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سرمقاهل

دکتر ایوب منتی
مسئول امور حقوقی بیمارستان

اجرای کامل منشور حقوق بیمار
مستلزم تدوین نظام جامع حقوق متقابل
کادر درمان و بیمار است

مفهوم حقوق طبیعی و حقوق انسانی ،قرن ها مورد توجه
انسانها بوده و این مهم در تعالیم آسمانی تمامی انبیاء الهی به
اشکال مختلف نمایان شده و به عنوان یک اصل پیشرفته علمی
و انسانی به چشم میخورد؛ بی شک هر انسانی دارای حقوق
فردی و اجتماعی است که به عنوان یک اصل توسط جوامع
بشری پذیرفته شده است اما گروههای آسیبپذیر اجتماع از
حقوق ویژهتری برخوردارند؛ به همین سبب بیماران یکی
از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی هستند که چه به لحاظ
جسمی و چه به لحاظ روانی و اجتماعی در معرض خطر
قرار دارند و این خود مؤید توجه خاص مجامع بینالمللی
حقوق بشر به مفهوم حقوق بیمار است .حقوق بیمار یکی
از محورهای شاخص در تعریف استانداردها ،جهت اعمال
حاکمیت خدمات بالینی و نیز از شاخصهای مهم کیفیت
خدمات ارائه شده در نظام سالمت است و جایگاه رفیعی در
اخالق پزشکی ،حقوق و فقه پزشکی دارد.
در ایران این موضوع در قالب منشور حقوق بیمار بیان شده
است که در سال  1381برای اولین بار از سوی وزارت بهداشت
ابالغ گردید و در سال  1388این منشور با نگاهی نو و جامع
با هدف تبیین حقوق گیرندگان خدمات سالمت و رعایت
موازین اخالقی در عرصه درمان تدوین شد .منشور حقوق
بیمار عبارت است از دفاع از حقوق انسان ،به منظور حفظ
حرمت و عزت او برای اطمینان از اینکه در مواقع بیماری
بویژه در فوریتهای پزشکی بدون تبعیض سنی و جسمی و
دارا بودن قدرت مالی از جسم و جان و سالمت او مراقبت
کافی به عمل خواهد آمد و این مراقبت در محیطی سرشار از
احترام و با کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد .حقوق تعیین شده
برای بیماران در کشورهای مختلف کم و بیش مشابه است و
شامل برخورداری از اطالعات ،حق محرمانه بودن اطالعات و
رازداری ،حق رضایت آگاهانه ،حق اختیار یا استقالل رای ،حق
برخورداری از آموزش سالمت ،حق ابراز اعتراض و شکایت و
حق جبران خسارت میباشد .رعایت مفاد منشور حقوق بیمار
تابع عوامل مختلفی است ،آگاهی کادر درمان و بیماران از مفاد
منشور و وجود زیرساخت مناسب (فرهنگ سازمانی ،وجود
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نهاد ناظر بر رعایت حقوق بیمار ،دستورالعمل و ساختارهای
مدیریتی) سه ضلع اساسی رعایت حقوق بیمار را تشکیل
میدهند؛ در دهههای اخیر ،متناسب با پیشرفت خیره کننده
علوم پزشکی ،پیدایش روشهای روزآمد درمانی ،حوزه تعامل
و مداخالت پزشکی وسعت زیادی پیدا کرده است و این خود
چالشهای فراوانی را به دنبال داشته است و بیماران به عنوان
یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی در معرض خطر
قرار داشته و دارند.
با این حال حدود دو دهه است منشور حقوق بیمار در مراکز
درمانی و بیمارستان های ما نصب گردیده و مستمرا به کادر
درمانی هشدار میدهد که حقوق بیمار چیست و برای تحقق
آن ،چه باید کرد اما واقعیت آن است که اجرای کامل منشور
حقوق بیماران را باید در صحنه عمل جستجو کرد .مطالعات
و پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد تا زمانی که علل
و عوامل ارتکاب و تخلفات و نقض حقوق بیمار و موازین
اخالقی را از بین نبریم ،نمیتوان انتظار تحول چندانی داشت؛
با وجود اینکه در سالهای اخیر منشور حقوق بیمار در قالب
سنجههای حقوق گیرنده خدمت با جدیت در دستور کار
مدیریت نظارت بر درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت
قرار دارد ولی اجرای کامل مفاد این منشور با موانع زیادی از
جمله :عدم آگاهی مناسب بیماران ،پزشکان ،پرستاران ،کادر
درمان و دانشجویان از منشور حقوق بیمار ،عدم جامعیت
ضمانت اجرایی حقوق بیمار در ایران ،فشار کاری پرستاران
و کمبود پرسنل و آموزشی بودن بیمارستان ها و غیره مواجه
است و عالوه بر این موارد با وجود منشور حقوق بیمار ،تا
به حال منشور حقوق کادر درمان تدوین نشده است که به
نظر یکی از خالءهای جدی نظام سالمت کشور به حساب
میآید؛ لذا راهکار اساسی برای کارآمد بودن نظام سالمت این
است که نظام جامع حقوق متقابل کادر درمان و بیمار تدوین
کنیم زیرا که در سایه این نظام جامع حقوقی و تعامل مناسب
ارائهدهندگان و گیرندگان خدمات سالمت نسبت به وظایف
خود و احترام به حقوق دیگران ،سالمت جامعه در باالترین
سطح ممکن قابل تحقق خواهد بود.
آب ناجی زندگی است.

رخدا داه

ارتقای علمی دکتر قاسم فخرائی
به مرتبه استادی

دكتر قاسم فخرائی ،عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال
ابالغي توسط رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي
استادی ارتقاء يافت .متن ابالغيه به شرح ذيل است:
جناب آقای دکتر قاسم فخرائی
استاد محترم گروه آموزشی بیماریهای چشم دانشکده پزشکی
با سالم و احترام
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجامشده از سوي هيئت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ 96/۰۴/14
به مرتبه علمي استادی ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين ارتقا شايسته
را شادباش گفته و موفقيت جنابعالی را در دستيابي ب ه مراتب علمي
باالتر و نيز بهرهمندي از آن در راه نيل به آرمانهاي دانشگاه و ميهن
اسالمي از خداوند سبحان مسئلت مينمايم .اميد است به حول و
قوه الهي و همت واالي متخصصان و محققان متعهد ،همواره شاهد
اعتالي امر آموزش و پژوهش ،بهداشت و درمان ميهن عزيزمان
باشيم.
دكتر علي جعفريان
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جلسه شورای اجرایی
گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

انتصاب سعيد مرادی
به عنوان مدیر بيمارستان

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،با صدور
ابالغی ،سعید مرادی را به عنوان مدیر این بیمارستان منصوب کرد.
متن ابالغ رییس بیمارستان فارابی به این شرح است:
جناب آقای سعید مرادی
با سالم و احترام
بیتردید ارائه خدمت در مراکز درمانی که مشتمل بر خدمات به
همنوعان دردمند و مباحثی همچون آموزش و پژوهش معطوف
میگردد ،با ایمان به لطف خداوند متعال و پیگیری و تالش مستمر و
متعهدانه شبانهروزی مسئولین خدوم ملت ،میسر میباشد؛ با عنایت
به تجارب ارزشمند و موثر جنابعالی و پیرو هماهنگی به عمل آمده با
معاون محترم توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه ،به موجب
این ابالغ به عنوان مدیر بیمارستان فارابی منصوب میشوید تا کلیه
امور محوله را زیر نظر اینجانب و قائم مقام محترم بیمارستان به
نحو شایسته به انجام رسانید .امید است تا با اتکال به خداوند متعال
و رعایت جوانب شرعی و قانونی و با بهرهگیری از توانمندیهای
اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان شایسته این بیمارستان نسبت
به امور ذیل اهتمام ورزید:
-۱تالش بی وقفه به منظور دستیابی به تمام اهداف دانشگاه و طرح
تحول سالمت.
 -۲استفاده از تمام ابزارهای موجود اعم از روشهای نوین مدیریتی،
منابع انسانی ،مالی و فیزیکی در جهت ارتقای خدمات درمانی و با
تاکید بر رعایت اصول رفتار حرفه ای و توجه به کرامت بیمار.
 -۳تالش در راستای اجرای طرح توسعه بیمارستان و اصالح
ساختار فیزیکی.
 -۴تالش به منظور جلب مشارکت مردمی اعم از خیرین -حامیان
سالمت و ظرفیت بخش خصوصی در مسیر اصالح زیرساخت ها و
ارتقای خدمات.
 -۵تالش در جهت اجرای برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت بر
اساس الگوی سیاستگذاری و برنامههای کالن بیمارستان با
هماهنگی ریاست و قائم مقام بیمارستان.
 -۶اجرا ،پایش و نظارت بر برنامههای تدوین شده به منظور حصول
اطمینان از اجرای موفق برنامهها در واحدهای تحت سرپرستی.
توفیق روزافزون جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و در ّ
ظل توجهات حضرت ولی عصرعج را از درگاه
خداوند متعال خواستارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
روز چهارشنبه  ۸شهریور  ۱۳۹۶با حضور دکتر فخرایی ،مدیر گروه،
برگزار شد.
تصمیمگیری در مورد وضعیت آموزشی سه نفر از دستیاران گروه
چشم ،شرایط نامزدی کسب جوایز معلم برتر در حوزه چشم
پزشکی ،بررسی درخواست متقاضیان گذراندن دورههای کوتاه مدت
و تعهدات قانونی در بیمارستان فارابی در دستور کار این جلسه قرار
داشت و اعضا ،نظرات و پیشنهادهای خود را اعالم کردند.
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان؛ معاونان آموزشی و
پژوهشی و روسای بخشهای بیمارستان نیز در این جلسه حضور
داشتند.
صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه نجات از بحران آب است.
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بازدید رییس دانشگاه و تیم همراه
از پروژههای عمرانی بیمارستان
دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه ،روز شنبه  ۷مرداد  ۹۶به همراه دکتر
علیپور ،معاون درمان؛ دکتر توکلی ،معاون توسعه مدیریت و برنامه
ریزی منابع و مهندس مکری ،مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای
عمرانی دانشگاه ،از پروژه «احداث مرکز آکادمیک و طرح توسعه
بیمارستان فارابی» بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.
دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان؛ دکتر صنعتکار ،قائم مقام
رییس بیمارستان و مرادی ،مدیر بیمارستان نیز در این بازدید رییس،
معاونان و مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه را همراهی کردند .دکتر
جعفریان با اشاره به اتمام فاز اول پروژه بر لزوم تسریع در پیشرفت
پروژه به منظور جذب هرچه سریعتر اعتبارات این طرح که از طریق
وام بانک ملت تامین شده است تاکید نمود و برگزاری هرچه سریعتر
مناقصه فاز دو اجرا را ضروری خواند.
وی همچنین دستور داد موضوع مناقصه و انتخاب پیمانکار تکمیل
ساختمان میبایست حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نهایی
شود .الزم به ذکر است در ادامه حضور در بیمارستان فارابی ،از
«بخشهای مشاوره قبل و بعد از عمل و »ROPکه با همت و تالش
مسئولین بیمارستان در حال اجرا است ،بازدید به عمل آمد.
توضیح اینکه ،رییس ،معاونان و مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه
روز شنبه از پروزههای عمرانی مرکز طبی کودکان ،بیمارستانهای
شریعتی ،امام خمینی ،رازی ،امیراعلم و شبکه بهداشت اسالمشهر
بازدید نمودند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر بالغ بر  ۶۰۰هزار مترمربع
پروژه عمرانی در حال احداث یا بازسازی دارد که در بازدیدهای
صورت گرفته در این روز ،حدود  ۲۳۰هزار مترمربع از این پروژهها
مورد بازدید قرار گرفت.

حضور رییس بیمارستان نجمیه
و هیئت همراه در بیمارستان فارابی

دکتر خطیبی ،رییس بیمارستان نجمیه ،روز سهشنبه  ۱۷مرداد ۱۳۹۶
در بیمارستان فارابی حضور یافت و ضمن دیدار با دکتر صنعتکار،
قائم مقام ریاست و مرادی ،مدیر بیمارستان ،از واحد مدیریت خطر
سوانح و حوادث این مرکز نیز بازدید کرد.
رییس بیمارستان نجمیه طی دیدار با مسئولین بیمارستان فارابی در
مورد ادامه همکاری مشترک در برگزاری مانور،کارگاههای آموزشی
و تبادل تجربیات تبادل نظر نمود.
در این دیدار دوستانه ،سرهنگ شکوهی ،مشاور ریاست بیمارستان
نجمیه در امور بحران و خوشدونی ،دبیر مدیریت بحران ،رییس
بیمارستان نجمیه را همراهی میکردند.
6
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دانشگاه علوم پزشكي تهران
رتبه نخست دانشگاه هاي كشور

در جدیدترین رتبهبندي وبسنجي دانشگاههاي جهان در جوالي ،۲۰۱۷
دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان  ۳۳۱موسسه آموزش عالي داخلي به
رتبه نخست كشوري و در ميان بيش از  ۱۲هزار موسسه آموزش عالي
به رتبه جهاني  ۵۱۱دست یافت.
براساس رتبهبندی وبومتریکس ،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول
كشوري و رتبه  ۵۱۱جهاني ،دانشگاه تهران رتبه دوم كشوري و رتبه ۵۳۲
جهاني ،دانشگاه صنعتي شريف رتبه سوم كشوري و رتبه  ۵۶۷جهاني،
دانشگاه صنعتي امير كبير رتبه چهارم كشوري و رتبه  ۸۶۳جهاني و دانشگاه
علم و صنعت رتبه پنجم كشوري و رتبه  ۸۶۶جهاني را کسب کردند.
همچنین در جدیدترین نسخه رتبهبندي Google Scholar Citations
دانشگاههاي جهان در جوالي  ،۲۰۱۷دانشگاه علوم پزشكي تهران در
ميان  ۳۳۱موسسه آموزش عالي داخلي موفق به کسب رتبه نخست
كشوري و در ميان  ۵هزار دانشگاه ديگر موفق به کسب رتبه جهاني
 ۴۳۶شد.
براساس این رتبه بندی پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه
تهران رتبه دوم كشوري و رتبه  ۷۹۸جهاني ،دانشگاه تربيت مدرس رتبه
سوم كشوري و رتبه  ۸۸۷جهاني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
رتبه چهارم كشوري و رتبه  ۸۹۵جهاني و دانشگاه صنعتي شريف رتبه
پنجم كشوري و رتبه  ۹۸۶جهاني را به دست آوردند.

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگهاست.

پیام تبریک رییس بیمارستان
به مناسبت روز پزشک
در تاریخ پر فروغ این سرزمین ،شیخ الرئیس
ابوعلیسینا در میان حکیمان و عالمان فرزانه،
طبیبی نامور و نابغهای بزرگ است که نور
حکمت الهی در دل او درخشیده و یکم
شهریورماه سالروز والدتش ،به عنوان روز
پزشک ،فرصتی مغتنم است تا تالشهای
ارزنده جامعه پزشکی مورد توجه و تقدیر
مجدد قرار گیرد.
جامعهای که با بهرهمندی از پزشکانی حاذق
و دلسوز ،در حال حاضر به پیشرفت و
موفقیتهای مستمر دست یافته و برای حفظ
و ارتقای سالمت جامعه تالش مینمایند.
در این بین بیمارستان فارابی ،قطب علمی چشم
پزشکی کشور ،در طی بیش از هشت دهه عمر با
برکت توانسته است با حضور اساتید ،دستیاران
و پزشکان فرهیخته خود افتخارات بزرگی را
در حوزه آموزش و پژوهش و سالمت کشور
آفریده و موجبات ارتقای سرمایههای علمی و

اجتماعی کشور را فراهم آورد.
خانواده بزرگ فارابی مفتخر به حضور
اساتید بزرگواری است که با آمیختن اخالق،
صداقت و معنویت ،موجبات سرآمدی این
بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی تهران را
در سطح کشور و منطقه فراهم آوردهاند.
لذا اینجانب در آستانه فرا رسیدن روز
پزشک الزم میدانم ضمن ابراز ادب به
محضر اساتید گرانقدر و تقدیر از زحمات
شبانهروزی همه اعضای جامعه پزشکی ،این
مناسبت را به همکاران فرهیخته و سختکوش
خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بویژه
اعضای هیئت علمی و پزشکان خانواده
بزرگ فارابی صمیمانه تبریک و شادباش
عرض نموده ،سالمتی و موفقیت یکایک
آنان را از درگاه ایزد متعال مسئلت نمایم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

پیام تبریک
مدیر گروه چشم
به مناسبت روز پزشک
دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی روز
پزشک را تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
اساتيد عزيز ،همكاران گرامي ،فلوهاي
ارجمند و دستياران پرتالش
روز پزشك را خدمت يكايك شما پزشكان
دلسوز و واالمقام تبريك عرض مي نمايم و
براي شما توفيق خدمت بيشتر به بيماران را
آرزومندم.
دكتر قاسم فخرايي
مدير گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

ویزیت رایگان
به مناسبت هفته دفاع مقدس

پیام تبریک رییس بیمارستان
به مناسبت روز کارمند
همکاران عزیز! اعضای پرتالش خانواده
بزرگ فارابی
فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را
غنیمت شمرده ،به همه همکاران خوب و
ارجمندم در خانواده بزرگ فارابی خسته
نباشید و خدا قوت می گویم.
قدردانی از کارکنان مسئول و وظیفه
شناسی که با بهرهگیری از تخصص و
تعهد و کاربرد مهارتهای الزم ،خدمت
به مراجعین بخصوص بیماران محروم و
نیازمند را سرلوحه فعالیت خود قرار داده
اند و با هدف اعتالء و ارتقای جایگاه علمی
و عملی بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم
پزشکی تهران اهتمام میورزند ،بر خود
فریضه میدانم و تالشهای بی دریغ و
خالصانه همه کارکنانی را که بازوان توانای
نظام سالمت در عرصه های مختلف به شمار
میروند ،پاس میدارم.
بدون شک بارسنگين پشتيباني از خدمات
تخصصی و فوق تخصصی فارابی و کسب
سرآمدی در عرصههای گوناگون علمی،
آموزشی و درمانی بر عهده تمامی كارمندان

پر تالش و متعهد بیمارستان قرار دارد و
هيچ تالشي در جهت ارتقاء كيفيت آموزش،
پژوهش و خدمات سالمت و ايجاد رضايت
ب رجوع بدون همت اين عزيزان
در اربا 
موفق نخواهد بود.
اينجانب ضمن تبريك اين روز به تمامي
کارکنان خانواده بزرگ فارابی ،ضمن آرزوي
سالمت و سعادت براي ايشان ،رجای واثق
دارم ،تمام تالش خود را برای انجام وظایف
شغلی و مسئولیت های قانونی ،حفظ حقوق
مردم ،پیشرفت نظام مقدس جمهوری
اسالمی و اعتالی کشور به کار گرفته و
ارزشهای دینی ،انسانی ،اجتماعی و قوانین،
مقررات و ضوابط را در انجام فعالیت های
سازمانی و اداری رعایت می نمایند.
اميدوارم با كمك و همكاري هم همواره
نشاط را در محیط کار ترویج نموده و
در بهبود كيفيت تمامی فعاليت ها و جلب
رضاي باريتعالي موفقتر از گذشته حركت
نمایيم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

نجات آب ،هدیه ای به آیندگان است.

کانون بسیج شهید سهرابی بیمارستان فارابی با
همکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران و بسیج تهران بزرگ ،برنامه
ویزیت رایگان چشم پزشکی شهروندان
منطقه وردآورد تهران را در روزهای  ۲۹و
 ۳۰شهریور  ۱۳۹۶برگزار کرد.
جلسه هماهنگي این برنامه که همزمان با
آغاز هفته دفاع مقدس و در راستای افزایش
سطح دسترسی به خدمات تخصصی و فوق
تخصصی چشم پزشکی انجام خواهد شد،
روز دوشنبه  ۲۰شهریور  ۹۶با حضور مسعود
جهانگیری ،جانشین بسیج جامعه پزشکی
تهران بزرگ ،در دفتر پرستاری بیمارستان
برگزار و طی آن در خصوص کلیات این
برنامه دو روزه شامل نحوه اطالعرسانی
عمومی ،مشخصات محل استقرار درمانگاه،
نیروهای متخصص ،نحوه پذیرش و نحوه
ارجاع بیماران نيازمند به خدمات تخصصي
و فوق تخصصی بیشتر ،ظرفیت پذیرش،
امکان تامین عینک و دارو بحث و تبادل نظر
گردید.
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حضور خادمان آستان قدس رضوی در بیمارستان فارابی
در دومین روز از دهه کرامت ،بیمارستان فارابی میزبان جمعی از
خادمان بارگاه منور رضویع بود.
روز چهارشنبه  ۴مرداد  ۱۳۹۶با حضور اعضای کاروان خادمان حرم
مطهر ثامن الحجج امام هشتم شیعیان ،حضرت امام رضا علیه السالم،
در بیمارستان فارابی ،عطر و بوی حرم رضوی این بیمارستان را فرا
گرفت و مشام دلدادگان امام هشتمع را نوازش کرد.
این حرکت فرهنگی طی سالهای اخیر به همت «موسسه خدمات
مشاورهای جوانان و پژوهشهای اجتماعی» وابسته به آستان قدس
رضوی و هماهنگی معاونتهای فرهنگی و درمان دانشگاه و با
رویکرد بسط و تعمیق جایگاه سیره و سنت حضرت ثامنالحججع در
ماه ذیالقعده انجام میشود.
در مراسم استقبال از این کاروان ،مرادی ،مدیر بیمارستان فارابی و
دکتر جباروند ،فرمانده کانون شهید سهرابی ،بسیج بیمارستان فارابی
از حضور خادمان حرم مطهر رضوی در این مرکز قدردانی کردند.
سپس خادمان آستان قدس با لباسهای معطر به عطر حرم رضویع،
در میان انبوه کارکنان ،بیماران ،مراجعین و همراهان که اشک در
چشمانشان حلقه زده بود و با شوق به پرچم آستان غریبالغربا
تبرک میجستند ،حضور یافته و بستههای متبرک نمک و نبات را
بین آنان توزیع کردند.
خادمان در بخشهای مختلف از بیماران بستری عیادت و با اهدای
حرز حضرت رضا برای شفای آنان دعا کردند و پزشکان و پرستاران
ع
را به عنوان خادمان معنوی آقا و موالیشان علیبنموسیالرضا
خطاب نمودند.
طنین نوای شور انگیز و نشاط معنوی رضوی با مداحی خادمان
حرم ثامن الحججع که قطعاتی از اشعار در مدح امام رضاع را قرائت
میکردند ،دلها را به طرف کعبه آمال آرزوها کشانده و فضای این
بیمارستان را آکنده از عطر دلنواز حرم ثامن الحججع کرد.

8
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تقدیر از بیمارستان فارابی
در جشنواره ملی آموزش به بیمار

در این جشنواره که چهارم تا ششم مرداد  ۱۳۹۶در مجتمع بیمارستانی امام خمینیره برگزار شد ،تجربههای برتر
آموزش به بیمار و خودمراقبتی در بیمارستانها و مراکز درمانی سراسر کشور ارائه گردید.
سیاستگذاری و استقرار برنامههای خودمراقبتی در ایران ،آموزش سالمت همگانی ،سطوح مختلف پیشگیری و
مدیریت بیماریها ،بهبود سالمت روان و آموزش بیمار ،تجویز منطقی آنتیبیوتیکها و داروهای ضد درد و آموزش
علمی تخصصی سازمانهای غیر دولتی
به بیمار ،نقش انجمنهای
نظریههای پرستاری در خودمراقبتی
و مردم نهاد ،مدلها و
برنامههای خودمراقبتی در سطوح کالن
و آموزش به بیمار ،نقد
برتر آموزش به بیمار و خودمراقبتی از
و در نهایت تجربههای
همایش بود.
جمله محورهای این
خداوندگار ،سوپروایزر آموزشی
در این جشنواره نسرین
نیز به پاس تالشهای ارزشمند در
بیمارستان امام رضاع،
خودمراقبتی و آموزش بیمار مورد تقدیر
جهت توسعه برنامههای
قرار گرفت.
واحدهای برتر با اهدای تندیس و لوح
در پایان این جشنواره ،از
تقدیر شد؛ در ارزیابی به عمل آمده بیمارستان فارابی با توجه به کارایی و اثر بخشی برنامههای خودمراقبتی و آموزش
بیمار به عنوان بیمارستان برگزیده انتخاب و موفق به دریافت لوح تقدیر طالیی جشنواره شد.

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است.

جلسه مشترک مسئولین
بسیج دانشگاه و بیمارستان فارابی

در جلسه ای با حضور دکتر سعید فاتحی ،مدیر تحلیل و بازرسی
مرکز بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه و دکتر جباروند،
فرمانده کانون بسیج شهید سهرابی بیمارستان فارابی ،نحوه مدیریت
و ساماندهی برنامههای ویزیت رایگان جشم پزشکی بررسی شد.
دکتر فاتحی در این جلسه که روز چهارشنبه  ۱۴تیر ۱۳۹۶
برگزارگردید ،طی سخنانی با تقدیر از عملکرد کانون بسیج بیمارستان
فارابی در برپایی درمانگاههای تک تخصصی و ارائه خدمات به
اقشار آسیبپذیر بر لزوم برنامهریزی در این زمینه تاکید نمود.
دکتر فاتحی در ادامه به تشریح سازوکار قرارگاهی سپاه حضرت
رسولص برای اجرای برنامههای ویزیت رایگان پرداخت و گفت:
«برنامههای ویزیت رایگان بر اساس نیاز و ظرفیت واحدها
برنامهریزی میشود؛ به گونهای که مانع ارائه خدمات درمانی آنان
نشود و با سایر فعالیتها تداخل نداشته باشد».
وی همچنین پیگیری بیماران ارجاع شده و ادامه روال درمانی آنان
را از مسائل و چالشهای اساسی برنامههای ویزیت رایگان دانست
و بر ساماندهی آن تاکید کرد.
دکتر فاتحی همچنین تشکیل منظم جلسات شورای کانون بسیج
بیمارستان را برای بهبود فرآیندها و اجرای بهتر برنامههای بسیج
امری الزم برشمرد و همفکری و برطرف کردن مشکالت و
چالشهای موجود درحوزه بسیج را از نتایج آن دانست.
دکتر جباروند ،فرمانده کانون بسیج شهید سهرابی بیمارستان فارابی،
نیز طی سخنانی نقطه نظرات خود را برای اجرای هرچه بهتر
برنامههای بسیج بویژه در حوزه امداد و درمان و برنامههای جهادی
عنوان نمود.
لزوم اشراف اعضای شورای بسیج بر شرح وظایف خود و رعایت
دقیق سلسله مراتب ،تهیه تقویم جلسات شورا و ارسال صورت
جلسات به مرکز بسیج دانشگاه ،رعایت استانداردهای موجود در
مکاتبات اداری بسیج ،نحوه شرکت نیروهای بسیجی در برنامهها و
آییننامههای اداری مربوطه ،لزوم رعایت نکات حفاظتی در فضای
مجازی توسط اعضای بسیج ،نحوه شرکت نیروها در اردوهای
جهادی و موقعیتهایی نظیر راهپیمایی اربعین ،لزوم هماهنگی
برنامههای بسیج با سازوکار بیمارستان ،تشکیل هسته امداد و
درمان متشکل از پزشک ،پرستار ،پشتیبانی و اپتومتر برای مدیریت
برنامههای ویزیت رایگان ،لزوم رعایت استانداردهای فیزیکی و
محیطی در برپایی درمانگاههای تک تخصصی ،لزوم طراحی سیستم
ثبت و ارجاع بیماران در ویزیتهای رایگان ،طراحی فرم معاینه و
ارجاع در ویزیتها از جمله مسایل مطرح شده در این جلسه بود.
در ادامه این جلسه ،مدیر تحلیل بازرسی مرکز بسیج جامعه پزشکی
و اساتید دانشگاه از دفتر بسیج بیمارستان بازدید نمود و با ارائه
گزارش توسط بوژآبادی ،مدیر داخلی کانون بسیج فارابی ،در جریان
عملکرد و مسائل این کانون قرار گرفت.
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد.

