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سرمقاله

مشارکت در تصمیمسازیهای سازمانی

دکتر عباس حامدیان
مسئول روابط عمومی

در آغاز قرن  19میالدی یک رشته دگرگونی در روشهای صنعتی و شیوههای کارگردانی سازمانهای اجتماعی اقتصادی در
تعدادی از کشورها پدید آمد که به نام انقالب صنعتی معرفی و شناخته شد.
با گذشت زمان مشخص گردید انسان به عنوان یک عامل کلیدی ،ارزشمندترین سرمایه جهت رونق و بالندگی یک سازمان (اعم
از تولیدی ،اقتصادی ،خدماتی و )...میباشد و با شناخت و بزرگداشت ارزشها و قابلیتهای انسان میتوان موجبات پرورش
و بالندگی را فراهم آورد.
لذا برای بهبود انجام وظایف ،تعاریف مختلفی از بالندگی سازمانی ارائه شده است؛ به نحوی که ارکان مشترک تعاریف بر:
 کوششی برنامهریزی شده دربرگیرنده کل فعالیت سازمان کارگردانی توسط نخبگان سازمان با مشارکت جدی همه دستاندرکاران با هدف اثربخشی ،ایجاد تعلق سازمانی و ارتقای سالمت سازمانی انجام مداخله با بهرهگیری از دانش علوم رفتاری به منظور بهتر شدن روند فعالیتاستوار میباشد .بی تردید سازمان بالنده که نشات گرفته از انسانهای بالنده شاغل در سازمان است دارای ویژگیهایی است که
مهمترین آنها عبارتند از:
 شفاف بودن نظام کاری اعتماد به دیگران دریافت بازخورد از درون و بیرون سازمان جهت رفع نواقص و ارتقای هرچه بهتر روند فعالیت مشارکت و همکاری تمامی افراد سازمان و تعهد متقابل فرد و سازمان در برابر یکدیگر پرورش دادن افراد و سپردن اختیار به آنان جهت هدایت و راهبری سازمانموضوعی که متاسفانه در اغلب سازمانهای کشورهای در حال توسعه شاهد آن میباشیم ،در برگیرنده سه مشکل جدی است:
 -1افراط و تفریط در انجام امور و تصمیمسازیها
 -2نهادینه شدن بخشینگری سازمانی به جای کالننگری
 -3عدم تمایل به کار گروهی
بدیهی است تندروی و کندروی در اغلب مواقع موجبات آسیبهایی شاید جبرانناپذیر بر پیکره نیروی انسانی سازمان و
فعالیتهای آن میگردد؛ در صورتی که مشی میانهروی و اعتدال در امور این قابلیت را دارد که سازمان را با آرامش بیشتر جهت
دستیابی به اهداف تعیین شده راهبری نماید.
همچنین محدود نمودن اهداف سازمان به بخش خرد و عدم تمایل به تفکر گروهی و کالننگری باعث اتالف سرمایههای
انسانی و غیره در یک کشور میگردد.
جان کالم اینکه ایجاد بالندگی سازمانی ،زمینه تعالی و رشد سازمان ارائه دهنده خدمت را فراهم و به مرور زمان سازمانی را
شکل میدهد که تمامی دستاندرکاران آن در تصمیمسازی شریک و سهیم میباشند.
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آینه

مدیریت شاخه چشم کوهورت ملی
به بیمارستان فارابی محول شد

شاخـــه چشم طــــرح مـــلی مطالعه همگروهی موسوم به
« »Cohort Persianبا محوریت و مدیریت بیمارستان فارابی در سطح
 5دانشگاه علوم پزشکی کشور به اجرا درمیآید.
دکتر فاطمه علیپور ،عضو هیاتعلمی بیمارستان فارابی و دبیر ستاد
مرکزی اجرای شاخه چشم کوهورت ملی با اعالم این خبر افزود« :به
پیشنهاد دکتر ملکزاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و
موافقت دکتر هاشمی ،شاخه چشم هم به طرح ملی Cohort Persian
که از سال  92در  11مرکز دانشگاهی شروعشده است اضافه گردید».
دکتر علیپور در تشریح اهداف اجرای این طرح اظهار داشت« :از آنجا
که سالمت جامعه ،امری ثابت و پایدار نیست و روندی در حال تغییر
است و پیوسته باید مورد مراقبت و مداخله و مدیریت قرار گیرد؛ نیاز
به اطالعات دقیق در مورد بیماریها ،میزان بروز و پیامدهای ناشی از
آنها ،عوامل سببساز و روند ایجاد بیماریها وجود دارد و مطالعات
کوهورت در شناخت عوامل موثر بر بیماریها نقش فراوانی دارد».
وی در مورد نحوه اجرای کوهورت ملی چشم گفت« :شاخه
چشمپزشکی مطالعه کوهورت ایران در گیالن ،آذربایجان شرقی،
فارس ،زاهدان ،اهواز و یزد با همکاری بخشهای چشمپزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه اجرا خواهد گردید .مجری اصلی
طرح دکتر هاشمی ،وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است

و با نظر ایشان یک ستاد مرکزی متشکل از دکتر جباروند ،مدیر
گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بیمارستان فارابی؛
دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی و بنده بهعنوان دبیر
این ستاد جهت برنامهریزی و مدیریت اجرایی کوهورت چشم در
بیمارستان فارابی تشکیل شد».
دکتر علیپور همچنین افزود« :پروتکل و پروپوزال تهیه شده ،ارائه
و به بحث گذاشته شده است .همچنین در مورد مسائل چالشهای
اجرائی طرح در مراکز منتخب گفتگو شده و مقرر گردیده در هر
مرکز فوکال پوینت های تعیین شده (دکتر بهبودی ،دکتر میرزایی،
دکتر خاتمی نیا ،دکتر مالکی و دکتر فروردین) پروتکل اجرایی آن
مرکز را تهیه و مسئولیت اجرای طرح را بر عهده بگیرند .اعضای
ستاد مرکزی نیز با بازدیدهای ادواری بر اجرای طرح نظارت کنند.
بر اساس پروتکل پیشنهادی شاخه چشم شامل معاینات غربالگری
تعیین دید ،معاینه عصب چشم و اندازهگیری فشار چشم است که
توسط اپتومتریست انجام میشود؛ در صورت نیاز سطح دوم معاینات
توسط چشمپزشک انجام میشود و اگر نیاز به بررسی بیشتر باشد
جهت اقدامات تشخیصی و درمانی به مرکز دانشگاهی مربوطه ارجاع
خواهد شد؛ به اینترتیب در پایان مطالعه بانک اطالعاتی خوبی از
وضعیت بیماریهای مهم چشم در کشور خواهیم داشت».

تكريم و معارفه روساي پيشين و جديد مرکز تحقیقات چشم پزشکی برگزار شد

در مراسمي با حضور معاون پژوهشی دانشگاه از زحمات دكتر علی
صادقیطاری ،ریيس سابق مرکز تحقیقات چشم پزشکی قدرداني و دكتر
محمد ریاضیاصفهانی به عنوان رييس جديد اين مرکز معرفي شد .این
مراسم روز شنبه  ۱۰آبان  ۹۳با حضور دكتر یونسیان ،معاون پژوهشی
دانشگاه؛ دكتر جباروند ،ریيس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه ،معاونین پژوهشی و آموزشی ،روسای بخشها ،مدیر و
جمعی از مسئوالن بیمارستان در مرکز تحقیقات چشم برگزار شد.
دکتر جباروند در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات  ۱۲ساله دکتر
صادقی در راهاندازی و شکلگیری مرکز تحقیقات چشم پزشکی گفت:
«دکتر صادقی حق بزرگی بر گردن بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دارد .او همیشه کارهای سخت را در بیمارستان بر عهده
گرفته است و اکنون به عنوان رییس بخش آنکولوژی و رییس شبکه
سراسری تحقیقات چشم به فعالیت خود در کنار ما ادامه خواهد داد».
وی افزود« :در دوران تصدی دکتر صادقی ،مرکز تحقیقات چشم
پزشکی به یکی از قوی ترین و برجسته ترین مراکز تحقیقاتی کشور
و دانشگاه تبدیل شده است .رییس بیمارستان فارابی ،همچنین دکتر
ریاضی را استادی جوان وفعال و از چهره های شاخص بیمارستان
فارابی معرفی نمود و از دکتر یونسیان خواست تا با اختصاص

بودجه مستقل به مرکز تحقیقات چشم کمک و از آن
حمایت کند.
دکتر ریاضی ،استاد گروه رتین بیمارستان فارابی و رییس
جدید مرکز تحقیقات چشم پزشکی نیز طی سخنانی
ضمن سخت قلمداد کردن جانشینی دکتر صادقی که
بنیانگذار مرکز تحقیقات چشم است ،گفت« :یکی از
مشکالت اساسی امر پژوهش در مجموعه های علوم
پزشکی ،اولویت امر درمان است که پزشکان را ناگزیر
به صرف وقت زیاد می نماید ».وی مسائل مالی را از
عمده مشکالتی دانست که امر آموزش و بویژه پژوهش را در علوم
پزشکی تحت الشعاع خود قرار می دهد و افزود« :خوشبختانه در
بیمارستان فارابی ،دکتر جباروند تا آنجا که توانسته از راهکارهای
موجود برای پیشبرد متوازن امر درمان ،آموزش و پژوهش استفاده
نموده اند و به بخش های محروم کمک های شایانی کرده است».
دکتر صادقی نیز ضمن تشکر از دکتر یونسیان که همواره در هر مقامی
حامی مرکز تحقیقات چشم بوده است ،گفت« :لذتبخشترین لحظات
برای هراستادی این است که ببیند شاگردانش آنقدر توانمند شدهاند که
کارها را بهتر از او انجام میدهند و میتوانند به جای او بنشینند .کسانی
که یک رده از ما جوانتر هستند ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،توانایی
بیشتری دارند و این امری طبیعی است زیرا اگر شاگردی از استادش کمتر
بداند ،علم به قهقرا میرود .اگر ظرفیت و توانایی شاگرد از استاد بیشتر
نباشد درجا میزنیم».
اين مراسم با اهداي ابالغ دكتر ریاضی و لوح يادبود و هدايايي از
طرف ریاست و مدیریت بیمارستان فارابی ،کارکنان مرکز تحقیقات
چشم و معاون پژوهشی بیمارستان به دكتر صادقی همراه بود.
در پايان اين مراسم نيز معاون پژوهشی دانشگاه از بخش هاي مختلف
مرکز تحقیقات چشم و پژوهشکده علوم بینایی فارابی بازديد کرد.
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گرامي داشت روز جهاني بينایي

با مشاركت شهرداري منطقه  ۱۱و فرهنگسراي رازي

مهندس نصراهلل آباديان ،قائممقام شهردار منطقه  ،۱۱در حاشيه
برگزاري نشست خبري مراسم روز جهاني بينایي و دومين سمينار ملي
سالمت چشم تغيير سياست شهرداري تهران در حوزه مسائل اجتماعي
و شهروندان با رويكرد سالمتمحوري را مهمترين هدف شهرداري
منطقه  ۱۱در مشاركت در برنامه روز جهاني بينایي دانست و اظهار
داشت« :همانطور كه شاهد هستيد شهرداري تهران با سياست محله
محوري يك شبكه سختافزاري در  ۳۷۴محله شهر تهران با عنوان
سراي محله ايجاد نموده كه به ارائه خدمت به شهروندان ميپردازد».
وی رويكرد شهرداري در بحث سالمت شهروندان را غربالگري
با محوريت ديابت و فشارخون عنوان كرد و براي اضافه كردن
غربالگري بيماريهاي چشم و همكاري با بيمارستان فارابي جهت

آموزش سالمت چشم و پيشگيري از نابينایي اعالم آمادگي نمود.
خادم ،ریيس فرهنگسراي رازي و مدير فرهنگي -هنري منطقه ۱۱
نيز سياستهاي كالن سازمان فرهنگي –هنري شهرداري تهران را
منبعث از فرمايش مقام معظم رهبري در زمينه سبك زندگي دانست
و افزود« :ما با مشاركت در برنامههاي روز جهاني بينایي دو هدف
را دنبال ميكنيم؛ اول نقش سالمت رواني در سبك زندگي كه بدون
شك رابطه مستقيم با سالمت جسمي دارد و بينایي در سالمت جسم
هم اهميتش فوقالعاده است .بيشتر از  ۷۰درصد درك انسان از
محيط پيرامون از طريق بينایي است؛ به همين دليل سعي كردهايم
در اين برنامه كه با هدف افزايش سطح سالمت بينایي اجرا ميشود
مشاركت كنيم تا از آن طريق براي شهروندان فرهنگسازي نماییم».

نشست خبري گرامي داشت روز جهاني بينایي و دومين سمينار ملي
سالمت چشم و پيشگيري از نابينایي ،روز چهارشنبه  ۹مهر 1393
با حضور دكتر جباروند ،بيمارستان فارابي؛ دكتر سيدفرزاد محمدي،
مدير برنامه ملي پيشگيري از نابينایي و سالمت چشم وزارت
بهداشت؛ مهندس آباديان ،قائممقام شهردار منطقه ۱۱؛ خادم ،ریيس
فرهنگسراي رازي؛ كريم لو ،معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري
منطقه ۱۱؛ الله قياسي ،مدير اداره سالمت شهرداري منطقه  ۱۱و دكتر
علي ميرزاجاني ،ریيس انجمن علمي اپتومتري ايران و خبرنگاران
رسانههاي جمعي در سالن شوراي مركز تحقيقات بيمارستان فارابي
برگزار شد.
دكتر جباروند در اين نشست ضمن تشكر از شهرداري منطقه ۱۱
و فرهنگسراي رازي و همچنين انجمن اپتومتري براي مشاركت در
برگزاري مراسم روز جهاني بينایي ،اين تعامل را سازنده و در افزايش
سطح سالمت جامعه موثر دانست.
ریيس دومين سمينار سالمت بينایي از خبرنگاران حاضر در جلسه
نيز قدرداني نمود و گفت« :حمايت رسانههاي خبري از پروژههاي

ملي و انعكاس آنها قطعا آثار اجتماعي خوبي خواهد داشت و
موجب پيشبرد اين برنامهها خواهد شد».
وي با اشاره به شعار امسال روز جهاني بينایي گفت« :سالمت بينایي
نقش بسزايي در بهبود كيفيت زندگي دارد؛ به همين دليل تالش
همكاران بنده در مجموعه فارابي به عنوان قطب چشمپزشكي كشور
همواره در جهت حفظ سالمت بينایي جامعه است».
دكتر جباروند در ادامه اظهار داشت« :در دومين سمينار سالمت
بينایي كه روز  ۱۷مهر  1393در بيمارستان فارابي برگزار گردید
نقش تغذيه در حفظ سالمت بينايي و افزایش كيفيت زندگي مورد
بحث قرار گرفت زیرا اثبات شده است كه تغذيه در سالمت بينایي
نقش مهمي دارد؛ بهطور مثال تغذيه در سالمت سر عصب بينایی،
پيشگيري از برخي بيماريها ،پيشگيري از تغييرات ناشي از سن
ماكوال ،پيشگيري از خشكي چشم و كاتاراكت موثر است».
ریيس بيمارستان فارابي تاكيد كرد« :اگر بتوانيم الگوي تغذيهاي كه در
حفظ سالمت چشم موثر باشد ،به مردم ارائه دهيم در بهبود سالمت
بينایي جامعه موثرتر خواهد بود».

نشست خبري مراسم روز جهاني بينایي
و دومين سمينار ملي سالمت چشم برگزار شد
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همزمان با روز جهانی بینایی

دومین سمینار ملی سالمت چشم برگزار شد

همزمان با روز جهاني بينایي ،دومين سمينار ملي سالمت چشم روز
پنجشنبه  ۱۷مهر  ۱۳۹۳به همت بيمارستان فارابي و با همكاري اداره
مبارزه با بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت ،انجمن علمي اپتومتري
ايران ،اداره سالمت شهرداري منطقه  ،۱۱فرهنگسراي رازي و انجمن
حمايت از آسيب ديدگان بينایي(اشك) در بيمارستان فارابي برگزار شد.
اين سمينار براي دومين سال پياپي با تكيه بر مباحث اپيدميولوژيك و
جنبه هاي اجتماعي بيماري هاي چشم و سالمت بينایي در دو بخش
مجزا برگزار شد.
دكتر جباروند درمراسم افتتاحيه اين سمينار ،اين مراسم را حاصل يك
تالش جمعي دانست و ازمشاركت مسئوالن ومديران شهرداري منطقه ۱۱
و فرهنگسراي رازي در پيشبرد برنامههاي سالمت محور قدرداني نمود.
ریيس بيمارستان فارابي همچنين رعايت اعتدال در زندگي و سبك
زندگي سالم را الزمه سالمت بينایي دانست و بر نقش تغذيه صحيح
در حفظ سالمت چشم ها تاكيد كرد.
در بخش اول اين سمينار كه به صورت سمپوزيوم مراقبتهاي اوليه چشم

با حضور اساتيد رشتههاي مختلف چشم پزشكي ،اپتومتري و پزشكي
اجتماعي ارائه شد؛ دكتر بهزاد دماري ،ریيس اداره پيشگيري از بيماريهاي
غير واگير وزارت بهداشت ،نظام جامع و همگاني سالمت كشور را مورد
بررسي قرار داد و دكتر الهام اشرفي ،اپيدميولوژيست ،الگوهاي موفق
مراقبتهاي اوليه چشم در دنيا را معرفي نمود.
سطحبندي خدمات و نظام ارجاع در چشم پزشكي عنوان سخنراني دكتر
سيدفرزاد محمدي ،مدير برنامه ملي پشگيري از نابينایي و سالمت چشم
وزارت بهداشت بود .دكتر محمد آقازادهاميري ،اپتومتريست و عضو هيات
علمي دانشگاه ،پزشكان عمومي ،كارشناسان بينايي سنجي ،بهورزان و
ديگر كارشناسان سالمت را ارائه دهندگان خدمات اوليه سالمت چشم
معرفي و در مورد نقش آنان در پيشگيري از نابينایي صحبت كرد.
بخش دوم اين سمينار را پانل مراقبت هاي اوليه چشم تشكيل مي داد
كه مطالبي چون مراقبت هاي پيش بيمارستاني آسيب هاي چشم،
تروماي چشمي و نحوه ترياژ آن ،خودمراقبتي سالمت چشم و
اختالالت انكساري ،ديابت و چشم در آن به بحث گذاشته شد.
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برنامههاي علمي اجتماعي براي گرامي داشت بينایي

روز پنجشنبه  17مهر  1393بیمارستان فارابی شور و حالی دیگر
داشت .همه با یک هدف دور هم جمع شده بودند .تالش برای
افزایش آگاهی عمومی در زمینه سالمت بینایی و حفظ چشم ها.
برنامههاي متنوعي براي گرامی داشت روز جهاني بينایي تدارك ديده
شده بود.
دكتر سيدفرزاد محمدي ،مدير برنامه ملي پيشگيري از نابينایي و
سالمت چشم وزارت بهداشت و دبير علمي دومين سمينار ملي
سالمت چشم در تشريح این برنامهها گفت« :ساالنه  ۳مناسبت
اجتماعي در ارتباط با بينایي در دنيا برگزار ميشود؛ اولين آنها روز
جهاني بينایي است كه در دومين پنجشنبه اكتبر با هدف افزايش
آگاهي عمومي در مورد سالمت بينایي و پيشگيري از نابينایيهاي
قابلاجتناب برگزار ميگردد .دومين مناسبت ،روز جهاني عصاي
سفيد  ۱۵اكتبر است كه در جهت اهميت به روشندالن ،توجه بيشتر
به مشكالت آنها و ايجاد محيطهاي مناسب براي استفادهكنندگان
از عصاي سفيد است و بهانهاي براي پاسداشت دستاوردهاي افراد
نابينا بهحساب ميآيد و ديگري هفته جهاني گلوكوم  ۶-۱۲مارس
كه در بسياري از كشورها برنامههايي باهدف افزايش آگاهي همگاني
درزمينه بيماري گلوكوم (آبسياه) طراحي و تدوين شده است.
وي افزود« :البته اين  3مناسبت مشهور در ارتباط با سالمت و
مراقبت از چشم است ولي در برخي كشورها حتي ماههاي سال را به
نام بيماريهاي شاخص چشم نامگذاري و متناسب با آن فعاليتهاي
اطالعرساني و حمايتي را برگزار ميكنند».
دكتر محمدي در مورد سابقه برگزاري مراسم روز جهاني بينایي

در بيمارستان فارابي گفت« :ما در سالهاي گذشته با همكاري
ساير همكاران در اين مناسبتها بر اساس شعارهاي اعالمشده و
دستورالعملهاي ارسالي از سوي سازمان بهداشت جهاني و آژانس
بينالمللي پيشگيري از نابينایي مراسمي را برگزار كردهايم ،گرچه
بر اساس اولويتهاي ملي و منطقهاي از اين تمها و دستورالعملها
استفاده ميكنيم».
اجراي برنامههاي متنوع اجتماعي نظير غربالگري بينایي سالمندان
سراي محالت شهرداري منطقه  ،۱۱غربالگري چشم شهروندان منطقه
 ۱۱دريكي از سراهاي محله ،برگزاري مسابقه نقاشي براي كودكان
در سطح محالت منطقه  ،۱۱برگزاري مسابقه نقاشي حضوري در
روز  ۱۷مهر ،مسابقات مفرح ورزشي براي كودكان ،مسابقه پيامكي
عمومي با موضوع بينایي ،معرفي سفير بينایي ،رونمایي از fact sheet
مرتبط با شعار امسال ،بنر امضاي يادبود و غیره از جمله برنامه هايي
است كه با مشاركت شهرداري منطقه  ،۱۱فرهنگسراي رازي و
انجمن علمي اپتومتري در اين روز برگزار شد.
دبير دومين سمينار ملي سالمت چشم در مورد اين سمينار هم
توضيحاتي داد و گفت« :این سمينار براي دومين سال متوالي در
بيمارستان فارابي برگزار شد و تفاوت آن با سایر سمينارهایي كه در
حوزه چشمپزشكي برگزار ميشود و بر تشخيص ،درمان و تازههاي
جراحي چشم متمركز هستند ،آن است كه سمينار سالمت چشم
بر پيشگيري از نابينایي ،بحثهاي اپيدميولوژيك و سياستگذاري
سالمت چشم ،بيماري شناسي ،عدالت در دسترسي به خدمات و
مراقبتهاي اوليه چشم و سطحبندي خدمات متمركز است».

