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بيانيه مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاهعلومپزشکیتهرانپیرامونمسائل
مربوط به كنگره سراسری چشمپزشکی

به نام خداوند جان و خرد
همکاران ارجمندم در سراسر ایران عزیز
خدمت شما عرض سالم و ادب مینمایم.
قبل از آغاز سخن الزم است به مسئولین محترم علمی و اجرایی و
نیز اساتید و همکاران گرامی در برگزاری بیست و هفتمین کنگره
ساالنه چشم پزشکی ایران خسته نباشید عرض نموده ،برای ایشان
آرزوی سالمت و تندرستی نمایم و از اینکه اختالف پیش آمده میان
گروههای چشم دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران و انجمن چشم
پزشکی موجب زحمت مضاعف ایشان و تکدر خاطر همکاران بویژه
دبیر محترم کنگره چشم ،استاد ارجمند ،جناب آقای دکتر امینی
گردید ،پوزش بطلبم.
اینجانب ،علیرغم انبوهی از اظهارات و بیانات عجوالنه و به دور از واقعیت
در فضای مجازی ،در طول ایام برگزاری کنگره تمام تالش خود را صرف
نمودم تا از هیجانی شدن فضا و تشدید اختالفات که منجر به شکستن
حریمها و حرمتها میشود ،پرهیز نمایم و توقع داشتم که معدودی از
اساتید و همکاران ما در مراکز دیگر نیز چنین کنند که متاسفانه نکردند.
همچنین بعضی از مسئولین محترم انجمن چشم پزشکی نیز با در اختیار
گرفتن یکسویه تریبونهایی که متعلق به همگان میباشد سعی در بیان و
القای دیدگاههای خود به مخاطب نمودند و از در اختیار گذاشتن تریبون
به طرف مقابل امتناع ورزیدند و از ارائه اطالعات شفاف به همکاران در
یک مناظره زنده و با حضور همه همکاران چشم پزشک در سالن رازی
طفره رفتند که جای گله آن باقی است.
اینک با پایان یافتن ایام کنگره و فرونشستن گرد وغبار نامالیمات و
بدبینیها ،وظیفه خود میدانم در فضایی آرامتر وعقالنیتر و به دور از
ج ّو هیجانی و احساسی رایج و متداول در اینگونه اختالفات ،گزارش
مختصری از آنچه در پس صحنه گذشت که در نهایت منجر به اتخاذ
چنین تصمیم دردناکی از سوی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
شد خدمت شما همکاران ارجمند ارائه دهم و قضاوت را به شما واگذار
نمایم چرا که دانستن واقعیت ماجرا را حق ابتدایی شما میدانم .همچنین
به شما خوبان تعهد میدهم آنچه بیان میکنم عین واقعیت و نیز تمام
واقعیت و نه قسمتهای گزینشی و بریده بریده از واقعیت ،خواهد بود.
بگذریم ...و اما ماجرا:
در شهریورماه  ،۹۵از طرف دبیر کل محترم انجمن چشم پزشکی ایران
و مدیر وقت گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران ،جناب آقای دکتر
جباروند  ،نامهای خطاب به سرپرست محترم بیمارستان فارابی جناب
آقای دکتر صدرالسادات ارسال شد و در آن از ایشان خواسته شد که نظر
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سرمقاهل

دکتر قاسم فخرایی
مدیر گروه چشمپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

خود را در مورد توافق اخیری که میان مدیرگروههای چشم دانشگاههای
علوم پزشکی مستقر در تهران (دکتر پرورش ،دکتر جباروند و دکتر
جوادی) مبنی بر تجمیع سمینارهای سالیانه این سه دانشگاه در قالب
یک سمینار مشترک صورت گرفته است اعالم فرمایند که ایشان نیز طی
مشورت با اعضای گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و با در نظر
گرفتن تمام جوانب امر و نیز وقوف بر این نکته که در آن زمان هیچ اقدام
عملی در جهت اجرای آن توافق صورت نگرفته بود ،نظر مخالف گروه
را در این رابطه به انجمن منعکس نمود .حدود دو ماه و نیم بعد از آن
(آبانماه  )۹۵که اینجانب به عنوان مدیرگروه چشم دانشگاه علوم پزشکی
تهران انتخاب شدم ،به دعوت انجمن ،هر سه مدیر گروه در محل انجمن
تشکیل جلسه دادیم و طی آن اینجانب از همکاران گرامی خود در دو
دانشگاه دیگر درخواست نمودم که با توجه به نظر گروه چشم دانشگاه
علوم پزشکی تهران اجازه بفرمایند که فعال سمینارها به روال گذشته
برگزار شود تا در این مورد بتوانیم در فرصتی مناسب در آینده مجددا
بحث و تبادل نظر نماییم .همکاران عزیز نیز این درخواست را پذیرفتند و
مقرر گردید در نوبت بعدی نیز سمینارهای سه دانشگاه کما فیالسابق به
صورت مستقل و در زمانهای سالهای قبل برگزار شود .بعد از این توافق
بود که گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ  ۵اسفند
 ۹۵را جهت برگزاری سمینار سالیانه خود اعالم عمومی نمود ،پوستر
چاپ و توزیع کرد ،جزییات برنامههای خود را منتشر کرد ،ما و شما را به
عنوان سخنران دعوت نمود و شروع به دریافت هزینه ثبتنام از شرکت
کنندگان نمود (بر خالف گفته بعضی از همکاران گرامی که اظهار نمودند
که این پوستر و این اعالن عمومی مربوط به قبل از توافق جدید مدیران
گروه میباشد) .همچنین گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران زمان
برگزاری سمینار خود را اردیبهشت سال  ۹۶و گروه چشم دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،با انتشار بنر در کنگره سالیانه انجمن در سال قبل ،زمان
برگزاری سمینار خود را تابستان سال  ۹۶اعالم نمودند.
تا اینجا همه چیز به خوبی و تفاهم میگذشت که به طور ناگهانی و یک
جانبه و بدون کوچکترین هماهنگی با گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،از طرف انجمن اعالم گردید که قصد آن دارند که همایشی تحت
عنوان «سمینار بهاره انجمن چشم پزشکی» و با مشارکت گروههای
چشم دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در خردادماه سال
 ۹۶برگزار نمایند که موجب حیرت و شگفتی و نیز ناخرسندی گروه
چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید و وقتی که ما به این تصمیم
اعتراض نمودیم و خواستار توضیح در مورد چرایی زمان برگزاری این
همایش شدیم اعالم نمودند که به علت ضیق وقت ،امکان رزرو جا در
زمان دیگری برای ایشان وجود ندارد! که این از نظر ما خالف واقعیت بود
و گذشت زمان به خوبی آن را ثابت نمود.
با کمال تعجب مدتی نگذشت که انجمن ،به جای توجه به اعتراض ما
و جبران اشتباهات گذشته ،تاریخ برگزاری همایش تازه بنیان خود را به
زمان چالش برانگیزتری ،یعنی فروردین سال  ۹۶و کمتر از دو هفته مانده
به زمان برگزاری سمینار سالیانه فارابی تغییر داد که موجب ناخوشنودی
مضاعف و نیز خشم اساتید و همکاران اینجانب در بیمارستان فارابی
گردید و از اینجانب مصرانه خواسته شد که به این شیوه عملکرد واکنش
متناسب نشان دهم؛ در تمام این مدت اینجانب ،به نمایندگی از گروه
چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با مسئولین مربوطه در تماس بودم و

خوشحالی زمانی به دست میآید که فکرتان ،سخنتان و عملکردتان هماهنگ باشند.

مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به این شیوه ناصواب تصمیم گیری
و عملکرد خدمت مسئولین محترم انجمن و نیز همکاران گرامیمان در
دو مرکز دیگر اعالم نمودم و خواستار تجدید نظر در این شیوه رفتار
شدم و نسبت به عواقب اینگونه تصمیمگیریها و عملکردها بارها هشدار
دادم ولی با کمال تاسف ،پاسخ درخوری دریافت نکردم که هیچ ،بعضا
با بیاحترامیها و بیتوجهیها نیز مواجه شدم؛ در این زمان بود که ما
مجبور شدیم که از شرکت در سمینار بهاره عذرخواهی نماییم و هشدار
دادیم که در صورت تداوم این شیوه ،شرکت همکاران ما در کنگرههای
پاییزه نیز متاثر خواهد گردید.
خوشبختانه و علیرغم ایجاد فضای سوءظن و بدبینی و انجام کارشکنیهای
فراوان و تهدید این و آن ،سمینار سالیانه فارابی در زمان همیشگی و با
حضور و استقبال همکاران ارجمندم از سراسر کشور برگزار گردید و ما
چشم به راه آینده دوختیم اما متاسفانه در ادامه شیوههای برخورد یک
جانبه ،شاهد بودیم که انجمن در تابستان امسال ،تاریخ  ۲۹تا  ۳۱فرودین
 ۹۷را به عنوان زمان برگزاری سمینار بهاره سال آتی اعالم نمود و متعاقبا
در چند ماه بعد و البد جهت گوشمالی فارابی ،بعضی از گروههای فوق
تخصصی را به آن افزود که این روش برخورد مجددا خشم و نفرت زیادی
در میان همکاران من در فارابی برانگیخت .اینجانب در این رابطه مجددا
به مسئولین محترم انجمن هشدار دادم و آنها را از ادامه طی این مسیر
پرخطر بر حذر داشتم و به صورت یک جانبه پیگیر حل این اختالف شدم
و با ایشان و نیز با بعضی از همکاران دانشگاههای دیگر جهت حل این
اختالف مذاکرات مفصلی نمودم.
همچنین در تمام این مدت و به صورت شفاف اعالم مینمودم که در
صورت حل نشدن این معضل ،همکاران من حتی در لحظه آخر از شرکت
در کنگره ساالنه آتی انجمن کنارهگیری خواهند نمود ولی متاسفانه
تهدیدهای ما جدی گرفته نشد و این مذاکرات به دلیل خوشیبینی
بیش از حد اینجانب نسبت به وعدههایی که در مورد تغییر زمان برگزاری
سمینار بهاره انجمن داده میشد و متعاقبا معلوم گردید که غیر عملی
بوده است و نیز حسن نظر و تالش بیوقفه و صادقانه بعضی از اعضای
محترم هیئت مدیره انجمن در راستای پیگیری موضوع و تالش برای
حل این اختالف ،به درازا کشید و تا لحظه آخر (یعنی تا غروب جمعه ۱۰
آذر  ۹۶و دو روز مانده به شروع کنگره سالیانه) ادامه یافت ودر نهایت به
شکست انجامید و اینجا بود که ما با اندوه فراوان و از سر اجبار ،ناچار به
اعالم عمومی موضع خود شدیم که به حق موجب شگفتی و ناخرسندی
جمعی از همکارانمان گردید که مطلع از ماوقع نبودند.
قابل ذکر است که حتی پس از این اعالم ،نمایندگانی از بیمارستان فارابی
که همگی از اساتید با سابقه چشم کشور و مورد وثوق همه میباشند با
هدف فرونشاندن تنش و اختالف ،یک روز قبل از شروع کنگره با دبیر
کل محترم انجمن چشم در محل بیمارستان فارابی مذاکراتی انجام دادند
که منجر به نوشتن بیانیه مشترکی شد که علیرغم در بر نداشتن حداقل
خواستههای ما ،مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید تا در سایت انجمن
منتشر شود تا زمینه شرکت همکاران ما در کنگره ساالنه مجددا فراهم
شود که متاسفانه به آن عمل نشد و ما نتوانستیم در کنگره شرکت نماییم.
حال که این زخم بر تن ما فرو نشسته است و غم جدایی ناخواسته بر
روح و روان ما سایه افکنده است و با نگاهی به عملکرد گذشته ،بعضی
سوالهای خود از مسئولین محترم را در حضور همه همکاران ارجمند
مطرح مینمایم و وجدان همه شما همکاران گرامی را به داوری میطلبم:
 مگر فارابی از انجمن محترم چشم چه درخواستی جز تداوم برگزاریسمینار ساالنه خود ،که به یمن حضور ارزشمند و استقبال کم نظیر
همکاران با وفا از سراسر کشور به سمیناری بالنده تبدیل شده ،داشته
است؟ آیا این «زیاده خواهی» و «جدا بافتگی» است؟ آیا این درخواست
منطقی و صنفی باید با مجازات برگزاری همزمان سمینار دانشگاههای
دیگر پاسخ داده میشد؟ چرا گره در کار زدید و به جای باز نمودن گره،
گرههای بیشتری بر آن گذاشتید؟
 -آیا بیتوجهی به درخواستهای مکرر ما در مورد تغییر زمان برگزاری

سمینار مشترک دو دانشگاه دیگر ،به گونهای که همه ما بتوانیم فعاالنه
در آن مشارکت نماییم ،بی حرمتی به گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی
تهران محسوب نمیشود؟
 چرا در حالی که ما همواره اعالم مینمودیم در صورت تداوم این شیوهبرخورد و عدم حل و فصل مشکل ،ما از کنگره ساالنه آتی خارج میشویم
به آن وقعی ننهادید و به فکر چاره نیفتادید و همواره پاسخ میدادید که
«شما خود را زیادی جدی گرفتهاید و عدم حضور صد تا صد و پنجاه
نفر خللی در کیفیت برگزاری کنگره ایجاد نمیکند؟!» حال که چنین
کردید چرا به همگان چنین القا نمودید که فارابی در لحظه آخر از پذیرش
مسئولیت شانه خالی کرده است؟
 چرا وعدههای بی حاصل و غیر عملی در مورد تغییر زمان سمینار بهارهانجمن به ما دادید؟
 چرا انجمن چشم که علی القاعده میبایست ملجا و پناه همه چشمپزشکان و گروههای چشم دانشگاههای کشور باشد ،به واسطه عملکرد
بعضی از اعضای آن ،خود به یک طرف ماجرا تبدیل شده است و در
حال اختالف افکنی میان گروههای چشمی است که پیش از این در کنار
یکدیگر بودهاند؟
 مگر حرمت این امامزادهای که آن را به مقام الوهیت رساندهاید بامتولیان آن نیست؟ چرا جایگاه انجمن را در چشم همکاران تنزل دادید؟
 مگر انجمن متولی برگزاری کنگرههای دانشگاهی است که اینگونهتمام قد وارد ماجرا شده و طرف یک سوی ماجرا را گرفته است؟
 آیا بعضی از اعضای انجمن به جای تمرکز و اشتغال ذهنی ،صرف وقتو انرژی و نیز دامن زدن و پرداختن به اینگونه مسائل حاشیهای بهتر نبود
توجه بیشتری به امور صنفی چشم پزشکان مینمودند؟
 بعضی از اعضای محترم انجمن که بر نقض عهد گروه چشم دانشگاه علومپزشکی تهران اصرار می ورزند ،با عهد و پیمان خود چگونه رفتار نمودهاند؟
 چرا بعضی از همکاران محترم عضو هیئت مدیره انجمن به جای تصحیحاشتباه خود و جبران آن و نیز فرونشاندن آتش اختالف و جدایی ،زیرکانه
درصدد رو در رو قرار دادن فارابی با دیگر مراکز معتبر چشم پزشکی
مملکت نظیر شیراز و زاهدان و غیره برآمدند و این شبهه خطرناک را
دامن زدند که فارابی با تمام ساختار چشم پزشکی کشور مشکل دارد؟
 بهتر نبود اساتید ارجمند ما که همگی الگوهای علمی و اخالقی ماهستند به جای نصیحت و توصیه و درخواستهای یک جانبه از فارابی
جهت شرکت در کنگره ،پیشنهادهای عملی جهت برونرفت از این
مشکل میدادند؟
و سواالتی از این دست که بسیارند و امیدوارم که پاسخ درخوری به آنها
داده شود.
در اینجا بر خود الزم میدانم که از تالشهای صادقانه ،دلسوزانه ،و پیگیر
دکتر صداقت و دکتر زارعقنواتی ،از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن
چشم پزشکی کشور ،جهت وساطت و حل اختالف پیش آمده تشکر
ویژه نمایم و اعالم میدارم که ما همواره آماده همکاری و تعامل با دیگر
همکارانمان در گروههای چشم سراسر کشور میباشیم و امیدواریم که
این مشکل با سر انگشت تدبیر بزرگان چشم پزشکی این مرز و بوم به
خوبی و خوشی حل شود و همه ما در کنار یکدیگر به پیشرفت علم چشم
پزشکی مملکت بپردازیم.
در پایان ضروری است از تمامی همکاران ارجمندم در در سراسر کشور
که به شیوههای مختلف پشتیبانی خود را از این اعتراض صنفی و مدنی
به اینجانب اعالم داشتند و نیز از مسئولین کانالهای مختلف تلگرامی که
در گسترش فضای آزاد تبادل اطالعات نقش ویژهای بازی نمودند تشکر
کنم .مجددا از اینکه موجبات کدورت خاطر همکاران گرامی فراهم شد
عذر خواهی مینمایم.
ارادتمند شما
دکتر قاسم فخرایی
مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ۱۷آذر ۱۳۹۶

