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دکترسیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان و مدیر مسئول ندای فارابی
یا مقلب القلوب و االبصار
یا مـدبر اللیـل و الـنهـار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
خدای رحمان نوید میالد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت
سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد.
بهار گل افشان به همراه خود طراوت ،نشاط و شادمانی را هدیه میآورد و
زمزمههای ناب زندگی ،راز خلقت ،شکوه طبیعت ،پاالیش روان و خوداندیشی
در بهار تجلی مییابد .فرا رسیدن سال نو همیشه نویدبخش افکار نو ،کردار نو
و تصمیمهای نو برای آینده است .آیندهای که همه امید داریم بهتر از گذشته
باشد؛ در سال نو ۳۶۵ ،روز سالمتی ،شادی ،پیروزی ،مهر و دوستی و تالش
را برای شما آرزومندم.
اینجانب بهنوبه خود حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت الیزال
الهی و تجدید حیات طبیعت است را به تمامی اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و کارکنان بیمارستان تبریک عرض نموده و
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال در سایه توجهات حضرت بقیهاهلل االعظم ،مهدی موعودعج با بهرهگیری از توانمندیها،
همکاری و همدلی صادقانه جامعه بیمارستانی فارابی ،شاهد ارتقای بیشاز پیش جایگاه علمی و پژوهشی بیمارستان در کشور
باشیم.
در پایان ،در پناه الطاف اليزال الهي آرزوي توفيق روزافزون و سالمتي برای همگان ،صمیمانهترین تبریکات و شادباشها را
به مناسبت سال نو و بهار طبیعت به پیشگاه همکاران محترم ابراز مینمایم و از ایـزد متعال بـرای همگی سالـی خوش توأم با
موفقیت ،بهروزی ،تفاهم ،وفاق و پیشرفت مسئلت مینمایم.
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نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

سرمقاهل

دکتر قاسم فخرایی
مدیر گروه چشم و عضو شورای مشورتی

به نام خداوند جان و خرد
اساتید ارجمند ،همکاران گرامی ،دستیاران عزیز و دوستان و یاران مهربان
بر همگی شما سالم و درود میفرستم و در آستانه نوروز و سال نو بسیار خرسندم که با شما خوبان سخن میگویم .قبل از شروع سخن
فرصت را مغتنم شمرده و پیشاپیش فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت را خدمت یکایک شما تبریک عرض مینمایم و برای همه سالی سرشار
از شادی ،سالمتي ،موفقیت و بهروزی آرزو مینمایم.
مجالی است تا نام ،یاد و خاطره کشتهشدگان در راه وطن ،بویژه شهدای مجموعه فارابی را گرامی بدارم ،آنان که آرامیدند تا ما بایستیم و در
امنیت و آرامش زندگی کنیم .همه ما مدیون جانفشانی این قهرمانان هستیم.
ما مفتخریم که در معتبرترین و با سابقهترین مرکز چشم پزشکی کشور با قدمتی بیش از سه ربع قرن و با وسعتی به پهنای ایران عزیز مشغول
فعالیت هستیم و هر روز از کار و فعالیت در این مرکز سرشار از خاطرات ماندگار برای همه ما میباشد.
در سالی که در انتهای آن قرار داریم ،برگی دیگر از دفتر قطور مدیریت در بیمارستان ما ورق خورد و صفحه جدیدی از کار ،فعالیت،
کوشش و تالش در این مجموعه پر افتخار گشوده شد .امید دارم در این فصل نوین از مدیریت بتوانیم با همفکری ،همراهی و همیاری شما
عزیزان و در ادامه مسیری که پیشینیان ما پیمودهاند ،دورانی پربار و پر رونق برای فارابی رقم بزنیم .در این مسیر اینجانب خود را مستحضر
و مفتخر به پشتیبانی و همراهی یکایک شما عزیزان میدانم و نیک واقف هستم که بدون حضور و حمایت شما توان انجام صحیح امور را
نخواهم داشت؛ لذا دست نیاز و همکاری به سوی همه شما دراز کرده و از شما یاران با وفا درخواست ادامه همکاری و پشتیبانی را مینمایم
تا با کمک هم بتوانیم محیطی پر نشاط و دوست داشتنی برای انجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و درمانی برای یکدیگر بسازیم و در
مسیر اعتالی نام و سرافرازی فارابی گام بر داریم.
برای رسیدن به این مقصود اینجانب به عنوان مدیر گروه وظیفه اصلی و مقدم خود را جذب اعضای هیئت علمی جدید توانمند و اخالقمدار
برای پیوستن به گروه میدانم و در این زمینه حساسیت زائد الوصفی از خود نشان خواهم داد و تمام تالش خود را خواهم نمود تا معیارهای
گروه برای جذب اعضای جدید هیئت علمی شفاف و ساختارمند شده ،به گونهای که فقط افراد با قابلیتهای علمی-اخالقی باال به گروه
بپیوندند.
در اینجا بر خود الزم میدانم از زحمات و تالشهای ارزشمند مدیریت پیشین گروه ،جناب آقای دکتر جباروند قدردانی و برای ایشان
آرزوی سالمت و توفیق نمایم .همچنین الزم میدانم از همراهی و پشتیبانی بی دریغ ریاست محترم بیمارستان فارابی ،جناب آقای دکتر
صدرالسادات تشکر و قدردانی نمایم و برای ایشان نیز سالمت و سعادت آرزو دارم.
در اردیبهشت ماه سال پیش رو ،سمینار سالیانه فارابی برگزار خواهد شد که همانگونه که استحضار دارید با چالش همراه شده است؛ از همه
شما عزیزان برای شرکت فعال توام با احساس مسئولیت در این سمینار دعوت به عمل میآورم .رجاء واثق دارم که با حضور گرم شما این
سمینار پربارتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
ِ
در پایان ضمن دعوت از خود و همگان به کنار گذاشتن کینهها و گلهها و جایگزینی آن با همدلی و همزبانی ،مجددا برای همه شما سال
نیکی را آرزومندم.
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ارادتمند شما
دکتر قاسم فخرایی
مدیر گروه چشم
در اماکن عمومی به دیگران خیره نشویم.

رخدا داه

هیئترییسه دانشگاه در بیمارستان فارابی

در جلسه هیئت رییسه دانشگاه که صبح روز پنجشنبه  ۷بهمن ۹۵
برگزار شد ،ابتدا دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه ،توضیحاتی در زمینه
روند تشکیل جلسات هیئت رییسه دانشگاه در واحدهای تابعه و
دستاوردهای آن ارائه داد و گفت« :این چهاردهمین جلسه بیمارستانی
هیئت رییسه در دوره چهارم است که حدود  ۱۸ماه به طول انجامیده
است و طی آن هیئت رییسه با ترکیب کامل شرکت کردهاند؛ در همه
معاونتها و دانشکدهها هم این جلسه برگزار شده است».
دکتر جعفریان ،فلسفه این کار را آشنایی با برنامههای دانشکدهها،
معاونتها و بیمارستانها و ارائه گزارش آنها دانست؛ در بیمارستانها

دکتر جعفریان در جمع بندی مطالب طرح شده در جلسه با تشکر
از فعالیتهای صورت گرفته ،بیمارستان فارابی را بیمارستان خاص
به لحاظ تک تخصصی بودن ،میزان مراجعات و نوع خدمت عنوان
کرد و گفت« :توسعه این بیمارستان در  10سال گذشته چشمگیر
بوده است و جا دارد در اینجا از زحمات دکتر جباروند در توسعه
زیرساختهای موجود قدردانی نمایم».
رییس دانشگاه تعهد اعضای هیئت علمی به حضور در بیمارستان را
از ویژگیهای بی نظیر فارابی ذکر کرد و گفت« :این امر نشانه تعلق
خاطر اساتید به بیمارستان و گروه چشم پزشکی است».

این گزارش بر اساس برنامه چهار ساله است ولی به علت همزمانی
با اجرای طرح تحول سالمت ،عمال گزارش عملکرد بیمارستانها در
این طرح مورد نظر قرار گرفت.
رییس دانشگاه این جلسات را تجربهای بسیار ارزشمند ارزیابی نمود
که موجب آشنایی معاونان با مسائل بیمارستانها میشود.؛ فرصت
خوبی است برای مدیران و اعضای هیئت علمی بیمارستانها تا
مشکالت خود را رودررو با اعضای هیئت رییسه مطرح نمایند.
رییس دانشگاه تصریح کرد« :نتایج جلسه جمعبندی و به صورت
مکتوب برای بیمارستان ارسال میشود تا در صورت نیاز اقدام
اصالحی در زمینه مورد نظر انجام شود .این موارد در فواصل منظم
پیگیری میشود؛ در واقع این جلسه شروع یک فرآیند است که جنبه
عملیاتی پیدا میکند و استفاده از این فرصت بستگی به بیمارستان
دارد که برخی خیلی خوب از آن استفاده میکنند.
در ادامه کلیپ معرفی و تاریخچه بیمارستان فارابی به نمایش در آمد.
سپس دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،به
معرفی معاونین و روسای بخشها پرداخت و گفت« :امیدوارم نتیجه
این جلسه در آینده ما را در اجرای برنامههای توسعهای در حوزه
درمان ،آموزش و پژوهش یاری کند».
وی اضافه کرد با توجه به وجود سامانه کشوری غربالگری رتینوپاتی
نوزادان نارس در بیمارستان ،به بخشی برای ارائه مراقبتهای ویژه
به این نوزادان نیاز داریم.
وی همچنین درصد رضایتمندی بیماران را  ۷/۹۲درصد اعالم کرد و
اجرای طرح تحول سالمت در زمینه کاهش سهم بیمار در پرداختیها
و ارتقای هتلینگ را از دالیل آن دانست.
رییس بیمارستان فارابی ،در ادامه اولویت های بیمارستان فارابی در
حوزه های مختلف را مطرح و گزارشی از پیشرفت ساخت مرکز
آکادمیک فارابی ارائه نمود.

وی در ادامه به چند نکته مهم اشاره نمود و گفت« :اولین موضع بحث
ارجاع بیمارانی است که عالوه بر مشکل چشم ،بیماری دیگری هم
دارند و باید برای درمان به بخش دیگری منتقل شوند که میبایست
توسط معاونت درمان فرآیند مناسبی برای آن طراحی شود».
دومین موضوعی که دکتر جعفریان به آن اشاره کرد طراحی مدلی
برای پرداختها بود .البته شورای حقوق و دستمزد مصوبهای دارد
که تا اندازهای این امر را ساماندهی مینماید ولی الزم است مدل
ارزیابی و توزیع درآمد تغییر یافته و از شکل پرکیس خارج شود.
وی پرداخت به شکل پرکیس را برای افزایش خدمات موثر دانست
و گفت« :اشکال این مدل زیاد است و باید پرداختها مبتنی بر
عملکرد بخش باشد».
احتراز از درمان القایی ،جلوگیری از انتشار مقاالت بدون اعتبار،
ضرورت حرکت در چارچوب ضوابط و فرآیندهای دانشگاه با
حفظ استقالل ،چالش مدیریت بیمارستانهای تک تخصصی توسط
فرد غیر هم رشته ،ضرورت همکاری گروه آموزشی و مدیریت در
بیمارستانهای تک تخصصی و پرهیز از چند قطبی عمل کردن از
نکات مورد تاکید رییس دانشگاه در این جلسه بود.
در این جلسه دکتر فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی؛ دکتر الشیئی،
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی؛ دکتر فریبا قاسمی ،معاون
آموزشی؛ دکتر محمدطاهر رجبی ،معاون پژوهشی؛ دکتر کارخانه،
رییس بخش رتین؛ دکتر اکبری ،رییس بخش استرابیسم؛ دکتر علی
طباطبائی ،رییس بخش اورژانس؛ دکتر ضیاءالدین طباطبائی ،هیئت
علمی بخش اربیت ،دکتر فالحتفتی ،رییس بخش قرنیه و دکتر
روحیپور ،مسئول برنامه دستیاری بیمارستان؛ دیدگاهها و مشکالت
خود را بیان کردند .معاونان دانشگاه نیز در خصوص موارد مطرح
شده نظرات خود را مطرح کردند و به بیان نقاط قوت و ضعف
عملکرد بیمارستان در حیطه مربوط به خود پرداختند.

با دهانپر حرف نزنیم.
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اپتیک ،متخصص فیزیک پزشکی وجود دارد
که با هم کار میکنند ولی ما میخواهیم تکی
کار کنیم تا پروژه به نام خودمان تمام شود».
دکتر رجبی در مورد ارتباط با مراکز معتبر
دنیا گفت« :چند سال پیش مذاکراتی برای
تبادل علمی با یکی از مراکز معتبر امریکا
انجام دادیم ولی متاسفانه به علت مشکالت
تحریم این امر میسر نشد .االن مجددا این
مذاکرات را از سر گرفتهایم تا با یکی از
مراکز امریکا یا اروپا تبادل دانشجو داشته
باشیم و رزیدنتهای ما با با روشهای
تحقیق در این مراکز آشنا شوند».
از دیدگاه دکتر رجبی مهمترین چالش
موجود در مراکز علمی و درمانی ایران آن

هفته پژوهش بهانهای شد تا با دکتر
محمدطاهر رجبی ،معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی ،به گفتگو بنشینیم و
مهمترین مباحث و موضوعات حوزه
پژوهش را بویژه در بیمارستان فارابی
مورد بحث قرار دهیم و از دیدگاههای
ایشان آگاه شویم.
دکتر رجبی با حوصله به سؤاالت
ما درباره چالشهای حوزه پژوهش
پاسخ گفت .این گفتوگو را در پی
بخوانید:

گفتوگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش
دکتر رجبی ابتدا فرا رسیدن روز پژوهش
را به همه پژوهشگران و دانشگاهیان
تبریک گفت و اظهار داشت« :اگرچه وجود
بخشهای کامل بالینی ،مرکز فراهمآوری
سلولهای بنیادی ،آزمایشگاه های ژنتیک،
پروتئومیکس و آسیب شناسی ،بخش اپتیک
و بانک چشم ،تعدد و تنوع بیماران و
اساتید مجرب در بیمارستان فارابی عرصه
مطالعاتی بی نظیری را در اختیارمان قرار
می دهد ولی به هر حال در حوزه پژوهش
با چالش هایی مواجهیم؛ برای بر طرف
نمودن این مسائل و ترغیب همکاران به
امر پژوهش راهکارهایی را در نظر داریم
که انشاءاهلل با کمک دوستان محقق خواهد
شد».
وی عدم وجود نگرش درست در مقوله
پژوهش بین اعضای هیئت علمی و
دستیاران را یکی از این مشکالت دانست و
افزود« :در حال حاضر نـتیجه فعالیتهای
پژوهــشی غــالبا به چاپ مقاالت
 original article ،case seriesیـا case
 studyخالصه شده است و معموال هم با
انگیزه کسب امتیاز ارتقا صورت میگیرد؛
این نگرش باید اصالح شود و فعالیتهای
پژوهشی منجر به تولید محصول شود.
محصولی که میتواند دارو یا تکنیک
جراحی جدید ،یک وسیله یا حتی یک
تئوری و نظریه جدید باشد».
دکتر رجبی کاربردی کردن پژوهشها
بویژه تحقیقات علوم پایه و تلفیق آن با
علوم بالینی را از ضروریات این حوزه
دانست و اظهار داشت« :باید مطالعات
علوم پایه به سمت استفاده در بالین و تولید
محصول سوق داده شود .هدف ما حمایت
از مطالعات کاربردی ،نتیجهبخش و غیر
تکراری است.
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وی تعیین جایزه را به عنوان مشوق برای
تحقیقات و ابداعات پیشنهاد نمود و افزود:
«البته این جایزه قطعا به پژوهشهایی که
نتایج مطلوبی داشته و منجر به چاپ مقاله
در ژورنالهای معتبر با ضریب باال شده
باشد یا یافته نوین و تئوری جدیدی از آن
به دست آید تعلق خواهد گرفت».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی درگیر
کردن اجباری اعضای هیئت علمی،
دانشجویان ،دستیاران و فلوها در امر
پژوهش را امری ناپسند برشمرد و تاکید
کرد« :در هیچیک از مراکز معتبر و بزرگ
دنیا این رویه وجود ندارد؛ در حال حاضر
یک روز کاری اعضای هیئت علمی برای
این کار اختصاص یافته ،رزیدنتها و فلوها
هم اجبارا درگیر پایان نامه میشوند .تالش
ما بر آن است که شرط پایاننامه را برای
دستیاران و فلوها حذف و آن را به صورت
اختیاری درآوریم تا افراد از روی عالقه
به تحقیق روی آورند ».معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی ایزوله شدن محققان را
از چالشهای مهم حوزه پژوهش خواند و
افزود« :غیر از تحریمها که ما را از مراکز
علمی دنیا دور کرده است خودمان هم به
این امر دامن میزنیم».
وی در این مورد توضیح داد« :مطالعات
ما عموما فردی است .مطالعات گروهی،
مشترک و میانرشتهای کم داریم .اگر هم
باشد ،خیلی جامع نیستند .همین امر دلیل
عقب ماندن ما در بسیاری از زمینههایی
است که توانایی انجامش را داریم .چون
کار مشترک ،فکر مشترک نداریم .کار تیمی
بلد نیستیم .بسیاری از برندهای معتبر دنیا در
زمینه تولید تجهیزات و لوازم چشم پزشکی
در تیمشان متخصصانی از رشتههای مختلف
چشم پزشکی ،مهندس مکانیک ،متخصص

است که مصرفکننده تولیدات کارتلها و
شرکتهای بزرگ تجهیزات پزشکی دنیا
شدهاند و متخصصین ما نقش کارکنان آنها
را برعهده گرفتهاند.
دکتر رجبی برای حل این مشکل گفت:
«یکی از اهداف ما مذاکره با شرکتهای
تولیدکننده ایرانی برای ساخت لوازم پر
مصرف جراحیهای چشمی است؛ قبال هم
تجربهای در تولید لنزهای داخل چشمی
داشتیم که لنزهایی با قیمت کمتر تولید و
حتی صادر میشد ولی متاسفانه به دالیلی
این کار متوقف شد».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی ادامه
داد« :یکی دیگر از مسائل ما در حوزه
پژوهش فارابی ،کمبود نیروی متخصص
در حوزههای مختلف علیرغم وجود
فضاهای پژوهشی و امکانات موجود است.
محققانی که اکنون در فارابی مشغول کارند
عموما رابطه استخدامی مشخصی ندارند
و به همین دلیل با وجود انجام کارهای
پژوهشی مهم ،مفید و جدید تضمینی برای
ادامه همکاری و حضورشان وجود ندارد.
معموال این افراد طرحهایشان را به صورت
مقطعی و در مراکز مختلف پیش میبرند».
دکتر رجبی برای رفع مشکل نیروی
متخصص بخشهای پژوهشی بیمارستان
فارابی نیز گفت« :قصد داریم برای رفع نیاز
به متخصص ،فراخوان همکاری دهیم و در
حد توان برای استخدام آنها تالش خواهیم
کرد؛ از طرفی آمادهایم تا امکاناتمان را
برای طرحهای پژوهشی مشترک در اختیار
عالقهمندان قرار دهیم و در حد توان
به آنها کمک کنیم؛ به افرادی هم که االن
مشغول کارند حتی المقدور کمک میکنیم
تا مطالعاتشان به نتیجه برسد و مقالهشان
منتشر شود».

حرف دیگران را قطع نکنیم.

گفتگو با دکتر قاسم فخرایی
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران درحاشیه برگزاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم
پزشکی ایران ،با اشاره به نقش راهبردی آموزش در تحقق اهداف
علمی و پژوهشی بر تاثیر آن در افزایش کیفیت
ارائه خدمات درمانی تاکید کرد.
وی با قدردانی از زحمات  10ساله دکتر جباروند
در سمت ریاست بیمارستان فارابی و مدیریت گروه
چشم پزشکی  ،اظهار داشت« :در یک دهه گذشته دکتر
جباروند و تیم آموزشی ایشان سهم مهمی در ارتقای
آموزش ،پژوهش و درمان بیمارستان فارابی ایفا نمودند».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ابراز امیدواری کرد بتواند در دوره فعالیتش
با موفقیت مسیر پیشرفت و اعتالی فارابی را با
همکاری سایر اساتید و بزرگان آن ادامه دهد.
دکتر فخرایی در ادامه اظهار داشت« :خوشبختانه
از سالهای قبل زیر ساختهای بسیار خوبی در
بیمارستان فارابی به عنوان مهمترین مرکز آموزشی،
پژوهشی و درمانی کشور فراهم شده است و همین
ظرفیت باال و بی نظیراست که فارغ التحصیالن برتر
چشم پزشکی کشور را برای ادامه آموزشها به فارابی میکشاند».
وی افزود« :این شرایط برای ما یک فرصت و یک چالش ایجاد
مینماید .فرصتی برای استفاده حداکثری از حضور استعدادهای برتر
پزشکی کشور و افزایش توان علمی و پژوهشی فارابی که ساختار
آموزشی مناسبی را میطلبد و چالش از این جهت که حضور نخبگان
قطعا سطح توقعات را باال برده و مطالبات از سیستم آموزشی و
پژوهشی را افزایش میدهد».
دکتر فخرایی به حضور افراد توانمند در بیمارستان فارابی و گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد و گفت« :فارابی
جایگاه بزرگان چشم پزشکی کشور است و تاکنون فعالیتهای
پژوهشی متعددی توسط همکاران ما انجام شده است که با وجود
مرکز تحقیقاتی فعال توانسته است نقش اثرگذاری در ارتقای چشم
پزشکی کشور ایفا نماید».
وی تصریح کرد« :البته بنده به نحوه پژوهش در کشور و بالطبع در
دکتر رجبی به ضرورت تعیین اولویتهای
پژوهشی اشاره کرد و گفت« :االن در تمام
دنیا برای حوزههای مختلف چشم انداز چند
ساله تعیین و اهداف پژوهشی را بر اساس
این چشمانداز تعیین میکنند .بنابراین
ضروری است اولویتهای پژوهشی کشور
و دنیا را بشناسیم و تحقیقاتمان را در این
مسیر سوق دهیم».
وی یکی دیگر از چالشها را عدم وجود
بانک اطالعاتی جامع بیماریهای چشم در
بیمارستان دانست و گفت« :با الکترونیکی
کردن پروندهها میتوان این نقیصه را
برطرف کرد .دانشگاه هم باید در این زمینه
به ما کمک کند تا تمام پروندههایمان را
الکترونیک کنیم».
دکتر رجبی تصریح کرد« :باید شرط تعداد

مرکز خودمان ایراداتی دارم؛ از جمله اینکه اکثر پژوهشهای ما منجر
به تولید ثروت نمیشود و جنبه کاربردی پیدا نمیکند .این امر حلقه
مفقودهای است که تداوم آن در نهایت به وابستگی میانجامد».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران ارتباط با مراکز صنعتی
دانشگاهی را برای فارابی به عنوان مرکزی
علمی و تحقیقاتی ضروری دانست و افزود:
«در این صورت قادر به تولید بسیاری از
محصوالت پر مصرف در چشم پزشکی
خواهیم بود».
وی بر هدایت پایان نامه های دستیاری و
طرح های تحقیقاتی به سمت تولید تاکید
کرد و این امر را در نهایت موجب رفع نیاز
بیماران و حفظ سرمایه های کشور دانست.
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران فراهم کردن محیطی امن
برای آموزش آکادمیک دستیاران دومین
اولویت کاری خود تلقی کرد و گفت:
«این امر تنها با جذب هیئت علمی
توانمند ،کارا و اخالق مدار محقق میشود و بنده در این مورد
هم خود را در تحقق آن به کار
وسواس زیادی دارم و انشاءاهلل تمام ّ
خواهم گرفت».
وی توجه به نسل جوان را نکتهای کلیدی دانست و ادامه داد« :جوانان
به لحاظ علمی و حرفهای بسیار مستعد ،کارا و اخالقمدارند .سعی
بر این است ،حداقل طی دوره تصدی بنده ،از حضور برترینهای
نسل جوان چشم پزشکی در ترکیب هیئت علمی گروه چشم بیشتر
استفاده شده و ظرفیتهای باالی آنان برای آموزش دستیاری به کار
گرفته شود.
وی در زمینه سیاستهای جذب دستیاران در گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز گفت« :در این زمینه سیاستها
و برنامههای شفافی وجود دارد .مسلما در برنامه دستیاری ،تابع
سیاستهای کلی وزارت متبوع هستیم و برای تربیت فلوشیپها نیز
امکانات ،ظرفیت و نیاز بیمارستان را در نظر خواهیم گرفت».

مقاله برای ارتقای اعضای هیئت علمی
حذف شود .لزومی ندارد یک متخصص
بالینی حتما در پژوهش هم درگیر شود.
نباید برای ارتقا ،هیئت علمی را وادار به
انجام مطالعهای کرد که نه به آن عالقه دارد
و نه زمینهاش فراهم است؛ در عین حال از
کار بالین و ارائه خدمت به بیماران هم باز
بماند .عمده وقت متخصصین باید صرف
درمان و آموزش شود».
وی اضافه کرد« :گرچه عالقهمندی به
امر پژوهش از جمله معیارهای گزینش
هیئت علمی است ولی متاسفانه اعضای
هیئت علمی برای گذران زندگی مجبور به
انجام کار درمانی و باالبردن تعداد جراحی
هستند .منطقا انجام شایسته هر دو کار توام
با هم سخت است».

اظهار فضل و دانایی نکنیم.

به گفته وی اغلب پژوهشگرانی که در
امریکا با آنها گفتگو کرده است درآمدشان
وابسته به درمان بیماران نبوده و معموال از
عواید طرح پژوهشی یا اختراعی که داشتند
سالیانه مبلغی را دریافت میکردند.
وی در پایان تاکید نمود« :اگر پژوهش منجر
به تولید دارو یا تجهیزات درمانی یا تکنیک
جراحی جدید شود نه تنها ایجاد درآمد و
اشتغال خواهد کرد بلکه موجب توسعه
توریسمدرمانی هم خواهد شد؛ با ابداع یک
روش جراحی میتوان افراد را برای درمان
به کشور کشاند و تولید ناخالص ملی را باال
برد؛ ما باید به این راه برویم.
شرح کامل این گفتگو را میتوانید در پایگاه
اینترنتی بیمارستان مالحظه نمایید.
http://farabih.tums.ac.ir/node/2328

ندا ی افرابی -زمستان 1395

7

کارگاه آموزشی
هماندیشی
مدیریت خطر
حوادث و بالیا
واحد مدیریت خطر ،حوادث و بالیای
بیمارستان فارابی ،با هدف ارتقای عملکرد
مدیران کشیک ،سوپروایزران ،سرپرستاران
و مسئولین واحدها در زمینه مدیریت خطر
و حوادث بیمارستانی روز سهشنبه ۱۲
بهمن  ۱۳۹۵در سالن آمفیتئاتر بیمارستان
فارابی کارگاه آموزشی برگزار کرد.
چمانی ،دبیر کمیته مدیریت خطر بیمارستان
فارابی در ابتدای کارگاه با گرامیداشت
خاطره شهدای آتشنشان حادثه پالسکو،
هماهنگی در مدیریت صحنه حادثه را
مهمترین اصل در کاهش تلفات و آسیبها
در حوادث و بالیا دانست .وی در ادامه
به ذکر موقعیت منطقه  ۱۱و اهمیت آن
پرداخت و گفت« :وجود مراکز مهم
سیاسی ،تجاری و نظامی در محدوده
منطقه  ۱۱و بافت متراکم آن اهمیت این
منطقه را دوچندان میسازد».
چمانی فرونشست زمین و حریق را
مهمترین مخاطرات پیش روی دانست .وی
در ادامه چارت سانحه و چارت سازمانی
تیم مدیریت حادثه بیمارستان فارابی را
نمایش داد و به شرح وظایف هر یک از
گروههای ذیربط در چارت پرداخت .شرح
وظایف فرماندهی حادثه ،اعتبار بخشی و
مدیریت بحران در سه بخش عملکردی،
سازهای و غیر سازهای ،مراحل پیشگیری
و کنترل آتش سوزی ،اصول نگهداری
ساختمان فرآیند گزارشدهی حوادث و
موقعیتهای خطر آفرین ،لزوم تکمیل
لیست حوادث و موقعیتهای خطرآفرین،
 ۱۵مورد کارکرد مدیریت عملیات و
سوانح ۲۷ ،مورد فعالیت تخصصی
مدیریت بحران بیمارستان و روشهای
ارتباطی در بحران از دیگر مطالبی بود که
در این کارگاه مرور شد.
در ادامه مهندس عسگری نحوه استفاده از
کپسولهای آتشنشانی و باز و بسته کردن
شیلنگ آتشنشانی را آموزش داد.
در پایان جلسه شرکتکنندگان به چند
گروه تقسیم شدند و اقدامات خود را در
یک سناریوی فرضی حادثه بر اساس ۱۵
مورد کارکرد مدیریتی عملیات و سوانح،
 ۲۷مورد فعالیتهای تخصصی مدیریت
بحران بیمارستان اولویت بندی نموده و
ارائه دادند.
8
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جلسه مشترک مسئولين بيمارستان فارابي
و شهرداري منطقه  ۱۱شهرداري تهران

در جلسه ای که روز چهارشنبه ۱۵بهمن
 ۱۳۹۵در دفتر شهردار منطقه  ۱۱تهران
برگزار شد ،دکتر سیدحسین صدرالسادات،
رییس بیمارستان فارابی با دکتر آبادیان،
شهردار منطقه ۱۱شهرداري تهران ،دیدار و
گفتگو کردند.
در ابتداي اين جلسه دکتر صدرالسادات
با ابراز خرسندي از همکاري خوب دو
مجموعه بر لزوم تسريع در آماده سازي
ساختمان همراه سراي بيمارستان و کاهش
مشکالت اقامتي بيماران و همراهان تاکيد
نمود .دکتر آباديان ،شهردار منطقه ،نيز
توضيحاتي در مورد اقدامات صورت گرفته
براي توسعه و تجهيز ساختمان همراهسراي
بيمارستان فارابي ارائه کرد و افزود:
خوشبختانه در حال حاضر تعامل بسيار

خوبي در سطوح عالي شهرداري و وزارت
بهداشت براي حل مشکالت شهري و بهبود
ارائه خدمات به شهروندان وجود دارد که
بستر مناسبي را براي همکاري بيشتر ما با
بيمارستان فارابي فراهم مي سازد.
در ادامه اين جلسه دو طرف در مورد مسائل
مشترکی چون طرح توسعه فضاي فيزيکي
بيمارستان ،حل مشکالت ترافيکي منطقه،
توسعه و نگهداري فضاي سبز بيمارستان،
احداث پارکینگ طبقاتی و جمع آوری
پسماند بيمارستان مذاکره نمودند.
دکتر صنعتکار ،قائم مقام رياست بيمارستان
فارابي ،مهندس زارع صفت ،معاون ترافيک و
حمل و نقل شهرداري منطقه  ۱۱و جمعي از
مديران ارشد بيمارستان فارابي و شهرداري
در اين جلسه حضور داشتند.

روز دوشنبه  ۴بهمن ماه  ۹۵جلسه مشترکی
با حضور دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست
بیمارستان فارابی و دوستحسینی ،شهردار
و مسئول سرای ناحیه  ۴شهرداری منطقه ۱۱
تهران در سالن شورای مدیریت بیمارستان
فارابی برگزار گردید.
در این جلسه دکتر صنعتکار ،ضمن
تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان عزیز
کشورمان در حادثه ساختمان پالسکو ،تاکید
کرد بیمارستان فارابی تعامل خوبی را با
شهرداری منطقه  ۱۱برقرار کرده و در صدد
است فعالیتهای خود را در حوزه اجتماعی،
فرهنگی و حوزه سالمت گسترش داده و
همچنین از منابع شهرداری منطقه  ۱۱در
راستای خدمت به بیماران استفاده نماید .وی
همکاری و تعامل میان شهرداری و بیمارستان

فارابی را بسیار با اهمیت دانست و ابراز
امیدواری کرد در آینده و در راستای گسترش
و تجهیز همراهسرا ،پارکینگ عمومی و فضای
سبز ،همکاری خوبی میان این دو مجموعه
وجود داشته باشد.
در ادامه دوستحسینی ،شهردار ناحیه
 ۴شهرداری منطقه  ،۱۱ضمن تشکر از
همکاری مسئولین بیمارستان فارابی،
برگزاری این جلسات را مفید دانست و
خواستار تعامل هر چه بیشتر میان شهرداری
و این بیمارستان گردید.
در پایان ،حاضرین در این جلسه نظرات
و پیشنهادهای خود را در زمینه گسترش
همکاریها و راهکارهای مناسب جهت
بهبود شرایط مراجعهکنندگان به بیمارستان
فارابی ارائه نمودند.

جلسه مشترک قائممقام ریاست بیمارستان فارابی
با شهردار و مسئولین سرای محله
ناحیه  ۴منطقه  ۱۱شهرداری تهران

بلند حرف نزنیم.

ارزیابی عملکرد بیمارستان

در حوزه صیانت از حقوق شهروندی تغییر نام بخشهای بیمارستان

کارشناسان دفتر بازرسی و رسیدگی به
شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران
روز یکشنبه  ۳بهمن  ۱۳۹۵با حضور در
بیمارستان فارابی عملکرد این بیمارستان را
در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و
حقوق شهروندی ارزیابی کردند.
این گروه سه نفره متشکل از دکتر حیدری،
مهندس ندیری و مهندس شایگان،
کارشناسان دفتر بازرسی و رسیدگی به
شکایات دانشگاه ابتدا در جلسهای با حضور
دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست بیمارستان
فارابی شرکت کردند.
دکتر حیدری در این جلسه تصریح کرد:
«خوشبختانه بیمارستان فارابی در این حوزه
از جایگاه خوبی برخوردار است و اقدامات
قابل قبولی انجام شده است».
وی با بیان اینکه مساله حقوق شهروندی
مورد تاکید شخص ریاست جمهوری است
و وزارت کشور و استانداریها مسئولیت
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در
این زمینه بر عهده دارند افزود« :با توجه به
ارزیابی دستگاههای اجرایی کشور در ابتدای
سال آینده ،دفتر بازرسی دانشگاه تصمیم
گرفت بر اساس دستورالعمل ابالغی و چک
لیست ارسالی مراکز تحت پوشش را ارزیابی
نموده و اشکاالت موجود را منعکس نماید».
وی همچنین بر لزوم نظارت و ارزیابی مستمر
در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت:
«نهادينه شدن قوانين و صيانت از حقوق
شهروندي زمینه افزايش سطح رضايتمندي
مردم و حل بسیاری از معضالت اجتماعی
را فراهم ميکند».
دکتر حیدری گفت« :مراکز باید کیفیسازی
حقوق شهروندی در کنار توجه به محتوای
شاخصهای کمی صیانت از حقوق
شهروندی را در دستور کار خود قرار دهند».
گروه ارزیاب سپس در مورد شاخصهای
حوزه صیانت از حقوق شهروندی با مسئولین
و کارشناسان مرتبط به گفتگو پرداخت و
مستندات موجود را بررسی نمود».
در ادامه کارشناسان دفتر بازرسی و رسیدگی
به شکایات دانشگاه به بازدید میدانی
اقدامات انجام گرفته توسط بیمارستان
فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی
پرداختند.

طبق مصوبه هیئت رئیسه بیمارستان فارابی،
اسامی بخشهای این مرکز به شرح ذیل
تغییر یافت:
بخش مردان  :۱آرمان
بخش مردان  :۲امید
بخش زنان :۱صدف
بخش زنان  :۲یاس
بخش دی کلینیک :نگاه

ادای احترام بیمارستان فارابی
به شهدای آتش نشان پالسکو
جمعی از کارکنان بیمارستان فارابی روز
یکشنبه  ۳بهمن ماه  ۹۵جهت ادای احترام
به شهدای آتش نشان حادثه ساختمان
پالسکو ،در ایستگاههای آتش نشانی شماره
یک میدان حسنآباد و شماره  ۵خیابان
عباسی شهر تهران حضور یافتند و با اهدای
گل و ابراز همدردی با مجموعه آتشنشانی،
یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.

کمیته اخالق پژوهش
بیمارستان فارابی

سومین جلسه کمیته اخالق پژوهش
بیمارستان فارابی در سال جاری با حضور
حجت االسالم و المسلمین دکتر عیسیزاده،
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه
برگزار شد.
طی آن مالحظات اخالقی و حقوقی یازده
طرح پژوهشی و پایان نامه دستیاری و
پزشکی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای این کمیته ضمن تاکید بر لزوم اخذ
رضایت آگاهانه از بیماران برای ورود به
پژوهش ۳ ،طرح پژوهشی و  ۵پایان نامه را
تصویب کردند.
در این جلسه دکتر محمد رضا منصوری،
رییس کمیته اخالق پژوهش؛ حجت
االسالم و المسلمین دکتر عیسیزاده،
کارشناس فقهی؛ آقای محمدرحیم قهستانی،
حقوقدان؛ دکتر فاطمه علیپور ،دبیر کمیته؛
دکتر فریبا قاسمی ،دکتر سیدفرزاد محمدی
و دکتر فرزاد پاکدل متخصصین چشم
پزشکی حضور داشتند.

در میهمانیها پرخوری نکنیم.

دوره جدید آموزشی
حلقههای صالحین
بیمارستان فارابی
دور جدید برنامههای آموزشی حلقههای
صالحین کانون بسیج جامعه پزشکی
بیمارستان فارابی روز یکشنبه ۵دی ۱۳۹۵
در سالن شورای این بیمارستان برگزار
شد .در ابتدای جلسه حجتاالسالم و
المسلمین اصغری توضیحاتی در مورد
عناوین و سرفصل آموزشی این دوره
ارائه داد و گفت :هرجلسه شامل دو بخش
تفسیر قرآن و مباحث عقیدتی خواهد بود.
وی افزود :این مطالب بر اساس اندیشههای
آیت اهلل شهید مطهری تهیه میشود.
در ادامه حجتاالسالم والمسلمین اصغری
تفسیر سوره مبارکه حمد را آغاز کرد و
گفت« :آغاز قرآن با «بسم اهلل الرحمن
الرحیم» و بلندترین و مهمترین شعار
مسلمانان است».
در بخش دوم وی به مبحث آزادی از
دیدگاه شهید مطهری پرداخت و اظهار
داشت :شیوه شهید مطهری آن است که
بحث را با طرح سوالی که نیاز مردم باشد
شروع میکند .سپس تعریف مشترکی از
مبحث و موضوع ارائه میدهد و به واضح
کردن مفاهیم و ارائه تعریف میپردازد.
امام جماعت بیمارستان فارابی ادامه داد
شهید مطهری در مقابل اهل سنت بحث
را از پیامبر و قرآن شروع میکند و به
خداوند متعال احتجاج می ورزد و در
جمعی که پیروان همه ادیان حضور دارند
مباحث انسان شناسی را طرح میکرد.
وی در مورد جایگاه آزادی گفت« :آزادی
یکی از سه عامل ضروری برای رشد و
تکامل هر موجود زنده است و نبود آن
مانع مسیر رشد موجودات می شود .آزادی
اقسامی دارد ولی قبل از آنکه شرح اقسام
آزادی باید به شناخت انسان بپردازیم».
حجتاالسالم والمسلمین اصغری با بیان
اینکه انسان موجودی مرکب است گفت:
«هر کس در وجودش یک خود عالی و
یک خود دانی دارد که باید آن را مهار
کند».
وی در مورد اقسام آزادی نیز گفت« :ما
یک آزادی اجتماعی و یک آزادی معنوی
داریم که تمام اختالف اسالم و غرب بر
سر این آزادی معنوی است».
حجت االسالم و المسلمین اصغری سپس
به شرح ارتباط بین آزادی اجتماعی و
آزادی معنوی ،نهضت آزادی بخش اسالم
و مکانیزم های تامین آزادی اجتماعی در
اسالم پرداخت.

ندا ی افرابی -زمستان 1395

9

سمینار سالیانه چشم پزشکی
در بیمارستان فارابی ماندگار شد

جلسه فوق العاده شورای گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در روز دوشنبه مورخ  ۲۷دی ماه  ۱۳۹۵با حضور دکتر
صدرالسادت ،رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر فخرایی ،مدیر گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر صنعتکار ،قائم مقام
ریاست و اعضای هیئت علمی و پیشکسوتان گروه چشم پزشکی
این بیمارستان در سالن شورای مدیریت این مرکز تشکیل شد.
این جلسه به دعوت مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران جهت بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی برگزاری سمینار
سالیانه فارابی و با حضور اساتید و پیشکسوتان چشم پزشکی این
بیمارستان برگزار گردید؛ در ابتدای این جلسه دکتر فخرایی ضمن
خیر مقدم به اساتید و پیشکسوتان حاضر در این جلسه ،گفت:
«همان طور که خدمت شما قول داده بودم ،قرار بر این است که
تصمیمگیریها در زمینه سمینار سالیانه فارابی را با نظرات جمعی
اعمال کنیم و من مطمئن هستم که در این جمع بهترین تصمیم گرفته
میشود و نتیجه این شورا برای بیمارستان فارابی مفید خواهد بود.
همانطور که میدانیم سمینار سالیانه فارابی سالهاست که یکی از
موفقترین سمینارهای چشم پزشکی است که در سطح کشور برگزار
میگردد و در طی این سالها زحمات زیادی در زمینه برگزاری این
سمینار کشیده شده ،بویژه دکتر جباروند که در این راه بسیار زحمت
کشیدهاند تا ساختار این سمینار شکل بگیرد و اینک به درختی
تنومند تبدیل شده است .طبق نظر سنجی صورت گرفته ،بسیاری از
شرکتکنندگان در این سمینار ،آن را مفید دانسته و استفاده خوبی
از آن بردهاند اما اینک چالشی پیش روی ماست و آن هم تعدد
سمینارها و کنگرههای برگزار شده در کشور میباشد که این موضوع
میتواند باعث دلزدگی و خستگی شرکتکنندگان در این برنامهها
شود .شاید همین چالش بود که متولیان امر را بر این داشت تا
فکری به حال این اوضاع کنند؛ به همین دلیل دور هم جمع شدهایم
و میخواهیم بدانیم سمینار فارابی را برای سال آینده و سالهای
آتی چگونه برگزار کنیم .زیرا ما هم میخواهیم با مراکز دیگر چشم
پزشکی کشور همکاری داشته باشیم و هم بالندگی خودمان را حفظ
کنیم .به همین علت از صاحبنظران و پیشکسوتان میخواهیم تا با
نظرات خود ما را یاری کنند».
سپس دکتر جباروند نظر خود را در زمینه برگزاری سمینار سالیانه
10
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فارابی بیان کرد .وی گفت« :شاید حدود دو سال است که در انجمن
چشم پزشکی ایران موضوع تعدد سمینارها در سطح کشور مطرح
است و اکثرا میگویند مطالب ارائه شده در این سمینارها تکراری
است .همچنین تعداد شرکتکنندگان نیز به نسبت چندین سال
گذشته ،کمتر شده و شرکتها و حامیان مالی سمینارها نیز توانایی
حمایت از این تعداد برنامه را ندارند؛ به همین دلیل بر آن شدیم تا با
همکاری سایر مراکز چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سطح
تهران و البته با حفظ جایگاه فارابی ،اقدام به برگزاری یک سمینار
مشترک و مستقل از انجمن نماییم .اعتقاد شخص من این است که
این اقدام به نفع بیمارستان فارابی است ».دکتر جباروند در ادامه
صحبتهای خود گفت« :در حال حاضر سایر مراکز چشم پزشکی
به این مساله اعتقاد دارند که بیمارستان فارابی بیشترین سهم را در
زمینه چشم پزشکی کشور دارد و این بایستی حفظ شود و دلیل این
است که ما خود را به اثبات رساندهایم و من امیدوارم در این جلسه
بتوانیم به جمعبندی خوبی برسیم».
در ادامه جلسه دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی به بیان
نظرات خود پرداخت .وی ضمن تشکر از اساتید و پیشکسوتان حاضر
در جلسه گفت« :بسیار خوشحالم که این جلسه برای تصمیمگیری
در رابطه با مهمترین و رسمیترین رویداد سالیانه بیمارستان فارابی
تشکیل شده و از دکتر فخرایی تشکر میکنم که به موقع از همه
اساتید و پیشکسوتان برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل
آوردند .ما معتقدیم باید نظرات اعضای هیئت علمی و پیشکسوتان
و در جای خود دستیاران را داشته باشیم تا با نظر مشورتی بتوانیم
کارها را اداره کنیم و مطمئن هستم در آینده جلسات بیشتری را
پیرامون اداره بیمارستان و گروه چشم پزشکی برگزار خواهیم کرد
تا بتوانیم بازده بهتری داشته باشیم ».وی در ادامه گفت« :نظر بنده
این است که سمینار سالیانه فارابی نه تنها در سال آینده بلکه تا
آخر باید همانند سابق برگزار گردد .همچنین برای هرچه بهتر شدن
نحوه برگزاری و افزایش تعداد شرکتکنندگان باید بازنگریهایی در
برنامهریزی این سمینار صورت پذیرد».
در ادامه سایر اساتید حاضر در این جلسه نظرات و پیشنهادهای خود
را ارائه نمودند؛ در پایان و پس از رای گیری از حاضران ،مقرر گردید
سمینار سالیانه فارابی همانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
در حضور دیگران پچپچ نکنیم.

