا زمان غذا خوردن ،درد قفسه سینه
شروع می شود ،از ویژگی های این درد،
پیدایش آن با فعالیت ،کاهش یا تسکین
آن با استراحت یا مصرف داروهایی مثل
نیتروگلیسرین زیرزبانی می باشد.
این درد معموال  ۵تا  ۱۵دقیقه طول
میکشد و به صورت فشار به قفسه سینه
یا احساس خفگی است که به گردن،
فک تحتانی ،ناحیه سردل و باالی ناف
و یا دست چپ تیر می کشد.
داروی نیتروگلیسرین که به شکل
زیرزبانی و اسپری وجود دارد با
گشادکردن رگهای قلبی باعث تسکین
درد بیماران میشود و یکی از نشانههای

ن گاه
زینب چاوشی
کارشناس پرستاری

زیرنظر دکتر محمدجعفر محمودی

بیماری کرونر بهبودی درد با استفاده از
این دارو است.
توجه به این نکته الزم است که داروی
نیتروگلیسرین باعث افت فشار خون
میشود و استفاده از آن بدون تجویز
پزشک جایز نیست.
رژیم غذایی در بیماران قلبی و عروقی
در این بیماران کنترل میزان چربی ،نمک
و قند مصرفی بسیار حائز اهمیت است،
لذا جهت کنترل و اصالح چربی های
خون و نیز فشارخون رعایت نکات زیر
ضروری است:
 -1استفاده از چربی های جامد یا اشباع
مثل روغن نارگیل ،روغن ها و کره های
حیوانی ،لبنیات پرچرب ،کله پاچه ،دل
و جگر ،سیراب و شیردان ،مغز ،پوست
مرغ و غذاهای چرب غوطه ور در روغن
مثل سرخ کردنی ها ،سس های چرب و
شیرینی های چرب ممنوع می باشد زیرا
باعث افزایش چربی بد خون یا LDL
می شود.
 -2جهت افزایش چربی مفید خون
( )HDLدر رژیم غذایی می توان از روغن
زیتون و روغن کانوال در حد یک تا دو
قاشق غذاخوری در روز ،دانه های گیاهی
چرب و انواع آجیل های خام مثل گردو،
بادام ،بادام زمینی ،تخمه آفتابگردان در
حد نصف استکان کوچک در روز (بجز
پسته و نارگیل) و ماهی های چرب مثل
ماهی آزاد ،ساردین و اوزون برون به
طور هفتگی استفاده نمود.
 -3استفاده از انواع میوه ها ،سبزی ها،
حبوبات ،سیر ،پیاز ،زرد چوبه و سماق
به کاهش کلسترول بد خون کمک
می کند.
 -4فیبرها به علت ممانعت از جذب
چربی بدخون ،کمک به هضم غذا ،ایجاد
سیری ،جلوگیری از پرخوری و موجب
تنظیم قند خون و چربی خون می شوند.
نان های سبوس دار ،غالت ،حبوبات،
سویا ،میوه ها و سبزی ها سرشار از فیبر
امالح و ویتامین ها هستند.

آیین افتتاحیه
بیستمین سمينار ساليانه چشم پزشكي فارابي
برگزار شد

وژیه بیستمین سمینار سالیاهن افرا یب

بیستمین سمينار ساليانه چشم پزشكي فارابي و چهارمين گردهمایي گروه فوق تخصصي سگمان قدامی انجمن چشم پزشكي
ایران ،روز  10اردیبهشت  93با سخنان دكتر محمود جباروند ،ریيس
بيمارستان فارابي در هتل المپيك تهران آغاز به كار كرد؛ دكتر جباروند
ضمن قدرداني از حضور اساتید پیشکسوت در این گردهمایی اظهار
داشت« :سمینار فارابی در بیستمین دوره خود تحولی ایجاد نموده و
علوم پایه را با علوم بالینی ادغام نموده است».
رییس گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران ،همکاری اساتید علوم
پایه با اساتید چشم پزشکی را برای انجام پژوهش و چاپ مقاالت
در مجالت بین المللی ضروری دانست و افزود« :خوشبختانه زمینه
این همکاری در بیمارستان فارابی فراهم شده است ».وي در ادامه
اظهار امیدواری کرد« :در طی
سمینار تحوالت شگرفی
که در سال های اخیر در
حوزه اپتیک و جراحی های
رفرکتیو اتفاق افتاده است
مورد بحث و گفتگو قرار
بگیرد و چشم پزشکان
جوان ،بویژه دستیاران از این فرصت نهایت استفاده را بنمایند».
دكتر احمد عامری ،عضو هيات علمي گروه استرابیسم بيمارستان فارابي و دبير علمي
بیستمين سمينار فارابي ،سخنران بعدي مراسم افتتاحيه بود كه با تشکر از اساتیدی که
از شهرستان ها زحمت سفر را برخود هموار نموده و در این سمینار شرکت کرده اند
افزود« :جايگاه ويژه اين سمينار در جامعه چشم پزشكي كشور حاصل تالش ریاست،
مدیریت و اساتيد بيمارستان فارابي و هیات اجرایی سمينار طي ساليان متمادي است».
دكتر عامری تعداد شرکت کنندگان در این سمینار را  900نفر اعالم نمود و با اشاره
به برنامه های سمینار بیستم و تغییراتی که در آن ایجاد شده است اظهار داشت:
«12سمپوزیوم و  9کارگاه برای این سمینار طراحی و تغییراتی در برنامه صبحانه علمی
ایجاد شده است ».در پايان مراسم افتتاحيه برنامه موسيقي زنده اجرا شد.
دکتر عامری ،دبیر بیستمین سمینار فارابی:

چهار برنامه علمی همزمان برگزار شدند

دکتر عامری ،دبیر بیستمین سمینار فارابی ،گفت« :برنامههای علمی امسال بسیار گستردهتر از دورههای قبلی بود و تنوع بیشتری در
موضوعات دیده میشد .البته تالش ما این بود که بخش ویدیوژورنال صبح برگزار شود که به دلیل فشردگی برنامهها این امر محقق نشد».
وی افزود« :سالهای قبل در سمینار موضوعات محدود بودند اما امسال تنوع بیشتری از مباحث جاری حوزه چشم پزشکی را
شاهد بودیم و همکاران متخصص با ارائه نمونههای شایع بیماری تجربیات خود را با سایر دوستان به اشتراکگذاردند و با آنان
بحث و تبادل نظر کردند».
دکتر عامری تالش برای اطالع از تجربیات همه همکاران و بررسی مسیرها و روشهای مختلف تشخیص و درمان را از محاسن
این نشستها عنوان کرد و گفت« :این کار انتقال تجربه و راهکارهای موثر بویژه برای نسل جوان چشم پزشکان کشور را در پی
دارد و سبب ارتقای کیفی فرآیندهای تشخیصی و درمانی میشود ».به گفته دبیر علمی بیستمین سمینار فارابی ،در سمینار امسال
 12سمپوزیوم و  8کارگاه برگزار شد و اگرچه عنوان سمینار «استرابیسم وتازه های اپتیک وجراحی رفراکتیو» بود ولی در واقع
سمینار همواره فرصتی برای تمام گروه های چشم پزشکی بوده وخواهد بود .همزمان سمینار پنجم پرستاری ،چهارمین سمینار
فراهم آوری سلول های بنیادی و چهارمین سمینار سگمان قدامی نیز برگزار شد .دکتر عامری در خصوص اهداف و دستاوردهای
مورد نظر سمینار بیستم گفت« :بر اساس مطالعات صورت گرفته فارغ التحصیالن گروه پزشکی در صورتی که مطالعات خود را
به روز نکنند؛ در طی یک دوره پنج ساله تنها  50درصد از اطالعات علمی شان قابل استفاده خواهد بود و در یک دوره 10-8
ساله یک هشتم اطالعات فراگرفته در ذهنشان باقی می ماند و این در شرایطی است که هر چند سال یک بار  50درصد علوم
پزشکی تغییر می کند .بنابراین چاره ای جز بازآموزی باقی نمی ماند و در واقع سمینار فارابی با این هدف برگزار می شود».
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بیست سال دوام سمینار فارابی

