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ویرایش می کند .پذیرای انتقادات ،پیشنهادها و نظرات خوانندگان هستیم.
• مطالب نشریه ،دیدگاه نویسندگان بوده و در قالب «نامه به سردبیر» قابل نقد هستند.
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سرمقاله

پنـج سال با نـدای فـارابی

بهارک صالحی
دبیر تحریریه

شاید یکی از خوشایندترین اتفاقات این روزگار پر شتاب و عصر سرعت ،تولد یک رسانه مکتوب باشد که به همگان نشان
میدهد در هیاهوی دنیاهای مجازی هنوز افرادی هستند که دلشان بخواهد با سرانگشتانشان کاغذ را لمس کنند و از حس
شعفانگیز تورق به وجد آیند.
ندای فارابی با دغدغه آگاهیرسانی ،دانشافزایی و تالش برای ایجاد گفتمان سازمانی و وفاق اجتماعی در بیمارستان از
شهریورماه  1388فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت توانسته است نقش خویش را در فضای اطالعرسانی به عنوان یک
سخنگو برای ارائه دیدگاهها و مطالب گوناگون در حد بضاعت ایفا کند.
ندای فارابی در جایگاه یک نشریه سازمانی در راستای وظایف حرفهای خود همواره کوشیده است تا آینهای از رخدادهای
بیمارستان فارابی باشد و با پاسداشت میراث انسانی از تجارب افراد برگزیده و پیشکسوت فارابی بهرهمند گردد .همچنین ندای
فارابی پنجرهای برای آشنایی با فعالیتهای شغلی واحدهای بیمارستان و بیان دیدگاههای شغلی همکاران گشوده است .نشریه
ندای فارابی با هدف تغذیه فکری و اندیشهورزی ،نگاهی به مقاالت علمی در زمینههای مختلف با رویکردهای عمومی و
تخصصی دارد و فرصتی فراهم آورده است تا همکاران آفرینشگر بتوانند ،سایرین را از آفریدههای خود مطلع سازند؛ از آنجا که
ندای فارابی با طیف سالیق مختلف مخاطبان روبهروست ،در روشنای فانوس بستری در جهت برآوردن خواستههای گوناگون
عالقهمندان به فرهنگ فراهم شده است تا در این زمینه نیز به موفقیتی هر چند نسبی دست یابد.
بر ما نیک روشن است که کاستیهایی داشتهایم و تا نشریه آرمانی فاصله داریم اما خرسندیم از این استمرار پنج ساله؛ زیرا سالروز
انتشار یک نشریه تنها یک جشن تولد ساده نیست بلکه استمرار یک نهاد فرهنگی است که همیشه میتواند خبر خوشی باشد.
استمرار ندای فارابی برای ما لذتبخش است ،لذت دارد که بتوانی کاری کنی که همکاران ،خستگیشان را ثانیهای ،دقیقهای یا
دقایقی با ندای فارابی از تن برون کنند ،به مطالب آن بیندیشند و بر آگاهیشان بیفزایند.
آغاز ششمین سال انتشار ندای فارابی را تبریک میگویم به کسانی که در این سالها آن را خواندهاند ،دوست داشتهاند ،دوست
نداشتهاند ،از آن آموختهاند یا با آن مخالف بودهاند ...تبریک ،به خیلیها تبریک...
و کالم آخر اینکه ندای فارابی متعلق به تکتک شما است ،پس لطفا این فکر که شاید مطالبتان شایسته چاپ در ندای فارابی
نباشد را وانهید ،ما قلم همه همکارانی که عالقهمند به همراهی با ندای فارابی هستند را ارج مینهیم.
اشتباه میکنند بعضیها
که اشتباه نمیکنند!
باید راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دریا میرسند
بعضی هم به دریا نمیرسند.
*
رفتن ،هیچ ربطی به رسیدن ندارد!
پایـدار باشـید

* شعر از سیدعلی صالحی است.
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آینه
معرفی واحدهای برتر در
حوزهبهداشتمحیطومدیریتپسماند
در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر 93

تقدیر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور
از بخش آنکولوژی بیمارستان فارابی
مديركل امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران
با ارسال تقديرنامه اي از اقدامات مناسب حفاظتي بخش اكوالر
انكولوژي بيمارستان فارابي و تالش در جهت ارائه خدمات
مناسب به بيماران تقدير و تشكر كرد.

بر اساس مصوبه کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی مورخ
 93/2/27مقرر گردید تا از بخش و درمانگاه برتر در حوزه
بهداشت محیط و مدیریت پسماند تقدیر گردد.
در راستای اجرای این مصوبه ،بخش و درمانگاه برتر در ماه های
اردیبهشت ،خرداد و تیر ماه  93به شرح ذیل اعالم می شود.
بخش برتر :مردان یک
درمانگاه برتر :استرابیسم
ضمن قدردانی از سرپرستاران و همکاران واحدهای برتر ،از
همکاری صمیمانه سرپرستاران و کارکنان بخش آی سی یو و
درمانگاه اورژانس نیز سپاسگزاریم.
و امیدواریم در ماه های آتی کلیه بخش ها و درمانگاه های
بیمارستان برگزیده شوند.
با سپاس
واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی

برپایی درمانگاه تخصصی
چشم پزشکی حضرت ابوالفضل
در شهرستان بهارستان

ع

سپاه ناحيه بهارستان با همكاري بسيج جامعه پزشكي تهران بزرگ و
ع
بيمارستان فارابي ،درمانگاه تخصصي چشمپزشكي حضرت ابوالفضل
را در تاريخ  23مرداد  1393در شهرستان بهارستان داير نمود.
جلسه هماهنگی استقرار این درمانگاه سه شنبه  10تیر با حضور
سرگرد علمدار ،فرمانده سپاه ناحيه بهارستان و آقای اكبري ،مدير
پرستاری در دفتر پرستاری برگزار شد.
تيم تخصصي چشم پزشكي بيمارستان فارابي شامل چشم پزشكان،
اپتومتريست ها ،پرستاران و كادر اجرایي مراجعان را به طور رايگان
ويزيت و افراد نيازمند به خدمات فوق تخصصي را با هماهنگي به
بيمارستان ارجاع خواهند داد.
شهرستان بهارستان در جنوب غربي استان تهران واقع شده و از شمال
به شهرستان شهريار ،از غرب و جنوب غربي به شهرستان رباط كريم
و از شرق به شهرستان اسالمشهر محدود ميشود .اين شهرستان با
جمعيتي در حدود  600هزار نفر داراي  3شهر گلستان ،نسيم شهر و
صالحيه و جزو پرتراكمترين شهرستانهاي كشور است.
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دومین سمینار تخصصی آمبلیوپی (تنبلی چشم)
اپتومتریست ها به عنوان مراقبین اولیه بینایی ،از جمله
نیروهای حرفهای هستند که در رأس هرم سازمانی طرح
پیشگیری از تنبلی چشم تعریف شدهاند و از این رو برگزاری
همایشهای علمی متناسب با شأن رشته اپتومتری ،الزمه
معرفی و ارتقای جایگاه این رشته علوم پزشکی میباشد.

6

فرشاد عسکری زاده
دبیر علمی سمینار اپتومتری فارابی

سمینار اپتومتری فارابی با موضوع تخصصی آمبلیوپی در تاریخ
شانزدهم مرداد ماه  1393در سالن همایشهای بیمارستان فارابی
تهران برگزار گردید .در این تاریخ از ساعت  8صبح با ثبت
نام همکاران ،کارهای مقدماتی آغاز شد و هر چند که بیشتر
همکاران از دو ماه قبل به طور اینترنتی ثبت نام کرده بودند اما

 رییس بخش استرابیسم بیمارستان فارابی ،دکتر علیرضاجعفری
 مسئول واحد نانوافتالمولوژی بیمارستان فارابی ،دکتر مهردادمحمدپور

تعداد اندکی از همکاران نیز در روز سمینار ثبت نام کردند.
ریاست این سمینار بر عهده دکتر محمود جباروند ،مدیر گروه
چشم و رییس بیمارستان فارابی و دبیر علمی اپتومتریست
فرشاد عسکری زاده ،دانشجوی دکتری تخصصی اپتومتری،
بود .کمیته علمی این سمینار متشکل از دکتر علیرضا جعفری،
دکترمحمدرضا اکبری ،دکتر محمد امیری ،اپتومتریست مسعود
خرمینژاد و اپتومتریست احسان شیرعلیوند بودند.
سخنرانان این سمینار بیشتر از اپتومتریستها و چشمپزشکان
علمی و مجرب بیمارستان فارابی بوده و اساتید میهمان
اپتومتریست و چشم پزشک نیز افتخار حضور داده بودند.
همچنین در برگزاری این سمینار شخصیتهای حقوقی و حقیقی
بیمارستان فارابی تهران بذل عنایت کرده و با الطاف خود ،اجرای
این سمینار را عملی نمودند که تنی چند از این مسئولین محترم
و اساتید ارجمند عبارتند از:
 رییس بیمارستان فارابی و مدیرگروه چشم دانشگاه علومپزشکی تهران ،دکتر محمود جباروند
 مدیر بیمارستان فارابی ،دکتر هادی مخترع معاون درمان بیمارستان فارابی ،دکتر مهدی خداپرست معاون آموزشی بیمارستان فارابی ،دکتر ساسان مقیمی معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی ،دکتر علیرضا الشیئی رییس مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی ،دکتر علیصادقیطاری

 رییس بخش قرنیه بیمارستان فارابی ،دکتر امیرهوشنگبهشتنژاد
 استاد بخش استرابیسم ،دکتر علیرضا اکبریخرمی نژاد ،مسئول اپتومتری
 اپتومتریست آقای مسعود ّبیمارستان فارابی
 اپتومتریست آقای احسان شیرعلیوند مسئول روابط عمومی بیمارستان فارابی ،دکتر حامدیان مسئول پرستاری بیمارستان فارابی ،آقای اکبریعالوه بر افراد نامبرده ،افراد و گروههای دیگری نیز در
شکلگیری این سمینار نقش فعال داشتهاند که از تمامی این
عزیزان تشکر و قدردانی به عمل میآوریم.
ثبت نام در این سمینار به روش اینترنتی و از طریق لینک
ثبت نام اینترنتی در پایگاه اینـترنتی تخصصی علوم بینایی
 www.eyevs.comانجام شد و پرداخت هزینه این سمینار
یکروزه نیز به طور اینترنتی و از طریق همین سایت مقدور
بود .هنگام ثبت نام اطالعات فردی و تخصصی همکاران نیز
در فرم مربوطه مورد نیاز بود .در این سمینار ثبت اسامی و
اطالعات شرکتکنندگان محترم جهت ارائه گواهی حضور در
سمینار ثبت گردید که این گواهی همراه با عکس همکاران و به
صورت رنگی و به زبان انگلیسی و در فرمت بینالمللی تنظیم
شده است.
این سمینار دارای  4امتیاز بازآموزی بود که از طرف اداره
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آموزش مدوام برای شرکتکنندگان اپتومتریست ،چشم
پزشک و پزشک عمومی چهار امتیاز بازآموزی منظور در
نظر گرفته شد و البته شرکت گروههای علمی و دانشگاهی
مرتبط با موضوع علمی سمینار باعث اعتالی علمی سمینار
گردید.
الزم به ذکر است که بیمارستان چشم پزشکی فارابی چه از
نظر کمی و چه از نظر کیفی برترین ،علمیترین ،بزرگترین،
تخصصیترین و پیشرفتهترین مرکز تخصصی چشم پزشکی و
اپتومتری در ایران و حتی در منطقه از نظر آموزشی و درمانی
است که آمار و ارقام کمی و کیفی در این زمینه به طور مستند
موجود است .در داخل کشور بعد از کنگره سراسری چشم
پزشکی کشور ،علمیترین و برترین کنگره چشم پزشکی
سالهاست که توسط بیمارستان فارابی تهران برگزار میشود؛
فلذا به همین منوال اپتومتری بیمارستان فارابی نیز با توجه به
دالیل فوق این فرصت را داشته است که به یکی از بهترین

نکته جالب آنکه دکتر جباروند در سخنرانی مراسم افتتاحیه،
توضیحات الزم درباره سمینار اپتومتری سال بعد را نیز ارائه
نمودند که خود بیانات ایشان حکم اعالم و ابالغ برگزاری
سمینار اپتومتری سال بعد بیمارستان فارابی بود.
سپس دبیر علمی برنامه ،اپتومتریست فرشاد عسکری زاده
سخنرانی نمود و ضمن تشکر صمیمانه از حاضران در جلسه
و تیم علمی و اجرایی سمینار ،توضیحات الزم درباره برنامه
علمی سمینار را ارائه کرد.
برنامه علمی در  3قسمت برگزار شد که دو قسمت آن صبح و
یک سوم پایانی آن بعد از ظهر برگزار گردید و البته در حاشیه
سمینار ،نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور شرکتهای قوی
و معتبر چشم پزشکی و اپتومتری برگزار گردید.
در تمام طول برنامه ،مقاالت علمی کامال تخصصی در حیطه
آمبلیوپی و بحثهای تخصصی مربوطه به خوبی و در شرایط
کامال علمی و تخصصی برگزار شد و حاضران در بیانات خود،

شرایط اپتومتری کشور تبدیل شود .بی شک اپتومتریستهای
بیمارستان فارابی با توجه به برخورداری از شرایط و امکانات
خاص آموزشی و درمانی ،جزو بهترین اپتومتریستهای علمی
کشور محسوب میشوند و به همین دلیل برگزاری سمینارهای
علمی اپتومتری از این پس در دستور کار و چشمانداز اپتومتری
بیمارستان فارابی خواهد بود.
دومین سمینار اپتومتری فارابی در راستای نیل به این هدف مقدس
برگزار گردید .در بیمارستان فارابی تهران سابقه رشته اپتومتری در
کار آموزش و درمان به حدود  30سال میرسد که قدمت آن خود
افتخاری برای رشته اپتومتری است که در نوع خود در کشور و
منطقه بینظیر است و تمامی همکاران اپتومتریست بیمارستان
فارابی در بخشهای مختلف فوق تخصصی بیمارستان فارابی
مشغولند .اکنون در حدود  10نفر از اپتومتریستهای فارابی،
کارشناس ارشد هستند و البته بسیاری از اساتید اپتومتری سایر
مراکز درمانی و دانشکدهها و گروههای اپتومتری به صورت
فعال با اپتومتریستها و چشمپزشکان بیمارستان فارابی همکاری
نزدیک علمی ،آموزشی و درمانی دارند.
در این سمینار آمبلیوپی ،افتتاح مراسم با تالوت آیاتی چند از
قرآن و پخش سرود ملی آغاز گردید و سپس ریاست محترم
بیمارستان ،دکتر جباروند به عنوان رییس سمینار آمبلیوپی
در مراسم افتتاحیه سخنرانی و خوشآمد گویی به حاضرین
و نیز توضیحات الزم درباره این سمینار را ارائه نمودند و

رضایت خویش را از شرایط علمی و اجرایی منظم و مدون
سمینار اعالم نمودند.
در سمینار آمبلیوپی در دو میان برنامه با میوه و شیرینی و چای
از شرکت کنندگان پذیرایی شد و هنگام ناهار نیز پذیرایی با
غذای با کیفیت و گرم همراه با پذیراییهای مربوطه کامل به
عمل آمد که در مقایسه با سمینارهای اپتومتری کام ً
ال اعتالی
کیفیت پذیرایی مشهود بود.
در نهایت سمینار اپتومتری فارابی با موضوع آمبلیوپی در
ساعت شانزده و سی دقیقه عصر روز شانزدهم مرداد ماه به
پایان رسید و نتیجه علمی سمینار کامال از نظر شرکت کنندگان
قابل توجه و کاربردی و علمی و مفید بود.
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مهمترین عناوین برنامههای عملیاتی کمیتههای بیمارستان فارابی در سال 1393
کمیته فناوری اطالعات و مدارک پزشکی
الکترونیک شدن پرونده کلیه بیماران بخش لیزیک تا پایان سال 93
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
پیادهسازی استانداردهای سیستم مديريت ايمني و بهداشت حرفهاي
( )OHSAS 18001-2007و انجام پیشممیزی به میزان %100تا پایان سال93
کمیته بهداشت محیط
پیادهسازی استانداردهای سیستم مديريت محيط زيست (ISO
 )14001-2004و انجام پیشممیزی به میزان  %100تا پایان سال 93
کمیته اخالق پزشکی
برگزاری کارگاه اخالق پزشکی برای %100پزشکان و پرستاران تا پایان سال93
کمیته امور مالی و اصالح الگوی مصرف
 کاهش میزان مصرف آب ،برق و گاز (هر یک به میزان  %2نسبتبه سال  )92تا پایان سال 93
 کاهش میزان کسورات بیمهای (به میزان  %10نسبت به سال )92تا پایان سال 93
کمیته ایمنی بیمار
استقرار استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و
ارتقای امتیاز بیمارستان از  % 75به  %100تا پایان سال 93
کمیته بحران ،بالیا و تریاژ
ایمنسازی اجزای غیر سازهای بیمارستان از طریق رفع موارد عدم
انطباق شناسایی شده به میزان  %50تا پایان سال 93
کمیته بهبود کیفیت
استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ( )IMSو انجام پیشممیزی
به میزان  %100تا پایان سال 93
کمیته تغذیه
شرکت در فرآیند ممیزی خارجی و اخذ گواهی  HACCPبه میزان
 %100تا پایان سال 93
کمیته حسابرسی عملیاتی
کاهش مصرف  5کاالی مصرفی پزشکی اولویتدار (هر یک به میزان
 %5نسبت به سال  )92تا پایان سال 93

کمیته دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی
پیادهسازی سیستم مدیریت نگهداری و کنترل دارو در داروخانه،
کلیه بخشهای بستری و اتاقهای عمل براساس الزامات سیستم
مدیریت کیفیت  ISO 9001-2008تا پایان سال 93
کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
 خریداری خط  E1برای بیمارستان به منظور بهبود شرایط ارتباطبا مشتری تا پایان سال 93
 ارتقای کیفیت هتلینگ بخشهای بستری در راستای طرح تحولنظام سالمت به میزان  %10نسبت به وضعیت موجود در هر یک از
محورهای کیفیت تا پایان سال 93
کمیته کادر اداری ،پزشکی و پرستاری
اجرای فرآیند آموزش کارکنان با به کارگیری  %100قابلیتهای فعلی
نرم افزار تا پایان سال 93
کمیته کنترل عفونت
استقرار سیستم ردیابی ست های جراحی در  %100اتاق های عمل
تا پایان سال 93
کمیته بانوان
برگزاری کارگاه شیوه برخورد با مشتری و کنترل خشم برای کارکنان
گروه هدف تا پایان سال 93
کمیته هوش بیمارستانی
پایش حداقل  5شاخص توسط هر یک از واحدها و بخشهای
بیمارستان تا پایان سال 93
کمیته طب و انتقال خون
سنجش اطالعات کلیه پرسنل مرتبط با استقرار سیستم هموویژالنس
تا پایان سال 93
کمیته طرح تحول سالمت
پیادهسازی الزامات طرح تحول سالمت در بیمارستان به میزان %100
تا پایان سال 93
کمیته آسیب شناسی و مرگ و میر
ممیزی بالینی فرآیند  CPRبه میزان  %100تا پایان سال 93