تازههای چشم پزشکی در بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
بیست و سومین سمینار سالیانه بیمارستان
چشم فارابی از ششم تا هشتم اردیبهشت
 1396در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
دکتر سیدمحمدناصر هاشمیان ،دبیر
علمی بیست و سومین سمینارسالیانه
فارابی ،با اشــاره به عـــنوان سمینار
« »ophthalmology updatesاظهار داشت:
«سعی شده موضوعات برای ارائه در سمینار
بهروز باشد و موارد نادر ،چالش برانگیز و
جالب معرفی شوند».
وی ادامه داد« :به علت تعداد باالی مخاطبان،
تمام سعی ما در برگزاری سمینار در باالترین
سطح کیفیت خواهد بود».
دبیر علمی بیست و سومین سمینار فارابی
درخصوص شیوه ارائه مطالب ،تعداد و
نحوه توزیع سخنرانیها اظهار داشت:
«ارائه مطالب علمی در قالب سخنرانی و
سمپوزیوم خواهد بود و بنابر چارچوب رایج
سمینارهای فارابی ،امسال هم تمام جنبههای
علم چشم پزشکی در نظر گرفته شده و از
تمام بخشهای فوق تخصصی سخنرانی
خواهیم داشت .البته تعداد سخنرانیها و
سمپوزیومها با توجه به حجم هر گروه
متفاوت خواهد بود».
دکتر هاشمیان افزود« :مثال در گروه
رتین و قرنیه هریک سه سمپوزیوم و
در سایر گروهها به تناسب یک یا دو
سمپوزیوم در نظر گرفته شده است.
عالوه برآن کارگاههایی برای آشنایی بیشتر

شرکتکنندگان با روشها و
تکنیکهای درمانی و جراحی
طراحی شده است .همچنین
طبق روال همیشگی برنامه
صبحانه علمی هم خواهیم
داشــت که در واقـــع
 Expert meetingاست و
تمام متخصصین تراز اول
کشور در آن حضور دارند و
همکاران میتوانند رودررو
و حضوری سواالتشان را
مطرح نمایند».
دبیر علمی سمینار ،برگزاری
ویدئو ژورنال را یکی از بخشهای جالب
سمینار قلمداد کرد و گفت« :یکی از
برنامههایی که توجه زیادی برای برگزاری با
کیفیت آن شده است بخش ویدئو ژورنال
است و جوایز نفیسی برای سخنرانان و
شرکت کنندگان آن در نظر گرفته شده است».
وی نوآوری را از مشخصات ذاتی
سمینارهای فارابی دانست و افزود« :ارائه
آخرین دستاوردهای علمی از اصول سمینار
فارابی است».
برگزاری برنامه پرستاری و سمینار کاربرد
سلولهای بنیادی در چشم پزشکی،
سمینارهایی هستند که به گفته دکتر هاشمیان
همزمان با بیست و سومین سمینارسالیانه
فارابی در هتل المپیک برگزار خواهد شد و
مخاطبین خاص خود را دارد.

دکتر هاشمیان برگزاری سمینار فارابی را
فرصتی استثنایی برای چشم پزشکان سراسر
ایران دانست تا از دانش و تجربیات برترین
اساتید چشم پزشکی کشور استفاده نمایند
و افزود« :با توجه به افزایش تعداد فلوها
و فوق تخصصی شدن چشم پزشکی،
برگزاری سمینار فرصتی خواهد بود تا
همکاران چشمپزشک با بحثهای روز
سایر بخشهای چشم پزشکی نیز آشنا
شوند و مطمئنا برایشان جذاب خواهد بود.
همچنین چشمپزشکانی که در مناطق دور
دست و محروم هستند میتوانند مشکالت و
چالشهای خود را با اساتید و سایر همکاران
مطرح و مشاوره الزم را بگیرند و بیماران
خود را مدیریت و درمان کنند».

جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی سمینار سالیانه
فارابی با حضور دکتر سیدحسین صدرالسادات،
رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر قاسم فخرائی،
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،دکتر مهدی صنعتکار ،قائم مقام
ریاست بیمارستان فارابی؛ رنجبر ،مسئول امور
مالی بیمارستان فارابی و نمایندگان شرکت های
تجهیزات پزشکی فعال در حوزه چشم پزشکی
روز چهار شنبه  ۸دی ماه  ۱۳۹۵در سالن آمفی
تئاتر پروفسور شمس برگزار شد.
دکتر صدر السادات در این جلسه با ابراز
خوشوقتی از تعامل سازنده شرکتها در
برگزاری هرچه بهتر سمینار فارابی ،اظهار
داشت« :قطعا این تعامل در چشم انداز
همکاریهای طرفین نقش مثبتی خواهد
داشت .وی همچنین بر گسترش همکاریهای
فیمابین تاکید نمود».
رییس بیمارستان فارابی برپایی نمایشگاه

تجهیزات چشم پزشکی را در زمان برگزاری
سمینار برای آشنایی چشم پزشکان با
تکنولوژیهای جدید مفید و موجب تنوع در
کار دانست.
در ادامه دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران به برگزاری
بیست و سومین سمینار فارابی در اردیبهشت
 ۹۶اشاره نمود و گفت« :این سمینار به اعتراف
همه از کیفیت علمی خوبی برخوردار است و با
رشد کمی و کیفی سالهای اخیر مورد استقبال
همکاران چشم پزشک قرار گرفته است».
وی محتوای علمی باال ،مکان و زمان مناسب
برگزاری و مدیریت متمرکز را از عمده علل
استقبال چشم پزشکان از سمینار دانست و
گفت« :طبق نظر سنجیهای صورت گرفته،
همکاران سمینار فارابی را از کنگرههای
سراسری کاربردی تر ارزیابی نمودهاند و به
همین دلیل هم هر سال شاهد حضور تعداد

زیادی از همکاران چشم پزشک ،اپتومتریست
و پرستار را در سمینار هستیم».
دکتر فخرایی به لزوم تعامل گروههای چشم
پزشکی دانشگاههای سه گانه تهران اشاره کرد
و آن را مایه ادامه حیات این سه گروه دانست و
گفت« :سمینار فارابی میراث ارزشمند پروفسور
شمس است و حفظ و ارتقای آن وظیفه ما
در گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران میباشد».
وی افزود بنده همین جا اعالم میکنم سمینار
سالیانه فارابی به قوت و حتی پر بارتر و
باکیفیتتر از قبل ادامه خواهد داشت و
همکاری و همراهی شرکتهای محترم در این
زمینه قطعا موثر خواهد بود.
در ادامه جلسه قرعهکشی و انتخاب محل
استقرار شرکتها در نمایشگاه انجام و
شرکتهای حامی برگزاری سمینار بیست و
سوم فارابی مشخص شدند.

جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی
بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد

در حضور دیگران آدامس نجویم.
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بـرگـزاری جلسه مشـترک
کمیتههای علمی و اجرایی
بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی روز شنبه ۲۳
بهمن  ۱۳۹۵در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی نشست مشترک برگزار کردند؛
در این نشست که با حضور دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی و دبیر کمیته
اجرایی سمینار؛ دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر
هاشمیان ،دبیر علمی بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی برگزار شد .اعضا در مورد تدوین
برنامههای علمی و مسائل اجرایی سمینار به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست موضوع ادغام سمینارهای چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر
در تهران مجددا مطرح شد و اعضا پس از بحث و گفتگو ،بیانیهای در این خصوص
صادر نمودند .گفتنی است رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ،قائم مقام ریاست ،معاونین
آموزشی و پژوهشی و روسای بخشهای بیمارستان فارابی در این جلسه حضور حضور
داشتند .متن بیانیه بدین شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
همکاران ارجمند ،دوستان و یاران همراه
با عرض سالم و ادای احترام و آرزوی سالمت و شادکامی برای همه
همانگونه که مستحضر هستید سمینار سالیانه بیمارستان فارابی که نزد همگان به عنوان میراثی
گرانسنگ و بی نظیر از بزرگان چشم پزشکی این مرز و بوم شناخته میشود هر سال در
اردیبهشت ماه برگزار گردیده و به دالیل متعدد من جمله محتوای علمی باال ،زمان و مکان
مناسب و وجود برنامه های تفریحی -ورزشی مفرح مورد استقبال وسیع همکاران ارجمند
قرار گرفته است.
در سال پیش رو برگزاری این سمینار با چالش پیشنهاد ادغام در سایر کنگرههای چشمپزشکی
دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران مواجه شد که این پیشنهاد مورد استقبال همکاران
ما در بیمارستان فارابی قرار نگرفت و با رای اکثریت قریب به اتفاق اعضای گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مقرر گردید که این همایش کما فی السابق و توسط
اعضای هیات علمی بیمارستان فارابی و با مشارکت و همکاری سایر مراکز و گروههای چشم
پزشکی کشور برگزار گردد و مراتب فوق طی مکاتبهای خدمت دبیر کل محترم انجمن چشم
پزشکی ایران نیز اطالع داده شد؛ در این رابطه جلسه ای نیز در آبان ماه سال جاری در محل
انجمن چشم پزشکی و با حضور مدیران گروههای چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی
مستقر در تهران برگزار گردید و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر شد و تصمیم بر آن شد
که در سال آتی سمینارهای دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران کماکان به صورت
مستقل برگزار گردد.
متاسفانه در هفتههای اخیر شاهد اعالم تاریخهایی به عنوان زمان برگزاری کنگره بهاره
انجمن چشم پزشکی در خردادماه و سپس در فروردین ماه  ۹۶بودهایم که موجب تعجب
و حیرت ما و نیز سردرگمی همکاران گردیده است؛ به دنبال این موضوع ،مجموعه فارابی
ضمن اعتراض به این تصمیم ،خواهان تغییر تاریخ برگزاری کنگره فوق گردید که مورد
اجابت واقع نشد؛ لذا با کمال تاسف اعالم میداریم با توجه به قرابت زمانی برگزاری کنگره
فوق با سمینار سالیانه فارابی ،امکان مشارکت خانواده فارابی در کنگره فوق وجود نداشته
و معتقدیم که این روند تصمیمگیری به مشارکت اعضا و دوستداران فارابی در کنگره پاییزه
انجمن چشم پزشکی نیز لطمه وارد نموده و آن را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
لذا ضمن درخواست مجدد از انجمن چشم پزشکی برای تغییر تاریخ برگزاری کنگره مذکور،
به گونهای که امکان انتخاب آزادانه جهت شرکت در هر دو کنگره فراهم گردد ،به اطالع
همکاران گرامی میرساند که سمینار سالیانه بیمارستان فارابی به روال سالهای گذشته و
با مشارکت و پشتیبانی وسیع همکاران ارجمند و یاران گرامی در تاریخ  ۶تا  ۸اردیبهشت
ماه  ۹۶در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد و بدینوسیله از تمامی همکاران عزیز برای
شرکت در این سمینار دعوت به عمل میآید.
با کمال احترام
دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدناصر هاشمیان ،دبیر علمی بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی
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دکتر ساسان مقیمی
پژوهشگربرگزیده
هجدهمین جشنواره ابنسینا
هجدهمین جشنواره ابن سینا با حضور
دکترملکزاده و دکتر الریجانی معاونین
تحقیقات و فناوری و آموزشی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
دکتر علی جعفریان ،رییس دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،اعضای هیئت رییسه،
نفرات برگزیده و جمعی از اساتید و
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در
سه محور آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات
برگزارشد؛ در بخش آموزش  ۱۶نفر،
پژوهش  ۱۶نفر و در بخش ارائه خدمات
هم  ۳نفر به عنوان برگزیده انتخاب و تقدیر
شدند.
در بخش علوم پایه حوزه پژوهش ،دکتر
نیما رضایی ،متخصص ایمونولوژی بالینی،
دکتر فرشاد فرزادفر ،متخصص جمعیت
و بهداشت جهانی به عنوان پژوهشگر
برگزیده معرفی و انتخاب شدند.
در بخش علوم بالینی ،دکتر ساسان مقیمی
فلوشیپ گلوکرم به عنوان پژوهشگر
برگزیده و دکتر مهدی خوبیشورکائی،
متخصص شیمی آلی و دکتر عرفان امینی،
متخصص ارولوژی به عنوان پژوهشگر
جوان برگزیده ،تقدیر و تجلیل شدند.
امید امینیان ،غالمرضا پوریعقوب و رامین
مهرداد به عنوان پژوهش برگزیده مرتبط با
صنعت و جامعه انتخاب شدند.
ارزیابی اثرات درمانی اسیدهای چرب
امگا( ۳-ایکوزاپنتاانوئیک اسید و دو
کوزاهگزانوئیک اسید) روی آنمی و
وضعیت تغذیه ای در بیماران همودیالیزی
افسرده :کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل
شده با پالسبو توسط افشین قرهخانی به
عنوان پایاننامه پژوهشی برگزیده معرفی
شد.
سنتز چندسری از مشتقات جدید آکریدون
و ارزیابی بیولوژیک آنها از مریم محمدی
خاناپشتانی ،تهیه و ارزیابی سیستم میسل
پلیمری جدید بر پایه هیالورونیک اسید
و فسفولیپید جهت دارورسانی هدفمند
پاکلی تاکسول از ابراهیم سعادت حسینی و
بررسی توجه پایدار دیداری و شنیداری و
ارتباط آن با تنوع رژیم غذایی ،اندازه های
تن سنجی و وضعیت آنتی اکسیدانی خون
در زنان سالم از فریده شیرآسب به عنوان
پایان نامه پژوهشی برگزیده معرفی شد.
دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان
فارابی و دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم،
در پیامهای جداگانهای این موفقیت را به
ایشان تبریک گفتند.

از تلفن همراه بی اندازه استفاده نکنیم.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز حسابدار در دانشگاه

سومین جشن بزرگداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،بهپاس قدردانی از زحمات یکساله کارکنان مالی دانشگاه،
همدلی ،یکپارچگی و تعامل مستمر این کارکنان برای سومین سال
متوالی ،عصر روز یکشنبه  ۲۸آذر  ،۹۵در سالن آمفیتئاتر ستاد
دانشگاه برگزار شد.
دکتر جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در این مراسم
ضمن تبریک میالد پیامبر رحمتص و امام جعفر صادقع به عنوان
زینت بخش ایام ربیع االول ،به اجرای حسابداری تعهدی توسط
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین سازمانی که برنامه را
پیگیری ،اجرا و به نتیجه رساند اشاره کرد وآن را حرکتی تعیین
کننده و بزرگ خواند و گفت« :حسابداری تعهدی برای ما که
تصمیمگیری میکنیم ،یک ابزار مدیریتی بسیار ارزشمند است .برای
اینکه بدانیم در چه شرایطی حرکت میکنیم و کجای عملیات مالی
قرارگرفتهایم .وضع درآمدهایمان به چه نحوی است و در نهایت
قیمت تمام شده یک خدمت چیست ،راهی بهجز این مسیر وجود
نداشت که طبعا راه دشواری برای دانشگاه بود».
رییس دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر در مدت زمانی کوتاه
میتوان اطالعات مورد نیاز را از مدیریت مالی اخذ کردگفت« :قبل
از اجرای سیستم تعهدی وقتی اوضاع مالی را میپرسیدم ،میزان
تعهدات ،میزان نقدی دانشگاه ،بدهیها و سایر اطالعات مالی کامال
مشخص نبود .عمال بدون حسابداری تعهدی از گردش مالی خبر
نداشتیم و کل اطالعاتی که از مجموعه مالی دانشگاه داشتیم ،شامل
یک دفتر حسابداری و دستهای از اعداد و ارقام بود.
دکتر جعفریان با بیان اینکه قضاوت مدیران بر اساس اطالعات ثبت
شده در نرمافزار مالی است ،گفت« :نرمافزار بهتنهایی کارایی ندارد و
از حسابدار انتظار میرود تا در عین درستکاری ،در ثبت اطالعات
دقت داشته باشد .دقت عملیاتی ما حاصل تالش شما است و به
دلیل زحمات شما است که هنگام پاسخگویی به دیوان محاسبات و
بازرسی ،آمار درستی داریم».
وی ضمن تشکر از زحمات کسانی که در طراحی این کار و عملی
شدن ایده شراکت داشتند ،تصریح کرد« :این نرمافزار ،نرمافزاری
قابلاعتماد است که از خارج از سازمان نیز متقاضی دارد .هدف ما
پیشرفت داشگاه و به طریق اولی کشور است .همه باید در شغلی که
به باورهای دیگران حمله نکنیم.

داریم عالوه بر کسب درآمد به فکر پیشرفت کشور باشیم .اگر همه
ما این دیدگاه را داشته باشیم ،شک نکنید که ایرانی بسیار آبادتر و
سرافرازتر از آنچه اکنون وجود دارد ،خواهیم داشت».
در بخشی از این مراسم ،حمید رنجبر ،رییس حسابداری بیمارستان
فارابی به نمایندگی از حسابداران سخنان خود را با ذکر حدیثی
گوهربار از پیامبر اکرمص مبنی بر این که «خویشتن را محاسبه کنید
قبل از آنکه بهحساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از آنکه
شما را وزن کنند و آماده شوید براى عرضه بزرگ در قیامت» ،آغاز
کرد و در ادامه از اهمیت علم حسابداری بر تصمیمات اقتصادی
کشور و کاربرد آن در سازمان سخن گفت.
وی استفاده هوشمندانه از حسابداری در موارد مختلف و ارتقای
نرمافزاری حسابداری را از مهمترین اتفاقات اخیر دانست و با بیان
اینکه اگر حمایت مسئوالن دانشگاه نبود این امکان پیشرفت وجود
نداشت ،به نمایندگی از حسابداران دانشگاه از زحمات مدیر امور
مالی دانشگاه تشکر کرد.
رنجبر ابراز امیدواری کرد تا حسابداران با استفاده از تجربه خود
گامهای مستحکمتری برای تداوم حسابداری تعهدی بردارند.
در پایان این مراسم ،نشان افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران به
دکتر ابوالحالج ،رییس بودجه پایش عملکرد وزارت بهداشت؛ دکتر
خردمند ،معاون بینالملل دانشگاه؛ دکتر بیگلر ،مدیر کل نظارت و
ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ،دکتر
خراسانی ،رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی ،به عنوان بزرگان و
بنیانگذاران حسابداری تعهدی دانشگاه تقدیم شد.
همچنین از زحمات بازنشستههای سال  ۹۴با اهدای لوح تقدیر،
قدردانی شد.
در ادامه چهار تن از کارکنان حوزه مالی به عنوان حسابدار نمونه
تقدیر شدند.
مراسم با پخش کلیپ و رونمایی از ماژول تحت وب حقوق و
دستمزد و سامانه حسابداری تعهدی به پایان رسید.
توضیح اینکه در این مراسم ،دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه؛ دکتر
توکلی ،معاون توسعه؛ آزاده چترروز ،مدیر امور مالی؛ دکتر مسعود
ابوالحالج ،رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت و
کارکنان حوزه مالی دانشگاه شرکت داشتند.
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بازدید ارزیابان سازمان بیمه سالمت از بیمارستان فارابی

ارزیابان اداره نظارت و ارزشیابی بیمه
سالمت استان تهران ،روز چهارشنبه ۲۰
بهمن  ۱۳۹۵با حضور در بیمارستان فارابی،
نحوه ارائه خدت به بیمه شدگان را مورد
بررسی قرار دادند.
در ابتدای این بازدید ،جلسه معارفهای با
حضور دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست
بیمارستان فارابی ،در سالن شورا برگزار
شد .دکتر صنعتکار ضمن خوشامد گویی
به معرفی بیمارستان فارابی پرداخت و آمار
کوتاهی از خدمات بیمارستان ارائه کرد.
قائم مقام رییس بیمارستان با اشاره به تعامل
و همکاری خوب و نزدیکی بسیار خوبی
که تا به حال بین بیمارستان وسازمان بیمه
سالمت بوده است ،ابراز امیدواری کرد این
بازدید نتایج خوبی برای دو طرف به ارمغان
بیاورد و باعث پیشرفت بیمارستان فارابی و
ارتقای خدمت رسانی به مراجعین گردد.
وی همچنین به گوشهای از برنامههای
توسعهای بیمارستان فارابی برای ارائه بهتر
خدمات اشاره کرد و از ارزیابان درخواست
کرد راه حلهای مناسبی برای کاهش
کسورات بیمارستانی پیشنهاد دهند.
جعفریان ،رییس اداره نظارت و ارزشیابی
بیمه سالمت استان تهران ،نیز در این
جلسه با قدردانی از همکاری بیمارستان
فارابی از ارائه خدمات به بیمهشدگان این
14
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سازمان گفت« :بیمارستان فارابی بیستمین
بیمارستانی است که در این دوره مورد
بازدید تیم ارزیابی قرار میگیرد».
وی تاکید کرد« :این مالقات بازرسی
نیست .بازدیدی است که با هدف نزدیک
کردن دیدگاهها و برداشتهای طرفین از
کتاب ارزشیابی نسبی و بخشنامهها و
تفاهمنامههای ابالغ شده است».
رییس اداره ارزشیابی و نظارت بیمه سالمت
تهران ،بیمارستان فارابی را جزء پنج
بیمارستانی که بیشترین پرداختی را از این
سازمان دارند محسوب نمود و این امر را
ناشی از ویژگی سرویس دهی آن دانست.
وی این میزان تاخیر در پرداخت بیمه ها را
بی سابقه خواند و افزود« :دالیل متعددی
در این تاخیر دخیل است .اجرای طرح
تحول سالمت سیاست کلی نظام است و
همه ما ملزم به اجرای آن هستیم ولی برخی
رخدادهای پیش بینی نشده مانند بیشتر شدن
بیمهشدگان از میزان پیشبینی شده ۷/۵
میلیون نفر به  ۱۱میلیون نفر ،افزایش تعرفه
بستری از  ۴تا  ۵برابر پیش بینی شده به
 ۷تا  ۸برابر موجب شد تا این مشکالت
پیش آید .البته مواردی مثل تخلفات بیمهای
(استفاده نابهجا از دفتر سایرین و )...هم
بخش دیگری از مشکالت است.
بهنامی ،سرتیم ارزیابی هم رضایتمندی

بیمهشدگان از بیمارستان فارابی را نشانه
ارائه خوب خدمت در این مرکز دانست و
گفت« :امیدوارم با همفکری و همکاری هم
بتوانیم این خدمات را ارتقا دهیم».
وی برخورد خوب و بهرهمندی از خدمات
با کیفیت با هزینه های قابل پرداخت را توقع
بیمه شدگانی خواند که از اقصی نقاط کشور
به مراکز درمانی مانند فارابی مراجعه می کنند.
کارشناس اداره بیمه سالمت استان تهران
همچنین اظهار داشت« :ما در واقع نمایندگان
بیمهشدگان هستیم و دفاع از حقوق آنان وظیفه
ماست .این امر هم تنها با دلسوزی مراکز
درمانی و اداره بیمه سالمت میسر میشود».
وی در ادامه اطالعات استخراج شده از
سامانه بیمه سالمت را ارائه کرد.
پیران ،مسئول امور اداری؛ رنجبر ،مدیر مالی
و منتی ،سرپرست روابط عمومی بیمارستان
هم در این جلسه حضور داشتند.
تیم ارزیابی سپس در واحدهای داروخانه
مرکزی و اورژانس ،درمانگاه و بخش اورژانس،
درمانگاه عمومی ،بخش  ،ICUآزمایشگاه و
بخش تصویربرداری حضور یافتند و به بررسی
نحوه ارائه خدمات به بیمهشدگان و مدارک و
مستندات موجود پرداختند.
در انتها جمعبندی و گزارش ارزیابان طی
جلسهای در سالن شورای بیمارستان ارائه
شد.

کار خوب دیگران را تحسین کنیم!

ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد
عملکرد مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران روز سه شنبه ۵
بهمن  ۱۳۹۵توسط گروه ارزشیابی معاونت
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ارزیابی شد.
دکترسیدحسینصدرالسادات،رییسبیمارستان
فارابی ،در ابتدای جلسه از تالش تمام افرادی
که در تاسیس و توسعه مرکز تحقیقات چشم
پزشکی سهم داشتهاند از جمله دکتر سیدحسن
هاشمی ،دکتر علی صادقیطاری و دکتر محمد
ریاضیاصفهانی قدردانی کرد.
وی همچنین به نقش ویژه دکتر جباروند
در این زمینه اشاره کرد و گفت« :ایشان
طی مدت نسبتا طوالنی که از عمر مرکز
تحقیقات چشم پزشکی میگذرد ،توجه
خاص و حمایت همه جانبهای از این مرکز
داشته و کمک شایانی برای فراهم نمودن
امکانات و رشد آن نمودهاند».
دکتر صدرالسادات اظهار داشت« :مرکز
تحقیقات چشم پزشکی در زمان ریاست دکتر
الشیئی نیز با قوت به کار خود ادامه داده است».
رییس بیمارستان فارابی همجواری مرکز
تحقیقات چشم پزشکی با بیمارستان فارابی
را یک نقطه مثبت برای آن ارزیابی نمود و
افزود« :متاسفانه مرکز تحقیقات فاقد بودجه
مستقل است و اگر امکانات بیمارستان فارابی
نباشد عمال قادر به ادامه حیات نخواهد بود».
وی اضافه کرد« :امکاناتی که در بازدید
میدانی از بخشهای تحقیقاتی خواهید دید
توسط بیمارستان فارابی در زمان ریاست
دکتر جباروند تهیه شده است که انصافا کاری
بزرگ و دشوار بوده است و جای تقدیر دارد».
دکتر صدرالسادات با بیان اینکه کمکهای
بیمارستان فارابی به مرکز تحقیقات تا
زمان اختصاص بودجه مستقل همچنان
ادامه خواهد یافت ،ابراز امیدواری کرد تیم
ارزیابی مساله لزوم اختصاص بودجه به
مرکز تحقیقات را منعکس نماید.
وی با اشاره به ماهیت کارهای پژوهشی که
نتایجی ناملموس و دیربازده برای مدیران
دارد ،گفت« :همین موضوع موجب کم لطفی
مدیران درحمایت از بخشهای پژوهشی
میشود ولی ما مرکز تحقیقات چشم پزشکی
را جزیی از بیمارستان میدانیم و با قوت از
آن حمایت میکنیم».
دکتر صدرالسادات ابراز امیدواری کرد با
رهنمودهایی که در این بازدید ارائه میشود
مرکز تحقیقات در آینده جایگاه برتری را
کسب نماید تا همه و بویژه بیماران و مراکز
علمی از نتایج آن بهرهمند شوند.
در ادامه دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه ،نیز ضمن

خوشامدگویی از فرصت ایجاد شده برای
آشنایی با شیوه جدید ارزشیابی مراکز
تحقیقاتی ابراز خشنودی کرد و از تالشها و
همکاری دکتر جباروند در حمایت مادی و
معنوی از این مرکز تقدیر نمود.
وی همچنین از دکتر صدرالسدات ،رییس
جدید بیمارستان فارابی و دکتر فخرایی،
مدیر جدید گروه چشم پزشکی به خاطر
همکاری با مرکز تحقیقات تشکر کرد و آن
را تنها سرمایه مرکز دانست.
دکتر الشیئی افزود« :ما هم خود را از بدنه
فارابی میدانیم کما اینکه فعالیتهای مرکز
تحقیقات عمدتا توسط اعضای هیئت علمی
آموزشی بیمارستان فارابی انجام میشود».
وی یادی از دکتر صادقیطاری و دکتر
ریاضی ،روسای پیشین مرکز تحقیقات چشم
پزشکی نمود و تاریخچه کوتاهی از تاسیس
و روند رشد آن را ارائه کرد.
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی گفت:
«تا همین اواخر معاونت پژوهشی بیمارستان
و مرکز تحقیقات با هم و به صورت ادغام
شده فعالیت میکردند .بخشی از فعالیتها
مربوط به پایان نامههای دستیاری ،فلوشیپی
و دانشجویی بود و بخشی هم مربوط به
فعالیتهای کالن و استراتژیکی است که بر
اساس نقشه راه مرکز تحقیقات برنامهریزی
و اجرا میشد؛ مثل اعتبار بخشی بخش
تحقیقات و Transitional Ophthalmology
و بحث ارتباط با علوم پایه.
وی تاسیس پژوهشکده بینایی را در راستای
همین دیدگاه کالن و آینده نگر دانست که به
عملی شدن اهداف تعیین شده کمک شایانی
نموده است.
دکتر الشیئی در ادامه اظهار داشت« :با

بعد از اطمینان از صحت مطلب آن را بیان کنیم!

تغییرات اخیر سیستم مدیریتی بیمارستان و
گروه چشم پزشکی ،بخشهای دانشجویی
و دستیاری به معاونت پژوهشی بیمارستان
محول شده و مرکز تحقیقات چشم پزشکی
در مباحث مرتبط با قطب علمی و آزمایشگاه
جمعیتی و  ...مشارکت خواهد داشت».
وی همچنین توضیحاتی در مورد ساختار
شورای پژوهشی بیمارستان ارائه کرد.
سپس ارزیابان از کریدور سیمای کیفی
عملکرد مرکز تحقیقات بازدید کردند و با
حضور در پژوهشکده علوم بینایی و واحد
فراهمآوری سلولهای بنیادی با زیرساختها
و آزمایشگاههای پژوهشی مرکز تحقیقات
چشم پزشکی آشنا شدند.
درتیم ارزشیابی کیفی دکتر رضا دانا ،مسئول
بخش چشم پزشکی موسسه توسعه و
تحقیقات دانشگاه هاروارد؛ دکتر اولیاء ،باقری
و فالحت کارشناسان معاونت تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت ،دکتر احمدیه و
دکتر نیکاقبالی از دانشگاههای شهید بهشتی
و علوم پزشکی ایران حضور داشتند.
دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان
فارابی؛ دکتر الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم پزشکی؛ دکترفخرایی ،مدیر گروه
چشم پزشکی؛ دکتر قاسمی و دکتر رجبی
معاونان آموزشی و پژوهشی بیمارستان
فارابی ،دکتر سیدفرزاد محمدی و دکتر
روحیپور ،معاونان پژوهشی و بین الملل
مرکز تحقیقات چشمپزشکی؛ دکتر جباروند،
دکتر ناصر هاشمیان و دکتر علیپور اعضای
هیئت علمی بیمارستان فارابی و جمعی از
پژوهشگران مرکز تحقیقات چشم پزشکی
در این ارزیابی حضور داشتند و به سواالت
ارزشیابان پاسخ دادند.
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دكترساسان مقيمی
پژوهشگربرتربالينی هجدهمين جشنواره ابن سينا
با معرفی دکتر ساسان مقیمی ،عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
به عنوان پژوهشگر برتر بالینی هجدهمین جشنواره ابن سینا ،برگی
دیگر به دفتر افتخارات خانواده بزرگ فارابی افزوده شد.
دکتر ساسان مقیمی متولد سال  ۱۳۵۳است .دانشآموخته بیمارستان
فارابی ،فلوشیپ گلوکوم از دانشگاه  UCLAو دارای مدرک تخصصی
تصویربرداری گلوکوم از دانشگاه  UCSFسانفرانسیسکو؛ در حال حاضر
هم با مرتبه استادی ،هیئت علمی گروه گلوکوم بیمارستان فارابی میباشد.
تا کنون حدود  ۱۱۵مقاله توسط دكتر مقيمي در مجالت معتبر به چاپ
رسيده است که بیش از  ۴۰مقاله آن در بهترین مجالت چشم پزشکی
دنیا بوده است .وی با  ۵۸۰استناد ۳۴۲ ،استناد بدون خوداستنادی
(شهریور )۱۳۹۴و  H-index=۱۵پس از دکتر هــاشمی ،باالتــرین
 H-indexرا در میان اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی داراست.
پژوهشگر برتر جوان پانزدهمین جشنواره ابن سینا درسال ،۱۳۹۲
پژوهشگر برتر جوان جشنواره علوم بینایی شمس در سال ،۱۳۹۱
دارای پژوهش برتر جشنواره علوم بینایی شمس در سال،۱۳۹۴
رتبه اول بورد چشم پزشکی و رتبه اول آزمون دستیاری بخشی از
افتخارات دکتر مقیمی است .وی معاونت آموزشی بیمارستان فارابی
و ارزیاب آموزشی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران را نیز
در کارنامه اجرایی خود دارد.
از مهمترين فعاليتهاي تحقيقاتي دكتر مقيمي ميتوان به پروژ ه �Far
 abi Angle Closure Studyكه به بررسي بيماران با گلوكوم زاويه
بسته ميپردازد و تاكنون  ۱۵مقاله در مجالت معتبر خارجی از آن
چاپ شده است ،همچنين پروژه Farabi Glaucoma Imaging Study
كه به بررسي سر عصب ،كوروييد و رتين بيماران در انواع گلوكوم
ميپردازد و در آن از Image Processingهاي پيشرفته استفاده
ميشود ،اشاره كرد .اخیرا در بزرگترین پروژه ژنتیکی جهان در
بیماران  Pseudoexfoliativeبا بیش از ۱۵مرکز معتبر دنیا همکاری
داشته است که نتایج آن برای چاپ در مجله Nature Genetics
پذیرفته شده است.
دکتر مقیمی تمرکز بر یک موضوع و کار در یک زمینه مشخص را
دلیل موفقیتهای علمی خود میداند و معتقد است این امر موجب
شناخته شدن پژوهشگر در آن عرصه و کسب اعتبار میشود.
وی از همکاری تحقیقاتی خود با چند مرکز معتبر بین المللی که
موجب شناسایی بیشتر بیمارستان فارابی در عرصه چشم پزشکی
دنیا شده است ابراز خوشحالی نمود.
دکتر مقیمی تولید ثروت را از نتایج غیر مستقیم فعالیتهای پژوهشی
دانست و تاکید کرد« :شخصا با انجام پژوهش صرفا برای تولید
ثروت موافق نیستم ،گرچه ممکن است به این جایگاه هم برسیم.
بلکه معتقدم تالش اصلی ما به عنوان دانشمند و عضو هیئت علمی
باید معطوف به کشف زوایای ناشناخته دانش باشد تا کم کم در
عرصه علم و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم».
وی مطالعات بنیادی را حوزهای از دانش دانست که در تمام مراکز معتبر
دنیا ،پژوهشگران به آن میپردازند و افزود« :وقتی ما روش درمانی را به
عنوان روش بهتر معرفی میکنیم ناگزیر به ارائه شواهد معتبری هستیم
که بهتر است توسط خودمان جمع آوری شده باشد .عمیقا معتقدم یک
فرد آکادمیک باید شواهد مورد نیاز برای اثبات نظریهاش را شخصا
تولید و ارائه کند .استناد به تجربیات دیگران حتی خبرگان ،یک شاهد
درجه سه محسوب میشود و هرچه شما تحقیقات بیشتری داشته باشید
با  Evidenceباالتری نظر خود را به عنوان یک محقق چشم پزشک به
دیگران اعالم خواهید کرد؛ به هر حال همه تحقیقات بنیادی به تولید
راه پیدا نمیکنند حتی به طور مستقیم به کلینیک هم راه نمییابند ولی
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در آینده ممکن است از آنها استفاده شود.برای مثال مطالعات ژنتیک که
در وهله اول شاید اصال درآمدزایی نداشته باشند ولی االن ژن درمانی
یکی از راههای پیشگیری و درمان بیماریها شده است».
پژوهشگر برتر جشنواره ابن سینا در مورد چالشهای پیش روی پژوهش
اظهار داشت« :البته پژوهش کاری سخت است و مشکالتی دارد؛ مثال
پژوهش زمانبر است و برای آن باید وقت گذاشت .این امر مستلزم
کاهش بار کار کلینیکی و چشم پوشی ازخیلی امکانات مالی است».
دکتر مقیمی که تجربه کار با مراکز تحقیقاتی متعددی را در امریکا
دارد ،در مورد دیدگاه آنان در قبال وضعیت پژوهش در ایران میگوید:
«اخیرا با یکی از اساتید در یکی از مراکز معتبر امریکا که صحبت
میکردم؛ از فعالیتهای آکادمیک من تعجب زده بود .به هرحال آنها
آشنایی زیادی با محیطهای آکادمیک ما ندارند و وظیفه ما است که
این محیط علمی را به آنان معرفی کنیم .محیطی که با تالش اساتید ما
آماده شده است .اساتیدی مانند دکتر جباروند که زحمت زیادی برای
ایجاد زیرساختهای مناسب در بیمارستان فارابی کشیدند .محیطی
که بیمارانش از ویژگیهای آن است .بیمارانی که عمال منبع دانش ما
هستند و به آنان مدیونیم».
این حرکت در مرزهای دانش است که کم کم فارابی را به عنوان یک
مرکز معتبر تحقیقی د ر  Angle closure glaucomaو �Pseudoex
 foliative glaucomaبه آنها شناسانده است.
وی الگوی خود را در زمینه پژوهش ،دکتر هاشمی ذکر میکند و
معتقد است که مدیر گروهی ایشان به هنگام شروع هیئت علمی
خود و راهنماییهای ایشان ،نقش مهمی در شکل گیری انگیزه و راه
آکادمیکش داشته است.
برگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا با ابراز خوشوقتی از دریافت
این عنوان گفت« :اینکه نام بنده در کنار اساتید بزرگواری مانند دکتر
استقامتی و دکتر معین که در دورههای قبل این جایزه را دریافت
نموده اند ،قرار گرفته است باعث افتخار است و از کسب افتخار
برای بیمارستان فارابی خوشحالم».
گفتني است؛ جشنواره ابن سينا هرساله به منظور پاسداشت اساتيد،
محققين و پژوهشگران در حوزه آموزش و پژوهش ،در نيمه بهمن
ماه به نشانه سالروز تاسيس دانشكده پزشكي ( ۱۵بهمن سال )۱۳۱۳
در تاالر ابن سيناي دانشكده پزشكي برگزار ميشود ،هجدهمين
جشنواره ابن سينا ،چهارشنبه  ۱۳بهمن  ۹۵با حضور معاونان
آموزشی و تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،دكترجعفريان رييس دانشگاه ،برگزیدگان جشنواره و جمعی
از اساتيد برجسته و دانشجويان برگزار شد.

هنگام هزینه برای تحصیل فرزندانمان حساب شده عمل کنیم.

برگزاری آزمون آسکی دستیاران بیمارستان فارابی

دستیاران سالهای  ۲تا  ۴چشم پزشکی
روز سهشنبه  ۱۴بهمن  ۱۳۹۵در آزمون
آسکی شرکت کردند .گروه چشم پزشکی
برای اولین بار آزمون آسکی را به صورت
الکترونیک برگزار کرد .دکتر فخرایی ،مدیر
گروه چشم پزشکی دانشگاه ،ضمن حضور
در محل برگزاری آزمون از روند برگزاری
آن بازدید کرد و با دستیاران و مسئولین
برگزاری آزمون دیدار و گفتگو کرد.
دکتر فخرایی با اشاره به نقش مهم آزمون
آسکی درفرآیند یاددهی-یادگیری اظهار
داشت این آزمون آمادگی دستیاران را برای
امتحان بورد بیشتر میکند .وی همچنین از
زحمات تیم آموزشی بیمارستان بویژه دکتر
قاسمی ،معاون آموزشی و دکتر روحی پور،
مدیر برنامه دستیاری ،تشکر کرد و از دکتر
خجسته که با قبول مسئولیت برگزاری
آزمون ،زحمات بسیار زیادی را متقبل شدند
و دکتر میرمحمدصادقی ،دکتر ابراهیمیادیب

و دکتر محمد زارعی در اجرای خوب این
آزمون تقدیر کرد.
دکتر فخرایی همچنین از دکتر محمد ریاضی
نیز یاد کرد و از زحمات وی در پایه گذاری
آزمون آسکی گروه چشم قدردانی نمود و
افزود« :آزمونهای آسکی بیمارستان فارابی
در این سالها تبدیل به درخت تنومندی شده
است؛ به طوری که از خارج بیمارستان هم
متقاضی شرکت دارد و این برای ما موجب
افتخار است».
دکتر حسن خجستهجعفری ،مسئول
برگزاری آزمون ،تعداد شرکتکنندگان را
 ۶۷نفر اعالم کرد وگفت« :آزمون در دو
بخش برگزار شد .بخش رفركشن و لنزومتر
که به صورت عملی برگزار شد و بخش
الکترونیک».
وی در مورد مزایای برگزاری الکترونیک
آسکی گفت« :از مزاياي اصلي اين شکل
برگزاري ،ايجاد فضاي كماسترستر جهت

در رانندگی متواضع باشیم.