با هر دقیقه عصبانیت ،شصت ثانیه خوشحالی را از دست خواهید داد.
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دکتر عباسعلی کریمی به عنوان سرپرست
دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد

با ابالغ وزیر بهداشت ،دکتر عباسعلی کریمی بهعنوان سرپرست
دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد .دکتر هاشمی ،وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر عباسعلی کریمی
را بهعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی،
درمانی تهران منصوب و از خدمات ارزشمند و تالش مستمر دکتر
علی جعفریان قدردانی کرد.
جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی تهران
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی ،بهموجب اين ابالغ
بهعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی ،درمانی
تهران منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصي و كارشناسي

رخدا داه

اعضاي هیئتعلمی و كاركنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفيت
منابع بالقوه ساير بخشهای حوزه ماموريت خود و در چهارچوب
اسناد باالدستی بویژه سیاستهای کلی سالمت ابالغی مقام معظم
رهبری ،قانون برنامه ششم توسعه و برنامههای ارائه شده توسط
اینجانب در صحن مجلس شورای اسالمی اقدامات زير را انجام
دهيد:
 .۱تشویق ،ترغیب و توجه ویژه به اجرای برنامه تحول و نوآوری در
آموزش پزشکی و نوآوری در پژوهش و فناوری.
 .۲تامين ،حفظ و ارتقای سطح سالمت مردم بویژه محرومين و
نيازمندان.
 .۳عملياتي نمودن برنامه ششم توسعه و برنامه سالمت دولت
دوازدهم.
 .۴اقدامات الزم درزمینه استمرار طرح تحول نظام سالمت.
 .۵ارتقای برنامههای جاري حوزههای بهداشتي ،درماني ،فرهنگي و
دانشجويي.
 .۶صيانت از منابع انساني ،فيزيكي و مالي.
 .۷توسعه عدالت در سالمت در حوزه ماموريت خود.
 .۸رعایت اعتدال ،توانمندی و شایستهساالری در انتصابات و تكريم
اعضاي هیئتعلمی و كاركنان حوزه سالمت.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف
ایران با حضور مستمر در بین مردم در انجام شایسته وظایف با رعایت
اصول قانون مداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید
موفق باشید.

انتصاب دکتر سیدحسین صدرالسادات به سمت رییس بیمارستان فارابی
دکتر عباسعلی کریمی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در حکمی
دکتر صدرالسادات را به سمت رییس بیمارستان فارابی منصوب کرد.
جناب آقاي دكتر سیدحسین صدرالسادات
دانشیار محترم دانشگاه
با سالم و احترام
بیمارستانها مراکز اصلی آموزش بالینی ،پژوهش و ارائه خدمات
درمانی در دانشگاه هستند و ارتقاء سطح خدمات آنها عالوه بر ایجاد
رضایتمندی مراجعین نیازمند ،میتواند موجب شکوفایی در عرصه
آموزش و پژوهشهای بالینی گردد.
بیمارستان فارابی بزرگترین مرکز چشمپزشکی کشور است و
سابقه طوالنی در عرصه آموزش ،پژوهش و ارائه خدمت در این
رشته دارد؛ با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب قبلی ،جنابعالی را
بهعنوان رییس بیمارستان فارابی منصوب مینمایم .اميد ميرود با
بهرهگيري از حداکثر توان و درايت خود و با جلب مشارکت اعضاي
محترم هيئت علمي ،کارکنان دلسوز و فراگیران عزيز ،گامهایي بلند
در ارتقای کیفیت و توسعه خدمات آموزشي ،پژوهشي و درماني
برداشته شود.
بدون ترديد تمام عوامل ذیربط در بیمارستان فارابی و دانشگاه ،شما
6
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دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی:

سمینارفارابی نماد علمی گروه چشم پزشکی است

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی۱۲
تا  14اردیبهشت  ۹۷در تهران برگزار
میشود.
دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی ،دبیر علمی
بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی با
اعالم این خبر افزود« :سمینار آتی فارابی
نیز مانند سالهای گذشته با همکاری و
هماهنگی تمامی اعضای هیئت علمی گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
در قالب سمپوزیومها و کارگاههای مختلف
در رشتههای تخصصی چشم پزشکی برگزار
خواهد شد .همچنین در انتخاب مباحث
سمینار دو نکته مد نظر قرار خواهد گرفت؛
یکی کاربردی بودن مطالب به طوری
که مباحث تخصصی برای تمامی چشم
پزشکان و دستیاران قابل استفاده باشد و
نیاز همکاران را در بالین و معالجه بیماران
برآورده سازد و دیگر اینکه در تمامی
بخشها تازههای چشم پزشکی در اولویت

برگزاری کمیته کشوری
رتینوپاتی نوزادان نارس
را در دستيابي به اهداف فوق ياري خواهند نمود .از درگاه خداوند
متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.
دكتر عباسعلي كريمي
رییس دانشگاه

تفاوت افراد موفق با دیگران به دلیل اراده آنهاست.

«یکی از مهمترین برنامههای پیشنهادی
امسال برگزاری جشنواره چشم پزشکی و
علوم بینایی شمس در شب فارابی است
که قطعا این امر موجب برگزاری باشکوه تر
هردو برنامه خواهد شد».
دبیر علمی سمینار بیست و چهارم فارابی در
مورد زمان و نحوه ثبت نام گفت« :ثبت نام
قطعا اینترنتی خواهد بود و پس از برگزاری
کمیتههای علمی و اجرایی و تصویب
زمانبندی سمینار ،در مورد زمان ثبتنام  
و جزییات شرکت در سمینار اطالع رسانی
صورت خواهد گرفت و فراخوان ارسال آثار
برنامههای جنبی نیز داده خواهد شد».
دکتر طباطبایی در مورد حضور میهمان
خارجی در سمینار اظهار داشت« :انشاءاهلل
قصد داریم از چند نفر همکاران چشم
پزشک برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور
در رشتههای مختلف دعوت به عمل آوریم
خواهد بود».
تا همکاران بویژه همکاران جوان با آخرین
دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار دستاوردهای چشم پزشکی دنیا آشنا شوند».
سالیانه فارابی با بیان اینکه برای برنامهریزی وی هدف از برگزاری سمینار فارابی را
سمینار ،دو کمیته علمی و اجرایی انجام و تبادل آخرین اطالعات و دستاوردهای
پیگیری خواهد شد افزود« :اولین جلسه این علمی و تجربیات عملی بین چشم پزشکان
کمیتهها در نیمه اول مهر ماه برگزار شد ».بخصوص دانش آموختگان بیمارستان فارابی
وی در مورد برنامههای جنبی سمینار نیز دانست و  افزود« :سمینار فارابی ،نماد علمی
اظهار داشت« :چند برنامه جانبی برای بیمارستان فارابی به عنوان قدیمیترین و
سمینار بیست و چهارم در نظر گرفته شده بزرگترین مرکز آکادمیک چشم پزشکی
است؛ از جمله جشنواره فیلم و عکس و   کشور و   نشانه توانمندی و جایگاه باالی
مسابقه معرفی بیماران جالب  Rapid Fireعلمی قطب علمی و درمانی چشم پزشکی
 Case Presentationاست  که به مدت یک کشور است  ».
و نیم ساعت قبل از ویدیو ژورنال برگزار دکتر طباطبایی در پایان سخنانش از
خواهد شد و به نفرات برتر هر برنامه جوایز تمامی چشم پزشکان بویژه اعضای هیئت
نفیسی اهدا میگردد».
علمی و دانش آموختگان فارابی دعوت کرد
دیدار خانواده بزرگ فارابی و تجدید خاطرات تا با شرکت گسترده در بیست و چهارمین
در شب بزرگ فارابی و تجلیل از پیشکسوتان سمینار فارابی ،میراث گرانبهای پیشکسوتان
و بازنشستگان از جمله برنامههایی است که چشم پزشکی در برگزاری هرچه باشکوهتر
دکتر طباطبایی به آن اشاره کرد و گفت :آن سهیم گردند.
جلسه کمیته کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس( ،)ROPروز چهارشنبه  ۱۰آبان  ۱۳۹۶با حضور
دکتر رضا کارخانه ،رییس بخش رتین بیمارستان فارابی و دبیر کمیته ،در سالن شورای
بیمارستان فارابی تشکیل شد.
نخستین موضوع طرح شده در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری
چهارمین همایش سراسری در اسفند ماه بود .سپس عملکرد تیم تله مدیسین  ROPدر استان
تهران به عنوان الگو بررسی شد و کمیته برای راهاندازی تله مدیسین در سایر استانها اعالم
آمادگی کرد.
در ادامه جلسه گزارش موارد مرحله چهار و پنج بیماری در نیمه اول سال  ۹۶به تفکیک
استان ،گزارش ارتقای سامانه کشوری  ROPو نصب دستگاههای  RET-CAMدر نیمه اول سال
جاری ارائه شد.
همچنین گزارش عملکرد دانشگاههای شهید بهشتی ،بوشهر ،اصفهان ،مشهد و خوزستان
توسط نمایندگان این دانشگاه ها ارائه گردید   .

بهترین مسیر برای عبور از مشکالت ،از میان آن میگذرد.
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برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی و معارفه دستیاران جدید

این مراسم با حضور دکتر قاسم فخرائی،
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران؛ دکتر سیدحسین
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛
دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی؛ معاونان آموزش و
درمان ،روسای بخش ها و مسئوالن آموزش
دستیاری بیمارستان فارابی روز دوشنبه
سوم مهرماه  ۱۳۹۶در سالن شورای این
مرکز برگزار شد.
دکتر فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در آغاز
جلسه ضمن تبریک شروع سال تحصیلی
جدید ،ایجاد چشمانداز و نقشه راه چهار
ساله دوره دستیاری چشم ،اعالم انتظارات
گروه چشم پزشکی از دستیاران و تشریح
ساختار و شرایط حاکم بر بیمارستان را
از جمله اهداف این جلسه دانست و اظهار
داشت اساتید و مسئوالن حاضر در جلسه
هر یک به نحوی بار آموزشی بیمارستان
را بر دوش دارند و ضمن بیان نقطه نظرات
و انتظاراتشان به سواالت دستیاران پاسخ
خواهند داد.
وی همچنین از تیم آموزشی بیمارستان که
دل در گروی تربیت دستیاران دارند و در
این راه از هیچ تالشی فروگذار نمیکنند،
صمیمانه تشکر نمود و افزود« :بی شک
افتخارات فارابی تا حد زیادی مرهون
تالشها و زحمات این تیم یکپارچه است.
8
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خیلی از اساتیدی که در جلسه حضور دارند خارج از کشور شاخص کند حاصل دوران
الگوهای حرفهای بنده و برندهای چشم دستیاری در فارابی است؛ پس این موقعیت
پزشکی کشور هستند که موجب افتخار و را مغتنم بشمارید».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه سپس
نقطه قوت فارابی است».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه ،انتظارات گروه را از دستیاران برشمرد
بیمارستان فارابی را محیطی صمیمی خواند و گفت« :رعایت نظم و انضباط ،کار در
که قابل مقایسه با هیچ مرکز دیگری نیست چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و
و افزود« :به اعتقاد من حتی فارغالتحصیالن   شغلی ،همکاری با دستیاران مهمان از
فارابی هم قابل مقایسه با فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها ،مشارکت در برنامههای
مراکز دیگر نیستند .بیمارستان فارابی آموزشی ،احترام  به بیمار و کار دلسوزانه،
مفتخر است که استعدادهای برتر پزشکی عدم فعالیت درمانی و آموزشی در خارج از
کشور را جذب میکند و افرادی برتر در بیمارستان ،رعایت اصول اخالق حرفهای در
رشته چشم پزشکی تربیت میکند و حتی فضای مجازی و اتکا به کتابهای مرجع
اعضای هیئت علمی خود را از بین این چشمپزشکی از جمله این انتظارات  است».
استعدادهای برتر انتخاب مینماید .شما وی به دستیاران توصیه کرد که فروتن
هم امسال به این ذخیره ارزشمند افزوده باشند و افزود« :محال است کسی با مدارج
باالی علمی در عین حال انسان سرکشی
شدهاید که جای تبریک دارد».
وی با بیان اینکه دوره دستیاری ،سالهای باشد».
درخشان عمر حرفهای یک متخصص چشم دکتر رضا کارخانه ،رییس بخش ویتره و
است که به سرعت طی شده و ذخیره علمی رتین بیمارستان فارابی ،ماه مهر را یادآور
دوره کاری و حرفهای در این چهار سال به شور و نشاط دوران تحصیل دانست و آغاز
دست میآید ،گفت« :اگر در فارابی باشید سال تحصیلی جدید را به تمامی کسانی که
و درمان هر یک از بیماریهای چشم را یاد اهل علم و دانش و فراگیری هستند تبریک
نگیرید ،قطعا به خود جفا کردهاید زیرا در گفت.
هیچ جای دنیا و حداقل در کشورهای هم وی همچنین با خوشامدگویی به دستیاران
سطح کشور ما ،مرکزی مانند فارابی با تنوع   جدید ،فارابی را محیطی پویا و آماده
بهرهبرداری خواند .محیطی آماده با استادانی
عجیب از بیماران وجود ندارد».
دکتر فخرائی افزود« :تجربههایی که در که به صورت تمام وقت در اختیار دستیاران
طبابت به کمک من آمده و توانسته مرا در هستند .مخصوصا همکاران جوانتر که در
به یاد داشته باشید که خوشحالی مسیر سفر است و نه مقصد آن.