مسابقه پیامکی به مناسبت
روز جهانی بینایی
به مناسبت گرامی داشت روز جهانی بینایی مسابقه پیامکی توسط
بیمارستان فارابی برگزار شد و در مراسم ویژه ای با حضور مسئوالن
از  10نفر برگزیده این مسابقه با اهدای جایزه تقدیر به عمل آمد.
 ۱۴۰نفر جمالت زیبای خود در مورد بینایی و سالمت چشم را به
سامانه پیام کوتاه ارسال نمودند که از بین آنها به  ۱۰پیامک برتر
جایزه تعلق گرفت.
اسامی برگزیدگان بدین شرح است:
• سعید حاتمی :بینایی ،استجابت آفتاب در سایه الطاف خداوندی
است.
• اشرف یعقوبی طاعمه :بیناییام ،هدیه ای است ارزشمند از جانب
تو و شکرانه نعمتت ،زیبا دیدن هر آنچه تو دادهای.
• مینو نامداری :بینایی ظاهری یکی از بزرگترین الطاف خداوند
است که در کنار بینایی باطن کامل میشود.
• مرضیه جامه بزرگی :دیدن لبخند زیبای عزیزان ،چشمانی سالم
میخواهد.
• غالمرضا شایق :دریچهای کوچک برای شناخت خدای بزرگ.
• دکتر قاسم سعیدی اناری :میبینم پس زندهام.
• ایوب منتی :چشم سالم ،دیدی بینا ،زندگی پویا.
• فریبا شافعی :چشم من ،خورشید وجودم ،مراقبت هستم.
• رقیه نجفی طاهر :بینایی ،زبان دیده است و کالمی را منتقل میکند
که زبان دهان قادر به آن نیست.
• سعیده حمیدی :بینایی ،تصور ما از دنیاست و هرکسی تصویر
خاص خود را ترسیم میکند
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غربالگری
بیماریهای چشم شهروندان
منطقه ۱۱

به همت بیمارستان فارابی و با همکاری اداره سالمت شهرداری منطقه
 ۱۱و انجمن علمی اپتومتری ایران در یک اقدام نمادین حدود 500
تن از شهروندان منطقه  ۱۱تهران طی سه روز از نظر بیماریهای
چشم غربالگری شدند .این غربالگری توسط یک تیم تخصصی ۳۰
نفره شامل چشمپزشک ،اپتومتریست و پرستار ،روزهای دوشنبه ۱۴
و سهشنبه  ۱۵مهرماه  1393در سرای محله راهآهن واقع در خیابان
ولیعصر و روز جهانی بینایی در محوطه بیمارستان فارابی انجام شد.
مهندس مهدی امیری ،معاون اداره کل سالمت شهرداری تهران؛
مهندس کریملو ،معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه  ۱۱و
دکتر بهزاد دماری ،رییس اداره مبارزه با بیماریهای غیرواگیر وزارت
بهداشت ضمن بازدید از ارائه خدمات تیم تخصصی چشمپزشکی و
معاینه شهروندان که روز پنجشنبه  ۱۷مهر همزمان با برگزاری مراسم
گرامیداشت روز جهانی بینایی در محوطه بیمارستان در جریان بود
با اعالم رضایت از این اقدام نوآورانه بیمارستان فارابی خواستار ادغام
برنامه غربالگری خدمات بینایی در خانههای سالمت شهرداری شدند.
طی این غربالگری بیماران نیازمند شناسایی و برای درمان و دریافت
خدمات تشخیصی تخصصی به بیمارستان فارابی ارجاع شدند.

دكتر جباروند:

گفتگو از :حمیده امیدوار ،عضو تحریریه

اجرای طرح تعرفهگذاری خدمات درمانی ارتقا کیفیت خدمات
در مراکز بهداشتی درمانی را به دنبال دارد

در پي اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت ،رییس بیمارستان فارابی
و مدیر گروه چشمپزشکی دانشگاه اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات
درمانی همگام با «طرح تحول نظام سالمت» را در نهایت موجب افزایش
رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی دانست.
دکتر جباروند در مورد لزوم اصالح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات
درمانی اظهار داشت« :کتاب قبلی مبنای تعرفهگذاری در مراکز بهداشتی
درمانی مشهور به کتاب کالیفرنیا ،کامل نبود و در تعرفههای موجود
بین رشتههای مختلف پزشکی تفاوت فاحشی وجود داشت .در نتیجه
در مورد خدمات فاقد تعرفه ،بازار نابسامانی به وجود آمده و شاهد
قیمتهای متفاوت و متنوع در خدمات درمانی چه در بخش خصوصی
و چه در بخش دولتی بودیم .تفاوت بین درآمد ردههای مختلف پزشکان،
تفاوت درآمد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ،عدم تمایل پزشکان
به خدمت در مناطق محروم ،تمایل به برخی رشتههای خاص و پردرآمد
در آزمونهای تخصصی و فوقتخصصی ،تفاوت درآمد پزشکان آموزشی
و درمانی و غیره ازجمله اشکاالت به وجود آمده در اثر تعرفهگذاری
نامناسب قبلی بود که در نهایت به ضرر بیمار تمام میشد».
دکتر جباروند افزود« :ضرورت اصالح تعرفههای خدمات درمانی در
دولتهای قبل هم مطرح بود ولی به دلیل پارهای مشکالت به مرحله
اجرا نرسید .خوشبختانه در دولت جدید با همکاری سازمان نظام پزشکی
و انجمنهای تخصصی پزشکی سراسر کشور تعرفهها بازنگری و حاصل
آن انتشار کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی بود که در آن تعرفهها
نسبتا واقعی شده است».

برنامههای هفته ملی سالمت بانوان
در بیمارستان فارابی
کمیته بانوان بیمارستان فارابی در هفته سالمت بانوان ایرانی (سبا)
که از  ۲۴تا  ۳۰مهرماه با شعار «سالمت زنان ،سالمت نسلها»
برگزارشد ،برنامههای متنوعی را اجرا کرد.
برگزاری مسابقه کیک و شیرینیپزی در روز یکشنبه  ۲۷مهر،
راهپیمایی نمادین بانوان در محوطه بیمارستان در روز دوشنبه ۲۸
مهر ،برگزاری کارگاه کنترل خشم و رفتار با مشتری در روز سهشنبه
 ۲۹مهر ،شرکت بانوان کارمند در جشنواره آموزش سالمت دانشگاه،
توزیع بلیت نیمبهای تئاترهای کمدی و سیرک ،توزیع پمفلت های
مرتبط با سالمت بانوان و اختصاص صفحه ویژه سالمت بانوان در
تارنمای بیمارستان ازجمله این برنامهها بود.

وی واقعی شدن نسبی تعرفهها ،ارزشگذاری خدمات فاقد تعرفه و
تعدیل تعرفه خدمات رشتههای مختلف پزشکی را ازجمله مزایای
کتاب جدید دانست و افزود« :از دیگر مزایای این کتاب جامع بودن
آن است؛ بهطوریکه مشکل بسیاری از مراکز درمانی و پزشکان را
حل کرده و فاصله درآمد پزشکان رشتههای مختلف را از بین میبرد.
تعرفه گذاری جدید خدمات درمانی از مردم در مقابل تعرفههای
غیرقانونی محافظت خواهد کرد و با اعمال نظارت شاهد کنترل
دریافتهای پزشکان و موسسات درمانی خواهیم بود».
دکتر جباروند موفقیت اجرای طرح را درگروی همکاری پزشکان و
سازمانهای بیمهگر دانست و افزود« :خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی،
خدمات درمانی و نیروهای مسلح این تعرفهها را پذیرفتهاند ،بقیه بیمهها هم در
نشست با مسئوالن وزارت بهداشت قول رعایت تعرفههای جدید را دادهاند».
وی همچنین اظهار داشت« :برخی کدهای این رشته اصالح و خدمات
فاقد تعرفه نیز اضاف ه شدهاند .در برخی اعمال جراحی مانند آبمروارید
تغییر اندکی داشتهایم ولی برخی خدمات  ۳۰تا  ۴۰درصد افزایش داشته و
برخی خدمات هم  2/5برابر شدهاند ».وی اظهار امیدواری کرد تعرفههای
جدید موجب تعدیل درآمد رشتههای فوق تخصصی و ارتقای خدمات
چشمپزشکی شود.
رییس بیمارستان فارابی یکی از نتایج مورد انتظار اجرای طرح ارزشگذاری
نسبی خدمات درمانی را ترغیب پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی
بویژه خدمت در مناطق محروم و دورافتاده عنوان نمود و ادامه داد« :به اعتقاد
من اجرای این طرح و قوانینی که وزارت بهداشت برای خدمت در مناطق
محروم تدوین کرده است موجب محرومیتزدایی در کشور خواهد شد».
دکتر جباروند افزایش تعرفهها ،یکسان شدن تعرفه در محیطهای
آموزشی ،پژوهشی و درمانی ،یکسان شدن تعرفه در مناطق برخوردار
و کم برخوردار ،بهروز شدن پرداختها را از جمله تمهیدات وزارت
بهداشت دانست که با اجرای این طرح موجب افزایش انگیزه پزشکان
برای خدمت در مناطق محروم و جلوگیری از اعزام بیمار به تهران و
شهرهای بزرگ خواهد شد.

اخبار کوتاه پاییز 1393

کسب رتبههای اول تا سوم آزمون بورد تخصصی چشمپزشکیسال  ۱۳۹۳توسط دکتر فاطمه بازوند رتبه اول ،دکتر فاطمه عبدی
رتبه دوم و دکتر امیرحسین مالزاده
 ارتقای رتبه علمي دكتر بهرام اشراقی به مرتبه دانشياري گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در بیمارستان فارابی آموزش تخصصي اطفاي حريق ،پنجشنبه  ۱۰مهر گرامیداشت روز جهاني كودك در بیمارستان فارابی ،چهارشنبه ۱۶مهربرگزاریكنفرانسترياژدراورژانسهايچشمپزشكي،پنجشنبه ۲۴مهر برگزاری سمینار استرابیسم و جراحی رفراکتیو ،پنجشنبه  ۲۴مهر با حضور دکتر جباروند جلسه هیات تحریریه نشریه ندای فارابیبرگزار شد ،یکشنبه  ۲۷مهر
 برگزاری دوره آموزش کارکنان جدیدالورود ،پنجشنبه  ۲۲آبان برگزاری کنفرانس یکروزه آموزههای قانونی برای پزشکان وکادر درمان ،پنج شنبه  ۶آذر
 برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری به مناسبت ماه محرم درمان مصدوم حادثه اسیدپاشی اصفهان توسط دکتر سیدحسن هاشمی،دکتر محمود جباروند ،دکتر محمدطاهر رجبی و دکتر سیدرضا غفاری
 درمان دکتر سیامند انوری ،مدیر بیمارستان ضیاییان توسط تیمپزشکی بیمارستان فارابی
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انتصاب دكتر محمود جباروند به عنوان رییس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه
از سوي معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،دكتر محمود جباروند به عنوان رییس واحد مدیریت دانش بالینی چشم
دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.
دكتر محمد آقاجانی ،معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي طي حكمي دكتر
محمود جباروند را به مدت یک سال به عنوان رییس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه
علوم پزشکی تهران منصوب كرد.
متن اين حكم به شرح زير است:
جناب آقای دکتر جباروند
ریاست محترم قطب علمی چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سالمعلیکم
با صلوات بر محمد و آل محمدص و با تقدیم احترام؛ با توجه به بررسیهای صورت گرفته در خصوص راهاندازی واحد مدیریت دانش بالینی در
این معاونت و با توجه به سوابق ارزنده جنابعالی ،بدینوسیله به مدت یک سال بهعنوان رییس واحد مدیریت دانش بالینی چشم منصوب میگردید.
دكتر محمد آقاجانی
معاون درمان

انتصاب ابوالفضل علياري به عنوان مدير جديد بيمارستان فارابي

دكتر محمود بيگلر ،معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه ،طي ابالغي ابوالفضل
علياري را به عنوان مدير جديد بيمارستان فارابي معرفي كرد.
متن ابالغ به شرح ذيل است:
جناب آقاي ابوالفضل علياري
با سالم و احترام؛
خدمت به جامعه در هر جايگاه ،ارزشمند و باعث مباهات است و همچنين توفيق در امر
خدمترساني شايسته انسانهايي است كه نهادي پاك و مطهر دارند و ضميرشان سرشار از
تعهد و ارزشهاي انساني و واالست.
نظر به تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي بهموجب اين ابالغ به عنوان مدير بيمارستان
فارابی منصوب مي شويد تا با اتكا به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با توجه به ظرفيتهاي قابلتوجه آن مركز و خرد
جمعي و جلب مشاركت اعضای هياتعلمي ،كارشناسان و كاركنان خدوم نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد.
 -۱تالش بيوقفه بهمنظور دستيابي به تمام اهداف طرح تحول سالمت
 -۲استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روشهاي نوين مديريتي ،منابع انساني ،مالي و فيزيكي در جهت ارتقای خدمات درماني و با
تاكيد بر رعايت اصول رفتار حرفهاي و توجه به كرامت بيمار
 -۳برنامهريزي براي اصالح ساختار فيزيكي و طرح توسعه بيمارستان
 -۴تالش بهمنظور جلب مشاركت مردمي اعم از خيرين ،حاميان و ظرفيت بخش خصوصي در مسير اصالح زيرساختها و ارتقای خدمات
توفيق روزافزون جنابعالي در راه خدمت بهنظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و در ظل توجهات حضرت وليعصرعج را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
دكتر محمود بيگلر
معاون توسعه مديريت و برنامهريزي منابع
* شایان ذکر است در ابالغی به همین مضمون ،دکتر هادی مخترع به عنوان مدیر بیمارستان شریعتی منصوب شدند.

انتصاب دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد به عنوان سردبیر ندای فارابي

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،طی ابالغی دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
را برای مدت  2سال به عنوان سردبیر جدید ندای فارابی منصوب کرد .متن ابالغ به شرح
زیر است:
جناب آقای دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد
عضو محترم هیات علمی
با سالم و احترام
بدینوسیله با توجه به بررسیهای صورت گرفته و سوابـق ارزنده جنابعالی ،از اول دیماه
 1393به مدت  2سال به عنوان سردبیر ندای فارابی منصوب میشوید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند مسئلت دارم.

دکتر محمود جباروند
رییس بیمارستان ،مدیرگروه چشم
و مدیر مسئول ندای فارابی
* الزم به یادآوری است که نشریه ندای فارابی از زمستان  1391تا پاییز  1393به سردبیری دکتر هادی مخترع به چاپ رسید.
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گزارش عملکرد رفاهی بیمارستان فارابی در نیمه اول 1393
وام

مراحل انجام کار:
 اعالم سهمیه ازسوی امور مالی دانشگاه اطالع رسانی ازطریق بورد و اتوماسیون اداری ثبت نام متقاضیان ازطریق اتوماسیون اداری قرعه کشی متقاضیان اعالم اسامی به امور مالی دانشگاه طبق سهمیه تشکیل پرونده برای افراد وتحویل به بانکالف -وام بانک ملت:
وام کاال  100/000/000ریال
وام قرض الحسنه (ضروری)  50/000/000ریال
وام قرض الحسنه (ضروری)  40/000/000ریال
ب– صندوق امام جوادع (سخاوت) 50/000/000 :ریال
ج -وام مهر اقتصاد (شعبه چهارراه تیرانداز و شعبه
توحید) :ویژه کارکنان تا سقف  500/000/000ریال و
ویژه اعضای هیات علمی تا سقف 2/000/000/000
ریال (بدون محدودیت و بدون قرعه کشی)

زهره امیدوار
رابط امور رفاهی

بیمه عمر وحادثه کارکنان دولت

تسهیالت اقامتی :مشهد ،رامسر ،همدان ،کرمانشاه ،تور یک روزه
مراحل انجام کار:
 اعالم سهمیه ازسوی اداره رفاه دانشگاه اطالع رسانی ازطریق بورد و اتوماسیون اداری ثبت نام متقاضیان ازطریق اتوماسیون اداری قرعه کشی متقاضیان اعالم اسامی به اداره رفاه دانشگاه -صدور معرفی نامه ازسوی اداره رفاه دانشگاه طبق سهمیه

بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت سالیانه از
سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت
شاغلین دانشگاه انجام می شود.
نرخ حق بیمه عادی (ماهانه) :سهم مستخدمشاغل  7500ریال سهم دستگاه  9000ریال
 سرمایه بیمه برای هرنفر بابت فوتمبلغ  30/000/000ریال و برای قطع یا از
کارافتادگی دائم عضوی از اعضای بدن
حداکثر مبلغ  30/000/000ریال می باشد.

تقدیر از شاگردان ممتاز (فرزندان کارکنان)

 ثبت نام شاگردان ممتاز (فرزندان کارکنان) براساس بخشنامهاعالم شده از سوی معاونت دانشگاه
 تهیه و ارسال مدارک و مستندات مربوطه به اداره رفاه ارسال جداول و مستندات مربوطه به امور حسابداری جهتواریز جوایز مالی دانش آموزان ممتاز

ارائه بلیت های تفریحی سیرک و نمایش کمدی

ارائه بلیت های تخفیف نمایش های شاد و کمدی به پرسنل بیمارستان که از
طریق ارتباط با موسسه فرهنگی و بلیت های سیرک و غیره در اختیار امور
رفاهی بیمارستان قرار گرفت.
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زندگی به سبک بـزرگان

بزرگداشت دکتر محمدصادق پیروز
در بیمارستان فارابی

دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی:

استمرار منش و شیوه حرفهای و اخالقی اساتید پیشکسوت دانشگاه
بهترین راه قدردانی از آنان است

دکتر جباروند در مراسم نکوداشت دکتر محمدصادق پیروز گفت:
«تجلیل و تکریم اساتید شیوه پسندیدهای است که موجب ارائه الگو
برای جوانان و شکرگزاری به درگاه خداوند است».
رییس بیمارستان فارابی گفت« :بنده از زمان دستیاری با استاد پیروز
آشنا شدم .ایشان انسان وارستهای است که از لحاظ اخالق ،رفتار،
تواضع و فروتنی ،تعهد و نوعدوستی برای همه ما اسوه هستند .دکتر
پیروز در قید دنیا نیست ،هرچه داشته و دارد را در َطبَق اخالص
گذاشته و در راه حل مشکالت مردمی که به اعتقاد وی نور چشم
خداوند هستند بذل نموده است .دکتر پیروز به دنبال نام نیست ولی
وظیفه ما معرفی این اساتید است تا جوانانی که نتوانستهاند از وجود
این بزرگواران از نزدیک بهرهمند شوند ،بااخالق و منش الگوهای
ماندگار جامعه پزشکی آشنا شده و آن را سرمشق خود قرار دهند و
انشاءااهلل در آینده چندین دکتر پیروز داشته باشیم».
مدیر گروه چشم افزود« :امروز بیمارستان فارابی جایگاه ویژهای
در علم چشمپزشکی دارد .ساالنه  ۷۰هزار بیمار به این بیمارستان
مراجعه میکنند و  ۷۰هزار عمل جراحی چشم انجام میشود .از
لحاظ آموزشی برجستهترین اساتید چشمپزشکی کشور در حال
تربیت دستیارانی هستند که از نخبهترین دانشجویان پزشکی هستند و
هر ساله رتبههای برتر بورد تخصصی را کسب میکنند .هرسال صدها
مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی توسط اعضای هیاتعلمی
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فارابی به چاپ میرسد و ازنظر درمانی هم در کشور الگو است؛
بهطوریکه در سنجش میزان رضایتمندی بیماران که توسط وزارت
بهداشت انجامشده ،حائز رتبه اول شدهایم و این امر مرهون زحمات
اساتیدی چون دکتر پیروز و استادش مرحوم پروفسور شمس است
که جان و مال و اندیشه خود را وقف خدمت به مردم کردهاند».
دکتر جباروند بهترین قدردانی از مقام اساتید را استمرار راه و اندیشه
این بزرگواران توسط شاگردانشان دانست و افزود« :مسلما انتظار
این بزرگواران از ما این است که مانند آنها نسبت به بیماران رئوف
باشیم و از درد و رنج آنها بکاهیم؛ همانگونه که دکتر پیروز تمام
زندگی و مالش را وقف مردم محرومی کرده است که کسی را جز
خدا ندارند».
دکتر جباروند همچنین از مدیریت فرهنگی هنری شهرداری منطقه
 ۱۱برای برگزاری این مراسم و همکاری در برنامههای فرهنگی
قدردانی کرد.