داوطلبين است كه جزو مهمترین مسائل
ميباشد ،چون گاهي فضاي امتحان چنان پر
استرس است كه از هدف اصلي كه ارزيابي
توانمندي داوطلبين در طبابت روزمره
ميباشد ،دور ميشويم».
ارائه سواالت با كيفيت باالتر تصاوير ،نياز
به فضاي فيزيكي كمتر و كنترل راحتتر
داوطلبين از دیگر مزایای برگزاری
الکترونیکی آزمونها است.
دکتر خجسته آمادگي داوطلبين برای انواع
مختلف امتحانات و شبيهسازي با برخي
آزمونهاي مهم مثل آزمون بورد كشوري
را از اهداف برگزاری آزمون آسکی در
بیمارستان فارابی برشمرد و افزود« :در این
آزمون سواالت بر اساس محتواي رفرنس و
در تمامي زمينههاي چشم پزشكي توسط
تمامی اساتید گروه طراحی میشود .سپس از
بین سواالت طرح شده با همفکری روسای
بخشها و معاونین سواالت نهایی میشوند».
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فعالیتهای بیمارستان فارابی
در بسیج همگانی آموزش تغذیه

شکوفه کوهپیما ،مسئول سابق واحد تغذیه
بیمارستان فارابی با اعالم این خبر افزود:
«در طی این هفته ایستگاه مشاوره تغذیه در
سالنهای انتظار بیمارستان برپا بود .کارشناس
تغذیه بیمارستان ضمن ارائه آموزش به
مراجعین و کارکنان در مورد بیماریهای
مرتبط با تغذیه مانند پرفشاری خون و دیابت،
پاسخگوی سواالت تغذیهای آنان بود».
وی به برگزاری روز عاری نمک در
بیمارستان اشاره کرد و گفت« :در روز ۱۱
دی ماه ،تمرکز آموزشها بر کاهش مصرف
نمک و مضرات آن بود .همچنین کالس
اموزشی هنگام صرف غذا برای کارکنان در
سالن غذاخوری برگزار شد .حذف نمکدان
از سالن غذاخوری و سرو لیموترش برای
ترویج استفاده از طعم دهنده های سالم
مانند لیموترش تازه و گرد لیمو از دیگر
فعالیت های این روز بود».
کوهپیما ادامه داد« :توزیع میان وعده سالم
(شیر و سیب) به همراه پیامهای آموزشی
طی روزهای کمپین از دیگر برنامههای
برگزار شده است .همچنین در این مدت
غذای کم نمک و کم چرب برای پرسنل
و بیماران سو شده و به همراه آن ساالد و
ماست و میوه توزیع شد».
مسئول تغذیه بیمارستان فارابی یکی از
اصلیترین فعالیتهای صورت گرفته را
برپایی پایگاه غربالگری دیابت ،پرفشاری
خون و اضافه وزن دانست و گفت« :این
پایگاه روز دوشنبه  ۱۳دی ماه برپا شد و
طی آن با اندازه گیری قندخون ،فشارخون،
18
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قد و وزن وتعیین  BMIبرای مراجعین و
کارکنان به افراد پرخطرغربال شده مشاوره
و آموزشهای الزم توسط پرستاران و
کارشناسان تغذیه ارائه و بروشور در اختیار
آنان قرار گرفت».
«بسیج ملی  ۱-۲-۳تغذیه سالم» از  ۲۸آذر
لغایت  ۱۴دی ماه  ،۱۳۹۵با اجرای برنامههای
مناسب و با موضوع «کاهش مصرف نمک،
روغن و شکر» برگزار شد.
زینب چاووشی ،سوپروایز آموزش سالمت
بیمارستان فارابی ،در مورد فعالیتهای
صورت گرفته در «بسیج ملی  ۱-۲-۳تغذیه
سالم» که از ۲۸آذر لغایت  ۱۴دی ماه ،۱۳۹۵
و با موضوع «کاهش مصرف نمک ،روغن
و شکر» برگزار شد گفت« :طبق هماهنگی
به عمل آمده با قائم مقام ریاست بیمارستان
کارگروه ویژهای متشکل از واحدهای تغذیه،
آموزش سالمت به بیمار و روابط عمومی
بیمارستان تشکیل و برنامههای متعددی را
برای اجرا در این مدت تصویب شد».
چاووشی با اشاره به هدف بسیج ملی
آموزش تغذیه در افزایش سطح آگاهی
کارکنان ،مراجعین و بیماران در زمینه تغذیه
صحیح و سعی در ایجاد عادات صحیح
تغذیهای اظهار داشت« :راهکارهای متنوعی
برای تحقق این هدف در نظر گرفته شد
که میتوان به درج پیامهای کوتاه تغذیهای
بر سربرگ نامههای اداری ،توزیع پیامهای
کلیدی تغذیه به صورت لیبلهای باریک
رنگی و گالسه همراه با بشقاب غذای
بیماران در وعدههای مختلف و نصب تابلو،

پوستر و بنرهای آموزشی با مضامین مربوط
به تغذیه سالم ،کاهش مصرف نمک ،روغن
و شکر ،خوراکیهای مجاز ومیان وعده سالم
در نقاط مختلف بیمارستان بویژه مکانهای
پرتردد اشاره کرد.
وی افزود« :طی این مدت کارشناسان تغذیه و
پرستاران با برگزاری کالسهای متعدد سیار
در مکانهای تجمع بیماران ،در سالنهای
انتظار درمانگاهها و بخشها و ناهارخوری
به آموزش چهرهبهچهره مراجعین و کارکنان
پرداختند .همچنین فیلم آموزشی تغذیه سالم
در مانتیورهای بخشها و درمانگاهها برای
عموم به نمایش در آمد.
چاووشی به توزیع پیامهای آموزشی همراه
با پخش میان وعده بین کارکنان و توزیع
پمفلتهای مختلف در پایگاه غربالگری
اشاره کرد و افزود« :ویژهنامه الکترونیکی
ویژهای در سایت بیمارستان بارگذاری و
مطالب و فیلمهای مختلف آموزشی تغذیه
از این طریق در اختیار عموم قرار گرفت.
همچنین هرروز پیامها ،مطالب و فیلمهای
آموزشی از طریق کانال خبری بیمارستان
برای مخاطبین ارسال میشد».
وی اضافه کرد« :در آخرین روز کمپین
پیادهروی صبحگاهی با حضور مسئولین
واحدها و کارکنان بیمارستان با هدف ترویج
فعالیت بدنی در بین کارکنان برگزار شد».
سوپروایزرآموزش سالمت بیمارستان فارابی
در انتها از تمامی همکارانی که در برگزاری
مناسب بسیج آموزشی تغذیه مشارکت
نمودند قدردانی نمود.

در صف نوبت را رعایت کنیم.

سمینار آموزههای قانونی برای کادر درمانی

چهارمین سمینار آموزههای قانونی برای کادر
درمانی ،روز پنجشنبه  ۳۰دی  ۱۳۹۵در سالن
آمفی تئاتر پروفسور شمس برگزار شد.
دکتر امیرمحمد مهاجرپور ،متخصص
پزشکی قانونی ،پس از ارائه تعریفی از
قصور پزشکی گفت« :دادگاههای عمومی و
انقالب و سازمان نظام پزشکی ،مراجع ذی
صالح رسیدگی به قصور پزشکی هستند».
وی همچنین در مورد میزان شکایات
پزشکی اظهار داشت« :در برابر هر شکایت
کتبی ۴ ،شکایت شفاهی و در برابر هر
شکایت شفاهی ،تعداد بسیار زیادی
نارضایتی وجود دارد؛ در تهران به طور
متوسط روزانه  ۷شکایت از قصور پزشکی
به محاکم دادگستری و  ۴شکایت به هیئت
بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی واصل
میشود که در نهایت در نیمی از موارد
پزشکان و کادر درمانی مقصر و مسئول
شناخته میشوند».
اهمیت مستندسازی اقدامات پزشکی مبحث
بعدی این سمینار بود که دکتر رزیتا مزینانی،
متخصص پزشکی قانونی ،در مورد آن اظهار
داشت« :وقتی بحث قانونی ثبت مطرح
میشود ،هدف تاکید در مورد حفظ جان
بیمار  ،حفظ امنیت حقوقی پزشک و به
عبارت کلی حفظ امنیت جانی جامعه است.
یادداشتها و گزارشهای پزشکی میتواند
درنتیجه گیری جدال قانونی در دادگاه بسیار
مهم باشد .گزارش در حکم یک سند قانونی
است و ثبت مراقبت پزشکی یک اصل قانونی
در تمام سیستمهای درمانی است».
دکتر مزینانی پس از بیان خصوصیت یک
گزارش خوب ،برخی از مشکالت اصلی
در مستندسازی را شامل ثبت ناقص

اطالعات ،ناخوانی مستندات و استفاده
نامناسب از اختصارات پزشکی عنوان
نمود و افزود« :پرونده پزشکی بیمار زمانی
میتواند پاسخگوی نیازهای درمانی ،قانونی،
تحقیقاتی ،ارزشیابی و آموزشی باشد که
اصول مستندسازی در آن رعایت شده باشد».
این کارشناس پزشکی قانونی تاکید کرد:
«اگر درگیر مسائل دادگاه شدید بهترین
حامی شما اسناد و مدارک جا مانده در
مراقبت از بیمار میباشد؛ در دادگاه فرض
بر این است که اگر چیزی نوشته نشده باشد
انجام نشده است.
دکتر سیمین فرهودی ،متخصص پزشکی
قانونی ،سخنانش را در دو بخش مطرح کرد.
در بخش اول با عنوان مبانی اخالق پرستاری
و رابطه پرستار با بیمار ،محورها و راهنماهای
اخالقی شامل پرستار و جامعه ،پرستار و
تعهد حرفهای ،پرستار و ارائه خدمات بالینی،
پرستار و همکاران تیم درمانی ،پرستار و
آموزش و پژوهش مطرح شد.
وی در بخشی از سخنانش گفت« :در
صورت عدم رعایت استانداردها در محل
کار ،مراتب را به مقام مسئول اطالع داده و
حتی با درخواست بیمار کاری مغایر با اصول
اخالقی ،قانونی و شرعی انجام ندهید».
منشور حقوق بیمار در ایران عنوان دومین
بخش از سخنرانی دکتر فرهودی بود.
آخرین بخش این برنامه به عوامل موثر بر
طرح شکایت بیماران از کادر درمانی تعلق
داشت که توسط دکتر علی ضیایی ارائه شد.
دکتر ضیایی اظهار داشت« :بیمار تا آزرده
نشود شکایت نمیکند .بیماران قبل از آن
که از بد درمان شدن شکایت داشته باشند از
برخورد بد تیم درمانی گلهمندند».

حتی در جاهای کثیف هم زباله روی زمین نریزیم.

وی سپس با ارائه تعریفی از رضایت نامه و
برائت نامه ،مشخصات و نکات قابل توجه
آنها را بیان کرد و تاکید نمود« :رضایت باید
آگاهانه باشد یعنی داوطلبانه و آزادانه .طی
آن فرد واجد صالحیت الزم و به دنبال
دریافت اطالعات کافی به صورت مشارکتی
در تصمیمگیری درمان خود مداخله میکند».
دکتر ضیایی اظهار داشت در مقابل جلوگیری
از شکایت دو رویکرد وجود دارد طب
دفاعی و طب قابل دفاع.
دکتر ضیایی شایعترین نوع قصور را بی
مباالتی و بی احتیاطی دانست و گفت:
«شایعترین نوع بی احتیاطی عدم گرفتن
شرح حال و معاینه دقیق است».
منتی ،رابط امور حقوقی و دبیر کمیته اخالق
بیمارستان فارابی نیز در پانلی که در انتهای
سمینار تشکیل شد با تشکر از اساتید سازمان
پزشکی قانونی برای مشارکت در برگزاری
این برنامه اظهار داشت« :با باالرفتن سطح
آگاهی عمومی و دسترسی بیماران به منابع
اطالعاتی از جمله فضای مجازی ،آمار
شکایات پزشکی قانونی در سراسر کشور
افزایش یافته است؛ بنابراین برگزاری
دورههای اموزشی آموزههای قانونی برای
کادر درمانی از اهمیت ویژهای برخوردار
است».
وی همچنین برگزاری این دوره را با توجه
به سنجههای اعتبار بخشی ،الزامات حقوق
شهروندی و مصوبات کمیته اخالق پزشکی
ضروری دانست و با ارائه گزارشی از آمار
شکایت پزشکی قانونی در سالهای گذشته
بر لزوم مستند کردن دستورهای دارویی
متخصصین بیهوشی ،حین و بعد از عمل در
ریکاوری تاکید کرد.
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برگزاری مانور عملیاتی
پاسخ به حوادث
در سالروز واقعه زلزله بم و با هدف
سنجش میزان آمادگی بیمارستان فارابی
و سازمان های امدادی منطقه در هنگام
بروز بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه؛
مانور بحران با عنوان «آتش سوزی» ،روز
یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵در بیمارستان فارابی
برگزار شد.
ارزیابی میزان آمادگی نیروهای امداد رسان
و بررسی عکس العمل زمان رسیدن به
محل حادثه ،از اهم اهداف برگزاری این
عملیات تمرینی بود.
طبق سناریوی طراحی شده و با اعالم کد
حادثه در ساعت ده و سی دقیقه صبح،
نیروهای شرکت کننده در مانور همراه با
امکانات مورد نیاز در صحنه حاضر شدند
وعملیات اطفای حریق و تخلیه کارکنان
و مراجعین توسط تیم بحران و تیم آتش
نشانی بیمارستان و نیروهای ایستگاه ۵
آتش نشانی انجام شد.

برگزاری کارگاه
مدیریت زمان

سمینار یک روزه
روشهای استریلیزاسیون
در چشم پزشکی

به دنبال استقبال به عمل آمده از کارگاه های
مثبتاندیشی و کنترل استرس ،کارگاه
مدیریت زمان روز پنجشنبه  ۲۳دی ماه۱۳۹۵
در آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد.
دراین کارگاه که برای تمام گروههای شغلی
دارای امتیاز بازآموزی بود؛ دکتر عبدالرضا
بابامحمودی ،روانپزشک ،در مورد مدیریت
زمان مطالبی را بیان کرد .تعریف مدیریت
زمان ،اهمیت آن  ،مدیریت زمان در تعلیمات
دینی و فرهنگ ،اهمیت تصمیمگیری و
تصمیم سازی در مدیریت زمان ،عوامل موثر
در مدیریت زمان و تکنیکهای مدیریت
زمان از جمله مطالب مطرح شده در این
کارگاه بود.
عالقهمندان برای استفاده از مطالب این
کارگاه و کارگاههای قبلی میتوانند به آدرس
 parsbanan.blog.irمراجعه نمایند.

در راستای پیشبرد برنامه کنترل عفونت و
به منظور ارتقای سطح دانش و عملکرد
گروه پرستاری؛ سمینار یک روزه « انواع
روش های استریلیزاسیون در چشم پزشکی
» روز پنج شنبه ۹دی  ۱۳۹۵توسط واحد
کنترل عفونت بیمارستان درسالن آمفی تئاتر
پروفسور شمس برگزار شد.
در بخش اول این سمینار انواع روشهای
استریل کردن با تاکید بر استریلیزاسیون
بخار ،روشهای پایش فیزیولوژیک،
شیمیایی و بیولوژیک  ،نگهداری ،چینش
و انبارش وسایل ،انواع اندیکاتورها و
نحوه بازخوانی ست ها و وسایل استریل،
توسط حدیثه حسینی  ،کارشناس ارشد
پرستاری مراقبت های ویژه و سوپروایزر
کنترل عفونت بیمارستان فارابی ارائه شد .در
بخش دوم نیز دکتر مهدی علوی  ،کارشناس
ارشد مهندسی پزشکی در مورد روش
استریلیزاسیون فوری ( ، )IUSS Flashنحوه
عملکرد دستگاه پراکسید هیدروژن و دستگاه
استریالیزر پالسما  ،روش های Washing
و  Cleaningصحیح به صورت دستی و
مکانیکی  ،چیدمان صحیح ابزار در ست ها
و کانتینرهای فلزی صحبت نمود.
حدیثه حسینی ،سوپروایزر کنترل عفونت
بیمارستان فارابی در مورد این سمینار
گفت:این برنامه با توجه به اهمیت مبحث
استریلیزاسیون در کنترل عفونت بیمارستانی
و لزوم آشنایی گروه پرستاری بویژه کارکنان
واحد  CSSDبا نحوه صحیح استریلیزاسیون
ابزار و وسایل جراحی برای کارشناسان
پرستاری ،اتاق عمل بیهوشی و بهیاران و
کمک بهیاران برگزار شد .همچنین اجرای آن
از مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان
بوده و در راستای اجرای استانداردهای
اعتبار بخشی است.
توضیح اینکه دبیر علمی سمینار یک روزه
« انواع روش های استریلیزاسیون در چشم
پزشکی » دکتر محمد سلیمانی فوق تخصص
قرنیه ،استادیار بخش اورژانس و پزشک
کنترل عفونت بیمارستان فارابی بود و برای
شرکت کنندگان امتیاز بازآموزی داشت.

کارگاه آموزشی
الزامات اعتباربخشی
اتاق عمل
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این جلسه روز دوشنبه  ۱۳دی  ۱۳۹۵با
حضور پروانه سردار عمید آبادی کارشناس
مسئول گروه نظارت واعتباربخشی
بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکی تهران و مسئولین اتاق عمل
بیمارستان های تابعه در سالن شورای
بیمارستان فارابی برگزار شد و طی آن
پیرامون ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در
اتاقهای عمل صحبت شد و سنجه های
جديد استانداردهای اعتباربخشی سال  ۹۵با
هدف اجرايي شدن آن مرور گردید.
در این جلسه همچنین به نحوه نگارش
صحیح خط مشیها ،نحوه مستند سازی
فعالیت های انجام شده و اهمیت و لزوم
همكاري همه بخشها و كاركنان بيمارستان
ها در اجرايي شدن سنجههاي اعتباربخشي
پرداخته شد.

آب فراوان بنوشیم.

برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهدای مدافع حرم منطقه ۱۷
با محوریت بیمارستان فارابی
درمانگاه تک تخصصی چشم شهدای مدافع
حرم منطقه  17با محوریت بیمارستان فارابی
در روز های  ۲۰و  ۲۱بهمن  ۱۳۹۵به ارائه
خدمات رایگان چشم پزشکی پرداخته است.
دکتر رضا کریمی ،مسئول امداد درمان
کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان
فارابی با اعالم این خبر گفت :تیم
تخصصی بیمارستان فارابی مشتمل بر ۸
چشم پزشک ۸ ،اپتومتریست و  ۱۵پرستار
و نیروی پشتیبانی در این درمانگاه حضور
دارند .تمامی خدماتی که در این درمانگاه
تک تخصصی انجام خواهد شد به شکل
رایگان است و شامل ویزیت متخصصان،
بیناییسنجی ،دارو درمانی ،عینک برای افراد
نیازمند است که پس از مشخص شدن نمره
چشم روز بعد در همان مرکز بیماران ،عینک
خود را تحویل میگیرند.
مسعود جهانگیری ،جانشین مسئول بسیج
جامعه پزشکی تهران بزرگ؛نیز در مورد
نحوه پذیرش بیمار در این درمانگاه اظهار
داشت« :تیم چشم پزشکی در محدوده
خیابان زمزم در مرکز آموزشی دارالقرآن نور
مستقرشده و به مدت دو روز به مردم منطقه
ارائه خدمت میکند .بیماران از قبل توسط
آموزش و پرورش و مجموعههای دانش
آموزی همچنین بسیجیان محله ،حوزهها،
پایگاههای مقاومت بسیج و شهرداریها
معرفی شده و شامل افراد بیبضاعت و
بیمارانی که مشکالت چشمی دارند میشود».
وی تصریح کرد« :تعداد هزار نفر برای
دریافت خدمات سهمیه بندی شدهاند،
که کمیته امداد روزانه  ۵۰نفر ،آموزش و
پرورش روزانه  ۱۰۰نفر ،شهرداری روزانه
 ۱۰۰نفر از افراد بیبضاعت و بسیج نیز ۱۰۰

نفر را معرفی خواهند کرد و  ۱۰۰نفر را نیز
برای مراجعه عموم مردم پیش بینی کردهایم».
پوریانی ،مسئول هماهنگی تیم تخصصی
چشم پزشکی ،درباره ارجاع بیماران به
بیمارستان فارابی به منظور ارائه خدمات
خاصتر گفت« :اعضای بیمارستان فارابی که
قطب چشم پزشکی کشور هستند ،در این
درمانگاه حضور دارند تا اگر نیاز به خدمات
فوق تخصصی ،عمل جراحی آب مروارید
یا خدمات انحراف چشم بود از طریق
مددکاری این درمانگاه به بیمارستان فارابی
ارجاع داده شوند تا در روزهای آینده آنها
بیماران را پذیرش کرده و خدمات مورد نظر
برای آنها به شکل رایگان را انجام دهند».
گفتنی است در زمان برپایی درمانگاه ،دکتر
جباروند ،فرمانده کانون بسیج جامعه پزشکی
و اساتید بیمارستان فارابی ،حجت االسالم
حسینی نیک ،مسئول نمایندگی ولی فقیه
ناحیه حبیب ابن مظاهر و سرهنگ احسان

خسروی ،فرمانده ناحیه حبیب ابن مظاهر با
حضور در محل استقرار درمانگاه از نحوه
ارائه خدمت بازدید نمودند.
در دومین روز از برپایی این درمانگاه دکتر
صنعتکار ،قائم مقام ریاست بیمارستان
فارابی ،با حضور در محل ،از نزدیک شاهد
روند خدماترسانی پزشکان و کارکنان این
بیمارستان به مردم منطقه بود .وی ضمن
بازدید از این درمانگاه از زحمات کارکنان
بیمارستان فارابی تشکر نمود و برپایی چنین
پایگاه هایی را بسیار مثبت ارزیابی نمود
آن را زمینه ساز دسترسی همگانی مردم به
خدمات بهداشتی و درمانی دانست .مسئولین
سالمت منطقه  ۱۷نیز ضمن خیر مقدم به
قائم مقام ریاست بیمارستان از زحمات
پزشکان و کارکنان این مرکز قدردانی کردند.
دکتر صنعتکار در این بازدید ،از بخش های
مختلف این درمانگاه دیدن کرد و به سواالت
خبرنگاران پاسخ داد.

با دعوت بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات
چشم پزشکی ،دکتر احمدرضا دهپور ،استاد
دانشکده پزشکی و دکتر سعید امانلو ،استاد
دانشکده داروسازی و مسئول دبیرخانه
تحقیقات دانشجویی روز یکشنبه  ۳بهمن
 ۱۳۹۵با حضور در بیمارستان فارابی از
بخشهای مختلف مرکز تحقیقات چشم
پزشکی و پژوهشکده علوم بینایی بازدید
کردند.
در این بازدید که به منظور آشنایی با امکانات
و ظرفیتهای علمی و پژوهشی موجود در
مرکز تحقیقات چشم پزشکی و همکاری

در انجام پروژههای تحقیقاتی
مشترک صورت گرفت ،دکتر
صنعتکار ،قائم مقام ریاست
بیمارستان فارابی؛ دکتر الشیئی،
رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی و دکتر محمدطاهر
معاون پژوهشی
رجبی،
بیمارستان حضور داشتند.
اساتید مدعو ضمن بازدید
از آزمایشگاههای ژنتیک،
نانوفناوری ،پروتئومیکس و
واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی؛ با

پژوهشگران گفتگو کردند و با طرحهای در
دست اجرای آنان آشنا شدند.

بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران
از مرکزتحقیقات چشم پزشکی

زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنیم.
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برگزاری مراسم روز پرستار
و تقدیر از بازنشستگان بیمارستان فارابی

در ایام خجسته دهه فجر انقالب اسالمی و
در آستانه سالروز والدت با سعادت حضرت
زینبکبریس ،مراسم جشن روز پرستار
و تقدیر از بازنشستگان بیمارستان فارابی
روز چهارشنبه  ۱۳بهمن  ۱۳۹۵با حضور
دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان؛ دکتر
فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی و جمعی
از مسئولین ،پرستاران و کارکنان بیمارستان
فارابی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی
برگزار شد.
دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی،
س
در این آیین با تبریک میالد حضرت زینب

و ایام دهه فجر انقالب اسالمی از زحمات
دلسوزانه و شبانهروزی تمامی کارکنان
پرستاری اعم از پرستار ،کارشناس بیهوشی
و اتاق عمل ،بهیار و کمک بهیار تشکر و
قدردانی کرد.
وی همچنین با ابراز خوشوقتی از میزبانی
همکاران بازنشسته آن را فرصتی برای
قدردانی از زحمات طوالنی مدت آنان برای
اعتالی جایگاه فارابی و خدمت به مردم
دانست.
وی همچنین توضیحاتی در مورد علل
دیرکرد پرداخت کارانه داد و ابراز امیدواری

کرد« :با تالش مسئولین دانشگاه این مساله
بزودی حل شود و بخشی از مطالبات سال
جاری پرداخت گردد.
شادی رضایی ،مدیر پرستاری بیمارستان
فارابی ،نیز در این مراسم ،ضمن تبریک آغاز
دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
همچنین سالروز میالد حضرت زینبس و
روز پرستار و تقدیر از تمامی تالشگران این
عرصه ،گفت« :نامگذاری روز تولد حضرت
زینبس به عنوان روز پرستار برای تمام ما
موجب مباهات است و باید سعی کنیم در
اندیشه ،رفتار ،گفتار و کردار به آن حضرت
تأسی کنیم.
وی همچنین با تبریک به همکاران بازنشسته
از ریاست و مدیریت بیمارستان برای
برگزاری این مراسم تشکر کرد .رضایی
سپس در مورد نحوه انتخاب پرستاران
برگزیده توضیحاتی داد و گفت :امسال
دومین سالی است که طرح پرستار ناب و
تقدیر از پرستاران اخالقمدار در دانشگاه
علوم پزشکی تهران برگزار میشود و فرآیند
انتخاب پرستار نمونه را نظاممند ساخته
است .وی در ادامه روند اجرای طرح پرستار
ناب را تشریح کرد و افزود« :از این به بعد
معیار ما برای انتخاب پرستار نمونه طرح
ناب است».
این مراسم با اجرای موسیقی زنده ادامه
یافت .در پایان از  ۲۵نفر بازنشسته سالهای
 ۹۴و  ۹۵بیمارستان فارابی و  ۱۴نفر از
کارکنان نمونه پرستاری این مرکز با اهدای
تندیس ،لوح و هدیه نقدی تقدیر شد.

مراسم تکریم همسران محترم جانبازان در بیمارستان فارابی

ویژه برنامهای با عنوان صبر مقدس جهت
تکریم همسران محترم جانبازان و گرامیداشت
روز پرستار با همکاری بیمارستان فارابی
و فرهنگسرای رازی با حضور مسئولین
شهرداری و این فرهنگسرا ،روز پنجشنبه ۱۴
ی تئاتر پروفسور شمس
بهمن  ۱۳۹۵در آمف 
بیمارستان فارابی برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم ،امینی ،مدیر
آفرینشهای فرهنگسرای رازی ،ضمن
خیرمقدم به جانبازان و خانوادههای معظم
آنان و تبریک روز پرستار ،همسران جانبازان
را فداکارترین پرستاران و مظهر صبر و
استقامت دانست و روز پرستار را به همه
پرستاران بویژه پرستاران بیمارستان فارابی
تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت
نمود.
این مراسم با اجرای موسیقی زنده توسط
بهزاد تاجیک و پخش دو کلیپ از جانبازان
جنگ تحمیلی و پرستاران پیگیری شد .سپس
با حضور جمعی از مسئولین فرهنگسرای
رازی از سه تن از جانبازان مدافع حرم و
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همسران و خانوادههای آنان با اهدای لوح
تقدیر ،تجلیل گردید.
در انتهای این مراسم نیز به مناسبت روز

پرستار از شادی رضایی ،مدیر پرستاری
بیمارستان فارابی و ایوب منتی به عنوان
پرستاران نمونه قدردانی شد.

افکار منفی نداشته باشیم و انرژی خود را صرف امور مثبت کنیم.

نشان اخالق برتر برای  ۱۲پرستار
برگزیده بیمارستان فارابی در دومین جشنواره ناب

ارتقای سالمت بیمار

در دومین جشنواره ناب که روز شنبه  ۱۶دی  ۹۵در مرکز طبی کودکان برگزار شد ،از ۱۲
پرستار بیمارستان فارابی با حضور دکتر جعفریان،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تقدیر
شد.
در این مراسم اعضای هیئت رییسه دانشگاه ،مسئول نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،رییس دانشکده پرستاری دانشگاه ،مدیر دفتر پرستاری دانشگاه ،روسای تعدادی
از بیمارستانها و جمعی از مدیران پرستاری و سرپرستاران و برگزیدگان طرح ناب حضور
داشتند .دکتر سید حسین صدر السادات ،رییس بیمارستان و جمعی از سرپرستاران نیز در
این مراسم حضور داشتند.
آناهیتا آروندی ،فرشته اسکندری ،شهربانو پرتوی ،لیلی حسنزادگان ،سعیده خوشنژاد،
فاطمه ساعدی ،زهرا سرلک ،سحر شکری ،سهیال محمدقلیئی ،منیره یوسفپور ،زهرا
شیخربیعی و حمید سبزعلی پرستاران برتر بیمارستان فارابی بودند.
ندای فارابی ضمن تبریک به ایشان از درگاه احدیت آرزوی توفیق روزافزون برایشان دارد.

نشست هم اندیشی اعضای کانون بسیج
جامعه پزشکی بیمارستان فارابی

نشست هم اندیشی اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان فارابی روز سهشنبه ۲۶
بهمن  ۱۳۹۵با حضور حجت االسالم والمسلمین زندهدل ،معاون توسعه فرهنگی و جنگ نرم
بسیج جامعه پزشکی دانشگاه؛ دکتر فاتحی ،مسئول بازرسی ،تحلیل و بررسی بسیج جامعه
پزشکی دانشگاه؛ دکتر صنعتکار ،قائم مقام رییس بیمارستان فارابی و جمعی از مسئولین
بسیج جامعه پزشکی دانشگاه مسئولین واحدها و اعضای کانون بسیج بیمارستان فارابی در
سالن شورای مرکز برگزار شد.
دکتر صنعتکار در ابتدای نشست با عرض تسلیت ایام شهادت بانوی دوعالم ،حضرت
فاطمهس و خیر مقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت« :کانون بسیج بیمارستان فارابی
فعالیتهای بسیاری در طول سال بویژه در زمینه خدمترسانی به مردم محروم داشته است
و در تمامی برنامههای ویزیت رایگان با تمام قوا شرکت میکند .امیدوارم با سازماندهی
نیروها ،فعالیتهای کانون قوت بیشتری بگیرد.
در ادامه بوژآبادی ،گزارشی از عملکرد کانون بسیج بیمارستان فارابی ارائه کرد.
بیش از حد توان خود کاری انجام ندهیم.

به منظور افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان
گروه پرستاری و بیهوشی ،کنفرانس
یکروزه «ارتقای سالمت بیمار با استفاده
از استانداردهای ایمنی» روز پنجشنبه ۱۴
بهمن  ۱۳۹۵با حضور  ۱۳۰نفر از کارکنان
گروههای پرستاری و بیهوشی در آمفی تئاتر
پروفسور شمس این بیمارستان برگزار شد.
در این کنفرانس یک روزه  ۹راه حل ایمنی
بیمار توسط سامره اکبرفاضلی ،پرستار
ایمنی بیمار بیمارستان فارابی مرور شد .وی
همچنین نحوه گزارش دهی خطا را آموزش
داد.
در بخش دوم از این سمینار ابوالقاسم
پوریانی ،سوپروایزر پژوهشی بیمارستان
فارابی در مورد سقوط از تخت و نحوه
استفاده از ابزار مورس برای ارزیابی سقوط
بیمار از تخت به تفصیل صحبت کرد.
این سمینار به همت واحد ایمنی بیمار و
با همکاری آموزش ضمن خدمت پرستاری
بیمارستان فارابی برگزار شد.
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اعطای حمایل سیمرغ و عنوان طبیب دیدگان به وزیر بهداشت
در نهمین جشنواره شمس که  ۵اسفند
 ۱۳۹۵با حضور جمعی از نخبگان،
پژوهشگران ،نامآوران و پیشکسوتان عرصه
چشمپزشکی کشور در بیمارستان فارابی
برگزار شد ،دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،پس از
دریافت نشانهای دانشمند برتر ،نوعدوستی
و پیشگیری از نابینایی و آموزگار برتر در
جشنواره های گذشته شمس ،باالترین نشان
افتخار جشنواره و عنوان «طبیب دیدگان»
را دریافت و «حمایل سیمرغ» جشنواره را
بر تن کرد .این نشان برای نخستین بار در
جشنواره شمس اعطا شد.
آخرین بخش از معرفی برگزیدگان دسته غیر
رقابتی جشنواره نهم ،اعالم دریافتکننده
نشان شمس بود که با توضیحات دکترسید
فرزاد محمدی ،مدیر برنامهریزی جشنواره
،در مورد دالیل انتخاب وزیر بهداشت برای
اعطای عنوان «طبیب دیدگان» آغاز شد.
دکتر محمدی عنوان کرد« :تحول در
روشهای جراحی چشم و رهبری در
اجرای طرحهای بزرگ کشوری در حوزه
چشم پزشکی و خدمت در مناطق محروم
از عمده دالیل انتخاب وزیر بهداشت برای
اعطای باالترین نشان جشنواره شمس و
عنوان «طبیب دیدگان» به وی است».
وی افزود :از این رو ،جایزه پروفسور
خدادوست با عنوان نوع دوستی و
پیشگیری از نابینایی در پنجمین جشنواره
شمس به دکتر هاشمی اعطا شد.
دکتر محمدی از جایزه پروفسور پیمان با
عنوان دانشمند برتر در جشنواره ادواری
شمس نام برد و اظهار داشت« :دکتر
هاشمی در جشنواره سوم (شش سال قبل)
این افتخار
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را دریافت کرده است».
وی تصریح کرد« :طراحی نشان
طبیبدیدگان به پاس خدمات
پروفسور محمدقلی شمس ،پدر
علم نوین چشم پزشکی کشور
صورت پذیرفته و این نشان تا
پیش از این به کسی اعطا نشده
و دکتر هاشمی اولین منتخب آن
است».
پروفسور علیرضا یلدا ،چهره
ماندگار پزشکی و عضو پیوسته
فرهنگستان علوم پزشکی در
حین اعطای عنوان «طبیب
دیدگان» خطاب به دکتر هاشمی
با اشاره به بیتی از سهراب
سپهری «چشمها را بابد شست،
جور دیگر باید دید» عنوان کرد
دستور ما در اسالم بر اساس آیه قرآن،
خوب دیدن و تعقل است «و لهم اعین
الیبصرون بها» عدهای چشم دارند ولی
نمیبینند یا نمیخواهند ببینند.
دکتر یلدا در ادامه سخنانش با قدردانی از
دکتر هاشمی گفت« :دکتر هاشمی مصداق
عبادت خداوند از راه خدمت به مردم است
و قلبش برای مردم مملکت و برای سالمت
آنان میتپد و این عشق ادامه دارد چه در
پست خود باشد و چه نباشد».
دکتر مسلم بهادری ،استاد ممتاز و رییس
دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز با اشاره به مستند هاشمی
که در مراسم پخش شد ،گفت« :دکتر
هاشمی ،انسانی دانشمند و خدمتگزار است
که نمایی از حضور وی در محرومترین
مناطق کشور دیدید».
وی همچنین یادی از مرحوم
پروفسور محمد قلی شمس
کرد و گفت :پزشکانی مثل
دکتر شمس خدمات زیادی
به این مردم کردهاند که باید
یادآوری شود .من به یاد دارم
در همین شهر تهران ،تراخم
بالی جان مردم بود و
پروفسور شمس فقید که ۴
ماه افتخار شاگردی ایشان
را داشتم ،برای ریشهکنی
آن زحمات زیادی کشید.
در این مراسم ،وزیر
بهداشت و درمان با
بیان اینکه  ۹ساله
شدن جشنوارهای که
مزین به نام پروفسور
شمس میباشد از شیرینترین خاطرات

دوران کاری من است ،گفت« :ما همه
وارثان زحمات پروفسور شمس و اساتید
پیشکسوتی چون دکتر پیروز ،دکتر بهرامی
و غیره هستیم؛ من چهرههای نازنینی در
سالن میبینم که تمام جوانیشان را در
فارابی در خدمت به مردم گذراندهاند که
انشاءاهلل جوانان به آنان تاسی کنند.
وزیر بهداشت تصریح کرد« :ارزش
فارغالتحصیالن دانشگاه تهران به تعصب
مبارکی است که به نام دانشگاه دارند؛ از
کمیته داوری تشکر میکنم وامیدوارم در
ارائه خدمت به مردم مضایقه نکرده باشم».
دکتر هاشمی افزود« :هم اکنون در آستانه
 ۶۰سالگی اعالم میکنم هیچ چیزی غیر از
خدمت در این دنیا نمیماند؛ به همین دلیل
است که میگویند عبادت به جز خدمت
خلق نیست .خدمت به مردم موجب تسکین
و آرامش و همیشه ماندگار است».
وی در پایان اظهار داشت« :همه ما باید به
لباس سپیدی که بر تن کردهایم و فرصتی
که خداوند برای خدمتگزاری در اختیارمان
قرار داده و طوالنی هم نیست افتخار کنیم.
فرصتی که با چشم بر هم زدنی تمام میشود
و خوشا به حال آنان که حداکثر بهره را از
این فرصت میبرند و ذخیرهای برای خود و
آموزهای برای فرزندانشان میآفرینند.
گفتنی است؛ همزمان لوح تقدیری در تجلیل
و تکریم از شخصیت علمی و اجتماعی
دکتر هاشمی به امضای پروفسور یلدا و دو
شخصیت علمی دیگر به وی تقدیم شد که
دکتر زالی ،رییس کل سازمان نظام پزشکی
کشور ،متن آن را قرائت نمود.
گزارش کامل جشنواره در پایگاه اینترنتی
بیمارستان فارابی در دسترس است.

حسادت یعنی اتالف وقت ،ما آنچه را داریم که باید داشته باشیم.

انتخاب دبیر جامعه دانش آموختگان فارابی
دکتر فیروزه رحیمی ،فوق تخصص قرنیه و
استاد گروه چشم پزشکی ،در جلسه سوم
اسفند  ۱۳۹۵شورای گروه با رای اکثریت
قریب به اتفاق اعضای هیئت علمی به عنوان
دبیر جامعه دانش آموختگان فارابی انتخاب
شد.
افزایش ارتباط با دانش آموختگان و تالش
برای انسجام بیشتر آنها ،هماهنگی برای
برگزاری باشکوه شب فارابی در بیست و
سومین سمینار فارابی و فراهم نمودن زمینه
انتخابات جامعه دانشآموختگان از جمله
ماموریتهای دبیر جامعه دانشآموختگان
است.

ابقای سردبیر ندای فارابی
دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان فارابی در حکمی دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد را در
سمت سردبیر نشریه ندای فارابی ابقا کرد.
متن ابالغ به این شرح است:
جناب آقای دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد
عضو محترم هيئت علمي
با سالم و احترام
بدين وسيله با توجه به سوابق ارزنده جنابعالي در هدايت و راهبري نشريه نداي فارابي،
به موجب این ابالغ به عنوان سردبير نداي فارابي ابقا ميشويد .توفيق روزافزون شما را از
خداوند متعال خواستارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

برگزیدگان نهمین جشنواره شمس
بر اساس رای هیات داوران اسامی برگزیدگان دسته رقابتی به شرح زیر اعالم شد:
مقاله انگلیسی برتر علوم بالینی :دکتر آرش میرمحمدصادقی؛ مقاله انگلیسی برتر دسته
ترجمانی :دکتر هادی زارع مهرجردی؛ پژوهش برتر -بخش خصوصی :دکتر سهیل ادیب
مقدم؛ ابداع برگزیده :دکتر محمدطاهر رجبی؛ نوآوری در روش جراحی :دکتر سیدمهدی
حسینیتهرانی؛ کتاب ترجمه برگزیده :هما نادری فر؛ کتاب برتر دسته بالینی :دکتر خلیل
قاسمی فالورجانی؛ کتاب برتر -دسته ترجمانی :دکتر فاطمه سوری؛
کتاب تالیفی برتر :دکتر محمدعلی جوادی؛ نهال دانشوری :دکتر نرگس حسنپور؛ دانشور
جوان چشم پزشک :دکتر محمدرضا خلیلی؛ جایزه ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین
بینایی :دکتر محمود جباروند؛ اسپیناف :مهرداور؛ جایزه ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و
کارآفرین بینایی :مهندس شیروانیدیزجی.
در دسته غیر رقابتی نهمین جشنواره شمس عناوین و افتخارات تعلق گرفت به:
نشان چشم پزشک پارسی :دکتر فرهاد حافظی؛ ادیب چشم پزشکان :دکتر سیدمسیح هاشمی؛
افتخار خدمت و مسئولیت پذیری حرفهای و اجتماعی :دکتر حسن رزمجو؛ آموزگار برتر(نشان
سجادی) :دکتر علیرضا مالکی؛ نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی (نشان خدادوست) :دکتر
اسماعیل ذبیحی و طبیب دیدگان (نشان شمس) :دکتر سیدحسن هاشمی.
از دیگران متنفر نباشیم.

بازديد اعضاي دفتر توسعه
آموزش دانشکده پزشکی
از بيمارستان فارابی
در این بازدید که روز سه شنبه  ۳اسفند ۹۵
انجام شد ،دكتر مافینژاد ،عضو هیات علمی
مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و نوشین
کهن ،کارشناس مسئول دوره کارآموزی،
دکتر مهرپور را همراهي ميكردند .این گروه
ابتدا در جمع دانشجویان کارآموز پزشکی
این بیمارستان حاضر شده و طی گفتوگو
با آنان در جریان مشكالتشان قرار گرفتند.
سپس در جلسهای با حضور دکتر فخرایی،
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه؛ دکتر
فریبا قاسمی ،معاون آموزشی و دکتر محمد
زارعی مسئول دوره کارآموزی و کارورزی
بیمارستان شرکت نمودند.
دكتر مهرپور در ابتدای این جلسه ،هدف از
حضور در بیمارستان را شناسایی مشکالت و
دغدغههای دانشجویان ،بررسی راهکارهای
موجود و تعامل با مسئولین گروه چشم
و بیمارستان فارابی در زمینه ارتقای سطح
آموزش بالینی دانشجویان پزشکی عنوان
کرد .وی با بیان اینکه انتظار ما این است که
دانشجوی پزشکی حداقلهای اورژانسهای
چشم مثل شستشوی چشم را یاد بگیرد،
افزود« :انتقاد حق دانشجو است و باید گروه
افرادی را به عنوان مسئول پاسخگویی به
مشکالت آنان مشخص نماید».
دکتر محمد زارعی نیز توضیحاتی در مورد
اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت
آموزش دانشجویان پزشکی در بخش چشم
ارائه نمود .وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده
در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در
بیمارستان فارابی اشاره کرد و اظهار داشت:
«در بخش نظری ،لیست موضوعات آموزشی
بازنگری شد و در انتخاب مدرسین هم به
گونهای عمل شد تا عده بیشتری مشارکت
نمایند و توانمندی آموزشی اعضای هیئت
علمی مورد سنجش قرار گیرد اما در زمینه
آموزش عملی مسلما کار سختتر است
و چالش اصلی ما در اینجا است که البته
تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده است.
یکی از راهکارهای ما برای جلوگیری از
آسیب به بیماران و افزایش میزان یادگیری
دانشجویان برگزاری کارگاههای آموزشی در
 skill labاست».
به گفته دکتر زارعی به منظور آشنایی
دانشجویان پزشکی با فضای اورژانس و
اورژانسهای چشم ،ماهانه دو کشیک در
بخش اورژانس در نظر گرفته شده است.
وی همچنین در مورد امکانات رفاهی
در نظر گرفته شده برای دانشجویان نیز
توضیحاتی داد.
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اعالم نتیجه مسابقه
منشور حقوق بیمار

تعویض پستهای مخابراتی تلفن

مراسم قرعه کشی مسابقه بزرگ منشور
حقوق بیمار انجام و از بین  ۳۰۰نفر
شرکت کننده ۱۰ ،نفر به قید قرعه انتخاب
شدند .اسامی برندگان به شرح زیر است:
خانمها:
مرضیه نورانی -اتاق عمل۲
تارا علیزاده -اتاق عمل۳
فاطمه شاملو -درمانگاه قرنیه
عصمت کربالییعلی -درمانگاه اورژانس
زینب حسینی -درمانگاه مجرای اشکی
فاطمه قادریچاشمی -بخش صدف
فرانک محمدسلطانی -حسابداری
طاهره عاصمی -رادیولوژی
آقایان:
حسن علیزاده -دفتر خدمات
علی مظاهری -اتاق عمل۳

جلسه توموربرد
بخش اربیت
دکتر فرزاد پاکدل ،اداره کننده نخستین
توموربرد و فوق تخصص اکولوپالستی،
در خصوص برنامه اظـــهار داشت« :این
جلسه با هدف بررسی بیماران پیچیده
تومورهــای ناحیه Orbito-Cranio-Facial
و بحث و بررسی چندتخصصی آن برگزار
گردید و میتواند نقش مهمی در ارتقای
کیفیت درمان بیماران و آموزش دستیاران
وفلوشیپها داشته باشد.
در این تومور برد دکتر کسایی ،فوق
تخصص اکولوپالستی و رییس بخش
اربیت بیمارستان فارابی؛ دکتر اسدی
آملی ،عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی
و رییس آزمایشگاه بیمارستان فارابی؛
دکتر نوذریان ،عضو هیئت علمی گروه
پاتولوژی؛ دکتر شریفکاشانی ،متخصص
رادیولوژی و رییس بخش تصویربرداری
بیمارستان فارابی و دکتر سمیعی،
متخصص انکولوژی و رادیوتراپی شرکت
داشتند و بیمارانی را که توسط دکتر هادی
قدیمی ،فلوشیپ پالستیک و ترمیمی،
معرفی میشد را از ابعاد مختلف مورد
بررسی و مشورت قرار دادند.
گفتنی است در این برنامه پروفسور
 Kremaو پروفسور  Beikiاز بیمارستان
پرنس مارگارت کانادا از طریق ویدیو
کنفرانس در مباحث شرکت داشتند.
26
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با توجه به فرسودگی پستهای مخابراتی ،طرح تعویض آنها با حمایت مسئوالن
بیمارستان و به همت حسن پرموزه ،مسئول تلفنخانه ،صورت گرفت.

