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سرمقاله
دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
سردبیر

بـودن یا نبـودن؟!
بودن یا نبودن ،آیا واقعا مساله این است؟ با اجازه جناب مستطاب شکسپیر جواب بنده خیر است ،مساله مهمتر به نظر
من چگونه بودن است و اینجاست که مطالب دیگری نیز مطرح میشود :به چه قیمتی ماندن ،با چه کیفیتی بقا یافتن،
مستقل بودن و یا زبان مجموعه یا فرد دیگری بودن و ...قس علیهذا.
این مقوله را بدان آوردم که بحث مختصری در باب سیاست آینده نشریه ندای فارابی داشته باشم.
با نظری اجمالی به تاریخچه نشریه ،تولد آن مترادف با نام دکتر فرزاد محمدی است که به همراهی گروهی برگزیده
نشریه را به مرحلهای رساندند که در نظرسنجیها با اکثریت قاطع مورد تحسین قرار گرفته بود و در کتاب نوآوریهای
دانشگاه هم به عنوان نوآوری بیمارستان پذیرفته و ثبت شده بود؛ پس از آن چند شمارهای با هدایت دکتر مخترع به
عنوان سردبیر به چاپ رسید که کماکان مسیر کمالی که با دکتر محمدی شروع شده بود ،با شایستگی ادامه یافت؛ نهایتا
با تغییر محل خدمت دکتر مخترع ،این جایگاه (این امر) به بنده محول شد.
از آنجاکه تحویل گرفتن این نشریه در شرایط خوب ،انجام وظیفه را دشوارتر میکند؛ در اولین وهله ترتیب انجام یک
نظرخواهی داده شد تا در سیاستگذاری حداقل  4شماره آینده این فصلنامه داخلی بیمارستان ،نتایج آن لحاظ شود.
در نظرخواهی مشخص شد که چه سرفصلهایی خواننده بیشتری دارد و چه مطالبی اساسا خوانده نمیشود و چه
نکاتی برای مخاطبین جذابتر و مشکلگشاتر است و موارد دیگری که در بین پیشنهادها مناسب برای درج در نشریه
تشخیص داده شود ،بتدریج در شمارههای آتی جزو سرتیترهای ثابت در خواهند آمد.
الزم به ذکر است که در یک نگاه کلی ،هدف اصلی این نشریه داخلی اطالعرسانی در ابعاد مختلف با اولویت انتقال
اخبار بیمارستان ،طرح مطالب علمی با ارجحیت جنبههای کاربردی ،مقاالتی در باب مباحث داغ روز در محدوده مسائل
پزشکی ،بهداشتی و تغذیه و نهایتا انعکاس نظرات مخاطبین در حد امکان با رعایت امانت به نحوی که اگر امکان چاپ
همه آنها حاصل نگردد ،به فرد مسئول ذیربط رسانیده و در صورت لزوم نتیجه نیز به فرد اول اطالع داده خواهد شد.
همان طور که استحضار دارید منظور از مخاطبین نشریه ،تمامی اقشار شاغل در بیمارستان میباشد که در شمارههای قبل
از آنها با نام «خانواده فارابی» یاد شده است و لذا تقاضای همکاری و یاریگری از تمامی آحاد این خانواده در هرچه
بهتر شکل گرفتن و مفید بودن این نشریه ،مطلب غریبی نیست.
به لحاظ کالم آغازین این سطور ،چگونه ماندن و ادامه دادن مسیر به سوی کمال برای این نشریه حیاتی است و این
ممکن نیست مگر در حرکتی نشات گرفته از قلوب خانواده فارابی.
و من اهلل التوفیق
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آینه

مراسم توديع و معارفه مدیران پيشين و جديد
بيمارستان فارابی
روز چهارشنبه اول بهمن  ۹۳در سالن آمفيتئاتر پروفسور شمس
طی مراسمی ،در حضور اساتید ،مدیران و کارکنان ،با نصب نشان
ویژه فارابی توسط مدیر پیشین؛ مراسم معارفه آقای ابوالفضل
علیاری به عنوان مدیر جدید بیمارستان فارابی برگزار و از
خدمات  5ساله دکتر هادی مخترع تقدیر شد.
دكتر جباروند ،رييس بيمارستان فارابی از تعهد ،تخصص و
زحمات دکتر مخترع در طول مدت خدمت در اين مركز تقدير و
تشكر نموده و براي آقای علیاری توفيق در پيشبرد اهداف را از
خداوند منان خواستار شد.
رییس بیمارستان فارابی گفت« :دکتر مخترع و آقای علیاری هردو
از مدیران فعال ،با تدبیر و پر تالش دانشگاه هستند و این جابه
جایی ها سیاست دانشگاه است تا مدیران کارآمد ،تجارب خود را
در اختیار واحدهای مختلف بگذارند».
دکتر جباروند با اشاره به سرآمدی بیمارستان فارابی در عرصههای
مختلف آموزشی ،پژوهشی و درمانی تاکید کرد« :مسلما جایگاه
بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی در کشور و
منطقه ،حاصل تالشهای جمعی همه اعضای خانواده بزرگ فارابی
اعم از اعضای محترم هیات علمی ،پرستاران و کارکنان است».
وی در پایان سخنانش با توصیه بر گذشت و صبر گفت« :خوبی،
صفا و صمیمیت همیشه به یادگار می ماند؛ این طوری انسان

آرامش یافته و این آرامش را به جامعه هم منتقل می کند و موفق
خواهد بود».
مهندس هادی موسوي نیز که به نمایندگی از جانب دکتر بیگلر،
معاون توسعه منابع دانشگاه در این مراسم حضور یافته بود ،در
سخنانی گفت« :به نوبه خود و به نیابت از دکتر بیگلر و به پاس
دوستی که با هر دو عزیز که از مدیران نمونه و الیق دانشگاه
هستند دارم ،به دکتر مخترع برای سال های تصدی شان در فارابی
خسته نباشید گفته و برای آقای علیاری آرزوی موفقیت می کنم».
وی افزود« :در این جابه جایی ها توفیقاتی بوده و در واقع به این
معنا است که برادری سنگری را ترک کرده و آن را به برادر
دیگری بسپارد و خود به سنگری دیگر برود».
در این مراسم آقای امینی ،مدیر بیمارستان روزبه و جمعی از مسئوالن
این بیمارستان میهمان فارابی بودند و با اهدای لوح تقدیر از خدمات
این دو مدیر خدوم دانشگاه تشکر و قدردانی نمودند.
در پايان مراسم نيز هدايايي از طرف رياست ،دفتر پرستاري ،
کارکنان امور اداری ،کارکنان امور مالی ،واحد مدارک پزشکی
و تحریریه نشریه ندای فارابی جهت تقدير از زحمات دکتر
مخترع به وی اهدا شد.همچنین از سوی مدیریت توسعه منابع و
سرمایه انسانی دانشگاه هدایایی به عنوان تقدیر ازمدير پیشین و
خوشامدگويي به مدير جديد تقديم شد.
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اولين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس
با حضور وزير بهداشت برگزار شد
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مشروح این گزارش در تارنمای بیمارستان فارابی در دسترس است.
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اولين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس به منظور «بررسي
مقدمات و تعاريف ،پيشگيري و درمان و بررسي روش هاي نوين
غربالگري رتينوپاتي نوزادان نارس» برگزار شد.
در اولين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس كه پنجشنبه ۷
اسفند  ۹۳در سالن همايشهاي رازي برگزار شد؛ در ابتدا دكتر سيدحسن
هاشمي ،وزير بهداشت ،اظهار داشت« :خوشبختانه به دليل پيشرفتهاي
درماني ،امروزه نوزادان كه با وزن  ۵۵۰تا  ۶۰۰گرم و در دوره  ۲۴تا ۲۵
هفتگي نارس متولد شدهاند نيز زنده ميمانند ،اما متاسفانه اين زنده ماندن
با معلوليت همراه است و يكي از اين معلوليتها عوارضي است كه منجر
به نابينايي نوزاد ميشود».
وزير بهداشت افزود« :با توجه به اينكه درمان ،جراحي و نگهداري از
نوزادان نارس بسيار دشوار است كساني كه در اين حوزه كار ميكنند
بايد از افرادي كه عاشق اين كار هستند ،انتخاب شوند .اين چنين افراد در
جامعه پزشكي كم نيستند اما گمنام ماندهاند .در صورت حضور اين افراد،
مديريت كار را به آنها ميسپاريم و امكانات را براي كار فراهم ميكنيم».
وي در ادامه با اشاره به وضعيت چشم پزشكي در ايران امروز ،خاطر
نشان كرد« :چشم پزشكي يكي از رشتههايي است كه در  ۲۰سال گذشته
پيشرفت چشمگيري كرده است؛ به عنوان مثال تعداد مقاالت در مقايسه با
 ۲۰سال گذشته بيش از  ۱۰۰برابر رشد داشته است .البته در نقاط محروم
در هفته فقط يك يا دو روز چشم پزشك حضور دارد؛ اما باز هم كيفيت
خدمات ارائه شده قابل مقايسه با ساير كشورها است».
سپس دكتر محمود جباروند ،مسئول كميته برگزاري همايش كشوري
رتينوپاتي در نوزادان نارس ،با بيان اينكه هدف از برگزاري اين
همايش در اختيار گذاشتن تجربيات پزشكان است ،خاطر نشان كرد:
«اميدواريم بتوانيم اين همايش را در سالهاي بعد هم برگزار كنيم تا
نوزادي نباشد كه رنج  ROPداشته باشد .زيرا اگر به رتينوپاتي بهموقع
توجه شود ،قابل درمان است ».وی با اشاره به فعاليت  ۲۴ساعته مركز
 ROPبيمارستان فارابي ،تصريح كرد« :بيمارستان فارابي در سال ،۱۳۹۳
 ۱۲هزار مراجعه  ROPداشته كه تحت درمان قرار گرفتهاند ،همچنين
شبكهاي را قرار داديم تا آنها بتوانند با بيمارستان در تماس باشند ،كه
تا اين لحظه  ۴۲گروه در كل كشور به بيمارستان فارابي مراجعه كرده
و تحت آموزش و درمان  ROPقرار گرفتند».
پس از آن ،دكتر رضا كارخانه ،دبير علمي همايش به ارائه گزارش
مبسوطي در خصوص تاريخچه رتينوپاتي ( )ROPدر كشور پرداخت
و گفت« :انتظار داريم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در اين زمينه مشاركت جدي تري داشته باشد تا در آينده نزديك
مشكالت اين بيماران مرتفع شود».

رييس كميته غربالگري رتينوپاتي در ادامه به شيوع اپيدمي اول در آمريكا
و اروپا اشاره كرد و افزود« :آنها ابتدا فكر ميكردند اين بيماري مادرزادي
است اما گذشت زمان نشان داد كه رابطهاي با دريافت اكسيژن دارد».
دكتر كارخانه با بيان اين نكته كه بچههاي نارس با سن و وزن پايين
مستعد اين بيماري هستند ،ادامه داد« :كشورهاي صنعتي توانستند اين
بيماري را كنترل كنند اما در كشورهاي در حال توسعه با اپيدمي سوم
اين بيماري روبه رو هستيم كه رتبه اين بيماري را باال برده است».
وي به حضور مطالعات  ROPدر ايران از سال  ۱۳۷۴اشاره و تاكيد
كرد« :در سال  ۷۴در بيمارستان فارابي و از طريق فراخوان به بيمارستان
علي اصغرع اعالم آمادگي كرديم تا اين كودكان را پذيرش كنيم .بعد
از فراخوان تعداد مراجعين زياد شد و هم اكنون شبكه گستردهاي
داريم .همچنين بيمارستان رسول اكرمص در تهران و بيمارستانهايي
در مشهد ،اصفهان و شيراز هم غربالگري را شروع كردند».
ت NICU
دبير علمي همايش ،با بيان اينكه با افزايش تعداد تختهاي مراقب 
امكان زنده ماندن نوزادان نارس با وزن و سن پايين ميسر ميشود ،گفت:
«از سال  ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۹فقط  6درصد بچههاي نارس مبتال  ROPبودند
اين عدد از  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۲به  ۱۲درصد و  ۲۰۰۷به  ۳۵درصد رسيد».
دكتر كارخانه با اشاره به اينكه با آگاهي به موقع ميتوان جلوي روند
افزايش نابينايي در اين بيماران را گرفت ،یادآور شد« :از هر 1000
نوزاد ۲۲ ،مورد نياز به درمان دارند كه در صورت عدم رسيدگي نابينا
ميشوند۱۶ .درصد از اين مراجعين نيز قابل درمان بودند».
وي در پايان گفت« :اميدواريم با برنامهريزي مناسب و تشكيل شبكه ثبت
سراسري نوزادان و درمان به موقع طي 5سال آينده اين بيماري را كنترل كنيم».
شيوع و بروز  ROPدر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه،
پاتوژنز  ،ROPريسك فاكتورهاي آن ،نقش اكسيژن درماني در بروز
 ،ROPراهنماي غربالگري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه،
غربالگري برنامهريزي شده مبتني بر سامانه الكترونيك و مديريت
منطقهاي ،اخالق پزشكي در ROPاز ديگاه چشم پزشكان ،كنترل درد
در نوزادان نارس و غیره از جمله موضوعات مطرح شده در اولين
همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس بود.
توضيح اينكه؛ اولين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس
به همت كميته كشوري غربالگري رتينوپاتي نوزادان نارس ،وزارت
بهداشت و با مشاركت گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
تهران و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران و
بيمارستان فارابي با حضور وزير بهداشت ،ریيس كميسيون بهداشت
و درمان مجلس ،اساتيد ،صاحبنظران و دانشجويان از سراسر كشور
و با داشتن امتياز بازآموزي براي گروه هاي هدف برگزار شد

مشروح این گزارش در تارنمای بیمارستان فارابی در دسترس است.

هفتمین جشنواره چشمپزشکی و علوم بینایی شمس برگزار شد
هفتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس و یادواره
هشتاد سالگی بیمارستان فارابی و پیوند قرنیه و همچنین بزرگداشت
یکصد و دهمین سالگرد تولد پروفسور شمس با حضور وزیر
بهداشت در بیمارستان فارابی برگزار شد.
این مراسم با مشارکت فرهنگسرای رازی و با حضور دکتر هاشمی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر محمود جباروند،
رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر هرمز شمس ،فرزند پروفسور فقید
محمدقلی شمس؛ آقای خادم ،رییس فرهنگسرای رازی و جمع کثیری
از پیشکسوتان ،دانش آموختگان و کارکنان بیمارستان فارابی ،روز
پنجشنبه  ۷اسفند  ۹۳در سالن آمفی تئاتر این بیمارستان برگزار شد.
دکتر جباروند هدف از برگزاری جشنواره چشمپزشکی شمس را
معرفی بزرگان رشته چشم پزشکی و الگوهای برجسته کشور به نسل
جوان دانست و تاکید کرد« :تکریم استادان پیشکسوت و محققان حوزه
چشم پزشکی کشور و معرفی مشاهیر چشم پزشکی به نسلهای
جوان ،انگیزهای برای تعالی این رشته در کشور خواهد بود».
رییس مراسم یادواره یکصد و دهمین سالگرد تولد پروفسور شمس
گفت« :پروفسور شمس از بنیانگذاران بیمارستان فارابی است که
خدمات ارزنده ای را برای گسترش خدمات چشم پزشکی و ایجاد
کرسی چشم انجام داده است و امروزه اکثر مراکز چشم پزشکی
کشور از خدمات دانش آموختگان این بیمارستان بهره می برند».
دکتر محمود جباروند مدیر گروه چشم پزشکی گفت« :پیوند قرنیه
با قدمتی  ۸۰ساله ،اولین پیوند عضو در تاریخ پیوند کشور به شمار
می رود که در سال  ۱۳۱۳توسط پروفسور محمدقلی شمس در
بیمارستان فارابی انجام شد و اکنون ۱۵درصد پیوندهای قرنیه در این
بیمارستان صورت می گیرد».
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به اینکه در سال های اولیه به دلیل
نبود امکانات ،پیوند قرنیه با روشهای ساده انجام می شد تا جایی
که امکان بخیه وجود نداشت و با به کارگیری روشهای محافظتی،
مانع خروج پیوند میشدند ،تصریح کرد« :خوشبختانه طی سالهای
اخیر ،اعمال جراحی پیوند قرنیه به لحاظ فناوری و کیفیت ،رشد
چشمگیری داشته تا جایی که پس از پیوند قرنیه بیش از  ۸۰درصد
بیماران دید خوب و طبیعی به دست می آورند».
دکتر جباروند گفت« :با پیشرفتها و توسعه این رشته امروزه شاهدسالیانه
 ۸۵۰تا  ۹۰۰مورد پیوند قرنیه تنها دربیمارستان فارابی هستیم».
وی افزود« :شایعترین علت پیوند قرنیه در ایران مربوط به بیماران مبتال به
قوز قرنیه پیشرفته یا کسانی است که بر اثر اعمال جراحی یا کهولت سن
یا برخی بیماریهای ارثی ،سلولهای شفافساز قرنیه خود را از دست
دادهاند و این امر سبب تاری و اختالل دید آنان شده است».
دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور فقید شمس نیز طی سخنانی با
اشاره به خدمات ارزنده پروفسور شمس گفت« :مرحوم پروفسور
شمس در سال  ۱۳۱۰با اعالم دو شرط راهاندازی بیمارستان فارابی
همزمان با ایجاد دانشگاه تهران و راهاندازی بیمارستان ارتش ،به ایران
بازگشت و با گرفتن قول مساعد نسبت به این دو شرط ،به جنوب
ایران به منظور بررسی وضعیت تراخم سفر کرد».
وی افزود« :در سال  ۳۰ ،۱۳۱۰تا  ۴۰درصد افراد ساکن در شهرهای
جنوبی مبتال به تراخم بودند و پروفسور شمس در سال  ۱۳۱۳با
راهاندازی بیمارستان فارابی ،عالوه بر تربیت چشم پزشک ،اقدام به
درمان این بیماری کرد».
دکتر هرمز شمس که کرسی پژوهشی شمس را در بیمارستان فارابی
تاسیس نموده است با اشاره به برگزاری جشنواره چشم پزشکی
یادآور شد« :این جشنواره به منظور تجلیل و تشویق دانشمندان و
محققان ،معرفی پروژههای علمی و فرهنگی و هدایت آنها به سمت