انتصاب دکتر رامک روحیپور به عنوان
مسئول دفتر بین الملل بیمارستان فارابی

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،با صدور ابالغی
دکتر رامک روحیپور ،دانشیار گروه رتین و عضو هیئت علمی بیمارستان
فارابی را به سمت مسئول دفتر بینالملل بیمارستان منصوب کرد.
متن ابالغ به این شرح است:
سرکار خانم دکتر رامک روحیپور معالیی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی چشم پزشکی بیمارستان فارابی
با سالم و احترام
به موجب این ابالغ به عنوان مسئول دفتر بینالملل بیمارستان فارابی
منصوب میگردید .امید است سرکار عالی با برنامهریزی و تعامل و با
بهرهگیری از دانش و تجربیات خود ،نسبت به انجام شایسته موارد تعیین
شده با رئوس ذیل اهتمام جدی را به عمل آورید:
 -۱امور پذیرش و فارغالتحصیلی دانشجویان خارجی.
 -۲کارشناسی امور فرصتهای مطالعاتی ،مأموريت و بورس هیئت علمی.
 -۳کارشناسی امور كنگرهها ،ماموريتهاي كوتاه مدت و سفرهای
برنامهریزی شده داخل و خارج از کشور هیئت علمی.
 -۴کارشناسی و انجام امور مربوط به گذراندن بخشی از دوران تحصیل
در خارج از کشور مختص دانشجویان تحصیالت تکمیلی.
 -۵امور تکلیفی بین الملل از سوی دانشگاه و دانشکده (رتبهبندی در
حوزه بینالملل ،اعتباربخشی ،تدوین گزارش فعالیت فصلی و هماهنگی
میزبانیبازدیدها)
 -۶شرکت در جلسات دانشکده و دانشگاه در موضوعات بین الملل
(رابطین ،دانشجوی خارجی ،فرصت و ماموریت هیئت علمی و غیره).
 -۷کارشناسی امور توسعه بين الملل؛ از قبیل عضویت در مجامع
بینالمللی ،تفاهمنامهها ،راه اندازی و بازنگری اساسی در وب ،شبکه و
داد و ستد با دانشمندان ایرانی خارج کشور).
 -۸تدوین و به روز رسانی کتابچه معرفی فارابی به زبان انگلیسی ().FarabiInfo
 -۹ویرایش اخبار انگلیسی برای وب.
 -۱۰به روز نگهداشتن محتواهای وب از فارابی در وب سایت معاونت
بین الملل دانشگاه (.)GSIA
 -۱۱پیشنویس توصیهنامه ،گواهی سابقه کار و نظایر به زبان انگلیسی
برای صدور توسط مراجع صالحیتدار دانشگاه.
 -۱۲اداره الزامات اعتباربخشی بینالمللی در حوزه کاری بینالملل.
 -۱۳توسعه و نگهداری دفتر فیزیکال و مجازی ،تلفنی ،رایانامهای ،تله
کنفرانس بینالملل فارابی.
 -۱۴توانمندسازی مهارتهای پیش نیاز ارتباطات و داد و ستد بین المللی
نزد اعضای هیئت علمی و دانشوران فارابی.
 -۱۵شناسایی و ایجاد زمینههای همکاری با متخصصان و دانشمندان
ایرانی غیرمقیم (در راستای آییننامه ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت).
توفیق شما را در نیل به اهداف و برنامههای تعیین شده از خداوند منان
مسئلت دارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
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در جلسه جمع بندی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه عنوان شد:

فرآیندهای آموزشی بیمارستان فارابی میتواند
به عنوان الگوی کشوری مطرح شود

نشست جمعبندی ارزیابی کشوری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه
با ارائه بازخوردهای گروه ارزیاب برگزار شد.
دراین نشست که روز چهارشنبه ۱۴ ،تیر  ۹۶با حضور دکتر جعفریان،
رییس دانشگاه؛ جمعی از روسا و معاونان بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه و اعضای گروه ارزیاب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در سالن اجالس ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد،
دکتر جلیلی ،معاون آموزشی دانشگاه ،ضمن تشکر از گروه ارزیاب
که طی چهار روز با حضور در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه
با بررسی مستندات موجود به ارزیابی بیمارستانها پرداختند ،این
جلسه را بهنوعی اختتامیه این بازدید دانست که طی آن اعضای تیم
ارزیابی به ارائه بازخورد خود از این بازدید خواهند پرداخت.
در ادامه این نشست دکتر پورنیک ،سرپرست تیم ارزیابی ،هم از
برخورد خوب و گرم مجموعه مدیران دانشگاه تشکر کرد و گفت:
«ارزیابی فرآیندهای آموزشی اقدامی نوظهور است که همگان بر
دشواری آن اذعان دارند اما برخورد مناسب و سعهصدر مدیران
دانشگاه علوم پزشکی تهران باعث شد ما با کمترین مشکل و چالش
این فرایند را سپری کنیم».
وی با اشاره به اینکه بیمارستانهای دانشگاه در بیشتر شاخصها از
میانگین بیمارستانهای تیپ یک کشور باالترند ،گفت« :همانطور که
انتظار داشتیم همه بیمارستانهای دانشگاه در حوزه آموزش شرایط
مطلوبی دارند و نظام آموزشی در آنها بهخوبی شکلگرفته است؛ اما باید
اشاره کنم بیمارستانهای فارابی و ضیائیان شرایط بسیار خوبی دارند که
میتوانند بهعنوان الگوی کشوری مورد توجه ویژه قرار گیرند».
دکتر پورنیک نقاط ضعف مشاهد ه شده در این ارزیابی را مربوط به
کل سیستم آموزش پزشکی کشور دانست و گفت« :در این ارزیابی
مسائلی چون لزوم توجه بیشتر به معاون آموزشی بیمارستان ،عدم
آگاهی مدیران نسبت به مفاهیم اعتباربخشی ،ضعف ارتباط در تبادل
تجارب بین بیمارستانها ،ضعف در استفاده مناسب از کتابخانه
و منابع اطالعاتی ،کمتوجهی به آموزش گروههای پیراپزشکی
و پرستاری ،عدم مدیریت منابع مالی توسط معاون آموزشی ،در
حاشیه قرار گرفتن دفاتر  ،E.D.Oلزوم توجه بیشتر به آموزش
 ،undergraduateضعف فرآیند تبادل اطالعات بین گروههای
آموزشی و نیاز به ارتقای مهارتهای پرونده نویسی و مستندسازی
مورد توجه تیم ارزیاب قرار گرفت».
در ادامه جلسه دکتر اعرابی ،دکتر ابراهیمیان ،دکتر زرگر ،دکتر
محسنی ،دکتر اسالمی و دکتر شهید ثالث ،اعضای تیم ارزیابی
وزارت بهداشت ،به ارائه بازخوردهای خود از ارزیابی بیمارستانهای
دانشگاه پرداختند که داشتن چارت آموزشی اختصاصی و skill lab
و پاویون مجهز در بیمارستان امام خمینیره ،تشکیل اتاق فکر برای
ارتقای آموزش و استفاده از نرمافزارهای مناسب در بیمارستان
شریعتی ،حمایت مدیر ارشد و بودجه آموزشی مناسب در بیمارستان
سینا ،سیاستهای تشویقی مناسب در بیمارستان مرکز طبی ،برنامه
توانمندسازی استادان ،استفاده از ابزارهای نوین و دسترسی مطلوب
فراگیران به استادان در مرکز قلب تهران ،استفاده از تجربیات دستیاران
برتر سابق و مشاوره آنالین با بیمارستانهای کشورهای منطقه در
بیمارستان فارابی ،تعامل سازنده اعضای هیئتعلمی و دخیل شدن
internها و externها در فرآیندهای درمانی در بیمارستان آرش،
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حضور فعال اساتید در درمانگاه و ساماندهی واحد توسعه تحقیقات
بالینی در بیمارستان رازی ،رضایت باالی فراگیران در امر آموزش و
پاسخگویی مناسب استادان به فراگیران در بیمارستان بهرامی ،بانک
فعال ایدههای پژوهشی و جدا شدن درمانگاه آموزشی از درمانی
بهمنظور کم کردن بار درمانی بخش آموزشی در بیمارستان ضیائیان
از مهمترین نقاط قوت اشارهشده توسط گروه ارزیاب بود.
در ادامه دکتر میرزازاده ،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاه ،ضمن تشکر از اعضای تیم ارزیابی گفت« :علیرغم همه
چالشهایی که فرآیند اعتباربخشی ممکن است داشته باشد؛ ما از
اعتباربخشی در هر شرایطی استقبال میکنیم».
وی افزود« :ما این فرآیند را در راستای تضمین کیفیت مستمر ادامه
خواهیم داد؛ از بازخوردهای ارائهشده توسط تیم ارزیابی هم تشکر
میکنیم و قطعا در جلساتی که برگزار خواهیم کرد ،همه این موارد
مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
در پایان این جلسه دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،ضمن قدردانی از اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت« :همانطور که در بازخوردهای دوستان
شنیدیم ،بعضی از مسائل و مشکالت نظیر کمبود فضای فیزیکی،
اشکال در مستندسازی وغیره مختص دانشگاه علوم پزشکی تهران
نیست و جنبه کشوری دارد و یکی از انتظارات ما از تیم ارزیاب این
است که در گزارشی که از این بازدیدها به وزارت ارائه خواهد شد
این مسائل به شکلی ویژه و جریانساز مطرح شود».
وی با تاکید بر ویژه بودن بعضی بیمارستانهای دانشگاه در سطح
کشور افزود« :کمبود فضای فیزیکی در همه بیمارستانهای دانشگاه
وجود دارد و همین مساله ممکن است روی بعضی فرآیندهای
آموزشی تاثیر داشته باشد ولی باید بپذیریم که با ساختار فعلی
حداقل در زمان کوتاهی نمیتوان این مشکالت را برطرف کرد».
رییس دانشگاه با بیان ویژگیهای شاخص برخی بیمارستانهای
دانشگاه گفت« :بهطور مثال چارت آموزشی مجتمع بیمارستانی
امام خمینیره حاصل یک کار یک و نیم ساله است یا جایگاه
مناسب بیمارستان ضیائیان در ارزیابیها ،حاصل انگیزه باال و تالش
ت علمی این بیمارستان است
فوقالعاده تیم مدیریتی و اعضای هیئ 
یا امکانات و منابع مالی مناسب ،نقش بسزایی در شرایط مناسب
بیمارستان فارابی دارد و اصوال باید این زمینهها در بررسی وضعیت
بیمارستانها موردتوجه قرار گیرد».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به تفاوت شرایط
و ماموریتهای بیمارستانهای دانشگاه ،گفت« :بیمارستانهای
ضیائیان ،شریعتی و امام خمینیره ،هر سه بیمارستانهای جنرال
دانشگاه هستند؛ اما نکتهای که حائز اهمیت است این است که
شرایط و ماموریتهای هرکدام از این بیمارستانها متفاوت است و
این تفاوت باید در ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد».
دکتر جعفریان در خاتمه سخنان خود با تاکید بر اهمیت ارزیابی
کیفی فرایندها گفت« :باید توجه داشته باشیم که معیارها در ارزیابی
باید واقعبینانه و منطقی مدون شود؛ همچنین باید شرایط دانشگاهها
و بیمارستانهای مختلف در این شاخصها لحاظ شود و میتوان
از تجربیات و چالشهای ارزیابی فرآیندهای درمانی برای ارزیابی
فرآیندهای آموزشی که یک اقدام نوپا است استفاده شود».

تصفیه آب ،دشوار و پرهزینه است ،آن را بیهوده هدر ندهیم.

همکاری بیمارستان های فارابی و مهدیه از طریق تله مدیسین

دکتر کارخانه ،رییس بخش رتین بیمارستان
فارابی و دبیر کمیته کشوری  ROPگفت:
«یکی از رسالتهای ذاتی واحد ROP
بیمارستان فارابی انجام غربالگری نوزادان
غیر قابل انتقال بستری در بخشهای NICU
در زمان طالیی مشخص شده و انجام
درمانهای الزم و کاهش موارد نابینایی ناشی
از این بیماری است؛ همانطور که میدانید
مشکالت و عوارض بسیار زیاد انتقال این
نوزادان به بخشهای چشم پزشکی در اغلب
مواقع منجر به تاخیر در انجام معاینات و
درمانهای الزم میشود .متاسفانه تاخیر در

غربالگری و درمان رتینوپاتی نوزادان نارس
عواقب جبران ناپذیری داشته و در بسیاری
از موارد منجر به نابینایی میگردد».
وی به اقدامات صورت گرفته در این
زمینه اشاره کرد و گفت« :با مساعدت دکتر
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی
و همت و پیگیری دکتر صنعتکار ،قائم
مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان یک
دستگاه آمبوالنس برای واحد  ROPتهیه
و تجهیز شد .این آمبوالنس آمادگی دارد
نیرو و تجهیزات الزم برای غربالگری این
نوزادان را به بیمارستانهای دیگر دانشگاه

علوم پزشکی تهران و دیگر دانشگاههای
استان تهران و در مرحله بعد دانشگاههای
کل کشور اعزام کند».
دکتر کارخانه در مورد همکاری صورت
گرفته با بیمارستان مهدیه نیز گفت« :در
تیرماه  ۱۳۹۶با توجه تعطیالت چشم پزشک
بیمارستان مهدیه ،آمبوالنس  ROPما به
همراه تیم تخصصی غربالگری رتینوپاتی
نوزادان نارس برای مدت  4هفته به این
بیمارستان اعزام شد».
وی در مورد ارتباطات و هماهنگی
بین دو بیمارستان گفت« :پس از انجام
تصویربرداری با دستگاه رت کم ،دادهها و
تصاویر گرفته شده از شبکیه نوزادان نارس
بیمارستان مهدیه از طریق تلهمدیسین برای
یکی از چشم پزشکان گروه  ROPبیمارستان
فارابی ارسال میشد و پزشک نتایج تفسیر
را از همین طریق به صورت مکتوب برای
ریاست بخش مراقبت ویژه بیمارستان مهدیه
و مسئول سامانه جهت فایلینگ ارسال
مینمود».
دکتر کارخانه با بیان اینکه طی این مدت تیم
 ROPچهار بار به بیمارستان مهدیه اعزام
شدند ،افزود ۴۲« :نوزاد نیاز به تصویربرداری
داشتند و  ۲مورد نیاز به درمان داشتند که به
بیمارستان فارابی اعزام و درمان شدند».
وی درپایان اعالم کرد« :بیمارستان فارابی
و واحد  ROPبرای همکاری با سایر
بیمارستانها در موارد مشابه آمادگی کامل
دارد».

حضورگروه تله مدیسین بخش رتین بیمارستان فارابی
در بیمارستان کوثر قزوین
گروه تله مدیسین درمانگاه  ROPبیمارستان
فارابی ،روز پنجشنبه  ۲۶مرداد  ۱۳۹۶به
بیمارستان کوثر قزوین اعزام شدند .این گروه
عالوه بر انجام تصویربرداری از  ۵نوزاد و
ارسال سریع و تفسیر تصاویر که به صورت
آنالین توسط چشم پزشک بیمارستان فارابی
انجام شد ،به گروه تله مدیسین بیمارستان
کوثر آموزشهای الزم را نیز ارائه کردند.
در تیم تله مدیسین بیمارستان فارابی
خانمها شافعی و سلیمی و در تیم تله
مدیسین بیمارستان کوثر دکتر ملکی ،رییس؛
گرشاسبی ،مدیر پرستاری؛ توفیقی ،مسئول
بخش NICU؛ دکتر مجابی و شمایلی ،پرستار
و اپراتور تصویر برداری بیمارستان کوثر
جهت آموزش تصویربرداری حضور داشتند.

بیمارستان فارابی آمادگی خود را برای همکاری با بیمارستانهای دیگر اعالم میدارد.
منابع زیرزمینی آب رو به پایان است.
ندا ی افرابی -اتبستان1396
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بازدید معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
از مرکز تحقیقات چشم پزشکی

دکتر مسعود یونسیان ،معاون تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ،روز
سهشنبه  ۷شهریور  ۱۳۹۶با حضور در
بیمارستان فاربی از مرکز تحقیقات چشم
پزشکی بازدید و با مسئولین این مرکز
گفتوگو کرد.
در جلسه مشترکی که در ابتدای این بازدید
برگزار شد ،دکتر علیرضا الشیئی ،رییس
مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،ضمن خوشامدگویی به دکتر
یونسیان و هیئت همراه ،تامین نیروی انسانی
و بودجه مناسب را مهمترین چالشهای این
مرکز معرفی کرد و این بازدید را فرصتی
مغتنم برای حل این مشکالت دانست.
در ادامه دکتر سیدفرزاد محمدی ،عضو
هیئت علمی و معاون مرکز تحقیقات چشم
پزشکی ،با ارائه گزارشی از تاریخچه مرکز،
به تشریح دستاوردهای کلیدی و افتخارات
مرکز از بدو تاسیس تاکنون پرداخت.
دستیابی به شاخص  Hموسسهای  ،۲۰انتشار
 ۱۴مقاله با استناد باالی  ۵۰و  ۷۴مقاله با
استناد باالی  ۲۰در پایگاه اسکوپوس ثبت
 ۴اختراع ،فرآوری دو سل الین ،همکاری با
گروه چشم پزشکی و دانشگاهها در هدایت
پایان نامه های دکتری تخصصی ،دکترای
پژوهشی ،فلوشیپی دستیاری ،پزشکی
عمومی و غیره و تولید قطره های چشمی
بیولوژیک ،از جمله دستاوردهای مورد اشاره
دکتر محمدی بود.
وی همچنین به رتبه های کسب شده توسط
این مرکز اشاره کرد و گفت« :مرکز تحقیقات
چشم پزشکی افتخار ایفای نقش تعیین کننده
در ماموریت های ملی مانند تولید شواهد مورد
نیاز برای سیاست گذاری ،تدوین گزارش های
12
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بین المللی و برگزاری کمیتههای کشوری و
کارگروه های تخصصی دفتر سالمت چشم و
پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت ،هدایت
چندین پروژه سفارشی وزارت بهداشت در
حوزه سالمت چشم و پیشگیری از نابینایی،
هدایت شبکه ملی تحقیقات چشم ،تاسیس
و استقرار جشنواره چشم پزشکی شمس و
غیره را دارد».
به گفته دکتر محمدی مرکز تحقیقات چشم
پزشکی با بیش از  ۱۵مرکز دانشگاهی،
تحقیقاتی و علمی همکاری دارد و عالوه
بر برگزاری چندین سمینار و کنگره ،در
برپایی همایش های علمی با سایر مراکز نیز
همکاری می نماید.
معاون مرکز تحقیقات چشم پزشکی
گرنتهای داخلی و خارجی جذب شده
توسط این مرکز را هم برشمرد و تعدادی از
فعالیتهای بین المللی ممتاز آن را معرفی کرد.
وی در پایان با اشاره به تهیه پیشنویس
تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان فارابی و
مرکز تحقیقات چشم اظهار داشت« :همکاری
تنگاتنگ و تفکیک ناپذیر بیمارستان فارابی و
مرکز تحقیقات چشم امری مسجل و بدیهی
است ولی این تفاهم نامه به تعیین حدود
وظایف و مسئولیت ها و زمینه های مشارکت
کمک شایانی خواهد کرد».
دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر صدر
السادات ،رییس و دکتر محمدطاهر رجبی،
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی نیز در این
جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را
عنوان کردند.
در بخشی از جلسه دکتر سیدحسین
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛

مرکز تحقیقات چشم پزشکی را مرکزی با
سابقه ای درخشان خواند که زحمات زیادی
برای دستیابی آن به جایگاه کنونی آن کشیده
شده است.
وی ضمن اشاره به همکاری وسیع بیمارستان
فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی
تصریح کرد« :باید توجه داشت که افتخارات
و دستاوردهای مرکز تحقیقات بدون
حمایت و پشتیبانی بیمارستان فارابی و گروه
چشمپزشکی امکان پذیر نبوده و نخواهد بود».
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به بودجه
ناچیز و امکانات محدود پرسنلی مرکز
تحقیقات چشم پزشکی افزود« :به هرحال
بیمارستان فارابی مرکز اصلی چشم پزشکی
کشور و لزوم ارتباط آن با مرکز تحقیقات
چشم پزشکی غیر قابل انکار است ولی باید
این رابطه باید شفاف و با حدود مشخص
وظایف و مسئولیت ها باشد؛ این به نفع هر
دو طرف است».
در ادامه رنجبر ،مدیر مالی مرکز تحقیقات
چشم پزشکی در مورد فرآیندها و مقررات
مالی را توضیح داد.
در انتها دکتر یونسیان ،معاون تحقیقات
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران،
با ابراز خوشوقتی از حضور در مرکز
تحقیقات چشم پزشکی و بیمارستان
فارابی ،راهکارهای استفاده از منابع مالی،
مشکالت موجود در فرآیندهای مالی ،جذب
کمک های مالی و گرنت های غیر دانشگاهی
را شرح داد و گفت« :از آنجا که اجازه
انعقاد قرارداد مستقل به مراکز تحقیقاتی غیر
مستقل داده نشده است ،با توجه به تعداد
باالی طرحهای پژوهشی شما ،بهترین راه
برای جذب گرنتهای غیر دانشگاهی و
منابع مالی اسپانسرها در همایشهای علمی،
تشکیل کمیته محیطی ارتباط با صنعت است.
وی کوتاه کردن فرآیندهای مالی را موجب
تسهیل در گردش مالی دانست و بر انجام
آن تاکید کرد.
در انتها دکتر یونسیان و هیئت همراه
با حضور در بخشهای مختلف مرکز
تحقیقات چشم پزشکی و گفتگو با سایر
همکاران مرکز با توانمندیها ،امکانات و
زیرساختهای موجود آن آشنا شدند.
در این بازدید ،دکتر امین اسماعیلی،
مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی؛
دكتر نحویجو ،معاون دفتر هماهنگی
مراکزتحقیقاتی و دکتر حسنپور ،مدیر امور
عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر یونسیان را همراهی کردند.

هنگام حمام کردن ،دوش آب را ببندیم.

جلسه آموزشی دبیران بحران
بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مهندس علیاکبر عسگری
کارشناس تاسیسات

بنا به درخواست خودجوش برخی از
بیمارستانهای کشور برای حضور در
بیمارستان فارابی و بنچ مارکینگ در حوزه
مدیریت خطر حوادث و بالیا به دلیل
کارکرد ارزشمند مدیریت بیمارستان فارابی
و حمایتهای بی دریغ ریاست و مدیریت
از واحد مدیریت بحران ،با هماهنگی مدیر
بیمارستان به درخواست دوستان پاسخ
مثبت داده شد و از طرف این واحد برای
عدم اختالل در کار سازمان تاریخ پنجشنبه
 96/6/2جهت برگزاری جلسه تعیین شد
که افراد با فاکس درخواست کتبی از مقام
ریاست یا مدیریت مراکز خود از ساعت 8
صبح تا  15حاضر شدند و نیازهای آموزشی
خود را مطرح کردند و آموزشهای مورد
نیاز ارائه شد .آموزشها شامل:
 .1آموزش HICS
 .2آموزش EOP
 .3آموزش EOC
 .4آموزش سناریو نویسی
 .5نمایش فیلم (مانور) و آموزش نحوه
گذاشتن تمرین عملیاتی (مانور)
 .6در نهایت چندین فایل کمک کننده جهت
ادامه کار به ایشان ارائه شد.
این جلسه مسئوالن مدیریت بحران

بیمارستانهای ذیل شرکت نمودند:
-1بیمارستان جامع بانوان آرش-دانشگاه
علوم پزشکی تهران
-2بیمارستان شهدای یافتآباد-دانشگاه علوم
پزشکی ایران
-3بیمارستان شهید مصطفی خمینی-
دانشگاه شاهد
-4بیمارستان فرشچیان-همدان
 -5بیمارستان شهید دکتر بهشتی -اردستان
اصفهان
-6بیمارستان کودکان-هرمزگان
-7بیمارستان شهیدان مبینی-سبزوار
 -8بیمارستان واسعی -سبزوار
-9بیمارستان امداد-سبزوار

برای شستو شوی ماشین از آب تصفیه شده استفاده نکنیم.

-10بیمارستان حشمتیه-سبزوار
 -11بیمارستان قمر بنی هاشمع -سبزوار
-12بیمارستان ولیعصر-سبزوار
-13بیمارستان کمالی-البرز
-14بیمارستان خلیج فارس-تامین اجتماعی
هرمزگان
-15ستاد مدیریت بحران تامین اجتماعی-
هرمزگان
-16بیمارستان منتظری-هرمزگان
 -17بیمارستان شهدای آسیاباک -ساوه
-18بیمارستان یاس-تهران
-19بیمارستان ازنا-لرستان
-20بیمارستان امام خمینی-البرز
 -21بیمارستان آراد-تهران
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برگزاری جلسه فصلی نمایندگان بینالملل بیمارستانها و گروههای
آموزشی دانشکده پزشکی در بیمارستان فارابی
یازدهمین جلسه فصلی نمایندگان بینالملل
بیمارستانها و گروههای آموزشی دانشکده
پزشکی با حضور دکتر نیما رضایی ،معاون
بین الملل دانشکده پزشکی ،روز چهارشنبه
 ۸شهریور  ۱۳۹۶در سالن شورای بیمارستان
فارابی برگزار شد.
پس از خیر مقدم و خوشامدگویی

به عنوان بینالمللی بایستی گامهایی
برداشت که خوشبختانه در سالهای قبل
اقدامات خوبی در بیمارستان توسط دکتر
سیدفرزاد محمدی شروع شده و در حال
حاضر با حمایتهای ریاست بیمارستان و
مدیر گروه چشم پزشکی در صدد ارتقای
آن هستیم .راهاندازی تارنمای انگلیسی،

هم فراتر است؛ در آن حد که میخواهیم اگر
در آمریکا کسی خواست مثالی از یک مرکز
چشم پزشکی نمونه بزند فارابی را مثال
بیاورد و این امر نیاز به یک جهش دارد».
معاون بین الملل دانشکده پزشکی افزود« :در
فارابی ساختار آموزشی بسیار خوب و قوی
است ،فارغالتحصیالن عالقهمند به چشم

دکترصدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی
و دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشمپزشکی
دانشگاه ،دکتر رامک روحیپور گزارشی
از عملکرد بیمارستان فارابی و گروه چشم
پزشکی در بخش بین الملل ارائه کرد .دکتر
روحیپور ابتدا به تاریخچه بیمارستان و گروه
چشم پزشکی اشاره کرد و گفت« :فارابی بیش
از هشتاد سال پیش به دست توانای پروفسور
محمدقلی شمس بنا نهاده شد و افتخاراتی
چون ریشهکنی تراخم در سال  ،۱۹۳۰اولین
پیوند قرنیه در ایران در سال ،۱۹۳۴تاسیس
اولین انجمن چشم پزشکی ایران در سال
 ۱۹۴۷و انتشار اولین ژورنال تخصصی چشم
پزشکی ایران در سال  ۱۹۶۸تنها گوشهای از
اقدامات ایشان است».
مدیر بینالملل بیمارستان فارابی سپس
سیر تحول بیمارستان فارابی و ظرفیتها و
امکانات کنونی آن را معرفی و اظهار کرد
در حال حاضر  ۶۱هیئت علمی کار آموزش
 ۹۲رزیدنت و  ۲۴فلو را بر عهده دارند و
 ۵دستیار بینالملل نیز در این بیمارستان
مشغول تحصیل میباشند.
دکتر روحیپور افزود« :مسلما برای رسیدن

تاسیس دفتر امور بینالملل ،متمرکز کردن
خدمات بینالملل در آن ،پذیرش دانشجو
و متقاضیان گذراندن دورههای کوتاه مدت،
امور مربوط به بیماران خارجی ،اختصاص
 ۵ایمیل برای جذب دانشجو ،پذیرش بیمار
و تبادالت آکادمیک ،نمایه کردن دورههای
آموزشی فارابی در آکادمی چشم پزشکی
آمریکا ،استفاده از اساتید مدعو دانشگاه جان
هاپکینز و دانشگاه اسلو ،اخذ گرنت ICO
فلوشیپ و گرنت ICO -فارابی از جمله
فعالیتهای در حال اجرا است».
در ادامه دکتر نیما رضایی ،معاون بینالملل
دانشکده پزشکی نیز با ابراز خرسندی
از برگزاری جلسه فصلی این معاونت به
میزبانی بیمارستان فارابی گفت« :بیمارستان
فارابی و گروه چشم پزشکی الگوی مناسبی
برای آموزش ،پژوهش و درمان در سطح
دانشگاه و سطح کشور هستند».
وی ضمن تقدیر از زحمات دکتر جباروند ،از
تالش و حمایت دکتر صدرالسادات و دکتر
فخرایی برای تداوم این مسیر قدردانی کرد.
دکتر رضایی گفت« :به دلیل پتانسیلهای
فراوانی که در فارابی وجود دارد انتظاراتمان

پزشکی انتخاب اولشان فارابی است؛ در بخش
درمان دولتی اولین انتخاب فارابی است ولی باید
چشمانداز را فراتر ببریم .ممکن است در کشور
رقیب نداشته باشید یا فاصله با رقبا کم باشد ولی
در سطح بینالملل وضعیت متفاوت است .اگر
بخواهید جزء  ۵۰بیمارستان برتر جهان باشید
باید به کوچکترین جزییات هم توجه کنید.
برند سازی و سمبل سازی مهم است باید اتحاد
و تعلق سازمانی را تقویت کنید».
دکتر رضایی در بخش دوم سخنانش بر
اهمیت بازاریابی در حیطه بینالملل تاکید
کرد و گفت« :باید همه اعضای هیئت علمی
به این مساله حساس باشند و در همایشها
و سفرهای خارجی خود را نماینده فارابی
بدانند برای آن تبلیغ و ظرفیتها را معرفی
کنند .این افتخار به همه بر میگردد».
این جلسه با گزارش نتایج و بازخوردهای
برگزاری مدرسه تابستانی دانشکده پزشکی،
ارائه گزارش فعالیت بینالملل گروه و
بیمارستانها و بحث و بررسی در خصوص
فایلهای دریافتی از گروهها و بیمارستانها
برای چاپ در کتابچه دانشکده پزشکی ادامه
یافت.
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از آبهای باقیمانده پخت و پز برای آبیاری گلدانها استفاده کنیم.

انتصاب فرانک سلطانی
به عنوان مسئول واحد درآمد
بیمارستان فارابی

جلسه شورای اجرایی گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
روز چهارشنبه  ۸شهریور ۱۳۹۶با حضور دکتر فخرائی ،مدیر گروه،
برگزار شد.
تصمیمگیری در مورد وضعیت آموزشی سه نفر از دستیاران گروه
چشم ،شرایط نامزدی کسب جوایز معلم برتر در حوزه چشم
پزشکی ،بررسی درخواست متقاضیان گذراندن دورههای کوتاه مدت
و تعهدات قانونی در بیمارستان فارابی در دستور کار این جلسه قرار
داشت و اعضا ،نظرات و پیشنهادهای خود را اعالم کردند.
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،معاونان آموزشی و پژوهشی و
روسای بخشهای بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت و تشویق فعالیتهای
ارزشمند دانشجویان ،چهارمین جشنواره دانشجویی ابنسینا را با
شعار «دانشجو ،نشاط ،تعالی و آرمانگرایی» برگزار میکند.
این جشنواره صرفا برای دانشجویان ایرانی و بینالمللی دانشگاه
برگزار میگردد و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،دکتری عمومی ،دکتری تخصصی ،دستیاری و
فلوشیپ میتوانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در آن
شرکت کنند.
دانشجویان از یکم شهریور ماه تا  ۱۵مهرماه  ۹۶فرصت دارند با
مراجعه به نشانی الکترونیکی  http://avicennastu.tums.ac.irدر
جشنواره ثبت نام و مدارک خود را ارسال کنند و فرآیند داوری نیز
در آبان ماه پایان مییابد .مراسم اصلی و معرفی برگزیدگان جشنواره
در روز سه شنبه  ۱۴آذر  ۹۶به مناسبت روز دانشجو انجام خواهد
شد.
بخشهای این دوره از جشنواره شامل آموزشی ،پژوهشی ،تعهد
حرفهای ،قرآن و عترت ،هنریادبی ،اجتماعی ،ورزشی و معرفی
دانشجوی نمونه و جامع است.

سعید مرادی ،مدیر بیمارستان فارابی ،با صدور ابالغی فرانک
سلطانی را به سمت مسئول واحد درآمد بیمارستان منصوب کرد.
متن ابالغ به این شرح است:
سرکارخانم فرانک محمدسلطانی
حسابدار محترم بیمارستان فارابی
با سالم و احترام
با عنایت به پیشنهاد رییس محترم امور مالی بیمارستان فارابی و نظر
به سوابق تجربی و ارزشمند سرکارعالی ،به موجب این ابالغ به
عنوان مسئول واحد درآمد بیمارستان فارابی تعیین میشوید تا تحت
نظر مسئول مربوطه نسبت به انجام اهم موارد تعیین شده با رئوس
ذیل اهتمام ورزید:
 برنامهریزی و انجام هماهنگی الزم با کارکنان زیرمجموعه برایباال بردن سطح کمی وکیفی امور واحد با رویکرد ارتقای بهره وری.
 نظارت و آموزش به منشیهاي واحدهای مختلف بيمارستان درجهت حسن انجام کار و ثبت كليه خدمات انجام شده به بيمار و
واحدهاي سرپايي و بستري.
 پيگيري در خصوص علل كسورات و شناسايي علت آنها وبازگشت و كاهش هر چه بيشتر كسورات.
 كنترل و نظارت بر بهروز كردن قيمت داروها و تجهيزات مصرفيبر اساس قيمتهاي مصوب.
 بررسی میزان کاهش یا افزایش درآمد واحدهای مختلف و ارائهراهکارهای مناسب برای افزایش درآمد.
 نظارت بر پروندههای بیماران بستری و سرپایی و ارسال به موقعاسناد مالی برای سازمانهای بیمهگر.
سعید مرادی
مدیر بیمارستان فارابی

اخبار کوتاه

 کارگاه آموزشی مراقبتهای پرستاری ترانسفوزیون خون (15تیر) حضور درچهاردهمین مرحله طرح جهادی دستهای مهربان (15تیر)
 یازدهمین برنامه بازآموزی تروما-اورژانس در چشم (22تیر) برگزاری آزمون آسکی ( )OSCEدستیاران بیمارستان ( 24تیر) سمینار کنترل عفونت ویژه پرستاران ( 5مرداد) جلسه شورای مشورتی کانون بسیج بیمارستان(10مرداد) بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی ( 15مرداد) جلسه هماندیشی اعتباربخشی محور بهداشت ( 17مرداد) کارگاه مهارتهای آموزشی برای اعضای هیئت علمی ( 19مرداد) -بازآموزی آشنایی با دستگاهها و تجهیزات بیهوشی ( 19مرداد)

آب ،الفبای زندگی و مایه حیات همه جانداران است.
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طراحی بخش تصویربرداری

جمشید تقیپور
کارشناس رادیولوژی

نکات اختصاصی در طراحی بخش تصویربرداری بیمارستان
کلیات
الف) تصویربرداری در بیمارستان فارابی
خیلی متنوع و متفاوت از استانداردهایی
است که در کتب مرجع رادیولوژی شرح
داده شده اما نکات اشتراک طراحی بخش
بخش تصویر خیلی بیشتر از تفاوتهای
آنها است.
ب) بخش تصویربرداری در بیمارستانها
دارای چند وجه متفاوت با سایر بخشها
حتی با دیگر بخشهای پاراکلینیکی موجود
در بیمارستانها است که بدون توجه و
دقت در آنها احتماال در دستیابی به اهداف
طراحی مبتنی بر «عملکرد» در این بخش
با مشکل مواجه خواهیم شد .ابتدا این
تفاوتها را بررسی مینماییم:

شاید حجم بخشنامهها و دستورالعملهای
مربوط به رعایت موازین و استانداردها
در این بخش از بیمارستان با هیچ بخش
دیگری قابل قیاس نباشد؛ از جمله قانون
مصوبه مجلس شورای اسالمی .68/1/30
البته قابل ذکر است که تقریبا تمامی این
مکتوبات برای تبیین ضوابط کنترل ایمنی
بخش تصویربرداری است نه نکات مربوط
به طراحی و ساخت آن.
ج) دپارتمان تصویربرداری در یک
بیمارستان ،دربرگیرنده مجموعهای از
روشهای تصویربرداری تشخیصدرمانی
و مداخلهای میباشد که با استفاده از
اشعه ایکس ،امواج فراصوتی و میدانهای
مغناطیسی انجام میشود و شامل

 Location of X Ray Departmentمکانیابی
رادیولوژی
در طراحیهای قبل از سال ،1950
رادیولوژی را به علت سهولت دسترسی
بیماران در طبقه همکف در نظر میگرفتند
اما در طراحیهای جدید هر در طبقهای
میتوان آن را ساخت ولی چند فاکتور
مهم نیز باید مد نظر باشد :اول اینکه
نزدیک درمانگاه اورژانس و درمانگاههای
سرپایی و اتاق عمل باشد؛ البته در برخی
از بیمارستانها یک دستگاه رادیولوژی
کنار اورژانس و خارج از بخش رادیولوژی
ساخته میشود .دوم اینکه باید در نظر
داشت که ساختن در برخی از طبقات
بیمارستان هزینه اولیه را باال میبرد،

هیچ بیمارستانی بدون حداقل یک دستگاه
رادیوگرافی قابل تصور نیست.
تنها بخشی است که باید عالوه بر
مجوزهای اصلی بیمارستان ،مجوز
مخصوص خود (کار با اشعه) را داشته باشد
وگرنه اجازه فعالیت ندارد .وجود انبوهی
از بخشنامههای کنترلی برای موضوع
حساس (پرتوها) در این بخش میباشد.