پستهای تلفن پشت بام سلولهای بنیادی

گپی با حسن پرموزه
مسئول تلفنخانه بيمارستان فارابي

 لطفا خودتان را معرفی کنید و خالصهایاز سوابق خود را بیان نمایید.
اینجانب حسن پرموزه ،جانباز  %35با مدرک
تحصیلی دیپلم با  24سال خدمت میباشم
که در تلفنخانه بیمارستان فارابی فعالیت
مینمایم ،تلفنخانه شامل  350خط داخلی
و  192خط مستقیم فعال میباشد .سیستم
سانترال که بهروز میباشد با سرویسدهی
 24ساعته در خدمت ارباب رجوع و بیماران
عزیز است که این دستگاه تا  800خط قابل
ارتقا میباشد.
 گزیدهای از مهمترین شرح وظایف خودرا به عنوان مسئول تلفنخانه بیمارستان
بفرمایید.
مهمترین عملکرد این واحد جوابگویی به
بیماران ،بخشها و پاراکلینیکها و پاسخگویی
اختصاصی به همکاران در بیمارستان می باشد.
انشاءا ...با مجهز کردن هر چه بهتر مرکز
مخابرات به وسایل مدرن از قبیل گوشیهای
مخابراتی جدید میتوانیم به نحو بهتری
پاسخگوی بیماران و همکاران عزیز باشیم.
اینجانب نگهداری سانترال و ارتباط با مرکز
مخابرات نوابصفوی ،رفع خرابیهای
خطوط مستقیم و داخلیهای بیمارستان،
تعمیرات گوشیهای تلفن و نظارت بر
پرسنل تلفنخانه و خطوط پوز و هر کاری در
ارتباط با تلفن باشد را برعهده دارم.

 خالصهای از مهمترین عملکردهایتلفنخانه بیمارستان فارابی در چند سال
اخیر را بفرمایید.
در دو سال اخیر مهمترین کار ،تعویض
سانترال مرکز تلفن و مدرن نمودن سیستم
تعویض کابلهای قدیمی و پستها ،تبدیل
به کروز از پستهای ورودی درِ جدید
بیمارستان و ساختمان قدیم با کابلکشی
جدید و نصب پستهای ورودی 200
شمارهای قابل ارتقا نسبت به خطوط مستقیم
به کلیه درمانگاههای عمومی و تخصصی
جهت دستگاه پوز ،نصب تلفنهای رایگان
از مرکز مخابرات نواب ،نصب در سالنها
و محوطه بیمارستان جهت رفاه حال بیماران
انجام گردیده است؛ از زمانی که مسئولیت
مرکز تلفن را بر عهده گرفتهام ،ارتباط زیادی
با مرکز مخابرات نوابصفوی به خاطر
خطوطی دارم که مخابرات به تعداد  192خط
مستقیم در اختیار بیمارستان قرار داده است.
 اگر خاطره خوبی از دوران خدمتتاندارید ،بفرمایید.
سال  1381مادری نزد من آمد که بیماری
آب سیاه داشت؛ مستقیما به درمانگاه گلوکوم
بردم و دکتر جباروند بیمار را معاینه کرد و
ایشان را عمل کرد ،بعد از چند روز این
مادر نزد من آمد جلوی در ایستاد ،خوشحال
بود و از چشمش راضی بود ،تشکر کرد و

دستانش را روبه آسمان کرد و گفت الهی
خانه خدا را زیارت کنی؛ اصال فکرش را
هم نمی کردم  2ماه نشد که به همراه مادرم
(االن در قید حیات نیستند) با ویلچر راهی
خانه خدا شدیم.
 در آخر اگر پیامی برای همکارانبیمارستان فارابی دارید ،بفرمایید.
خواهشی که از همکاران دارم این است
که با توجه به فشار کاری که در تلفنخانه
وجود دارد و این مساله که  50درصد
پاسخگوییهای تلفنخانه مربوط به پرسش
شماره داخلیهاست؛ لطفا همکاران به لیست
شمارههای داخلی که به صورت برگه  A3در
اختیار همه واحدها قرار دارد ،مراجعه نمایند
و از تماسهای غیرضروری بپرهیزند.
در برخی موارد تلفنهایی که از بیرون
ارتباط داده شده ،اشتباه است ،همکاران
میتوانند با زدن دکمه فلش روی تلفن و
با شنیدن جمله «جهت انتقال تماس شماره
موردنظر را گرفته» و گوشی تلفن را بگذارند
تا ارتباط مجددا برقرار شود.
از زمان تعویض دستگاه سانترال مرکز تلفن
یک لینک خط  5 PRIرقمی به شماره 52837
روی دستگاه نصب شده است که همکاران
به طور مستقیم میتوانند از بیرون با داخلی
مورد نظرشان بدون مکالمه با تلفنچی
صحبت کنند؛ به این صورت که شماره
 3 + 52837رقم آخر داخلی مورد نظر به
طور مثال داخلی  2266مستقیم 52837226
میباشد و همکاران هر گونه پرسشی در
مورد تلفن داشته باشند ،میتوانند با داخلی
 2266مسئول تلفنخانه تماس حاصل نمایند؛
بنده پاسخگو هستم.
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میراث و خاطرات
 مطابق گفتوگوهای ندای فارابی درابتدا بیوگرافی کاملی از خودتان بفرمایید.
در اسفند ماه سال  1342در شهر زیبای
خرمشهر به دنیا آمدم و در آن زمان جایگاه
اولین فرزند را در خانواده به جای خواهری
که یکسالی پیش از من آمده بود اما خیلی
زود انصراف داده و به دل طبیعت بازگشته
بود ،اشغال کردم.
 در مورد زندگی خانوادگیتان بفرمایید.چند خواهر و برادر هستید و شغل پدر
گرامی چه بود؟
پدرم یک انسان مالیم و مذهبی بود که در
جوانی به استخدام نیروی دریایی ارتش در
آمده بود و مادر یک زن مدبر و خالق و
پرکار که فعالیت در خانه را ترجیح داده
بود .این دو به نیروی عشق و تفاهمی که
با هم داشتند بتدریج یک خانواده هفت
نفره را تشکیل دادند و به این ترتیب من از
وجود دو خواهر نازنین و دو برادر مهربان
برخوردار شدم.
 خالصهای از سوابق تحصیلی و کاریخود را بیان نمایید.
دوران ابتدایی و تا مرحلهای از دوران
متوسطه را در همان خرمشهر و آبادان
گذراندم و بعد از فراز و نشیبهایی که
جنگ در زندگی من و بسیاری هموطنان
دیگرم ایجاد کرد ،دیپلم متوسطهام را
باالخره در شهر بوشهر به پایان رساندم .بعد
از آن دو سال سربازی کردم و تقریبا تا پایان
تعهد خدمت طرحم که به واسطه دو سال
تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی انجام
دادم ،یک پایم در زندگی بود و یک پایم
در جنگ و دفاع که سایه مرگ و شهادت
را به دنبالم میکشید .پایان دوره طرحم با
پایان جنگ مصادف شد و پررنگ تر شدن
سایه زندگی ،پس به کار و تالش رو آوردم
و در سال  69به استخدام بیمارستان فارابی
در آمدم و در همان سال هم ازدواج کردم.
بعدها در رشته کاریام ادامه تحصیل دادم و
لیسانس گرفتم و بتدریج در محیط کشت
زندگی رشد و تکثیر پیدا کردم و حاال من
و همسرم چهار نفریم در قالب یک خانواده
و برخوردار از حضور یک دختر و پسر
خوب.
 از چه سالی وارد دانشگاه علوم پزشکیتهران شدید و در کدام واحدها مشغول
بودهاید؟
از ابتدای حضورم در بیمارستان در بخشهای
مختلف آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی و در
28
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گفتوگو با محسن شایان
در آستانه بازنشستگی

کنار سایر همکاران عزیزم افتخار همکاری و
درس آموزی داشتهام و چند سالی را هم در
کسوت مدیر کشیک بیمارستان توفیق پیدا
کردم که خدمت مضاعف و بیشتری در امور
درمانی همنوعانم انجام بدهم.
 به ورزش عالقه دارید؟ آبی یا قرمز؟از نوجوانی به ورزش و مطالعه رو آوردم
و این دو فعالیت تا امروز دو جزء جدایی
ناپذیر زندگیام بوده است .در فعالیتهای
ورزشی بیشتر به والیبال ،فوتبال ،شنا،
پینگپنگ و طبیعتگردی تمایل پیدا کردم و
فلسفه ،روانشناسی ،ادبیات و در چند سال
اخیر نقد و تحلیل فیلم و ادبیات داستانی
جزیی از اشتغاالت فکریم بوده است.
هیچوقت روی هیچ تیم یا رنگی تعصب
نداشتهام و معتقدم وجود این دوگانگی و
تفاوتها الزمه حرکت در حیات و زندگی
است اما نباید ما را دچار توهم مرزبندی و
اختالف در زندگی کند.
 غذای مورد عالقه شما چیست؟همه غذاهای ایرانی را دوست دارم اما
بهترین غذای فکریام کتاب بوده و هست.
 به عنوان یکی از فعالین افراد نشریهندای فارابی ،اگر نظری دارید بفرمایید.
ندای فارابی در برههای از زندگی تاثیر
مثبتی روی فعالیتهای فکری من گذاشت
و باعث شد که برخی افکارم را به صورت
منسجمتری در آورده و در معرض دید و
نظرات همکارانم قرار دهم و فکر میکنم تا
امروز همین نقش را در بروز استعدادهای
مختلف فرهنگی و هنری بسیاری از
همکاران ایفاء کرده است و این نقش به
نظرم نقش ارزشمندی است که ندا در این
مجموعه دارد.

 اگر خاطره خوب و احیان ًا خاطرهتلخی در بیمارستان فارابی داريد برای ما
بفرمایید.
در خصوص خاطرات زندگی به طور کلی
میتوان گفت که آنها حیات ذهنی و چیزی
که به آن حافظه میگویند را در ما میسازند
و ما اساسا از طریق همین حافظه و خاطرات
است که هویتی برای خود تصور میکنیم و
به افکار و تصمیمات خود در زندگی سر و
صورت میبخشیم .ما بدون خاطرات خود
از همه آدمها و تاثیراتی که بر ما گذاشتهاند
چیزی یا کسی نیستیم .بنده هم به عنوان
یک انسان مجموعهای از همه حرفها،
لبخندها ،گریهها و خاطرات و تاثیرات
افراد و محیط اطرافم هستم .گاهی شادی
موفقیت یک دوست یا همکار شادم کرده
و اندوه یا مشکل او غمگینم نموده ،بسیاری
اوقات از تشخیص به موقع و درستی که به
بیماری کمک کرده به وجد آمدهام و گاهی
هم از اینکه کار بیشتری برای یک نیازمند
نتوانستهام انجام دهم متاثر شدهام و حتی به
خودم و زمین و زمان بد و بیراه گفتهام...
به هرحال من از دیگران بسیار آموختهام و
حس و حال خوب زیادی دریافت کردهام
و میتوانم خوشحال باشم و امیدوارانه به
زندگی ادامه دهم؛ اگر در طول زندگی و
همراهی با همکارانم کوچکترین حال
خوبی برایشان ایجاد کرده باشم؛ در غیر
این صورت واقعا برای خودم متاسفم و
عذرخواهی هم که دیگر دردی از کسی دوا
نمیکند ...پس خوب است که این دو مصرع
همیشه پیش چشممان باشد که:
آب این رود به سرچشمه نمیگردد
باز بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز

هیچ کس مسئول خوشحال کردن ما نیست.

چند جمله درباره محسن شایان...

آقای شایان از همکاران ما در بخش پاتوبیولوژی بیمارستان فارابی ،انسانی
آرام ،متین و موقر و همکاری همراه بوده ،دارای تفکر نقاد ،روحیه سازگار
توام با تامل موثر با همکارانش در بخش میباشند .ایشان در ضمن اهل شعر
و ادب و نویسندگی بوده که از توانایی ایشان در این خصوص در اکثر مراسم
تقدیر همکاران در بخش و نیز در مجله ندای فارابی استفاده شده است.
نامبرده در ضمن آرامش ،دارای روحیهای خالق و عالقهمند به آموختن
مهارتهای جدید در کارش بوده است؛ به طوری که توانایی انجام امور
محوله در بخشهای مختلف کار در آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی را دارند
و در برهههای حساس و نیاز به فعالیت ایشان از این قابلیت نیز آزمایشگاه
بهره برده است ،طوری که پس از پایان شیفت کاریشان که عموما شب
بوده بدون شکایت از خستگی نهایت همکاری را در صورت نیاز در سایر
شیفتها با مسئولین آزمایشگاه داشتهاند .حسن خلق ایشان توام با وقار و
ادب همیشه زبانزد همکارانش بوده و از معدود افرادی در محیط کارشان
هستند که دیگران در ارتباط با ایشان نهایت احترام را برایشان قائل میباشند.
اینجانب و سایر همکاران آزمایشگاه توفیق روزافزون ،همراه با سعادت و
کامیابی هرچه بیشتر را پس از بازنشستگی برای ایشان خواستاریم.
دکتر فهیمه اسدی (رییس آزمایشگاه)

در طول مدت همکاری با آقای شایان بهره فراوانی از
آموزههای انسانی ،اخالقی و علمی از همکار پرتالش
و محترم نصیب اینجانب شد ،بنده در کنار ایشان بودن
را افتخاری میدانم که تا همیشه به آن خواهم بالید.
واقعا چهره بشاش و خستگی ناپذیرشان که
مجسمکننده الگوهای فداکاری و نمونه بودن از نظر
اخالقی است برای همیشه در قلبمان حک گردیده
است؛ از درگاه ایزد منان سربلندی و بهروزی و در
سایه عنایات امام عصرعج آرزوی توفیق را برای ایشان
دارم و اگر اینجانب قصوری داشتهام ،این حقیر را
حالل فرمایید.
حمزه مسلمی (ناظم فنی آزمایشگاه)

جناب شایان از روزهای نخست انتشار ندای فارابی
همراه ما بود؛ همراهی واقعی که همیشه دست به قلم
بودند و همواره نظرات سازند ه ایشان رهنمون ما بود؛
معموال در میانه صحبتها ،آن قدر بحثهای مفید
و آموزنده پیش میآمد که شاید ساعتها به طول
میانجامید ،اما آنچه که بیش از پیش این بحثها را
جذاب میکرد نکات نغزی بود که از چشمه وجود
ایشان میجوشید و همگی ناب و نو و به دور از تکرار؛
بسیار از ایشان آموختم .وجود ایشان برای ندای فارابی
بسیار ارزشمند بود و بسیار خوشحالم که در کمال
تندرستی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و برایشان
آرزوی بهترینها را در دوره جدید زندگیشان دارم.
بهارک صالحی(دبیر تحریریه ندای فارابی)

آقای شایان ،همکاری متین و آرام و
صبور هستند که در طول مدت خدمت
از ایشان فقط خوبی دیدهام .مکارم
اخالقی ایشان زبانزد همه همکاران
است .از خداوند توفیق روزافزون
برایشان مسئلت دارم و آرزو میکنم
بازنشستگی آغاز دورهای بسیار مثمر
برایشان باشد.
مریم گلستاننژاد (پرستار)
بیشتر بخندیم و لبخند بزنیم.
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یک نکته

آیا کار تیمی در
همه پروژهها الزم است؟

شاید جواب این سوال ساده به نظر برسد؛ اما وقتی در عمل در
پروژههای مختلف درگیر کار تیمی میشویم ،به نتیجه میرسیم که
انجام خیلی از کارها به صورت تیمی ،اشتباه است.
کار تیمی در مدیریت پروژه های کوچک
ممکن است این سوال ایجاد شود که پس اگر کار تیمی ممکن است
اشتباه باشد ،انتخابهای جایگزین آن چیست؟
دو انتخاب رایج جایگزین به جای کار تیمی وجود دارد:
•کار فردی :کم نیستند دانشجویانی که در پایان یک ترم درسی در
دانشگاه یا هنگام تحویل پروژه کارشناسی یا کارشناسی ارشد ،به این
نتیجه میرسند که کار دونفری یا سه نفری ،سبکتر و سادهتر و کاملتر از
کار یک نفری نبوده و اگر از ابتدا با یک یا دو نفر دیگر همراه نمیشدند،
کار بهتر و دقیقتر و با اصطکاک و استهالک کمتر انجام میشد.
• برونسپاری خدمات و فعالیتها :دلیل ندارد که برای هر فعالیتی در
یک پروژه ،یک عضو ثابت در تیم در نظر گرفته شود .شاید منطقیتر
باشد برخی از خدمات و فعالیتها از طریق افراد یا شرکتها یا تیمهای
بیرونی ،تامین یا خریداری شود .بسیاری از پروژههای سازمانی به این دلیل
شکست میخورند که هر کسی که ممکن است کوچکترین همپوشانی
با پروژه داشته باشد ،به عنوان عضوی از تیم اجرایی پروژه انتخاب میشود
و عمال با یک هیأت یا کمیته مواجه میشویم که مدیریت خود آن از
مدیریت اصل پروژه دشوارتر است!
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که اگر کسی در مهارت کار
تیمی ضعیف باشد ،هرگز نمیتواند یک مدیر پروژه موفق باشد .اما
در کار تیمی خواهیم دید که گاهی (خصوصا در تیمهای متوسط
و بزرگ) مهم است که فرد یا افرادی در درون تیم اجرایی پروژه،
مهارتهای مورد نیاز برای کار تیمی را دارا باشند و مدیر پروژه با
علم به ضعف خود در کار تیمی آنها را در موقعیتی مناسب و با
شرح وظایف مناسب به کار بگیرد .در بسیاری از کارها و پروژههای
تیمی که ما در ذهن داریم ،عدهای کنار هم جمع میشوند و کاری را
انجام میدهند .اما در پروژههای سازمانی ،موارد زیادی پیش میآید
که شکل اجرایی پروژه پیچیدهتر است و عمال (به صورت رسمی یا
غیررسمی) ساختار ماتریسی شکل میگیرد.
در چنین شرایطی ،مدیر پروژه عالوه بر مهارتهای عمومی کار تیمی،
باید قدرت باالیی در مذاکره و چانه زنی و مدیریت تعارض داشته باشد
تا بتواند منابع انسانی سازمان را به شکلی مفید و اثربخش به کار گیرد
و در عین حال ،حداقل تنش و فشار را برای سایر واحدهای سازمانی
ایجاد کند .در حالت عادی ،وقتی از کار تیمی صحبت میکنیم ،معموال
تیمها چرخ ه عمر مشخص و استانداردی را طی میکنند .مراحلی که
شامل نوزادی ،بلوغ ،رشد و عملکرد فعال و نهایتا از هم گسستن
یک تیم است؛ اما وقتی از مدیریت تیم و تشکیل تیم (به اصطالح
تیم بستن) برای یک پروژه صحبت میکنیم ،بحث میتواند پیچیدهتر
باشد؛ با توجه به ساختار شکست کار ( )WBSو برنامه زمانبندی
پروژه ،ممکن است در طول اجرای پروژه فرد یا افراد یا واحدهایی با
تیم پروژه همراه شده یا از آن جدا شوند؛ به همین علت مدیر پروژه
جدای از آشنایی مهارت تیم سازی ( )Team-Buildingباید به مهارت
طرح ریزی تیم ( )Team Planningهم مسلط باشد.
پروژه ،عمال در کنار نقشه راه پروژه یک برنام ه مستقل دیگر هم در
مورد طرح تیم پروژه الزم دارد تا مشخص شود که چه زمانی به چه
کسی یا کسانی نیاز داریم.
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صدا ی شما

این
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صاص دارد؛ از م
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د
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کنید؛ ما منتشر م 
یکنیم
و
ا
میدواریم مسئوال
ن محترم پاسخگو
باشند
و رسیدگی کنند.

روابط عمومی صنفی عمل نکند!

نمیدانیم چرا در بیمارستان این قدر تبعیض وجود دارد!
کارمندان بخشهای اداری و مالی و پشتیبانی و ...گویا اصال
پرسنل بیمارستان به حساب نمیآیند!
از آنجا که مسئولیت برگزاری مناسبتهای مختلف مانند روز
پزشک ،روز کارمند ،روز پرستار و غیره با روابط عمومی
است؛ انتظار میرود بدون سوگیریهای شخصی عمل شود
اما از آنجا که مسئولیت روابط عمومی با یکی از پرسنل محترم
پرستاری است ،همیشه روز پرستار با شکوه برگزار میگردد و
در مقابل روز کارمند فراموش میگردد و روز پزشک هم بعضا
سهلانگارانه و جهت رفع تکلیف با مراسمی سبک!
جالب اینجاست که برای سرپوش گذاشتن بر این تبعیض هم
مراسم روز پرستار را با مراسمی چون تقدیر از بازنشستگان و
غیره آمیخته میکنند! آیا به راستی تقدیر از بازنشستگان را در
روز کارمند نمیتوان برگزار کرد؟! ضمن اینکه در تقویم رسمی
کشور روز  25ذیالحجه به عنوان روز تکریم بازنشستگان در
نظر گرفته شده است.
ای کاش مسئوالن محترم با این کارها انگیزه را در بین کارمندان
از بین نبرند.
جمعی از کارمندان بیمارستان

قرار نیست در هر بحثی برنده شویم.

بررسی و مقایسه آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه سوری
در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چشم پزشکی فارابی
رقیه چمانی
در سه سال متوالی 94-92
پرستار
چهارشنبه سوری از مراسم جشن همراه با آتش بازی ایرانیان در
شب چهارشنبه آخر سال میباشد که بیمارستانها را با هجوم
مصدومان مواجه میکند .این مطالعه به منظور بررسی آسیب
دیدگان حوادث چهارشنبه سوری در بیماران مراجعهکننده به
بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران در 3سال متوالی 94-92
انجام شد؛ در نمودار زیر فراوانی تعداد مراجعان آورده شده
است:

آمارها حاکی از این است که دو سوم افراد را مرد و یک سوم
را زن تشکیل میدادهاند .آسیبها بیشتر ناحیه قرنیه در درجه
اول و درجات بعدی ملتحمه و اسکلرا و پلک را سبب شده
است .این حادثه همه ردههای سنی را تشکیل میداده است
که در سال های مختلف متفاوت بوده است :سال  93بیشترین
گروه  %29.30در گروه سنی  30-21بودند که سال  92بیشترین
تعداد ( )%27.70در گروه سنی  20-10سال قرار داشتند وسال
 94گروه غالب اطفال صفر تا 10سال بودند .مصدومان از همه
مناطق تهران و برخی شهرها مراجعه کرده بودند ولی بیشترین
مراجعان از مناطق نزدیک به بیمارستان بودند .آمارهای دقیق
نزد نویسنده مقاله موجود است؛ عالقهمندان میتوانند به ایشان
مراجعه نمایند.

در نمودار زیر فراوانی مصدومان در روزهای ماههای اسفند  1394را مشاهده میکنید:

نتیجهگیری :با توجه تعداد باالی مصدومان ناشی از حوادث چهارشنبه سوری ،ارائه گسترده و مداوم آموزشها
در سطح باور عمومی جهت تبدیل دانش به رفتار ضروری است؛ با مقایسه نتایج  3سال میتوان نتیجه گرفت که
رفتارهای مخاطرهآمیز ناشی از کاربرد مواد محترقه طی این سالها بیشتر شده است و آموزش و اطالعرسانی ناکافی
بوده است و تاکید بر عدم استفاده از مواد محترقه باید بیشتر و مستمرتر و موثر تر در سطح کشور در طول سال
صورت بگیرد و کنترل بیشتری از طرف خانواده ها و مدارس صورت گیرد .همچنین بیمارستان فارابی میتواند نقش
موثرتری برای ارتباط با جامعه و اطالعرسانی جهت پیشگیری از آسیب بینایی در سطح رسانهها داشته باشد و تا
نحوی پیش برود که دانش احساس مخاطره آتش سوزی تبدیل به رفتار پیشگیری از حادثه شود .بی شک هزینههای
اقتصادی و اجتماعی ناشی از درمان بیش از حد انتظار برای مراجعان میباشد.
هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشیم.
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توصیههایی برای مراقبت از خود

انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

 .2ترک سیگار

 .3پیشگیری از عفونت مجاری ادراری

 .1کنترل استرس

 از استرس های طوالنی و شدید بپرهیزید. زمان کافی برای استراحت و خواب درنظر بگیرید.
 از روش های کاهش دهنده استرس برایکم کردن اضطراب و تنش کمک بگیرید.
 بیاموزید که خود را با استرس های غیرقابل اجتناب سازگار نمایید.
 در موقعیت های مشکل از حمایت هایاجتماعی استفاده کرده و بگذارید که دیگران
به شما کمک کنند.
 به مسائل ،مثبت بنگرید. .4پیشگیری از پرفشاریخون و بیماریهای
قلبی

 حفظ وزن طبیعی بدن کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی . از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ کردنیپرهیز نموده و سعی کنید غذاها را به صورت
آب پز و یا کبابی مصرف نمایید.
 میوه و سبزیجات زیاد مصرف کنید (حداقل ۵وعده در روز).
 سيگار مصرف نکنید. از مصرف الكل اجتناب کنید ،زیرا موجبافزایش فشار خون مقاوم به درمان می شود.
 انجام منظم ورزش های ایروبیک نظیر تندراه رفتن (تا  30دقیقه در روز 3 ،الی  4روز
در هفته).
 از ایجاد فشارهای عصبی و هیجانات روحیجلوگیری کنید.
 در صورت عدم منع پزشکی حداقل 8لیوان آب در طی روز بنوشید.
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آموزش سالمت

 به طور قاطع و مثبت تصمیم بگیرید کهسیگار را ترک کنید.
 کشیدن سیگار را در منزل با اراده ی خود بهمکان و زمانی خاص محدود کنید.
 به جای کشیدن سیگار فعالیت سالم دیگررا جایگزین نمایید.
  10سال پس از ترک سیگار خطر مرگناشی از بیماری قلبی مساوی کسانی می شود
که هرگز سیگار نکشیده اند.

 در طی روز هر  2تا  3ساعت مثانه خودرا كامل تخلیه كنید و از نگهداشتن ادرار
خودداری نمایید.
 توصیه می شود از مواد  غذایی حاویویتامین «ث» ،استفاده نمایید.
 از مصرف مواد غذایی مانند قهوه ،نوشابه،الكل و ادویه پرهیز كنید .
 لباس زیر نخی بپوشید ،زود به زود عوضكنید و در آفتاب خشك كنید یا اتو بكشید.
 به جای استفاده از وان ،از دوش استفادهكنید.
 هر گونه عالمت و نشانه عفونت مکررمجاری ادراری را پیگیری کنید.
 .6پیشگیری از کمر درد

 .5کنترل کلسترول ،تری گلیسیرید و
قند خون
 چاقی کار قلب را افزایش داده و به آنفشار می آورد.
 کمتر از گوشت قرمز استفاده کنید؛ مصرفماهی،ماکیان و جوجه را جایگزین آن کنید.
 سعی کنید به جای غذا و گوشت سرخکرده آن را به صورت بخار پز ،آب پز یا کبابی
مصرف نمایید.
 مصرف میوه ی تازه و سبزی را افزایشدهید.
 مصرف روغن و غذاهای پرچرب راکاهش دهید و سعی کنید از روغن مایع
گیاهی استفاده نمایید.
 برای نگهداری وزن خود در حد طبیعی،مصرف کل کالری دریافتی را کاهش دهید.
 تعادلی بین فعالیت بدنی و کالری دریافتیخود برقرار نمایید.
 برنامه منظم ورزشی حداقل  3الی  4روزدر هفته داشته باشید ،با  5دقیقه پیاده روی
در روز شروع کنید و به تدریج آن را به
 30دقیقه در روز برسانید.
 مصرف کربوهیدرات های مرکب(مانند:غالت کامل ،ماکارونی ،سبزیجات ،میوه ها)
را جایگزین کربوهیدرات ساده کنید.

 سعی کنید عضالت اطراف ستون فقرات را باورزشهایی مانند شنا تقویت کنید.
 از انجام حرکات تکراری در وضعیت نامناسباجتنابنمایید.
 به طور مرتب و مستمر ورزش کنید. از کشش کمر به جلو با قرار دادن یک پا روییک گام ،طی
ایستادن  های طوالنی پیشگیری کنید.
 در وضعیت پهلو با خم کردن مفصل ران وزانو بخوابید.
در وضعیت به پشت خوابیده یک بالش بر زیرزانو قرار دهید تا ران و زانو کمی خم شود.
 در حالیکه زانوها باالتر از ران قرار دارد ،رویصندلی بنشینید و ٌدستها را روی صندلی یا
زانوها قرار دهید.
 هنگام نشستن از یک ُرل یا بالشت کوچک درگودی کمر استفاده نمایید.
 وزن خود را متعادل نگهدارید. برای حمل اجسام سنگین آن را هل دهید و یابنشینید و آن را بلند کنید.

زمانی را با افراد باالی  70سال و زیر  6سال بگذرانیم.

 .7پیشگیری از سرطان
سرطان معده ،مثانه ،پروستات ،کولورکتال
و سرطان مری از شایعترین سرطان ها در
مردان است .هر چند درمان بیماری سرطان در
مواردی ممکن است با دشواریهایی همراه
باشد ،مراجعهی به موقع به پزشک متخصص
میتواند موجب شناسایی به هنگام ،بیماری
سرطان شود.

عالیم هشدار دهنده سرطان:
 تغییر در عادات دفع روده ای و ادراری یاپیدا شدن خون در ادرار یا مدفوع.
 زخم های پوستی که پس از دو هفته بهبودو ترمیم نمی یابد.
 توده یا برآمدگی در هر قسمتی از بدن. اشکال در بلع غذا و سوء هاضمه. تغییرات قابل مالحظه در خال و زگیل. سرفه های مکرر یا خونی و یا گرفتگیمزمن صدا.
 خونریزی یا ترشح غیر طبیعی از مجاریطبیعی بدن.

 کاهش وزن شدید و ناگهانی( 10کیلوگرمیا بیشتر).
عالیم یاد شده در بیماری های خوش خیم
نیز ممکن است دیده شود ،اما برای
تشخیص سرطان در صورت مشاهده ی این
عالیم ،حتما باید با پزشک مشورت کنید.
توصیه های برای پیشگیری از سرطان دستگاه
گوارش:
 -مقدار چربی را در رژیم غذایی کاهش دهید.

 عادات غلط بهداشتی مانند :مصرف الکل،سیگار و تنباکوی جویدنی و چای داغ را
کنار بگذارید.
 مصرف غذاهای شور و دودی را محدود کنید. از مصرف سوسیس ،کالباس ،غذاهایآماده ی حاوی نیترات و مواد نگهدارنده
اجتناب کنید.
 غذاهایی با فیبر و ویتامین باال مصرف کنید. برای غربالگری سرطانهای کولورکتال توصیهمیشود :تمام افراد باالی  50سال ساالنه از نظر
وجود خون مخفی در مدفوع آزمایش شوند و
هر 10سال کولونوسکوپی انجام دهند.

 افرادی که بستگان درجه ی اولشان مبتال بهسرطان معده بودهاند الزم است آندوسکوپی
شوند.
پیشگیری از سرطان پوست:
 در معرض نور مستقیم خورشید بودن باابتال به سرطان پوست ارتباط دارد.
 از کرم های ضد آفتاب با قدرت مناسبدر مقابل اشعه  UVخورشید ( SPFمناسب)
استفاده کنید.
 اگر مجبورید که در آفتاب قرار بگیرید ازکاله و لباس آستین بلند استفاده نمایید.
غربالگری از نظر سرطان پروستات:
مردان با افزایش سن(میانگین  50الی 70
سال ) دچار بزرگی خوش خیم پروستات
می شوند .عالمت اولیه  ی آن تاخیر در شروع
جریان ادرار و تکرر شبانه ادرار بیش از
دو بار است و ممکن است با عفونت
ادراری  ،ادرار قطره قطره و احتباس مثانه
همراه شود؛ با پیشرفت بیماری عالیم به
صورت انسداد خروجی مثانه ،احتباس
ادرار ،قطع جریان ادرار  ،خون در ادرار و
بی اشتهایی نمایان می  شود.
 برای غربالگری سرطان پروستات  ،بهتمام مردان  40سال به باال توصیه می شود
ساالنه جهت معاینه پروستات از طریق
مقعد و انجام آزمایش ادرار برای بررسی
شاخص های  PSAبه متخصص ارولوژی
مراجعه نمایند.
 افرادی که بستگان درجه اولشان مبتال بهسرطان پروستات بوده اند الزم است توسط
پزشک معاینه شوند.

 .8پیشگیری از پوکی استخوان
 .9پیشگیری از سردرد

 ورزش کنید. به میزان کافی کلسیم ،ویتامین«د» ،پروتئینو مواد مغذی دیگر دریافت کنید.
 مواجهه کافی با آفتاب داشته باشید. قهوه و نوشابه های گازدار زیاد ننوشید. -الکل و دخانیات مصرف نکنید.

 از محرک های ایجاد کننده سردرد اجتناب کنید:غذاهای حاوی آمین (پنیر ،شکالت) ،نیترات ها و پیاز ،قهوه و سیگار ،بستنی ،استرس های
عاطفی و خستگی.
 از تکنیک های کاهش دهنده استرس مانند تن آرامی استفاده نمایید. -در فعالیت های منظم ورزشی شرکت کنید.

اینکه دیگران راجع به ما چه فکری میکنند ،به ما مربوط نیست.
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عوارض روحی و روانی پرخوابی
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بعضیها عاشق خوابیدنند .بعضی افراد هم
دوست دارند بخوابند ولی به دالیل مختلف
جسمی ،روحی یا کاری نمیتوانند .برای تعدادی
دیگر هم خواب تنها بهانهای برای این است که
خستگی روز قبل از تن آنان خارج شود و یک
روز جدید را با انرژی بیشتری آغاز کنند .بدون
اغراق ،خواب برای احیای ذهن و جسم الزم
است اما زیاد خوابیدن هم هنر نیست! همانطور
که کمخوابی میتواند خطرآفرین باشد ،خواب
زیاد هم خطرات خاص خودش را دارد.
چقدر بخوابیم ،زیاد است؟
میزان خواب مورد نیاز هر کسی به طور
چشمگیری در طول عمرش فرق میکند و به
ویژگیهایی مثل سن ،میزان فعالیت ،سالمت
عمومی و عادتهای زندگی او بستگی دارد.
برای مثال افراد در دوران افسردگی ،بیماری یا
مصرف داروهای خاص نیاز بیشتری به خواب
احساس میکنند .متخصصان توصیه میکنند که
یک فرد بزرگسال عادی و سالم بهتر است خواب
شبانهای حدود هفت تا نه ساعت داشته باشد.
چرا برخی زیاد میخوابند؟
پرخوابی میتواند دالیل مختلف جسمی و
روحی داشته باشد؛ به برخی از این دالیل در
زیر اشاره میکنیم:
• مشکالت پزشکی مرتبط با پرخوابی
برخی دالیل پزشکی میتوانند باعث پرخوابی
شوند؛ از جمله بیماریهایی که ارتباط مستقیمی
با پرخوابی دارند میتوان این بیماریها را نام
برد :دیابت ،چاقی ،سردرد ،کمردرد ،افسردگی،
بیماریهای قلبی و کمکاری تیروئید .عالوه بر
این موارد ،ایست تنفسی در خواب نیز نوعی
ناهنجاری است که موجب میشود نفس افراد
در مدت خواب به طور لحظهای متوقف شود
و در پی آن فرد نیاز بیشتری به خواب احساس
میکند چرا که چرخه معمولی خواب دچار
اختالل میشود.
• کمبود خواب شبانه
برای کسانی که از بیخوابی مفرط شب رنج
میبرند ،پرخوابی روز یک ناهنجاری پزشکی
به حساب میآید؛ در واقع اگر در طول شب،
خوب نخوابیده باشید برایتان سخت و چه بسا
غیرممکن است که صبح از خواب برخیزید.
کمبود خواب تنها به معنای اینکه مدت زمان
کوتاهی خوابیده باشید ،نیست بلکه عمیق نبودن
خواب شبانه شما هم بیدار شدنتان را سخت
میکند و شما صبح تا دیر وقت در رختخواب
میمانید .البته اگر یک شب را به صورت
استثنایی نخوابیده باشید و صبح نتوانید از
خواب بیدار شوید ،این نوع پرخوابی ناهنجاری
به حساب نمیآید.
• پرخوابی بر اثر سن
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سن افراد هم بر میزان خواب تاثیر میگذارد؛
برای مثال نوجوانان وقتی به سن بلوغ میرسند به
خواب بیشتری نیاز دارند اما اگر شما سن بلوغ را
پشت سر گذاشتهاید ولی  8ساعت خواب برایتان
کافی نیست میتوان گفت شما پرخواب هستید؛
در کهنسالی نیز برخی دچار پرخوابی میشوند.
• ساختار فکر و احساسات
شرایط فکری و احساسی شما نیز در پرخوابی
تاثیر دارد .البته این علت ،خود معلول عوامل
دیگری است نظیر افسردگی ،نداشتن انگیزه،
ترس ،اضطراب و خستگی .این عوامل در
زمستان معموال بیشتر خود را نشان میدهند و
تاثیرگذارترهستند.
عوارض پرخوابی
پرخوابی به طور شگفتانگیزی عوارض منفی
جسمی و روحی زیادی را در پی دارد .عوارض
جسمی آن مانند انرژی کم ،اختالالت حافظه و
از این قبیل مشکالت هستند؛ در ادامه عوارض
روحی آن را نیز به طور خالصه شرح میدهیم.
• عوارض روحی و روانی
نمیتوان به راحتی از کنار عوارض روحی
پرخوابی گذشت .وقتی شما زیاد میخوابید
بدون شک وقتی را که میتوانستید به کار
خالقان ه و مفیدی اختصاص دهید ،از دست
دادهاید .بنابراین زمانی که برمیخیزید و میبینید
وقت خود را بیهوده در خواب گذراندهاید،
احساس ناخوشایندی خواهید داشت.
برای مثال از دست دادن قرار مالقاتی که

مدتها انتظارش را میکشیدید به دلیل
خواب زیاد ،از جمله مشکالت اجتماعی
است که اصال نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
عالوه بر این احساس ناخوشایند ،احساساتی
چون اضطراب ،گیجی و سردرگمی هم
دست از سر شما برنمیدارند و حتی
میتوانند تمام روزتان را خراب کند.
چگونه از شر پرخوابی رها شویم؟
معموال درمان پرخوابی ساده است فقط الزم
است کمی اراده داشته باشید و به موارد زیر
هم عمل کنید:
احساس خود را نسبت به خواب تغییر دهید؛ نه
عاشق خوابیدن باشید و نه از آن بیزار .به خواب
در حد تعادل عالقه داشته باشید .بدون شک
خوابیدن برای بدن مفید است ولی کمتر یا بیشتر
از حد خوابیدن به شرایط جسمی و روحی شما
ضرر میزند.
برای هر روز خود ،برنامهریزی کنید تا
انگیزههای مناسبی برای بیداری داشته باشید.
برای خود زمان خواب و بیدار شدن منظمی
تنظیم کنید .منظم بودن ساعت خواب و بیداری،
ساعت بیولوژیک بدن شما را نیز تنظیم میکند
و شما براساس عادت در ساعت مشخصی از
خواب برمیخیزید .فقط فکرش را بکنید که اگر
هر روز فقط نیم ساعت بیشتر از آنچه تعیین
کردهاید ،بخوابید یعنی هر سال  180ساعت
بیشتر خوابیدهاید .به نظر وقت زیادی است؛
اینطور فکر نمیکنید؟

از هر چیز غیر مفید دوری کنیم.

شبکههای اجتماعی و افسردگی

هر موقعیتی چه خوب یا بد ،گذرا است.
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آیا فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی
متنوعی که این روزها مردم را به خود مشغول
کردهاند باعث خواهند شد استفادهکنندگان
آنها خوشحالتر شوند؟ به نظر میرسد پاسخ
منطقی و درست به این سؤال منفی باشد.
به گزارش سالمت نیوز ،به نقل از روزنامه صبح
نو ،یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که از
هر پنج نفر یک نفر گفته است در اثر استفاده از
شبکههای اجتماعی احساس افسردگی میکند.
این نتیجه البته ممکن است برای نسل زیر 30
سالی که شبکههای اجتماعی بخشی از DNA
آنها شده است یا نوجوانانی که بهسرعت در حال
از دست دادن تواناییهای ارتباطی بدون گوشی
هوشمند خودند تعجبآور و قابل تأمل باشد .با
این حال تقریب ًا از خیل بسیاری از نظرسنجیها
و پژوهشها میتوان این را دریافت که مشاهده
دائم استاتوسها و مستندسازی و انتشار همه
جهات گوناگون زندگیمان در شبکههای
اجتماعی گوناگون باعث میشود استرسی
دائمی بر زندگیمان تحمیل شود که در نهایت
میتواند به افسردگی بینجامد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دانشآموزان
و فارغالتحصیالن فراوانی وجود دارند که با
وجود اتمام درس خود تواناییهای الزم را
برای ورود به کار ندارند و از طرف دیگر با
از دست دادن تواناییهای ارتباطی خارج از
تلفن هوشمند و شبکههای اجتماعی نمیتوانند
در گروههای دنیای واقعی و محل کار و نیز
ارتباطات چهره به چهره آن طور که باید ،با
دیگران تعامل برقرار کنند.