انجام تحقیقات مرزهای دانش برگزار میشود».
در ادامه دکتر مرتضی مواسات ،دبیر جشنواره چشمپزشکی و علوم
بینایی شمس ،گزارشی از نحوه داوری و بخش های جشنواره و
توضیحاتی در مورد جوایز و نشان های جشنواره ارائه کرد.
دکتر مواسات نیز هدف این جشنواره را تجلیل و تشویق دانشمندان
و محققان ،معرفی پروژههای برتر علمی و پژوهشی و ایجاد انگیزه
برای شکلگیری و هدایت پژوهشهای جدید دانست.
این مراسم با تقدیر از برگزیدگان و معرفی نخبگان و افتخارات جشنواره
هفتم شمس ،پرده برداری از یادمان ریشهکنی تراخم ،رونمایی از تمبر
طبیب دیدگان به مناسبت ریشهکنی تراخم و خدمات پروفسور محمد
قلی شمس با حضور وزیر بهداشت ادامه یافت.
بر اساس رای هیات داوران در دسته رقابتی و در بخش ابداع یا
اختراع دکتر علی غریبی لورون ،دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه
شاهد تهران؛ در بخش مقاله برتر انگلیسی ،دکتر مهران زارعی قنواتی،
فوق تخصص قرنیه از بیمارستان فارابی؛ در بخش پایاننامههای
برتر ،دکتر مجتبی ابریشمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ در بخش
کتاب تالیفی برتر ،دکتر یداهلل اسالمی و در بخش دانشور جوان ،دکتر
مسعود اقصاییفرد از دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برگزیده
معرفی و جایزه خویش را دریافت نمودند.
در دسته غیر رقابتی در بخش بانوی چشمپزشکی دکتر فیروزه
رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب و دکتر محسن بهمنی
کشکولی از دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان چشم پزشک پارسی
معرفی شد.
عالوه بر آن دکتر محمد اریش از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به
عنوان آموزگار برتر نشان سجادی را دریافت کرد .نشان پیمان به
دکتر حمید احمدیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان
دانشور برتر و نشان خدمت و مسئولیتپذیری اجتماعی به دکتر علی
صادقی طاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد.
همچنین جشنواره در بخش نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی ،دکتر
آنتون رگنر از کشور اتریش را انتخاب و مورد تقدیر قرار داد.
در حاشیه این مراسم ،غرفه های عکاسخانه ،نمایش وسایل شخصی
پروفسور شمس ،نمایش آثار هنری کارکنان ،نگارگذر از عکس های
پروفسور شمس ،بیمارستان فارابی و ریشه کنی تراخم ،رونمایی از
کارت پستال تبریک نوروز با عنوان مشاهیر و مفاخر چشم پزشکی
ایران ،غرفه بانک چشم و پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری
برپا شد و مورد استقبال میهمانان یادواره قرار گرفت.
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تقدیر از بازنشستگان
بیمارستان فارابی

جشن میالد حضرت زینب کبریس با حضور جمع كثيري از
پرستاران ،بازنشستگان و کارکنان بیمارستان فارابی روز یکشنبه ۳

اسفند  ۹۳در سالن آمفیتئاتر پروفسور شمس این بیمارستان برگزار
شد .در این مراسم دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی با تبریک
میالد حضرت زینبس گفت« :این روز بهحق روز پرستار نامیده شده
و این تقارن را به شما پرستاران عزیز تبریک میگویم».
دکتر جباروند همچنین خطاب به بازنشستگان حاضر در مراسم
گفت« :به شما که پس از حدود  ۳۰سال خدمت صادقانه به مقام
بازنشستگی نائل شدهاید ،تبریک میگویم و امیدوارم با برنامهریزی

تقدیر از پرستاران نمونه
بیمارستان فارابی
در مراسمی که صبح روز  ۵اسفند  ۹۳همزمان با خجسته زادروز
میالد حضرت زینب کبریس با حضور رییس و معاونان دانشگاه،
رییس دانشکده پرستاری و مامایی ،مدیر پرستاری دانشگاه و جمعی
از پرستاران دانشگاه در مرکز قلب تهران برگزار شد؛ از  5نفر از
کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی تقدیر شد.
در این مراسم آیت اهلل اکبری به عنوان مدیر پرستاری نمونه؛
صدیقه آذری ،سرپرستار نمونه؛ فریبا به نژاد ،پرستار نمونه؛ صغری
حاجی زاده ،بهیار نمونه و خسرو شهباری کارشناس بیهوشی نمونه
معرفی شدند.
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صحیح دوره جدید زندگی را هم با موفقیت سپری نمایید».
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به کسب مقام اول خدمات پرستاری
دانشگاه توسط بیمارستان فارابی تاکید کرد« :کسب این افتخار و
افتخارات دیگر مرهون همدلی ،همزبانی ،پشتکار و صمیمیت بین
همه اعضای خانواده بزرگ فارابی اعم از اعضای هیاتعلمی،
دستیاران ،پزشکان ،پرستاران ،کارکنان و خدمات است .این همراهی
نقش موثر در ارتقای بیمارستان دارد و بنده بهعنوان عضوی از این
خانواده به این همدلی مباهات کرده و از همه شما تقدیر و تشکر
میکنم ».دکتر جباروند در این مراسم از احداث یک سالن ورزشی
برای کارکنان در آینده نزدیک خبر داد.
آقای ابوالفضل علیاری ،مدیر بیمارستان فارابی نیز در سخنانی با
تبریک میالد فرخنده حضرت زینبس و روز پرستار به محضر امام
زمان گفت« :این مراسم به پاس خدمات شما عزیزان ،چه کسانی
که در حال حاضر در مجموعه به ارائه خدمات استاندارد و مطلوب
به مردم مشغول هستند و چه همکاران عزیزی که پس از سالها
خدمات صادقانه و شایسته به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند برپا
شده است تا گوشهای از خدمات شما عزیزان ارج نهاده شود».
علیاری افزود« :به همه شما خدا قوت و خسته نباشید میگویم و
برای تان تن سالم و رزق حالل از خداوند متعال میطلبم».
مدیر بیمارستان فارابی گفت« :تصمیم داریم با یاری خداوند هر
ساله این جشن را برگزار کنیم و از خدمات همکاران تقدیر کنیم».
وی شرط برگزاری این مراسم را حضور پرشور و مشارکت فعال
همکاران در برنامههای جمعی عنوان کرد و خواستار همدلی کارکنان
واحدهای مختلف شد.
همچنین وی تاکید کرد همدلی موجب ارائه خدمت بهتر شده و
شرایط کاری بهتر و آسایش بیشتر را ارمغان میآورد.
سپس آقای اکبری ،مدیر پرستاری بیمارستان فارابی نیز روز پرستار
را به کارکنان پرستاری تبریک گفته و از خدمات آنان تقدیر کرد.
در این مراسم قطعاتی از موسیقی سنتی و موسیقی اقوام توسط گروه
همنوازی عرفان نواخته شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
برگزاری مسابقه حضوری ،شعرخوانی توسط یکی از پرستاران،
قرعهکشی بین حضار و اعطای جایزه به آنان و برش کیک از دیگر
برنامههای این مراسم بود .در انتهای مراسم از  ۱۸نفر بازنشسته سال
 ۹۳و  ۶۵نفر پرستار نمونه بیمارستان با اهدی لوح و جوایز تقدیر
به عمل آمد.

اولین سمینار بینایی در ورزش
بررسی جدیدترین یافتهها و پژوهشهای
علوم بینایی در حوزه ورزش
اولین سمینار بینایی در ورزش ،باهدف توانمندسازی و تبادل
یافتههای علمی علوم بینایی در ورزش با حضور محققین حوزه علوم
بینایی و تربیتبدنی روز پنجشنبه  ۴دی  ۱۳۹۳در سالن آمفیتئاتر
پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد.
دکتر علی صادقی طاری ،دبیر علمی سمینار با اشاره به اهمیت
نقش ورزش در زندگی کنونی گفت« :امروزه ورزش دیگر یک
تفریح نیست بلکه ضرورتی غیرقابلانکار است که روزبهروز بر
اهمیت آن افزوده خواهد شد و بیمارستان فارابی بهعنوان قطب
علمی چشمپزشکی این ضرورت را دریافته و با برگزاری این
سمینار بهعنوان اولین سمینار بینایی ورزشی در کشور زمینه را
برای ورود محققین علوم بینایی و تربیتبدنی به این حوزه فراهم
آورده است».
ارزیابی و استعدادیابی در حوزه بینایی ورزشی ،مهارتهای بینایی
و داوری خطاهای بدون توپ در بسکتبال ،تمرینات و اصالحات
بینایی ورزشی ،بررسی مهارتهای بینایی در تیراندازان و تاثیر آن
بر موفقیت ورزشی ،همسویی جانبی دست و چشم و تاثیر آن بر
عملکرد ورزشی در تیراندازان باکمان ،تأثیر تمرینات بینایی در
عملکرد بازیکنان بدمینتون ،آسیبهای چشمی در ورزشکاران و
آسیبهای چشم در فعالیتهای ورزشی از جمله موضوعاتی بود که
در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در کنار این سمینار کارگاه «فوریتهای چشمپزشکی-ورزشی:
مراقبتهای پیش بیمارستانی ،تریاژ» و بازدید علمی« :آشنایی با
ابزارهای معاینه و تستهای روتین معاینات چشمی در رشتههای
ورزشی استاتیک ،دینامیک» و غرفه فروش کتاب نیز در نظر گرفته
شده بود.
اولین جلسه کمیته علمی سمینار در ورزش ،تیر ماه  93با حضور
دکتر صادقی ،رییس شبکه ملی تحقیقات چشم؛ دکتر الشیئی و دکتر
سیدفرزاد محمدی ،مدیر برنامه ملی سالمت چشم و پیشگیری

از نابینایی ،دکتر آقازاده امیری از گروه اپتومتری دانشگاه شهید
بهشتی ،دکتر میرزاجانی ،رییس انجمن علمی اپتومتری ایران؛ دکتر
جعفرزاده پور ،عضو هیات علمی دانشگاه ایران؛ دکتر مرادی شهپر،
رییس کمیته پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی؛ دکتر سعیدی ،رییس
درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی؛ دکتر براتی ،عضوهیات علمی

دانشگاه شهید رجایی؛ دکتر قاسمی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم
تحقیقات؛ دکتر فارسی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛
دکتر علیپور ،دکتر اکبری ،دکتر اشرفی ،خانم رادین مهر ،اپتومتریست
دانشگاه ایران؛ خانم رخشی ،اپتوتربست بیمارستان فارابی؛ و خانم
نادری فر ،در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی برگزار
شد.
اهداف
 شناسایی و به اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی و حرفهایحوزه بینایی در ورزش
 تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و نخبگان علوم بینایی وورزشی به انجام پروژههای کاربردی و مورد نیاز جامعه ورزشی
 ایجاد (راهاندازی) گرایش تخصصی بینایی ورزشی (آموزش،پژوهش و مراقبت)
 گرد هم آوردن دانشمندان و متخصصان این عرصه جهت انجامپژوهش و همافزایی بین رشتهای
این سمینار با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مرکز
تحقیقات پزشکی ورزشی برگزار شد.

راه اندازی سیستم جدید مخابراتی بیمارستان فارابی
به دنبال راهاندازی خطوط  )PRA) E۱بیمارستان فارابی امکان ارتباط مستقیم با کلیه واحدها و بخشهای این بیمارستان
مهیا شد.
مسئول مرکز تلفن بیمارستان فارابی در خصوص روند دیجیتالی شدن خطوط مخابراتی بیمارستان گفت« :با تالش و
پیگیری مکرر مسئولین خطوط  E۱یا  PRAاز مخابرات خریداری و پس از طی مراحل اداری و فنی از تاریخ اول بهمن
 ۹۳با پیششماره  ۵۲۸۳۷مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
پرموزه در مورد مزیتها و قابلیتهای خطوط  PRAگفت« :سیستم جدید عالوه بر مجهز شدن به شمارهگیری تن به سایر
امکانات جانبی دستگاههای مخابراتی نیز تجهیز و با اتصال به این خطوط ،کلیه تلفنهای داخلی بخشها به خط مستقیم
تبدیلشده است؛ بهعبارتدیگر به ازای هر شماره داخلی یک شماره مستقیم ایجاد شده است .شمارهگیری سریع و امکان
وصل شدن مستقیم به بخش موردنظر بدون واسطه اپراتور از مزایای دیگر این سیستم است».
وی همچنین در تشریح مزیتهای دیگر این خطوط اظهار داشت« :سیستم جدید کلیه کارهایی را که میتوان از یک خط
شهری انتظار داشت ،پاسخگو بوده و با پیشبینیها و کارشناسیهای انجامگرفته قدرت مانور و کارکرد سیستم مخابراتی
برای توسعه فعالیتها و نیازهای آینده بیمارستان آمادهشده است».
مراجعین هنگام تماس با بیمارستان برای ارتباط با اپراتور باید شماره  ۵۲۸۳۷۰۰۰را شمارهگیری نموده و برای تماس با
واحد مورد نظر از خارج بیمارستان کافی است سه رقم آخر شماره داخلی واحد را به پیش شماره  ۵۲۸۳۷بیفزایند( .مثال
برای ارتباط مستقیم با واحد اطالعات پذیرش با شماره داخلی  ۲۴۱۵بایستی شماره  ۵۲۸۳۷ ۴۱۵را شمارهگیری نمود).
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نشست صمیمانه مدیر بیمارستان فارابی با کارکنان واحد پذیرش
با هدف ارتقای عملکرد واحد پذیرش ،نشست مشترک مدیر
بیمارستان فارابی و کارکنان این واحد برگزار شد.
این جلسه روز پنج شنبه  ۱۴اسفند  ۹۳در سالن شورای بیمارستان
برگزار شد و طی آن کارکنان واحد پذیرش در گفتگویی صمیمانه
مسائل واحد پذیرش را با آقای علیاری ،مدیر بیمارستان مطرح
نموده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این واحد ارائه کردند.
در این جلسه مقرر شد:
 کلیه کارکنان واحد پذیرش ساعت  ۷صبح در محل کار خودحضور داشته باشند.
با توجه به طیف گسترده مراجعین بیمارستان فارابی از اقصینقاط کشور براصل مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع تاکید
شود.
 تا زمان صفر شدن طول صف ارائه خدمت درکلیه شیفت هایکاری استمرار یابد.
 پایبندی به اصول و مبانی اخالق کار با همکاران و مراجعین مد نظر قرار گیرد. وظایف سازمانی به عنوان اولویت اصلی کار در بیمارستان مدنظر قرار گرفته و شیفت های کاری بر اساس اصل عدالت مداری و تساویبرنامه ریزی شود.
 -نصب میکروفن در باجه پذیرش برای سهولت تبادل اطالعات بین بیمار و متصدی پذیرش پیگیری شود.

حضور بیمارستان فارابی
خیرین سالمت
در همایش ّ

بهمنظور آشنایی بیشتر و مستقیم خیّرین با فعالیتهای انجامگرفته و
در دست اقدام دانشگاه ،همزمان با برگزاری دومین همایش تجلیل از
خیرین عرصه سالمت ،روز دوشنبه  ۲۳دیماه سال  ،۹۳نمایشگاهی
با حضور واحدهای مختلف دانشگاه در مرکز طبی کودکان برپا شد.
بیمارستان فارابی نیز در این نمایشگاه حضوری فعال داشت و
کارشناسان این مرکز با دعوت از خیرین توضیحاتی را در مورد
پروژههای نیازمند حامی این بیمارستان ارائه کردند.
توزیع بروشور فعالیتهای واحد مددکاری و بروشور آشنایی
با پروژههای پژوهشی ،عمرانی و نیازهای تجهیزاتی بیمارستان
و بیماران نیازمند حمایت بیمارستان از جمله فعالیتهای غرفه
بیمارستان فارابی در این نمایشگاه بود .در این همایش از دکتر
محمدصادق پیروز و دکتر هرمز شمس ،اساتید پیشکسوت و خیّر
بیمارستان فارابی تجلیل شد .دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی،
دکتر منصوری رییس سابق دانشگاه و آقای علیاری مدیر بیمارستان
در همایش شرکت داشتند .دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه نیز از غرفه
بیمارستان فارابی بازدید کرد.

حضور فعال بیمارستان فارابی در جلسه فصلی
مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۱

در جلسه فصل زمستان ستاد مدیریت بحران منطقه  ۱۱تهران
کارشناسان بحران بیمارستان فارابی گزارشی از نحوه مدیریت و
پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری ارائه دادند.
جلسه فصلی مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۱با حضور دکترآبادیان،
سرپرست شهرداری منطقه  ۱۱ساعت  ۱۰صبح روز یکشنبه  ۳اسفند
 ۹۳در ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه  ۱۱تهران برگزار شد.
در این جلسه که آقای خلیلوند ،دبیر کمیته بحران و خانم چمانی کارشناس
واحد بحران بیمارستان فارابی نیز حضور داشتند گزارشی از فعالیتهای
10
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کمیته بحران بیمارستان فارابی و مانور  ۱۶بهمن این بیمارستان ارائه
گردید و کمبودهای بیمارستان در مواقع بحران احتمالی مطرح شد.
همچنین گزارشی از مدیریت مصدومان مراجعه کننده به بیمارستان
فارابی در شب چهارشنبه آخر سال گذشته توسط کارشناس بحران
بیمارستان ارائه شد .در ادامه مسئول بسیج شهرداری منطقه در مورد
کنترل افراد پرخطر برای شب و روز چهارشنبه سوری به ارائه
راهکار پرداخت .در پایان آبادیان از حضور بیمارستان فارابی در این
جلسه تشکر کرد و خواستار همکاری بیشتر شد.

