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مـعنویت در سـازمان
سازمانها در عصر پیچیدگی و تغییر ،همواره در مرز بین نظم و بینظمی در تالطم
هستند ،صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت برای مواجهه با این پدیده ،نظرات
مختلفی در زمینههایی مانند سازمانهای یادگیرنده ،سازمانهای یاددهنده ،کارآفرین
و غیره ارائه دادهاند اما مقوله معنویت در سازمان پدیده نوظهوری است که جای
خود را در این دوران باز کرده و نظر اندیشمندان مدیریت را به خود جلب نموده
است.
معنویت به معنای جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف در زندگی است و
در یک تعریف جامعتر و دقیقتر ،تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت
به خویشتن ،دیگران ،موجودات غیر انسان یا کند وکاوی در جهت آن چیزی
است که برای انسان شدن مورد نیاز است و کاوشی برای رسیدن به انسانیت
کامل میباشد.
در عصر حاضر ،این ارزشها در تمامی حوزههای زندگی بشری از جمله
در محیط کاری و سازمانی بسیار مورد بحث قرار میگیرند و معنویت را
یکی از اصول مهم مدیریت در این حوزهها میدانند .چاپ شعائر دینی،
طرح اکرام ارباب رجوع ،اهتمام به رفتار شفقتآمیز به زیردستان ،عدالت
سازمانی و غیره ،رفتارهای مدیرانی است که میخواهند زندگی کاری
خود را در سازمان به لحاظ معنوی معنادار کنند .مدیریت منهای معنویت
یعنی حذف ابعاد روحی و معنوی کارکنان ،مادی کردن کیفیت انگیزش
آنها و مسئولیتپذیری همراه با کنترل بیرونی.
افراد ،مراکزی را برای کار انتخاب میکنند که به آنان در یافتن خویشتن
کامل خود در کار کمک کند .کارکنان در سازمان به دنبال چیزی بیش از
ارضای نیازهای مادیاند .بردلی به نقل از پیرس ،میگوید« :بسیاری از ما
زمان زیادی را در حال انجام کار سپری میکنیم ،شرمآور خواهد بود اگر
نتوانیم خدا را در آنجا پیدا کنیم».
معنويت در كار ،به زندگي كاري معنا ميبخشد و باعث میشود فرد
حرفهاش را ارزشمند پندارد و كارش را ناظر به هدفي متعالي تلقي كند و
دستاورد مهم آن ،آرامش ،شادي و اميد است كه مؤلفههاي اصلي رضايت
باطني است .اين رضايت ،هم رضايت در زندگي شخصي و هم رضايت
شغلي در زندگي كاري است.
در پایان خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه موهبت و الطاف بیکران خود بر
ما منت نهاد تا دوباره بتوانیم ماه پر برکت و پر فضیلت رمضان را درک نماییم؛
ماهی که خداوند متعال در شأن آن می فرماید« :شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان »...به هرحال ماه میهمانی خدا فرصتی
مغتنم برای یافتن معنی و هدف در زندگی کاری ،درک عمیق و ژرف از ارزش کار
و به دنبال آن افزایش کیفیت کاری است و مختصر اینکه بنابر قولی« :زندگی کمی پول
میخواهد و بسیار شرف و آبرو ،بهشت آنجایی نیست که ما میرویم بلکه آنجایی است
که ما میسازیم ،تکریم آدم تئوری خلقت است».
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رخدا داه

بیست و یکمین سمینار فارابی
ارائه آخرین دستاوردهای چشم پزشکی
بیست و یکمین سمینار سالیانه فارابی با هدف ارائه آخرین دستاوردها در حوزه
چشم پزشکی  ۱۶تا  ۱۸اردیبهشت ماه  1394در هتل المپیک تهران برگزار شد.

مشروح این گزارش در تارنمای بیمارستان فارابی در دسترس است.

بیحسی -بیهوشی در چشم پزشکی ،بینایی سنجی در کودکان،
تومورهای چشم و اربیت در کودکان ،تشخیص و درمان گلوکوم،

روز چهارشنبه  16اردیبهشت در آیين افتتاحيه بیست و یکمین سمينار
فارابی دكتر محمود جباروند ،ریيس بيمارستان فارابي و مدير گروه
چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن قدرداني از همراهی
چشم پزشکان و اساتید پیشکسوت اظهار داشت« :برگزاری این سمينار
فرصتی مناسب برای ارتقای علمی چشم پزشکان و تبادل تجربیات
آنها بوده و در نهایت به افزایش کیفیت خدمات میانجامد».
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد چشم پزشكان جوان ،بويژه
دستياران از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند.
دكتر سیدعلی طباطبایی ،رییس بخش اورژانس بيمارستان فارابي و
دبير علمي بيست و یکمين سمينار فارابي نیز در سخنانی به تاریخچه
علم چشم پزشکی اشاره کرد و گفت« :امیدوارم همه ما از این سمینار
رهاوردی مناسب داشته باشیم و راه های درمانی جدیدی را برای
بیماران مان به ارمغان ببریم».
وی افزود« :تبادل تجربیات بین همکاران چشم پزشک از اهداف
اصلی این سمینار است و سعی شده برنامه ها به گونه ای باشد که
موجب ارتقای فرآیندهای درمانی و حذف مراحل زاید شود».
دکتر طباطبایی ایجاد هماهنگی بین گروهای مختلف درمانی و
وحدت رویه در درمان را از دیگر اهداف این سمینار خواند و گفت:
«در واقع صاحبان اصلی این سمینار مراجعین و بیماران هستند و
هدف همه ما بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران است».
دکتر سیدعلی طباطبایی ،دبیر علمی سمینار خاطر نشان کرد« :سمینار
فوق در قالب پانل ،سمپوزیوم و کارگاه برنامه ریزی و مباحث پانل ها
در زیر شاخه های شبکیه ،قرنیه ،انکولوژی ،گلوکوم ،استرابیسم،
اربیت ،اکولوپالستیک و مجرای اشکی ،تروما و اورژانس در چشم،
بیهوشی در چشم پزشکی و اپتومتری ارائه شد».
دکتر طباطبایی اظهار داشت« :در این سمینار دانشگاهیان و گروه
چشم پزشکی ،چشم پزشکان ،فلوشیپ ها و رزیدنت های چشم
پزشکی ،اپتومتریست ها ،متخصصان بیهوشی و پرسنل وابسته،
پزشکان عمومی ،متخصصین سلول های بنیادی و برخی رشته های
دیگر و شرکت های تجهیزات چشم پزشکی به بحث و تبادل علمی،
تکنیکی ،اجتماعی و ارتباطی پرداختند».
وی ادامه داد ۱۳« :سمپوزیوم این سمینار شامل تصویربرداری شبکیه،
بررسی ادم عصب چشم (با یا بدون کاهش دید) در موارد اورژانس،

تازههای استرابیسم ،تازهها و دورنماهای بیماریهای شبکیه و غیره
بوده و جدیدترین دستاوردهای این رشته به متخصصان ارائه شد».
دبیر علمی بیست و یکمین سمینار سالیانه فارابی افزود« :در ۹
کارگاهی که همزمان با این سمینارها برگزار شد ،مواردی همچون
تزریق داروهای داخل ویتره ،پیشرفت در پیوند قرنیه ،نمایش فیلم
در جراحی های گلوکوم ،درمان های غیر جراحی در استرابیسم،
جوان سازی صورت ،اصالح آستیگماتیسم با جراحی ،شبکیه در
کودکان ،تروما در کودکان و معرفی مواردی از نوروافتالمولوژی
مورد آموزش و بحث قرار گرفت».
دکترطباطبایی در مورد برنامه های جانبی این سمینار گفت« :هم زمان
با برگزاری این سمینار ،پنجمین سمینار یک روزه سلول های بنیادی
و ششمین سمینار پرستاری چشم با عنوان تازه های پرستاری در
چشم نیز برگزار شد».
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ششمین سمینار سالیانه پرستاری چشم

پنجمین سمینار سالیانه
سلول های بنیادی

با همکاری گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دفتر
پرستاری بیمارستان فارابی و انجمن پرستاری ایران ،ششمین سمینار
سالیانه پرستاری چشم با محوریت تازه های پرستاری چشم ،همزمان
با برگزاری بیست ویکمین سمینار سالیانه فارابی از ساعت  7صبح
لغایت 19در تاریخ  17اردیبهشت در هتل آکادمی برگزار شد.
این سمینار با برگزاری  5پانل شامل مراقبت پرستاری در آنکولوژی
چشم ،تازه های آمبلیوپی (تنبلی چشم) ،قوز قرنیه (کراتوکونوس)،
رتینوپاتی نوزادان نارس ( )ROPو تازه های بیماری گلوکوم همراه
بود و دو کارگاه اندازه گیری دید (ارزیابی دید) و تصویربرداری در
تشخیص بیماری های سگمان قدامی از برنامه های جانبی آن بود.
در مراسم افتتاحیه سمینار که دکتر جباروند ،مدیر گروه چشم دانشگاه
و رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر صادقی طاری ،دکتر سمیعی ،علیاری،
مدیر بیمارستان و اکبری ،مدیر پرستاری بیمارستان فارابی در آن
حضور داشتند .دکتر بهشت نژاد ،رییس سمینار از کادر پرستاری
بیمارستان که برنامه ریزی و اجرای سمینار پرستاری را برعهده
گرفتند تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد پرستاران برای ارتقای سطح
علمی خود در برگزاری این برنامه ها بیشتر سهیم باشند.
در ادامه ،ابوالقاسم پوریانی ،دبیر علمی سمینار با تاکید بر نقش
پرستاران به عنوان سرمایه های اصلی نظام سالمت و محور توسعه
سالمت و بهداشت جامعه ،گزارشی از روند اجرایی سمینار ارائه کرد
و گفت« :برای رسیدن به جایگاهی واال و ارائه خدمات با کیفیت
کادر پرستاری نیازمند ارتقای علمی و افزایش کارایی آنان هستیم و
برگزاری سمینار سالیانه پرستاری فارابی برای دستیابی به این امر
مهم است».
وی همچنین اشاره کرد که در ششمین سمینار سالیانه پرستاری
چشم 5 ،پانل و  3کارگاه آموزشی در جهت توانمندسازی همکاران
پرستاری طراحی شد.
دبیر علمی سمینار پرستاری چشم تاکید کرد« :به عنوان یک پرستار
معتقدم که پرستار و پزشک در نظام سالمت همانند دو بالی هستند
که برای رسیدن به هدف اصلی نظام سالمت یعنی افزایش سطح
بهداشت و سالمت جامعه باید با هم هماهنگ و در یک جهت
حرکت کنند تا بتوانند به مقصد برسند».

پنجــمین دوره سمــینار سلـولهای بنیادی امسال با عنوان
 translational ophthalmologyدر تاریخ  94/2/17برگزار شد.
در ایــن دوره  3سمپوزیوم با عناوین Molecular and regeneration
 ophthalmology ،ophthalmic engineering and physical opticو
 medical engineering and biomaterialوجود داشت که مجموعا
 39سخنرانی برگزار شد .عمدتا سخنرانیها مبحث استفاده کاربردی از
علوم پایه پزشکی را بیان نمودند .در این دوره اساتید برجسته در حوزههای
تخصصی به عنوان میهمان حضور داشته که آخرین نوآوریها را در
حیطه  molecular and regenerativeو Translational ophthalmology
مطرح نمودند؛ از آن جمله میتوان دکتر علیرضا برادرانرفیعی ،دکتر رضا
مسائلی ،دکتر طاهره جعفرزادهکاشی ،دکتر مصطفی رضاییطاویرانی ،دکتر
ناصر اقدمی ،دکتر لیال ستاریان و دکتر غالمرضا بهروزی را نام برد.
پزشکی ترجمانی و همراستای آن پزشکی ترمیمی یا بازآفرینشی ،عرصهای
میانرشتهای با پیشرفتهایی خیرهکننده است که پژوهشهای سلولهای
بنیادی ،ژنومیکس ،پروتئومیکس ،مهندسی بافت ،مواد زیستی ،فرایندهای
مرتبط با ترمیم جراحات و دیگر درمانهای بیولوژیک را شامل میشوند.
پزشکی ترجمانی به دنبال تبدیل دستاوردهای موفق در علوم پایه پزشکی
است تا طی جابهجایی حساب شده به گستره مراقبتهای حیطه سالمت
و نهایتا بالین پیوند برقرار نماید .میتوان پیشبینی نمود دنیای پزشکی
بواسطه عبور از گذرگاه پزشکی ترجمانی و پزشکی بازآفرینشی یا
ترمیمی دچار انقالبی عظیم در عرصههای علوم و فناوریهای پزشکی در
گسترههای بالینی و خدمترسان خواهد شد .چشماندازی با افق روشن
که در آن خدمت به نظام سالمت ،ارتقای سطح سالمت ملی ،تبدیل علم
به ثروت به همراه اهتمام به خودباوری و خالقیت را تداعی نماید.
با تکمیل پروژه ژنوم انسان مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار
سلولها در شرایط مختلف را نمیتوان از روی توالی ژنهای آنها
پیشگویی کرد .رفتار سلولی و تمام فعالیتهایی که در سلول انجام
میشود بر عهده پروتئینها است؛ در سالهای اخیر استفاده از فناوریهای
ژنومیکس و پروتئومیکس دانش ما را در زمینه مکانیسمهای ملکولی در
بیماریها افزایش داده است .همچنین این فناوریهای جدید به شناسایی
بیومارکرهایی جهت تشخیص زودهنگام و کشف الگوهایی برای
پیشبینی نتایج روشهای درمانی ،کمک میکنند.
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بازدید شهردار منطقه  ۱۱و هيات همراه
از بيمارستان فارابی

دکتر نصراهلل آبادیان ،شهردار منطقه  ۱۱به همراه مهندس محمدی ،معاون
معماری و شهرسازی؛ مهندس زارع صفت ،معاون حمل و نقل و ترافیک
و اسماعیل زاده ،مدیر روابط عمومی شهرداری پیش از ظهر روز سهشنبه
 ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۴با حضور در بیمارستان فارابی با دکتر جباروند دیدار
و در زمینه مشکالت گفتگو کردند.
در اين نشست ،ابتدا علیاری مدیر بیمارستان ضمن خوشامدگویی به
جایگاه ویژه بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی
در پذیرش و درمان بیماران از سراسر کشور اشاره کرد و تعامل با
شهرداری را برای خدمت رسانی بهتر به مردم موثر دانست.
وی برگزاری مراسم روز جهانی بینایی و برنامه های ویزیت رایگان
چشم پزشکی در خانه های سالمت ،راهپیمایی سالگرد پیروزی
انقالب و هفته سالمت را از جمله موارد موفق مشارکت فارابی و
شهرداری منطقه  ۱۱در برنامه های سالمت محور معرفی کرد.
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه نیز همکاری بیمارستان فارابی و شهرداری منطقه  ۱۱را در
سطحی مطلوب دانست و افزود« :ما از زمان مهندس اصغری تعامل
خوبی با شهرداری منطقه داشته ایم و خوشبختانه روز به روز بر میزان
مشارکت و تعامالت فیمابین افزوده می شود».
وی اظهار امیدواری کرد با ادامه این همکاری ها شاهد ثمرات
خوبی برای مردم و بیماران باشیم .وی همچنین با اشاره به آمار
باالی مراجعین بیمارستان فارابی گفت« :اکثر این مراجعین بیماران
دردمندی هستند که از مناطق و نواحی مختلف کشور مراجعه

گرامیداشت ميالد با سعادت حضرت فاطمه

س

به مناسبت والدت با سعادت حضرت صدیقه کبری ،فاطمه زهرا
وگرامیداشت مقام مادر و روز زن ،مراسم جشنی پس از اقامه نماز
ظهر و عصر روز شنبه  ۲۲فروردين سال  ۹۴در نمازخانه بیمارستان
برگزار شد .حجت االسالم والمسلمین اصغری در اين مراسم ميالد
با سعادت حضرت فاطمه زهراس را تبريك گفت و سیره و سبک
زندگی آن حضرت را بهترین الگو برای بانوان و مهمترین ویژگی آن
حضرت را رعایت حجاب و حریم عفاف عنوان کرد.
در این مراسم مدیحه سرایی و تقدیر از  ۱۴نفر از بانوان بیمارستان
صورت گرفت .اسامی تقدیرشدگان بدین شرح است :دکتر فریبا
قاسمی ،دکتر معصومه محبی ،دکتر مریم دولتیان ،دکتر نرگس
حسن پور ،طاهره صادقی ،اعظم خسروشاهی ،زهرا سرلک (پرستار)،
زینب رسولی ،کبری علوی ،توران قاراخانی ،زهرا جعفرزاده ،طاهره
خضری ،زهره بابا کمال ،مریم صباغی و محبوبه حقیقت جو.
س

می کنند و یکی از مهمترین نیازهای قابل لمس احداث همراه سرا و
پارکینگ های طبقاتی جهت ارائه خدمت هرچه بهتر به این مراجعین
و همراهان است».
سپس دکتر آبادیان طی سخنانی این بازدید را در راستای سياست
شهرداري تهران در حوزه مسائل اجتماعي و شهروندان با رويكرد
سالمتمحوري عنوان کرد و اظهار داشت« :از ابتدای سال ۹۴
بیمارستان های روزبه ،لقمان و شهید فهمیده مورد بازدید قرار گرفته
است و تعامل با آنها را در دستور کار قرار داده ایم ولی بیمارستان
فارابی به عنوان بزرگ ترین پالک منطقه و ویژگی آن در پذیرش
بیماران از سراسر کشور اهمیت خاصی برای ما دارد و همکاری با
فارابی برای حل مشکالت مردم و تسهیل در ارائه خدمات به آنان از
مهمترین اهداف شهرداری منطقه  ۱۱است».
ایجاد پارکینگ طبقاتی ،حل مشکل ترافیکی میدان قزوین و خیابان
کارگر در محدوده بیمارستان فارابی ،نصب پله برقی برای پل عابر
پیاده  ،حل مشکل عبور عابرین پیاده و کاهش تصادفات در محدوده
بیمارستان ،رفع مزاحمت دیوار های شرقی بیمارستان ،استفاده از
پارکینگ جنوبی بیمارستان برای پارک وسایل نقلیه بیماران ،احداث
همراه سرا ،برقراری خط تاکسیرانی برای تسهیل در تردد بیماران و
پیگیری مصوبات بازدید مشترک وزیر بهداشت و شهردار تهران
در سال گذشته از جمله مسائل مورد مذاکره مسئولین شهرداری و
بیمارستان فارابی در این دیدار بود .بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۱
و هیات همراه از محوطه بیمارستان پایان بخش این دیدار بود.