از سال  2015تاکنون نیز مطالعات آکادمیک
بسیار فراوانی درباره مضرات و اثرات منفی
شبکههای اجتماعی وجود دارد که نشان
میدهد استفاده منظم از شبکههای اجتماعی
میتواند به احساس اضطراب ،انزوا و کمبود
اعتمادبهنفس منجر شود و البته این نتایج صرف ًا
درباره افراد کم درآمد نیست بلکه افرادی با
ثروت مناسب نیز در معرض این خطرند.
واقعیت این است که ما و دیگر کاربران شبکههای
اجتماعی در عصر حاضر دائم ًا در حال انتشار
تصاویری غلطانداز و نادرست از زندگیمان در
جامعه آنالین هستیم .عکسهای سلفی اغراق
آمیز ،منظرههای فوقالعاده و افکتگذاری
شده از تعطیالت آخر هفته ،ناهارهای کاری
و مهمانیها بهبخش مهمی از خودنماییهای
کاربران این شبکههای تبدیل شده است .در
حالی که دیگران گمان میکنند فرد منتشرکننده
زندگی بسیار خوبی دارد ،واقعیت چیز دیگری
است و منتشرکننده صرف ًا مانند یک سوپراستار
در فیلمی جذاب ،در حالی بازی کردن نقش
موقتی خود است .با این حال آن سوی ماجرا
نیز جالب است ،فرد منتشرکننده نیز اگر نتواند
تعداد الیک مورد نظر خود را بهدست بیاورد،
به سرعت اعتمادبهنفس خود را از دست داده و
احساس بیکفایتی میکند.
همین چند روز پیش بود که خود من متنی
درباره دوچرخهسواری در لندن نوشتم و بهرغم
اینکه تالش زیادی کردم تا نوشتههایم به کسی
برنخورد با این حال کاربران من را به سخنان
نفرتآمیز متهم کردند و در طول ساعات بعد از

آن  1000پیام تند و تیز دریافت کردم.
شبکههای اجتماعی عم ً
ال میزان خشم و
آشفتگی را افزایش داده و در حال بیشتر کردن
است .بسیاری از زنانی که آنها را میشناسم
میگویند بدون استثنا هر بار که وارد پروفایل
خود میشوند یا شبکه اجتماعی خود را باز
میکنند با سخنان آزاردهنده نسبت به خود
مواجه شدهاند.
به خاطر همین است که اخیرا ً جنبشی با نام
انقالب خواب به راه افتاده است که از همه
مردم میخواهد الاقل یک ساعت قبل از خواب
از شبکههای اجتماعی استفاده نکنند .شبکههای
اجتماعی هیچوقت تعطیل نمیشوند و دائم ًا
یک نفر در حال پستگذاری است اما الاقل ما
میتوانیم خودمان را کنترل کنیم و قبل از خواب
سراغ این پستها نرویم ،چرا که احتماالً برای
بسیاری از شما هم رخ داده است که استفاده
و مرور شبکههای اجتماعی پیش از خواب
میتواند به شدت بر روند خواب و بیداری تأثیر
بگذارد.
همین که تصمیم به خواب میگیرید ،یکی
از دوستانتان وارد چت شما میشود و بحث
با او را شروع میکنید ،وارد پروفایل دیگری
میشوید و همه پستهای جذابش را مرور می
کنید یا وارد یک بحث جذاب میشوید .دقیق ًا
به همین خاطر است که اختالل فلج شدن قوه
تصمیمگیری در بسیاری از نوجوانان شدت پیدا
کرده است .مسالهای که در نتیجه تعدد و زیاد
بودن گزینههای پیش روی ما در شبکههای
اجتماعی رخ میدهد.

مهارت اهی زندگی

نظم آموزی

در شمارههای پیشین درباره اصول اولیه نظم آموزی و راهکارهای اقتدار والدین
در این خصوص سخن گفتیم .در این شماره نیز مبحث را با تربیت فرزندان و
راههای کنترل خشم پی میگیریم و درباره نقش ترس در تربیت سخن خواهیم
گفت.
کامال طبیعی است که در جریان تربیت فرزندان خود گاهی دچار
خشم شوید .احساس خشم کامال طبیعی است ولی اقدام خشمگینانه
طبیعی نیست .اگر نتوانید خشم خود را کنترل کنید بر روند نظم
آموزی تاثیر نامطلوب خواهید گذاشت.
 حذف وسوسهها:به یاد داشته باشید کودک تا  6سالگی مفهوم خوب و بد را نمیداند
او تنها درست و غلط را میشناسد .البته باید همیشه به کودک گفته
شود که بچه خوبی است .وسایل وسوسهانگیز برای کودک را باید از
دسترس او خارج کرد تا دائما نه گفتن را تکرار نکنیم.
برای بچهها دنیا مانند کیک شکالتی بزرگی میماند که هر قسمتی از
آن یک رنگ است و طعم متفاوتی با دیگر نقاط آن دارد .دست نزدن
به چنین چیزی حتی برای ما بزرگترها هم سخت و دشوار است چه
برسد به کودکان .بچهها باید این کیک شکالتی را مزمزه کنند ولی
متناسب با مرحله رشدی و سن و سالشان.
بنابراین سعی کنید وسایلی را که کودک نباید به آن دست بزند تا حد
امکان از جلوی دست او بردارید.
با حذف وسوسهها از به کار بردن واژههای منفی مانند «نه»« ،نکن»
«،دست نزن» و ....تا حدی خالص خواهید شد زیرا به کار بردن این
واژههای منفی به اعتماد بنفس کودک در آینده لطمه جدی خواهد
زد.
 تکنیک قرنطینه:سبدی را تهیه و قانون را بدین گونه وضع کنید؛ هر وسیلهای که سر
راه قرار گیرد ،برای مدت مشخصی (مثال یک روز) در سبد قرنطینه
میرود .به یاد داشته باشید که اجرای قانون از خود قانون مهمتر
است؛ در ضمن برای اینکه کودک چنین قانونی را اجرا کند باید
خودش هم مجری قانون باشد .همه اعضای خانواده چه فرزندان
و چه والدین باید از این قانون تبعیت کنند .اوایل میتوانید پس از
یک بار تذکر دادن آن وسیله را در قرنطینه قرار دهید .بهتر است این
تکنیک را برای کودک باالتر از  7سال به کار ببرید.
به یاد داشته باشید یکی از دالیلی که کودکان قوانین را اجرا نمیکنند،
این است که ما فقط از آنها اجرای قانون را میخواهیم و خودمان آن
قانون را اجرا نمیکنیم بنابراین بر اساس قانون «الگو پذیری» قوانینی
مثل بستن کمربند یا قرنطینه را والدین هم باید اجرا کنند .این در
حالی است که ندیدن فیلمهای بزگساالن و ساعت خواب مشخص
خاص کودکان است و از قانون «نا برابری» تبعیت میکند.
نقش ترس و تنبیه در نظم آموزی
به هیچوجه با ترس و تنبیه سعی نکنید نظم را به کودکان بیاموزید
زیرا آن نظم پایدار نخواهد بود.
اگر کودکی در دوران نوپایی در اثر رفتار والدین تنها راه حل مسائل
را تنبیه ،ترس و مجازات بداند متاسفانه در دوران جوانی به دلیل
آسیبی که دیدهاند در راه نابودی و ویرانگری گام بر خواهد داشت؛
خصوصا اگر در چنگال سوداگرانی بیفتند که به بهانه درست کردن
شرایط و اجتماع ،دست به انتقام وخشونت میزنند .در واقع رشد
اخالقی تابع رشد ادراکی است و رشد ادراکی وابسته به رشد روانی
است؛ به این مفهوم که اگر کسی در رشد روانی به بلوغ نرسیده باشد
36

ندا ی افرابی -زمستان 1395

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

ق

سمت سوم

یقینا به رشد اخالقی نیز نرسیده است .کسانی که به این سطح از
رشد دست نیافته باشند بیشتر بر این باورند که از طریق ترس ،تنبیه
و مجازات است که میتوان به نظم دست یافت.
با شلخته خواندن كودكي كه اسباببازي هاي خود را جمع نميكند،
وسايل او جمع نخواهد شد و اين برچسب به وي نظم و ترتيب را
نميآموزد .تنها ممكن است او تصويري نادرست از خويش پيدا كند
و اين رفتار موقت او با برچسب شما به رفتاري ثابت و دائمي تبديل
شود و احتماال در آينده آن را تكرار كند .متأسفانه بسياري از والدين
به جاي آنكه در پي تأثيرگذاري بر كودكانشان باشند ،تنها ميخواهند
آنها را كنترل كنند؛ از اين رو آنان را محدود ساخته ،دستور ميدهند،
فرمان صادر ميكنند و آنها را تهديد يا تنبيه مينمايند .اعمال اين
روشهاي كنترل كننده ،عمال بر كودكان و نوجوانان تأثير مثبتي
نميگذارد .كودكي كه به انجام كاري مجبور شده ،در واقع تأثير
نپذيرفته است ،بلكه تنها رفتار خود را در آن لحظه براي فرار از
تهديد تغيير داده است .براي تأثيرگذاري عميق و مداوم بر زندگي
كودكان و نوجوانان ،بايد از هر گونه رفتار مستبدانه و توسل به زور
براي كنترل آنان خودداري كرد و به جاي آن از روشهاي مفيد و
متفاوتي بهره جست كه بتدريج انگيزهها و تماياالت كودك را تحت
تأثير قرار دهد.
 مواردی که در تربیت کودک تولید خشم میکنند عبارتند از: رفتار عادی کودک:مثل کودک نوپایی که به یکباره به خیابان می دود چون اصال آن
خطری را که ما از دویدن در خیابان احساس میکنیم برای او قابل
درک نیست.
 -زمانی که نمیدانیم باید با این مشکل چگونه برخورد کنیم.

 احساس ناتوانی در مراقبت از کودک (ضعف پدر ومادر ) انتظارات بیجا :وقتی به میزان رشد و سن و سال کودک توجهنداشته باشیم.
 تاثیرات گذشته :مثل یاد آوری خاطرات چشم و هم چشمی بابرادر و خواهرمان در دوران کودکی.
 -برخی مادران به غلط علت بدرفتاری کودک را ناشی از ضعف

هر روز صبح پس از برخاستن از خواب خدا را شکر کنیم.

خود در نگهداری از کودک میبینند.
 خشم جابجا شده از همسر به کودکبسیاری از والدین که خود فرزند کم سال خانواده خود بودهاند حاال
ممکن است از کودک کمسال خود حمایت بیشتری کنند؛ البته بر
عکس این حالت هم وجود دارد مثال مادری که خود فرزند بزرگ
خانواده بوده و حال از کودک بزرگتر خود حمایت بیشتری میکند
و در قبال کارهای کودک کمسالتر خود خشمگین میشود؛ در واقع
این والدین رنجش و بی عدالتی که در کودکی خود چشیدهاند را
اکنون با همسان پنداری خود با کودک عیان میکنند.
در مواقعی هم رفتارهای کودکانمان ما را به یاد مسائل تلخ دوران
کودکی میاندازد و ما را خشمگین میکند؛ مثال اگر خودمان درس
نمیخواندیم یا شلخته بودهایم ،میترسیم فرزندمان هم اینگونه
شوند و اگر کودکمان این گونه رفتارها را از خود بروز دهند
خشمگین میشویم.
اما باید بیاموزیم که تحت تاثیر حوادث دوران کودکی در برخورد با
فرزندانمان خشمگین نشویم .شاید آنچه در دوران کودکی شما اتفاق
افتاده غیر منصفانه بوده اما به یاد داشته باشید که این نیزغیر منصفانه
است که تحت تاثیر دوران کودکی خشمتان را متوجه کودک کنید.
همچنین ممکن است شما به دلیل رفتارهای والدینتان در دوران
کودکی رابطه خوبی با آنها نداشته باشید و حال که والدین شما به
عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ عالقه وافری به کودک شما نشان
میدهند برای انتقام از آنها خشمتان را نسبت به کودکتان ابراز نمایید
شاید که از این راه انتقام دوران کودکی خود را از آنها بگیرید.
تحقیقات نشان میدهد که بیشترین عامل در عصبانیت تفسیر غلط
از واقعهای است که اتفاق افتاده همچنین آموزههایی که در دوران
کودکی به ما آموخته شده ولی در حال حاضر کاربرد خود را از
دست داده است .تفسیر غلط مثل اینکه فکر کنیم کودکی که ریخت
و پاش کرده و آنها را جمع نکرده را به حساب لج بازی و در آوردن
حرص مادر قلمداد کنیم و آموزههای غلط مثل اینکه به ما گفتهاند:
«بچه خوب بچهای است که ریخت و پاش نکنه» در واقع این یک
نگرش قدیمی است و اکنون شما آموزش دیدهاید که دیگر چنین
تفکری صحیح نیست.
کنترل خشمخشم واکنشی است در قبال تهدیدی واقعی ،خیالی یا مبهم این
واکنش در واقع احساسی است طبیعی که برای همه ما به وجود
میآید.
مهمترین عامل خشم نا کامی است نا کامی یعنی نرسیدن به
خواستههای فردی وآن وقتی است که عاملی مانع رسیدن فرد به
هدف و خواسته شود.
عصبانیت به معنی رفتاری است که در اثر خشم به وجود میآید.
مهمترین پیامد منفی عصبانیت اختاللی است که در ارتباط ما با
دیگران به وجود میآورد .پس میتوان گفت انسان خشمگین
میشود ولی خودش را عصبانی میکند.
پرخاشگری یا خشونت نوع هیجانی و شدید و کنترل نشده
عصبانیت است .پرخاشگری در افراد نا امنی رخ میدهد که در اثر
ناکامی ،احساس انهدام ونابودی می کنند .این احساس نابودی در اکثر
مواقع غیر واقعی و در اثر تفسیر ،قضاوت و برداشت نا درست فرد
پرخاشگر به وجود میآید.
هر چه روان شکننده تر باشد احساس نا امنی بیشتر است و بیشتر از
پرخاشگری انتقامجویانه استفاده میکند.
خشونت فیزیکی وکالمی و جنسی رشد نایافته ترین صور خشم به
شمار می آید؛ این در حالی است که خشونت می تواند رشد یافته
و واالیش یافته باشد مانند خشونت در رقابت های ورزشی و یا
خشونتی که در یک تابلوی نقاشی دیده می شود .همچنین خشونت
میتواند پنهان باشد مانند رانندگیهای بی محابا و خشن.
محبت را با محبت پاسخ دهیم.

برای کنترل خشم خود باید موارد زیر را رعایت کنید:
 قدم اول: نشانه های شروع خشم را در خود شناسایی کنیم.وقتی این پیامها را شناسایی کردیم در خواهیم یافت که چه وقت در
شرف خشمگین شدن هستیم.
این نشانهها میتوانند گره کردن مشت ،فشار دادن دندانها برهم،
عرق کردن ،تپش قلب وسر درد و ...باشد.
 قدم دوم :احساس سنجگاهی نیاز است برای ارزیابی دقیق آنچه اتفاق افتاده میزان آسیب
وارده را به گونه تازهای بررسی کنیم .بخشی از مغز ما را حیوانات
پیش از ما تشکیل دادهاند بدین گونه که انگار اجداد ما که حیواناتی
بوده اند که اجتماعی نشده بودند و در جنگلها میزیستند این بخش
از مغز ما را کنترل میکنند .آنها زمانی که در جنگلها بودند برای
بقای خود یا در حال جنگ بودند یا در حال گریز؛ اما امروزه ما
اجتماعی شدهایم ،دیگر مانند آنها نیاز به جنگ و گریز نداریم مگر
در مواقع نادر .بیشتر ترسهای آنها از وقایع این بود که آسیب
جبران ناپذیری خواهند دید و بر همین مبنا پرخاشگری میکردند.
برای اینکه بتوانیم جلوی پرخاشگری این میمون درونی خود را
بگیریم باید اتفاقی که باعث خشم ما شده را روی یک احساس
سنج بگذاریم.
احساس سنج درست مثل یک دما سنج قادر است به ما میزان فاجعه
رخ داده را گزارش کند این احساس سنج میتواند  10درجه داشته
باشد  .درجه  1کمترین میزان آسیب را نشان میدهد و درجه 10
بدترین آسیب ممکن را نشان میدهد .بدترین اتفاقی که برای ما
ممکن است بیفتد (درجه  )10مرگ است .حال این احساس سنج
قادر است مانند یک دیدهبان به ما گزارش دهد که این اتفاق چقدر
خطرناک هست و من باید نسبت به آن چه واکنشی را نشان دهم.
متاسفانه در بسیاری از مواقع این میمون درونی ما اتفاقات  1و  2و 3
را که به طور روتین و معمول در زندگی ما اتفاق میافتد را به شکل
 8و  9و  10برآورد میکند و واکنش ما نیز که بر اساس این ارزیابی
تعیین میگردد  8و  9و 10خواهد بود.
این در حالی است که این سه عدد ( 8و 9و )10مربوط به مواقعی
هستند که خطر مرگ ،من یا خانوادهام را تهدید میکند .بنابراین عدم
تناسب بین پیش بینی ما از خطر (واقعه رخ داده) با واکنش ما ،نه تنها
سودی عاید ما نمیکند بلکه به ما ضرر نیز خواهد رساند.
در خصوص چرایی خشم سه چیز مهم است:
 -1حادثه ای که اتفاق افتاده
-2نظام باورهای ما
-3نتیجه
نظام باورهای ما از حادثه ای که اتفاق میافتد مهمتر است چرا که
افکار ما سوخترسان سطح برانگیختگی ما هستند .هر چه افکار
منفیتر و نگران کنندهتر باشند امکان باال رفتن سطح برانگیختگی و
بروز عصبانیت بیشتر میشود.
 قدم سوم: ترک محیط گوش دادن به موسیقی چند نفس عمیق از ده تا یک را معکوس بشماریم. خودتان را به کاری مشغول کنید. ورزش کنید. قدم چهارم:حرف زدن با کودک:
البته با این شرط که دو قدم اول و دوم را پشت سر گذاشتهایم و کمی
آرام شده ایم؛ به یاد داشته باشید که احساسات خود را در قالب کالم
و از فاعل «من» استفاده کنید.
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خود مراقبتی چشم
ت هشتم

قسم

دکتر سیدفرزاد محمدی-طاهره معراجیپور -هانیه دلشاد

مدیر دفتر هماهنگی سالمت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت -کارشناس پیشگیری از بیماریها -پرستار و پژوهشگر

چشم ،آفتاب و تابش فرابنفش

همه افراد در هر سن و با هر درجه از رنگ پوست در معرض آسیب
اشعه فرابنفش ( )UVهستند (شکل  )1اما کودکان آسیب پذیری
بیشتری دارند .افرادی که دارای چشمان روشن هستند با قرار
گرفتن در معرض اشعه فرابنفش ،احتمال خطر بيشتري براي ابتال به
تومورهاي خوشخيم و بدخيم پلک ،سفيدي چشم و داخل چشمي
مييابند .همچنین افرادی که خال (تجمع سلولهای مالنوسیت)
بیشتری در پلک ،ملتحمه و داخل چشم دارند ،در معرض خطر
بیشتری برای بروز بدخیمی مالنوما هستند که اشعه فرابنفش ،نقش
علیتی در آن دارد .اين افراد ضروری است برای محافظت ،از کاله
لبهدار و عینک آفتابی استفاده کنند .عالئم خشکي چشم نيز با در
معرض آفتاب بودن ،تشديد ميشود.

فرسودگي شبکيه وابسته به سن و اشعه فرابنفش
ارتباط اشعه فرابنفش و فرسودگي شبکيه ،قطعي نيست؛ با اين حال
افرادي که اين اختالل را دارند بهتر است براي پيشگيري از پيشرفت
آن ،از عينک آفتابي و کاله لبهدار استفاده کنند.
سطح چشم و اشعه فرابنفش
انعکاس اشعه فرابنفش از سطوحي مانند آب ،برف و ماسه ممکن
است باعث صدمه به سطح چشم شود (انعکاس اشعه فرابنفش
خورشيد از برف 90 ،درصد است ،در مقايسه با زمين ساحل که
حدود يک سوم اين مقدار است) .اشعه فرابنفش در اسکيبازان،
باعث جراحت منتشر در سطح چشم و قرنيه ميشود که بسيار
دردناک است و شبيه حالتي است که پس از جوشکاري ايجاد
ميشود (شکل .)3

شکل  :1طيف امواج الکترومغناطيس (شامل نور مرئي ،فرابنفش و فروسرخ)

آب مروارید و اشعه فرابنفش
در کشور ما ساالنه بیش از نیم میلیون نفر تحت عمل جراحی آب
شکل  :3جراحت چشم پس از جوشکاري بدون محافظت مناسب و يا اسکي
مروراید قرار میگیرند .در این روش ،عدسی چشم برداشته شده و
روي برف بدون عينک آفتابي (مناسب)
یک لنز داخل چشمی جایگزین آن میشود .پس از انجام این عمل،
احتماال شبکیه چشم به نور فرابنفش آسیبپذیرتر میشود ،به دلیل
اینکه اثر حفاظتی لنز طبیعی برداشته میشود .البته لنزهای داخل ناخنک (کشيده شدن سفيدي چشم در سمت داخل چشم به روي
چشمی امروزی ،نور فرابنفش را فیلتر میکنند .با اين حال هنوز قرنيه) داليل بسيار دارد :دود و آلودگي هوا ،خشکي چشم و ارث.
استفاده از عينک آفتابي و کاله لبهدار برای محافظت بيشتر از شبکيه اشعه فرابنفش نيز از داليل اصلي و مورد توافق است .افرادي که
توصیه ميشود.
ناخنک دارند يا به داليل ذکر شده احتمال باالتري براي ابتالء دارند،
اشکال
از
يکي
بروز
همچنين
دار
ه
لب
کاله
و
آفتابي
عينک
استفاده از
بايستي از عينک آفتابي و کاله لبهدار براي محافظت چشمان و
آب مرواريد (نوع قشري) را کم ميکند (شکل .)2
پيشگيري از پيشرفت ناخنک استفاده کنند (شکل .)4

شکل  :2کاتاراکت قشری
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شکل  :4ناخنک

تقصیرات خود را به گردن دیگران نندازیم.

دليل اصلي اينکه در مقابل شکاف پلکي ،سطح سفيدي چشم ،به
رنگ زرد ميزند نيز ،تابش انباشته خورشيد و اشعه فرابنفش آن
است .در سمت داخل چشم نيز گاهي يک نقطه برجسته قطرهاي
آبکي/چربي-مانند ديده ميشود که پيش-ناخنک (پیش ناخنک)
است (شکل  )5و در موارد کمي به سمت ناخنک شدن پيشرفت
ميکند و گاهي که ملتهب ميشود واضحتر به نظر ميرسد.

شکل  :5پیش ناخنک

شکل  :6تغيير رنگ و استحاله سطح چشم در امتداد شکاف پلک با گذشت
زمان ،در اثر مواجهه با عوامل محيطي نورآفتاب ،گرد و خاک ،آلودگي هوا و
دود (دژنرسانس اقليمي)

 برگرفته از  EyeSmartآکادمي چشم پزشکي آمريکا و تاليفنويسندگان
قرار نیست همه مثل ما فکر کنند.

به طور طبیعی چهار حفره قلب (دو دهلیز و دو بطن) ،به طور
هماهنگ منقبض میشود .سیگنالی که به قلب میرسد تا به
صورت هماهنگ منقبض شود یک ایمپالس الکتریکی است که
در واقع باتری طبیعی بدن محسوب میشود .تحقیق  10ماههای
که در دانشگاه هاروارد آمریکا صورت گرفت ،نشان داد که ذرات
معلق به جای مانده از احتراق سوخت فسیلی در خودروها باعث
تغییرات نگران کننده در نوار قلبی داوطلبان شرکت در این تحقیق
بوده است .پیشتر ثابت شده بود که آلودگی هوا ناشی از تصاعد
دود اگزوز خودروها خطر حمله قلبی را افزایش میدهد؛ ظاهرا
تحقیق جدید بار دیگر این واقعیت علمی را تایید میکند .تغییراتی
که در نوار قلبی  48داوطلب دیده شد ،مشابه تغییراتی است که
معموال به خاطر کمبود اکسیژن در قلب دیده میشود 48 .داوطلب
این تحقیق به بیماری قلبی مبتال بودند و اخیرا به خاطر حمله قلبی
و وخیمتر شدن عالیم بیماری قلب و عروق در بیمارستان بستری
شده بودند .نوار قلبی آنها تغییرات غیرعادی موسوم به کاهش موج
اس تی قلب ( ،)ST-segment depressionرا نشان داد .شدیدترین
این تغییرات غیرعادی در بیمارانی دیده شد که پس از حمله قلبی
دوره نقاهت خود را میگذرانند .انجمن قلب آمریکا قبال توصیه
کرده بود که برخی از بیماران قلبی ،بویژه آنهایی که حمله قلبی
داشتهاند ،برای دو تا سه هفته پس از ترخیص از بیمارستان رانندگی
نکنند و به طور کلی از بودن در ترافیک سنگین به خاطر استرسی
که ایجاد میکند ،اجتناب کنند .دکتر دایان گلد که در راس گروه
تحقیق دانشگاه هاروارد قرار داشته است ،گفت« :مطالعه ما تاکیدی
است بر این موضوع که بیماران پس از ترخیص از بیمارستان باید
از ترافیک اجتناب کنند ،حتی آنهایی که حمله قلبی نداشتهاند
چون بودن در ترافیک باعث میشود که بیمار خواه و ناخواه در
معرض آلودگی هوا و همچنین استرس قرار بگیرد ».او گفت برای
ارزیابی مکانیزمی که باعث کاهش امواج  STقلب در اثر آلودگی
هوا میشود به تحقیقات بیشتری نیاز است .اما وی اضافه کرد
که محتملترین توضیح برای این تغییر ،نارسایی در خونرسانی
به قلب یا متورم شدن عضله قلب است .پرفسور دیوید نیوبی،
استاد قلب و عروق دانشگاه ادینبورگ ،گفت« :اطالعات زیادی
وجود دارد که نشان میدهد اگر فرد در ناحیهای با آلودگی شدید
هوا زندگی کند ،احتمال مبتال شدنش به بیماریهای قلبی عروقی
بیشتر است ».او گفت« :میزان آلودگی هوا که در این تحقیق در نظر
گرفته شده است ،خیلی باال نبوده است با این حال باعث تغییر در
نوار قلبی داوطلبان شده است .ما همه باید سعی کنیم آلودگی هوا
را کاهش دهیم ».بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهانی ،آلودگی هوا
ساالنه باعث مرگ سه میلیون نفر در جهان میشود.
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داروها و اشعه فرابنفش
داروهایی که پوست را به نور حساستر میکنند سبب میشوند
چشم نیز به نور حساستر شود .اگر شما در حال مصرف داروهای
حساسیتزا به نور ( )photosensitizingهستید ،ضروری است
برای اقدامات احتیاطی با چشم پزشک خود صحبت کنید و عینک
آفتابی جاذب  UVو کاله لبهدار در زمان خروج از منزل داشته باشید.
داروهاي افزايشدهنده جذب  UVعبارتند از :برخي آنتيبيوتيکها
مانند :داکسی سایکلین و سيپروفلوکساسين؛ برخی داروهاي
پيشگيري از بارداري خاص ،مانند Lovral :و استروژن؛ فنوتیازین
(داروي ضد ماالریا)؛ و پسورالن (داروي درماني پسوریازیس) .ضد
دردهای التهابی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن هم در موارد نادر ،اثر
حساسیتزا نسبت به نور دارند.

آلودگی هوا ،ضربان قلب
را مختل میکند

نسخه ای از طبیعت
خار مریم گياهی مرتعي -دارويي و علفي از
تیره کاسنی است كه در نقاطی از جهان و
نیز ایران ،به حالت خودرو در کنار جادههای
متروک ،اراضی بایر و حدود خارجی
زمینهای زراعی میروید .در زبانهای
مختلف به آن ماریتیغال ،خار علیص،
خارسه ،تیغ پنبه ،شیشه مور ،غاغاسره،
انگز،کلرگو ،عکوب و شوک النصاری نیز
میگویند .این گياه یک ساله ،بدون كرك،
با رنگ سبز شفاف و خاردار است .وجود
لکههای سبز رنگ کلروفیلدار و خطوط
سفید رنگ به ظاهر برگ حالتی شبیه سنگ
مرمر میدهد .ساقه آن ايستاده و ضخيم،
گلها صورتي -ارغواني مجتمع در کپههای
انتهايي و خاردار میباشد.
به دلیل استفاده روزافزون صنایع داروسازی
از مواد مؤثره این گیاه ،از سالها پیش در
بعضی از کشورها در مقیاس وسیعی کشت
میشود .امروزه در اکثر کشورهای غربی از
جمله آلمان ،اتریش و رومانی و همچنین
کشورهای جنوب آمریکا و آفریقا زمینهای
زراعی وسیعی برای کشت آن اختصاص
یافته است.خار مریم در نقاطی از ايران مانند
گنبد كاووس ،بين گرگان و نوده ،آزادشهر،
چالوس ،كالردشت ،دشت مرغان ،كرمانشاه،
شوش ،حميديه ،رامهرمز ،كازرون ،بوشهر و
برازجان می روید.
از قرن شانزده به بعد مصرف آن در تغذیه و

40

ندا ی افرابی -زمستان 1395

گیاه ماریتیغال
محافظ کبد
درمان بیماریها معمول گردید؛ به طوری که
از برگهای سبزآن به صورت خام در تهیه
ساالد و از ریشه آن در تهیه غذا (راگو) و
مربا استفاده شد.
خواص درمانی :در طب عوام از این گیاه
در مداوای بیماریهای طحال و کبد ،درمان
یرقان ،یبوستهای مزمن ،دفع رسوبات و
سنگهای صفراوی و به طور کلی نارسایی
اعمال کبد استفاده میشده است.
در میوههای خار مریم ،فالونوئیدهایی ساخته
و ذخیره میشود که مهمترین آنها عبارتند از
سیلیبین ،سیلیکریستین و سیلیدیانین است
که مجموعه آنها تحت عنوان سیلیمارین
شناخته میشوند .مؤثرترین ماده موجود در
سیلیمارین ،سیلیبین است که به عنوان یک
ماده آنتی اکسیدان و محافظ کبد است؛ در
مطالعات باليني نیز اثر مفيد سیلیمارین در
بیماریهای كبدي از جمله سيروز ،هپاتيت
ويروسي و سمي مزمن ،كبد چرب (به دليل
مواد شيميايي و الكل) و التهاب مجراي
صفرا گزارش شده است .جوشانده و تنتور
حاصل از دانه گیاه ،اثر بند آورندگی خون
دارد .استفاده از این گیاه در کاهش صدمات
کبدی ناشی از عوارض دارویی نیز گزارش
شده است.
همچنین در تحقیقات مختلفی نشان داده شد
که فرآوردههای دانههای خار مریم در درمان
فشار خون پایین ،رفع سردردهای یکطرفه،

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

کهیر ناشی از آنافیالکسی ،عدم ترشح و دفع
صفرا ،خستگیهای ناشی از کار زیاد ،سل
ریوی ،دریازدگی و اختالالت هضم اثرات
مفید دارد.
آلمان یکی از تولیدکنندگان عمده دارو از
این گیاه است .اداره دارو و غذاي آلمان اين
گياه دارويي را جهت اختالالت گوارشي،
مسموميت و سيروز كبدي و به عنوان
يك مكمل دارويي در درمان التهاب كبدي
پيشنهاد نمود؛ در ایران نیز داروهای تولید
شده از این گیاه ،توسط برخی شرکتهای
دارویی معتبر در داروخانهها عرضه میگردد.
عوارض جانبی :خار مریم معموال در مصرف
مقدار کم دارای عوارض خاصی نیست ولی
مصرف بیش از حد آن ممکن است عوارض
جانبی همچون حساسیت پوستی ،اگزما،
ضعیف شدن قوه چشایی ،سردرد و تهوع،
عرق کردن و ضعف را به همراه داشته باشد.
همچنین ممکن است باعث پایین آمدن
سطح قند خونشود .بنابر این افراد دیابتی و
کسانی که دارای سطح قندخون پایین هستند
در مصرف آن دقت نمایند.
منابع:
 دکتر احمد قهرمان ،فلور رنگی ایران گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضاامیدبیگی
 -مقاالت علمی و پژوهشی

ایرادی ندارد که اگر چیزی را نمیدانیم بپرسیم.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

کبد چرب
کبد وظایف مهم بسیاری در بدن دارد :خون
را سم زدایی میکند ،اولین جایی است که
خون پس از مسیر گوارش به آن میرود و
همچنین کبد ترکیبات پروتئین و چربیهای
بسیار مهمی که بدن برای بقا به آنها نیاز دارد
را تولید میکند؛ از آنجا که کبد اولین جایی
است که مواد مغذی را دریافت میکند و
خون نیز پس از گوارش به آنجا میرود،
برنامه غذایی میتواند روی سالمت کبد
تاثیر گذار باشد.
سطوح باالی قند و انواع خاصی از چربیها
میتواند باعث ساخت چربیهای اضافی در
کبد شود که باعث آسیب رسیدن به سالمت
کبد است.
کبد چرب یکی از شایعترین بیماریهای
کبدی در سطح جهان است و بسیاری از افراد
به بیماری کبد چرب غیر الکلی دچار هستند.
شاخصهای خطر برای بیماری کبد چرب
عبارتند از چاقی و مشکل سندروم متابولیک.
خبر خوب این است که برنامه غذایی و
ورزش برای درمان و پیشگیری از کبد چرب
غیر الکلی بسیار مهم هستند.
دنبال کردن توصیههای متخصصین درباره
برنامه غذایی میتواند بهترین کار برای
پیشگیری و درمان کبد چرب باشد.
تحقیقات نشان داده افراد چاقی که به کبد
چرب غیر الکلی مبتال هستند با کاهش  5تا
 10درصد از وزن خود میتوانند باعث بهبود
کبد چرب شوند .اگر به کبد چرب مبتال
هستید قبل از هرگونه تغییر در برنامه غذایی،
مصرف دارویی جدید و یا در صورت داشتن
سوال با پزشک خود مشورت کنید.
امگا  3بیشتر
برخی تحقیقات نشان دادهاند افراد مبتال به
کبد چرب غیر الکلی در مقایسه با افرادی
که کبدی سالم دارند در بافت کبد خود امگا
 3کمتری دارند و همچنین امگا  6بیشتری
نیز دیده شده ،امگا  6میتواند کبد چرب را
افزایش دهد.
استفاده روزانه یک گرم مکمل روغن ماهی
میتواند برای درمان کبد چرب توصیه شود.
خوردن غذاهای سرشار از امگا  3میتواند
برای افراد مبتال به کبد چرب مفید باشد.
منابع غنی امگا  3شامل ماهیهای چرب
مانند سالمون ،ساردین ،ماهی خال مخالی،
هالیبوت و یا ماهی تن هستند.
گوشت دامهایی که با علف تغذیه شدهاند در
مقایسه با دامهایی که با ذرت تغذیه شدهاند
نیز امگا  3بیشتری دارند .منابع گیاهی امگا

 3شامل گردو ،بذر کتان ،شاهدانه و روغن
زیتون میشود.
امگا  3میتواند به کاهش التهاب نیز کمک
کند که برای کبد چرب مفید است .بسیاری
از مشکالت و بیماریها مانند کبد چرب غیر
الکلی ،به دلیل التهاب بدتر میشوند .بنابراین،
کاهش التهاب میتواند به بهبود بیماریهایی
که با التهاب در ارتباط هستند کمک کند.
کاهش مصرف چربیهای اشباع و ترانس
مقدار و نوع چربی که مصرف میکنید
میتواند تاثیر مستقیم روی سالمت کبدتان
داشته باشد .بعالوه مصرف مقدار زیاد امگا6
و مقدار کمی امگا  ،3خوردن مقدار زیادی
چربیهای اشباع و ترانس میتواند برای
سالمت کبد مضر باشد .چربیهای ترانس
مخصوصا با افزایش التهاب در ارتباط هستند
و توصیه میشود تمام افراد مصرف آن را
کاهش دهند.
منابع سرشار از چربیهای اشباع عبارتند
از :گوشت حیوانات ،لبنیات و غذاهای
فرآوری شده .چربیهای ترانس را میتوان
در فستفودها و تا حدودی در روغنهای
هیدروژنه پیدا کرد.
برای پرهیز از چربیهای ترانس ،بهتر است
به برچسب غذاها نگاه کنید و به دنبال
روغنهای هیدروژنه خاص بگردید .این
نوع روغنها را میتوانید در میان وعدههای
بستهبندی شده و خامه قهوه پیدا کنید.
حتی اگر روی بستهای نوشته شده باشد صفر
گرم چربی ترانس اما حاوی روغن هیدروژنه
باشد همچنان میتواند در هر وعده  0.5گرم
چربی ترانس به بدنتان منتقل کند.
منابع چربی پایین در چربی اشباع و ترانس
عبارتند از :روغن زیتون ،آجیلها و دانهها.
کاهش قند و فروکتوز
عالوه بر مقدار دریافت چربی ،نوع
کربوهیدراتهایی که میخورید نیز میتواند
روی سالمت کبد تاثیرگذار باشد .مصرف
مقدار زیادی قند و فروکتوز با افزایش کبد
چرب غیر الکلی در ارتباط است.
یکی از منابع اصلی فروکتوز شهد ذرت با
فروکتوز باال است که عمدتا در نوشیدنیهای
گازدار و همچنین غذاهای فرآوری شده
استفاده میشود.
مصرف مقدار زیادی فروکتوز میتواند
باعث آسیب رسیدن به کبد شود و همچنین
مصرف زیاد فروکتوز برای مدت زمان
طوالنی میتواند خطر کبد چرب را افزایش
دهد.

همه آدمها در هر شغلی که باشند زحمت میکشند.

عالوه بر نوشیدنیهای گازدار ،شهد ذرت با
فروکتوز باال را میتوان در شیرینیها ،نانها،
غالت صبحانه ،غذاهای منجمد ،سسها یا
چاشنیها و برخی از آب میوههای بستهبندی
شده پیدا کرد.
برای کاهش مصرف قند ،غذاها را عمدتا در
شکل طبیعی خود مصرف کنید .میوهها و
سبزیها تغییر داده نشده ،پروتئینهای بدون
چربی ،چربی های سالم مانند روغن زیتون،
آجیلها ،غالت کامل و حبوبات.
بسیار مهم است که هنگام کاهش مصرف
چربی مصرف قندها را افزایش ندهید.
بسیاری از افراد زمانی که مصرف چربی
خود را کاهش میدهند رو به غذاهایی با
چربی کم و کربوهیدرات باال میآورند.
جایگزین کردن غذاهای قندی به جای
غذاهای پرچرب هیچ خیری برای کبدتان
ندارد و شاید مشکل را بدتر هم بکند.
برنامه غذایی مناسب
برنامه غذایی که در آن قند کمی باشد،
چربیهای اشباع و ترانس کاهش بیابد و
همچنین سرشار از امگا  3باشد نشان از
رژیمی متعادل دارد.
در یک برنامه غذایی متعادل مصرف میوه،
سبزیها ،لوبیاها ،آجیلها ،دانهها ،روغن
زیتون و غالت کامل توصیه میشود.
داشتن چنین برنامه غذایی برای سالمت
قلب نیز بسیار مفید است ،احتمال مرگ در
سنین پایین را کاهش میدهد و به صورت
مفید التهاب را کم میکند.
از آنجا که این برنامه قند کمی دارد ،چربیهای
اشباع و ترانس در آن زیاد مصرف نمیشوند
و سرشار است از امگا  ،3پس برای داشتن
کبدی سالم نیز بسیار مفید خواهد بود .فعالیت
فیزیکی را با برنامه غذایی ترکیب کنید.
اگر شخصی اضافه وزن داشته باشد و مبتال
به کبد چرب باشد ،کاهش وزن میتواند
تاثیر زیادی روی بهبود سالمت و عملکرد
کبدش داشته باشد .ترکیب فعالیت فیزیکی
و برنامه غذایی سالم برای کاهش وزن بسیار
مهم است ،و فعالیت فیزیکی نباید نادیده
گرفته شود.
روزانه  30دقیقه پیادهروی در کنار پیروی از
برنامه غذایی سالم برای داشتن کبدی سالم
و همچنین التیام کبد چرب توصیه میشود.
تحقیقات نشان داده وقتی افراد در طول هفته
فعالیت فیزیکی خود را به باالی  60دقیقه
افزایش میدهند ،شاهد کاهش وزن و بهبود
عملکرد کبد خواهند بود.
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دکتر فرزاد پاکدل -معصومه قالچوقی
فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی چشم -پرستار کلینیک زیبایی

لیزرها در جوان سازی

پوست تشکیل شده از پوست بیرونی( ،)epidermپوست ( )dermو
زیر جلد (.)hypoderm
پوست بیرونی ضخامتی بین  0.5تا  1.5میلیمتر دارد.
بیشتر درم را کالژن در تشکیل میدهد .هرچند که االستین نقش
مهمی در کارکرد و فعالیت درم دارد .درم الیهای است که در
آن ضمایم پوست شامل غدد چربی ،غدد عرق و غدد آپوکرین
فولیکولهای مو قرار دارند .ضخامت درم بین  0.3تا  3میلیمتر است.
ضخامت درم در ناحیه  peri-orbitalدر حدود  500میکرومتر است.
پوست ناحیه ( peri-orbital(epiderm +dermدر بدن دارای کمترین
ضخامت است .همچنین نازکی  epidermدرسطح پلک چشم بین
 30تا  50میکرومتر است.
با روشهای  chemical peelingو تکنولوژی سنتی  ablativeباید
مواظب  demarcation lineناشی از تغییرات پیگمانتاسیون بود.
ولی با تکنیکهای مدرن دیگر از قبیل  ،light therapyلیزرهای
 nonablativeو لیزرهای فرکشنال ریسک هایپوپیگمنتیشن بسیار
پایین است؛ از آنجا که پوست ناحیه پلک و  peri-orbitalنازکتر
است و اهمیت فانکشنال و زیبایی زیادی نسبت به جاهای دیگر
صورت و بدن دارد ،درمان در این ناحیه معموال باید با پارامترهای
پایینتر لیزر انجام شود.
در این سری مقاالت ما اصول لیزرهای زیبایی و انواع و کاربردهای
لیزرهای زیبایی را به اختصار مرور خواهیم کرد.
لیزرهای پایه و لیزر جوانسازی پوست
لیزر جوانسازی پوست یک درمان غیر تهاجمی است که از انرژی
اشعه لیزر استفاده میکند و بتدریج سبب کالژنسازی ،بهبودی منافذ
پوست ،از بین بردن پیگمنتاسیونهای غیر طبیعی وکاستن از خطوط
و چین و چروکهای پوست میشود.
لیزر کالژنسازی پوست را تحریک میکند وسبب کاهش خطوط و
چین و چروکها میشود.
به اضافه اینکه لیزر به داخل خالها (لک و مکها)ی کهنه و دیگر
پیگمنتاسیونها نفوذ کرده و جذب میشود و به این ترتیب باعث
محو شدن این ضایعات میشود.
مطالعات متعدد و گزارش بیماران تایید میکند که لیزرهای
جوانسازی سبب تازه کردن (باطراوت کردن) چهره ،نرم و صاف

شدن پوست ،سفت کردن و صاف کردن پوست و کاهش اندازه
منافذ و سوراخهای ریز پوستی میشود.
اصول پایه تکنیکهای درمانی با لیزر
لیزر به عنوان یک روش موثر برای بازسازی سطح پوست در بیماران
با خط و چین و چروک وتجمع رنگدانههای ناصاف یا جای زخم یا
سوختگی سطحی از قبیل جای زخم یا سوختگیای که به درمانهای
مالیمتر پاسخ نداده ،مناسب میباشد.
فردی که برای لیزر کاندید میشود باید انتظار واقع بینانهای از نتیجه
روش لیزر بازسازی سطح پوست داشته باشد .همچنین باید مزایا و
محدودیتهای این روش را متوجه شده باشد .افرادی که پوست
روشنتری دارند ،کاندیدای بهتری هستند زیرا از ریسک کمتری

از یک سری عوامل غیر منتظره از قبیل تغییرات رنگدانهای پایدار
پوستی برخوردار هستند.
برای درمانهای با اشعه لیزر یا غیر لیزری ،اغلب از عینک محافظ
برای حفاظت از چشم بیمار و پزشک استفاده میشود؛ در طول
درمانهای لیزری ،پزشک و پرسنل باید از عینکهای محافظتی
استفاده کنند که دارای فرکانسهای مناسب ارسالی باشد.
طی درمان لیزر  ablativeبرای تمام صورت مهم است که درمان
گونه قبل از درمان پلک پایین انجام شود؛ در صورتی که نکات
تکنیکی و پارامترهای الزم مورد توجه قرار نگیرند ،ممکن است
رتراکسیون پلک یا اکتروپیون رخ دهد؛ از طرف دیگر ،لیزرهای
 ablative Erbiumمیتواند حین درمان نقاط کوچک خون در پوست
ایجاد کند.
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عقاید خودمان را به دیگران تحمیل نکنیم.