دستگاههای رادیوگرافی ،MRI،سونوگرافی،
پریاپیکال،
ماموگرافی،
،CT-Scan
پانورکس ،سفالومتری و سنجش تراکم
استخوان میباشد .البته در مواردی وجود
دستگاههایی نظیر سی تی آنژیو ،سی آرم،
آنژیوگرافی ،وغیره در اتاقهای عمل یا
سایر بخشهای بیمارستانی را هم جزیی از
این دپارتمان محسوب مینمایند.

همچنین باید برای ورود و خروج برخی از
دستگاهها مثل سی تی اسکن و ام آر ای از
قبل تدبیری ویژه در نظر گرفت.
در تعیین محل دپارتمان تصویربرداری در
بیمارستانها ،به دلیل آلودگیهای موجود در
این بخش (نظیر امواج و پرتوها) و همچنین
نیازمندیهایی که این بخش به شرایط
خاص دارد (نظیر محاسبه بار دستگاهها
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آب چاه را هم بیش از حد مصرف نکنیم.

و نیز محاسبه بار شیلدینگ و سربکوبی
دیوارها و کف و سقفها و امثالهم) و
بخصوص بحث آرامش و سکوت و نیز
نیاز به مناظر بصری مناسب برای مراجعین،
بهتر است در هنگام جانمایی این بخش در
بیمارستان ،آن را جایی در نظر بگیریم که
ضمن آنکه مزاحمت زیست محیطی برای
بخشهایی نظیر اتاق عمل و بخشهای
ویژه نداشته باشد؛ از یک طرف دید درونی
و مناظر پیرامونی برای بیمار تسکین دهنده
بوده و از طرف دیگر در ترازی قرار گیرد
که وزن دستگاههای سنگین این بخش
باعث اشکال در عملکرد سازه هنگام زلزله
نگردد.
بیشترین عامل موفقیت بخش تصویربرداری
بستگی به طراحی آن دارد طراحی و
پیشبینی امکانات جدید باید قبل از ساختن
در نظر گرفته شود تا به اهداف اصلی خود
که عبارتند از :سرویس دهی خوب به بیمار
اقتصادی بودن و حداقل حرکت بیمار و
پرسنل بخش تصویربرداری است برسند.
بخش تصویربرداری به اتاقهای مختلف
با کاربری متفاوت نیاز دارد که طراحی
داخلی و ارتباط بین اتاقها نیازمند توجه
و مهارت خاص میباشد .موفقیت طراحی
بخش رادیولوژی به آموزش علمی ،تجربه
عملی پرسنل و همفکری آنان هنگام
برنامهریزی دارد .برای دستیابی به اهداف
بخش رادیولوژی در سه موقعیت بررسی و
طراحی میکنند.
 -1رادیولوژی در مطب شخصی و
بیمارستان کوچک.
-2رادیولوژی در بیمارستان متوسط.
 -3رادیولوژی در بیمارستان بزرگ و چند
تخصصی وابسته به دانشگاه که عالوه بر
درمان بیماران کارهای علمی پژوهشی و
تحقیقاتی هم انجام میدهد.
برخی امکانات در هر سه اینها مشترکند،
فقط اندازه و تعداد اتاقها متفاوت است اما
برخی امکانات اختصاصی میباشد.
در بیمارستانهای بزرگتر و دانشگاهی
موارد زیر را نیز در طراحی باید لحاظ نمود.
محلی برای پزشکی هستهای و
سونوگرافی CT Scan ،MRI،و پالکهای
رادیواکتیو مورد استفاده در انکولوژی
بخصوص اگر این موارد بنحوی زیر نظر
رادیولوژی باشد.
از لحاظ پوشش حفاظتی دیوارههای این
اتاقها هرکدام شرایط خاص خود را دارند.
نکات موثر در تعیین ظرفیت بخش
تصویربرداری
برای تعیین ظرفیت و فضای مورد نیاز در
یک بخش تصویربرداری داخل بیمارستانی،
موارد ذیل بایستی مدنظر مدیریت و

طراحان بیمارستانساز قرار گیرند:
الف) بررسی تعداد تخت بیمارستان.
دستگاههای
تعداد
بررسی
ب)
تصویربرداری.
ج) بررسی ارجاعات خارج از بیمارستان.
انواع فضاها در داخل بخش تصویربرداری
بیمارستان
در داخل دپارتمان تصویربرداری در یک
بیمارستان ،دستگاههای مختلفی وجود دارد
که تقسیمبندی فضاهای آنان و نحوه قرار
گرفتن آنها در کنار هم ،تابع شرایط خاصی
خواهد بود .همچنین هر کدام از این فضاها
نیز در داخل خود نیازمندیهایی دارند که
بایستی مد نظر طراحان بیمارستانی قرار
گیرد.
در یک نگاه کلی منطقه تحت پوشش
دپارتمان تصویربرداری در  3دسته قابل
تقسیم میباشد.
الف :فضاهای عمومی:
شامل ورودی ،محلی برای ویلچر و تخت
بیماران ،اتاق انتظار ،سرویس بهداشتی و
رختکن برای بیماران ،پذیرش و جوابدهی
و صندوق ،بایگانی در صورت نیاز و
تیشویی.
ب :فضاهای پشتیبانی:
اتاق استراحت و تعویض لباس پرسنل،
اتاق دکتر رادیولوژی ،دفتر سوپروایزر،
آبدارخانه پرسنل ،انبار لوازم و تجهیزات
پزشکی ،فضای استقرار دستگاه پرتابل،
اتاق تمیز و کثیف و محلی برای استراحت
شیفت شب.
ج :فضاهای عملکردی:
این فضاها اختصاصات عملکردی خاص
هر یک از دستگاههای تصویربرداری را
شامل میشوند؛ البته الزم به توضیح است
که چون سه متغیر (مشخصات و مارک
دستگاهها  +توسعه منطقهای هر بیمارستان
 +ابالغ سرانههای سالیانه) به طور مداوم در
حال دگرگونی بوده و هرگز نبایستی ثابت
فرض شود ،بنابراین از ذکر کمیتهای
رقومی غیر ثابت مذکور در این بخش از
کتاب خودداری گردیده و بهتر است برای
اطالع از این اعداد به جزییات مندرج در
سه متغیر فوق الذکر مراجعه شود.
در هر صورت اختصاصات طراحی در
هریک از این فضاهای عملکردی به شرح
ذیل میباشند:
الف) مساحت اتاق باید متناسب با
عملکرد و تجهیزات الزم برای آن دستگاه
بخصوص باشد ،حداقل فضای مورد نیاز
توسط شرکتهای سازنده دستگاهها توصیه
میشود ،دستگاه سی تی اسکن و ام آر ای
به تجهیزات اضافی مثل دستگاه بیهوشی و
وسایل احیا نیاز دارند که فضای کافی باید

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.

در نظر گرفته شود.
ب) وزن گانتری سی اسکن و ام آر ای
 3-5تُن میباشد؛ همچنین حساسیت به
گرد و خاک ،رطوبت و دما ،محل استقرار
این دستگاهها و سایر جزییات خاص هر
یک از اینها قبل از ساخته شدن باید در نظر
گرفته شود تا نیاز به دوباره کاری نباشد.
تیم طراح
متاسفانه درباره بسیاری از امکانات و
طراحی رادیولوژی یک نفر تصمیمگیری
میکند که معموال رادیولوژیست یا مهندس
طراح است که هیچیک اطالعات کافی و
همه جانبه مورد نیاز را ندارند.
طراحی خوب و مناسب نیازمند مهارت و
تجربه ،همکاری و همفکری یک تیم است.
این تیم باید حداقل  6عضو داشته باشد.
این تیم قبل از طراحی باید سازماندهی
شده باشد ،در جلسات منظم دورهای
باهم مالقات و رایزنی کنند .ارزیابی و
تصمیمات خود را ثبت کند تا سوء تفاهمها
و اشتباهات به حداقل برسد.
.1رییس بیمارستان ،عضو اصلی تیم ،تنها
کسی است که هم اشراف و دیدکلی نسبت
به بیمارستان ،بخش رادیولوژی و ارتباط
آن با سایر قسمتهای مختلف بیمارستان
دارد و نیز هماهنگ کننده بقیه اعضای
تیم میباشد.همچنین طراحی خوب به
تنهایی کافی نیست ،بلکه الزمهاش تجهیز
به امکانات و پیشبینی شده هم هست که
تصمیمگیری در مورد تجهیرات با توجه به
امکانات مالی و نیاز بیمارستان از اختیارات
رییس مرکز میباشد.
.2مسئول فیزیک بهداشت ،درباره مسائل
محدوده مسئولیت خود نظر میدهد :اینکه
اتاقهای رادیولوژی چگونه کنار هم باشند
و داخل اتاقها تجهیزات و دستگاهها
چگونه در نظر گرفته شوند تا بیماران و
پرسنل حداقل ممکن اشعه را دریافت کنند
و سایر عواملی که موقع دریافت مجوز کار
با اشعه باید به سازمان مربوطه پاسخگو
بوده و مدارکش را تحویل نماید.
.3مدیر یا سوپروایزر رادیولوژی ،درباره
نوع و تعداد دستگاهها اظهار نظر میکند.
اطالعات الزم درباره امکانات و احتیاجات
احتمالی در آینده را در اختیار تیم قرار
میدهد.
.4نماینده تجهیزات پزشکی ،درباره فضای
مورد نیاز و برخی نکات اساسی برای هر
دستگاه خاص نظر می دهد.
دو عضو دیگر میتواند شامل طراحی باشد
که در زمینه طراحی فضاهای پزشکی تبحر
داشته باشد و عضو دیگر نیز به انتخاب
رییس بیمارستان از میان کسانی کهدر این
حیطه صاحبنظر هستند انتخاب شود.
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مهندس علیاکبر عسگری
کارشناس تاسیسات

آخرین قطره را دریاب
آب کمیاب میشود کم کم

طبق پیشبینیهای جهانی سال  ۱۴۰۰سرانه آب به کمتر از ۱۴۰۰
مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود
به بحران آبی است .طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان
ایران در آستانه بحران آب به سر میبرد و طی سالهای آینده
تامین آب به یکی از بزرگترین چالشهای کشور در بسیاری
از استانها ،شهرها و مناطق تبدیل خواهد شد .ایران از نظر
جغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرار گرفته است؛
به شکلی که میانگین بارش درایران حدود  ۲۵۰میلیمتراست؛ در
حالی که میانگین جهانی حدود  ۸۵۰میلیمتر است که بیش از 3
برابر میزان بارش در ایران است.

دالیل بحران آب در ایران

 .1رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن.
 .2کشاورزی ناکارآمد.
 .3سوء مدیریت و عطش بیش از حد توسعه.
 .4ساختار نامناسب حکمرانی آب ،تعدد ذی مدخالن ،مدیریت
ناهماهنگ ،ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط زیست و
فقدان نگرش دراز مدت.
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راهکارهای برونرفت از این بحران

 .1بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی
جمعیت.
 .2مرفهسازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات
بیشتر و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش
بهرهوری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه کردن این
بخش.
 .3بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن
امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقهای
و بهرهوری اقتصادی.
 .4افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب همراه با اعطای
مشوقهای اقتصادی برای جلوگیری از صدمات اقتصادی و
معیشتی بر کشاورزان در کوتاه مدت.
 .5ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه و
افزایش مشارکت کشاورزان و ظرفیتهای جمعی در مدیریت
آب و کشاورزی.
.6ایجاد بازار آب و کنترل حقابهها.
 .7ایجاد حساب پسانداز آب برای محیط زیست برای حفظ و
احیای اکوسیستمها از طریق خریداری آب از مزارع کم بازده.
 .8تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت
پیشگیرانه (فعال).
 .9اصالح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان محیط زیست.
آب،سرمایه اولیه کشاورزی است.

40راهکار
کاهش
مصرف
آب

این روزها که کمبود آب در هر استان و شهری مطرح میشود
موثرترین راه مدیریت مصرف و صرفه جویی اعالم می شود؛ در
پایین به  40کلید طالیی صرفه جویی مصرف آب اشاره کردیم:
 -1از کليه قوانين و محدوديت هاي حفاظت آب که ممکن است در
محل زندگي شما اعمال شود ،آگاه شويد و از آن تبعيت کنيد.
 -2از آب حفاظت کنيد ،چون زندگي ما به آن وابسته است .هيچگاه به
دليل اينکه فرد ديگري مسئول پرداخت آب بها است ،آب را هدر ندهيد.
 -3موقع مسواک زدن شير آب تصفيه شده را باز نگذاريد.
 -4هنگام استحمام در فاصله بين شستن بدن و سرشويي ،لزومي
ندارد که شير آب به طور پيوسته باز باشد.
 -5براي آب دادن به درختان ،درختچهها ،بوتهها و گلها ،از روش
آبياري قطرهاي استفاده کنيد.
 -6براي دوش گرفتن در حمام ،زمان بگيريد و آن را به کمتر از 5
دقيقه برسانيد ،با اين روش ماهيانه حدود  4000ليتر آب صرفهجويي
خواهد شد.
 -7بهتر است براي شستن سبزيها ابتدا آنها را در ظرفي بخيسانيد
و سپس آب بکشيد.
 -8از جريان آب به منظور آب شدن يخ گوشت يا ديگر مواد غذايي
منجمد استفاده نکنيد.
 -9فرزندان خود را در مورد نياز به حفاظت از آب آگاه کنيد .از
خريد اسباب بازيها و سرگرميهايي که به يک جريان ثابت آب
نيازدارند ،خودداري نماييد.
 -10هنگام استفاده از دستشويي شير آب را به طور مداوم باز
نگذاريد چون جريان دايم آب موجب هدرروي آن ميشود.
 -11اگر دوش حمام شما طي کمتر از  20ثانيه يک ظرف چهار
ليتري را بتواند پر از آب کند؛ در آن صورت حتما آن را با يک
سردوش کاهنده مصرف تعويض کنيد.
 -12براي نظافت حياط به جاي مصرف آب بهتر است از جارو
استفاده شود.
 -13درباغچه خانه ،درختان ،بوتهها و چمنهاي بومي و مقاوم به
خشکي که به آب کمتري نياز دارند و تحمل ماههاي گرم تابستان
را دارند ،بکاريد.
 -14تمام شيلنگها ،اتصاالت و شيرها را به طور مرتب کنترل کنيد
تا از نشتي آب جلوگيري شود.
 -15ضروري است براي اطمينان از سالمت لولهها و شيرهاي آب
آنها مرتبا کنترل شوند.
 -16در مواقع جايگزيني يا افزودن گل و گياه در باغچه خانه ،گياهي
را انتخاب کنيد که آب کمتري مصرف کند؛ به اين طريق ساالنه
 2200ليتر آب براي هر گياه قابل صرفه جويي خواهد بود.
 -17ازنصب سيستمهاي آب تزييني اجتناب کنيد .مگر اينکه آب
در سيستم بازيافت شود .همچنين سيستم را درجايي نصب کنيد که

تلفات کمي در اثر تبخير و باد داشته باشيم.
 -18لولههاي آب منزل خود را عايق بندي کنيد .عايق کاري لولههاي
اب گرم ،روشي است که هدررفتن آب را قبل از خروج آب گرم
کاهش ميدهد.
 -19لوله هاي آب گرم را عايق بندي کنيد تا براي رسيدن آب گرم
به شيرآب ،الزم نباشد آن را بي جهت باز بگذاريد.
 -20هرگز آبي را که ميتوان به مصارفي نظير آبياري يا شستشو
رسانيد ،فاضالب حساب نکنيد.
 -21ماشينهاي لباسشويي مقدار زيادي آب مصرف ميکنند .اگر از
تعداد دفعات کاربرد ماشين لباس شويي بکاهيد ،عمال در مصرف
آب صرفه جويي کردهايد.
 -22يک بطري پر از آب يا يک کيسه نايلوني پر از شن و کامال در
بسته را در مخزن توالت فرنگي يا فالش تانک قرار دهيد تا مصرف
آب را در هربارکشيدن سيفون کاهش دهيد.
 -23آب خنک مورد مصرف خود را همواره دريخچال نگهداريد تا
مجبور نباشيد شير آب را براي مدتي باز بگذاريد تا آب خنک شود.
 -24براي نوشيدن آب به جاي آنکه شير آب را مدت زيادي باز
بگذاريد ،بهتر است ابتدا چند قطعه يخ در ليوان قرار دهيد و سپس
شير آب را باز کنيد.
 -25به کودکان آموزش دهيم تا با بستن بهموقع شير ،از هدر رفتن
آب جلوگيري نمايند.
 -26مي توان از آبي که براي شستن سبزيها و دست و صورت
استفاده ميشود ،به وسيله لوله کشي و هدايت آن به سمت فالش
تانک ،هدايت در توالت استفاده نمود.
 -27فالشتانکهايي که نشتي دارند ،آب را به داخل کاسه توالت
هدر ميدهند.
 -28به جاي شستن اتومبيل با شيلنگ آب ،از يک سطل آب هم
ميتوان استفاده کرد.
 -29درحالي که کمبود آب در شهر احساس ميشود ،لزومي به
شستوشوي پيادهروي مقابل مغازه و منزل نيست.
 -30هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختماني بخواهيد از آب
تصفيه شده استفاده نکنند.
 -31زماني که سرگرم آب دادن باغچه و گلهاي منزل هستيد با
شنيدن صداي زنگ تلفن يا زنگ در بهتر است ابتدا شير آب را
ببنديد و بعد به آنها پاسخ دهيد.
 -32تا حد امکان از آب شرب براي فضاي سبز استفاده نشود .باغچه
را در شب يا صبح زود آبياري کنيد تا از تبخير آب جلوگيري شود.
 -33نصب کولر در سايه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگيري از
نشت آب کولرهاي آبي ،باعث صرفهجويي زيادي در مصرف آب ميشود.
 -34زماني که به مسافرت ميرويد ،ضروري است شير فلکه بعد از
کنتور آب را ببنديد تا از وقوع هرگونه حادثه پيشگيري شود.
 -35در مراکز آموزشي و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدوديت
منابع آب و روشهاي صرفه جويي آن را آموزش دهيم.
 -36کارکرد کنتور در زماني که همه شيرهاي آب بسته است ،دليل
تلف آب از لولههاي داخل ساختمان ميباشد که در نتيجه آن ،مقدار
زيادي آب به هدر رفته و هزينه گزاف آن را شما خواهيد پرداخت.
 -37در محل کار ،کارکنان را به صرفهجويي در مصرف آب
تشويق نماييد .همچنين پيشنهاد کنيد گرايش به حفاظت از آب در
فعاليتهاي عملي و دورههاي آموزشي آنها گنجانده شود.
 -38گروههاي فرهنگي ،غير دولتي را به ايجاد و ارتقاي فرهنگ
حفاظت از آب در ميان کودکان و بزرگساالن تشويق کنيد.
 -39هرگونه اتالف قابل توجه آب ،شکستگي لولهها و هدر رفتن
آب در هر نقطه را به تلفن  122اطالع دهيد.
 -40تعويض واشر شير آب براي جلوگيري از چکه کردن آب کار
دشواري نيست.

هنگام شستشوی حیاط از جارو کمک بگیریم تا آب کمتری مصرف شود.
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خود مراقبتی چشم
ت دهم

قسم

دکتر سیدفرزاد محمدی-هانیه دلشاد

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

کارتونیست :معصومه نیکبخت

خودمراقبتی حساسیت فصلی ملتحمه (ورم ملتحمه
بهاره) و دیگر حساسیتهای مزمن چشم
3

1
حساسیت اصوال بیمارى مزمنی است و بایستى با مراعات اصولى در
سبک زندگى خود و دستورات پزشک آن را کنترل نمایید .بسیارى
از حساسیتها در دورهاى از عمر فعال هستند و بتدریج از شدتشان
کاسته شده ،فروکش مىکنند؛ به عنوان مثال ورم ملتحمه بهاره غالبا
پس از طى دوره بلوغ و زیر  20سالگى برطرف مىشود.
هدف از درمان از بین بردن تمام عالیم نیست بلکه هدف کنترل
عالیم در حدى است که بتوانید زندگى روزمره بهنجارى داشته
باشید.

شنا در آب شور (دریا) مىتواند موجب تشدید عالیم شود .استفاده
از عینک شنا در همه حاالت توصیه مىشود.

2
صورت و چشم خود را در معرض باد ،گرماى شدید و آفتاب
مستقیم قرار ندهید (مانند سوار موتورسیکلت شدن یا درست مقابل
باد کولر قرار گرفتن) .در فضاى آزاد استفاده از عینک آفتابى پهن یا
عینکى که رو و اطراف چشمها را بپوشاند ،توصیه مىشود .تهویه
هوا با فیلتر و بخور سرد توصیه مىشود.

4
از مالش چشم اجتناب کنید؛ مالش چشم (در سنین  10تا  30سالگى)
در ایجاد بیمارى دیگرى به نام قوز قرنیه دخالت دارد .ضمنا باعث
تحریک واکنشهاى التهابى سطح چشم و تشدید عالیم مىشود .از
داروى مناسب تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید تا عالیم آزار
دهنده و تحریکى کنترل شوند .شستشوى صورت و چشم با آب
خنک و کمپرس سرد موجب تسکین عالیم مىشود .ضمنا مىتوانید
چشمها را با محلول شستشوى چشم (یا سرم شستشو) سرد شده
بشویید .چکاندن قطره اشک مصنوعى (خنک) نیز تسکیندهنده
است.
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یک چراغ روشن ،بهتر از صد چلچراغ خاموش است.

8

5
بعضى غذاها ،میوهها ،گرد و خاك و حیوانات خانگى (مانند کبوتر) و
گرده گلها مىتوانند موجب ایجاد حمالت بیمارى و تشدید عالیم
شوند .بایستى ارتباط شدت عالیم را با غذا یا میوههایى که تشدید
کننده هستند پیدا کنید و از همان موارد پرهیز کنید (بادنجان ،خربزه،
انگور ،گوجهفرنگى و کیوى موارد شایعترى هستند ).همچنین به
ارتباط تشدید عالیم پس از تماس با پشم ،پر ،بافتنىهاى دیگر،
شوره سر و مایت (حشره ذرهبینى شناور در غبار خانهها) توجه کنید.

شغل بایستى به گونهاى باشد که کمتر در معرض عوامل تحریککننده
محیطى مانند باد ،آفتاب ،خشکى ،گرد و خاك ،بو و گرده گیاهان
بوده ،فعالیت در محیطهاى بسته به فضاى آزاد ترجیح داده مىشود.

6
جارو کردن منزل و تماس با شویندهها مىتواند موجب تشدید عالیم
شود.

9
قطرههاى چشمى را مطابق نظر پزشک شروع ،ادامه و قطع نمایید.
مصرف بىرویه قطرههاي کورتون مىتواند خطر ابتالء به آب سیاه و
آب مروارید در پى داشته باشد.

7
ییالق-قشالق به مناطق مرطوب و خنک یا اسبابکشى به چنین آب
و هوایى در موارد شدید قابل توصیه است.

10
در صورتی که الگوى بیمارى شما فصلى ست (تشدید یا شروع
در انتهاى زمستان و آغاز بهار یا انتهاى تابستان و آغاز پاییز) ،کمى
زودتر ویزیت دورهاى پزشک را جهت پیشگیرى از حمله بیمارى
تنظیم کنید.
مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنیم.
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مهارت اهی زندگی

کودک و انجام تکالیف مدرسه

انجام تکالیف توسط دانشآموزان همیشه
معضلی برای پدران و مادران بوده است .آنها
معموال با بی حوصلگی به تکالیف مدرسه
خود رسیدگی میکنند .تاثیر رفتارهای والدین
بر نحوه رسیدگی کودک به تکالیف مدرسه
چگونه است ،بررسی وضعیت تحصیلی و
کنترل نحوه درس خواندن کودک نیازمند چه
مراقبتهایی توسط والدین است و چه نکاتی
را باید در نظر بگیرند.
بیشتر والدین و فرزندان ،از تکلیف خانه بیزارند.
البته والدین میدانند که بهترین روش برای
یادگیری مطالبی که کودک در مدرسه یاد گرفته،
تمرین کردن در خانه است.
بزرگترین معضل کودکان و والدینشان،
مقدار تکلیفی است که معلمها به کودکان
میدهند که معموال بیش از حد لزوم است.
از طرفی وقتی والدین تالش میکنند در
انجام دادن تکالیف به کودکشان کمک کنند،
مشکالت بیشتری پیش میآید.
در این مطلب کارهایی که والدین نباید
درخصوص مطالعه و نوشتن تکالیف
کودکان خود انجام دهند ،ارائه شده است.
نوشتن پاسخ صحیح
هرگز شما پاسخ صحیح سوالهای درسیشان
را ندهید؛ بلکه از آنها بخواهید که خودشان
روش حل تمرینشان را یک بار دیگر مرور
کنند( .مثال این سوال را یکبار دیگر ،مرور کن
تا ببینی ،واقعا درست جواب دادهای؟)
اما هرگز پاسخ سوالی را که نوشته پاک
نکنید یا جوابی برایشان ننویسید.
همه ما دوست داریم ،کودکانمان بهترین
باشند ،اما وقتی خطاهایشان را میپوشانیم،
معلم نمیتواند تواناییها و آموختههای آنها
را به درستی ارزیابی کند.
ارزش قایل شدن برای گفته های معلم
یادتان باشد که معلم ،رییس کالس است؛ او
به کالس و شرایط آن تسلط دارد.
ممکن است همه ما در گذشته ،مطالب
درسی خود را با روشی دیگر آموخته باشیم،
اما این دلیل نمی شود که روش های جدید،
غلط هستند.
روش معلم فرزندتان را جدی گرفته و از او
حمایت کنید .بدین ترتیب کودک تان ،گیج و
سرگردان نمی شود.
اصرار به درس خواندن
والدین ،کودکان خود را به انجام دادن
کارهای متفاوتی از جمله حمام کردن،
سرساعت خوابیدن ،تمیز کردن اتاق و
شستن دستها مجبور می کنند اما وقتی آنها
آنقدر بزرگ میشوند که به مدرسه بروند،
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پس میتوانند بفهمند که انجام دادن تکالیف،
فقط وظیفه خودشان است و نسبت به آن
باید احساس مسئولیت کنند.
وقتی کودکتان به دلیل درس نخواندن ،نمره
بدی میگیرد ،باید با شنیدن سرزنش از معلم
خود ،درس الزم را بگیرد.
شما تنها باید از دور روی نحوه درس
خواندنش نظارت داشته باشید اما مدام به
دنبالشان راه نیفتید و به آنها اصرار نکنید که
تکالیفشان را بنویسند.

نشان میدهند ،کودکان در مدرسه چقدر از
درسهای شان را یاد گرفتهاند.
البته گاهی بی دقتیهای کودکان در مدرسه
باعث میشود که نمرات کامل نگیرند.
وقتی کودکی نمره بسیار بدی میگیرد ،بدین
معناست که باید به کارهای او بیشتر توجه کرد
و علت گرفتن چنین نمرهای را بررسی نمود.
هرگز او را با دیگری مقایسه نکنید
هرگز عملکرد کودکتان را با کودک دیگر
مقایسه نکنید.

جایزه بی مورد
انجام دادن تکالیف بخشی از وظایف کودکان
و بخشی از زندگیشان است.
البته کودکانی که تکالیف خانهشان معقول
است و وقت هم برای بازی کردن پیدا
میکنند ،خوش شانس هستند.
با این حال فکر نکنید که نوشتن مشق و
خواندن درس کار خیلی مهمی است که آنها
را مستحق جایزه گرفتن میکند.
آنها باید بفهمند که نوشتن تکالیف ،وظیفه
روزمرهشان است و باید به آن توجه نشان
دهند.
کمک منطقی
اگر قصد دارید به کودکتان که درسی را
خوب متوجه نشده است ،آموزش دهید،
مراقب باشید ،درست عمل کنید.
شما فقط باید با او همفکری کرده و او را
تشویق کنید .او باید برای درک محتواهای
درسیاش ،فکرش را به کار اندازد و خودش
به نتیجه برسد.
هرگز خودتان تمرینهای او را به منظور آموزش
او حل نکنید؛ بلکه فقط راهنماییاش کنید.
نمرات کالسی
فهمیدن درسها به مراتب از نمره خوب
گرفتن ،مهمتر است اما نمرات است که

همه ما انسانها ویژگیها و استعدادهای
متفاوتی داریم و نباید کودکان خود را اگر نسبت
به دیگران بهتر عمل نمیکنند ،سرزنش کنید.
بهترین کاری که میتوانید انجام دهید،
یادآوری استعدادها و تواناییهای اوست و
اینکه با کمی تالش میتواند از استعدادهای
خود بهترین استفاده را کند.
مقایسه کودک با دیگری فقط روحیه او را
از بین میبرد و هیچ فایدهای برایش ندارد.
به او اجازه ندهید چند وظیفهای باشد
مسلما همه ما زمانی را تجربه کردهایم که
خواستهایم ،چند کار را همزمان انجام دهیم
و بعد متوجه شدیم این روش ،برای از بین
بردن کیفیت کارها بسیار مطمئن است.
شاید برخی از افراد بتوانند ،چند کار را
همزمان و به بهترین شکل انجام دهند.
اما بهترین روش کار ،انجام دادن کارها به
صورت تک تک است.
هر کاری که تمام شد ،به سراغ کار بعدی
بروید .این ویژگی را در کودکتان هم
نهادینه کنید.
به او بگویید که نمیتواند هم تلویزیون
تماشا کند و هم درس بخواند؛ برای اینکه
او در درسهایش پیشرفت کند ،باید تمرکز
کافی داشته باشد.

صرفه جویی در مصرف آب ،نشانه رشد فکری و مذهبی است.