همکاری علمی گروه رتین بيمارستان فارابی
دانشكده پزشكي دانشگاه اوکلند
و دانشگاه پنسیلوانیا

آگاهي دادن به والدين مهمترين اقدام
در درمان آمبليوپي

صبح روز يكشنبه  22تیر ،تله كنفرانس سه جانبه گروه رتين
بيمارســتان فارابي ،دكتر مايكل تريسي از دانشكده پزشكي
 William beaumontدانشگاه اوكلند امريكا و خانم ربر مسئول
تله مديسين  Scheie Eye Instituteدانشگاه پنسيلوانيا در سالن
آمفي تئاتر پروفسور شمس بيمارستان فارابي برگزار شد.
به گفته دكتر رضا كارخانه ،ریيس گروه رتين بيمارستان فارابي
و ریيس مركز كشوري غربالگري رتينوپاتي نوزادان نارس اين
تله كنفرانس براي اولين بار و با استفاده از نرم افزار gotomeeting
صورت گرفت و زمينه را براي همكاري آتي بين سه مركز در مورد
مباحث مورد عالقه بويژه غربالگري رتينوپاتي نوزادان نارس فراهم
آورد.
موضوع اصلي اين تله كـنفرانس دو نرم افزار FOCOUS ROPو
 ROP TOOLSو كاربرد آنها در غربالگري رتينوپاتي نوزادان نارس
بود.
قرار است در آينده بخش  ROPبيمارستان فارابي با همكاري دو
مركز ياد شده از اين نرم افزارها در ارائه خدمات خود استفاده نمايد.
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دكتر عباس عظيمي خراساني ،ریيس
دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد در حاشیه دومين سمينار
تخصصياپتومتريفارابي،طيسخناني
با تشكر از ريیس بيمارستان فارابي براي
برگزاري اين سمينار ابراز اميدواري
كرد که همكاري چشمپزشكان و
اپتومتريستها موجب ارتقاي بهداشت
وسالمت چشم در جامعه گردد .عضو
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي
مشهد از ايجاد وحشت در زمان
غربالگري تنبلي چشم ابراز تأسف نمود
و گفت« :متاسفانه در برخي از استانها
در زمان غربالگري تنبلي چشم در مهدهاي كودك ،شاهد اظهار نظر افراد غير
متخصص و حاشيهاي در مورد بيماري آمبليوپي و درنتيجه ايجاد وحشت و
نگراني در والدين هستيم ».دكتر عظيمي از چشمپزشكان و اپتومتريستها
درخواست نمود در زمان غربالگري در مورد بيماري آمبليوپي ،راههاي درمان
و اقدامات موردنياز به والدين كودك بيمار ،توضيحات كافي را ارائه نموده و
نگراني آنان را كاهش دهند.

برگزاري پنجمين جلسه تفسير قرآن
كريم ويژه اساتید دانشگاه به همراه
نشست هم اندیشی اخالق حرفه ای در
بیمارستان فارابی
پنجشنبه ۱9 ،تير ۱۳۹۳
این جلسه با حضور دکتر جباروند؛ دکتر ناطق پور ،دبیر هم اندیشی
اساتید و  ۶۰نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن
شورای بیمارستان فارابی برگزار شد.
در ابتداي جلسه دکتر جباروند ضمن خوشامدگویی و آرزوی قبولی
طاعات وعبادات ،برگزاری این جلسات را ضروری دانست و گفت:
«اگرچه همه اساتید ما با
مسائل اعتقادی آشنایی
دارند ولی نشست های
هم اندیشی امکان تبادل
نظر علمی و دوستانه
را برای اساتید دانشگاه
فراهم می سازد ».وی در
ادامه اظهار امیدواری کرد
این جلسات استمرار یافته
و اساتید با شرکت در
جلسات از مباحث آن در
زندگی شخصی و حرفه ای
خویش نهایت استفاده را
بنمایند.
سپس حجت االسالم و المسلمين متوسل با اشاره به اهميت

تالوت و تفكر
در آيات قرآن
كريم پيرامون
سنت آزمايش
و امتحان الهي
به ارائه نكاتي
پرداخت وگفت:
«خداوند متعال
براي ارتباط خود
با بندگان مجراها
و قوانين وضع
كرده است كه به اين قوانين سنت هاي الهي مي گويند».
حجتاالسالم و المسلمین متوسل در پاسخ به سوال یکی از اساتید
درمورد توجه به شأن نزول آیات در تفسیر آیات قرآن کریم گفت:
«در مورد بعضی از آیات ،بدون توجه به شأن نزول نمیتوان معنای
مورد نظر آیه را فهمید ،مثال در جایی از قرآن داریم که «در کشتن
اسراف نکنید» که با توجه به شأن نزول این آیه متوجه میشویم که
این آیه مربوط به زمانی است که در اثر اختالف بین دو قبیله ،چند
نفر از اعضای یک قبیله کشته شدند و خدا در قرآن میفرماید که
اگر میخواهید قصاص کنید ،به همان تعداد کشتههای خودتان حق
قصاص دارید و نباید بیشتر از آن قصاص کنید».
وی افزود« :اما در عموم آیات قرآن کریم ،مطالبی که بیان می گردد به
عنوان یک اصل کلی است که در همه زمان ها و شرایط قابل استفاده
است و این یکی از دالیل جاودانگی قرآن کریم است».
در بخش دوم این هم اندیشی که به بحث اخالق حرفه ای پزشکی
اختصاص داشت دکتر محمد علی محققی با ارائه چندین نمونه از
مسائل اخالق پزشکی که در بیمارستان ها بروز کرده ،نظرات استادان
را در مورد نحوه به کارگیری اصول اخالق حرفه ای در مواجهه با
این مسائل جویا شد و به بحث در مورد آن پرداخت.

تشکیل و سازماندهی کارگروه
نوآوری بیمارستان فارابی
با اعالم فراخوان و دعوت از کلیه کارکنان ،کارگروه نوآوری بیمارستان
در تابستان  93تشکیل شد .دكتر مخترع در اولین جلسه این كارگروه
در روز يكشنبه  15تیر با اشاره به فعاليتهاي بيمارستان فارابي در
حوزه نوآوري اظهار داشت« :گرچه مقوله نوآوري در دانشگاه از
باالترين سطح حمايتي يعني حمايت رياست محترم دانشگاه برخوردار
است ولي هنوز به سطح مورد انتظار نرسيدهايم .به همين دليل از امسال
با تغيير رويكرد قرار است نوآوري از حالت صرف و ابداع خارج و به
صورت عملكردي و با عنوان عملكرد نوآورانه ارائه گردد».
وی در توضيح اين مطلب گفت« :برنامه ما تشكيل تيمهاي پنجنفري از
افراد عالقهمند به موضوع نوآوري است .سعي شده از همه گروههاي
شاغل در بيمارستان اعم از اداري ،درماني ،خدمات ،مالي و غیره براي
شركت در اين تيمها دعوت به عمل آيد».
دکتر مخترع نتيجه عملكرد تيم هاي نوآوري را بهبود عملكرد سازمان
در حوزههاي مختلف عنوان كرد و گفت« :اين تيمها با بارش افكار
چالشها و مسائل مهم موجود در بيمارستان را استخراج نموده و
راهكارهاي نوآورانه براي حل آنها ارائه خواهند كرد».
دکتر ترابی ،دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،در دومین جلسه این کارگروه
از برگزاري جشنواره مجازي عملكردهاي نوآورانه در سال  93خبر
داد و گفت« :تحقق نوآوري سخت و زمان بر است ولي عملكردهاي
نوآورانه شامل همه فرآيندهایي است كه به دنبال بهبود وضعيت فعلي
و چالش هاي موجود بوده و در مواردي منجر به نوآوري مي گردد.

در ادامه این جلسات اعضاي كارگروه با بارش افكار چالش هاي
بيمارستان را در  4محور دسته بندي نموده و جهت ارائه طرح هاي
نوآورانه در قالب  4تيم با عناوين بيمارستان آينده ،مديريت بيماران،
مدل به كارگيري كارورزان و مديريت دانش و مدل ارزش آفريني
خدمات بيمارستان سازماندهي شدند.
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همکاری مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی در اجراي پروژه RAAB
در سطح دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دکتر علی صادقی طاری ،رییس شبکه سراسری
تحقیقات چشم و رییس مرکز تحقیقات چشم
بیمارستان فارابی گفت« :جلسه برنامه ريزي
و هماهنگي اجراي طرح ارزيابي سريع
نابينايي های قابل پيشگيري ( )RAABروز
 12تیرماه  1393در دانشگاه علوم پزشکی
کردستان تشکیل شد».
در این جلسه دکتر قدیمی ،رییس دانشگاه؛ دکتر
بیدارپور ،معاون بهداشتي؛ دکتر اسالمیپور،
مدیر گروه چشم و تنی چند از مسئولین دانشگاه
علوم پزشکی کردستان؛ دکتر علی صادقیطاری،
رییس مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی و
رییس شبکه سراسری تحقیقات چشم؛ دکتر
الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی؛ دکتر
هرمز شمس ،استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و صاحب
کرسی پژوهشی شمس؛ دکتر سیدفرزاد محمدی ،مدير برنامه ملي
پيشگيري از نابينایي و سالمت چشم وزارت بهداشت و عضو هیات
علمی پژوهشی بیمارستان فارابی و کارشناسان مرکز تحقیقات چشم
بیمارستان فارابی حضور داشتند و طی آن در ابتـــدا موضـوعات
 Vision 2020و  RAABمطرح و پروژههاي جاري در سالمت چشم
به بحث گذاشته شد و الگوهاي موفق دنيا معرفي گردید.
دکتر صادقی در مورد نتایج این نشست اظهار داشت« :بر اساس مذاکرات
صورت گرفته ،شركت كنندگان بر حمايت و اراده همه جانبه خود جهت
مشاركت و همكاري در زمينه اجراي پروژه  ،RAABامكان سنجي
راهاندازي ايستگاه سالمت عمومي در چشم پزشكي استان كردستان و
تدوين برنامه كالن و ارزيابي وضعيت جهت مداخالت سالمت چشم در
استان يا شهرستانهاي تابعه تاکید کردند».
رییس مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی تصریح کرد« :با اجرای
این طرح در دانشگاه علوم پزشکی کردستان یک همکاری چند جانبه
بین مرکز تحقیقات چشم و معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی (به
عنوان بخشی از بدنه مرکز تحقیقات) ،اداره پيشگيري از نابينایي و
سالمت چشم وزارت بهداشت ،کرسی پژوهشی شمس و دانشگاه
علوم پزشکی کردستان شکل خواهد گرفت که شروع آن با اجرای
پروژه  RAABخواهد بود ولی هدف ما ادامه و گسترش این همکاری
برای اجرای پروژههای تحقیقاتی و طرحهای اپیدمیولوژیک در زمینه
سالمت چشم است».
دکتر صادقی درمورد پروژه  RAABتوضیح داد« :این طرح یکی
از پروژه های سازمان جهانی بهداشت است که قرار است در سال
 1393در  4منطقه از کشور اجرا گردد .مرکز تحقیقات چشم پزشکی
بیمارستان فارابی به عنوان یکی از مجریان طرح انتخاب و منطقه
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عرصه اجرای طرح
انتخاب شده است».
وی افزود« :در طی این طرح دوره های آموزشی برای پزشکان ،چشم
پزشکان و اپتومتریست های دانشگاه کردستان پیش بینی شده است،
چشم پزشکان بیمارستان فارابی در معاینات میدانی و بیماریابی
مشارکت خواهند داشت و در صورتی که ظرفیت درمان بیماران در
کردستان وجود نداشته باشد ،ادامه درمان در فارابی انجام می شود».
دکتر صادقی استقبال مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان از این
جلسه را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود« :ادامه
این همکاری نتایج خوبی را برای مردم این منطقه و دانشگاه علوم
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پزشکی کردستان به دنبال داشته باشد».
به گفته دکتر صادقی این طرح در نیمه دوم سال  93انجام و نتایج
آن اوایل سال  94منتشر خواهد شد.
دکتر علیرضا الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی نیز از توافق
مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان
برای تاسیس یک پایگاه تحقیقات جمعتی اپیدمیولوژی بیماری های
چشم در منطقه کردستان خبرداد.
دکتر علیرضا الشیئی در زمینه طرح  RAABگفت« :به دنبال انتخاب
مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی برای اجرای پروژه ارزيابي سريع
نابينايي های قابل پيشگيري  RAABاز جانب وزارت بهداشت ،طبق
مذاکراتی تصمیم گرفتیم از اعتبارات و امکانات کرسی پژوهشی
اپیدمیولوژی چشم پزشکی شمس برای اجرای این طرح استفاده
کنیم .طی کارشناسی های دقیق ،چند نقطه از ایران را که مناطق
محرومی هم بودند ،شناسایی کردیم و در نهایت منطقه کردستان به
عنوان عرصه اجرای طرح انتخاب شد».
دکتر الشیئی تاکید کرد« :گرچه اجرای پروژه  RAABهدف اول
ما در این منطقه است ولی هدف بزرگ تر ما تاسیس یک پایگاه
تحقیقات جمعیتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و
معاونت بهداشتی آن برای انجام مطالعات اپیدمیولوژیک چشم
پزشکی است».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی این همکاری را یک تفاهم دوطرفه
و یک ارتباط برد -برد دانست و گفت« :از طریق این همکاری هم
دانشگاه یک عرصه تحقیقاتی در زمینه بیماری های چشمی قابل
اجتناب خواهد داشت و هم به دنبال تعهدات اخالقی که طرح های
پژوهشی ایجاد می نمایند ،موظف خواهیم بود تا بیماران چشمی که
طی این طرح ها تشخیص داده می شوند را درمان و به آنها کمک
کنیم؛ به عالوه این طرح ها منجر به حضور اساتید ،دستیاران و فلوها
در منطقه خواهد شد که مسلما نتایج آموزشی ،درمانی و پژوهشی
خوبی را با خود به دنبال داشته و منجر به ارتقای گروه چشم دانشگاه
کردستان خواهد شد».
دکتر الشیئی تصریح کرد« :این کمک درمانی ،فکری و عملی که از
طریق بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم ارائه خواهد شد از
یک طرف مردم منطقه و کل سازمان بهداشتی و آموزشی دانشگاه
کردستان را منتفع خواهد کرد و از طرف دیگر عرصه تجربی جدیدی
برای مرکز تحقیقات چشم فارابی ایجاد و زمینه را برای استفاده از
دانشجویان دوره  phDبویژه دوره های  phD by researchفراهم
می نماید.

دکتر هرمز شمس ،جایزه ملی خود
را به مرکز تحقیقات چشم پزشکی
بیمارستان فارابی اهدا کرد

دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور محمدقلی شمس ،بنیانگذار
بیمارستان فارابی و پدر چشم پزشکی نوین ایران ،جایزه عالمه
طباطبایی خود را به تاسیس کرسی پژوهشی چشم پزشکی شمس
در مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اهدا کرد.
دکتر شمس به عنوان استاد و پژوهشگر نخبه در دومین دوره جایزه
ملی عالمه طباطبایی در سال  1391برگزیده شد .ایشان ابتکار عمل
استفاده از اعتبارات و امکانات این جایزه ملی را به مرکز تحقیقات
چشم پزشکی بیمارستان فارابی محول نمود که این امر منجر به
تاسیس «کرسی پژوهشی اپیدمیولوژی بیماری های چشم شمس» در
مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی شد.
دکتر شمس هدف از تاسیس این کرسی را حمایت از طرح هایی
دانست که به منظور بررسی اپیدمیولوژیک چشم پزشکی در ایران
انجام می شود و به دانشجویان دوره پست دکترا تعلق می گیرد.
در حال حاضر  4طرح در مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی با استفاده
از اعتبارات این کرسی در حال انجام است و بر اساس توافق صورت
گرفته این کرسی از طرح  RAABو تاسیس پایگاه تحقیقات جمعیتی
بیماری های چشم در کردستان نیز حمایت خواهد کرد.