گرامیداشت ميالد با سعادت حضرت علی

ع

همزمان با سالروز والدت جواد االئمه و در آستانه فرا رسیدن سیزدهم
رجب ،میالد امیرالمومنین علیع ،مراسم جشن و مولوديخواني با
حضور مدیر و کارکنان روز چهارشنبه  ۹اردیبهشت  ۹۴در نمازخانه
بیمارستان برگزار شد .در اين مراسم حجتاالسال م و المسلمين اصغری
ضمن تبريك مناسبتها با اشاره به مناقب و کرامات جواداالئمه و
امیرالمومنینع ،میالد حضرت علیع را بهترین مناسبت برای معرفی
الگوی انسان کامل دانست .مدیحهسرایی و مولودیخوانی حاج
محمود اشتیاقی ،تقدیر از  ۹نفر از کارکنان برگزیده و اعالم برندگان
مسابقه کتابخوانی از برنامههای این جشن بود.
اسامی تقدیرشدگان این مراسم به این شرح است :دکتر محمدرضا
منصوری ،رضا عقیلی ،اصغر حسین زاده ،شمس ا ...ناطقی ،مرتضی
سلیمی راد ،هوشنگ حسن پور ،رحیم فرجی نیری ،داود شاهمرادی و
اباسط شاهمرادی.
ع
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برنامه های علمی گروه اپتومتری
گروه اپتومتری بیمارستان فارابی ،یکی از بزرگ ترین و علمی ترین
گروه های اپتومتری کشور و نیز سطح منطقه است که خدمات کلینیکی
اپتومتری را در باالترین سطح کیفیت به مراجعین ارائه می کند.
مسعود خرمی نژاد ،مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی با اعالم
این مطلب افزود« :در حال حاضر  ۴۰اپتومتریست تمام وقت در
بیمارستان فارابی به ارائه خدمت مشغولند که از این تعداد  15نفر
کارشناس ارشد می باشند».
وی افزود این گروه با داشتن  ۱۵کارشناس ارشد ،پتانسیل بسیار
باالیی به لحاظ علمی داشته و با استفاده از این ظرفیت قرار است
طی سال برنامه های مدون آموزشی را با هدف ارتقای هرچه بیشتر
جایگاه علمی گروه برگزار نماید .مسئولیت اجرایی این برنامه ها با
طیبه دوابی است و برنامه ریزی علمی و انتخاب عناوین بر عهده
محمدرضا معینی تبار است.
خرمی نژاد با اشاره به تالش برای تخصیص امتیاز بازآموزی برای
این برنامه ها افزود« :شرکت تمامی همکاران اپتومتریست سراسر
کشور در این جلسات آزاد و رایگان می باشد و عالقه مندان
می توانند جهت ثبـت نام یا ارائه مطلــب در هر یک از برنامــه ها با
رایـانامه  Farabi_opt@yahoo.comمکاتبه نموده یا با شماره تلفن
 ۵۲۸۳۷۰۰۰داخلی  ۲۳۲۷تماس بگیرند.

جدول زمانبندی این برنامه ها به شرح زیر است:

اولین جلسه از سلسله نشست های علمی مدون گروه اپتومتری در
سال  ۹۴با هدف ارتقای سطح علمی اعضا ،پنجشنبه  ۲۷فروردین در
سالن پروفسور شمس برگزار شد.
در این نشست که شهرزاد نکونام هماهنگی آن را بر عهده داشت؛
خرمی نژاد ،مسئول گروه اپتومتری فارابی؛ دوستدار عضو هیات
علمی و رییس دپارتمان اپتومتری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،اپتومتریست های بیمارستان فارابی و جمعی از
دانشجویان این رشته حضورداشتند.
 fittingلنزهای تماسی  RGPو  ،MSDلنزهای تماسی در کودکان
ومراقبت از لنزهای تماسی از جمله عناوین ارائه شده در این برنامه
بود.

كنفرانس ادواری سیستم فرماندهی

حوادث بیمارستان ( )۲۰۱۴ HICSاولویت های بخش اورژانس
بیمارستان فارابی
در سال ۹۴

به همت واحد مدیریت بحران بیمارستان فارابی و با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ،...موسسه ملی تحقیقات سالمت و
دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا ،كنفرانس ادواری سیستم
فرماندهی حوادث بیمارستان ( )HICS ۲۰۱۴باهدف آشنایی مدیران
و کارشناسان بیمارستان ها با نحوه برنامه ریزی و آمادگی قبل از وقوع
حوادث ،به همراه پاسخ موثر در حین آن برگزار ميشود.
«آموزش سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان» روز  24اردیبهشت
با حضور دکتر بابامحمودی ،عضو هیات علمی بیمارستان بقیها ...و
«برنامهریزی و پاسخ در سناریوهای حوادث مختلف» روز  31اردیبهشت
توسط دکتر جناب ارائه شد.
به گفته رقیه چمانی ،کارشناس مدیریت بحران و هماهنگ کننده
این کنفرانس ،این دوره ها برای روسا ،مدیران ،پرستاران ،مهندسین
و کارشناسان شاغل در بیمارستان ها دارای امتیاز بازآموزی است.
کمکهای اولیه روانی در بحرانها  94/۳/21در بیمارستان برگزار شد.
عنوان و تاریخ برگزاری دو جلسه باقیمانده این دوره به این شرح است:
 ارائه خدمات بهداشتی در شرایط اضطرار در بیمارستان )94/۵/8( ۱ ارائه خدمات بهداشتی در شرایط اضطرار در بیمارستان )94/۵/22( ۲عالقهمندان براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانند با شماره ۵۵۴۲۱۱۱۲
دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرند.
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در حاشیه برگزاری بیست و یکمین سمینار چشم پزشکی فارابی،
دکترسیدعلی طباطبایی در مورد عملکرد بخش اورژانس این
بیمارستان گفت« :همه خدماتی که در این بخش ارائه می شود؛ انصافا
علمی ،به روز و به موقع است و سعی داریم همین رویه را در سال
 ۹۴نیز ادامه دهیم».
وی استفاده از آخرین یافته های علمی در درمان تروماهای چشمی
و ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن را از اولویت های
اورژانس فارابی در سال  ۹۴برشمرد و افزود« :عفونت های چشمی،
ضربه به چشم ،سوختگی های چشمی و اجسام خارجی در چشم
از جمله موارد اورژانس هستند که باید سریعا معاینه ،بستری و
درمان شوند».
رییس بخش اورژانس بیمارستان فارابی در مورد میزان رضایت مندی
مراجعین نیز اظهار داشت« :گرچه بیماران این بخش همیشه با
اضطراب و ناراحتی مراجعه می کنند ولی خوشبختانه بر اساس
نظرسنجی های صورت گرفته میزان رضایت مندی بیماران همیشه
باال بوده است .تمام تالش بنده و همکارانم در جهت افزایش کیفیت
خدمات و سطح رضایت مراجعین است».
وی در مورد حوادث چهارشنبه سوری و استفاده از ظرفیت
رسانه های جمعی ،مدارس و غیره برای افزایش آگاهی عمومی
و کاهش آسیب ها گفت« :این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد .ما
همواره توصیه های الزم را برای کاهش آسیب های چشمی در شب
چهارشنبه سوری ارائه کرده ایم ولی همه سازمان هایی که متولی
فرهنگ سازی در جامعه هستند ،باید تالش کنند تا این مراسم به
شکل سنتی خود برگشته و به یک شب خاطره انگیز تبدیل شود».

تقدیر از دست اندرکاران برگزاری هفتمین
جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

طی مراسمی در روز یکشنبه  ۱۰خرداد  ۹۴از تالش های چند ماهه
دست اندرکاران برگزاری هفتمین جشنواره علوم بینایی شمس،
یادواره هشتادمین سال تاسیس بیمارستان فارابی و یکصد و دهمین
سال تولد پروفسور محمدقلی شمس ،پدر چشم پزشکی ایران که روز
پنجشنبه  ۷اسفند  ۹۳با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،در سالن
آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد؛ تقدیر شد.
دکتر سیدفرزاد محمدی ،مدیر برنامهریزی جشنواره هفتم ،این جشنواره
و مراسم یادواره را یک رویداد فرهنگی دانست و از تالشهای همه
کسانی که در برگزاری باشکوه و فاخر آن تالش کردهاند تشکر نمود و
آنها را سرمایههای جشنواره و بیمارستان فارابی خواند.
مدیر برنامه ریزی جشنواره ،همکاری فرهنگسرای رازی را در
برگزاری مراسم یادواره ارزشمند خواند و از آقای خادم مدیر
فرهنگی هنری منطقه  ۱۱و همکاران شان تشکر کرد.

یاد یاران سفر کرده

بیمارستان فارابی در فصل بهار ،در غم از دست دادن  2تن از
همکاران بازنشسته خود در سوگ نشست .صغری جمال پور ،مدیر
پرستاری سابق بیمارستان و طاهره اجاغ از کارکنان داروخانه ،پس از
تحمل یک دوره بیماری به دیار باقی شتافتند.
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان با ارسال پیامی درگذشت این دو عزیز
را به خانوادههای داغدار و کارکنان خدوم بیمارستان تسلیت گفت.

برای همکارانی که در فصل بهار
عزیزی را از دست دادند

انگار مالئک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند.
عطر برگ های لیمو ،درخت توت ،زیتون و میوه های کال درختان
باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی...
چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.
همه را می بینم ،جز تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی
که منتظرت هستند.
گناه آسمانی که تو را به آغوش کشید و با خود برد را هرگز نخواهیم
بخشید ...تو میان بودنت و یادت ،یادت را برایمان گذاشتی و بودنت
را افسانه ساختی.
ای کاش گذر زمان در دستانم بود ...آن وقت لحظه های با تو بودن را
جاودانه می کردم تا برای بی تو بودن دیگر وقتی نماند...

بزرگداشت روز جانباز
در بیمارستان فارابی
در سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت ،ایثار و
پیروزی ،از  ۲۲جانباز شاغل در بیمارستان فارابی تقدیر شد.
این مراسم روز یکشنبه  ۳خرداد  ۹۴با حضور دكتر منصوری،
فرمانده بسیج جامعه پزشکی و اساتید ،علیاری ،مدیر بیمارستان و
حجت االسالم اصغری ،امام جماعت بیمارستان در سالن شورای
مرکز تحقیقات چشم پزشکی برگزار شد.
در این جلسه ،مدیر بیمارستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و والدت
حضرت ابوالفضلع ،هدف از برگزاری این جلسه را تجلیل از مقام
واالی جانبازان عرصه انقالب و دفاع مقدس عنوان کرد و فرصتی
برای تقدیر از یادگاران عرصه ایثار و شهادت عنوان کرد.
وی حفاظت از ارزش های معنوی سازمان را وظیفه ای خطیر خواند
و افزود« :باید برخوردمان با ایثارگران بویژه جانبازان گرانقدر
متفاوت باشد .تیم مدیریتی بیمارستان فارابی ،رسیدگی به مشکالت
این عزیزان را وظیفه خود دانسته و مسائل آنان را ،چه در داخل
مجموعه و چه در خارج آن پيگيري خواهد نمود و از هر گونه كمك
به همكاران ايثارگر دريغ نخواهد كرد».
در ادامه حجتاالسالم و المسلمين اصغری با اشاره به آیه شریفه
«فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» گفت« :جهاد و
مبارزه مختص به زمان و مکان خاصی نیست .هنوز جنگ تمام نشده
است بلکه عرصه جهاد ما از حالت فیزیکی به جهادی فرهنگی تغییر
شکل داده است و جبهه جنگ فرهنگی باز است».
وی تاکید کرد« :باید دید در عرصه جنگ فرهنگی هم هنوز رزمنده ایم
یا می خواهیم به دنیایمان برسیم و مصداق فرمایش امام حسینع در
مورد اهل کوفه شویم که فرمود« :دین لقلقه زبانشان است تا وقتی
دین برایشان فایده داشت دور دین می گشتند و وقتی دیدند دین
برایشان خطر دارد آن را رها کردند .جا دارد که در این عرصه هم به
جنگ و مبارزه ادامه دهیم .باید توطئه های دشمن را شناخت و برای
مقابله با آن برنامه ریزی کرد و این وظیفه همه ماست».
دکتر محمدرضا منصوری ،فرمانده بسیج جامعه پزشکی و اساتید
بیمارستان فارابی نیز با اشاره به آیات شریفه قرآن در مورد امتحان
الهی گفت« :خداوند متعال انسان ها را با از دست دادن مال و جان
امتحان می کند و این آزمونی است که شما عزیزان با بذل عزیزترین
سرمایه هایتان سرافرازانه از عهده آن بر آمده اید».
دکتر منصوری هم عرصه جهاد را عرصه ای وسیع و نامحدود
دانست و افزود« :همه باید در هر حوزه ای که قرار گرفته ایم به
وظیفه خود عمل نموده ،نعمت رهبری را قدر بدانیم و مطیع امر
والیت باشیم».
در ادامه هريك از همكاران جانباز حاضر در جلسه ،مسائل و
دغدغه های خود را مطرح و بر لزوم پاسداری از فرهنگ جهاد و
شهادت تاکید نمودند و در پایان مراسم هدایایی به رسم یادبود به
 ۲۲جانباز شاغل در بیمارستان اهدا شد.

دیدار نوروزی رییس و مدیر بیمارستان
با اساتید و کارکنان

صبح روز شنبه  ۱۵فروردین در نخستین ساعات شروع رسمی کار
اداری سال  ۹۴و به منظور عدم ايجاد اختالل در خدمت رساني به
مراجعين دكتر جباروند ،رییس و علیاری ،مدیر بیمارستان ،ضمن
حضور در واحدها و بخش هاي مختلف بيمارستان و دیدار با اساتيد
و كاركنان ،سال نو را به آنان تبريك گفته و سالی پر از شادی و
سالمتی برای آنان آرزو کردند .در اين بازديد معاون آموزشی ،مسئول
امور اداری و سرپرست روابط عمومی نیز حضور داشتند.
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گفتگو با فریبا بهنژاد
پرستار نمونه بيمارستان فارابي

لطفا خودتان را معرفی کنید.
من فریبا بهنژاد هستم؛ کارشناسی پرستاری را از دانشگاه علوم پزشکی
ایران گرفتم و در سال  1366به عنوان دانشجو در بخش مجروحین مشهد
(بیمارستان امام رضا) شروع به کار کردم؛ در طول دوره تحصیل در
بخشهای  ،CCUجراحی ،اطفال ،زنان و زایمان و نوزادان کار کردم و در
سال  1371به استخدام دانشگاه تهران در آمدم و در بیمارستانهای شهید
دستغیب ،امیرکبیر و در نهایت فارابی انجام وظیفه کردم.
برای ورود شما به رشته پرستاری چه عاملی بیشترین نقش را داشت؟
بیشتر عالقه خودم بود و به جرات می توانم بگویم تقریبا از سوم راهنمایی
این تصمیم را داشتم.
حوزه تخصص کاری شما در بیمارستان فارابی چیست؟
در حال حاضر در اتاق عمل  3مشغول به کارم .پرستار سرکولر و اسکراب
می باشم.
شما به عنوان پرستار نمونه انتخاب شدهاید ،چطور به این مهم رسیدید؟
من همواره شیفته کارم بودم و هستم و از اینکه هر روز چیز تازهای یاد
بگیرم لذت برده و میبرم و اگر روزی احساس کنم چیزی برای یادگیری
وجود ندارد فاجعه است.
لطفا خودتان را معرفی کنید و خالصهای از سوابق خود را برای ما
بیان نمایید.
صغری حاجی زاده هستم؛ از سال  1389به عنوان کمک بهیار وارد
بیمارستان فارابی شدم و در بخشهای اورژانس، ICU ،درمانگاه قرنیه و
لیزیک انجام وظیفه کردم.
شمابهعنوانکمکبهیارنمونهانتخابشدهاید،چطوربهاینمهمرسیدید؟
بله ،با یاری خداوند متعال و لطف همکاران و مسئوالن محترم.
به نظر شما کمک بهیار موفق چه کسی است و چه چیزی باعث شد
شما به این موفقیت دست یابید؟
کمک بهیار موفق کسی است که وظایف خود را به درستی بشناسد و
کارهای خود را منظم و دقیق انجام دهد ،رضایت بیماران را در نظر داشته
باشد و بیمار را با تمام وجود سرلوحه کار و خدمت خود قرار دهد.
گرفتن این جایزه چه تغییری در روحیه و رفتار کاری و فردی شما به
وجود آورده است؟
هیچ تغییری در من ایجاد نشده؛ اگر صدها جایزه دیگر هم بگیرم کار خود
را انجام میدهم ،من برای نمونه شدن خدمت نمیکنم برای من رضایت
بیمار از هر جایزهای ارزشمندتر است.
یک خاطره خوب از دوران خدمتتان بفرمایید.
دوران خدمت من در بیمارستان فارابی همه خاطره است چه خوب چه بد ...
10
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گفتگوها از:لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

میراث و خاطرات

از نظر خودتان چه کسانی یا چه چیزهایی در رسیدن به این موفقیت
بیشترین تاثیر را داشتهاند؟
سوال خوبی است ،جواب آن همه و همه است  ...زیرا من بر این باورم
که کار ما یک کار گروهی است و من هیچ وقت تنها نبودم و نیستم؛
بدون حضور پرستاران دیگر در قسمتهای مختلف ،بدون حضور کادر
پزشکی ،کادر پیراپزشکی و خدمات و منشی و همه و همه  ...من هیچ
نیستم .عامل موفقیت من آنها هستند و خانوادهام که کوتاهیهای من را
به عنوان یک مادر ،یک فرزند و یک همسر نادیده گرفتند .من سپاسگزار
تک تک آنها هستم و قدر همه گذشتها و فداکاریهایشان را میدانم.
گرفتن این جایزه چه تغییری در روحیه و رفتار کاری و فردی شما به
وجود آورده است؟
واقعیتایناستکههمهجایزهگرفتنرادوستدارند،منهمخیلیخوشحال
هستم و باعث احساس غرور و شادمانی و انگیزه کاری بیشتر در من میشود.
به عنوان یک پرستار موفق عامل ارتباط موثر یک بیمار با پرستار را
در چه میبینید؟
فکر میکنم به همه انسانها بدون توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی
و اقتصادی آنها باید احترام گذاشت.
به نظر شما پرستار نمونه کیست؟
به نظر من کسی است که از نظر علمی بهروز باشد و از نظر شغلی
حرفهای برخورد کند.
یک خاطره از دوران خدمتتان بفرمایید.
راستش  ...خاطره خوب به ذهنم نمیآید ،شاید به خاطر موقعیت شغلیمان
باشد که همواره با درد و رنج همراه است و معموال بیمار تا مختصری
بهبود مییابد ،بیمارستان را ترک می کند .معموال ما همراه دردهایشان
هستیم ،بنابراین ترجیح میدهم خاطره بد تعریف نکنم.
با تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد ،آيا به عنوان پرستار نمونه
سخني براي همكاران داريد؟
این باور قلبی من است که اکثریت پرستاران انسانهای شریف و زحمتکشی
هستند و خیلی از آنها محقتر از من برای این انتصاب میباشند از نظر من
تکتک آنها نمونهاند و از اینکه با آنها همکارم خیلی خوشحالم.