آمادگی برای بحران
رقیه چمانی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
بیمارستانها به عنوان یکی از سازمانهای پایدار بشری ،بسیار تحت
تاثیر حوادث محیطی و جامعه خود هستند .در نظر گرفتن ساختار
و مدیریت آنها در محیط ،با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط
جوی ،مردم ،فرهنگها و نیازهای بهداشتی -درمانی فعلی و آتی آنها،
امری دانش محورانه است .بیمارستان اثر بخش و کارآمد بیمارستانی
است که در شرایط و حوادث مختلف قادر به ارائه خدمت با بهترین
کیفیت برای بیشترین افراد جامعه باشد.
این حوادث میتواند نشات گرفته از داخل و یا خارج بیمارستان باشد که
پرسنل باید بتوانند از قبل خود را برای مراحل مختلف وقوع حادثه بالقوه
یا احتمالی آماده کنند؛ در این خصوص بیمارستانهای کشورهای پیشرفته
چند سالی است با استفاده از سیستم فرماندهی حوادث برای مراحل
مختلف بحران آمادگی کسب میکنند؛ از آنجا که بیشتر بیمارستانهای
ایران نیز از نظر سازهای و غیر سازهای با مشکالتی مواجه هستند و از
طرفی در منطقه حادثه خیز خاورمیانه قرار دارند ،باید بتوانند خود را برای
تداوم ارائه خدمت در شرایط بحرانی آماده کنند.
امیدواریم مراکز بهداشتی درمانی ایران به عنوان پایدارترین کشور

خاورمیانه که باید بتواند افراد ایرانی و غیر ایرانی را پوشش دهد
مراحل پیشگیری و آمادگی را بخوبی طی نماید و بهترین پاسخدهی
را داشته و بازگشت به وضعیت عادی را در کمترین زمان طی کند.
بنا به همین دالیل کمیته فرماندهی بحران بیمارستان فارابی برگزاری
مانورهای بیمارستانی را برای سناریوهای مختلف حداقل یک یا دوبار در
سال در دستور کار خود قرار داده است .مانور امسال به منظور پناهگیری
و تخلیه کارکنان در تاریخ  16بهمن برگزار شد و نقاط قوت و ضعف آن
مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت .بدیهی است مدیریت بحران یک کار
تیمی و وظیفه تک تک ما کارکنان است تا با همکاری هرچه بهتر بتوانیم
بیمارستان را زودتر به حالت بازگشت به وضعیت عادی درآوریم.
برنامه هایی که برای برگزاری مناسب و آرام این تمرین عملیاتی
صورت گرفت شامل موارد زیر بود:
 تصویب تاریخ مانور در کمیته بحران تاریخ 93/10/29 انجام مانور دورمیزی زلزله و با استفاده از ماکت بیمارستان و بحثدر مورد آن .جهت آموزش بهتر و توجیه بیشتر استفاده از شبیه سازی
یکی از روش های موثر می باشد؛ بدین منظور ماکت بیمارستان
طراحی شده و در کمیته مورخ  29دی ماه رونمایی شد؛ با توجه به
این ماکت ،مشکالت محوطه مشخص شد که ان شاءاهلل بتوانیم در

مراحل بعدی تدابیر بهتری برای رفع مشکالت محوطه بیمارستان
بیندیشیم .نوشتن سناریو و تکمیل سناریو ،توضیح نحوه مانور و
فرم هایی که باید تکمیل شود و تاکید بر شناسایی قسمت های قابل
پناه گیری در هر بخش با حضور آقای مهندس عسکری.
 تهیه مطلب آموزشی در مورد پناه گیری در زلزله  93/11/12وتوزیع اتوماسیونی به همه پرسنل توسط آقای خلیلوند.
 جلسه چهره به چهره در مورد نصب تابلوی پناه گیری بیماران ودریافت مطالب آموزشی از طریق اتوماسیون
  93/11/16ساعت  9برگزاری مانور مرحله بندی مانور 93/11/16اعالم سراسری:
 .1اعالم پیج :کد  /111مرحله یک مانور :پناه گیری /زمان 5 :دقیقه
گروه هدف :پرسنل و بیماران و همراهان
 .2اعالم پیج :مرحله  2مانور :تخلیه در زمین چمن /زمان 10 :دقیقه
گروه هدف :تا حدی که تشنج و اختالل در کار بخش تولید نشود.
 .3اعالم پیج :مرحله  3مانور :تریاژ و امداد و درمان  /زمان 20 :دقیقه
گروه هدف :پرسنل درمانگاه اورژانس و ارائه نیروی کمکی پرسنل
بخش به تعداد الزم
 .4مرحله  4مانور :اعالم خاتمه مانور و تشکر از همراهی کارکنان.
پس از اطالع رسانی افراد در مانور ،مراحل را با توجه به توجیهاتی
که ارائه شده بود مرحله به مرحله به انجام رساندند.
نکات مثبت:
.1مانور با مرحله بندی مناسب و زمان بندی مناسب اجرا شد .کد 111
اعالم شد /تلفنخانه کامال مطلع بود و به موقع و با مرحله به مرحله و
بدون ایجاد تشنج و با آرامش اطالع رسانی کرد.
.2قبال همه پرسنل در بخش ها ،آموزش نحوه پناه گیری داشتند و
بخوبی مانور را انجام دادند.
.3چهار مورد فرم به کار گرفته شد و مناسب بود ()214 /259 /255 /254
.4با توجه به شناسایی مسیر خروج اضطراری از انبار از روز قبل،
انتقال به راحتی صورت گرفت.
.5افراد حاضر در مانور ثبت شدند.
نکات احتیاج به بازنگری:
.1پزشکان و پرستاران در درمانگاه اورژانس نیاز به آموزش بیشتری
برای مواقع بحران دارند و الزم است فعال تر عمل کنند.
.2در مرحله بعدی شاید الزم باشد آموزش به همراهان حاضر در
اورژانس نیز صورت گیرد.
.3تعبیه وسایل خریداری شده جهت انبار مربوطه در محلی دور از
مسیر خروج اضطراری.
 .4الزم است زودتر راه تخلیه اضطراری سطح شیب دار برای بخش
سرپایی و مدارک پزشکی تعبیه گردد.
الزم به یادآوری است که جهت آموزش بهتر کارکنان و شناسایی نقاط
بحرانی بیمارستان ،ماکت بیمارستان توسط رقیه چمانی ،حبیبه باقری
و شکیبا چشمی طراحی و ساخته شد که در کمیته مورخ  29دی ماه
نیز از آن رونمایی شد.
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بیمارستان فارابی درهشتاد سالگی
تصویب قانون تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
غرفه بيمارستان فارابي روز يكشنبه  ۱۰اسفند  ۹۳در حاشيه مراسم افتتاحيه
نمايشگاه سالگرد هشتادمين سال تصويب قانون تاسيس دانشگاه پذیرای
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دكتر جعفريان؛ دکتر امامی ،رییس
دانشکده پزشکی؛ دکتر بهادری ،رییس جامعه دانش آموختگان دانشگاه و
جمعی دیگر از مسئوالن بود.
در غرفه بيمارستان فارابي عالوه بر نمايش كليپ و ارائه پمفلتهاي
آموزشي ،تجهيزات مربوط به پروفسور شمس (پدر چشم پزشكي
نوین ایران) ،دوربينهاي قديمي و تجهيزات چشم پزشكي مربوط به
سالهاي  ۱۳۲۰به بعد و همينطور پايان نامهها و عکسهاي قديمي از در
معرض ديد عموم قرار گرفت؛ از ابتكارات بيمارستان فارابي در روزهاي
برگزاري نمايشگاه ،طراحي و توزيع روزنامههايي با عنوان «روزنامچه
دارالشفاء فارابی» بود که در روزهاي برگزاري نمايشگاه دربين غرفهها و
بازديدكنندگان توزيع ميشد و مورد استقبال مسئوالن و عموم قرار گرفت.

ارتقای رتبه علمي

دکتر فریبا قاسمی و دکتر سیدفرزاد محمدی طی ابالغی از سوی
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر علی جعفریان ،به مرتبه
دانشیاری ارتقا یافتند.
ندای فارابی ضمن عرض تبریک برای ایشان آرزوی توفیق
روزافزون دارد.

اخبار کوتاه
برگزاری جلسه آموزشی با موضوع دستورالعمل ارزیابی احتمال
سقوط بیمار ()93/10/15
 برگزاری آزمون مدیریت خطا و گزارش دهی خطر ()93/10/16 ارائه فعالیت های آموزشی و پژوهشی توسط  20نفر از اعضایهیات علمی ()93/10/18
 برگزاری کارگاه سبک زندگی دینی با موضوع زندگی به شیوهمعصومین ()93/10/24
 برگزاری مراسم يادبود درگذشت زنده یاد حاج محمود تهوریدر بیمارستان فارابی ()93/12/15
 آغاز سری جدید دورههای آموزشی گروه اپتومتری بیمارستانفارابی ()93/11/30
 برگزاري كارگاه سبك زندگي با موضوع اعتدال در زندگي()93/12/6
 گردهمایی اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان فارابی()93/12/7
 کسب مقام نایبقهرمانی جام میالد توسط تیم بانوان بیمارستانفارابی
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انتصاب دکتر محمدرضا منصوری
بهعنوان مسئول کانون بسیج
جامعه پزشکی
دکتر زاکانی ،مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم
پزشکی تهران در حکمی دکتر محمدرضا منصوری را بهعنوان
مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی و اساتید بیمارستان فارابی
منصوب کرد.
در متن ابالغیه آمده است:
ردههای فرماندهی در بسیج باید ردههای صدیقین ،صالحان،
برجستگان ،برگزیدگان و نخبگان معنوی باشد.
مقام معظم رهبری
برادر بسیجی جناب آقای دکتر محمدرضا منصوری
با احترام
بهموجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به سمت مسئول
کانون بسیج جامعه پزشکی و اساتید بیمارستان فارابی دانشگاه
علوم پزشکی تهران منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و ائمه معصومین علیهمالسالم
و نصب العین قرار دادن رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی
و مؤسس شجره طیبه بسیج ،حضرت امام خمینیره با بهرهگیری
جامع از امکانات معنوی ،مادی و همکاری صمیمانه کلیه بسیجیان
دانشگاه ،بتوانید در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
رجاء واثق دارم در پرتو عنایات خاص موال و آقایمان حضرت
امام زمانعج و در سایه تقوا ،تعهد و توانمندیهایتان در حوزه
تخصصی مربوطه و عزم همیشگی جنابعالی برای جهاد در راه
خدا ،در شناخت همهجانبه موضوعات حیطه فعالیت خویش موفق
و موید باشید.
علیرضا زاکانی

مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران

نتایج نظرسنجی ندای فارابی
نظر سنجی ندای فارابی در بهمن ماه  1393انجام شد که از میان  400پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان بیمارستان 125 ،نفر به سواالت پاسخ
دادند؛ از این میان بیش از  98درصد افراد اظهار کردند که نشریه را مطالعه میکنند.
میانگین سنی پاسخگویان  35سال و میانگین سابقه کار آنها  10سال است.

 5عنوان از پرطرفدارترین مطالب برای اختصاص ستون ثابت:
• طنز
• آشپزی
• تغذیه و داروهای گیاهی و طب سنتی
• خاطرات پرسنل
• مطالب ادبی
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دکتر محمدرضا منصوری و خاطراتی از
روزهای پیروزی انقالب اسالمی
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دكتر محمدرضا منصوري ،استاد گروه شبكيه بيمارستان فارابي
و سرپرست سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران ،متولد سال
 ۱۳۳۰در تهران به دليل فعاليتهاي سياسي ضد رژيم شاه ،در
حدود چهار سال در زندان به سر برده و سال  ۵۷آزاد ميشود.
مرور روزهای حماسه ملت ایران از زبان استاد خالی از لطف
نیست .شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید .صحبت را از
ماجرای دستگیری و زندان رفتنتان شروع کنیم.
  ۱۴بهمن سال ۱۳۵۳بود .حدودا  ۲۴ساله و دانشجوی سال ۵پزشکی بودم که در رابطه با فعالیت های مبارزاتی دستگیر و به
کمیته مشترک ضد خرابکاری که االن موزه عبرت شده است،
منتقل شدم .کمیته مشترک مکانی بود که زندانیان سیاسی را با انواع
شکنجه ها مورد بازجویی قرار می دادند .هر کس را به فراخور
فعالیت مبارزاتی شکنجه می کردند تا اعتراف بگیرند .من هم بعد
از بازجویی ها و شکنجه به دادگاه رفتم .ماده ای که به من دادند
دو حکم داشت؛ اعدام و حبس ابد؛ به زعم خودشان به من لطف
کردند و حکم سبک تر یعنی حبس ابد را به من دادند.
چه طور آزاد شدید؟
 با پیشرفت انقالب ،اواخر دی ماه  ،۵۷یک ماه به پیروزی انقالبمانده آزاد شدم .دقیقا  ۲۱دی  .۱۳۵۷یکی از شعارهای مردم در
تظاهرات عظیم خیابانی این بود که «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»
وقتی همه مملکت به انقالب و تظاهرات کشیده شد؛ شاه برای
آن که مردم را ساکت کند و حکومت و سلطه شومش را ادامه
دهد؛ به تلویزیون آمد و دقیقا یادم هست که گفت« :مردم من
پیام انقالب شما را شنیدم!» کسی که تا به حال مردم را ماجراجو
و عامل بیگانگان می خواند به یکباره لحن خود را عوض کرد و
واژه انقالب را به کار برد .بعد هم یک عده مثل نصیری و هویدا
را که در راس رژیم و همدست و همکار خودش بودند ،به زندان
انداخت و گفت اینها بودند که این فساد به راه انداختند و از همه
چیز اظهار بی اطالعی کرد؛ به اصطالح می خواست این چند نفر
را پیشمرگ خودش کند ،بعد هم قول داد قانون اساسی را رعایت
کند؛ ولی امام فرمودند این ترفندی برای آرام کردن مردم است .اگر
االن دست از قیام بردارید ،بعد از این تسلط شاه بر شما بیشتر شده
و شدیدتر برخورد می کند.
این نعمت الهی رهبری امام و فراست ایشان بود که اصرار داشت
تا پایان کار و تا سرنگونی شاه باید نهضت ادامه یابد و موجب
پیروزی انقالب شد؛ به هرحال یکی از کارهایی که شاه برای نشان
دادن حسن نیتش انجام داد تحقق شعار «زندانی سیاسی آزاد باید
گردد» بود .اولین سری زندانیان در  ۴آبان  ۵۷آزاد شدند تا این که
در  ۲۱دی ماه  ۵۷نوبت به من رسید.
استاد روزهای پیروزی انقالب را به یاد می آورید؟
 (استاد با هیجان بله بلندی می گوید) از  ۲۱دی ماه که آزادشدم تا  ۲۲بهمن که پیروزی انقالب بود ،تک تک آن لحظات را
به یاد دارم.
این یک ماه دائم در برنامه تظاهرات که همه کسانی که آن روزها
را دیده اند ،می دانند؛ شرکت می کردم ۲۶ .دی که شاه رفت و
همه به خیابان ریختند و شادی می کردند را به خاطر دارم .چند
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میراث و خاطرات
گفتگو از :حمیده امیدوار
عضو تحریریه

راهپیمایی بزرگ در این فاصله انجام شد .مثل روز اربعین ۲۸ ،صفر
و راهپیمایی اعتراض مردم به ممانعت بختیار از ورود امام که در همه
اینها شرکت کردم ۲۱ .بهمن که گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی
هوایی حمله کردند را به یاد دارم .از  ۲۱بهمن مردم به دفاع از نیروی
هوایی به خیابان ریختند و درگیری ها تا ساعت  ۸شب  ۲۲بهمن
ادامه داشت تا اینکه رادیو اعالم کرد «این صدای انقالب است» و
بعد پادگان ها و کالنتری ها سقوط کرد و مردم مسلح شدند و مراحل
بعدی انقالب .من در همه اینها حضور داشتم و آنجا بودم.

وقتی این روزها فیلم های انقالب را می بینید چه حسی پیدا
می کنید؟
 یک شعف و شادی درونی .در این  35سال ،هر سال این فیلم هارا در چندین نوبت نشان می دهند ،گاهی بعضی از فیلم ها را بارها
دیده ام ولی باز با دقت به تماشایشان می نشینم و خاطرات آن
موقع برایم تداعی می شود .همین دیشب که فیلمی را می دیدم بی
اختیار اشک از چشمانم سرازیر می شد ولی در عین حال توام با یک
احساس شادی درونی است .چه روزهایی بود ،مردم چه پشتکاری
داشتند و چه عشقی به امام .همه اینها برایم تجدید خاطره است.
از کسانی که در زندان با شما هم بند بودند ،افرادی رانام می برید؟
زیاد هستند .یک عده از ما بزرگ تر بودند ،مثل مرحوم حاج آقای
انواری ،مرحوم ربانی شیرازی و شهید حاج مهدی عراقی .یک عده
هم همسن و سال خودم بودند ،مثل دکتر لطیفی که در دانشگاه علوم
پزشکی ایران هستند و دکتر زمانی که استاد اطفال بیمارستان امام
است.

به نظر شما وظیفه ما در این زمان چیست؟
مسلما شرایط قبل از انقالب برای کسانی خوب ملموس است که
در آن جو قرار گرفته بودند .از وظایف ما و کسانی که از نزدیک
آن شرایط را درک کرده اند ،نه اینکه زندان بوده باشند همین که
آن شرایط را از نزدیک هم دیده باشند ،فرض و واجب است که
برای نسل های جدید و بعد از انقالب آن شرایط را بازگو کنیم
و آن خاطرات را به نسل دوم و سوم و نسل چهارم که کم کم از
راه می رسند ،منتقل کنیم .باید همه از این شرایط آگاه شوند تا قدر
شرایط فعلی و نظام مقدس جمهوری اسالمی و نعمتی که خداوند
برای ما مقدر فرموده را بدانند.
شرایط االن با شرایط قبل از انقالب چه فرقی با هم دارند؟
در هر زمینه ای که فکر کنید ،شرایط قبل و بعد از انقالب قابل تصور
و مقایسه نیست .در بُعد استقالل قبل از انقالب هیچ اختیاری از
خودمان نداشتیم از راس هرم قدرت که فرد شاه بود تا پایین ترین
سطح ،همه یا به طور مستقیم به دستور عوامل خارجی یا حداقل با
رضایت و مشورت آنها بود .مردم محلی از اعراب نداشتند .شاه در
مقابل امریکا و رژیم های طاغوتی زبون و خوار بود و در مقابل مردم
خودش حالت قهر و عصبانیت و خشونت و دیکتاتوری را اعمال
می کرد .اما االن مستقل ترین و آزادترین کشور روی زمین به جرات
ایران است که هیچ گونه تصمیمات خارجی روی تصمیمات داخلی
و انتخابات و انتصابات و سازندگی کشور تاثیر ندارد؛ این واقعا از
نعمت های بزرگی است که نظام برای ما به دست آورده است.
اینها الطافی است که خداوند به ما عنایت کرده است و باید قدر آن
را بدانیم .اگر شکر نعمت نکنیم ،نعمت را از ما می گیرد .لئن شکرتم
الزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید.
البته نارسایی هایی هست که نباید منکر شد ولی اصل نظام را نباید به
خاطر اشکاالتی که در حواشی هست زیر سوال برد .نمی توان همه
زندگی را فقط در رفاه خالصه کرد .قطعا هیچ انسان شریفی حاضر
نیست شرف ،استقالل و حریتش را به خاطر مسائل رفاهی بفروشد.
به عنوان کسی که انقالب را با پوست و خونش درک کرده است؛
به جوانترها ،دانشجویانی که االن هم سن وسال آن موقع شما
هستند ،کسانی که در آینده زمام امور کشور را به دست خواهند
گرفت چه پیامی دارید؟
 این انقالب خونبهای صدها هزار شهید است .چه آنها که قبل از ۲۲بهمن برای به ثمر نشستن انقالب به شهادت رسیدند و چه کسانی که
بعدا برای حفظ انقالب در جنگ و در حفاظت از مرزها و جاهای دیگری
که نظام نیاز به پاسداری دارد ،به شهادت رسیده یا جانباز شدند.

امام فرمود« :این انقالب مفت به دست نیامده که ساده از دست
برود ».چه قدر شهید ،اسیر و جانباز در راه این انقالب داده ایم و
هنوز هم روزی نیست که این انقالب شهیدی نداشته باشد.
جوان ها بروند تاریخ گذشته و قبل از انقالب و شرح حال و خاطرات
کسانی که خاطراتشان از آن دوران چاپ شده است و در مرکز اسناد
زیاد است را بخوانند .اینها تاریخ شفاهی انقالب است .با مطالعه
آنها با شرایط آن زمان به وضوح و از نزدیک آشنا می شوند .طبعا تا
آشنایی و آگاهی کامل نباشد ،عشق و عالقه هم پیدا نمی شود.
حتی کسانی که در دانشگاه فقط شیفته علم و به دنبال علم هستند،
بدانند که قبل از انقالب ما اصال امکانات علمی و پژوهشی نداشتیم،
نمی گذاشتند رشد کنیم .اگر وسایلی به ما می دادند ،حاضر نبودند
فناوری اش را هم بدهند .آنچه می دادند را اگر خراب می شد ،مهندس
می فرستادند تا قطعه عوض کند و برگردد .اجازه نمی دادند خودمان
یاد بگیریم ولی االن ببینید؛ پیشرفت علمی مان ما را تا چه حدی
رسانده است .پیشرفتی که در علوم هسته ای ،هوافضا ،نانو فناوری و
همه ابعاد علمی داشته ایم .از نظر رشد علمی در جهان جایگاه باالیی
داریم و رتبه اول منطقه هستیم .اگر آن زمان بود ،امکان نداشت به
یک دهم این پیشرفت ها هم دست پیدا کنیم.
در زمان جنگ چه قدر شهید دادیم که این نظام حفظ شود .اگر
این بالهایی که سر ما آوردند ،در هر کشور دیگری اتفاق افتاده
بود ۳ ،روزه کشور سقوط می کرد و ما مثل خیلی از کشورهای
دیگری بودیم که زیر یوغ استعمار هستند و حتی در کوچک ترین و
خصوصی ترین کارهای مردم شان دخالت می کنند ولی امروز مستقل
هستیم و باید قدردان باشیم.
دانشجویان همانطور که مقام معظم رهبری میفرمایند تحصیل تهذیب
و ورزش را مد نظر داشته باشند .دیگر اینکه دانشجو باید سیاسی باشد.
مسائل جامعه را بشناسد و تحلیل کند اما سیاسی کاری نکند .این نه
فقط شامل دانشجویان بلکه شامل بزرگان و مسئولین هم میشود.
مسئولی که درمقامی قرار گرفته ،بداند که این مسئولیت امانتی است
که خداوند بر عهده او گذاشته و نباید در جهت منافع شخصی خود
از این موقعیت سوء استفاده و برای حزب و گروه خود هزینه کند.
باید برای خدمت به مردم کار کند.موضع سیاسی را نباید در موضع
اجرایی خود دخالت دهد و آن را مغشوش کند.
االن زمینه تحصیل و تحقیق برای دانشجویان ما فراهم است .باید
این موقعیت را قدر بدانند تا ان شاء اهلل سندهای چشم انداز جمهوری
اسالمی با جوانانی که در این دانشگاه تحصیل یا کار می کنند تحقق
یابد.