خبرهای کوتاه
 برپایی ضيافت افطار هر شب در نمازخانه بيمارستان توسطواحد بسیج بیمارستان فارابی
 پیروزی تيم فوتسال بیمارستان فارابی در مقابل تیم معاونتدرمان دانشگاه علوم پزشکی ،تيم مديريت آمار و فناوري
اطالعات دانشگاه و بیمارستان بهارلو
 برگزاری کارگاه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در روزچهارشنبه اول مردادماه 1393
 برگزاری دوره آموزشی ایمنی و سالمت شغلی در بیمارستانفارابی در روز چهارشنبه  15مردادماه 1393

برگزاري كميته علمی

نخستین سمینار تخصصی بینایی در ورزش

این جلسه روز  15تیر با حضور دكتر علي صادقيطاري ،ریيس
شبكه سراسري تحقيقات چشم؛ دكتر الشیئي ،معاون پژوهشي
بيمارستان فارابي؛ دكتر ميرزاجاني ،عضو هياتعلمي دانشگاه علوم
پزشكي ايران و ریيس انجمن علمي اپتومتري ايران؛ دكتر سعيدي،
ریيس كميته درمان فدراسيون پزشكي ورزشي و دكتر مرادي شهپر،
ریيس كميته پژوهشي فدراسيون پزشكي ورزشي در سالن شوراي
مركز تحقيقات چشم بيمارستان فارابي برگزار شد.
همچنين در اين جلسه دكتر سيدفرزاد محمدي ،دكتر فاطمه عليپور
ت علمي بيمارستان فارابي ،دكتر
و دكتر محمدرضا اكبري اعضاي هيا 
ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي،
آقازاده اميري و دكتر فارسي اعضاي هيا 
ت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دكتر
دكتر جعفرزادهپور ،عضو هيا 
ت علمي دانشگاه شهيد رجایي و دكتر قاسمي عضو
براتي عضو هيا 
هياتعلمي دانشگاه علوم و تحقيقات نيز حضور داشتند.
در ابتداي جلسه ،دكتر صادقي طي سخناني به اهميت برگزاري
اين سمينار در ارتقاي دانش گروههاي چشمپزشكي ،اپتومتري،
پزشكي ورزشي و مربيان ورزشي اشاره نمود و از مدعوين
درخواست كرد با نظرات و پيشنهادات خود به پربار شدن اين
برنامه كمك نمايند.
دكتر صادقي در بخشي از سخنان خود گفت« :بيمارستان فارابي
قدمتي برابر با دانشگاه علوم پزشكي تهران دارد و بهعنوان قطب
علمي چشمپزشكي ارتقاي سطح سالمت بينایي همه افراد جامعه
را رسالت خود ميداند و در اين راه چشم اميد به ايدهها و نظرات
همه متخصصان علوم بينایي و رشتههاي وابسته دوخته و دست
آنان را براي همكاري ميفشارد.
ت علمي بيمارستان فارابي نيز
دكتر سيدفرزاد محمدي ،عضو هيا 
با اشاره به دستور كار جلسه گفت« :خوشبختانه در اجرا مشكلي
نداريم .بزرگترين چالش ما ارائه محتواي قوي و كاربردي براي
سمينار است .وي همچنين خواستار ارائه پيشنهادهای اعضاي كميته
در زمینه برگزاري و سرفصلهاي سمينار شد.
در ادامه حاضران در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با
برگزاري هرچه بهتر اين سمينار ارائه كردند.
اولين سمينار تخصصي بينایي در ورزش ( )sports visionچهارم
ديماه سال جاري با مشاركت مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم
پزشكي تهران ،بيمارستان فارابي ،انجمن علمي اپتومتري ايران،
دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي ،ايران ،شهيد رجایي،
علوم تحقيقات و فدراسيون پزشكي ورزشي برگزار خواهد شد.
محورهاي اصلي سمينار شامل نحوه استعداديابي در حوزه بينایي
ورزشي ،برخورد با آسيبهاي چشمي در ورزشكاران ،معاينات
و معالجه  sports visionخواهد بود و كارگاههاي متعددي نظير
آشنایي با ابزار و آزمايش های متداول در معاينات بينایي رشتههاي
مختلف ورزشي طي آن برگزار ميگردد.
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سخنران برتر
در ژورنال کالب

اطالعيه مهم مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

فعال شدن پست الكترونيك دانشگاهي
اعضای هيات علمي

مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه ،به منظور اطالع رساني به موقع،
صرفه جويي در مصرف كاغذ و استفاده از خدمات نوين الكترونيك از مهرماه
سال جاري پست الكترونيكي دانشگاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه را فعال
می سازد و مشاهده مرتب آن توسط اعضا (حداقل يك روز در ميان) ضروري
خواهد بود.
متن اطالعیه مديريت آمار و فناوري
اطالعات دانشگاه بدین شرح است:
قابل توجه اعضای محترم هيات علمي
دانشگاه
همان گونه كه مستحضريد استفاده از
آدرس الكترونيك دانشگاهي در عين
امنيت بيشتر ،از منظر آكادميك وجهه
مناسب تري دارد.
از آنجا كه مقرر شده است ايميل
دانشگاهي اعضای هيات علمي از ابتداي
مهرماه سال جاري به صورت رسمي
جهت اطالع رساني به موقع ،صرفه جويي
در مصرف كاغذ و استفاده از خدمات
نوين الكترونيك مورد استفاده قرار
گيرد؛ فعال بودن پست الكترونيك
دانشگاهي اعضا به عنوان آدرس اصلي
و نيز مشاهده مرتب آن (حداقل يك
روز در ميان) ضروري خواهد بود .لذا
خواهشمند است جهت دستيابي به اين
مهم:
 -1همكاراني كه داراي آدرس ايميل
دانشگاهي غير فعال هستند ،با مراجعه به
آدرس  http://sina.tums.ac.irنسبت
به فعال كردن آدرس خود اقدام نمايند.
 -2همكاراني كه كلمه عبور خود را
فراموش كرده اند مي توانند با شماره
تلفن  66499713تماس حاصل نموده
و با راهنمايي كارشناسان اين مديريت
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به كلمه عبور خود دسترسي پيدا كنند.
يادآور مي شود كلمه عبور به هيچ عنوان
به صورت تلفني در اختيار اعضا يا افرادي
كه از طرف ايشان تماس گرفته اند ،قرار
داده نمي شود.
 -3همــكاراني كه فـــاقد آدرس
پــست الكترونيك مي باشند الزم
اســــت با مراجـــعه به پيــــــوند

http://tums.ac.ir/content/details/418

درخواست خود را جهت دريافت آدرس
ايميل ارسال نمايند.
پس از هر يك از اقدامات فوق
خواهشمند است هر چه سريع تر نسبت
به ارسال ايميلي محتوي فقط نام ،نام
خانوادگي و دپارتمان مربوطه (بدون
ارسال كلمه عبور) به آدرس
info-tums@tums.ac.ir

اقدام نمایيد.
يادآوري:
 -1همكاراني كه به ايميل ارسالي قبلي
با همين مضمون پاسخ داده اند ،نيازي
به اقدام جديد ندارند و تنها الزم است
صندوق پست الكترونيك خود را به
طور مرتب بازديد كرده تا در جريان
اطالعيه هاي ارسالي قرار گيرند.
 -2اكيدا يادآوري مي شود كاربران از
ارسال رمز عبور در پاسخ به هر ايميلي
خودداري فرمايند.

بيش از  6ماه است که در پژوهشکده
بینایی بیمارستان فارابی به همت دکتر
محمدپور و دکتر الشیئی ،برنامه ژورنال
کالب در روزهای دوشنبه از ساعت
 11تا  12و با حضور فعال همکاران
در واحدهای  ،spuژنتیک ،نانو ،اپتیک
و اپیدمیولوژی تشکیل می گردد .در
راستای توانمندسازی هرچه بیشتر
نیروی علمی بیمارستان ،نظرسنجی در
مورد کیفیت ارائه مطالب انجام شد که
منجر به انتخاب خانم لیال آقاجانپور
(کارشناس  )spuبه عنوان سخنران برتر
گردید؛ الزم به ذکر است که ایشان مورد
تشویق رییس بیمارستان نیز قرار گرفتند.

اختصاص شماره همراه
برای رسیدگی به
شکایات بیماران
پيرو دستورالعمل معاونت درمان
دانشگاه در خصوص يكسانسازي
شمارههاي تماس جهت شكايات
مردمي در سطح بيمارسـتانهاي
تابعه ،شمارههای زیر برای پاسخگویي
شبانهروزي به شكايات و سواالت
بيماران بيمارستان فارابي و
همراهان شان اختصاص یافت.

09107807085
021-55410555

كميته بحران با حضور
کارشناسان شهرداری منطقه 11

كميته بحران در روز دوشنبه  30تيرماه 1393
با حضور دكتر مخترع ،مدير بيمارستان؛
آقایان امامي و محمديار ،كارشناسان ستاد
مديريت بحران شهرداري منطقه 11؛
سرپرستاران كليه بخشها و ساير اعضا در
سالن شوراي بيمارستان برگزار شد.
در اين جلسه آقای خليلوند ،دبير كميته
بحران بيمارستان فارابي توضيحاتي در
مورد اقدامات صورت گرفته در بيمارستان
فارابي در زمينه مقابله با بحران ارائه و
بر ضرورت آموزش كاركنان در مقابله با
مخاطرات و باليا تاكيد كرد.
خليلوند همچنين از سرپرستاران خواست
تا نقاط امن بخش ها را شناسایي كرده و
ضمن انتقال آموزش ها به كاركنان ،نكات
مهم حفاظت فردي در زمان زلزله را به
بيماران نيز آموزش دهند.
سپس دكتر مخترع ،مدير بيمارستان فارابي
طي سخناني با اشاره به اقدامات صورت
گرفته جهت مقاوم سازي ساختمان و
تجهيزات گفت« :خوشبختانه طي  5سال
اخير پيشرفت خوبي در بيمارستان فارابي
در زمينه مديريت بحران و مقابله با حوادث
و باليا داشته ايم».
آموزش عملي آتش نشاني به كليه كاركنان،
اجراي مانورهاي تخليه بخش ،ايمن سازي
مسيرهاي خروجي ،آسانسورها و سقف ها،
ذخيره سازي آب و موادغذایي و تهيه منبع
آب براي اطفای حريق از جمله اقداماتي

بود كه دكتر مخترع به آنها اشاره كرد.
مدير بيمارستان فارابي همچنين خواستار
همكاري بيشتر سازمان هاي بين بخشي
بويژه شهرداري در مورد رفع نيازهاي
بيمارستان در مديريت بحران شد.
در ادامه ،امامي كارشناس ستاد مديريت
بحران شهرداري منطقه  11اظهار داشت:
«در محدوده منطقه  11شهرداري تهران11 ،
بيمارستان وجود دارد كه در زمان بحران
ماموريت هاي فرا بخشي پيدا خواهند كرد.
وي با اشاره به جلسات ستاد مديريت
بحران منطقه گفت« :حضور دبير كميته
بحران بيمارستان در جلسات فصلي اين
ستاد كه با حضور نمايندگان كليه دستگاهها

و سازمانهاي موجود در منطقه تشكيل
ميشود به تعامل بيشتر و رفع مشكالت اين
كميته كمك خواهد كرد».
اماميهمچنينبهمصوباتستادمديريتبحران
منطقه در زمينه تدوين شبكه راههاي اضطراري
منطقه ،الزام مخابرات منطقه به راه اندازي سريع
دو خط ارتباطي اضطراري براي مراكز حياتي
منطقه در زمان اورژانس و محلهاي اسكان
موقت نواحي اشاره نمود و خواستار استفاده
بيمارستان از اين تمهيدات شد.
در انتهاي جلسه محمديار ،كارشناس
ستاد مديريت بحران منطقه  11مطالبي را
در زمينه مباني زلزله ،اقدامات پيشگيرانه،
اقدامات حين زلزله و بعد از زلزله ارائه كرد.

ابتدای این مراسم با بیان اهمیت اجرای
برنامههای ایمنی بیمار در بیمارستان ،برنامه
بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار را برای
حاضرین معرفی نمود .وی همچنین با توضیح
برنامه مدیریت خطر ،اهمیت گزارشدهی
خطا در بیمارستانها را برشمرد.
در بخش بعدی سمینار ،خانم ایمانی ،کارشناس
مسئول ایمنی بیمار بیمارستان فارابی به تشریح
روند شناسایی صحیح بیماران قبل از اقدامات
درمانی در بیمارستان فارابی پرداخت و به
سؤاالت حاضرین در جلسه پاسخ داد.
خانم شادی رضایی ،سوپروایزر کنترل
عفونت بیمارستان فارابی سخنران
بعدی مراسم بود که نحوه ضدعفونی و
استریلیزاسیون وسایل تجهیزات پزشکی
را با نمایش اسالید آموزش داد .دکتر
نوذریان پاتولوژیست و عضو هیاتعلمی

تحت عنوان «اعالم اضطراری نتایج حیاتی
آزمایشها» سخنرانی نمود.
خانم الهه ترابی ،کارشناس بهداشت محیط
آخرین سخنران این برنامه بود که در مورد
تفکیک و کدبندی پسماندها ،مدیریت دفع
پسماندهای تیز برنده و گزارش وضعیت
دفع پسماندها آموزشهای الزم را ارائه کرد.
پخش دو فیلم ویدئویی در مورد ایمنی
بیمار و شناسایی صحیح بیماران قبل از
اقدامات درمانی از دیگر برنامههای این
سمینار آموزشی بود.
این برنامه که با همکاری واحد آموزش
کارکنان و آموزش دفتر پرستاری بیمارستان
فارابی برای تمام رشتههای بهداشتی،
درمانی ،اداری و پشتیبانی برگزار شد،
دارای امتیاز آموزش مداوم بود.

برگزاری سمینار استانداردهای الزامی ایمنی بیمار

سمینار استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
روز دوشنبه  20مرداد  1393در سالن
آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد.
دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان فارابی در
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پنج سال با ندای فارابی
در آستانه فرا رسیدن سالروز انتشار ندای فارابی با مدیر مسئول ،سردبیر و اعضای شورای
مشورتی نشریه و مسئول روابط عمومی بیمارستان فارابی به گفتگو نشستیم؛ در ادامه پاسخ
برخی از این بزرگواران را به دو سوال ندای فارابی با هم می خوانیم.

گفتگو از :حمیده امیدوار
عضو تحریریه

 -1ضرورت وجود نشریه ای مانند ندای فارابی در بیمارستان و نقش آن در پیشبرد اهداف
سازمانی چیست؟
 -2کدام بخش از مجله بیشتر مورد عالقه و پسند شما است؟

دکتر محمود جباروند
رییس بیمارستان،
مدیر گروه چشم و
مدیر مسئول ندای فارابی

 اطالعرسانی در مورد وقایع یک مجموعه انسانی محدودمانند بیمارستان همواره یک ضرورت بوده و در برنامهریزی
مدیریتی جدی گرفته میشود؛ زیرا با وجود ندای فارابی،
اطالع یافتن از نظرات خانواده فارابی و ایجاد انسجام سازمانی
ممکن خواهد بود .همچنین یکی از مهمترین کارکردهای ندای
فارابی ،مقوله آموزش است که با ارائه مطالب مفید میتواند
در خصوص ارتقای مهارتهای اعضای بیمارستان در ایفای
وظایف سازمانی خود ،گام بردارد.
 با توجه به اینکه مدیر مسئول ندای فارابی و رییس بیمارستانهستم ،همه بخشهای مجله را میخوانم.
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دکتر هادی مخترع
مدیر بیمارستان
و سردبیر ندای فارابی

 وجود نشریه ای مانند ندای فارابی ،نقش بسزایی در بهبودروابط سازمانی دارد و می تواند فضایی ایجاد کند تا کارکنان
عالوه بر کسب اطالعات و اخبار داخلی سازمان ،احساس
تعلق خاطر بیشتری پیدا نموده و در نهایت ج ّو صمیمانه ای
در سازمان ایجاد شود.
 -به بخش پنجره بیشتر عالقه دارم.

گفتگو با تنی چند از اعضای شورای مشورتی
دکتر محمدرضا منصوری
عضو هیات علمی

دکتر علی صادقی طاری
رییس مرکز تحقیقات چشم

 اطالع رسانی در بیمارستان ،بخصوص بیمارستانی مثل فارابی که مرکز نسبتا بزرگیاست ،بسیار مهم است و من ندای فارابی را از این نظر ،یعنی حلقه ارتباطی بین
بخشهای مختلف بیمارستان ،تایید میکنم؛ یعنی پذیرفتهام که این مجله ،حتی در همین
سطحی که کار میکند ،میتواند مفید و کارساز باشد؛ ضمن اینکه خیلی از اوقات شما
مجلهای را با یک هدف دیگر ،منتشر میکنید ولی به اهداف دیگری هم نائل میشوید.
ببینید اکنون ندای فارابی چقدر همکارانمان را در زمینه نوشتن مقاله و خاطره ،سرودن
شعر و کشیدن کاریکاتور تشویق کرده است و شاید از بین آنها ،بخصوص کسانی که
جوانتر هستند ،افرادی ترغیب به ادامه کار شوند و آن را ادامه دهند.
از طرفی انتشار آثار همکاران ،ما را با این واقعیت روبهرو میکند که اشتغال در
بیمارستان به معنی انجام کارهای صرف پزشکی و درمانی نیست .ممکن است افراد
استعدادهای گوناگونی داشته باشند .در بستر ندای فارابی میتوان از وجود چنین
استعدادهایی در بین پزشکان و کارکنان بیمارستان آگاه شد و سپس از طریق مجله ندا
یا به طور مستقل ،خودشان راهی برای پرورش استعدادشان پیدا کنند .کافی است یک
بار فرد مطلبی نوشته و نوشتهاش چاپ و نقد شود ،این خودش راهی برای تشویق
و پرورش استعداد نویسنده است زیرا مطلب نوشتن ساده نیست ،فرد باید مطالعات
وسیع و همه جانبه داشته باشد ،دیدگاههای مختلف پیدا کند و دنبال مراجع و منابع
باشد .وقتی یک بار دنبال این کار رفت خود به خود عادت میکند و نوشتههایش بهتر
میشود .اگر مطالب نوشته شده توسط کارکنان را در شمارههای اخیر ندا با مطالب
شمارههای ابتدایی مقایسه کنید به این واقعیت میرسید .بخش دوم اهمیت نشریه
ندا ،ایجاد ارتباط بین گروهی است .باالخره بیمارستان فارابی یک مرکز بزرگ است
که ارتباط بین گروههای مختلف آن ضروری است .مساله قابل توجه دیگر وجود
بخشهایی در بیمارستان است که فعالیتهای مهمی دارند ولی از چشم ما دور
ماندهاند .مجله ندا بستر مناسبی برای معرفی این قسمتها و وظایف وفعالیتها
و مشکالتشان است .این هم برای اطالع کارکنان و هم برای اطالع ریاست و
مدیریت بیمارستان خوب و موثر است.
 من همه قسمتهای مجله را نگاه می کنم ولی یکی دو قسمت آن خیلی خوب است.بخصوص قسمتهایی که مربوط به معرفی فعالیتهای بخشهای مختلف میشود .این
کار به نوعی باعث بهبود عملکرد بخشها میشود چون خود را در معرض قضاوت
دیگران یافته و سعی میکنند عملکرد بهتری داشته باشند.
قسمتهایی که مطالب همکاران است هم در جای خودش مفید است .بخش خبری
هم جایش محفوظ است و من همیشه نگاهی به آن میاندازم.