تمام ساعات حتی نیمه شب برای آموزش عزم راسخ و جدی یک رقابت تنگاتنگ  4درمان ،رعایت نظم و ساعت ورود و خروج
آماده و در اختیار هستند .رییس بخش ساله را شروع کنید تا در پایان بهترینها در درمانگاهها و بخشها بویژه درمانگاه
عمومی ،حضور فعال در درمانگاه عمومی
رتین بیمارستان فارابی به دستیاران توصیه شناخته شوند».
کرد« :برای استفاده از امکاناتی که در دکتر فریبا قاسمی ،معاون آموزشی و ویزیت بیماران ،مطالعه مستمر ،استفاده
فارابی فراهم است اوال خوب درس بخوانید بیمارستان فارابی ،نیز طی سخنانی با   حداکثری از حضور اعضای هیئت علمی در
و بیماران را خوب معاینه کنید؛ در عین توصیه دستیاران به نظم گفت« :رعایت نظم درمانگاه عمومی ،رعایت اخالق پزشکی،
حال به فکر پژوهش و تحقیق هم باشید .موجب میشود تا هم به تمام جنبههای برخورد دلسوزانه و متعهدانه در قبال
وظیفه ما آموزش درست است ،مطمئن کاری از آموزش ،پژوهش و درمان و هم به بیماران ،ضرورت فراگیری مسائل بالینی
باشید کسانی که برای آموزش شما زحمت برنامههای زندگیتان برسید و نتایج خوبی و اپتیک بینایی ،لزوم آشنایی با تجهیزات
و لوازم چشم پزشکی از جمله نکات طرح
کشیده و برنامه ریزی میکنند از هیچ چیز به دست آورید».
کم نمیگذارند؛ شما هم باید از این آموزش رعایت اخالق فردی و حرفهای ،لزوم شده توسط دکتر فیروزه رحیمی ،رییس
گذراندن مبحث اخالق حرفهای و شرکت بخش لیزیک؛ دکتر ابوالفضل کسایی،
درست بهرهبرداری کنید».
دکتر کارخانه با بیان اینکه دوران دستیاری ،در آزمون پایانی آن برای معرفی در امتحان رییس بخش جراحی ترمیمی و زیبایی
آغاز رقابت و شروع مسیر پیشرفت و ارتقا ،عدم امکان شرکت مجدد آزمون ارتقا چشم؛ دکتر آرش میرمحمدصادقی ،مسئول
تعیینکننده آینده شغلی و فردی دستیاران و تجدید دوره برای کسانی که در آزمون درمانگاههای عمومی؛ دکتر فالح تفتی،
است ،تاکید کرد« :طی دوره دستیاری شرکت نکنند یا نمره قبولی نیاورند ،رییس بخش قرنیه و دکتر حامد قاسمی،
تمامی رفتار شما تحت نظارت خواهد بود میزان درآمد و کارانه دستیاری ،همکاری رییس بخش اپتیک بیمارستان فارابی بود.
و در پرونده شما ثبت میشود؛ از نظر با دستیاران میهمان از سایر دانشگاههای دکتر مهدی صنعتکار ،معاون درمان
اخالق و رفتار ،نحوه برخورد و مواجهه شما داخلی و خارجی ،اجرای برنامه آموزشی بیمارستان ،نیز در این جلسه با خوشامدگویی
با بیماری ،نحوه پیگیری بیمار ،دلسوزی و جدید گروههای کوچک معرفی کتابهای به دستیاران جدید اظهار داشت« :بیمارستان
تعهدتان نسبت به بیمار مسائلی است که مرجع آزمون ارتقا از نکات ذکر شده توسط فارابی به علت حجم باالی مراجعات ،نسبت
به سایر مراکز چشم پزشکی کشور ،جنبه
برای همه ما خیلی مهم است .زمانی که دکتر قاسمی بود.
برای فلوشیپ متقاضی میشوید تک تک دکتر رامک روحیپور ،مسئول آموزش درمانی بیشتری دارد؛ روزانه  4تا  5هزار
دستیاری ،نیز با تبریک سال تحصیلی مراجعه درمانگاهی و  ۳۰۰تا  ۴۰۰عمل
رفتارهای شما در نظر گرفته میشود».
وی همچنین با تاکید بر اهمیت پیگیری در جدید و بیان تاریخچهای از بیمارستان جراحی در بیمارستان فارابی وجود دارد که
درمان بیماران اظهار داشت« :سرمایه بزرگ فارابی و گروه چشم پزشکی گفت« :الزم بیشتر آن بر عهده همکاران دستیار است
فارابی بیماران هستند .سرمایه عظیمی که است با مراجعه به سایت معاونت آموزشی و خوشبختانه طی تصدی اینجانب مشکل
هیچ جا چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه آییننامههای آموزشی را مطالعه خاصی نداشتهایم و موارد نادر هم با تعامل
خوبی که با معاونت آموزشی بیمارستان
کشور از نظر تعداد و تنوع بیماری های کنید».
چشم نظیر آن وجود ندارد و این سرمایه به وی در ادامه انتظارات گروه چشم پزشکی وجود دارد برطرف شده است».
رایگان در اختیار شما است؛ از این سرمایه از دستیاران را برشمرد و به وجدان کاری ،دکتر صنعتکار ،آمادگی معاونت درمان
تحت نظارت اساتید استفاده نموده و تجربه رعایت احترام به اساتید  و بیماران در گفتار بیمارستان را برای همکاری با دستیاران
کسب کنید اما مراقب باشید تا بی دقتی و و عمل ،وقت شناسی  ،انضباط کاری ،تواضع در مسائل درمانی اعالم کرد و بر اهمیت
بی مباالتی نشود؛ نسبت به بیماران کامال و فروتنی ،پاسخگویی به بیماران و دادن رعایت اخالق حرفهای تاکید نمود و گفت:
دلسوز و  و متعهد باشید ،در تمام ساعات با اطالعات به آنان ،رعایت حقوق بیماران« ،همانطور که امروز شاهد بودید تمامی
امانتداری و حفظ اسرار بیمار ،نوع دوستی ،مسئوالن و اساتید بیمارستان بر اخالق
روی خوش به آنها پاسخ دهید».
رییس بخش رتین بیمارستان فارابی گفت :صرفه جویی و حفظ اموال ،رعایت   dressحرفهای تاکید دارند .بنابراین از همین
«همه شما استعداد و توانایی آموختن را  ،codeمسئولیتپذیری ،مستند سازی ،و ابتدا به نحوه برخوردتان با بیماران و سایر
همکاران در هر رده توجه داشته باشید».
دارید ولی در عرصه رقابت برنده نهایی آموزش به بیمار اشاره کرد.
کسی است که همه این الگوها را مراعات   مسئول آموزش دستیاری بیمارستان وی در ادامه به شکایات بیماران،
کند و به این مسائل بیشتر اهمیت دهد؛ فارابی سپس مراحل ثبت نام و مقررات مستندسازی پروندهها و تکمیل صحیح
در فارابی رابطه خوبی بین اعضای هیئت داخلی ،نحوه دریافت لوازم ضروری ،معرفی فرمها ،رعایت استانداردهای درمانی ،بیمه
علمی و دستیاران وجود دارد .کاری نکنید کتابهای مرجع ،دفترچه توجیهی ،برنامه مسئولیت ،کنترل عفونت و رعایت بهداشت
که این رابطه مخدوش شود؛ طی این  4کالسهای سال یک ،آزمونهای طی دست ،نظم و حضور مرتب در درمانگاهها و
سال اهم تالش شما باید درس خواندن و دوره ،آموزشهای تئوری و عملی ،برنامه بخشها ،نحوه برخورد با بیمار و همکاران
یادگیری و کسب تواناییهای الزم   باشد حضور در درمانگاههای اورژانس و عمومی ،در هر رده و  شکایات بیماران اشاره کرد و
تا انشاءاهلل بعد از  4سال یک متخصص توصیههای الزم و نکات قابل توجه برای گفت« :مردم به حقوق خود ،آگاهتر شدهاند؛
پس  از همین ابتدا در زمینه مستندسازی
خوب با استانداردهای جهانی برای درمان آزمون ارتقا را شرح داد.
بیماریهای چشم و یک چشم پزشک خوب پس از معارفه اجمالی مسئوالن حاضر در پروندهها و تکمیل صحیح فرمها دقت کنید
در عرصه ملی و بین المللی شوید چون در جلسه توسط دکتر فخرایی ،هر یک از آنان و طبق موازین و استانداردها عمل کنید تا
عرصه چشم پزشکی ،فارابی برای ما هم سخنانی را خطاب به دستیاران جدید بیان دچار مشکل نشوید».
بیمه مسئولیت از جمله نکات مورد تاکید
جنبه کشوری و ملی دارد و هم در عرصه   کردند.
رقابتهای منطقهای باید نام آوری خود را توجه به جنبههای بالینی و اپتیکی وسیع معاون درمان بیمارستان فارابی خطاب به
حفظ کنیم؛ به امید خدا از همین امروز با رشته چشم پزشکی ،توجه به الزامات اقتصاد دستیاران بود.
انگیزه مانند آتشی است در درون خود فرد است.
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در مراسم معارفه دستیاران جدید بیمارستان فارابی عنوان شد:

تاکید رییس بیمارستان فارابی بر لزوم توجه مسئوالنه ودلسوزانه
دستیاران به درمان در کنار آموزش و پژوهش
دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان فارابی،
در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی و معارفه
دستیاران جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران طی سخنانی با عرض
خیر مقدم و تبریک شروع سال تحصیلی
جدید ،خطاب به دستیاران اظهار داشت:
«قطعا شما که در رشته چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدهاید
از بهترین دستیاران کشور هستید؛ بنابراین
باید قدر این موقعیت ممتاز را بدانید و تالش
کنید تا در پایان  4سال دستیاری بهترین
نتیجه را داشته باشید .همانطور که بیالن
کار گروه چشم پزشکی در سالهای پیش با
کسب رتبههای برتر آزمون بورد این مساله را
تایید میکند».
رییس بیمارستان فارابی سپس گفت« :اولین
نکته  آموزش است .الزم است از فرصتی که
برای حضور در بزرگترین و قدیمیترین
مرکز چشم پزشکی کشور و شاید منطقه
پیدا نمودهاید نهایت بهره را ببرید تا چشم
پزشکی در حد رقابت با متخصصان بهترین
کشورهای جهان شوید .این انتظار دور از
ذهنی نیست و قابلیت آن   قطعا در شما
وجود دارد کما اینکه گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان
فارابی در منطقه و دنیا مطرح هستند ،پس

از لحظه لحظه حضورتان در فارابی برای
آموزش و پژوهش استفاده کنید».
دکتر صدرالسادات در ادامه افزود« :نکته
دیگری که به عنوان رییس بیمارستان بر آن
تاکید دارم ،مساله توجه به درمان بیماران
است؛ به هرحال بخش عمدهای از درمان
کشور بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی
است و شما همان قدر که در دوره دستیاری
برای آموزش و پژوهش وقت میگذارید باید
در جهت درمان بیماران نیز کمک کنید».
وی تاکید کرد« :به اعتقاد من فلسفه وجودی
پزشکان در هر مقطعی ،تمام سیستم آموزش

و پژوهش و زحمات شبانه روزی در رشتههای
مختلف برای ارائه خدمت به همنوع و
بیمارانی است که دستشان از همه جا کوتاه
است و به ما پناه میآورند .دوره دستیاری
یکی از مقاطعی است که شما بیشترین و
نزدیکترین ارتباط را با بیماران دارید ،توقع
من از شما این است که اوال اخالق و ادب را
رعایت کنید ،با بیماران مسئوالنه و دلسوزانه،
از موضع کمک و با احترام برخورد نموده،
کارشان را درست انجام دهید و در عین
حال به آموزش و پژوهش نیز توجه داشته
باشید و به یاد داشته باشیم درمان بیماران
نقش عمدهای در آموزش و پژوهش ما دارد
و در واقع برای هدف خودمان داریم گام
برمیداریم».
توضیح اینکه ،مراسم آغاز رسمی سال
تحصیلی و معارفه دستیاران جدید
بیمارستان فارابی با حضور دکتر قاسم
فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران؛ دکتر سیدحسین
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر
علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی؛ معاونان آموزش و درمان ،روسای
بخشها و مسئوالن آموزش دستیاری
بیمارستان فارابی روز دوشنبه سوم مهرماه
 ۱۳۹۶در سالن شورای این مرکز برگزار شد.

ارتقای علمی دکتر سید حسین صدرالسادات
به مرتبه دانشیاری

ارتقای علمی دکتر مهدی صنعتکار
به مرتبه دانشیاری

دكترسید حسین صدرالسادات عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی
با ارسال ابالغي توسط رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه
علمي دانشیاری ارتقا يافت .متن ابالغيه به شرح ذيل است:
جناب آقای دکتر سید حسین صدرالسادات
دانشیار محترم گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی
بیمارستان فارابی
سالم علیکم
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجام شده از سوي هيئت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ  96/۷/5به
مرتبه علمي دانشیاری ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين ارتقاء شايسته
را شادباش گفته و موفقيت شما را در دستيابي به 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

دكترمهدی صنعتکار ،عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال
ابالغي توسط رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي
دانشیاری ارتقا يافت .متن ابالغيه به شرح ذيل است:
جناب آقای دکتر مهدی صنعتکارفر
دانشیار محترم گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی-
بیمارستان فارابی
سالم علیکم
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجام شده از سوي هيأت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ  96/۷/5به
مرتبه علمي دانشیاری ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين ارتقاء شايسته
را شادباش گفته و موفقيت شما را در دستيابي به 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
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مبارز موفق شخصی معمولی ،ولی دارای تمرکزی مانند لیزر است.