با کودک بد رفتار چه کنیم؟
• وقتی کودک بد رفتاری میکند چه باید کرد؟
قبل از هر اقدامی باید از علت بدرفتاری کودک آگاه شویم ،بعد
اقدامی برای برخورد با این «چرا» صورت دهیم.
سه سوال از خود بپرسید:
 )1این رفتار جزو کدام دسته از رفتارهاست؟
 )2برای رسیدن به چه هدفی چنین رفتاری میکند؟
 )3در چه موقعیتی قرار دارم و میزان اقتدارم چه قدر است؟
 )4من باید چه تکنیکی را به کار ببرم؟
سپس:
 -1از میان برداشتن وسوسهها :اشیا شکستنی را از دسترس کودکان
دور نگه داریم ،روی پریزهای برق را حفاظ بگذاریم.
 -2پرت کردن حواس کودک :این امر در کودکان کم سالتر بسیار
موثر است.
 -3عالمت دادن (کالمی و غیر کالمی) اشارات کالمی را با فاعل من
شروع کنیم .اشارات غیر کالمی مانند اشاره دست ،گذاشتن انگشت
بر لب به نشانه سکوت و غیره.
 -4یادآور شدن :کودکان موجودات فراموشکاری هستند ،اغلب فقط
با یادآوری میتوان رفتار کودک را تغییر داد.
 -5گوشزد کردن :با استفاده از اخطار دادن مثال اگر یک بار دیگر
این کار را بکنی...
 -6نادیده گرفتن :با نادیده گرفتن مسائل جزیی و بی اهمیت
انرژیمان را برای کارهای مهمتر حفظ کنیم.
 -7تحسین کردن :تغییرات مثبت در کودکانتان را تشویق کنید،
هرچند آن تغییر جزیی باشد.
 -8جبران خسارت :کودکی که شیرش را به زمین میریزد ،وادار به
تمیز کردن کنیم.
 -9خویشتنداری و آرامش :کودک را به اتاق خودش بفرستیم تا
آرامش پیدا کند ،البته این فرستادن به اتاق تنبیهی نباشد.
 -10محدودیت :اگر کودک از امتیاز خود سوء استفاده کرده ،امتیازی
را که به او داده شده محدود یا کم کنیم.
 -11تامل و تعمق :از کودک بخواهیم فکر کند چه کاری میتوانسته
انجام دهد که این اتفاق نیفتد.
 -12به جای طرح شکایت خواسته خود را مطرح کنیم.
 -13روش حل مساله :این مهارت میتواند در برخورد با مسائل نظم
آموزی بسیاری از مشکالت ما را بر طرف نماید.
به کمک این روش ،اول باید مساله را بیان کنیم و از خود بپرسیم
اصوال مساله چیست؛ سپس تا حد امکان راه حلهای مختلف را پیدا
کنیم؛ در این مرحله به خوب و بد بودن راه حلها کاری نداریم و
گاهی حتی یک ایده بد میتواند منجر به یک ایده خوب شود .سپس
راه حلها را بررسی میکنیم و یکی از آنها را بر اساس اینکه کدامیک
بهتر است انتخاب میکنیم و اجرای آن را در دستور کار خود قرار
میدهیم؛ اگر راه حل انتخابی به ما پاسخ درست داد که مشکل ما
برطرف شده ،وگرنه بقیه ایدهها را بررسی و آنها را اجرا مینماییم.
 -14مجازات :هدف از مجازات این است که بچهها دیگر رفتارشان
را تکرار نکنند و همچنین پیامد رفتارشان را تحمل نمایند؛ البته
تحمل پیامد ،اقدامی آموزشی است و به کودک میآموزد چرا
رفتارش خوب نبوده است.
انسان موجود ناقصی است که به سمت کمال حرکت میکند و در
این راه چارهای جز اشتباه نخواهد داشت .اگر ما با کار بدی مثل
زدن ،در صدد تنبیه کودک خود باشیم به او این پیغام را خواهیم داد

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

که کار بد ،بد نیست و من اگر کار بدی انجام دهم تنبیه میشوم.
تنبیه مشکالتی را در پی دارد مانند در صورتی که تنبیه کننده نباشد
ممکن است کار غلط دوباره انجام شود.
البته گاهی هم مجبور هستیم به خاطر حفظ سالمتی کودک «نه» را
انتخاب کنیم .میتوانیم در حالی که لحن محکمی در گفتن «نه» به
کار میبریم ،همچنان مهربان و پر محبت باشیم؛ چون بچهها باید
با اشتباهات خود روبهرو شوند ،باید مستقیما به آنها گفت که کار
اشتباه را تکرار نکنند.
در مجازات کردن کودک سه سئوال اساسی وجود دارد که باید از
خودتان بپرسید:
 -1آیا معنیدار است؟ یعنی پیامدی را که انتخاب کردهایم رابطه
مستقیم با رفتار کودک دارد؟
 -2آیا کودک را
پاسخگو میکند؟
مسئولیت اصالح
را به دوش کودک
میگذارد؟
 -3آیا شئونات همه
را حفظ خواهد
کرد؟ کودک تحقیر
نشود.
با خشم کودکان
چگونه رفتار کنیم
تعیین کننده اصلی
رفتار ما ،ساختار
شخصیتی ماست؛
اگر طی دوران
کودکی یاد گرفته
باشیم با ابراز خشم
به خواستههای خود برسیم در بزرگسالی نیز از همین شیوه استفاده
خواهیم کرد.
معموال بچه ها به دو دلیل عصبانی میشوند:
 -1ناکامی
 -2عصبانیت آموخته شده
بچهها به مرور یاد میگیرند که میتوانند با کج خلقی به آنچه
میخواهند برسند؛ هر چه والدین در برابر این کج خلقیها بیشتر
تسلیم شوند احتمال بیشتری دارد کودکان از این روش برای رسیدن
به خواستههایشان استفاده کنند .بررسی کنید کودکتان:
• در چه زمانی
• تحت چه شرایطی
• در برابر چه کسانی
• با چه محرکهایی کج خلقی میکند.
به رفتارهای آزار دهنده او بی اعتنایی کنید و به او بگویید که به جای
کج خلقی چگونه میتوانست بهتر رفتار کند و رفتار درست را برای
او اجرا کنید و از او بخواهید آن را اجرا نماید .پس از اینکه کودک
رفتار مناسب را انجام داد به او پاداش دهید.
به او بگویید اگر بدون کج خلقی و با گفتوگو به شما بفهماند که
از چه چیزی ناراحت است خیلی از او خشنود خواهید شد؛ در
صورت پرخاشگری کودک حتما باید از تکنیک وقفه یا اتاق تنهایی
استفاده کنید.

ما آب را از پدرانمان به ارث نبردهایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفتهایم.
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مدیریت شایعه سازمانی
شایعه یا همان دروغ بزرگ اجتماعی یکی
از معضلهای اخالقی جامعه بشری است؛
با توجه به نقش سازمانها در جوامع بشری،
این معضل در سازمانها ،نقش مهمی ایفا
میکند؛ بهطوریکه گاهی عدم کنترل صحیح
آن ،فجایع زیانباری را در پی خواهد داشت
لذا شناخت این پدیده و مدیریت آن بسیار
مهم خواهد بود.
در هر سازمان ،دو دسته از ارتباطات وجود
دارد که شامل ارتباطات رسمی و غیررسمی
میشود .شبکه ارتباطات غیررسمی را اگرچه
نمیتوان بهطور کامل شبکه شایعهساز
نامگذاری کرد ولی بخش قابلتوجهی از
ماهیت و محتوای ارتباطات غیر رسمی
را شبکه شایعهساز تشکیل میدهد .شايعه
پيامي است كه بهطور غيررسمي و معموال
دهان به دهان (چه بهصورت واقعی و چه
به صورت مجازی) منتقل ميشود و به
موضوعي مربوط ميشود كه تحقيق در
صحت و سقم آن مشكل است .شايعه شامل
اطالعاتي ميشود كه براي مردم اهميت
دارد و در موقعيتهايي رواج مييابد كه
مردم مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از
منابع موثق دريافت كنند .شايعه ميتواند در
زمينههاي مختلفي مانند:
تصميمگيريهاي كالن جامعه ،انتخابات،
انتصابها ،استخدامها ،جابهجاييها،
اخراجها ،پارتيبازيها و غیره نقش
ایفا کند .شايعه گونههاى متفاوتى دارد؛
شايعههاى گذشتهنگر که اشاره ضمنى
به حوادث گذشته دارد و شايعههاى
آيندهنگر يا پيشگو که از آينده خبر مىدهد،
شايعههايى که براى مبارزه با گروههاى
خاص بهطور سازمان يافته منتشر مىشوند
و شايعههايى که ظاهرا خود به خود در
شرايط آشفتگى اجتماعى رواج مىيابند،
شايعههايى که نتيجه پرواز بىحد و حصر
قوه تخيل است و شايعههايى که شامل
اخبارى با موضوعاتى منطقى و واقعى
است .اين تفاوتها ما را ملزم مىسازد به
تعريف و طبقهبندى شايعهها و جايگاهشان
در حوزه رفتار جمعى بپردازیم.
قانون شايعه
شایعه ،یک مولد اجتماعی و روانی با ابعاد
گسترده میباشد که ابعاد مختلف آن در
زمانهای بحرانی (مثل جنگ) حالتی به
مراتب حادتر و وخیمتر به خود میگیرد.
نکته مهم این است که هیچ گاه محافل
شایعهپراکنی از بین نمیرود و نمیشود از
وجود آنها چشمپوشی یا آن را سرکوب
24
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کرد .بهترین عکس العمل این است که
چگونه میتوان از وجود شایعات بهترین
بهرهبرداری را کرد .در مواجهه با شایعه
دو عامل ابهام و اهمیت ضرورت دارند و
وجود شایعه بدون یکی از این دو عنصر
محال است؛ به عبارتی اگر شایعه را با
حرف  Rنشان دهیم ( )Rumorفرمول
شدت شایعه را میتوانیم به این شکل بیان
کنیمR=I*A :
 Iکه حرف اول کلمه  Importanceبه
معنای اهمیت و  Aکه حرف اول کلمه
 Ambiguityبه معنای ابهام است از
حاصلضرب آنها شایعه شکل میگیرد؛ به
عبارتی هر گاه اهمیت موضوع یا ابهام آن
برابر صفر باشد شایعه وجود نخواهد داشت.
بنابراین اگر حادثه مهمی در یک سازمان یا
جامعه اتفاق بیفتد چنانچه اخبار دریافت
شده مربوط به آن اتفاق ناقص باشد یا در
هالهای از ابهام باشد ،شایعه رواج مییابد و
هر گاه ابهام و اهمیت در باالترین حد خود
باشد باروری شایعه شگفتانگیز خواهد
شد.

شایعه ،یک مولد اجتماعی
و روانی با ابعاد گسترده
میباشد که ابعاد مختلف آن
در زمانهای بحرانی حالتی
به مراتب حادتر و وخیمتر به
خود میگیرد
شكلگيري شايعه :در انتقال شايعه سه عمل
ادراك ،به حافظه سپردن و گزارش كردن
از فردي به فرد ديگر طي ميشود .به اين
ترتيب شايعه از مراحل اوليه شكلگيري تا
تبديل آن به گزارش نسبتا ثابت با سه روند
اصلي زير ارتباط دارد:
 -1تسطيح :حذف برخي جزییات كه به نظر
ناقالن شايعه ،كماهميت تلقي ميشود.
 -2برجستگي :برخي جزئيات در
طي جريان انتقال شايعه پايداري قابل
مالحظهای دارند.
-3همانندسازي :ناقالن شايعه براساس منافع
خويش موضوع شايعه را قابل فهم ميكنند.
انواع شايعه :پژوهشگران براي تقسيمبندي
شايعه تالشهاي فراواني كردهاند ،ولي
نتوانستهاند تقسيمي فراگير به دست آورند
كه در همه جا قابل استفاده باشد .حال به سه
نوع آن كه در جوامع امروز بیشتر رواج دارد

فرشاد تقیزاده
مسئول دفتر ریاست

اشاره ميكنيم:
 .1شايعههاي خزنده :شايعههايي كه به آرامي
منتشر ميشود و مردم آن را بهطور پنهاني و
پچپچ كنان و در گوشي به يكديگر منتقل
ميكنند و نهايتا در همه جا پخش ميشود،
مثال شايعاتي كه در مورد انتصاب مدير يك
قسمت پخش ميشود.
 .2شايعههاي تند و سريع :شايعههايي است
كه چون آتش به خرمن ميافتد .اين نوع
شايعهها در زماني كوتاه ،گروه وسيعي را
تحتپوشش ميگيرد .براي مثال ميتوان
شايعاتي را كه از طريق پیامک ارسال ميشود
ذكر كرد.
 .3شايعههاي شناور :اينگونه شايعهها هر
گاه شرايط را مساعد بيايد قوت ميگيرد و
در غير اينصورت مخفي ميماند تا موقعيت
فراهم شود ،مثال شايعات گرانشدن کاال در
شب عيد يا شايعات انتخابات.
راهكارهاي مدیریت شايعه در سازمان :با
مطالعه صحيح شايعه ميتوان راهكارهاي
عملي خوبي را براي مديريت و كنترل آن
پيدا كرد .بنابراین به تناسب سمت و سو
و هدف شايعه ،میتوان موارد زیر را برای
مدیریت شایعه در سازمان پیشنهاد داد:
 -1شناسایی ،جمعآوری و کنترل ابزار و
سامانههای پخش شایعه در سازمان
 -2ایجاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم ،بین
خود و مخاطبان شایعه و اقدام مناسب و
موثر در کاهش تعارضات
 -3مشخص کردن قسمتهای درست
و غلط شایعه و اطالعرسانی از طريق
رسانههاي مورد اعتماد جامعه
 -4هدايت و تقویت آموزشهاي گوناگون
سازمانی به صورت علمي و سامانهاي
 -5نظارت بر استخدام و انتصاب کارکنان و
مديران در سطوح مختلف سازمان و تقویت
روابط بر ضوابط در فرآیندهای کاری.
فراموش نکنیم شایعه جنبههای مثبتی هم
دارد مثل مکانیزمی برای کاهش استرس
یا ارزیابی عکسالعمل کارکنان قبل از
انتشار اخبار رسمی و همچنین وسیلهای
برای تخلیه احساسات یا ایجاد جذابیت
در محیط .براى کنترل و درمان هرچه
بهتر شايعات مناسب است که مرکزى
تحت عنوان مرکز مطالعات شايعه يا
«شايعهسنجي» در سازمان ايجاد شود تا
به تحقيقات علمى و آمارى اين موضوع
و ارائه راههاى درمان شايعات بپردازند.
آموزشهاى عمومى نيز جزیى از شرح
وظايف اين مرکز مىتواند باشد.

آب مایه سالمتی است.

چگونه خبر بد را به بیمار بگوییم؟
در حرفه پزشکی شاهد بیماریهای ناعالج،
بیماریهای تهدیدکننده زندگی ،قطع اجباری
عضو و غیره هستیم که این موضوع بخشی

پیش رفته یا کاری از دست ما بر نمیآید بلکه
بگوییم درصدی موفقیت نیز وجود دارد ،زیرا
آگاهی بخشی ،امیدواری و روحیه بخشی از

تفکیکناپذیر از حرفه پزشکی ،بیمارستانها
و بیماران است.
در ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر
شاهد سرطانها ،بیماریهای ناعالج،
آلزایمر ،ایدز ،سوانح رانندگی ،قطع عضو
و بیماریهای گوناگون دیگری هستیم که با
توجه به فرهنگ کشور ،شرایط بیمار ،خانواده
بیمار و مسائل گوناگون حقوقی ،اخالقی و
آگاهی بخشی و امید به بیمار به دور از امید
واهی و همچنین ارائه اطالعات و دانش
صحیح نیازمند دانشی است که باید پزشکان
آن را فرا بگیرند.
در بحث درمان نیز بیماران حق دارند برای
تصمیمگیریهای آینده ،اطالعات الزم را
داشته باشند؛ بویژه در کشور ما نیز بر اساس
مبانی فرهنگی ،مذهبی و حقوقی از قبیل
ادای دین ،وصیت ،نذورات و غیره باید
دانش اطالع دادن خبر بد به بیمار ،خانواده و
سایر افراد مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد.
تمایل بیماران به آگاهی از بیماری ،دشواری
کار و شواهد بالینی در بحث دادن خبر
بیماری بد باید مد نظرقرار بگیرد و با
امیدواری آگاهانه به بیمار و خانواده بیمار
آنها را نسبت به بیماری ،مراحل بیماری و
روند درمان آگاه کرد.
تکنیکهای تعویض گفتمان در خبر بد دادن
بسیار مهم است؛ به عنوان مثال در مواجه
مبتالیان سرطان نگوییم  ۹۰درصد بیماری

سوی پزشک به بیمار در کیفیت زندگی در
ماههای باقی مانده عمر حائز اهمیت است.
برخی بر این باورند که پزشکان در مواجهه با
بیماری ناعالج بیماران ،اضطرابی ندارند که
در مطالعات توصیفی ۴۲درصد پزشکان پس
از اطالع خبر بد دچار اضطراب و تشویش
میشوند که این اضطراب ساعتها و گاهی
بیش از سه روز طول میکشد.
طی این تحقیق  ۷۵درصد از بیماران اظهار
کردهاند ،آگاهیبخشی از سوی پزشک معالج
در افزایش امید به زندگی آنها مفید است و
ترجیح آنها آگاهیبخشی و دادن خبر بیماری
از سوی پزشک معالج است و اگر خبر
بیماری از سوی همراه بیمار یا کادر درمان
به غیر از پزشک مطرح شود ،شاهد نتیجه
مطلوب در همراهی ادامه درمان ،امید به
زندگی بیمار و اثربخشی الزم نخواهیم بود.
نبود آموزش در زمینه دادن خبر بد به بیمار،
عدم وجود راهکار و تشخیص در این زمینه،
دشواری در مدیریت هیجانات در دادن خبر
بد ،بار ناشی از پذیرش مسئولیت خبر بد،
نگرانی از دلسرد و ناامیدی بیمار در مراحل
درمان ،ترس از ارزیابی منفی و ترس از
مواجهه با مرگ ،از موانع دادن خبر بد از
سوی پزشک به بیمار محسوب میشود.
مطالعات نشان داده از سوی دیگر اصول
اخالق پزشکی چون بیمار محوری،
رازداری ،پیشرفت علم پزشکی و امید به

هر لیتر روغن موتور بیش از یک میلیون لیتر آب را غیر قابل استفاده میکند!

بهبود در بسیاری از بیماریها ،تمایل بیماران
به دانستن در مورد وضعیت خود ،تحکیم
زیربنای اعتماد بین پزشکان و مریض،
افزایش رضایت بیماران و کاهش رخداد
مشکالت قانونی دالیل توجیه کنندهای برای
دادن خبر بد به بیماران تلقی میشود.
بر اساس مطالعات دادن خبر بد باید متناسب
با شرایط بیمار به صورت تدریجی باشد
و ارزیابی درک بیمار از شرایط ،تشخیص
ترجیح شنونده و همراهان از خبر بد ،میزان
تمایل بیمار به شنیدن خبر بد ،آگاهیبخشی
در ویزیتهای ثانویه و نه ویزیت اولیه و
در گام اول ،میزان آمادگی پاسخگویی به
سواالت از سوی پزشک معالج ،قرار گیری
موقعیتی بیمار و پزشک نیز در دادن خبر بد
حائز اهمیت است و باید پزشکان از این
موارد دانش الزم را داشته باشند.
رک گویی در خصوص بیماری ناعالج در
گام اول برای بیماران کار خوبی نیست و
نباید این کار را انجام داد ،باید بگوییم تمام
سعی خود را میکنی م و امیدواریم که شما
هم بهبود پیدا کنید.
پزشک نباید از درمان شانه خالی کند بلکه
بزرگترین وظیفه پزشک کنترل درد ،همدلی
و مشارکت فعال از گام اول و تا آخرین
مراحل زندگی بیمار است که نقش و حضور
مددکاران نیز دوشادوش پزشکان در این
مرحله پررنگ است.
توجه به هیجانهای بیمار ،پاسخ همدالنه،
سکوت معنادار پزشک ،تشریح علم روز و
موفقیتهای پزشکی در درمان بیماریها،
شنیدن فعال ،نیایش و امید معنوی ،قضاوت
نکردن بیمار ،توضیح روند درمان و پیگیری
مجدد از سوی پزشک همراه با امید و آگاهی
از سوی پزشک معالج در کنار مشاوره
مددکاران از موضوعاتی است که پزشکان
باید در اطالع دادن خبر بد استفاده کنند.
تاکنون واحد خاصی در رابطه با دانش اطالع
دادن خبر بد به بیمار از سوی پزشکان تبیین
نشده است و امیدواریم که دانشگاههای کشور
و آموزش پزشکی این موضوع را مد نظر قرار
بدهند ،زیرا یکی از حقوق بیمار ،آگاهی
از بیماری و مراحل درمان همراه با اعتماد
سازی ،آگاهی بخشی و امید به زندگی عالمانه
از سوی پزشکان است که این موضوع در
کشور ما نیازمند کسب دانش و آگاهی است
و امیدواریم با فراگیری این دانش ،شاهد
افزایش کیفیت و امید به زندگی بیماران و
ارتقای نظام سالمت باشیم.
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جوان سازي با ليزر

جوانسازي با ليزر ،یک روش درماني است كه به كاهش چين و
چروك صورت و درمان ناهنجاريهای پوست مثل لك و جوش
صورت كمك میکند.
در اين تكنيك ،اشعه نور به صورت ضربهاي و متمركز به طور مستقيم
بر پوست صورت ناهنجار وارد ميشود و به طور خيلي دقيق و حساب
شده اليه به اليه از پوست برداشته ميشود .اين روش با نامهاي ديگري
مانند پوست سازي با ليزر و پوستهبرداري با ليزر نیز خوانده میشود.
کسانی که خطهاي كم عمق يا چين و چروك دور چشم ،دهان و
پيشاني دارند یا لك ناشی از جوش يا اينكه نتیجه خوبي از ليفت
صورت نگرفتند ،كانديداي خوبي براي اين تكنيك هستند.
اگر روی پوست شما جوش وجود دارد يا داراي پوست بسيار تيره
هستید ،اين روش مناسب نيست ،همچنين اين تكنيك براي تركهاي
ناشی از زايمان هم مناسب نيست.
براي جوانسازي با ليزر معموال از دو متد استفاده ميشود،
دياكسيدكربن و اربيم؛ هر ليزر سلولهاي آسيب ديده پوست را تا
چند اليه بازسازي ميكند.
سالهاي زيادي هست كه از اين روش براي درمان عارضههاي پوستي
مانند چين و چروك ،لك زخم (جاي زخم) ،زگيل ،غدد چرب بزرگ
روي بيني و بقيه عوارض پوست استفاده ميشود.
آخرين مدل جديد دستگاه ليزر  CO2بازسازي پوست ،از ضربههاي
خيلي كوتاه و تند با اشعه سبك ( )ultraplusاستفاده ميكند يا از
اشعههاي متوالي به داخل پوست با حداقل گرما و آسيب فرستاده
و تمام پوستهاي آسيب ديده را از بين ميبرد .دوره درمان معموال
دو هفته است.
جوانسازي با اربيم ( )Erbiumليزر اليهبرداري از پوست ،برداشت
خطوط عميق تا حد متوسط در صورت ،دست و گردن میباشد؛ يكي
ديگر از خواص ليزر اربيم براي جوانسازي اين است كه با حداقل
آسيب به بقيه پوست اطراف محل مورد نظر عمل ميكند؛ در اين
نوع ليزر عوارض جانبي مثل ورم و قرمزي پوست به حداقل ممكن
ميرسد و در نتیجه دوره درمان نسبت به ليزر  CO2كوتاهتر ميباشد و
گاهي به كمتر از يك هفته كاهش ميیابد.
ميتوان با پزشک در مورد دوره بهبودي مشورت كرد .اگر شما داراي
پوست تيره هستيد اين نوع ليزر بيشتر مناسب شما است و نتیجه بهتري
خواهيد گرفت.
اگرسابقه تبخال يا تاول دور دهان وجود دارد ،ليزر باعث تحریک
آن ميشود .قبل از جراحي دارو يا تقويت كنندهاي كه تاثيري بر لخته
شدن خون مثل اسپرين ،ايبوبروفين يا ويتامين  Eبه مدت  ١٠روز
مصرف نشود.
سيگار بايد دو هفته قبل و دو هفته بعد استعمال نشود .سيگار باعث
طوالني شدن دوران بهبودي خواهد شد.
میتوان قبل از لیزر آنتي بيوتيك براي جلوگيري از هرگونه عفونت
باكتري احتمالي حتي يا آنتي ويروس جهت افرادی که مستعد تبخال
و جوش هستند تجویز کرد.
عموما جوانسازي با ليزر يك عمل سرپايي است كه احتياج به بستری
در بيمارستان ندارد.
پزشک ميتواند كه درمان را در يك منطقه كوچك يا يك خط چروك
دور چشم ،دهان و پيشاني انجام بدهد یا اينكه تمام صورت را درمان كند.
جهت انجام لیزر از بیحسی موضعی براي مناطق كوچك و بیحسی
تزریقی براي تمام صورت استفاده میشود.
بايد قسمتهاي لیزر شده را  ٤تا  ٥بار در روز تميز شود ،بعد از آن از
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پماد و كرم روی موضع استفاده شود تا زخم بهبود پیدا کند .معموال
دوره درمان بين  ١٠تا  ٢١روز بستگي به نوع درمان طول خواهد كشيد.
ورم صورت بعد از جوان سازي با ليزر كامال طبيعي است.
گذاشتن كيسه يخ روي قسمتهاي لیزر شده در ساعات اوليه ( ٢٤تا
 ٤٨ساعات اوليه) كمك زيادي به كاهش ورم خواهد کرد.
ممكن است احساس خارش يا سوزن سوزن شدن براي مدت ١٢
تا  ٧٢ساعت داشته باشد؛ بعد از ٥تا ٧روز پوست خشك و پوسته
پوسته ميشود.
بعد از اينكه پوست التيام پيدا كرد ،میتوان از مواد آرايشي بدون چربي
استفاده کرد كه عارضه سرخ شدن پوست كه معموال بعد از دو تا سه
ماه كم ميشود را به حداقل برساند؛ بعد از لیزر ،احساس سبكي و
نازك شدن پوست ایجاد میشود؛ براي همين خيلي مهم است كه از
كرم ضد آفتاب جهت جلوگيري از اشعه فرابنفش  Bو  Aاستفاده شود،
جهت محافظت پوست در دوره بهبودی از كرم ضد آفتاب با اس پی
اف  30یا بیشتر همراه اكسيد دوزنگ استفاده میشود.
حتما بين ساعات  ١٠صبح تا  2بعدازظهر صورت بايد با كرم ضد
آفتاب پوشيده باشد .كاله لبهدار هم براي جلوگيري از صدمه خورشيد
كمك خوبي خواهد بود.
مرطوب نگه داشتن پوست جديد بعد از لیزر خيلي مهم است.
در صورتی که از كرمهايي كه داراي رتين  Aو اسيد گليكوليك استفاده
ميشده است ،ميتوان بعد از ٦هفته از لیزر در صورت اجازه پزشک،
مجددا شروع به استفاده از آن کرد.
وقتي پوست بعد از ليزر بهبود پيدا كرد ،ميتوان از مواد آرايشي براي
پنهان كردن قرمزي صورت كه بعد از ليزر ايجاد ميشود ،استفاده كرد.
محصوالت آرايشي با زير پايه سبز مخصوصا براي پوشش قرمزي
پوست مناسب است؛ چون كه قدرت خنثي كردن رنگ قرمز را دارند.
قرمزي پوست ناشی از ليزر پوست معموال بعد از دو تا سه ماه محو
ميشود ولي ممكن است نزديك به  6ماه طول بكشد تا كامال از
بين برود .معموال قرمزي پوست روي پوستهاي روشن بيشتر باقي
ميماند.
امكان زيادي وجود دارد كه افرادي كه پوست تيره دارند ،پيگمان
تيرهتر بگيرند .معموال استفاده از سفيد كننده قبل و بعد از ليزر احتمال
تيرگي پوست رو به حداقل ميرساند .دور نگه داشتن از اشعه مستقيم
با استفاده هر روز از كرم ضد آفتاب هم كمك خوبي خواهد بود.
اگرچه جوان سازي با ليزر قادر به ساختن توليد پوست زيبا نيست
ولي قدرت بهسازي ظاهر پوست را دارد.
ريسك احتمالي متد جوانسازي با ليزر ميتواند از اين قرار باشد؛
 سوختگي يا صدمه از طريق گرماي ليزر. اثر زخم به جا گذاشتن.تغیير رنگ پيگمانهاي پوست ،تيرهتر شدن پوست در پوستهايتيره.
پوست هاي روشن باعث فعال شدن بيماريهاي ويروسي مثلتبخال.
 عفونت باكتري مثل ميال كه جوشهاي كوچك سفيد هستند كهممكنه بعد از ليزر در زمان بهسازي ظاهر شود كه البته پزشک آن را
درمان خواهد كرد.
اين متد ليزر و جوانسازي يك روش لوكس و زيبايي هست كه
معموال بيمه هيچ مسئوليتي قبول نميكند؛ البته اگر بتوانيد بیمه را
متقاعد كنيد كه براي قصد درمان از اين روش استفاده ميكنيد ،در اين
صورت قادر به گرفتن هزينه از بيمه خواهيد بود.
میگویند جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود.

عالیم پیر شدن پوست

به نظر نمیرسد.
عالوه بر این ،کشیدن سیگار ،محیط سخت
و آلوده ،استرس ،کاهش وزن ناگهانی و
وراثت ممکن است باعث بروز آنها شود.
پوست خشک
پوست مرطوبتان ممکن است ناگهان
خشک و زبر شود که این نشانه پیری پوست
است؛ با گذر عمر ،پوست توانایی سابق را
در تولید چربی طبیعی نداشته و نمیتواند آن
را مثل گذشته صاف و مرطوب نگه دارد.
این باعث خشکی باالترین الیه پوست
میگردد .عالوه بر این ،با افزایش سن،
سرعت بازسازی سلولهای پوست کاهش
مییابد.
همچنین قرارگیری طوالنی مدت زیر نور
آفتاب ،استفاده بیش از حد از صابون و مواد
شوینده ،هوای خشک ،حمام آب داغ ،کم
آبی بدن ،سیگار و استرس باعث خشکی
پوست نیز میشوند.
افتادگی پوست
افتادگی پوست به دلیل کاهش خاصیت
کشسانی آن رخ میدهد .عامل دیگر
این است که پوست برخی از اجزای
مرطوبکننده خود را از دست میدهد.
درضمن ،تغذیه نامناسب ،اشعه آفتاب،
مصرف دخانیات ،کاهش و افزایش پی در
پی وزن و کمبود آب بدن از جمله مواردی
هستند که منجر به افتادگی پوست میشوند.
تغییر رنگ پوست
عوامل زیادی از جمله افزایش سن باعث
تغییر رنگ پوست میشوند .تغییر هورمونی

میشود .این تغییر رنگها معموال در نواحی
صورت ،بازوها و دستها قابل مشاهده
است.
گردن بوقلمونی
پوست گردن نسبت به دیگر جاهای
پوست بدن ،ظریفتر و نازکتر است؛ به
همین دلیل ،با افزایش سن ،زودتر خاصیت
کشسانی خود را از دست داده و باعث بروز
مشکلی به نام گردن بوقلمونی میشود.
در این حالت ،پوست گردن دچار افتادگی
و چین و چروک میگردد .مسائل ژنتیکی،
اشعه خورشید ،تغییر وزن پیدرپی در بروز
این مشکل تاثیرگذارند .برای مقابله با آن
روزانه از کرمهای مرطوب کننده و ضد
آفتاب با  SPFبیشتر از  30استفاده نمایید.
سیاهی زیر چشمها
کمبود چربی و کالژن باعث بروز سیاهی
دور چشمها میشود .این مساله با افزایش
سن نیز بیشتر شده و پوست نازک این ناحیه
را تیرهتر میکند.
منافذ بزرگ پوست
کاهش تولید کالژن باعث ایجاد حفرههای
بزرگ روی صورت شده و خاصیت
کشسانی آن را کمتر میکند.
پلکهای افتاده
با کاهش خاصیت کشسانی پوست اطراف
چشم ،پلکها دچار افتادگی میشوند.
پف زیر چشمها
گریه کردن زیاد ،مصرف مشروبات الکلی،
کمبود خواب و واکنشهای حساسیتی باعث
پف زیر چشمها میشود.