گفتگو با صغری حاجیزاده
کمک بهیار نمونه بيمارستان فارابي

با تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد ،به عنوان بهیار نمونه اگر
سخني براي همكاران داريد ،بفرمایید.
از همه همکاران و مسئوالنی که به بنده لطف داشتند و مرا به عنوان کمک
بهیار نمونه انتخاب کردند ،تشکر میکنم و برای همه همکاران از خداوند
منان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

گفتگو با خاطره وکیل التجار
در آستانه بازنشستگی

چه سالی و در كجا متولد شدید و دوره
تحصیلتان چطور بود؟
من چهارم مهر ماه  1344ساعت  4بعدازظهر
در شهر اهواز به دنیا آمدم؛ با این توصیف
من اکنون نیم قرن سن دارم همان چیزی
که خانمها از بیان آن طفره میروند ولی
به نظر من هیچ اشکالی ندارد( ...با خنده).
دوران تحصیل در مقطع دبیرستان (دوران
جنگ) سخت بود مجبور بودیم از شهرمان
نقل مکان کنیم و این خیلی سخت بود و
احساس می کنم که استعدادهایم سرکوب

و تا آخرین سال خدمتم همین جا بودم
و از این بابت خیلی خوشحالم .ابتدا در
بخش اورژانس بیمارستان فارابی در طبقه
دوم ساختمان قدیم مشغول بودم ،بخش
بسیار شلوغی بود با  50تخت و چند تخت
 EXTRAکه در مواقع اورژانس بیمار روی آن
بستری میشد ،سرپرستار بخش را به خاطر
ندارم ولی همکاران خوبی داشتم از جمله
آقای مقدوری که بیشتر عصر و شبها با
هم شیفت بودیم  ..روحشون شاد  ..خالصه
روزهای خوبی بود!!

شد و این بیشترین ضربهای بود که به من
وارد شد.
گفتید که متولد ماه مهر هستید ،از
خصوصیت آنها چه میدانید؟
مهر ماه مهرورزی و محبت و دوستی است.
نمادش هم میزان به معنای ترازوست .من ماه
تولدم را خیلی دوست دارم؛ از خصوصیات
متولدین مهر میتوانم چندین صفحه برایتان
بنویسم اما در کل افرادی هستند اهل اعتدال،
صلح جو ،عالقهمند به کهکشان ،آرام و متین،
منطقی ،اجتماعی ،اهل مشورت ،پر احساس،
اهل مساوات و برابری و البته شکمو ،پر پیله،
گاهی تنبل و لجباز  ،دو دل و ...
از خانوادهتان بگویید؟
خانواده من در یک جمله شامل پدر ،مادر و
 5خواهر و یک برادر و  2فرزند هستند که
همه آنها برای من عزیز و محترم میباشند.
از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید؟
دقیقا در تاریخ  24فروردین  1364بعد از
اتمام تحصیل وارد بیمارستان فارابی شدم

خوشبختی را در چه میبینید؟
آرامش ،آسایش و تندرستی.
زمان فراغتتان را چه طور میگذرانید؟
باور کنید در تمام طول زندگیم تا به این
لحظه زمان فراغتی به معنای واقعی نداشتم؛
نه اینکه نبوده ،بسیار محدود بوده که البته
به شرایط من بر میگردد؛ با توجه به اینکه
همسرم خیلی زود مرا ترک کرد و به دیار
باقی رفت ،شرایط برای من سخت شد و
نتوانستم اوقات فراغتی داشته باشم اما
امیدوارم از این پس در دوران بازنشستگی
این اوقات را برای خودم با تفریحات زیاد
پر کنم.
رانندگی هم میکنید؟
بله ،خیلی هم عالقه دارم .یکی از عالیق من
بعد از بازنشستگی تاکسی بیسیم بانوان است.
شاید خندهدار باشه اما خب عالقه است دیگر!
بازنشستگی را دوست دارید ،چه برنامهای
برای این دوران دارید؟
فکر نمیکنم کسی این دوران را دوست

نداشته باشد؛ چون شما باری که  30سال به
دوش کشیدید را در یک روز خاص به زمین
میگذارید و شانههایتان احساس سبکی
بسیار لذت بخشی خواهد کرد و این روز
همان روزی است که باید از محل کارتان،
از دوستانتان و از خاطراتتان خداحافظی
کنید؛ اما باید اعتراف کنم کمی میترسم زیرا
باید قبول کرد که اتفاق بزرگی در زندگی
رخ میدهد و باید قدرت این را داشته باشید
تا خودتان را با این تغییر بزرگ منطبق کنید
اما من میتوانم ،برنامههای زیادی برای این
دوران دارم.
خاطره خوب یا بدی اگر دارید ،برایمان
بفرمایید.
بدترین خاطرات دوران کاری من اعالمیه
فوت عزیزانی است که روی بورد کارت زنی
میدیدم؛ همکارانی که میدیدمشان و سرکار
میآمدند؛ ساده بگویم که رفتن همکاران
خاطره بدی را برای من درست میکرد به غیر
از آن همه چیز خوب بود.
بهترين همكار و دوستاني كه تاكنون
داشتهايد ،چه كساني بودند؟
شخصیت من به گونهای است که با همه
ارتباط برقرار میکنم ،بنابراین همه همکاران
برای من دوستان خوبی هستند.
نظرتان درباره نشريه نداي فارابي چیست؟
اعتراف میکنم که همیشه نتوانستم این نشریه
را به طور کامل بخوانم ولی معتقدم که این
نشریه برای پرسنل بسیار سودمند است.
یک یادگاری برای ندای فارابی...
یادگاری من برای ندای فارابی آرزوی
موفقیت روز افزون این نشریه و آرزوهای
خیلی قشنگ برای دستیار سردبیر این نشریه
است که زحمات زیادی را برای هرچه
پربارتر شدن این نشریه متحمل میشود.
سخن آخر...
خیلی سخت است ...ولی باید بگویم و آن
اینکه همه با هم رو راست و مهربان باشیم
و قدر لحظاتی را که کنار هم کار میکنیم
بدانیم چرا که این دوران خیلی زود به پایان
میرسد پس با هم بودن را به بهترین شکل
تجربه کنیم.
در  6سال انتشار نشریه ندای فارابی ،همواره
زحمت اسکن تصاویر نشریه بر عهده خانم
خاطره وکیلالتجار بوده است؛ ضمن قدردانی
از زحمات ایشان ،آغاز دوره بازنشستگی را که
سرآغاز فصل نوینی از زندگی است؛ به ایشان
شادباش میگوییم و برایشان توفیق مسئلت
داریم.
تحریریه ندای فارابی
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درمانگاه استرابیسم

درمانگاه استرابیسم یکی از درمانگاههای فوق
تخصصی بیمارستان است که در طبقه همکف
بیمارستان واقع شده است .این درمانگاه
مجمــوعهاي از درمانــگاههاي استرابيسم  1و،2
درمانگاه ارتوپتیک و درمانگاه آمبلیوپی میباشد و
هر 4واحد در حال حاضر با مسئولیت سیدهفریده
سمائیفعالیتمیکنند.دردرمانگاههایاسترابیسم
و آمبلیوپی بیمارانی معاینه میشوند که دچار
انحراف چشم و یا تنبلی چشم (آمبلیوپی) شدهاند.
هدف اصلی این درمانگاهها تشخیص و
درمان این بیماران است .بیماران مراجعه کننده
پس از اینکه در درمانگاههای عمومی تحت
معاینات اولیه قرار گرفتند و بیماری آنها
مربوط به این درمانگاه تشخیص داده شد به
درمانگاه استرابیسم ارجاع داده میشوند.
بیمارانی که در درمانگاههای قرنیه و رتین
ویزیت میشوند و مشکوک به آمبلیوپی
هستند نیز به درمانگاه آمبلیوپی ارجاع داده
میشوند؛ كودكان ارجاع داده شده به درمانگاه
آمبليوپي مورد معاينات كامل اپتومتري و
چشم پزشكي قرار گرفته و متناسب به نوع
و شدت آمبليوپي و همچنين سن كودك،
تجويز عينك مناسب و انتخاب بهترين راه
درمان صورت ميگيرد؛ به طور كلي هدف
از درمان آمبليوپي افزايش حدت بينايي و
افزايش كاركرد هماهنگ دو چشمي است.
در درمانگاه ارتوپتيك تجويز عينك يا لنزهاي
اصالحي و درمانهاي غير جراحي انحراف
چشم :شامل تمرين و ورزشهاي چشمي به
منظور افزايش هماهنگي بين دو چشم صورت
میگیرد .اين ورزشها غالبا براي درمان
هتروفوريا و خستگي چشم استفاده ميشود.
بستن چشم شامل :بستن ناحيهاي چشم
12
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مانند بستن دو طرفه قسمت داخلي چشم.
تجويز پريزم يا منشور و درمان دارويي كه
استفاده از قطرههاي سيكلو پلزيك ميباشد.
پذیرش بیمار در شیفت صبح این درمانگاه
عادی ولی در شیفت عصر به صورت ویژه
است که در این حالت بیمار از پذیرش مرکزی
به درمانگاه ارجاع میشود و نیازی به ویزیت
در درمانگاه عمومی ندارد .درمانگاه آمبليوپي
شيفت عصر ويژه ندارد.
بیماران پس از پذیرش در درمانگاه ،توسط
اپتومتریستهای درمانگاه ویزیت و رفرکشن
شده و پس از آن ویزیت بیمار توسط
پزشک صورت میگیرد .شایان ذکر است
که بیماران درمانگاه استرابیسم در یک نوبت
مراجعه ،چندین بار مورد معاینات اپتومتری و
چشمپزشکی قرار میگیرند.
لذا در درمانگاه استرابیسم با توجه به اینکه
اکثر بیماران کودک هستند ،نیاز به صبر و
حوصله پرسنل درمان بیشتر احساس میشود
و اگر عالقه و وجدان کاری
باالیی وجود نداشته باشد ،کار
طاقت فرسا خواهد بود .ازدیاد
بیمار نیز مانند اکثر درمانگاههای
بیمارستان مزید بر علت است.
آموزش به خانوادهها در
خصوص تنبلی چشم و انحراف
چشم و تمرینات بینایی از سایر
اهداف این درمانگاه است.
اساتید گروه استرابیسم دکتر
علیرضا کشتکارجعفری (رییس
بخش استرابیسم) ،دکتر احمد
عامری ،دکتر محمدرضا اکبری،
دکتر مسعود اقصاییفرد و دکتر

رد همین زندیکی

آرش میرمحمدصادقی هستند.
همچنین پرستاران شاغل در درمانگاه خانمها
منیره نوری ،زهرا دولتی ،آذر باباییفرد و
کافیه فرحناک هستند .مسئول گروه اپتومتری
درمانگاههایاسترابیسموآمبلیوپیآقایمحمدرضا
معینیتبار است و گروه اپتومتری این واحد شامل
آقایان محمدخجسته ،محمد اعظمی ،عرفان
رنجوری و وريا مرادی میباشند و اپتومتریست
شاغل در درمانگاه ارتوپتیک خانم الهام رخشی
است.منشیهایدرمانگاهخانممریمدادستدیاصل
و آقایان عباس دلفانآذری و احمدعلی نوربخش
هستندودرشیفتعصرآقایانمرتضياسکندرپور،
ولي صفایی وجوانبخش عابدینی با این واحد
همکاری دارند .همچنین آقای حسن همتی
در حال حاضر به عنوان نیروی خدماتی واحد
در حال فعالیت است .الزم است از زحمات
آقاي قاسم تهراني كه تا پايان ارديبهشتماه در
درمانگاه آمبليوپي به عنوان منشي انجام وظيفه
نمودند ،کمال تشكر را به جا آوریم.

همکاری برای ندای فارابی نوشتهاند:
همه گویند در شهر فارابی که آمیرزا
نقاب بر چهره دارد .هرکسی که به
دیگری میرسد ،میگوید شاید تو آمیرزا
باشی .آن یکی گوید که آمیرزا شبیه
فالنی و آن فالنی است .قسم دروغ و
راست خورند که آمیرزا همان است که
من میگویم ولی من میگویم آمیرزا
ماییم که نقاب بر چهره داریم .آمیرزا را
نمیبینیم چرا که آمیرزا همه را میبیند و
مینویسد .پس نقاب از چهره بردار تا
مثل آمیرزا ببینی و بگویی.

آمیرزا کیست؟

امضا :جوینده آمیرزا

در پاسخ به این همکار نازنین و دیگر
همکارانی که در جستجوی هویت آمیرزا
هستند ،متن زیر را بخوانید.

یومی چند است که اعوان و انصار ندای فارابی و مریدان خاصه آمیرزاخان ،ما را بر آن داشتهاند که مکتوبهای سیاهه نماییم فی الباب هویت
آمیرزایی و پیدایش آن! شب پیش جلسهای اضطراری ترتیب داده و از همه اساتید و دوستان پیشین و پسین خواستیم گرد هم آیند ،در
خصوص معضل بزرگی که گریبانمان را گرفته و میبایست هر چه زودتر به حل آن نائل آییم .دوستان همه منت نهاده دعوت ما را اجابت
فرمودند؛ از جنابان سقراط و بقراط و افالطون گرفته تا نیچه و هگل و کانت و همین سعدی و حافظ خودمان! ما نیز پیش از آغاز بحث از
همگی آنان بسیار قدردانی نمودیم و وعده جبران دادیم.
در آغاز ،قبل از آنکه جملهای در باب مساله پیشآمده بر زبان آوریم ،جناب افالطون که ما را آشفته یافته بودند ،فرمودند« :شما را چه شده
که اینگونه رخسارتان به سرخی گراییده و حرارت چشمان پر خشمتان ،ما را نیز به سوختن واداشته!؟»
سخن استاد ما را از مقدمهچینی و بیراهه رفتن باز داشت و یکراست بر سر اصل موضوع برد که :دوستان پرسش در باب شناسایی آمیرزا،
به زودی گریبان شما را نیز خواهد گرفت و معضل سوالپیچ کردن کالفهتان خواهد کرد و باید راهی اندیشید برای ممانعت از این امر.
سخن بدین جا که رسید ،استاد تئو فراستوس لب به سخن گشود که ما همگی شهادت میدهیم که تا کنون آمیرزا نامی را ندیدهایم و هویتش
از دایره دانستههای ما خارج است و لذا این مشکل ،خاص از آ ِن شماست و ما بیخبریم و بی خبر را پرسش نباید زیرا که پاسخی درخور
نشاید!
حضار را که تا آن زمان سر در گریبان خویش فرو برده و غرق در اندیشه و ادراک بودند؛ از سخنان استاد ،لبخندی بر لب آمد و سرها به
نشانه تایید باال و پایین رفت و داد سخن دادند که ما از آن مجهول الهویه تنها نامی میدانیم و بس!
از سخنان اعوان دریافتیم که بر آنها نیز چون دیگر جماعت ،هویت آمیرزایی پوشیده است و باید خود در اندیشیدن تدبیری باشیم؛ فکر کردیم
چه بگوییم که خلق راضی گردند و دست از تهدید ما بشویند و پای ما نیز از این معرکه به آسانی برون آید.
تا سحرگاهان غرق در فکر و اندیشه بودیم و ناگهان به شیوه ارشمیدس خان فریاد برآوردیم که اوراکا!اوراکا! راستش را میگوییم :آمیرزا از
دل متون در آمده است و متون نیز از دل آمیرزا! چند صباحی است که بیرون جسته از میان کلمات و سرلوحهاش این جمله شده که «تو را
به سخره میگیرند و تو با دیگران از ته دل می خندی!»
حضار که از فریاد ما خوابشان بر آشفته شده بود ،لبخندی بر لب آوردند و گفتند :زهی خوش خیالی! که مگر این جماعتی که ما میشناسیم
به همین راحتیها بی خیال شوند ،ما راه حلی سادهتر فراهم آوردهایم ،آنگاه سقراط پیر ،بیدرنگ برخاست و به نزد ما آمد و جامی از
شوکران به سوی ما آورد و فرمود :در پیشگیری از حاد شدن این معضل ،این جام را از ما بپذیر و آن گونه که خود صالح میدانی به کار گیر!
دبیر تحریریه
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تغذیه
و حساسیت فصلی
بهار ،فصل طراوت ،شادابی ،آغاز رویش و تازگی و برای برخی
زمان شروع حساسیتهای آزاردهنده فصلی است .پراکندگی ذرات
گرده گلها ،جوانه برگها ،پوست تازه درختان یا عطر و بوی آنها در
محیط ،به بروز حساسیتهای فصلی یا همان آلرژی منجر میشوند؛
در این مطلب از مواد غذاییای نام میبریم که مصرف آنها باعث
حفاظت و تقویت سیستم ایمنی در مقابل آلرژی فصلی میشود.
البته باید یادآور شد که این مواد خوراکی باعث تخفیف عالئم آلرژی
فصلی شوند نه درمان آن.
امگا3
ماهی منبع غنی اسیدهای چرب امگا  3است که برای خواص ضد
التهابی شناخته میشود .امگا  3میتواند به ارتقای سیستم ایمنی بدن

کمک کند تا بدن بتواند بهتر با آلرژی مقابله کند( .البته به استثنای
افرادی که خود به ماهی آلرژی دارند ).گردو و تخم کتان هم از منابع
امگا  3هستند.
ویتامین E
آجیلها سرشار از منیزیم و ویتامین  Eهستند .ویتامین  Eمیتواند
سیستم ایمنی بدن را ارتقا بدهد .این ویتامین به حفظ بدن علیه
رادیکالهای آزاد کمک کند تا از التهاب و صدمه دور بماند.
چای سبز
چای سبز به دلیل داشتن متیالت اپی گالوکاتچین گاالت ()EGCG
میتواند خواص ضد آلرژی داشته باشد .لذا مصرف روزانه آن
توصیه شده است.
همچنین باکتریهای زنده موجود در برخی موادغذایی مثل ماست و
کفیر ،دستگاه گوارش را تحریک به ساخت گلبولهای سفید و پادتن
و همچنین فاکتورهای رشد و ترکیباتی میکند که میتواند میزان
واکنش ارگانیسم نسبت به مواد آلرژیزا را کاهش دهد.
14
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غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