خاطره نویسی به زبان ساده :ویژگیهای ساختاری خاطره نویسی
 صمیمت زبان در خاطره نویسی :یك خاطره باید طوری نوشتهشده باشد كه خواننده احساس كند نویسنده به آنچه مینویسد
معتقد است .بهتر است خاطره خود را بیهیچ تكلفی و به گونهای
صمیمانه ،بر كاغذ بیاورید .اما این نكته را نیز در نظر داشته باشید
كه بیان صمیمی و نبود محدودیت ،به معنی بی توجهی به قواعد
نگارش ،عفت كالم و حرمت قلم نیست .خاطره نویس ،اجباری در
رعایت كامل اركان جمله ندارد و میتواند آنها را به صورت دلخواه و
متناسب با نوع بیان به كار ببرد.
 برجستگی حوادث در خاطره نویسی :مهمترین ویژگی ساختاریخاطره نویسی ،برجسته ساختن حوادث در نگارش خاطره است؛
به عبارت دیگر ،واقعهای را میتوانیم به عنوان خاطره مطرح سازیم
كه برایمان اتفاق افتاده باشد و در آن ،حادثهای وجود داشته باشد و
تغییر در حالت روزمرگی باشد.
 واقع گرایی در خاطره نویسی :خاطره نویسی صورتی از نوشتناست كه در آن ،خیال پردازی و ذهنیت گرایی نقش اساسی ندارد و

نویسنده فقط حادثهای واقعی را كه برای او پیش آمده و در او اثر
گذاشته است ،بدون كم و كاست بیان میكند.
 مشخص بودن زمان و مكان در خاطره نویسی :در یك خاطره ،بهخصوص خاطره تاریخی ،بهتر است مكان و زمان مشخص باشد.
 روانی و روشنی در خاطره نویسی :خاطره باید به گونهای نوشتهشود كه مخاطب به سادگی آن را بفهمد و در این مورد به زحمت
نیفتد .همچنین خاطره باید ابتدا و انتهای عقالنی مشخصی داشته
باشد.
 خالصه بودن :در مدت زمانی كه حادثه اصلی یك خاطره اتفاقمیافتد ،ممكن است چندین حادثه فرعی دیگر نیز روی دهد.
اینها مواردی است که فقط اصول و قواعدی برای شناختن خاطره و
یافتن ذهنیتی كلی دربارة خاطره نویسی را آموزش می دهد اما پس
از یافتن این ذهنیت ،باید به تمرین پرداخت .یادتان باشد خاطرات
را فقط ننویسید تا آنها را ثبت کرده باشید؛ بلکه بنویسید تا با مرور
آنها پند بگیرید و در آینده بهتر زندگی کنید.

ندا ی افرابی -زمستان 1393

15

غالمرضا عرب رحمتی:

خوشبختی را در صداقت میدانم

در سال  ،1393هجده نفر از همکاران
بیمارستان فارابی به افتخار بازنشستگی نائل
آمدند؛ از میان این همکاران با آقای عرب
بواسطه سابقه همکاریشان با ندای فارابی
به گفتگو نشستیم.

چه سالی و در كجا متولد شدید و دوره
تحصیلتان چطور بود؟
من در اردیبهشت ماه سال  1343در تهران و در
خانوادهای نظامی به دنیا آمدم و دارای سه برادر
و دو خواهر هستم .در خانواده ما انضباط و
پایبندی به اصول اخالقی و رعایت احترام وادب
رکن اصلی بود .زندگی ما به همرا پدربزرگ و
مادربزرگ مادری بود و آنها نیز در تربیت ما
نقش بسیار اساسی داشتند .من قرآن را اولین
بار نزد مرحوم مادربزرگم که معلم قرآن بود
فرا گرفتم .در سال  1361دیپلم ریاضی فیزیک
گرفتم .پس از آن خدمت سربازی را در مناطق
عملیاتی توپخانه مراغه و گردان قدس در نیروی
زمینی ارتش گذراندم .در سال 1370در رشته
کاردانی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم
پزشکی تهران قبول شدم .در سال  1388نیز در
رشته کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری
گیاهان دارویی در مرکز آموزش عالی امام
خمینی کرج قبول شدم .من این دوره آخر را
با وجود سختیهای بسیاری که از نظر مسافت
راه تا کرج و شیفتهای شب آزمایشگاه و
رسیدگی به امور خانواده داشت ،نقطه شروعی
در زندگیم میدانم و خداوند را شاکرم که چنین
مسیری را پیش رویم قرار داد .در سال 1391
در رشته کارشناسی ارشد مهندسی زراعت قبول
شدم که بعد از گذراندن یک ترم به علت عدم
عالقه آن را رها کردم.
از خانواده بگویید؟
در سال  1363با دختر عمویم ازدواج کردم و
دو فرزند دارم .پسرم در حال حاضر کارمند
بیمارستان فارابی است .دخترم نیز به تازگی
تحصیالت خود را در رشته کارشناسی ارشد
علوم کتابداری به اتمام رسانده است.
از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید
و در کجا مشغول بودید؟
ابتدا در بخش آزمایشگاه بیمارستان بهرامی
به عنوان کمک تکنسین آزمایشگاه شروع
بهکار کردم .پایه و اساس کار آزمایشگاه را
من نزد همکارانم در آن بیمارستان آموختم.
آنها به گونهای با من رفتار میکردند که
موجب تقویت بیشتر عالقه من به این رشته
شد .البته اغلب آنان نیز هماکنون بازنشسته
شدهاند .برایشان آرزوی سالمتی و موفقیت
دارم .در سال  1367پس از قبولی در آزمون
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استخدامی به بیمارستان فارابی منتقل شدم .در
آن سالها آزمایشگاه در زیر زمین ساختمان
قدیم بود و ریاست آن را دکتر آقاشاهی بر
عهده داشت .در سال  1369با پیشنهاد بعضی
همکاران و با قبول آقای اسماعیلبیگی،
مدیر وقت بیمارستان ،مدیر کشیک شدم که
حدود  17سال ادامه داشت .در سال 1376
با حکم حاج آقا موسوی به عنوان مسئول
خدمات بیمارستان منتصب شدم .مدت 4
سال نیز در این پست انجام وظیفه کردم .پس
از بازنشسته شدن آقای نورمحمدی ،ناظم
فنی آزمایشگاه ،به پیشنهاد دکتر آقاشاهی و
قبول مدیریت بیمارستان به عنوان ناظم فنی
آزمایشگاه گمارده شدم .البته این مدت کوتاه
بود و پس از حدود  8ماه از طرف مدیریت
بیمارستان ،حاج آقا موسوی ،به عنوان معاون
مدیر برگزیده شدم .برایم جای افتخار بود که
در کنار ایشان که یکی از قویترین مدیران
دانشگاه بودند ،تجربیات بسیار ارزندهای
کسب نمایم .در سال  1384با انتصاب دکتر
جباروند به عنوان مدیریت بیمارستان ،بار
دیگر از سوی ایشان در پست معاونت ابقاء
شدم .این دوران را در کنار ایشان افتخار
همکاری داشتم و سعی کردم از تجربیاتشان
بهرهمند شوم .در سال  1385با انتصاب آقای
رحیمی به عنوان مدیریت بیمارستان ،برای
دومین بار در پست معاونت ابقاء شدم و تا
اواخر سال  1388در این پست انجام وظیفه
نمودم و پس از آن تا زمان بازنشستگی در
شیفت شب آزمایشگاه به خدمت مشغول
بودم .در تمام این دوران همه سعی من بر
این بود تا آنچه را که به عنوان وظیفه قبول
کردهام با عالقه به انجام برسانم.
با توجه به اینکه شما کارشناس گیاهان

گفتگو از:لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

دارویی هستید؛ آیا فعالیت هایی در این
زمینه داشتید؟
همانطور که اشاره کردم ورود به دنیای
گیاهان شروعی دیگر در زندگیم بود .مأنوس
بودن با این مخلوقات عالمی دارد .وقتی
گیاهی را میکارید ،از آن مراقبت میکنید ،به
بیماریاش توجه می کنید و در ناخوشی آن
افسرده میشوید؛ به این میماند که از فرزندی
مراقبت کرده و با او زندگی میکنید .من بعد
از وارد شدن به این رشته ،دید دیگری نسبت
به گیاهان و بخصوص گیاهان دارویی پیدا
کردم و اکنون نیز تحقیقاتی در این زمینه
انجام دادهام که برخی از آنها در مجالت ISI
داخلی و خارجی چاپ گردیده است .در
حال حاضر نیز روی اثرات ترکیبی بعضی
از گیاهان دارویی بر بیماریهای کبدی و
دردهای مفاصل مشغول تحقیق هستم.
خودتان چقدر از گیاهان دارویی استفاده
می کنید؟
من درغذاها ،نوشیدنیها و برخی ناخوشیها
معموالً از گیاهان دارویی استفاده میکنم.
البته این کار را سرخود و بدون مطالعه انجام
نمیدهم و در صورت لزوم به کارشناسان
طب سنتی رجوع میکنم .ضمنا در دانشگاهی
که ما تحصیل میکردیم روی اثرات درمانی
گیاهان دارویی نیز مطالعه داشتیم و جزیی از
دروس و سؤاالت امتحانی ما بود.
خوشبختی را در چه می بینید؟
خوشبختی را در صداقت میدانم .انسان اول
باید با خودش صادق باشد؛ آنگاه با دیگران
نیز با صداقت رفتار نماید .آنچه را که برای
خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد.
محبت و حل مشکالت دیگران بزرگ ترین
موهبتی است که خداوند برای خوشبختی
سر راه انسان قرار داده است.
زمان فراغت تان را چه طور می گذرانید؟
در اوقات فراغت بیشتر به مطالعه و جستجوی
در اینترنت میپردازم و گاهی هم به همراه
خانواده به تماشای تلویزیون مینشینم .مسافرت
هم میروم ،البته بیشتر دوست دارم ولی کمتر
اتفاق میافتد.
بازنشستگی را دوست دارید ،چه برنامه ای
برای این دوران دارید؟
بازنشستگی هم دوران خاص خودش را
دارد .من به استقبال آن رفتم .فکر می کنم این
دوران هم جالب است .انسان هر دورهای در
زندگیش را خودش میسازد ،میتواند آن را
سخت بگیرد یا از آن بهترین استفاده را ببرد.
از طرف بعضی از دوستانم در بیمارستانهای

خصوصی و همینطور دوستانی جهت کار در
شاخه گیاهان دارویی پیشنهاد برای همکاری
شده است ولی فعال تا پایان سال کاری در
نظر ندارم.
به کدامیک از شهرهای ایران سفر کردید؟
به شهرهای شمال ایران ،مشهد ،تبریز ،مراغه،
اردبیل ،قزوین ،زنجان ،کاشان ،اصفهان،
شیراز ،کرمانشاه ،گیالن غرب ،ایالم ،همدان،
کیش و بعضی شهرهای دیگر.
خاطره خوب یا بدی اگر دارید برای مان
تعریف کنید.
خاطرات بد را بایگانی کردهام .یادم می آید
اولین روزی که در بیمارستان بهرامی شروع
به کار کردم ،یکی از همکاران (مرحوم
آقای پارسی خامنه) گفت« :کارمند  2ساعت
خدمت آمد» .خودم و همه خندیدیم .امروز
 29سال از آن روز و  2ماه از بازنشستگی
من می گذرد؛ به راستی زمان آنقدر سریع
میگذرد که فقط می توان نقطه شروع و پایان
را دید .امیدوارم در طول خدمت ،همکارانم
را نرنجانده باشم و آنان نیز از من خاطره
خوش به یادگار داشته باشند.
بهترين همكار و دوستاني كه تاكنون
داشته ايد ،چه كساني بودند؟
خوشبختانه تمام همکاران و دوستانم در
بیمارستان از بهترینها هستند؛ از افتخارات
من در طول خدمت ،آشنایی و رفاقت با
همکاران و عزیزانی است که سال ها باهم
زندگی کردیم.
نظرتان درباره نشريه نداي فارابي؟
نشریه در بیمارستان یکی از آرزوهای من بود
و در زمان معاونت در بیمارستان چندین بار
اقدام کردیم که متاسفانه هر بار به دلیلی این کار
میسر نشد .وقتی این نشریه متولد شد ،من بسیار
خوشحال شدم .امروز که این نشریه به این سن
رسیده نتیجه تالش دوستانی است که در این
مقوله دست اندرکارند و بخوبی و با درایت
کامل عمل کردهاند و این جای خوشحالی
است؛ به همه همکاران سفارش میکنم از آن
به خوبی مراقبت و پاسداری کنند.
آیا عالقه مندید با نشریه ندا همکاری تان
را ادامه دهید؟
اگر نشریه موافقت داشته باشد باعث افتخار
من است که همکاری داشته باشم.
سخن آخر ...
در طول خدمتم از انتخاب شغلم هیچگاه
پشیمان نبودم ،اگر امروز هم میخواستم از
نو شروع کنم باز هم همین شغل را انتخاب
میکردم .سعی کردم نگذارم بعضی نامالیمات
شغلی در روند کارم دخیل شوند .به عنوان یک
برادر کوچک به همه دوستان عزیز نیز سفارش
می کنم به قداست شغلشان توجه داشته باشند
و همینطور این بیمارستان که به واقع یکی
از بهترین واحدهای دانشگاهی است و در آن
صمیمیت بین همکاران زبانزد بود.

گفتگو از :حمیده امیدوار
عضو تحریریه

درباره مداحی با امیرهوشنگ یغمایی

امیر هوشنگ یغمایی متولد 1349در تهران هستم .از سال  62در محضر استاد مرحوم حاج
حسن گودرزی در میدان قیام خیابان شترداران کالس مداحی رفتم و از آنجا مداحی را
شروع کردم .خیلی از مداحان معروف در آن کالسها شرکت میکردند و آنجا با هم بودیم؛
تا سال  70که حاج حسن گودرزی فوت کرد و آمدم در محضر حاج حسن ارضی (عموی
حاج منصور ارضی) و تا زمان فوت ایشان در محضرش ختمخوانی و مجلسداری را یاد
گرفتم .االن در جلسات مختلف برنامه دارم؛ در بیمارستان هم در مراسم مختلف در خدمت
همکاران هستم .
انگیزه تان برای شرکت در کالس های مداحی چه بود؟
 12-11ساله بودم ،درخانهمان دوازدهم هر ماه روضه خوانی داشتیم .مداحان که میآمدند
و میخواندند عاشق مداحی شدم .دوست داشتم مداحی کنم قبل از اینکه بروم کالس ،در
خانه می خواندم.
یک مداح خوب چه صفاتی باید داشته باشد؟
اول باید استاد ببیند؛تا استاد نبینی مداح نمی شوی ،باید پیش اساتید زانو بزنی .بعدی آنکه
اخالص داشته باشد .کم بخواند ،شیرینی مداحی به کم خواندن است و به تمام اصول
مداحی آشنایی داشته باشد.
االن هم مجلس دارید؟ چه جلساتی می روید؟
یکشنبه شب ها در جلسات خانواده های شهدا مداحی می کنم  .دوشنبه شب ها هیات
می روم .جمعه ها صبح در هیات ابوالفضل العباس (که قبال حاج علی انسانی در آن
می خوانده است) ،برنامه دارم و قریب  23سال است در آن مداحی می کنم .همان جمعه
صبح در یک هیات دیگر دعای ندبه می خوانم و مداحی می کنم .همچنین یکشنبه شب ها
می روم میدان امام حسینع ،جامعه مداحان شرق تهران ،در محضر استاد محمود کاظمی
سبک کدامیک از مداحان را می پسندید؟
سبک مداحی من ،سبک مرحوم حاج حسن ذوالفقاری است .االن هم بهترین مداحی که
میشناسم و با او ارتباط دارم حاج مهدی سماواتی است .ایشان را خیلی میپسندم .هم اخالص
دارد و هم زیبا میخواند؛ از بین کسانی که تمرکز بر مجلس دارد ،حاج علی آقای انسانی است.
چه طور شد آمدید فارابی؟
از  6-7سال پیش آمدم فارابی .شغل اصلی من تراشکاری است .زمان دکتر منصوری
می آمدم بیمارستان فارابی و زیارت عاشورا می خواندم تا اینکه کارخانه ورشکست شد.
دکتر جباروند خودش هیاتی است .یک شاعر اهل بیت مرحوم حاج مهدی خرازی که دکتر
جباروند را می شناخت ،مرا معرفی کرد و این طور شد که به بیمارستان فارابی آمدم و مشغول
کار شدم.خیلی ها وقتی بیکار شده بودم به من می گفتند برای امرار معاش دنبال مداحی
بروم ولی من مداحی را از روی عشق انجام می دهم نه برای کسب درآمد .می خواستم نان
بازویم را بخورم .روضه ها و نوحه هایی که می خوانید را از کجا می آورید؟
سالی یک بار قبل از محرم ،وزارت ارشاد مداحان را جمع می کند و وزیر ارشاد سخنرانی میکند؛
بعد خودشان کتابهای مقتل و شعر میدهند .جامعه مداحان هم به ما شعر و کتاب میدهد.
سخن آخر؟
ما احتیاجی به تقدیر و تشکر نداریم .مرحوم حاج آقای ارضی می گفت:
«تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند»
اگر ایراد و شبهه ای در آن چه میخوانیم هست ،اگر روضه ای که می خوانیم نیاز به سند
دارد ،خواهش می کنم در کاغذ بنویسند و به ما بدهند .بپرسند این روضه سندش کجاست یا
این شعر این اشکال را دارد ما هم جوابشان را می دهیم و خوشحال هم می شویم.
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خادمین بیمارستان فارابی
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هرجایی از بیمارستان که قدم بگذاری ،نشانی از پرسنل خدمات را
حس خواهی کرد؛ صبح که میآیی محیطی پاکیزه و شاداب را نظاره
میکنی و این یعنی شب قبل تا صبح پرسنل زحمتکش خدمات
خوابشان را با بیداری سپری کردهاند تا من و شما و مراجعین این
مرکز احساس آرامش کنیم.
به سالنها و درمانگاهها که میروی ،مکانی آماده برای فعالیت
روزانه و گاه شبانه را میبینی ،اینجا نیز محل فعالیت این عزیزان
بوده؛ بدون هیچ توقعی یا حتی انتظار خسته نباشید! همه اینها را
وظیفه میدانند.
اکثر پرسنل خدمات را قشری تشکیل میدهند که سطح زندگی و
توقعاتشان بسیار ساده و محدود است ،به کمترینها قناعت میکنند
و البته در میان خانواده فارابی بسیار مورد احترامند .این موهبتی است
که خداوند عطا نموده تا همه پرسنل این بیمارستان از بهترینها
باشند و همه قدر هم را به خوبی بدانند و نزد هم با احترام و تکریم
روبهرو شوند.
گستردگی حوزه کاری خدمات تقریبا در تمام نقاط و بخشها و
قسمتهای بیمارستان است .کارهایی از جمله نظافت محوطه و
بخشها و درمانگاهها و تجهیزات و ملزومات مربوط به آن ،اهتمام
به نگهداری از تجهیزات بیمارستانی ،اجرای دستورات سرپرستاران،
کنترل ورود و خروج بیماران به درمانگاهها ،جابهجایی بیماران ،حمل
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لوازم و تجهیزات ،آمادهسازی محیطهای اداری جهت برگزاری
مراسم ،جلسات ،همایشها و کالسهای آموزشی ،ارائه خدمات
پذیرایی در جلسات ،همایشها و مناسبتها ،پذیرایی روزانه چای
و ناهار برای کارکنان بیمارستان ،پذیرایی از مهمانان بیمارستان،
انجام امور باغبانی و فضای سبز ،نصب و توزیع پالکارد ،بنر و
اطالعیههای بیمارستان ،تخلیه ضایعات و پسماندهای بیمارستانی،
تعویض کیسههای زباله موجود در واحدها و بخشها به صورت
روزانه ،جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت ،تحویل البسه مورد
استفاده بخشها و کارکنان به رختشویخانه و عودت آن طبق برنامه،
تحویل دارو ،وسایل و مواد مورد نیاز واحدها از داروخانه و انبار،
اعزام نیرو برای شرکت در برنامه ویزیت رایگان مناطق محروم از
وظایف محوله واحد خدمات است.
با واگذاری بعضی از واحدها به بخش خصوصی ،پرسنل دیگری
نیز به این مجموعه اضافه شدند که اینها نیز از بازوهای اجرایی این
بیمارستان محسوب شده و باید از زحمات آنان نیز قدردانی شود.
فعالیتهایی همچون نقلیه ،آشپزخانه و غیره نیز از جمله وظایف
وابسته به خدمات است و اهداف همه ما در تمامی واحدها و
قسمتها خدمت به بیماران و مراجعین و تکریم آنان و پرسنل
است؛ البته با رفتار و َمنشی انساندوستانه و در محیطی صمیمی
همچون بیمارستان فارابی.