آب را آلوده نکنیم.
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علم پیوسته در حال گسترش است اما چیزی
که هنوز انسان با همه دانش خود ،نتوانسته
به آن برسد ،اکسیر جوانی و متوقف کردن
روند پیری است؛ با این حال ،اگر از پوست
به خوبی مراقبت کنیم ،میتوانیم روند پیری
پوست را آهستهتر کنیم.
به طور کلی ،عالیم پیری در تمام الیههای
پوست بروز میکند .بنابراین ،هر الیه پوست
به مرور تغییر کرده و در نهایت ،پیری به
صورت چین و چروک نمایان میشود.
پوستی که جوان به نظر میرسد؛ در حقیقت،
خاصیت کشسانی خود را حفظ کرده و
صاف و هموار میباشد؛ با گذر زمان ،از
میزان تولید کالژن و االستین کاسته شده و
در نتیجه ،خاصیت کشسانی پوست کم و
کمتر میشود.
این روند دلیل اصلی و اولیه پیری پوست
میباشد؛ عالوه بر این ترکیبی از مسائل
درونی و محیطی نیز ممکن است در تخریب
پوست نقش داشته باشند.
دو عامل مهم درونی در پیری پوست به
ترتیب ،عملکرد ضعیف سیستم گردش خون
بدن و همچنین مسائل ژنتیکی است.
همچنین برخی عوامل محیطی در پیری پوست
تاثیرگذارند مانند اشعه ماورابنفش خورشید،
آلودگی هوا ،سیگار ،مصرف مشروبات الکلی،
تغذیه ضعیف و ناسالم و همچنین عدم
رسیدگی الزم و مداوم به پوست.
گذر زمان وجود خود را روی پوست نشان
میدهد اما با انجام کارهایی میتوانید پوست
خود را جوانتر ساخته و جلوی پیری
زودرس آن را بگیرید.
چین و چروک پاکالغی گوشه چشم
چین و چروک گوشه خارجی چشمها اولین
نشانههای پیری پوست است .این چین و
چروک معموال در اواسط دهه  20زندگی
هر فرد پدیدار شده و با گذر زمان ،بیشتر
میشوند.
این عالیم در اثر کاهش میزان تولید کالژن
و االستین ایجاد میشوند .عالوه بر این،
قرارگیری طوالنی مدت و متناوب در
معرض اشعه خورشید ،مصرف دخانیات و
آلودگی نیز در تولید این چین و چروکها
نقش دارند.
چین و چروکهای پوست
چین و چروک در حقیقت همان خطوط
ریز و درشتی هستند که روی پوست در اثر
افزایش سن یا عارضه پیری زودرس ،ایجاد
میشوند.
این خطوط معموال حدود  25سالگی روی
پوست صورت ،بینی ،پشت دستها و روی

ساعدهای دست ،ایجاد میگردند؛ از آنجا که
با گذر زمان کالژن و االستین به اندازه کافی
تولید نمیشوند ،پوست مثل قبل هموار و
صاف نبوده و همانند گذشته جوان و شاداب

نیز باعث افزایش تولید مالنین شده و رنگ
پوست را تیره میکند.
همچنین استرس ،آفتاب سوختگی و اشعه
خورشید نیز باعث تغییر رنگ پوست

سوگواری و مراحل گذر ازآن

سوگواري يك تجربه استرسزا ولي شايع میباشد .همه ما در طول زندگی غم از دست دادن عزيزی را تجربه ميكنيم .شاید ما در
زندگي روزمره كمتر به مرگ فكر ميكنيم يا از آن صحبت ميكنيم ،شايد بدین دليل كه كمتر از پدربزرگ و مادربزرگهايمان با آن
مواجه ميشويم .براي آنها مرگ يك خواهر يا برادر ،دوست يا اقوام يك تجربه متداول بچگي يا نوجوانيشان بود .امروزه اين فقدانها
در سنين باالتري اتفاق ميافتد و ما شانس چنداني براي يادگيري در مورد سوگواری و چگونگی برخورد با آن نداريم.

http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/persianfarsi/bereavement.aspx

ما به دنبال هر فقداني سوگواري ميكنيم
اما اين مساله بعد از دست دادن يك عزيز
بسيار مهمتر است .ما غالبا براي كسي كه
مدتها ميشناختهايم سوگواري ميكنيم.
هرچند مردم به دنبال مردهزايي يا سقط
جنين يا از دست دادن نوزادان و بچههاي
كوچك نیز به همان شيوه سوگواري كرده
و نياز به همانقدر مراقبت و توجه دارند.
در ساعات و روزهاي اوليه به دنبال مرگ
يك فاميل يا دوست نزدیک ،بيشتر افراد
دچار بهت و شوك شده چنان كه نميتوانند
آنچه را که اتفاق افتاده باور كنند .اين قضيه
حتي در مواردي كه مرگ قابل انتظار هم
بوده ممكن است پيش آيد.
اين احساس كرختي يا بيحسي ميتواند
به نحوی در انجام تداركات مربوطه مثل
تماس گرفتن با اقوام و برنامهريزي مراسم
تدفین كمك كننده باشد؛ از سوی دیگر اين
حس غير واقعي اگر به درازا بكشد ميتواند
مشكل ساز باشد.
مراسم تدفین و یادبود به قبول تدريجي
واقعيت كمك ميكند .ديدن فرد درگذشته
يا شركت در مراسم تدفین اگر چه ممكن
است سخت و دشوار باشد ولي از طرفي
شيوهای برای وداع با عزيز از دست رفته
است .برخي اين مراسم را خيلي دردناك
میدانند و ممكن است از آن اجتناب كنند.
هرچند اين خود ميتواند باعث حسرت
و پشيماني عميق در آينده شود ولی اين
28
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بي حسي به زودي رنگ باخته و يك حس
وحشتناك بي قراري ،دلتنگي شديد و
جستجو براي عزيز از دست رفته جايگزين
ميشود .فرد سوگوار تمايل شديدی براي
يافتن عزيز از دست رفته احساس میکند؛
اين امر باعث اختالل در استراحت و تمركز
شده و خواب مناسب را نیز ممكن است
دشوار سازد.
برخي احساس ميكنند كه هرجا ميروند
عزيز از دست رفتهشان را ميبينند .برخي
در اين مرحله دچار احساس خشم میشوند
كه ميتواند نسبت به پزشكان و پرستاراني
باشد كه جلوي مرگ را نگرفتهاند يا نسبت
به دوستان و اقوامي كه به اندازه كافي
اقدامي انجام ندادهاند يا حتي نسبت به
خود عزيز از دست رفته به خاطر مردن و
تنها گذاشتن آنها باشد.
احساس شايع ديگر حس گناه و تقصير
است .مردم در ذهن خود تمام آنچه را كه
ميخواستهاند كه بگويند يا انجام بدهند
مرور مي كنند؛ حتي شايد به چيزهايي فكر
كنند كه شاید اگر طور ديگري انجام داده
بودند ممكن بود مانع مرگ عزیز از دست
رفته شود؛ البته مرگ معموال وراي كنترل
آدمی بوده و شاید الزم شود فرد سوگوار
را نسبت بدین واقعیت آگاه نمود .برخي
وقتی عزيزشان به دنبال یک بيماي دردناك
يا سخت فوت میکند احساس رهايي
يا خالص شدن میکنند که به نوبه خود

ممکن است منجر به احساس گناه شود.
اين وضعيت بي قراري دو هفته اول پس
از مرگ شديدتر بوده ولي بزودي با اوقاتي
از غم ،افسردگي ،خلوتگزيني و سكوت
جايگزين ميشود .اين تغييرات ناگهاني
در احساسات ميتواند باعث سردرگمي
دوستان و اقوام شود ولي به هرحال بخشي
از روند طبيعي سوگواري است.
اگرچه بيقراري كاهش ميیابد ،دوران
افسردگي (از نظر دفعات) بيشتر و طی 4
تا  6هفته بعد به حداكثر خود ميرسند.
تشدید سوگ و اندوه هر زماني ممكن است
رخ دهد و معموال با ديدن افراد ،مكانها يا
چيزهايي كه خاطرات عزيز از دست رفته
را زنده ميكنند شعلهور ميشوند.
وقتي فرد سوگوار به طور ناگهاني و بدون
هيچ دليلي به گريه ميافتد برخي در درك
آن دچار مشكل بوده يا احساس شرم
ميکنند .شايد در اين مرحله بهتر باشد
از افرادي كه در درك سوگ مشكل داشته
يا سوگوار نيستند اجتناب نمود .هرچند
اجتناب از دیگران به نوبه خود ميتواند
در آينده مشكلساز شود و معموال بهتر
است بعد از یکی دو هفته یا کمی بیشتر به
فعاليتهاي معمول بازگشت.
در اين مرحله ديگران ممكن است فكر
كنند كه فرد سوگوار مدتهاي مديدي
بدون انجام دادن كاري نشسته است؛ در
واقع فرد سوگوار در حال فكر كردن به

برای آبیاری باغچهها از آبیاری قطرهای استفاده کنیم.

عزيز از دست رفته است و بارها و بارها
اوقات خوب و بدي را كه با هم داشتهاند
مرور ميكند .اين یک مرحله آرام ولي
اساسي در قبول مرگ عزیز از دست رفته
است.
با گذشت زمان درد و اندوه عميق اوليه
به تدريج كمرنگتر ميشود؛ از افسردگي
كاسته شده و ميتوان به ساير چيزها فكر
كرد و حتي به آينده نظر داشت .هر چند،
احساس از دست دادن قسمتي از وجود فرد
هرگز كامال از بين نميرود.
اين مراحل سوگواري غالبا با هم تداخل
داشته و به صور گوناگون در افراد مختلف
تظاهر ميكنند .اكثر افراد طي یک یا دو
سال سوگ را پشت سر مي گذارند .مرحله
نهايی سوگ ،شروع زندگي ديگر است.
افسردگي كامال از بين رفته ،خواب بهتر
شده و انرژي به حد طبيعي بر ميگردد.
احساسات جنسي ممكن است براي مدتي
از بين رفته باشند ولي در اين مرحله
بازگشته و اين كامال طبيعي بوده و دليلي
براي شرمساري نيست.
البته باید در نظر داشت که ما همه افراد
مستقلي هستيم و رويههاي خاص خود را
براي سوگواری داريم.
به عالوه مردم فرهنگهاي مختلف با مرگ
با روشهاي خاص خود كنار ميآيند.
طي قرنها ،مردم نقاط مختلف جهان
مراسم خاص خود را براي سوگ در پيش
گرفتهاند.
در برخي جوامع ،مرگ به عنوان يكي
از مراحل سيكل دائم مرگ و زندگي
در نظر گرفته ميشود نه آنكه يك نقطه
پايان باشد .آداب و مراسم سوگواري و
عزاداري ميتواند خيلي عمومي و نمايشي
يا خصوصي و آرام باشد.
بچه ها ممكن است معني مرگ را تا زماني
كه سه یا چهار ساله نشدهاند متوجه نشوند
ولي فقدان نزديكان را به همان شيوه
بزرگساالن احساس ميكنند؛ اگرچه بچهها
نسبت به بزرگساالن تجربه متفاوتي از
زمان دارند و ممكن است از مراحل سوگ
خيلي سريع گذر كنند ،در سال هاي ابتدایی
مدرسه ،بچهها ممكن است براي مرگ
نزديكان احساس مسئوليت كنند و بنابراين
نياز به آرامش و دلگرمي داشته باشند.
نوجوانان ممكن است از ترس افزودن به
غم و اندوه بزرگساالن و اطرافيانشان از
سوگ خود سخن نگويند؛ وقتي عضوي
از خانواده فوت ميكند سوگ كودكان و
نوجوانان و نياز آنها به سوگواري نبايد
ناديده گرفته شود.
کنار آمدن با غم سوگ ناشی از خودکشی
افراد ،ممکن است مشکلتر از غم فراق
ناشی از مرگ طبیعی باشد؛ در این شرایط

ممکن است شما دچار احساسات دوگانهای
نسبت به فرد خودکشی کرده شوید.
معموال صحبت با افرادی که نزدیکانشان را
در اثر خودکشی از دست دادهاند میتواند
کمک کننده باشد.
دوستان و اقوام چگونه میتوانند کمک
کنند؟
شما ميتوانيد با گذراندن وقت نزد افراد
سوگوار به آنها كمك كنيد .ايشان بيش از
سخنان دلداری دهنده ،نياز دارند كه بدانند
شما در اين دوران پر غم و درد در كنارشان
خواهيد بود .وقتي كه هیچ كالمی نميتواند
آنها را آرام كند ،دست انداختن دلسوزانه
به گردنشان ميتواند نشانه همدردي و
پشتيباني شما باشد.
• اهميت دارد كه افراد سوگوار اگر
بخواهند ،بتوانند گريه كنند يا در مورد غم
و اندوهشان سخن بگويند بدون آنكه كسي
به آنها بگويد قوي باش و خود را جمع
کن؛ به وقت خود آنها با سوگ خود كنار
ميآيند ولي ابتدا نياز دارند تا صحبت كرده
يا گريه كنند.
• وقتي فرد سوگوار درباره چيزهايي بارها
و بارها سخن ميگويد ،برخي در درك آن
دچار مشكل ميشوند؛ در حالي كه اين
قسمتي از روند گذار از سوگ است و بايد
تشويق شود .اگر شما نميدانيد چه بگوييد
يا نميدانيد كه آيا اصال در موردش صحبت
كنيد يا خير  ،بهتر است كه صادق بوده و
این را بيان كنيد .اين فرصتي به فرد سوگوار
ميدهد تا به شما بگويد چه ميخواهد.
مردم غالبا از ترس ناراحت كردن ديگران،
نام فرد مرده را به زبان نميآورند؛ در حالي
كه اين ممكن است باعث شود فرد سوگوار
فكر كند ديگران فقدان آنها را فراموش
كردهاند و تنهايي و انزوا را نیز به غم
سوگواريشان بيفزايد.
• به ياد داشته باشيد كه ايام شادي و
سالگردها (و نه تنها سالمرگ ،بلكه سالگرد
تولد و ازدواج) هم به طور خاص غمناك
هستند .دوستان و اقوام ميتوانند سعي خود
را كرده و در این ایام در كنار فرد سوگوار
باشند.
• كمكهاي عملي در نظافت ،خريد يا
مراقبت از بچهها ميتواند از غصه تنهايي
بكاهد .زوجهاي سوگوار مسن ممكن است
در كارهاي روزمره خانه كه قبال فرد از
دست رفته انجام ميداده است مثل پرداخت
قبض آب و برق ،آشپزي ،كارهاي خانه و
سرويس خودرو نياز به كمك داشته باشند.
• مهم است كه به افراد سوگوار فرصت
كافي براي سوگواري داده شود .برخي به
زمان كمتر و برخي به زمان بيشتر نياز دارند.
بنابراين انتظار بيش از اندازه از دوستان يا
نزديكان سوگوارتان نداشته باشيد ،آنها نياز

آبهای سطحی را آلوده نکنیمٌ .

به فرصت براي سوگواري مناسب دارند و
اين مانع مشكالت در آينده خواهد شود.
كساني هستند كه به نظر ميرسد اصال
سوگواري نميكنند؛ در مراسم تدفين
گريه نميكنند؛ از صحبت در مورد فقدان
خود امتناع ميكنند و به طور چشمگيري
سريعا به زندگي عادي خود بر ميگردند.
اين روش طبيعي ايشان در كنار آمدن با
فقدانشان است و هيچ مشكلي هم پيش
نميآيد .ولي عدهاي ممكن است دچار
عالیم فيزيكي عجيب يا دورههاي مكرر
افسردگي طي سالهاي بعد بشوند .برخي
فرصتي براي سوگواري مناسب نداشتهاند.
نياز شديد براي مراقبت از خانواده يا
امورات شغلي ميتواند به معني عدم وقت
كافي براي سوگواري باشد.
گاهي مشكل در اين است كه فقدان به
عنوان يك فقدان نيازمند به سوگواري کامل
انگاشته نميشود .اين مساله غالبا و البته نه
هميشه براي كساني كه دچار سقط جنين
شده يا نوزاد مرده به دنيا آوردهاند اتفاق
ميافتد .ایشان هم ممكن است دورههاي
مكرر افسردگي را در پي داشته باشند.
برخي ممكن است سوگواري را آغاز
نمايند ولي در آن گير کرده یا در جا بزنند.
احساس اوليه شوك و ناباوري تا مدتها
ادامه مييابد .سالها ممكن است بگذرد
و فرد سوگوار هنوز نتواند باور كند كه
عزيزش فوت كرده است .برخي شايد
نتوانند به چيز ديگري فكر كنند ،گاهي اتاق
فرد فوت شده را تبديل به نوعي معبد براي
خاطرههايشان ميكند.
ندرتا افسردگي پيش آمده با سوگواري
ممكن است به قدري شدت يابد كه فرد
سوگوار از خوردن و آشاميدن امتناع كرده
و به فكر خودكشي بیفتد.
كمك از جانب پزشك شما
• گاهی ممكن است بي خوابي در شب به
حدی ادامه يابد كه به يك مشكل جدی
تبديل شود ،در اين صورت پزشك ممكن
است براي چند روز قرص خواب تجويز
كند.
• اگر افسردگي بدتر شود و اشتها ،انرژي
و خواب را تحت تاثير قرار دهد ،داروهاي
ضد افسردگي ميتوانند مفيد باشند.
• اگر كسي نتواند از سوگواری گذر کرده و
خالص شود ،ميتواند براي مدتی به روان
درمانی بپردازد.
سوگ دنياي ما را وارونه كرده و يكي از
دردناكترين تجربههايي است كه ممكن
است پشت سر بگذاريم .سوگ ميتواند
عجيب ،وحشتناك و غير قابل تحمل باشد.
علي رغم اينها ،اين هم بخشي از زندگي
است كه همه ما از آن گذر ميكنيم و
معموال نياز به توجه پزشكي ندارد.
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اخبار زپشکی

نرم افزار جدید برای تشخیص قند خون

مشکل در به خواب
رفتن ،از عالیم اولیه
آلزایمر است

http://www.hidoctor.ir

نتایج یک مطالعه کوچک توسط محققان
دانشگاه ویسکانسین نشان میدهد افراد
در معرض ریسک باالتر از حد عادی ابتال
به آلزایمر که دارای کیفیت خواب بدتر،
مشکالت خواب بیشتر و خواب آلودگی
در طول روز هستند ،دارای نشانگرهای
بیشتر بیماری آلزایمر در مایع نخاعیشان در
مقایسه با کسانی هستند که مشکالت خواب
ندارند.
نشانگرهای مشخص شده توسط محققان
شامل عالیم پروتئینهای آمیلوئید و تاو،
آسیب و التهاب سلول مغزی ،همگی با
احتمال ابتال به آلزایمر مرتبط بودند.
آمیلوئید پروتئینی است که موجب تشکیل
و چند برابر شدن پالکها میشود .تاو
پروتئینی است که ریزلولهها را تثبیت میکند.
این دو پروتئین در مغز افراد مبتال به آلزایمر
یافت شده و نشانگر اصلی این بیماری تلقی
میشوند.
باربارا بندلین ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :مطالعه ما نشان میدهد
خواب فاکتور پرخطری برای ابتال به آلزایمر
است .حال باید تحقیقات بیشتری در این
مورد انجام شود که آیا بهبود خواب دارای
تاثیر مفیدی بر مغز خواهد بود».
وی در ادامه میافزاید« :این امکان وجود
دارد تغییرات در مغز مرتبط با آلزایمر
میتواند بر خواب تاثیر گذارد».
این مطالعه شامل  ۱۰۱فرد با میانگین سنی
 ۶۳سال بود؛ در شروع مطالعه ،تمامی
شرکتکنندگان دارای مهارتهای فکری و
حافظه نرمال بودند اما همه آنها در معرض
ابتال به این بیماری قرار داشتند چراکه یا
والدینشان دچار این بیماری بود یا حامل
ژن افزایشدهنده این بیماری موسوم به
 apolipoprotein Eیا  APOEبودند.
بندلین تاکید میکند با وجود تشخیص رابطه
قوی بین مشکالت خواب و نشانگرهای
آلزایمر در اکثر افراد ،همه افراد دارای مشکل
خواب دارای نشانگرهای بیماری در مایع
نخاعی شان نبودند.
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با تحقیق دانشمندان با موضوع روشهای شناسایی قند خون و میزان آن در بدن انسان ،اولین
برنامه تشخیص قند خون با شکاف دردناک روی پوست رونمایی شد .این روش با سازگاری
با گوشی تلفن همراه ،امکان سنجش قند خون را به افراد میدهد.
به نقل از روزنامه دیلی میل ،کارشناسان ابداع این فناوری را رویدادی خوشحال کننده برای
میلیونها بیمار دیابتی میدانند که همه روزه مجبورند با ایجاد شکافی ریز و البته تا حدی
دردناک در پوست ،سطح قند خونشان را کنترل کنند.
این اپلیکیشن جدید  Epicنام دارد و بهراحتی به کاربران این امکان را میدهد که به درستی
روند ابتال به دیابت و افزایش سطح قند خونشان را تشخیص دهند .بدین ترتیب فرد متوجه
میشود که باید تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کند.
کاربرانی که از این فناوری استفاده میکنند ،قادر خواهند بود که تاثیر غذاهای مختلف بر
سالمتیشان را به درستی درک کرده و متوجه شوند که ترکیبات غذایی گوناگون روند ابتال
به بیماری یا جلوگیری از آن را تا چه حد تحت شعاع قرار میدهد.
برای این منظور کاربر تنها باید سر انگشت خود را روی لنز دوربین تلفن همراه هوشمند
خود قرار دهد؛ در این لحظه یک سری تصاویر نمای بسته گرفته میشود که اطالعات مهمی
درباره جریان خون کاربر را با ضریب دقت باالیی نشان میدهد.
این اطالعات در ادامه مورد پردازش قرار گرفته و در نهایت مجموعه اطالعات ارزشمندی
متشکل از ضربان قلب تا دمای بدن و فشار خون را در اختیار کاربر قرار میدهد؛ از جمله
قابلیتهای این فناوری میتوان به ارائه اطالعاتی درباره سطح اکسیژن خون و سیستم تنفسی
اشاره کرد.

قرص ورزش

در جدیدترین پژوهشی که توسط محققان
دانشگاه لیدز در انگلیس در خصوص
واکنش بدن انجام شده است ،آنها موفق
شدهاند قرصی را بسازند که واکنش بدن به
این قرص مانند تاثیر ورزش کردن میباشد.
محققان دانشگاه لیدز در انگلیس در یک
تحقیق نوآورانه روی موشها ،برای اولین
بار موفق به شناسایی یک پروتئین کلیدی
شدند که در جریان ورزش کردن در بدن
آزاد میشود.
محققان با فعال کردن پروتئین یاد شده در
موشها متوجه شدند که این پروتئین فواید
ناشی از فعالیت فیزیکی را بدون عرق
ریختن در موشها ایجاد میکند.
بر اساس این تحقیق که نتایج آن در مجله
 Nature Communicationsمنتشر شد ،این
پروتیین که  Piezo1نام دارد به صورت یک
حسگر ورزش عمل میکند و جریان انتقال
خون به مغز و عضالت را برای فعالیت
پایدار تقویت میکند.
محققان موسسه قلب و عروق و پزشکی
متابولیک دانشگاه لیدز معتقدند که این
تغییرات ممکن است تا حدودی عامل اثرات
مثبت ورزش از جمله کاهش خطر ابتال به
سکته مغزی ،بیماری قلبی و سرطان باشند.
آنها میگویند در آزمایش روی موشها
مشخص شد که با مصرف قرص حاوی
ترکیب شناخته شده  Y oda 1میتوان موجب
آزادسازی این پروتئین در بدن شد.

مشخص شده است که  Yoda 1از این روند
افزایش جریان خون در دیواره شریانهایی
که خون را از قلب به معده و رودهها
میبرند ،تقلید میکند.
این کار تعادل الکتریکی را به آرامی و به
گونهای تغییر میدهد که به تنگ شدن
رگهای خونی منجر و باعث میشود که
خون بیشتری به مغز و عضالت درگیر در
ورزش برسد.
این محقق متذکر شد این دارو که ممکن
است در عرض  5سال به مرحله آزمایش
روی انسان برسد ،کامال جایگزین ورزش
نخواهد شد اما برای مثال میتواند افزودهای
برای پیاده روی باشد؛ به طوری که تاثیر
پیاده روی بیشتر شبیه دویدن شود.

قحطی را به نسل آینده هدیه ندهیم.

:در کنار شاخصههای متنوعی که بر سرنوشت یک خانواده موثرند،
شیوه اداره دخل و خرج خانواده یا مدیریت اقتصادی آن ،با توجه
به شرایط و تنگناهای اقتصادی جامعه ،روزبهروز نقش مهمتری را
بازیمیکند.
خانواده به عنوان اصلیترین نهاد تشکیلدهنده جامعه هر روز با
چالشهای متنوع اقتصادی دست و پنجه نرممیکند ،اعضای خانواده
چه در خانواده سنتی مردساالر که عموما همه بارِ درآمد خانواده بر
دوش مرد خانواده و پس از آن پسران خانواده بوده است و چه در
خانواده امروزین که به دالیل متعددمیتوان عنوان «خانواده مصرفی»
را برای آن در نظر گرفت ،نیازمند کسب مهارت «مدیریت منابع
اقتصادی» خانوادهاند تا بتوانند در شرایط عادی یا شرایط بحرانی،
وضعیت این نهاد اجتماعی را سر و سامان دهند.
پدر و مادر ،عالوه بر توانمندی اداره روابط اجتماعی ،عاطفی و
تعامالت رفتاری درون خانواده و ایجاد زمینه تکامل رفتار اعضای
خانواده در تعامل با هم و با جامعه باید بیش از پیش مهارتهای
خود را در اداره اقتصادی و مدیریت دخلو خرج خانواده ارتقا دهند.
بیشک در جامعه ایران با شاخصهای بسیار متغیر و بعضا غیرقابل
پیشبینی ،مدیریت اقتصادی خانواده از مهمترین عوامل دوام نهاد
خانواده ایرانی خواهد بود؛ مشارکت همه افراد خانواده در اداره
دخلوخرج خانواده امر مهمی به نظرمیرسد.
توجه به اصول مدیریت اقتصادی خانواده و تولید یا بازتعریف
الگوهای کارآمد برای اقتصاد خانواده ،میتواند موجب صیانت از
این نهاد و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی شود.

مشغول کند؛ در جامعه ای که در بخش عمدهای از خانوادههای
تشکیلدهنده آن ،انواع الگوهای نامناسب مصرف ،حاکم باشد
بندرت میتوان برنامه اقتصادی کارآمدی را اجرا کرد؛ نظام تولید
چنین جامعهای اولین و اصلیترین قربانی این الگوهای نامناسب
مصرف خواهد بود.
البته در جامعه واقعی ،داستان پیچیدهتر از این است؛ در جامعه
واقعی ،عالوه بر خانوادههای دارای درآمد ،تعداد قابل توجهی از
خانوادهها هستند که یا اصال درآمد ندارند یا خانوادههایی وجود
دارند که سرپرست آنها به هر دلیلی بیکار است.
الگوهای نامناسب مصرف در خانوادههای با درآمد ،در صورت رواج
و همهگیری ،منابع عمومی و بودجههای کشور را بهشدت تهدید و
تضعیف خواهند کرد و سبب میشوند که نظامهای حمایتی برای
آن دسته از خانوادهها که درآمد ندارند ،دچار ضعف و ناکارآمدی
جدی شوند؛ بنابراین حتی برنامههای رفاهی و حمایتی دولتها
و حکومتها به سرنوشت مدیریت اقتصادی خانوادههای دارای
درآمد وابسته است و در صورت فقدان چارهاندیشی به هنگام طرح
برنامههای رفاهی و حمایتی از خانوادههای بدون درآمد (بسیار
آسیب پذیر) ،آنان نخستین قربانی رفتارهای نادرست مصرفی جامعه
خواهند بود.
یکی از جدیترین آسیبهایی که جامعه ایرانی در دوران تحوالت
کالنشهری شدن متحمل شده است ،تضعیف فرهنگ قناعت و
کمرنگ شدن عنصر صرفهجویی در فرمول مدیریت اقتصادی خانواده
است؛ ارزشی که با عنوان پرهیز از اسراف بر پیشانی خانواده سنتی

منطق خانواده در رویارویی با مشکالت اقتصادی
مدیریت میان مجموع درآمد خانواده ،داراییها و میزان و نحوه هزینه
این منابع ،عادیترین سطح مدیریت اقتصادی خانواده محسوب
میشود؛ اما آنچه سطح بحث را نسبت به واقعیتهای اجتماعی و
رخدادهای آینده و پیشبینینشده اقتصادی در جامعه ارتقامیدهد،
ورود مفهوم «پسانداز» یا همان اصطالح سنتی «روز مبادا» به میدان
دشوار مدیریت اقتصادی خانواده است.
بروز تنشهای اقتصادی ،تورم ،رکود و سایر مسائلی که دائما بر
خانواده اثر میگذارد ،لزوم آیندهنگری را بیش از پیش مینمایاند؛
خانوادههایی که در تمام اوقات ،پسانداز را به عنوان یک مولفه
احتیاطی و آینده نگر به فرمول مدیریت اقتصادی خود میافزایند،
ضمن اینکه این مهارت را به فرزندان خود نیز میآموزند حتی در
صورتی که بحرانی در مقیاس ملی هم رخ ندهد ،در حوادثی مانند
بیماری ،بیکاری و اوقات غیرعادی دیگر هم کمترین صدمه را تحمل
میکنند و میتوانند پیامدها و آثار منفی این دسته حوادث را به
حداقل برسانند؛ بنابراین در بهترین جوامع (با کمترین بحرانها یا
نابهسامانیهای اقتصادی) هم منطق خانواده «روز مبادا» را به فرمول
کالن اداره خانوادهمیافزاید.
فراموش نکنیم که سرنوشت جامعه به سرنوشت خانوادهها به
عنوان نهاد اصلی سازنده خود وابسته است و بحرانی که به گسست
خانوادهها منجر شود ،جامعه را نیز درگیر خواهد کرد؛ پس اینکه
«مدیریت اقتصادی جامعه» را به «مدیریت اقتصادی خانوادهها»
وابسته بدانیم ،منطقی به نظرمیرسد.
جامعهای با خانوادههای آیندهنگر برای سالمت عبور کردن
از تکانهها و بحرانهای اقتصادی ،اقبال بیشتری خواهد داشت
بنابراین تقویت بنیانهای مدیریت اقتصادی در خانواده باید بیش
از پیش ،ذهن مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور را به خود

ایرانی میدرخشید ،امروز با بمباران هدفمند بشدت تضعیف شده
و اسراف بیحد و حصر در هزینه و انرژی و مصرف ،اشرافیگری
و تجملگرایی با کاتالیزوری به نام «چشم و همچشمی» سرنوشت
خانواده و جامعه ایرانی را شدیدا به خطر انداخته است.
اوضاع وقتی بدترمیشود که در این اسرافها و الگوهای نامناسب
مصرف ،تمرکز بر کاالی خارجی صورت بگیرد و با ترکیب
خارجیپسندی با اسراف و تجملگرایی ،تولید داخلی کشور که
بهصورت سنتی اوضاع مناسبی نداشت ،رسما در آستانه نابودی قرار
بگیرد.
جامعه ایرانی در دهههای اخیر با شتاب زیادی به سوی تجملگرایی
و مصرفزدگی رفته است و این موضوع ،هزینههای خانوار ایرانی
را شدیدا افزایش داده است ،الگوی مصرف خانوادهها به شکل
نامناسبی دگرگون و مدیریت اقتصادی خانواده ایرانی بسیار
تضعیف شده است؛ این شکل از اداره دخلوخرج ،اضطراب دائمی
و ناآرامیهای روحی مستمر را به تعامالت درونی خانواده وارد
کرده است و آن آرامش و نشاطی که در خانوادههای «قانع» سنتی
ما دیده میشد ،از بخش عمدهای از خانواده مصرفی ایرانی رخت
بربسته است.
رقابت دائمی در مصرفگرایی ،اسراف در هزینههای مالی و انرژی،
بیاعتنایی به تولید ملی ،چشم و همچشمی و تجملگرایی سبب شده
است که حتی مرفهترین خانوادهها هم دائما اضطراب و افسردگی و
حتی ازه م گسیختگی را تجربه کنند.
همه این مسائل ،منشا آسیبهای اجتماعی ،گسست خانوادهها،
افزایش نرخ بیکاری و تضعیف دائمی ارزش کارهای تولیدی و
بسیاری از مشکالت دیگر شده است .کافی است به این معادلههای
پیچیده ،کاهش دائمی قدرت خرید افراد جامعه را نیز بیفزاییم.