نسخه ای از طبیعت

دارچین
گیاه باستانی

دارچین از قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویهای شناخته شده
است که در بعضی از کتب آسمانی (تورات) نیز بارها از آن
نام برده شده است .در یونان و روم باستان از دارچین استفاده
میشده و بازار جهانی دارچین نیز در کنترل بازرگانان عرب بود.
اکنون عمده تولیدکنندگان دارچین حقیقی ،کشورهای سریالنکا،
ماداگاسکار و هند میباشند .دارچین حقیقی درختی همیشه سبز
است .پوست و برگهای این گیاه معطرند .پوست آن نازک ،صاف
و دارای رنگ قهوهای روشن است .میوه رسیده دارچین؛ گوشتی،
آبدار و به طول یک تا  2سانتیمتر و سیاهرنگ بوده و بشدت مورد
عالقه پرندگان است 200 .سال قبل ،این گیاه جزء با ارزشترین
هدایایی بود که به امپراطوران و پادشاهان عصر هدیه داده میشد.
در بیشتر منابع علمی معتبر از پوست و اسانس دارچین به عنوان
مواد دارویی ارزشمند یاد شده است.
ترکیبات شیمیایی :پوست دارچین محتوی اسانس و عالوه بر آن
حاوی تانن ،رزین ،موسیالژ ،صمغ و کومارین است .برگهای آن
نیز حاوی اسانس است .مهمترین ترکیب اسانس پوست و برگ
این گیاه را سینامالدئید تشکیل میدهد.
خواص دارویی :دارچین شیرین ،گرم ،معطر و مغذی است و در
سوء هاضمه ،اسهال و ضعف قلب و کاهش چربی خون مصرف
میشود .حرکات قلب و تنفس را زیاد میکند .اسانس دارچین
آرامبخش و ضد نفخ است و خاصیت ضدعفونیکنندگی قوی
دارد .این اسانس به عنوان ضد قارچ ،ضد باکتری ،ضد ویروس و
حتی علیه الروی بسیاری از آفات مضر استفاده میشود .اسانس
دارچین همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و کاهنده قند
خون از اهمیت بسیاری برخوردار است.
از مواد موثره دارچین در صنایع مختلف از جمله صنایع آرایشی و
بهداشتی و در تولید عطر ،ادکلن ،صابون ،توتون ،آدامس و دسرها
استفاده فراوان به عمل میآید .همچنین در طعمدار کردن ترشیها،
انواع سس ،گوشت و غذاهای آماده کاربرد دارد.
تحقیقات داروشناسی و سمشناسی خطر بخصوصی از ترکیبات
دارچین برای انسان نشان نمیدهد .همچنین دادههای کافی برای
ارزیابی خطر سرطانزایی دارچین در دست نیست .از برخی
عوارض جانبی دارچین میتوان به تحریک پوست و مخاط،
افزایش حرکات دودی روده ،بی خوابی و اضطراب اشاره کرد.
منابع:
 تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد چهارم عوارض جانبی داروهای گیاهی ،ترجمه دکتر محسن تفقدی،رضا امیری
 -دورنمایی از طب اسالمی ،آیتاهلل مصطفی نورانی

هـمـه مـضـرات قـلیـان

قلیان ،این وسیله کم خرج اما پرخطر این
روزها پای ثابت تفریح بسیاری از جوانان
و خانوادههای ایرانی است ،قلیانکشهای
حرفهای یک قانون نانوشته برای خود دارند؛
قانونی که از برخی باورهای نادرست رایج
از قدیم تاکنون شکل گرفته است.
مصرفکنندگان قلیان به این دلیل در بین
انواع دخانیات موجود در بازار به قلیان روی
آوردهاند که آن را کم خطرترین نوع مواد
دخانی میدانند ،غافل از اینکه آنچه کشیدن
قلیان با مصرف کنندگان آن میکند به مراتب
ناگوارتر از سیگار است.
چه آنهایی که به ادعای خودشان تفننی قلیان
میکشند و چه آنهایی که قلیان کش حرفهای
هستند باید بدانند که مصرف قلیان بتدریج
آنها را در معرض انواع بیماریها قرار
میدهد که بسیاری از آنها ممکن است زمانی
آثار خود را بروز دهند که دیگر کار از کار
گذشته و درمان قطعی برای آنها وجود ندارد.
چروکیدگی پوست ،پیری زودرس ،تیرگی
زیر چشم و لبها ،زردی و فساد دندانها
از مهمترین نشانههای ظاهری افرادی است
که قلیان کشیدن جزو برنامههای روزمره
زندگی شان شده است.
خانم هایی که سیگار و قلیان میکشند،
باید با چهره زیبا و پوست شفاف و جوان
خداحافظی کنند ،چرا که نیکوتین سیگار یا
قلیان در خانمها جذب بیشتری دارد.
مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که
در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند و
مانند مصرفکنندگان سیگار مبتال به انواع
سرطانها ،بیماریهای قلبی ،عروقی و
تنفسی خواهند شد.
تحقیقات نشان می دهد  12درصد
بیماریهای قلبی و عروقی 66 ،درصد
برونشیت و سرطان ریه و  38درصد
بیماریهای حاد تنفسی در جهان به مصرف
دخانیات اختصاص دارد.
همچنین مصرف قلیان شما را  4تا  10برابر
بیشتر از افراد دیگر در معرض سرطان دهان،
حنجره و مری قرار میدهد .زنانی که در
طول دوران بارداری خود ،مصرف کننده
قلیان بوده یا در معرض دود قلیان اطرافیان
قرار گرفتهاند ،وزن نوزادشان هنگام تولد
کمتر از حد طبیعی بوده و خطر ابتال به
بیماریهای ریوی در این نوزادان بیشتر
است.
برخالف تصور بعضی افراد ،دود حاصل
از قلیان به هیچ وجه کم خطر نیست ،بلکه
حاوی مواد سرطانزا و سمی بی شماری
است که موجب بروز سرطانهای ریه ،لب
و حفره دهانی ،بیماریهای قلبی و عروقی و

دیگر بیماریها و سرطانها میشود .همچنین
استفاده مشترک از قسمتهای دهانی قلیان،
عامل انتقال بیماریهای واگیرداری همچون
سل و هپاتیت است.
بوی بد دهان ،دندان زرد ،از دست دادن
دندان و بیماری لثه از عوارض ناشی از
مصرف قلیان است.
تنباکو و توتون مورد استفاده در قلیان معموال
از بی کیفیتترین و نامرغوبترین انواع
موجود و خطرناکترین آنهاست ،ضمن
اینکه اسانس های مواد معطر استفاده شده
در تنباکوهای معطر یا میوهای حاوی هزاران
ماده سمی و کشنده است.
باورهای غلط درباره قلیان
باور غلط :از آنجا که تنباکوی قلیان از راه
آب فیلتر میشود ،بنابراین تمام مواد مضر
آن تصفیه میشود.
واقعیت :کشیدن تنباکو به وسیله آب ،مواد
سرطانزای آن را تصفیه نمیکند ،این دود
میتواند به اندازه دود سیگار اثر مخرب
روی ریه و قلب داشته باشد.
باور غلط :استنشاق دود قلیان ریهها را
نمیسوزاند به همین دلیل مضر نیست.
واقعیت :دود قلیان وقتی استنشاق میشود،
ریهها را نمیسوزاند زیرا از طریق آبی که
در پایین آن قرار دارد خنک میشود با اینکه
دود خنک میشود اما هنوز هم حاوی مواد
سرطانزایی است که برای بدن مضر است.
باور غلط :کشیدن قلیان سالمتر از کشیدن
سیگار است.
واقعیت :دود قلیان به اندازه دود سیگار
مضر است ،قلیان به روشی متفاوت دود
تولید میکند؛ به این ترتیب که دود سیگار
از سوختن تنباکو ایجاد میشود؛ در حالی که
دود قلیان به وسیله گرم شدن تنباکویی که
در کاسهای باالی آن قرار دارد از راه زغال
تولید میشود ،بنابراین دود حاصل از آن هم
به اندازه دود سیگار سرطانزاست.
باور غلط :کشیدن قلیان به اندازه کشیدن
سیگار اعتیادآور نیست ،زیرا نیکوتین ندارد.
واقعیت :تنباکوی قلیان هم مثل تنباکوهای
معمولی حاوی نیکوتین است؛ به طوری
که در یک مصرف  60دقیقهای قلیان ،فرد
مصرف کننده در معرض حجم دودی صد
تا  200مرتبه بیشتر از یک نخ سیگار قرار
میگیرد.
باور غلط :تنباکوی گیاهی قلیان سالمتر از
تنباکوی معمولی است.
واقعیت :قلیان هم مانند کشیدن سیگار
گیاهی یا طبیعی ،فرد را در معرض مواد
سرطانزا قرار میدهد.
باور غلط :اگر دود قلیان وارد ریه نشود و

فقط از راه دهان خارج شود ،آسیبی به ریهها
وارد نمیشود.
واقعیت :این تصور کامال غلط است؛ چون
دود از طریق مخاط دهان و حنجره جذب
بدن شده و آثار سوء خود را میگذارد .حتی
در هوایی که دود قلیان آزاد میشود ،افرادی
که قلیان نمیکشند و در معرض دود قرار
گرفتهاند ،در طوالنی مدت دچار عوارض
آن خواهند شد.
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پیشگیری از سرطان؛ عوامل محیطی
محیط یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر بر سالمتی انسان و خطر
بروز سرطان است.
واژه «محیط » عالوه بر جنگلها ،اقیانوسها یا کوهها ،شامل هر چیزی که
خارج از بدن باشد و وارد بدن شده و با آن مواجهه پیدا کند نیز میشود.
عوامل محیطی که روزانه همه ما با آنها مواجه هستیم مانند هوایی
که تنفس میکنیم ،آبی که مینوشیم ،غذایی که میخوریم و به طور
کلی نحوه زندگیای که انتخاب کردهایم ،همگی میتوانند دارای عامل
سرطانزا باشند.
میزان بروز سرطان در کشورهای مختلف متفاوت است و همچنین
میزان بروز در افرادی که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت میکنند،
تغییر میکند .به عبارتی عوامل محیطی به قدری تاثیرگذار هستند که
حتی افراد مهاجر ،فارغ از موضوع ژنتیک و وراثت خویش ،همانند
دیگر مردم آن کشور در معرض عوامل سرطانزای موجود در محیط
زندگی جدید قرار گرفتهاند ،دچار سرطان میشوند که تاییدی بر آثار
محیط است؛ به عبارتی گرچه در رشد سرطان در بدن تغییرات ژنتیکی
نقش دارند ولی اغلب عوامل محیطی آغازگر این تغییرات در ایجاد
سرطان هستند.
ساختار ژنتیکی هر فرد در روند زندگی ،در مواجهه دایمی مداوم با
عوامل محیطی مانند مواجهههای شغلی ،آلودگی هوا ،نور خورشید و
اشعه رادیواکتیو است .این عوامل ممکن است منجر به تغییرات ژنتیکی
و بر هم زدن تعادل و توازن در روند عادی رشد سلولها شوند.
اهمیت عوامل محیطی در ایجاد سرطان چیست؟
به طور کلی عوامل ایجاد کننده سرطان را می توان به دو دسته تقسیم
کرد:
 عوامل مرتبط با شیوه زندگی عوامل محیطیهر چند عوامل مختلف شیوه زندگی نیز از طریق محیط وارد بدن ما
میشوند مانند سیگار ،الکل و تغذیه نامناسب؛ ولی وقتی صحبت از
عوامل محیطی میکنیم ،منظور عواملی هستند که مستقل از انتخاب
شیوه زندگی ما ،به بدن آسیب میرسانند مانند آلودگی هوا؛ به طور
کلی سهم عوامل مختلف شیوه زندگی در ایجاد سرطان نسبت به
عوامل محیطی خیلی بیشتر است.
با این نگاه که تقریبا تمام عوامل سرطانزا به جز زمینه ژنتیکی ،از
طریق محیط وارد بدن میشوند ،به طور متوسط دوسوم موارد سرطان،
با برخی از عوامل محیطی مانند تنباکو ،الکل ،غذا ،قرار گرفتن در
معرض تابش اشعه ،ویروسها و مواد موجود در هوا ،آب و خاک
مرتبط هستند؛ البته بسیاری از آنها مربوط به انتخابهای شیوه زندگی
بوده و قابل تغییر و تعدیل هستند .مثال حدود یک چهارم مرگ و
میرهای ناشی از سرطان با حذف مصرف محصوالت تنباکو قابل
پیشگیری هستند یا انتخابهای تغذیهای از بسیاری از مرگهای زود
هنگام ناشی از سرطان پیشگیری میکند .رژیم غذایی سالم کم کالری
شامل غالت کامل ،میوه و سبزی است و باید از مصرف مقادیر زیاد
غذاهای چرب،گوشت قرمز ،پرنمک یا نمک سود شده اجتناب شود.
پیشگیری و درمان برخی از عوامل عفونی و ویروسها مانند ویروس
پاپیلومای انسانی ،ویروسهای هپاتیت بی و سی ،ویروس ابشتین بار
و هلیکوباکتر پیلوری که از عوامل خطرزا برای ابتال به سرطان هستند
نیز اهمیت زیادی دارد.
گرچه رابطه مواجهه با عوامل محیطی و خطر بروز سرطان تایید شده
16
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آموزش سالمت

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی/شورای فرهنگی -دفتر بیماری های غیر واگیر /اداره سرطان

انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

است ،هنوز به درستی نمیدانیم چرا از بین دو نفر که مواجهههای
محیطی مشابهی دارند ،یکی مبتال به سرطان میشود و دیگری مبتال
نمیشود؛ اما به نظر میرسد عوامل فردی در این مساله دخالت دارند
و ارتباطات پیچیدهای بین آنها حاکم است.
احتمال ایجاد سرطان در یک فرد در واکنش به عوامل زیست محیطی
ویژه به مدت زمان و تعداد دفعات قرار گرفتن در معرض مادهای
خاص و همچنین عوامل دیگر مانند عوامل ژنتیکی ،رژیم غذایی،
سبک زندگی ،سالمتی ،سن و جنسیت نیز بستگی دارد.
در ادامه در مورد بعضی مواجهههای محیطی بیشتر صحبت شده است.
مواجهههای شغلی
بسیاری از عوامل خطرزای محیطی سرطان برای اولین بار در محیط
کار کشف شدهاند زیرا افرادی که مشاغل خاص دارند ،در مقایسه با
عموم مردم ،تحت تاثیر مواجهه زیاد با مواد شیمیایی هستند .طیف
وسیعی از مواد شیمیایی که بعضی افراد در صنایع و مشاغل و در
محیط کار خود با آن سرو کار دارند ،احتمال ابتال به سرطان را در آنها
افزایش میدهد.
از جمله این مواد بنزن ،تار ،آرسنیک ،کادمیوم ،کرومیوم و چندین ماده
دیگر است.
 بنزن به عنوان حالل در بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی کاربرددارد و همچنین در آلودگیهای هوای شهری و دود سیگار وجود دارد.
تماس طوالنی مدت با بنزن خطر ابتال به لوسمی را افزایش میدهد.
 تار مجموعه ذراتی است که در اثر اشتعال سیگار معلق شده و بهریه وارد میشود .این ذرات به صورت ماده چسبنده قهوهای رنگی در
انگشتان ،دندان و ریه افراد سیگاری رسوب میکند.
 آرسنیک به عنوان یک ماده نگهدارنده در صنایع چوب کاربرد داردالبته در دود سیگار نیز موجود است .این ماده بعد از ورود به بدن،
هرگز دفع نمیشود و با تخریب  DNAو ممانعت از ترمیم آن ،یک ماده
سرطانزا محسوب میشود.
 کادمیوم در صنایع باطری سازی کاربرد دارد .در سیگار هم وجوددارد .مطالعات نشان میدهد میزان کادمیوم در افراد سیگاری دو برابر
افراد غیر سیگاری است .کادمیوم عالوه بر سرطان زایی ،روی کلیه و
عروق هم تاثیر مخرب دارد.
 کرومیوم در صنایع آلیاژسازی و رنگسازی کاربرد دارد .در دودسیگار نیز موجود بوده و با سرطان ریه مرتبط است.
 بوتادین در صنایع الستیک سازی کاربرد دارد و سرطانزاست. نیتروزآمین که در آبهای آلوده به آلودگیهای صنعتی ،کودهایکشاورزی نیتراته و به عنوان ماده نگهدارنده در صنایع کالباسسازی یافت
میشود ،سرطان زاست .نیتروزآمین در دود سیگار نیز وجود دارد.
 آزبست (پنبه نسوز) در صنایع عایق حرارتی ،کشتیسازی و لنتترمز کاربرد دارد.
 سیلیس در صنایع شیشهسازی و زغال سنگ مورد استفاده قرار میگیرد.برای پیشگیری از آثار سرطانزایی مواد شیمیایی در منزل یا محل کار الزم
است از تماس بدن با مواد شیمیایی اجتناب شده و محیط دارای تهویه
مناسب باشد .همچنین الزم است سطوح کاری ،عاری از گرد و غبار و
مواد شیمیایی بوده و از ماسک محافظ مناسب استفاده شود.