 هرکس در هر مجموعهای کارمیکند باید از آنچه در اطرافش
میگذرد ،فعالیتهای اجرایی ،عمرانی،
آموزشی و پژوهشی اطالع داشته باشد؛
در غیر این صورت نمیتواند موضع
و موقعیت مناسب خود را در این
مجموعه بشناسد.
نشریه ندا انصافا در طی این مدت نقش
خیلی خوبی در معرفی بیمارستان و
اطالعرسانی به خوانندگان حتی کسانی
داشته است که در خود بیمارستان کار
میکنند.
بنده شخصا خیلی از وقایع و رویدادهای
داخل بیمارستان را نمیدانستم و از
طریق ندا مطلع شدهام .به هرحال ندا
به عنوان یک بولتن داخلی خیلی خوب
است و باید با قدرت به کار خود
ادامه دهد و روی آن کار شود.
کاری که خودم دوست دارم انجام دهم
و به دیگران هم توصیه میکنم این
است که هر کس ،در هر موقعیتی و
هر جایی از مجموعه فارابی قرار دارد
و هر مسئولیتی دارد ،عالوه بر تالش
در جهت بهبود و ارتقای بخش خود
گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته
در آن واحد را به دفتر ندا بدهد تا همه
از آن آگاه شوند.
 یکی اطالعرسانیهایش را میپسندمو یکی هم طنزها.
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دکتر علیرضا الشیئی
معاون پژوهشی بیمارستان

 اصوال ضرورت وجود نشریه در هر سازمان ،اصلی پذیرفتهشده است زیرا در سازمانها ،سطوح مختلف نیازها و
اطالعرسانی وجود دارد و بنابر نیاز هر الیه باید انتشارات
خاص خود را داشته باشد .در سال های گذشته واقعا جای
نشریهای مانند ندا در بیمارستان فارابی خالی بود و معتقدم
دکتر سیدفرزاد محمدی و سایر همکارانشان برای پرکردن این
جای خالی مجاهدت کردند .این نشریه در واقع زبان گویای
کارکنان و حتی اعضای هیات علمی در مورد مسائل مرتبط با
محل مشترکی که همه ما در آن کار و به نوعی زندگی میکنیم
یعنی فارابی است .اگر مجله را ورق بزنید ،تماما نکاتی است
که با آن ارتباط داریم اعم از مسائل علمی ،صنفی ،ارتباطات
انسانی مابین خودمان و با بیمارانمان.
بنابراین نیاز به وجود این نشریه امری قطعی است ولی تعالی
و توسعه آن نیز بحثی ضروری و الزامی است .امیدوارم در
سالهای آینده با کوشش همکارانمان این مجله ،نمونهای برای
مراکز دیگر شود؛ تا جایی که من میدانم تقریبا در بین مراکزی
به بزرگی فارابی ،کمتر جایی است که نشریهای اینقدر سازمان
یافته و خوب برای طرح مسائل روزمره ،صنفی و ارتباطات
انسانی داشته باشند .این امر باعث افتخار فارابی است و فکر
میکنم باید الگویی برای سایر مراکز دیگر گردد.
البته پیشنهاد من به همکاران بخصوص پزشکان این است که
ندا را دست کم نگیرند .کارکنان دیگر کامال این موضوع را
درک کرده و همکاری مینمایند ولی پزشکان شاید به خاطر
اینکه درگیر مقاالت علمی هستند از مجله ندا غفلت میکنند
ولی به نظرم به عنوان بخش بزرگی از پرسنل فارابی الزم است
یک دیدگاه روشن و منصفانه در قبال مجله ندا داشته باشند
و همکاری بیشتری بکنند .مطمئنم هیات تحریریه ندا هم به
خوبی استقبال خواهند کرد؛ کما اینکه بعضی از همکاران مثل
دکتر محمدی ،دکتر صادقی و تا اندازهای بنده سعی کردهایم تا
اندازهای حضور پزشکان را در آنجا اعالم کنیم .امیدوارم بقیه
همکاران هم به همین صورت همکاری کنند.
 همه بخشهایش جالب است .بخشی که اطالعرسانیهایمجله است ،بخش نوشتههای سردبیری که گویای
سیاستگذاریهای مجله است و بخشهایی که با زبان
علمی سادهای آموزش میدهد برای من خیلی جالب هستند.
بخشهایی که مربوط به انعکاس نظرات پرسنل است کامال
ضروری است و گاهی نکات جالبی دارد که باید به آن توجه
شود.
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دکتر مهدی خداپرست
فلوشیپ قرنیه

به نظرم نشریهای مانند ندا ظرفیتهای زیادی دارد .خیلی از
انتقادات و پیشنهادهایی که در داخل سازمان مطرح است را
میتوان از طریق این نشریه منعکس کرد .جمعآوری نظرات
افراد مختلف ،شناسایی و معرفی نقاط قوت ،ارائه گزارش به
افراد سازمان در موارد لزوم و دریافت بازخورد این گزارشها
از دیگر قابلیتهای نشریهای مانند ندای فارابی است.
 من همه بخشهای نشریه را میخوانم و تقریبا تمامقسمتها به یک اندازه برایم جذابیت دارد و جالب است.

دکتر فاطمه علیپور
عضو هیات علمی

 وقتی سازمانی گسترش مییابد و بزرگ میشود طبیعتا نیازبه وجود وسیلهای برای ایجاد ارتباط بین اجزای آن افزایش
مییابد؛ به نظر میرسد نشریه ندای فارابی توانسته به خوبی
این نقش را در بیمارستان ایفا کند و بین بخشهای مختلف
آن ارتباط خوبی را برقرار نماید و آنها را به صورت خانواده
کوچکی در کنار هم گرد آورد .خوشبختانه کارکنان هم به خوبی
با این نشریه ارتباط برقرار کردهاند؛ حاال بعضیها در حد تورق
مجله وخواندن مطالب و بعضی هم در حد مشارکت در انتشار
مجله و تهیه مطالب برای آن .بزرگترین منفعت وجود نشریهای
مانند ندا مطلع شدن افراد است از آنچه در بخشهای دیگر
بیمارستان اتفاق میافتد .مزیت دیگر وجود ندا شناخت کارکنان
از توانمندیهای غیر حرفهای یکدیگر است که به نظر میرسد
این امر در بستر ندا به خوبی محقق شده است.
 همه ندا را ورق می زنم ولی طبیعی است که قسمت هایسرگرم کننده آن برایم جالب تر است.

دکتر احمد سالمت راد
دبیر جامعه دانشآموختگان فارابی

 نشریات داخلی ،نقش مهمی در ارتقای دانش فنی و همچنیندانش عملی کارکنان بیمارستانها دارند .این نشریات با چاپ مقاالت
تخصصی باعث بهروز ماندن اطالعات همکاران میشوند .البته چاپ
مطالب ادبی ،هنری و فرهنگی هم برای آن که نشریه تک بعدی نباشد
و اطالعات عمومی همکاران را افزایش دهد ،ضروری به نظر میرسد.
 -مطالب ادبی و هنری را بیشتر میپسندم.

آقای محسن شایان
کارشناس آزمایشگاه
آقای آیت اهلل اکبری
مدیر پرستاری بیمارستان

فکر میکنم در هر سازمانی واقعا واجب
است چنین کاری انجام شود .جمعآوری و
انعکاس نظرات و عقاید اعضای بیمارستان
در این مجله نتایج خوبی را چه از لحاظ
جنبه مشورتی آن و چه از نظر برنامهریزی
برای ادامه کارها به بار آورده است و
مجموعا فکر میکنم وجود این نشریه امر
ضروری و خوبی است.
 سر مقاله را خیلی دوست دارم چون خیلیجالب است و همینطور نظرات اعضای
بیمارستان.

دکتر عباس حامدیان
مسئول روابط عمومی

 رشد فکری جوامع و نیاز آنها به تغذیهفکری ،موجب تنوع و تکامل هرچه بیشتر
روشهای ارتباطی گردیده است .بیتردید
یکی از روشهای ارتباطی کارآمد درون
سازمانی ،ایجاد نشریه داخلی است که
بیانگر شاخص فکری ،فرهنگی و عملکردی
آن سازمان میباشد.
تالش بی وقفه هیات تحریریه نشریه ندای
فارابی در اطالع رسانی ،ایجاد ارتباط روحی
و معنوی بین خانواده بزرگ و پرتالش مرکز
فوق تخصصی فارابی ،تولید فکر و ایجاد
بالندگی در ارائه خدمات به مراجعین و
آموزش کارکنان از جمله مواردی است که
اهداف کالن این نشریه را شامل میشود.
بدون شک پویایی و پر بار شدن نشریه ندای
فارابی تشریک مساعی تمامی اعضای این
خانواده بزرگ اعم از اعضای محترم هیات
علمی و کارکنان خدوم را طلب مینماید.

 بحثم را در دو بخش ارائه میکنم یکی نقش و قابلیتهای ندای فارابی از آن جهتکه هست و دیگری نقش و قابلیتهای ندای فارابی از آن جهت که باید باشد.
در بخش اول حضور ندا در مجموعه فارابی از طرفی برای مخاطبین تاثیرات روانی
و اجتماعی مثبتی به دنبال داشته و احساس تعلق خاطر و مشارکت در امور مجموعه
را ایجاد مینماید؛ از طرف دیگر برای مسئوالن مجموعه به مثابه یک سوپاپ اطمینان
میتواند باشد تا مطالبات و خواستههای پرسنل و بدنه مجموعه انباشته نشده و مخفی
نماند و حداقل به صورت نوشته بیان شود .از طرفی هر رسانهای در مجموعه خود
یک نقش اطالعرسانی داشته و منبع اطالعات خوبی برای مسئولین آن سازمان است تا
بازخورد سیاستها و عملکردشان را در جهت اعمال سیاستهای بهتر از طریق نظرات
همکاران به دست آورند.
اما ندای فارابی از آن جهت که باید باشد و پتانسیلهایی که میتواند محقق نماید،
جنبههای بسیار مختلفی دارد که در سه شاخه اشاره میکنم:
 -1دستاندرکاران نشریه باید ارزش خود را به خوبی درک نمایند و این امر،
محقق نمیشود مگر با مطالعه بیشتر و آشنایی با ضروریات نشر یک مجله و نقش
آن در سازمان.
 -2دستاندرکاران ندا باید همیشه یک نگاه نقادانه به کار و محصول کارشان داشته
باشند .چون در صورت فقدان این نگاه ،نشریه دچار روزمرگی شده و مسئولین نشریه
از سر رفع تکلیف مطالبی را جمعآوری و منتشر خواهند کرد .بنابراین دوستان در ندا
باید به دنبال باالبردن کیفیت کار و ارتقا باشند ،بخشهای جدید اضافه کنند .روشهای
خالق و ابتکاری پیش بگیرند که نشریه هر بار بهتر از شماره قبل باشد.
 -3نقشی که از همه مهمتر است و باید هر نشریهای ایفا نماید ،دغدغه باالبردن سطح
فکر مخاطبین است .برای این کار هم روشهای مختلفی وجود دارد ولی به طور کلی
یک نشریه یا یک کار فرهنگی باید اول به مخاطبش القا کند که تفکر الزم است و
بدون تفکر یک پای زندگی میلنگد؛ سپس به تفکر جهت دهد و موضوعی را برای
آن انتخاب کند.
موتور حرکت تفکر ،مساله است .باید برای مخاطبمان مساله ایجاد کنیم .این کاری
است که خود من در اغلب یادداشتهایم سعی میکنم به نوعی انجام دهم .البته مسائلی
که انتخاب میکنیم نباید بی ربط با زندگی معمولی و روابط فیمابینمان باشد .باید
مسائلی واقعی که در اطرافمان میگذرد را انتخاب نماییم ،نه مسائل کشورهای دیگر
یا مسائلی که هیچ تاثیری در زندگی ندارند و نمیتوانند به آن معنا و جهت بخشند یا
ما را به تفکر وادارند .به طور کلی مسائلی مطرح شود که وضعیت فکری و وجودی ما
را نسبت به قبل از آن متحول سازد و نهایتا باید به دنبال پیدا کردن روشهای صحیح
فکر کردن باشیم.
 من بخشهای علمی که توسط دکتر محمدی وخانم دلشاد نوشته شده رامیخوانم .سرمقالهها را دوست دارم .نوشتههای دکتر صادقی را میخوانم .خاطرات
را هم همینطور .باید کارهای جدید هم بشود؛ مثال مصاحبه با پیشکسوتان و
خاطراتشان.کارهای متنوعی میتوان انجام داد مثل معرفی و نقد کتاب .دوست
دارم جای نقد مطالب در مجله باز شود و با نقد یادداشتهای من شروع شود .به
نظرم هیچ چیز به اندازه نقد نمیتواند در بالندگی یک نویسنده و دیگران تاثیر داشته
باشد .باید اشکاالت یک نظر و فکر را بشناسیم و بیان کنیم .این باعث ارتقای فکری
مخاطبین هم میشود.
میشود کتابهای خوب را معرفی کرد و خالصهای از آن نوشته شود؛ گرچه شاید
محدودیت حجم مجله این اجازه را ندهد.
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این چــند نفـر!

معصومه نیکبخت ،گردآوری
و ویرایش اخبار را به عهده
داره و البته بسیاری از معرفی
بخشها را هم ایشون انجام داده!
اگه دلتون میخواد بخشتان را
معرفی کنید ،بهش بگید تا فرم
معرفی بخش را برای شما
بفرسته.
بهارک صالحی ،دبیر تحریریه است
و نظارت و ویرایش کلی مطالب
و تنظیم صفحات را بر عهده داره.
هر پیشنهاد یا مسالهای درباره ندای
فارابی داشتید میتوانید بهش بگید!

لیال بوژآبادی ،مسئول صفحات
پنجره است ،معرفی بخش و
بیان مشکالت شغلی همکاران
و بیماران ،مربوط به قسمت
اون میشه! شما میتوانید
دلنوشتههای شغلی خودتان را
بهش تحویل بدهید.

نسیم خطیبی ،قسمت
آفرینشها را ساماندهی
میکنه؛ البته اگر همکاران
لطف کنند و آثارشون را
برای چاپ بدهند!

لیال احمدیفرد ،تنظیم قسمت
میراث و خاطرات را به عهده داره
و برای بیان خاطرات شغلی خود
میتوانید باهاش هماهنگ کنید.

 18ندا ی افرابی -اتبستان 1393

معصومه عزیزی ،هماهنگی
تمام امور اجرایی نشریه
بر عهده ایشون است؛
همچنین پای ثابت تمام
مطالبمربوطبهاتوماسیون
هم هست و میتوانید
سواالتتان در این باره را از
ازش بپرسید.

ریحانه شریفی ،ویراستار
تعالی است و نشریه را
از این منظر بررسی میکند
و البته پای ثابت تمام
مقاالت و اخبار تعالی هم
هست!

ایوب منتی ،دبیر اجرایی
است!!

فرهاد غالمی ،امور پشتیبانی نشریه
از جمله توزیع را به عهده داره! اگر
نشریه به دستتان نرسید ،به ما بگید
که بهش بگیم.

حمیده امیدوار ،مسئولیت جمعآوری گزارشها
و مصاحبهها را در ندای فارابی به عهده داره!
پس لطفا اگر برای تهیه گزارش و مصاحبه به
شما مراجعه کرد ،نهایت همکاری را بفرمایید.

محبوبه درودیان ،بیشتر مطالب
مربوط به بخش فانوس را تدوین
میکنه .بررسی تقویم مناسبتها را
هم بر عهده داره! اگر مناسبتی از
قلم افتاد ،بهش یادآوری کنید.

سمیه اسدی ،مسئول جمعآوری
مطالبمربوطبهتغذیه!اگرمطلبخاصی
در این مورد مد نظرتان بود ،میتوانید از
او بخواهید که درباره آن بنویسد.

سپاس از بزرگوارانی که
همواره از آنها آموختیم

دکتر سیدفرزاد محمدی
سردبیر موسس
و عضو شورای مشورتی

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
عضو شورای مشورتی

 حمید ابوالفتحی اردشیر اســتاد زهره امیــدوار فاطـمه ایـمانی معصومـه بابایی حبیبـه باقـری ابوالقاسم پوریانی زینب چـاوشی رقیه چــمانی علیرضا حدادپور عادل حسین خانی مینا حــمیدی محمد خجسته وحید خلـیلوند لقمان خوشبخت هانیه دلـشاد طیـبه دوابی مرضیه ذلیل نواز زهرا رحـمانی مریم زنیــان غالمرضا شایق غالمرضا عرب فاطمه عظیمی گیسو علیـخواه فاطمه فشندی نژاد فاطــمه قـدیمی دکتر محمدجعفر محمودی حــسین نبـاتعلی الناز نصــیرلو فریدا نـوروزی خاطره وکیل التجار -زهرا هــاشمی

(اسامی به ترتیب حروف الفبا آورده شده است).

دکترمرتضی مواسات
عضو شورای مشورتی

سپاس از آنهایی که در
یک سال گذشته
همقلم ما بودند

و سپاس از همه همکارانی
که ندای فارابی را خواندند
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دکتر محمودی ،استاد برگزیده جشنواره شهید مطهری:

آموزش پزشکی و آموزش اخالق
جدا از هم نیستند

چه سالی و در كجا متولد شدید و
دوره تحصیلتان چگونه گذشت؟
در سال  1328در شهرستان اسدآباد از
توابع استان همدان متولد شدم .دوره
تحصيالت ابتدايي و دبيرستان را در
اسدآباد گذرانده و در سال  1347موفق
به اخذ مدرك ديپلم گرديدم .در همان
سال در رشته دندانپزشكي پذیرفته شدم
ولی بعدا تغییر رشته دادم و در رشته
پزشکی در دانشكده پزشكي دانشگاه
تهران شروع به تحصیل کردم و در
سال  1355فارغالتحصيل شدم .در سال
 1368موفق به اخذ درجه تخصصي
در رشته قلب و عروق از دانشگاه
علوم پزشكي ايران (بيمارستان قلب)
گرديدم.
بهترین خاطره ای که از زمان
دانشجویی دارید را بفرمایید؟
خاطرات که فراوان است ولی زیباترین
خاطره ای که از زمان دانشجویی ام دارم پخش اذان از مناره دانشگاه
هنگام ظهر و مغرب است.
از اساتید قدیمی تان كدام یك الگوی شما بوده اند ،چه ویژگی
خاصی داشتند كه در ذهن شما ماندگار شده است؟
دانشجوی دانشگاه تهران بودم و خیلی از اساتید آن موقع واقعا هم
از نظر رفتاری هم از نظر علمی ،نه تنها برای ما بلکه برای کل جامعه
الگو بودند .اساتیدی مثل مرحوم دکتر شمسا ،دکتر عالمی ،دکتر یلدا،
دکتر بهادری ،دکتر دواجی که خاطرات خیلی خوبی از آنها دارم و
اثرات بسیار مثبتی روی من گذاشتند .این اساتید واقعا خصلت های
خوبی داشتند و کالس های درسشان اثرات مثبتی در خاطرم باقی
گذاشته است.
اگر االن دانشجو بودید چه توقعی از استادتان داشتید؟
آموزش عمیق! آموزش عمیق و تاثیرگذار آن است که بتواند
شخصیت دانشجو را تغییر دهد؛ مثل بچه ای که متولد می شود و
کم کم از پدر و مادر و خانواده خصلت های اخالقی را یاد می گیرد
و شخصیتش شکل می گیرد .آموزش هم باید به گونه ای باشد که
بتوانیم شخصیت افراد را تغییر دهیم.
آموزش تنها یاد دادن یک سری مفاهیم و کاربرد آنها نیست بلکه باید
احساس دانشجویان را هم درک کنیم؛ یعنی استاد خوب ،حاال در
هر رشته ای که باشد مهندسی ،پزشکی یا هر رشته دیگر ،آموزشش
باید آن چنان عمیق باشد که نه تنها دانش مخاطبان بلکه شخصیت
آنها و به تبع آن رفتار و کردار آنها را هم تغییر دهد .آن چیزی
که تاثیرگذار و شایسته تقدیر وپاداش است رفتار انسان ها است نه
ذهنیت آنها .حتی در آموزه های مذهبی هم آمنوا وعملوا الصالحات
به دنبال هم آمده است.
اگر ایمان داشته باشیم وعمل صالح نباشد ارزشی ندارد .آموزش هم
باید این گونه باشد هم در خود استاد و هم در مخاطبان تغییر رفتار
ایجاد کند .به گونه ای که این تغییر در شیوه رفتار و گفتار حتی در
لباس پوشیدن انعکاس پیدا کند و تاثیرگذار باشد و مثال یک پزشک
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میراث و خاطرات