استاد محمدصادق پیروز:

طبیب باید فروتن و افتاده باشد و از رفتارهای مغایر با روح طبابت اجتناب کند

مراسم بزرگداشت و تجلیل ازخدمات ارزنده دکتر محمد صادق پیروز،
استاد پیشکسوت چشم پزشکی ،روز چهارشنبه  ۵شهریور  ۱۳۹۳با حضور
شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی در بیمارستان فارابی برگزار شد.
در این مراسم حاج آقا نیری ،دبیر مجمع خیرین سالمت؛ دکتر مسلم
بهادری ،رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه؛ دکتر امامیرضوی،
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه؛ دکتر پارساپور ،سرپرست روابط
عمومی دانشگاه؛ مهندس بهنام خادم ،رییس فرهنگسرای رازی؛ جمعی از
اساتید پیشکسوت دانشگاه و گروه چشم ،اعضای هیات علمی و دستیاران
بیمارستان فارابی ،کارکنان بیمارستان فارابی ،کارکنان سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای رازی و خبرنگاران رسانههای
جمعی در سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد.
دکتر پیروز طی سخنانی ضمن تشکر از مسئوالن فرهنگسرای رازی و
بیمارستان فارابی در برگزاری این مراسم گفت« :من اولین بار در سال
 ۱۳۱۹که دانشجوی سال اول طب بودم ،به دلیل ورم ملتحمه به بیمارستان
فارابی آمدم ۷۴ .سال پیش این مریضخانه یک ساختمان کوچک یک
طبقه با  ۲۴تخت و یک اتاق عمل بود ولی االن طبق آماری که دکتر
جباروند داد ،ساالنه ۷۰۰هزار بیمار به این مرکز مراجعه میکنند و ۷۰هزار
عمل جراحی چشم در آن انجام میشود .این آمار گویای پیشرفت این
بیمارستان است و جای خوشحالی و سپاسگزاری دارد».
دکتر پیروز در ادامه قدمت بیمارستان فارابی را همتای دانشگاه علوم

پزشکی تهران عنوان نمود و افزود« :بیش از  ۸۰سال است بیمارستان
فارابی به این مملکت از نظر علمی و درمانی خدمت و متخصص تربیت
میکند و جای بسیار خوشوقتی است که این بیمارستان همچنان رتبه اول
خود را در بین مراکز چشم پزشکی حفظ نموده است».
استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی دانشگاه در بخش دیگری از
سخنانش اظهار داشت« :بنده مدت  ۳۷سال ،از ۱۰مرداد  ۱۳۳۶تا
سال  ۱۳۶۷در این بیمارستان خدمت کرده ام و طی  ۲۶سالی که
از بازنشستگی ام می گذرد ،ارتباط خود را با آن حفظ کرده و شاهد
پیشرفت های آن بوده ام».
دکتر پیروز با گرامیداشت یاد استاد خود پروفسور شمس گفت« :من خود را
دست پرورده آن مرحوم میدانم .ایشان ،یک استاد نمونه از لحاظ ادب ،متانت و
جدیت در انجام وظیفه بود .او به کسانی که به وی نزدیکتر بودند ،سختگیری
بیشتری میکرد .یکی از بزرگترین سعادتهای من در زندگی آن است که
مرحومپروفسورشمسمرابهعنواننزدیکترینهمکارشانتخابکردونگاه

ویژهای به من داشت.
بنده هم همیشه سعی
کردهام مثل آن بزرگوار
وظیفهشناس و فروتن
باشم و ادب و اخالق
را رعایت کنم».
وی ادامه داد« :من
االن  ۹۲سال دارم،
نمیدانم شاید تنها
یک دقیقه ،یک روز
و یا یک سال دیگر
زنده باشم ولی خوشوقتم که در این مدت وظایفی که از نظر پزشکی،
اخالقی و انسانی و به عنوان یک عضو کوچک این جامعه بزرگ و
پرافتخار ازدستم برمیآمد انجام دادم و تاسفم از آن است که چرا
کارهای بیشتری نتوانستم انجام دهم».
استاد پیروز در بخشی دیگر از سخنانش به همکاران چشم پزشک خود
توصیه کرد« :ما چشم پزشکان باید به دو مساله خیلی توجه کنیم .یکی
آنکه وظیفه پزشکی خود را به نحو احسن و طبق موازین طبی انجام
دهیم .دچار غرور ،تکبر وخودبینی نشویم و رفتارهایی که با روح طبابت
مغایرت دارد انجام ندهیم.
نکته دیگر اینکه طبیب باید
فروتن و افتاده و به قول
مردم خاکی باشد .خود را در
کنار مردم و مثل مردم بداند.
مساله مهمتر آنکه ما همه باید
خود را ایرانی بدانیم و به
این مردم و به این مملکت
دلبستگی عمیق داشته
باشیم؛ به افتخارات کشور
خود بنازیم ،خود را یکی از
اعضای کوچک این جمع
 ۷۷میلیونی بدانیم و آنچه
از دستمان بر میآید تقدیم
مردم کنیم .فراموش نکنیم
که ایرانیان از پایه گذاران
تمدن بوده اند و اگر چه
دیگران در برخی زمینه ها از
ما پیشی گرفته اند ولی اگر
کوشش کنیم و به خودمان اعتماد داشته باشیم قطعا این کمبودها و
نقص ها را می توانیم از بین ببریم».
آیین نکوداشت دکتر محمد صادق پیروز سومین نشست از سلسله
نشستهای «زندگی به سبک بزرگان» بود که به همت فرهنگسرای
رازی و با همکاری بیمارستان فارابی برگزار شد و به تجلیل از خدمات
ارزنده استاد پیشکسوت چشم پزشکی اختصاص یافت .در این مراسم
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی به نمایندگی از اعضای هیات
علمی؛ دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به نمایندگی از
جانب شاگردان استاد و مهندس خادم ،رییس فرهنگسرای رازی به
نمایندگی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از استاد پیروز
تقدیر نمودند.
درانتها هدایایی از سوی فرهنگسرای رازی ،بیمارستان فارابی و دفتر
دانش آموختگان دانشگاه و مجمع خیرین سالمت به استاد اهدا شد.
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پاسخ به سؤاالت متداول در مورد نحوه پذیرش و نوبتدهی
بیمارستان فارابی

14

تهیه و تنظیم :حمیده امیدوار
معصومه عزیزی
اعضای تحریریه
معرفی واحد پذیرش بیمارستان فارابی
واحد پذیرش بیمارستان فارابی شامل
پذیرش مرکزی ،پذیرش اورژانس ،پذیرش
درمانگاه قرنیه ،پذیرش درمانگاه رتین،
پذیرش درمانگاه گلوکوم و باجه اطالعات
پذیرش است و  ۲۶نفر در این واحد مشغول
خدمترسانی به بیماران میباشند.
پذیرش مرکزی بیمارستان دارای یک باجه
فراخوان ،یک باجه رزرو بستری ۴ ،باجه
پذیرش سرپایی و  ۴باجه پذیرش بستری
است .پذیرش اورژانس  ۳باجه و سایر
درمانگاهها دارای  ۲باجه میباشند.
بیماران ورودی جدید ،بیماران درمانگاههای
عمومی ،بیماران بستری ،بیماران ارجاعی و
بیمارانی که بهطور غیرحضوری نوبت گرفتهاند
منحصرا بایستی به پذیرش مرکزی مراجعه
نمایند.
منظور از درمانگاه عمومی در بیمارستان
فارابی چیست؟
در این درمانگاهها معاینات پایه و کامل
از بیماران بهعمل آمده و در صورت نیاز
به درمانهای تخصصی به درمانگاههای
فوقتخصصی بیمارستان ارجاع میشوند.
برخی از مشکالت چشمی مثل انحراف
چشم ،کدورت قرنیه ،قوز قرنیه ،انسداد یا
افتادگی پلک و عیوب انکساری چشم ازنظر
ظاهری مشخص هستند ،این بیماران توسط
متصدیان پذیرش مستقیما به درمانگاههای
فوقتخصصی مربوط ارجاع میشوند ولی
برخی از بیماریهای چشمی عالیم ظاهری
ل تشخیص
نداشته و با چشم غیرمسلح قاب 
نیستند مانند مشکالت شبکیه یا گلوکوم.
این دسته از بیماران ابتدا در درمانگاههای
عمومی معاینه و پس از تشخیص بیماری در
صورت نیاز برای ادامه درمان به درمانگاه فوق
تخصصی ارجاع میگردند .در درمانگاههای
عمومی بیمار توسط دستیاران چشمپزشکی و با
نظارت اساتید بیمارستان معاینه میشوند.
ظرفیت درمانگاه عمومی بیمارستان فارابی
چند نفر است؟
بر اساس طرح تحول نظام سالمت و
دستورالعمل وزارت بهداشت ،هر پزشک
میتواند تعداد مشخصی بیمار را در یک روز
ویزیت کند .ظرفیت درمانگاه عمومی بیمارستان
فارابی بر همین اساس محاسبه و  ۱۶۰نفر در
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شايد شما هم جزو كساني باشيد كه در مورد گرفتن نوبت از بيمارستان فوق تخصصي
چشمپزشكي فارابي سوال دارند .مطلب زير به برخي از سواالت شما پاسخ داده و در
مورد نحوه گرفتن نوبت درمانگاه از اين مركز شما را راهنمايي ميكند.
ن شده است که  ۱۰۰نفر در شیفت
روز تعیی 
صبح و  ۶۰نفر در شیفت عصر نوبت داده
میشوند و در حال حاضر امکان افزایش این
ظرفیت وجود ندارد .خدمات درمانگاه عمومی
در نوبت صبح و بعدازظهر تفاوتی باهم ندارد.
درمانگاه اسکرین با درمانگاه عمومی چه
تفاوتی دارد؟
در روزهایی که ازدحام مراجعه وجود دارد برای
افزایش ظرفیت درمانگاههای عمومی بیمارانی
که با نامه از مراکز دیگر ارجاع شدهاند ،در
درمانگاه اسکرین معاینه و در صورت نیاز به
درمانگاههای فوقتخصصی ارجاع میشوند.
درمانگاههای فوق تخصصی چه بیمارانی
را پذیرش میکنند؟
بیمارانی که در درمانگاه عمومی بیمارستان فارابی
معاینه و بیماری آنها تشخیص دادهشده است بر
اساس نوع تشخیص برای ادامه درمان یا عمل
جراحی به یکی از درمانگاههای فوق تخصصی
بیمارستان ارجاع میشوند و بایستی از پذیرش
آن درمانگاه نوبت دریافت کنند .همچنین
بیمارانی که تحت عمل جراحی قرارگرفتهاند
برای معاینات پیگیری پس از جراحی باید به
پذیرش همان درمانگاه فوقتخصصی مراجعه
و نوبت مراجعه پیگیری دریافت کنند .بیماران
ی شده تا یک سال پس از عمل در
جراح 
صورت مراجعه توسط پذیرش درمانگاه فوق
تخصصی مربوطه پذیرششده و پس از یک
سال بایستی به درمانگاه عمومی مراجعه نمایند.
درمانگاههای رتین و گلوکوم پذیرش مستقیم
نداشته و منحصرا از طریق درمانگاههای عمومی
بیمارمیپذیرند.
مراجعین ارجاع شده از سازمان نظاموظیفه
عمومی چگونه پذیرش میشوند؟
کسانی که از سازمان نظاموظیفه برای معاینه
چشمپزشکی به بیمارستان فارابی ارجاع
میشوند ،فقط در ساعات اداری و حضوری
پذیرش میشوند .این افراد بایستی ابتدا با
فرم معرفینامه و کارت شناسایی معتبر به
واحد پذیرش مرکزی بیمارستان مراجعه و
پس از احراز هویت و تایید فرم برای دریافت
نوبت به پذیرش اورژانس بیمارستان مراجعه
نمایند .پزشک معتمد سازمان نظاموظیفه۲ ،
روز در هفته در بیمارستان حضور دارد.
مراجعین پزشکی قانونی چه مراحلی را
باید طی کنند؟
بیمارانی که دارای صدمات چشمی ناشی از
ضربوجرح یا تصادفات و حوادث هستند

و از پزشکی قانونی به بیمارستان فارابی
ارجاع میشوند؛ درصورتی که در ساعات
غیر اداری یا روزهایی که پزشک معتمد
در بیمارستان حضور ندارد مراجعه نمایند،
ابتدا در درمانگاه اورژانس پذیرش و پرونده
اولیه برایشان تشکیل میشود .سپس با نامه
ارجاع ،از پذیرش اورژانس نوبت گرفته
و جهت تایید نهایی و اعالم نظر پزشک
معتمد در روز تعیینشده به درمانگاه پزشکی
قانونی بیمارستان مراجعه مینمایند.
بیمار بایستی هنگام مراجعه به پزشک معتمد
برگه ارجاع پزشکی قانونی و پرونده اولیه را
همراه داشته باشد.
بیماران ارجاع شده از مراکز دیگر چگونه
در بیمارستان فارابی پذیرش میشود؟
درصورتی که بیمار از مراکز دیگر مانند
چشمپزشکان،خانههایبهداشتومراکزبهداشتی
درمانی ،با نامه رسمی به بیمارستان فارابی ارجاع
شوند ،همان روز پذیرش میشوند .در صورتی
که در نامه ارجاع نام پزشک خاصی قید شده
باشد ،بیمار بایستی صبر کند تا در روز درمانگاه
پزشک موردنظر پذیرش شود .جهت جلوگیری
از بالتکلیفی بیمار توصیه میشود در نامه ارجاع
حتیاالمکان نام پزشک خاصی قید نگردد.
بیمارستان فارابی با کدام بیمهها طرف
قرارداد است؟
بیمارستان فارابی با بیمه تامین اجتماعی ،خدمات
درمانی ،نیروهای مسلح ،کارمندان دولت ،ایرانیان،
بیمه سالمت ،سایر اقشار ،بیمه روستایی (در
صورت داشتن اعتبار و ُمهر خانه بهداشت در
برگه دفترچه) و شهرداری قرارداد دارد.
نحوه استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستان
فارابی چگونه است؟
بیماران بستری جهت استفاده از بیمههای
تکمیلی ،پس از ترخیص صورتحساب را
از واحد ترخیص دریافت و پس از تایید
واحد درآمد و ممهور نمودن صورتحساب
میتوانند جهت دریافت هزینه با مدارک
الزم به بیمه تکمیلی مراجعه نمایند.
بیمارانی که مبتالبه کاتاراکت (آبمروارید)
هستند چگونه پذیرش میشوند؟
بیماران مبتال به کاتاراکت یا آبمروارید که با
نامه پزشک ارجاع شدهاند؛ درصورتیکه دیابت
یا پرفشاری خون نداشته باشند مستقیم پذیرش
شده و در سرویس جراحی یکی از پزشکان
قرار میگیرند .درصورتیکه بیمار ارجاع شده
مبتالبه دیابت یا فشارخون باال بوده یا تاری دید

داشته باشد ابتدا برای بررسی شبکیه و گلوکوم
به درمانگاه عمومی ارجاع میگردد.
چگونه میتوان از بیمارستان فارابی نوبت
درمانگاه گرفت؟
برای دریافت نوبت پذیرش در بیمارستان
فارابی میتوان به دو صورت حضوری و
غیرحضوری اقدام کرد .ظرفیت پذیرش
درمانگاههای عمومی بیمارستان فارابی روزانه
 ۱۶۰بیمار است که  ۸۰درصد این ظرفیت به
صورت غیرحضوری (پذیرش تلفنی ،پیامکی
و اینترنتی) و  ۲۰درصد آن به شکل حضوری
صورت میگیرد.
* پذیرش حضوری ویژه بیماران ارجاع
شده است.
** پذیرش درمانگاههای فوق تخصصی
رتین و گلوکوم منحصرا بهصورت حضوری
و در درمانگاه مورد نظر صورت میگیرد.
نوبتدهی غیرحضوری (پذیرش تلفنی،
پیامکی و اینترنتی) شامل چه مواردی است؟
پذیرش درمانگاههای عمومی ،درمانگاه
آبمروارید (کاتاراکت) ،درمانگاه استرابیسم
(انحراف چشم) ،درمانگاه پلک ،مجرای
اشکی و اربیت ،درمانگاه قرنیه و بخش
جراحی عیوب انکساری (برداشتن عینک)
برای دریافت نوبت تلفنی از بیمارستان فارابی
چه نکاتی را باید رعایت کنید؟
برای دریافت نوبت تلفنی با شماره تلفن:
 ۰۲۱-۵۵۴۲۱۰۸۰تماس گرفته و به
راهنمای سیستم تلفنی کامال گوش دهید.
درصورتیکه مشکل چشمی خود را میدانید
کد درمانگاه مورد نظر را انتخاب و در غیر
این صورت از کد درمانگاه عمومی استفاده
کنید .طبق ساعاتی که راهنما اعالم مینماید
به همراه کد پیگیری اعال م شده به پذیرش
مرکزی بیمارستان مراجعه و نوبت دریافت
کنید.
درصورتیکه به علت پر شدن ظرفیت
پذیرش درمانگاه عمومی ،اقدام به اخذ نوبت
از درمانگاههای تخصصی نمایید ،متاسفانه
پذیرش نخواهید شد چون در درمانگاههای
تخصصی معاینات تشخیصی پایه و اولیه مانند
گرفتن دید انجام نمیشود و صرفا خدمات
فوق تخصصی ارائه میشود.
دریافت نوبت از بخش لیزیک (جراحی
عیوب انکساری) چگونه است؟
برای دریافت نوبت تلفنی از این بخش با
شماره تلفن ۰۲۱-۵۵۴۱۶۳۹۳ :تماس گرفته
و در زمان تعیینشده توسط منشی بهصورت
حضوری به بخش لیزیک مراجعه و نوبت
دریافت نمایید.
برای دریافت نوبت از طریق سیستم
پیامکی بیمارستان فارابی چه نکاتی را باید
رعایت کنید؟
برای دریافت نوبت از طریق پیامک ،کد ملی
خود را به شماره  ۵۰۰۰۲۶۸۰ارسال نمایید.

سپس یک پیامک دریافت مینمایید که در
آن کد درمانگاهها نوشتهشده است .کد ملی*
کد درمانگاه مربوطه را به شماره ۵۰۰۰۲۶۸۰
ارسال نموده ،منتظر بمانید تا سیستم نوبت و
شناسه پیگیری را ارسال نماید .نوبت دریافتی
بدون شناسه پیگیری اعتبار ندارد .در زمان
تعیینشده با شماره پیگیری به پذیرش مرکزی
مراجعه نمایید .درصورتیکه کد ملی اشتباه
وارد شود پیغام خطا میدهد.
برای دریافت نوبت اینترنتی بیمارستان فارابی
چه نکاتی را باید رعایت کنید؟
در حال حاضر سیستم اینترنتی بهگونهای
تنظیمشده است که جهت پذیرش اینترنتی حتما
بایستی از ساعت  ۱۲شب به بعد اقدام شود،
چون تاریخ روز از  ۱۲شب به بعد تغییر میکند.
البته برای تسهیل کار ،قرار است این ساعت به
 ۸شب انتقال پیدا کند.
پذیرش بیماران اورژانس در بیمارستان
فارابی چگونه است؟
صدمات چشم و مشکالت چشمی که ناگهان
و طی  ۲۴تا  ۳۶ساعت گذشته به وجود
آیند باید توسط اورژانس پذیرش شوند .این
مشکالت شامل تاری دید ناگهانی ،قرمزی
چشم ناگهانی ،سوزش و خارش به شرطی
که قبل از  ۳۶ساعت باشد.
زمان انتظار پذیرش درمانگاههای بیمارستان
فارابی چه مدت است؟
برای گرفتن اولین خدمت در بیمارستان فارابی
لیست انتظار وجود ندارد و بیماران بهروز
پذیرش میشوند ولی برای معاینات پیگیری
بیمار باید در لیست انتظار قرار گیرد و بر اساس
برنامه پزشک معالج نوبت داده میشود .چون
معاینات پیگیری را باید خود جراح انجام داده و
بیمار بههیچوجه نمیتواند پزشک خود را تغییر
دهد .درصورتیکه پزشک معالج به هر دلیلی
در بیمارستان حضور نداشته باشد اگر جراح
رزیدنت یا فلو باشد ،مسئولیت بیمار با استاد آن
بخش است و اگر از اعضای هیاتعلمی باشد
توسط مسئول درمانگاه به پزشکی دیگری که در
همان رده است ارجاع داده خواهد شد.
برای پذیرش در بیمارستان فارابی چه
شرایط و مدارکی الزم است؟
 .1درصورتیکه غیرحضوری (تلفنی ،پیامکی یا
اینترنتی)نوبتگرفتهاستحتمانیمساعتقبلاز
نوبت تعیینشده در پذیرش مرکزی حضور یابد.
 .2دفترچه بیمه دارای اعتبار و با برگه کافی.
 .3درصورتی که بیمار قبال به بیمارستان
فارابی مراجعه کرده است کارت پذیرش را
همراه داشته باشد.
 .4در صورتیکه بیمار ارجاع شده است ،برگه
ارجاع با مهر پزشک یا مرکز ارجاع دهنده را
به همراه داشته باشد.
 .5شماره ملی
 .6پرونده بیماران بستری در بیمارستان نگهداری
میشود ولی بیمارانی که به صورت سرپایی

مراجعه و دورهای درمان میکنند بایستی مدارک
خود (آزمایشها ،تصویربرداری و عکسها) را
همراه داشته باشند و در نگهداری آن بکوشند.
 .7حداقل یک همراه هوشیار همراه بیمار باشد.
 .8هنگام بستری بیماران زیر  ۱۸سال حضور
ولی یا کفیل قانونی برای اخذ رضایت الزامی
است.
آیا بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان پذیرش
آزاد دارند؟
بخش رادیولوژی ،سیتیاسکن و سونوگرافی،
داروخانه و آزمایشگاه بیمارستان عالوه بر
مراجعین بیمارستان ،پذیرش آزاد هم دارند.
مراجعین با نسخ پزشکان خارج از بیمارستان
بایستی ابتدا برای ثبت اطالعات و دریافت
کارت پذیرش به پذیرش اورژانس مراجعه
نموده و سپس به رادیولوژی ،داروخانه یا
آزمایشگاه بیمارستان مراجعه نمایند؛ به علت
بار مراجعه بیماران بخشهای اپتومتری و
تصویربرداری چشمپزشکی بیمارستان در
حال حاضر منحصرا به بیماران مراجعهکننده به
درمانگاههای بیمارستان ارائه خدمت میکنند.
بیماری که سالهای قبل عمل کاتاراکت شده
و اکنون در همان چشم دچار مشکل شده اند
نباید به درمانگاه کاتاراکت مراجعه کنند بلکه
باید نوبت درمانگاه عمومی بگیرند و دوباره
مورد معاینه قرار گیرند.
چرا در بیمارستان فارابی نوبت شاالزیون
(گلمژه) و ناخنک طوالنیمدت است؟
بیمارستان فارابی بهعنوان قطب علمی
چشمپزشکی پذیرای بیماران ارجاع شده از
سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه است.
به همین دلیل آمار مراجعین درمانگاههای آن
بسیار باالست .جهت خدمترسانی بهتر به
مراجعین دستهای از بیماریها مانند ناخنک
و شاالزیون که جنبه اورژانس نداشته و
تجهیزات خاصی برای درمانشان نیاز نیست
بهصورت محدود و در لیست خدمات
آموزشی بیمارستان قرار میگیرند؛ بنابراین
مراجعین محترم برای درمان ناخنک و
شاالزیون میتوانند به مراکز دیگر مراجعه یا
در صورت تمایل در لیست انتظار سرویس
آموزشی بیمارستان قرار گیرند.
برای پذیرش بستری چه شرایط و مدارکی
الزم است؟
بیمار کاندید عمل جراحی پس از تعیین
تاریخ جراحی توسط پزشک معالج به
درمانگاه مشاوره قبل از عمل ارجاع
میشود .پس از انجام آزمایشها و مشاوره
بیماری های داخلی و قلب ،با پرونده کامل
به پذیرش مرکزی مراجعه و نوبت عمل وی
رزرو میشود .سپس در روز مقرر جهت
عمل جراحی مراجعه میکند.
هنگام بستری بیماران زیر  ۱۸سال حضور
ولی یا کفیل قانونی برای اخذ رضایت
ضروری است.
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آذر برزین مهر ،بازنشسته فارابی:

میراث و خاطرات

محیط اگر مناسب باشد ،میتوان خوب کار کرد
از خودتان بگویید .من آذر برزینمهر هستم ،درسال 1340در
شهر تهران محله امیری به دنیا آمدم تا  18سالگی درس خوندم،
بعد رفتم سرکار ،معلم پرورشی شدم سال  63- 60در همین حین
ازدواج کردم و به خاطر شغل همسرم به شهرستان رفتم ،آنجا برای
لیسانس(رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
درس می خواندم .چند سال بندرلنگه و بندرعباس بودیم ،مدتی کار
نمیکردم اما بعد از  2تا بچه دوباره کارم را شروع کردم .سال 1369
دانشگاه بندرعباس قبول شدم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران هم آگهی
استخدام داشت من هم شرکت کردم ،امتحان دادم و قبول شدم؛ در
تاریخ  1371/12/13به دانشگاه علوم پزشکی تهران آمدم و با دکتر
سراج به عنوان کمک کارشناس آموزشی کار میکردم ،درس هم
می خوندم تا سال  ،1374چون بیمارستان فارابی به خانه ما نزدیک
بود ،اول مامور به خدمت شدم بعد به عنوان کارشناس آموزش انتقال
دائم گرفتم.
متولد چه ماهی هستید و از خصوصیت آنها چه میدانید؟  2شهریور
 ،1340فکر کنم شهریوریها آدم های صبوری هستند ،آرام و شادند و
تحملشان زیاد است.
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چند فرزند دارید؟  3تا پسر دارم ،پسر بزرگم متولد  64است ،پسر
دومم متولد  67است و فوق دیپلم کتابداری دارد .پسر کوچکم هم
 20سالشه و دانشجوی رشته کامپیوتر است.
چند خواهر و برادر هستید؟ من تک دختر هستم و آخرین فرزندم،
 3برادر دارم.
از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید و در کجا مشغول
بودید؟ من در تاریخ  5آذر  1374به بیمارستان فارابی آمدم ،روز
کنگره چشم پزشکی 11 ،سال در قسمت آموزش با دکتر منصوری
که رییس بیمارستان بود ،کار کردم و  8-7سال هم در قسمت
ترخیص بودم؛ تقریبا  20سال در بیمارستان فارابی کار کردم.
اولین حقوقتان چقدر بود و با آن چه کردید؟ اولین حقوقم در
اینجا حدود  12 – 10هزار تومان بود ،ولی اولین بار حقوقم را از
آموزش و پرورش منطقه  19گرفتم2 ،هزار تومان بود ،دقیقا یادم
نیست  ...شیرینی خریدم و یک کادو برای بچه برادرم.
بازنشستگی را دوست دارید ،برنامهای دارید؟ بله ،دوست دارم.
احتماال سر کار دیگری بروم ،معلوم نیست.
از خاطرات خوبتان را برايمان بگویید؟ خاطره زیاد دارم ،فارابی
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گفتگو از :لیال احمدی فرد
عضو تحریریه
را خیلی دوست دارم ،یادم میآید پسر کوچکم  4ماهه بود آورده
بودمش بیمارستان ،از بغل دکتر منصوری پایین نمیآمد .خاطره
دیگرم مربوط به رفتن دکتر منصوری به کربال بود که آن زمان ناآرام
بود و همه نگران ایشان بودند که بعد از  10روز ایشان به سالمت
برگشتند و من خیلی خوشحال شدم .ارادت خاصی به دکتر منصوری
داشتم .خیلی دوران خوبی بود.
آرزویتان چیست؟ آرزو دارم به مکه بروم و بچههایم موفق و
خوشبخت شوند و همیشه سالم باشند .من یک مادر پیر دارم که با
من زندگی میکند ،نمی توانم تنهایش بگذارم ،سالهای آخر خیلی
کار ما سنگین بود ،مریض زیاد بود و اصال نمیتوانستم سفر زیارتی
بروم .حاال اگر خدا بخواهد ...قصد دارم به مکه بروم.
از عاليق خود برايمان بگوييد؟ کتاب خواندن را خیلی دوست
دارم ،کتاب روانشناسی ،رمان و هر کتابی که مرا جذب کند.
رنگ مورد عالقه تان؟ فوتبال هم می بینید؟ قرمز .نه زیاد ،جوانتر
بودم نگاه میکردم ولی االن نه.
کار در آموزش را بیشتر دوست داشتید یا ترخیص؟ خب آموزش
با دانشجویان یک حال و هوای دیگری داشت ،آن موقع من جوانتر
بودم ولی استرس هم داشت البته ترخیص هم استرس زیاد داشت
چون کار مالی بود  ...ولی در کل ترخیص را بیشتر دوست داشتم.
نظرتان درباره نشريه نداي فارابي؟ خیلی نشریه خوبی است ،همه
قسمتهایش را میخوانم ،به خوبی اطالع رسانی میکند ؛ با خواندن
نشریه متوجه میشدیم در بیمارستان چه خبر است و چه کارهایی
انجام شده است .قسمت آخرین اخبار و نظرات همکاران خیلی
جالب است.
خاطره بدی هم دارید؟ خاطرات فارابی همیشه خوب بوده ،خاطره
بد ندارم ،دوست نداشتم از زیر کار در برم؛ به نظر من دزدی این
نیست که آدم از دیوار مردم باال برود .همین که کارت را خوب انجام
بدهی ،به پولت برکت میدهد ،همکاران درآمد و ترخیص برایم
یک جشن کوچک گرفتند از آنها تشکر میکنم ،من تا آخرین لحظه
داشتم کار میکردم چون کارم را دوست داشتم.
بهترين همكار و دوستاني كه تاكنون داشتهايد؛ چه كساني بودند؟
خانم علیخواه بهترین دوست و همکارم بودند ،برای آقای رجبی و
آقای جباری ارادت خاصی قائل هستم مانند برادرم هستند ،در کل
همه همکاران را دوست دارم.
رانندگی هم میکنید؟ گواهینامه دارم ولی نه  ...از آن گواهینامههایی
که چهل سال خاک خورده ( ...با خنده)
سخن آخر...
ما که رفتیم تمام شد ،امیدوارم نیروهای جدید که میآیند به کار
عالقه داشته باشند و کار را سخت نگیرند ،محیط اگر مناسب باشد
میتوان خوب کار کرد ،فقط مادیات را نبینیم ،دید معنوی داشته
باشیم ،از زیر کار در نرویم و کار مریض را به خوبی انجام دهیم.

دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

اشــک هایش

ضعیف و رنجور و در خود رفته است،
همچون پرندگان میانه زمستان ،کوچکتر از
سن خود مینماید و سر به پایین دارد ،ضربه
به چشم و پارگی آن .وسایل آن زمان و
تراکم بیماران و ناامیدی از ترمیم زخم دست
به دست هم میدهند و نتیجه همانی میشود
که انتظار بود ،چشم بدون دید ،قرمز و
دردناک .نگاههای پدر و مادر از هنگام ورود
کودک به درمانگاه تا خروج از بیمارستان
ملتمسانه اما آرام است ،سال  1363است.
زمان جنگ و اورژانس بیمارستان فارابی که
بار مجروحان جنگ تحمیلی و محرومان
اجتماع هر دو را بر دوش دارد و کمر خم
نمیکند و کودکی 5ساله ،دخترکی معصوم
و مظلوم از استان کرمان با مردمانی صبور
و مهربان.
از اتاق عمل بیمارستان (کرمان درمان)
خارج شدهام ،با شتاب به مهمانی دوستی
میروم در کرمان .پشت در کودک انتظار مرا
میکشد به همراه پدر ،برای بردن من به منزل
آمدهاند ساده و صمیمی دعوت میکنند و
من نمیتوانم ،اشک دختر بندآمدنی نیست
با چشم سالم خود که مظهر زیبایی است،
و پدر که خیال میکند تکبر میکنم ،توضیح

فراخوان

همکاران گرامی
لطفا خاطرات شغلی خود در
بیمارستان فارابی که مربوط به
چهارشنبه سوری یا ایام نوروز
باشد را برایمان بنویسید و تا
بیستم دی ماه به دفتر نشریه
تحویل فرمایید.

میدهم ،قانع نمیشوند ،به دنبالم میآیند
تا دم وسیله نقلیه عاریتی که مرا به منزل
میزبان میرساند ،چه بایستی کرد؟ شجاعت
و کرامت نداشتم تا به مهمانی نروم ،آنجا
نیز گروهی منتظر من بودند و نبودن در
جمع حالت ناخوشایندی را به دنبال داشت،
شاید وقتی دیگر امکان رفتن به منزل آنان
به وجود میآمد که هرگز اتفاق نیفتاد و
آن میهمانی برای من بدون لذت گذشت،
همچون جوانیام! از کجا مرا یافته بود،
نمیدانم؟ دخترک اندکی رشد کرده بود و
هنوز در خود فرو رفته بود.
پشت در مطب ساعتی قبل از ورود بیماران،
خانمی و دختری جوان انتظار میکشند؛ در
لحظه اول آنان را به یاد نمیآورم .قد بلند
دختر و چاق شدن مادر که او را از حالت
تکیده خارج کرده بود ،باور نمیکنم زیبا
شده است ،از نگاه به من خجالت نمیکشد
اما هنوز کم حرف است .کیسهای پشت در
است چلوار سفید و تمیز از چیزی پر شده،
مادر به حرف میآید آقای دکتر شنیدیم
مطب باز کردهاید از کرمان آمدیم ،این پسته
از باغ خودمان است ،دسترنج خانواده که
شما را نیز از خود میدانیم .شیرینی مطب

است ،به داخل مطب نمیآیند ،پافشاری بی
فایده است و حق دارند ،دختر اجازه معاینه
نمیدهد( ،فقط برای دیدن شما آمدهام ،با
یک چشم زندگی میکنم ،دنیا آخر نمیشود)
خداحافظی میکنند ،همچون خواهر و
دخترم صمیمانه خداحافظی میکنند و
میروند و دیگر هرگز نمیبینمشان.
سه بار دختر اشک ریخت .در بیمارستان
فارابی ،در کرمان درمان و در مطب ،یک بار
برای خودش و دوبار برای قدردانی از من
که هنوز نیز قدر اشک بیماران را به درستی
در نیافتهام .شاید روزی دریابم ،زمانی که
دیر است ،اشکهایی که بایستی روح ما را
بشوید .زاللی آب را کسی میفهمد که خود
زالل باشد و بسیاری از ما نیستیم.

خاطره نویسی به زبان ساده

خاطره نویسی یكی از عامترین و صمیمانهترین راهها برای انتقال حس به وسیله نوشتن
است و هر كس میتواند با رعایت اصولی ساده و قواعدی محدود ،به سادهترین
شكل ،اتفاقات مهم زندگی خود را ثبت كند و خاطرات تلخ و شیرین زندگی همچون
پیروزیها و شكستها ،تجربیات تكرار ناشدنی ،حوادث مهم و عواطف و احساسات
را ماندگار كند.
فواید خاطره نویسی
 .1ثبت بهترین لحظههای زندگی از طریق خاطره نویسی :ذهن ما به سبب اطالعات
تازهای كه هر روز به آن میدهیم ،به طور خودكار برخی از اطالعات قبلی را پاك میكند؛
به همین دلیل بسیاری از این حوادث تلخ و شیرین را كه میتواند منشا آثار زیادی در
زندگی مان باشد ،از یاد میبریم .با نوشتن خاطرهها میتوان لحظههای تلخ و شیرین
زندگی را ثبت كرد.
 .2ثبت مسائل مهم اجتماعی برای آیندگان از طریق خاطره نویسی :خاطراتی كه در هر
دوره نوشته میشوند ،میتوانند وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و غیره آن دوره را تا حدی
برای آیندگان روشن سازند.
 .3بهرهگیری از تجربه :به وسیله خاطره نویسی و خواندن خاطرات گذشته میتوان از
تجربیات نهفته در بطن آن استفاده كرد و آنها را در زندگی روزمره به كار گرفت.
 .4افزایش قدرت دیدن و شنیدن :شخصی كه تالش میكند خاطره بنویسد ،باید این
توانایی را داشته باشد كه بیشتر و دقیقتر از بقیه ببیند و بشنود تا بتواند خاطره را به
گونهای بنویسد كه مخاطب آن احساس كند كه خود ،در آن فضا قرار گرفته است.
 .5افزایش مهارت در نوشتن :خاطره نویسی به رشد ،پیشرفت و افزایش توانایی انسان
در نوشتن كمك میكند و از این نظر ،نویسنده خاطره ،گامی به سوی نویسنده شدن
ادامه دارد...
برمیدارد.
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واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی که در سال 1388
تاسیس گردید ،یکی از علمیترین مراکز فراهمآوری سلولهای بنیادی
در کشور است که با بهرهمندی از امکانات نوین شامل نیروهای انسانی
متخصص و تجهیزات مدرن به ارتقای سطح علمی چشمپزشکی و
سایر علوم در زمینه سلولهای بنیادی میپردازد .این واحد در فضایی
به مساحت  520متر مربع در شمال بیمارستان و در مجاورت ساختمان
قدیم واقع شده است و شامل واحد مدیریت  ،S.P.Uکلینروم ،آزمایشگاه
ژنتیک ،آزمایشگاه نانوافتالمولوژی ،آزمایشگاه پروتئومیکس ،آزمایشگاه
حیوانات و بخش ترجمه میباشد.
مدیریت واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی S.P.U
در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بیمارستان و دانشگاه ،مدیریت انجام
طرحها و پروژههای تحقیقاتی ،پژوهشی و نظارت بر انجام امور مرتبط با
بخشهایزیرمجموعهومنابعانسانیواحد(مشتملبرمحققان،کارشناسان
و دانشجویان) با هماهنگی با ریاست و مدیریت بیمارستان صورت میگیرد.
این واحد تحت نظارت عالی رییس محترم بیمارستان فارابی ،دکتر محمود
جباروند و معاونت پژوهشی بیمارستان دکتر علیرضا الشیئی با مسئولیت
دکتر احد خوشزبان ،رییس واحد و آقای علیاکبر ضرابی ،مدیر اجرایی
واحد فعالیت میکند.
اتاق تمیز ()Clean Room
بسیاری از صنایع تولیدی مدرن اساسا به محیط عاری از آلودگی ذرات و
بدون باکتری نیاز دارند که این محیطها به وسیله اتاق تمیز فراهم میشود.
اتاق تمیز به صورت مشخص ،فضایی است که در عملیات ساخت داروها
و فرآوردههای بیولوژیک یا پژوهشهای علمی کاربرد دارد .اتاق تمیز واحد
فراهمآوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی مجهز به سیستم کنترل دما،
فشار و رطوبت و پیشرفتهترین وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی است و
افراد شاغل در این قسمت از واحد باید از لباسهای مخصوص استفاده
نمایند و فعالیتهای آنها تحت قوانین و استانداردهای ویژه صورت گیرد.
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
آزمایشگاه ژنتیک واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی در زمینه تشخیص
مولکولی موتاسیون ژنهای مرتبط با بیماریهای چشمی و ناهنجاریهای
ژنتیکی متمرکز شده است .از فعالیتهای دیگر این بخش میتوان به
تحقیق در حوزه ژنتیک بیماریهای چشمی و غیر چشمی ،سلولهای
بنیادی و بررسی مسیرهای پیامرسانی مرتبط با تمایز آنها و الگوی بیان
ژنی آنها ،همچنین مطالعات مولکولی روی سایر سلولهای سرطانی در
جهت اهداف درمانی اشاره کرد.
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آزمایشگاه نانوافتالمولوژی
در راستای نیاز به توسعه فنآوری در کشور و رسیدن به خودکفایی دارویی
و تجهیزات پزشکی ،بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی به
عنوان قطب علمی کشور اقدام به تاسیس آزمایشگاه نانوافتالمولوژی برای
تولید نانوداروها و تجهیزات چشمپزشکی با بهرهوری از دانش نانو نموده
است .زمینههای فعالیت این مرکز شامل سنتز نانوداروها ،نانوایمپلنتها،
نانومواد ،نانوپلیمرها و پوششدهی تجهیزات پزشکی با نانوذرات به
منظور بهبود کیفیت آنها باشد.
آزمایشگاه پروتئومیکس
با تکمیل پروژه ژنوم انسان مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار سلولها
در شرایط مختلف را نمیتوان از روی توالی ژنهای آنها پیشگویی کرد .رفتار
سلولیوتمامفعالیتهاییکهدرسلولانجاممیشود،برعهدهپروتئینهااست؛
در سالهاي اخير استفاده از فنآوریهاي ژنوميكس و پروتئوميكس دانش ما
را در زمينه مكانيسمهاي ملكولي در بیماریها افزايش داده است .همچنين اين
فنآوریهاي جديد به شناسايي بيوماركرهايي جهت تشخيص زود هنگام
و كشف الگوهايي براي پيشبيني نتايج روشهاي درماني ،كمك ميكنند.
بیمارستان فارابی همواره پذیرای علوم نوین در عرصه پزشکی بوده است.
تاسیسآزمایشگاهپروتئومیکسوبررسیطرحهایمستعددرارتباطباچشمو
بیماریهایچشمیبامحوریتپیشآگهی،تشخیصوکمکبهدرماندراین
واحد در حال ارزیابی میباشد.
آزمایشگاه حیوانات
آزمایشگاهحیواناتبخشیازواحدتحقیقاتیراتشکیلمیدهدکهنگهداریو
تکثیرحیواناتآزمایشگاهیدرآنمحیطانجاممیشود.درآزمایشگاهحیوانات
واحدفراهمآوریسلولهایبنیادیحیواناتآزمایشگاهیمهرهدارمانندموش
سوری ،همستر ،خرگوش ،رت ،خوکچه هندی و نیز دارای توان برنامهریزی
برایحیواناتاهلیووحشی(مانندگوسفند،سگومیمون)ودربعضیمواقع
گونههای آبزی جهت پروژههای تحقیقاتی ،آزمایشگاهی و آموزشی میباشد.
آزمایشگاهحیواناتواحدفراهمآوریسلولهایبنیادیدرسال 1388شروعبه
کارنمودوطیاینچندسالدههاپروژهتحقیقاتیباهمکاریسایردانشگاههای
کشور در آن اجرا شده است .این آزمایشگاه با دارا بودن بخشهای مختلف در
نوع خود در کشور منحصربفرد میباشد .نگهداری از حیوانات مورد آزمایش
در طرحهای تحقیقاتی ،فراهم نمودن بستر مناسب جهت انجام جراحیها و
تستهای تکمیلی ،هماهنگی با سایر بخشهای بیمارستان همچون بخش
آنژیوگرافی ،رادیولوژی و غیره جهت انجام این تستها به عهده مسئولین این
بخش از واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی میباشد.

بخش ترجمه
از جمله وظایف بخش ترجمه میتوان به این موارد اشاره کرد:
• ترجمه و ویرایش مقاالت واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی و انجام
امور مربوط به پذیرش مقاالت در ژورنالهای بین المللی و داخلی
• ترجمه مطالب تارنمای واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی
• انجام سایر مکاتبات مرتبط به  S.P.Uبا مراکز علمی خارج از کشور
پرسنل شاغل در واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی دکتر منصور
حیدری ،مسئول آزمایشگاه ژنتیک؛ دکتر مهرداد محمدپور ،مسئول
آزمایشگاه نانوافتالمولوژی؛ دکتر هدی عابدخجسته و دکتر رضا
روزافزون ،کارشناسان آزمایشگاه ژنتیک؛ دکتر سعید حیدریکشل ،مسئول
آزمایشگاه پروتئومیکس؛ خانم الهام دلریش ،کارشناس آزمایشگاه شیمی
و نانوافتالمولوژی؛ خانمها لیال آقاجانپور و سارا آقازاده ،کارشناسان
اتاق تمیز و خانم نسیم خطیبی ،کارشناس بخش ترجمه و آقای شاهرخ
کوثری ،مسئول پذیرش میباشند .همچنین خانم مریم کارآمد در اتاق
تمیز و خانمها هدی بهرامی و زینب ربیعی جهت فعالیتهای پژوهشی
در آزمایشگاه ژنتیک با این واحد همکاری میکنند.
پروژه های انجام شده در اتاق تمیز
• کشت سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان خرگوش و تزریق به
حیوان آزمایشگاهی جهت ترمیم شبکیه
• کشت سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان خوکچه هندی و نشاندار
کردن سلولها و تزریق به حیوان جهت شبکیه
• کشت  limbal stem cellو پیوند به بیماران جهت ترمیم قرنیه
• کشت و استخراج سلولهای بنیادی از بافت چربی و نشاندن سلول بر
داربست چربی و پیوند داربست به حیوان آزمایشگاهی
• کشت رتینوبالستوما و استخراج cell line
•کشتسلولهایبنیادیمشتقازمغزاستخوانوتزریقآنبهبیمارانارتوپدی
• کشت سلولهای بنیادی مشتق از اندومتر و تمایز آنها
• همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای انجام طرحهای مختلف
• همکاری با مرکز پیوند اعضا بیمارستان امام خمینی
• همکاری با دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای
انجام طرحهای مختلف
• کشت ژانت سل از تومور استخوانی
• همکاری با مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت
انجام طرح مشترک بین این دو واحد
• تهیه داروهای مکمل درمان مثل فاکتور رشد جهت بهبود آسیبهای قرنیه
پروژههای انجام شده و در حال انجام در آزمایشگاه نانوافتالمولوژی
• سنتز نانو ذرات سیلیکات و بررسی توان عبور آن از استرومای قرنیه؛ افقی
جدید برای درمان نو ر گزایی قرنیه و کوروئید
• درمان موضعی  Corneal Neovascularizationبا استفاده از نانوذرات
سیلیکات
• بررسی Safetyو Biocompatibilityنانوذرات سیلیکات در مدل حیوانی رت
• استفاده از  MTT Assayبرای بررسی  Safetyو Biocompatibility
نانوذرات با استفاده از سلولهای اپیتلیوم قرنیه انسان
• استحصال پروتئوم قرنیه و بررسی سازگاری بافتی آن جهت تقویت
داربست کالژنی استرومای قرنیه در مدل حیوانی
عناوین پروژههای مربوط به آزمایشگاه ژنتیک
• بررسی موتاسیون ژن معیوب  PAX6در مبتالیان به Congenital Aniridia
مراجعهکنندهبهبیمارستانفارابی
• بررسی همراهی بین  AMDو ژن های Complement factor H, Loc
 387715/ARMS2/HTRA1درجمعیت مراجعین به بیمارستان فارابی
• بررسی  miRNAدر رده سلولی مشتق از سرطان ،Retinoblastoma
افزایش بیان  TGIF2LXدر اثر مجاورت با داروی SD-208
• بررسی پلیمرفیسم در ژنهای مقاوم به دارو در افراد مبتال بهRetinoblastoma
• بیان افزایشی پروتئین  TGIF2LXدر سلول  Y79و اثر اینتراکشن آن با
داروی  Dioxineدر درمان رتینوبالستوما

• مطالعه جهش ژنهای  FAM83Hدر فرم های غیر سندرومیک اتوزومی
غالب آملوژنزیز ایمپرفکتا در  10خانواده ایرانی.
• بررسی موتاسیون ژن معیوب MYOCدر مبتالیان بهCongenital Glaucoma
مراجعهکننده به بیمارستان فارابی
• بررسی موتاسیون ژن معیوب  RB1در مبتالیان به بیماری رتینوبالستوما
مراجعه کننده به بیمارستان
طرحهای مربوط به آزمایشگاه پروتئومیکس
• تاسیس بانک اشک ایران
• شناسایی پروفایل پروتئینی (پروتئوم) اشک در جمعیت ایرانی با
استفاده از فنآوری پروتئومیکس
• استحصال پروتئوم استرمای قرنیه و بررسی سازگاری بافتی آن جهت
تقویت داربست کالژنی استرومای قرنیه در مدل حیوانی
• ارزیابی مکانیسم مولکولی درد در بیماریهای سطح چشم با تحلیل
پروتئومیکی اشک در مدل بیماری کراتکتومی فتورفراکتیو
پروژههای انجام شده در آزمايشگاه حيوانات
•بررسينقشسلولهايبنياديدرآسيبناشيازايسكميدرشبكيهخرگوش
• بررسي اثر تجويز ليتيوم مزمن و حاد در پيشگيري از آسيب سلولهاي
شبكيه در مدل حيواني ايسكمي ريپرفيوژن
• اثر هيپوتيروئيدي در افزايش حفظ سلولهاي شبكيه
• بررسي خاصيت آنتي باكتريال غشاي آمنيوتيكي انسان و اثر
سينرژيسمي آن با سيپرو فلوكساسين در محيط آزمايشگاهي( )in vitroو
تاثير آن در درمان خرگوشهاي مبتال به كراتيت سودوموناسي()in vivo
• بررسي استفاده از بنزوديازپينها (ميدازوالم) به عنوان  additiveبا
داروهاي بيحسي در ( peribulbarدر مدل حيواني)
• بررسي تغييرات هيستوپاتولوژي تزريق بوپي واكائين در عضله خرگوش
• بررسي نقش سلولهاي بنيادي در آسيب ناشي از ليزر در شبكيه
خوكچه هندي
• مقايسه اثر دو روش تزريق  intrastromalو  subconjuctivalداروي
 bevacizumab:avastinدر درمان نئوواسكوالريزاسيون قرنيه در مدل حيواني
• بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی و باکتریهای پروبیوتیک در
درمان استئومیلیت القا شده در تیبیای موش سوري
•مقايسهتزريقسابكنژكتيوال Sunitinibmalate:SUTENTدردوزهايمختلف
با Bevacizumabدر درمان نئوواسكوالريزاسيون قرنيه در Experimental Rats
• بررسی نقش اوپیوئیدهای درونزاد در اختالالت چشمی ناشی از
سیروز در موش صحرایی
• ساخت پالکهای براکی تراپی  I125برای درمان کانسرهای چشمی
• بررسی سازگاری بافتی پروتزهای کارگذاری شده در شبکیه بر اساس
مدل حیوانی
• ساخت و بررسی درون تنی نانوذرات پلیمری حاوی Bevacizumab
•تعیینالگویرهایشدارووارزیابیاثراتالکتروفیزیولوژیوهیستوپاتولوژی
ایمپلنتآهستهرهشکلیندامایسیندرناحیهخلفیچشمخرگوش
• ترمیم آکســـونهای عصب اپتیک قطع شده رت با پیوند
Olfactory Ensheathing Cells