آلودگی هوا
دود ناشی از فعالیت کارخانهها ،خودروها و سیستم گرمایشی موجب
انباشته شدن مواد سرطانزا در هوا شده که عامل اصلی آلودگی هوا
در شهرهای صنعتی است .افراد و گروههای در معرض خطر مانند
کودکان ،افراد مسن و زنان باردار به دلیل اینکه مصونیت بدنشان پایین
است بیشتر در معرض خطر آلودگی هوا هستند.
آالیندههایی مانند دی اکسید گوگرد ،دی اکسید نیتروژن ،مونوکسید
کربن ،ازن ،ترکیبات گروه( BTEXبنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن)،
 3-1بوتادین و ذرات معلق کوچکتر از 10میکرون و  2/5میکرون
از جمله مقصرین اصلی در آلودگی اتمسفر شهری هستند .تحقیقات،
رابطه آلودگی هوا با سرطانهای ریه ،خون و پوست را اثبات کردهاند.
نکته مهم آن است که آلودگی هوا جزء عوامل سرطانزای قابل
پیشگیری است و تالش در این زمینه الزم است.
نور خورشید
نور خورشید یکی از مهمترین عوامل بالقوه سرطانزا است .ساالنه
میلیونها نفر در سراسر دنیا به دلیل آثار مضر نور خورشید مبتال به
سرطان پوست میشوند؛ به عبارتی اگرچه نور آفتاب تا حدی برای
سالمتی مفید است ،اما مواجهه زیاد با نور آفتاب ،خصوصا در زمان
کودکی عامل ویژه و مهمی در افزایش خطر ابتال به سرطان پوست
است.
نور خوشید دارای سه طیف است :طیف نور مریی که همان رنگین
کمان دوست داشتنی است با هفت رنگ زیبا .البته در حاشیه دو طرف
رنگین کمان ،امواج مادون قرمز و امواج ماوراء بنفش قرار میگیرند
که در «طیف نامرئی» اشعه خورشید هستند .البته امواج مادون قرمز در
ابزارهای تکنولوژیک ،مثال در موبایل نیز کاربرد دارد که تاکنون خطری
از این امواج شناخته نشده است.
امواج ماوراء بنفش با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند .این امواج
موجب آفتاب سوختگی ،آسیب چشم ،آسیب سد دفاعی پوست و
سرطان پوست میشوند.
نوعی از امواج ماوراء بنفش به نام  UVAدر سالنهای برنزه کردن
پوست نیز استفاده میشود .تحقیقات نشان میدهند کسانی که از
سالنهای برنزه سازی استفاده میکنند در معرض انواع سرطان پوست
قرار دارند.
اما امواج دیگر به نام  UVBموجود در نور خورشید در ساعات اوج
تابش ( ۱۰صبح تا  ۴عصر) شدت بیشتری دارد .این اشعه بر الیههای
سطحی پوست اثر گذاشته و عامل اصلی قرمزی و آفتاب سوختگی
است .این اشعه به الیههای عمقی نفوذ نمیکند اما دارای آثار سریع
و حاد است .در شرایط برفی و یخی ،اثرات  UVBدو برابر میشود و
شدت سوختگی افزایش مییابد .البته عالوه بر آفتاب سوختگی ،آثار
سرطان زایی  UVBهم اثبات شده است.
بنابراین الزم است که در صورت امکان بین ساعات  10صبح تا 4
بعدازظهر از نور آفتاب اجتناب شده ،بدن را پوشانده و از کرمهای
ضدآفتاب استفاده شود .توصیه میشود که از تختهای برنزه کننده
یا انواع دیگر مواجهههای مصنوعی با اشعه فرابنفش خودداری شود.
اشعه رادیواکتیو
اشعه رادیواکتیو شامل پرتوهای کیهانی ،گاز رادون ،ذرات ناشی از
بمبهای هستهای یا آزمایشهای هستهای روی زمین و عکسبرداری
تشخیصی است.
همه انسانها در معرض تشعشع یونیزان ناشی از پرتوهای کیهانی که
از فضا وارد اتمسفر زمین میشوند قرار دارند .این تشعشعات ممکن
است مسئول درصد بسیار کمی از کل میزان خطر ابتال به سرطان باشد.
(حدود یک درصد)
تماس طوالنی مدت با اشعه رادیواکتیو خطر ابتال به لوسمی را افزایش
میدهد؛ به طور مثال میزان ابتال به لوسمی در ژاپنیهایی که در پایان
جنگ جهانی دوم با انفجار بمب اتم مواجه شدند ،افزایش پیدا کرد.

گرچه مقدار اشعه حین عکسهای رادیولوژی تشخیصی کم است و
نمیتواند موجب سرطان شود ولی مواجهه با اشعه ایکس در حین دوران
بارداری ممنوع است ،چرا که خطر لوسمی در کودک را افزایش میدهد.
گاز رادون نوعی ماده رادیواکتیو است که به طور طبیعی در برخی
نواحی زمین ،مثال در جنوب غربی انگلیس وجود دارد و خطر ابتال به
سرطان خون و ریه را افزایش میدهد.
کالم آخر اینکه آگاهی از مواجهههای محیطی سرطانزا و به حداقل
رساندن مواجهه با عوامل خطرزای قابل اجتناب ،اقدامی محتاطانه و
عاقالنه است .به طور کلی کمتر از  10درصد سرطانها عامل ژنتیکی
دارند و بیش از  90درصد ،منشا محیطی و شیوه زندگی (غیر ژنتیکی)
دارند که پس از ورود عامل خارجی به بدن باعث تخریب ژنی میشوند.
بنابراین انتخابهای خوب مانند اجتناب از دخانیات ،عدم مصرف
الکل و انتخابهای تغذیهای صحیح ،کمک میکند تا تقریبا نیمی از
مرگ و میرهای ناشی از سرطان قابل پیشگیری شود.
به طور کلی دو راهکار مهم برای کاهش بروز سرطان وجود دارد:
 کنترل عوامل خطر مرتبط با شیوه زندگی ناسالم کنترل عوامل خطر مرتبط با محیطدر هر کدام از این دو مورد هر سه ضلع مردم ،سیاستگذار خارج
حوزه سالمت و سیاستگذار حوزه سالمت ایفای نقش میکنند اما در
حوزه کنترل عوامل خطر مرتبط با شیوه زندگی نقش مردم مهمتر و در
حوزه کنترل عوامل خطر محیطی ،سیاستگذاران خارج حوزه سالمت
نقش پررنگتری ایفا میکنند .در هر دو مورد سیاستگذار حوزه
سالمت یعنی وزارت بهداشت ،عمدتا نقش واسط را بازی میکند؛
در خصوص اصالح شیوه زندگی ،سازمان جهانی بهداشت ،به اصالح
شیوه زندگی برای  4عامل خطر الکل ،سیگار ،رژیم غذایی ناسالم و
فعالیت بدنی ناکافی تاکید دارد .واضح است که مهمترین راهبرد برای
کنترل این  4عامل خطر ،خودمراقبتی است که مثال میتواند از راه
رسانههای عمومی یا آموزشهای فردی و گروهی خودمراقبتی بویژه
در سطح شبکههای بهداشتی درمانی به صورت مستمر ادامه یابد.
در کنترل عوامل خطر محیطی نقش سیاستگذاران خارج حوزه سالمت
بیش از سایر ذینفعان است و میتواند از طریق ایفای نقش فعال برای
تولید محصوالتی که برای سالمتی مردم زیان کمتری دارند (مثال تولید
سوخت سالم ،تولید خودروی سالم ،توسعه حمل ونقل عمومی سالم
و در دسترس) ،اجرایی شود .از طرف دیگر ،درست است که مردم به
اندازه سیاستگذاران در کنترل این عوامل ایفای نقش نمیکنند ولی با
رعایت اصول خودمراقبتی و کاهش تولید مواد خطرزای محیطی مانند
کاهش استفاده از خودروی شخصی ،بی تاثیر هم نیستند.
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راهکارهای پرورش خالقیت در کودک مهارت اهی زندگی
خالقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت میباشد تا به سر
حد شکوفایی برسد .خالقیت یعنی برقراری ارتباط بین آن چیزهایی که قبال ارتباطی به هم نداشته
است؛ خالقیت در اوایل زندگی و ابتدا در بازی کودک ظاهر میشود و بتدریج در جنبههای دیگر
زندگی از قبیل نقاشی ،تکالیف مدرسه ،فعالیتهای تفریحی و شغل تجلی پیدا میکند.

راهکارهای افزایش خالقیت در کودکان
 -1هرگز کودک را تحقیر نکنیم .کودکی که احساس حقارت و
بی ارزشی کند هرگز دست به خالقیت نمیزند.
 -2امکانات و وسایلی در اختیار آنها قرار دهید تا به کمک آنها خالقیتهای
خود را ابراز نمایند؛ به عنوان مثال وسایل موسیقی ،نقاشی و طراحی و غیره.
 -3از تاکید بر تصورات قبلی درخصوص جنسیت کودکان شدیدا
خودداری نمایید؛ به عنوان مثال دختر ماشینبازی نمیکند ،پسر با
عروسک بازی نمیکند یا پسر گریه نمیکند.
 -4توجه داشته باشید که استعداد فقط سهم کوچکی از خالقیت است و
تمرین و نظم بخشیدن به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 -5اجازه دهید کودک خودش باشد حتی اگر رفتارهای عجیب از او سر
بزند .سعی کنید در حضور جمع ،کودک خود را بیش از واقعیت معرفی
نکنید؛ در غیر این صورت اطرافیان انتظارات بیش از حدی از کودک
شما خواهند داشت و این باعث میشود انتظار کودک نیز از تواناییهای
خودش باالتر برود و این روند ممکن است تا جایی پیش برود که
کودک احساس ناتوانی کرده و دست از تالش بردارد.
 -6اسباب بازیهایی تهیه کنید که بچهها را به فکر کردن وادار کند؛
همچنین از اختراعات خالق بچهها حمایت کنید (آجرهای خانه سازی).
 -7وقتی با بچهها برای تفریح میروید ،تالش کنید کودکتان دقت کافی
برای مشاهده تبادل نظر و ثبت محیطی که به دیدن آن رفتهاید ،پیدا کند.
 -8اگر به محلهای کار مثل ایستگاه آتشنشانی میروید ،سعی کنید
ابتدا با افرادی که در آنجا کار میکنند حرف بزنند و در رابطه با کارشان
برای کودک توضیح دهند.
 -9لوازمی که کودکان ممکن است به آن نیاز داشته باشند مثل ذرهبین
برای دیدن جزییات گیاهان را برای آنها تهیه کنید.
 -10به کودک یاد دهید که تفکر خالق خویش را ارزشمند بداند .یک
روش این است که بچهها عادت کنند افکارشان را یادداشت کنند .تهیه
یک دفترچه برای این امر مفید است.
 -11هیچگاه سواالت کودک را کامل پاسخ ندهید و هر بار که کودک
شما سوالی را مطرح میکند بهتر است که با سوال کردن به او پاسخ
بدهید :تو چی فکر میکنی؟ به نظر تو ممکنه چه جوری باشه؟
تکنیکهایی برای ایجاد خالقیت در کودک
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حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

استفاده از سوالهای تحریک کننده :سوالهایی که نیاز به ترجمه،
تفسیر ،تعریف ،اکتشاف و تجزیه و تحلیل دارد.
تقویت مهارتهای مطالعه خالق :از کودک بخواهید بگویند چه خواندهاند
و عقایدی را که در نتیجه خواندن به دست آوردهاند بیان کنند.
الزم است شیوههای صحیح کاهش ترس و کمرویی را به کودکان
بیاموزیم که مهمترین آن تشویق ،پاداش ،ایجاد انگیزه و طبیعی جلوه
دادن ترس و کمرویی و همچنین صحبت کردن با کودک و شنیدن
احساسات کودک است.
توصیههای عملی به والدین جهت پرورش تفکر خالق
 -1طرح سواالتی که کودک را به حدس زدن و ایجاد تفکر تشویق میکند.
 -2کمک گرفتن از کودک در پیدا کردن پاسخ سواالت؛ مثال با جستجو
در کتابها.
 -3ایجاد زمینه گفتگو و نظرخواهی از کودک درخصوص بعضی
تصمیمات ساده؛ مثال برای رفتن به خرید از کودک بپرسیم بهتر است با
چه وسیلهای (خودروی شخصی ،پیاده یا وسیله نقلیه عمومی) به آنجا
برویم و دلیل جوابش را هم بپرسیم.
 -4جدی گرفتن ایدههای کودکان و اجرای آن توسط خود کودک؛ باید
به تمام افکار کودک گوش دهیم و آنها را مهم بدانیم و خود کودک را
به عملی کردن افکارش تشویق کنیم.
 -5همراه کردن کودک در فعالیتهای ساده و روزمره مانند خرید ،کار
در آشپزخانه یا باغچه.
 -6طرح بازی معماگونه برای کودک :بین خالقیت و بازی ارتباط
بسیاری وجود دارد چرا که در هر دو توانایی گناه کردن به مساله
از راههای مختلف توانایی جستجو در مفاهیم تازه توانایی گناه کردن
به مساله از راههای مختلف .توانایی آفرینش و بازآفرینی ،انتخاب و
گزینش بین راههای مختلف وجود دارد.
 -7استفاده از تشویقهای کالمی؛ مثال چه فکر خوبی ،تو همیشه ایده
تازهای داری و غیره.
 -8ایجاد فرصت کافی برای اندیشیدن و پرورش فکر کودک؛ مثال چراغ
قوهای را باز کنید و بعد از کودک بخواهید آن را به شکل اول در آورد.
 -9صحبت از تجارب خود :تجارب بزرگترها برای کودکان آموزنده
است.

http://moshavere.org/node/1469

با بیمار آلزایمری چگونه رفتار کنیم؟
یک باور بسیار رایج در مورد بیماران آلزایمری ،این است که آنان گذشته
نزدیک را فراموش کرده اما گذشته دور را به خاطر دارند؛ در این که بیمار
آلزایمری ،گذشته نزدیک را به سرعت فراموش می کند ،شکی نیست اما
این طور نیست که گذشته دور دست نخورده مانده باشد؛ در بیماری
آلزایمر ،به خاطر آسیب دیدگی سلول های مغزی ،رفتارهای شخص و
نوع زندگی او عوض میشود؛ بیمار از لحاظ روحی ،احساسات ،رفتار
و توانایی جسمی ،تغییراتی میکند که این تغییرات در افراد مختلف،
متفاوت است.
آلزایمر بر تواناییهایی هم چون درک کردن ،فکر کردن ،به یاد آوردن
و گفتوگو کردن فرد تاثیر میگذارد و ممکن است فرد مبتال ،از انجام
سادهترین کارها هم ناتوان شود.

نکنید .تالش برای قانع کردن او با استدالل و منطق بی فایده است؛ به
جای آن ،سعی کنید حواس بیمار را به چیز دیگری معطوف نمایید.
فضای ذهن بیمار با فضای ذهن شما متفاوت است.
در نظر داشته باشید که بیمار آلزایمری ،بتدریج به کودکی بر میگردد؛ در نتیجه،
به نسبت پیشرفت بیماری و متناسب با قوای ذهنی بیمار ،بازیهایی انجام
دهید ،ریاضی کار کنید ،نقاشی بکشید و دیکته بگویید .اگر فکر میکنید که
توپ بازی به حافظه نیاز ندارد و یا به تقویت حافظه کمک نمیکند ،سخت در
اشتباهید ،زیرا برای هر کار فیزیکی هم از حافظه خود استفاده میکنیم .اگر از
بیمار آلزایمری فقط پرستاری شود ،به طوری که روزش به شب برسد و شبش
به روز ،بیماری به سرعت پیش میرود و بیمار بزودی توان انجام کارهای
شخصی مانند دستشویی رفتن را هم از دست میدهد؛ در حالی که اگر بیمار

عالیم بیماری آلزایمر
مهمترین عالمت این بیماری ،اختالل در حافظه است؛ به این صورت که
فرد ممکن است آدرس منزل خود را در راه برگشت گم کند و حتی به یاد
آوردن نام افراد هم برایش مشکل میشود و ممکن است توانایی درک زمان،
مکان و لغات را از دست بدهد اما در همین شرایط ،ممکن است هنوز دارای
توانایی «شنیدن» باشد و متوجه احساسات هم بشود.
چند توصیه برای رفتار با بیماران آلزایمری
بهتر است با بیمار ،رو در رو صحبت کرده و هنگام صحبت ،به طور مستقیم به
صورتش نگاه شود و حرکات ،به آرامی صورت گیرد چرا که حرکات ناگهانی،
موجب وحشتزدگی بیمار میشود .هنگام صحبت کردن ،بهتر است جمالت
را شمرده بیان نموده و زمان الزم به او داده شود تا جمله را درک کند؛ سپس
جمله بعدی گفته شود همچنین باید توجه داشت برای دریافت پاسخ ،فرصت
کافی به بیمار داده شود زیرا جمع کردن حواس و افکار برای او زمانبر است.
در گوش کردن به آن چه سعی دارد بگوید ،باید دقت و حوصله به خرج داد؛
با لحن صدای خود میتوان به بیمار فهماند که حمایتش میکنید و در صورتی
که احساس میکنید بیمار وحشتزده یا عصبانی است ،بهتر است وانمود
شود که احساساتش را به خوبی درک میکنید .اگر به نظر میرسد بیمار مبتال
به آلزایمر ،دلواپس و تحت فشار است؛ با او صحبت کنید و از موارد خوشایند
برایش بگویید؛ با این کار ،بیمار احساس ایمنی و آسودگی بیشتری میکند.
برای راضی کردن بیمار به انجام دادن یا ندادن کاری ،با او بحث و جدل

را مرتب مانند یک کودک به بازی یا درس خواندن سرگرم کنید ،پیشرفت
بیماری کند میشود زیرا با این کارها در واقع به مغز بیمار کمک میکنید تا
خود را بازسازی کند.
برای بیمار کتاب بخوانید و سعی کنید با سوال کردن ،او را در گیر
داستان کنید.
تا حد امکان ،مکان نگهداری بیمار را عوض نکنید .صرف نظر از اینکه در
فضای جدید ،بیمار دچار سردرگمی بیشتری نسبت به اطرافش میشود ،این
سر در گمی ،اضطراب و آشفتگی ذهنی او را تشدید میکند.
اگر با بیمار زندگی نمیکنید؛ از نصیحت کردن اطرافیانش که با او زندگی
میکنند ،حذر کنید مگر آنکه خودشان از شما نظر بخواهند .مطمئن
باشید که اطرافیان بیمار ،بهتر از شما وضعیت بیمارشان را میدانند .برای
اطالعرسانی در مورد بیماری نیز کلی و با احتیاط اظهار نظر کنید.
به منزل بیمار برای مهمانی نروید اما به عیادت او بروید .عیادت یعنی نهایتا
نیم تا یک ساعت دیدار و در این دیدار ،خالقیت خود را به کار گیرید و
بر اساس شناختی که از شخصیت گذشته بیمار دارید ،صحبتی را شروع
کنید که بیمار هم با آن درگیر شود و حرف بزند.
نزدیکان بیمار را دریابید .این بیماری ،اطرافیان نزدیک بیمار را به لحاظ
روحی ،بشدت فرسوده میکند؛ برای کمک به آنان ،بهترین کار این است که
پیشنهاد کنید برای نمونه شما یک ساعت به جای آنان از بیمار مراقبت نمایید
تا آنان بتوانند تجدید قوای روحی کنند.
19
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 5کلید ایمنی غذا

تمیز نگهداشتن

 معاونت غذا و دارو ،واحد تحقیق و توسعهانتخاب از :سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

دلیل :اکثر میکروارگانیسم ها به طور گسترده ای در خاک،
آب وحیوانات یافت می شوند .این میکروارگانیسم ها در
دست ،ظروف و تخته ویژه برش هستند وکوچک ترین
تماس با آنها می تواند موجب انتقال بیماری به غذا گردد.