ناهنجاری افتادگی شانه

هما نادریفر
دانشجوی دکترای حرکات اصالحی

اکثر مواقع ما در وضعیتهای غلطی از نشستن ،ایستادن ،خوابیدن
و راه رفتنهای طوالنی قرار داریم که در طوالنیمدت بدن ما را در
وضعیت غیر نرمالی شکل میدهد.
همچنین فعالیت بیش از حد با یک طرف از بدن (در انواع ورزشها
مثال بدمینتون یا در حمل یک طرفه وسایل) بدن ما را به سمت
افتادگی شانه سوق میدهد.
بلند کردن اجسام سنگین یا پرکردن بیش از اندازه کیف بخصوص
کیفهایی که تنها روی یک شانه حمل میشوند ،منجر به افتادگی
شانه و دردهای شایع شانهای میشود .این دردها در دانش آموزان و
کسانی که کیفهای سنگین خود را تنها روی یک شانه حمل میکنند
نیز دیده میشود که بروز آنها در جوانی معموال به صورت گذرا و کم
و بیش است و با افزایش سن و عدم توجه کافی به آن باعث تبدیل

آن به دردهای دائمی و مزمن میشود.
همین طور ضعف عضالت یک سمت بدن که به علت کشیدگی بیش
از حد رخ میدهد ،در به وجود آمدن این عارضه همکاری میکند.
معموال کسانی که دچار کج گردنی یا کج پشتی هستند نیز افتادگی
شانه دارند.
عوارض افتادگی شانه
 خارج شدن شانهها از وضعیت عادی (از دست دادن وضعیتچهارشانه)
 درد در اطراف شانه و گردن ضعیف شدن عضالت اطراف شانهها کاهش تحرک مفصل شانه -کاهش عملکرد قلب و ریه

تمرینات کششی در رفع افتادگی شانه
 -1در حالت ایستاده قرار بگیرید .با
دست راست ،مچ دست چپ را پشت
تنه بگیرید .حال سعی کنید دستها
را به سمت عقب بکشید .این حرکت
موجب کشش بافتهای نرم اطراف شانه
میگردد .هر تمرین به مدت یک دقیقه
انجام میشود ،سپس استراحت نموده و
تمرین را با دست دیگر انجام دهید.

حرکات اصالحی تقویت عضالت باالبرنده کتف
 -۱در وضعیت ایستاده سعی کنید در سمتی که شانه افتادگی دارد
کتف را باال بیاورید و حدود ده تا پانزده ثانیه نگه دارید (این حرکت
را به حالت پرتاب شانه افتاده به سمت باال به طور پی در پی انجام
بدهید).

-۲در حالت ایستاده قرار بگیرد و سعی کنید شانهها را به سمت
باال ببرید .سپس سعی کنید شانهها را پایینتر از حد طبیعی بیاورید.
تمرین بعدی جلو و عقب بردن شانههاست؛ به طوری که باید
کتفها را از هم دور یا به هم نزدیک کنید.

 -۲در حالت ایستاده هر دو دست را از
پهلو به باالی سر ببرید و در هم قفل کنید
(تا جایی که میتوانید به سمت باال کشش
بدهید ،طوری که کشش عضالت زیر بغل
را احساس کنید).
 -۳در حالت ایستاده قرار بگیرید و دو وزنه
همین تمرین را در حالت خوابیده به پشت در دستهایتان بگیرید .حال شانهها را باال
هم انجام بدهید؛ سعی کنید بدون اینکه آرنج ببرید و برای لحظاتی در این وضعیت نگه
خم بشود پشت دستها را به زمین برسانید .دارید و سپس پایین بیاورید .این تمرین
موجب بهبود قدرت عضالت باالبرنده کتف
و وضعیت شانهها میشود .وزنه میتواند از
 ۲/۵تا  ۱۴کیلوگرم باشد.
 -۳فرد در حالت ایستاده قرار میگیرد
و دستها را از پشت روی میز قرار
نکته :تالش کنید هنگام کار ،استراحت ،راه
میدهد؛ در این حالت ،سعی میکند از
رفتن و نوشتن ،شانهها را در یک سطح نگه
حالت ایستاده به نشسته در آید .برای
دارید.
این منظور ،زانوها را خم میکند و آرام
آرام پایین میآید .این تمرین موجب
کشش بافتهای نرم جلوی شانه و
سینه میشود .هر تمرین به مدت یک
دقیقه انجام میشود و سپس فرد بعد از
استراحتی کوتاه تمرین را تکرار میکند.
هرگز طی یک مسیر کیف و کتاب خود را فقط با یک دست حمل نکنید ،بلکه سعی
کنید این کار را به صورت متناوب با هر دو دست انجام دهید .رعایت بهداشت حرکتی
و حفظ وضعیت صحیح نیز برای رفع این عارضه مفید خواهد بود.
لزومی ندارد رمانتیک بودنمان را در جمع به نمایش بگذاریم.
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خلوت دل
خدایا ،به کدام توان ،خشم تو
را تاب آورم و به کدام چاره از
گناهم بگریزم؛ جز از راه امید به
تو ،نیازمندی به تو و تکیه بر تو!
ای همه هست من ،هر چه هست
تویی .این بنده تو نه توان خشم
و بی مهری تو را دارد و نه تاب
دوری تو را.
شیطان را ببین که چه فریبکارانه
و پرفتنه به سویم رو میکند و از
پشت سر و از رو به رو و از چپ
و راست به سویم میآید .قسم
خورده تا اغوایم کند و دلم را
چراگاه خویش سازد تا در بوستان
دلم ،بوتههای یاد تو را به دندان
کینه و فتنه از ریشه بر کنَد.
موالی من ،شیطان بر آن دل تسلط دارد که از عطر ایمان به تو لبریز نباشد و رنگی از دوستی شیطان در خود داشته باشد.
الهی ،بنگر دل لرزان مرا که از وسوسههای شیطان در هراس است و ببین پیشانی عبودیتم را که بر خاک بندگی تو افتاده است ،بدان امید که
از شر شیطان ،پناهم دهی و مرا در امانم داری.
الهی ،آنان که ایمان آورند و در راه تو بکوشند ،سزاوار امیدواری به لطف تواند.من اگر سزاوار نیستم ،آرزومندم و محتاج .ای بزرگ پروردگار!
«تا آن دم که در جامه طاعت توام ،زندهام بدار و آنگاه که دلم چراگاه شیطان شد ،جانم بگیر؛ پیش از آنکه سزاوار دشمنی تو گردم یا خشم
تو بر من چیره آید».

بزرگبانوی پرستار

پنجم جمادیاالولی روز والدت باسعادت بانوی قهرمان کربال،
پرچمدار نهضت پس از شهادت حسینع ،حضرت زینب کبری
است .این روز را روز پرستار مینامند و علت نام گذاری این روز به
نام «روز پرستار» این است که حضرت زینب پرستاری امام زمانش
حضرت زین العابدین علیهالسالم و دیگر بیماران و مصیبتزدگان
اهل بیت را برعهده داشت و ضمن این که رسالت مهم نگهداری و
تبلیغ از نهضت حسینی را به خوبی انجام داد؛ از پرستاری بیمار کربال
نیز با تحمل آن همه سختیها و نامالیمات ،آنی فروگذار نبود و تا
آخرین رمق ،دین خود را به مکتب و رهبرش ادا کرد .نکتهای که الزم
است به آن اشاره کنیم این است که :حیف است زینب را پرستار بیمار
بخوانند زیرا پرستاری از بیمار یکی از کوچکترین مسئولیتهای
زینبس بود و هر چند پرستاری وظیفه سنگین و ارزشمندی است و
پرستار متعهد باید با صبر و حوصله ،تحمل هر نوع نامالیمات برای
انجام خدمتش بنماید و چنین کاری از عهده هر کس برنمیآید ولی با
این حال مقام زینب ،آن قدر واال و عظیم است که او را پرستار نهضت
و انقالب حسینی باید بنامیم ،زیرا این پرستاری به مراتب مهمتر
و سرنوشتسازتر از پرستاری بیمار بود .زینبس نقش نگهداری از
قیام خون بار حسینی را بر عهده داشت که قطعا اگر او این بار را بر
دوش نمی گرفت ،خون حسینع پایمال میشد و بسیار دشوار بود
که نهضت ابی عبداهلل علیهالسالم به مردم اعالم و ابالغ گردد و شاید
بدون اسارت خاندان رسولاهلل و پیش تازی زینب کبریس در رسوا
نمودن هیئت حاکم و تبلیغ او از انگیزه قیام برادرش ،یزیدیان به
هدف پلید خود نائل میآمدند و نام رسولاهللص را نه تنها از منارههای
مساجد بلکه از تاریخ ،پاک و محو میکردند و این بود نیت شوم آنان
و زینب با مجاهدت و قیام شجاعانه خویش در برابر زورگویان و
همچنین فریبخوردگان زمانش ،آن چنان از قیام حسین دفاع کرد
س
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که تا قیام رستاخیز ،همانند او نه در مردان و نه در زنان وجود ندارد
و این نام جاودان و مقدس برای همیشه با عظمت باید برده شود.
زینب در پس آن مصیبت بزرگی که آن چنان بار سنگین پرچم والیت
را بر دوش گرفت و در برابر کفر و زندقه ایستاد و سخنرانی کرد و
خطابه خواند و مردم را بیدار کرد و حرکت را در مردگان آغاز نمود
که از آنجا حرکت توابین و دیگر حرکتهای اسالمی آغاز شد و تا
امروز و فردا و فرداها ،آثار این حرکت عظیم زینبی هویدا است و به
برکت زینبس و قیام مبارکش ،هم چنان بیرقهای خونین عاشورا به
نشانه روز انتقام مظلوم از ظالم ،در سراسر جهان افراشته میشود زیرا
زینب بود که پیام خونین حسین را به تمام نسلها و عصرها رساند؛
در اینجا نتیجهای که میخواهیم از این مطالب بگیریم این است که
علت نامگذاری روز میالد با سعادت حضرت زینبس به روز پرستار
به خاطر دو وجه است -1 :تجلیل از مقام شامخ و شخصیت واالی
حضرت زینبس است که با برگزاری این مراسم یادی از این بزرگ
بانو می شود و باعث الگوسازی در جامعه میشود -2 .تقویت روحیه
زینب گونه در میان پرستاران و تقدیر و تشکر از زحمات و نقش پر
ارزش پرستار در جامعه.
پرستاری ،از آغازین لحظات طلوع اسالم ،به صورت حرفهای مقدّ س
مطرح بوده است .تاریخ اسالم از پرستارانی چون ام َس َلمهَ ،ربیع،
سنان ،لیال غفاری و در رأس همه آنها ،حضرت فاطمهس و حضرت
ام َ
ع
ع
زینب نام میبرد .حضرت زینب  ،آن وارث معدن عاطفه و شجاعت
فاطمی ،مقام پرستار را در دشت نینوا چنان اعتبار بخشید که امروز،
روز پرستار ،به زادروز آن بانوی بزرگ ،شکوه و عظمت یافته است.
تاریخ انقالب اسالمی نیز شاهد جانفشانی و از خود گذشتگیهای
پرستاران رشیدی است که وظیفه امداد رزمندگان غیور میهن اسالمی
را بر عهده داشتند .بعضی از این بزرگواران نیز شربت شیرین
شهادت نوشیدند و برگ ز ّرینی در صفحه خدمات پرافتخار این قشر
زحمتکش به جا نهادند.
ورزش را جزو کارهای روزانهمان قرار دهیم.

حجت االسالم و المسلمین مهدی اصغری
امام جماعت بیمارستان

الگویی کامل برای زنان مسلمان در همسرداری

از مهمترین شیوههای تعلیم و تربیت ،روش الگوگیری است.
اسالم هم برای تربیت و تعالی انسانها ،بر این اصل مهم تأکید
نمود؛ زیرا شخصیت الگو ،به عنوان یک نقطه کانونی در محور
رشد و هدایتهای اخالقی تربیتی قرار میگیرد و در شکل گیری
رفتار تربیت شونده ،آثار زیادی بر جای میگذارد؛ به همین دلیل
قرآن کریم الگوهای صحیحی را تعیین نموده و بر پیروی از ایشان
سفارش کرده است؛ از سوی دیگر نیاز به الگو ،از نیازهای طبیعی
بشر است و انسان را وا میدارد تا با در نظر داشتن الگوی مورد
نظر ،تالشی هدفدار و آگاهانه برای رسیدن به ویژگیهای رفتاری
ص
و اخالقی الگو در پیش گیرد .قرآن کریم ،رسول گرامی اسالم
را الگوی شایسته و اسوه حسنه مؤمنان معرفی کرده است؛ در این
الگوگیری فرقی میان زن و مرد نیست ،اما به دلیل خُ لق و خوی
و مسئولیتهای خاص زنانه ،الزم است زنان از جنس خود هم
الگویی داشته باشند تا از نظر پذیرش الگو و روشن شدن مصادیق
اسوه پذیری ،به راه و رسم و سیره اخالقی و خانوادگی او اقتدا
کنند.
پیامبراکرمص ،حضرت فاطمهس را از وجود خود می دانند و بارها در
جمع مؤمنین می فرمایند :فاطمهس پاره تن من است .وجود حضرت
فاطمهس از وجود رسول خداص جدا نیست و سیره او جلوه دیگری
از سیره پیامبر است ،پس حضرت فاطمهس ،ادامه راه و سیره رسول
خدا (ص ّلی اهلل علیه و آله) در همه زمینههاست از جمله بندگی
خدا ،تقوا و عبادت ،حجاب و عفاف و ،...اما آنچه در زندگی کوتاه
حضرت ،برای اسوه پذیری خاص زنان از ایشان بیشتر مبتلور شده
است سیره حضرت زهراس ،در عرصه خانواده و همسرداری و
تربیت فرزندان است .اکنون به چند نمونه ازالگوی سبک زندگی
فاطمی میپردازیم:
عشق و عالقه به همسر
شيخ مفيد در كتاب االرشاد نقل مى كند :هنگامى كه در سال هشتم
هجرت ،پيامبرص ،حضرت علىع را در ماجراى جنگ ذات السالل
به سوى بيابان و ريگزار يابس براى سركوبى دشمن فرستاد ،روايت
شده كه :حضرت على عليه السالم عصابه (دستمال) مخصوصى
داست ،هرگاه به جنگ بسيار سخت مىرفت آن عصابه را به سر
مىبست؛ در اين سفر هم به نزد حضرت فاطمه عليها السالم آمد و
آن عصابه را طلبيد.
حضرت فاطمهع گفت :كجا مى رويد؟ مگر پدرم مى خواهد تو را به
كجا بفرستد؟ حضرت علىع فرمود :به سوى بيابان ريگزار مىروم.
حضرت فاطمهع از خطر اين سفر و مهر و محبتى كه به على داشت
س
گريان شد .در همين هنگام پيامبر اکرمص به خانه حضرت فاطمه
آمد و به فاطمه فرمودند :چرا گريه مىكنى؟ آيا مىترسى كه شوهرت
كشته شود؟ نه ،ان شاء اهلل كشته نمىشود.
نتیجه تالش دیگران را به نام خودمان تمام نکنیم.

حضرت علىع به پيامبرص عرض كرد :اى رسول خدا آيا نمىخواهى
كشته شوم و به بهشت بروم؟
ساده زيستى
سلمان فارسى مىگويد :روزى حضرت فاطمهس را ديدم كه چادرى
وصله دار بر سر داشت ،در شگفتى ماندم و گفتم :عجبا دختران
پادشاهان ايران و روم بر كرسيهاى طاليى مىنشينند و پارچههاى
زر بافت به تن مىكنند و اين دختر رسول خداست نه چادر
گرانقيمت بر سر دارد و نه لباسهاى زيبا فاطمهع پاسخ داد :اى
سلمان! خداوند بزرگ ،لباسهاى زينتى و تختهاى طاليى را براى
ما ،در روز قيامت ذخيره كرده است.
حضرت سپس به خدمت پدر گراميش رفت و شگفتى سلمان را
مطرح كرد و گفت :اى رسول خداص ،سلمان از سادگى لباس من
تعجب نمود ،سوگند به خدايى كه تو را مبعوث فرمود :مدت پنج
سال است فرش خانه ما پوست گوسفندى است كه روزها روى آن
شترمان علف مىخورد و شبها روى آن مىخوابيم و بالش ما چرمى
است كه از ليف خرما پر شده است.
مدارا و مهربانى با همسر
رسول خداص چند روز بعد از عروسى حضرت فاطمهس به ديدار
آنها رفت؛ از علىع خواست تا چند لحظه از اتاق بيرون رود ،پس
از فاطمهس پرسيد :دخترم! همسرت را چگونه يافتى؟ عرض كرد:
پدرجان ،خدا بهترين مردان را نصيب من كرده ،لكن زنان قريش
كه به ديدنم آمدند به جاى تبريك ،عقدهاى بر دلم نهادند و گفتند:
پدرت تو را به مردى فقير و تهيدست كابين بسته ،با اينكه ثروتمندان
و رجال بزرگى خواستگار تو بودند.
رسول خداص دخترش را دلدارى داد و فرمود :نور ديدهام! پدر و
شوهر تو فقير نيستند؛ به خدا سوگند گنجهاى زمين را بر من عرضه
داشتند ،ولى من نعمتهاى اخروى را بر ثروت و مال دنيا ترجيح
دادم.عزيزم! من براى تو همسرى برگزيدم كه از همه زودتر اسالم
آورد ،او از حيث علم و دانش و عقل بر تمام مردم برترى دارد .خدا
در بين بشر ،من و شوهرت را برگزيد .تو همسر خوبى دارى ،قدرش
را بدان و از فرمانش سرپيچى نكن.
سپس على عليه السالم را خواند و فرمود :با همسرت مدارا و مهربانى
كن .بدان كه فاطمهع پاره تن من است .هر كس او را آزاد كند مرا
اذيت كرده و هر كس او را خشنود كند مرا خشنود كرده است.
منابع:
 رنجها و فريادهاى فاطمهع ترجمه بيت االحزان. فرهنگ سخنان فاطمه زهرا. -3امالى صدوق.
 -5فاطمه زهرا برتر از زيباییهابه نقل از ناسخ التواريخ.
 -6فاطمه زهرا عليها السالم بانوى نمونه اسالم.
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آسمان نما

مشتری

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک
ُمشتَری یا ُهر ُمز یا اورمزد یا برجیس یا زاوش
پنجمین سیاره از خورشید و بزرگترین سیاره
در سامانه خورشیدی است .این سیاره غول
گازی با جرم یک هزارم خورشید است ،ولی
جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیارههای
منظومه شمسی دارد؛ از نظر دوری از
خورشید ،مشتری پنجمین سیاره پس از تیر
و ناهید و زمین و بهرام است .در یک نگاه
اجمالی ،مشتری چهارمین شیء درخشان در
آسمان میباشد (پس از خورشید ،ماه و زهره)
اگرچه گاهی مریخ (بهرام) درخشانتر بهنظر
میآید؛ به کمک دوربین دوچشمی بعضی
قمرهای مشتری نیز قابل دیدن میباشند.
ویژگیهای فیزیکی
جرم مشتری  ۳۱۸بار بیشتر از جرم زمین
است .قطر آن  ۱۱برابر قطر زمین است.
مشتری میتواند  ۱۳۰۰زمین را درخود
جای دهد .میانگین دوری آن از خورشید
در حدود  ۷۷۸میلیون و  ۵۰۰هزار کیلومتر
میباشد یعنی بیشتر از  ۵برابر دوری زمین
از خورشید .ستارهشناسان با تلسکوپهای
برپاشده در زمین و ماهوارههایی که در مدار
زمین میگردند به بررسی مشتری میپردازند.
ایاالت متحده تاکنون  ۶فضاپیمای بدون
سرنشین را به مشتری فرستادهاست.
مشتری سیارهای گازی و از نظر ترکیبات
مانند یک ستاره است؛ در واقع ،اگر حدود
 ٨٠برابر بیشتر از جرم اکنونش جرم داشت،
به یک ستاره تبدیل میشد .نیروی گرانش
در سطح سیاره  ۲٫۴برابر بیشتر از سطح
زمین میباشد؛ یعنی چیزی که روی زمین
 ۱۰۰نیوتون وزن دارد ،در روی هرمز وزنی
برابر با  ۲۴۰نیوتون خواهد داشت .جو هرمز
ساخته شدهاست از ۸۶ :درصد هیدروژن،
 ۱۴درصد هلیوم و مقدار ناچیزی متان،
آمونیاک ،فسفین ،آب ،استلین ،اتان ،ژرمانیم
و مونو اکسید کربن .درصد هیدروژن ،بر پایه
شمار مولکولهای موجود در جو میباشد تا
جرم کلی آنها.
این سیاره از الیههای رنگی از ابرها در ارتفاعات
مختلف ساخته شدهاست .مرتفعترین ابرهای
سفید از کریستالهای منجمد آمونیاک ساخته
شدهاند .بخشهای تاریکتر و ابرهای کم
بلندا در کمربندها جای گرفتهاند .پایینترین
سطحی را که میتوان دید از ابرهای آبی
رنگ ساخته شدهاست .دانشمندان امید کشف
ابرهای آبدار را در  ۷۰کیلومتری سطح زیرین
ابرهای آمونیاکی دارند .هر چند که تاکنون چنین
سطحی پیدا نشدهاست.
دمای هوا در ابرهای باالیی هرمز در
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بزرگترین سیاره در سامانه خورشیدی
حدود  -۱۴۵درجه سانتیگراد میباشد.
اندازهگیریها نشان میدهد که دمای مشتری
با افزایش ژرفا در زیر ابرها افزایش مییابد.
دمای هوا در سطحی که فشار اتمسفر ۱۰
برابر زمین میباشد ،به  ۲۱درجه سانتیگراد
میرسد .دانشمندان میاندیشند که اگر
مشتری دارای گونهای از حیات باشد ،حیات
در این سطح پا خواهد گرفت ،چنین حیاتی
در گاز خواهد بود زیرا در این سطح هیچ
بخش جامدی وجود ندارد .دانشمندان
تاکنون هیچ گواهی از حیات روی مشتری
نیافتهاند .نزدیک مرکز سیاره دما بسیار بیشتر
میباشد .دمای هسته در حدود  ۲۴هزار
درجه ،یعنی داغتر از سطح خورشید میباشد.
قمرها
هرمز حداقل دارای  ۶۷ماهاست که  ۱۶ماه آن
قطری بیش از  ۱۰کیلومتر دارند .چهار ماه از
بزرگترین ماههای هرمز به ترتیب دوری از این
سیاره عبارتند از :آیو ،اروپا ،گانیمد و کالیستو.
این چهار ماهک را قمرهای گالیلهای مینامند
زیرا ستارهشناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال
 ۱۶۱۰به وسیله اولین تلسکوپ پیدا کرد .آیو
دارای آتشفشانهای فعال بسیاری است .هر

است که قطر آن برابر با  ۳هزار و  ۱۳۰کیلومتر
است .اروپا دارای سطحی از یخ صاف و ترک
خورده است .بزرگترین ماه گالیلهای گانیمد با
قطری برابر با  ۵۲۶۸کیلومتر است .گانیمد بزرگتر
از سیاره تیر است .کالیستو با قطری برابر با ۴۸۰۶
کیلومتر اندکی کوچکتر از تیر است .گمان میرود
کالیستو و گانیمد از یخ و اندکی مواد سنگی
ساخته شده باشند .هر دو ماهک دارای دهانههای
بسیاری هستند .دیگر ماهکهای مشتری از
ماهکهایگالیلهایبسیارکوچکترند.
لکه سرخ بزرگ
بارزترین نمود سطح هرمز لکه سرخ بزرگ
آن میباشد که توده گاز چرخانی است که
همانندی به گردباد دارد .قطر این لکه سه
برابر قطر زمین است .رنگ لکه بیشتر از
قرمز آجری به قهوهای کمرنگ تغییر میکند
و گاهی این لکه تماما ناپدید میگردد.
رنگ آن شاید برآمده از اندازه کم فسفر و
گوگرد در کریستالهای آمونیاک باشد .تندی
چرخش لکه در لبه آن در حدود  ۳۶۰کیلومتر
در ساعت است .این لکه در فاصله یکسانی
از استوا به آرامی از شرق به غرب حرکت
میکند .ناحیهها و کمربندها و لکه بزرگ،

فوران گازی آن دارای گوگرد نیز هست .رنگ بسیار پایدار و همانند سیستم چرخش زمین
زرد نارنجی سطح آیو شاید از اندازه بسیار زیاد میباشد؛ از زمانی که رابرت هوک در سال
گوگرد جامد که در سطح سیاره انباشته شده  ۱۶۶۴این لکه را پیدا کرد ،این ویژگیها
حکایت دارد .اروپا کوچکترین ماه گالیلهای تغییرات چندانی از خود نشان ندادهاند.
سحرخیزان ساعتها از دیگران جلوترند.

عناصر چهارگانه اصلی
در نظر باستانیان جهان مرکب از چهار
عنصر سازنده است .این چهار عنصر یا
به عبارتی چهار جزء سازنده پدیدههای
جهانند اما چرا قدمای ما به وجود چهار
عنصر سازنده برای تشکیل جهان معتقد
بودند؟ آیا آنان براستی نمیتوانستند وجود
عناصر دیگر را در طبیعت ببینند .آنان
معتقد بودند جهان را چهار عنصر خاک،
آب ،آتش و هوا میسازند .به زعم آنان این
عناصر تمام موادی بود که جهان را تشکیل
دادهاند .آنها در حالی به چنین اصلی معتقد
بودند که میدانیم حتی ابتداییترین افکار
نیز میتوانست عناصر دیگری را بیابد که
جزو هیچیک از این عناصر اربعه قرار
نمیگرفت .پس چگونه میتوان باور داشت
که آنها این چنین مساله سادهای را نیافته
باشند و علیرغم دانستن آن چشم روی
حقایقی بسته باشند.علم امروزین بشر،
عناصر سازنده دنیای ما را بسیار بیشتر از آن
چیزی میداند که بشر اولیه آنها را شمارش
کرده بود و اینک با سر و صدای فراوان،
فراتر بودن دانش خود نسبت به نیاکانش را
به رخ میکشد اما آیا رازی در میان نبود؟
و اجدادمان علیرغم دیدن عناصر دیگری
مثل آهن و  ...و دانستن اینکه این عناصرـ
هرچند محدود و شناخته شده تا آن زمان ـ
جزو هیچ یک از این عناصر اربعه نیست،
باز اصرار بر درستی عقیده خود مبنی
برچهار عنصری بودن جهان داشتند.
ایزاک آسیموف نیز مانند بسیاری دیگر از
کسانی که در دریافت سخنان گذشتگان به
راه خطا رفته و بر گفتار آنها خندیدهاند ،قرار
دارد .ایشان در کتاب امروز و فردای خود
مینویسد:
«از دیدگاه علم کنونی ُمهر باطل زدن بر همه
این حرفها به عنوان نوعی حدس بازی
ابتدایی کار آسانی است .انتخاب خاک به

عنوان یک عنصر بخصوص ،احمقانه به
نظر میرسد .چطور میتوان این همه ماده
جامد را که نه آب و هواست و نه آتش
روی هم ریخت و یک عنصر دانست؟ هر
چه باشد ،قطعیترین وارسیها نشان میدهد
که خاصیت جسمهای خاکی به طور اساسی
از یک نقطه به نقطه دیگر فرق میکند.
کانیهایی است که شفاف است ،کانیهای
دیگری است که برق میزند ،کانیهای دیگر
که مات است؛ سنگهای بهم فشرده ،سنگ
های سخت ،سنگهای شکننده وجود دارد؛
آنهابه رنگهایآبی ،زرد و سرخ هستند؛ فلزها
هم هستند؛ جانداران هم هستند .آن وقت،
چطور میتوان در همه اینها عنصر مشترکی
یافت؟»
سرچشمههای چهار عنصر بر اساس دیدگاه
ارسطویی فیلسوف بزرگ یونانی ،بر این
اساس مثال عنصر آتش به وجود آمده از
گرما و خشکی است.
اما حقیقت مطلب غیر از آن است که بشر
فعلی ما بدان دست یافته است و این عناصر
چهارگانه اولیه حقیقتی سوای آنچه که
اکنون از آنها استنباط میشوند ،دارند .در
این ارتباط دو نکته وجود دارد:
اول اینکه اسامی این چهار عنصر (آب،
خاک ،آتش و هوا) نمادی از چهار جزء
سازنده یک پدیده است و هیچ ارتباطی با
آنچه که ما در وهل ه اول از شنیدن نام این
چهار عنصر استنباط مینماییم ندارد؛ اگر چه
هر یک از آنها با عنصر متناسب خود در
ارتباطی تنگاتنگ است.
استنباط ما از عناصر اربع ه سازنده جهان،
چهار عنصر آب ،خاک ،آتش و هوایی است
که ما در اطراف خود آنها را نظاره میکنیم.
و میپنداریم که همانگونه که مثال نمک از
کلر و سدیم ترکیب یافته و سایر مواد از
ترکیب عناصر دیگر پدید آمدهاند ،پدرانمان

برای تشکیل پدیدههای هستی فقط چهار
عنصر را میدیدند و از وجود عناصر دیگر
بی اطالع بودهاند اما اینگونه نیست .آنها با
ابراز چهار عنصر سازند ه جهان قصد بیان
این واقعیت را داشتند که تمامی پدیدههای
هستی دارای چهار جزء سازنده است .چه
عالم کبیر یا هستی و چه عالم صغیر یا اتم .و
اصوال تمامی مواد اینگونهاند؛ مث ً
ال یک اتم
که کوچکترین ذره شناخته شده باشد دارای
چهار قسمت اصلی سازنده است که عبارتند
از :پروتون ،نوترون ،الکترون و فوتون.
درست همانند این قسمتهای چهارگانه ،در
اجرام بزرگتر نیز مشاهده میشود .جهان
هستی نیز چهار قسمت عمده یا چهار بعد
دارد که در کنار هم یک حقیقت را میسازند
و آنها همان عوالمی هستند که دارای القاب
و اسامی گوناگونند مثل الهوت ،ملکوت،
جبروت ،ناسوت و ....
نماد چهار عنصر
از مهمترین دانستنی های این چهار عنصری
که یک پدیده را ساختهاند تضاد آنها با
یکدیگر است .در این مورد شاعران بسیاری
نیز سخن گفتهاند.
عناصـر بـاد و آب و آتـش و خــــاک
گـرفـته جـای خــود در زیـر افــالک
مـالزم هـر یــکی در منــزل خــویش
بـــه ننـهد پای یـک ذره پـس و پیش
چــهار اضـــداد در طــبع مـــراکــز
به هم جمع آمده کـس دیده هــــرگز
مخالــف هر یــکی در ذات و صورت
شده یک چیز از حــکم ضـــــرورت
قابل ذکر اینکه بر اساس قاعده سه تا ظاهر
یکی پنهان ،یکی از عناصر چهار گانه از سه
عنصر دیگر جداست کما اینکه در عناصر
اربعه خاک ،آب  ،آتش و هوا نیز میبینیم که
برخالف سه عنصر دیگر ،هوا قابل رویت
نیست.
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محسن شایان
کارشناس علوم آزمایشگاهی

آنچه از دنیای شما آموختم!
به دنیایی پا گذاشتم که هیچ از آن نمیدانستم.
اینکه از کجا آمدهام ،چه هستم ،و به کجا
روانهام! با شما بود که بتدریج چشمهایم
به روی خود و دنیایی که ساختهاید باز
شد .هنوز کوچک و ضعیف بودم که ترس
از دنیای شما ،میلی به گریز ،کنارهگیری و
درخود ماندن را در من ایجاد میکرد اما از
شما آموختم که چارهای جز همراه بودن
و آمیختن با شما ندارم که بی حضور شما
چیزی نخواهم دانست و کسی نخواهم بود،
که در خود ماندن خاصیت جماد است و
حتی گیاه و حیوان در کنار شما بیشتر زنده
میماند و رشد میکند .با شما همراه شدم و
هر روز چیزی آموختم .اشیاء و موجودات
دیگر اطرافم را شناختم .با خاک ،گیاه ،آب و
قورباغه بیش از چیزهای دیگر انس گرفتم،
اما با شما بود که به دنیای آدم ها پا گذاشتم
و چیزها دیدم و شنیدم .نغمههایی محبت
آمیز از اطرافیانم به گوشم میرسید که آرامم
میکرد و کلمه دوستی از اولین کلماتی بود
که در جسم و جانم نشست و دوستانی را
پیش رویم نشاند؛ بعدها با واژههای بیشتری
مثل قهر ،آشتی ،خدا ،عشق ،دشمنی ،زندگی،
مرگ ،پول ،قدرت ،فقر و غیره آشنا شدم و
بتدریج با همین کلمات چیزهایی در وجودم
شکل گرفت که آن را احوال یا شخصیت
من نام گذاشتید که قادرم میساخت رفتاری
داشته باشم و واکنشهایی به برخوردهای
شما بدهم که باز تعابیر مختلفی بود از همین
کلمات و معناهایی که در ذهن من از آنها
شکل گرفته بود .با زبان شما آشنا شده بودم

اما معناهای متفاوتی که گاهی برای هریک
از این هزاران کلمه داشتید گیجم میکرد؛
به کتابهایتان دست یافتم و حرفهایی
که بزرگترین و تیزهوشترین شما نوشته
بودید؛ در آنجا نیز با وجود حرفهایی که
عمیقتر بود و روشنی بخش ،با معرکهای از
آراء و حرفها مواجه شدم ...پس چاره ای
نبود جز دستهبندی و خالصهسازی این همه
کلمه که در ذهنم ریخته بود و همان کاری را
کردم که اکثرتان کرده بودید .واژههای مهمی
را در ذهنتان برگرفته بودید و بسیار کلمات
دیگر را در پرتو آنها میفهمیدید و به کار
میبردید .پس با واژههای بنیادی مختلفی
سالها زندگی کردم و دنیا را از دریچه آنها
نگاه کردم و آزمودم اما چند صباحی است
که همه حرفهایی که از شما آموختهام
را به یک کلمه خالصه کردهام و آن کلمه
«دیگری» است که به گمانم تعبیر دقیقتری
است از حضور خود شما در ذهنم که آنچه
در من هست و مرا تا اینجا پیش کشانده
همانهاست که در کنار شما آموخته ام.
مفهوم دیگری امروز مهمترین مفهومی است
که میتوانم همه مفاهیم و کلمات دیگر را
با آن معنا کنم .حتی مفهوم بنیادی خدا را
در پرتو کلمه «دیگری» است که میفهمم،
که مگر رابطه با او از معبر رابطه با شما
نمیگذرد و ترس از او به معنای داشتن
ترس و پروای «دیگری» نیست! و مگر از
خود شما نیاموختم که «در روز داوری،
خداوند نافرمانی انسان نسبت به خویش را
میبخشاید اما بخشش گناهان آدمی نسبت

به دیگران در گروی رضایت آنهاست».
آری! گمان میکنم نابترین واژه را از میان
واژههایتان برگزیدهام« .دیگری» که خود با آن
معنا پیدا میکنم و همانگونه که از طریق «او»
پا به هستی گذاشتهام ،همه خصوصیات و
تصوراتی که به عنوان یک هویت یعنی پدر،
معلم ،پزشک و حتی انسان از خود دارم،
بدون حضور او معنایی پیدا نمیکند .من در
ارتباط با دیگری است که من میشود .من
چیزی نیست جز حاصل آمیختگی صدها من
دیگر که در وجود یک فرد به هم میرسند.
همه عواطف و احساسات ما محبت ،کینه،
حسادت ،غرور و دوستی و دشمنیهای ما
ناشی وجود «دیگری» است که در ما حضور
دارد .وجود او آن قدر با وجود ما درهم تنیده
است که جدا کردنش ممکن نیست .من با او
من میشوم .با زبانی که او به من میآموزد و
کلماتی که هم او بر زبانم جاری میکند ...و
باالخره همراهی ،کار و تالش ،جامعه ،امنیت،
اخالق ،مذهب ،درمان ،پیشرفت ،رضایت و
آرامش همه بدون در نظر گرفتن چهره
دیگری هیچاند و همه در حضور اوست که
معنی پیدا میکنند.
و امروز تمامی آنچه از دنیای شما آموختهام
را میتوانم در این حرف خالصه کنم که:
سعادت انسان روی این کره خاکی جز در
به رسمیت شناختن مفهوم «دیگری» در ذهن
و ضمیرمان دست نیافتنی است .آرامش ما
جز در سایه آرامش دیگری و پذیرش و
گشودگی به سوی او امکانپذیر نخواهد بود.
دی ماه 1395
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عادل حسینخانی
همکار انبار
آینه فرهنگ باشیم.

اخالق مدا ری

چند حکایت اخالقی

آن کس که تـوانگرت نمیگرداند
او مصلـحت تو بـهتر از تـو داند
موسی علیهالسالم ،درویشی را دید از
برهنگی به ریگ اندر شده .گفت :ای موسی!
دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی دهد که
از بی طاقتی به جان آمدم .موسی دعا کرد
و برفت .پس از چند روز که از مناجات
باز آمد ،مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه
برو گرد آمده .گفت :این چه حالت است؟
گفتند :خمر خورده و عربده کرده و کسی را
کشته .اکنون به قصاص فرمودهاند.
« َول َ ْو ب َ َس َط ّ
الل ُ ال ّ ِرز َْق لِعِبادِه ِ لَبَغ ََو فِی االَْ ْر ِ
ض؛
اگر خداوند درِ هر نوع روزی را بر بندگانش
میگشود ،در زمین ستم پیشه میکردند»
(شورا .)۲۷:موسی علیه السالم ،به حکمت
جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش
استغفار.
یاد خدا
شیخ ابی سعید ابی الخیر را گفتند :فالن
کس بر روی آب می رود .شیخ گفت« :سهل
است ،وزغی و صعوه ای بر روی آب می
برود ».شیخ را گفتند :فالن کس در هوا می
پرد .شیخ گفت« :زغنی و مگسی نیز در هوا
بپرد ».او را گفتند :فالن کس در یک لحظه
از شهری به شهری می برود .شیخ گفت:
«شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب
می شود .این چنین چیزها را بس قیمتی
نیست .مرد آن بود که در میان خلق بنشیند
و برخیزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند
و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل
نباشد».
منزل اصلی
جهانگردی به دهکدهای رفت تا زاهد
معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در
اتاقی ساده زندگی میکند .اتاق پر از کتاب
بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده
می شد.
جهانگرد پرسید :لوازم منزلتان کجاست؟
زاهد گفت :مال تو کجاست؟
جهانگرد گفت :من اینجا مسافرم.
زاهد گفت :من هم.
ای کاش همیشه فکر میکردیم که مسافریم
و باری سنگین بر دوش ،برای منزل اصلی
خود داشتیم.

در فضیلت قناعت
سعدی گوید:
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از
گردش آسمان درهم نکشیده ،مگر وقتی که
پایم برهنه مانده بود و استطاعت پایپوشی
نداشتم .به جامع کوفه در آمدم ،دل تنگ.
یکی را دیدم که پای نداشت .سپاس نعمت
حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر
کردم.
بنابر سفارش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله:
به آنکه از شما پایینتر است ،بنگرید و به
آنکه از شما باالتر است ،منگرید؛ زیرا بدین
وسیله قدر نعمت خدا را بهتر می دانید (و
شکرگزار نعمت های خداوند خواهید بود).
دعای مادر
از بایزید بسطامی ،عارف بزرگ ،پرسیدند:
این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟ گفت:
شبی مادر از من آب خواست .نگریستم،
آب در خانه نبود .کوزه برداشتم و به جوی
رفتم که آب بیاورم .چون باز آمدم ،مادر
خوابش برده بود .پس با خویش گفتم« :اگر
بیدارش کنم ،خطاکار خواهم بود ».آن گاه
ایستادم تا مگر بیدار شود .هنگام بامداد ،او
از خواب برخاست ،سر بر کرد و پرسید:
چرا ایستادهای؟! قصه را برایش گفتم .او به
نماز ایستاد و پس از به جای آوردن فریضه،
دست به دعا برداشت و گفت« :خدایا! چنان
که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی ،اندر
میان خلق نیز او را عزیز و بزرگ گردان».
سفال ماندنی
نقل شده نادرشاه افشار ،به سیدهاشم خارکن
(که از علمای بزرگ نجف بود) گفت :من
تعجب میکنم که چرا این همه ثروت و
شوکت و شهرت و لذت را واگذاشته و
به عبادت و نیایش و خارکنی و ریاضت
پرداختهای؟ به راستی چرا از لذت روی
برگرفته ای و به ریاضت روی آوردهای!
سیدهاشم خارکن گفت :من هم تعجب
میکنم که چگونه و چرا تو از آن همه
لذتهای عالی و ماندگار اخروی بریده و به
لذتهای فانی دنیوی که مانع لذتهای عالی
دینوی میشود .به راستی اگر دنیا طالی فانی
باشد که نیست و اگر آخرت سفال باقی
باشد (بلکه طالی باقی است) بهتر نیست
سفال باقی را به طالی فانی ترجیح دهی؟
در حالی که آخرت طالی باقی و دنیا سفال
فانی است.

درباره نتیجه کارهایمان فکر کنیم.