ن گاه

شیرینبیان ،گیاهی 4هزار ساله

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

شیرینبیان یکی از قدیمیترین گیاهان دارویی است .بیش از چهارهزار سال پیش بومیان درهها و دشتهای بین النهرین ،آسیای صغیر و
جنوب آسیا ریشه شیرینبیان را به نشانه عرض عبودیت به پیشگاه فرمانروایان خود تقدیم میکردند و فراعنه مصر نیز از ریشه آن نوشیدنی
به نام «مای سوس» تهیه میکردند.
ریشه شیرینبیان در اکثر فارماکوبه ها به عنوان دارو یاد شده است .از مواد موثره این گیاه در صنایع داروسازی ،نوشابه سازی ،شیرینیسازی
و دخانیات استفاده میشود.
شیرینبیان در سطوح وسیعی در کشورهای انگلیس ،بلژیک ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،یونان و ترکیه کشت میشود .این گیاه دارای واریتههای
مختلفی است .واریته ویوالسه به نام شیرینبیان ایرانی معروف است که در فالت ایران میروید.
ترکیبات شیمیایی :مهمترین ماده موثره شیرینبیان را اسید گلیسیریزیک تشکیل میدهد .این ماده چندین برابر شیرینتر از شکر است .یکی
از محققان معتقد است که شیرینبیان ایرانی بیشترین مقدار اسید گلیسیریزیک را داراست .ریشه شیرین بیان شامل نشاسته ،گلوکز ،ساکارز،
اسپارژین ،رزین ،مانیتول و مواد تلخ میباشد.

خواص درمانی :مواد موثره ریشه شیرین بیان مدر ،ملین و خلط آور است و به واسطه وجود برخی فالونوئیدها اثر مفیدی در معالجه زخم
اثنیعشر و بیماریهای معده دارد .از این مواد برای درمان بیماریهای مربوط به ریه مانند برونشیت و التهاب نای و رفع سرفه های عصبی
نیز استفاده میگردد .از ضماد برگ تازه شیرینبیان برای بدبویی بدن و میان انگشتان پا استفاده میشود.
از مصرف خوراکی جوشانده آن خودداری کنید و بیشتر به صورت دمکرده مصرف شود .هم چنین از مصرف بیش از اندازه این گیاه در
فصول گرم باید خودداری کرد؛ در مدت مصرف شیره تهیه شده از شیرین بیان به علت کم شدن ادرار و باال رفتن فشار خون بهتر است
بیمار نمک استفاده نکند.
در صورت باال بودن فشار خون یا ناراحتی کلیه ،قلب یا کبد باید از مصرف شیرین بیان پرهیز کرد .همچنین مصرف این گیاه و فراوردههای
آن در دوران بارداری و شیردهی ،منع شده است.
منابع:
 تولید وفرآوری گیاهان دارویی؛ دکتر رضا امیدبیگی ،جلد سوم پرورش گیاهان دارویی ومعطر؛ مهندس ساسان جعفرنیا -طب الکبیر؛ محمد سرورالدین
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آموزش سالمت به بیمار
راهنمای ترک سیگار

20

اگر میخواهید به ترک سیگار اقدام کنید ،بدانید که تنها نیستید و ساالنه
افراد زیادی برای ترک سیگار اقدام میکنند؛ به دالیل زیادی ترک سیگار
یکی از بهترین اقدامها برای سالمت کوتاه مدت و بلند مدت شما است.
آیا ترک سیگار سخت است؟
ترک سیگار اقدامی چالش برانگیز و مبارزه طلبانه است .میزان سختی
ترک سیگار به عواملی زیر بستگی دارد:
 تعداد سیگاری که شما روزانه مصرف میکنید. تعداد افراد سیگاری که با شما رفت و آمد داشته و به شما نزدیکند(والدین ،دوستان و همکاران سیگاری).
 دلیل اینکه شما سیگار میکشید (موقعیت اجتماعی ،تحریکدوستان و غیره).
چرا سیگار کشیدن اعتیادآور است؟
مقصر اصلی اعتیادآوری سیگار ،نیکوتین (مخدر اصلی درون تنباکو)
میباشد .مغز شما سریعا به نیکوتین عادت کرده و با گذر زمان
احتیاج شما به میزان بیشتری سیگار و نیکوتین را افزایش میدهد.
مغز شما برای عادت کردن به نیکوتین و برقراری تعادل ،شروع
به ترشح مواد شیمیایی میکند .مواد شیمیایی درون سیگار مغز را
وادار به ترشح دوپامین و نوراپی نفرین میکند .اگر مغز این دو
ماده شیمیایی را بیش از حد ترشح نماید ،سطح مواد شیمیایی در
مغز به هم ریخته و مغز برای مقابله با این مشکل ،شروع به ترشح
مواد شیمیایی ضد نیکوتین مینماید .این مواد شیمیایی ضد نیکوتین
میتواند باعث شود زمانی که سیگار نمیکشید ،دچار افسردگی و
خستگی شوید.
در گذر زمان مغز شروع به پیشبینی زمان سیگار کشیدن شما میکند
ودر این هنگام اقدام به ترشح مواد شیمیایی ضد نیکوتین مینماید.
این مواد شیمیایی ضد نیکوتین باعث میشوند ،شما احساس خستگی
و افسردگی کرده و احساس احتیاج به سیگار نمایید.
محرک ،هر چیزی است که مغز شما را با سیگار کشیدن مرتبط میکند.
محرکهای هر فردی با دیگران متفاوت است .برای شما ممکن است این
محرک ،بوی سیگار ،دیدن زیرسیگاری ،دیدن بسته سیگار ،خوردن غذا
یا نوشیدنیهای خاص یا صحبت با کسانی باشد که معموال همراهشان
سیگار میکشید .گاهی احساسات شما (شادی یا ناراحتی) میتواند
محرک سیگار کشیدنتان باشد .یکی از مهمترین کلیدهای ترک سیگار،
شناختن محرکهایی است که شما را به هوس سیگار کشیدن میاندازد.
راههای مختلف ترک سیگار
برای ترک کردن سیگار و شروع زندگی سالم راههای مختلفی وجود
دارد .بعضی از این راهها از بقیه راههای ترک سیگار موثرترند .بهترین
شیوه ترک سیگار ،شیوهای است که شما را وادار به ترک سیگار کرده
و همچنین شیوه ای است که با روحیات و عالیق شما سازگار باشد.
روشهای ترک سیگار
روش اول :بدون کمک دیگران
تقریبا  90درصد افراد از این روش برای ترک سیگار استفاده میکنند و
میخواهند سیگار را بدون هر گونه کمکی (شامل حمایت نزدیکان ،دارو
یا درمان) ترک نمایند .هر چند بیشتر افراد از این روش استفاده میکنند اما
کمتر از  10درصد افرادی که از این روش استفاده میکنند ،موفق میشوند.
روش دوم :رفتار درمانی
برای استفاده از روش رفتار درمانی در ترک سیگار ،شما به یک متخصص
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی تهران
معاونت درمان-مدیریت امور پرستاری

برای یافتن بهترین شیوه ترک سیگار مراجعه میکنید .متخصص رفتار
درمانی به شما برای شناسایی محرکهایی که باعث احساس هوس
سیگار در شما میشود و فراهم کردن حمایت عاطفی در زمانی که به آن
نیاز دارید ،کمک میکند.
روش سوم :درمان با جایگزین کردن منابع نیکوتین
این روش شامل استفاده از آدامسها ،چسبها ،اسپریها و قرصهای
نیکوتینی میباشد که نیکوتین را بدون استفاده از سیگار به بدن شما
میرساند .این نوع ترک سیگار ،زمانی که با رفتار درمانی ترکیب شود،
بهترین نتیجه را میدهد.
روش چهارم :درمان دارویی
بعضی از انواع داروها همچون زیبان ( )Zybanیا چانتیکس
( )Chantixبرای کمک به ترک سیگار ساخته شده اند .این داروها
میبایست با دستور پزشک تجویز شوند.
روش پنجم :درمان ترکیبی
استفاده از ترکیبی از روشهای مختلف ترک سیگار شانس شما را
برای رسیدن به هدفتان افزایش میدهد؛ برای مثال ترکیب رفتار درمانی
با منابع جایگزین ،درمان دارویی با منابع جایگزین و غیره.
قوانین جدید شما در هنگام ترک سیگار
هنگام ترک سیگار چند نکته و قانون مهم وجود دارد که شما باید
رعایت نمایید .این نکات و قوانین شامل:
قانون اول :محرکهای خود را بشناسید و از آنها دوری نمایید.
سعی کنید از موقعیتهایی که باعث تحریک شما به سیگار کشیدن
میشود ،بخصوص در سه ماهه اول ترک سیگار دوری کنید.
قانون دوم :سختترین روزهای ترک سیگار روزهای اول است .اگر
از روش بوقلمون سرد در ترک سیگار استفاده میکنید ،سختترین
روزها ،روزهای اول است .در این چند روز شما احساس زودرنجی،
افسردگی ،کندی و خستگی مینمایید .بعد از گذراندن این چند روز
شما کمکم به حالت عادی بر میگردید اما هنوز هوس سیگار دارید.
قانون سوم :تسلیم هوس سیگار نشوید .هر زمانی که شما هوس سیگار
میکنید و سیگار نمیکشید ،شانس ترک سیگار در شما افزایش مییابد.
قانون چهارم :روابط با دوستان غیر سیگاری .شروع به ایجاد روابط
جدید با دوستان غیر سیگاریتان نمایید ،این کار شانس ترک سیگار
در شما را افزایش میدهد.
قانون پنجم :آرام کردن ناراحتی .از آنجا که سیگار کشیدن میتواند
یکی از عادات شما باشد که به آن عالقه دارید ،ترک سیگار میتواند
باعث ناراحتی در شما بشود که البته طبیعی است؛ با این حال باید
سعی به آرام کردن این ناراحتی و غم نمایید ،زیرا غم یکی از
محرکهای تشویق به سیگار کشیدن میباشد.
اگر دوباره شروع به سیگار کشیدن کردید چه؟
به این اتفاق بازگشت ( )Relapseگفته میشود .بازگشت در
اعتیادهای قوی مانند اعتیاد به سیگار معمول است .خیلی از افراد
قبل از ترک دائمیسیگار ،چندین بار ترک کرده و دوباره بازگشت
میکنند .اگر شما بازگشت کردید ،حداقل میزان این بازگشت را کم
کنید؛ برای مثال ،اگر قبل از ترک روزانه  8نخ سیگار میکشیدید و
پس از بازگشت  4نخ سیگار در روز میکشیدید ،امیدتان را از دست
ندهید ،چرا که این یک پیشرفت برای شما است ،به یاد داشته باشید
که ترک سیگار ممکن است زمانبر باشد.

تغذیه مناسب

و

دانشآموزان میتوانند با تغذیه مناسب و
استراحت كافی بازده فكری خود را افزایش
دهند .تغذیه درست یکی از شاه کلیدهای
تقویت حافظه و باال بردن تمرکز و ایجاد
آرامش و کاهش استرس است .مغز ما برای
جلوگیری از کمبود مواد مغذی مورد نیاز
مغز باید تغذیه متنوعی داشته باشد.
نکته مهمی که باید افراد به آن توجه کنند،
آن است که در ایام درس خواندن از تغذیه
متعادل ،متنوع و متناسبی برخوردار باشند.
در این ایام ،گرفتن رژیم الغری به هیچ
عنوان توصیه نمی شود و همچنین داشتن
خواب کافی و ورزش را فراموش نکنید.
توصیه میکنیم در این ایام از مصرف قندهای
دیرجذب مانند نان کامل ،پاستا ،برنج کامل،
عدس ،نخود و همچنین زرد ه تخم مرغ،
تخم ه آفتابگردان ،گردو ،دان ه کنجد و آب
کافی غافل نشوید.
مواد غذایی مناسب برای مغز و افزایش
تمرکز و کاهش استرس دراین دوران
ویتامین های گروه  Bاین ویتامین ها در
غالت ،جگر ،گوشت ها و لبنیات بیشتر
یافت می شوند .در این مواد عالوه بر این
دسته از مواد مغذی ،ترکیب دیگری به نام
ساپونین نیز وجود دارد که هم ضد اضطراب
بوده و هم آرام بخش است.
غذاهای حاوی الكتوسین این ماده خاصیت
آرامش بخشی دارد غذاهایی مانند سوپ جو
و همچنین كاهو ،شیر ،دوغ و ماست حاوی
الكتوسین هستند.
در میان سبزی ها نیز ریحان و نعناع به دلیل
خواص ضد افسردگی و تقویت کنندگی
سلول های سیستم عصبی و کاهو به دلیل
کلسیم ،پتاسیم و ترکیبی به نام الکتوکاریوم در
تسکین اضطراب بسیار مفید است .همچنین
موز نیز آرام بخش است؛ به این دلیل است
که قبل از خواب ،صرف مخلوط آب کاهو
و آب سیب ،البته در مقادیر مساوی با یک
قاشق عسل و نصف موز میتواند خواب
راحتی را ایجاد کرده و آرامش بخش باشد.
میوههای خشک سرشار از مواد معدنی و
امالحی مانند زینک بوده و انرژیزا هستند.
توصیه میکنیم در وعد ه صبحانه و یا به
عنوان میان وعده در طول روز چند عدد
میوه خشک میل کنید.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

تقویت حافظه
ماهیهای چرب نیز منبع اصلی امگا 3هستند
که برای عملکرد خوب نرون های ما ضروری
است و نقش مهمی در تقویت حافظه دارد.
همچنین مصرف اسیدهای چرب امگا  3از
بروز استرس پیشگیری میکند .برای اینکه
حافظ ه قوی داشته باشید باید هر هفته دو تا
سه مرتبه ماهی میل کنید .بهتر است در ایام
امتحانات ماهیهایی مانند ماهی آزاد ،قزلآال
و ماهی ساردین میل کنید.
دل و جگر سرشار از آهن هستند؛ به عالوه
میدانید که کم خونی یکی از دالیل عدم
یادگیری و تمرکز است ،آهن باعث میشود
که اکسیژن به راحتی به مغز برسد و در این
صورت هم بهتر میتوانید مطالب را حفظ
کنید و تمرکزتان باال میرود .اگر دسترسی به
این مواد ندارید ،میتوانید به جای آن عدس
و اسفناج بخورید.
چای سبز حاوی میزان زیادی کاتچین است
که خواص آنتی اکسیدانی فوقالعادهای دارد.
اگر به اندازه کافی و متعادل از این ماده
مصرف کنید سطح هشیاری و تمرکزتان باال

رفته و حافظهتان قویتر میشود .باید بدانید
که چای سبز خستگی و افسردگی را هم از
شما دور میکند.
عسل برای مقابله با خستگی و استرس
فوقالعاده عمل میکند .عسل منبع
فوقالعاد ه مواد معدنی (مانند منیزیم ،پتاسیم
و مس) ،ویتامینها (ویتامین  Bو  )Cو آنتی
اکسیدانها میباشد .عسل روحیه و تمرکز
شما را باال میبرد.
مواد غذایی نامناسب
در بین مواد غذایی نامهربان با مغز،
چربیهای اشباع شده جایگاه اول را به خود
اختصاص میدهند .این چربیها در خامه،
سوسیس و کالباس و روغنهای حیوانی
وجود دارند.
توجه داشته باشید که الکل ،دخانیات ،مواد
مخدر ،آلودگی (بخصوص آلودگیهای
مربوط به فلزات سنگین مانند جیوه
وآلومینیوم و همچنین آلودگیهای مربوط به
آفت کشها و مواد افزودنی) جزو دشمنان
اصلی مغز ما هستند.
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اصطالحات چشم پزشکی
Ciliary Body: CB

جسم مژگاني :بخشي از يووه آ كه بين
عنبيه و بخش قدامي كوروئيد قرار دارد.
از  2بخش خلفي صاف ()pars plana
و قدامي چين دار ( )parsplicataتشكيل
شده است.