را مردم از روی کاراکتر و رفتارش بشناسند وحدس بزنند طبیب
است.
تاثیر این رفتار اساتید فقط در دانشجویان است؟
نه منظورم از مخاطب معنای عام آن است نه فقط دانشجویان .این
تاثیر می تواند در بیماران هم ایجاد شود .در یکی از کتاب های قلب
نوشته است که «وقتی شما بیمارتان را معاینه می کنید همزمان او هم
شما را معاینه می کند .همان طور که شما در مورد بیمارتان قضاوت
می کنید ،همزمان بیمارتان هم درمورد شما قضاوت می کند ».پس
رفتار ما باید آن چنان منطقی ،عالمانه و طبیبانه باشد که در بیمار
خودمان یک قضاوت مثبت ایجاد نموده تا به ما اعتماد کند.
حق استاد بر دانشجو چیست؟
انتظار ما این است که تالشی را که برای آموزش آنها می شود درک
کنند و آن را به طور عمیق دریافت کرده و با رفتارشان انتظاری که
جامعه از یک طبیب دارد را برآورده سازند.
از خانواده تان بگویید؟
سه دختر دارم .دختر اولم پزشک است و در رشته تغذیه ادامه
تحصیل داده و هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه تهران است.
دختر دومم از دانشگاه صنعتی شریف در رشته برق فارغ التحصیل
شده و االن ساکن امریکاست ،دکترای مخابرات گرفته و مشغول به
کار است .دختر سومم دانشجوی پزشکی و اینترن است 3 .نوه دارم
هرسه دختر و محصل! دو تا از دختر اولم و یکی هم فرزند دختر
دومم که امریکا است.
شما هم در بیمارستان فارابی و هم در بیمارستان امیراعلم حضور
دارید .فعالیت تان در این دو بیمارستان چه تفاوت هایی دارند؟
من در امیر اعلم بیشتر فعالیت آموزشی دارم .آنجا مخاطبانم بیشتر
دانشجویان پزشکی ورزیدنت ها هستند و بیماران را به عنوان مورد
آموزشی ویزیت می کنم و بندرت بیمار از بیرون به عنوان کار درمانی
می پذیرم .برنامه من در امیر اعلم طی این  18-17سال این است
که از  7تا  8صبح کالس آموزشی دارم ونیم ساعت اول گزارش
صبحگاهی هم مربوط به قلب است .بعد هم راند و معاینه آموزشی

بیماران در سی سی یو .یک روز در هفته هم کالس آموزشی دارم؛ اما
در بیمارستان فارابی قضیه کامال متفاوت است و انحصارا کار درمانی
و ویزیت بیماران را انجام می دهم.
با توجه به این که در هر سه حیطه آموزش ،پژوهش و درمان فعال
هستید به کدام یک عالقه بیشتری دارید؟  
اساسا هرسه این حوزه ها درکنار هم معنا می یابند .هدف از آموزش
این است که نه تنها دانش مخاطبان بلکه دانش خودم را هم باال ببرم.
ارزش این دانش در کاربرد آن برای بیماران است .اصال نمی توان
اینها را از هم جدا کرد تا من تئوری بیماری های قلبی را ندانم،
فیزیوپاتولوژی را بلد نباشم ،نمی توانم بیمار را درست درمان کنم؛
بنابراین هر چه آموزش دیده ام و هرچه را که آموزش می دهم باید
در خدمت بیماران و بهبودی آنها قرار دهم.
نظرتان در مورد پزشکی چیست؟
پزشکی شغل راحتی نیست .شغل پر استرس و پر مسئولیتی است.
یک پزشک مدام در استرس است که نکند کار درست را برای
بیمارش انجام نداده باشد .در مقابل لذت ها و شادمانی هایی که از
بهبودی بیماران در اثر درمان درست حاصل می شود تمام این رنج ها
را خنثی می کند.
با وجود پیشرفت هایی که در علم پزشکی صورت گرفته کار
آسان تر نشده است؟
طبعا با فناوری های جدید و پیشرفت علم پزشکی وسعت این علم
هم افزایش یافته و توانایی پزشکان هم برای تشخیص و هم برای
درمان بیماری باال می رود ولی به همان نسبت هم دریافت این علم
با این وسعت عظیمش تالش بیشتری را می طلبد.
اگر به عقب برگردید دوباره این شغل را انتخاب می کنید؟
اگر صد بار به عقب برگردم باز هم پزشکی را انتخاب می کنم .چون
خیلی از این حرفه اغنا می شوم و لذت می برم.
دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

اگر قرار بود شغل دیگری را انتخاب کنید چه شغلی را ترجیح
می دادید؟
مسلما تجارت را انتخاب نمیکردم ،چون در این زمینه آدم موفقی نیستم.
زمان فراغت تان را چه طور می گذرانید؟
به ورزش بخصوص کوهنوردی عالقه زیادی دارم .به اکثر قلل ایران
در زمان دانشجویی صعود کرده ام 2 .بار به قله دماوند صعود کرده ام.
قبال هر هفته کوه می رفتم .وزنه برداری هم می رفتم و مدال برنز از
دست مرحوم نامجو گرفته ام .کال ورزش های جمعی و اجتماعی را
بیشتر دوست دارم.
به جز زادگاه تان به کدام شهر ایران عالقه دارید؟
تمام ایران را با تمام وجود و قلبم دوست دارم و به هر کجای آن
بروم لذت می برم .وقتی می روم کیش و کنار خلیج فارس می ایستم،
زیبایی هایش مرا به هیجان می آورد .ولی وقتی به کشورهای دیگر
می روم از طبیعت و محیط لذت می برم ولی به هیجان نمی آیم.
زیبایی های ایران هیجان انگیز و شعف آور ،غرور آفرین و لذت بخش
است.
چه توصیه ای برای دانشجویان و پزشكان جوان دارید؟
دانشجویی که خوب آموزش می بیند ،رابطه اش با بیمار طبیبانه تر
خواهد بود پس توصیه من به همه دانشجویان پزشکی و پزشکان
جوان این است که عمق آموزش شان را بیشتر کنند.
آموزش پزشکی آموزش اخالق هم هست .این دو از هم جدا
نیستند .اگر تئوری علم پزشکی را خوب وعمیق دریافت کنید ،خواه
و ناخواه اخالق پزشکی را هم آموخته اید .علم پزشکی به طبیب
جهان بینی می دهد .این طور نیست که یک تئوری ساده ،بی محتوا و
بی احساس را دریافت کنیم.
آرزویم برای دانشجویانم این است که هرچه عمیق تر علم طب را یاد
بگیرند تا رفتاری در شأن یک پزشک بیابند.

به آنچه هستی وفادار باش!

من نه نویسنده ام نه مصلح اجتماعی و نه فیلسوف و نه مدعی .در
حرفه خود نیز کامل و بدون خطا نبوده ام .آنچه را نوشتم برای بیان
واقعیت های از یاد رفته بود اما خوانندگان زیرک از دل آن به حقایقی
نیز دست یافتند که مرا تصور آن نبود و این موجب پیوستگی من و
آنان شد .روزی که دست به قلم بردم تا کنون حرمت آن را داشته ام
و جد و طنز به جز واقعیت ننوشته ام و افسانه سرایی نکرده ام ،اگرچه
بعضی از این نوشته ممکن است به افسانه شباهت داشته باشند ،چه
می توان کرد؟ زندگی بر هرکدام از ما افسانه ای است تلخ یا شیرین.
فاطمه جوان است ،کوتاه قد و چاق از روستاهای اطراف کاشان با
چهره ای آفتاب سوخته و کم حرف ،شوهرش از او کوتاه تر است و
کم حرف تر و مطیع زن و کودکی دو ساله دارند که باری بر دوش
پدر برای رفت و آمد است.
از بخش گوش و حلق و بینی به بیمارستان فارابی فرستاده شده با
توده ای در سینوس های اطراف بینی در سمت راست با گسترش به
کاسه چشم ،برجستگی توده در زیر چشم راست مشخص است .قبال
نمونه برداری و نسج بدخیم گزارش شده ،چاره ای غیر از تخلیه کامل
محتویات کاسه چشم وجود ندارد؛ حتی با این کار نیز نمی توان به
بهبودی کامل اطمینان داشت.
فاطمه باورهای پزشکی را نمی پذیرد ارتباط با او سخت نیست اما
تسلیم هیچگونه درمانی نمی شود ،مشکلی دیگر وجود دارد ،دو ماهه
باردار است و شوهر نیز چشم به دهان زن دارد ،هفته ای می گذرد
و گفتگو با بیمار بدون نتیجه می ماند .سادگی رفتار و مظلومیت او

بر پرستاران بخش موثر افتاده ،همگی فراتر از وظیفه برای او دل
می سوزانند و تالش می کنند که در تخت بماند تا راهی پیدا شود
اما رضایت بیمار برای درمان شرط است و به نظر می رسد فاطمه
اهمیت موضوع را درنیافته یا منتظر واقعه ای است.
...
اول وقت سرپرستار بخش اطالع می دهد که بیمار با من کار دارد،
به اتفاق به فاطمه سر می زنیم ،آرام است و خود را جمع و جور
کرده ،از آمادگی برای هر نوع درمان صحبت می کند با یک شرط
که چشم او حفظ شود ،می پذیرم و برای مشاوره به بخش زنان
و زایمان می رود و با ختم حاملگی برمی گردد تا برای بیهوشی و
جراحی آماده باشد.
در اتاق عمل وسعت گرفتاری تومور مشخص می شود ،قابل
برداشتن به طور کامل نیست ،آنچه می توانیم را انجام می دهیم با
حفظ چشم .نمونه های ارسالی تشخیص قبلی را تایید می کند ،بیمار
برای رادیوتراپی اعزام می شود.
فاطمه طی پنج سال چندین بار مراجعه می کند ،اثری از عود تومور
نیست ،چشم اندکی فرورفته که اثر رادیوتراپی است اما دید کامل
است و هیچ عارضه دیگری وجود ندارد .فاطمه اکنون  3فرزند دارد.
بار آخر چند انار سوغات آورده و می خواهد چیزی بگوید .گوش
به گفتار او می دهم« :می دانی برای چه به درمان راضی شدم؟ سیدی
سبزپوش و بزرگوار را در خواب دیدم به من اشاره کرد که فاطمه
نترس ،زنده می مانی بگذار درمانت کنند ».مبهوت نگاهش می کنم در
صداقت او شک ندارم ،بر باور خود استوار مانده است و نجات یافته،
به یاد می آوردم جمله ای را در کتابی «به آنچه هستی وفادار باش!»
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گروه بیهوشی بیمارستان فارابی

هوشبری یکی از قدیمیترین شاخههای علوم پزشکی است که بسیاری
از پیشرفتها در زمینه سایر علوم پزشکی مرهون رشد و توسعه در این
رشته میباشد .هدف اصلی از هوشبری فراهم آوردن شرایط مساعد
جهت انجام اعمال جراحی ساده و پیچیده در رشتههای مختلف است.
متخصص بیهوشی باید عالوه بر فراهم نمودن شرایط بدون استرس،
خواب و بیدردی برای بیماران ،شرایط آرام و بدون استرس برای تیم
جراحی ایجاد کند تا به بهترین نحو امکان انجام انواع اعمال جراحی
فراهم آید و ایدهآلترین نتیجه از جراحی برای بیمار حاصل شود.
فعالیت گروه بیهوشی از ویزیت بیماران در درمانگاههای مشاوره قبل از
عمل (جهت بررسی وضعیت بیماران ،انجام آزمایشهای الزم و سایر
مشاورهها برای آماده نمودن بیماران جهت بیهوشی و عمل جراحی)
آغاز شده و سپس در اتاقهای عمل با بیهوش کردن ،مانیتورینگ و
مدیریت وضعیت بیماران حین جراحی و آنگاه بیدار نمودن و ریکاوری
آنان ادامه مییابد و باالخره با تحویل بیماران به بخشهای بستری و
سرپایی و نهایتا ترخیص بیماران با سالمت کامل از بیمارستان پایان
مییابد؛ لذا کامال مشهود است که حیطه کار گروه بیهوشی در هر
بیمارستان به تناسب رشتههای جراحی موجود در آن بیمارستان از
گستردگی و ویژگیهای مخصوص به خود برخوردار است.
بیمارستان فارابی ،روزانه با بیماریهای مختلف در حیطه چشم پزشکی
روبهرو است که عالوه بر مشکالت چشمی دارای پیچیدگیهای خاصی
برای بیهوشی میباشند زیرا این بیماران اکثرا به لحاظ سنی در دو گروه
نوزادان و سالمندان قرار دارند که عالوه بر داشتن بیماری چشمی از یک یا
چند بیماری زمینهای چه مادرزادی و چه به علت کهولت سن رنج میبرند،
بنابراین بیهوشی آنها از ظرافت و پیچیدگیهای خاص خود برخوردار است.
روزانه حجم قابل توجهی از جراحیهای الکتیو و اورژانس در
بیمارستان فارابی انجام میشود که همه آنها نیاز به بیهوشی به صورت
لوکال یا عمومی دارند که در هر حال بیمار در تمام طول عمل نیاز به
مراقبت متخصصان و پرسنل بیهوشی دارد.
با توجه به حجم باالی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی،
تقریبا هر روز اکثر قریب بهاتفاق پزشکان و پرسنل بیهوشی در دو
شیفت صبح و عصر و گاهی تا پاسی از شب در اتاقهای عمل و
سایر بخشها اعم از درمانگاه مشاوره بیهوشی ،آنژیوگرافی ،اکوگرافی،
سیتی اسکن ICU ،و بخشهای بستری مشغول به کار میباشند و
نهایتا هر شب و در ایام تعطیل حداقل یک نفر متخصص بیهوشی مقیم
و یک یا دو نفر پرسنل بیهوشی در بیمارستان جهت اعمال جراحی
اورژانس و کداحتمالی  CPRحضور داشته و انجام وظیفه مینمایند.
گروه بیهوشی بیمارستان فارابی عالوه بر کارهای درمانی فوق الذکر،

 22ندا ی افرابی -اتبستان 1393

پنجره

وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد که شامل آموزش
دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و دستیاران بیهوشی و برگزاری
کالسهای آموزشی  CPRاست که در سال حداقل یک بار برای تمامی
پرسنل پرستاری ،بیهوشی و غیره برگزار میشود.
در طول سال حداقل هفتهای یک نوبت کنفرانسهای علمی با
موضوعات متنوع و مورد نیاز توسط اساتید ،دستیاران و پزشکان مدعو
برگزار میگردد که مورد استفاده گروه بیهوشی ،پرستاری و همکاران،
دستیاران جراحی و همکاران متخصص چشم میباشد.
ساالنه چندین کنفرانس توسط اعضای هیات علمی گروه بیهوشی با
موضوعات مورد عالقه و مشترک با جراحی چشم ارائه میشود تا
مسائل مشترک با همکاران جراحی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
طرحهای مختلف پژوهشی در زمینه بیهوشی و جراحی چشم توسط
اعضای هیات علمی گروه بیهوشی ،همکاران جراح و پرسنل عالقهمند
بیهوشی انجام میگیرد و نتیجه آن به صورت مقاله و سخنرانی در
کنفرانسها و کنگرهها ارائه میشود.
گروه بیهوشی بیمارستان فارابی متشکل از  14نفر عضو هیات
علمی و  6نفر پزشک گروه درمان و کارشناسان ارشد ،کارشناسان و
کاردانان بیهوشی میباشد .مدیریت گروه بیهوشی را دکتر سیدحسین
صدرالسادات و مسئولیت کارشناسان بیهوشی را آقای شهاب متاعی
به عهده دارند .اسامی گروه بیهوشی به شرح زیر است:
اعضای هیات علمی خانم دکتر آناهید ملکی و آقایان دکتر حمید زاهدی،
دکتر سیدحسین صدر السادات ،دکتر عبدالحسین احمدبهبهانی ،دکتر
مهرداد شروقی ،دکتر عباس استاد علیپور ،دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی،
دکترمهرداد گودرزی ،دکتر جلیل مکارم ،دکتر مهدی صنعتکارفر ،دکتر
علیرضا تک زارع ،دکتر فردین یوسف شاهی ،دکتر ابراهیم اسپهبدی و
دکتر امیرعباس یاقوتی و اعضای گروه درمان خانم دکتر خدیجه دری
و آقایان دکتر بهرام دانایی ،دکتر جعفر احسانی ،دکتر حسین چیذری،
دکتر علی مرتضیزاده و دکتر غالمرضا رستمی و پرسنل بیهوشی
خانمها مهناز قاسمیپور ،زهرا افضلوطن ،مریم رضایی ،معصومه
زنگنه ،ملیحه پلویی ،خدیجه محمدی ،زهرا همتی ،زهرا مقدم ،فائزه
وکیلی ،آمنه مقدسی ،انسیه شاکرمی ،فاطمه کریمی ،فاطمه حسینی ،اکرم
امینی ،ساناز جلیلوند ،مهرانگیز بخشی ،شهال جندقی ،معصومه اسدزاده،
مرضیه نورانی ،فاطمه جعفری ،الهام هادیزاده ،طاهره قاضیدی ،زینب
اسماعیلپور ،فاطمه دهقانی ،پگاه عطایی ،شهرزاد ریشهری ،شیوا
یوسفی و فاطمه رحیمیان و آقایان خسرو شهبازی ،یوسف ندایی،
شهاب متاعی ،جهانگیر عزیزی ،مهدی شهبازیان ،مهدی مخلصیان ،امیر
حسین ایزدپناه ،عباسعلی جعفری و مصطفی کیان.

پیام بیماران
به دنبال اجرای طرح تحول نظام سالمت و افزایش بار مراجعین
بیمارستان فارابی ،مسئولین ،پزشکان و کارکنان این بیمارستان
نهایت تالش خود را جهت اجرای بهینه طرح و ارائه خدمات
با رعایت باالترین سطح استاندارد و کیفیت نموده اند .گفتگو با
مراجعین و بیماران و دیدن لبخند رضایت آنان موید این نکته است.
نامه یکی از مراجعین به مدیریت بیمارستان و تقدیر و تشکر از نحوه
خدمت رسانی بیمارستان فارابی در قالب طرح تحول نظام سالمت
این موضوع را تایید می نماید.