هر مانع ،فرصتی است
در روزگار قديم ،پادشاهى سنگ بزرگى را
که در يک جاده اصلى قرار داد و سپس در
گوشهاى قايم شد تا ببيند چه کسى آن را از
جلوى مسير بر میدارد .برخى از بازرگانان
ثروتمند با کالسکههاى خود به کنار سنگ
رسيدند ،آن را دور زدند و به راه خود ادامه
دادند .بسيارى از آنها نيز به شاه بد و بيراه
گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند.
ا ّما هيچيک از آنان کارى به سنگ نداشتند.
سپس يک مرد روستايى با بار سبزي به
نزديک سنگ رسيد .بارش را زمين گذاشت
و شانهاش را زير سنگ قرار داد و سعى کرد
که سنگ را به کنار جاده هل دهد .او بعد از
زور زدنها و عرق ريختنهاى زياد ،باالخره
موفق شد .هنگامى که سراغ بار سبزي رفت
تا آنها را بر دوش بگيرد و به راهش ادامه
دهد متوجه شد کيسهاى زير آن سنگ در
زمين فرو رفته است .کيسه را باز کرد پر از
سکههاى طال بود و يادداشتى از جانب شاه
که اين سکهها مال کسى است که سنگ را
از جاده کنار بزند .آن مرد روستايى چيزى را
میدانست که بسيارى از ما نمیدانيم!
آینه و شیشه
جوان ثروتمندی نزد عالمی رفت و از او
اندرزی برای زندگی نیک خواست.
عالم او را به کنار پنجره برد و پرسید :چه
میبینی؟
گفت :آدمهایی که میآیند و میروند و
گدای کوری که در کوچه صدقه میگیرد.
بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید:
در آینه بیبین و بعد بگو چه میبینی؟
گفت :خودم را میبینم!
عالم گفت :دیگران چه حاال دیگر آنها را
نمیبینی؟
گفت :نه
عالم گفت:آینه و پنجره هر دو شیشه است.
اما درپشت آینه الیه نازکی از نقره قرار
گرفته و در آن به جز خودت کسی دیگر
را نمیبینی.
این دو شی شیشهای را با هم مقایسه کن:
وقتی شیشه فقیر باشد ،دیگران را میبیند
و به آنها احساس محبت میکند؛ اما وقتی
از جیوه (یعنی ثروت) پوشیده میشود ،تنها
خودش را میبیند.
تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و
آن پوشش جیوهای را از پیش چشمهایت
برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و
دوست بداری.
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آموزش کوهنوردی

خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

ابزار انتقال عالیم امداد رسانی
ابزارهای انتقال عالئم امداد رسانی می توانند
در سه تقسیم بندی اولیه قرار گیرند:
 -1سیگنالهای پیوسته یا طوالنی دستگاههای
الکترونیکی  ،مخابره رادیویی تعیین موقعیت
 ،نورافکن های چرخان  ،رادارهای انعکاس
دهنده نور و سیگنالهای ثابت زمینی
 -2سیگنالهای دست ساز که توسط فرد
بازمانده تولید می شوند ولی عملکرد مفید
و پایداری دارند ،البته سرعت عمل آنها باال
نیست  .این سیگنالها باتداوم بازدهی خوبی
برای جلب توجه دارند ،سیگنالهای انعکاس
نور آینه ،چراغهای چشمک زن  ،نورلیزر،
منورهای رنگی شبانه ،سوت  ،پرچم دود
و عالمت با آتش در این دسته بندی قرار
دارند.
 -3سیگنالهای کوتاه مدت عمر کوتاهی
نیز دارند و عموما» چند ثانیه بیشتر طول
نمی کشند مثل ترقه  ،شلیک هوائی و
 ...جستجوگران باید در موقع و جهت
مشخصی آنها را تشخیص دهند .بازماندگانی
که نجات پیدا می کنند معتقدند که تالش
در اعالم اینگونه عالئم حاصل چندانی دربر
نداشته بنابراین علیرغم محبوبیت زیادی که
دارند انتخاب برتر نمی باشند.

منقطع بودن فلش های نور  ،آسیبی به دید
خلبان وارد نمی شود.
هنگام استفاده از آینه عالمت دهی  ،با
استفاده از دست آزاد خود  ،به نشانه روی
کمک کنید و خطی را که می خواهید
عالمات به آنجا ارسال شود در نظر بگیرید
و در هر لحظه حرکت خورشید و موضع
خود را در نظر داشته باشید.
نکته  :گاهی توصیههایی در خصوص استفاده
ازسی دی بعنوان آینه انعکاس دهنده نور می
شود .دیده شده که برچسب هالوگرام روی
یک کارت با انعکاس نور خود جان عده
ای را نجات داده اما هرگز دیده نشده که
سی دی با انعکاس نور خودکسی را از مرگ
نجات دهد .بنابراین درکل  CDبرای انعکاس
نور و درخواست کمک توصیه نمی شود.
تولید صدا با ریتم و نظم خاص
سوت زدن دربحث عالئم امداد و نجات
کمترین درصد توجه را به خود اختصاص
داده است  ،هواپیمای درحال پرواز در باالی
سر شما صدای آنرا نمی شنود ولی ممکن
است توسط یک رهگذر یا تیم زمینی امداد
و نجات شنیده شود .سوت زدن بسیار مهم
تر از فریاد زدن ( یک تالش تقریبا» بی

انعکاس نور
عالمت دادن با آینه یکی ازقدیمی ترین و
بهترین روش درخواست کمک در هر نوع
شرایطی است.
آینه هایی مخصوص امداد نیز وجود دارند.
در صورتی که هواپیمایی به شما نزدیک شد
به هیچ وجه بیشتر از چند ثانیه به طرف
کابین هواپیما اشعه نوری ارسال نکنید زیرا
ممکن است باعث از بین رفتن دید خلبان
شود و این حادثه ساز است .برای این کار
از کد  S O Sاستفاده نمایید .این عمل دو
حسن دارد اول اینکه مفهوم پیام وضعیت
بحرانی را ارسال می کند و دوم اینکه به دلیل

فایده) می باشد .یک سوت تا مسافت 3
تا 3.5کیلومتر و یا حتی بیشتر در طبیعت
جائیکه در بهترین شرایط صدای معمولی
شما حداکثر یک کیلومتر و یا کمتر بستگی
به محیط  ،به گوش می رسد ،منتقل خواهد
شد .شما قادر خواهید بود برای مدت زمان
طوالنی تری این نوع عالمت دادن را ادامه
دهید زیرا قبال» تارهای صوتی شما به
اندازه کافی صدا تولید کرده است  ،صدای
زیر ،شدید و بدون خطای سوت و تکرار
آن برای سه بار در هر دفعه یک عالمت
جهانی درخواست کمک است و بوضوح
در صورتیکه کسی در محدوده تولید صدا
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باشد توجهش جلب خواهد شد .دو سوت
به سختی موثر واقع می شود و درواقع در
عملیات جستجو و نجات سبب می شود
امدادگرها گمراه شوند
بهترین نوع و مارک سوت بلندترین در تولید
صدا است ،سعی کنید همیشه یک سوت در
هر شرایطی همراه خود داشته باشید
جلب توجه برای درخواست کمک
یک رول یا نوار فلورسنت(شب نما) به
رنگ نارنجی  ،صورتی یا آبی تیره (این
رنگ در بسیاری ازمحیطها ،رنگی شاخص
محسوب می شود) به عنوان پرچم یا عالمت
درخواست کمک می تواند به شکل حرف
 Vیا  Xروی زمین پهن شود و یا از درخت
آویزان شود تا مورد توجه قرار گیرد( .تکه
های کوچک پارچه روی علفهای کوتاه
کارایی چندانی ندارند).بهتر است که یک
عالمت محکم و پابرجا با یک نوار یا
پارچه ایجاد کنیم تا از دورترین فاصله قابل
تشخیص باشد و حرکت آن جلب توجه کند
فویل آلومینیوم نیز می تواند نظیر نوار بر وی
زمین به شکل حرف  Vو یا  Xپهن شود و
هر شیئی درخشان و تیره ای در کنار آن از
مسافت دور قابل تشخیص خواهد بود
دود به عنوان عالمت درخواست کمک
اگر در شرایط اضطراری در طبیعت برای
درخواست کمک قرار گرفته و چوب در
دسترس دارید ،ابتدا برای گرم کردن خود
آتش روشن کنید ،سپس برگهای خشک ،
ترکههای چوب کاج ،خزه و از این قبیل
لوازم جمع کنید که دوام آتش شما را
بیشتر نمایند .مقدار آن آنقدر زیاد باشد تا
به حد کافی تولید دود بکند .اگر نزدیک
غروب است و میزان اقالمی که گفته شد
محدود است می توانید تا صبح صبر کنید
تا در روشنائی اینکار را انجام دهید ولی
صبح خیلی زود باید بیدار شوید .اگر تیمهای
جستجو و تجات از گم شدن شما اطالع
دارند با دیدن اولین عالمت دود به سمت
شما خواهند آمد بنابراین بسیار مهم است که
به نحو مطلوب اینکار را انجام دهید .وقتیکه
آتش روشن شد برگهای خشک را به آن
اضافه کنید تا موج بزرگ و بلندی از دود
ایجاد کند ،دود بیشتر شانس دیده شدن شما
را بیشتر می کند .مطمئن شوید که آتش در
نقطه ای برپا شده که امکان دیده شدن آن
از مسافت دور وجود داشته باشد .اکثر مردم

برای اوقات فرغتمان برنامهریزی کنیم.

براین باورند که چنین اتفاقی برای آنها هرگز
رخ نمی دهد اما یک مقدار لوازم ساده که
فضای چندانی را در کوله پشتی یا جیب شما
نمی گیرد در مواقعی مرز بین زندگی و مرگ
را در شرایط سخت تعیین می کند و بسیار
سودمند خواهد بود که جایی برای حمل
این لوازم در نظر بگیرید مثل پنبه آغشته به
نفت یا سایر مواد سوختنی  ،چند تکه در
شب روشن کردن سه شعله آتش بافاصله
کافی یا به شکل مثلث موجب جلب توجه
امدادگرهای هوایی خواهدشد،
عدد سه همانطور که قبال توضیح داده شد
شماره ای است قراردادی برای درخواست
کمک مثل سه سوت  ،سه توده از لوازم با
فاصله کافی  ،سه شعله آتش و ...که از زمان
ایجاد عالمت قدیمی مرسوم بوده است.
کدها و عالیم
وقتیکه با عالئمی نظیر انعکاس نور آینه ،
سوت  ،دود ،آتش  ،تولید سروصدا ،جلب
توجه با وسایل درخشان و ...موفق شدید
موقعیت خود را به امدادگرها اعالم کنید،
حاال الزم است که اطالعات بیشتری به آنها
بدهید ،بسیار موثر و مفید است که بجای
یک پیام طوالنی  ،شکلی از یک عالمت
را ایجاد کنید ،بنابراین عالئم زیر را که هر
خلبانی آنرا می شناد به خاطر بسپارید:
 -۱نیاز به کمک
 -۲نیاز به کمک پزشکی
 -۳نه (منفی)
 -۴بله (مثبت)
 -۵جهت پیشروی
عالیمی که در جدول باال به نمایش گذاشته
شده مفهومی بین المللی دارند ،این عالئم را
برروی سطحی به فاصله حداقل یک متر پهنا
و شش متر طول ایجاد کنید ،اگر اندازه عالئم

بزرگتر شد ،نسبت  6به  1را رعایت کنید.
اطمینان حاصل کنید که عالمت با زمینی که
بر روی آن ایجاد می شود تمایز آشکاری
داشته باشد ،آنرا در مکانی باز ایجاد کنید تا
از هوا به راحتی قابل تشخیص باشد.
عالیم بدنی:
وقتی که هواپیما به شما نزدیک شد تا آنجا

نشان دهید)
 -3نیاز به کمک مکانیکی یا قطعه دارید
(تاخیر زیاد)
 -4همه چیز روبراه است (منتظر نباشید)
 -5اینجا فرود نیائید
 -6ما را بکشید باال
 -7استفاده از عالمت فرود افتادن
 -8تائید (بله)
 -9منفی (نه)
 -10پیامگیر ما کار میکند
 -11نیاز به کمک پزشکی فوری داریم.
عالمت در خواست کمک Mayday
 Maydayیک کداورژانسی و واژه ای
است که درسطح بین المللی بعنوان عالمت
درخواست کمک در ارتباطات رادیویی
مورد استفاده قرارمی گیرد .اعالم این
عالمت سه بارپشت سرهم (Mayday
 ) Mayday Maydayصورت میگیرد تا با
دیگر صداها و عبارتهای مشابه در شرایط
آلودگی صوتی و پارازیت اشتباه گرفته نشود.
اعالم شرایط Mayday
وضعیت  Maydayوقتی است که در آن یک
وسیله نقلیه زمینی  ،هواپیما یا یک انسان در
خطر قریب الوقوع قرار داد و نیاز به کمک
فوری است  ،شرایطی که از این عالمت
استفاده می شود مثل آتش سوزی  ،انفجار و
فرورفتن در آب است.

که خلبان براحتی قادر به دیدن شما باشد با
حرکات بدن یاحالتهائی که ایجاد می کنید
پیامی را به او برسانید
توضیحات جدول باال از سمت چپ:
 -1میتوانید کمی جلوتر بروید اگر امکان
دارد کمی تامل کنید
 -2اینجا زمین فرود آیید (جهت نشستن را

در امریکا اعالم دروغین  Maydayموجب
شش سال زندان وپرداخت جریمه 250،000
دالر خواهد شد.
 Maydayفقط یکی ازکلمات بیشماری
است که درسطح بین المللی بعنوان یک کد
رادیویی برای اعالم اطالعات حیاتی هنگام
مواجهه باخطرمرگ مخابره میشود.

در یک گروه تابع مدیر آن باشیم.
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قزوین ،شهر آیینهای کهن

معرفی
استان قزوین از شمال به استانهای مازندران و گیالن ،از غرب به استانهای همدان و زنجان
و از شرق به استان تهران و از جنوب به استان مرکزی محدود میشود .رشتهکوههای البرز
مرکزی و کوههای رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گستردهای را به
وجود آوردهاند.بر اساس اسناد و مدارک موجود ،قدمت و تاریخ منطقه قزوین ،به دوران
حکومت مادها در قرن نهم پیش از میالد میرسد .کاوشها و یافتههای باستان شناسی
در دشت قزوین ،نشانگر مرحله یکجانشینی و کشاورزی در هزاره هفتم پیش از میالد
و برخورداری ساکنان آن از صنایع اولیه و نظام اجتماعی است .منازل مسکونی ،معبد،
کارگاههای صنعتی ،اشیای زینتی ،مجسمهها ،انبارهای غله و غیره از تمدن دیر پای مردمان
این ناحیه در هزاران سال پیش حکایت دارند .در آن زمان ،ناحیه کوهستانی جنوب و جنوب
باختری قزوین ،جزیی از قلمرو مادها به شمار میرفت که همواره مورد تاخت و تاز اقوام
و قبایل مختلف ،از جمله اقوام دیالمه طبرستان ،قرارمی گرفت .مولف «مرآت البلدان» بانی
قزوین را شاپور ابن اردشیر بابکان دانسته که شهر را جهت مقابله با حمالت و سرکشیهای
دیلمیان ساخته و «شار شاپور» نامیده است.
با توجه به نزدیکی فاصله این استان به استان تهران ،برای سفرهای کوتاهمدت پیشنهاد
میشود.
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گردشگری
ارگ سلطنتی صفوی (سردرعلیقاپو) ،قلعه
الموت ،قلعه لمبسر ،مسجد جامع عتیق،
برجهای دوگانه خرقان ،آبگرم خرقان،
دریاچه اوان ،مجموعه تاریخی سمیران،
منطقه حفاظت شده باشگل ،دره اندج،
آبگرم یلهگنبد ،چشمه یاالن اسدی،چشمه
علی ،موزه چهلستون ،دره نینه رود ،آبگیر
دریابک ،آبگیر رودک ،دره فیشان ،فگشل
دره ،جنگل ایالن ،جنگل شامهدشت ،جنگل
صمغ آباد ،سروهای کهنسال ،غار عباسآباد،
چنار کهنسال باراجین ،غار قلعه کرد ،آبشار
پیچبن ،ابشار گرمارود ،ایوان سنگی نیاق،
غار آکوجان ،آرامگاه حمدهلل مستوفی،
آب انبار سردار ،حسینیه امینیها ،کلیسای
کانتور ،پیغمبریه ،امامزاده اسماعیل ،شاهزاده
حسین ،درخت کهنسال زواردشت ،دروازه
درب کوشک ،قله سیاالن ،کاروانسرای پیچه
بن ،قله خشچال ،تپه زاغه ،کاروانسرای شاه
عباسی و قزقلعه.

غذاها و رهاوردها
استان قزوین نیز مانند سایر استانهای کشور
دارای انواع غذاهای سنتی است که برخی از
آنها در مناسبتهای ویژه و تعداد بسیاری
نیز به شکل عادی در طی سال تهیه میشود.
مشهورترین غذاهای سنتی قزوین عبارتند
از :قیمهنثار ،شیرین پلو و کوکوی شیرین،
آش دوغ ،آش دندان کشه ،یتیمچه ،ماش
پیازو ،اشکنه و دیماج نام برد.
در کنار ترکیب دلپذیر و زیبای پسته سبز
قزوین ،بادام ،قند ،عسل ،گردو ،نارگیل،
فندق ،هل ،انگور ،زعفران و گالب،
شیرینیهای سنتی قزوین نیز زبانزد است.
باقلوای لوزی و پیچ ،ناننخودچی ،نارگیلی،
برنجی ،چایی ،ولیعهدی ،اتابکی ،چرخی،
قندی ،پادرازی و بادامی از جمله این
شیرینیها هستند اما گل سر سبد همه این
شیرینیها ،باقلوای پیچ و لوزی است که
رنگ ،ظرافت ،طعم و کیفیت بی نظیری دارد
و طرفداران بسیاری را به سوی خود جذب
کرده است.
در خودرو را آهسته ببندیم.

تهران گردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

دومین موزه نقاشی پشت شیشه دنیا

موزه نقاشی پشت شیشه یکی از موزههای
شهر تهران است که در خیابان سعدی قرار
دارد.
موزه نقاشی پشت شیشه در یکی از
خانههای قدیمی تهران که متعلق به مرحوم
دکتر سیاوش شقاقی؛ اولین پزشک در رشته
بیماریهای ریوی بوده ،راهاندازی شده
است .این خانه قدیمی به مساحت 1400
مترمربع و زیربنای  500مترمربع ،متعلق به
اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی
است.
این خانه توسط ورثه دکتر شقاقی به سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران اهدا و پس
از بازسازی در سال  1377خورشیدی با 310
قلم شیء خریداری شده (متعلق به دوره
صفویه تا عصر حاضر) از سوی شهرداری
تهران ،به سازمان میراث فرهنگی واگذار
گردید .این آثار در زمستان سال  1389بنا
به صالحدید معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،به ارگ آزادی منتقل شدند.
موزه نقاشی پشت شیشه دومین موزه نقاشی
پشت شیشه در جهان و تنها موزه مستقل
است که به یکی از شاخههای نگارگری
اختصاص داده شده است .این موزه دربر
گیرنده مجموعه عظیمی از نقاشیهای پشت
شیشه ایران است.
نقاشی پشت شیشه هنری وارداتی است
که دوره صفویه از اروپای شرقی ،هند و
چین وارد ایران شد اما بالفاصله رنگ و

بویی بومی به خود گرفت .تصاویر مربوط
به انسان ،گل و مرغ ،تصاویر هندسی،
حیوانات ،بناهای تاریخی ،مناظر شهری،
طبیعت ،نوشته و خطوط قرآنی ،تک

گاهی عملکرد خود را ارزیابی کنیم.

چهرهها ،شخصیتهای مذهبی و درباری و
تاریخی ،شاعران و هنرمندان ،تصاویری از
امامان ،دراویش و عامه مردم در حالتهای
مختلف و تصاویر زنان به شیوههایی از
نقاشی سبک قاجار و آثار مینیاتوری ،از
جمله موضوعات نقاشیهای کار شده بر
پشت شیشه میباشند.
هنر نقاشی پشت شیشه به جهت اجرای
طراحی معکوس و استفاده از رنگهای
روشن و اکلیلی ،نیاز به مهارت و قدرت قلم
و طراحی و ظرافت ویژه دارد.
نقاشیهای به نمایش درآمده در این موزه
شامل موضوعات گوناگون و در زمینههای
مختلف است .تصاویر مربوط به انسان
شامل تک چهرهها ،شخصیتهای مذهبی
و درباری و تاریخی ،تصاویری از عامه
مردم در حالتهای مختلف از جمله
نواختن موسیقی ،خواندن کتاب و ورزش
است.
اغلب تصاویر به زنان اختصاص داده شده
است و نوع طراحی دربر گیرنده شیوههایی
از نقاشی سبک قاجار و آثار مینیاتوری
است .در بسیاری از نمونهها تصاویر آزاد و
در برخی دیگر شباهت زیادی با نقاشیهای
قهوهخانهای مشاهده میشود.
موزه نقاشی پشت شیشه در خیابان سعدی
(ایستگاه متروی دروازه دولت) ،خیابان
برادران قائدی (هدایت) ،تقاطع خیابان
نورمحمدی (تنکابن) واقع شده است.
دسترسی به این موزه از طریق خیابان پیچ
شمیران نیز امکانپذیر است.
روزهای بازدید از این موزه همه روزه (به
جز دوشنبهها و ایام سوگواری) از  9الی 17
میباشد.
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هنر تشعیر
از دیرباز تا کنون

سند کامال دقیق برای شروع و پیدایش این
هنر در دوره خاص یا آغاز آن با هنرمند
خاص وجود ندارد .شاید بتوان این نقش
مایهها و المانها را به دوران مانی نسبت
داد.
تشعیر از کلمه « ت ََش َعر » به معنای مو
میباشد که یا به موی انسان یا موی
حیوان اطالق میشود .در واقع در هنر
نگارگری به آن دسته از نقاشیهایی گفته
میشود ،که با حرکات ماهرانه قلممو
توسط هنرمند ،نقشی ایجاد شده که دارای
تندی و کندیهای متناسب بوده و با خیال
پردازیهای هنرمند اشکال زیبایی را خلق
میکند.
در تشعیر معموال از گل و بوته ،برگ و
درخت ،کوه ،ابر ،صخرهها ،سنگها و
پرندگان و حیواناتی چون :اسب ،خرس،
شتر مرغ ،گرگ ،آهو ،ببر ،شیر ،خرگوش
و  ...همچنین حیوانات افسانهای چون
اژدها و سیمرغ استفاده میشود .اگر در
این نوع طراحی حیوان یا پرندهای در حال
نزاع و درگیری نشان داده شود به این نوع
طراحی « گرفت و گیر » گویند.
شیوه اجرای طراحیهای تشعیر نیز چند
گونه میباشد:
* گاهی اوقات بهصورت سیاه قلم با کمی
رنگ مایه و بهصورت پرداز در تیرگیها
و سایهها کار میشود که نمونههای بدیع
این کار در موزه رضا عباسی تهران ،اثر
استاد کمال الدین بهزاد میباشد که صحنه
تعقیب و گریز شترمرغ و شیر را نشان
میدهد  .این کار با طال و بر زمینه کاغذ
آبی رنگ رسم شدهاست .
* نمونه دیگر از تشعیرهای با ارزش
مربوط به استاد محمد سیاه قلم میباشد،
که معموال تک رنگ (جسمی ـ روحی)
میباشد .در این شیوه اجرا ،رنگ جسمی
را بهصورت لک و بسیار کم رنگ بر روی
طرح گذاشته ،سپس با رنگ روحی اطراف
طرح را قلمگیری کرده و از تندی و کندی
قلم مو برای افزایش حجم استفاده میکنند
و یا برای حجم دادن بهتر از نقطه پرداز
استفاده میکنند.
اما در گذشته هنرشناسان ،شیوههای رسم
تشعیر را به دو گونه تقسیم بندی کردند.
شیوه الوان و شیوه مطال .گاهی اوقات
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در اجرای طرح تشعیر داخل طرح را
رنگ کم مایه میزنند و بعد اطراف آن را
قلمگیری طالیی میکنند .این نوع طراحی
تشعیر را « انگ » مینامند .این عمل را
میتوان برعکس هم انجام داد ( که از
صنعت عکس در نقاشی استفاده میشود).
اصطالحاتی که در این هنر وجود دارد :

تندی :نازکی خط.
کندی :ضخامت خط.
داغی :لکههایی که در انتهای خطوط
گذاشته میشود.
گرفت و گیر :جنگ دو حیوان با یکدیگر.
نمونههای ممتاز این نوع هنر که در
جهان بی نظیر است ،در قطعات مرقع
گلشن میباشد  .از این نو ِع طراحی از
سفالهای لعابدار ،پارچه ،فرش ،جلد
کتاب و قلمدان استفاده میشدهاست  .اما
بدیعترین نوع اجرای تشعیر در مرقعات
به چشم میخورد.
بعد از مرقعات ،جلدهای ضربی و الکی
روغنی نمونههای زیبای هنر تشعیر را
دارند ،که در کتاب گلستان هنر اثر موالنا

فرهنگ وهنر
میرک اصفهانی به چند نمونه از این نوع
جلدها اشاره کرده با این مضمون :
«  ...استاد قوام الدین مج ّلد تبریزی در
صحافی و هنرهای جلد سازی بغایت
اشتهار داشت و صمیمیت شهرت او به
هرات رسیده بود .بایسنقر میرزا او را
از تبریز به هرات آورده و در کتابخانه
گماشت و مورد توجه ساخت .وی در
صحافی انواع هنرنمایی میفرمود ،از
جمله معرق را که تا آن عهد نبود ابداع
کرد ،معرقسازی نخست به اصطالح آن
روز منبت در جلد خوانده میشد و آنگاه
در انکارا استادان هنرها ظاهر ساختند .تا
آنکه در زمان شاه طهماسب به کمال رسید
و روی جلد را ضربی طالپوش کرده و
پشت آن را معرق میساختند .موالنا میرک
اصفهانی در آن کار تجددی ظاهر ساخت
و روی جلد را بهجای ضربی یا ضربی
طالپوش ،که دارای انواع نقوش اسلیمی،
ختایی و یا تشعیر برجسته بود ،بوم مشکی
کرده تشعیر میساخت .تشعیر روغنی
روی جلدهای کار میرک شامل گل و
بوته ،درخت ،باغ و صحرا ،جانورسازی
چون سیمرغ و اژدها در حال گرفت و
گیر ،آهو در حال گریز و پرندگان زیبا در
هوا بود ،این طرز کار را شیوه آقا میرکی
میگفتند و بسیار مستحسن و زیبا جلوه
مینمود  .متاسفانه اواخر عهد صفویه
شیوه آقامیرکی متروک گردید.»...
نگارنده در جای دیگر از تشعیر به
جانورسازی اشاره کرده عمدهترین
وسایلی که در هنر تشعیر به کار میرود
،طال میباشد .در برخی از کارها رویت
شد ،که هنرمند ابتدا حاشیه طرح را
طراحی کرده و غیر از نقاط مورد نظر
را که طرح حیوان یا پرنده و یا گیاهان
میباشد را با ماده ای چسبناک به نام انگم
میپوشاند .بعد به شیوههای مختلف افشان
میکند .مثال افشان غبار یا افشان موری؛
معمولترین افشانها برای تشعیر ،افشان
غبار میباشد که پس آماده سازی زمینه،
پودر طال را به روی صفحه میپاشند
و پس از انجام مرحله افشان شروع به
ساخت و ساز و قلمگیری حیوانات و
مناظر مینمایند .برای زیبا تر جلوه دادن
هنر تشعیر ،این مهارت هنرمند است که

هنگام رد شدن از خیابان با گوشی کار نکنیم.

از تندی و کندی قلم برای خلق سایهها
و دوری و نزدیکی جزییات استفاده کند.
تشعیر در مواقعی هم ،بر روی بومهای
تیره کار میشود .بدین صورت که ،ابتدا
زمینه بوم اصلی را با یک رنگ تیره
مثل مشکی یا الجورد یا قرمز شنگرف
میپوشانند ،سپس زمینه را روغن زده
و میگذارند تا خنک شود .پس از آن
طرح تشعیر را بر روی زمینه روغن
خورده پیاده میکنند و با طال کل طرح
را قلمگیری میکنند .در این شیوه اجرا
نیز مهارت هنرمند در قلمگیری ،ایجاد
تندی و کندی حرف اول را میزند .پس
از اتمام کار کل کار را مجددا چندین بار
روغن میزنند.
یکی دیگر از شیوههای معمول در اجرای
تشعیر ،که معموال در حاشیه مینیاتورها
میآید ،به این صورت است که هنرمند
قسمتهایی از طرح را کامال خالی
میگذارد و بقیه را با طال کار میکند،
یعنی قسمتهای طالیی را کامال ساخت
و ساز و قلمگیری میکند .مثال یک طرح
پرنده یا حیوان دیگر را کار نمیکند .پس
از اتمام کار آن قسمتهای خالی را رنگ
گذاشته و با آبرنگ شروع به ساخت و ساز
مینماید .در پایان کار ،پرندههای رنگی بر
زمینه طال بسیار درخشان میباشند.
از دیگر شیوهها این است که ابتدا جلدهای
چرمی را طال پوش کرده ،یعنی یک صفحه
ورق طال بر روی جلد میچسبانند .پس
از آن قالبهای برنجی را که طرح بر
روی آنها حکاکی شده ،را داغ کرده و
بر صفحه طال میکوبند و طرح تشعیر به
زمینه چرم طال شده نقش میاندازد ،که در
نوع خود بسیار نفیس میباشد.
تشعیر برروی کاسههای سفالی هم نقش
اندازی شدهاست .در بسیاری از کاسهها و
بشقابهای سفالی ،طرحهای زیبای گرفت
و گیر یا پرندگان ،درختان ،پرندگان ،ماهی
و  ...تزیین کننده کاسههای لعاب حوزه
سفالی میباشد.
مهمترین ابزار برای خلق این هنر کاغذ،
زمینه کار یا بوم کار میباشد که الزم
است بوم قبل از شروع کار آماده شود.
در نقاشیهای سنتی ایران بوم کار
همیشه قبل از اجرا آماده سازی میباشد.
یعنی کاغذ حتما رنگ میشده و آهار
مهره میخورد ،بعد هنرمند شروع به
کار کرده .کاغذ معموال با پوست گردو،
زعفران ،حنا و  ...رنگ میشده ،سپس
بالعاب نشاسته یا کتیرا یا تخم خربزه
لعاب میخورده .بعد با سنگ عقیق،

مهره میشده و بهصورت بومی ،صاف،
صیقلی و شفاف در میآمدهاست .برای
طراحی احتیاج به مداد سیاه و کاغذ
پوستی هست که در گذشته بر روی
پوست دل آهو طرح زده میشد و برای
انتقال طرح بر روی بوم اصلی نقاط
مورد نظر را سوراخ کرده و با گرده زغال
طرح را برروی کاغذ منتقل میکردند.
البته این نوع شیوه انتقال طرح مربوط به
مبتدیان این رشتهها بوده و استادان فی
البداهه شروع به طرح زدن بر روی کاغذ
کرده و اجرا را آغاز میکردند.
طالی  24عیار پودر شده و رنگهای
گیاهی و اندک رنگهای جسمی ،از دیگر
لوازم مورد نیاز برای اجرای کار میباشد
و اجرای این رنگها با قلم مویی که از
موی حیواناتی چون گربه ،سمور ،خوک
و  ...تهیه میشده ،امکان پذیر بوده.
خط کش برای اندازهگیری و ترلینگ
هم برای جدول کشی بهکار میرفتهاند.
سریشم چسب مورد نیاز برای تعیین
غلظت رنگ و طال بوده و انگم هم چسب
مورد نظر برای صفحه کار میباشد.
در نقاشی سنتی ایرانی در اصطالح
رنگهای جسمی و رنگهای روحی به
کار میرفته که الزم به توضیح بیشتر
است.
رنگهای جسمی به رنگهایی اطالقمی
شود ،که از مواد معدنی مثل گل اخرا،
الجورد ،گل ماشی و  ...گرفته میشود و
تولید رنگ غلیظ جسمی میکند .امروزه

در جلسات با گوشی خود کار نکنیم.

بهجای استفاده از رنگهای جسمی،
از رنگهای گواش استفاده میشود.
رنگهای روحی به آن دسته از رنگها
اطالق میشود ،که از عصاره گیاهان
بهدست میآمدهاست ،مثل رنگ زعفران،
رنگ پوست گردو ،رنگ پوست پیاز و ...
امروز بهجای این نوع رنگها از رنگهای
آبرنگ استفاده میشود.
هنر تشعیر به مکان خاصی تعلق ندارد.
در ایران معموال در نقاطی کار میشده،
که صنعت کاغذ سازی و کتاب آرایی
رواج داشته و معموال این هنر نیز همسو
با کتاب آرایی ایران رشد میکرده و هرگاه
تجمع هنرمندان و تصویرگران کتب
بوده ،گروهی از هنرمندان نیز به این هنر
مشغول بودند.
اسناد و مدارک مربوط به تشعیر ،در
موزه رضا عباسی تهران ،کاخ موزه
گلستان تهران ،موزه هنرهای اسالمی
تهران ،کتابخانه و موزه ملک تهران،
موزه چهلستون اصفهان ،توپ قاپی
ترکیه در بخش هنرهای ایرانی نگهداری
میشود.
طراحی تشعیر بر روی سفال ،پارچه،
کتاب در کشورهایی چون هندوستان،
ترکیه ،چین و ژاپن هم بسیار مشاهده
شدهاست و بعضی از کشورهای حاشیه
شمالی ایران مثل تاجیکستان ،ترکمنستان
هم نمونههایی هست  .اما مورد کتابت
بیشتر در ترکیه و هندوستان موجود
میباشد.
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دکتر محمد قریب ،پدر طب اطفال ایران
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فعالیت سیاسی و اجتماعی
دکتر قریب در حین فعالیت علمی ،فعالیت
سیاسی و اجتماعی نیز داشت به گونهای
که بارها در کالس درس به اقدامات رژیم
پهلوی انتقاد کرد و به دستور محمدرضاشاه
از دانشگاه اخراج شد.
مطبی در کنار منزل
بسیاری از پزشکان آن روزها ،دکتر قریب
را در تشخیص بالینی کم نظیر میدانستند.
او از همان سالهای ابتدایی بازگشت به
ایران ،مطبی دایر کرد که در کنار خانهاش
بود .وی از سال  1317تا  1325ش .دو
اتاق در منزلی اجارهای به مطب اختصاص
داده بود و از  1325تا  1351ش .مطب
او در کنار منزلش بود که یک اتاق دفتر،
یک اتاق معاینه و یک اتاق انتظار را شامل
میشد .او هر روز از ساعت  14تا  21به
معالجه بیماران میپرداخت و از بسیاری
از آنان پولی دریافت نمیکرد .حق ویزیت
دکتر با آن همه حسن شهرت ،حتی از
برخی شاگردانش نیز پایینتر بود!
طب اطفال در ایران
دکتر قریب از استادان برجسته و نامدار
دانشکده پزشکی در تهران بود .او و
دکتر فریدون کشاورز از پایهگذاران طب

هرکسی بهراحتی میتواند خود را فریب دهد پس خودمان را فریب ندهیم.
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محمد قریبگرکانی ،پدر طب کودکان ایران،
از اولین پزشکان متخصص طب اطفال،
بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران و از
بنیانگذاران بیمارستان مرکز طبی کودکان بود.
دکتر محمد قریب در سال  1288در تهران
متولد شد .پدرش مرحوم علی اصغرخان
قریب و از مردم دهستان گرکان از توابع
شهرستان آشتیان بود .تحصیالت ابتدایی
را در دبستان سیروس و متوسطه را در
دارالفنون تهران (دارالمعلمین) گذراند.
او در سال  1306شمسی در زمره اولین
گروه دانشجویان ایرانی بود که برای ادامه
تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت.
وی در پایان سال اول در شهر «رن» فرانسه
موفق به دریافت جایزه البراتوار تشریح
دانشکده پزشکی شد.
وی در سال  1314نخستین ایرانی بود
که توانست در کنکور انترنی بیمارستان
پاریس موفق شود.
دکتر قریب به پاس خدمات چشمگیر
علمی ،به دریافت نشان دانش از دانشگاه
تهران ،نشان درجه اول فرهنگ از وزارت
آموزش و پرورش و نشان عالی لژیون
دونور از دولت فرانسه نائل شد .وی در
سال  1317به ایران بازگشت .پس از طی
دوره سربازی در سال  1319به عنوان
دانشیار طب اطفال در دانشگاه به فعالیت
علمی مشغول شد.
فعالیت علمی
وی ابتدا در بیمارستان رازی به اداره
بخش اطفال مشغول شد و پس از آن به
بیمارستان هزار تختخوابی رفت و در آنجا
بخش اطفال را دایر کرد.
او در سال  1319کتاب بیماریهای
کودکان را به چاپ رساند و در سال 1335
با همکاری دکتر حسن اهری آن را با
اصالحات جدید تجدید چاپ کرد.
دکتر قریب در سال  1321موفق به دریافت
نشان عالی دولت فرانسه شد و در سال
 1350به عضویت هیئت مدیره انجمن
بینالمللی بیماریهای کودکان در آمد.
همچنین در آخرین سالهای عمر ،وی
موفق به دریافت نشان درجه اول فرهنگ
از وزارت آموزش و پرورش شد.
وی در سالهای فعالیت علمی خود در
کنگرههای مختلف بینالمللی در کشورهای
مختلف از جمله فرانسه ،آمریکا ،کانادا ،ژاپن،
ترکیه و اتریش شركت كرد و به عضویت
چندین مجمع علمی بینالمللی در آمد.

وی اولین تعویض خون را در ایران انجام
داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بود.
از مهمترین اقدامات او بنیانگذاری و
تاسیس نخستین بیمارستان تخصصی
کودکان یعنی مرکز طبی کودکان به همراه
دکتر حسن اهری بود که وی این اقدام را
در زمان بازنشستگی خود انجام داد.

اطفال در ایران هستند اما دکتر کشاورز
به دلیل حضور در عالم سیاست هرگز
موفق به تربیت پزشکان اطفال نشد؛ در
عوض دکتر قریب طی سالهای  1320تا
 1353شاگردان نامداری را پرورش داد
که جملگی به بزرگان پزشکی ایران بدل
شدند و به همین دلیل ،به قریب لقب «پدر
طب اطفال ایران» اعطا شد.
خصوصیات اخالقی
دکتر قریب همواره به یافتههای جدید
طب جهان احاطه داشت و این گونه
مطالب را به دانشجویان خود ارائه کرد و
آنان را برای پیگیری پیشرفت های علمی
در جهان تشویق میکرد؛ برای مثال تا
قبل از او ،کسی در ایران با «آنتی بیوتیک»
آشنا نبود اما قریب برای اولین بار اعالم
کرد که داروهای جدید برای از بین بردن
میکروبها شناخته شده است که ارزش
آن بسیار بیشتر از داروهای قبلی است.
ولی بیش از توجه به روشهای نوین ،بر
آموزش خانوادهها و برخورد عاطفی و
اخالقی با بیماران تاکید میکرد .دستگیری
از مستمندان و دردمندان و رسیدگی به
نابسامانیهای زندگی بیماران ،از دیگر
ویژگیهای بارز قریب بود.
ساعتهای مطالعه وی ،بسیار بیشتر از
شاگردانش بود و صبحها در کمال سخاوت،
جدیدترین نتایج مطالعات خود را در اختیار
دانشجویان قرار میداد؛ به تربیت درست
دانشجویان عالقه خاصی داشت و هنگام
درمان کودکان بیمار ،دانشجویان خود را نیز
در آنجا حاضر میکرد و درباره بیماری از
آنها سواالتی میپرسید .ویزیت روزانه دکتر
قریب برای رزیدنتها و دانشجویان ،تجربه
آموزشی بینظیری بود که اغلب ،عده زیادی
داوطلب شرکت در آن بودند .وی صبحها
زودتر از دیگران به بیمارستان میرسید و
پس از شنیدن گزارشهای صبحگاهی
دانشجویان ،به اتفاق آنان به بالین بیمار
میرفت و با بحث و آنالیز دقیق ،دانشجویان
را در تشخیص صحیح راهنمایی میکرد.
دکتر قریب در سال  1351به هماچوری
(دفع خون از دستگاه ادراری) مبتال شد،
بعدها تشخیص دادند بیماری او سرطان
مثانه است ،اقدامات درمانی انجام شده
در ایران و آمریکا تاثیر چندانی بر بیماری
وی نداشت و سرانجام بر اثر این بیماری
در بهمن  1353در بیمارستان مرکز طبی
کودکان محل خدمت خود درگذشت.

خاطراتی از دفاع مقدس

همکاران عزیز

حسب االمر ریاست محترم
بیمارستان ،از این پس قرار است در
نشریه به هر بخش/واحد صفحهای
اختصاص داده شود؛ همکاران
محترم میتوانند نحوه همکاری و
محورهای پیشنهادی خود را به دفتر
نشریه اعالم فرمایند.
جهت اطالعات بیشتر میتوانید با
دفتر نشریه (داخلی  )2310تماس
حاصل فرمایید.

همکاران محترم

موسی آریایینژاد ،مسئول نقلیه بیمارستان از خاطرات حضور خود در جبهههای دفاع مقدس
میگوید :من سال  64قبل از آنکه به طور قانونی به سربازی اعزام شوم؛ داوطلبانه به جبهه
رفتم و تا پایان جنگ به مدت  28ماه در مناطق عملیاتی حضور داشتم .تقریبا از عملیات
کربالی یک در منطقه مهران تا آخرین عملیات در تمامی آنها شرکت داشتم .فقط عملیات
مرصاد نبودم آن هم رفتم به پایگاه مقداد ولی به علت پایان خدمتم اجازه ندادند.
از این  28ماه خدمت خاطرات فراوان دارم از دوستانی که شهید شدند و از شهدایی که پیکرشان
را به تهران منتقل میکردم و تحویل خانوادههایشان میدادم .از تمام اینها میخواهم چند تایی
را تعریف کنم.
 در عملیاتی در شلمچه رفته بودم خط دو که مقر ما را زدند .برای کمک و تخلیه شهدارفتم مقر .گفتند شهدایمان را به اهواز برده اند .از پیکر یکی از شهدا فقط یک دست ،یک پا
و مقداری از شکمش باقی بود و امکان شناسایی نداشت .وظیفه توزیع پالک بین رزمندگان
در خط بر عهده من بود و همیشه هم توصیه اکید میکردم شماره پالک را روی زبانه
پوتینهایشان بنویسند .خوشبختانه این شهید عزیز شماره پالکش را روی پوتینش نوشته بود
و از همان طریق هم شناسایی شد .فردایش هم با آمبوالنس پیکرهای مطهر شهدا را برای
تحویل به خانواده هایشان به تهران بردیم ،چون آمبوالنس جا نداشت من مجبور شدم روی
تابوت این شهید عزیز تا تهران دراز بکشم.
 در خرمشهر بودیم که دیدم یک فروند سوخو به سمت خورشید میرود تا دور بزند .اینکار باعث میشد دید از ضد هوایی گرفته شود .اگر بر میگشت مقر ما را منهدم میکرد.
با یاری خدا یکی از ضد هواییهای تک لول سوخو را زد .عکسش را دارم ولی متاسفانه
دوربینم حرفهای نبود .فقط پوکه گلوله شلیک شده را به عنوان یادگاری گرفتم و تا االن نگه
داشتهام.
 در دو کوهه که بودم  18فروند هواپیمای عراقی مقر ما را با بمب خوشهای بمباران کردند.یک هفته بعد من به سردشت رفتم و مجددا  18فروند هواپیما مقر ما را زدند.