تشریح ظرفیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی برای دستیاران جدید
در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی و
معارفه دستیاران جدید گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علیرضا
الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دوره دستیاری
را دورهای چند وجهی دانست که آموزش،
پژوهش و درمان به صورت توامان در کنار
آینده کاری و حرفهای وجود دارد.
وی در مورد وضعیت پژوهش در بیمارستان
فارابی گفت« :البته جزییات در جلسه
توجیهی که برای دستیاران جدید گذاشته
میشود شرح داده خواهد شد اما الزم است
بگویم طی سالهای گذشته به موازات
توجهی که در سطح وزارت بهداشت و
دانشگاه به مقوله پژوهش در علوم پزشکی
شده است ،در بیمارستان فارابی نیز پژوهش
توسعه قابل توجهی پیدا کرده و به همت
دوستان و حمایتی که ریاست محترم
بیمارستان دارند ،قابلیتهای پژوهشی
خوشبختانه از حد کلینیکال فراتر رفته و در
علوم پایه هم امکانات خوبی مهیا شده است.
ما آزمایشگاههای ژنتیک ،نانوتکنولوژی،
مهندسی بافت و پروتئومیکس به همراه
متخصصان  Phdدر رشته های آناتومی،
فیزیولوژی ،آمار و اپیدمیولوژی داریم که

برای مشاوره شما حضور دارند و در زمینه
طرح های ترجمانی علوم پایه و علوم بالینی
که به همت اساتید انجام میشود به شما
کمک میکنند و مشاوره میدهند .شما
میتوانید از این پتانسیلها استفاده کنید».
دکتر الشیئی در ادامه افزود« :البته الزاما
تمام کسانی که وارد یک رشته تخصصی
پزشکی می شوند محقق نیستند ولی برای
کسانی که سابقه و عالقه کار پژوهشی
دارند زمینه در بیمارستان فارابی مهیا است.
آینده خیلی روشن است و امکان این که
به عنوان پزشک پژوهشگر فعالیت کنید یا
دورههای فلوشیپ و  Phdدر حوزه چشم

ارتقای علمی دکتر علیرضا خدابنده
به مرتبه دانشیاری

جناب آقای دکتر علیرضا خدابنده
دانشیار محترم گروه آموزشی بیماریهای چشم دانشکده
پزشکی-بیمارستان فارابی
سالم علیکم
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجام شده از سوي هيأت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ  96/۷/5به
مرتبه علمي دانشیاری ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين ارتقاء شايسته را
شادباش گفته و موفقيت شما را در دستيابي به 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
ضمنا مطلع شدیم که دکتر رضا زارعی و دکتر محمدعلی
زارع مهرجردی نیز به مقام استادی ارتقا یافته اند و در انتظار
ابالغ هستند .ندای فارابی ارتقای شایسته و انتصاب این
بزرگواران را صمیمانه شادباش میگوید و آرزو دارد که با
استعانت از قادر متعال همواره در مسیر تعالی و شکوفایی
علمی و کمک به گسترش دانش و بینش در ایران و جهان
گام بردارند.

پزشکی را بگذرانید برای افراد عالقهمند به
پژوهش وجود دارد .امیدواریم در آینده این
فعالیتهای پژوهشی به کمک شما بیاید».
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی درمورد
نحوه انجام کارهای پژوهشی هم گفت:
«پژوهش در بیمارستان فارابی در دو حیطه
است؛ پایان نامه که تمام دستیاران حداقل
باید در یک پایان نامه درگیر باشند و
دیگری طرح های تحقیقاتی که در صورت
عالقه مندی می توانید به همراه اساتیدی
که کار پژوهشی می کنند مشارکت داشته
باشید».
وی افزود« :موضوع پایان نامه باید در
همان سال اول مشخص و برای آن برنامه
ریزی شود .بنابراین عالیق خودتان را در
رشتههای مختلف شناسایی کنید تا فرصت
کافی برای ارائه یک کار پژوهشی خوب
داشته باشید .امیدوارم بتدریج که با وجوه
مختلف آموزش و پژوهشی بیمارستان
آشنا میشوید موضوعات مورد عالقهتان
را شناسایی و با اساتید صحبت کنید.
ظرفیتهای پژوهشی فارابی باال و فرصت
برای کسانی که قابلیت انجام کار پژوهشی
فراتر از وظایف اصلیشان را دارند فراهم
است».

در محضر استاد
فلوشیپ جراحی لیزر از کانزاس
فلوشیپ قرنیه از میسوری و رتین از بوستون
دکترای پزشکی از کرایتون
مدیر گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ریاست بخش چشم بیمارستان لبافینژاد
موسس فلوشیپ قرنیه و شبکیه در ایران
عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا
عضو کالج جراحان آمریکا
اینها تنها گوشهای از سوابق درخشان پروفسور حمید سجادی
است که بی شک نقش بزرگی در پیشبرد چشم پزشکی
نوین ایران داشتند؛ به دعوت دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه
چشم پزشکی داشگاه علوم پزشکی تهران ،استاد سجادی در
تاریخ  14آذرماه در بیمارستان فارابی حضور یافتند تا آخرین
یافتههای علمی و تجربی خود را با اساتید و دستیاران به
اشتراک بگذارند.
سخنرانی ایشان با موضوع (یافتههای  OCTدر بیماران
سودوتومورسربری) با استقبال بینظیر چشمپزشکان
بیمارستان فارابی و همکاران سایر مراکز برگزار شد؛ در پایان
اساتید گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران که شماری
از آنان در زمره شاگردان قدیمی استاد بودند ،در نشست
صمیمانهای با حضور استاد شرکت کردند.

اگر تالش نکنید کاری فراتر از تواناییهای خود انجام دهید ،هرگز رشد نخواهید کرد.
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خویش از گروه چشم پزشکی موجب کسب
این افتخارات پی درپی شدند ،تشکر نمود.
رییس بیمارستان فارابی همچنین به دستیاران
توصیه کرد از علم و دانش خویش برای تسکین
آالم بیماران نهایت بهرهبرداری را بنمایند.
در ادامه دکتر فخرائی ،مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه ،مراسم را به واسطه اساتید
پیشکسوتی که حق معلمی بر گردن بسیاری
از اعضای هیئت علمی حاضر بیمارستان
دارند خاطره انگیز توصیف کرد و آنان را
سرآمدان جامعه چشم پزشکی کشور خواند.
وی حضور اساتید برجسته ،رتبههای برتر
دستیاری و ساختار بی نظیر آموزشی را از
دالیل سرآمدی بیمارستان فارابی دانست و به
دستیاران توصیه کرد رعایت اخالق و حقوق
بیماران را سرلوحه کار خویش قرار دهند و
همواره به یاد داشته باشند که مناصب و رتبهها
موقت هستند و آنچه برایشان باقی میماند توجه
و خدمت به بیماران است.
دکتر جباروند ،رییس انجمن چشم پزشکی
ایران ،نیز موفقیت دستیاران در کسب
رتبههای اول آزمون بورد را تبریک و به
پیشکسوتان و اساتید گروه چشم پزشکی
خسته نباشید گفت.
وی خطاب به دستیاران جدید فارابی
اظهار داشت« :فارابی دریای بیکران علم
چشمپزشکی کشور و منطقه و مجموعهای
است که با نظم و انضباط و پشتکار میتوانید
به رتبههای متعالی دست بیابید .خواهش من
از شما عزیزان این است که فرصت را غنیمت
شمرده ،قدر این نعمت بزرگ را بدانید و با
تالش و اخذ تجربه دوستان سال باالتر خود
فارابی را همچنان سرافراز نگه دارید».
دکتر جباروند رعایت نظم و انضباط ،احترام
به اساتید و دوستی با سایرین و تالش برای
انتقال آموختهها به دیگران را از عوامل مهم
موفقیت در فارابی دانست.
در ادامه مراسم دکتر رضا کارخانه ،رییس
بخش رتین ،به نمایندگی از جانب اعضای
هیئت علمی سخن گفت .وی تالش دستیاران،

همت اساتید و فضای آکادمیک فارابی را
موجب کسب افتخارات به دست آمده خواند
و نکاتی را به فارغ التحصیالن توصیه نمود.
پرهیز از غرور کاذب و اکتفا به موفقیتهای
به دست آمده ،تداوم تالش برای کسب
موفقیتهای بیشتر در عرصههای رقابت با
مراکز داخلی و بین المللی ،التزام به اخالق
حرفهای ،حفظ ارتباط و تعامل با بیمارستان
فارابی ،هماهنگی با آهنگ پیشرفت علم و
دانش و بهروز نگهداشتن معلومات علمی
و مرور تجربیات روزانه ،مطالعه مستمر،
بومیسازی دانش اکتسابی از غرب و انطباق
با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامع ،پرهیز
از هزینهتراشی برای بیمار و سیستم درمانی،
پرهیز از انجام درمانهای لوکس و بیتوجهی
به شرایط بیماران ،توجه به مشکالت بیماران و
پیگیری مسایل درمانی آنان ،احترام به جامعه
چشم پزشکی ،رعایت ادب و تواضع در مقابل
همکاران پیشکسوت در شهرستانها و انتقال
دانش روز به آنها بخشی از توصیههای دکتر
کارخانه به دستیاران فارغ التحصیل بود.
وی در ادامه فارغالتحصیالن فارابی را
دانشآموختگان و سفیرانی قلمداد کرد
که در هر جا حضور یابند با رفتار ،کردار و
گفتارشان تصویرگر سیمای فارابیاند و با
منش و برخورد خوب به پیشرفت آن کمک
میکنند .منافع مردم را سرلوحه رفتارخود
قرار داده و با اخالق حرفهای خود فارابی را
همچون گذشته سرافراز میکنند.
در ادامه مراسم دکتر سید مهدی طباطبایی،
رتبه اول بورد چشم پزشکی در سال  ،۹۶به
نمایندگی از جانب دستیاران فارغالتحصیل با
سپاسگزاری از مسئولین بیمارستان و اعضای
هیئت علمی جهت برگزاری این مراسم گفت:
«قطعا افتخار کسب  ۴رتبه از  5رتبه اول و
 ۶رتبه از ده رتبه اول آزمون بورد  ۹۶حاصل
تالش و زحمات همه اساتید است».
این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه به
فارغ التحصیالن و گرفتن عکس یادگاری
خاتمه یافت.

برای به دست آوردن شادی مبارزه کنید.

نشست هماندیشی تاسیس موسسه خیریه
بیمارستانی با حضور دکتر صدرالسادات،
رییس بیمارستان فارابی و دکتر مسعود
توانا ،مدیر عامل مجمع خیرین سالمت
استان تهران روز سهشنبه  ۱۶آبان  ۱۳۹۶در
بیمارستان فارابی برگزار شد.
در ابتدای جلسه و پس از نمایش کلیپ
معرفی بیمارستان فارابی ،سعید مرادی،
مدیر بیمارستان ،ضمن خوشامدگویی و
معرفی حضار به بیان اهداف برگزاری جلسه
پرداخت و گفت« :بیمارستان فارابی طی
سال های گذشته از کمک خیرین محترم،
به طور مستقیم یا از طریق واحد مددکاری
بهره برده است؛ طی سال های اخیر حدود
شش بنیاد خیریه همکاری مستمری را با
بیمارستان داشتهاند که به نوبه خود از
تمامی آنها تشکر می کنم».
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به سابقه
مشارکت خیرین در بیمارستان گفت« :اغلب
کمک های خیرین به صورت مستقیم و در
حمایت از بیماران نیازمند است .ما از مدتها
پیش به فکر ساماندهی و هدفمند کردن این
کمکها افتادیم تا از شکل مقطعی خارج
شده و تداوم داشته باشد».
وی در مورد دستورالعمل وزارت بهداشت
برای تاسیس خیریههای بیمارستانی گفت:
«خوشبختانه معاونت اجتماعی وزارت
بهداشت نیز در این مساله ورود پیدا کرد
تا بیمارستانها که خط اول خدمات
درمانی هستند بتوانند به صورت هدفمند و
تشکیالتی از کمک خیرین بهرهمند شوند؛ در
همین راستا و با همکاری وزارت کشور ،پس
از طی مراحل اداری ،آییننامه و دستورالعمل
تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی تدوین
و ابالغ شد تا کمک خیرین گستردهتر و
ماندگار شود .این اقدام وزارتخانه کار ما را
آسان کرد و امروز با افتخار باید اعالم کنم که
این جلسه اولین جلسه برای تشکیل هیئت
موسس خیریه بیمارستانی فارابی است».
دکتر صدرالسادات در ادامه اظهار داشت:
«حوزه مشارکت خیرین در بیمارستان
فارابی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد
که بخش اول آن ،حمایت مستقیم از بیماران
نیازمند است .علیرغم اجرای طرح تحول
سالمت که بسیاری از هزینههای درمان را
برای بیماران به حداقل رساند ،هنوز عدهای
حتی قادر به پرداخت همین هزینه اندک نیز
نیستند؛ از طرفی به علت مشکالت به وجود
آمده برای بیمهها ،سهم بیمه به بیمارستان
پرداخت نشده و در نتیجه با وجود افزایش

بار خدمات فقط طلب ما از بیمهها بیشتر
میشود و قریب یک سال است مطالبات
بیمهای ما پرداخت نشده  است؛ با توجه به
اینکه ۹۰درصد درآمد بیمارستان از خدمات
بیمهای است این تاخیر در پرداختها قطعا
بر خدمات بیمارستان تاثیر میگذارد و یک
تهدید است».
توسعه خدمات بیمارستان بخش دوم از
زمینههای مشارکت خیرین در بیمارستان
فارابی است؛ دکتر صدرالسادات ،با بیان
این مطلب افزود« :این توسعه در جهت
بهبود ارائه خدمات و رعایت حقوق بیماران
و افزایش رضایت آنان است؛ به طور مثال
سامانه کشوری غربالگری رتینوپاتی نوزادان
نارس ( )ROPکه با ابتکار بخش رتین
بیمارستان فارابی تاسیس شده است ،به
عنوان بخش مرجع کشوری خدمات آموزشی
و درمانی مهمی را به همه بیمارستانهای
کشور ارائه میکند».
رییس بیمارستان فارابی در توضیح اهمیت
کار این درمانگاه گفت« :با تشخیص و
درمان به موقع بیماری رتینوپاتی در نوزادان
نارس میتوان از نابینایی حتمی و دائمی
نوزاد جلوگیری کرد .این درمانگاه   اکنون
در بخش رتین فارابی فعال است و با همه
بخشهای نوزادان در سراسر کشور از طریق
تلهمدیسین ارتباط دارد و به آنها خدمت ارائه
میدهد .این عالوه بر خدماتی است که به
صورت حضوری ارائه میشود .کمبود فضای
فیزیکی مشکل اساسی این درمانگاه است.
برای رفع این مشکل از سال پیش ساخت
درمانگاه جدید   ROPرا شروع کردیم ولی
متاسفانه به علت عدم پرداخت مطالبات
بیمهای برای تکمیل آن با مشکل مواجهیم».
رییس بیمارستان فارابی سومین زمینه
مشارکت خیرین را در ساخت و تجهیز پروژه
مرکز آکادمیک فارابی عنوان کرد و گفت:
«کلنگ ساخت این پروژه چند سال قبل
توسط وزیر محترم بهداشت زده شد؛ در
صورت اتمام ساخت و تکمیل پروژه  ۴۲هزار
متر مربع فضای آموزشی و درمانی و ۲۲۰
تخت به ظرفیت فعلی بیمارستان افزوده
خواهد شد ،تا به امروز یعنی در انتهای فاز
اول پروژه۴۰ ،میلیارد تومان هزینه شده
است و حداقل ۱۰۰میلیارد تومان دیگر برای
اتمام ساختمان و ۱۰۰میلیارد تومان برای
تجهیز  آن نیاز است».
وی اضافه کرد« :این یکی دیگر از مواردی
است که به خاطر مطالبات بیمهای به
مشکل برخورده است .چون از ابتدا قرار بود

همه شادیها به شجاعت و تالش وابسته است.