قسمت شانزدهم
هانیه دلشاد -دکتر سیدفرزاد محمدی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی-عضو هیات علمی

Iris coloboma

كلوبوم عنبيه
Pupillary block

Pars plana

پارس پالنا محل آناتوميكي براي دسترسي
به سگمان خلفي در جراحي هاي زجاجیه
و شبکیه است.
Pars plicata

پارس پليكاتا از دو بخش عضالت
مژگاني و زواید مژگاني تشكيل شده
است .مايع زالليه از زواید مژگاني ترشح
ميشود .زنول ها از زواید مژگانی به
استوای عدسی متصل می شوند.
Coloboma

به هر نوع شكاف در يك بافت كلوبوم گفته
ميشود .اين اصطالح در چشمپزشكي
در مورد شكافهاي مادرزادي در پلك،
عنبيه ،لنز ،مشيميه -شبكيه (كوريورتينا) و
عصب بينايي مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين بيماري در كر ه چشم ناشي از بسته
شدن ناقص يك شكاف جنيني در
ساختارهاي مقدماتي چشم است.

Iridodonesis
See: Phacodonesis

به لرزش غيرطبيعي عنبيه در حين
حركات چشم گفته مي شود .به طور
شايعي در آفاكيا وقتي كه حمايت لنز
برداشته مي شود و در بيماران مبتال به
 PEXديده مي شود.

زالليه با گذشتن از مردمك به اتاق قدامي
مي آيد .هرگاه جريان مايع اختالل يابد
و زالليه در اتاق قدامي محبوس شود،
وضعيتي پيش مي آيد كه به آن انسداد
مردمكي گفته مي شود .در اين وضعيت
عنبيه به سمت جلو برآمدگي پيدا مي كند،
به همين دليل در گذشته با اصطالح ‘iris
 ’bombéتوصيف مي شده است.

Iris

عنبيه :همراه با جسم مژگاني يووه آي
قدامي را مي سازد.
Iridodialysis

ايريدودياليز :كندگي عنبيه از ريشه كه
معموال در اثر تروما يا جراحي ايجاد
ميشود.

Rubeosis iridis
نو -رگزايي در عنبيه ()iris neovascularization

تازه های علمی

فنآوری استفاده از چاپ سه بعدی برای تولید اندام ها به منظور پیوند زدن ،یک گام به پیش برداشته است .گروهی از دانشمندان
کارولینای جنوبی به همراه همکاران چینی شان در دانشگاه چکیانگ در کشف نحوه عملکرد جوهر زیستی (بیولوژیکی)
هنگام ریختن آن در چاپگر سه بعدی ،پیشرفت قابل توجهی داشته اند .جوهر زیستی ترکیبی از سلول اندام هاست و چاپگر
آن را به شیوه دقیقی برای ساختن ارگان انتخابی به کار می گیرد.
دکتر یوست ،رییس بخش جراحی تحقیقی دانشگاه کارولینای جنوبی گفت« :بخش مهمی از کاری که ما انجام می دهیم،
بافت سازی نام دارد .بافت سازی به معنای کاربرد تکنیک های اساسی مهندسی برای ایجاد بافت جدید و اجزای آن است».
دانشمندان جوهر بیولوژیکی را با سرنگ در ظرف کشت سلول قرار می دهند تا نمونه هایی از بافت به دست آمده قابل
مشاهده باشد .چاپگر برای استریل کردن سلول ها مجهز به پرتو فرابنفش است و دو چراغ نصب شده در باال با میکروسکوپ
الکترونیک ،نگاه نزدیک تر به سلول ها را ممکن می سازد؛ با این حال دکتر یوست اظهار می کند که تا ساخت اندام انسان
راه درازی در پیش است؛ اگرچه که از آغاز کار در سال  ۲۰۰۳تا کنون پیشرفت عظیمی در این زمینه صورت گرفته است.
دانشمندان این فنآوری را «بیو پرینتر» یا چاپگر زیستی نامیده اند.
دکتر یوست اظهار می دارد« :کار مهیجی که انجام می دهیم چاپ سه بعدی سلول های زیستی است و با این چاپگر سه بعدی
ما قادر به ایجاد شبکه مویرگ ها هستیم که می تواند موجب رشد و رویش بافت های جدید در اندام کلیدی مانند لوزالمعده
(پانکراس) ،کبد و کلیه شود».
به کمک فنآوری چاپ سه بعدی می توان از سلول های خود فرد برای ساختن اندام و پیوند آن استفاده کرد و مشکل سیستم
ایمنی بدن و پس زدن اندام شخص ثالث را حل کرد.
http://persian.euronews.com/2014/09/04/3-d-printed-organs-one-step-closer/
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«واکس میوه» بی خطر است اما ...
رییس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت« :واکسی که برای براق کردن میوه ها به آنها زده می شود ،مشکلی برای سالمت مردم
ندارد؛ اما بهتر است شسته شود».
بی پوست بخورند».
وزیر بهداشت نیز گفت :باز هم توصیه می کنیم «مردم تا حد ممکن ،میوه را
بیشتر کشورها برای افزایش
«در
دکتر رستگار ،در بازدید وزیر بهداشت از این آزمایشگاه گفت:
سیب ،به آنها ضد قارچ و
همچون
ماندگاری و زیبایی میوه هایی
نوعی واکس زده
یا
ترکیبی از پارافین
است برای اینکه
می شود ،اما بهتر
پوست
با
بتوانیم سیب را
ویتامین های
که
بخوریم
را با شوینده
بیشتری دارد ،آن
بشوییم تا
یا پارچه ای تمیز
شود.اگر
واکس زدوده
را از روی میوه
نمی توانیم واکس
این میوه ها مثل
پاک کنیم ،بهتر است
بکنیم و بعد
سیب و خیار را پوست
بخوریم».
که پوست ندارد و به
وی درباره میوه هایی
آفت کش در همه دنیا به مقدار مجاز
آنها نیز سم زده می شود ،گفت« :سم های
بیش از استاندارد استفاده می شود که ما آن را
استفاده می شود اما گاهی از سم های غیرمجاز به مقدار
به اطالع مردم می رسانیم».
در این بازدید ،وزیر بهداشت نیز تاکید کرد« :قبال به مردم توصیه کردم تا حد ممکن ،میوه را بی پوست بخورند ،چون سم روی پوست میوه
می ماند اما االن موضوع واکس نیز اضافه شده است که به این علت نیز باز بر سر توصیه خود هستم».

خمیرمرغ یا ماده تشکیل دهنده
سوسیس و کالباس چیست؟

خمیر مرغ ،ماده اصلی و پایه بسیاری از فرآوردههای گوشتی کشور
است که از حدود  15سال پیش به صورت جدی وارد صنعت
فرآورده های گوشتی کشور شده است و کم کم جایگزین گوشت
قرمز شد.
در حقیقت خمیر مرغ همان گوشت مرغ است که با روش مکانیکی
به صورت مایع تهیه می شود اما واقعا خمیر مرغی که امروزه
توسط صنایع فرآورده های گوشتی کشور ،مراکز قطعه بندی مرغ،
کشتارگاه ها یا در مراکز غیرمجاز تهیه و مورد استفاده قرار میگیرد
از مرغ کامل تهیه می شود؟
باید گفت خیر! خمیر مرغی که در کشور تهیه می شود ،مایعی
است حاصل از اسکلت باقی مانده از مرغهایی که ران وسینه
آنها جدا شده است یا از رستوران ها و مرغ فروشی های سطح
شهرجمع آوری می شود که دیگر نباید به آن خمیرمرغ بگوییم و بهتر
است خمیر اسکلت یا ضایعات نامیده شود .آن بخشی هم که از مرغ
کامل استحصال می شود متاسفانه از مرغ های تخمگذار (در صنعت به
آنها مرغ هلندی یا مادر می گویند) تهیه می شود و به دلیل جثه ریز
و آلودگی که دارند ،کشتارگاه ها قادر به خروج کامل امعاء و احشای
این مرغ ها نیستند و متاسفانه خمیر حاصل از این مرغ ها سرشار از
باقیمانده امعاء و احشای حفره بطنی و صدری است.
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 10گام تا رسیدن به صبر و بردباری
آموختن صبر و بردباری باعث خواهد شد حرکت عقربه های ساعت سریع تر از زمانی که شما به طور دایم به ساعت چشم دوخته اید،
به نظر آید .صبور و بردبار بودن هرگز کاری ساده و آسان نیست اما امروزه سخت تر و دشوارتر از هر زمان دیگری به نظر می رسد؛ در
جهانی که پیام ها می تواند بی درنگ ،از این سوی جهان به آن سوی جهان فرستاده شود ،در دنیایی که ظاهرا هر چیزی از طریق چند
کلیک قابل دسترس است ،انتظار ساده و آسان نیست اما صبر و بردباری به عنوان ابزاری گرانبها و ارزشمند در زندگی ،باقی می ماند.
ما همیشه رضایت و خشنودی را سریع به دست نمی آوریم و دست یافتن به تعدادی از بهترین چیزها در زندگی ،مستلزم سال ها تالش
و کار سخت و صبر و انتظار است .خوشبختانه صبر و بردباری ،امتیاز و فضیلتی است که می تواند پرورش یابد و به شکوفایی برسد.

گام اول
گام دوم
سعی کنید علت شتاب خود را دریابید .هنگامی که مسوولیت انجام
چندین کار بر عهده ماست یا زمانی که دارای یک برنامه کاری
سخت و فشرده هستیم ،صبر و حوصله خود را از دست می دهیم.
اگر بیش از حد توانتان ،از خود کار می کشید ،باید قبل از اینکه
نسبت به این موقعیت طاقت فرسا واکنش نشان دهید ،در کارهای
خود تجدید نظر کنید .سعی کنید کارها و وظایف خود را به گونه ای
تقسیم کنید که تنها یک کار را در یک زمان انجام دهید .شما باید
بیاموزید که کارها و مسئولیت ها را با دیگران تقسیم کنید.

گام سوم

بر دوره بی صبری غلبه کنید .صبور شدن ،مستلزم تغییر در نگرش و
شیوه تفکر ما نسبت به زندگی است اما با فراگیری آرامش و تمدد
اعصاب ،برای هر زمانی که احساس بی صبری می کنید ،می توانید در
پدید آمدن صبر و شکیبایی در خود به پیشرفت برسید .چند نفس
عمیق بکشید و تنها سعی کنید ذهن خود را پاک کنید .فکر و ذهن
خود را بر تنفس متمرکز کنید .در این حالت ،موقعیت خود را دریافته
و متوجه خواهید شد که کجا هستید و سپس چه باید بکنید.

گام پنجم

در صورتی که نمی توانید در مورد بی صبری خود کاری انجام دهید،
مساله را رها کنید .اگر نمی توانید کاری جهت رفع آنچه که باعث
بی صبریتان شده انجام دهید ،در این صورت ،آن را رها کنید .اگر
مساله برایتان از اهمیت زیادی برخوردار باشد ،احتماال رها کردن
آن سخت و دشوار خواهد بود اما باید بتوانید در مورد مسائل کم
اهمیت تر مثل صبورتر باشید .اگر برای افزایش صبر و شکیبایی خود،
در موقیت های کم اهمیت تالش کنید ،بتدریج ،نیرو و توان خود
را برای صبور ماندن حتی در طاقت فرساترین موقعیت ها افزایش
خواهید داد.
24

ندا ی افرابی -زمستان 1393

عاملی را که اغلب باعث بی صبری شما می شود ،بیابید .بی صبری،
مخفیانه و بی سر و صدا در انسان رخنه می کند .اگر شما احساس
نگرانی و بی قراری می کنید و افسرده هستید ،ممکن است حتی
تشخیص ندهید که علت نهفته داشتن این گونه حال و احساس،
بی صبری و بی حوصلگی است .برای کاهش میزان بی صبری،
مطلع بودن از وجود آن در خود ،بسیار مفید است .چه اتفاقاتی ،چه
افرادی ،چه کلماتی یا چه شرایطی باعث از دست رفتن خونسردی
و مالیمت در شما می شوند؟ بنشینید و فهرستی از تمام مواردی که
باعث به وجود آمدن اضطراب و نگرانی و ناامیدی در شما می شود،
تهیه کنید.

گام چهارم

در جست وجوی الگو باشید .آگاه بودن از بی صبری ،به شما فرصتی
برای آموختن می دهد و ممکن است ارتباط یا شرایطی را که در
حقیقت ،سالم و سازنده نیست ،آشکار سازد .این مساله را دریابید؛
آنگاه می توانید به طرز منطقی در خصوص نتیجه پیامد مساله
بیندیشید و تصمیم بگیرید که آیا بی صبری ،موجه و سودمند است؟
آنگاه می توانید راه هایی را برای حل ریشه ای مساله بیابید ،به جای
آنکه به سادگی در خصوص آن دچار استرس و فشار روحی و
روانی شوید.

گام ششم
گام هفتم
به خود یادآوری کنید که انجام هر کاری ،به زمان نیاز دارد.
انسان هایی که بی صبر و حوصله اند ،به انجام شدن کار در همان
لحظه ،اصرار و پافشاری می کنند و دوست ندارند که وقت را هدر
دهند .هرچند انجام بعضی از کارها ،با عجله و نسنجیده امکان پذیر
نیست .زمانی که شما محکم و استوار و بی وقفه برای رسیدن به
هدفی کار کرده اید ،خاطرات و چیزهای زیادی را به دست خواهید
آورد که اگر بی صبر بودید ،آن خاطرات به وجود نمی آمدند .تقریبا
هر رویداد و مورد خوب و خوشایند در زندگی ،مستلزم صرف وقت
و از خود گذشتگی است و اگر شما فردی بی صبر و حوصله باشید،
احتمال بیشتری می رود که روابط دوستی ،اهداف و موارد دیگری
را که برایتان از اهمیت زیادی برخوردارند ،رها کنید .رخدادهای
خوب ،ممکن است همیشه برای کسانی که در انتظارش هستند ،رخ
ندهد ،اما اغلب رویدادها و موارد خوبی که اتفاق می افتند ،سریع و
بی درنگ و بدون تاخیر ،از راه نمی رسند.

انتظار رخ دادن موارد غیر منتظره و پیش بینی نشده را داشته باشید.
بله ،شما برای انجام کارهای خود ،طرح و نقشه و برنامه ریزی
دارید اما همیشه انجام کارها مطابق با طرح و نقشه ،پیش نمی رود.
انتظارات و توقعات خود را واقع بینانه نگاه دارید .این نه تنها در
خصوص شرایط و موقعیت های مختلف قابل اجراست؛ بلکه در
مورد اخالق و رفتار اطرافیان شما نیز صادق است .اگر خود را در
حال فریاد زدن بر سر کودک یا همسر خود می یابید؛ مثال به این
دلیل که یک لیوان نوشیدنی را تصادفی واژگون کرده است ،در این
صورت شما از این اصل و واقعیت آگاهی ندارید که انسان ها کامل
و بی عیب و نقص نیستند .حتی اگر اتفاق بر اثر قصور و بی توجهی
پیش آمده باشد ،باز هم از دست رفتن صبر و حوصله شما ،مساله
را بهتر نمی کند.

گام هشتم

به خود ،وقت استراحت و تنفس دهید .این عبارت ،از دو جنبه
مد نظر است؛ اول اینکه برای چند دقیقه مطلقا به انجام هیچ کاری
نپردازید ،آسوده و آرام بنشینید و به تفکر بپردازید .در این مدت،
تلویزیون تماشا نکنید و چیزی نخوانید .هیچ کاری انجام ندهید.
ممکن است ،ابتدا برایتان سخت و دشوار باشد و حتی امکان دارد
پس از یک یا دو دقیقه ،احساس بی حوصلگی کنید اما با اختصاص
اندکی وقت استراحت و تنفس به خود می توانید دنیای درون خود را
آرام کنید و این امر برای شکوفایی نگرش و شیوه رفتاری که برای
ایجاد صبر و شکیبایی الزم است ،اهمیت زیادی دارد و سپس از
در نظر گرفتن خود و دنیای اطرافتان با معیارهای مطلوب و دست
نیافتنی اجتناب کنید .مطمئنا اگر نوزادان گریه نمی کردند ،اگر ظروف
شکسته نمی شدند ،ما از صبر و شکیبایی بیشتری برخوردار بودیم.
انتظار اینکه جهان به آرامی و راحتی حرکت کند و جریان داشته
باشد ،مانند کوبیدن سر به دیوار است .به خود ،یک وقت استراحت
و تنفس دهید.

گام هشتم

فکر و ذهن خود را بر مسائلی که باعث تشدید بی صبری می شوند،
متمرکز نکنید .با محبت و مهربانی ،سخاوت و گذشت و سپاسگزار
بودن ،جهان را به سوی صلح و آرامش حرکت دهید و از مسائل
حداکثر بهره را ببرید .هنگامی که موارد کم اهمیت بر بی صبری ما
دامن می زنند ،زمانی را اختصاص دهید تا به خاطر آورید که این
موارد ،تمایل ما را برای خواستن چیزهایی متفاوت در زمان حال،
کاهش می دهد.

گام دهم

همیشه به یاد داشته باشید که سرانجام آنچه می خواهید ،به
دست خواهید آورد .این مساله مستلزم رشد و کمال و صبر
و حوصله برای درک و پذیرش آن است.
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آموزش عکاسی

کمپوزیسیون ( ترکیب بندی) در عکاسی

ترکیب بندی ،تحت قواعد و اصول معین و محاسبات دقیق انجام
می گردد و بین عناصر تصویری ،ارتباط ایجاد می کند .نظم و ترتیب
دادن ،برنامه ریزی کردن بین عناصر تصویری ،منسجم نمودن
قسمت ها با هم ،ترکیب کردن و کنار هم قرار دادن آنها ،سازماندهی
عناصر تجسمی و باالخره هماهنگ کردن همه اجزا با هم ،مفهوم
ترکیب را مشخص می کند .همچنین می توانیم ایجاد هماهنگی
و مطابقت بین دو یا چند واحد متشابه یا متفاوت را ترکیب یا
کمپوزیسیون بگوییم.
کمپوزیسیون یا همچینی اجزا ،زبانى دیدارى است که در همه
عرصه هاى هنر از نقاشى ،معمارى و موسیقى تا سینما و عکاسى
نقش مهمى داشته و دارد .زبان کمپوزیسیون در عکس به نظمى
اشاره مى کند که با آن عناصر عکس را کنار هم مى چینیم .این نظم
بیان کننده معناى تصویر است .اگر این بیان زیبا و گویا باشد ،عکس
هم مى تواند با بیننده رابطه اى ملموس برقرار کند.
کادر ،عامل محدودکننده عناصر تشکیل دهنده تصویر و اولین عاملی
است که بیننده با آن تماس پیدا می کند اما شکل کادر نیز در بیان
تصویر موثر است .امروزه در عکاسی ،از کادرهای مستطیل عمودی،
افقی و مربع استفاده می شود.
انواع کادرها
 –1کادرهای مستطیل افقی :اگر نقطه ای را داخل کادر مستطیل افقی
در نظر بگیریم و حرکتی برای آن تصور کنیم به نظر می رسد که
می تواند به سمت چپ یا راست حرکت کند .این کادر با حالت
عناصری که در امتداد خط افق گسترده شده اند،متناسب است.

 –2کادر مستطیل عمودی :نقطه مورد نظر در این کادر،
فقط می تواند به صورت عمودی حرکت کند .کادر
مستطیل عمودی ،پویاتر از مستطیل افقی است .بنابراین
موضوع ها در آن فعال تر به نظر می رسند .این کادر با
حالت موضوع هایی که شکل کلی آنها عمودی است
همخوانی بیشتری دارد.
 –3کادر مربع :به دلیل تساوی بین اضالع این کادر ،نظر
بیننده به تساوی به  4ضلع و زاویه آن جلب می شود.