صرفهجویی یعنی از نعمتهای خدادادی درست استفاده کنیم.
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توربوشارژر چيست؟

توربوشارژر يكى سیستم اگزوز-محور است كه توان خروجى
موتور را افزايش مىدهد؛ به طور معمول حركت به سمت پايين
پيستون هوا را به درون موتور مىكشاند .اين هوا با سوخت تركيب
مىشود و براى توليد قدرت مىسوزاند .با فشار پدال گاز ميزان
هوايى كه وارد مىشود افزايش مىيابد؛ در نتيجه افزايش هواى درون
موتور باعث بهبود فرآيند سوخت و افزايش قدرت موتور مىشود.
در توربو شارژر يك جفت توربين وجود دارد كه روى يك شفت
مشترك نصب شدهاند.
يكى از آنها كه توربو ناميده مىشود به اگزوز منتقل مىشود ،در
حالى كه ديگرى كه كمپرسور نام دارد ،به دريچه ورودى متصل
است .گازهاى خروجى از اگزوز باعث چرخيدن توربين مىشود كه
آن باعث مىشود كمپرسور بچرخد .كمپرسور هوا را به داخل موتور
هدايت مىكند .هواى بيشترى كه وارد موتور مىشود همراه با حجم
بيشتر سوخت قدرت خروجى موتور را افزايش مىدهد.
توربولگ
براى اينكه توربوشارژر به خوبى كار بكند ،بايد فشار كافى در اگزوز
وجود داشته باشد كه باعث چرخش توربينها شود .اين اتفاق زمانى
رخ مىدهد كه دور موتور به  ٢٠تا  ٣٠هزار دور در دقيقه برسد.
فاصلهاى كه طول مىكشد تا دور موتور باال برود و توربوشارژر فعال
شود توربولگ نام دارد .زمانى كه توربو شروع به چرخش مىكند
ناگهان قدرت زيادى توليد مىشود و گاهى صداى توليد شده مانند
صداى سوت موتور جتها مىباشد.
چه خودروهايى از توربوشارژر استفاده مىكنند؟
در گذشته ،توربوشارژرها براى توليد قدرت بيشتر در خودروهاى
اسپرت استفاده مىشد اما از زمانى كه استانداردهاى مربوط به آلودگى
هوا و محيط زيست افزايش يافته است ،بسيارى از خودروسازان از
موتورهاى كوچك به همراه توربوشارژر به جاى موتورهاى بزرگ
استفاده مىكنند.
توربوشارژر به يك موتور كوچك اجازه مىدهد تا قدرتى كه يك
موتور بزرگ توليد مىكند را توليد كند اما زمانى كه احتياج به قدرت
كمترى است ،موتور كوچك مصرف كمترى دارد؛ به طور سنتى
موتورهاى داراى توربوشارژر به سوخت باال اكتان باال نياز دارند،
بنابراين بسيارى از موتورهاى داراى سوپرشارژر كه براى كاهش
مصرف سوخت طراحى شدهاند از تزريق مستقيم سوخت استفاده
مىكنند كه در نتيجه به آنها اجازه مى دهد تا از سوخت ارزانتر با
32
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اكتان  ٨٧نيز استفاده كنند.
به ياد داشته باشيد مسافتى كه خودروى شما با مقدار مشخصى از
سوخت طى مىكند در موتورهاى داراى توربوشارژر بسيار متفاوت
است؛ حتى ممكن است كه موتور داراى توربوى كوچك به اندازه
يك موتور بزرگ سوخت مصرف كند.
بيشتر موتورهاى ديزلى از توربوشارژر استفاده مىكنند .موتورهاى
ديزل داراى توربوشارژر در دور موتورهاى پايين نيز بهخوبى عمل
مىكنند .موتورهاى ديزلى زمانى كه با توربوشارژر تركيب مىشوند
بهرهورى سوخت نسبت به موتورهاى بنزينى با توربوشارژر ،بيشتر
مىشود.
توربوشارژر و سوپرشارژر
ساختار موتورهای سوپر شارژ مشابه توربو شارژ است؛ با این تفاوت
که در سوپر شارژها توربین وجود ندارد و کمپرسور قدرت خود
را مستقیما (با استفاده از تسمه یا زنجیر) از موتور گرفته و هوای
ورودی به سیلندر را فشرده میکند .يكى از مزاياى سوپرشارژرها
اين است كه مساله توربولگ در آنها وجود ندارد ،اما آنها نياز به
قدرت زيادى براى چرخش دارند .بنابراين هميشه نمىتوانند قدرتى
مانند توربوشارژر را توليد كنند .سوپرشارژر معموال در خودروهاى
درگ استفاده مىشود ،كه احتياج به قدرت بسيار زيادى دارند .ولوو
توانسته است تا از تركيب توربوشارژر و سوپرشارژر در موتور
 Drive-Eخود استفاده كند.

واژهای برای بیان میزان ارزش آب یافت نمیشود.

نسخه ای از طبیعت

خارشتر و خواص آن

خارشتر گیاهی چندساله از تیره پروانهواران و دارای شاخههای
متعدد خاردار بهرنگ سبز تا سبز مات و برگهای بیضی شکل
است .گلهای آن ،معموال در محور خارها و بهتعداد  ۲تا  ۸عدد در
هر خار بهرنگ قرمز ارغوانی تا جگری ظاهر میشوند.
خارشتر معموال در بیابانها ومناطق کویری میروید اما بهصورت
یک علفهرز در بسیاری از مزارع ،باغها و زمینها گسترش دارد.
گیاه خارشتر در نواحی مختلف ایران بخصوص نواحی شمالی
تا حد حاشیه کویرهاي مرکزي رویش دارد و در شمال آفریقا،
سوریه ،عراق ،عربستان ،ترکمنستان ،آسیاي مرکزي و دیگر کشورها
نیز میروید .این گیاه «خاراشتر ،خاربز ،علف ترنجبین» و در
عربی«الحاج» و«شوک الجمال» نامیده میشود.
ترکیبات شیمیایی :خارشتر حاوي استرولهاي غيراشباع ،تانن،
تريترپنها ،فالونوئيدها ،كربوهيدرات ،گلیكوزيدهایي نظير
پروآنتوسيانين و ويتامينهايی نظير  Aو  Cميباشد.
در طب سنتی برای رفع صفرا و سنگ کلیه و مثانه این گیاه مورد
استفاده قرار میگیرد .سنگهاي ادراري یکی از بیمارهاي شایع و از
علل اصلی ایجاد انسداد در دستگاه ادراري میباشند و خارشتر برای
دفع آن از موثرترین گیاهان دارویی محسوب میشود .برای درمان
سنگ کلیه از عرق این گیاه استفاده میشود .دسترسی ساده و ارزان
به این دارو و همچنین طعم مطلوب ،آن را به یکی از داروهاي
گیاهی پر طرفدار در درمان سنگهاي ادراري مبدل کرده است.

چند نکته برای تهیه َدمکرده گیاهی
 -1برای تهیه َدمکرده هرگز از ظروف فلزی استفاده نکنید.
َ -2دم کردن بیشتر در موارد استفاده از اندامهای گل آذین ،سرشاخه
گلدار و گل انجام میگیرد .برای این منظور آن را در ظرفی ریخته،
آب جوش بر روی آن بریزید و برای مدت زمان تعیین شده به حال
خود بگذارید تا دم شود.
 -3برای تهیه َدمکرده میتوان از گیاه تازه یا خشک با وزن یکسان
استفاده کرد .گیاه تازه به علت داشتن آب وزن بیشتری دارد ولی
دارای مواد موثره فعالتری میباشد و اثر درمانی آن تقریبا با نوع
خشک برابری میکند.
 -4محلول حاصل از َدم کردن را بهتر است به طور خالص یا پس از
شیرین کردن با قند یا عسل مصرف کرد.

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

البته در بعضی از سایتها مانند ویکی پدیا اثر درمانی این گیاه
روی سنگهای کلیه را رد نموده که این موضوع صحت نداشته و
در تحقیقات علمی روی بیماران ،اثر بخشی آن در دفع سنگهای
کلیه به اثبات رسیده است .عارضه خاصی نیز در مورد مصرف آن
گزارش نشده است.
جوشانده خار شتر معرق است و روغن برگهای آن در درمان
روماتیسم مفید است و گلهای این گیاه نیز در التیام بواسیر موثر
است .یافتههای برخی تحقیقات نیز تاثیر ترکیبات موجود در ریشه
خارشتر در تقویت سیستم دفاعی بدن را نشان داده است.
بر اثر فعالیت گونهای حشره روی شاخههای جوان گیاه خارشتر،
شیرابهای از آن تراوش میگردد که بتدریج به صورت قطرات خشک
شده روی گیاه ،سفت میشوند .این دانهها ترنجبین است که به
عربیَ ،م ّن نامیده میشود .اولینبار ،ابوریحان بیرونی دریافت که
ترنجبین ،از تراوشات این گیاه است؛ به دلیل طعم شیرین ترنجبین از
آن در داروسازی به عنوان طعم دهنده استفاده میگردد و در بعضی
از استانهای ایران نیز در تهیه گز مصرف میشود.
از ترنجبین بهعنوان ملین ،مسهل صفرا ،تببر ،رفع سرفه ،زردی و
ف کننده یبوست و کاهش تبهای
تبهای گرم و همینطور برطر 
نوزادان و لینت مزاج آنها استفاده به عمل میآید .البته مصرف زیاد
آن برای طحال مضر است و بیماران مبتال به حصبه ،اسهال خونی،
بواسیر و خونادراری نیز بهتر است از آن استفاده نکنند.

بی آبی گیاهان ،حیوانات و انسانها را از بین خواهد برد.

منابع:
 گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری -مقاالت علمی معتبر
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هجوم ارتش سفید به پایتخت!

استعداد زیادی در تولیدمثل دارند و در مدت
کوتاهی جمعیت خود را افزایش میدهند.
بر اساس اطالعات کارشناسان ،نوعی از
کفشدوزک (هفت نقطهای و سیاه) ،زنبور
فورموسا ،شبگزهای گل ،بالتوری سبز ،سن
شکارگر و سن چشم بزرگ از جمله دشمنان
طبیعی هستند که به راحتی توانایی از بین
بردن این حشرههای مزاحم را دارند.
تغییر اکوسیستم طبیعی ،سمپاشیهای
بیرویه و مبارزات شیمیایی با آفتها از

کردن گیاهان میزبان برای مگس سفید دشوار
شده و در نتیجه نتوانند به گیاه هجوم بیاورند.
این روش برای محافظت از گوجه فرنگی و
فلفل و گیاهان دیگر در مقابل بیماریهایی
که مگس سفید انتقال میدهد ،مناسب است.
به جای آن از فویل معمولی آلومینیوم یا حتی
سیدیهای خراب و بدون استفاده نیز در
اطراف گیاه میتوانید استفاده کنید.
 استفاده از کارت چسب زرد رنگ برای به تلهانداختن و جمع کردن مگسهای سفید از گیاهان

سوراخ کرده و بخورند.
 هرگز از مواد شیمیایی حشرهکش برایکنترل مگس سفید استفاده نکنید .بسیاری
از گونههای آنها در مقابل حشرهکش مقاوم
هستند؛ در حالی که شکارچیان آنها مقاوم
نبوده و از بین میروند .بنابراین با این کار
فقط حشرات مفید را از بین میبرید.
 گفته میشود روغن گیاه چریش میتواندبرای کنترل این آفت مکنده موثر باشد و از
طرفی حشرات مفید را نیز از بین نمیبرد.

www.yjc.ir

مگسهای سفید یا سفیدبالکها ،چند سالی
است که مهمان برخی از مناطق تهران
شدهاند .مگسهای ریز و کوچکی که سطح
بدن آنها با گردی سفیدرنگ پوشیده شده و
از لحاظ ساختار بدنی شبیه پروانهها هستند
اما بسیار فعالتر از آنها عمل میکنند.
مگس سفید از حشرات مکنده شیره گیاه
است؛ از آفات دیگر مکنده شیره گیاه ،شته،
شپشک آرد آلود و حشره پولکدار را میتوان
نام برد .آسیب این حشرات تقریبا عالیم
مشابهی در گیاه ایجاد میکنند.
سفیدبالکها با تغذیه از شیره گیاهان (مانند
یک پشه) از خود عسلک تولید میکنند ،وجود
عسلک باعث میشود تا گرد و خاک جذب
گیاهان شود و نوعی از قارچ که تاثیر منفی
در گیاهان زینتی و گلخانهای دارد در گیاهان
رشد کند .جالب است بدانید که سفیدبالکها

جمله دالیل افزایش حضور سفید بالکها
در شهر است.
مراقب باشید سفید بالکها وارد دهان یا بینی
شما نشوند ،بهتر است صورت و دستهای
خود را پس از ورود به خانه با آب و صابون
بشویید.
روشهای از بین بردن مگس سفید
در صورتی که دشمنان طبیعی مگس سفید
مانند کفشدوزک در اطراف گیاهانتان نباشد،
وجود مگس سفید مشکل ساز میشود؛ در
واقع بدون کمک حشرات مفید ،کنترل آفت
مگس سفید دشوار است؛ بنابراین اولین قدم
کمک گرفتن از حشرات شکارچی مگس
سفید یا انتشار آنها بین گیاهان است.
عالوه بر این روش ،میتوانید اقدامات
دیگری نیز انجام دهید:
 -مالچ بازتابنده آلومینیوم باعث میشود پیدا

گوجه فرنگی ،فلفل ،سیب زمینی ،خانواده کلم و
غیره مفید است .همچنین میتوانید ترکیبی – 50
 50از وازلین و مایع ظرفشویی تهیه کنید و روی
صفحاتی که با رنگ زرد روشن رنگ کردهاید،
اسپری کنید .این ترکیب به اندازه کافی چسبناک
است که بتواند این حشرات ریز سفیدرنگ را
گیر بیندازد.
 با کمک فشار آب زیاد مگسهای سفیدزیر برگها را بشویید؛ سپس با استفاده از
محلول رقیق صابون حشره کش ،برگها را
تمیز کنید .ترجیحا این کار را عصر انجام
دهید .یک هفته بعد این کار را تکرار کنید.
 جارو برقی یکی از بهترین راههای گرفتنمگسهای سفید از گیاه است ،زیرا هم
الروها و هم شفیرههای آنها را نیز از گیاه
جدا میکند .اگر مرغ و جوجه نگهداری
میکنید بگذارید آنها برگهای گیاه آلوده را
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با مواد شیمیایی ،آبها را آلوده نکنیم.

مراقبت از پا در دیابت
پای دیابتیک چیست؟
مددجویان دیابتی ،شما در مقایسه با سایر
افراد مشکالت بیشتری در رابطه با پاهایتان
دارید که میتواند منجر به عفونتهای
خطرناک شود .این خالصه مطالب به
شما کمک می کند تا نشانه های عفونت
پا را بشناسید و در مراحل اولیه اقدامات
پیشگیرانه را انجام دهید.
پاي ديابتي از دو راه ايجاد مي شود:
 صدمه به اعصاب (نوروپاتي)به طور عادي  ،اگر پاي ما صدمه ببيند يا
عفونتي به وجود بيايد ،درد براي ما هشداري
است تا براي شرايط خطر آماده باشيم و
سریعتر به پزشک مراجعه کنیم .در ديابت،
اعصاب پا تحت تاثير قرار مي گيرد و درد
كمتري در پاها احساس مي شود .يعني
افراد ديابتي ممكن است درد ناشي از يك
بريدگي كوچك يا تاول را  ،احساس نكنند.
احساس کرختی یا سوزن سوزن شدن
می تواند نشانه عدم خونرسانی کافی عضو
باشد.
 سختي ديواره عروق (واسكولوپاتي)در ديابت ،عروق پا نیز تحت تاثير قرار
مي گيرند و سخت و تنگ مي شوند .بنابراين
حجم خون كمتري را به سمت پاها هدايت
مي كنند؛ از نشانه هاي اختالل در خونرساني
پا سرد شدن ،رنگ پريدگي و كبود شدن پاها
خصوصا انگشتان است.
بريدگي ها اگر درمان نشوند عفونت كرده و
مي تواند باعث سياه شدن (گانگرن) پا شود.
سیاه شدن پا :ضايعه اي است كه در صورت
عدم درمان منجر به قطع كردن پا مي شود،
تا آسيب به بخشهاي باالتر و سالم تر منتقل
نشود.
در بيماران ديابتي كه اعصاب و عروق با هم
درگيرند ،حتي زخمهاي كوچك هم بايد
مهم تلقي شوند ،چون ممكن است سريعا
عفونت گسترش پيدا كرده و تمام طول پا و
حتي كل بدن را درگير كند.
قرمزي ،تعريق ،داغ شدن پا از نشانه هاي
عفونت هستند.
وقتي خون كمتري به پا برسد پا به اندازه
كافي اكسيژن و غذا دريافت نمي كند و
نمي تواند در مقابل عفونت ها جنگيده و
خوب ترميم شود.
مهمترين روش براي پيشگيري از آسيب پاها
حفظ سطح قند  خون در محدوده طبیعی،
تغذیه صحیح ،ورزش و رعایت بهداشت
فردی است.
اگر شما يك بيمار ديابتي هستيد ،حتما روزانه

پاهايتان را معاينه كنيد تا مشكالت كوچك
را بيابيد و اجازه ندهيد به آسيب هاي جدي
تبديل شود؛ با روشهای ساده شستشو و
درمانهای موضعی میتوانید ،آنها را رفع
کنید.
بیماران ديابتي بايد به نكات زير توجه
نمايند:
 از پاهايتان مراقبت كنید و از زخم شدنپاهايتان پيشگيري كنید.
 هر روز پاهايتان را با آب گرم و صابونماليم بشوييد و از نظر زخم و عفونت
مشاهده نمايید .برای اینکه تمام قسمتهای
پا را مشاهده کنید ،می توانید از یک آینه
استفاده کنید.
 به هر نوع ترك ،تاول ،پوسته  ،بريدگي،خراشيدگي و قرمزي توجه كنيد.
 پاها و بخصوص الي انگشتان را كامالخشك كنيد.
 مي توانيد از کرم های مرطوب كننده درمحل پاشنه و قسمتي از پوست پا كه خشك
شده و ترك برداشته ،استفاده كنيد ولي
هرگز آن را بين انگشتان پا نماليد.
 ناخن ها را كوتاه نگه دارید،کوتاه کردن ناخنها به
صورت صاف ،بعد از
خیساندن یا دوش گرفتن و
حمام رفتن باشد.
 زماني كه با مواد داغ تماسپيدا مي كنيد مراقب پاهايتان
باشيد .چون ممكن است
بدون اينكه احساس كنيد،
سوختگي رخ دهد.
 قبل از اينكه پايتان را درآب فرو ببريد ،دماي آن را با
دستتان کنترل كنيد.
 بدون استفاده از ضد آفتابدر معرض نور خورشيد قرار
نگيريد.
 اگر پايتان ميخچه يا پينهدارد ،خودتان براي برداشتن
آنها اقدام نكنيد و اجازه
بدهيد پزشك آنها را بردارد.
 به طور منظم جهت معاينه به پزشكمراجعه كنید.
نکات قابل توجه در انتخاب کفش و
جوراب:
 همواره كفش مناسب كه اندازه پايتان استبپوشيد و همیشه بعد از ظهر ها برای خرید
کفش اقدام کنید.
 -پنجه كفش بايد طوري باشد كه انگشتان پا

آلودگی آبهای سطحی به آبهای زیرزمینی سرایت میکند.

آموزش سالمت
انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت
بهراحتي حركت كنند.
 هرگز كفشي كه قسمت پنجه و پاشنه آنباز است نپوشيد.
 جوراب تميز نخی به پا كنيد و هر روز آنهارا عوض نمایید.
 از پوشيدن جوراب هاي سفت و كشياجتناب كنيد.
 هرگز با پاي برهنه راه نرويد. قبل از به پا نمودن كفش ،داخل آن را نگاهكنيد .سنگریزه ها ،بند پاره کفش و ناخنهای
بلند می توانند تبدیل به نقاط فشاری شده و
منجر به التهاب و عفونت شوند.
تب و لرز نشانه عفونت است در صورت
مشاهده ،سريعا با پزشك يا پرستار خود در
ميان بگذاريد.
 عفونتهاي كوچك با رعايت بهداشتروزانه و مراقبتهاي ساده و آنتي بيوتيك های
تجویز شده توسط پزشک قابل درمان هستند
ولي اگر درمان به هر دليلي به تاخير بيفتد
عفونت وسعت يافته و حتي ميتواند تا

استخوان هاي پا نيز برسد و احتياج به
جراحي پيدا كند.
رعايت بهداشت پاها شامل مراقبت روزانه،
پوشش مناسب و جلوگيري از زخم شدن
و صدمه پا و ویزیت منظم توسط پزشک
است.
*این مطلب برگرفته از پمفلت آموزشی
معاونت درمان و مدیریت امور پرستاری
است.
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خلوت دل

حاج آقا اصغری
امام جماعت

زنده نگهداشتن غدیر یک وظیفه همگانی
است زیرا غدیر تنها یک واقعه و حادثه
تاریخی نیست بلکه یک مکتب و یک آرمان
بزرگ است و بر اساس فرمایش پیامبر اکرم
که فرمودند( :فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد
الولد یوم القیامه) از همه مسلمانان حاضر
در حجه الوداع در غدیر خم می خواهم که
پیام غدیر را حاضران به غایبان و پدران به
فرزندان خود تا روز رستاخیز برسانند .اکنون
اين سوال مطرح است که مگر غدير خم چه
پيامهايي براي مردم جهان دارد که همواره
اين پيام زنده است تا تاريخ زنده است؛
در اين مختصر به  5نمونه از مهمترين اين
پيام ها اشاره مي کنيم تا الگويي عملي براي
همه ما در تمام دوران ها باشد.
پيام اول :تعيين و نصب امام فقط از ناحيه
خداوند است نه مردم
از جمله افرادي که ميخواست امام با
خواست او تعيين شود و در نهايت به
هالکتش منجر شد حارث بن نعمان است؛
هنگامي که رسول خدا ص علي ع را در روز
غدير خم منصوب فرمود و درباره او گفت:
«هر کس من مولي و ولي او هستم علي
مولي و ولي او است» چيزي نگذشت که اين
مساله در بالد و شهرها منتشر شد ،نعمان بن
حارث فهري خدمت پيامبرص آمد و عرض
کرد تو به ما دستور دادي شهادت به يگانگي
خدا و اينکه تو فرستاده او هستي دهيم ما هم
شهادت داديم ،سپس دستور به جهاد و حج
و روزه و نماز و زکات دادي ما همه اينها
را نيز پذيرفتيم ،اما با اينها راضي نشدي تا
اينکه اين جوان (اشاره به عليع است) را به
جانشيني خود منصوب کردي و گفتي :من
کنت مواله فعلي مواله ،آيا اين سخني است
که از ناحيه خودت يا از سوي خدا است؟!
پيامبرص فرمود« :قسم به خدايي که معبودي
جز او نيست اين از ناحيه خدا است».
نعمان روي برگرداند ،در حالي که ميگفت
خداوندا! اگر اين سخن حق است و از ناحيه
تو ،سنگي از آسمان بر ما بباران! اينجا بود
که سنگي از آسمان بر سرش فرود آمد و او
را کشت.
پيام دوم :مديريت جامعه اسالمي بايد
به دست شايستگان باشد و از مديريت
نااهالن جلوگيري شود.
تنها افرادي لياقت رهبري جامعه اسالمي را
دارند که همانند علي عليهالسالم در صفات و
کماالت باشند و در خط پيامبر و مطيع خداوند
باشند .واقعه غدير ،پايهگذاري قاعده حکومت
36
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مهمترین پیامهای غدیر
در جامعه اسالمي است و نشان ميدهد اسالم
به غير از ضابطه امامت و واليت ،مدلهاي
حکومتهاي سلطنتي ،شخصي ،زر و زور،
زيادهخواه ،متکبر ،پيرو شهوات و اشرافي را
قبول ندارد؛ به عنوان نمونه به زندگي کبوتري
که عاقبت کفتار شد نگاهي کنيم .عبدالملک
بن مروان فرزند مروان بن حکم دومين خليفه
مرواني و پنجمين خليفه اموي است؛ او پيش
از رسيدن به قدرت ،يکى از فقهاى مدينه به
شمار مىرفت و به زهد و عبادت و ديندارى
شهرت داشت و اوقات خود را در مسجد
با عبادت سپرى مىکرد؛ به طورى که به او
«حمامه المسجد» (کبوتر مسجد) مىگفتند!
گويند :پس از مرگ پدرش مروان ،هنگامى که
خالفت به او رسيد ،سرگرم خواندن قرآن بود
اما با شنيدن اين خبر قرآن را بست و گفت:
«اينک بين من و تو جدايى افتاد! و ديگر با تو
کارى ندارم!»
او به راستى از قرآن جدا شد و در اثر
دنياطلبي ،چنان دستخوش مسخ شخصيت
گرديد که مورخان از کارنامه سياه حکومت
او به تلخى ياد مىکنند« .سيوطى» و «ابن
اثير» مىنويسند :در تاريخ اسالم عبدالملک
نخستين کسى بود که غدر و خيانت ورزيد
(عمرو بن سعيد بن العاص را پس از امان
دادن کشت) و نخستين کسى بود که مردم
را از سخن گفتن در حضور خليفه منع کرد
و نخستين کسى بود که از امر به معروف
جلوگيرى کرد.
پيام سوم :دين کامل با واليت است و
بدون واليت ،دينداري ما ناقص است و
مورد رضاي خداوند نيست.
واليت به معناي دوستي وقبول سرپرستي
ائمه است و اطاعت از آن بزرگواران در تمام
شئون زندگي است .کسي که واليت دارد
دينش کامل است و هرکس واليت امامان را
ندارد دينش يا ضعف دارد یا به همان ميزان

دينش ناقص است.
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل (ﺻﻠﯽ اﻪﻠﻟ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ)
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﻋﻠﯽ ﺟﺎن! َﻣﺜَﻞِ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻣﺜﻞ ﺳﻮره «ﻗﻞ ﻫﻮ اﻪﻠﻟ اﺣﺪ» اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ دو
ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دو ﺳﻮم ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻪ
ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ!
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻫﺴﺘﯽ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻗﻠﺒﺎ ﻣﺤﺐ ﺗﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ
ﺳﻮم اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ و ﻫﻢ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﺗﻮ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﺖ ورزد ،دو ﺳﻮم اﯾﻤﺎن
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ
ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن از ﺗﻮ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎن
را داراﺳﺖ».
پيام چهارم :وحدت بين مسلمانان
غدير نه براي اختالف امت اسالمي بلکه
براي وحدت جوامع اسالمي آمده است .اگر
مسلمانان بر اساس پيام غدير عمل ميکردند،
ما امروز شاهد وحدت جامعه اسالمي بوديم.
همانطور که فرمودند« :إما َمتَنا أمان ًا لِلفرقه»
خيليها ميخواهند از غدير فاصله بگيرند تا
به مقاصدشان برسند چون با فاصله گرفتن از
غدير ميتوانند اسالم را واژگون جلوه دهند.
استاد مطهري سيره فراموش شده
اميرالمومنينع را بهترين دليل بر اين مدعا
ميداند و ميگويد« :عليع از اظهار و
مطالبه حق خود و شکايت از ربايندگان
آن خودداري نکرد ،با کمال صراحت ابراز
داشت و عالقه به اتحاد اسالمي را مانع آن
قرار نداد .خطبههاي فراواني در نهج البالغه
شاهد اين مدعي است .در عين حال اين
تظلمها موجب نشد که از صف جماعت

فرزندان خویش را با آب ،زمین و هوا دوست و همراه کنیم.

مسلمين در مقابل بيگانگان خارج شود؛
در جمعه و جماعت شرکت ميکرد ،سهم
خويش را از غنایم جنگي آن زمان دريافت
ميکرد ،از ارشاد خلفا دريغ نمينمود،
طرف شور [و مشورت] قرار ميگرفت و
ناصحانه نظر ميداد؛ در جنگ مسلمين با
ايرانيان که خليفه وقت مايل است خودش
شخصا شرکت نمايد ،علي پاسخ ميدهد:
خير شرکت نکن ،زيرا تا تو در مدينه هستي
دشمن فکر ميکند فرضا سپاه ميدان جنگ
را از بين ببرد از مرکز مدد ميرسد ولي اگر
شخصا به ميدان نبرد بروي خواهند گفت:
هذا اصل العرب :ريشه و بن عرب اين است.
نيروهاي خود را متمرکز ميکنند تا تو را از
بين ببرند و اگر تو را از بين ببرند با روحيه
قويتر به نبرد مسلمانان خواهند پرداخت.
(نهج البالغه ،خطبه )144
علي در عمل نيز همين روش را دارد؛ از
طرفي شخصا هيچ پستي را از هيچيک از

خلفا نميپذيرد ،نه فرماندهي جنگ و نه
حکومت يک استان و نه اماره الحاج و نه
يک چيز ديگر از اين قبيل را؛ زيرا قبول يکي
از اين پستها به معني صرف نظر کردن
او از حق مسلم خويش است و به عبارت
ديگر کاري بيش از همکاري و همگامي و
حفظ وحدت اسالمي است اما در عين حال
که خود پستي نميپذيرفت ،مانع نزديکان و
خويشاوندان و يارانش در قبول آن پستها
نميگشت ،زيرا قبول آنها صرفا همکاري و
همگامي است و به هيچوجه امضاي خالفت
تلقي نميشود.
پيام پنجم :الگوي جامعه اسالمي بايد
علي عليه السالم و مانند ايشان و فرزندان
معصومشان باشند.
اميرالمؤمنين ،علي بن ابيطالب ع ،يک قله
مرتفع است؛ هم براي حاکم اسالمي و
حکومت اسالمي ،هم براي هر فرد مسلمان.
امام باقر (عليه السالم) و امام صادق (عليه

السالم) در تفسير کريمه فأما من ثقلت
موازينه فهو في عيشه راضيه و أما من خفت
موازينه فأما هاويه ،فرمودند:
کسي که موازينش در روز قيامت سنگين
است ،او همانا امير المؤمنين عليبنابيطالب
(عليه السالم) است .يعني کسي که واليت
علي بپذيرد ميزانش سنگين است و در عيش
پسنديده است و اما کسي که موازينش سبک
شد و واليت علي (عليه السالم) را انکار
نمود ،پس مادرش هاويه ،طبقهاي از جهنم
است و آن آتشي است که خداوند آن را مادر
و مأواي منکر واليت قرار مي دهد.
بر اساس اين آيه امام علي ترازوي سنجش و
الگوي رفتار ما بايد باشد و تمام امور زندگي
خود را با آنها بايد بسنجيم که هرچه خود
را به آن حضرت و روش زندگي ايشان
نزديکتر کنيم ،نامه عمل ما سنگينتر و
هرچه دور شويم ،نامه اعمال ما سبکتر و
بي ارزشتر خواهد بود.

طلوع محرم

شیرهای آب را محکم ببندیم.

بـه زهیری که شد ز مهر تو پر
بـه گذشت تـو و به خجلت حر
بـه عـلیاکبر و بـه زخم تنش
که چو گل برگ برگ شد بدنش
بـه ّ
تلظـیِ طفـل خامــوشت
لب تشنه بـر سـر دوشت
ذبح ْ
بـه د ِل از سنـان دریـدة تـو
بـه سـر از قفـا بریـدة تــو
بــه تـنِ روی خاک ،عریانت
بــه شهیـدا ِن عیـ ِد قربـانت
بـه پیـامآور دمـت زیـنب
محـرمت زیـنب
پـاسدار
َّ
همه جا پر از این نداست حسین
که علمدار تو خداست حسین
عاشقانی که با تو هم قسمند
سینه زنهای پای این علمند
ای سـرشک پیمـبران دم تو
اشکها تـا صف جزا ،ک ِم تو
چشم «میثم» همیشه بر کرمت
سیـل اشکش مسافـ ِر حرمت

nakhlemeysam.ir

سالها سالهای ماتم توست
محرم توست
مـاهها تـا ابـد ّ
غم تو آتشی است عالم سوز
داغ تـو تازه میشود هر روز
آه ،چون آه ِ سینه سوز تو نیست
هیچ روزی بسان روز تو نیست
کربـالی تـو عالم است حسین!
محرم است حسین
لحظههایت ّ
روزها همچنـان هـزارة توست
هـر دلـی بـزم یـادوارة توست
ای خـدا داغــدارِ مــاتم تـو
ِ
صاحب دم تو
خونبهـای تــو،
خاک صحرای سرخ خونُ ،مشکت
آبهـا تشنــة لـب خشـکت
خــارهای بـال گـل یــاست
بحرهـا سینـ ْه چـاک عبّاست
َعلم نصر تو به دست خداست
سایهبا ِن تمامِ هست خداست
محـرمت سـوگند
بـه هـالل
ّ
ِ
صاحب دمت سوگند
به دم و
بـه خلوص و وفای انصارت
ِ
علمـداری علمــدارت
بــه
به غالمت که مثل اکبر خویش
برگرفتیش سخت در بر خویش

حسین نباتعلی
همکار انبار
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الهی! راهی به سوی خودت بگشا

الهی! ای خالق بیمدد و ای واحد بیعدد،
ای اول بیهدایت و ای آخر بینهایت .ای
ظاهر بیصورت و ای باطن بیسیرت ،ای
حی بیذلت ،ای بخشنده بیمنت ،ای داننده
رازها ،ای شنونده آوازها ،ای بیننده نمازها ،ای
شناسنده نامها ،ای رساننده گامها ،ای مطلع
بر حقایق ،ای مهربان بر خالیق ،عذرهای ما
بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما
مگیر که تو قوی و ما حقیر ،از بنده خطا آید
و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.
الهی! ای کامکاری که دل دوستان در کنف

توحید توست و ای که جان بندگان در صف
تقدیر تو است ،ای قهاری که کس را به تو
حیلت نیست ،ای جباری که گردنکشان را
با تو روی مقاومت نیست ،ای کریمی که
بندگان را غیر از تو دستاویز نیست .نگاه دار
تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان
نشویم.
الهی! ای دور نظر و ای نیکو حضر و ای
نیکوکار نیک منظر ،ای دلیل هر برگشته و
ای راهنمای هر سرگشته ،ای چاره ساز هر
بیچاره و ای آرنده هر آواره ،ای جامع هر
پراکنده و ای رافع هر افتاده .دست ما گیر ای
بخشنده بخشاینده.
خداوندا ،دلهای سنگ آسا را بشکن تا مگر
در شکستگیها نشانی از تو بیابند که خود

روایت قربان

فرمودهای« :اَن َا َعندَ ال ُق ِ
لوب ال ُمن َْک ِس َره»
خدایا ،ما به تو شایق تریم تا گناه .از سر
اکراه گناه میکنیم اما هماره مشتاق رجعت
به سوی توییم .بندهای شیطان را از دست و
پایمان باز کن.
خداوندا ،مهر تو پیش و بیش از قهر توست.
تویی که مهرت را از دشمنانت هم دریغ
نمیکنی .قهرت را بر دوستانت روا مدار.
خدایا ،به هرکه میوه سنگین عشق میدهی،
شاخه وجودش را میشکنی .تو خود مرهم
شاخههای شکفته باش.
خداوندا ،عشق پریدن و عطش رسیدن،
شدت گرفته است .اکنون که روزنههای
شهادت بسته است ،راهی به سوی خودت
بگشا.