چندپیام دیگر...
با عرض سالم و تحیت ،احتراما خواهشمند است بیمارانی که از
مراکز درمانی شهرستان به اورژانس بیمارستان ارجاع داده می شوند،
به علت نداشتن مکان خواب و مشکالت عدیده ،دو روز متوالی
به اورژانس بیمارستان مراجعه نکنند تا موجب ناراحتی بیمار و
همراهان شوند.

با سالم به رییس بیمارستان و پرسنل مربوطه آن -1 .پیشنهاد می شود
به علت سر وصدا داخل بیمارستان ،بلندگوهای بهتری در داخل
بیمارستان نصب گردد تا صدای پرسنل بیمارستان به گوش برسد.
 -2در پایان فقط تشکر می کنم از رییس بیمارستان و دکترهای خوب
آن و سایر برادران و خواهران در بیمارستان فارابی.

پیام همکاران و پاسخ ما

با سالم و تشکر از شما همکار محترم
با تمهیداتی که در زمینه ساماندهی توزیع نشریه
صورت گرفته است ،تالش کرده ایم که نشریه به دست
همه همکاران عالقه مند برسد اما اگر احیانا نشریه به
دست شما نرسید ،لطفا با دفتر نشریه یا روابط عمومی
تماس بگیرید .کاش درباره چاپ مواردی که در محیط
کار با آن مواجه هستیم ،کمی واضح تر خواسته تان را
بیان می کردید تا متوجه می شدیم منظورتان مطالب
علمی است یا اخبار و اطالعیه ها!

با سالم و تشکر از شما همکار محترم
سخن از زبان ما می گویید ،بارها و بارها فراخوان
داده ایم و از همه همکاران دعوت کرده ایم که در
انتشار نشریه خودشان همکاری کنند اما متاسفانه
فقط تعداد اندک شماری از همکاران دعوت ما را
لبیک گفته اند و سایرین لطفشان را دریغ کرده اند.
خودِ شما جزو کدام گروه هستید؟!

با سالم و تشکر از شما همکار محترم
کامال با شما موافقیم زیرا ندای فارابی نیز مانند هر نشریه
دیگری یکی از رسالتهایش بیان مشکالت و پرداختن
به آنهاست ،اما وقتی که هیچ گالیهای برای چاپ به
دستمان نمیرسد چه باید بکنیم؟ مطمئن باشید اگر
همکاران مشکالتشان را برای چاپ در ندای فارابی به ما
بدهند ،حتما آن را چاپ میکنیم و تا آنجا که در توانمان
باشد از مسئوالن مربوطه میخواهیم که پاسخگو باشند.
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ن گاه

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

arab.mplants@gmail.com

کـاسنی
گیاهان تیره کاسنی شامل بیش از  900جنس و  200گونه می باشند که در نقاط
مختلف کره زمین پراکنده اند .مواد موثره این گیاهان شامل اسانس ،روغن ،مواد
تلخ ،مواد موسیالژی و غیره می باشد که در صنایع دارویی ،غذایی و آرایشی
و بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردارند .کاسنی گیاهی است دارای ساقه
ضخیم ،بلند ،به رنگ سبز و گل های آن در سال دوم روی ساقه گل دهنده ظاهر
می شوند و به رنگ آبی هستند .قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه و اندام های
فوقانی است .در قدیم از ریشه آن به جای قهوه استفاده می شده است (قهوه
قالبی) .ترکیبات شیمیایی آن شامل شیکورین ،الکتوسین ،تانن و مواد رنگی
است؛ به عربی به آن هندباء می گویند .طبیعت آن سرد و تر است و در ایران
به صورت خودرو می روید .از ریشه این گیاه به صورت ضماد جهت درمان
کوفتگی استفاده می شود .از دیگر خواص درمانی آن می توان به تصفیه خون،
درمان ناراحتی های کبدی ،درمان یرقان ،التهاب معده و مجاری ادراری و کلیه،
نقرس ،تب ،تهوع و استفراغ اشاره کرد .در طب اسالمی برای رفع مشکالت
کبدی به مصرف آن توصیه شده است.

پـنیرک

پنیرک گیاهی است علفی ومنشا آن آسیای میانه گزارش شده
و تقریبا در تمام نقاط دنیا می روید .گل های آن صورتی با
رگه های بنفش است .تاریخ گل دهی گیاه در اواخر بهار
شروع و تا اواخر شهریور ادامه می یابد .اگر گل های پنیرک
به طور صحیح خشک شوند به رنگ آبی در می آیند .گل ها
و برگ های این گیاه حاوی مواد موسیالژ ،تانن ،مواد تلخ و
گلیکوزیدمالوین و مواد رنگی آنتوسیانین است.
پنیرک از گیاهان دارویی با ارزشی است که از گل ها و
برگ های آن در بسیاری از فارماکوبه های معتبر به عنوان
دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد بررسی قرار
می گیرد؛ از مواد موثره این گیاه برای معالجه سرفه ،بر
طرف کننده التهابات مجاری تنفسی و همچنین به عنوان
خلط آور استفاده می شود؛ از این گیاه برای درمان زخم های
معده و ناراحتی های گوارشی و نیز به عنوان ملین ضعیف
استفاده به عمل می آید .رنگ جوشیده گل های آن بنفش و
آبی است که در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
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منابع:
عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی ،دکتر سید هادی صمصام
شریعت
تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد سوم
فوریت های پزشکی برئ الساعه یا درمان فوری ،دکتر سیدمحمد سیادتی
پرورش گیاهان دارویی ومعطر ،مهندس ساسان جعفرنیا

آموزش سالمت به بیمار
بیماری قندخون
(دیابت)

مراقبت خوب از بيماري ديابت احساس
بهتري به بيمار مي دهد و شانس ابتال
به عوارض ناشي از بيماري را کاهش
مي دهد .اين عوارض عبارتند از:
• بيماري هاي قلبي و عروقی ،بیماری
عروق مغزی
• بيماري چشمي که مي تواند منجر به
کاهش قدرت بينايي و نابينايي گردد.
• آسيب هاي عصبي که ممکن است باعث
کاهش حس درد و اختالل جریان خون
و در نتیجه موجب پیدایش زخم در روی
پوست می شود.
• نارسايي کليه
• بيماري هاي لثه و دندان
اصل اول :آموزش
دیابت نوع یک در مراحل اولیه زندگی آغاز
میشود و به علت عدم توانایی غده لوزالمعده
بدن ،در تولید انسولین میباشد .به صورتی
که بیمار ،روزانه نیاز به تزریق انسولين دارد و
به ديابت جوانان مشهور است.
نوع  2شایع تر است و بیشتر افرادی که
دیابت در آنها تشخیص داده می شود ،مبتال
به نوع  2می باشند .این نوع بیشتر در افراد
میانسال و سالمند رخ مي دهد و با چاقی،
عدم فعالیت جسمانی ،عوامل ژنتیکی و
ارثی در ارتباط است .دیابت نوع  2زمانی
ایجاد می شود که بدن مقدار کافی انسولین
را نمی سازد و یا به انسولین مترشحه پاسخ
نمی دهد(.مقاومت به انسولین).
اکثر افرادي که به ديابت نوع دو مبتال
هستند ،عالمت خاصي ندارند و حتي
متوجه بيماري شان نيستند .گروه های زیر
برای ابتالی به بیماری دیابت در معرض
خطر بیشتری نسبت به سايرين هستند:
• سن باالي  45سال
• وزن باال (چاقي)
• سابقه خانوادگی ابتال به دیابت ،مخصوصا
فامیل نزديک مثل والدين ،خواهر يا برادر
• ابتالی مادران طي حاملگي به ديابت
• فشار خون باال
• چربی خون باال
• افراد کم تحرک
اصل دوم :ارائه يک برنامه مراقبتي منظم
براي ديابت

 ویزیت منظم و مرتب توسط تيم درماني اجرای دقیق برنامه خودمراقبتی و ایجادتغییر مثبت در رفتارها و زندگی
• در کنترل دیابت  6پایه مهم و بنیادی
وجود دارد شامل:
 رعایت رژیم غذایی ویژه دیابتورزش منظم کنترل استرس مصرف دقیق و صحیح داروها اندازه گیری مداوم قندخون آموزش صحیحاصل سوم :يادگيري کنترل ديابت
ديابت روي اکثر قسمت هاي بدن تاثير
مي گذارد و براي حفظ سالمتي مهم است
که رژيم غذايي صحيح را در دیابت بدانيم.
باید بتوانیم میزان فعاليت فيزيکي ،رژیم
غذایی را با توجه به وضعیت بیماری مان و
توصیه پزشک تنظیم کنیم.
نکات ذیل را حتما رعایت کنید:
 آزمایش های کنترل قند را با نظر پزشکمرتب انجام دهید :نظیر :آزمایش قند خون
ناشتا تحت عنوان  ،FBSآزمایش HbA1c
(برآیند قند سه ماهه خون) ،آزمایش چربی
خون (کلسترول و تری گلیسرید خون)
 آسپرين درماني براي پيشگيري ازمشکالت قلبي با دستور پزشک
 وزن اضافی خود را کاهش دهید. دست کم  30دقیقه فعالیت ورزشی دربیشتر یا تمام روزهای هفته داشته باشید.
 کاهش پرفشاری خون( ،سطح فشارخوندر افراد دیابتی باید زیر  80/130میلی متر
جیوه باشد).
 اجتناب از کشیدن سیگار و مجاورت بادود سیگار
 معاینه توسط متخصص قلب و عروقحداقل دو بار در سال
 مراجعه به چشم پزشک سالي يک بار مراجعه به متخصص مغز و اعصاب درسال يک بار
 پیگیری مرتب و منظم توسط متخصصغدد
 با شست وشوی مرتب دهان و دندان،بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.
-ساالنه 2بارمعاينهدهانودندان،برايپيشگيري

زینب چاوشی
کارشناس پرستاری

زیرنظر دکتر محمدجعفر محمودی

از بيماريهاي لثه و از دست دادن دندانها
 از هدف هاي مهم در درمان ديابت کنترلميزان متوسط قندخون ،فشار خون و چربی
خون در محدوده طبیعی می باشد .از رژیم
غذايي ویژه بیماری دیابت در اندازه هاي
تعيين شده تبعيت نماييد.
 سعي كنيد روزانه از تمام گروه هاي موادغذايي استفاده كنيد .گروه نان و غالت،
گروه ميوه ها و سبزي ها ،گروه شير و
لبنيات ،گروه گوشت ،حبوبات ،تخم مرغ
و مغزها.
 مواد غذايي كه روزانه مصرف مي كنيدرا به  3وعده اصلي و  3ميان وعده تقسيم
نماييد .یعنی تعداد دفعات بیشتر و با حجم
کمتر.
 به هنگام طبخ غذا از نمك كمترياستفاده كنيد و سعي نماييد كه پس از
پخت ،نمك به غذا اضافه نكنيد.
 از غذاهاي كنسرو شده ،سوسیس وکالباس كه در طي فرآيندهاي صنايع
غذايي نمك به آنها افزوده مي شود كمتر
استفاده كنيد.
 فیبرها موجب کاهش کلسترول بدخون ،کمک به هضم غذا ،ایجاد سیری،
جلوگیری از پرخوری و تنظیم قند خون
می شوند .نان های سبوسدار ،غالت،
حبوبات ،سویا ،میوه ها و سبزی ها سرشار
از فیبر ،امالح و ویتامین ها هستند.
 روزانه  6-8ليوان مايعات بدون شیرینیبنوشید .مصرف چای سبز و چای دارچین
مفید است.
 سعي كنيد وزن مطلوب خود را حفظنماييد.
 مغز گردو ،بادام و ...در گروه چربي هاقرار مي گيرند ،به اندازه مصرف کنید.
 داروهایتان را به طور صحیح استفادهکنید و اگر سوالي برايتان پيش آمد از
پزشک تان بپرسید.
 نظافت و بهداشت اندام ها بویژه پاهامهم است .روزانه پاهای تان را با آب و
صابون بشویید و خشک کنید؛ از پوشیدن
کفش های تنگ خودداری کنید.
 مصرف هفتگي تخم مرغ را محدود كنيد(حداكثر هفته اي  2بار)
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چگونه بنشینیم تا آسیب نبینیم؟

الناز نصیرلو
کارشناس بهداشت محیط

نشستن نادرست و عادت کردن به وضعیت بدنی نادرست در هنگام
نشستن یا کار طوالنی مدت در یک وضعیت بدنی ثابت ،سبب
ایجاد خستگی در ماهیچه ها و بروز مشکالت اسکلتی عضالنی مثل
گوژپشتی ،کمردرد و غیره در کارکنان می شود .برای پیشگیری از
این عوارض ،آگاهی از نحوه نشستن و شرایط میز و صندلی اهمیت
زیادی دارد .اگر ارتفاع صندلی خیلی پایین باشد کمر به حالت
خمیده و قوزکرده در خواهد آمد و اگر ارتفاع آن خیلی باال باشد،
عوارضی چون درد پشت زانو ،بی حسی ،کرختی و التهاب در پاها
را به دنبال خواهد داشت .از آنجا که قد و شرایط بدنی همه افراد با
هم یکسان نیست ،هر فرد می بایست ایستگاه کاری خود (شامل میز
و صندلی و غیره) را متناسب با قد خود تنظیم کند.

راهنمای تنظیم صندلی
 .1در جلوی صندلی بایستید ،ارتفاع آن را طوری تنظیم کنید که لبه
صندلی تقریبا هم سطح با زانویتان باشد.
 .2برای اینکه فشاری به کمر و زانوهای شما وارد نشود باید همیشه
به اندازه یک مشت گره کرده بین لبه جلویی صندلی و پشت
زانوهایتان فاصله وجود داشته باشد.
 .3روی صندلی بنشینید و بررسی کنید که آیا کف پاهای شما راحت
روی زمین قرار می گیرند؟ در غیر این صورت از یک زیرپایی در
زیر پاهای خود استفاده کنید.
 .4چنانچه پشتی صندلی شما قابل تنظیم است آن را طوری تنظیم
کنید که گودی کمرتان را پر کند.
 .5دسته های صندلی را طوری تنظیم نمایید که بدون باال نگه داشتن
شانه ها ،بازوهای شما را حمایت کرده و روی گردن و شانه های شما
فشاری وارد نکند.
توجه :دسته های صندلی نباید از نزدیک شدن به میز کار جلوگیری
کند.

تنظیم میز کار
ارتفاع میز کار را به اندازه ارتفاع آرنج ها در حالتی که دست ها از
طرفین آویزان است تنظیم کنید .اگر از سطح کاری که ارتفاع ثابتی
دارد (مثل یک میز) استفاده می شود .ارتفاع صندلی را به اندازه ای
باال بیاورید که وضعیت مناسب برای بازوها و باالتنه ایجاد شود
و برای این کار:
 .1ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که ارتفاع آرنج ها با ارتفاع
سطح میز برابر شود.
 .2در صورتی که در این وضعیت پاها صحیح قرار نگرفت و
به پشت پاها فشار وارد می شود از یک زیرپایی استفاده کنید.
زیرپایی باید قابل تنظیم باشد و تمامی سطح کف پا روی آن
قرار گیرد.
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حبیبه باقری
مشاور کودک و نوجوان

1

قوانین خانوادگی روشن وضع کنید

مدیریت مشکالت رفتاری نوجوانان
همه نوجوانان باید بتوانند محدودیتهایشان را در صورت برآورده نشدن
خواستههای خویش ،بپذیرند و ناامیدی خود را کنترل کنند .مدیریت این
موقعیتها میتواند برای والدین دشوار باشد اما روشهای مثبت و موثری
برای کمک به آموختن برخورد در این گونه موارد وجود دارد .در اینجا
روشهای مختلفی برای مدیریت مشکالت رفتاری نوجوانان ارائه میشود.

قوانین باید به نوجوانان آنچه را که باید انجام دهند بگویند ،نه
آنچه که نباید انجام دهند؛ مثال «در خانه آرام راه بروید»« ،با صدای
خوشایند صحبت کنید» و «آرام باشید» نسبت به «ندوید»« ،جیغ
نزنید» و «دعوا نکنید» ،قوانین بهتری هستند .تعداد محدودی قانون
بگذارید ،این قوانین باید ساده باشند و اطاعت از آنها ساده و قابل
اجرا باشد.

2

دستورهای واضح و روشن بدهید

زمان را درست انتخاب کنید ،هیچکس دوست ندارد در زمان
مشغولیت به کاری مهم یا لذت بخش ،فعالیتش قطع شود .خواستهتان
را برای نوجوان توصیف کنید .به نوجوانتان برای همکاری زمان
بدهید مثال بگویید «لطفا در طی بیست دقیقه برای بیرون رفتن آماده
شو» همکاری او را تحسین کنید.

4

با هیجانات نوجوان به آرامی روبهرو شوید

وقتی نوجوان از مسالهای ناراحت است ،بهترین روش برخورد انجام
دستورهای خود را با راهکارهای منطقی پیگیری کنید دو مرحله است :ابتدا احساسات او را شناخته و ببینید که میتوانید
علت ناراحتی او را درک کنید و سپس روش کمک به او را بررسی
اگر نوجوان از درخواست شما تبعیت نمیکند ،راهکاری را انتخاب کنید .ناراحتی او را به رسمیت بشناسید .اولین کاری که هنگام
کنید که با موقعیت متناسب باشد؛ در صورت امکان فعالیت یا ناراحتی نوجوانتان باید انجام دهید ،متوقف کردن کاری است که
وسیلهای را که محور مشکل است بردارید .راهکارهای منطقی مشغول به انجام آن هستید .وقتی او صحبت میکند ،سکوت اختیار
بویژه اگر کوتاه باشند بهتر اثر میکنند .وقتی مشکلی رخ میدهد کنید و به دقت به آنچه میگوید گوش فرا دهید .صحبت او را قطع
این مراحل را اجرا کنید :فعالیت را قطع کنید ،در مورد موضوع نکنید .به او نگویید که اشتباه میکند یا سعی نکنید کاری کنید که
بحث یا گفتگو نکنید ،بهمجرد وقوع مشکل وارد عمل شوید ،احساس بهتری کند .در مواردی که بعد از صحبتهای او مشکلی
در مورد علت برداشتن فعالیت توضیح دهید مثال بگویید «شما پیدا کردید ممکن است سوالی برای روشنتر شدن ماجرا بپرسید؛
برخالف خواسته من صدای ضبط صوت را کم نکردی ولی من وقتی صحبتهای او تمام شد آنچه را شنیدهاید (با استفاده از کلمات
برای  30دقیقه آن را خاموش میکنم ».و فعالیت را مجددا شروع خودش) تکرار کنید .صحت درک خود از گفتههای او را کنترل کنید.
کنید؛ به یاد داشته باشید که توافق را حفظ کنید .وقتی زمان به سر سعی کنید به نوجوانتان کمک کنید تا نامی بر احساس خود بگذارد
میرسد فعالیت را مجددا شروع کنید .بدین ترتیب نوجوان شما زیرا با نامگذاری احساس ،مواجهه با آن راحتتر است .شاید بد
میتواند چگونگی رفتار مناسب را تمرین کند ،سعی کنید با کمک نباشد آخرین باری که چنین احساسی را داشتهاید با نوجوان در میان
به او در حل مشکل از رخ دادن مجدد آن پیشگیری کنید.
بگذارید .در نامگذاری بر هیجانات نوجوانان محتاط باشید.