تمام سمینارهای فارابی را آمده ام .هر بیست تا را!
این را دکتر علی صادقی طاری ،رییس شبکه سراسری تحقیقات
چشم و رییس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی
تهران می گوید .دکتر صادقی در مورد نحوه شکل گیری این
سمینار می گوید 20« :سال پیش دکتر شمس ،من و دکتر امینی
و یک عده از همکاران فارابی را جمع کرد و گفت می خواهیم
یک سمینار در فارابی بگذاریم .آن موقع تعداد همکاران خیلی
زیاد نبود و ما جزء جوانترین ها بودیم .ما گفتیم کار سختی
است ولی دکتر شمس گفت باید شروع کنید و پس از 40
روز اولین سمینار فارابی با موضوع گلوکوم در خود بیمارستان
فارابی برگزار شد .البته آن زمان اولین سمینار روال تشکیالتی
به این مفصلی را نداشت ولی از نظر علمی بسیار خوب بود.
بسیاری از همکارانی که در آن سمینار شرکت کردند مثل دکتر
ستایش حاال در قید حیات نیستند».
استاد گروه اربیت بیمارستان فارابی در ادامه به روند رو به
تکامل سمینار اشاره نمود وافزود« :انتظار هم همین است که
هرسال سمینار چه از نظر بار علمی وچه از نظر روال تشکیالتی
نظم بیشتری پیدا کند .هر کنفرانس ،کنگره یا گردهمایی وقتی
صبحانه وعده غذایی پرطرفدار و پر خاصیت است بخصوص اگر یک
بحث داغ علمی ،چاشنی چای داغ و نان و پنیر شود! آن وقت میتوان
نشست و در فضایی نه چندان رسمی یک دل سیر نکتههایی شیرین در
مورد موضوعی که مورد عالقه است را به خاطر سپرد و نتیجهاش را در
زیبایی لبخند بر لبهای یک بیمار نظاره کرد .در روز دوم از سمینار ،برنامه
صبحانه علمی در قالب  9میز با  9موضوع ،پذیرای شرکت کنندگان بود؛
به گفته دکتر احمد عامری ،دبیر علمی سمینار در نحوه برگزاری نشست
صبحانه علمی سمینار تغییراتی ایجاد شد و به جای برگزاری جمعی در
رستوران و همهمه و ازدحامی که عمال مانع از انتقال اطالعات و در نتیجه
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افت کارایی میشد ،نشست در پنج سالن جداگانه هتل برگزار و در هر
سالن مباحث مربوط به یک گروه تخصصی مطرح گردید.
ثبت نام کنندگان در میز صبحانه استرابیسم ،عالوه بر صرف صبحانه
درجه یک در فضای باز از نظرات چشم پزشکان خبره در مورد

ندا ی افرابی -بهار 1393

موفق است که احتیاج
مخاطبینش را تامین کند،
سمینار فارابی از این
جهت موفق است که هم
از نظر علمی نیاز مخاطبان
خود را تامین می کند و
هم بر این فعالیت ها و
برنامه های جنبی سمینار
با سلیقه و عالیق مخاطبان
انطباق دارد».
رییس شبکه سراسری
تحقیقات چشم ویژگی
بارز سمینار را استفاده از تمام گروه ها وظرفیت های علمی
چشم پزشکی ایران دانست و افزود« :به جرات می توان گفت
سمینار فارابی می تواند با کنگره چشم پزشکی رقابت کند».
وی ثبات در ساختار سمینار و سهولت در سازماندهی
فعالیت ها را دلیل  20سال دوام این سمینار دانست و گفت:
«وقتی حس می کنم در کاری مشارکت داشته ام که 20سال
تداوم داشته و به عنوان یادبود باقی می ماند برایم کافی است
و لذت می برم».

بفرمایید صبحانه علمی!

مسائلی مثل نقش تجویز عینک در کودکان برخوردار شدند.
دکتر رضا نبئی که در این جمع حاضر بود در این باره گفت« :خوبی
این برنامه در صمیمی و غیر رسمی بودن آن است .در واقع بحث آزاد
است ،موضوعات به صورت عملی مطرح میشوند و برنامهها هم
مبتنی بر تبادل نظر است.
میز اکولوپالستی نیز با چای و آب پرتقال میزبان چشم پزشکانی بود که
میخواستند درباره بیرون زدگی چشم ناشی از تیروئید و جراحی آن
بیشتر بدانند .دکتر علی صادقیطاری تفاوت میز علمی را با برنامههای
عمومی در مطرح شدن نکات ریز دانست و افزود« :در این طور
نشست های صمیمی همکاران درباره مریضهای خودشان کامال
تخصصی صحبت میکنند».
دکترهوشنگفقیهیکهادارهیکیازجذابترینمیزهایصبحانهراباعنوان
دیابت برعهده داشت ،در این باره گفت« :دیابت چشمی ،بیماری بسیار
مهمی است و باید قبل از آغاز درمانها ،کنترل سیستمی بیمار همچون قند،
چربی و فشارخون به دقت انجام شده و سپس مراحل درمانی با استفاده
از تجویز دارو یا لیزر پیگیری شود ».او با اشاره به پیشرفتهای صورت
گرفته برای ساخت و توسعه داروهای درمانگر دیابت اظهار داشت« :در
حال حاضر داروهای مختلف و موثری برای جلوگیری از پیشرفت این
بیماری وجود دارد اما اثرات آنها کم است و بعد از مدتی دوباره باید تجویز
شوند .البته آمپولهایی وجود دارد که در آنها از ترکیبات کورتونی استفاده
شده و سیر درمانی طوالنیتری دارد اما در عوض بیمار را با مشکالتی
نظیر گلوکوم و کاتاراکت مواجه میکند ».دکتر فقیهی به صحبتهای
خود این نکته را هم اضافه کرد که داروهای جدید که ماندگاری درمانی
طوالنیتری دارند در حال سپری کردن مراحل تحقیقات و نمونهسازی
هستند .بیتردید بعد از عرضه تجاری این داروها قدمهای موثری برای
درمان بیماران مبتال به دیابت چشمی برداشته میشود.
دکتر جباروند هم به همراه تعدادی از چشم پزشکان ،در میز صبحانه علمی
درباره روشهای رایج درمان بیماری کراتوکونوس و پیشرفتهای انجام
شده در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

استقبال از چهارمین
سمینار ساالنه سلول های بنیادی
فراتر از انتظار!
دکتر علیرضا الشیئی ،دبیر چهارمین همایش سلولهای بنیادی
گفت« :آنچه در سمینار فراهم آوری سلولهای بنیادی دیدیم
فراتر از انتظار بود .واقعیت این است که قطار توسعه سلولهای
بنیادی در مسیر مناسبی قرار گرفته است».
وی افزود« :این سمینار در قالب  4سمپوزیوم طراحی شده بود و
طی آن عالوه بر چشم پزشکی ،مسایل مربوط به کاربرد سلولهای
بنیادی در سایر بخشها مانند دندانپزشکی مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت که هم متنوع و هم برای همکاران قابل استفاده بود».
وی همچنین با اشاره به سخنرانان این سمپوزیومها گفت« :در مجموع
هرکدام از کارگاههای این سمپوزیومها  5سخنران داشت و از نظر
علمی مباحث مختلفی بیان شد که این مساله به تنهائی امتیاز بزرگی
برای بازآموزی گروههای پزشکی وعلوم بینایی محسوب میشود».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در خصوص جایگاه منطقهای و
بینالمللی بیمارستان فارابی از نظر فراهم آوری سلولهای بنیادین
اظهار داشت« :بیمارستان فارابی تا کنون به تجارب ارزشمندی در
این زمینه دست یافته است .واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی
از  4سال قبل در بیمارستان فارابی رسما آغاز به کار نموده و طی
این مدت عالوه بر چشم پزشکی در سایر حوزهها نیز فعالیتهای
درخشانی را در کارنامه خود ثبت نموده است».
وی در ادامه گفت« :در حال حاضر در این واحد با استفاده
از سلول های بنیادی ،سلول های قرنیه به راحتی فراهم آوری
رییس انجمن پرستاری:

جای پرستاری چشم
در بین رشتههای کارشناسی ارشد
خالی است

می شود و همگام با سایر کشورهای پیشرفته مطالعات در زمینه
سلول های شبکیه وعصب بینایی در حال انجام است».
دکتر الشیئی با تاکید بر این نکته که بیمارستان فارابی از ماموریت
تک بعدی در حوزه چشم پزشکی فراتر رفته است ،افزود« :در
زمینه اپتیک ،فیزیک وعلوم بین رشتهای کارهای تحقیقاتی و
اقدامات خوبی در فارابی انجام شده است و اکنون میتوانیم
فارابی را یک مجموعه
چند بعدی بدانیم که
در رشتههای مختلف
چشم،
اپیدمیولوژی
بافت شناسی مولکولی
و نانو تکنولوژی
دانشجو تربیت مینماید.
همچنین  2سال است
که امکان پذیرش
دانشجوی دکتری در
رشته ژنتیک سلولی و
علوم بینایی را هم داریم
وامسال برای اولین بار دانشجو جذب کردهایم».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در زمینه همکاری با
موسسات دیگر نظیر بانک چشم ایران و موسسه رویان نیز
گفت« :آنچه اهمیت دارد این است که امکانات بیمارستان
فارابی استانداردهای باالیی دارد و لزوم محرمانه بودن طرح ها
وتحقیقات ایجاب می کند تا در انتخاب همکاران حساسیت
بیشتری به خرج دهیم ولی به هرحال مجموعه فارابی به
همکاری های مشترک دیدگاه مثبتی دارد و در آینده حتما به
این سمت حرکت خواهیم کرد».
دبیر علمی پنجمین سمینار ساالنه پرستاری فارابی که همزمان
با برگزاری بیستمین سمینار فارابی روز  11اردیبهشت در
هتل آکادمی المپیک برگزار شد ،با اشاره به وجود  14رشته
کارشناسی ارشد پرستاری ابراز امیدواری کرد ،راه اندازی رشته
کارشناسی ارشد پرستاری چشم یکی از دستاورد های پنجمین
سمینار پرستاری فارابی باشد.
دکتر ابوالفضل جاریانی ،رییس انجمن پرستاری ایران مهمترین
فعالیت این انجمن را پیگیری مسایل صنفی و فعالیت های
مرتبط با گروه پرستاری از جمله آموزش آنان عنوان کرد.
دبیر علمی سمینار با اشاره به حضور  30نفر از مدیران پرستاری
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کمیته علمی ،هماهنگی
آنان از طریق فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی آنان را از
ویژگی های سمینار پنجم عنوان نمود.
وی همچنین افزود« :پنجمین سمینار پرستاری چشم فارابی
در شرایطی به صورت مستقل و با مدیریت و اجرای پرستاران
برگزار می گردد که در  14سمینار اول فارابی پرستاران فقط در
پنل های سمینار مشارکت داشتند».
دکتر جاریانی گفت« :برنامه ریزی سمینار به گونه ای است که
پرستاران عالوه بر بهره مندی از علم روز ،مهارت های الزم را
برای ارائه و افزایش کیفیت خدمات کسب نمایند».
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کاربرد فناوری نانو در چشم پزشکی:
رویشی جدید در فارابی
دامنه استفاده از فناوری
نانو هر روز بیشتر
شده و این روزها به
رشته چشم پزشکی
نیز راه پیدا کرده است
 .دکتر مهرداد محمدپور،
فلوشیپ قرنیه و عضو
هیات علمی فارابی
نمایشگاه جنبی سمینار
در این باره میگوید:
«کشور ما در سالهای فرصتی برای دیدن تجهیزات روز جهان
اخیر توانسته در زمینه
فنآوریهای نوین به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یابد .پس هرساله همزمان با برگزاری سمینار فارابی  ،نمایشگاه جنبی سمینار
از دانش تولید سلولهای بنیادی اکنون تحقیقات نانو نیز جزء شاهد حضور پرشور شرکتهای فعال در زمینه تجهیزات چشم
برنامههای استراتژیک کشور قرار گرفته و استفاده از این دانش در پزشکی است واین فرصتی را برای ارائه آخرین پیشرفتها
حوزه چشم پزشکی نیز مورد توجه واقع شده است».
وفناوریهای نوین در این عرصه فراهم میسازد.
ژن
جدید،
داروهای
وی ادامه داد« :فناوری نانو در زمینه تولید
در نمایشگاه جنبی سمینار بیستم که در فضایی بالغ بر 2000متر
درمانی ،ایمپلنتهای چشمی ،بهبود عملکرد سلولهای داخل مربع در 3راهرو ودر مجاورت سالن اصلی برگزاری برپا شده بود،
چشمی و هدایت دارو به قسمتهایی که قبال نفوذ دارو به آن بیش از  50شرکت تجاری حضور داشتند که از این میان  10شرکت
امکان پذیر نبوده به اثبات رسیده و تحقیقات گستردهای در حال تولیدکننده داخلی و مابقی نمایندگی شرکتهای بنام جهان در زمینه
انجام است».
ساخت تجهیزات چشم پزشکی بودند .در کنار حضور شرکتها
در
فارابی
بیمارستان
نانو
واحد
افتتاح
به
اشاره
با
محمدپور
دکتر
بیش از  10مرکز تحقیقاتی دانشگاهی کشور در محوطه ویژهای
آذرماه  92با حضور وزیر بهداشت اظهار داشت« :در طول این مدت استقرار یافته و توانمندیهای خود را در زمینههای تحقیقاتی ،تولید
کوتاه ،این واحد دستاوردهای درخشانی همچون تولید چند دارو علم ومحصوالت وابسته در قالب کتاب ،نشریه وسایر دستاوردها
نظیر نانوسیلیکات را داشته است که بزودی فاز آزمایشهای حیوانی ارائه نمودند.
و انسانی آن انجام میشود».
این نمایشگاه فرصت ایدهآلی برای گروههای هدف سمینار
کشور
مسئوالن
حمایت
با
توانیم
ی
م
ما
وی تاکید نمود« :به یقین
(چشمپزشکان ،اپتومتریستها و پرستاران چشم) است تا از نزدیک
این داروها را در مرحله تولید انبوه قرار دهیم .جالب است بدانید آخرین دستاوردهای روز دنیا را مشاهده وبرای تجهیز واحدها و
تحقیقات کاربرد نانو در چشم پزشکی به صورت فوق تخصصی مراکز خود به طور مستقیم با مسئولین ارشد شرکتها مذاکره و
فقط در ایران پیگیری میشود».
قرارداد خرید خدمات منعقد نمایند.

سمینار با چاشنی ورزش !

شرکت کنندگان در فعالیتهای ورزشی ،بیشتر از ثبت نام شدگان
است ،گفت« :تمام ظرفیتها و امکانات خود را به کار گرفتهایم
تا همه بتوانند به طور مطلوب و با رضایتمندی از این برنامهها
مثل همه سمینارهای فارابی امسال هم بازار فعالیتهای ورزشی و استفاده کنند و همیشه امید داریم روزی برسد که کسی بدون انجام
تفریحی داغ بود .خیلیها پشت در سالنها و زمینهای مجموعه ورزش ،محل برگزاری سمینار راترک نکند».
آزادی صف کشیده و برای هم خط و نشان میکشیدند.
مسعود شیخیفرد ،مدیر برنامههای ورزشی بیستمین سمینار ساالنه
فارابی ،میگوید« :امسال در برنامههای ورزشی سمینار تغییرات
زیادی نداشتیم و بر اساس تجربیات سالهای قبل رشتههای فوتبال،
تیراندازی با سالح بادی ،تیراندازی اهداف پروازی ،شنا ،بیلیارد و
کارتینگ با توجه به امکانات مجموعه آزادی تدارک دیده شدند».
وی یاد آور شد« :ما همواره به دنبال رشتههایی هستیم که عالوه
بر جنبههای ورزشی از نظر تفریحی نیز جذابیت داشته باشند.
خوشبختانه مواردی که انتخاب شدهاند همگی تفریحی ـ ورزشی
هستند و بیتردید تنوع چشمگیر و دلپذیری در برنامههای علمی
ایجاد میکنند».
مدیر برنامههای ورزشی سمینار بیستم با بیان اینکه هر سال تعداد
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راهنمای کاربران سازمان مجازی

یکی از سئواالت همیشگی کارکنان هنگام استفاده از اتوماسیون اداری ،مساله
مرخصی ها و سئواالت مرتبط با آن است.
در این شماره به دو سئوال مهمی که شاید ذهن شما را هم به خود مشغول کرده
باشد ،پاسخ می دهیم.
• چطور متوجه شوم که درسال جاری چقدر مرخصی و استعالجی استفاده کرده ام؟
برای پاسخ به این سئوال مراحل زیر را طی کنید:
الف :وارد کارتابل خود در اتوماسیون شوید.
ب :از منوی اداری ،درخواست را انتخاب و سپس
روی گزینه درخواست مرخصی کلیک کنید.

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

پ :در پنجره گشوده شده ،روی گزینه مشاهده آمار کلیک کنید و
در پنجره گشوده شده ،اطالعاتی در مورد مرخصی ،استعالجی و
ماموریت هایی که در سال جاری رفته اید را مشاهده خواهید کرد.

• چگونه متوجه شوم مرخصی ارسالی من توسط مسئول واحد تایید شده است؟
برای پاسخ به این سئوال مراحل زیر را طی کنید:
الف :وارد کارتابل خود در اتوماسیون شوید.
ب :از منوی اداری ،آرشیو درخواست ها را
انتخاب و سپس روی گزینه مرخصی های
شخصی کلیک کنید.

پ :در پنجره گشوده شده ،روی کلید جستجو کلیک کنید و
منتظر بمانید تا آرشیو مرخصی های شما نمایش داده شود.

ت :در صورت نیاز به اصالح مرخصی ،می توانید در همین
پنجره با انتخاب مرخصی مربوطه و کلیک روی دکمه اصالح
نسبت به اصالح درخواست خود اقدام نمایید.
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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 بهره ببرید.

پرتو سخن -شماره 507

براي رفع مشكل حافظه
به دندان پزشك مراجعه كنيد!

چند نکته برای خانه داری

مشعل -شماره 684

پس از اینکه تکههای مرغ را با آب و نمک پختید ،دو
قاشق غذاخوری رب انار را با نصف لیوان پیاز سرخ
شده و یک قاشق چایخوری زعفران دمکرده کمی
تفت بدهید و روی مرغها بریزید ،با این روش غذا
طعمبهتری میگیرد.