• بازسازی شبکیه با استفاده از سلولهای بنیادی
• استفاده از تکنیک بیوفیزیکی پتانسیل برانگیخته از بینایی ()VEP
در جهت تشخیص اختالالت مسیر عصب بینایی در موشهای نژاد
ویستار مبتال به لوپوس پس از مصرف دارو متوتروکسات
• اثر کلروکین روی راه عصب بینایی در موشهای مبتال به آرتریت
روماتوئید توسط تکنیک پتانسیل برانگیخته از بینایی ()VEP
• مطالعه سلولهای مولر شبکیه در موش شبکور نژاد ویستار و مقایسه
آن با نمونه انسانی توسط تکنیک الکترورتینوگرام ()ERG
• مطالعه تاثیر داروی تاموکسیفن بر سلولهای گیرنده نوری شبکیه در موش
و مقایسه آن با نمونه انسانی توسط تکنیک پتانسیل برانگیخته از بینایی ()VEP
• ساخت و توصیف نانوفیبرهای سولفاستامید پر شده با  PVA/PLGAبا
استفاده از  coaxial electrospinningهممحور و استفاده از آن به عنوان
سیستم انتقال چشمی قابل تزریق
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بیمـــار عزیــز دل بیــــا در بر مــــا
			
ما واکــس زنیم کفشتــان بـــدو ورود
			
آنـکس که ندید چشـمش عینک زده ایم
			
چون شـکر خدا طـرح تحــول داریــم
			
اسلـــیت گرفتــه تا اکو ،لنز و گــراف
			
بنده طالـــع خویشیم در این قـحط دوا
			
در بــحـث حقــوق شامـالن خـدمـت
			
یک تیـم برای دفـع خـــاک از سرمـان
			
یـک تیــم دگـر برای صـید مــــاهـی
			
یک تیـم که تا امــــر تو را لیـست کند
			
اعجـــاز کنــد فاعـــل اعجــاب شود
			
صدها سخن و حدیث و بحث و تفسیر
			
اما همــگی در این مـیان مات شــدیـم
			
از بــس کـه نظـام مـند اجــرا گـشــته
			
هر لحــظه از این بـاغ رسیدسـت بـری
			
بایسـت در ایـن ورطــه حاصلخیــزی
			
درخواست جذبـی به جرایـــد بدهیــم

پیام همکاران
و پاسخ مسئوالن
بسیار خوب است که قسمتهای جدید در بیمارستان راهاندازی
میگردند همانند اتاق عمل  ،4ولی ای کاش در این اتاق عمل
الاقل سادهترین امکانات جهت استحمام بیماران و پرسنل نیز
ایجاد گردد.
امضا محفوظ

همکار محترم
تمام ساخت و سازهای بیمارستان براساس استانداردهای مدون
و زیر نظر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته
است.

20

ندا ی افرابی -پاییز 1393

بی غصــه قــدم بنه بـه فـرق سر مــــا
تکریم کنیمتـــان ِوری ِوری ِوری گــود
هر کس به تو گفت «تو»به او َچک زده ایم
مِن باب مریضــان گــل و سنبــل داریم
نجــل داریـم
اسبــاب نــکـو نه اینـکه ب ُ ُ
صــد تجـربه از عهـد تــفاضـل داریــم
صــدها تریبــون به سـان بـــلبـل داریم
یـک تیــم بـرای رفــــع مشـکل داریـم
با قصـــد بقــا ز آب و از گــِل داریــم
فرمـایـش تـو وظـیفـه کیـســـت کنــد
آن کــار که کــس را ضـرری نیست کند
صد سـاله شوی به دل خوشی گردی پیر
در طرح تحـول اســت که اثبـات شـدیم
از کتف و ز مچ جـملگـی اسـقاط شدیم
خـــوش مزه تـری از پـــی آ ِن دگـــری
کز تــاب و توان نمانــده دیــگر اثــری
مــرد کهــن و از پـــی آن گـاو نـــری

الزم به یادآوری است که کارکنان بیمارستان با وجود فشار
کاری زیاد ،از اجرای طرح تحول سالمت خشنود هستند.

طرح تحول سالمت به روایت آمیرزا

آمیرزا

بیان مشکل از ما
ارائه راهکار از شما
همکاران محترم
همان طور که می دانید بحران کم آبی در کشورمان یک چالش
کامال جدی است؛ حتی تصور تشنگی سخت و دلهره آور است،
تصور روزی که آب جیره بندی شود و ما مجبور باشیم ساعت ها
منتظر جاری شدن مقداری آب در شیرها شویم .درست است
که این روزها هنوز به آن شرایط دشوار نرسیده ایم اما با وجود
واقعیت های غیرقابل کتمان ،باید بسیار بیشتر از اینها نگران
کمبود آب باشیم .شما چه راهکاری برای مبارزه با این بحران
در بیمارستان فارابی پیشنهاد می دهید؟
راهکارهای خود را بنویسید و به دفتر نشریه تحویل فرمایید.

ن گاه
ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

مفهوم شاخص و انواع آن
شاخص در لغت معادل با معیار به معنای اندازه ،پیمانه و مقیاس
است که با آن چیزی را بسنجند .پس در این معنا عبارت خواهد بود
از واحد اندازه گیری و معیار سنجش .برای شاخص تعاریف متعددی
ارائه شده است که در همه آنها شاخص به عنوان نشانگر است و
تفاوت ها ،تغییرات ،میزان رشد ،پسرفت و یا ثبات را نشان می دهد.
برخی از این تعاریف عبارتند از:
 شاخص عبارت است از ابزاری که کیفیت اجرا یا میزان تحققهدف را نشان می دهد .این تعریف نشان می دهد که شاخص خودش
هدف نیست ،بلکه نشانگر تحقق هدف است.
 شاخص ها تعیین کننده سطح مطلوبیت و نقاط مورد انتظار در یکموضوع مشخص هستند.
 شاخص ها ابزاری برای سنجش میزان تحقق اهداف و صحتحرکت در مسیر تعیین شده می باشند.
شاخص ها داده نیستند .در واقع در ابتدایی ترین سطح داده ها قرار
می گیرند و با ترکیب آنها ،آمارها ساخته می شوند؛ با استفاده از
آمارها ،شاخص ها محاسبه می شوند.
شاخص ها کاربرمدار بوده و معموال بسیار کلی هستند .تغییرات و
نوسانات یک شاخص ،طی دوره های زمانی متوالی اغلب مهمتر از
مقدار آن در یک مقطع زمانی خاص است زیرا هشدارهای الزم با
مقایسه مقادیر شاخص طی دوره های زمانی مشخص می شود.
در شاخص گذاری الزم است موارد زیر را در نظر داشته باشیم:
 داده ها یا اطالعاتی که بر پایه آن شاخص مورد نظر محاسبهمی شود باید از پیش مهیا باشد یا بتوان آن را به سادگی و با تدوین
روش های ارزان به دست آورد.
 برای اینکه یک شاخص کارایی داشته باشد باید درباره چیزی باشدکه قابل اندازه گیری باشد.
 روش گردآوری و فرآوری داده ها و تدوین شاخص ها باید واضح،شفاف و مطابق استاندارد باشد.
 ابزار تدوین و پایش شاخص باید در دسترس باشد که شامل منابعمالی ،انسانی و فنی است.
 یک شاخص باید به سادگی قابل درک و منعکس کننده واقعیاتباشد.
 شاخص ها باید پاسخگوی نیازهای ما باشند .گاهی شاخص هاوجود دارند اما مصرفی ندارند .در واقع آنها باید اطالعات صحیح،
مناسب و مفیدی را جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار دهد.
 یک شاخص خوب باید قابلیت مقایسه داشته باشد ،قابل اعتمادبوده و تکرارپذیر باشد؛ با شاخص های دیگر قابلیت ترکیب داشته و
بتوان شاخص های کالن تر ایجاد کرد ،قابلیت اندازه گیری داشته و
دقیقا اهداف و سیاست های مورد نظر را اندازه گیری نماید .شرایط
نامطلوب و مساله ساز را نشان دهد و به دغدغه سیاست گذاران
جواب دهد.
شاخص ها در جهت تدوین سیاست ها و برنامه ریزی ها به کار
می روند .بررسی میزان پیشرفت برنامه ها و تحقق اهداف ،پیش بینی
وضعیت آینده ،نحوه اختصاص منابع و ارزیابی سرمایه گذاری ها،
شناخت نیازها و سنجش نحوه عملکرد سازمان از مزایای تعیین و

اندازه گیری شاخص است.
به منظور سنجش عملکرد یک سازمان ،آن را باید به عنوان یک
سیستم در نظر گرفت و براي هر یک از اجزای این سیستم ،یکسري
شاخص تعریف نمود؛ در واقع سیستم مجموعه اي از اجزای به هم
پیوسته است که براي تحقق هدف معینی استقرار می یابد .اجزای
اصلی هر سیستم عبارت است از درونداد ،فرآیند ،برونداد و پیامد.
بنابراین مهمترین تقسیم بندی ای که برای انواع شاخص ها در نظر
می گیرند عبارت است از:
الف -شاخص هاي ساختاري یا دروندادي
آنچه به عنوان زیرساخت ضروري براي فعالیت مطلوب و ارتقاي
سالمت مطرح است شامل منابع نیروي انسانی ،منابع تجهیزاتی،
منابع مالی و غیره خواهد بود و بدون آنها امکان طراحی و اجراي
برنامه ها و تامین اهداف وجود ندارد؛ نسبت تخت فعال به مصوب
یا نسبت تعداد کادر پرستاري در بخش هاي بستري به تخت فعال
نمونه هایی از شاخص های ساختاری هستند.
ب -شاخص هاي فرآیندي
فرآیند ،مجموعه فعالیت های متوالی و مرتبط بوده که محصول
خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به دروندادهای
خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم
می سازند .فرآیندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به
ماموریت سازمان طراحی شده اند تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی
مشتریان را تامین نمایند .برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های
مشتریان باید فرآیندهای موجود ،کارآیی و اثربخشی الزم را داشته
باشند .یک فرایند زمانی کارآیی الزم را خواهد داشت که به صورت
درست انجام گیرد و زمانی از اثربخشی برخوردار خواهد بود که به
صورت درست انتخاب و طراحی شده باشد .شاخص های فرآیندی
معیارهای ک ّمی هستند که نشان می دهند فرآیندها به درستی طراحی
شده و به طور صحیح اجرا می شوند .شاخص هایی نظیر متوسط
زمان ارائه خدمت یا نرخ کنسلی اعمال جراحی نمونه هایی از
شاخص های فرآیندی هستند.
ج -شاخص هاي پیامدي یا بروندادي
پیامدها ،ستاده ها يا نتايج فرآيندها هستند .پیامدها ،واقعیت مراقبت
انجام شده در مورد وضعیت سالمتی بیمار یا جامعه را نشان می دهد.
شاخص های پیامدی بیانگر آن هستند که خدمات مراقبت و درمان
چگونه ارائه شده است؛ به بیان دیگر ،نتایج مطلوب و نامطلوب
مراقبت و نیز کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار را نشان می دهد.
نسبت تعداد مرگ و میر به کل ترخیص شده ها و فوت شدگان،
نسبت ترخیص با رضایت شخصی به کل ترخیص شده ها ،نرخ
بروز عفونت بیمارستانی و درصد رضایتمندی بیماران از جمله
شاخص های پیامدی است.
عالوه بر این آنچه براي فعاالن عرصه سالمت و بویژه براي تصمیم
گیرندگان اهمیت دارد به اهداف مورد انتظار از برنامه ها با صرف
هزینه کمتر دست یابند؛ از این حیث ،اندازه گیری شاخص های
پیامدی و عملکردی برای مدیران سازمان ها از اهمیت بسزایی
برخوردار بوده و معیاری جهت ترسیم آینده سازمان خواهد بود.
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طاهره اجاغ
تکنسین دارویی

به این دالیل سیب بخورید!

سیب قرمز ،سیب سبز ،سیب زرد
هر سیبی خواص خودش را دارد .سیبهای پخته شده ویتامین ث
خود را از دست میدهند .سیب قرمز حاوی آنتوسیانین است که
تاثیر کوئرستین را باال میبرد .این ترکیبات که در چای سبز ،نار
و زردچوبه نیز وجود دارند با سرطان مقابله میکنند.

1

3

سیب همیار الغری

سیب ،کم کالری ،سرشار از آب و فیبر است و در واقع خاصیت
الغرکنندگی سیب نیز مدیون وجود فیبری به نام پتکین است .این
فیبر محلول باعث ایجاد سیری میشود .عالوه بر این پکتین جذب
چربی و قند را کاهش میدهد و باعث دفع بهتر میشود .متخصصان
تغذیه توصیه میکنند که سیب را قبل از غذا و بویژه قبل از شام یا
عصر میل کنید.

2

سیب و کاهش خطر ابتال به سرطان
سیب به دلیل داشتن آنتی اکسیدانها و بویژه پلیفنلها تاثیر مثبتی در
برابر برخی از سرطانها مثل سرطان ریه و کولورکتال دارد.

مصرف سیب و کاهش کلسترول
اصلیترین فیبر موجود در سیب یعنی پکتین در زمان گوارش غذا
سرعت جذب چربیها را کاهش میدهد .در واقع فیبرها ،چربیها را
محبوس میکنند و باعث میشوند که این چربیها دفع شوند .اثرات
آنتی اکسیدانی و ضد التهابی فالوونوییدهای موجود در سیب ،میزان
کلسترول خون را کاهش میدهد و از ابتال به بیماریهایی چون
آترواسکروز پیشگیری میکند.

4

فایده سیب برای قلب
سیب سرشار از پتاسیم است و به همین دلیل با فشار خون مقابله
میکند .به عقیده متخصصان تغذیه ،آنتی اکسیدانهای موجود در
سیب و بویژه پلی فنلها و کوئرستین جریان خون را بهتر کرده و
رگها را در وضعیت سالمتری نگه میدارند.

5

سیب و کاهش خطر ابتال به آسم
مصرف مرتب سیب در طوالنی مدت خطر ابتال به بیماریهای
تنفسی را کاهش میدهد .سیب به دلیل داشتن منیزیم و امگا 3جزو
قویترین ضد التهابها خواهند شد .این تاثیر ضد التهابی سیب با
آسیبهای وارد شده به نای مقابله میکند.

6
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سرکه سیب و مقابله با دیابت
سرکه سیب میزان کلسترول بیماران دیابتی را کاهش میدهد و در
کنترل مشکالت قلبی -عروقی ناشی از دیابت نوع دو نیز نقش دارد.
البته توجه داشته باشید که نمیتوان سرکه سیب را به عنوان داروی
ضد دیابت تجویز کرد؛ در واقع سرکه سیب در کنار ورزش و دیگر
مراقبتها از ابتال به دیابت پیشگیری میکند.

آموزش سالمت به بیمار
درباره اعتیاد چه می دانید؟

ماده مخدر چیست؟
نوعی ماده روانگردان است که روی مغز انسان اثر می گذارد و خُ لق،
فرایندهای رفتاری و تفکر را تغییر می دهد.
انواع مخدرها:
از انواع مواد مخدر ،کافئین ،حشیش ،هروئین ،تریاک ،شیره،
آمفتامین ها ،مرفین ،کدئین ،گراس ،ماری جوانا ،کوکائین ،کراک ،الکل
و غیره را می توان نام برد.
اثرات مواد مختلف:
الکل :بی قیدی ،عدم تعادل ،کندی زمان واکنش به محرک های
محیطی ،خشونت و تکلم بریده بریده است.
حشیش :اثر کوتاه مدت آن عبارتند از سرخوشی ،حرافی ،خنده زیاد،
عدم تعادل و تمرکز ،از دست دادن کنترل ،چشمان پفکرده ،اضطراب،
افزایش اشتها ،خشک شدن گلو و دهان و در دراز مدت ،ابتال به
بیماری دستگاه تنفس ،کاهش توانایی یادگیری و کاهش قدرت حافظه،
کاهش انگیزه در مطالعه و کار.
هرویین :اثر کوتاه آن :سرخوشی ،رهایی از درد ،احساس تندرستی،
تهوع ،استفراغ ،یبوست ،خواب آلودگی است .اثر بلند مدت آن :کاهش
میلجنسی در مردان ،ناتوانی جنسی در زنان و افزایش ابتال به ایدز.
تریاک و شیره سوخته :تغییرات رفتاری یا روانی سرخوشی و سپس
بیتفاوتی ،کجخلقی و پرخاشگری ،بیقراری یا کندی روانی -حرکتی،
کاهش احساس درد ،خارش ،خشکیدهان ،تهوع و استفراغ ،احساس
سنگینی در دست و پا ،انقباض مردمک چشمها ،کاهش فشارخون ،اختالل
در عملکرد شغلی و اجتماعی ،افزایش اشتها ،افسردگی ،توهم و هذیان.
آمفتامینها :سرخوشی ،احساس تندرستی ،افزایش فشارخون و ضربان
قلب ،تعریق ،دندان قروچه ،انقباض فکها ،تهوع و اضطراب است و
در دراز مدت :احساس رخوت و خواب آلودگی ،تارشدن دید ،آشفتگی
ذهنی،از دست دادن حافظه ،تکلم بریده بریده و کاهش میل جنسی.
علل تمایل به مواد مخدر:
افراد به علل زیادی مواد مصرف می کنند که مهمترین آن رسیدن به
«احساس بهتر» است .عواملی مانند بدی وضعیت اقتصادی ،نزاع های
خانوادگی ،عدم سختگیری والدین نسبت به مواد مخدر و مشکالت
رفتاری– هیجانی باعث افزایش تمایل به مواد مخدر می باشد.
درمان اعتیاد:
درمان اعتیاد شامل انتخاب یک روش سمزدایی همراه با درمان جامع روانی،
اجتماعی ،زیستی ،درمان نگهدارنده طوالنی مدت و پیگیری درمان است.

زینب چاوشی
کارشناس پرستاری

زیرنظر دکتر محمدجعفر محمودی

توصیه های الزم به بیماران در حال ترک:
 در دوره ترک :استراحت کافی ،تغذیه مناسب همراه با تفریح وشوخ طبعی ،خنده ،ورزش های سبک و شاد مانند شنا ،پیاده روی و
دوچرخه سواری داشته باشید.
 تغذیه مناسب (مصرف عسل ،موز ،شیرینی ،نوشابه های بدون گاز،گوشت کباب شده) که باعث تقویت شما می شود.
 رسیدگی به وضعیت ظاهری و آرایش سر و صورت همراه بااستفاده از عطرهای مالیم که باعث افزایش شادی ،نشاط و احساس
رضایت شما از خودتان و زندگی خواهد شد.
 استفاده از دوش متناوب گرم و سرد روزانه ،که موجب تحریک ترشحمواد کورتنی و افزایش توان مقابله با استرسها و شادی و نشاط شما
خواهد شد.
 گوش دادن به موسیقی مالیم در محیط آرام خانواده که موجبافزایش آرامش شما می شود.
 در صورت بروز هر گونه مشکل و وسوسه های شیطانی به پزشکمعالج و مشاور خود مراجعه کنید.
 در دوره سم زدایی (حدود یک تا دو هفته) بهتر است از مصرفترشی ،ادویه ،ماست ترش ،هندوانه ،خربزه ،آلبالو ،گیالس ،هلو،
زردآلو ،شلیل ،گوجه فرنگی ،تمشک ،توت فرنگی ،خیار ،کدو،
بادمجان و امثال آن خودداری کنید.
 در دوره ترک حتما فعالیت های لذت بخش و شادی آور وسرگرم کننده داشته باشید.
 دوره ترک را در محیط گرم و صمیمی خانواده بگذرانید و از رفتو آمد به محیط های آلوده و معاشرت با افراد معتاد و یا مکان هایی که
ممکن است ولع مصرف مواد را در شما زنده کند ،خودداری کنید.
 با انگیزه مثبت و اراده قوی مراحل ترک را پیگیری کنید و مطمئنباشید کلید درمان در درجه اول در دستان پرتوان خودتان است.
 با توکل بر خدا و توسل به دعا و نیایش موجب تقویت نیروهایمعنوی و افزایش توان جسمی خود شوید.
 با تمرین آرمیدگی عضالنی و مراقبه و خلسه قدرت اراده و اعتمادبه نفس خود را تقویت کنید.
 در صورت بروز هر گونه وسوسه مصرف مواد مخدر فورا تابلویایست ورود ممنوع را در ذهنتان مجسم کرده و توجه کنید که با
ورود مجدد به این جاده جریمه بسیار سنگین تری را باید بپردازید.
اگر مدت کوتاهی تحمل کنید ،برای همیشه آسوده خواهید بود.
 توصیه های درمانی را دقیقا رعایت نموده و در صورت بروزهرگونه مشکل به پزشک معالج و مشاور خود مراجعه کنید.
عوامل موثر در ترک موفق:
 یاد و ذکر خدا و توکل به خدا که آرامش دهنده دلهاست. انگیزه قوی. بررسی عوامل زمینه ساز فردی و اجتماعی. تقویت اعتماد به نفس و اراده و قاطعیت فردی. انجام فعالیتهای لذت بخش و نشاطآور مانند ورزش ،هنر و تفریح. مداخالت اجتماعی ،حمایت صحیح از طرف خانواده و دوستان،ایجاد شغل و درآمد.
 تنظیم خواب و استراحت  ،سرگرمی و کار به اندازه. -تغذیه خوب ،دوش روزانه و رسیدگی به سر و وضع ظاهری.
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درخت جینگو تنها جنس و گونه گیاهی بازمانده از تیره جینگو
می باشد .این درخت در ژاپن «ایکو» و میوه آن «جینان» نامیده
میشود و مظهر دیرپایی و عمر طوالنی است .چارلز داروین این
درخت را یک فسیل زنده نامید .این درخت مقاومت بسیار خوبی
در برابر آلودگیهای ناشی از اکسید گوگرد و حتی مواد رادیو اکتیو
از خود نشان میدهد .درخت جینگو اولین درختی بود که پس از
بمباران اتمی هیروشیما توسط امریکا ،شکوفه کرد .در طب سنتی
چین و ژاپن از بذر و برگهای آن استفاده میشده و به عنوان یک
گیاه دارویی یاد گردیده است .در حال حاضر در اکثر فارماکوپه ها
و مراجع علمی از برگ ها و دانههای جینگو به عنوان دارو یاد شده
است و در حال حاضر داروهای حاصل از این گیاه از پر فروشترین
داروهای اروپا و امریکا محسوب میشود.