3
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در مجالت شهر چه خبر؟

مشعل -شماره 38

اسفنج در جامیوه ای!

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.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی میوهها را داخل جامیوهای
ک زدن کند
یخچال قرار میدهید ،بعد از چندروز کم کم شروع به کپ 
و خراب شوند .علت آن رطوبت دائمی یخچال و آبی است که بتدریج
در جامیوهای جمع میشود .برای رفع این مشکل یک قطعه اسفنج را
در جامیوهای قرار دهید تا رطوبت را جذب نماید.

زندگی ایده آل -شماره 163

تلفن همراه آلرژی زا است!

استفاده از تلفن همراه میتواند موجب ایجاد درماتیت تماسی شود.
درماتیت تماسی نام دیگر اگزمای ناشی از آلرژی تاخیری پوست به
یک عامل آلرژیزا است .برخی ترکیبات موجود در بدنه تلفن همراه از
جمله نیکل ،کروم ،کبالت و فلزات میتوانند واکنش پوستی ایجاد کنند؛ از
این فلزات غالبا در صفحه کلید ،پشت یا هدفون گوشیها استفاده میشود.
قرمزی پوست ،خارش و کهیر برخی نشانههای آزاردهنده حساسیت
است که ممکن است در صورت ،گردن ،دستها یا پاها ایجاد شود.
اما باید در نظر داشت که پوششهای فلزی تنها عامل آلرژیزا نیستند
بلکه در برخی افراد حساس ،حتی چسب و مواد پالستیکی به کار
رفته در بدنه گوشی نیز میتواند ایجاد جوش و حساسیت کند .برای
جلوگیری از آلرژی به گوشی تلفن همراه توصیه میشود مدت زمان
استفاده از تلفن همراه را محدود کنید.
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جام جم -اسفند91

رنگ مو و سرطان

دانشمندان اعالم کردند رنگهای مو که میلیونها نفر در سراسر جهان
از آنها استفاده میکنند حاوی مواد شیمیایی هستند که با ابتال به سرطان
ارتباط دارند .به گزارش دیلی میل ،آنها میگویند رنگ موهایی که در
خانه استفاده میشوند و رنگ موهای گرانقیمتی که در سالنهای
آرایش مورد استفاده قرار میگیرند هر دو خطر بالقوهای برای سالمتی
انسانها دارند.
مواد شیمیایی موجود در رنگهای مو با دود سیگار و سایر آالیندههای
موجود در هوا واکنش نشان میدهند و یکی از قویترین موادی که
موجب ابتال به سرطان -بویژه سرطان خون -میشوند را تولید میکنند.
محققان می گویند از آنجا که یک سوم زنان و یک دهم مردان مرتب
موهای خود را رنگ میکنند ،بررسی خطر سالمتی رنگهای مو
ضرورت دارد.
دانشمندان هشدار دادند که مواد شیمیایی موسوم به آمین ثانویه
که در تمام رنگهای مو دیده میشوند ،میتوانند هفتهها ،ماهها و
حتی سالها در مو باقی بمانند .گفته میشود که رنگ مو با ابتال به
سرطانهایی از قبیل تومورهای سینه ،مثانه ،تخمدانها ،مغز و سرطان
خون ارتباط دارد.
همچنین نگرانیهایی در مورد شمار در حال افزایش افرادی که به مواد
رنگ مو حساسیت دارند ،وجود دارد که گاهی نتایج این حساسیتها
میتواند موجب مرگ فرد شود.

در راستاي حفظ و ارتقای سطح سالمت کارکنان و بيماران در بيمارستان و به دليل
اينكه ظروف يك بار مصرف تهديدی براي سالمت انسان و محيط زيست به شمار
مي روند؛ به زودی ظروف يك بار مصرف با ظروف چيني جايگزين مي شود .در ضمن
آشپزخانه بيمارستان فارابي به ماشين ظرفشويي از بهترين مارك موجود مطابق با
استانداردهاي بهداشتي و تمام اتوماتيك مجهز گرديد .مقاله زير مطالب گردآوري
شده در زمينه خطرات استفاده از اين ظروف است.

انتخاب از :سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

ظرف يك بار مصرف +غذاي داغ= سرطان

هنگامي كه براي
اولين بار ظروف
يك بار مصرف وارد
بازار شدند ،همه نفس
كشيدند
راحتي
و به خود وعده
زندگي سالمتر و
البته راحتتري
اکنون
دادند.
سالهاست كه اين
ظروف در نذريها و
حتی سفرههاي ما جاي
خود را باز كردهاند .كساني كه
حداقل يك وعده غذاي خود را در ادارات
و سازمانها ميخورند از جمله كساني
هستند كه هر روز در معرض خطرات ناشی
از استفاده از اين ظروف قرار دارند؛ اما به
راستي اين صرفهجوييها در زمان و البته
هزينه به چه بهايي انجام ميشود؟ سالمتي
مصرف كنندگان؟
پالستيكها ،پليمرهايی هستند كه از سنتز
مواد اوليهای به نام مونومر تهيه میشوند.
مونومرها موادی سمی هستند که سالمت
انسان را تهدید می کنند.

مهمترین معایب

 -1اشکال در بازیافت آنها و مخاطرات
محیط زیست
 - ۲انتقال مواد مضر (مونومرها) به غذا در
شرایط خاص
 - ۳قابل استفاده در ماکروویو نمی باشد.

هشدار وتوصيه

در فصل تابستان خيلي از افراد از بطريهاي
يك بار مصرف آب براي تهيه آب خنك از
طريق يخ بستن آب استفاده ميكنند ،ثابت شده
است وقتي يخ درون ظروف يك بار مصرف آب
ميشود از جداره بطري مواد سرطانزا به درون آب
آزاد ميشود.
ظروف يك بار مصرف پلیمری و کیسه های پالستیکی در صورت تماس
با مایعات و مواد غذایی باالی  40درجه ،ماده ای شیمیایی به نام «استایرن» از خود خارج
می کنند که موجب تلخی غذا می شود و بیش از  77نوع بیماری را به همراه دارد.
اصوال ظروف يك بار مصرف براي يك بار استفاده ساخته شدهاند زيرا در صورت تكرار
شيارهاي بسيار كوچكي كه قابل رويت هم نيستند در آنها به وجود ميآيد كه عالوه بر
مستعد كردن شخص به عفونتهاي دستگاه گوارش به علت آزاد كردن مولكولهاي آلي و
صنعتي به داخل آب يا غذا ،انسان را در معرض انواع سرطان قرار ميدهند.
استفاده از ظروف يك بار مصرف خطر ابتال به سرطان كبد را افزايش ميدهد .اين ظروف عالوه
بر سمي بودن به دليل آزاد كردن ماده «مونومر استايرن» باعث ايجاد سرطان كبد ميشوند.
در ظروف پالستیکی يك بار مصرف مادهای سمی به نام دیوکسین آزاد میشود که خطر بروز
سرطان بخصوص سرطان سینه را در زنان افزایش میدهد .استفاده دراز مدت ازاين ظروف
باعث بروز مشکالت گوارشي ،خستگي و ناراحتي اعصاب مي شود.
برای نگهداری آب ،آبلیمو ،آب غوره و غیره نیز استفاده طوالنی مدت از بطریهای یك بار
مصرف توصیه نمیشود.
حرارت آفتاب تركيبات خطرناك اين ظروف را آزاد ميكند و احتمال سرطانزايي در
مصرفكنندگان را باال ميبرد.
بهترين راه حل براي کاهش آلودگي هاي ناشي از ظروف يك بار مصرف ،فرهنگ سازي براي
عدم استفاده از آنهاست.
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قسمت چهاردهم

اصطالحات چشم پزشکی
Frost suture

پس از جراحي پتوز ،پلك فوقاني ممكن است اثر حمايتي
خود از قرنيه را انجام ندهد ،در اين شرايط پلك تحتاني
توسط سوچوري به طرف پيشاني كشيده مي شود ،اين كار
سبب مي شود كه پلك تحتاني از قرنيه محافظت كند .بسته به
ميزان الگوفتالموس اين سوچور ممكن است از يك روز تا
يك هفته نگهداشته شود.
Globe

كره چشم

التهاب عفوني غدد پلك

هانیه دلشاد -دکتر سیدفرزاد محمدی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی-عضو هیات علمی

Lid eversion

برگرداندن پلك با هدف معاینه زیر پلک یا برداشتن جسم
خارجی
Marcus Gunn phenomenon /Jaw-winking Syndrome

سندرم ماركوس گان :هنگامي كه بيمار دهان خود را باز
و بسته مي كند (به عنوان مثال براي جويدن غذا) پلك هاي
چشم در يك سمت افتادگي پيدا مي كند.

Hordeolum

Internal hordeolum

هوردئولوم داخلي :التهاب عفوني حاد غدد ميبومين
External hordeolum: sty

هوردئولوم خارجي (گل مژه) :التهاب عفوني حاد غدد چربي
(زايس) و عرق (مول) لبه پلك

Meibomian gland

غدد ميبومين :يك نوع غدد چربي تخصصی شده در اليه
خلفي پلك ها كه اليه چربي و خارجی اشك را تامين مي كنند.
Chalazion

شاالزيون :توده غیرالتهابی یا با التهاب خفیف طول كشيده در
غدد ميبومين كه درمان آن برش و تخليه و يا تزريق داروهاي
استروئيدي داخل توده است.
Lagophthalmos

الگوفتالموس :ضعف پلك ها در پوشاندن كره چشم بويژه
در افتادگي پلك تحتاني ،براي پلك فوقاني “ ”lid lagمصطلح
است.
Meibomian Gland Dysfunction:
MGD/Posterior blepharitis/Meibomitis
Levator muscle

عضله باالبرنده پلك

نقص در عملكرد غدد ميبومين كه همراه با التهاب غدد
ميبومين و پلك مي باشد (بلفاريت خلفي).

Levator resection see: sling

روشي جهت اصالح پتوز با كوتاه كردن عضله لواتور،
اين عمل ممكن است از سمت پوست يا از سمت ملتحمه
صورت گيرد.
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منبع :فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی ،تهران :انتشارات
تیمورزاده ()1392

سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSچیست؟
سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSسیستمی متشکل از سه
استاندارد ،شامل استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو
 9001ویرایش سال  ،)2008سیستم مديريت محيط زيست (ايزو
سری  14001ویرایش سال  )2004و سیستم مديريت ايمني و
بهداشت حرفه اي ( OHSAS18001ویرایش سال  )2007است.

سیستم مدیریت کیفیت ()ISO9001-2008
این استاندارد پذیرش یک دیدگاه فرآیندی را هنگام ایجاد ،به کارگیری
و بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایت
مشتری ازطریق برآورده کردن خواستههای مشتری ترغیب مینماید.

سیستم مديريت محيط زيست ()ISO14001-2004
استاندارد مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده که عناصر
یک نظام مدیریت محیطی کارا را برای سازمان فراهم نماید تا بتوانند
با سایر الزامات مدیریت ،یکپارچه شوند و آنها را در دستیابی به
اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نمایند .هدف نهایی از
استقرار این سیستم آن است که از جانب فعالیت های سازمان ،آسیبی
به محیط زیست وارد نشود.

سیستممديريتايمنيوبهداشتحرفهاي()OHSAS18001-2007
ایجاد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای به منظور حذف یا به
حداقل رساندن ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفهای برای کارکنان و
سایر طرفهای ذینفع که ممکن است درمعرض این ریسکها قرار گیرند.

سيستمهاي مديريت يكپارچه در واقع با هدف تلفيق
و یکپارچهسازی سه سیستم مديريت كيفيت در جهت
رسيدن به يك سيستم جامع مديريتي مطرح شده است و
به كارگيري آن برای سازمانها نتايج مثبت و قابل توجهي
در برداشته است.

ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 بهبود مستمر سیستمها و فرآیندها پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی بهبود شرایط ایمنی محیط کار کاهش تماس شغلی با عوامل زیانآور کاهش ضایعات ارتقای رضایت مشتری ارتقای آگاهی پرسنل با اجرای برنامه های مناسب و متناسبآموزشی
 انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتها ،محصوالت وخدمات شرکت
 -ارتقای مداوم کیفیت محصوالت

نحوه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه   IMS
در بیمارستان فارابی

 .1بازنگری مستندات موجود و مرتبط با سيستم يكپارچه و نظارت
بر نحوه اجراي آنها
 .2برنامهریزی و سازماندهی کمیته راهبری کیفیت (تیم مدیریت
اجرایی) و زیرکمیتههای اجرایی مشتمل بر انتخاب اعضا ،تعیین ساختار
گزارشدهی ،تهیه آییننامه اجرایی ،شرح وظایف و برنامه زمانبندی
تشکیل جلسات و مشاوره برای تعیین و توجیه نماينده مديريت
 .3تشكيل گروههاي كارشناسي در هر بخش از سازمان با هماهنگي
نماينده مديريت
 .4برگزاری دوره آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ،ايزو 14000
ويرايش  2004و  OHSASويرايش  2007برای کمیته راهبری
 .5تدوین مستندات مورد نیاز سیستم يكپارچه
 .6مديريت سوابق
 .7تدوين خط مشي ،اهداف کیفیتی ،شاخصهای اندازهگیری و
تعیین فرایندهای اصلی
 .8مديريت ريسك (شناسايي مخاطرات و جنبههاي زيست محيطي،
ارزيابي سطح ريسك ،تعيين حد قابل قبول ريسك و ارائه راهكارهاي
كاهش ريسك) در فرايندهاي بيمارستان با همكاري گروههاي
كارشناسي بيمارستان
 .9برگزاري جلسه توجيهي براي مميزان داخلي آموزش ديده بيمارستان
برای انجام ممیزی داخلی و مشاوره براي انجام فعاليتهاي مرتبط
 .10برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و کمیته راهبری سازمانی و
کمیتههای اجرایی مربوط
 .11تحليل خروجیهای ممیزی داخلی و ارائه نتايج و گزارشها به
كميته راهبري
 .12تدوین نظامنامه کیفیت بیمارستان
 .13بازدید از واحدها و بررسی وضعیت آنها از نظر استقرار سیستم
و رفع نواقص احتمالی قبل از ممیزی خارجی
 .14انتخاب شرکت گواهی دهنده
 .15برگزاری فرایند ممیزی خارجی و تهيه برنامه عملیاتی در مورد
نواقص احتمالي
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آموزش عکاسی

اجزای اصلی دوربین عکاسی

دوربين هاي امروزي اساسا از سه قسمت اصلي تشکيل شده اند
و عملکرد آنها شبيه چشم انسان است .اين قسمت ها عبارتند از:
 )1لنز يا عدسي (مانند عنبيه در چشم)
 )2ديافراگم (مردمک چشم)
 )3صفحه حساس به نوري که تصوير روي آن ثبت مي شود( .اين
وظيفه مهم را شبکيه چشم بر عهده دارد).
در مورد انواع لنزها و سيستم هاي ثبت تصوير توضيح خواهم داد.
ولي با توجه به اينکه در کل دوره آموزش با واژه «فاصله کانوني»
زياد سر وکار داريم ،ابتدا يک تعريف کلي از لنز یا عدسی ارائه
می دهم.

عدسي :عدسي که جزء اصلي تشکيل دهنده دوربین است،
قطعه اي است از جنس مواد شفاف مثل شيشه يا پالستيک که
يک طرف يا هر دو طرف آن داراي انحناست .هنگامي که نور
از منبع نوري از فاصله بي نهايت از عدسي عبور مي کند ،در يک

نقطه جمع مي شود .فاصله عدسي تا این نقطه را «فاصله کانوني»
و صفحه موازي با عدسي که آن نقطه بر روي آن تشکيل مي شود
را «سطح کانوني» مي نامند.
ديافراگم :ديافراگم دريچه متغيري است که معموال درون لنز قرار
دارد که دقيقا شبيه به مردمک چشم عمل مي کند و ميزان نوري

که وارد دوربين مي شود را کنترل مي کند .روي بدنه لنز اغلب
دوربين هاي حرفه اي ،حلقه اي براي تنظيم درجه ديافراگم وجود
دارد که عکاس به کمک آن مي تواند مقدار نور مورد نظر خود
را تعيين کند.
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ابوالقاسم پوریانی
پرستار

سنسورها (حسگرها) :سنسورهای عکاسی نیمه هادی هایی
هستند که برای اولین بار در اواخر دهه  ۶۰میالدی توسط ناسا
مورد استفاده قرار گرفتند .آغاز استفاده از این سنسورها در

دوربین های عکاسی روزمره به دهه  ۸۰میالدی باز می گردد؛ با
جایگزینی سنسور به جای فیلم ،دوربین های دیجیتال پا به عرصه
عکاسی گذاشتند و با گذشت زمان در رقابت از دوربین های
آنالوگ پیشی گرفتند .این دوربین ها تسهیالت و امکانات بسیاری
را برای صنعت و هنر عکاسی فراهم ساختند.
برخی از این تسهیالت عبارتند از:
 عدم نیاز به خرید فیلم هایی با شرایط و حساسیت های گوناگون قابلیت مشاهده ،ویرایش و پاک کردن عکس های گرفته شدهتوسط آن
 ظرفیت باال در ذخیره سازی تصاویر ارزان بودن انتقال سریع اطالعات دیجیتال امکان ویرایش و طبقه بندی آسانسنسورهای عکاسی ،از سلول های حساس به نور تشکیل شده اند
که وظیفه ثبت کوچک ترین اجزای یک عکس دیجیتال را به عهده
دارند؛ به این اجزا ،پیکسل ( )Pixelگفته می شود.
صفحه حساس در دوربین دیجیتال (سنسور) :سنسورهای
عکاسی به طور عمومی در دو نوع  CMOSو  CCDمورد استفاده
قرار می گیرند .هر کدام از این دو نوع ،مزایا و معایبی دارند که
باعث می شود سازندگان بسته به کاربرد ،از آنها استفاده کنند.