قبل از گذاشتن هویج در یخچال ،سر و ته آن را
ببرید؛ این کار باعث میشود رطوبت هویج گرفته
شود و مانع پالسیده شدن آن میشود.
وقتی میخواهید نخودفرنگی را بپزید ،آن را با غالفش
بپزید .بعد از پخت ،نخودفرنگی از غالف جدا
میشود و روی آب میآید .با این کار نخودفرنگی
طعم بهتری پیدا میکند.

نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان ميدهد كه براي رفع
برخي از مشكالت شناختي و حافظهاي در بزرگساالن،
مراجعه به دندانپزشك ميتواند بسيار مفيد باشد.
محققان كشف كردند كه بيماريهاي حفره دهاني ميتوانند
روي عملكرد مغز از طريق مكانيزمهاي مختلفي مثل
التهابهاي بدن و فاكتور خطر كاهش توانايي ذهني اثرات
مخربي برجاي بگذارند.
نتايج اين تحقيقات همچنين نشان ميدهد كه بين يك
عفونت دهاني و بيماريهاي قلبي ،سكته مغزي و بيماري
آلزايمر ارتباط وجود دارد.
اين محققان با مطالعه روي تعدادی از افراد  60سال به باال،
كشف كردند افرادي كه سطوح باالي باكتريها و قارچهاي
مرتبط با بيماريهاي دهاني را نشان ميدهند سه برابر بيش
از سايرين با خطر بروز مشكل در يادآوري يك جمله سه
كلمهاي پس از يك دوره زماني مشخص مواجهند.
به گفته اين محققان ،بزرگساالن متاثر از بيماريهاي دهان
دو برابر بيش از ديگران در تست اندازهگيري حافظه مردود
شدند .در افرادي كه مشكالت بيشتري در حل تستهاي
حافظه داشتند بيماريهاي دهان و دندان بیشتر مشاهده شد.
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برای گرفتن تلخی کاهو ،میتوانید آن را  15دقیقه
در آب نمک سرد قرار دهید.
زندگی نو -شماره 180

سر پالستیکی دوش حمام
و بیماری های ریوی

نتایج پژوهشهای گروهی از دانشپژوهان علوم پزشکی در
دانشگاه کلرادو در آمریکا نشان داده است که سر پالستیکی دوش
حمام محلی مطلوب برای رشد باکتریهای خطرناک عامل بروز
بیماریهای ریوی است .به گزارش پایگاه اینترنتی پزشکان بدون
مرز،محققاندانشگاهکلرادو
با انجام آزمایشهایی روی
سر پالستیکی دوشهای
حمام دریافتند که این مکان،
محل رشد باکتریهای
بیماریزا است .این
باکتری بیماریزا عامل
بروز بیماریهای ریوی
بخصوصدرافرادباسیستم
ایمنی ضعیف است .محققان توصیه کردهاند که بهتر است پوشش
پالستیکی سردوشها هرچند وقت یک بار تمیز یا تعویض شود.

کاربردهای جالب پوست تخممرغ
جلوگیری از گرفتگی لولههای فاضالب :ریختن مقداری
پوست خردشده تخممرغ روی صافی فلزی سینک ،باعث تمیزی
و جلوگیری از گرفتگی لولهها میشود .آنها همچنین مانع از
عبور مواد جامد و رهایی از چربیهای داخل لولهها میشوند.

منبع :عصر علم
لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

به عنوان پاککننده :مقداری از پوست تخممرغ را همراه با پودر ظرفشویی
روی سطح لک شده بریزید و با اسفنج آن را تمیز کنید.
در صورتی که بخواهید داخل ظرفی دردار را تمیز کنید ،میتوانید مقداری
پوست تخممرغ خرد شده را داخل ظرف ریخته ،آن را با آب سرد تقریبا پر
کنید و چندین بار تکان دهید .نتیجه فوقالعاده خواهد بود.

تمیز کردن لباسهای سفید :اگر از خاکستری شدن
لباسهای سفید خود نگرانید ،کافیست مقداری پوست
تخممرغ داخل صافی ریخته ،همراه لباسها داخل ماشین
لباسشویی قرار دهید.

حاصلخیز کردن خاک :پوست تخممرغ سرشار از کلسیم
و سایر مواد معدنی است .برای حاصلخیز کردن خاک آن
را اضافه کنید.
تامین کلسیم :با ریختن مقداری پوست تخم مرغ به کف
گلدان گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان ،کلسیم مورد نیاز آنها
را تامین کنید.
تغذیه گیاهان :قبل از آبیاری گیاهان ،مقداری پوست تخممرغ
داخل آب ولرم ریخته ،داخل ظرفی دردار در جای تاریک و
خنک قرار دهید و بگذارید چند روز باقی بماند.

غذای پرندگان :ریختن خردههای پوست تخممرغ نزدیک
ظرف غذای پرندگان ماده در جذب کلسیم مورد نیاز آنها برای
تخمگذاری موثر است.
گلدان :از تخممرغهای شکسته برای کاشت دانه استفاده کنید.
آنها تا زمان سبز شدن دانه به عنوان گلدان قابل استفادهاند.
دفع آفات :حلزونها ،کرمهای برگخوار و آفات را با پاشیدن
مقداری پوست تخممرغ از اطراف باغ خود دور کنید.
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نحوه کار با سیستم نجات2

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

براي ورود به سامانه نجات  ،2ابتدا در نوار آدرس ،يكي از
درخواست كاال
آدرسهاي زير را وارد نماييد.
 http://194.225.50.202/nejat2/home.jsfدر بخش پردازش زير سيستم انبار ،با انتخاب منوي درخواست
 http://nejat2.tums.ac.ir/nejat2/login.jsfكاال امكان ليست كردن كاالهاي مورد نياز ،جهت اعالم به واحد
صفحه اول سامانه نمايش داده خواهد شد .نام كاربري و رمز انبار فراهم ميگردد .درخواستهاي اعالم شده پس از تاييد
عبور را در محل تعيين شده وارد نمایيد؛ به صورت پيشفرض توسط مدير واحد ،توسط مسئول انبار قابل رويت خواهد بود.
شناسه كاربري ،كد ملي و رمز ورود  tums 1234ميباشد.
كه با فلش قرمز
پس از مشاهده این صفحه ،روي عالمت
مشخص شده كليك كنيد ،تا صفحه درخواست كاال را مشاهده نمایيد.

پس از ورود به سيستم ،صفحه زير مشاهده ميشود .در اين
صفحه براساس دسترسيهاي تعريف شده براي هر كاربر،
منوهايي در سمت راست نمايش داده ميشود .كاربر با استفاده
از اين منوها ميتواند وارد قسمتهاي مورد نظر خود گردد.

تغيير رمز
براي تغيير رمز عبور خود مراحل زير را انجام دهيد:
به قسمت پروفايل كه در كنار نام كاربري شما قرار دارد رفته،
روي آن كليك كنيد .سپس گزينه تغيير رمز را انتخاب کنید تا
پنجره جديدي براي شما باز شود .در اين صفحه ،مي توانيد رمز
عبور خود را تغيير دهيد.
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در اين صفحه شما مي توانيد كاالهاي درخواستي خود را وارد كنيد.
براي انجام اين كار مراحل زير را انجام دهيد:
 -1براي هر كاال بايد با فشردن كليد افزودن ،يك رديف به ليست
درخواست اضافه شود.
 -2در رديف ايجاد شده بر روي عنوان كاال ،دو بار كليك نماييد
تا جدول ليست كاالهاي موجود در انبار مشاهده شود .كاالي
درخواستي مورد نظر خود را با وارد كردن كد كاال (كدهاي
ارسالي توسط واحد امور مالي) در كادر كد نظام هماهنگ يا
وارد كردن نام كاال در كادر نام و فشردن كليد جستجو ،پيدا كنيد.
توجه:
 حتما بايد از كدهاي مربوط به بيمارستان فارابي استفاده كنيد. زمان جستجو از طريق نام فقط 3حرف اول درج گردد. در انتخاب كاال دقت شود بيش از سهميه نباشد و واحد آن باموجودي كاالي انبار مطابقت داشته باشد؛ درصورت عدم رعايت
موارد مذكور تحويل كاال امکان ندارد؛ به عنوان مثال اگر قند حبه در
انبار موجود باشد و قند كله درخواست شود امكان تحويل آن نیست.
(اولين ستون سمت راست
 -3در انتها روي عالمت
جدول) و يا روي كاالي مورد نظر دو بار كليك كنيد تا كاالي
انتخابي به ليست شما اضافه شود.
 -4پس از ثبت كاال در ليست ،تعداد مورد نياز را در كادر خالي
كنار واحد كاال وارد كنيد.
 -5براي ثبت درخواست خود روي كليد ذخيره كليك كنيد.
همکاران محترم
اطالعات بیشتر در زمینه نحوه کار با سامانه نجات  ،2در
اتوماسیون قابل دسترس است.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