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

arab.mplants@gmail.com

بیماریهای روحی و روانی استفاده شده و به عنوان افزایش دهنده شادابی
و تقویت روح انسان معرفی شد .در صنایع مدرن دارویی کشورهای
توسعه یافته از مواد موثره برگهای این درخت داروهای متعدد به صورت
قرص،کپسول و شربت برای تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری آلزایمر
تهیه میشود .تاثیر مواد موثره برگهای جینگو در جلوگیری از تخریب
رگها ،معالجه بیماریهای مربوط به گردش خون و زنگ زدن گوش
(وزوز کردن گوش) در سنین باال مورد تایید قرار گرفته است .در بعضی
منابع خواص ضد باکتری ،هضم کننده ،ضد سرطان ،افزایش باروری در

جینگو ،فسیل زنده
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ترکیبات شیمیایی :برگها و میوههای جینگو مواد شیمیایی متنوعی
از جمله ترپنها ،فالونوئیدها و اسیدهای آلی را ساخته و در خود
ذخیره میکند .میوههای رسیده آن حاوی مقادیر زیادی اسید
بوتانوئیک و اسید هگزانوئیک است که سبب ایجاد بوی نامطبوع و
تهوعآور در در میوه آن میگردد.
خواص درمانی :در گذشته بسیار دور در درمان آسم ،سرفه و به عنوان
مسکن درد استفاده شده است .در یونان قدیم از این گیاه برای درمان
زخمها و ضایعات پوستی مانند کک و مک و زخمهای سر استفاده
میکردند .طی  30سال گذشته تحقیقات بالینی گستردهای روی اثرات
درمانی جینگو انجام گرفته است .عصاره برگهای آن در درمان
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خانمها ،ضد اسپاسم و ضد آلرژی نیز گزارش شده است.
توصیه میشود تنها از محصوالت استاندارد و با دوز معین استفاده
شود ،نه از برگ گیاه و دمکرده یا جوشانده آن .مصرف محصوالت
جینگو در حد دارویی دارای عارضه جانبی نبوده و عوارض محدود به
صورت حساسیتهای پوستی ،اسهال ،سردرد ،بی خوابی ،اضطراب،
تهوع و مشکالت روده و معده گزارش شده که این عوارض با قطع
مصرف دارو برطرف میشود .دقت شود بدون مشورت با پزشک آن
را به کودکان تجویز نکنید.
منابع:
تولید وفرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد چهارم
پرورش گیاهان دارویی ومعطر ،مهندس ساسان جعفرنیا

اصطالحات چشم پزشکی

قسمت پانزدهم

Choroidal crescent

هالل مشيميه اي دور ديسك اپتيك
Cupping

فنجاني شدن يا فرو رفتگي ديسك اپتيك
Herpes Zoster Ophthalmicus: HZO

زوناي چشمي :زونايي كه عصب  5را درگير مي سازد و همراه
بثورات در مسير عصب (نواحي پيشاني ،پلك ،قرنيه و بيني) و درد
شديد مي باشد.

هانیه دلشاد -دکتر سیدفرزاد محمدی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی-عضو هیات علمی

Optic nerve coloboma

كولوبوم عصب بينايي

Neovascularization of the optic Disc: NVD

نئوواسكوالريزاسيون (نو -رگزايي) ديسك اپتيك
Optic atrophy

آتروفي عصب بينايي

Optic nerve dysplasia

ديسپالزي عصب بينايي؛ خوب تشكيل نشدن مادرزادي (ناهنجاري)
عصب بينايي
Optic neuritis

Optic disc/Papillae

محل خروج عصب بينايي و وريد مركزي
شبكيه از کره چشم به داخل حدقه و ورود
شريان مركزي شبكيه؛ اين ناحيه درك نور
ندارد و معادل نقطه كور در ميدان بينايي است.
Optic foramen

سوراخ بينايي كه عصب بينايي از آن از حدقه وارد جمجمه ميشود.
Optic neuropathy

نوريت اپتيك :التهاب عصب بينايي
Papillitis

پاپيليت :نوع خاصی از نوروپاتی عصب
بینایی که در آن سر عصب و عالیم بیمار
نشان از التهاب دارند.
Papilledema

پاپيلادم :تورم غير التهابي سر عصب بينايي كه ميتواند بر اثر افزايش
فشار داخل جمجمه باشد.

نوروپاتي عصب بینایی

Arteritic Ischemic Optic Neuropathy: AION

نوروپاتي آرتريتيك ايسكميك عصب بينايي :سكته سر عصب بينايي
به دليل التهاب جدار شريان خون رساننده به سر عصب بينايي است.
اين التهاب در زمينه واسكوليتي با عنوان Giant Cell Arteritis: GCA
اتفاق ميافتد و يكي از اورژانسهاي چشمپزشكي است .هرچند
نميتوان براي چشم مبتال ،درمان قابل توجهي انجام داد؛ به دليل اينكه
در بسياري از موارد دوطرفه است ،ميتوان چشم مقابل را نجات داد.

Relative Afferent Pupillary Defect:
RAPD or APD/Marcus-Gunn pupil

اختالل مسير آوران رفلكس نوري مردمك :با تاباندن نور از روي
چشم اول به روي چشم دوم اگر مردمك چشم دوم به جاي اينكه كمي
منقبضتر شود يا همان قدر منقبض بماند ،گشاد شود اين تست مثبت
است و نشاندهنده آسيب عصب بينايي يا آسيب گسترده در شبكيه
چشم دوم است .نام ديگر اين آزمون تست ماركوسگان است و گاهي
در محاوره به آن “ ”APDهم ميگويند.
Tilted Disc

نوعي از هيپوپالزي ديسك كه اتصال ديسك به كره چشم به صورت
زاويهدار ايجاد ميشود.
Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy: NAION

نوروپاتي غيرآرتريتيك ايسكميك عصب بينايي؛ سكت ه سر عصب
بينايي با مكانيسم آترواسكلروز

منبع :فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی ،تهران :انتشارات تیمورزاده
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خـانم های شـاغل
بین کـار و زندگـی تان
تـعادل برقرار کنید!
1

حبیبه باقری
مشاور کودک و نوجوان
با آنکه امروزه کار کردن بیرون از خانه زنان در فرهنگ ما پذیرفته
شده است اما تعداد زیادی از زنان شاغل ایرانی ،همچون زنان
دیگر نقاط جهان ،به دلیل عهده دار بودن همزمان مسئولیت های
زندگی خانوادگی و وظایف شغلی ،در ایجاد تعادل و هماهنگی
میان این دو جنبه زندگی خود دچار مشکل می شوند.
نکات ذکر شده در این مطلب ،می تواند راهنمای خوبی برای
ایجاد تعادل بین کار و زندگی باشد.

اولویت هایتان را مشخص کنید
برای این کار از خودتان بپرسید که اگر من میتوانستم در زندگیام
تنها روی یک چیز تمرکز کنم ،آن چه بود .اگر میتوانستم انتخاب
دومی نیز داشته باشم ،کدام مورد را ترجیح می دادم .انتخاب سوم،
چهارم و پنجم چه گزینههایی را شامل میشد.
اگر از روی تعقل و با صداقت به این پرسشها پاسخ دهید .فهرستی
از پنج اولویت اصلی زندگیتان پیش رو خواهید داشت .مواردی
که ممکن است در فهرست شما جای داشته باشند ،عبارتند از
فرزندان ،همسر ،امور معنوی ،شغل ،سالمتی ،هنر و غیره.

3

2
فعالیت های غیر ضروری را کنار بگذاریم
شما هر اندازه هم که انسان توانایی باشید ،نمیتوانید
به صورت همزمان روی چند موضوع تمرکز کنید
و به فعالیتهای مربوط به آنها بپردازید .زمانی که
فهرستی از اولویتهایتان تهیه میکنید ،ممکن است
پی ببرید که تا به حال بخش زیادی از زمانتان را
به فعالیتهایی میپرداختهاید که هیچ تاثیر مثبتی در
اولویتهای شما نداشتهاند؛ به طور مثال ممکن است
به این نتیجه برسید که الزم است از این پس زمان
کمتری را صرف دیدن تلویزیون یا تماسهای غیر
ضروری کنید.

برنامه ریزی روزانه را فراموش نکنید
هر شب پیش از خواب فهرستی از فعالیتهایی که باید
روز بعد در محل کار و خانه انجام دهید و زمان الزم
برای هرکار را بنویسید و با واقعبینی فقط به فعالیتهای
مهمتر بپردازید .اگر در فهرست شما مواردی باشد که
در پایان روز ،توانسته باشید تنها بخشی از آنها را انجام
دهید ،مسلما موجب ایجاد یا افزایش احساس نارضایتی
در شما خواهد شد .نگویید من زمانی که سرم شلوغتر
است ،بهتر کار میکنم ،واقع بینی یکی از اصول اولیه
موفقیت است.

4
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از دیگران کمک بگیرید
شما با همراهی همسرتان تصمیم به کار کردن گرفته اید؛ به همین خاطر می توانید
از او نیز در انجام کارهای خانه و رسیدگی به امور فرزندان کمک بگیرید .شستن
ظروف ،آماده کردن غذا ،نظافت منزل و غیره ،وظایفی هستند که بهتر است آنها را
با همسرتان تقسیم کنید تا موفق باشید؛ در صورتی که شما محدودیت مالی ندارید
می توانید از پرستار بچه نیز برای رسیدگی به امور منزل و فرزندتان کمک بگیرید؛
بدین ترتیب شما زمان آزاد بیشتری خواهید داشت .سپردن مسئولیت های کوچک
به کودکان نیز باعث ایجاد حس مسئولیت پذیری در آنان می شود .فکر نکنید مادر
خوب کسی است که همه کارهای فرزندانش را انجام دهد!

6
زمانی را به خودتان اختصاص دهید
حتما می گویید من وقتی برای اختصاص دادن به
خودم ندارم؛ شاید این کار کمی از وقت شما را
بگیرد اما پرداختن به ورزشی که دوست دارید ،گوش
دادن به موسیقی مورد عالقه تان و یا زدن یک چرت
کوتاه باعث بازیابی انرژی شما شده و کمک می کند
که بتوانید با سرعت و نیروی بیشتری به کارهایتان
بپردازید.

کمالگرا نباشید
هیچ زنی قادر نیست هم کارهای منزل و هم کارهای اداری
خود را بدون هیچ کم و کاستی هماهنگ کند ،بنابراین خود
را مقصر ندانید .اگر امروز خسته اید و قادر نیستید آشپزی
کنید ،ایرادی ندارد که هر چند وقت یک بار از بیرون غذا
سفارش دهید یا غذای حاضری بخورید؛ در ضمن چند لکه
کوچک روی میز تاثیر زیادی در احساس خوشبختی همسر
و فرزندتان ندارد.

5

7
زمانی را به همسر و فرزندتان اختصاص دهید
هر اندازه هم که شما در کارتان موفق باشید ،باز هم به خانواده ای
گرم و صمیمی نیاز دارید که باعث ایجاد انگیزه و رفع خستگی تان
بشوند .زمانی را به صحبت کردن با فرزندتان در مورد وقایع روزانه
اختصاص دهید .این کار باعث ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه
میان شما و فرزندتان شده و از به وجود آمدن مشکالتی که در آینده
زمان و انرژی بیشتری از شما خواهد گرفت ،جلوگیری می کند.

8
نه گفتن را یاد بگیرید
بهتر استبرنامههایتان رابا نزدیکان در میان
بگذارید .شما هر چه قدر هم که وقت
داشته باشید باز هم نمیتوانید پاسخگوی
تمامیدرخواستهایدیگرانباشید.دیدو
بازدیدها را به آخر هفته موکول کنید.

9
مرحله به مرحله پیش بروید
جنبه هایی از زندگی تان را که الزم است برای
رسیدن به تعادل تغییر دهید ،مشخص کنید
و مراحل رسیدن به وضعیت مطلوب را نیز
یادداشت کنید و به خاطر داشته باشید که هیچ
تغییری یکباره اتفاق نمی افتد .فراموش نکنید
که پس از انجام موفقیت آمیز در هر یک از
مراحل به خودتان پاداش دهید.

10
آماده وقوع رخدادهای غیر منتظره باشید
همیشه برنامهای برای عملکرد مطلوب در مواقع اضطراری
مثل نبودن همسرتان ،انجام امور بیمهها ،تعمیرات خودرو
وغیره داشته باشید تا در این مواقع غافلگیر نشوید .یادتان
باشد نکته مهم در شرایط اضطراری شناسایی بههنگام
منابع آنهاست؛ به عنوان مثال شاید در حالت عادی تمایلی
به این نداشته باشید که بچهها را با خانم همسایه به مدرسه
بفرستید اما در مواقع اضطراری بد نیست به گزینههایی از
این دست نیز فکر کنید تا از عهده مسائل بر بیایید.
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در مجالت شهر چه خبر؟

افزایش سن
و افزایش احساس شادمانی

زندگی نو -شماره 138

پايگاه اينترنتى «بى بى سى نيوز» به نقل از پايگاه پزشكان
بدون مرز گزارش داده با وجود نگرانى درباره سالمت،
درآمد و تغيير موقعيت اجتماعى ،بيشتر افراد با رسيدن به
كهولت و سالمندى شادتر مىشوند.
روانشناسان دريافته اند كه سالمندان مىتوانند بهترين بهره
را از زمان باقى مانده خود ببرند و از موقعيت هايى كه
آنها را غمگين و مضطرب مىكند دورى ورزند؛ به گفته
روانپزشكان ،بسيارى از افراد سالمندى را با نگرانى و
ترس ارزيابىمىكنند؛ در حالي كه پژوهش ها و مطالعات روانپزشكان درباره احساسات
وافزايش سن حكايت از آن دارد كه سالمت ذهنى و روانى افراد به استثناى مبتاليان به
آلزايمر و بيمارىهاى مربوط به آن ،با گذشت سن ،بهبود مىيابد و سالمندان همچنين
در مقايسه با جوانان كمتر دچار احساسات منفى مىشوند و در كنترل و به تعادل
رساندن احساسات خود موفق تر هستند.
فرهنگیان -آبان 1393

پاک کن های خطرناک!
پژوهشی که به وسیله  ۱۴۰عضو گروه تحقیقاتی منتشر شده ،نشان میدهد موادی شیمیایی
به نام فتاالتسها ( )Phthalatesدر همه وسایل شخصی و غیر شخصی افراد وجود دارند
که میتوانند به روشهای مختلف به بدن نفوذ کند.
تصور کنید کودکی در کالس درس مدرسه نشسته است ،او مدادش را که دارای پاک کنی
در انتهای آن است ،بر میدارد و ناخودآگاه میجود ،بنابراین مواد شیمیایی که اصوال به
سم تبدیل میشوند ،در بزاق دهان حل شده و به داخل بدن نفوذ میکنند ،به این طریق
مشکالت زیادی برای کودک به وجود میآید.
ن مدادها سه برابر
مطالعه انجام شده در آزمایشگاههای شیمیایی برلین آلمان نشان داد پاک ک 
بیش از سایر وسایل شخصی کودکان ،حاوی فتاالتسها هستند.
نگرانی در خصوص فتاالتسها تازگی دارد و محققان یادآور شدند مواد موجود در
پاک کنها که حاوی مقدار زیادی فتاالتسها هستند ،تا حدی نگرانیها را افزایش دادهاند.
بنابراین محققان در صدد ممنوع کردن ساخت آنها هستند.
به هر حال پژوهشگران به والدین هشدار دادند تا در این خصوص مراقبتهای خود را
افزایش داده و تا حد امکان جلوی استفاده از این مدادپاککنها توسط کودکان را بگیرند.
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تازه های علمی
عینک مطالعهای
که درون چشم
کاشته میشود

محققان آمریکایی لنز کوچک دوناتشکلی
طراحی کردهاند که درون چشم کاشته شده
و نیاز به استفاده از عینک را در افراد مبتال
به پیرچشمی مرتفع میکند.
یکی از بیماریهای چشمی مرتبط با افزایش
سن ،پیرچشمی ( )Presbyopiaاست که
منجر به کاهش توانایی چشم در تمرکز بر
اشیاء نزدیک شده و انجام کارهای ساده
مانند مطالعه را دشوار میکند.
برای برطرف کردن تاری دید بدون نیاز به
استفاده از عینک مطالعه ،لنز دوناتشکل
 Kamraبه قطر  3/8میلیمتر و دارای حفره 1/6
میلیمتری در قسمت مرکز طراحی شده است.
برای کاشت این لنز درون چشم ،برشی بر
روی قرنیه داده شده و لنز نازک زیر این
الیه کاشته میشود؛ کل عمل تنها  10دقیقه
به طول میانجامد.
نتایج آزمایش بالینی لنز  Kamraروی 507
بیمار  40تا  60ساله مبتال به پیرچشمی در
آمریکا ،اروپا و آسیا در مدت سه سال نشان
میدهد ،استفاده از این لنز تا  83درصد دید
نزدیک افراد را بهبود میبخشد.
اکثر افراد پس از کاشت لنز قادر به خواندن
روزنامه بدون نیاز به استفاده از عینک بودند؛
این لنز دید نزدیک را بهبود بخشیده و تاثیر
منفی بر دید دور از جمله هنگام رانندگی ندارد.
محققان هنوز موفق به دریافت مجوز
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAبرای
فروش این لنز در آمریکا نشدهاند اما فروش
این محصول در اروپا ،آسیا و آمریکای
جنوبی آغاز شده است .فناوریهای مشابهی
نیز برای کمک به بیماران مبتال به پیرچشمی
طراحی و مورد آزمایش قرار گرفته است؛
لنز قطره باران ( )Raindropساختاری شبیه
قطره داشته و از مادهای به نام هیدروژل
ساخته شده است.
با استفاده از قطره بیحسی و بدون نیاز به
بیهوش کردن بیمار ،از طریق یک لیزر
مخصوص برش دقیقی روی قرنیه ایجاد
شده و ایمپلنت قطره باران روی قرنیه قرار
میگیرد؛ در نهایت برش مجددا روی قرنیه
بازگردانده میشود.
نتایج این دستاورد در نشست ساالنه آکادمی
چشمپزشکی آمریکا ( )AAO2014ارائه شد.
منبع:
http://isna.ir/fa/news/93072916485

آب مروارید از نظر علمى يعنى ايجاد هر نوع
كدورت در عدسى چشم كه در اثر ضربه،
مصرف برخى داروها ،قرار گرفتن در معرض
تابش مستقيم نور خورشيد و باال رفتن سن
اتفاق مىافتد ،سرعت ایجاد آب مروارید
در افراد مختلف فرق میکند و حتی ممکن
است بین دو چشم نیز متفاوت باشد .اغلب
آب مرواریدهایی که با افزایش سن ایجاد
میشوند طی چند سال بتدریج به وجود
میآیند .سایر آب مرواریدها بخصوص در
افراد جوان یا در بیماران مبتال به بیماری
قند ممکن است به سرعت و طی چند ماه
باعث کاهش دید شوند .بنابراین پیشبینی
دقیق سرعت پیشرفت آب مروارید امکان
پذیر نیست .اما آیا کاتاراکت یا آب مروارید
میتواند با تغذیه در ارتباط باشد؟ بله
تغذيه از چند راه ميتواند زمينه بروز آب
مرواريد را فراهم آورد .عدم مصرف
غذاهای حاوی برخی آنتیاکسیدانها به
عنوان یکی از علل احتمالی پيدايش يا تشديد
اين بيماري مطرح میشود .همچنین اگر
فردي دیابت کنترل نشده دارد ،اين دیابت
کنترل نشده میتواند منجر به نوع خاص
از کاتاراکت شود .پس کنترل دیابت با
تغذيه و ورزش و دارو میتواند از
این نوع بیماری جلوگیری نماید؛
همچنین باید در مصرف
غذاهاي پرچرب و شیرین
محدوديت به خرج داد و
کالری دریافتی متناسب
با فعالیت بدنی باشد.
مصرف زياد غذاهاي
شيرين نيز در افرادي
که مبتال به ديابت
هستند يا کساني که
خود نميدانند ديابت
دارند؛ به طور غيرمستقيم
سبب آسيب به عدسي
چشمشان ميشود؛ از اين
رو زيادهروي و عدم کنترل
در مصرف غذا سبب باال رفتن
قند و آسيب تدريجي به اين عضو
ميشود .بنابراین چون رژیم غذایی در
تمام موارد ذکر شده باال دخیل است با داشتن
رژیم غذایی سالم و استفاده ازآنتیاکسیدانها
میتوان احتمال بروز این بیماری را کاهش
داد.
آنتیاكسیدانها مولكولهایی هستند كه
با خنثی كردن رادیكال های آزادمانع اثر
مخرب آنها بر سلولهای بدن میشوند؛
آنتیاکسیدانها مانند جارو در برابر
رادیکالهای آزاد عمل میکنند و باعث
از بین رفتن رادیکالهای آزاد و نوسازی
سلولهای تخریب شده ،میشوند .از آنتی
اکسیدانهای مهم بدن ویتامینهای E،AوC

تغذیه و آب مروارید
میباشند که برخی از مطالعات نشان دادهاند
این ویتامینها احتمال بروز کاتاراکت را
کاهش میدهد.
توصيه ميشود براي دريافت آنتياكسيدانها
ازسبزیها و میوههای تازه و مواد غذایی
طبيعي حاوی این آنتیاکسیدانها استفاده
شود تا حد امكان از مصرف مكملهاي
دارويي خودداري شود ،مگر درصورت
لزوم و با تشخيص و تجويز پزشك .مصرف
خودسرانه مکملها به هیچ وجه توصیه
نمیشود.
کمبود ویتامین A
گزروفتالمی یا خشکی قرنیه ،شبکوری،
کاهش بینایی در شب و نابینایی همگی از
عوارض کمبود ویتامین  Aهستند و متاسفانه
افراد زیادی را در کشورهای در حال توسعه
دچار مشکل کرده است .ویتامین  Aو
پیشسازهای آن در مواد غذایی مانند میوه

و سبزیهایی به رنگ زرد و نارنجی مثل
هویج ،زرد آلو ،انبه ،شیر و لبنیات ،جگر،
ماهی ،زرده تخم مرغ و همچنین انواع
سبزیهای برگ سبز یافت میشود .پیشساز
ویتامین در مواد گیاهی یافت میشود و در
بدن به ویتامین تبدیل میشود.
این ویتامین همچنین به عنوان یک
آنتیاکسیدان قوی ،از سلولهای بدن از
جمله سلولهای چشمی در مقابل آسیب
رادیکالهای آزاد که هر روز سلولها را

به مناسبت روز جهانی بینایی
سمیه اسدی
کارشناس تغذیه
تهدید میکنند ،محافظت میکند.
در مورد هویج الزم است این نکته توضیح
داده شود که هویج حاوی پیشساز ویتامین
 Aیعنی بتا کاروتن است و در بدن این
پیشساز به ویتامین  Aتبدیل می شود و
بسیاری از مواد غذایی دیگر نیز حاوی
ویتامین  Aو پیشسازهای آن هستند اما در
مورد هویج به دالیل نامعلوم تبلیغات زیاد
صورت گرفته است .اگر شما هویج دوست
ندارید نگران نباشید،مواد غذایی زیاد
دیگری وجود دارند كه حاوی مقدار زیادی
ویتامین  Aالزم برای سالمت چشم هستند.
ویتامین E
یکی از مهمترین و قویترین آنتی
اکسیدانها محسوب میشود .این
ویتامین نقش قابل توجهی در
سوخت و ساز طبیعی تمام
سلولها دارد و در ارتباط
با بسیاری از مواد مغذی
دیگر عمل میکند .این
مجموعه ،سیستمی را
تشکیل میدهند که
بدن را در مقابل اثرات
مخرب گونههای فعال
محافظت
اکسیژن
میکند.
موادی مثل روغنهای
گیاهی از قبیل روغن
آفتابگردان و زیتون روغن
جوانه گندم ،ذرت و بادام،
آجیل تازه (فندق ،بادام،گردو)،
اسفناج ،کلم پیچ ،سویا و سیبزمینی
دارای مقادیری از این ویتامین میباشند.
منابع غذایی حاوی ویتامین c
توت فرنگی ،کلم بروکلی ،گریپ فروت،
گوجه فرنگی ،انبه ،لیمو ،گل کلم ،سیب
زمینی ،هندوانه ،اسفناج ،کلم ،نارنگی و
مرکبات ،کیوی و دیگر میوهها و سبزیها،
منابع گیاهی دارای ویتامین  cو جگر منبع
حیوانی دارای ویتامین  cاست.
نگهداری طوالنی مدت در یخچال ،پختن،
گرمای هوا ،نور و دخانیات باعث از بین
رفتن این ویتامین میشوند .از این رو
افراد سیگاری به این ویتامین نیاز بیشتری
دارند.
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آموزش عکاسی

راههاي صحيح
دست گرفتن دوربين

ابوالقاسم پوریانی
پرستار

بچسبانيد ،زيرا با باز بودن آرنج ها ،بخصوص در محل پر ازدحام
امكان تصادم با عكاس افزايش مي يابد.