بهبود این سنسورها باعث شده که همچنان سازندگان بزرگ از
هر دو نوع سنسور در تولید محصوالت حرفه ای استفاده کنند.
البته به طور معمول ،در هر دوربین ،فقط از یکی استفاده می شود.
سنسورها نیز مانند فیلم ها در اندازه های مختلف ساخته می شوند.
در بسیاری از دوربین های  SLRقطع کوچک دیجیتال ،بخصوص
به علت گران قیمت بودن ،ابعاد سنسور ،کوچک تر از  ۲۴mmدر

 ۳۶mmیا  Full Frameاست که اصطالحا به آنها سنسورهای
 Cropمی گویند.
شاتر :شاتر اليه اي است از جنس پارچه کامال تيره و با فلز چند
اليه سياه که جلوي فيلم یا صفحه حساس به نور قرار مي گيرد
و در حالت عادي بسته است تا از نور ديدن فيلم یا صفحه
حساس جلوگيري شود .فقط هنگام فشردن دکمه دوربين (دکمه
شاتر) اين پرده با سرعت معين باز مي شود و تصوير روي فيلم

یا صفحه حساس ثبت مي شود .شاتر در واقع زمان نوردهي را
تعيين مي کند.
سرعت شاترها بنا بر نياز عکاس در شرايط مختلف توسط
سلکتوري که در کنار دکمه شاتر موجود است قابل تغيير است.
اساسي ترين نکته اي که بايد در مورد شاترها به خاطر بسپاريد
سرعت آنها است؛ مثال در مسابقات دوميداني هرچه زمان رسيدن
به مقصد کم شود نشان دهنده اين است که سرعت بيشتر بوده
است؛ در واقع در دوربين ها هر چه سرعت شاتر باالتر باشد نور
کمتري به فيلم مي رسد.
سرعت شاتر به صورت يک استاندارد بين المللي به صورت زير
درجه بندي شده اند.
B,8,4,2,1,2,4,8,16,30,60...
125,250,500,1000,2000...
توجه داشته باشيد که اعداد سمت راست  1کسري ثانيه هستند
مثال  250/1و يا  60/1سرعت  Bبه سرعت ستي معروف است
يعني عكاس مي تواند با توجه به نياز خود سرعت مورد نظر را
انتخاب نمايد؛ يعني تا زماني که انگشت عکاس روي دکمه شاتر

است ،پره شاتر باز است و در حال نوردهي است .البته براي
استفاده از اين سرعت حتما بايد مجهز به سه پايه و دکالنشور بود
تا از لرزش دوربين جلوگيري شود.
البته درجه های ديگري هم روي برخي از دوربين ها تعبيه شده
است که در صورت لزوم درقسمت نوردهي توضيح خواهم داد.
منظره یاب ( :)View Finderبه بخشی از دوربین اطالق
می شود که عکاس می تواند منظره ای را که توسط لنز به سمت
آن نشانه رفته و در آن ببیند .منظره یاب در اکثر اوقات جهت
انتخاب کادر دلخواه و واضح کردن تصویر به کار می رود.
در برخی از دوربین ها ،به علت مشکالت تکنیکی ،تصویر

در منظره یاب کامال منطبق بر تصویر ثبت شده روی عکس
نیست.
علت اینکه منظره یاب به صورت مجزا مطرح شد این است که در
برخی از دوربین ها ،منظره یاب جزیی مجزا از بدنه دوربین بوده و
قابل تعویض است .در دوربین های انعکاسی مانند SLها ،تصویر

حاصل از لنز ،پس از انعکاس از آینه ای در پشت لنز و عبور
از منشوری در پشت منظره یاب ،به چشم عکاس می رسد.جهت
رسیدن پرتوهای نور از لنز به چشم در دوربین های  SLRدر زمان
عکاسی ،آینه باال رفته و نور به دریچه شاتر که در پشت آینه قرار

گرفته می رسد .از مشکالت دوربین های انعکاسی ،این است که
در لحظه عکسبرداری ،آینه به سمت باال چرخیده و عکاس قادر
به دیدن سوژه نیست .عیب دیگر این نوع دوربین صدا و لرزش
حاصل از چرخش آینه است.
در دوربین هایی غیر انعکاسی یا دو لنزی که تصویر از لنز
دیگری غیر از لنز عکاسی ،به چشم می رسد ،اگر چه با

مشکالت باال مواجه نیستیم اما خطای پاراالکس وجود دارد.
در این نوع از دوربین ها ،از آنجا که مکان لنز منظره یاب و
لنز عکاسی متفاوت است ،تصویری که عکاس می بیند ،دقیقا
با تصویر ثبت شده یکی نیست؛ به این عدم انطباق ،خطای
پاراالکس گویند.
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نسیم خطیبی
عضو تحریریه

چ

ند
ایده

خ
القانه

روکش هایی برای قوری
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آفرینش اه
عادل حسین خانی
همکار اموال

افنوس
مناسبت های تابستان
 7تیر  .................شهادت آیت اهلل بهشتی و 72تن از یاران امام
 14تیر  .......................................................................روز قلم
س
 17تیر  .............................................وفات حضرت خدیجه
ع
 22تیر  ...........................................والدت امام حسن مجتبی
 25تیر  .....................................................................شب قدر
ع
 26تیر  ....................................ضربت خوردن حضرت علی
 27تیر  .....................................................................شب قدر
ع
 28تیر  ...............................................شهادت حضرت علی
 29تیر  .....................................................................شب قدر
 3مرداد  ......................................................روز جهانی قدس
 7مرداد  ....................................................................عید فطر
 9مرداد  ........................................................روز اهدای خون
 14مرداد  ............................روز حقوق بشر و کرامت انسانی
 17مرداد  ...........................................................روز خبرنگار
ع
 31مرداد  ........................................شهادت امام جعفرصادق
 1شهریور  ..................روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
 4شهریور  ............................................................روز کارمند
 5شهریور  ......................................................روز داروسازی
س
 6شهریور  ....................................والدت حضرت معصومه
ع
 16شهریور  ................................................والدت امام رضا
 17شهریور  ............................................قیام هفدهم شهریور
 31شهریور  .........................................آغاز هفته دفاع مقدس
منبع :پایگاه الکترونیکی تبیان
شاعر :قادر طهماسبی

ما راست اقمتان جاوداهن اتریخ خواهیم ماند

برای شهدای هفتم تیر

در مــحفل عاشـــقان فـرزانه و مـست
مي گشــت سبوي كربال دست به دست
ناگــاه ز خيل ناكــسان ،دستي پــست
هفتاد و دو پيمانه به يك سنگ شكست

انتخاب از:محبوبه درودیان
عضو تحریریه

در سـوگ مــوال

سیاهی شب ،گستره آسمان خاموش کوفه را در نوردیده به انتظار
سپیدهای که تاریخ را تا قیامت غصهدار میکرد و ناباورانه کتاب زمان
را ورق میزد .از خانههای نیرنگ ،تنها فریاد سکوت به گوش زمان
میرسید .گویی همه کوفیان سر بر بالین غفلت ابدی نهاده بودند
و خواب هزار رنگیشان را نظاره میکردند .چشمان او همچون
صاعقهای در دل یلدای شب میدرخشید .آن شب در برق
چشمان پر رمز و رازش ،وصال معنا میشد .سالهای سال،
غریبی ،همنشین روزش بود .شهید سکوت شده بود و ُمهر
خاموشی بر لبانش نقش بسته بود .تنها رازدار لحظههای غربتش،
سینه تاریک چاه بود و خلوت نیمه شبهای مبهوت نخلستان.
آن شب ،سرنوشت حیات صبر رقم میخورد .دستان در ،با التماس
او را از رفتن بازداشتند ،اما او درنگ نکرد و پای بر خلوت کوچه
گذارد .مرغان انتظار به سویش رفتند و همچون پروانه ،گرد شمع
وجودش چرخیدند و با بالهای سرشار از خواهش و تمنا ،راه
را بستند ولی او درنگ نکرد .از قدمهای باصالبتش ،آوای رفتن به
گوش میرسید و از چشمان پر رازش ،میشد فهمید که منتظر زیارت
خداست .در هیاهوی آن لحظههای آسمانی ،مسجد کوفه ،مشتاق و
بیقرار وصالش بود و محراب ،تشنه چشمهای بارانی و زمزمههای
ربانیاش .علی آمد و از حنجر سکوت ،آخرین اذان سرخ را تا اوج
عروج پرواز داد و در محراب محبوب ،به نماز با معشوق قیام کرد.
لحظهای بعد ،سر بر آستان دوست گذاشت تا خویش را تا ابد،
رستگار سازد و زمانه را داغدار .فرق عدالت با خنجر کین شکافت.
لباس احرام خورشید ،رنگ خون گرفت و اشک ماتم فرشتگان از
سینه آسمان بر زمین فرو چکید .مرغ جان او که غایت آفرینش
بود ،رها شد و عالم و آدم را در غمگینانهترین مصیبت فرو برد.
همکاران گرامی
لطفا برای چاپ هرگونه مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته شغلی ،ادبی،
فرهنگی و )...در ندای فارابی ،آنها را فقط به اعضای تحریریه یا
دفتر نشریه تحویل بفرمایید؛ در غیر این صورت هیچیک از
اعضای تحریریه پاسخگوی تاخیر یا عدم چاپ نخواهند بود.
با سپاس -دبیر تحریریه
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انتخاب از :حسین نباتعلی
همکار انبار

خـیل ابــلیــس

آورده اند که در زمان گذشته پیغمبری از پیغمبران ،روزى از مسجد بیرون
آمد؛ ابلیس را دید بر در مسجد نشسته و علمى در دست و طبلى در گردن
و نیزه ای در میان دارد .آن پیامبر گفت« :اینجا چه مى کنى و اینها از براى
چیست؟» گفت« :من هر روز با همین وضع به در مسجد مىروم و چون
مردمان سالم نماز بدهند ،من بر طبل وسوسه زنم و از آن سه آواز بیرون
آید :آواز اول این بود که الطمع ،الطمع .چون به گوش کسانى رسد که به
مخلوقان ،طمع دارند ،گویند :اگر در مسجد توقف کنیم ،مخدومان ما از
ما بیازارند و تشریف از ما بازگیرند .زود از مسجد بیرون آیند به وسوسه
من و در زیر علم جمع آیند .اگر بر همین بمانند چون به در مرگ رسند
این تیر زهرآلود بر جگر ایشان زنم تا در شک و شبهه افتند و بى ایمان
از دنیا بیرون روند.آواز دوم که از طبل مى برآید این بود که  :الحرص،
الحرص .تا هر که را حرص دنیا در دل بود ،چون این آواز به وى رسد،
گوید که اگر من اینجا توقف کنم و دیگرانداد و ستد کنند و سود ببرند و
من محروم مانم و زود از مسجد بیرون آیند و به زیر علم من در آیند .آواز
سوم این بود :المنع ،المنع.چون این آواز به گوش بخیالن رسد ،گویند:
این ساعت ،درویشان و گدایان پیدا می شوند ،ما را چیزى به درویشان
باید داد .زود برخیزند و از مسجد بیرون روند و در زیر علم من در آیند.
چون این سه گروه را بیرون آورم ،اهل ذکر و طاعت بمانند .گویم که
من خیل خود را بردم .شما خیل خدایید و بندگان مخلص اویید که اال
عبادک منهم المخلصین».
منبع :داستان های شگفت (عبدالحسین دستغیب)

شـور شلمـچه می زند این دل بیـقرار من
انتخاب از:حمید ابوالفتحی
همکار بسیج

شلمچه خالصه عشق است و قطعه ای از بهشت .شلمچه ،آینه ای ست که تمام جبهه با
خاک های سرخش در آن می درخشد و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت و
عطر دلنواز شهادت می وزد.
شلمچه تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است .شلمچه شهر
شهود و شهادت است.
شلمچه بازار است ،بازار عشقبازی و جانبازی ،شلمچه تابلو است ،تابلوی حماسه و
عرفان که بر تارک تاریخ ایران اسالمی می درخشد.
جایگاه اهل زیارت است نه اهل زر ،زیارتگاه دلدادگانی که خود زائرانی بودند که در
نیمه راه سفر عاشقی پرپر شدند و به موالی عشق پیوستند و زیباترین حدیث بندگی
را با بندبند وجودشان و با قطره قطره خونشان نوشتند.
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بگو بستنی چی می خوری!
چـه طعمی از بسـتنی را دوسـت دارید؟ جالب است بدانید که ارتباط
مستقیمی بین ویژگیهای شخصیتی شما با طعم بستنی دلخواهتان
وجود دارد .در حقیقت این تست خودشناسی بر پایه تحقیقات
یک شرکت آمریکایی تولیدکننده بستنی به نام «ادیس گراند» شکل
گرفته است .پس از مدتی تیم محققان به سرپرستی دکتر آلن .هیرش،
رییس بخش عصبشناسی موسسه تحقیقاتی بویایی چشایی شیکاگو
موفق شدند که به ارتباط بین شخصیت افراد و طعم بستنی مورد
عالقه آنها پی ببرند .نتایج این بررسیها در حال حاضر پیش روی
شماست .پس بدون معطلی از بین بستنیهای زیر طعم مورد
جالبی درباره
عالقهتان را انتخاب کنید تا به نتا یج
برسید.
ویژگیهای شخصیت خود
بستنی وانیلی :اگر بستنی
وانیلی دوست دارید ،فردی
شاد و پرهیجان هستید که از
روی انگیزه آنی و
بدون فکر قبلی
عمل میکنید.
زندگی
در
خطرات زیادی
را میپذیرید و
اهداف بزرگی در
سر دارید.

از
انتظار شما
خودتان بسیار زیاد است و از ارتباط
با اقوام نزدیک خود لذت میبرید .به طور
کلی شخصی خونگرم ،پرتالش ،آرمان گرا ،با احساس
و درمواردی درونگرا هستید.
بستنی شکالتی :اگر بستنی شکالتی را میپسندید ،فردی سرزنده
و بانشاط ،خالق ،خوش لباس ،برونگرا و فریبنده هستید .زندگی
شما سرشار از شور و هیجان است و به سادگی روی دیگران تاثیر
میگذارید .به طور کلی طرفداران این بستنی از اینکه در مرکز توجه
دیگران باشند ،لذت میبرند و گرفتار شدن در روال عادی زندگی
برایشان کسالتآور است.
بستنی گردویی :اگر به بستنی گردویی عالقهمندید ،شخصی منظم،
بادقت و کمالگرا هستید که به جزییات بسیار اهمیت میدهید .در
مسائل مالی محافظهکارید و اطرافیانتان شما را فردی با وجدان و
وظیفهشناس میپندارند .عالوه بر این ،پر جنب و جوش و پرتکاپویید
و در ورزشها اغلب در پست مهاجم ظاهر میشوید تا گوی سبقت
را از دیگران بربایید.
بستنی موزی :اگر طعم موزی را دوست دارید ،شخص راحتی

انتخاب از :سمیه اسدی
عضو تحریریه

هستید که مسائل را ساده در نظر میگیرد .سخاوتمندید و در
فعالیتهایتان متعادل عمل میکنید .صداقت در شخصیت شما
دیده میشود و در عین حال دلسوز و مهربانید.
بستنی توت فرنگی :اگر بستنی توت فرنگی را انتخاب میکنید ،فردی
خجالتی هستید .با این حال احساسات نیرومندی
دارید .شکاک ،مستبد ،خودرای و درونگرا
هستید که به نکات جزیی و ظریف بسیار
در قبال بسیاری از
توجه میکنید.
مسائل به راحتی
خودتان
را مقصر

میدانید و در
مواردی بداخالق و
بدبین میشوید .ازجمله ابعاد
دیگر شخصیت شما این است که
اعتماد به نفس کمی دارید.
سازگاری
توافق و
بررسی این محققان نکته جالب توجه دیگری را نیز مطرح میکند،
اینکه سازگاری افراد با یکدیگر نسبت به انتخاب طعم بستنی
دلخواهشان چگونه است.
 وانیلی :فردی که طعم وانیلی را میپسندد به احتمال زیاد با شخصیکه او نیز همین طعم را انتخاب میکند ،بهترین شکل سازگاری را دارد.
 شکالتی :شخصی که طعم شکالتی را انتخاب میکند ،با کسیکه بستنی گردویی را دوست دارد ،بیشترین توافق را نشان میدهد.
 گردویی :چنین افرادی با دوستداران بستنی شکالتی و گردوییهماهنگی خوبی دارند.
 موزی :اشخاصی که طعم موز را میپسندند ،قدرت سازگاری باهر نوع ذائقه و سلیقه را دارند و میتوان گفت که خود را به خوبی
با سایرین هماهنگ میکنند.
 توتفرنگی :دوستداران بستنی توت فرنگی با شکالتدوستانبهتر کنار میآیند تا با سایرین.
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برندگان مسابقه بهار93
در مسابقه شماره گذشته  48نفر از
همکاران شرکت نمودند که از این
تعداد 12 ،نفر به تمامی سواالت پاسخ
صحیح داده بودند و به قید قرعه افراد
ذیل برگزیده شدند:
 -1خانم کافیه فرحناک
 -2آقای حامد رضایی
 -3خانم عادله برخیان

مسابقه تابستان93

پاسخ مسابقه بهار93

همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را
حداکثر تا بیستم مهرماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید.
 -1در کدام نوع دوربین به دلیل چرخش آینه به سمت باال،

عکاس قادر به دیدن سوژه نیست؟

 -2ارتفاع صندلی را هنگام کار باید طوری تنظیم کنید که
ارتفاع .................با ارتفاع سطح میز برابر شود.

 -3دیابت نوع یک در اثری ناتوانی کدام غده در تولید انسولین

به وجود می آید؟

 -4هندباء نام دیگر چیست؟

 -5ندای فارابی وارد چندمین سال انتشار خود می شود؟

 -6سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSمتشکل از کدام استانداردها
است؟

 -1اختالل جریان خون قلب و بروز حمله قلبی ،انسداد عروق
مغزی و سکته مغزی ،تنگی عروق کلیوی ،تنگ شدن عروق اندامها
و مشکل حرکتی پاها -2هندوانه  -3تشخیص و تعیین درجه
خلوص و کمیت مواد موثره آن -4التهابهای بدن و فاکتور خطر
کاهش توانایی ذهنی-5الف -6هرودوت -7بیست دقیقه -8مژه
نابهجا که معموال در اثر التهابهای مزمن در لبه پلک ایجاد میشود.
 -9انجماد -10روزهای غیبت
همکاران محترم

شما می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود در خصوص
ندای فارابی را نیز به انضمام پاسخ مسابقه به دفتر نشریه

تحویل بفرمایید.

 -7مهمترین معایب ظروف یکبار مصرف چیست؟

لطفا فقط پاسخ سواالت را در برگهای جداگانه
بنویسید و به دفتر نشریه تحویل بفرمایید.
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