راهکارهای ساده برای
پیشگیری از اضافه وزن

• سعی کنید بشقاب غذا را از اندازه بزرگ به کوچک تغییر دهید ،با این کار حجم غذا بیشتر به نظر می آید.
• غذای خود را با غذاهای کم کالری مثل سبزی وساالد شروع کنید و بعد به سراغ غذای اصلی بروید.
• همیشه در محل مشخصی از منزل غذا میل کنید .اگر هنگام غذا خوردن مشغول کارهای دیگری مثل تماشای تلویزیون یا صحبت
کردن باشید ،غذای بیشتری می خورید.
• سعی کنید قبل از احساس سیری دست از غذا بکشید20 ،دقیقه طول می کشد تا پیام سیری به مغز برسد .وقتی این پیام به مغز
شما برسد شما احساس سیری می کنید.
• غذا را خوب بجوید ،جویدن طوالنی مدت غذا این تصور را برای شما ایجاد مینماید که به اندازه کافی غذا خوردهاید ،در نتیجه
زودتر و برای مدت طوالنیتری احساس سیری به شما دست میدهد؛ به همین دلیل هر چه غذا سریعتر خورده شود ،میزان آن
نیز بیشتر از نیاز واقعی فرد خواهد بود.
• فعالیت بدنی منظم روزانه در سالمت عمومی بدن وکنترل وزن وکاهش خطر بیماری قلبی-عروقی بسیار مهم است.
• تعداد وعده های غذا را در روز افزایش دهید اما حجم هر وعده را کم کنید.
• تا حد امکان مصرف قند و شکر و غذاهای حاوی آنها مثل شیرینی ،شکالت ،آب نبات ،نوشابه ،شربت و آب میوه های صنعتی،
را محدود کنید.
• غذاها بیشتر به شکل آب پز ،بخارپز ،کبابی یا تنوری مصرف شوند.
• از مصرف انواع سس ساالد ،کره ،خامه ،سرشیر ،پنیرهای پرچرب و لبنیات پرچرب خودداری کنید.
• از مصرف فرآورده های گوشتی پرچرب مثل سوسیس ،کالباس ،همبرگر و کله پاچه و مغز خودداری شود.
• گوشت کامال لخم و مرغ و ماهی بدون پوست مصرف شوند.
• از خوردن ته دیگ بپرهیزید.
• از مصرف زیاد غذاهای آماده و کنسروی و رستورانی خودداری کنید.
• از ناخنک زدن به غذاها بپرهیزید.
• در موقع عصبانیت یا هیجان غذا نخورید.
• پیش از شروع هر وعده غذایی  2لیوان آب بنوشید.
• برای چاشنی ساالد از آبلیمو ،آبغوره و سرکه استفاده کنید و از خوردن سس همراه ساالد خودداری نمایید.
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خوب است بدانیم...
فلفل دلمهاي به شفافيت و پاکسازي پوست و پيشگيري از
بثورات و لکههاي پوستي کمک ميکند .همچنين اين سبزي منبع
مهمي از ويتامين  Aاست که براي سالمت چشمها مفيد بوده و از
بروز بيماريهاي چشمي پيشگيري ميکند .فلفل دلمهاي حاوي
ترکيباتي موسوم به کاسپايسين است که از فعاليت مواد سرطانزا
جلوگيري ميکند و مانع از چسبيدن آنها به مولکول وراثتي DNA
ميشود .کاسپايسين همچنين مانع از انتقال درد از پوست به
نخاع شده و از بروز احساس درد جلوگيري ميکند .همچنين
به درمان بيماريهاي مرتبط با درد کمک ميکند .مصرف فلفل
دلمهاي سرعت سوخت و ساز را در بدن باال ميبرد و به درمان
بيماريهاي مرتبط با درد کمک ميکند؛ به اين ترتيب فلفل
دلمهاي امکان افزايش وزن ناشي از مصرف رژيم غذايي پرچرب
را کاهش ميدهد .اين سبزي براي کمک به هضم غذا مفيد است
و به عنوان يک محرک قلب و عروق ،فشار خون را تنظيم ميکند
و همچنين در کاهش کلسترول بد و چربي تريگليسيريد در بدن
نقش قابل مالحظهاي دارد .عصاره فلفل دلمهاي يکي از بهترين
محصوالت براي تقويت رشد موهاست .اين عصاره از ريزش مو
جلوگيري ميکند و تارهاي مو را پرتر و ضخيمتر نگه ميدارد
اما از آنجا که طبيعت فلفلي و سوزاننده دارد بايد در استفاده از
آن احتياط کرد.

معصومه بابایی
کارشناس پرستاری

طالبی به دلیل داشتن ویتامین  Aبرای خونسازی و تقویت
سیستم ایمنی بدن مفید است .طالبی کمکالری است و سرشار از
ویتامینهای  A ،Cو پتاسیم است.
طالبی اشتهاآور است و به دلیل داشتن پیشساز بتاکاروتن برای
خونسازی و تقویت سیستم ایمنی بسیار اهمیت دارد و برای
استحکام استخوانها نیز ویتامین  Aبسیار ضروری است که
میتوان بعد از غذا از طالبی استفاده کرد.
ویتامین  Aآنتیاکسیدان و محلول در چربی است .همچنین
ویتامین  Cآنتیاکسیدان محلول در آب است و مصرف این میوه
به دلیل دارا بودن مقدار زیادی از این دو ویتامین ،ابتال به بسیاری
از بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی ،سکته و سرطان
را کاهش میدهد .طالبیهایی که داخل آن نارنجی است و به
اصطالح گرمک گفته میشود ،خواص بیشتری دارد و بتاکاروتن
موجود در آن زیاد است .همچنین طالبی مدر و ملین است و
موجب طراوت و شادابی پوست بدن میشود.
کسانی که مبتال به آلرژیهای فصلی هستند ،عطسه ،سرفه و
خارش زیاد دارند ،از مصرف طالبی پرهیز کنند به دلیل اینکه
مصرف هندوانه ،خطر تشکیل سنگهای کلیوی را کاهش آلرژی آنها را افزایش میدهد.
میدهد.هندوانه منبع ویتامین  ،Cمواد معدنی و دیگر ویتامینها
و همچنین دارای بتاکاروتن و آنتیاکسیدانهای قوی است.
لیکوپن موجود در هندوانه بیش از گوجهفرنگی است و موجب
کاهش خطر ابتال به انواع سرطانها بویژه سرطان پروستات ،ریه
و معده میشود .هندوانه هم چنین دارای ویتامینهای  B1و  B6و
پتاسیم آن به کاهش فشار خون و تشکیل سنگهای کلیوی کمک
شایانی میکند.این میوه پرخاصیت در تقویت سیستم ایمنی و
پیشگیری از ابتال به عفونتها اثر بسزایی دارد .مصرف هندوانه
در کاهش عالیم استئوآرتریت و روماتیسم بسیار موثر است.
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اصطالحات چشم پزشکی

قسمت سیزدهم

Chronic Progressive External Ophthalmoplegia: CPEO

پتوز شديد و پيشرونده عضالت خارج چشمي بدون اختالل در
مردمك و جسم مژگاني؛ در اين بيماري به دليل فلج پيشرونده
اعصاب حركتي عضالت خارج چشمي ،فرد دچار پتوز شديد و
محدوديت حركات چشم ميشود .به اين دليل كه عضالت داخل
چشمي (عنبيه و جسم مژگاني) در اين بيماري سالم هستند به
اين بيماري افتالموپلژي خارجي گفته ميشود.
)Ectropion (antonym: Entropion

هانیه دلشاد  -دکتر سیدفرزاد محمدی

کارشناس ارشد -مدیریت آموزشی عضو هیات علمی

Exophthalmos
)(synonym: Proptosis, antonym: Enophthalmos

اگزوفتالموس :برآمدگي غير طبيعي كره چشم

برگشتن پلك ها به سمت بيرون

Enophthalmos
)(antonym: exophthalmos

انوفتالموس :گود افتادگي غير طبيعي چشم

مژه

Poliosis

پوليوزيس :سفيد شدن مژه ها به علت سن يا بيماري هاي
اتوايميون

)Entropion (antonym: Ectropion

برگشتن پلك ها به سمت داخل

Eyelash

Trichiasis

تريكيازيس :مژه نابه جا كه معموال در اثر التهاب هاي مزمن
در لبه پلك ايجاد مي شود .اين مژه هاي نابه جا با سطح
چشم برخورد پيدا مي كنند و باعث ناراحتي و خراش قرنيه
مي شوند .در محاوره فارابي به آن «تريك» گفته مي شود.