• براي جلوگيري از اين كار چند راهكار اساسي و موثر
وجود دارد:

با ورود دوربین های عکاسی حرفه ای و نیمه حرفه ای که از نظر
اندازه و وزن بزرگ تر و سنگین تر از دوربین های خانگی هستند،
مهم است که بدانیم برای گرفتن بهترین عکس ها چگونه این گونه
دوربین ها را در دست بگیریم.
اولين كار براي شروع عكاسي ياد گرفتن اين نكته است كه چگونه
بايد دوربين را در دست بگيريم ،يعني دقيقا همان نكته اي كه بسياري
از افراد به آن توجه ندارند.
اهميت درست دست گرفتن دوربين را زماني درك خواهيد كرد كه
تعدادي از بهترين عكس هايتان تار شده باشد.
اكثر دوربین های ديجيتال خانگي به لرزش بسيار حساس هستند
و كوچك ترين لرزش در هنگام عكاسی باعث تار شدن عكس
مي شود.
سمت راست دوربين را با دست راست ،طوري نگه داريد كه از
انگشت شست ،براي جلوبردن فيلم در دوربین های مونولوگ SLR

و از انگشت اشاره براي فشردن دكمه شاتر استفاده شود و همچنین
مي توان از دو انگشت اشاره و شست براي تغيير جدول سرعت
شاتر بهره گرفت .زير دوربين را با كف دست چپ نگه داريد و با
انگشت شست و اشاره واضح سازي لنز و تغيير ديافراگم را انجام
دهيد.
هنگامي كه دوربين در حالت عمودي است ،سمت چپ بدنه دوربين
در كف دست چپ قرار مي گيرد .براي محافظت كامل از دوربين
بهتر است ابتدا بند دوربين دور مچ دست پيچيده شود تا اگر به هر
دليلي دوربين در حالت افقی و عمودی از دست عكاس آزاد شد
روي زمين سقوط نكند.
هنگامي كه دوربين را افقي در دست گرفته ايد ،آرنج ها را به بدن
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 -1هنگام دست گرفتن دوربين نکته مهم اين است كه دوربين را با
هر دو دست گرفت و طوري اين كار را بايد انجام داد كه دوربين در
هيچ جهتي حركت ننمايد و در ضمن شما بتوانيد به راحتي به تمام
قسمت هاي دوربين دسترسي داشته باشيد.
 -2هنگام عكاسي هرچه فاصله دوربين تا بدن عکاس بيشتر شود
امكان لرزش نيز بيشتر مي شود و برعكس هرچه دوربين را به بدن
خود نزديك تر نماييد لرزش كمتري به دوربين منتقل مي شود ،چون
می تواند به عنوان یک تکیه گاه عمل نماید.
 -3هرچه از زوم (بزرگنمایی) بيشتري در عكاسي استفاده كنيد حتی
لرزش هاي بسيار كوچك نيز اثرات مخربي روي عكس شما خواهد
گذاشت و در اين مورد باید دقت بيشتري در نگه داشتن دوربين به
خرج داد.
هنگام دست گرفتن دوربين هاي خانگي بايد به اين نكته توجه كرد
که يك دست را زير و كنار دوربين قرار داد تا از حركت اضافی
دوربين جلوگيري شود.
نکته مهم در کاهش لرزش دوربین هنگام عکاسی این است که نفس
خود را هنگام تمرکز روی موضوع کنترل کنید .هرچه تمرکز بیشتری
داشته باشید بازو و دست شما کمتر خواهد لرزید.
می توانید براي كاهش لرزش دوربين در حین عکاسی از تكيه گاه ها
استفاده نماييد.يكي از بهترين تكيه گاه ها سه پايه عكاسي است؛ با
استفاده از سه پايه و تايمر دوربين مي توانيد از بابت منتقل نشدن
لرزش دست به دوربين كامال مطمئن شويد.
هنگام عکاسی به حالت ايستاده به منظور کاهش لرزش دوربین بايد
پاها را كمي باز كرد تا به حفظ تعادل بدن كمك نمايد.
هنگام عکاسی به حالت نشسته بايد طوري قرار بگيريد كه بيشترين
تعادل و كمترين لرزش را داشته باشيد.
هنگام عکاسی به حالت درازكش نيز نحوه صحيح دست گرفتن
دوربين را در عكس مشاهده مي كنيد.

آب درمـانی شگفت انگیز
هر روز شش لیوان آب ( 6لیوان) معادل  1/5لیتر آب
نوشیده و به این ترتیب از خوردن دارو  ،قرص ،تزریق،
تشخیص پزشکی ،ویزیت دکتر و غیره
اجتناب کنید.
قبل از انجام این کار هرگز نمیتوانید اثر
شگفت انگیز آن را باور کنید.
بیماریهایی که میتوانند از طریق
آب درمانی مداوا شوند :چاقی،
آرتروز ،بیماریهای چشم،
خونریزی و التهاب و درد چشم
(سرخی چشم) ،سینوزیت ،تپش
قلب ،سرگیجه ،فشار خون /فشار
باال ،کم خونی ،رماتیسم (درد
مفاصل /ماهیچهها) ،فلج عمومی،
سنگ کلیه ،بیماریهای دستگاه
ادرار ،سرفه ،سرطان خون ،آسم،
برونشیت ،سل ریوی ،مننژیت،
یبوست ،انگل ،دیابت ،اسهال خونی،
بیماریهای معده و روده ،سرطان
رحم ،ورم روده راست ،سرطان سینه،
التهاب حنجره ،سردرد و سرطان خون.
روش درمان:
 توجه به این نکته بسیار ضروریاست که یک ساعت قبل و بعد از
نوشیدن این  1/5لیتر آب ،نباید هیچ
چیز دیگری ،اعم از انواع نوشیدنی و
غذاهای جامد مصرف شود.
 صبح زود پس از برخاستن ازرختخواب 1/5 ،لیتر یعنی  5تا 6
لیوان آب بنوشید.
 در صورت نیاز ،میتوانید برای اینمنظور از آب جوشیده و تصفیه شده
استفاده کنید.
 نوشیدن  1/5لیتر آب در یک زمان دشواراست اما بتدریج به آن عادت خواهید کرد.

روغن پالم چیست؟

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

روغن نخل یا پالم ،یکی از چربیهای خوراکی است که از میوه درخت
نخل بخصوص در آسیای دور تولید میشود .استفاده از روغن پالم و
روغن نارگیل  -به اصطالح روغنهای استوایی -به خاطر چربی اشباع
باال ( 52تا  85درصد) توصیه نمیشوند .روغن پالم دارای بیشترین
میزان اسید چرب اشباع یعنی حدود  50درصد است که مصرف آن
دلیلی برای ایجاد و افزایش بیماریهای قلبی میباشد.
این روغن حتی اگر از نوع پالم اولئین وسوپر اولئین (که ادعا میشود سالمتر
است) وارد کشور شود ،در حدود 30درصد اسید چرب اشباع دارد که
حداقل زیان مصرف آن انسداد و تنگی عروق و بیماریهای قلبی عروقی
است که اکنون مهمترین علت مرگ و میر در کشور به شمار میرود.

فاطمه رنجبران
پرستار

 برای شروع ،ابتدا میتوانید  4لیوان آب نوشید و پس از یک فاصله 2دقیقهای 2 ،لیوان دیگر نوشید.
 ممکن است الزم باشد که  2تا  3بار در ساعت ادرار کنید،اما این مساله پس از مدتی عادی خواهد شد.
از طریق تحقیق و تجربه:
زیر با این درمان ،طی زمان مشخص شده بهبود
بیماریهای
مییابند:
 یبوست 1 :روز خاصیت اسیدی (ترش کردن) 2 :روز دیابت 7 :روز سرطان 4 :هفته  TBریوی 3 :ماه BPو فشار خون باال4 :ماه
توصیه میشود که افرادی که از آرتروز یا
روماتیسم رنج میبرند ،این درمان را  3بار در
روز یعنی صبح ،ظهر و شب ،یک ساعت قبل
از غذا به مدت یک هفته انجام دهند؛ و پس از
آن  2بار در روز تا زمانی که بیماری برطرف
شود این کار را ادامه دهند.
آب سالم و پاکیزه چگونه عمل میکند؟
 مصرف آب آشامیدنی عادی به روش صحیح،بدن انسان را تصفیه میکند .این کار از طریق
ایجاد خون تازه ،کارایی روده بزرگ را بیشتر
میکند .این کار در اصطالح پزشکی خونسازی
نامیده میشود ،فعال شدن الیههای مخاطی
رودهها با این روش ،یک حقیقت انکار ناپذیر
است ،درست مثل تئوری تولید خون تازه و
جدید به وسیله الیههای مخاطی.
 در صورت پاک شدن روده بزرگ ،مواد مغذیموجود در غذایی که چند بار در روز وارد بدن
می شود ،جذب بدن شده و به وسیله عمل الیههای
مخاطی روده به درون خون تازه باز میگردد .خون
در بهبود بخشیدن به بیماریهای مزمن و بازگرداندن
سالمتی ،یک فاکتور بسیار مهم است و به همین دلیل باید
به طور منظم آب مصرف کرد.
افزایش مصرف این اسیدهای چرب با افزایش بروز و شیوع
بیماری های قلبی ارتباط دارد .چربی های اشباع شده باعث افزایش
کلسترول بد ( )LDLو تری گلیسیرید می شوند که هر دو از عوامل
خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی هستند و میتوانند موجبات
سکته قلبی را فراهم آورند؛ به این نکته نیز توجه داشته باشید که
همواره مصرف لبنیات کم چرب بر پرچرب اولویت دارد .لبنیات
پرچرب باعث اضافه وزن و گرفتگی عروق میشود .لبنيات بايد
كمچرب باشند و هر چه چربي موجود در لبنيات بيشتر باشد ،جذب
كلسيم آنها كمتر ميشود و بر عكس ،هر چه لبنياتي كه ما مصرف
ميكنيم كمچربتر باشند ،كلسيمي كه به بدن ميرسد بيشتر خواهد
شد .کلسیم در فاز آبی لبنیات وجود دارد و نه در فاز چربی و هر
چه چربی لبنیات افزایش یابد ،عالوه بر این که مقدار کالری محصول
باالتر میرود ،مقدار کلسیم موجود در آن هم کمتر میشود.

ندا ی افرابی -پاییز 1393

31

آمادگی در برابر
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توصیههایی برای قبل از وقوع زلزله

ایمن سازی در منزل

 خانه خود را از نظر آسیبپذیری زلزله بررسی کنید آتش سوزی ناشی از وقوع زلزله می تواند از لولههای شکستهشده گاز ایجاد شود .بنابراین آبگرمکن و دیگر وسایل نفت سوز و
گازسوز را توسط پیچ و مهره در جای خود محکم کنید.
 وسایل سنگین که هنگام زلزله امکان سقوط دارند از جمله کتاب هاو گلدان های آویز و لوسترها را در جای خود محکم کنید.
 اشیای بزرگ و سنگین را در قفسههای پایین تر قرار دهید وقفسهها را با روش ایمنی به دیوارها محکم کنید.
 اجسام سنگین و وسایل خانگی بلند مانند یخچال ،کمد و کتابخانهاز جمله اشیای خطرناک به حساب می آیند .سعی کنید آنها را در
جای خود استوار سازید .اگر قابل ایمن شدن نیستند به یاد داشته
باشید هنگام وقوع زلزله از آنها فاصله بگیرید.
 شیروانی ها و لولههای بخاری را بازرسی کنید و امکان سقوط آنهارا در زمان وقوع زلزله از بین ببرید.
 اشیایی که در قسمت خارجی ساختمان قرار دارند مانند کولر،گلدان های پشت پنجره و ظروف مواد غدایی را بردارید و در جای
مناسبی قرار دهید.
 از ریختن مواد خطرناک مانند مواد شیمیایی ،اسیدها وضدعفونی کنندههای قوی در ظروف شیشه ای خودداری کنید.
 از خانه خود نقشه ی تهیه کنید که در آن اماکن امن ،خطرناک،راه های خروجی و محل قرارگیری شیر اصلی آب ،کنتور برق و گاز
مشخص شده باشد.
 کیف حاوی وسایل ضروری بعد از وقوع زلزله را در مکان امنی کهدسترسی به آن هنگام ضرورت آسان باشد ،قرار دهید و همه اعضای
خانواده را از محل آن آگاه سازید.
همه اعضای خانواده باید بیاموزند که:
 چگونه جریان برق را قطع و شیرهای آب و گاز و نظایر آن را ازمحل اصلی ببندند.
 در حد امکان در یادگیری کمک های اولیه بکوشند زیرا پس ازبروز یک زلزله شدید ،محل های درمانی و پزشکی مملو از جمعیت
خواهند شد و در نتیجه ،دسترسی به امکانات پزشکی بسیار مشکل
خواهد بود.
 از محل خروجی های اضطراری ،زنگ های خطر و کپسول هایاطفای حریق آگاهی داشته باشند تا هنگام لزوم بتوانند بی درنگ از
آنها استفاده کنند.

ایمن سازی در محل کار
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 ساختما ن های اداری قدیمی ،فاقد مقاومت الزم در برابر وقوع یکزمین لرزه شدید هستند که در این خصوص باید جهت مقاوم سازی
آنها با متخصصان و مسئوالن مشورت شود.
 در اتاق ها باید قطعات تزیینی سقف یا شبکه سازی ها مورد بازبینیقرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که امن نصب شده اند.
 فهرستی از شماره تلفن های ضروری که به محل کار شما نزدیکهستند ،تهیه شود.
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برای کسانی که در مناطق زلزلهخیز زندگی
میکنند ،همیشه این سوال مطرح بوده که اگر
زلزله رخ بدهد اقدام صحیح چیست؟ از آنجا
که تعیین دقیق زمان وقوع زلزله ممکن نیست،
لذا ضروری است که افراد آموزشهایی
را برای کاهش آسیبهای روحی و جسمی
هنگام وقوع زلزله فرا گیرند.
 در اتاق ها ،المپ های مهتابی که روی سقف قرار دارند باید درجای خود محکم شده باشند و در صورت لزوم به وسیله دو سیم در
دو طرف آنها مهار شوند.
 اصوالً آزمایشگاه ،محل نگهداری مواد قابل اشتعال و خطرناکاست ،بنابراین حتما باید مواد آزمایشگاهی خطرناک و قابل اشتعال
را در ظروف نشکن یا پالستیکی قرار داد.
 پارتیشن ها باید در جای خود به وسیله بست های فلزی محکمشوند.
 با همکاری کارکنان واحدهای مختلف ،ماشین های اداری بزرگو سنگین مانند رایانه ها ،چاپ ،کمدها و کتابخانهها که امکان دارد
هنگام زلزله جابه جا شده یا منجر به بسته شدن راه های خروجی
گردد را به وسیله بست های فلزی یا تسمههای محکم مهار کنید.
 بایگانی و انبار از اماکنی هستند که به علت وجود وسایل قابلاشتعال ،پس از وقوع یک زلزله شدید و آتش سوزی احتمالی در
معرض خطر قرار دارند .بنابراین باید سعی شود که لوازم آتش زا از
وسایل قابل اشتعال دور نگه داشته شوند و حداکثر اقدامات ایمنی در
برابر آتش سوزی در این اماکن رعایت شده و سعی شود این اماکن
به وسایل اطفای حریق مجهز شوند.
 از کارکنان خواسته شود از قرار دادن میزهای کار در کنار پنجرههایشیشه ای ،زیر لوسترها و آویزها خودداری کنند.
 در داخل ساختمان کانال های کولر و هواکش باید به طریق مناسبیدر جای خود محکم شده باشند تا احتمال پرتاب شدن آنها وجود
نداشته باشد.
 از اسامی کلیه کارکنان در تمام طبقات و اتاق ها لیستی تهیه شود. کلیه کارکنان یک سازمان از محل کنتور آب ،برق و گاز باید مطلعباشند تا در صورت لزوم بتوانند به سرعت ،جریان آنها را قطع کنند.
 آموزشهای الزم در زمینه کمک های اولیه. ترغیب کارکنان برای شناسایی کامل ساختمان و بخصوص مناطقخطرناک و راههای اضطراری.
 آموزش کارکنان برای استفاده از کپسول های آتش نشانی در مواقعلزوم و نحوه اطفای حریق به وسیله آنها.
توصیههایی برای هنگام وقوع زلزله

ایمن سازی در منزل

اگر در هنگام وقوع زلزله در منزل هستید با داشتن آگاهی در مورد
چگونگی پناهگیری و انجام عکس العمل مناسب می توانید جان
خود و بستگان تان را نجات دهید؛ لذا در زمان وقوع زلزله رعایت
موارد زیر ضروری است:
 از پنجرهها و از کمدهای بلند و وسایلی که امکان افتادن آنها زیاداست دور شوید.
 زیرمیزها و نیمکت یا تخت پناه بگیرید و اگر بر اثر لرزش زلزلهحرکت کردند ،پایههای آنها را محکم با دست نگاه دارید و با آن
حرکت کنید.
گوشههای دیوارهای درونی ساختمان پناه بگیرید و با بازوان ازسرتان محافظت کنید.

 از پلکان و آسانسور استفاده نکنید. اگر به جای امنی دسترسی ندارید و در جایی مثل راهرو هستید،به کنار دیواری بروید و به حالت نشسته سر را به طرف زانوها خم
کرده و آن را با بازوها بپوشانید و کف دست ها را پشت سر به هم
قالب کنید.

ایمن سازی در محل کار

 اعتماد به نفس داشته باشید و آرامش خود را حفظ کنید.از پنجرهها و یا فایل هایی که در جای خود محکم نیستند ،دورشوید.
 از وسایل برقی ،قابل اشتعال و خطرناک که احتمال حرکت ،افتادن،یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید.
 به سمت درهای خروجی عمومی هجوم نبرید. از پلکان و آسانسور استفاده نکنید. با سرعت در جاهای امن ساختمان مانند چارچوب در ،گوشهدیوار و زیرمیز کار خود پناه بگیرید.

ایمن سازی در مکان های عمومی
در محیط باز
 اگر در پیاده روی نزدیک ساختمان هستید ،در زیر چارچوبدرها ،درهای مغازهها یا ساختمان ها پناه بگیرید و خود را از
اشیایی مانند آجر ،سنگ نما ،شیشه و تزیینات ساختمان که
امکان ریخته شدن دارند ،محفوظ نگه دارید.
 در فضای باز ،دور از بالکنهای ساختمان ها ،درختان،دیوارهای شکسته و وسایل در حال سقوط و ویترین شیشهای
مغازهها پناه بگیرید.
 در خیابان ها از ساختمان های بلند ،پل های روگذر ،سیم هایفشار قوی و تیرهای چراغ برق دوری کنید.
 در خیابان ها و کوچههای باریک نزدیک دیوار خارجی یکساختمان ترجیحا یک طبقه بنشینید و دست ها را روی سر و
گردن خود قرار دهید.
درون اتومبیل
 هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید ،اتومبیل خودرا متوقف کنید.
 مواظب باشید محل امن شما به دور از درختان ،زیرپل هایعابر و سواره رو ،تیرهای چراغ برق و سیم های برق فشار قوی
و ساختمان های بلند باشد.
 درون اتومبیل بمانید و به صورت نشسته سرتان را به طرفپایین خم کرده و با دست ها از سرتان محافظت کنید.
 رادیوی اتومبیل را برای گرفتن اطالعات باز نگه دارید و تااتمام زلزله در اتومبیل باقی بمانید.
در فروشگاه
 از هجوم به درهای خروجی دوری کنید. به دور از اجناس قابل سقوط در جای امنی نشسته و بادست ها از سرتان محافظت کنید.
 زیر سر در فروشگاه ها یا نزدیک ویترین شیشههای مغازههاپناه نگیرید.
در سینما
 هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما ،تئاتر وورزش ،هجوم جمعیت به طرف درهای خروجی می تواند
خطرآفرین باشد؛ بنابراین محل امنی برای پناهگیری بیابید.
 در صورت عدم امکان حرکت ،روی صندلی خود بمانید .سرخود را به داخل زانوها برده و با دست ها از آن محافظت کنید.