هزینه پروژه از محل درآمدهای بیمارستان
تامین شود و یک ریال بودجه دولتی برای
آن پیشبینی و دریافت نشده است؛ البته
خوشبختانه سال قبل با اخذ وام از بانک
ملت توانستیم بخشی از مشکل را حل کنیم
و کار را جلو ببریم».
دکتر توانا ،مدیر عامل مجمع خیرین سالمت
استان تهران ،نیز طی سخنانی با تشکر
از برگزاری جلسه و توجه مدیریت ارشد
بیمارستان به مساله مشارکت خیرین در
حوزه فعالیتهای بیمارستانی گفت« :حضور
خیرین در حوزه سالمت بحث نویی نیست
و قدمت صد ساله دارد .اولین مرکز درمانی
کشور توسط یک خیر ساخته شد ولی
ساماندهی امور خیرین میتواند در  پیشبرد
اهداف خیلی موثر باشد».
دکتر توانا با بیان اینکه با تاسیس معاونت
اجتماعی در وزارت بهداشت ،تحولی بزرگ
در حوزه مشارکت و حضور خیرین در بخش
درمان ایجاد و فعالیت آنان ساماندهی شد،
افزود« :در واقع موسسات خیریه بیمارستانی
شعب معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در
بیمارستانها و بازویی برای تامین اهدافی که
در جلسه اشاره شد ،خواهند بود».
وی تصریح کرد« :پیچیدگیهای حوزه سالمت،
یکی از چالشهای مهم مشارکت خیرین در
زمینه سالمت است که برای حل آن در مجمع
خیرین استان تهران تالش کردهایم مدل
خیرین حوزه آموزش یا خیرین مدرسهساز را
در حوزه سالمت شبیه سازی کنیم».
وی در ادامه به زمینه مشارکت مجمع
خیرین استان در بیمارستان فارابی پرداخت
و گفت« :موضوعات شما را میتوان در دو
حوزه حمایتی و عمرانی تقسیم بندی کرد.
حوزه حمایت از بیماران نیازمند قطعا ادامه
خواهد یافت ولی در حوزه عمرانی ،منابع
محدود خیرین ما در حد پروژه بزرگ
مرکز آکادمیک نیست ولی برای طرحهای
توسعهای میتوانیم کمک کنیم».
مدیر عامل مجمع خیرین استان تهران نحوه
کمک خیرین را به صورت ارائه خدمت عنوان
کرد و گفت« :این خدمات۳۰درصد از متوسط
نرخ بازار پایینترخواهد بود .برخی از خیرین
هم برای انجام کار اعالم آمادگی نموده و
مستقیما انجام آن را برعهده میگیرند».
در ادامه جلسه هریک از خیرین نقطه نظرات
خود را اعالم نمودند .سپس به همراه مدیر
بیمارستان از محل ساخت درمانگاه ،ROP
مرکز آکادمیک و بخشهای بیمارستان
بازدید کردند.

ندا ی افرابی -پاییز 1396

13

شرح کامل گزارش را درپایگاه اینترنتی بیمارستان مطالعه بفرمایید.

مراسم فارغ التحصيلي دستياران ورودي سال
 ۱۳۹۲بيمارستان فارابي و تقدير از رتبههاي
برتر شصت و چهارمین آزمون بورد تخصصي
چشم پزشکي با حضور دکتر قاسم فخرائی،
مدير گروه چشم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
تهران؛ دکترسیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی؛ قائم مقام ریاست ،معاونان
آموزشي و پژوهشی و مدیر بيمارستان؛ روساي
بخشها ،اساتید پیشکسوت و بازنشسته گروه
چشم پزشکی ،اعضاي هيئت علمي و دستياران
اين بيمارستان ،صبح روز دوشنبه اول آبان
 ۱۳۹۶در سالن پروفسور شمس بيمارستان
فارابي برگزار گرديد.
در این مراسم دکتر فریبا قاسمی ،معاون
آموزشی بیمارستان ،با اشاره به کسب 6
رتبه از  10رتبه اول آزمون بورد سال ۹۶
توسط دستیاران بیمارستان فارابی ،این امر
را مرهون تالش فردی آنان و زحمات همه
اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی دانست
و افزود« :تمامی اساتید گروه چشم پزشکی
خالصانه دانش و تجربیات خود را در اختیار
دستیاران قرار میدهند».
وی همچنین از اعضای هیئت علمی جوان
گروه چشم پزشکی؛ دکتر حامد قاسمی،
دکتر آرش میرمحمد صادقی ،دکتر حسن
خجستهجعفری ،دکتر مسعود محمدی ،دکتر
محمدطاهر رجبی ،دکتر رامک روحیپور ،دکتر
پریسا عبدی و دکتر فاطمه بازوند که طی یک
سال گذشته مسئولیت آماده ساختن دستیاران
برای آزمون بورد را برعهده داشتند و با صرف
وقت و ارتباط تنگاتنگ با دستیاران سال چهارم
موجب افتخار افرینی آنان شدند ،تقدیر کرد  .
معاون آموزشی بیمارستان فارابی ضمن آرزوی
موفقیت برای دستیاران فارغالتحصیل افزود:
«سعی کنید با انجام کارهای بزرگ در هر
جایگاهی که قرار گرفتید اثری هرچند کوچک
ولی ماندگار به جا بگذارید و به یاد داشته باشید
انسانهای بزرگ از سنگهایی که به سویش
پرتاب میشوند بنایی نو ساخته و تهدیدها را
تبدیل به فرصت مینمایند .امیدوارم شما هم
این گونه باشید و  همچون نهالی که ریشه در
علم و اخالق دارد رو به باال رشد نموده ،مایه
افتخار و مباهات اساتید خود گردید».
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،نیز در این مراسم با
گرامیداشت حضور پیشکسوتان گروه چشم
پزشکی ،موفقیت چشمگیر دستیاران فارابی  را
در آزمون بورد تبریک گفته و آن را حاصل تالش
همه اساتید فارابی در گذشته و حال دانست.
وی همچنین از روسا ،مدیران و مسئوالن
پیشین بیمارستان که با حمایتهای بی دریغ

نشست هماندیشی
تاسیس موسسه خیریه بیمارستانی

برگزاری جلسه هماندیشی ایثارگران بیمارستان فارابی

همزمان با هفته دفاع مقدس جلسه هماندیشی ایثارگران این مرکز روز
دوشنبه سوم مهرماه  ۱۳۹۶با حضور دکتر مقیمی ،مدیر امور ایثارگران
دانشگاه؛ حجت السالم والمسلمین غفاری ،معاون نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه؛ دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان فارابی و
دکتر فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه در سالن شورا برگزار شد.
دکتر صدر السادات آغازگر این جلسه بود که ضمن عرض تسلیت ایام
عزاداری محرم و تبریک هفته دفاع مقدس به تمام ایثارگران خانواده
دانشگاه ،از حضور در جمع صمیمانه ایثارگران بیمارستان فارابی ابراز
خوشحالی کرد و آنان را بزرگانی خواند که طی  8سال دفاع مقدس مردانه
ایستادگی کردند.
رییس بیمارستان فارابی با بیان اینکه تیم بهداشت و درمان در ردههای
مختلف از روزهای اول جنگ در تمامی جبههها حضور داشته و خدمات
بزرگی را به این مرز و بوم و نظام مقدس جمهوری اسالمی کردند،
ایثارگران این گروه را وارثان و ادامه دهندگان راه شهدا دانست.
دکتر صدر السادات در ادامه به ذکر خاطرات خود از دوران دفاع مقدس
پرداخت و گفت« :بنده در آن سالها دانشجوی پزشکی دانشگاه اهواز بودم
و به این دلیل در این شهر که خط مقدم جنگ بود سکونت داشتم؛ در آن
دوران سخت که شما بهتر از من میدانید شهر اهواز به خاطر بمبارانهای
هوایی دشمن تخلیه شده بود و فقط رزمندگان در شهر تردد داشتند؛ در
مسیر روزانه تردد من به بیمارستان دیوارنوشتهای وجود داشت با مضمون
حدیثی از حضرت علیع که همیشه نصب العین بنده است؛ ترجمه حدیث
این است که «اگر مقام ماندنی بود به شما نمیرسید» .این خاطره و تذکر
برای من درس بوده و هست که انسان در هر رده مسئولیتی که قرار
میگیرد به تناسب آن باید پاسخگو باشد».
وی تاکید کرد« :باید قدر این فرصتهایی را که به عنوان مسئول در
اختیار ما گذاشته میشود بدانیم و به شکرانه آن در هر جایگاهی که قرار
گرفتهایم و هر مسئولیتی که بر عهده گرفتهایم درست عمل کنیم  ».دکتر
صدر السادات همچنین به زنده نگاهداشتن یاد و خاطره مجاهدتهای
شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت« :امروز همکاران ایثارگر ما در محل
خدمت خود با کار و خدمات ارزنده خود یاد یاران شهید خود را زنده نگه
می دارند؛ اگر این روحیه همدلی و ایثار در بین یادگاران دفاع مقدس در
سراسر کشور حفظ شود مطمئنا تاثیر زیادی در پیشرفت جامعه و رفع
مشکالت و کمبودها خواهد داشت».
حجت االسالم و المسلمین ابوالفتح غفاری ،معاون نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،که خود رزمنده و جانباز
است گفت« :رزمندگان دفاع مقدس مردان باشهامت ،شجاع و با درایتی
بودند که هرچه مسئولیتشان سنگینتر میشد ارتباطشان را با خدا
بیشتر میکردند و از خداوند توفیق خدمت بیشتر طلب مینمودند  .امروز
هم ایثارگران ما با نیت مخلصانه و با شور و شعف در محیط کار حاضر
میشوند».
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در ادامه جلسه دکتر مقیمی ،مدیر امور ایثارگران دانشگاه ،با گرامیداشت
هفته دفاع مقدس گزارش مختصری از عملکرد دفتر امور ایثارگران دانشگاه
ارائه کرد و گفت« :این دفتر از  سال  ۱۳۸۹به طور رسمی فعالیت خود
را شروع کرد؛ در واقع سازماندهی و برنامهریزی دفتر امور ایثارگران برای
اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شد و به عنوان الگو در
تمام کشور مورد استفاده قرار گرفت  .فعالیتهای دفتر در قالب  ۵کمیته
امور هیئت علمی ،آموزش و پژوهش ،اخالق ،امور رفاهی و امور اداری
شکل گرفته است».
مدیر امور ایثارگران دانشگاه  سپس به فعالیتهای این دفتر اشاره کرد و
گفت« :پیگیری مصوبات و امتیازات قانونی پیش بینی شده برای ایثارگران،
تالش برای رفع موانع اجرایی ،حضور در منزل ایثارگران و دیدار با خانواده
آنان با حضور ریاست و مسئوالن دانشگاه ،بیمه ایثارگران که  مشابه آن در
دانشگاه های دیگر وجود ندارد ،ارائه خدمات منحصر به فرد دندانپزشکی
به ایثارگران ،برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی ،پیگیری مسایل رفاهی
ایثارگران ،هماهنگی برای استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه ،برگزاری
همایش بزرگ ایثارگران در سالگرد سوم خرداد ،اعطای وام و تسهیالت
اعتباری بانک قرض الحسنه رسالت ،انتشار فصلنامه ندای ایثار ،بخشی از
فعالیتهای این دفتر است».
دکتر فخرایی  ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه نیز در این جلسه با اشاره
به اینکه ایثارگران باید با عمل خود پیام نسل خود را به نسل جدید برسانند
تاکید کرد« :نباید به گونهای حرف بزنیم و به گونهای دیگر عمل کنیم .اگر
معتقدیم ایثارگران ،کسانی که زخمی از دوران دفاع مقدس  بر تن دارند،
حامل پیامی هستند ،اول خودشان باید عامل به آن پیام باشند».
وی در ادامه به رسالت ایثارگران در ردههای مختلف اشاره کرد و گفت« :در
محیط آکادمیک دانشگاه ،ایثارگران باید سرآمد گروه خود باشند ،نمیتوان
در محیط علمی و در میان نخبگان کشور قرار گرفت و لنگ زد و ادعای
پیام آوری داشت .این دو به اعتقاد من با هم تناقض دارند  .همین طور
در جایگاه کارمندی رعایت نظم و انضباط و رعایت حقوق مراجعه کننده،
در محیط بیمارستان و به عنوان  پزشک ،رعایت حقوق بیمار و اخالق
حرفهای میتواند نمادی از رساندن پیامی باشد که یک ایثارگر حامل آن
است .از این راه میتوان ایده و اعتقاد خود را در جامعه  گسترش دهیم
و دیگران را جذب نماییم نه با حرف و شعار؛ به نظرم در این زمینه هنوز
نقص داریم و باید تمرین بیشتری کنیم».
دکتر فخرایی با اشاره بر لزوم اعطای تسهیالت و امتیازاتی که در قانون
برای ایثارگران در نظر گرفته شده است تاکید کرد این امر نباید شائبه
سهمخواهی توسط ایثارگران را ایجاد کند.
وی در پایان اظهار داشت« :ایثارگران بیش از همه در معرض توجه قرار
دارند پس مراقب باشیم ،به میزان توان و همتمان تالش کنیم و در
هر جایی خدمت میکنیم نظم و ترتیب ،تواضع و فروتنی و رفتارمان با
مراجعین و بیماران به گونهای باشد که به عنوان الگو در جامعه منتشر شود.

شکست فرصتی برای شروع دوباره و با هوشیاری بیشتر است.