پسر نازنینم! در خواب به من امر شده تو را در راه خدا قربانی کنم
نظر تو چیست؟! چقدر زیبا جواب داد این شیرین پسر :ای پدر!
هرآنچه بدان ماموری انجام بده ،انشاءاهلل مرا از بندگان صبور و
شکیبا خواهی یافت .خیال ابراهیم بیشتر آرام گرفت و وی بر داشتن
چنین پسری خدای را سپاس و بر خود مباهات کرد .آنگاه پسر را با
مالطفت و مهربانی بسیار در آغوش فشرد و بوسهای بر فرقش زد و
دست محبت و نوازش بر سر و گیسوانش کشید.
ابراهیم به همراه اسماعیل ،سعی را تمام کرد و سپس طواف نمود و
در مقام خودش (مقام ابراهیم) دوگانهای به جای آورد .آنگاه بَند و
بُرنده تیز و پارچه پاکیزه برداشت و با اسماعیل به قربانگاه شتافت .او
در این راه گامها را بلند و با شتاب برمیداشت زیرا معتقد بود در کار
خدا باید تعجیل کرد؛ در بین راه ،ابلیس چند مرتبه به سراغش آمد
تا وسوسهاش کند ،بلکه بتواند پس از این همه امتحانها و بندگی
ابراهیم ،وی را از صراط حق باز دارد و به باطل کشاند اما ،مگر
میتوان ابراهیم را از راه حق منحرف نمود .ابراهیم با صالبت فوق
بشری بر نفس سرکش لگام عدم زد و شیطان را با سنگ راند و رمی
جمره کرد؛ گویی گرگی درنده را با کلوخی چند از خود دور میکند.
به منا رسیدند؛ بی درنگ دستان اسماعیلش را از پشت بست و نام
خدا را بر زبان جاری کرد و در حالی که برای آخرین بار با محبت
پدرانه سیمای نازنین اسماعیل را به تماشا نشسته بود ،چشم بر
سپیدی گلوی اسماعیل دوخت و خنجر ب ُ ّران را بر حنجرهاش آشنا
ساخت اما هر چه کشید ،کارد تیز نبرید .ابراهیم بر قدرت دست
افزود و با توانی دوچندان بر دسته چاقوی تیز فشار وارد کرد و
آن را با شدت کشید اما گویی از این چاقو ،در عالم چاقویی کندتر
وجود ندارد!
ناگاه ابراهیم از شدت عصبانیت کارد را بر سنگی در آن نزدیکی
فرود آورد و آن سنگ به دو نیم شد .ابراهیم با تعجب و عصبانیت
به کارد خطاب کرد که :ای چاقو! گلوی اسماعیلم را برای خدا
نمیبُری ،اما سنگ را خُ رد میکنی؟! چاقو به آواز درآمد که :ای
ابراهیم! تو میگویی و می خواهی ببُرمش ،اما خدا میگوید ن َبُر.
38
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بسیاری از بالیای طبیعی به خاطر نامهربانی ما با طبیعت رخ میدهد.

اندر مصائب کهولت

اگر ارزش آب را بدانیم ،گرفتار خشکسالی نمیشویم.
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اثري ازدكتر جعفر نياكي ،استاد بازنشسته
حقوق بين الملل دانشگاه ملي سابق ،در
سن 96سالگي از امريكا به ايران فرستاده
و در فضاي مجازي نيز منتشرشده است.
با سالم وتحیات فراوان ،از حال و روز این
نوجوان دور از وطن پرسیدید ،نیکبختانه،
روزهای غربت را با تنی چند از همدندانها
که هنوز در قید حیات هستند و متوسط
سنها از  90سال فراتر رفته است ،گرد هم
میآییم و به سبک دایی جان ناپلئون ،به حل
و فصل مشکالت جهان می پردازیم و هر
ماه یا هر دو ماه ،به افتخار یکی از دوستان
میخیزیم و  5دقیقه سکوت می کنیم ،بیشتر
این دوستان به مرض طول عمر گرفتارند و
تعدادی هم تاخیر فوت دارند.
اما در مورد وضع خودم؛ با گذشت زمان،
دیگر جرات نگاه به آینه را ندارم ،آخرین
بار که در آیینه نگاه کردم ،خود را نشناختم:
قبال میگفتم فتبارک اهلل احسن الخالقین،
ُحسن یوسف دارم اما حاال به زبان فصیح،
به انگلیسی میگویم :شیت!! آن همه موی
فرفری مشکی و پُر پشت چه شد؟ اکنون ک ّله
طاس در آفتاب میدرخشد و پول سلمانی
را صرفه جویی میکنم؛ از چین و چروک
صورت و پیشانی مپرسید که همه غمم این
است که چرا از آن همه پولی که صرف
ترقهسازی میشود ،قدری برای اختراع اتویی
داده نمیشود که چین و چروک صورت و
پیشانی و دستها را صاف و صوف کنه؟
آن قدر لکههای زرد و قهوهای مختلفاللون
روی دست و پا نزول اجالل فرمودند که
مرا پلنگ صورتی ،پلنگ خط و خالی و گل
باقالی صدا میکنند.
پستی و بلندی روی دست و پا و کوتاهی

رگها مرا به یاد «هزار د ّره» راه جاجرود
میاندازد ،به علت غبغب و بوقلمون شدن
زیرگلو ،پیراهن ترولتک تا زیرگلو میپوشم
که معلوم نشود؛ اما چشمها که تیز بود ،حاال
به علت ماکوال باید برای تشخیص دوستان،
ازچند سانتیمتری آنها را ببینم .هرچه قطره
چشم هست برای آب مروارید ،آب سیاه،
ماکوال ،آب مقطر و غیره استفاده میکنم و
چون چشم چپم ماکوال دارد ،همه را به یک
چشم نگاه میکنم.
از کیسههای زیر چشم چه عرض کنم ،مبلغ
زیادی به دالر دادم کیسهها را صاف و صوف
کردند ،بدتر شد؛ به دکتر گفتم :من همه چیز
را دو تا میبینم ،گفت چه طور مگر؟ گفتم
رفتم کنسرت پیانو ،من هم موزیسین و هم
ارکستر را دوتا میدیدم .دکتر گفت :شانس
آوردی ،پول یک بلیت را دادی ،حاال دوتا
میبینی حرف هم داری؟
از بس دکتر و بیمارستان رفتم خیال دارم
خانهای نزدیک و دیوار به دیوار بیمارستان
و مطب اطباء اجاره کنم ،زیرا ساعات روز
را بیشتر در مطبها هستم تا در خانه خودم.
پرستارها از دیدن قیافه من در عذابند ،یکی
از آنان به دنبال سیانور و آرسنیک میگشت
شر
که به جای قرص و دوا ،به من بدهد تا از ّ
من راحت شود .سال گذشته ،دکترهای معده
و کمر و چشم و زانو را بیشتر دیدم تا همسر
و بچهها و نوهها را .چقدر باید آندوسکوپی
و عکسهای سینه و معده و روده و کمر و
زانو و شانه و ام.آر.آی را گرفت ،آلبوم این
عکسها ازآلبوم خانوادگیام قطورتر شده
است.
قد من که یک وقت همچون قد سرو بود ،حاال
چنان گوژ شده که کار به عصا و واکر کشیده و

باید مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار را کوتاه
کند ،وقتی شلوار میپوشم ،به جای کمربند،
بند تنبان میبندم که شلوارم نیفتد.
در مورد گوش برای اینکه مردم نفهمند که
من کر هستم 3200 ،دالر دادم یک سمعک
ریز کوچک گرفتم که دیده نشود ،سمعک
آنقدر کوچک و ریز بود که درگوشم گم
شد ،مجبور شدم  250دالر بدهم تا دکتر با
پنس آن را دربیاورد.
درمجالس مهمانی ،از ناطق میپرسم :بله
آقا ،چی گفتید؟ و گاهی الکی سر را تکان
میدهم که یعنی حرفهای طرف را فهمیدم
ولی درحقیقت ،نمیفهمیدم.
حاال مثل بچه تازه به دنیا آمده هستم :مو
در سرم نیست ،حرف نمیتوانم بزنم ،راه
نمیروم و جایم را هم خیس میکنم.
چند روز پیش رفتم نزد طبیب میزراه
(مجاری ادرار) گفتم آقای دکتر :من به حبس
ادرار دچار شدم ،گفت چند سال داری؟
گفتم وارد  96شدم ،گفت :به اندازه کافی در
عمرت ادرار کردهای ،بس است .دیگر برای
تجزیه ادرار به آزمایشگاه نمیروم ،شلوار را
با پست میفرستم.
پاها واریس دارد و پرانتزی شده است؛ برای
اینکه به رفقا پُز بدهم ،میگویم از بس در
جوانی اسب سواری کردم ،پاهایم پرانتزی
شد ،ولی حاال خودمانیم در جوانی حتی االغ
هم گیر من نمیآمد.
رفتم نزد طبیب روانشناس ،بعد از چند
جلسه گفت فایده ندارد ،پراکندهگویی
تو ارثی است و «هاف زایمر» هم داری،
بهزودی میشود «آلزایمر» در قدیم که
ورزش میکردم ،هالتر میزدم ،حاال دیگر
هالش را ندارم ،باقیاش را میزنم.

آسمان نما

تقریبا  84سال زمینی به طول میانجامد.
اورانوس عالوه بر گردش انتقالی ،گردش
وضعی نیز دارد .قسمت داخلی سیاره (هسته
و اقیانوس) در مدت  17ساعت و  14دقیقه
یک دور کامل حول محور طولی گردش
میکنند؛ البته قسمت اتمسفر سیاره بسیار

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک

اورانوس ،عجیبترین سیاره منظومه شمسی
اورانوس ،هفتمین سیاره منظومه شمسی ،بعد
از زحل و قبل از نپتون قرار دارد .اورانوس
که نام معادل فارسی یا عربی ندارد ،دورترین
سیارهایست که میتوان با چشم غیر مسلح
آن را مشاهده نمود .میانگین فاصله این

کریستال های یخ آمونیاک وجود دارند؛ در
زیر این ابرها یعنی در عمق  7500کیلومتری
زیر ابرهای قابل رویت نیز ،احتمال وجود
اقیانوسی از آب مایع به همراه آمونیاک حل
شده میباشد؛ در مرکز این سیاره ممکن

سیاره از خورشید  2،872،460،000کیلومتر
میباشد .این فاصله را با سرعت نور در
مدت زمان  2ساعت و  40دقیقه میتوان
طی کرد( .شعاع منظومه شمسی حدود 5
ساعت و  30دقیقه نوری میباشد).
اورانوس یک غول بزرگ متشکل از مواد
گازی و مایع میباشد .قطر استوایی آن
حدود  51،118کیلومتر یعنی بیش از 4
برابر قطر زمین است .سطح این سیاره
پوشیده از ابرهای سبز-آبی ،ساخته شده با
کریستالهای ریز متان میباشد .کریستالها
خارج از اتمسفر سیاره یخ زدهاند؛ در
اعماق این ابرهای قابل مشاهده ،احتماال
ابرهای ضخیمی ساخته شده از آب مایع و

است هستهای سنگی ،تقریبا به اندازه زمین
وجود داشته باشد.
پس از دوران باستان ،اورانوس نخستین
سیارهای بود که انسان موفق به کشف آن
شد .ستارهشناس بریتانیایی ،ویلیام هرشل
( ،)William Herschelدر سال  1781موفق
به کشف آن گردید .بیشتر دانش ما درباره
این سیاره پس از پرواز سفینه آمریکایی
ویجر )Voyager 2( 2در ارتفاع 80،000
کیلومتری از ابرهای سطح این سیاره در سال
 1986به دست آمد.
اورانوس در مداری بیضی شکل به دور
خورشید در گردش است .هر دور کامل این
سیاره در مدار  30،685روز زمینی معادل
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سریعتر میچرخد .سریعترین بادهای سطح
اورانوس که در دو سوم از ناحیه استوا تا
قطب جنوب اندازه گیری شدهاند با سرعت
 720کیلومتر در ساعت میوزند .بنابراین
اتمسفر این منطقه در هر  14ساعت یکبار
گردش وضعی کامل دارد.
محور دوران این سیاره به حدی انحراف
دارد که تقریبا به صفحه مداری چسبیده
است .این انحراف زاویه در بیشتر سیارات
متجاوز از  30درجه نیست؛ برای مثال زاویه
انحراف محور دوران زمین با صفحه مرجع
یا صفحه مداری  23/5درجه میباشد اما
در مورد اورانوس این زاویه انحراف معادل
 98درجه است .بسیاری از ستارهشناسان بر
این باورند که برخورد جرمی تقریبا در ابعاد
زمین با اورانوس در اوایل دوران تشکیل
سیاره ،منجر به ایجاد چنین انحراف شدیدی
شده است.
جو این سیاره ترکیبی از  %83هیدروژن،
 %15هلیوم %2 ،متان و مقدار کمی اتان و
دیگر گازها میباشد.
اورانوس  21قمر شناخته شده دارد.
ستارهشناسان  5قمر بزرگ این سیاره را
در بین سالهای  1787و  1948کشف
کردند .تصاویر تهیه شده توسط ویجر  2در
سالهای  1985و  1986ده قمر دیگر این
سیاره را آشکار نمود .بعدها ستارهشناسان
به کمک تلسکوپهای مستقر در زمین بقیه
اقمار آن را نیز کشف کردند.
اورانوس مانند سیاره زحل دارای حلقه
میباشد البته این حلقهها بسیار نازک و
کمنورتر هستند .این سیستم حلقهای در
سال  1977زمانی که سیاره اورانوس موجب
اختفای یک ستاره شد و دانشمندان با هدف
مطالعه جو سیاره در حال رصد آن بودند
کشف گردید؛ در این زمان حدود  40دقیقه
قبل و بعد از اختفای نور ستاره ،نور آن
ستاره چندین بار کم و زیاد شد .البته این
حادثه بسیار نادر است و در هر قرن چند بار
بیشتر رخ نمیدهد.
ناسا در نظر دارد در سال  2030فضاپیمایی
برای کاوش بیشتر به سمت سیاره اورانوس
و نپتون پرتاب کند.

خشکسالی نزدیک است!

آموزش کوهنوردی

خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

راهنمای صحیح پایین آمدن از کوه

اگر پیش از حرکت و بخصوص هنگام
پایین آمدن از کوه و در طی مسیر ،پارهای
احتیاطهای مقدماتی رعایت شود ،میتوان از
بروز بسیاری از پیشامدهای خطرناک درکوه
پیشگیری کرد.
موقع پایین آمدن از کوه ،گام هایتان را کوتاه و
کنترل شده بردارید تا کمترین تاثیر را بر محیط
بگذارید .قدمهای برداشته شده در سرازیری
باید متعادلتر از قدمهایی باشد که تنها تحت
تاثیر قوه جاذبه و بی اختیار برداشته میشود.
گامهای متعادل از بروز خستگی زودرس
جلوگیری کرده و انرژی شما را حفظ
مینماید؛ در این نوع حرکت هیچوقت نباید
پا را بر زمین سابید یا استخوانها و عضالت
را بی جهت به حرکت در آورد.حفظ تعادل
باید به صورتی عملی شود که در صورت
احساس سستی زمین در زیر پا بالفاصله
خود را به عقب کشیده و حرکات بعدی بدن
را تحت کنترل قرار دهید .موقع کوهپیمایی
و بخصوص هنگام پایین آمدن از کوه ،آرام
و راحت حرکت کنید و مرحله به مرحله
استراحت کرده و از مواد غذایی کالریزا برای
تجدید قوا و انرژی کمک بگیرید .هنگام فرود
از کوه ،استراحت را فراموش نکنید ،زیرا در
پایین آمدن به زانوها بیشتر فشار وارد میشود.
به استراحت در سرازیری به همان اندازه
استراحت در باال رفتن از کوه اهمیت دهید.
هنگام فرود آرام ،از قرار دادن دستها در
جیب جدا خودداری کنید؛ در شیبهای تند
به صورت زیگزاگ حرکت کنید تا شیب مسیر
شکسته شود .هنگام شن اسکی و فرود از سنگ
ریزهها ،بدن را به عقب متمایل کنید و مواظب
پرتگاهها و موانع باشید .سعی کنید از ریزش
سنگ به پایین خودداری کنید و قبل از گرفتن
آنها به عنوان تکیهگاه از محکمی آنها مطمئن
شوید؛ در صورت ریزش سنگ ،دیگران را با
فریاد «سنگ» مطلع نمایید .هرچند پایین رفتن
از مسیرهای شنی میتواند لذت بخش باشد
ولی تکههای سنگ و شن ممکن است وارد
کفش شما شده و در ادامه مسیر برای پاهای
شما مشکل ایجاد کنند؛ از مسیرهای شن اسکی
حتی در تابستان هم کمتر استفاده کنید.
هنگام پایین آمدن از کوه ،از چوبدست یا
باتوم جهت کاهش فشار روی زانوها و حفظ
تعادل استفاده کنید .سعی کنید قدمها را با
مکث بردارید و در شیبهای تند ،روی هر پا
اندکی استراحت نمایید؛ در سرازیریها از تمام
سطح پا استفاده کنید و از حرکت با بغل پاها

خودداری کنید .پاها را روی زمین نکشید ،بلکه
اندکی از زمین بلند کرده و دستها را برای
حفظ تعادل ،آزاد نگه دارید .هنگام فرود ،وزن
شما و کوله پشتی به شدت روی ران ،زانو و به
طور کل پاها وارد می شود .انگشتان جمع شده
و تکانهای گوناگون بدن به باالی ستون مهرهها
حرکت کرده و همه بدن را تکان میدهد.
بندهای شانه کوله پشتی خود را محکم
کنید زیرا اگر کوله پشتی مدام جابهجا
شود تعادلتان به هم میخورد؛ از دویدن در
سرازیریها خودداری کنید؛ این کار آسیب
جبران ناپذیری به مفاصل و استخوانهای
پایتان وارد می سازد؛ در شیبهای تند ،آرام
و سنگین قدم بگذارید .عضالت پایتان را
شل نکنید .بهترین راه برای پایین آمدن آن
است که زانوها را کمی خم کنید و کمر را
صاف نگه دارید .مراقب شیبهای علفزار
خیس باشید زیرا بسیار لغزنده است.
چنانچه با شیب تند صخرهای درگیر شدید و
مجبور هستید در یک ردیف حرکت نمایید باید
فاصله را آن قدر کم کنید که چنانچه سنگی از
جای اصلی خودش جدا شد ،فاصله افراد آنقدر
نباشد که سنگ شتاب بگیرد .هنگام حرکت در
سرازیری کوه ،داخل پوتین ،جوراب ضخیم و
نرم دیگری پوشیده و با بستن محکم بند کفش
از حرکت اضافی پا در پوتین جلوگیری کنید.
موقع پایین آمدن از کوه است که خراشهای
پوستی ایجاد میشود و مفصل زانوها جابهجا
شده و مچ پا میچرخد؛ از این رو سرعت

آب در دستان ما امانت است.

در سرازیری نباید خیلی بیشتر از سرعت در
سرباالیی باشد .چنانچه هنگام پایین آمدن از
کوه ،کفش پنجه پایتان را میزند ،توقف کنید
و بند کفش خود را محکم کنید.
کوهپیمایی در شرایط زمستانی تفاوتهای
زیادی با کوهپیمایی در فصلهای دیگر دارد،
چراکه کوهنورد با مشکالت گوناگونی هنگام
صعود و فرود از کوه مواجه میشود؛ مثال باید
از حرکت روی مسیرهای بهمنگیر خودداری
کنید .هنگامی که از بین دیوارههای یک دره
عبور میکنید ،از مسیرهای مابین درختان
مسیر بهمنگیر حرکت کنید؛ در پایین آمدن از
سطحهای برفی با شیب زیاد ،چنانچه شخص
نتوانست پشت به شیب پایین بیاید ،باید فورا
چرخیده و رو به شیب با کوبیدن پاشنه کفش
به برف و درست کردن جای پا و تکیه روی
دستها پایین بیاید؛ در جاهایی با شیب کم و
بدون خطر میتوان با کف کفش به طرف پایین
لیز خورده و پایین آمد.
سرعت این حرکت را میتوان با باال آوردن
نوک کفشها و کم و زیاد کردن فشار پاشنهها
تنظیم کرد؛ در صورت لیز خوردن در سطح
پرشیب برفی باید فورا به طرف سطح شیبدار
برگشته و با دستها به سطح تکیه کرد و نوک
کفشها را با کمی فاصله از هم به سطح برف
فشار آورد .برای این کار باید سر و گردن و
باال تنه را از سطح برف دور نگه داشته تا نوک
کفشها بهتر به برف گیر کنند؛ برای انجام بهتر
این کار تمرکز ضروری است.
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اریان گردی

متین آباد ،اولین کمپ طبیعی ایران

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

کمپ متین آباد بادرود در  25کیلومتری
جنوب نطنز و  45کیلومتری جنوب شرقی
کاشان و در  6کیلومتری شهر بادرود قرار
دارد.کمپ متین آباد شهر بادرود که به همت
مهندس اشرف واقفی در ابتدای رملهای
بزرگ کویر منطقه پشت ریگ واقع در
جنوب دریاچه نمک مسیله ( 80کیلومتر)
و بیابان بندریگ ونزدیکترین مسیر به قلعه
کرشاهی ومسقط الرأس آستان آقاعلی عباس
احداث شده است شامل اماکن چادرهای
دایمی در شنها ،کمپ شتر سواری با
 40نفر شتر ،رستوران و سوئیت و مزرعه
ارگانیک کامال طبیعی ،یکی از اماکن زیبای
مناطق گردشگری کشور محسوب میگردد.
اقامت در کمپ به دو صورت اقامت در
سوئیتهای سنتی و چادر امکانپذیر است.
سوئیتها هرکدام به متراژ  ۲۵متر مربع است
که فضای داخلی آن جهت اسکان  ۲نفر در
نظر گرفته شده است .اقامت در چادر به
دو سبک سنتی (رختخواب پیچ) و امروزی
(تخت  ۱نفره) به تعداد  ۲عدد در هر چادر
امکان پذیر است .کف چادرها با استفاده
از زیلوهای محلی مفروش شده است؛
در طراحی شکل کلی چادرها سعی شده
است تا حتی االمکان شبیه چادرهای عشایر
کویری ایران باشد .جنس بدنه چادرها پلی
استر پنبه است تا در برابر رطوبت مقاوم
باشد که توسط واحد طراحی و اجرای
سازمان هالل احمر تولید شدهاند .طراحی
آنها به گونهای است که یک پنجره سراسری
درسطح میدان دید مسافران قرار دارد و
مسافران میتوانند بدون هیچگونه تغییر
موقعیت به محیط بیرون اشراف داشته باشند
و از طبیعت لذت ببرند؛ در هر چادر امکان
42
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استفاده از برق و روشنایی در شب با استفاده
از انرژی برق مهیا شده است .كمپ متینآباد

بادرود به عنوان اولین كمپ طبیعی در ایران
براساس گردشگری پایدار و بر مبانی اولیه
اكوتوریسم پایدار ایجاد شده است.
هدف از تاسیس
هدف از احداث این کمپ فراگیری از
طبیعت ،تماشای حیات وحش منحصر
بفرد منطقه بادرود شامل پرندگانی از قبیل
زاغ بور ،هوبره ،تیهو و چکاوک ،آشنايي با
پوشش گياهي کویری و گیاهان زراعی و
کشاورزی محلی ،عكاسي از مناظر بدیع،
رصد ستارگان در شب و ماجراجویانهتر
از اینها شترسواری ،پیادهروی و دوچرخه
سواری در کویر ،استفاده از ویژگیهای
آب و هوایی به همراه آرامش موجود در
منطقه و مدیتیشن روی شنهای کویری به
نوعی گردشگری سالمت را برای ما تعریف
میکند .تنوع فرهنگی در سنتها و آداب
و رسوم گردشگری رویدادهای منطقه را
به رخ میکشد تا آنجا که به مناسبتهای
مختلف بهانهای برای جمع شدن کنار هم
داشته باشیم .برداشت محصوالت مختلف
(گندم ،انار و غیره) و جشنهای باستانی
مانند مهرگان ،سده ،چهارشنبهسوری و
یلدا این بهانهها را پر رنگتر میکند .مکان
جغرافیایی متین آباد بادرود و قرار گرفتن
آن در نزدیکی دو شهر بزرگ کاشان و
اصفهان از یک طرف و نزدیکی به طبیعت
کویر و کوهستان از طرف دیگر ،تنوع و
گوناگونی سفرهای گردشگری کوتاه مدت
را امکانپذیر کرده است.
امکانات تفریحی کمپ
در این اکوکمپ برای رفاه حال مسافران و
گردشگران شتر سواری و دوچرخه سواری
از ساعت با توجه به فصل در نظر گرفته

شده است .همچنین الزم است گروههای
گردشگری از روز قبل نسبت به درخواست
تعداد متقاضیان شترسواری ،دوچرخه
سواری و رصد ستارگان با مسئول کمپ
هماهنگی نمایند .امکانات رصد ستارگان
روی تراس کاروانسرای اکوکمپ و از
ساعت  ۲۲به بعد برقرار است.
مزرعه ارگانیک
در حاشیه اکوکمپ متین آباد یک مزرعه
ارگانیک دایر گردیده تا طبیعت دوستان را
با این روش کشت آشنا نمایند .کشاورزی
ارگانیک (آلی) همان کشاورزی سنتی است
که سادهترین راه استفاده از روشهای
سنتی و احیای آن ،عدم استفاده از کودها و
سموم شیمیایی در تولید محصوالت اعم از
گیاهی و دامی میباشد .کشاورزی ارگانیک
با اکولوژی هماهنگ است و باعث تثبیت
بافت خاک ،حفظ چرخه آب ،چرخه کربن،
چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمین،
آب و هوا میگردد .موارد ذیل از نتایج
استفاده از کشاورزی آلی است :طعم غذاهای
ارگانیک بهتر است ،محصوالت ارگانیک
خطر بیماریها را کمتر میکند ،سبب حفظ
منابع آبی میگردد ،باعث ایجاد خاک سالم
میشود و به حفظ سالمت جوامع بشری
کمک کرده و سبب ایجاد کشاورزی پایدار
و نهایتا توسعه پایدار میگردد.
حیات وحش
موقعیت اکوکمپ متین آباد واقع در
جنوب شرقی بیابان بندریگ که از مناطق
بکر کویری ایران محسوب میگردد باعث
شده که طبیعتگردان در این منطقه بتوانند
گونههایی از پوشش جانوری مناطق کویری
و بیابانی ایران را مشاهده کنند.
سایر نقاط گردشگری
از جمله نقاط گردشگری این منطقه میتوان
به کوههای یخاب اشاره کرد .صعود به قله
یخاب با ارتفاع  1700متری از سطح دریا و
مشاهده مناظر کویر بندریگ ،دشت کرشاهی
و دریاچه نمک مسیل.

فراوانی آب  ،تنها یک توهم است.

تهران گردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

برج میالد ،آسمانخراش پایتخت

برج میالد نام برج مخابراتی چندمنظوره
است که در شمال غربی تهران قرار دارد .این
برج با ارتفاع  ۴۳۵متر ،بلندترین برج ایران،
ششمین برج بلند مخابراتی جهان و بیستمین
سازه بلند نامتکی (سازههایی که بدون هیچ
نگهدارندهای همانند سیم و دکل سرپا هستند)
جهان است .این برج با  ۱۳هزار متر زیربنا از
نظر وسعت کاربری سازه راس برج در میان
تمامی برجهای مخابراتی دنیا مقام نخست را
دارد .این سازه به دلیل بلندی بسیار و شکل
ظاهری متفاوتش ،تقریبا از همه جای تهران
نمایان است و از این رو ،یکی از نمادهای
پایتخت ایران به شمار میآید.
طراح برج ميالد
شركت يادمان سازه مجرى پروژه برج ميالد
تهران از طرف شهرداري تهران معرفي و دكتر
محمدرضا حافظي ،استاد دانشگاه هنر دانشگاه
شهيد بهشتي به عنوان معمار و طراح پروژه و
مهندس بهمن حقيقي نيز به عنوان سرپرست
طراحى سازه پروژه انتخاب گرديد.
جایگاه برج میالد از نظر بلندی در جهان
• برج میالد از دیدگاه بلندی ،ششمین برج
مخابراتی بلند جهان است ۷ .برج مخابراتی
بلند جهان به ترتیب زیر میباشد:
• توکیو اسکای تری در توکیو ،ژاپن
• آسمانخراش کنتون در گوانگژو ،چین
• آسمانخراش سیان در تورنتو ،کانادا
• آسمانخراش اوستانکینو در مسکو ،روسیه
• برج ارینتال پیرل در شانگهای ،چین
• برج میالد در تهران ،ایران
• برج کواالالمپور در کواالالمپور ،مالزی
ساخت برج ميالد
کلنگ ساخت این برج در سال  ۱۳۷۶به
مناسبت یکصدمین زادروز امام خمینیره با
نام میالد به زمین زده شد .ساخت این برج
 ۱۱سال به طول انجامید.
مشخصات برج ميالد
برج میالد ،میان تپهای با مساحت تقریبی ۱۴
هکتار واقع در جنوب محله شهرک غرب و
شمال کوی نصر (گیشا) در منطقه  ۲شهرداری
تهران قرار دارد؛ از نظر مختصات جغرافیایی،
سازه برج در  ۵۱درجه ۲۲ ،دقیقه و  ۳۲ثانیه
طول شرقی و  ۳۵درجه ۴۴ ،دقیقه و  ۴۰ثانیه
عرض شمالی قرار گرفتهاست .این محل پس
از بررسی و مطالعه  ۱۷نقطه مختلف شهر تهران
توسط یک گروه شامل تیم شهرسازی ،تیم
مطالعات تلویزیون ،مخابرات ،راه و ساختمان،
اقتصادی ،معماری ،هواشناسی ،تیم مطالعات
ترافیک و تیم ژئوتکنیک برگزیده شدهاست.