توصیههایی برای بعد از وقوع زلزله

ایمن سازی در منزل

اقداماتی که نباید انجام دهید
 کلیدهای برق را روشن نکنید و اگر بوی گاز احساس کردید ازکبریت و فندک و دستگاه های با شعله باز استفاده نکنید.
 سیمهای برق افتاده یا وسایلی که در تماس با آنها هستند را لمس نکنید. از تلفن مگر در موارد اضطراری استفاده نکنید. از خوردن مواد غذایی روباز مجاور شیشههای شکسته خودداری کنید. در خانه آشپزی نکنید و در محیط بیرون ،از منقل های ذغالیاستفاده کنید.
 برای بازدید بیرون نروید ،خیابان را برای رفت و آمد وسایل نقلیهباز نگه دارید.
 کسانی را که آسیب های جدی دیده اند حرکت ندهید ،مگر اینکهمکان آنها ناامن باشد یا وضعیت آنها خیلی خطرناک باشد.
اقداماتی که باید انجام دهید
 خودتان را برای پس لرزهها آماده کنید. زخمی ها را برای دادن کمک های اولیه بررسی کنید. خطرات آتش سوزی را بررسی کنید. اگر بوی گاز احساس کردید ،شیر اصلی گاز را ببندید. وسایل الکتریکی و برق کشی ساختمان را بازدید و فیوز برق راخاموش کنید.
 لولههای آب را بازبینی کنید ،اگر شکسته شده بود یا آب نشتمی کرد ،شیر اصلی آب را ببندید.
 لولههای فاضالب را بررسی کنید ،اگر شکسته شده باشد از منبعآب توالت استفاده نکنید.
 ساختمان را از نظر خرابی بازرسی کنید ،اگر به نظر خطرناکمی رسد آنجا را ترک کنید.
 از آسانسور استفاده نکنید. کفش و لباس ایمنی بپوشید ،بعد از یک زلزله شدید ممکن استخرده شیشههای زیادی در اطراف پخش شده باشد.
 از رادیو ترانزیستوری یا رادیو اتومبیل برای گرفتن اطالعات استفاده کنید. درهایی که بسته شده اند را باز کنید .قفسه ظروف را با احتیاط بازکنید و مواظب افتادن اشیا باشید.
 -با مسئولین امدادرسانی همکاری صمیمانه ای داشته باشید.

ایمن سازی در محل کار

 در صورت احساس بوی گاز از زدن کلیدهای برق یا روشن کردنوسایل برقی و گازی اکیدا خودداری کنید زیرا ممکن است تولید
جرقه کند و گاز ناشی از لولههای شکسته شده را مشتعل سازد.
 در صورت وقوع آتش سوزی با شکستن شیشه روی زنگ خطر،ماموران آتش نشانی را خبر کنید.
 از تلفن بجز در مواقع اضطراری استفاده نکنید. از کشیدن سیگار خودداری کنید. از مناطق سست ساختمان که فروریخته است و همچنین از مناطقخطرزای ساختمان دور شوید.
 برای کسب آخرین اطالعات و دستورالعمل های ضروری از رادیواستفاده کنید.
 چون احتمال لرزش های بعدی وجود دارد در صورت امکان تالحظاتی پس از لرزه اصلی در جای امن خود باقی بمانید و سعی
نکنید از آن محل خارج شوید.
منبع :پایگاه اطالع رسانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
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زیبایی محل کار
اگر قصد دارید دکوراسیون دفتر کار خود را تغییر دهید ،نکات ذکر شده
در این مقاله میتواند کمک شایانی به شما بکند.
از رنگ استفاده کنید :اگر قصد نقاشی کردن دفتر کار خود را
دارید ،سعی کنید از رنگهایی که زمینه فعالیت کاری شما را منعکس
میکنند استفاده کنید .برای مثال ،اگر فعالیت تجاری شما در زمینههای
سنتی و عرفی مثل بانکداری است ،احتماال مایلید از رنگهای خنثی
و مالیم مثل رنگ زرد کمرنگ یا کرم متمایل به سفید یا آبی روشن
استفاده کنید .از سوی دیگر اگر کار شما نیاز به خالقیت داشته باشد
مثل یک موسسه تبلیغاتی ،میتوانید از رنگهایی مثل رنگ نارنجی
و یا درجات تیره تر رنگهای سبز یا آبی استفاده کنید .سعی کنید از
رنگهای با کیفیت استفاده کنید که تا آخر سال نما و جلوه خود را
حفظ کند .در ادامه به خصوصیات برخی از رنگها میپردازیم:
خاکستری رنگی است خنثی که هیچ گرایشی را بر نمیانگیزد و عاری
از هر نوع تحریک است و به همین دلیل در صنایع کاربرد فروان دارد.
آبی تیره به دلیل اثری که بر اعصاب پاراسمپاتیک میگذارد ،منجر
به کاهش فشار خون و تعداد تنفس شده ،احساس امنیت کارمند را
افزایش میدهد و میزان تنش او را کاهش داده و خستگی روانی و
جسمی او تقلیل مییابد.
سرخ نمایانگر نیروی حیاتی است و به معنای تمایل و رغبت است و
احساس گرما را بر میانگیزاند و احساس رقابت را تشدید میکند؛ در
حالت خستگی آزاردهنده است و این رنگ در محیط کار به شرطی
میتواند کارایی را افزایش دهد که سایر شرایط ،نامساعد نباشد.
زرد روشنترین رنگ است و شادیافزاست و باعث خوشرویی و
شادمانی میشود و امید بخش است .این رنگ در محیط کار افراد را در
رهایی از مشکالت و موانع و تعارضات یاری میبخشد.
زیباسازی دیوارها :یک دیوار خالی به سادگی همه را کسل میکند.
چرا از چند تصویر و عکس و قاب که به حرفهایتر شدن محیط
کمک میکند استفاده نکنیم؟ تنها یک ایده خالقانه میتواند باعث
شود کارمند در محیط کار خود احساس آرامش و نشاط کند .این
هم روی شما و هم روی کارمندان و مشتریان شما تاثیر مثبتی
خواهد داشت .از سوی دیگر هم کارمندان برای انجام کارهای خود
چاالکتر عمل میکنند و هم محیط کار شما زیباتر میشود.
یک فضای سبز ایجاد کنید :شما میتوانید از گیاهان آپارتمانی در
محیط کار خود استفاده کرده و حس تازگی ،سرزندگی و طراوت را
به محیط کار خود وارد کنید .مخصوصا در محیطهای کاری بسیار
مدرن و رسمی ،چند گیاه سبز میتواند نما و فضای آن محل را کامال
تغییر داده و باعث شود افراد احساس کنند در خانه خود هستند و
کمتر با طبیعت قطع رابطه میکنند.
مبله کردن محیط :مبلمان بخش اعظم زیبایی یک دفتر را شکل میدهد.
هر چه فضا بیشتر باشد هزینهای که باید صرف خرید مبلمان کرد بیشتر
است .بخش زیادی از فضای مبلمان دفتر کار خارج از دسترس و در
قسمتهایی قرار میگیرند که باعث کسل شدن فرد منتظر میشود .شما
میتوانید از مبلمان سفارشی استفاده کنید تا جلوه و نمای دفتر کار شما را
جذاب و دوست داشتنی کند.
مضمون یا تم :اگر مضمونی در اختیار داشته باشید که با آن کار کنید،
کارکردن با موارد بیان شده آسانتر خواهد شد .ممکن است مبلمان دفتر
کار شما از طراحی خوبی برخوردار باشد ،اما رنگ دیوارها و تصاویری
که روی آنها قرار داده اید هیچ تناسبی با هم نداشته باشند .سعی کنید قبل
از اینکه پول خود را خرج کنید به یک مضمون کلی فکر کنید سپس برای
داشتن یک دفتر کار زیبا و خرید لوازم مورد نیاز هزینه کنید.
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آفرینش اه
مرضیه ذلیل نواز
بازنشسته فارابی
دانشجوی کارشناسی معماری

تصاویری از نمایشگاه گل و گیاه تهران
بهار 1393
توران حبیبی
اپتومتریست

قدرت بی همتای خداوند
ستایــش خـــــداوند ما را سزاست
که او بر زمیـــــن و زمان پادشاست
کواکب ز اندیــشهاش شــــد پدید
بــــرآمـــد از او آفــــتاب امـــید
ســـحر را ز خورشـــید سازد عیان
به دامان شــب مینـــهد اختـــران
ببـــیند دل سخــــت هر صخره را
قدم مینـهد قعــــر هـــــر دره را
نه اعـــماق دریا ز دیــــدش نـهان
نه دور از نـــگاهش دل کهـــکشان

فریدا نوروزی
کارشناس پرستاری

مــــحیط است ایزد به کـــل جهان
ســــخن گوید از حکـمتش آسمان
بـــــود ناتــوانی ،ز ذاتــــش بری
از او میکــــند عرش فرمــــانبری
هـمه پادشــــاهان گـــردنفــــراز
به نــــزدش نــــمایند راز و نیــاز
ریاحــــین ســــرایند از آن الیزال
که تـــختــــش بود تا ابد بی زوال
مـــــهیا کند روزی نیـــــک و بـد
نـــبنــــدد در رزق بر دیـــو و دد
ز یک قطــــره در دامن یک صـدف
یــــکی ُدر نایـــاب آرد به کـــف
نــــهد لـعل و گوهر به دامان سنگ
ز ِگــل سر بر آرد گـــل سـرخرنگ
گل و سبزه وو جنگل و کوه و دشت
هــــمه با کالمــــش پدیدار گشت
نــــباشد کســـی هــمچو او یار ما
بـــود بــــرتر از اوج افـــــکار ما
به امـــرش گـــل آفـرینش شکفت
جـــهان در ثنایش بـسی نغمه گفت
به دستـــش کلــــید همه قفلهاست
بر احـــــوال عالـــم خدا آشناست
عادل حسین خانی
همکار اموال

امیرهوشنگ یغمایی
کمک بهیار

تقدیم به ندای فارابی
پنــج ســــاله شـــد نــدای فــارابـــی
بــــه زیــر آســــمان ابــــری و آبــی
ندای فـــــارابی صــداقت و عشق است
ندای فارابی لطف و محبت و صدق است
نـــدای فارابــــی نـــدای بیــمار است
نـــدای فارابی طبیـــــب افـــکار است
نـــــدای فارابی گـلی است ز باغ فارابی
مرحـــــبا به این نــــدا و به فــــارابی
ندای فــارابی ،نــــدای عاشـقانهای دارد
بــــطن او بـــیان عــــارفانـــهای دارد
ندای فارابی پنــــجـــره ،مســـابقه دارد
هـــــر دم ز پرسنــــل مباحـــــثه دارد
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خدایا!

اهدنا الصراط المستقیم
خدایا! ببخشای مرا

آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم ،شاکر
داشته هایم نبودم...
خدایا!

بهره ام را وافر و سرشار گردان از هر خیری که فرو
ریزی یا احسانی که بفرمایی یا نیکی هایی که پخش کنی
یا رزقی که بگسترانی یا گناهی که بیامرزی یا خطایی

که بپوشانی.

خدایا بگذر از من...

از من که سال هاست گفته ام «ایاک نعبد»

امـّـا
به دیگران هم دلسپرده ام...

از من که سال هاست گفته ام «ایاک نستعین»

امّـا
به دیگران هم تکیه کرده ام
امـّـا
رهایم نکن

خداوندا! مرا به حال خود وا مگذار...

کمک کن همیشه فقط به سمت تو بیایم

«اهدنا الصراط المستقیم»
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 13آبان  .............................عاشورای حسینی و روز دانش آموز
ع
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 24آبان  ................................................روز کتاب و کتابخوانی
 5آذر  .....................................................................روز بسیج
ع
 9آذر  ..............................................والدت امام موسی کاظم
 12آذر  ...................................................روز جهانی معلوالن
 16آذر  ...............................................................روز دانشجو
 22آذر  ............................................................اربعین حسینی
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 29آذر  ...................................................................روز وقف
 30آذر........رحلترسولاکرمص وشهادتامامحسنمجتبیعوشبیلدا
همکاران گرامی
لطفا برای چاپ هرگونه تصویر و 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.
ضمنا برای بازپس گرفتن عکسهای چاپ شده فرزندانتان
در شمارههای قبل ،لطفا تا پایان سال  1393به خانم درودیان
مراجعه فرمایید؛ بدیهی است پس از تاریخ مذکور ،ایشان
عهدهدار امانتداری تصاویر عزیزانتان نخواهند بود.
با سپاس -دبیر تحریریه

واقعه كربال و روز عاشورا موضوعي است
كه از زمان وقوع آن تاكنون همواره نظرات
بسیاری از هر مذهب و مسلكي را به دنبال
داشته و همگان متفق القول هستند كه
همانند اين واقعه هرگز اتفاق نيفتاده است.
هر كس واقعه كربال و آنچه را كه در روز
عاشورا اتفاق افتاد بخواند ،يا از زبان كسي
ع
بشنود ،به طور حتم از آنچه بر امام حسين
و اهل بيت او وارد شده ،عميقا محزون
خواهد شد .انديشمندان در طول تاريخ
به عاشورا و كربال همواره توجه خاص
داشته و پيرامون آن نظرات گوناگوني
ارائه كرده اند كه در اينجا گوشه اي از
انديشه هاي آنان را بازگو می كنيم.
فراياستارك ،نويسنده انگليسي :شيعه
در تمام عالم اسالمي ،ياد حسينع و مقتل

او را زنده مي كند و اندوه چنان بر آنان
مستولي مي شود كه هيات هاي عزاداري به
راه انداخته و سوگواری مي كنند».
پرفسور ادوارد براون ،مستشرق :يادآوري
واقعه كربال كه در آن سبط رسول بعد از
تحمل آزار و عطش به شهادت رسيد ،كافي
است تا در سست ترين افراد اثر گذارد و
حتي كساني را كه به امور حزن آور اعتنا
ندارند به خود آورده و روح آنان را به
مدارج كمال باال برد؛ به حدي كه درد و
مرگ براي آنان چيزي بي ارزش شود .آيا
قلبي پيدا مي شود كه وقتي درباره كربال
سخني می شنود ،ماالمال حزن نگردد؟!
گيبون ،مورخ انگليسي :با آنكه مدتي
از واقعه كربال گذشته و ما هم با صاحب
واقعه هموطن نيستيم ،اما مشكالتي كه امام

عاشورا
از نگاه اندیشمندان
انتخاب از:
محبوبه درودیان
عضو تحریریه
حسينع تحمل نمود ،احساسات خواننده
را بر مي انگيزد ،چنانكه يك نوع عطوفت
و مهرباني نسبت به آن حضرت در خود
مي يابد.

انتخاب از :الهام افتخاری
همکار دفتر ریاست

سعد و نحس بعضی ایام در اسالم به خاطر وقایعی که در آن اتفاق افتاده،
ت گرفته و
پذیرفته شده است تا به این وسیله مردم از وقایع گذشته عبر 
برای دفع شر به خدا متوسل شوند .با فرا رسیدن ماه صفر ،برخی افراد فکر
میکنند که این ماه دارای نحسی است و هنگامی که وارد این ماه میشوند،
هیچ کاری را آغاز نمیکنند تا مبادا فرجامی منحوس داشته باشد!
«سعد» به معنای فراهم شدن امور و مقدمات الهی برای رسیدن به
خیر دنیوی و اخروی است و «نحس» در لغت به معنای سرخ شدن
افق همچون مس گداخته است و در اصطالح به هر چیز شوم گفته
میشود .فراهم نشدن مقدمات و امور کارها نیز نحس تلقی میشود.
نحوست ایام در کدام آیات آمده است؟
در آیات قرآن تنها در  2مورد اشاره به نحوست ایام شده است:
 «ان ّا أرسنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر »...سوره قمر ،آیه:19ما تندباد وحشتناک و سردی را (در یک روز شوم مستمر) بر آنها فرستادیم
که مردم را همچون تنههای نخل ریشهکن شده از جا بر میکند.
 «فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی أیّام نحسات »...سوره فصلت ،آیه :16مانند بادی سخت و سرد در روزها شومی بر آنها مس ّلط ساختیم.
در نقطه مقابل ،تعبیر مبارک نیز در بعضی از آیات قرآن دیده
میشود ،چنانکه درباره شب قدر میفرماید:
 «إن ّا أنزلناه فی لیله مبارکه»سوره قدر ،آیه :1ما قرآن را در شبیپربرکت نازل کردیم.
 «ليله القدر خير من ألف شهر» سوره قدر ،آیه  :3شب قدر ازهزار ماه ارجمندتر است.
چرا سعد و نحس بودن بعضی ایام پذیرفته شده است؟
علل این امر را چند چیز میتوان دانست:
 -1وجود وقایعی که در این ایام واقع شده است ،باعث سعد یا نحس
شدن آن شده است؛ چنانکه در بعضی روایات دیگر میخوانیم که
روز سوم ماه ،روز نحسی است ،چرا که آدم و حوا در آن روز از
بهشت رانده شدند یا اینکه روز هفتم ماه روز مبارکی است ،چراکه

نحسی ماه صفر
خرافه یا واقعیت؟

حضرت نوح سوار بر کشتی شد.
 -2توجه دادن مسلمین به حوادثی که در گذشته واقع شده است تا
رفتار خود را بر حوادث تاریخی سازنده تطبیق دهند و از حوادث
مخرب فاصله گیرند.
 -3توسل به ذات پاک پروردگار ،بنابراین در روایات متعددی توصیه شده که
در روزهایی که نام نحس بر آن گذاشته شده با دادن صدقه یا خواندن دعا و
قرآن و توکل بر ذات الهی و استمداد از لطف او خود را بیمه کنید.
 -4توجه به این نکته که غالبا حوادث جنبه کفاره اعمال نادرست
خود انسان است و ایام ارتباط و تاثیر مستقیم ندارد ،بلکه ایام را
میتوان با توبه و استغفار به روزهای مبارک و سعد تبدیل کرد.
چرا ماه صفر را صفر نامیده اند؟
در نامگذاری این ماه ،دو وجه ذکر کرده اند:
 از « ُص ْف َره (زردی)» گرفته شده :زیرا زمان انتخاب نام ،مقارنفصل پاییز و زردی برگ درختان بوده است.
 از ِ«ص ْفر (خالی)» گرفته شده؛ زیرا مردم پس از پایان ماههای
حرام ،رهسپار جنگ می شدند و شهرها خالی می شد.
عالوه بر این ،ماه صفر چنان که گفتیم یادآور ضایعه بزرگ و
مصیبت عظمی ،یعنی رحلت پیامبرص و شهادت فرزندان گرامیشان،
امام حسن مجتبیع و امام رضاع است .آمیخته شدن خاطره اربعین
حسینی با خاطره جانکاه این مصائب بزرگ ،دهه آخر ماه صفر را،
دهه اندوه و غم برای پیروان مکتب اهل بیتع ساخته است.
این ماه ،معروف به شومی و بدشگونی است .از پیامبرص درباره ماه
صفر ،چنین نقل شده است :هرکس خبر تمام شدن این ماه را به
من دهد ،بشارت بهشت را به او میدهم.
خورشید به سوگ مصطفی میگرید
مــهتاب به حـال مـجتبی میگـرید
در مشهد دل چه کربالیی برپاست
قومی به شــهادت رضا میگریند
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آیا می دانید کدام پیامبران در ایران مدفون هستند؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید از  124000پیامبری که برای
هدایت انسانها مبعوث شدهاند 35 ،تن از آنها در ایران مدفون
هستند .در این مطلب نام آنها به همراه محل دفنشان آورده
شده است.
 .1حضرت جرجیسع ،شهرستان جلفا ،روستای دره شام.
 .2حضرت یونسع ،شهرستان مرند.
 .3حضرت ارمیاع ،شهرستان هریس ،روستای جیغه.
 .4حضرت اشعیاع ،شهرستان اصفهان.
 .5حضرت یوشع بن نونع ،شهرستان اصفهان ،تخت فوالد.
 .6حضرت انوشع ،شهرستان قهدریجان.
 .7حضرت دانیالع ،شهرستان گلپایگان.
 .8حضرت صالحع ،شهرستان گلپایگان.
 .9حضرت یحییع ،شهرستان گلپایگان ،روستای قالقان.
 .10حضرت لوطع ،شهرستان رباطکریم ،روستای محمدآباد.
 .11حضرت شعیبع ،شهرستان قوچان ،روستای مزرج.
 .12حضرت ایوبع ،شهرستان بجنورد.
 .13بابا حزقیلع ،شهرستان دزفول.
 .14حضرت دانیالع ،شهرستان شوش.
 .15قیدار نبیع ،شهرستان قیدار.
 .16حضرات سام و المع ،شهرستان سمنان.
 .17حضرت ارمیاع ،شهرستان شاهرود.
 .18حضرت جرجیسع ،شهرستان شاهرود.
 .19حضرت دانیالع ،شهرستان شاهرود ،روستای نردین.
 .20دانیال پیغمبرع ،شهرستان شاهرود ،روستای نردین.
 .21شیث پیغمبرع ،شهرستان فیروزآباد ،روستای مهکویه سفلی.
 .22حضرت نوحع ،شهرستان ممسنی ،روستای جاوید.
.23حضرت ایوبع ،شهرستان مرودشت ،روستای چمنی.
 .24حضرات سالم ،سلوم ،سهولی و القیاع ،قزوین.
.25حضرات ایوب و یوشعع ،قزوین ،روستای باالروچ.
 .26حضرت خضرع ،قزوین ،روستای گازرخان.
 .27صالح پیغمبرع ،شهرستان گرگان ،روستای آققنبر.

پاسخ مسابقه تابستان93
 -1دوربینهای انعکاسی  -2آرنجها  -3لوزالمعده  -4کاسنــی
 -5ششمین سال  -6استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت،
سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای  -7اشکال در بازیافت آنها و مخاطرات محیط زیست،
انتقال مواد مضر (مونومرها) به غذا در شرایط خاص و قابل استفاده
در ماکروویو نمیباشد.

برندگان مسابقه تابستان93
در مسابقه شماره گذشته  56نفر از همکاران شرکت نمودند که
از این تعداد 37 ،نفر به تمامی سواالت پاسخ صحیح داده بودند
و به قید قرعه افراد ذیل برگزیده شدند:
 -1آقای سیاوش عباسزرگری ،همکار انتظامات
 -2خانم الهام شهراب ،پرستار بخش اورژانس
 -3خانم مائده اورعی ،پرستار اتاق عمل
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 .28حضرت یعقوبع ،شهرستان گرگان ،روستای صحنهعلیا.
 .29حضرت خالدع ،شهرستان گرگان ،روستای آقچی.
 .30داوود پیغمبرع ،شهرستان الیگودرز ،ازنا.
 .31ایوب پیغمبرع ،شهرستان تنکابن ،روستای پرچور.
 .32دانیال نبیع ،شهرستان تنکابن ،سلمانشهر.
 .33حضرت اشموئیلع ،شهرستان ساوه.
 .34حیقوق نبیع ،شهرستان تویسرکان.
 .35حضرت حجیع،شهرستان همدان.

مسابقه پاییز 93
همکاران محترم برای شرکت در مسابقه ،پاسخهای خود را
حداکثر تا دهم دی ماه به دفتر ندای فارابی تحویل فرمایید.
پنج آیه از قرآن کریم بنویسید که به موضوع صبر اختصاص
یافته باشد .توجه داشته باشید که متن کامل آیه را همراه با
نام سوره و شماره آیه برای ما بنویسید.
همکاران محترم لطفا نام و نامخانوادگی ،سمت و نام محل
خدمت خود را حتما روی برگه پاسخ بنویسید.
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