برگزاری دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک
این دوره کارگاهی که در قالب آموزشهای
سیستم فرماندهی حوادث در بیمارستانها
به همت واحد مدیریت حوادث و بحران
بیمارستان فارابی و با مشارکت مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران با هدف افزایش آگاهی مسئولین
مدیریت بحران بیمارستانهای تابعه با حوادث
و مخاطرات ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی،
میکربی ،رادیواکتیو ،هسته ای و انفجاری
( )CBRNEو نحوه مدیریت آن برگزار میشود.
اولین جلسه از این دوره آموزشی روز
پنجشنبه دوم آذرماه  ۱۳۹۶در سالن آمفی
تئاترپروفسور شمس برگزار شد .دکتر مهدی
صنعتکار ،قائم مقام ریاست بیمارستان
فارابی ،در افتتاحیه این کارگاه ضمن
خوشامدگویی به مسئولین و کارشناسان
حاضر در جلسه اظهار داشت« :بحران،
شرایط پر استرسی است که هرلحظه در
کمین همه ما است و نیاز به تصمیمگیری
صحیح و در لحظه دارد و این مهارتی است
که فقط با افزایش آگاهی ،تمرین و  کسب
مهارت به دست میآید».
دکتر صنعتکار با تاکید بر لزوم کسب مهارت
مدیریت بحران در کارکنان درمانی افزود:
«مراکز درمانی و بیمارستانها از واحدهای
کلیدی در حوادث و بحرانها هستند و
کارکنان آنها عالوه بر مسایل شخصی باید به
سایر مردم نیز ارائه خدمت نمایند .بنابراین
حفظ آمادگی در برابر بحران و داشتن
مهارت مقابله با آن برای کادر بیمارستانها
از ضروریات است».
وی تصریح کرد« :مهارت مقابله با حوادث
و مدیریت بحران با برگزاری چند جلسه
آموزشی و انجام یک مانور حاصل نمیشود.
باید آموزشها در این زمینه مستمر بوده و
تمرین های عملیاتی تکرار شود».
معاون درمان بیمارستان فارابی در ادامه به
موضوع مدیریت مواجهه با مواد خطرناک
اشاره کرد و گفت« :گرچه تا به حال کمتر
به این موضوع بسیار مهم پرداخته شده
ولی خوشبختانه با تالش همکاران پرتالش
و عالقهمند ما در واحد مدیریت بحران
بیمارستان و با کمک مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای دانشگاه ،شاهد برگزاری
سومین دوره آموزشی مواجهه با مواد
خطرناک ( )CBRNEدر بیمارستان فارابی
هستیم .همکارانی از بیمارستانهای دیگر
دانشگاه در این دوره میهمان ما هستند و
امیدوارم برگزاری این دوره گامی موثر در
جهت کسب تجربه و افزایش توان همکاران
در مواجهه با هرگونه بحران باشد».

در ادامه این جلسه پس از پخش کلیپی در از بحران به میان میآید منظور فقط زلزله
مورد نحوه مواجهه با آلودگیهای شیمیایی ،نیست ،حادثه بیمارستان سیدالشهدا برای ما
میکروبی ،رادیواکتیو   و مواد خطرناک ،درس است .این حادثه نمونهای کوچک از
رقیه چمانی ،کارشناس مرکز مدیریت بحرانی است که میتواند در بیمارستانهای
حوادث دانشگاه ،در مورد نحوه برگزاری دانشگاه که همگی ساختمانهای قدیمی
دوره توضیحاتی داد و گفت« :این دوره دارند اتفاق بیفتد .بنابراین باید امروز به فکر
ادامه سلسله آموزشهای سیستم فرماندهی چاره باشیم و برای مدیریت حادثه راه حل
حوادث در بیمارستان است که در  ۵جلسه داشته باشیم».
متوالی روزهای پنجشنبه آذرماه برگزار دکتر عبدالهی در ادامه به مرور کلیات و
خواهد شد .مفاهیم و کلیات مواد خطرناک مفاهیم   مواد خطرناک پرداخت و گفت:
 ،CBRNEکلیات سیستم فرماندهی حوادث « CBRNEهمان ش.م.ر.ه زمان جنگ است
بیمارستانی در حوادث ناشی از  ،CBRNEو عمدتا برای حوادث و حمالت تروریستی
شناسایی-پایش و پاسخ در حوادث شیمیایی ،و جنگی به کار میرود ولی منحصر به آن
شناسایی-پایش و پاسخ در حوادث میکروبی نیست و می تواند بر اثر حادثه دریک نیروگاه
و رادیواکتیو ،مواجهه عملیاتی در حوادث   هستهای یا یک مرکز پرتو نگاری یا بخش
ناشی از  CBRNEعناوین آموزشی این دوره بیمارستانی یا در یک کارخانه اتفاق بیفتد
هستند و در انتهای دوره یک سناریو تدوین همچنین این حوادث میتوانند به شکل یک
و شرکت کنندگان   یک مانور دورمیزی و حادثه منطقهای یا یک واقعه با گستردگی
کشوری باشد .بنابراین باید همه ما این
یک مانورعملیاتی را انجام خواهند داد».
دکتر عبدالهی در ابتدای مطالب آموزشی مواد را بشناسیم و نحوه برخورد با این گونه
خود با ابراز خرسندی از حساسیت به وجود حوادث را بدانیم.
آمده در مسئوالن و کارکنان مراکز درمانی تعریف  CBRNEو تفاوت آن با ،HAZMAT
در خصوص لزوم رویکرد علمی به مدیریت انواع مخاطرات شیمیایی ،بیولوژیک،
حوادث و بحرانها افزود« :امروز بحران در هستهای ،پرتوی و انفجاری ،عوارض ناشی
منطقه ما جزیی الینفک از زندگی شده است از آنها ،نحوه برخورد با حمالت شیمیایی و
و هر روز در گوشه و کنار شاهد نوعی از هستهای ،محافظت شخصی ،سیستمبندی
بحران هستیم بنابراین باید مثل سایر علوم مواد شیمیایی ،راههای تاثیر ،روشهای
برای مدیریت بحران وقت بگذاریم و آموزش انتقال مواد بیولوژیک ،درمانهای رایج
برخی از عناوین شرح داده شده توسط دکتر
ببینیم».
رییس مرکز مدیریت بحران دانشگاه بر لزوم عبدالهی در بخش اول کارگاه بود.
بازنگری در سیستم مدیریت بحران کشور در بخش دوم کارگاه ،رییس مرکز مدیریت
تاکید کرد و گفت« :خوشبختانه مسئوالن به حوادث و فوریتهای دانشگاه به تریاژ
اهمیت موضوع و جایگاه مدیریت بحران و لزوم مصدومین حوادث ناشی از  CBRNEپرداخت
و به سواالت شرکتکنندگان پاسخ گفت.
صرف هزینه و منابع برای آن پی بردهاند».
وی سپس به حادثه بیمارستان سیدالشهدای گزارش تکمیلی کلیه جلسات در تارنمای
تهران اشاره کرد و گفت« :وقتی صحبت بیمارستان فارابی در دسترس است.

خوشحالی در زندگی به کیفیت افکارتان بستگی دارد.
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انتصاب اعضای شورای
راهبردی واحد فراهمآوری
سلولهایبنیادی

بازدید رییس و مسئوالن بیمارستان فارابی
از روند پیشرفت پروژه ساخت مرکز آکادمیک
دکتر سیدحسین صدرالسادات  ،رییس بیمارستان فارابی به همراه  جمعی از مسئولین این
مرکز روز چهارشنبه ۱۷آبان  ۱۳۹۶از پروژه درحال ساخت مرکز آکادمیک فارابی بازدید کرد
و ضمن گفتگو با مسئولین شرکتهای مشاور و پیمانکار و ناظر در جریان روند پیشرفت آن
قرار گرفتند.

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،در احکام جداگانهای
دکتر قاسم فخرائی ،مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر
علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر
احمدرضا دهپور ،رییس مرکز تحقیقات
طب تجربی؛ دکتر فریبا قاسمی ،معاون
آموزشی بیمارستان فارابی؛ دکتر محمدطاهر
رجبی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی؛
دکتر مهدی صنعتکار ،قائم مقام ریاست
بیمارستان فارابی و دکتر مهران زارعیقنواتی
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی را
به عنوان اعضای شورای راهبردی واحد
فراهمآوری سلولهای بنیادی این بیمارستان
منصوب کرد.
همچنین دکتر صنعتکار به عنوان مدیر
اجرایی و دکتر زارعی قنواتی به عنوان دبیر
علمی این واحد تعیین شدند.

مسئوالنبیمارستان
همکاری بیمارستانهای فارابی و رازی برای
درمان بیماران مبتال به سندرم استیونس-جانسون شهید منتظری نجفآباد
در بیمارستان فارابی

طی جلسهای که روز چهارشنبه  ۲۴آبان  ۱۳۹۶در بیمارستان  تخصصی پوست رازی برگزار
شد ،راههای همکاری بیمارستانهای فارابی و رازی برای درمان بیماران مبتال به سندرم
استیونس-جانسون مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در مورد تسهیل فرآیند پذیرش
این بیماران در دو بیمارستان و امکان حضور فلوهای چشم پزشکی در بیمارستان رازی
بحث و گفتوگو شد .دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی،
دکترمحمدرضا فالح تفتی ،رییس بخش قرنیه؛ دکتر رضا غفاری ،معاون آموزشی بخش قرنیه
و دکتر حامد قاسمی ،رییس بخش اپتیک بیمارستان فارابی حضور داشتند.

برگزاری سمینار اپتومتری اطفال

بیمارستان فارابی گواهینامه پذیرش
بیماران بینالمللی دریافت کرد
رییس بیمارستان فارابی از دریافت
گواهینامه پذیرش بیماران بینالمللی ()IPD
خبر داد و گفت« :این گواهینامه بر اساس
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و چکلیستهای ارزیابی به
این مرکز اعطا شده است».
دکتر سیدحسین صدرالسادات با تاکید بر
اینکه بیمارستان فارابی دارای گواهینامه
درجه یک اعتبار بخشی است و تمامی
استانداردهای پذیرش بیماران بینالملل را
دارد ،گفت« :اقدامات زیربنایی راهاندازی
واحد بیماران بینالمللی ( )IPDاین بیمارستان
در سال  ۱۳۹۵آغاز و پس از انجام اقدامات
الزم در مورد خدمات هتلینگ و رفاهی ،در
اردیبهشت ماه سال جاری به طور رسمی
فعالیت این بخش شروع شد».
رییس بیمارستان فارابی افزود« :در حال
حاضر سایت بیمارستان فارابی به زبان
انگلیسی ،راه ارتباطی بیماران بینالملل با
این مرکز است که اطالعات الزم را در اختیار
آنان قرار میدهد».
وی با تاکید بر اهمیت فعالیتهای بینبخشی
برای ترویج و ارتقای گردشگری سالمت در
16
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سومین سمپوزیوم ژنتیک
و سلولهای بنیادی

کشور   ،بحث توریسم درمانی را از راههای
موثر در اقتصاد درمان دانست و افزود:
«امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال و با توجه به تاکید رهبر معظم
انقالب بر این مساله ،صنعت گردشگری
سالمت با همکاری بینبخشی و معرفی
مناسب ظرفیتها و توانمندیها ارتقا یابد».

سومین سمپوزیوم ژنتیک و سلولهای بنیادی
در تاریخ ششم دی ماه  ۱۳۹۶در محل پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار
خواهد شد .این سمپوزیوم یکروزه به همت
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری
و با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود.
محورهایسمپوزیوم:
 حوزههای نوین در ویرایش و انتقال ژن. پاسخهای ایمنی به وکتورهای ژن درمانی. آخرین یافتههای مطالعات بالینی و پیشبالینی در ژن /سلول درمانی.
الزم به ذکر است ثبت نام در این سمپوزیوم
رایگان است .عالقهمندان میتوانند جهت کسب
اطالعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای پژوهشگاه
مراجعه نمایند یا با شماره تلفن   ۴۴۷۸۷۴۷۹
تماس حاصل نمایند.

بدون داشتن نظم و انضباط فردی ،موفقیت دورهای و غیرممکن خواهد بود.

سمینار اپتومتری اطفال روز جمعه  ۲۶آبان
 ۹۶با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی
بیمارستان فارابی و اساتید و کارشناسان
اپتومتری از دانشگاههای علوم پزشکی و
مراکز درمانی مختلف در آمفی تئاتر پروفسور
شمس این بیمارستان برگزار شد.
دکتر حامد قاسمی ،عضو هیئت علمی گروه
چشم پزشکی بیمارستان فارابی و رییس
سمینار ،در مراسم افتتاحیه ضمن ابراز
خشنودی از استقبال به عمل آمده از سمینار
افزود« :بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی
چشم پزشکی کشور بسیار مفتخر است که
دارای یک گروه اپتومتری بسیار قوی و با تجربه
میباشد .امیدواریم مطالبی که در این سمینار
ارائه میشود برای همکاران مفید باشد».
لیال نوری ،مسئول اپتومتری بیمارستان
فارابی و دبیر علمی سمینار ،نیز از همکاری

و حمایتهای دکتر صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،در برگزاری این سمینار
تشکر نمود و گفت« :امیدواریم این سمینار
مطالب مفیدی را برای شرکتکنندگان به
همراه داشته باشد».
وی درادامه افزود« :ما پذیرای انتقادات و
پیشنهادها برای برگزاری بهتر و باکیفیتتر
سمینارهای بعدی هستیم».
سمینار یک روزه اپتومتری اطفال در سه
بخش برگزار شد و اساتید چشم پزشکی و
اپتومتری به همراه کارشناسان این رشته
آخرین مطالب را در زمینه روشهای مختلف
معاینات اطفال ،عیوب انکساری ،استرابیسم،
کراتوکونوس و تنبلی چشم در اطفال،
انتخاب فریم ،عدسی و تجویز عینک ،دید
درمانی و جراحی رفراکتیو در اطفال ارائه و
به سواالت شرکت کنندگان پاسخ دادند.

ه تدریجی ،از تالش مداوم برای بهتر شدن به دست میآید.
تعالی نتیج 

صبح روز دوشنبه  ۲۴مهر  ۹۶مسئولین
بیمارستان شهید منتظری شهرستان
نجفآباد به منظور آشنایی و استفاده از
تجربیات واحد مدیریت بحران بیمارستان
فارابی در این بیمارستان حضور یافتند.
در ابتدای این بازدید مرادی ،مدیر بیمارستان
فارابی ،ضمن خیر مقدم به میهمانان آمادگی
مجموعه فارابی برای ارائه تجربیات در
زمینه مدیریت بحران و حوادث به سایر
بیمارستانها را اعالم نمود.
دکتر سلیمانینسب ،رییس بیمارستان شهید
منتظری ،نیز هدف از این بازدید را نخست
معرفی شدن بیمارستان فارابی از سوی
وزارت بهداشت به عنوان مرکزی مناسب از
نظر شرایط ایمنی و مدیریت بحران و سپس
آشنایی با امکانات و ساختار مدیریت بحران
این بیمارستان و استفاده از تجربیات این
مرکز در راه اندازی سوله مدیریت بحران
بیمارستان شهید منتظری نجف آباد برشمرد.
در ادامه عسگری ،مسئول ایمنی بیمارستان
فارابی ،به معرفی این بیمارستان و
فعالیتهای صورت گرفته در زمینه مدیریت
حوادث و بالیا ،برگزاری مانورها ،جلسات
توجیهی و آموزشی برای کارکنان و مباحث
مرتبط پرداخت و به سواالت حاضران در
جلسه پاسخ داد.
همچنین این گروه از بخشهای مختلف
بیمارستان از جمله مرکز فرماندهی حوادث
و مدیریت بحران ،ICU ،بخش انکولوژی و
بخش اورژانس دیدن کردند و از نزدیک با
شرایط ایمنی این بخشها آشنا شدند.