عوامل موثر در تعیین کادر
 -1موضوع
 -2عوامل هدایت کننده چشم
موضوع :حالت کلی موضوع در انتخاب کادر موثر است .انتخاب
کادر باید با حالت جا افتاده و پذیرفته شده طبیعی موضوع که در
نهایت براحتی مورد پذیرش چشم بیننده قرار می گیرد ،متناسب
باشد .هنگامی که عوامل عمودی متعدد می شوند و در سطح افق
گسترش می یابند کادر مستطیل افقی مناسب تر است.
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ابوالقاسم پوریانی
کارشناس ارشد پرستاری

عوامل هدایت کننده چشم :این عوامل ،موجب تعیین کادر می شوند
از این نمونه می توان به جهت دید یا سمت حرکت موضوع ،خط ها،
سطح ها و تاریکی ها و روشنایی ها اشاره کرد.
زاویه دید را می توان به  3دسته تقسیم کرد که عبارتند از :زاویه دید
از روبه رو :اگر دوربین در امتداد محور چشم عکاس و عمود بر خط
افق باشد ،زاویه دید روبه رو نامیده میشود در این زاویه دید ،تحریف
یا اغراق در تصویر به وجود نمی آید و موضوع حالت طبیعی خود
را حفظ می کند .این زاویه بیشتر در عکاسی چهره ،به کار می رود.
زاویه دید از پایین :اگر دوربین هنگام عکاسی پایین تر از خط
چشم موضوع قرارگیرد ،در ابعاد موضوع اغراق شده و با عظمت
و پایداری بیشتری جلوه می کند اما اگر زاویه دید بسیار پایین باشد
موضوع حالت مضحک و غول پیکر به خود می گیرد.
زاویه دید از باال :اگر دوربین به هنگام عکاسی باالتر از سطح دید
موضوع قرار گیرد تصویر موضوع کوچکتر و حقیرتر به نظر میرسد.
قانون یک سوم و نقاط طالیی
اولین و مهمترین سوالی که در بستن یک کادر به ذهن میآید این
است که «سوژه اصلیمان را چگونه و در کجای کادر قرار دهیم تا
بیشترین توجه و تمرکز بیننده متوجه آن شود؟» نکته بسیار مهم این
است که اگر سوژه را صرفا در وسط کادر قرار دهیم ،تصویری تخت
و بیروح و یکنواخت به دست می آید.

مطالعات هم نشان داده است که اصوال انسان در نگاه اول به طور
ناخودآگاه توجهش معطوف به  4نقطه از یک تصویر میشود که در
حواشی کادر وجود دارند اما این  4نقطه در کجای تصویر قرار میگیرند؟
فرض کنید کادر را با  2خط موازی در عرض و  2خط موازی در
طول در مجموع به  9قسمت مساوی تقسیم کردهایم .مسیر هر خط
مکان مناسبی برای قرار دادن سوژه اصلی در کادر است.
از تقاطع این ِ 4
خط یک سوم 4 ،نقطه حاصل میشود که به آنها
«نقاط طالیی» میگویند .تجربه نشان داده است که تاثیرگذارترین و
چشمرباترین نقاط هر کادر همین نقاط طالیی هستند.
به طور مثال برای بهتر دیده شدن درخت تصویر باال میتوان آن را روی
یکی از  2نقطه طالیی و خطوط یکسوم چپ یا راست کادر قرار داد.

قانون یک سوم ،مهمترین و کلیدیترین قانون در کادربندی میباشد.
نمونه ای دیگر از قرارگیری درست سوژه روی خطوط یک سوم را
مشاهده کنید.
همانطور که گفته شد رابطه بین اجزای عکس ،کمپوزیسیون عکس را

مدیریت اطالعات در نظام سالمت
مینا اکبریان
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات

امروزه نظام سالمت کشورها با چالش ارتقای کیفیت خدمات و
کاهش هزینهها روبهروست؛ در این زمینه اطالعات به عنوان یک کاال
و منبع استراتژیک محسوب میشود که میتواند بر تصمیمگیریها
در سطوح مختلف نظام سالمت بر این چالشها فائق آید .مدیریت
اطالعات ،ابزاری جهت مدیریت موثر و کارآمد اطالعات سازمان
فراهم میکند که جهت موفقیت در این زمینه ،سازمانهای مراقبت
بهداشتی نیاز به یک برنامه استراتژیک و سرمایهگذاری وسیع جهت
مدیریت ،کنترل و درک کلیه اطالعات سازمان دارند .مدیریت
اطالعات در نظام سالمت ،فراتر از مدیریت پروندهها به صورت
سنتی میباشد( .مدیریت پروندهها به هریک از مراحل شکلگیری
چرخه حیات یک پرونده پزشکی دارد) در دهههای اخیر به دلیل
نفوذ فناوریهای اطالعات و ارتباطات در نظام سالمت ،تولید دادهها
و توزیع اطالعات به صورت انفجاری افزایش یافته است .فرایندهای
مدیریت پروندهها دیگر پاسخگوی دادهها و اطالعات تولید شده
نیست و نیاز به یک چارچوب جامع برای مدیریت اطالعات میباشد
که بتواند اطالعات را جهت تصمیمگیری کلیه جوانب ،بر سازمانها
حاکمیت کند .مدیریت اطالعات عالوه بر فرایندهای مربوط به
مدیریت پروندههای پزشکی شامل رعایت اصول محرمانگی ،امنیت
اطالعات بازیابی و استفاده از اطالعات ،بهینهسازی ابزار و فرایندهای
ذخیرهسازی و مدیریت فرادادهها در سیستمهای اطالعات دستی و
الکترونیکی میباشد.
مدیریت اطالعات یک اصطالح کلی است و شامل مدیریت دادهها و
مدیریت فناوری اطالعات میباشد که ایجاد ،راه اندازی و بکارگیری
آن در سراسر سازمان جزء مسئولیتهای مدیر ارشد اجرایی است.
مدیریت دادهها از وظایف واحدهای کاری است که شامل سیاستها،
فرایندها و اقداماتی در جهت میزان دقت ،اعتبار ،کامل و جامع بودن،
بموقع بودن و تمامیت کیفیت دادهها است.

مدیریت اطالعات باید به عنوان یک موضوع استراتژیک برای
سازمانهای مراقبت بهداشتی بوده و در جایگاهی قرار گیرد
که با اجزای آن ،بتوان به اطالعات ارائه شده اعتماد کرده و در
تصمیمگیریهای خود کامال اطالعات محور باشند .پس از راهاندازی
برنامه حاکمیت اطالعاتی در سازمان مراقبت بهداشتی ،توجه به ابعاد
این برنامه و ایجاد سیاستهای اجرایی برای عملیاتی نبودن آن از
ضروریات است؛ در این زمینه باید به دقت منابع گردآوری دادهها،
جداسازی دادههای ساختمند از غیر ساختمند ،نوع اطالعات موجود
و چگونگی استفاده و نفوذ این اطالعات در پیشگیری از خطاهای
پزشکی ،ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی و وضعیت سالمتی بیماران
مشخص شوند.
دادهها ،زیربنای اطالعات محسوب میشوند؛ بنابراین اجرای برنامه
مدیریت اطالعات در گروی به کارگیری صحیح مدیریت دادهها
است؛ به طوری که براساس نیازهای اطالعاتی دقیقا مشخص شود
که چه نوع دادههایی ،از چه منابعی و با چه ابزار و روشهایی باید
گردآوری شوند تا اطالعات تولید شده ،با کیفیت باشند .در این
میان فناوری اطالعات با ایجاد زمینههایی برای گردآوری آسان و
بهموقع دادهها و از طرف دیگر پردازش آنها ،فرایند حاکمیت دادهها
و اطالعات را تسریع کرده است.
به طور کلی ،مدیریت اطالعات رویکردی جدید ،جامع نگر و
کاربردی برای نفوذ و به کارگیری اطالعات در کلیه تصمیمها در
سطوح مختلف نظام سالمت میباشد که میتوان با تکیه بر اطالعات
با کیفیت مدیریت شده توسط روشهای مدیریت اطالعات ،ارزش
تصمیمگیریها را ارتقا بخشید.

تشکیل میدهد .این رابطه باید چنان باشد که در عین گیرایى منظور ما
را از گرفتن عکس به روشنی بیان کند .رعایت چند نکته به ما در ایجاد
کمپوزیسیون زیبا و گویا کمک مى کند .این نکات به تمرین احتیاج
دارند تا عادت ذهن شوند.
 -1ایجاد سادگى در کمپوزیسیون با حذف آنچه که در عکس الزم نیست
و باعث شلوغى میشود .نزدیک شدن به موضوع به ایجاد این سادگى
کمک مى کند .نزدیک شدن مى تواند با تغییر فاصله بین دوربین و موضوع
عکس یا از طریق زوم کردن ایجاد شود .نماى درشت صورت آدمها چشم
بیننده عکس را به خود مى کشد و بیننده با آن آسان ارتباط برقرار مى کند.
 -2مرکز عکس همیشه بهترین محل برای قرار دادن سوژه نیست.
با حرکت دادن دوربین میتوانیم بهترین جا را براى این منظور پیدا کنیم.
یک قاعده متداول در کمپوزیسیون وجود دارد به اسم «قاعده یکسوم»
که در هنرهاى دیدارى مثل نقاشى و عکاسى کاربرد دارد که در باال به
آن اشاره شد .براساس این قاعده نقاطى که این خطوط یکدیگر را قطع
مى کنند بهترین محل براى قرار گرفتن عناصر اصلى عکس هستند.
 -3ایجاد تعادل در عکس .تعریف تعادل در عکس دشوار است اما
همه ما عکسهایى را دیدهایم که تراکم موضوع در بخشى از آنها زیاد
و بخشهاى دیگرشان خالى مانده .نگاهى به عناصر عکس پیش از
آنکه دکمه دوربین را فشار دهیم به ما فرصت مى دهد تعادل عکس
را بسنجیم .تعادل به این معنا نیست که آنچه در عکس مهم است،
در سطح عکس پخش شود .منظور این است که به بیننده چیزى
براى مقایسه و درک بهتر موضوع ارائه کنیم .مثال اگر همه آنچه مهم
است در یک طرف عکس واقع شده ،مى توانیم با قرار دادن عنصر کم
اهمیتترى در طرف دیگر ،تعادل بیشترى در عکس ایجاد کنیم.

 -4ایجاد عمق در عکس .قرار گرفتن عناصر عکس در فواصل
مختلف نسبت به دوربین ،عکس ما را گیراتر و در آن ایجاد عمق
مى کند .عکسى که همه عناصر آن در یک فاصله نباشند ،دینامیک
بیشترى دارد .عمق به عکس بعد داده و به بیننده درک بهترى از
فضایى که موضوع در آن واقع شده است را می دهد .اگر در عکسى
که از یک منظره یا ساختمانى مى گیریم آدمى در قسمت جلوى عکس
قرار گرفته باشد بیننده درک بهترى از ابعاد آن پیدا مى کند.
 -5به خطوط داخل عکس توجه کنید .خطهاى داخل عکس شما (خط
افق ،خطوط ساختمان ،خطوط دیوار و غیره) مى توانند توجه بیننده را به
موضوع عکس جلب کنند .قرار دادن موضوع در داخل خطوط عمودى
و افقى که نوعى کادر در داخل کادر عکس ایجاد مى کنند ،ایجاد حس
ایستایى و خطوط زاویهدار ایجاد حس حرکت مى کنند .خطهاى افقى و
عمودى ،مثل خط افق ،بهتر است در وسط عکس قرار نگیرند.
هدف از توصیه هاى باال ایجاد زیبایى و تعادل در عکس و روانى در
بیان آن است .اگر رعایت نکردن یکى یا همه این نکات به قدرت
عکس شما کمک مى کند حتما این کار را بکنید اما دانستن این نکات
براى درک بهترى از کمپوزیسیون الزم است.
براى تمرین در ایجاد کمپوزیسیون بهتر ،دوربین عکاسى را بدون
اینکه عکسى بگیرید در فضا حرکت داده و به صفحه نمایش آن
نگاه کنید .خواهید دید که براى نشان دادن هر سوژه ساده چندین
کمپوزیسیون وجود دارد و هر یک از آنها معنى عکس شما را تغییر
مى دهد .از سوژه مشابهى چندین عکس با ترکیب بندی هاى مختلف
بگیرید و با کنار هم چیدن آنها به معنى هر کدام توجه کنید.
ادامه دارد...
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گلدان های تزئینی بهاری
گلدان های سفالی برای این کار به دلیل سطح زبرشان مناسب تر
هستند و دستمال به روی گلدان توسط چسب به راحتی متصل
می شود .بدین منظور به چند گلدان ،چند تکه پارچه گلدار با
طرح هایی زیبا و چسب نیاز دارید .برای اینکه فضای بهاری را به
خانه منتقل کنید ،گلهای گلدانتان را از گلهای بهاری انتخاب کنید.
چسب را روی سطح بیرونی گلدان و مقداری هم روی سطح داخلی
پارچه پخش کنید تا از چروک خوردگی پارچه جلوگیری شود.
وقتی پارچه را به سطح گلدان چسباندید صبر کنید تا کامال خشک
شود؛ سپس با اسپری شفاف کننده روی پارچه بزنید تا از تخریب آن
در مقابل هوا و رطوبت جلوگیری کنید.
منبع:
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آفرینش اه
نسیم خطیبی
عضو تحریریه

تخم مرغ های نوروزی

افنوس

ایستگاهی برای اندیشیدن
 مسئولیت زندگیتان را به عهده بگیرید .این را بدانید فقط شماهستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید،
نه هیچکس دیگری( .لس براون)
 راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزیبیشتر از ترس شما از شکست باشد( .بیل کاسبی)
 بهترین انتقام ،یک موفقیت عظیم است( .فرانک سیناترا) اگرچه کسی نمیتواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشتهباشد اما هرکسی میتواند از االن شروع کند و یک پایان عالی
داشته باشد( .کارل بارد)
 در دنیا جای کافی برای همه هست ،پس به جای اینکه جایکسی را بگیری ،سعی کن جای خودت را پیدا کنی( .چارلی
چاپلین)
 وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند.(پلوتارک)
 آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناکشوی( .سقراط)
 مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنهاغولی میسازند که نامش تقدیر است( .جان اولیورهاینز)
 هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است اما هربار کهیک عمل را تکرار میکنیم ما این نخ را ضخیمتر میکنیم و با
تکرار عمل ،نهایتا این نخ تبدیل به طناب بلندی میشود که برای
همیشه به دور فکر و عمل ما میپیچد( .اریسون سووت ماردن)
 آن گونه كه باور داريد ،زندگي كنيد .آنگاه ميتوانيد دنيا را زيرو رو نماييد( .هنري تورئو)
 بينش حقيقي در قلب صورت مي گيرد؛ امور اساسي با چشمديده نمي شوند( .آنتوان دوسنت اگزوپري)
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

مناجات

پروردگارا! مرا باز دار از اینکه انسان بینوا را فرومایه
پندارم یا گمان کنم که انسان توانگر  ،فضل و برتری دارد؛
مرا باز دار از اینکه انسان توانگر را متکبر و بخیل پندارم
یا گمان کنم که بینوایان همواره فضل و برتری دارند؛
خدایا آنچه از تو می خواهم تعادل است تا بدانم شریف کسی
است که فرمانبرداری تو او را شرافت بخشیده باشد و
عزیز کسی است که از بندگی تو عزت یافته باشد.

مناسبت های زمستان
 2دی  ........................................................شهادت امام رضا
 3دی  ...........................هجرت رسول اکرمص از مکه به مدینه
ع
 4دی  ...................................................میالد حضرت عیسی
 9دی  .......................................روز بصیرت و میثاق با والیت
ع
 10دی  .......................................شهادت امام حسن عسگری
 11دی  ...............................................آغاز سال  2015میالدی
 14دی  ..........والدت پیامبرص به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت
ع
 19دی  ..............................والدت پیامبرص و امام جعفرصادق
 26دی  ......................................................................فرار شاه
ع

 9بهمن  .......................................والدت امام حسن عسگری
 11بهمن  .........................................وفات حضرت معصومه
 12بهمن  ..........بازگشت امام خمینی به ایران و آغاز دهه فجر
 14بهمن  ..................................................روز فناوری فضایی
 19بهمن  ....................................................روز نیروی هوایی
 22بهمن  ............................................پیروزی انقالب اسالمی
ع

س

 5اسفند....................والدتحضرتزینبس،روزپرستار،روزمهندسی
 13اسفند  .........................شهادت حضرت فاطمهس به روایتی
 14اسفند  .........................................................روز نیکوکاری
 15اسفند  ........................................................روز درختکاری
 22اسفند  ..............................................روز بزرگداشت شهدا
 29اسفند  .....................................روز ملی شدن صنعت نفت
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چهارشنبه سوری را فرصت شادی کنیم
تمامی آیینها و یادمانهایی که مردم
ایران زمین در زمانهای گوناگون بر پا
میداشتهاند و بخشی از آنها همچنان در
فرهنگ این سرزمین پایدار شده است؛ با
منش ،اخالق و خرد نیاکان ما در آمیخته
بود و در همه آنها ،اعتقاد به پروردگار ،امید
به زندگی ،نبرد با اهریمنان و بدسگاالن و

30

آرام بود .بلند قامت و الغر اندام .نامش را
نمیدانستم .نه اینکه برایم مهم نباشد ،هیچگاه
شجاعتش را نیافتم تا نامش را بپرسم .هرچند
به نظر آدمی ساده میآمد با کاری به ظاهر
معمولی اما حضورش به چشم من سنگینی
عجیبی داشت جوری که حتی ،هم صحبتی به
اندازه چند کلمه را برایم دشوار میکرد .بودنش
را میشود از تغییر حال و هوای باغچه های
مقابل ساختمان فهمید .گاهی ،البته نه همیشه
خودش دست به کار میشد .استادی بود که با
گلها اثری هنری می آفرید .دلش را برای گلها
خرج می کرد.
چند باری بیشتر با او حرف نزدم .بار اولش
را کاکتوس تزئینی کوچکی سبب شد که
هدیه دوست بود و ناخوش شده بود .به
او سپردمش .از گلم که خبر گرفتم فهمیدم
بستریاش کرده میان گلخانه و من خیالم
راحت شد که جایش خوب است .بعد از
یک ماه ،خودش برایم آورد .گلم را زنده
کرده بود .گلدانش عوض شده بود و برگهای
کوچکش می درخشید .انگار زبان گلها را
خوب می دانست .بهار که میشد ،گلدانی
می آراست به یمن آمدن عید .اتاق رییس و
مدیر حال و هوای دیگری میگرفت .وارد
که میشدی میفهمیدی باغبان فارابی به عید
دیدنی آمده است .همین بهار که گذشت،
دیدمش که به انتظار نشسته .برای عیددیدنی،
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وحید خلیلوند
سوپروایزر

مرگ پرستان ،در قالب نمادها ،نمایشها و
آیینهای گوناگون نمایشی گنجانده شده بود.
اما متاسفانه ،امروز این مراسم با پیرایههای
خرافی ،دستخوش تغییرات شده است و هر
سال در روزهای پایانی باعث بروز اتفاقات
همراه با خسارات جانی و مالی ،موجبات
نگرانی خانوادهها را فراهم میسازد.
هر سال در آستانه ایام نوروز ،شاهد
گزارشهای زیادی از نقص عضو افراد اعم
از نابینایی دائم ،قطع دست و پا و انگشتان،
سوختگی اعضای بدن ،مرگهای فجیع و...
هستیم.
پیشگیری از حوادث تلخی مانند حوادث
چهارشنبه سوری ،مستلزم ارتقای فرهنگ
ایمنی است؛ بنا به نظر متخصصان ،فرهنگ
ایمنی بر سه اصل استوار است :آگاهی،
آموزش و الزام.
بسیاری از والدین ،بدون آگاهسازی و

به احترام باغبان مهربان فارابی

آموزش مناسب فرزندانشان ،سراغ سومین
اصل یعنی الزام میروند و سعی میکنند با
توسل به زور و اجبار ،از کاری منع یا به
کاری ترغیب کنند ،ولی این شیوه معموال با
شکست همراه است .آگاهسازی و آموزش
نوجوانان و جوانان ضرورت دارد و در روند
این آگاهسازی باید به شخصیت آنها احترام
گذاشت و از جریحهدار کردن غرورشان
پرهیز کرد .راه ایمنی از آموزش میگذرد و
پیش شرط آموزش ،آگاهی است؛ آگاهی از
خطرهای چهارشنبه سوری و شیوه مقابله با
این خطرها ،احتمال بروز حوادث تلخ را در
آخرین چهارشنبه سال کاهش خواهد داد.
با توجه به اینکه نقش رسانهها در کاستن
از حوادث تلخ چهارشنبه سوری انکارناپذیر
است ،آموزش از طریق رسانههای جمعی
قطعا میتواند احتمال بروز حوادث مرگبار
در این ایام را کاهش دهد.

ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

جایت میان گلهای
این خانه خالیست

بهار را میان گلدانی چیده بود .نه اینکه فکر
کنی از تمام گلهایی که میشناخت ،با خود
میآورد .گل آرایی میدانست جوری که در
بهترین گلفروشیهای این شهر ،نظیرش را
کمتر دیده بودم .این بار چند گل بزرگ چیده
بود شبیه قاصدکهایی که باز نشده .به سبزی
میزد .میانشان یک شاخه گل نازک و بلند
با گلبرکهای کوچک بنفش خودنمایی می
کرد .نام گلهایش را پرسیدم و او متعجب بود
که من این قاصدکهای بزرگ که هر سال
وقتی در مسیر درمانگاهها باز میشوند شبیه
توپهای بزرگ سفید هستند را تابه حال
ندیدهام .شرمنده از اینکه گاهی چه ساده از
کنار زندگی میگذرم ،نام شاخه گل نازک
اندام و بلند قامت بنفش رنگ را پرسیدم.
گفت این شاخه گل ارغوان است .برای
نازکی و قامت افراشته و زیباییاش ،میان
تمام گلها چیز دیگری است .نشنیدی که علی
اکبر امام حسین را ارغوان بنیهاشم مینامند.
بعد از آن بهار و ذکر گل ارغوان ،افسوس که

دیگر پیش نیامد تا درباره گلها و نامهایشان
با هم حرفی بزنیم .باغبان مهربان فارابی،
جایت اینجا خالیست .معنی همیشه نبودنت
را گلهای این خانه بیش از هر کسی خواهند
دانست .این عید بی حضور تو لطفی ندارد.
برایت باغ گلی آرزو دارم به وسعت قلبت.
امید این بهار که میآید ،به یمن تهنیت عید
برای ارغوان بنیهاشم ،گل ارغوان ببری.

انتخاب کفپوش مناسب برای منزل
مرضیه ذلیل نواز
بازنشسته فارابی
کفپوش  pvcآجدار
تنها تفاوت کفپوش  pvcآجدار و ساده در قسمت الیه دکوراتیو آن
میباشد که درکفپوشهای آجدار ،برجستگیهای بسیار کوچکی است
که بر روی سطح کفپوش میباشد.
نکات مهم برای نصب پارکت
سطحی که پارکت روی آن اجرا میشود باید کامال صاف و تراز
بوده و دارای ناهمواری
نباشد که از جمله
بهترین زیر کارها
برای پارکت لمینیت
موزاییک ،سرامیک و
سنگ است.
حداقل پارکت را
 48ساعت در محلی
که میخواهید اجرا
شود قرار دهید.
علت این کار همدما
شدن پارکت با محیط
میباشد.
تا  24ساعت از گذاشتن
وسایل خیلی سنگین
روی آن خودداری
نمایید تا پارکت شکل
اصلی خود را در محیط
پیدا کند.
در صورتی که کف
محل مورد نظر شما
موکت میباشد (فقط
کبریتی
موکتهای
که بر اثر مصرف زیاد
تخت شده باشد) برای
نصب پارکت نیازی به
فوم نداشته و از همان
موکت به جای فوم
استفاده میگردد.
رنگ قرنیز را متناسب با رنگ پارکت انتخاب نمایید و یا متضاد و
تیره تر از پارکت
برای نظافت پارکت لمینیت از سادهترین روشها میتوان استفاده
نمود که به طور معمول پس از پاک نمودن سطح از گرد و غبار
و خاک ،تی نخی را در یک سطل آب با یک چهارم پیمانه مایع
ظرفشویی شستشو داده و پس از آبگیری آن نظافت را آغاز نمایید یا
از شویندههای مخصوص انواع کفپوشها استفاده نمایید  .برای زیبا
شدن و استحکام پارکتهای قدیمی آنها را حتما ساب و الک بزنید.
پارکتهای لمینیت گونهای دیگر از کفپوشهای کف میباشد که
از نظر فناوری به صورت چند الیه تولید میگردد که هر کدام از
این الیهها کاراییهای مخصوص و متناسب با کارایی آن قسمت
را دارند .به طور معمول کفپوشهای لمینیت از چهار الیه تشکیل

شدهاند که در اصل متریال اصلی تشکیل دهنده آن  HDFاست که
از چوب فشرده میباشد و از دو طرف کاور گردیده که الیه زیرین
آن برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مقاومت بیشتر و تعادل بین
الیه زیرین و الیه لمینت روی آن میباشد و الیه روی  HDFیک
الیه دکوراتیو با طرح چوب و الیه اصلی که همان لمینیت میباشد
که مقاومت اصلی را در این متریال الیه لمینیت انجام میدهد .این
الیه از مقاومت بسیار
باالیی برخوردار بوده
و با استفاده صحیح از
آن میتوان عمر مفید
آن را بین  10تا 25
سال تخمین زد که
استانداردهای مختلف
آن بر اساس کارایی آنها
متغیر است.
پارکت  AC3برای
مصارف خانگی و منازل
مناسب میباشد و AC4
پارکت  8میل که برای
مصارف اداری میباشد
از مقاومت باالتری
میباشد
برخوردار
البته از این نوع با این
استاندارد در مصارف
خانگی نیز استفاده
میگردد که مطمئنا دوام
بیشتری را در منزل
خواهد داشت.
و در نهایت پارکتهای
لمینیت با استاندارهای
 AC5پارکت  12میل
که برای مصارف
تجاری و فروشگاهها
و اماکن پر تردد مثل
ادارات و بیمارستانها مورد استفاده قرار میگیرد .امروزه با توجه
به سبک سازی سازهها و استقبال از متریالهایی که باعث کاهش
وزن ساختمان میگردد ،مقرون به صرفه بودن پارکت جای خود را
مستحکمتر از گذشته در سازهها پیدا کرده و با توجه به زیبایی و دوام
و جلوگیری از انتقال صدا به طبقات زیرین توجه مصرفکنندگان را
به خود جلب نموده است.
کفپوش پی وی سی
کفپوش پی وی سی  :پلی ونیل کلراید با نام اختصاری ( )pvcیک
نوع پلیمر ترموپالستیک است که در صنایع متعددی به عنوان یک
ماده ساختمانی مقرون به صرفه ودارای مزایای متعددی میباشد؛ به
طوری که درسال های اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل
خاک رس ،چوب و بتن در بسیاری از مناطق شده است با نمایی
کامال مشابه کفپوشهای چوبی.
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پدیده های نجومی در فصل بهار
 2فروردین -بهرام در  1درجه شمالی ماه (اختفای بهرام) -ساعت 01:43
 3فروردین -ناهید در  2/8درجه شمالی ماه  -ساعت 00:21
 7فروردین  -یک چهارم (تربیع) اول ماه -ساعت 12:13
 10فروردین -مشتری در  5/6درجه شمالی ماه -ساعت 14:49
 12فروردین -ماه در نقطه اوج زمینی -ساعت 17:29
 15فروردین -ماه گرفتگی کلی -ساعت /*16:30ماه کامل -ساعت 16:36
 17فروردین -اورانوس در مقارنه با خورشید -ساعت 18:30
 19فروردین -زحل در  2/2درجه جنوبی ماه -ساعت 17:38
 21فروردین -عطارد در مقارنه خارجی -ساعت 08:30
 22فروردین -ناهید در  2/5درجه جنوبی خوشه پروین -ساعت 19:58
 23فروردین -آخرین یک چهارم ماه -ساعت 08:14
 28فروردین -ماه در نقطه حضیض زمینی -ساعت 08:23
 29فروردین -ناهید در نقطه حضیض خورشیدی -ساعت  /17:30ماه نو -ساعت 23:27
 31فروردین -ناهید در نقطه حضیض خورشیدی -ساعت 00:30
* ماه گرفتگی  15فروردین در بیشتر مناطق آمریکای شمالی ،آمریکای جنوبی ،آسیای
شرقی و استرالیا قابل رصد می باشد.
 3اردیبهشت -بارش شهابی شلیاقی -ساعت 03:30
 5اردیبهشت -اولین یک چهارم ماه -ساعت 04:25
 6اردیبهشت -مشتری در  5/5درجه شمالی ماه -ساعت 22:36
 9اردیبهشت -ماه در نقطه اوج زمینی -ساعت 08:25
 11اردیبهشت -عطارد در  1/6درجه جنوبی خوشه پروین -ساعت 05:59
 14اردیبهشت -ماه کامل -ساعت 08:12
 15اردیبهشت -زحل در  2درجه جنوبی ماه -ساعت 20:49
 17اردیبهشت -عطارد در بیشترین دوری؛  21/2درجه شرقی -ساعت 09:30
 21اردیبهشت-آخرین یک چهارم ماه -ساعت 15:06
 25اردیبهشت -ماه در نقطه حضیض زمینی -ساعت 04:53
 28اردیبهشت -ماه نو -ساعت 08:43
 29اردیبهشت -عطارد در  5/7درجه شمالی ماه -ساعت 11:21

32

ندا ی افرابی -زمستان 1393

توضیح چند اصطالح نجومی

حضیض خورشیدی :نزدیک ترین نقطه
مدار یک سیاره به خورشید.
اوج خورشیدی :دورترین نقطه مدار یک
سیاره از خورشید.
حضیض زمینی :نزدیک ترین نقطه مدار
ماه به زمین.
اوج زمینی :دورترین نقطه مدار ماه از
زمین.
مقارنه :در یک خط قرار گرفتن ظاهری
خورشید ،زمین و یکی از سیاره ها.
مقارنه داخلی :هنگامی است که سیاره بین
زمین و خورشید قرار بگیرد.
مقارنه خارجی :هنگامی روی می دهد که
سیاره ،پشت خورشید باشد.
مقابله :در یک خط قرار گرفتن ظاهری
خورشید ،زمین و یکی از سیاره ها؛ به
طوری که زمین بین آن دو باشد.
دوری :فاصله زاویه ای یک سیاره از
خورشید که برحسب درجه ،دقیقه و ثانیه
قوسی سنجیده می شود.
اختفا :پنهان شدن یک ستاره یا سیاره در
پشت ماه .اصطالح اختفا به هر موردی که
جرم نجومی بزرگی میان جرم کوچک و
ناظر حایل شود نیز گفته می شود.

تصویر پس زمینه مقارنه ناهید و ماه را نشان می دهد.

 2خرداد -زحل در مقابله -ساعت 05:30
 3خرداد -مشتری در  5/1درجه شمالی ماه -ساعت 11:33
 4خرداد -اولین یک چهارم ماه -ساعت 21:49
 6خرداد -ماه در نقطه اوج زمینی -ساعت 02:42
 9خرداد -عطارد در مقارنه داخلی -ساعت 23:30
 12خرداد -زحل در  1/9درجه جنوبی ماه -ساعت /00:32ماه کامل -ساعت 20:49
 16خرداد -ناهید در بیشترین دوری؛  45/4درجه شرقی -ساعت 23:30
 19خرداد-آخرین یک چهارم ماه-ساعت 20:12
 20خرداد -ماه در نقطه حضیض زمینی -ساعت 09:09
 24خرداد -بهرام در مقارنه با خورشید -ساعت 19:30
 25خرداد -اختفای عطارد و ماه -ساعت 06:56
 26خرداد -ماه نو -ساعت 18:35
 30خرداد -ناهید در  5/8درجه شمالی ماه -ساعت 15:58
 31خرداد -مشتری در  4/7درجه شمالی ماه -ساعت /03:59انقالب تابستانی -ساعت 21:08

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم واخترفیزیک

منبعastropixels.com :

خوب است بدانیم...
• استان مازندران با  96درصد جمعیت با سواد ،باالترین نرخ باسوادی کشور را دارد.
• تحقیقات نشان داده است افرادی که هنگام نشستن کمر خود را خم می کنند ،بیشتر
از دیگران از کلمات منفی استفاده می کنند و احساس خجالتی بودن در آنها بیشتر
است.
• از پیامدهای شیوع چاقی در کودکان ،پایین آمدن سن بلوغ در آنهاست.
• داروهای مسکن همچون پاراستامول ،آسپرین و ایندومتاسین باعث اختالل در
ترشح غدد درون ریز می شوند و ممکن است ناباروری در مردان را هم به وجود
آورند.
• استان یزد کم ُجرم ترین استان کشور است.
• هزینه مصرف سیگار در کشور برابر با بودجه طرح تحول سالمت است.
• پژوهش های جدید نشان داد کم خوابی باعث اضافه وزن ،دیابت و استرس می شود.
• محققان دریافتند بهترین شکل استراحت برای بدن ،خوابیدن به پهلو است .خوابیدن
روی شکم موجب بروز اختالل در ستون فقرات می شود.
• دومیلیون ایرانی در معرض بیماری پوکی استخوان قرار دارند.
• رییس پژوهشکده غدد برون ریز اعالم کرد سن ابتال به دیابت  10سال کاهش یافته
است.
• روزانه  112میلیارد ایمیل در دنیا تبادل می شود .در ایران ،افراد 21تا  29ساله از
بیشترین سواد اینترنتی برخوردار هستند.
• ایران در جراحی زیبایی بینایی در دنیا رتبه اول را دارد.
• سیگار فعال در هر  6ثانیه ،یک قربانی می گیرد اما در آینده در هر  3ثانیه،یک قربانی.
• ساالنه حدود 18000ایرانی در تصادفات جاده ای کشته می شوند.
• دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت اعالم کرد رژیم غذایی نامطلوب،
فشارخون باال ،توده بدنی باال ،تحرک ناکافی ،سیگار ،دیابت ،آلودگی هوا ،کلسترول
باال ،خطرات شغلی و مواد مخدر 10 ،عامل خطر سالمت و مرگ در کشور است.
• وزارت بهداشت هشدار داد که صفار الزعفران (رنگ دهنده غذایی محصول وارداتی
از عربستان و عراق) غیر خوراکی وسرطان زاست.
• رییس انجمن مغز و اعصاب اعالم کرد هم اکنون  64000ایرانی ام اس دارند.
• آلوده ترین عضو مرغ ،جگر آن است.
• رییس انستیتو تحقیقات تغذیه کشور اعالم کرد هر قوطی نوشابه 10 ،قاشق شکر
دارد.
• معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت در حال حاضر  65درصد مردم
ایران چاق هستند یا اضافه وزن دارند و  30درصدهم کبد چرب دارند.
•  30درصد از جوانان ایرانی به هیچ وجه ورزش نمی کنند.
• سد الر فقط  3درصد ظرفیتش آب دارد؛ وضعیت آب قرمز است.
• 15میلیون نفر در ایران چربی خون باال دارند 7 ،میلیون نفر مبتال به دیابت هستند،
 19میلیون نفر فشار خون دارند که  50درصد آنها از این مساله بی اطالع هستند.
• زنان  10سال دیرتر از مردان به بیماری های قلبی عروقی مبتال می شوند.
• استان گیالن پیرترین و استان سیستان و بلوچستان جوان ترین استان های کشور
هستند.
• بیش از  55000نفر عضو بانک اهداکنندگان سلول های بنیادی ایران هستند.
منبع :نشریه خانه خوبان ،شماره های  69 ،71و 65

قطعه ای از یک کتاب
آدمی که یک بار خطا کرده باشد و پایش
لغزیده باشد و بعد هم پشیمان شده باشد،
مطمئن تر است از آدمی که تا به حال
پایش نلغزیده  ...این حرف سنگین است
 ...خطا نکرده تازه وقتی خطا کرد و از
کارتن آکبند در آمد فلزش معلوم می شود
اما فلز خطا کرده رو است ،روشن است؛
مثل این کف دست .کج و معوج خطش
پیداست؛ از آدم بی خطا می ترسم ،از آدم
دو خطا دوری می کنم ،اما پای آدم تک
خطا می ایستم.
قیدار /رضا امیرخانی

مسابقه زمستان 93
همکاران گرامی
لطفا پنج آیه از قرآن مجید پیرامون
فصل بهار را با ذکر نام سوره و شماره
آیه بنویسید و تا پایان فروردین ماه
 1394به دفتر نشریه تحویل بفرمایید.
لطفا ذکر نام و نام خانوادگی ،سمت
و محل خدمت روی برگه های پاسخ
فراموش نشود.

برنده مسابقه پاییز 93

در مسابقه پاییز  ،93خانم ها سمانه
میرباقری (اپتومتریست) ،صغری
حاجی زاده (بهیار) ،نسرین موسوی
(منشی) و مریم دادستدی (منشی)
شرکت کردند که به قید قرعه خانم
سمانه میرباقری به عنوان برنده مسابقه
برگزیده شد.
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آب زنــید راه را هیــــن که نـــگار میرسد
				         مــژده دهــــید باغ را بــوی بــــهار میرســــد
راه دهــــید یـــــار را آن مــه ده چـــار را
                                                                      کــــز رخ نوربــــــخش او نــور نـثار میرسد
چاک شدست آســمان غلغله ای ست در جهان
                                                                      عـــنبر و مشک میدمد ســـنجق یـــار میرســد
رونق باغ میرســـد چشـم و چراغ میرسد
                                                                      غـــــم به کناره میرود مــــه به کنار میرسـد
تیر روانه مــیرود ســـوی نشـــانه میرود
                                                                      ما چـــه نشستهایم پـس شه ز شــــکار میرسـد
باغ ســــالم میکنـد ســــرو قــــــیام میکند
                                                                      ســــبزه پیاده میرود غنـــــچه ســوار میرسد
خلوتـــــــیان آسمان تا چه شراب میخورند
                                                                      روح خراب و مســــت شـــد عقل خمار میرسد
چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما
                                                                      زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار میرسد
مولوی
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