1.Evisceration
2.Enucleation
3.Exenteration

تخليه چشم:
 .1انوكلييشن :بيرون آوردن تمام كره چشم
 .2اويسريشن :تخليه محتويات داخل چشم با حفظ صلبيه
 .3اگزانتريشن :تخليه محتواي حدقه با يا بدون پلك ها

پلك

Eyelid: Lid

Eyelid reconstruction

عنواني عمومي براي اعمال ترميمي پلك؛ نمونه هاي اين
اعمال در مواردي كه بخشي از بافت پلك در اثر تروما از
دست رفته باشد ( )tissue lossيا به دنبال عمل جراحي
برداشتن تومور دچار كاستي شده باشد ،انجام مي شود.
منبع :فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی ،تهران :انتشارات
تیمورزاده 1392
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حبیبه باقری
مشاور کودک و نوجوان

علل مـوثر بر پرخـاشـگری
کودکـان و نوجـوانان

خانواده

خانواده یکی از عوامل موثر و اساسی در رفتار افراد است.
تاثیر والدین در کودکان تنها جنبه ژنتیکی و وراثتی ندارد بلکه
در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند.
رفتار متضاد والدین ،جدایی و طالق ،غیبت طوالنی مدت یکی
از والدین ،وجود جو و فضای روانی نامناسب در خانواده،
پرخاشگر بودن والدین ،تبعیض و بی عدالتی در مورد کودکان
و نوجوانان ،تحقیر کودکان و نوجوانان و احساس ناامنی،
دخالت بیش از حد در کار آنها و رفتار تهدیدآمیز از علل روانی
اجتماعی مهم در پرخاشگری نوجوانان محسوب می شود.

جنسیت

تفاوت در پرخاشگری میان دو جنس از حدود سه سالگی
قابل مشاهده است .دختران به طور ذاتی نسبت به پسران از
پرخاشگری کمتری برخوردارند .پسران بیشتر پرخاشگری
فیزیکی از خود نشان میدهند و دختران از پرخاشگری کالمی
استفاده میکنند؛ عالوه بر آن دختران نسبت به پسران گرایش
کمتری به تقلید رفتارهای پرخاشگرانه دارند البته اجتماع نیز
معموال کمتر پرخاشگری را در دختران تشویق و تقویت میکند.

سن

معموال کودکان با افزایش سن کمتر به رفتارهای پرخاشگرانه
متوسل می شوند زیرا می توانند با بیان کالمی به خواسته های
خود دست یابند .البته چنانچه کودکان در سنین مدرسه
رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان دهند غالبا این نوع رفتار
از نوع خصمانه آن خواهد بود؛ به عبارت دیگر برای رسیدن به
خواسته ها و تمایالت خود با قصد و برنامه قبلی عمل می کنند
و بیشتر به پرخاشگری های کالمی مثل انتقاد ،تحقیر و توهین،
ناسزاگویی و یا مخالفت های کالمی می پردازند.

رسانه

رسانه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز رفتارهای
پرخاشگرانه محسوب می شود .روانشناسان عقیده دارند
رسانه ها –بویژه تلویزیون -نقش اساسی در اجتماعی کردن
کودکان ایفا می کند هرچه افراد در کودکی خشونت بیشتری
را تماشا کنند بعدها در دوره نوجوانی و بزرگسالی خشونت و
پرخاشگری بیشتری از خود نشان خواهند داد.

بازی های ویدیویی و رایانه ای

روانشناسان عقیده دارند که مهمترین پیامدهای بازیهای
رایانهای عبارتند از وجود تخیالت پرخاشگرانه (همانندسازی
با قهرمانان پرخاشگر) ،کاهش حساسیت عاطفی نسبت به
رفتارهای خشونتآمیز ،القا رفتار پرخاشگرانه به عنوان یک سبک
مقابلهای در حل مشکالت که درنهایت میتواند سهم عمدهای
در شکلگیری شخصیت کودکان و نوجوانان داشته باشد.
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راهکارهایی جهت کنترل پرخاشگری
آموزش مدیریت خشم

متخصصان علوم رفتاری عقیده دارند آموزش مهارت های
کنترل خشم با ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت
هیجان ها می تواند در کاهش رفتار پرخاشگرانه موثر باشد.
با بهره گیری از تکنیک های خودآرام سازی و خودگویی های
مثبت و خویشتن داری می توان احساس خودکارآمدی و
مهارت اجتماعی را افزایش داد.

تنبیه

اگر تنبیه خردمندانه انجام بگیرد می تواند موثر باشد .البته
تنبیه باید متناسب با خطای کودک صورت گیرد ،والدین باید
در مورد علل تنبیه به کودک توضیح دهند .منظور از تنبیه،
تنبیه فیزیکی نیست زیرا تنبیه فیزیکی از دیدگاه روان شناختی
ممنوع است؛ منظور از تنبیه محروم سازی است .یکی از
روش های مهم در کنترل پرخاشگری در نوجوانان ،سکوت و
امتناع از تحریک بیشتر آنهاست.

آموزش مهارت های اجتماعی

برخی از روانشناسان عقیده دارند که وجود رفتارهای
پرخاشگرانه ناشی از کمبود و نقص مهارت های اجتماعی
است؛ بنابراین به تقویت رفتارهای اجتماعی توصیه می گردد.
برخی از این مهارت ها شامل موارد زیر است:
.1آموزش مهارت ابراز وجود :روشی که در آن رفتارهای
مناسب اجتماعی برای ابراز و بیان احساسات ،نگرش ها و
آرزوها ،نقطه نظرات و عالیق به افراد آموخته می شود تا
کودک و نوجوان بتواند به راحتی و بدون ترس و نگرانی
عقاید ،احساسات و عالیق خود را ابراز کند.
.2آموزش مهارت حل مساله :یکی از مهمترین مهارت هایی
که قادر است بالندگی و بهداشت روانی کودکان و نوجوانان
را در مواجهه با مشکالت آینده حفظ و تقویت نماید،
مهارت حل مساله یا مساله گشایی است .نوجوانان اغلب در
مهارت های حل مساله ضعف دارند و ممکن است از طریق
شیوه های مقابله ناکارآمد نظیر استفاده از مواد مخدر ،سیگار،
الکل و غیره برای حل مشکالت خود استفاده نمایند .بنابراین
آموزش مهارت های اجتماعی درک نوجوان را افزایش
می دهد و در تغییر رفتار وی و افزایش کارایی و اعتماد به
نفس وی تاثیرگذار می باشد.

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی
arab.mplants@gmail.com

گـیاهان دارویـی

آنچه که در گیاه درمانی مورد استفاده قرار می گیرد ،مواد موثره گیاهان دارویی است .این مواد از نظر کیفیت با روش های شناسایی
بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرند .عالوه بر این روش ها ،آزمایش های ماکروسکپی ،میکروسکپی و فیتوشیمیایی نیز جهت
کنترل فرآورده ها صورت می گیرد؛ البته در کشورهای مختلف ممکن است این اصول کامال رعایت شده یا گاهی توجه کمتری
به آنها شود.
فاکتورهای مختلفی در کیفیت و کمیت مواد موثره گیاهان دخالت دارند؛ می توان به شرایط اقلیمی کشت ،سن گیاه ،زمان برداشت،
شرایط نگهداری بعد از برداشت و میزان آلودگی آنها با عوامل محیطی از جمله قارچ ها و فضوالت حیوانی و حشرات ،اشاره کرد.
ارزش یک داروی گیاهی به تشخیص و تعیین درجه خلوص و کمیت مواد موثره آن بستگی دارد .مواد موثره گیاهی شامل
اسانس ها ،چربی ها ،آلکالوئیدها ،تانن ها ،آنتی بیوتیک ها ،استروئیدها ،هورمون ها و غیره می باشد .شناخت دقیق خواص درمانی،
سمی وکاربرد صنعتی انواع مختلف گیاهان دارویی از اهمیت باالیی برخوردار است.
توسعه داروهای سنتتیک در سال های اخیر و بروز عوارض نامطلوب در بعضی از این ترکیبات بار دیگر نظر محققان و دانشمندان
را به گیاه درمانی و استفاده از مواد موثره گیاهی معطوف گردانده است .هر روزه شاهد پژوهش ها و یافته های جدیدی در زمینه
درمان های گیاهی هستیم .کشفیات جدید از داروهای گیاهی هنوز هم می توانند اعجاب آور باشند .این داروها هنوز هم نقش
مهمی در جامعه درمانی ایفا می کنند و درمان گیاهی جزیی از اعتقادات و باورهای مردم در خصوص استفاده از این داروهاست.
در کالم عوام می شنویم که چون دارویی گیاهی است پس ضرری ندارد .البته این شاید حسن اعتماد به گیاهان دارویی باشد ،ولی
این موضوع مبنای علمی ندارد و در بعضی مواقع شاهد ضرر و زیان های استفاده نادرست آن بوده ایم .تنها طبیعی بودن ،تضمینی
برای بی ضرر بودن نیست .لذا می بایست در این رابطه با مراجعه به متخصصان این رشته و با نظر و تجویز نوع و میزان استفاده
از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ،از آنان یاری گرفت.
البته منظور از این توصیه ها ،نگاه کردن به موضوع با عینک بدبینی نیست؛ به هر حال باید توجه داشت به صرف تبلیغات حتی
رسانه ای خصوصا در مورد مکمل های دارویی گیاهی نباید خودسرانه عمل کرد.
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انسان موجود ناتمام