 شستن دست ها قبل از تهیه و آماده کردن موادغذایی شستن دست ها پس از خروج از توالت شستن ظروف و وسایل قابل استفاده برای تهیه غذاها -دورکردن حیوانات و میکروب ها از آشپزخانه و غذاها

جدا نگهداشتن غذای خام و پخته
 جداکردن گوشت ،مرغ و غذاهای دریایی خام از دیگر موادغذایی
 جداکردن تجهیزات و وسایل مانند چاقو وتخته برش برایکاهش دست زدن به غذاهای خام
 نگهداری موادغذایی در فروشگاه برای جلوگیری از تماس بینغذاهای خام و آماده

دلیل :مواد غذایی خام ،بخصوص گوشت ،طیور و
غذاهای دریایی می تواند شامل میکروارگانیسم های
خطرناک باشد که ممکن است روی دیگر مواد غذایی
درحین آماده سازی و جابجایی منتقل شود.

پختن کامل غذا
 پخت کامل مواد غذایی بخصوص گوشت ،مرغ ،تخم مرغ وغذاهای دریایی
 برای غذاهایی مانند سوپ و خورش مطمئن شوید که به نقطهجوش  70درجه رسیده اند و برای گوشت ومرغ مطمئن شوید که
آب آن روشن باشد و صورتی نباشد.
 -گرم کردن مجدد مواد غذایی به طور کامل

دلیل :پخت وپز مناسب همه میکروارگانیسم های
خطرناک را می کشد .مطالعات نشان داده اند که پخت وپز
مواد غذایی تا دمای  70درجه سانتی گراد می تواند کمک
به حصول اطمینان مصرف کند.غذاهایی شامل گوشت
چرخ شده ،مفاصل بزرگ از گوشت و کل طیور نیاز به
توجه ویژه دارند.

نگهداری در درجه حرارت ایمن و مناسب
 عدم نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای اتاق به مدتبیش از  2ساعت
 خنک کردن سریع مواد غذایی پخته شده و فاسد شدنی (ترجیحازیر  5درجه)
 گرم کردن مواد غذایی پخته شده (بیش از  60درجه سانتی گراد)قبل از سرو کردن آن
 عدم نگهداری بیش از حد طوالنی مواد غذایی حتی در یخچالو فریزر
 -عدم ذوب کردن مواد غذایی منجمد در دمای اتاق

دلیل :بسیاری از میکروارگانیسم ها ،اگر غذا در درجه
حرارت اتاق نگهداری شده باشد ،می تواند چند برابر
سرعت رشد کنند .با نگهداشتن در دمای کمتر از 5
درجه سانتی گراد یا باالتر از  60درجه سانتی گراد ،رشد
میکروارگانیسم ها کند یا متوقف شود.

استفاده از آب ،مواد اولیه سالم
 انتخاب غذاهای تازه و سالم و بی خطر استفاده از آب سالم و یا درمان آن با امن کردن آن انتخاب کردن غذاهای فرآوری شده مانند شیر پاستوریزه جهتایمنی
 شستن میوه ها و سبزی بخصوص آنهایی که خام خوردهمی شوند.
 عدم استفاده از مواد غذایی فراتر از تاریخ انقضاء20
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دلیل :مواد اولیه ،از جمله آب و یخ ممکن است با
میکروارگانیسم های خطرناک و مواد شیمیایی آلوده
شود .مواد شیمیایی سمی ممکن است موجب تشکیل
آسیب و غذاهای کپک زده گردد .مراقبت در انتخاب
مواد اولیه و اقدامات ساده مانند شستن و پوست کندن،
موجب کاهش خطر ابتال می گردد.

روزهداری ،بیماری  های چشم و چکاندن قطرههای چشمی
دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد خود مراقبتی چشم
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

آب سیاه (گلوکوم) و روزه داری
روزه داری و آب سیاه به  3دلیل به هم ارتباط دارند:
 .1پایین آوردن فشار چشم مداخله کلیدی ما در درمان و کنترل بیماری
آب سیاه است و این موضوع نشان داده است که به دنبال دریافت مایعات
زیاد پس از افطار و سحر ،فشار چشم افزایش مییابد .این نوسان البته
زیاد نیست و در حدود  2/5میلی متر جیوه اندازهگیری شده است.
 .2این فرضیه مطرح است که رژیم غذایی سالم (شامل میوه ،لبنیات و
سبزیها) موجب سالمت بیشتر عصب بینایی میشود که در بیماری
آبسیاه در معرض آسیب است.
 .3قطرههایی که برای پایین آوردن فشار چشم استفاده میکنیم میتوانند
از راه مجرای تخلیه اشک به بینی و سپس حلق راه یابند!
از این رو  3رویکرد زیر قابل طرح هستند:
 برخی از متخصصان با گرفتن جانب احتیاط ،توصیه شان به روزهنگرفتن در بیماران آب سیاه به طور کلی است.
 درباره افراد مبتال به آب سیاه پیشرفته و کنترل نشده اجماع نسبیبه نگرفتن روزه است.
 اما افراد مبتال به آب سیاه و عالقه مند به روزه داری می توانند برنامهزیر را مراعات کنند:
 .1پیش از ماه مبارک ،به پزشک خود مراجعه نمایید و از کنترل
مناسب بیماری خود اطمینان یابید.
 .2از کیفیت رژیم غذایی خود (و نه کمیت) در روزه داری مطمئن
شوید (در صورت لزوم با دریافت مشاوره تغذیه).
 .3به ضرورت ،پزشک میتواند برای مهار افزایش فشار چشم به دنبال افطار
و سحری ،زمانبندی قطرههای قبلی را بازنگری نماید یا یک قطره جدید
کنترل فشار چشم را برای یک ساعت پیش از افطار اضافه نماید .حتی
میتوانید با صالحدید و نظر چشمپزشک خود ،در ساعات پس از افطار
(و سحر) ،جهت اندازهگیری فشار چشم به اورژانس مرکز چشمپزشکی
مراجعه نمایید و از کنترل بودن فشار چشم در این ساعات نیز مطمئن شوید.
روزه داری و خشکی چشم
یکی از تاثیرات روزهداری کاهش آب بدن است .این امر میتواند موجب کم
شدن جریان اشک چشم و به تبع آن افزایش غلظت اشک و خشکی چشم
(به دلیل کاهش تولید اشک پایه) شود .افرادی که مشکل اشک و خشکی
چشم دارند ،با روزهداری ،خشکی چشمشان بیشتر میشود .این قضیه زمانی
که روزهداری در فصول گرم سال است و طول زمان روزهداری بلند است،
بیشتر تظاهر مییابد .این افراد میتوانند با استفاده از قطرههای اشکهای
مصنوعی و گذراندن وقت در فضای خنک و مرطوب این مشکل را مرتفع
نمایند .در موارد شدیدتر ،مشورت با پزشک توصیه میشود.
روزه داری و عیوب انکساری
چنین گفته میشود که روزهداری موجب افزایش نمره عینک میشود .این
جمله مبنای علمی ندارد و نمیتوان عدم روزهداری را به دلیل نمره باالی
عینک ،توصیه کرد .گاهی بروز پیرچشمی (تاری دید برای کارهای نزدیک
و مطالعه) ،با روزهداری همزمان میشود .شاید روزهداری پیر چشمی را
چند ماهی جلو بیندازد اما ایجادکنندهاش نیست.
درباره روزهداری پس از اعمال انکساری اختالف نظر وجود دارد .برخی عدم
روزهداری در یک تا  2ماه پس از عمل را توصیه میکنند و برخی از همان چند
روز پس از عمل روزهداری را به لحاظ چشمپزشکی مجاز میدانند.
روزه داری و جراحی آب مروارید
بیمارانی که به دلیل آبمروارید ،عمل جراحی میشوند و داخل
چشمشان لنز گذاشته میشود ،میتوانند روزه بگیرند .این بیماران
بایستی در طول زمان روزه ،داروهای چشمی خود را استفاده کنند.
روزه داری و تاری دید
تاری دید گذرا می تواند به دلیل اختالل الیه اشکی ،ضعف در تطابق،
کاهش قند و فشار خون باشد که اصوال نگران کننده نیست.

قسمت اول
روزه داری و بیماری های شبکیه (مرتبط با بیماری قند و حوادث
عروقی)
در این باره به متخصصان مغز و اعصاب ،قلب و داخلی مراجعه نمایید.
روزه داری و چکاندن قطره های چشمی
درباره چکاندن قطره در هنگام روزه داری از مراجع محترم تقلید
فتاوی زیر در دسترس است:
آیات عظام امام خمینیره ،اراکی ،تبریزی ،بهجت ،صانعی،
نوری همدانی ،موسوی اردبیلی ،فاضل لنکرانی ،صافی گلپایگانی،
وحیدخراسانی ،سیستانی و سبحانی.
«اگر دارو به حلق نرسد یا به حلق برسد و فرو نبرد ،روزه باطل
نمی شود .هرچند به طور کلی ریختن قطره به چشم در صورتی که
مزه یا بوی آن به حلق برسد ،کراهت دارد .یعنی بهتر است ترک شود
ولی مبطل روزه نیست».
 آيت ا ...مکارم شيرازي«اگر به حلق وارد نشود ،يا شک داشته باشيم ،اشکالي ندارد .اگر یقین
دارد به فضای حلق میرسد و فرو رود ،برای روزه اشکال دارد».
 آیت ا ...مظاهریریختن دارو به چشم در زمان روزه داری مکروه است.
راه حل
برای مهار یا کاهش ورود قطره چشمی به حلق ،تمام یا بخشی از
کارهای زیر را به مدت  2دقیقه پس از چکاندن قطره انجام دهید:
 .1پس از چکاندن قطره ،اضافه آن را از گوشه چشم پاک کنید.
 .2چشم را بسته نگه دارید (پلک نزنید).
 .3سر را به سمت همان چشمی که قطره دریافت کرده است ،کج نگاه
دارید یا در حالت درازکش بمانید یا سر را پایین نگاه دارید.
به این ترتیب اثر جاذبه زمین در فرو رفتن قطره مهار می شود یا اینکه
جریان قطره از سمت داخلی چشم (مجاری هدایت اشک به داخل
بینی) ،به سمت گوشه خارجی چشم هدایت می شود.
 .4گوشه داخلی چشم (محل رسیدن پلک باال و پایین) را فشار دهید.
به این ترتیب مجاری تخلیه اشک به بینی مسدود می شوند (شکل.)1

شکل  :1نحوه مهار یا کاهش ورود قطره چشمی به حلق

اگر روزه گرفتید ،التماس دعا!
* از استاد دکتر یداهلل اسالمی برای مشاوره تشکر می شود.
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یادداشت :با توجه به انتشار کتاب فرهنگ اصطالحات چشمپزشکی،
ضرورت تداوم انتشار مقاله آشنایی با اصطالحات چشمپزشکی مورد تردید
بود و متوقف شد .به اطالع میرساند که بازنگری و تجدید چاپ در حال
پیگیری است و قالب اپلیکیشنی کتاب نیز سفارش به فرآوری شده است.
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ع کاسخاهن

ابوالقاسم پوریانی
کارشناس ارشد پرستاری

ترکیب بندی (کمپوزیسیون) در عکاسی

از مهمترین بخشهای عکاسی یافتن زاویه دید است.
زاویه دید
انتخاب زاویه دید در عکاسی شاید یکی از مهمترین فاکتورهایی
است که یک عکاس خوب را از عکاسی نه چندان خوب متمایز
میکند و در کیفیت کار عکاس بهطور چشمگیری تاثیرگذار است.
در عصری که بسیاری از مردم به کمک دوربینهای موبایلهایشان به
این باور رسیدهاند که عکاس شدهاند ،تنها جزییاتی کوچک است که
یک عکاس حرفهای را از دیگران جدا میکند .یکی از این جزییات،
پیدا کردن زاویه دید مناسب است.

به طور کلی زوایای دید در عکاسی به سه دسته تقسیم میشوند:
 .1زاویه دید از مقابل :زمانی که بخواهیم سوژهمان را بدون تغییر
از لحاظ بعد ،حجم و اندازه به مخاطب نشان دهیم ،از این روش
استفاده میکنیم.

 .2زاویه دید از پایین :اگر در فیلمهای پرحادثه دقت کرده باشید،
معموال بازیگر اصلی از زاویه پایین فیلمبرداری میشود؛ دقیقا همین
کار در عکاسی باعث پر ابهت و بزرگ نشان دادن سوژه میشود.
 .3زاویه دید از باال :بر خالف مورد قبل ،عکاسی از باال به کاستن از
ابهت و کوچک نشان دادن سوژه منجر میشود.
نکته سوم مشکلی است که معموال عکاسها در هنگام عکاسی از
کودکان با آن مواجه می شوند .برای عکاسی از کودکان بهتر است

که زاویه نگاهمان را هماندازه و همسطح با آنها کنیم تا از ثبت
22
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قسمت دوم

عکسهای نامطلوب جلوگیری کنیم.
عمق و بعد در تصویر
تصویر سطحی دو بعدی است ولی برای جذابیت بیشتر آن الزم
است که درآن حجم و بعد صحنه القا شود عالوه بر تاریک روشن ،
عوامل دیگری می توانند تداعی کننده حجم و بعد در تصویر باشند.
 خطوط :استفاده از خطوط در عکس باعث عمق بخشیدن آنمیشود .از آنجا که چشم به طور ناخودآگاه خطوط هم شکل را
دنبال می کند ،پس همین موضوع میتواند یکی از عوامل قدرت

بخشیدن به عکس باشد.
خط مایل ،خطی است که نشان دهنده شیب و سرازیری است و
احساسی که از دیدن آنها به انسان دست می دهد عبارت است از
ناامنی ،بی ثباتی ،ناپایداری و بیم ،در عین حال گاهی نیز به طور غیر
منتظره نیرویی از حیات و زندگی به تصویر می بخشد .کالسیک ترین
خطوط مایل ،خطوطی هستند که با خط افق زاویه  45درجه بسازند.
زمانی که زاویه بین خط مایل و افق کوچکتر از  45درجه باشد
احساسی که به انسان القا می کند شدیدتر ،فعال تر و نیرومندتر
خواهد بود و بر عکس هر چه به سمت خط عمود نزدیک تر شود از
احساس فعالیت و توانایی آن کاسته می شود.
یکی از عوامل القای بعد در تصویر ،خطوط منحنی است؛ اگر به
موازات یک جاده ،عکسی از آن تهیه شود عمق کمتری در تصویر
حس می شود اما اگر زاویه دید طوری باشد که جاده در تصویر مایل
دیده شود بر حجم و بعد تصویر می افزاید .خطوطی که کادر را کامال
مستقیم و با زاویه  ۹۰درجه قطع می کنند ،القای بعد بسیار کمتری
دارند .خطوط پراکنده که در نقطه ای از تصویر همدیگر را قطع
می کنند ،بیشترین بعد و فاصله را القا می کند مثل ریل های راه آهن.
 اندازه اجسام :عناصر نزدیک تر ،بزرگ تر و عناصر دورتر ،کوچک تردیده می شوند؛ با استفاده از این خاصیت نیز می توان بعد و فاصله
را در تصویر ایجاد کرد .اگر عناصری که از لحاظ حجم بزرگ ترند
در پیش زمینه و به صورت واضح دیده شوند و عناصر دیگر در پس
زمینه کوچک تر دیده شوند فاصله و بعد بهتر القا می شود .همچنین تا

حدودی ناواضح بودن زمینه نیز می تواند در ذهن بیننده بعد و فاصله

را القا کند .اگر به دوردست ها نگاه کنید به نظر می رسد که اجسام
در فاصله های دورتر ،خاکستری تر و اجسام نزدیک تر ،دارای تیرگی
و روشنایی ها و همچنین جزییات هستند.
پیشزمینه و پسزمینه در عکس
ایجاد پسزمینه یا پیشزمینه باعث عمق بخشیدن به عکس میشود
که به زیبایی عکس نیز کمک میکند .همچنین با بهکارگیری سوژه
اصلی در پیشزمینه ،میتوانیم آن را نسبت به دیگر موضوعات و
عناصر موجود در عکس برجسته کنیم.
استفاده از جزییات برای نشان دادن کلیات
گاه برای اینکه بخواهیم یک موضوع را نشان دهیم الزم نیست تمام
آن را داخل کادر عکس بیاوریم .استفاده کردن قسمتی از آن موضوع
می تواند بیانگر کل آن برای ما باشد .در واقع ما جزیی را به مخاطب

نشان میدهیم تا بتواند مابقی عکس را خود تصویر کند؛ این جزء
باید تداعیکننده کل در ذهن مخاطب باشد .در این عکس با نشان
دادن دستها و ساز فلوت ،خود به خود نوازنده فلوت را برای بیننده
ترسیم کردهایم.
به موضوع نزدیک شوید
جملهای مشهور از رابرت کاپا ،عکاس جنگ نقل میشود که
میگوید« :اگر عکس شما به اندازه کافی قوی نیست به خاطر آن
است که به اندازه کافی به سوژه نزدیک نشدهاید ».این جمله را از
 2جهت می توان بررسی کرد :اول نزدیک شدن به صورت فیزیکی
است .به طوری که با استفاده از لنزهای کوتاهتر (وایدتر) به موضوع
نزدیک شدن و حال و هوای مکان و زمان را به دست آوردن و دوم
نزدیک شدن از لحاظ حسی است؛ بودن با موضوع ،درک کردن
و قرار دادن خود در جایگاه او باعث میشود تا هم عکس بهتری
بگیریم و هم ابعاد انسانی یک موضوع را حفظ کنیم.