وزن برج ميالد  161هزار تن است و زيربناي
آن به اندازه  5/5زمين فوتبال است.
کارکردهای عمده برج ميالد
• برج میالد با هدف احداث سازهای به یاد
ماندنی و به عنوان نمادی برای شهر تهران و
به منظور رفع نیازهای مخابراتی و تلویزیونی
تهران ساخته شدهاست.
• ایجاد و گسترش شبکه دسترسی بدون سیم.
• ایجاد زیرساخت مناسب برای سیستمهای
جدید تلویزیونی.
• بهینهسازی پوشش رادیو و تلویزیونی.
• کاربریهای هواشناسی و کنترل ترافیک.
• گسترش و بهینهسازی پوشش شبکههای
بیسیم و پیجو.
• ایجاد جاذبه گردشگری و بهرهمندی از
فضاهای گردشگری ،تجاری و فرهنگی
(رستوران گردان ،سکوی دید ،نگارخانه
هنری ،گنبد آسمان ،موزه انقالب اسالمی).
سکوی دید سر بسته برج ميالد
•سكوى ديد سربسته و ترياى اين سكو با
فضاى دلنشين و امكانات ویژه فضاى اصلى
بازديدهاى برج است ،فضايى مناسب در
فصلهاى سرد سال و تماشاي مناظر زيباى
شهر تهران از فراز برج ميالد را از پشت
شيشههاى مقاوم به ارتفاع  20متر را فراهم
نموده است؛ در ضمن از اين سكو امكان
ديد به پايين برج ميسر مىباشد.
گالری آزاد هنری برج ميالد
گالرى آزاد هنرى در طبقه پنجم راس برج
محلى زيبا به منظور عرضه و نمايش آثار
ارزشمند تجسمى هنرمندان است.

آب ،الفبای زندگی است.

رستوران گردان برج ميالد
مقام اول بزرگترين رستوران گردان جهان در
ارتفاع  276متري متعلق به برج ميالد تهران
است .اين رستوران در طبقه ششم راس برج
با ظرفيت حدود  400نفر فضايي دلنشين است
كه اثري از شاهنامه فردوسي اثر استاد بابك
كرمچي بر زيباييهاي اين رستوان افزوده است.
سکوی دید باز برج ميالد
بزرگترين قطر در سازه راس برج ميالد در
طبقه هفتم در تراز  280متري واقع شده است؛
از اين سكو ميتوان از طریق دوربینهای
مستقر به طور كامل شهر تهران و محوطه
اطراف برج را از ارتفاع ديد.
رستوران ویژه
رستوران ويژه طبقه دهم راس برج ميالد با
ظرفيت بيش از  100نفر جهت ميهمانيهاى
رسمى طراحى شده است.
گنبد آسمان برج ميالد
گنبد آسمان آخرين طبقه عمومى برج ،گنبد
شيشهاى به ارتفاع  13متر از تراز  302تا ارتفاع
 315متر ميباشد .روى ديوار هشت ضلعى
مركزى اين طبقه كار هنرى از استاد يحيايى
اجرا و نصب شده است كه جلوه خاصي به
اين طبقه داده است.
دکل آنتن برج ميالد
•دكل آنتن برج ميالد سازهای فوالدی با ارتفاع
 120متر است که در پایینترین قسمت ،یک
 16ضلعی به قطر به قطر  6متر و در باالترین
قسمت به یک مربع  60سانتیمتری تبدیل
میشود و از 360،000قطعه فوالد ،پيچ و مهره
ساخته شده و وزن تقريبى آن  350تن است.
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مشاهیر

غالمعلی پیمان
مبدع عمل جراحی لیزیک
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داشت همیشه در زمین ه پژوهش و حتی کمی
مهندسی یک سروگردن از دیگر پزشکان
جلوتر بود .وقتی در درمانگاه چشم و گوش
ایلینوی کار میکرد خیلی در زمین ه اثرات لیزر
بر بافت چشم کنجکاو بود و شروع به انجام
دادن آزمایشهایی روی خرگوشها کرد تا ببیند
آیا میتوان به کمک لیزر  ،CO2شکل قرنیه و
شکست نور توسط آن را اصالح کند .پیمان
میخواست بتواند با روشی به افراد دارای
ضعف بینایی کمک کند تا بتوانند بدون استفاده
از عینک دید طبیعی خود را باز یابند .پیش از
پیمان هیچکس دیگری در این مورد تحقیق
نکرده بود؛ او با استفاده از الگوهای مختلف،
لیزر را روی سطح قرنیه تاباند؛ لیزر باعث ایجاد
خراشهای مشخص روی قرنیه شد .پیمان
در آن زمان به نتیجه رسید که باید تا توسعه و
ساخت یک لیزر کارآمد برای این کار صبر کرد
و نباید سطح قرنیه به طور مستقیم تحت لیزر
قرار گیرد در عوض باید بهروشی این کار انجام
شود که خراشیدگی ،درد و عوارض ناخواسته
رخ ندهد .اولین مقال ه دکتر پیمان در این باره در
 ۱۹۸۰به چاپ رسید.
در اواخر سال  ۱۹۸۲میالدی بود که توسط
مقالهای از آزمایشگاه شرکت  ،IBMاز آخرین
یافتهها درباره اثرات لیزر بر بافتهای زنده مطلع
شد .اطالعات آن مقاله برای پیمان فوقالعاده
مهم و هیجانانگیز بود هرچند به خاطر نو و
گران بودن نوع لیزری که آنها استفاده کرده
بودند دسترسی به آن مقدور نبود .این موضوع
مسکوت ماند تا سال  ۱۹۸۵که تحقیقات
گستردهای پیرامون استفاده از لیزر روی سطح
قرنیه شروع شد؛ در این میان پیمان به واسطه
تجربیات و دستاوردهای پیشین چند گام جلوتر
بود و دقیقا میدانست که چه باید بکند؛ به
همین خاطر به محض دستیابی به لیزر کارش
را شروع کرد و خیلی زود به نتیج ه دلخواه
رسید .او در ژوئیه  ۱۹۸۵روش جراحی ابداعی
خود (لیزیک) را به سازمان مالکیت معنوی
ایاالت متحده عرضه کرد؛ در نهایت در ژوئن
 ۱۹۸۹بعداز دو مرتبه بازنگری و اصالح ،حق

فرهنگ مصرف آب را بياموزيم و به ديگران نيز آموزش دهيم.
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غالمعلی پیمان سال  ۱۳۱۶در شیراز زاده شد ،تا
پایان دوره متوسطه و اخذ دیپلم در کشور بود؛
عالقه زیادی به پزشک شدن داشت و باالخره
به کمک والدینش در  ۱۹سالگی برای تحصیل
طبابت به آلمان رفت؛ در  ۱۹۶۲دوره پزشکی
عمومی را در دانشگاه فرایبورگ به پایان
رساند؛ تا  ۱۹۶۴در بیمارستان سنتژوهانس
دویسبورگ انترن (کارآموز) بود؛ یک سال
هم ( )۱۹۶۵باز به عنوان انترن در بیمارستان
عمومی پاسایک در نیوجرسی آمریکا دوره
دید .پیمان برای تکمیل تحصیالتش دوباره
به آلمان بازگشت و در رشته چشمپزشکی
دانشگاه اِسن آلمان درس خواند .او در ۱۹۶۹
رسما چشمپزشک شده بود ولی تصمیم گرفت
تا آنجا که ممکن است تحصیالتش را تکمیل
کند برای همین باز راهی ایاالت متحده شد و
مدرک پسادکترای خود را در  ۱۹۷۱از دانشکده
پزشکی دانشگاه  UCLAاین کشور دریافت کرد.
پیمان مدرک پسادکترای خود را در  ۱۹۷۱از
دانشکده پزشکی دانشگاه  UCLAدریافت کرد.
پیمان بعد از فارغالتحصیلی در همان دانشگاه
 UCLAبا درجه استادیاری مشغول تدریس
چشمپزشکی شد ،اما همزمان از  ۱۹۷۱تا ۱۹۸۷
در دانشکده پزشکی آبراهام لینکلنِ دانشگاه
ایلینوی شیکاگو درس میداد؛ او طی این مدت
کوتاه از استادیاری به درجه استادی رسید.
پیمان به معنای حقیقی کلمه یک انسان
دانشگاهی بود؛ این موضوع را از پیوستگی
ارتباط او با دانشگاهها و نهادهای وابستهی
آنها میتوان دریافت .غالمعلی در  ۱۹۸۷و
بعد از ترک دانشگاه ایلینوی همزمان در دو
دانشگاه پزشکی ایالتی لوییزیانا و مرکزی
نیو اورلئان مشغول تدریس و پژوهش بود.
حضور او در این دو دانشگاه تا سال ۲۰۰۰
میالدی ادامه یافت؛ پیمان از  ۱۹۹۸تا ۲۰۰۰
صاحب کرسی بیماریهای شبکیه شاهزاده
عبدالعزیز آل سعود (مرسوم است بزرگان
و متنفذان جهان ،هزینه کرسیهای علمی را
تقبل کنند تا این کرسیها به نام آنها خوانده
شود) بود .پیمان بین سالهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶
به عنوان استاد چشمپزشکی و دستیار مدیر در
دانشکده پزشکی دانشگاه تولین در نیو اورلئان
مشغول به کار بود و سپس از سال  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۰۷با درجه استادی در دانشگاه آریزونا
تدریس میکرد .پیمان از  ۲۰۰۹میالدی به
صورت افتخاری استاد چشمپزشکی دانشگاه
تولین هم هست.
ابداع روش جراحی لیزیک
پیمان همانقدر که به تدریس دانشگاه عالقه

انحصاری عمل جراحی لیزیک را به نام خود به
ثبت رساند .پیمان که از همان ابتدا از نواقص
و ضعفهای جراحی لیزیک اطالع داشت و
محدودیتهای آن را بهخوبی میشناخت تا
همین امروز پیوسته سعی کرد این روش را
اصالح کرده و به کمال نزدیکتر کند .او در
سال  ۲۰۱۵برای قرنیه ،روش جراحی جدیدی
ابداع کرد و نام آن را مِزیک ( )Mesikگذاشت.
پیمان در این روش عالوه بر لیزر ،پرتوهای
فرابنفش را هم به کار گرفته که محاسن بسیاری
نسبت به شیوههای فعلی دارد.
دیگر اختراعها ،پتنتها و دستاوردها
ذهن خالق پیمان و عالق ه او به علوم مهندسی
و چشمپزشکی باعث شده در طول بیش از
 4دهه فعالیت حرفهای بتواند بیش از ۱۳۵
اختراع به نام خود ثبت کند؛ دکتر پیمان ،فردی
پیشگام در جراحی لیزر و درمان فوتودینامیک
و مطالعات انتقال دارو به داخل کره چشم،
جراحی رفرکتیو و شبکیه محسوب میشود.
او همچنین روشهایی برای جراحیهای
دیگر چشم ارائه کرده و نخستین کسی بوده
که موفق به انجام نمونهبرداری شبکیه و پیوند
سلولهای مخاطی رنگدانه شبکیه شده است.
اختراعهای دکتر پیمان دامنه وسیعی از
دستگاههای پزشکی جدید ،سیستم انتقال
دارو چشمی ،روشهای جراحی ،وسایل
جراحیهای لیزری و نوری و شیوههای
جدیدی برای درمان و تشخیص را در بر
میگیرد؛ از جمله آنها که هنوز هم مورد
استفاده هستند میتوان به یک دستگاه
مشاهده غیر تماسی و با دید وسیع نام برد
که برای جراحی زجاجی ه چشم کاربرد دارد
اشاره کرد .دکتر پیمان تا به حال بیش از ۸۵۰
مقاله علمی و  ۱۰کتاب و متون علمی دیگر
به چاپ رسانده است.
افتخارات
دکتر غالمعلی پیمان به انتخاب بیش از ۳۰
هزار چشمپزشک جهان به عضویت تاالر
مشاهیر چشمپزشکی در آمد؛ همچنین او
عضو دائم انجمن جراحی آب مروارید و
رفرکتیو هم هست .افتخارات ،تقدیرنامهها
و انواع جوایزی که او در طول زندگی
حرفهای خود از نهادهای مختلف جهانی
گرفته آنقدر زیاد است که نام بردن تمام
آنها از حوصله این مقاله خارج است.
غالمعلی پیمان در سال  ۲۰۱۲نشان ملی
فناوری و نوآوری را از دست باراک اوباما
دریافت کرد؛ این عالیترین نشان ایاالت
متحده در زمینه اختراع و اکتشاف است.

حصيربافی
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حصيربافی از جمله صنايع دستي بومي و اصيل استان گيالن است
که از گذشتههاي دور تاکنون در نقاط مختلف اين منطقه رواج داشته
است .زنان بندرانزلي ،غازيان و آبکنار در بافت حصير شهرت خاصي
داشتهاند و حصيرهاي اين مناطق از مرغوبيت خوبي برخوردار بوده
است؛ رويش انواع گياهان خودرو با توجه به اقليم منطقه در کنار
مردابها و آبگيرها سبب پديد آمدن انواع محصوالت حصيري از
ديرباز تاکنون در گيالن شده است .اين گياهان در اواخر فروردين
تا اوايل ارديبهشت ماه شروع به جوانه زدن و در پايان تابستان قبل
از برداشت برنج نهايت رشد خود را مينمايند؛ در اين زمان عمل
برداشت اغلب توسط مردان صورت ميگيرد .براي بافت زيرانداز
حصيري از گياه «سوف» ب ه عنوان پود و از کنف بهعنوان تار استفاده
ميشود .امروزه از نخ پنبهاي نيز به عنوان تار استفاده ميگردد .اين
زيرانداز زيبا و هماهنگ با آب و هواي مرطوب خطه گيالن که با
دستگاه چوبي سنتي ساده و ابتدايي بافته ميشود نه تنها در کف اتاقها،
بلکه در کنار ديوارها و حتي در سقف خانهها استفاده ميگردد.
در بافت زيراندازهاي حصيري نقوش مختلف نظير نقشپا ،سايه
گلوشه ،ليال الچ ،غازياني،کاولالچ ،ثوريا الچ ،شمشير الچ ،گل دسته
الچ ،و قالي الچ به کار ميرود .از گياه «لي» براي بافت انواع زنبيل،
سبد ،کاله ،سفره و غیره استفاده ميشود و تمام مراحل بافت با دست
انجام ميگيرد .براي تزیین زنبيلها در برخي نمونهها از نقوش برگ
و گل استفاده ميشود .از الياف گياهي َج َود (آويزي براي قرار دادن
ظروف سفالي و غیره) و زير ديگي نيز تهيه ميکنند.
در بافت انواع محصوالت حصيري نظير سفره ،زنبيل ،سبد ،کاله و
غیره کليه مراحل توليد از ريسيدن تا بافت الياف لي ،تنها با دست انجام
ميگيرد و از هيچ ابزاري استفاده نميشود اما در بافت زيراندازهاي
حصيري از نوعي دستگاه سنتي ساده و ابتدايي براي بافت و از دوک
براي ريسندگي استفاده ميگردد .ابزار توليد به شرح ذيل ميباشد:
دوک :براي ريسيدن الياف و توليد نخ حصيري از دوک استفاده
ميشود .طول اين وسيله 35سانتيمتر ميباشد و دو انتهاي آن به شکل
فرفره ساخته ميشود ،که به ترتيب بدان سرپاس و بن پاس گويند.
عاجله :وسيلهاي است متشکل از دو قطعه چوب باريک به طول
20سانتيمتر که به صورت ضربدر به هم متصل شده است .براي
ريسيدن دوباره رشتهها با دوک ،رشتهها را به صورت دوال به روي
عاجله منتقل ميکنند و براي بار دوم به کمک دوک ميريسند.
دستگاه حصيربافي :اين دستگاه شامل  4قطعه چوب ميباشد که مانند
 4گوشه يک مستطيل به صورت عمودي در زمين فرو ميروند و
نيز دو قطعه چوب افقي که چوبهاي عمودي را مانند يک قاب به
يکديگر متصل ميکنند.
پالر :پالر ،شانه دستگاه است و وسيلهاي چوبي است به پهناي حدود
 18تا  20سانتيمتر و به طول يک متر يا کمي بيشتر و به قطر تقريبي
 2/5تا  3سانتي متر از چوب نسبتا سنگين که در طول آن يک رديف
سوراخهايي با فاصله حدود  4سانتيمتر از هم جهت عبور تارها ايجاد
شده است .از پالر براي کوبيدن و فشردن پودها استفاده ميشود.
کتل :چهارپايهاي است که بافنده هنگام بافت روي آن مينشيند.
داره :نوعي داس که در زبان محلي بدان داره گويند و براي بريدن
قسمتهاي اضافي الياف به کار مي رود.
سوزن :سوزن بلند به طول  10سانتي متر جهت اتصال رشتههاي تابيده
شده.
مواد اوليه:
سوف :گياه سوف يا سيم يا سوم به صورت لولهاي با قطر  1تا 2

فرهنگ وهنر

سانتيمتر و گاهي نيز کمتر و به درازاي  1/50تا  1/70سانتيمتر
و گاهی به  2متر هم ميرسد و به صورت وحشي در مردابها و
آببندانها و چپرها ميرويد .اين گياه ،گرد سوزني و استوانهاي توپر
و اسفنجي است که رنگ آن در ابتدا سبز و پس از خشک شدن کرم
شکالتي است .براي بافتن حصير سوف را بريده و جلوي آفتاب به
صورت دستهاي گذاشته تا خشک شود .دليل خشک کردن سوف در
آفتاب اين است که حصير سفيد در آيد ،در غير اين صورت رنگ
حصير سياه ميشود.
لي :لي يا گالي از جمله گياهاني است ،که به خودي خود رشد کرده
و نياز به مراقبت ويژهاي ندارد و در کنار مردابها نيز کنار ساحل به
راحتي قابل تهيه است .اوايل فصل تابستان زمان چيدن اين گياه و
خشک کردن آن ميباشد .بهترين محل براي نگهداري گياه خشک
شده لي ،در پشتبام خانههاي روستايي است زيرا گرماي موجود
در آن فضا از تغيير رنگ و پوسيدگي الياف بر اثر رطوبت موجود در
هواي گيالن جلوگيري ميکند .پس از خشک کردن الياف ،رنگهاي
موردنياز تهيه و برخي الياف رنگ آميزي ميشوند.
کنف :بذر کنف در بهار کاشته ميشود .وقتي که ساقه و برگ کنف زرد
و تخم آن سياه ميشود ،نشانه رسيدن است .پس از برداشت يکي دو
روز در خشکي ميخوابانند تا پالس بخورد .بعد آن را مدتي در آب
برکه و مرداب ميخوابانند تا پوست بدهد و آماده پوستکشي شود.
مراحل بافت زيرانداز حصيري:
چلهکشي :مرحله چلهکشي ،توسط دو نفر انجام ميگيرد؛ به اين صورت
نخ کنفي آماده شده به صورت طولي از زير و روي چهارچوب آماده
شده عبور کرده و در ميانه راه از ميان سوراخهاي شانه (پالر) ميگذرد.
بافت :بافت هم به صورت انفرادي و هم 2نفره از دو طرف دستگاه
انجام ميگيرد .بدين صورت که يک نفر بافنده در ابتداي دار روي کتل
مينشيند و با کشيدن شانه و کنترل نقشه بر بافت نظارت ميکند و
نفر دوم در انتهاي چله پودها را با توجه به نقشه البهالي تار مينشاند.
مراحل بافت ساير محصوالت حصيري (کاله ،زنبيل ،سفره و غیره):
رنگرزي :در اين نوع حصيربافي از الياف رنگي لي نيز استفاده ميشود؛
در رنگرزي که قبل از بافت انجام ميگيرد ،پس از جوشاندن آب و
ريختن رنگ و نمک ،الياف را دستهاي وارد ديگ نموده و به مدت
 10دقيقه ميجوشانند و مرتب به هم زده تا رنگ به همه قسمتهاي
ساقه لي برسد .سپس الياف را بيرون آورده و با آب سرد شستشو داده
تا رنگ اضافي از آن خارج شود .سپس آويزان نموده تا خشک شده و
براي بافت استفاده گردد.

در پايان روز از خود بپرسيم كه امروز چقدر صرفه جويي كردهايم.
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اخالق مدا ری
چه کسی میتواند خدا را بیبیند؟

چند داستان آموزنده

روزی مرد جوانی نزد زاهدی آمد و گفت :میخواهم خدا را همین
حاال ببینم!!
زاهد گفت :قبل از آنکه خدا را ببینی باید به رودخانه بروی و خود را
شستشو بدهی...
او آن مرد را به کنار رودخانه رودخانه برد و گفت :بسیار خوب حاال
برو درون آب.
هنگامی که جوان در آب فرو رفت ،زاهد او را به زیر آب نگه داشت.
تالش مرد این بود که برای به دست آوردن هوا مبارزه کند .وقتی زاهد
متوجه شد که آن شخص دیگر بیشتر از این نمیتواند در زیر آب بماند
به او اجازه داد تا از آب خارج شود.
در حالی که آن مرد جوان در کنار رودخانه بریده بریده نفس میکشید،
زاهد از او پرسید :وقتی در زیر آب بودی به چه فکر میکردی؟ آیا به
پول ،زن ،بچه یا شهرت و مقام؟!!
مرد پاسخ داد :نه به تنها چیزی که فکر میکردم هوا بود.
زاهد گفت :درست است .اگر به خدا هم به همان طریق فکر کنی
فوری او را خواهی دید...
چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟
یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند ،اطالعیه بزرگی را در
تابلواعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود :دیروز فردی که مانع
پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!! .شما را به شرکت در مراسم
تشییع جنازه که ساعت  10صبح در سالن اجتماعات برگزار میشود
دعوت میکنیم.
در ابتدا ،همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت
میشدند اما پس از مدتی کنجکاو میشدند که بدانند کسی که مانع
پیشرفت آنها در اداره میشده که بوده است.
این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت  10به سالن اجتماعات
کشاند .همه پیش خود فکر میکردند :این فرد چه کسی بود که مانع
پیشرفت ما در اداره بود؟ به هرحال خوب شد که مرد!!
کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی از نزدیک تابوت رفتند و
وقتی به درون تابوت نگاه میکردند ناگهان خشکشان میزد و زبانشان
بند میآمد.
آینهای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه
میکرد ،تصویر خود را میدید .نوشتهای نیز بدین مضمون در کنار
آینه بود :تنها یک نفر وجود دارد که میتواند مانع رشد شما شود و
او هم کسی نیست جز خود شما .شما تنها کسی هستید که میتوانید
زندگیتان را متحول کنید .شما تنها کسی هستید که میتوانید روی
شادیها ،تصورات و موفقیتهایتان اثرگذار باشید .شما تنها کسی
هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید.
زندگی شما وقتی که رییستان ،دوستانتان ،والدینتان ،شریک زندگیتان
یا محل کارتان تغییر میکند ،دستخوش تغییر نمیشود.
زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر میکند که شما تغییر کنید ،باورهای
محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی
هستید که مسئول زندگی خودتان میباشید.
مهمترین رابطهای که در زندگی میتوانید داشته باشید ،رابطه با خودتان
است.
خودتان امتحان کنید .مواظب خودتان باشید .از مشکالت ،غیر ممکن
و چیزهای از دست داده نهراسید .خودتان و واقعیتهای زندگی
خودتان را بسازید .دنیا مثل آینه است.
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بهترین دوست

روزی عارف پیری با مریدانش از کنار قصر پادشاه گذر میکرد .شاه که
در ایوان کاخش مشغول تماشا بود ،او را دید و بسرعت به نگهبانانش
دستور داد تا استاد پیر را به قصر آورند.
عارف به حضور شاه شرفیاب شد .شاه ضمن تشکر از او خواست که
نکتهای آموزنده به شاهزاده جوان بیاموزد مگر در آینده او تاثیرگذار
شود .استاد دستش را به داخل کیسه فرو برد و سه عروسک از آن
بیرون آورد و به شاهزاده عرضه نمود و گفت :بیا اینها دوستان تو
هستند ،اوقاتت را با آنها سپری کن.
شاهزاده با تمسخر گفت :با عروسک بازی کنم!
عارف اولین عروسک را برداشته و تکه نخی را از یکی از گوشهای
آن عبور داد که بالفاصله از گوش دیگر خارج شد.
سپس دومین عروسک را برداشته و اینبار تکه نخ از گوش عروسک
داخل و از دهانش خارج شد .او سومین عروسک را امتحان نمود؛ تکه
نخ در حالی که در گوش عروسک پیش میرفت ،از هیچیک از دو
عضو یاد شده خارج نشد.
استاد بالفاصله گفت :جناب شاهزاده ،اینها همگی دوستانت هستند،
اولی که اصال به حرفهایت توجهی نداشته ،دومی هرسخنی را که از تو
شنیده ،همه جا بازگو خواهد کرد و سومی دوستی است که همواره بر
آنچه شنیده لب فرو بسته؛
شاهزاده فریاد شادی سر داده و گفت :پس بهترین دوستم همین نوع
سوم است و من هم او را مشاور امورات کشورداری خواهم نمود.
عارف پاسخ داد :نه! و بالفاصله عروسک چهارم را از کیسه خارج نمود
و آن را به شاهزاده داد و گفت :این دوستی است که باید به دنبالش
بگردی ” شاهزاده تکه نخ را بر گرفت و امتحان نمود .با تعجب دید
که نخ همانند عروسک اول از گوش دیگر این عروسک نیز خارج شد،
گفت :استاد اینکه نشد!
عارف پیر پاسخ داد :حال مجددا امتحان کن ،برای بار دوم تکه نخ از
دهان عروسک خارج شد.
شاهزاده برای بار سوم نیز امتحان کرد و تکه نخ در داخل عروسک
باقی ماند؛ استاد رو به شاهزاده کرد و گفت :شخصی شایسته دوستی
و مشورت توست که بداند کی حرف بزند ،چه موقع به حرفهایت
توجهی نکند و کی ساکت بماند.

زندگی ارزشمند

روزی مردی جان خود را به خطر انداخت تا جان پسر بچهای را که در
حال غرق شدن بود ،نجات دهد .اوضاع آنقدر خطرناک بود که همه
فکر میکردند هر دوی آنها غرق میشوند و اگر غرق نشوند حتما در
بین صخرهها تکه تکه خواهند شد ولی آن مرد با تالش فراوان پسر
بچه را نجات داد.
آن مرد خسته و زخمی پسرک را به نزدیکترین صخره رساند و خود
هم از آن باال رفت .بعد از مدتی که هر دو آرامتر شدند .پسر بچه رو
به مرد کرد و گفت :از اینکه به خاطر نجات من ،جان خودت را به
خطر انداختی متشکرم .مرد در جواب گفت :احتیاجی به تشکر نیست.
فقط سعی کن طوری زندگی کنی که زندگیت ارزش نجات دادن را
داشته باشد!
هنر صرفه جويي آب هنر نيك انديشي است.

کالردشت زیبا

عباس دلفان
منشی

ایرج درستکار (صعود)
راننده

چند عکس نوشته

صرفه جويي در مصرف آب رضايت الهي را به همراه دارد.

ندا ی افرابی -اتبستان1396

47

آشپزخاهن
مواد الزم:
آلبالو
شکر
گوشت چرخ کرده
برنج
پیاز
نمک
فلفل
دارچین
زردچوبه
روغن

آلبالو پلو

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

نیم کیلو
 250گرم
 250گرم
 4پیمانه
یک عدد متوسط
به مقدار الزم
به مقدار دلخواه
به مقدار الزم
به مقدار الزم
به مقدار الزم

طرز تهیه:
ابتدا سر و دم آلبالوها را کنده و هسته آنها را
در میآوریم و البه الی آنها شکر میریزیم
و میگذاریم روی حرارت مالیم تا آرام آرام
بپزد.
مقدار شکر بستگی به ذائقه شما دارد؛ اگر
دوست دارید شیرینتر باشد ،شکر بیشتر
و اگر ترشتر دوست دارید ،شکر کمتری
بریزید .پیاز را در گوشت چرخکرده رنده
کرده و مقداری هم نمک و فلفل و زردچوبه

به آن اضافه کرده و مخلوط میکنیم و
سپس آن را به صورت کوفته قلقلیهای ریز
در میآوریم و با مقدار کمی روغن تفت
میدهیم ،وقتی کمی سرخ شدند مقداری
دارچین روی آن میپاشیم و بعد از یکی دو
دقیقه کوفتهها را از روی حرارت برمیداریم.
برنج را هم آبکش میکنیم و سپس کف
قابلمه مورد نظر را سیبزمینی یا نان گذاشته
و مقداری روغن مایع و کمی هم از شربت
آلبالویی که آماده کردهایم میریزیم ،سپس

همکاران عزیز

یک الیه برنج و مقداری از کوفتهها و کمی
از آلبالو (بدون آب) میریزیم و همینطور
ادامه میدهیم تا کل مواد تمام شود.
سپس دو سه قاشق از شربت را روی برنج
ریخته و با حرارت متوسط روی اجاق گاز
میگذاریم تا برنج بخار کند؛ بعد از اینکه
بخار کرد نصف استکان از شربت را روی
برنج ریخته حرارت را کم کرده و میگذاریم
تا دم بکشد .برای تزیین میتوانید از خالل
پسته و بادام استفاده کنید.

مشترکان عزیز ندای فارابی

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.

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.

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

دفتر نشریه2310 :
روابط عمومی2301 :

همکاران گرامی

همکاران محترم

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

48

ندا ی افرابی -اتبستان1396

فرزندان عزیز خانواده فارابی

بخش مربوط به فرزندان خانواده
فارابی را به شما سپردهایم؛ قرار
است که هر شماره را یکی از شما
عزیزان بر عهده بگیرد و برای آن
مطلب ،نقاشی ،کاردستی و  ...تهیه
و برای ما ارسال کند.
هر یک از شما نازنینان که آمادگی
همکاری با ندای فارابی را دارید،
لطفا به ما اطالع دهید.

بكوشيم تا با مصرف عاقالنه آب الگوي خوبي باشيم براي ديگران.

ویژه فرزندان خانواده فارابی
با هم در مصرف آب صرفهجویی کنیم
شیر آب را محکم ببندیم

در خانه بگردید و مطمئن شوید که همه شیرها کامال بستهاند و قطره قطره حجم زیادی از
آب به هدر نمیرود.

گلدانها را آب بده

آب باقی مانده در لیوان خود ،آب ظرف تخم مرغ جوشیده (پس از سرد شدن) و آبهای
باقی مانده از این دست را برای آبیاری گیاهان استفاده کنید .ظرف دربستهای را برای
جمعآوری این آبها کنار بگذارید و در زمان مناسب گلدانها را آب دهید.

تفنگ آبپاش نه

 4جایزه در مسابقه
ویژه فرزندان فارابی

فرزندان عزیز خانواده فارابی
شما میتوانید در مسابقه مصرف
صحیح آب شرکت کنید .درباره
مسواک زدن با آب کم
موقع مسواک کردن شیر آب را باز نگذاریم .به اندازه یک لیوان آب برداریم و با همان راههای صحیح مصرف آب و
مسواک زدن را تمام کنیم.
کمبود آب برای ما نقاشی بکشید،
داستان و شعر بنویسید یا کاردستی
برای خودمان بطری آب داشته باشیم
به پدر و مادر خود بگویید ظرفی برای آب خوردن شما تهیه
درست کنید و تا آخر مهر برای ما
کنند تا برای آب خوردن از آن استفاده کنید و مجبور نشوید
بفرستید .به بهترین نقاشی ،بهترین
شیر آب را در روز چندبار باز و بسته کنید.
داستان ،بهترین کاردستی و بهترین
دوش حمام را باز نگذاریم
شعر جایزه میدهیم .از همین امروز
همه آب بازی را دوست داریم اما برای حمام کردن بهتر
شروع کنید.
است داخل تشت کوچکی آب بریزیم و ضمن حمام
تفنگ آبپاش و اسباب بازیهای آبی نخرید .آب مادهای حیاتی است که باید با روش درست
و هدفدار استفاده شود؛ از پدر و مادر خود بخواهید که به جای خرید اسباب بازیهای
آبی ،چیز دیگری برایتان بخرند.

کردن از آن برای آب بازی هم استفاده کنیم؛ باز گذاشتن
دوش ،آب زیادی را هدر میدهد.
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دیانا و آروینا کرمی
فرزندان خانم منیژه دهقانی
دختران گلم
با شکوه ترین روز دنیا تولد شماست،تولدتان مبارک.
مامان

مهدیه و محمدرضا عمرانی
فرزندان خانم لیال بوژآبادی

عزیزانم
تولدتان مبارک و الهی صد ساله شوید.
مامان و بابا

مریسا نوروزی
فرزند آقای محمدرضا نوروزی
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هادی و الهه پورتقی
فرزندان خانم آمنه ایمانی

کارن ایمانی
فرزند خانم النازنصیرلو
نوگل زندگیمان
قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست ،تولدت
مبارک.
مامان و بابا

نفس نادری
فرزند آقای مرتضی نادری
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