اگر ایده یا پیشنهادی دارید ،می توانید
آن را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم
ایده های شما را در قالب کاریکاتور،
عکس ،مطلب و غیره آماده کنیم و
برای مطالعه سایر همکاران در ندای
فارابی به چاپ برسانیم.
بدیهی است که نام ارائهدهنده پیشنهاد
در کنار مطلب مربوط درج خواهد
شد (به جز در مواردی که ایشان خود
عالقهای به ذکر نامشان نداشته باشند).
Neda-farabi@tums.ac.ir

همکاران گرامی

لطفا برای چاپ هرگونه تصویر
و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته
شغلی ،ادبی ،فرهنگی و تصاویر
فرزندان) 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.
با سپاس -دبیر تحریریه

مشترکان عزیز ندای فارابی

چنان چه در دریافت نشریه با مشکل
خاصی مواجه هستید لطفا به داخلی
 2310اعالم بفرمایید.
همچنین اگر زمانی دیگر تمایلی
به دریافت نشریه نداشتید ،به دفتر
نشریه یا روابط عمومی (خانم
عزیزی) اعالم بفرمایید.
دفتر نشریه2310 :
روابط عمومی2301 :
دروغ نگوییم.
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آشپزخاهن

ب

اقالقاتق با کته

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی
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د.
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ب
ص
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ت
ک
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ته
یه
(برنج بیجارکله)
شده خورده میشود.
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ان را همراه با کته یا
نان مصرف میکنند

شیرینی کاکا
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رینی محلی میدهد.
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پیمانه)
وایی پخته و له شده
یک پیمانه
تخممرغ
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صف پیمانه
ارچین ،هل و روغن
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نیم ساعت بماند،
به شکل دلخواه (یا
دا
یر
ه
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ی
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سرخ میکنیم.
درآورده ،در روغن
در هنگام مصرف ،می
ت
وان
ید
کم
ی
رو
پ
ود
رق
ند و دارچین
ی آن بپاشید و با خ
الل پسته تزیین کنید.
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از پذیرفتن حقایق فرار نکنیم.

صدای پای بهار...

هیچ بهاری شبیه بهاران گذشته نیست؛ زیرا هر بهار که میآید
و میگذرد انسان خواسته و ناخواسته تجربهای میاندوزد و از
بهارهای گذشته تغییری را در خود میبیند؛ زیبا و زشت و بهتر
و بدتر فرقی نمیکند ،مهم این است که همیشه بهار پیش رو با
بهار پشت سر شبیه هم نیستند و نباید هم باشند.
ما اما به طرز دهشتناکی میکوشیم تا شباهت ظاهر ،شباهتی که
تنها چشم می بیند ،باطنمان را هم تشبیه کنیم .باطنمان را که
چشم نمیبیند .نوشتن را اگر محصول باطن بدانیم که هست
دیگر نباید توقع تکرار و شباهت در نوشتن داشته باشیم ،چه
در نوشتن خودمان و چه دیگران وگرنه دچار تقلید میشویم.
اگر چیزی از دیروز ،از گذشته ،به نگاهمان و به افکارمان
اضافه نشده باشد ،معنایش این است که ما تمام دیروز ،تمام
گذشته را در خواب بودیم و تغییراتی که پیرامونمان اتفاق
افتاده را ندیدیم؛ جهان مدام در حال دگرگونی است و چه
تاسفبار است که ما همچنان راکد بمانیم.
این روزها انسانهای زیادی را میبینیم که مدام در حال تکرار
خود و غیر خود هستند و در این تکرارها اصرار میورزند.
غرق در عالم همدیگرند و غافلند از اینکه هر انسان برای خود
جهانی است؛ برای خود میتواند و باید جهان خاص خود را
داشته باشد؛ تا از خودش و آنچه در جهان خودش میبیند و
میفهمد بگوید و بنویسد .هیچگاه در مورد چیزی یا حادثهای
مشخص نوشتن ،مهم نیست بلکه اگر بتوانیم ذات چیزی را با
نگاه خودمان کشف کنیم و به آن شخصیت بدهیم ،توانستهایم
کاری موثر انجام دهیم .کاری که کار خودمان باشد؛ به دور از
تکرار ،به دور از شباهت و تقلید!
بهارک صالحی
دبیر تحریریه

آب زنيد راه را...

بله زمستان پايان مىيابد و بهار طبيعت آغازين
ميگيرد؛ نو شدن و زنده شدن طبيعت را به چشم
مىبينيم و به دل در مىيابيم ،ولى در شگفتم كه
ما را چه شده است كه بهارى در درونمان شكل
نميگيرد؟! از فرزانگان و فرهيختگان كه بگذريم،
منظور آناني اند كه هر لحظه در خود زاده ميشوند،
نو ميشوند و مراحل كمال را در آرامش و سكونى
اليوصف ،همانيكه يگانه ازلى به مقربينش عطا
ميكند ،پله پله طى ميكنند؛ آرى از آنان كه
بگذريم به ما و امثال ما ميرسيم كه حتى در اين
وادى به در جا زدن هم دلخوش نتوانيم بود ،چه،
سير قهقرايى را با آنچنان شيبى در پيش گرفتهايم
كه جز ناكجاآباد برايش منتهايى متصور نيست!
كودكى كه به ناچار در كنار خيابان با يك ترازو
گوشهاى يافته كه تكاليف درسى دبستانى كه از اكثر
مواهبش محروم مانده را در كنار امرار معاش در
حداقل مقدار ممكن ،به انجام برساند؛ دستفروشى
كه تمام سرمايه و دار و ندارش توسط مأمورانى
كه آنها هم درگير ناچاريهايشانند! تاراج و توقيف
و بعضا نابود ميشود؛ كولبرهايى كه با رنج زياد
در كوهستانها براى لقمهاى نان به تالشى تا پاى
جان اشتغالى جانسوز دارند و به سوى آيندهاى
بس مبهم بين مرگ و زندگى رهسپارند و چه
بسا دقايقى بعد به پرتگاهى بهغايت ژرف سقوط
نمايند يا در زير بهمنى بس حجيم مدفون گردند و
خانوادهاى نانآورشان را اينچنين از دست بدهند؛
از آتشنشانها و محيطبانان و شكاربانان چه بگويم
كه ناگفتنم بهتر است؛ اينها و صدها تصوير واقعى
ديگر را در اطرافمان كم و بيش شاهد هستيم اما
آخر تا به كى واكنش ما به اين صحنهها چيزى
به جز دست گرفتن موبايلهاى كذایيمان و تهيه
عكس و فيلم براى گذاشتن در صفحات اينستاگرام
و ازين دست بازيچههايى با نامهاى متنوع به عنوان
شبكههاى اجتماعى نيست و تازه به اين هم بسنده
نميكنيم و اندر شكايت از كم و كاستىها با ژستى
روشنفكرانه داد سخن هم ميدهيم كه همه بدانند ما
تا چه به دردهاى اجتماع اطرافمان اشراف داريم و
همين!!! و نه چيزى ديگر...........
مگر نشنيدهايم كهَ :م ْن اَصبَ َح و ل َ ْم يَ ْهت ِ ْم ب ِ ْ ُ
المورِ
س ب ِ ُم ْسل ِ ٍم پس چگونه خود را ديندار
الم ْسل ِ ْ
ُ
مين و لَيْ َ
مىپنداريم و حتى شايد انسان! آنطور كه گفتهاند
و مكرر شنيدهايم:
«تو كز محنت ديگران بى غمى
نشايد كه نامت نهند آدمى»
كه مع االسف از كثرت تكرار گم گردد معانى.
بيایيم با آمدن بهار پيش رويمان با خود عهد كنيم
در جهت آنچه بايد باشيم و نه اينى كه هستيم ،قدم
برداريم.
و من اهلل التوفيق
دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد
سردبیر
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هفت سین قرآنی
پس ندایی برمیخیزد که «سالم بر شما ای بهشتیان» ،نظر لطف خداوند چنان بهشتیان را
مجذوب میکند که از همه چیز جز او غافل میشوند و همه نعمتهای بهشتی را در آن
حال به دست فراموشی میسپارند.
یکی از کارهای ایرانیان برای استقبال از سال جدید «سفره هفتسین» است که به طور
معمول ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده شده و سیزدهم فروردین جمع میشود.
در کنار این سفره ،برخی خانوادهها به سفره هفتسین قرآنی نیز اعتقاد خاصی دارند.
هفتسین قرآنی را با آب و زعفران در یک بشقاب نوشته و سر سفره هفتسین قرار
میدهند و بعد از تحویل سال کمی آب روی آن ریخته و مینوشند و سالمتی و حاجات
خود را از خدای خوب و مهربان درخواست میکنند .نوشیدن این هفتسین برای شفای
بیماران توصیه شده است.
اما هفت سین قرآنی هفت آیهای از قرآن است که با سالم شروع شده است:
 -2سال ٌم علی نوح ٍ فی العالمین ( .صافات
 -1سال ٌم قو ً
ب رحیم( .یس)58/
ال مِن َر ِّ
)79/
« از جانب پروردگار ی مهربان به آنان سالم
« درود بر نوح در میان جهانیان».
گفته میشود».
چه افتخاری از این برتر و باالتر که خداوند
این ندای روح افزا و نشاط بخش و مملو
بر حضرت نوح (ع) سالم میفرستد ،سالمی
از مهر و محبت خدا ،چنان روح انسان را
که در میان جهان و جهانیان باقی میماند و
در خود غرق میکند و به او لذت ،شادی
تا دامنه قیامت گسترده میشود ،سالم خدا
و معنویت میبخشد که با هیچ نعمتی برابر
توأم با ثناء جمیل و ذکر خیر بندگانش در
نیست ،آری شنیدن ندای محبوب ،ندایی
قرآن کریم؛ کمتر سالمی به این گستردگی
آمیخته با محبت و آکنده از لطف ،سرتا پای
و وسعت درباره کسی دیده میشود ،به
بهشتیان را غرق سرور میکند که یک لحظه
خصوص اینکه لفظ « العالمین» معنی وسیعی
آن بر تمام دنیا و آنچه در آن است برتری
دارد که نه تنها همه انسانها ،بلکه عوالم
دارد .از پیامبر اکرمص روایت شده« :در
فرشتگان و ملکوتیان را نیز در برمیگیرد.
همان حال که بهشتیان غرق در نعمتهای
ِ
بهشتی هستند نوری بر باالی سر ایشان  -7سال ُم علی آل یاسین  ( .صافات)130/
آشکار میشود؛ نور لطف خداوند که بر آنها « درود بر پیروان الیاس»
پرتو افکنده است؛ پس ندایی بر میخیزد خداوند میفرماید :ما نام نیک الیاس را در
که «سالم بر شما ای بهشتیان» ،نظر لطف میان امتهای بعد جاودان کردیم (.صافات
خداوند چنان بهشتیان را مجذوب میکند که )129/
از همه چیز جز او غافل میشوند و همه امتهای دیگر ،زحمات این انبیاء بزرگ
نعمتهای بهشتی را در آن حال به دست ( الیاس و سالله او ) را که در پاسداری
فراموشی میسپارند.
خط توحید ،و آبیاری بذر ایمان منتهای
تالش و کوشش را به عمل آوردند ،هرگز
َ َ
 -5سال ُم َ
هی حتّی َمطل ِع الفجر ( .قدر )5/فراموش نخواهند کرد ،و تا دنیا برقرار است
« آن شب تا دم صبح ،صلح و سالم است  « .یاد و مکتب این بزرگ مردان فداکار زنده و
این آیه ،در توصیف شب قدر است .آن شبی جاویدان است.
است که قرآن در آن نازل شده و عبادت و تعبیر به « ال یاسین» به جای» الیاس» یا به
احیاء آن معادل هزار ماه است ،خیرات و خاطر این است که ال یاسین لغتی در واژه
برکات الهی در آن شب نازل میشود و « الیاس» بوده و هر دو به یک معنی است،
رحمت خاص الهی شامل بندگان میگردد و و یا اشاره به الیاس و پیروان او است که به
فرشتگان و روح در آن شب نازل میگردند .صورت جمعی آمده است.
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 -3سال ٌم علی اِبراهیم  ( .صافات)109/
« درود بر ابراهیم».
در آیات پیش از این آیه ،به چگونگی
بشارت دادن فرزندی بردبار و پراستقامت
بر حضرت ابراهیم ،و جریان دستور ذبح
اسماعیل  -فرزند ایشان  -و تسلیم بودن
هر دوی آنها بر این امر به میان آمده است
که پس از یاد آوری این قضایا ،خداوند
میفرماید :سالم بر ابراهیم آن بنده مخلص
و پاک باد.
موسی و هارون .
 -6سال ُم َعلی ُ
(صافات)120/
« درود بر موسی و هارون».
در آیات پیش از این آیه ،خداوند ضمن
آیاتی ،جریانات حضرت موسی و هارون را
نقل میفرماید:
 ما این دو برادر و قوم آنها را از اندوهبزرگ رهایی بخشیدیم ( .صافات)115/
 ما آنها را یاری کردیم تا آنها بر دشمناننیرومند خود پیروز شدند ( .صافات)116/
 ما به آن دو ،کتاب آشکار دادیم( .صافات)117/
 ما آن دو را به راه راست هدایت نمودیم.( صافات)118/
 ما ذکر و یاد خیر آنها را در اقوام بعد باقیو برقرار ساختیم ( .صافات )119/
و بعد از یادآوری موارد فوق خداوند بر آن
دو سالم میرساند.
سالمی از ناحیه پرودگار بزرگ و مهربان.
سالمی که رمز سالمت در دین و ایمان در
اعتقاد و مکتب ،و در خط و مذهب است.
سالمی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات
و عذاب این جهان و آن جهان است.
َ -4سال ٌم َع َلیْ ُک ْم بِما َصبَ ْرت ُْم َفن ِ ْع َم ُع ْقبَی
َّ
الدارِ(رعد)24/
سالم بر شما به خاطر آن همه شکیبایی
که ورزیده اید سرای آخرت چه سرایی
نیکوست
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لیال احمدیفرد
عضو تحریریه

نمادهای سفره هفتسین ایرانی

سنجد؛ سین اول ،نماد فرزانگی و زایش:
سنجد میوهای است که وقتی بارور میشود
و عطر آن در فضا میپیچد قوای احساسی
انسان را بر میانگیزاند و معتقدند که موجب
عشق انسانها به یکدیگر میشود؛ به همین
دلیل سنجد سمبل عشق است .در روایات
میخوانیم نخستین خلقت خداوند عقل بوده
است .از طرفی در طب قدیم و جدید خاصیت
سنجد به عنوان تقویت عقل و حافظه شناخته
شده است .پس سنجد به عنوان نماد خرد و
فرزانگی و سنجیده عمل کردن قبل از همه
سینها توسط دختران نابالغ که نماد زایش و
باروری هستند بر سفره هفتسین مینشیند.
سیب؛ سین دوم ،نماد سالمتی و عشق است:
همه این جمله را بارها شنیدهایم که هر کس
روزی یک سیب بخورد به پزشک نیاز ندارد.
سیب کلید راهیابی به شهر سالمتی است.
مفهوم آن بر این استوار شده که تن و جان و
جامعه انسانی را از گزند و آسیب دور میسازد.
سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده بر سر سفره
هفتسین میچیند شاید به آن خاطر که همه
ما بارها شاهد دلواپسی و نگرانی مادر خانواده

برای حفظ سالمتی اعضای خانه بودهایم.
سبزه؛ سین سوم ،یادآوری سبزی ،نشاط و
نماد و نوزایی؛ از سین سوم به بعد بازی قاعده
خاصی ندارد و هر کدام از اعضای خانواده
میتوانند آن را بیاورند و بر سفره بچینند .سبزه
نشانه خوش اخالقی ،خرمی و شادی است.
سمنو؛ سین چهارم ،سمبل قدرت و نماد
خیر و برکت :بشر همواره در آرزوی
توانمندی بوده است .سمنو غذایی مقوی
است که از گندم تهیه میشود و به آن غذای
مرد آفرین میگویند که سرشار از ویتامین E
و مواد مغذی است .سمنو به عنوان نمایندای
از جهان قدرت بر سفره هفتسین مینشیند.
سیر؛ سین پنجم ،نماد سیری چشم و دل:
سیر نماد تندرستی و میکروبزدایی است.
سرکه؛ سین ششم ،نماد تسلیم و رضا :از
سرکه در ادبیات و امثال ایرانی در توصیف
اضطراب و اشک و گریه استفاده میشود.
مانند سیر و سرکه جوشیدن دل .موالنا از
گریه و زاری با عنوان سرکه فشانی یاد
میکند .سرکه بر سر سفره نوروزی ما را به
پذیرش نامالیمات زندگی دعوت میکند.

سماق؛ سین هفتم :سمبل صبر :آخرین سینی
که به سفره هفت سین میرود سماق سمبل صبر
و بردباری است .سماق در ضربالمثل آمده و
سماق حکایت از دعوت کسی به بردباری دارد.
سماق مظهر طلوع و آغاز دوباره است.
سکه؛ هشتمین سین مدرن سفره هفت سین:
سکه جزو هفتسین محسوب نمیشود اما
بشر بعد از ضرب سکه آن را روی سفره برد
تا نمادی برای افزایش دارایی باشد به جز اینها:
آینه :نماد روشنایی است و حتما باید در
باالی سفره جای گیرد.
ماهی :نماد زایش ،تازگی ،شادابی و تکاپو
است.
شمع :مظهر فروغ و روشنایی است.
اسپند :نماد دورکنندگی چشم بد است.
شکر و شیرینی :برای شیرین کامی همیشگی
افراد خانواده است.
نارنج :نارنج شناور در میان آب نماد زمین
روی آب است.
تخممرغ :نماد آفرینش ،نطفه و باروری
است.
نان :نشان برکت و رونق روزی است.
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مکتب غنی و فرهنگساز ایرانیاسالمی،
در تمام موارد فردی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی انسانها ،نکات مهمی دارد .جامعه
کنونی ما در زمینه میهمانیها ،با مشکالتی
درگیر است که از جمله آنها ،خرجهای
غیرضروری در آنها و رقابتهای نادرست
و بی فایده است .با اندکی تأمل در نکات
سفارش شده اسالم در این باره ،به راحتی
میتوان این نگرانی ها را برطرف کرد و آنها
را به حد معقول و اعتدال رساند.
بی شک ،بسیاری از ما بر اثر مشغلههای
کاری یا کمبود مالی ،میهمان دعوت
نمیکنیم و خود نیز کمتر به میهمانی
میرویم .با دقت در روایتهای معصومان
علیهم السالم ،درمییابیم که اطعام و دعوت
میهمان در سیره ایشان اهمیت ویژهای داشته

است و آنان همواره در اطعام افراد بویژه
مستمندان و نیازمندان ،نهایت کوشش را
داشتهاند .پیامبرص میفرماید« :هر خانهای که
میهمان در آن وارد نشود ،فرشتگان واردش
نمیشوند ».از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه
و آله حدیثی نقل است که با دقت در آن
میتوان به اهمیت میهماننوازی پی برد:
«میهمان ،راهنمای بهشت است ».روزی
حضرت علیع غمگین بود .علت اندوه
ایشان را جویا شدند ،فرمود« :هفت روز بر
ما گذشته و میهمانی برای ما نیامده است».
پاداش میهمان داری و اطعام ،آن قدر زیاد
است که کسی جز پروردگار جهانیان از آن
آگاه نیست.
62

ندا ی افرابی -زمستان 1395

آداب ضیافت
احترام به میهمان
در آموزههای دینی ما ،میهمان شأن و مقام
واالیی نزد میزبان دارد و البته شایسته است
که در همه حال او را گرامی بداریم و با
ص
آغوش باز از او پذیرایی کنیم .پیامبر اکرم
میفرماید« :هرکس به خدا و روز قیامت
ایمان دارد ،میهمانش را گرامی بدارد».
همچنین امام صادقع به یکی از یاران خود
فرمود« :مکارم اخالق ده تاست .اگر توانستی
آنها را داشته باش» و آن حضرت ،یکی از
مکارم را میهمان نوازی عنوان کرد.
اکرام همگان
سفارش دین اسالم درباره اکرام و احترام
میهمان ،نه تنها افراد مسلمان ،بلکه کسانی
را که آیینی جز آیین ما دارند ،شامل میشود.

نقل شده است که یک هفته هیچ میهمانی
به منزل حضرت ابراهیمع نیامد ،آن حضرت
از منزل بیرون آمد و به دنبال کسی بود تا
او را میهمان خویش سازد .پیرمردی را دید
و او را به خانه خود آورد و غذایی آماده
کرد و سفره را انداخت .حضرت ابراهیم غذا
را با نام خدا آغاز کرد ،ولی آن مرد چنین
نکرد ،حضرت به او گفت :چرا غذا را با
نام خدا آغاز نکردی؟ او گفت :من معتقد
به هیچ دینی نیستم .حضرت ابراهیم از کرده
خویش در حق میهمان پشیمان شد و او را
از خود راند .در این هنگام ندایی مالمتبار
آمد خداوند به او سالها روزی داده است و
تو از یک لحظه روزی دادن به وی غفلت
میکنی؟!
حضرت ابراهیم به دنبال پیرمرد رفت و

ماجرای سرزنش حق تعالی را به او گفت،
پیرمرد گفت :نافرمانی کردن چنین خداوندی
از مروت دور است ،پس ایمان آورد.
بدرقه میهمان
از نظر اسالم ،میهمان هدیه آسمانی و
فرستاده خداست و باید آن را همچون جان
گرامی داشت و نهایت احترام را در حق
او به جای آورد تا آنجا که امیرمؤمنانع از
پیغمبرص نقل میکند که فرمود:
از حقوق میهمان آن است که او را تا در خانه
بدرقه کنی و تا آنجا که به تکلف نینجامد،
باید وسایل آسایش و راحتی او را فراهم
کرد.
برکات مادی میهمان نوازی
 افزایش رزق و روزیمیهمانداری و رسیدگی به میهمانان ،کاری
نیکو و پسندیده است و آثار و برکات فراوانی
به همراه دارد .در پرتو این کار شایسته،
عنایتهای ویژه حق تعالی نصیب انسان
میشود و روزی میزبان افزایش مییابد؛ در
عرف جامعه نیز مشهور است که میهمان،
روزیاش را به همراه خود میآورد.
 آمرزش گناهانبا میهماننوازی و گرامی داشتن میهمان،
افزون بر اجر و پاداش اخروی ،گناهان انسان
نیز بخشیده میشود .امام صادقع میفرماید:
«هرکه سه مسلمان را خوراک دهد ،خدا او
را بیامرزد».
برکات معنوی میهمان نوازی
 ایجاد صله رحمبه برکت ضیافت و میهمانی ،زمینه ایجاد
دوستیها و رفت و آمدها فراهم میشود.
در یک میهمانی صمیمی ،حضور دوستان و
آشنایان و رابطه گرم آنان با یکدیگر ،صفای
دیگری به آن مجلس میبخشد و سبب
تحقق سنت زیبای الهی ،یعنی صله رحم
میشود؛ سنتی که بسیار به آن سفارش شده
است و به جای آوردن آن آثار مثبت فراوانی
به همراه دارد.
 کاهش بیماری های روحیحضور در میهمانی ،سبب ایجاد صمیمیت
و مهر و محبت میان افراد میشود و آنان
را از دل مردگی و تنهایی بیرون میآورد.
این کار پسندیده تأثیر بسیار خوبی بر شادابی
و طراوت روحی انسانها و افزایش روحیه
اجتماعگرایی آنها دارد و آنان را از ابتال
به بیماریهای روحی حفظ میکند .بسیار
دیده شده است که با نبود رفت و آمدها

و میهمانیهای دوستانه ،گرچه از بار مادی
آن کاسته شده ،آثار منفی جبران ناپذیری در
پی داشته است .بنابراین ،برای ایجاد ج ّو
نشاطآمیز در میان افراد خانواده و به تبع
آن جامعه ،بسیار نیکوست که روابط گرم و

صمیمی خود را با دوستان و آشنایان حفظ
و از چیرگی فضای افسرده و دلزده در میان
یکدیگر جلوگیری کنیم.
 تبادل اندیشهها و تجربههامراسم میهمانی ،فرصت بسیار مناسبی برای
تبادل افکار و آموختههای افراد به یکدیگر
است؛ به دلیل حضور افراد گوناگون در
این مراسم ،میتوان در زمینههای متنوع و
مسائل و مشکالت روز جامعه بحث کرد
و از نظرها و دیدگاه یکدیگر بهره برد.
معموال در مواقع دیگر ،پیش آمدن چنین
روابط دوستانه و اندیشمندانه کمتر روی
میدهد .بنابراین ،باید از فرصت موجود
بیشترین استفاده را کرد .همچنین در
میهمانیها ،افراد از مسائل و گرفتاریهای
یکدیگر باخبر میشوند و با مهربانی و صبر
در صدد حل آن برمیآیند.
 تجلی صفت رازقیتیکی از صفات زیبای خداوند ،صفت
رازقیت اوست که نشان از کرم و لطف بی
منت الهی دارد .کسی که میهمانداری میکند
و بویژه نیازمندان را غذا میدهد ،خود را به
صفت الهی رازقیت آراسته میکند و آن را
در وجود خویش آشکار میسازد و بدین
ترتیب ،به کمال انسانی نزدیکتر میشود.
 سنجش اندازه سخاوتمیهمانداری یکی از ثمرههای ارزشمند
سخاوت است .با انجام این امر پسندیده ،هر
فرد میزان سخاوت و بخشش خویش را در
برابر دیگران میسنجد.
 سادگی و پرهیز از تکلفهمواره باید کوشید تا میهمانیها رنگ

خدایی و معنوی به خود بگیرند .یکی
از آموزههای دینی که به این مراسم رنگ
و بوی الهی میبخشد ،سادگی و پرهیز از
تجملگرایی و تنوع است .سادگی در هر
کاری نیکوست و از فضایل اخالق بزرگان و
سیره زندگی ایشان به شمار میرود.
اسالم نیز طرح جالب و عادالنهای برای

روابط میان میزبان و میهمان ترسیم کرده
است که میزبان از آنچه دارد ،دریغ نکند و
مهمان نیز بیش از آن انتظار نداشته باشد.
در جامعه کنونی ما متاسفانه با رشد فناوری
و گسترش شهرنشینی ،میهمانیها به تکلف
و تجمل میگراید و از آداب سنتی و بیریای
گذشته دور میشویم .این مساله ،سبب
کاهش رفت و آمدها و میهمانیها شده است
و مشکلی است که بسیاری از افراد جامعه با
آن دست به گریبانند؛ در حالی که میتوان با
حفظ رسوم سنتی و شیرین گذشته و عمل به
سفارش اسالم در اینباره همانند گذشته به
دور از تنوع غذایی و رنگین ساختن سفرهها،
میهمانیهای صمیمی و ساده برگزار کرد و
یاد محفلهای قدیمی را در خاطرهها زنده
نگاه داشت.
 رعایت حد اعتدال در مهمان نوازیما در مراسم اطعام و افطاری ،معموال عادت
داریم به عللی غذاهای متنوع و بیش از نیاز
میهمانان تهیه کنیم و سفرهای رنگین آماده
سازیم که این کار بر خالف سفارش اسالم
است و روحیه میانهروی را در افراد کاهش
میدهد .باید بکوشیم تا هر چه بیشتر از این
خصلت زشت و ناپسند دوری کنیم و آن را
به صفت پسندیده میانهروی نزدیک سازیم.
با رعایت اعتدال در مراسم اطعام ،جلوی
بسیاری از اسرافها را میتوان گرفت و
درعوض برای نیازمندان صرف کرد.
 پرهیز از اسرافاسراف از امور ناپسندی است که در قرآن
و روایتهای امامان ،از آن به شدت نهی

شده است .برای نمونه خداوند در قرآن
میفرماید« :ای پسران آدم! در هر عبادتگاهی
جامه خویش را به تن کنید و بخورید و
بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسراف
کاران را دوست ندارد»( .اعراف)31 :
معموال به دلیل بی اهمیتی به پیامدهای
ناخوشایند اسراف ،این کار بیشتر در
میهمانیهای اطعام و افطاری صورت
میگیرد و موقعیتی که باید سبب رضای
خدا و بهرهگیری از پاداش الهی باشد؛
به جایی مناسب برای انجام گناهی چون
اسراف تبدیل میشود .بسیار نیکو و
پسندیده است که با آگاهی بخشیدن به
دوستان و آشنایان ،در صدد حل این مشکل
از جامعه برآییم و خود را به سادگی عادت
دهیم تا بتوانیم از اسراف و تهیه غذاها و
امکانات متنوع و پرهزینه در میهمانیها
دوری گزینیم.
 دعوت از نیازمندان در میهمانیهابی شک ،یکی از هدفهای زیبا و نیکوی
اطعام ،کمک به نیازمندان و مستمندان است
و باید تالش شود تا این نیت مقدس در تمام
میهمانیها به اجرا در آید و مجلس اطعام با
حضور محرومان ،معنوی و روحانی شود .اگر
ما در مراسم اطعام ،نیازمندان را فراموش کنیم
و فقط برای دلخوشی خود ،به تعدادی که
غنی هستند غذا دهیم ،ارزش اخروی کار ما
پایین میآید و جز رحمت و تالش بیهوده
نتیجهای نخواهیم گرفت .حضور محرومان
در مجالس اطعام ،سبب رضایت و خشنودی
خدا و نوعی کمک به آنان است.
با رواج این فرهنگ در جامعه ،اندکی از
گرفتاریهای قشرهای ضعیف و کم درآمد
جامعه کاسته میشود و آنان را به آینده
امیدوار میسازد .متأسفانه ،در جامعه ما
این کار پسندیده کمتر روی میدهد و در
میهمانیها ،نیازمندان کمتر دعوت میشوند؛
در حالی که پاداش اطعام نیازمندان ،از
پرارزشترین و زیباترین ثوابهای اخروی
به شمار می آید.
 شکر نعمتمال ها و دارایی آدمی ،وسیله خوبی برای
کسب پاداش الهی است؛ با داشتن ثروت
کافی ،میتوانیم با ترتیب دادن مراسم مهمانی
و اطعام ،درِ خانه مان را به روی انسان های
محروم و نیازمند بگشاییم و خدا را به جهت
نعمتش شکرگزار باشیم.
 اخالص در میهمانیگاهی اصل میهمانی برای فخرفروشی یا
رقابت نادرست است که در نتیجه آن افراد تا
مرز اسراف بیش از اندازه نیز پیش میروند
و از پاکی و محبوبیت آن نزد خدا کاسته
میشود و پاداشی هم به آن تعلق نمیگیرد.
پس ،بسیار نیکوست که میهمانی دادن فقط
به قصد قربت و صله رحم انجام گیرد.
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صدای پای بهار...
منشأ و زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم
نیست .برخی از روایتهای تاریخی ،آغاز
نوروز را به بابلیان نسبت میدهد .طبق این
روایات ،رواج نوروز در ایران به سال ۵۳۸
(قبل از میالد) یعنی زمان حمله کوروش
بزرگ به بابل بازمیگردد .همچنین در برخی
از روایتها ،از زرتشت بهعنوان بنیانگذار
نوروز نام برده شدهاست.
در اسطورهها
در برخی از متنهای کهن ایران از جمله
شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری ،جمشید و
در برخی دیگر از متنها ،کیومرث به عنوان
پایهگذار نوروز معرفی شدهاست.
پدیدآوری نوروز در شاهنامه ،بدین گونه
روایت شده است که جم (یمه) در حال
گذشتن از آذربایجان ،روی تخت جمشیدی
ارگ جمشید در آنجا فرود آمد و با تاجی
زرین روی تخت نشست با رسیدن نور
خورشید به تاج زرین او ،جهان نورانی شد
و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو
و جم را جمشید نامیدند.
مهمترین چهرههای اسطورهای مانند جمشید،
سیاوش و کیخسرو پیوندی نزدیک با نوروز
دارند .نوروز روز پیروزی بزرگ جمشید بر
دیوان است که نماد پلیدیهایی چون سرما،
تاریکی ،جهالت و خشونت بودند .عروج
جمشید و عروج کیخسرو در این روز اتفاق
افتاد که تفاسیر گوناگونی را به همراه دارد.
در این روز جمشید ،جهان غیب را در جام
جهاننما مشاهده کرد .همان جامی که در آن
کیخسرو جای بیژن را مشاهده کرد و رستم
را به دنبال او فرستاد اما حکایت دگردیسی
و بازآفرینی سیاوش ،حکایتی ویژه است
که با روایتهایی مانند آدونیس ،پرسفون،
ازیریس یا تمرز قابلمقایسه است.
در زمان سلسله هخامنشیان
کوروش بزرگ ،نوروز را در سال ۵۳۸
(قبل از میالد) ،جشن ملی اعالم کرد .وی
در این روز برنامههایی برای ترفیع سربازان،
پاکسازی مکانهای همگانی و خانههای
شخصی و بخشش محکومان اجرا مینمود.
این آیینها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی
نیز برگزار میشد .در زمان داریوش یکم،
مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار
میشد .البته در سنگنوشتههای بهجا مانده
از دوران هخامنشیان ،بهطور مستقیم اشارهای
به برگزاری نوروز نشدهاست.
اما بررسیها روی این سنگنوشتهها نشان
میدهد که هخامنشیان با جشنهای نوروز
آشنا بودند و جشن نوروز را با شکوه برپا
میکردند .شواهد نشان میدهد داریوش
64
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اول هخامنشی ،به مناسبت نوروز سال ۴۱۶
(قبل از میالد) ،سکهای از جنس طال ضرب
نمود که در یک سوی آن سربازی در حال
تیراندازی نشان داده شدهاست.
در دوران هخامنشی ،جشن نوروز در بازه
زمانی میان  ۲۱اسفند تا  ۱۹اردیبهشت
برگزار میشد .برخی از پژوهشگران
(هرتسفلد ،کرفتر ،اردمن ،گیرشمن و پرادا)
مدعی هستند که تخت جمشید برای انجام
مراسم نوروز ساخته شده است؛ در حالی
دیگر پژوهشگران (نیالندر ،کامایر ،موسوی)
هرگونه مدرکی برای جشن گرفتن نوروز در
دوره هخامنشی را انکار میکنند.
در زمان اشکانیان و ساسانیان
در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز
گرامی داشته میشد .در این دوران،
جشنهای متعددی در طول یک سال برگزار
میشد که مهمترین آنها نوروز و مهرگان
بود .برگزاری جشن نوروز در دوران
ساسانیان ،چند روز (دست کم شش روز)
طول میکشید و به دو دوره نوروز کوچک
و نوروز بزرگ تقسیم میشد .نوروز کوچک
یا نوروز عامه به مدت پنج روز ،از یکم تا
پنجم فروردین گرامی داشته میشد و روز
ششم فروردین (خردادروز) ،جشن نوروز
بزرگ یا نوروز خاصه برپا میشد.
هر یک از روزهای نوروز عامه ،طبقهای از
طبقات مردم (دهقانان ،روحانیان ،سپاهیان،
پیشهوران و اشراف) به دیدار شاه میآمدند و
شاه به سخنان آنها گوش میداد و برای حل
مشکالت آنها دستور صادر میکرد؛ در روز
ششم ،شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا
کرده بود و در این روز ،تنها نزدیکان شاه به
حضور وی میآمدند.
شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی
سالهای کبیسه رعایت نمیشده است.

روز برگزاری مراسم نوروز در هر دوره ۴
ساله ،یک روز از موعد اصلی خود (آغاز
برج حمل) عقب میماند و در نتیجه زمان
نوروز در این دوران همواره ثابت نبود و در
فصلهای گوناگون سال جاری بود.
اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله ساسانیان،
در سال  ۲۳۰میالدی از دولت روم که از وی
شکست خورده بود ،خواست که نوروز را در
این کشور به رسمیت بشناسند .این درخواست
مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز
در قلمرو روم به  Lupercalمعروف شد.
در دوران ساسانیان ۲۵ ،روز پیش از آغاز
بهار ،در دوازده ستون که از خشت خام برپا
میکردند ،انواع حبوبات و غالت (برنج،
گندم ،جو ،نخود ،ارزن ،و لوبیا) را میکاشتند
و تا روز شانزدهم فروردین آنها را پابرجا
نگه میداشتند .هر کدام از این گیاهان که
بارورتر شود ،در آن سال محصول بهتری
خواهد داد؛ در این دوران ،همچنین متداول
بود که در بامداد نوروز ،مردم به یکدیگر
آب بپاشند.
از زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم در
شب نوروز آتش روشن نمایند .همچنین از
زمان هرمز دوم ،رسم دادن سکه در نوروز به
عنوان عیدی متداول شد.
پس از اسالم
در میان همه جشنهایی که پس از اسالم
در ایران به فراموشی سپرده شدند ،نوروز
توانست جایگاه خود را به عنوان جشنی ملی
در ایران حفظ کند .دلیل پایدار ماندن نوروز
در فرهنگ ایرانی را میتوان پیوند عمیق آن
با آیینهای ایرانی ،تاریخ این کشور و حافظه
فرهنگی ایرانیان دانست.
گفته میشود که عربهای فاتح ایران،
پایتخت شاهنشاهی ساسانی را در روز

نوروز تسخیر کردند .پس از آن ،آنها مالیات
سنگینی بر برگزاری دو جشن نوروز و
مهرگان وضع کردند .خلفای دو پادشاهی
امویه و عباسی نیز این رویه را ادامه دادند،
اگرچه بعدها خود آنها ،در جشن نوروز
شرکت کردند و آن را گرامی داشتند.
از برگزاری آیینهای نوروز در زمان امویان
نشانهای در دست نیست .در دوره عباسیان،
به گفته تاریخ طبری ،معتضد ،مردم بغداد را
از برافروختن آتش در روز نوروز و پاشیدن
آب بر روی عابران بر حذر داشت ولی پس
از نگرانی از احتمال آشوب مردم ،فرمان
خود را پس گرفت.
خلیفههای فاطمی نیز چندینبار برافروختن
آتش و آبپاشی در نوروز را ممنوع اعالم
کردند .از نوشتههای باقیمانده از سده چهارم
هجری در بغداد ،میتوان پی برد که مردم در
روزهای نوروز ،لباس نو بر تن میکردهاند،
به هم سیب هدیه میدادند ،غذاهای ویژه
میپختند و زنان نیز عطرهای ویژه نوروزی
خریداری میکردند .مسلمانان در این هنگام
در کنار نامسلمانان شیره مینوشیدند و بر
یکدیگر آب میپاشیدند.
عباسیان گاهی برای پذیرش هدایای مردمی،
از نوروز استقبال میکردهاند .با روی کار
آمدن سلسلههای طاهریان ،سامانیان و
آلبویه ،جشن نوروز با گستردگی بیشتری
برگزار شد .در این دورهها ،با فرارسیدن
نوروز ،شاعران دربار در ستایش آن شعر
میسرودند و به شاه ،فرارسیدن نوروز را
شادباش میگفتند .بیهقی از شکوه مراسم
نوروز در دربار غزنویان نوشته است و
تعدادی از زیباترین آثار شعری از شاعران

درباریای چون فرخی ،منوچهری و
سعدسلمان در ستایش نوروز سروده شدهاند.
در دوران سلجوقیان ،به دستور جاللالدین
ملکشاه سلجوقی ،تعدادی از ستاره شناسان
ایرانی از جمله خیام برای بهترسازی
گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند .این گروه،
نوروز را در یکم بهار (ورود آفتاب به برج
حمل) قرار دادند و جایگاه آن را ثابت
نمودند .بر اساس این گاهشماری که به
تقویم جاللی معروف شد ،برای ثابت ماندن
نوروز در آغاز بهار ،مقرر شد که حدودا هر
چهار سال یکبار (گاهی هر پنج سال یک
بار) ،تعداد روزهای سال را بهجای ۳۶۵
روز ۳۶۶ ،روز در نظر بگیرند .این گاهشمار
از سال  ۳۹۲هجری آغاز شد.
نوروز در دوران صفویان نیز برگزار میشد.
در سال ( ۱۵۹۷میالدی) ،شاه عباس صفوی،
مراسم نوروز را در عمارت نقش جهان
اصفهان برگزار نمود و این شهر را پایتخت
همیشگی ایران اعالم نمود .در اسالم و به
ویژه آیین تشیع ،به نوروز به عنوان روزی
خجسته نگاه شده است و بر گرامی داشتن
آن تاکید شدهاست .از دیدگاه شیعه ،نوروز
روز ظهور امام زمان است.
در دوران معاصر
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها
کشور جهان که نوروز را به عنوان جشن ملی
در تقویم خود داشته است ،ایران بود و البته
افغانستان نیز به صورت متناوب این جشن
را داشته است اما با استقالل کشورهای
آسیای میانه ،ابتدا جمهوری قرقیزستان و
آذربایجان و سپس سایر کشورها نوروز را
جشن ملی خود اعالم کردند.

نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی و جشن
ملی در دوران معاصر همواره مورد توجه
مردم ایران قرار داشته و هر ساله برگزار
میشود .البته برگزاری جشن نوروز به
صورت آشکار در برخی از کشورها توسط
برخی حکومتها برای مدت زمانی ممنوع
بودهاست .حکومت شوروی برگزاری جشن
نوروز را در برخی از کشورهای آسیای میانه
مانند ترکمنستان ،قرقیزستان و تاجیکستان
ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان
میخائیل گورباچف ادامه داشت.
همچنین برخی از مردم این مناطق برای جلب
موافقت مقامات محلی ،نام دیگری روی
نوروز میگذاشتند؛ بهطور مثال در تاجیکستان،
مردم با اطالق «جشن الله» یا جشن  ۸مارس
سعی میکردند که آیینهای نوروزی را بدون
مخالفت مقامات دولتی به جای آورند.
همچنین در افغانستان ،در دوران حکومت
طالبان ،برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و
این حکومت تنها تقویم هجری قمری را به
رسمیت میشناخت.
تا پیش از سال  ۲۰۰۰میالدی ،نوروز در
ترکیه (که توسط کردها برگزار میشود)
ممنوع و غیرقانونی بود .اگرچه امروزه
دولت ترکیه نوروز را به عنوان جشن بهار
ترکی (به ترکی استانبولی )Nevruz :جشن
میگیرد ،اما همچنان نوروز به مثابه نمادی
نیرومند از هویت کردهای ترکیه است.
در سالهای اخیر نوروز ،به معنای واقعی
کلمه ،جهانگیر شده است .مجمع عمومی
سازمان ملل در سال  ۲۰۱۰با تصویب
قطعنامهای  ۲۱مارس برابر با اول فروردین
را روز جهانی نوروز اعالم کرد.
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ریحانه و هانیه دودانگه
نوههای آقای موسی آریایینژاد
محمد مهاجر
فرزند خانم سیمین مهرپویا

سپهر و ستاره علیپور
فرزندان خانم بهاره بهزادپور
محمدامین و رقیه رستمی
فرزندان آقای یوسف رستمی

مریسا نوروزی
فرزند آقای محمدرضا نوروزی

مهربانم
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک نازنینم.
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مامان و بابا

ماه تینا محرمی
نوه آقای حسین نباتعلی
فرشته کوچک خوشبختی
قدمت مبارک و زندگیت سرشار از سالمتی و روزهای
خوش.
پدربزرگ ،مادربزرگ و دایی