اهم فعالیتهای چند ماه
اخیر واحد حسابداری

واحد حسابداری بیمارستان فارابی همواره
در راستای بهبود خدمت رسانی به پرسنل و
بیماران گامهای موثری برداشته است؛ برخی
از این اقدامات در ذیل میآید:
 تشکیل کمیته فنی خرید و تجهیزاتپزشکی بیمارستان.
 تشکیل کمیته فنی خرید لوازم مصرفیبیمارستان.
 تشکیل کمیته نیروی انسانی بیمارستان. ترخیص بیماران در بخش به درخواسترییس امور مالی انجام پذیرفت.
الزم به ذکر است که سایر فعالیتهای واحد
حسابداری در فرصتی مغتنم به انتشار میرسد.
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ویزیت رایگان
در شهرستان داورزن
به مناسبت روز جهانی بینایی

به مناسبت روز جهانی بینایی برنامه ویزیت رایگان چشم پزشکی
ویژه دانشآموزان شهرستان داورزن از توابع شهرستان سبزوار از ۱۹
تا  ۲۱مهر ماه  ۹۶برگزار شد .این برنامه به همت دفتر پیشگیری
از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت کشور و با همکاری
بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی این بیمارستان،
موسسه هومان همراهان سالمت تهران ،معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار و آموزش وپرورش شهرستان داورزن ترتیب
داده شد و در مدت این  ۳روز دانش آموزان این شهرستان از خدمات
رایگان چشم پزشکی ،اپتومتری و تجویز و تامین عینک بهرهمند
شدند.

اخبار کوتاه
 برگزاری مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسینع (5مهر)
 حضور بیمارستان فارابی در پانزدهمین طرح جهادی دستهایمهربان ( 20مهر)
 برگزاری بازآموزی انواع تصویربرداری در بیماریهای رتین (20مهر)
 برگزاری شورای پژوهشی ( 22مهر) جلسه آموزشی الزامات آموزش سالمت و کنترل عفونت (26مهر) جلسه شورای مدیریت اجرایی بیمارستان ( 3آبان) برگزاری کنفرانس فارماکولوژی بالینی در بیماریهای چشم (ویژهپرستاران) ( 4آبان)
 جلسه مشترک مدیران کشیک بیمارستان فارابی ( 4آبان) جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکیتهران ( 10آبان)
 برپایی پایگاه غربالگری پرفشاری خون و مشاوره تغذیه دربیمارستان فارابی ( 10آبان)
 کارگاه اخالق حرفهای پرستاری ( 10و  11آبان) دوره آموزشی احیای قلبی-ریوی برای کارکنان غیر پرستاری (25آبان)
 برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی سمینار فارابی ( 30آبان) کالس آموزشی کنترل عفونت و آموزش پرستاری برای کارکنانجدید ( 4آذر)
 -کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته برای کارکنان پرستاری ( 9آذر)
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جشنواره سالمت بانوان

این جشنواره روز چهارشنبه  ۲۹شهریور  ۱۳۹۶به مناسبت هفته
ملی سالمت بانوان ایرانی و در  3محور بهداشت و سالمت ،فرهنگی،
ورزشی و تفریحی با برنامههای متنوع برگزار شد.
برپایی ایستگاههای غربالگری دیابت و پرفشاری خون ،مشاوره تغذیه،
مشاوره سالمت شغلی و سالمت روان ،برپایی نمایشگاه و فروشگاه
عفاف و حجاب ،کتاب ،صنایع دستی و دمنوشهای گیاهی و برگزاری
مسابقه ورزشی در  3رشته پرتاب دارت ،شطرنج و تنیس روی میز
برنامههای مفرح این جشنواره یک روزه بودند که با استقبال بانوان
شاغل در بیمارستان روبهرو شد.
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان ،ضمن حضور در
محل برگزاری جشنواره از غرفههای نمایشگاهی و نحوه برگزاری
مسابقات بازدید کرد .دکتر صدرالسادات در ادامه به همراه مدیر
بیمارستان سالن ورزشی قدیمی ،سالن ورزشی جدید (ویژه بانوان) و
مهد کودک را مورد بازدید قرار داد و دستورهایی در مورد بهسازی و
تجهیز آنها صادر کرد.
سعید مرادی ،مدیر بیمارستان ،نیز در حاشیه برگزاری این جشنواره
گفت« :جشنواره سالمت بانوان بر اساس پیشنهاد کارگروه بانوان
بیمارستان فارابی و با هدف ایجاد نشاط و شادابی و ارتقای سطح
سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی بانوان شاغل به عنوان بخش
مهمی از نیروی انسانی  بیمارستان برگزار شد».
وی گسترش فرهنگ کار گروهی در بین بانوان ،کیفیت بخشی به
محیط کار و بسترسازی به منظور کاهش آسیبهای شغلی اعالم
کرد.
مرادی همچنین از همکاری صمیمانه شهرداری ناحیه  ۲منطقه ۱۱
در برگزاری جشنواره تشکر کرد.
گفتنی است ،الله قیاسی ،شهردار ناحیه  ۲منطقه  ۱۱و هیئت
همراه نیز ضمن حضور در بیمارستان فارابی و بازدید از روند
برگزاری جشنواره با مسئولین بیمارستان فارابی دیدار و بر توسعه
همکاریهای دوجانبه تاکید کرد.
اسامی برندگان مسابقات بدین شرح است :در پرتاب دارت ،شیوا
محمدی ،عطیه جوشنی و مریم فالح به ترتیب نفرات اول تا سوم
شدند؛ در مسابقه شطرنج ،ژاله صادقی ،ثریا کریمی و سیدهمهنوش
آریانپور رتبههای اول تا سوم را کسب کردند و در تنیس روی میز،
فاطمه محمدی ،فاطمه قادری و آمنه اسدی به ترتیب اول تا سوم
شدند.
همچنین با هدف ایجاد نشاط و تقویت روحیه کار تیمی ،اردوی
تفریحی یک روزه بوستان بهشت مادران روز پنجشنبه  ۳۰شهریور با
شرکت حدود  ۸۰نفر از بانوان شاغل در این مرکز برگزار شد.

خوشحالی به معنای نبودن مشکالت نیست ،بلکه توانایی کنار آمدن با آنهاست.

برگزاری کرسی تالوت قرآن کریم

همزمان با هفته قرآنی دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ( ۱۸-۲۴آبان) ،محفل تالوت
مجلس قرآن کریم با حضور قاری ممتاز ،استاد
محمدرضا ابوالقاسمی ،روز چهارشنبه  ۲۴آبان
 ۹۶در نمازخانه بیمارستان برگزار شد.

سپاسگزاری

جناب آقای سعید مرادی ،مدیر محترم
بیمارستان و جناب آقای دکتر مهدی
صنعتکار ،قائم مقام محترم ریاست
بیمارستان ،بدینوسیله از زحمات و
پیگیریهای شما در بهسازی اتاق تصفیه
فاضالب و زیباسازی محوطه جلوی دفتر
پرستاری بیمارستان قدردانی و تشکر
مینماییم و برایتان آرزوی تندرستی ،آرامش
و بهروزی داریم.
از طرف پرسنل دفتر پرستاری
در این مراسم معنوی که با حضور جمعی
از کارکنان و مراجعان همراه بود ،استاد
ح انگیز آیات   
ابوالقاسمی ،با تالوت زیبا و رو 
الهی ،فضایی معنوی را در این محفل نورانی
ایجاد کرد.

کارگاه مقاله نویسی

شادباش به دو همکار

جناب آقاي مسعود خرمينژاد
موفقيت شما در آزمون دكتراي رشته
اپتومتري و كسب عنوان نخست اين آزمون
مايه مباهات همكاران است ،اين پيروزي و
موفقيت را به شما صميمانه تبريك ميگوييم.
جمعي از همكاران اپتومتريست

سركارخانم پروين مختاري              
موفقيت شما در آزمون دكتراي رشته فيزيك 
پزشكي را به شما صميمانه تبريك ميگوييم.
جمعي از همكاران اپتومتريست

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی روز پنجشنبه     هستید باید به رزومه پژوهشیتان توجه
 9آذر با حضور دکتر محمدطاهر رجبی ،داشته باشید».
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی ،اعضای در ادامه کارگاه دکتر آخوندزاده با ارائه
هیئت علمی و دستیاران گروه چشم پزشکی ،اطالعاتي در خصوص وضعیت تولید علم در
کمی و کیفی
پژوهشگران مرکز تحقیقات چشم پزشکی و ایران ،توجه بیشتر به ارتقای ّ
کارشناسان بیمارستان فارابی و دانشجویان آثار علمی را یاد آوری نمود .وی با ارائه
سایر رشته های دانشگاه در سالن آمفی تئاتر آمار و اطالعات مستند از پايگاههاي علمي
پروفسور شمس این بیمارستان برگزار شد   .استنادي جايگاه و رتبه ايران را از نظر كمي
دکتر شاهین آخوندزاده ،معاون پژوهشی و كيفي (تعداد استناد) به اعضاي جلسه
داشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد.
و مدرس این کارگاه در بیان اهداف برگزاری دکتر آخوندزاده مشکل عمده نویسندگان
آن اظهار داشت« :اهمیت کار پژوهشی ایرانی را عدم شناخت انواع مقاالت و مجالت
برای یک عضو هیئت علمی دانشگاه و یک دانست و گفت« :مطالعه مداوم مقاالت در
دانشجوی تحصیالت تحصیلی متفاوت رشته تخصصی بهترین روش برای پیدا
است ».وی توضیح داد« :معتقدم وظیفه کردن ایده های جدید و آشنایی با موضوعات
اصلی یک استاد دانشگاه آموزش است و در برجسته و روزآمد رشته ها است».
کنار آن کار پژوهشی هم میتواند انجام دهد وی توصیه کرد از ابتدا مقاله را انگلیسی
ولی برای یک دانشجوی جوان کار پژوهشی بنویسید و از برگرداندن نسخه فارسی مقاله
یک امر ضروری است که نقش اساسی را در به انگلیسی بپرهیزید.
ایدههای تحقیقاتی ،نحوه انتخاب مجله ،نحوه
آینده آکادمیک وی ایفا میکند».
معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه پذیرش گرفتن برای مقاله و قسمتهای
علوم پزشکی تهران تاکید کرد« :اگر دنبال مختلف یک مقاله سرفصلهای تدریس شده
یک فرصت آکادمیک خوب در ایران و جهان در این کارگاه بودند.
در قبول دست های مهربان تردید نکنید.

ندای فارابی موفقیت این عزیزان را در
آزمون دکتری که نوید شور ،شوق و
کوشش بیوقفه و مداوم در راه تعالی
فردی و ارتقای آگاهی است تبریک
میگوید .امید است همواره صادقانه
در راه ستیز بی امان با جهل و نادانی،
گشودن مرزهای جدید دانش و به
کار بردن دانستهها در راستای تعالی
سازمان موفق و موید باشید .تداوم
ه ّمت و سعادت شما را از درگاه
حضرت سبحان آرزومندیم.

پیام مردمی
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گزارش یک سفر

پس از زلزله غرب کشور و آمادهباش
بیمارستانهای کشور و از جمله بیمارستان
فارابی تمام هماهنگیهای الزم صورت گرفت
و بیمارستان کامال آماده خدمت رسانی بود.
بسیاری از همکاران طی تماسهای متعدد،
دنبال راهی برای رساندن کمکهای نقدی و
غیر نقدی خو د به هموطنان عزیزمان بودند؛
به همین خاطر بنده با هماهنگی مسئوالن
بیمارستان و استقبال آنها برای جمع آوری
کمکهای مردمی ،بالفاصله از طریق پیامک
و کانال تلگرام بیمارستان اطالع رسانی کردم؛
هنوز چندی از اطالعرسانی نگذشته بود که با
سیل استقبال همکاران مواجه شدیم و هر کس
هر چه در توان داشت هدیه کرد .آب ،کنسرو،
پتو ،لباس ،خرما ،مواد غذایی و بهداشتی و پول
نقد و خیلی چیزهای دیگر؛ پس از جمعآوری
اقالم در عصر چهارشنبه به همراه آقایان امیر
ثابتی و خلیل قلندر همراه کامیون حامل
کمکهای همکاران حرکت کردیم .حس خیلی
خوبی داشتیم و بغض گلویمان را گرفته بود؛
سراسر مسیر پر بود از ماشینهای کمکهای
مردمی و در جواب ،استقبال و خوشآمدگویی
مردم کرمانشاه از کسانی که برای کمک آمده
بودند؛  اصال توقع چنین استقبالی را نداشتیم.
خدا میداند چه عشقی در مسیر بود ،همه متحد
و پشت هم و برای هم فداکاری میکردند؛ در
طول مسیر با همکارانی که در سرپلذهاب بودند،
20
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در ارتباط بودم و در تمام مسیر از طریق کانال
تلگرام مدیریت بحران بیمارستان به همکاران
اطالعرسانی میکردم .حدود ساعت  3صبح به
کرمانشاه رسیدیم .بعد از استراحت در دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه ،صبح ساعت  8عازم
شدیم و در طول مسیر کامیونهای مختلف
از تمام کشور برای کمک آمده بودند و گفته
میشد بیشترین کمکهای مردمی که تا به حال
انجام شده در این زلزله بوده است؛ در حدود 60
کیلومتری سرپلذهاب بودیم که با خبر شدیم
کمکهای مردمی زیادی به مناطق رسیده و
برای مدیریت ارسال کمکها در روزهای آتی و با
هماهنگی مسئوالن بیمارستان فارابی و مدیریت
پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحویل داده

علیاکبر عسگری
دبیر کمیته بحران

شد و در زمان حضور ما تعدادی از شبکههای
بهداشت مناطق زلزله زده درخواست چادر و پتو
داشتند که ارسال شد .بعد از تحویل کمکهای
پرسنل ،در شهر کرمانشاه چرخی زدیم ،در تمام
نقاط شهر مراکز مردمی و دولتی جمع آوری
کمکهای مردمی حضور داشتند .احساس غرور
وصف ناپذیری از این همه غیرت و مردانگی مردم
به ما دست داده بود و خدا را شکر میکنم که
چنین مردم بزرگی داریم.
بعد از بازگشت از کرمانشاه ،صبح جمعه
محموله دوم کمکهای مردمی ارسال شد که
با همراهی آقای شاهین شعبانی و یک دستگاه
وانت اعزام شدند و با هماهنگی خانم صمدی
به ایشان تحویل داده شد تا با مدیریت ایشان
به مناطق زلزله زده ارسال شود.

صاحب اراده ،فقط پیش مرگ زانو میزند.