نکات مهم برای استفاده از ظروف پالستیکی و یک بار مصرف

با توجه به استفاده روزافزون از ظروف یکبار مصرف ،رعایت نکات
زیر برای حفظ بهداشت و سالمتی ضروری به نظر می رسد.
 .1پس از استفاده از لیوان های یک بار مصرف ،آنها را بشکنید تا
مجددا استفاده نشوند .در برخی موارد مشاهده می شود که عده ای
از افراد سودجو ،بدون توجه به عواقب و تاثیرات سوء این کار بر
سالمت مردم ،دست به استفاده مجدد از این ظروف می زنند.
 .2اگر می خواهید ظروف پالستیکی ضخیم را که برای نگهداری
انواع غذاها در یخچال استفاده می شود در ماکروویو بگذارید ،حتما
به قابلیت این ظرف برای استفاده از آن در ماکروویو دقت کنید.
برچسب مخصوص ماکروویو روی ظروفی که این قابلیت را دارند،
به چشم می خورد.
 .3برای نگهداری آب در یخچال از
بطری های پالستیکی استفاده نکنید.
سعی کنید از بطری های شیشه ای
استفاده کنید ،زیرا حداکثر آسیبی که
به شما می رسانند ،شکسته شدن آنها
است .عالوه بر این ،به حفظ محیط
زیست خود نیز کمک کرده اید.
 .4اگر ظروف پالستیکی خریداری
کردید که حاوی بیسفنول بود باید
بدانید که سمی است .طبق تحقیقات
انجام گرفته مشخص شده است که
 BPAموجود در ظروف پالستیکی
ارتباط مستقیمی با ایجاد سرطان
در انسان دارد .همچنین مشکالت
هورمونی شدیدی هم برای انسان
ایجاد می کند.
 .5استفاده مجدد از بطری آب ،بدون

اینکه قبل از استفاده مجدد ،آن را تمیز کنیم ،بسیار خطرناک است؛
زیرا باکتری هایی درون بطری وجود دارند که رشد و نمو کرده
و منجر به بیماری افراد می شوند .این امر در آب و هوای گرم
بسیار شایع است زیرا رطوبت و گرما سبب رشد سریعتر باکتری ها
می شود.
 .6شستن و خشک کردن دهانه بطری آب تا حدی از رشد باکتری ها
جلوگیری می کند.
 .7استفاده از ظروف پالستیکی یک بار مصرف عالوه بر آسیب محیط
زیست ،در صورت عدم رعایت نکات ایمنی می تواند بر سالمت
انسان ها نیز اثر بگذارد .پس قبل از استفاده از آن ،نکات ایمنی را
رعایت کنید.
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کالردشت ،قطعه ای از بهشت
عباس دلفان
منشی

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 هیچ یک از اعضای تحریریه پاسخگوی
تاخیر یا عدم چاپ نخواهند بود.
ضمنا آخرین فرصت برای بازپس گرفتن عکس های چاپ
شده فرزندانتان در شماره های قبل ،تا پایان تیرماه 1394
می باشد؛ بدین منظور لطفا به دفتر نشریه مراجعه فرمایید؛
بدیهی است پس از تاریخ مذکور ،ندای فارابی عهده دار
امانت داری تصاویر عزیزانتان نخواهد بود.
عادل حسین خانی
همکار اموال
24
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با سپاس -دبیر تحریریه
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رد اشکها را تا ابرهای آسمان جستجو کن و آسان نگاهت را از ابرها مگیر.
من حرفهای ناگفتهای را در میان ابرها دیدهام ،حرفهایی که اشک شده
و اشکهایی که همراه آبهای بخار شده دریاها به باال رفتهاند؛ به آن ابر
کوچک نگاه کن شاید آن حروف مبهم کلمه یا جملهای است به وقت دعای
سحر که هرگز بر زبان نیامد اما با خود نیازی را داشت که آن آدم دور یا
نزدیک آن را با خدایش در میان گذاشت .تنها خدا میداند که هر ابر رازدار
چند آدم است .شاید آن روز که تو ندیدی خدا حرفهایت را از میان ابرها
بیرون کشید تا آن طور که میخواهی شود! تو حتی گریهات را دست کم نگیر،
بفهم که چه حرفهای ناگفتهای را درون اشکهایت میریزی و به آسمان
میفرستی .چه کسی باور میکند که آسمان پر از کلمه است؟ خود من چقدر با
ماه حرف زدهام و چند بار با نگاه به ستارهها چیزهایی گفتهام که شنیدهاند .من
حتی دیدهام وقتی آسمان بارید بعضی حرفها به دریا ریخت و ماهیها آن را
قاپیدند و عوض شدند! مواظب حرفهایت باش ،بگذار ماهیها با حرفهای
ما عاشق شوند .من دیدهام که وقتی آسمان بارید بعضی رازها و اشکها به
زیر خاک رفتند و در ریشه آن گل سرخ یا همین بید مجنون که تو را عاشق کرد
جا گرفتند .مواظب حرفها و اشکهایت باش و باور کن که آسمان ،زمین،
دریا ،ماهیها ،ستارهها و همه جا گوشهای از تو را در خود دارد .من فرشتهای
را میشناسم که کارش جمع کردن حرف های ناگفته آدم هاست .حرفهایی که
هر کلمهاش شاید در گوشهای از این هستی افتاده باشد .من او را دیدهام که
حتی رنگ نگاهت را وقتی گریه میکردی درون سبد حرفهایت ریخت تا با
مهربانی آن را به خدا نشان دهد .من دیدهام که آن فرشته چطور برای کامل
کردن جملهای که خدا از پیش آن را میدانست درهای مهآلود را جستجو کرد
و به انتظار نشست که آن ماهی عاشق فقط یک حرف تو را در بازدم به دریا
پس دهد تا جمله نیاز دل تو را کامل کند شاید دعایت مستجاب شود .مواظب
حرفها و اشکهایت باش .نگذار آن فرشته مهربان خسته شود.

قطعه ای از یک کتاب

جرات کنید راست و حقیقی باشید .جرات کنید زشت
باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید ،رک و راست
بگویید .خود را همان که هستید نشان بدهید .این بزک
تهوع انگیز دورویی و دوپهلویی را از چهره روح خود بزدایید،
با آب فراوان بشویید.
ژان کریستف /رومن روالن

خلوت دل
دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر بر مدار ارزش ها
و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین،
همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه ای را مجال تجاوز به
فرهنگ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید.
در این مسیر خطیر ،بزرگانی گام نهادهاند که نامشان بر تارک زمان
میدرخشد .شهید استاد مرتضی مطهری از همین طایفه مقدس
است که در سنگر تعلیم و تعلم ،به قلههای رفیعی دست یافت.
شرافت و مرتبت معلم زمانی اهمیت دارد که بتواند شأن
خداوند و پیامبران را در وجود خود محقق سازد و پیوند
انسان به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد؛ لذا
در این تعریف شهید مطهری یکی از آن معلمان راستین است
که اوال با نگاه ترکیبی به همه معارف بشری نظر می کند و
ثانیا تمامی تالش های علمی و عملی را مقدمه ای برای عبادت
می داند و در این راه ،به مرحله سوم دینداری راه می یابد.
معلمی شغل و حرفه نیست ،بلکه ذوق و هنر است .معلمی
در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت الیزال الهی نخست ویژه
ذات مقدس خداوند تبارک است؛ در نخستین آیات قرآن که
بر قلب مبارک پیغمبر اکرمص نازل شد ،به این هنر خداوند
اشاره شده است:
اقرا باسم ربک الذی خلق ،خلق االنسان من علق ،اقرأ و ربک
االکرم ،الذی علم بالقلم ،علم االنسان ما لم یعلم( .علق)1-5 :
بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید .انسان را از خون
بسته سرشت .بخوان! و پروردگارت کریمترین است همان که
آموخت با قلم ،آموخت به انسان آنچه را که نمیدانست.
در این آیات خداوند ،خود را «معلم» می خواند و جالب اینکه
معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده ترین و بهترین
شاهکار خلقت ،یعنی انسان آورده است.
چو قاف قدرتش َدم بر قلم زد
هزاران نقش بر لوح عدم زد
از این رو ،می توان گفت که هنر شگفت معلمی از آن خداوند
عالم است.
شهید ثانی درباره هنر معلمی خداوند می فرماید:
«خداوند از آن جهت به وصف (اکرمیت) و نامحدود بودن
کرامتش ،توصیف شد که علم و دانش را به بشر ارزانی داشته
است .اگر هر مزیت دیگری ،جز علم و دانش ،معیار فضیلت به
شمار میرفت ،شایسته بود همان مزیت با وصف (اکرمیت) در
ضمن این آیات همراه گردد و آن مزیت به عنوان معیار کرامت
نامحدود خداوند به شمار آید .کرامت الهی در این آیات با تعبیر
«االکرام» بیان شده است .چنین تعبیری میفهماند که عالیترین
نوع کرامت پروردگار نسبت به انسان با واالترین مقام و جایگاه
او یعنی علم و دانش همتراز است».
به همین جهت امام خمینیره می فرمود:
«معلم اول خدای تبارک و تعالی است ...به وسیله وحی مردم
را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به محبت؛ دعوت
می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است .نقش معلم در
جامعه ،نقش انبیاست؛ انبیا هم معلم بشر هستند .تمام ملت
باید معلم باشند؛ فرزندان اسالم تمام افرادش معلم باید باشند
و تمام افرادش متعلم».

ندا ی افرابی -بهار 1394

25

قند پارسی

بهارک صالحی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

درست بنویسیم

در بیمارستان فارابی نیز همچون سازمانهای
دیگر مکاتبه نامههای اداری ،گزارشها،
صورتجلسات و بسیاری از موارد دیگر چه
به صورت الکترونیکی و چه به صورت کتبی
صورت میپذیرد اما متاسفانه وجه مشترکی
که در اغلب آنها به چشم میخورد ،جدا از
اشتباهات آشکار دستور زبان فارسی ،امالی
نادرست بسیاری از کلمات است که بسیار
تاسف برانگیز است؛ به همین منظور در اینجا
تعدادی از این امالهای نادرست همراه شکل
صحیح آن آورده شده است شاید که باعث
آشتی با زبان رسمی سرزمینمان گردد.
بنویسیم
ننویسیم
زمینه
ضمینه
خدشه
خطشه
اوقات
اغات
ازدحام
ازدهام
فقدان
فغدان
معتنی به /معتنابه
متنابه
سپاسگزار
سپاسگذار
درخواست
درخاست
حاضر
حاظر
و بسیارند از این موارد که با اندکی مطالعه
می توان از تعداد آنها کاست؛ در این باره
مطالعه کتاب «غلط ننویسیم» (فرهنگ
دشواریهای زبان فارسی) تالیف ابوالحسن
نجفی را پیشنهاد می کنم.
در پایان به سخن عباس اقبال آشتیانی ،مورخ
و نویسنده بلند آوازه ایران ،بسنده می کنم:
«اگر چه غلط امالیی برای هرکس عیب
است لیکن ،هر قدر اهمیت مقام شخص
بیشتر و رتبه او در مقامات دنیایی باالتر
باشد ،این عیب نمایانتر و ننگ و رسوایی
صاحب آن واضح تر میشود».

26

ندا ی افرابی -بهار 1394

اخالق مدا ری

زاهد نما مباش و به دل بذر دين بكار

حب نفس و طبیعت
انسان بهخاطر غریزه ّ
خوددوستی ،همواره مایل است تا در قلوب
دیگران نفوذ کرده و نزد آنها قدر و منزلتی
داشته باشد و این تا هنگامی که منشا رفتار و
گفتار بدی نشود ،نه مورد نکوهش و مذمت
و نه برخالف مقتضای کمال و انسانیت
است؛ ولی اگر بهخاطر عواملی مانند
احساس حقارت درونی و فقدان جایگاه و
موقعیت اجتماعی ،خود کمبینی و حسادت
و غیره ،از مسیر طبیعی خود خارج شود
و عاملی برای رفتار و گفتار نکوهیده ای
همچون ریا و تزویر ،دروغ ،نفاق و دورویی،
شود؛ گرایشی ضد اخالقی و عملی زشت و
ناپسند بهشمار می آید.
نفاق و دورویی از جمله صفات و عادت های
بسیار زشتی است که در قرآن و روایات
مورد نکوهش قرار گرفته است .خداوند در
قرآن کریم درباره رفتار و سیره انسان های
منافق و دو رو می فرماید:
ذین آ َمنُوا قالُوا آ َمنَّا َو إِذا خَ َل ْوا إِلى
« َوإِذا ل َ ُقوا ال َّ َ
ُ
َشیاطینِهِ ْم قالُوا إِنَّا َم َعک ْم إِنَّما ن َْح ُن ُم ْستَ ْه ِزؤُنَ »
و هنگامى که افراد با ایمان را مالقات
مىکنند ،مىگویند« :ما ایمان آوردهایم!»
(ولى) هنگامى که با شیطان هاى خود خلوت
مىکنند ،میگویند« :ما با شماییم! ما فقط
(آنها را) مسخره می کنیم!»
انسان نباید در زندگی خود با رفتار منافقانه با
مردم معاشرت داشته باشد و دورو و دوزبان
باشد؛ به این معنی که در حضور کسی از او

تعریف کند و اظهار دوستی و خیرخواهی
کند و در غیابش برخالف آن عمل کند و
زبان به مذمت او بگشاید و در صدد آزار و
اذیت او برآید.
روزی لقمان حکیم از موالیش دستور
گرفت تا بهترین غذاها را آماده کند .لقمان
زبان گوسفندی را پخت و آنرا نزد موالیش
گذاشت .سپس مامور شد بدترین غذاها را
آماده کند؛ باز زبان گوسفندی را پخت و آن
را نزد موالیش گذاشت! موال رو به لقمان
کرد و با تعجب گفت :چطور می شود که
یک نوع غذا هم خوب باشد و هم بد! لقمان
در جواب گفت :زبان اگر نیکو سخن بگوید
و تحت فرمان عقل حرف بزند ،بهترین
چیزها است و اگر بد حرف بزند و تابع
هوای نفس باشد ،بدترین آنها است.
انسان هایی که در زندگی خود ،همواره با
دورویی ،نفاق و دوزبانی میخواهند به
اهداف خود در زندگی دست یابند و این
کار را به حساب زرنگی خود می گذارند،
باید به این نکته توجه کنند که انسان دورو
نه تنها نزد مردم جایگاه و اعتبار خود را
از دست می دهد بلکه نزد خداوند نیز هیچ
آبرویی نخواهد داشت .حضرت علیع در
این باره می فرماید :از نفاق و دورویی
بپرهیز که انسان دورو نزد خداوند هیچ
آبرویی ندارد.
antitazvir.blog.ir

رمضان در فرهنگ مردم جهان

مسلمانان مناطق مختلف جهان متناسب با فرهنگهای خاص خود ،مراسم ویژهای را
در ارتباط با ماه مبارک رمضان برگزار میکنند .آنچه در ذیل میآید نگاهی گذرا به
این مراسم و مناسک در برخی از کشورها است.

انتخاب از :محبوبه درودیان
عضو تحریریه
مبارک رمضان آداب و رسوم خاصی دارند،
چراغانی منازل و معابر و صله رحم از جمله
برنامههای ویژه این کشور به مناسبت ماه
رمضان است .خانوادههای تونسی ماه رمضان را
ماه دلجویی میدانند .مردم تونس درماه رمضان
با شیر و خرما در مساجد افطار میکنند ،سپس
نماز مغرب میخوانند و دوباره به سفرههای
افطار باز میگردند؛ از غذاهای معروف ماه
رمضان در تونس میتوان به «بریک» اشاره کرد
که تخم مرغ آب پز ،گوشت جوجه یا گوشت
چرخ کرده ،پیاز و سیب زمینی سرخ شده است.
« فریک» نیز غذای دیگری است که سوپ جو با
گوشت جوجه یا ماهی است .غذای دیگری که
درسفره افطاری مردم تونس به چشم میخورد
«طاجین» است که عبارت است از کیکی که از
پنیر رومی و تخم مرغ و سبزی و گوشت در فر
طبخ میشود.
ساعات کار مردم عمان در ماه مبارک رمضان
صبحها دیرتر شروع شده وعصرها زودتر به
پایان میرسد .یکی از آداب این ماه در عمان،
آواز دادن هنگام سحر است که هر شب افرادی
به بیدار کردن مردم برای غذای سحر و نماز
صبح مشغولند .عمانیها برای ادای نماز مغرب
به مساجد میروند و با خرما و شیر یا خرما و
قهوه افطار میکنند .غذای افطارعمانیها شامل
«ثرید» که تکهای نان با گوشت یا مرغ است
یا «مکبوس» که نوعی برنج با ماهی یا گوشت
است میباشد؛ در نیمه این ماه جشن «قرانقشوه
یا تلمیس» میگیرند .در این جشن همه کودکان
به خیابانها آمده و از خانهای به خانه دیگر
میروند و شیرینی وخوراکیهای معروف را
طلب میکنند .این جشن در مناطق دیگر عمان
اسمی متفاوت دارد.

iec-md.org

در عربستان ،خانوادهها عادات خاصی دارند ،از
جمله به خاطرخوش یمنی و نوید ماه مبارک
رمضان ،لوازم و اثاثیه منزل خود را تغییر
میدهند .درعربستان هزاران مسلمان در ایام
ماه رمضان از سپیده صبح در تمام نقاط برای
ادای مناسک عمره و عبادت اقدام میکنند .آنها
بعد ازنماز عشا به راز و نیاز و دعا میپردازند
تا جایی که مردان و زنان هرکدام در دستهای
جداگانه جمع میشوند و مردان درباره احادیث
دینی بحث میکنند و پوست خشک شده میوه
را دود میکنند .زنان هم به آماده کردن سفره
سحر و افطار میپردازند و تا اذان صبح بیدار
میمانند .غذای آنها درطول ماه رمضان خرما،
قهوه عربی ،گوشت چرخ کرده و ماهی است.
در مغرب افراد خاصی به جشنها ومراسم
رمضان نظارت دارند .ساکنان مغرب به رفت
و آمد در مساجد مشغول میشوند .مغازهها و
بازارهای مغرب هم که به میدانها وخیابانهای
آن منتهی میشوند ،درطول ماه رمضان باز هستند.
خانوادههای مغرب در ایام ماه رمضان برای
صحبت و همنشینی با خانوادههای معروف ،با
ظروف و بشقابهای مغربی همراه خرما و چای
سبز و حلوای هریسه که تهیه شده از شکر و
بادام و پسته است ،به دیدار آنها میروند.
در مالزی ،مسلمانان با شادی فراوان به
استقبال ماه رمضان میروند ،آنها از روزهای
آخرماه شعبان در بازارها به خرید مایحتاج
رمضان میپردازند .درشب  29شعبان ،زمانی
که ماه را رویت کردند ،با آب و جارو کردن
خیابانها وتمیز کردن مساجد و آویختن
چراغ و ریسههای رنگی در آن ،منتظرمیمانند
تا مساجد ،حلول ماه مبارک رمضان را اعالم
کنند .بیشترین مشغله آنها هم در این ایام،
خواندن قرآن و رفتن به مساجد است.
مسلمانان کشور سوریه نیز چون مسلمانان
دیگر کشورها ،آداب و رسوم خاصی
برای ماه مبارک رمضان دارند که در برنامه
فعالیتهای روزانه و همچنین خوراک آنها
تاثیرگذار است .مردم سوریه ،آداب و رسوم
قدیمی برای ماه مبارک رمضان دارند که
سابقه آنها به زمان ورود اسالم به سوریه و
گسترش فتوحات اسالمی بر می گردد .مردم
سوریه آداب و رسوم ملتهای دیگر از
جمله کردها ،ترکها ،فارسها و ترکمنها را
درخود ذوب کردند تا جایی که در خوراک،
پوشاک ،مسکن و حتی لباس آنها تاثیر گذار
بوده است و این تقلید ،میراث روح محبت
و پیوند دینی و اخالقی در میان آنان است.