آفرینش اه

محسن شایان
عضو شورای مشورتی

حیات انسان از آنجا که با آغاز و پایانی مشخص میشود ،تنها زمانی به
صورت یک کل یا به صورت موجودیتی تام و تمام در میآید و میتوان آن
را مورد داوری قرار داد که در مرگ به پایان خود رسیده باشد .مرگ نه تنها
پایانبخش زندگی است بلکه تمامیت بخش آن نیز هست.
به قول هایدگر «زندگی انسان برخالف سایر چیزهای دیگر جهان که
وجودشان را در جهان هنگامی آغاز میکنند که کامل و تمام شده باشند،
تنها وقتی کامل میشود که دیگر نیست ».این بینش مبنای قول مشهوری
از هرودوت است که در مکالمهای از زبان سولون به کروئسوس حاکم
قدرتمند ساردیس که خود را نیکبختترین آدمیان میداند ،میگوید:
«هیچکس را نمیتوان پیش از مرگ نیکبخت خواند».
و بر این بینش عمیق میتوان نکتهها افزود از نادانستگی ما درباره انسان ،موجودی
میان دو نقطه بی نهایت ،بی نهایت نزول حتی نازلتر از مقام یک حیوان معذور
و بی اختیار و بی نهایت صعود تا ارتفاع همنشینی با معبود ازلی و آنکه انسان را
اشرف مخلوقات تصور میکند ،کدام سر طیف را در نظر میگیرد و به کدام انسان
اشاره دارد یا شاید با این عبارت در پی تسلی و کسب اعتباری برای خویش است
و مفری میجوید از فضای تنگ و تاریک وجود خویش.
هرچه هست آن را که ما انسانی نزول کرده به حیات مادون انسانیت تصور
میکنیم (و معموال مبنای این نزول و صعود را هم خودمان فرض میکنیم)،
انسانی است با همه ظواهر و خصوصیات یک انسان به کمال رسیده ،او هم
پاک و مطهر از پدر و مادری پا به هستی گذاشته و در میان همین آدمیان
رشد و نمو کرده و باالخره هرچه آموخته و شخصیت او را ساخته از همین
بده بستان محیطهای اجتماعی همنوعان ماست .آیا اساس همین خطکشی
به آدمهای مادون و آدمهای مافوق جز این است که ما به دلیل کمی تکامل
ذهنی بیشتر نسبت به سایر جانوران ،توانستهایم بیشتر به هم نزدیک شویم
از یکدیگر چیزهایی بیاموزیم و با استفاده از واژههایی قراردادی و عاریتی
دست به مقایسه خود و دیگران بزنیم و اگر نبود این توانایی اندک ذهن و ما
مانند سایر موجودات در خود مانده بودیم و از حضورمان در جهان بی خبر،
چه بسا که چون بسیاری موجودات دیگر این عالم ،گاه نفعمان از شرمان
برای سایر موجودات بیشتر میبود.
به هرحال انسان موجودی ناتمام است و حتی شاید چنان که هایدگر فکر
میکرد با مرگ هم به تمامیت خود نمیرسد و آن طور که در برخی ادیان
مطرح است در چرخههای دیگری از وجود به تکامل خود ادامه میدهد و
تنها به همین دلیل ،داوری مطلق در خصوص چنین انسانی قضاوتی همواره
مقرون با خطاست و این البته به این معنا نیست که آدمی نمیتواند در مورد
گذشته و حال خود در حد تواناییهای ذهنی و ظرفیتی که از انصاف و
بیطرفی در زندگی کسب کرده داوری کند اما اگر باز به همین شرط یعنی
داشتن توانایی و ظرفیت توجه کنیم و نیز الیههای پنهان ضمیر خویش را که
روانشناسان مهمترین عناصر شکل دهنده به شخصیت و رفتار ما میدانند،
در نظر بگیریم و به ساختارهای اجتماعی نیز که به صورت پیدا و پنهان در
حرکتها و تصمیمگیریهای ما دخالت دارند عطف نظری داشته باشیم،
شاید بپذیریم که زندگی به اختیار و با چشمان باز دشوار است و در این
میان ،قضاوت درباره دیگران و حتی خود ،دشوارتر.
که به قول شاعر «مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است »...
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عادل حسین خانی
همکار اموال

فریدا نوروزی
کارشناس پرستاری

تپش قلب طبیعت
بپا شــد جشــنی از الــطاف یـزدانی
مزین شــد فلــــک با نـور رخشانی
چمن می رقصــد از هـــمراهی گـلها
زمین گشـــته مــــهیا بـهر مـیهمانی
جــــوانه زد ز نو هر شـاخ خشکیده
حیـات آورده صــــدها نــوع نشانی
هوا سرمســـت از عـــطر اقاقی شـد
نـــوای بلــــبالن در بـاغ و بسـتانی
نمــایان شد در این گـنبد کـمان رنگ
به لطـــف و برکــت هـر روز بارانی
شـــکوفه خــنده ها زد بر رخ جـانان
که بر این خلقت و هـستی تو برهـانی
تمام خـــستگی از جان خلقت رسـته
چو جـــاری شد انـرژی های کیـهانی
به هر سو شـور و شوق و گرمی مـهر
شکســـته بغـض و یخ های زمسـتانی
تـمـام اشــــتیاق و شـــور هســـتی
بـــود هر لـــحظه بر جـان تو ارزانی

افنوس
مناسبت های بهار
 1-13فروردین  ............................................................نوروز
س
 14فروردین  ....................................شهادت حضرت فاطمه
 18فروردین  ...........................................روز جهانی بهداشت
 20فروردین  ...................................روز ملی فناوری هسته ای
 25فروردین  .........................................روز بزرگداشت عطار
 29فروردین  ..........................................................روز ارتش
ره
 31فروردین  ................میالد حضرت فاطمهس و امام خمینی
 2اردیبهشت  ...................................................روز زمین پاک
 10اردیبهشت  .......................................روز ملی خلیج فارس
 11اردیبهشت  ....................میالد امام محمدباقرع و روز کارگر
 12اردیبهشت  ....................شهادت استاد مطهری و روز معلم
13اردیبهشت..................شهادتامامعلیالنقیعوروزجهانیمطبوعات
ع
 20اردیبهشت  .......................................میالد امام محمدتقی
 23اردیبهشت  ..........میالد حضرت علیع و آغاز ایام اعتکاف
س
 25اردیبهشت  .....................................وفات حضرت زینب
 1خرداد  ...........................روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
ع
 4خرداد  .........................................شهادت امام موسی کاظم
ص
 6خرداد  ..................................................مبعث رسول اکرم
 11خرداد  ............................والدت امام حسینع و روز پاسدار
 12خرداد  .........................میالد حضرت عباسع و روز جانباز
ع
 13خرداد  ..............................................میالد حضرت سجاد
ره
 14خرداد  ................................................رحلت امام خمینی
 15خرداد  ..................قیام خونین و روز جهانی محیط زیست
 19خرداد  ...................والدت حضرت علی اکبرع و روز جوان
عج
 23خرداد  .........................................والدت حضرت مهدی

برای میهمانی خدا آماده شویم
من صام ثالثه ايام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان
كتب اهلل له صوم شهرين متتابعين
هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به
روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى
در پى را برايش محسوب مىكند.
امام صادق

ع

اال یـــا ایها الــمهدى ،مـــدام الوصل نــاولها
که در دوران هــجرانت بسى افتـــاد مشکــلها
صـــبا از نکهـــت کویت نسیمى سوى ما آورد
ز سوز شعله شـــوقت چه تاب افــتاد در دلـها
چو نور مـــهر تو تابیــــد در دلهــاى مشتاقان
ز خود آهـــنگ حق کردند و بربــستند محملها
دل بىبهره از مــــهرت ،حقیـــقت را کجا یابد
حق از آیینه رویــــت ،تجــــلى کرد بر دلهــا
به کـــوى خود نشانى ده که شوق تو محبان را
ز تقـــوا داد زاد ره ،ز طـــاعت بسـت محملها
به حق سجاده تزیین کنَ ،مهِل محراب و منبر را
که دیـــوان فلک صـورت ،از آن سازند محفلها
شب تاریــک و بیم موج و گردابى چنـین هایل
ز غرقـــاب فراق خود رهـــى بنمـا به ساحلها
اگر دانستـــمى کویـــت ،به سر مىآمدم سویت
خوشـــا گر بـــودمى آگه ،ز راه و رسـم منزلها
چو بینى حجـــت حق را ،به پایـش جان فشان
مـــتى ما تلق من تـــهوى ،دع الـدنیا و اهملها
فیض کاشانی

انتخاب از :حسین نباتعلی
نگهبان

زی
ب
ا
ت
ر
ی
ن ها

زیباترین چشمه :زمزم
زیباترین شب :قدر
زیباترین عمل :عبادت
زیباترین نیکی :نیکی به پدر و مادر
زیباترین سرمایه :زمان
زیباترین زینت :ادب
زیباترین دوست :کتاب
زیباترین لحظه :پیروزی
زیباترین ابزار :قلم
زیباترین کلمه :محبت
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معلم در کالم بزرگان

«کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار میگیرد باید پیش از
آموختن به دیگران ،خود را پاالیش روحی کند و ادب رفتاریاش
بیش از ادب گفتاریاش باشد».
ص
پیامبر اکرم
«و اما حق پیروان تو در علم و دانشجویانت آن است بدانی
خداوند ع ّزوجل به وسیله علمی که عطایت فرموده و خزائن
آن را بر تو گشوده ،تو را سرپرست آنها نهاده است .پس اگر در
آموختن به مردم به نیکی عمل کنی و آنان را سرگشته نسازی و
میازاری ،خداوند فضلش را بر تو افزون خواهد کرد و اگر علمت
را از مردم بازداری یا چون از تو علم طلب کنند حیرانش سازی،
بر خداوند است که علم و درخشش آن را از تو گیرد و تو را از
دلهای مردم بیندازد».
ع
امام صادق
«نقش معلم در جامعه ،نقش انبياست؛ انبيا هم معلم بشر هستند.
تمام ملت بايد معلم باشند؛ فرزندان اسالم تمام افرادش معلم
بايد باشند و تمام افرادش متعلم».
ره
امام خميني
«دست تواناي معلم است که چشم انداز آينده ما را ترسيم
ميکند .اگر ميبينيد موالي متقيان عليع ميفرمايد :من علمني
حرفا فقد صيرني عبدا؛ هرکس چيزي به من بياموزد ،مرا غالم
خويش کرده است .اين بيان براي ما درس است تا معلمان،
قدر خود را بدانند و تشخيص دهند که چقدر ،وجود آنها در
سرنوشت يک ملت موثر است».
مقام معظم رهبری

محبوبه درودیان
عضو تحریریه

کار و کارگر
در کالم بزرگان

«خوشبخت کسی است که کسبش خوب و منزه از پلیدی
باشد».
ص
پیامبر اکرم
«کسی که بار زندگی خود را بر دوش مردم می افکند و از
دسترنج آنان زندگی می گذراند ،رانده شده درگاه الهی است».
ع
امام صادق
«کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه ،در
جامعه ها هستند .چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای
کارگران در حرکت و چرخش است .حیات یک ملت مرهون
کار و کارگر است».
ره
امام خمینی
«هر کشوری هر چه رشد مادی و ثروت دارد ،از سرانگشت
کارگر دارد .کارگر است که ثروت را تولید میکند و رشد
اقتصادی را بهوجود می آورد .اگر کارگر نباشد ،همه طراحان
و برنامه ریزان و متفکران اقتصادی کارشان بیهوده خواهد
ماند».
مقام معظم رهبری

 -1عوارض آترواسکلروز چیست؟
مسابقه بهار 93
 -2مصرف ................در کاهش عالیم استئوآرتریت موثر است.
همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را  -3ارزش یک داروی گیاهی به چه چیزی بستگی دارد؟
حداکثر تا پانزده تیرماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید -4 .بيماريهاي حفره دهاني از چه طریق ميتوانند روي عملكرد
مغز تاثیر بگذارند؟
-5کدام گزینه صحیح نیست؟
لطفا فقط پاسخ سواالت را در برگهای جداگانه بنویسید و به الف :برای مشاهده احکام شخصی باید به منوی اداری – درخواستها
مراجعهکرد.
دفتر نشریه تحویل بفرمایید.
ب :برای مشاهده احکام شخصی باید به منوی اداری– آرشیو
احکام شخصی مراجعه کرد.
ج :امکان مشاهده احکام قبلی در اتوماسیون وجود دارد.
د :برای مشاهده احکام شخصی ،باید رمز خود را مجددا وارد کنید.
 -6این جمله از کیست «هیچکس را نمی توان پیش از مرگ
نیکبخت خواند»؟
 -7چند دقیقه طول می کشد تا پیام سیری به مغز برسد؟
 -8تريك چیست؟
 -9اگر هنگام ارسال پیشنویس ،زمانی که هنوز پیشنویس کامل نشده
است ،مجبور به خارج شدن از کارتابل اتوماسیون اداری شدید؛ برای
حفظ و ثبت مراحل انجام شده از چه گزینهای استفاده میشود؟
د :پاسخ
الف :ذخیره ب :انجماد ج :ثبت
 -10رنگ سبز در گزارش حضور و غیاب نشانگر چیست؟
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آن یــار سـفر کـرده...
دستها باال میرود؛ باالتر از تمام اندیشههای انسانى .گویی افق را میکاود تا سپیده
روشن امید را از فراسوی تاریک یأس در پهنه آسمان دل بگسترد .هنوز «خورشید» باقی
است ،در حاشیه آسمان ،کناره گرفته؛ چون کشتی نجات به ساحل افق لنگر انداخته.
هنوز وقت آن نیست که از حرکت بازایستد و رها کند سرزمینهای امیدوار را.
دستها باال میرود ،لبها لرزان ،چشمها گریان ،دلها حیران ،چنگ بر دامان
«ا ّمن یجیب» میزنند تا شاید خدا باران را از کویر دلهای عطشناک نگیرد.
آن سوتر ،دستی نیمه جان به آسمان باال میرود؛ صدایی ضعیف و لرزان ،سکوت
آسمان را میدرد .خورشید رنگ پریده ،از قاب دلتنگى ،دلش خیره بر افق ،قلبش
با هر تپش ،بیقرارتر؛ انگار دیگر ،طاقت ماندن ندارد .عمری باغبان جوانههای
یک دشت امید و آرزو بود و اکنون دلتنگ باغبان خویش ،سرود رفتن زمزمه
میکند تا داغ دلتنگی بر دل تک تک جوانههای آمده و نیامده دشت بگذارد.
دستها باال میرود؛ پایین میآید .پلکها باز و بسته میشود .لبها از هم میگریزد و به
هم میرسد .نفس در سینه نمیماند ،باال نمیآید و صدا انگار صدای شکستن بغضی در
سینه است .آسمان تاریک ،خاک تاریک ،آب تاریک ،خورشید رفته است مگر؟!
گوش کن! هیچ صدایی تو را به سوگ خورشید دعوت نمیکند ،بل انگار خورشید
در رگهایت جاری است و تو اکنون خونت را ،جانت را از دست دادهاى؛ قلبت
با قلبش گره خورده و حاال یک سوی این اتصال ،دیگر نیست .راستى ،خورشید
را مگر خاک تاب پذیرش دارد؟
ضجه میزنی و آتش دلت
گریه میکنى ،ولی سیالب اشک خیال بند آمدن نداردّ ،
شعلهورتر میشود؛ بر سر و سینه میزنی و این حال تو خواهد بود تا ابد...
به مناسبت  19خرداد
والدت حضرت علی اکبر و روز جوان
ع

پیامبرص می فرمایند« :هرکس که دری از خیر به رویش گشوده
شود باید آن را غنیمت بشمرد» و جوانی دری از خیرات است
که به روی انسان گشوده می شود و باید آن را غنیمت شمرد و
قدر آن را دانست.
بی شک هرکس که بهره الزم را از فرصت ها نبرد ،روزگار
آن فرصت ها را از او خواهد ربود .حضرت علیع می فرمایند:
«دو نعمت است که قدر آن را نداند مگر کسی که آنها را از
دست بدهد :جوانی و تندرستی» نکند خدای نکرده این فرصت
ارزشمند بگذارد بی آنکه بهره ای برده شود.
پیامبر خداص با بیان زیبای خود همه ما را این گونه مخاطب
ساخته است« :از کف نهادن فرصت ها ،اندوه ها آورد ».و امام
علیع گذشت فرصت را با این تعبیر گوشزد می کند« :فرصت ها
زودگذر است و دیریاب».
حضرت علیع قلب جوان را مانند زمین بایری می داند که
هرچه در آن افکنده شود می پذیرد.
ضمیر پاک و آماده جوان ،شایسته همه خوبی هاست؛ به همین
جهت صادق آل محمدص در بیانی کوتاه جوانان را این گونه به
انس و تالوت برترین کالم بر می انگیزد« :هرکه در جوانی قرآن
بخواند در حالی که با ایمان است ،قرآن با گوشت و خونش
بیامیزد و با سفرای گرامی خدا همنشین شود».

بهارک صالحی
دبیر تحریریه

ویژه نامه اولین جشنواره شمسه
انتخاب از :مینا حمیدی
همکار غرفه لباس

جوانی
فرصتی بی بازگشت
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س ها

یی از

عک

هفت

سین

در مسابقه هفت سین دو عکس از همکاران
به دستمان رسید ،که در بررسیهای انجام
شده در تحریریه ندای فارابی ،هر دو
برگزیده شدند.

الهام هادیزاده و مهدی مخلصیان
تکنسینبیهوشی

آموزش عکاسی
از شماره آینده ،مقاالت آموزش عکاسی را در ندای
فارابی خواهیم داشت .شما می توانید پرسش های خود
را در این زمینه به دفتر نشریه تحویل فرمایید تا پس از
پاسخگویی ،آنها را برای اطالع شما و سایر همکاران در
نشریه به چاپ برسانیم.
زهرا دولتی
کارشناس پرستاری
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