در تمام مناطق سوریه دو ماه رجب و شعبان
را به شب زندهداری میپردازند و 27ماه
رجب و  15ماه شعبان را روزه میگیرند.
مردم سوریه در ماه رمضان هر روز صبح با
آواز سحر که به آن «طبل زنی» میگویند ،از
خواب بر میخیزند .بنا به رسم مردم سوریه،
آنها دور سفره های سحری جمع میشوند و
غذاهایی شامل سبزی ،گوشت ،ماهی همراه
با چای ،مربا ،زیتون ،تخم مرغ ،پنیر ،کباب،
ساالد و غیره که مهمترین غذاهای آنها در
این ماه است را تناول میکنند .در دمشق ،دهه
اول ماه رمضان را دهه غذا مینامند که کنایه
از توجه و اهتمام مردم به تهیه وعدههای
غذایی است .دهه دوم ،دهه پوشاک است که
اشاره به خرید لباس و استقبال از عید دارد و
دهه آخر ،دهه شیرینی است زیرا مردم به تهیه
و فروش شیرینیهای معروف میپردازند.
مردم مصر نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان این
ماه را جشن میگیرند .این جشنها ترکیبی از
جشنهایی است که از دوره فرعونیان و قبطانیان
و اسالمیان باقی ماندهاند .قاهره درماه رمضان به
دو شهر تبدیل می شود ،اول شهری ازصبح زود
تا ساعت  2بعد از ظهر است .در این هنگام این
شهر ،شهری آرام و ساکت و بدون کوچکترین
شلوغی و ازدحام است .سپس از ساعت 2
بعدازظهر تا زمان افطار و اذان مغرب و گاهی تا
نیمه شب که شهری میشود که در آن شلوغی
بیداد میکند و در شهر هیاهویی برپاست؛ با این
حال تا اذان مغرب آشفتگی فقط در خیابانهای
اصلی وجود دارد و بعضی ازمردم درخیابانها با
خرما و آب افطار میکنند.
مردم تونس نیز چون دیگر کشورها ،برای ماه

فرهنگستان
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هنر اریانی

فرهنگ و هنر ایرانی

ایران کشوری است با قدمت طوالنی در
عرصه فرهنگ و هنر که تاثیر شگرفی بر
فرهنگ و تمدن های دیگر جهان گذارده
است .یک قلمرو را هنگامی کشور مینامند
که حول یک ایده مرکزی سامان یابد .حال
آیا ایران تنها یک مفهوم جغرافیایی است
یا یک مفهوم فرهنگی و تمدنی؟
برای فهم این موضوع بایستی بین دو مفهوم
ایران و ایرانزمین تفکیک صورت گيرد،
چرا که مفهوم ایرانزمین مفهومی گستردهتر
از مفهوم ایران با ابعاد جغرافیايی امروز
است .مفهوم ایرانزمین یک مفهوم تمدنی و
فرهنگی است که نمیتوان آن را به جغرافیای
امروز تقلیل داد ،در واقع آنچه ایرانزمین را
منطقه جغرافیايی خاص

بزرگی میبخشد،
ایده ایرانشهری
است که در پرتو شعاع 
شکل گرفته است .اما براستی دلیل اهمیت
فرهنگ و هنر ایرانی چیست؟ به نظر می رسد
یادآوری بخشی از مشخصه های فرهنگ و
هنر ایرانی خالی از لطف نباشد.
هنر و معماري :معماری کهن ایرانی که بیش
از 5هزار سال پیشینه دارد؛ از معبد 3000
ساله زیگورات خوزستان ،نمایشگاه و کاخ
هنر آسیا یعنی شهر پارسه (تخت جمشید)
به قدمت  2500سال ،آتشکده  3000ساله
آذرگشسب آذربایجان ،معبد  2100ساله
آناهیتا کرمانشاه ،نقوش برجسته  2500ساله
بیستون ،ارگ  2000ساله بم و کاخ تیسفون
مدائن یا طاق کسری در عراق و...
ريشه هاي هنر ايران را بايد در ادوار پيش از
تاريخ اين کشور جستجو کرد؛ از اواسط قرن
 19م .دانشوران و هنرشناساني به بازيافتن
و طبقه بندي اين ريشه ها پرداخته اند و
هنوز دانشوران و هنرشناساني به اين کار
سرگرمند .از آغاز تاريخ ايران بر اثر مهاجرت
اقوام متعدد و فتوحات جهانگشايان ايراني
و فرمانروایي متناوب بيگانگان شيوه هاي
گوناگون هنري وارد اين سرزمين شده است.
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اين شيوه ها همواره با سنت هاي ديرين بومي
درآميخته اما تا پايان عهد صفويه ( 1135ه.
ق ).هيچ گاه از اصالت آنها نکاسته است.
بالعکس هنرهاي حاضر ايران از اين پيوندها
نيرو گرفته و بي آنکه خصيصه خود را ببازد
گسترش و تکامل پذيرفته است.
صنایع دستی :فرش های ایرانی ،گلیم بافی،
زری بافی،
جاجیم دوزی،
قلم زنی،
پوشش های سنتی شهرهای مختلف ایران
آن چنان ارزشمند است که هنوز هم در میان
صنایع دستی جهان سرآمد است.
موسیقی عرفانی و روح انگیز ایرانی:
موسیقی ایران با  6هزار سال پیشینه از
سنگ نگاره های نخستین ارکستر موسیقی
جهان در چغامیش خوزستان تا نوای
دلنشین باربد و نکیسا در دوره ساسانیان
مهد زیباترین سازهای عرفانی و برتر گیتی
بوده است.
ایران ،مهد حقوق بشر و احترام به باور
ملت های دیگر :کوروش بزرگ نخستین
پیام آور و صادرکننده منشور حقوق بشر
جهان ،شخصی که ملت های مغلوب به او
لقب ناجی و فرستاده خداوند داده بودند.
کسی که پس از وارد شدن به شهرهای ملل
مغلوب برای آبادانی و سربلندی آنها کوشش
می نمود .او که در تورات به نام فرزند خدا
نامش ذکر شده است و به عنوان ذوالقرنین
نیز نام برده شده است .از میتراییسم آیینی
که روزگاری اروپا را تسخیر کرد تا زرتشت
که نخستین آیین یکتاپرستی جهان را بنا
نهاد .ایران همچنین زادگاه مانی و مزدک
بوده است .زرتشتیان ،مسیحیان ،یهودیان
و مسلمانان هزاران سال است که در کنار
یکدیگر زیسته اند.
سرزمین همزیستی اقوام متعدد :ایرانیان بر
خالف دهها کشور جهان یک زبان و یک
قوم نیستند .اقوام ایرانی با اینکه همگی
آریایی و ایرانی هستند ولی هرکدام از یک
تیره و قومیت تشکیل شده اند و به شکلی
بسیار زیبا هر کدام دارای موسیقی ،صنایع
دستی گوناگون ،زبان محلی و آداب و
رسوم گوناگون هستند که همگی در ریشه
و تمدن و فرهنگ ایران زمین به یکدیگر
وصل می شوند .همگی به زبان پارسی سخن
می گویند و به زبان محلی خودشان نیز
احترام می گذارند.

ریحانه شریفی
عضو تحریریه

سرزمین شعر و ادب :بزرگان و اندیشمندان
ایرانی با سروده های ادبی سخنان خود
را دلنشین و جاودانه به گوش جهانیان
رسانده اند .رباعیات خیام امروزه به بیشتر
زبان های جهان ترجمه شده و در برخی
دانشگاه های آمریکا ،اروپا و غیره تدریس
می شود .کتاب  1100ساله شاهنامه فردوسی
یکی از  4اثر برجسته ادبی دنیا است.
جالل الدین محمد موالنای بلخی پدر عرفان
جهان نام می گیرد و حافظ ،سعدی ،رودکی،
نظامی و باباطاهر از برجسته ترین های
ادبستان گیتی می باشند.
حال سوال اصلی این است که هر کدام
از ما به عنوان یک ایرانی ،چقدر با
فرهنگ و هنر این سرزمین آشنایی داریم؟
آیا می توانیم غزلی از حافظ را از حفظ
بخوانیم یا قصه ای از مثنوی را تعریف کنیم؟
آیا تا به حال به مفاهیم بنیادی و عمیقی
که در اشعار شعرای این سرزمین به آنها
اشاره شده است اندیشیده ایم؟ هیچ می دانیم
ویژگی های معماری ایرانی چیست یا نقوش
به کار رفته در سفال ها ،کاشی کاری ها
یا فرش های ایرانی به چه معنا هستند؟
تا به حال از نگارگری چیزی شنیده ایم و
یا موسیقی اقوام مختلف این سرزمین را
خوب می شناسیم؟
به نظر می رسد هر کدام از ما آن گونه که
باید آشنایی عمیقی با جنبه های گوناگون هنر
و فرهنگ سرزمین خودمان نداریم و شاید
بد نباشد تا هر از گاهی دور هم بنشینیم و
از فرهنگ و هنر ایرانی با هم گفتگو کنیم.
شاید این مجال اندک ،اتفاق مبارکی باشد
و نویدبخش شروعی تازه ،با این امید که
قاب سینه هر ایرانی گنجینه ای از هزار ناگفته
و ناشنیده این مرز و بوم کهن باشد.
منبع:
 دولت آبادی ،فیروز .یعقوب زاده ،رحیم( )1388گردشگری فرهنگی و ارائه
راهکارها برای ارتقای آن در ایران ،انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی ،چاپ اول
 مرادي ،محمدعلي ( .)1391وحدت دین وملک؛ مروري بر اندیشه ایرانشهری .پایگاه
اینترنتی فلسفه (نگرشی بر فلسفه و فرهنگ)

http://www.phalsafe.com

پدیده های نجومی در فصل تابستان

آسمان نما

 2تیر– ماه در نقطه اوج ساعت 21:31
 3تیر– تربیع نخست ماه ساعت  ،15:33عطارد در بیشترین فاصله از خورشید ساعت 21
 8تیر– زحل در  2درجه جنوبی ماه ساعت 5:57
 11تیر– ماه کامل ساعت 6:50
 14تیر– ماه در نقطه حضیض ساعت 23:24
 15تیر– زمین در نقطه اوج خورشیدی ساعت 23:30
 18تیر– تربیع پایانی ماه ساعت 00:54
 25تیر– ماه نو ساعت 5:54
 27تیر– مشتری در  4/1درجه شمالی ماه ساعت 22:04
 28تیر– ناهید در  0/4درجه شمالی ماه ساعت 5:24
 1مرداد -عطارد در مقارنه خارجی ساعت 23:30
 30تیر– ماه در نقطه اوج ساعت 15:32
 2مرداد– تربیع نخست ماه ساعت 8:34
 4مرداد– زحل در  2/2درجه جنوبی ماه ساعت 13:13
 6مرداد– بارش شهابی دلتای دلوی ساعت 18:30
 9مرداد– ماه کامل ساعت 15:13
 11مرداد– ماه در نقطه حضیض ساعت 14:41
 16مرداد– تربیع پایانی ماه ساعت  ،6:33عطارد در  0/5درجه مشتری ساعت 11:30
 22مرداد– بارش شهابی برساوشی ساعت 10:30
 23مرداد– ماه نو ساعت 19:24
 24مرداد– ناهید در مقارنه داخلی ساعت 23:30
 25مرداد– عطارد در  2درجه شمالی ماه ساعت 19:04
 27مرداد– ماه در نقطه اوج ساعت 7:03
 31مرداد– زحل در  2/6درجه جنوبی ماه ساعت 21:51
بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم واخترفیزیک

 1شهریور– تربیع نخست ماه ساعت 00:01
 5شهریور– مشتری در مقارنه با خورشید ساعت 1:30
 7شهریور– ماه کامل ساعت 23:05
 8شهریور– ماه در نقطه حضیض ساعت 19:54
 10شهریور– نپتون در مقابله ساعت 6:30
 14شهریور– تربیع پایانی ماه ساعت 14:24
 19شهریور– ناهید در  2/7درجه جنوبی ماه ساعت 10:23
 22شهریور– ماه نو ساعت  ، 11:11خورشید گرفتگی جزیی ساعت 11:24
 23شهریور– ماه در نقطه اوج ساعت 15:58
 28شهریور– زحل در  2/8درجه جنوبی ماه ساعت 7:24
 30شهریور– تربیع نخست ماه ساعت 13:29
* خورشید گرفتگی  22شهریور فقط در مناطق جنوبی آفریقا ،ماداگاسکار و قطب جنوب قابل دیدن است.
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کتابخاهن

آیین پزشکی یا پندنامه اهوازی

کتاب ها دوستان بی توقعی هستند ،ممکن است سالها در گوشه قفسه
یا انبار اسقاط کتابخانه ها یا اتاق مان باشند ،بدون آنکه صدایی از آنها
به گوشمان برسد که چرا کسی به سراغ من نمیآید و تفحصی در
من نمی کند یا چرا با حتی نیمی از عشق و عالقهای که مرا خریدهاند
به سراغم نمیآیند و دستان نوازشگرشان را بر سر و روی غبار
گرفته من نمیکشند ،شاید نکات آموزندهای برای زندگیتان در من
نهفته باشد! روزی به انبار اسقاط کتابخانه سری زدم و در البهالی
کتابها ،یک کتاب قدیمی با شماره ثبت  254که سال انتشار آن
 1320خورشیدی بود ،نظرم را جلب کرد .بعد از خواندن عنوان و نام
نویسنده آن ،توجه من به کتاب بیشتر شد و به مطالعه آن پرداختم؛ لذا
برآن شدم تا به طور مختصر به توصیف این کتاب بپردازم.
کتاب «آیین پزشکی یا پندنامه اهوازی» تالیف علی بن عباس
مجوسیاهوازیارجانی است که دکتر محمود نجمآبادی آن را ترجمه
و گردآوری کرده و چاپخانه مجلس آن را در سال  1320خورشیدی
به چاپ رسانده است.
مترجم ابتدا در مقدمه به قلم خودش این گونه می نویسد« :بر هر
پزشک ایرانی واجب است که نام استادان و بزرگان علم طب ایرانی
را شناخته و برای ادا کردن حق آنان هر قدر که تواند زنده کردن
نام و ذکر زحمات آنان قدمی چند بردارد ...طب در ایران با نام
رازی ،اهوازی ،ابن سینا و جرجانی همراه میباشد ».سپس به شرح
مختصری از زندگی اهوازی پرداخته است.
در ادامه مترجم ،ترجمه و اصل پندنامه اهوازی را که از کتاب «کامل
الصناعه الطبیه الملکی» اندرزها و وصایایی از گفته بقراط و اطبا دیگر
و علمای قدیم ذکر کرده را آورده است.
این کتاب مجموعا در  15صفحه به چاپ رسیده است.
شایان ذکر است که در کتابخانه بیمارستان فارابی ،کتاب و
پایان نامه هایی با قدمت طوالنی وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می شود
ویترینی در کتابخانه تعبیه شود تا این آثار باارزش حفظ و نگهداری
شود و در معرض دید عالقه مندان قرار گیرد.
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شما می توانید عکس های مربوط به سفره هفت سین خود
را تا پایان تیرماه  1394به دفتر نشریه تحویل بفرمایید.
لطفا ذکر نام و نام خانوادگی ،سمت و محل خدمت همراه
تصاویر فراموش نشود.
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یادمان باشد...

فرهنگ مثبت

* موبایل یک وسیله شخصی است.
* معرفت دیگران ،زرنگی ما نیست.
* قبل از تماس تلفنی به ساعت نگاه کنیم.
* قرار نیست همه مثل ما فکر کنند.
* در برابر حرف حق قانع شویم.
* ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنیم.
* قدردان باشیم.
* خوش حساب باشیم.
* تفاوت سلیقه ها را بپذیریم.
* اشتباهات خود را بپذیریم.
* خشم مهار شدنی است.
* در حفاظت از امانات کوشا باشیم.
* هر نوع زرنگی اگر همراه با تضییع حقوق دیگران باشد ،یک
رذیلت اخالقی است.
* در هر جمع ،به زبان و گویشی صحبت کنیم که برای همه افراد
قابل فهم باشد.
* پیش از شنیدن صحبت های دو طرف منازعه قضاوت نکنیم.
* اسراف و دورریز مایه افتخار نیست.
* در حین انجام کار تیمی از هم ایراد نگیریم.
* بکوشیم کاری که به ما سپرده شده است را به بهترین نحو انجام
دهیم.
* از ادب و شعور دیگران سوء استفاده نکنیم.
* هنگام حضور در یک جمع به جز در مواقع ضروری از تلفن
همراه خود استفاده نکنیم.
* دروغ نگوییم؛ مهمتر از همه به خودمان.
* به شغل دیگران احترام بگذاریم.
* در بسیاری از مشکالت مقصر اصلی خودمان هستیم ،واقعیت را
بپذیریم.
* عقایدمان را به دیگران تحمیل نکنیم.
* به کسی خیره نشویم.
* از دیگران توقع بیجا نداشته باشیم.
* در محیط های عمومی سیگار نکشیم.
* در همه مسائل و رشته ها تخصص نداریم ،پس درباره هر چیزی
نظر ندهیم.
* در بحث ها و گفتگوهای دیگران اظهار نظر نکنیم.
* بدون چشمداشت به دیگران محبت کنیم.
* از هیچکس میزان درآمدش را سوال نکنیم ،این رعایت حریم
شخصی افراد است.
* در صف عابر بانک برای رعایت حریم شخصی و امنیتی افراد،
فاصله صحیح را رعایت کنیم.
* برای باال رفتن خودمان از شانه های دیگران استفاده نکنیم.
* به همه احترام بگذاریم؛ فرقی نمی کند چه سنی یا شغلی داشته
باشند.
* انتقاد از افراد را به خودشان بگوییم.
* در رستوران یا کافی شاپ به میزهای دیگران خیره نشویم.
* محیط زیست را آلوده نکنیم.
* اهداف و آرزوهای افراد را مسخره نکنیم.
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در مسابقه زمستان  ،93هیچ یک از همکاران شرکت نکردند.