جمشید تقیپور
کارشناس رادیولوژی
آفـتابی در یـکی ذره نـهان
ناگهان آن ذره بگشاید دهان
هشتم نوامبر 17 ،آبان ،هر سالروز
جهانی رادیولوژی است .سال 1985
فیزیکدان آلمانی ،ویلهلم کنراد رونتگن،
هنگام کار در آزمایشگاه با اشعه کاتدیک
(الکترونها) متوجه خواصی از این امواج
الکترومغناطیسی شد که تا آن روز
ناشناخته بود؛ به همین دلیل اشعه مجهول
یا ایکس نامید .اگرچه این کشف را اتفاقی
میدانند اما نباید اتفاقی پنداشت؛ به قول
مولوی آفتابی که در یک (هر) ذره پنهان
است دهان گشود و رونتگن زبان ذره را
فهمید و به زبان پزشکی ترجمه و از آن
برای تشخیص و درمان بیماران استفاده
نمود.
این زبان «اتفاقی» بدین صورت بود که
رونتگن استاد فیزیک دانشگاه ورسبورک
آلمان سرگرم انجام آزمایش روی اشعه
کاتد یک لوله کروکس-هیتورف بود .این
نوع لوله    در آن زمان به کرات مورد
استفاده فیزیکدانان قرار میگرفت شامل
حباب شیشهای بود که تقریبا هوای آن
تخلیه کامل گشته و دو الکترود به فاصله
چند سانتیمتر از یکدیگر در آن قرار
داشت؛ با برقراری اختالف پتانسیل زیادی
در حدود چندین هزار ولت بین الکترودها،
اشعه کاتدیک (الکترونها) از کاتد (الکترود
منفی) به طرف آند (الکترود مثبت) رهسپار
میگردد تا به جدار شیشه لوله اصابت
نماید .رونتگن در صفحه کاغذ آغشته به
کریستالهای پالتینیو سیانور باریم که
در مجاورت لوله کروکس-هیتورف قرار
داشت فلورسانس درخشانی مشاهده نمود.
بالفاصله وی به شناخت اشعه نوینی به
مراتب نافذتر از اشعه کاتدیک رهنمون
گردید .سپس رونتگن مشتاقانه طی چند
هفته با پیگیری مداوم این ایده و با طرح
تجربیاتی دقیق به بررسی صفات این اشعه
که آن را اشعه ایکس نامید پرداخت .اگرچه
لوله آزمایش و کاغذ عکاسی موجود در
آزمایشگاه پوشش داشت و امکان نشت و
نفوذ هیچ نوری نبود اما بر کاغذ عکاسی
اثر گذاشت و آن را سیاه کرد؛ از این
پدیده رونتگن به دو خاصیت اشعه ایکس
پی برد؛ یکی خاصیت نفوذپدیری زیاد و
دیگری تاثیر بر کاغذ عکاسی  .دو سال بعد
تصویربرداری در خدمت پزشکی و صنعت
قرار گرفت؛ اگرچه مثل هر پدیده نو دیگر
سمبل اشرافیگری بود.

 17آبان ،روز جهانی رادیولوژی
رونتگن به خاطر کشف مهم اشعه ایکس   که این تکنولوژی نتیجه هماهنگی و
در سال  ۱۹۰۱اولین جایزه  نوبل  فیزیک ترکیب دانش متخصصین فیزیک ،شیمی،
ریاضی ،کامپیوتر با صنعت و الکترونیک
را دریافت نمود.
رادیولوژی امکان مشاهده وضعیت آناتومی است؛ به همین خاطر متخصصان در رشته
بدن را بدون هیج تهاجم و جراحی به نمایش رادیولوژی عالوه بر دانش طب به دانش
میگذاشت؛ بدین خاطر در آن زمان برخی چند وجهی در رشتههای فوق   نیز باید
آن را با سحر و جادو مقایسه مینمودند؛ مجهز شوند تا خدمات مطلوبتری ارائه
با تکمیل روشهای تصویربرداری با ماده نمایند.

حاجب مشاهده فیزیولوژیکی اندامها نیز
امکانپذیر شد.
اساس تصویربرداری با اشعه ایکس و
رادیولوژی  آغاز شد اما به آن مقید نماند؛
به سی تی اسکن و   PETو   PET CTو غیره
نیز گسترش یافت؛ در حال حاضر از امواج
اولتراسوند ،امواج مغناطیسی ،لیزر ،ماورای
بنفش و انرژی نوری نیز در تصویربرداری
استفاده میشود.
این توسعه فقط در بُعد تشخیصی و
تصویربرداری نبوده بلکه در درمان نیز از
پرتوها استفاده میشود.
رشته رادیولوژی فراتر از دانش صرف
پزشکی به تکنولوژی پیشرفته   نیاز دارد

شادی ،معنا و هدف زندگی ،به عبارتی هدف نهایی وجود انسان است.

اشعه ایکس نیز مثل خیلی از پدیدهها
ترکیبی از معایب و مزایا است .اثرات مضر
آنکه در اوایل کشف و استفاده ناشناختهتر
از امروز بود اکثر مخترعینش را دچار
بیماری ناشی از تشعشع نمود.
از اشعه یونیزانی مثل ایکس و گاما و غیره
حتما باید بهینه و با نظر متخصص استفاده
نمود ،چون از ترکیب این دو ضد مفید و
مضر،گه زهر روید گه شکر ،گه درد روید
گه دوا.
به قول سعدی :چون شربت شکر نخوری
زهر ناب را
 17آبان ( 8نوامبر) سالروز جهانی
رادیولوژی بر همکاران عزیز مبارک باد.
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کلینیک زیبایی

دکتر فرزاد پاکدل ،عضو هیئت علمی

معصومه قالچوقی ،پرستار

جوان سازى با ليزر
جراح درمانى ليزرى

قسمت سوم

بر خالف ليزر  ،Er:YAGاستفاده از ليزر دى  قابل توجهی وجود دارد ،جراحى  پالستيك  پيش از عمل براى كاهش هيپرپيگمانتاسيون
اكسيدكربن (به تنهايى يا به صورت تركيبى) پوست مدنظر قرار میگیرد؛ دوم اينكه هرگز پس از عمل هنوز مورد بحث است .تحقيقات
براى درمان كامل صورت به منظور جلوگيرى  کمتر ازميزان وات (ليزر دی اكسيد كربن)  Westو  Alsterهيچ اثرى از استفاده tretinoin
موضعى hydroquinone ،يا  glycolic acidروى 
هیپرپیگمانته را نشان نمىدهند.
به خاطر از دست رفتن اليه بافت پوششى در
پوست بازسازى شده به وسيله ليزر ،استفاده
پيشگيرانه از آنتىبيوتيكىها به منظور كاهش
عفونتهاى ثانويه پيشنهاد شدهاند؛ اگرچه اين
كار هم جای بحث دارد اما محافظت در مقابل
عفونت ويروس هرپس ضرورى است؛ به منظور
پيشگيرى از عفونت ويروس هرپس بايد به تمام
بيمارانى كه تحت عمل  laser resurfacingقرار
مىگيرند مقدار  ٥٠٠ميلىگرم valacyclovir
دو بار در روز یا آسیکلوویر  ۴۰۰ميلى گرم سه
بار در روز (24تا48ساعت قبل از عمل  )LSRتا
 ۱۴-١٠روز بعد از عمل تجويز کرد.
همچنین باید یک ميلىگرم lorazepam
خوراکی در بدو ورود تجويز شود .هيچ داروى 
تزريقى  داخل رگى يا داخل عضالنى  الزم
نيست .بيحسى موضعى با استفاده از یک ميلى 
ليتر محلول 25درصد داروى  (bupivacaine
 )Marcaineبه همراه  ١٢٠٠٠٠٠اپىنفرين
( )epinephrineبا سوزن شماره  ٢٧اعصاب
سرى  را از طريق دهان و تزريق در٣-٢
سانتيمترى كنار محل اتصال استخوانهاى فك 
بلوك شود .عصب زيرچشمى را نيز از طريق
دهان و تزريق در باالى فرورفتگى دندان نيش
بلوك مینمايند .عصب فوق چشمى را از بيرون
و از طريق لمس حفره يا فرورفتگى باالى چشم
در محل ميانى ابرو جايابى كرده و سپس بلوك 
مینمايند؛ به خاطر داشته باشيد كه حفرات
(محل خروج) اعصاب فوق چشمى ،زير چشمى 
از پيدايش خطوط جدايى ساز بشدت ترجيح يا ژول ( )Er:YAGدرهر پالس -كمتر از آنچه و سرى  در راستاى يك  خط   عمودى  قرار
داده مىشود .اين كار نه تنها باعث ارتقای  handpiecتوصيه شده است استفاده نشود .مىگيرند.
قدرت استتار پوست به هنگام ترميم مىشود ،نكته آن است که انرژى كافى براى رسيدن به بيمارانى كه به وسيله ليزر دى اكسيد كربن
بلکه تفاوتهاى كيفى آشكار پوست و همچنين  Fluenceالزم جهت  char-free ablationالزم مورد عمل  LSRقرار مىگيرند به بيحسى 
موضعى زير پوستى نيز نياز دارند .اين كار با
اختالف بين نواحى همجوار را ندارد .هميشه دو است.
عامل درمانى را بايد در نظر داشت :اول اينكه جزييات پيش از عمل
استفاده از ليدوكايين یک درصد ()Lidocaine
هميشه توازنى بين نتيجه و بيمارى حفظ  شود هيچ توافق كلى  روى  مناسبترين رژيم به همراه اپى  نفرين  ١:٢٠٠٠٠٠و با سوزن
(محافظه كارانه عمل كرده و از ريسك اجتناب پيش از عمل براى  بيمارانى كه تحت عمل شماره  ٣٠انجام مى پذيرد؛ به منظور آسايش
گردد) .باید مراقب پلكها بود تا از آسیب  fullبازسازى  ( )resurfacingليزرى  پوست بيمار و براى انتشار داروى بيحسى تزريق شده
 thicknessيا  ectropionجلوگيرى به عمل آيد )LSR( .قرار مىگيرند ،وجود ندارد .استفاده عمل ليزر درمانى را به مدت نيم ساعت باید به
اگر پف زير چشم وجود دارد بلفاروپالستی مد از تركيبات  ،retinoic acidمواد سفيدكننده تاخير انداخت .درمان با ليزر  Er:YAGبدون درد
نظر قرار میگیرد ،همينطور اگر درماتوشاالزی  hydroquinoneيا اسيدهاى alpha-hydroxyنيست ولى دردش به ميزان قابل مالحظهاى 
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اگر برای زندگیتان برنامهای نداشته باشید ،اسیر برنامههای دیگران میشوید.

از ليزر دى اكسيد كربن كمتر است .اگر يك 
مخلوط يكنواخت از كرمهاى بيحسى موضعى 
( )EMLAشامل ليدوكايين دو ساعت قبل از
عمل به كار گرفته شود بيحسى موضعى الزم
را فراهم مىآورد.
هنگام کار در ناحيه اطراف چشم از محافظ
چشم براى  محافظت از كره چشم در برابر
ليزر  و از قطره چشمى تتراكايين  ٠/٥درصد
براى بيحسى سطحي استفاده نماييد .پزشك 
و دستياران بايد از عينكهاى متناسب با طول
موج ليزر استفاده كنند و باالخره نبايد اكسيژن
در محل عمل وجود داشته باشد زيرا باعث
ايجاد حريق مىشود.
جزییات حين عمل
ليزر دى اكسيد كربن
ضایعات پوستى  و نواحى   actinicرا با ليزر
برمیداريم .كار موقعى به مرحله پايانى مىرسد
که ضایعه برداشته شده باشد يا به عمق مناسبى 
در ميانه الیه شبكهاى (رتيكوالر) پوست رسيده
باشد (هر كدام زودتر حاصل شود) .اين عمق با
يك رنگ قهوهاى روشن كه ممكن است با نقاط
خونريزى سوزنى همراه باشد مشخص مىشود.
اگر فرايند درمان كامل صورت ،انجام مىگيرد،
باید مراقب بود كه حدود پايينى صورت را به
اندازه عرض دو انگشت پايينتر از خط فكى 
كمتر درمان كرد تا از پيدايش خط جدايىساز
جلوگيرى به عمل آيد .همينطور مراقبت الزم
به هنگام گسترش درمان به نواحى رويش موى 
صورت به عمل آورده شود .خطوط رويش مو
و ابروان را مرطوب كنيد تا مانع سوختن آنها
شويد ،چرا كه جرقه و دود باعث آزردگى بيمار
مىشود.
ليزر Er: YAG
اين تكنيك شبيه ليزر دى اكسيد كربن است،
به جز اينكه پالسها ١٠درصد همپوشانى باید
داشته باشند؛ از نقطه نظر فعل و انفعاالت
بافتى ،خوددارى از همپوشانى با ليزر Er: YAGبه
اهميت ليزر پالسى دى اكسيد كربن نيست چرا
كه در واقع هيچ باقيمانده بافتى توليد نمىشود
اما تابش مكرر در نقطه باعث ايجاد حفره در
پوست مىگردد .اگرچه نيازى به تميز كردن
مابين گذرها يا ساييدن مكانيكى نمىباشد.
به خاطر نبودن نكروز انعقادى كه در ليزر
 Er: YAGبه وجود مىآيد ،تغيير رنگ ويژه

عمق پوست در ليزر پالسى دى اكسيدكربن
ديده نمىشود .يك شاخص مفيد عمق بروز
خونريزى سر سوزنى است كه در اليه پاپيالر
پوست به وجود مىآيد .اگر اين خونريزى ادامه
يابد يك اسفنج آغشته به ليدوكايين-اپى نفرين
را به مدت ١٥تا ٣٠ثانيه در محل نگاه داريد.
استفاده از  دستگاه تخليه دود ضرورى است
چرا كه اين ليزر پر قدرت اليه سطحي پوست
را به ذرات هوابرد (معلق درهوا) تبديل مىكند.
عالوه بر استفاده از محافظ چشم براى طول
موج  ٢٩٤٠نانومتر ،پزشكان و دستياران بايد
ماسك ليزرى بپوشند كه ذرات  ٠/١ميكرون
(ميكرومتر) را فيلتر مىكند .نگارنده بندرت
بيش از  ٣گذر روى پلك با ليزر  Er: YAGانجام
ميدهد.
تركيب ليزر دى اكسيد كربن و Er: YAG
فرايند مشابه ليزر  Er: YAGانجام مىگيرد.
گذرهاى كمترى  به خاطر وجود انرژى 
 resurfacingدى اكسيد كربن الزم است؛ به
خاطر خواص گرمايشى آن خونريزى بندرت
اتفاق مىافتد.
ليزر تركيبى دى اكسيد كربن وEr: YAG
اين يك تكنيك ساده است كه ليزر دى اكسيد
كربن را براى resurfacingاوليه به كار برده
سپس از ليزر  Er: YAGبراى برداشتن نواحى 
نكروز حرارتى  استفاده مىشود .اين نواحى 
شامل بافتهاى  آسيب ديده در اثر حرارت
مىشود كه نهايتا كنده مىشوند اما وجود
آنها منجر به قرمزى پايدار ميگردد كه با ليزر
دى اكسيدكربن ديده مىشود .نواحى عمقىتر
درميس كه حرارت مطلوبى ديدهاند باقىمانده
و فيبروبالستها تحريك به ترشح كالژن نو
مىشوند.
Fractional Photothermolysis

فتوترموليز جزيى  پالسهايى  را وارد پوست
ميكند تا رديفهايى  از نواحى  درمانى 
ميكروسكوپى ايجاد كند .اين كار جزايرى از
درميس زنده و درمان نشده به جا مىگذارد؛
با انجام اين عملreepithelialization ،
تسريع مىشود .يك پژوهش به وسيله  Kohlو
همكارانش نتايج خوبى را از جوانسازی جزيى 
به وسيله ليزر   CO2روى چين وچروكها يا
پوست آسيب ديده از نور گزارش كرده است.
اين پژوهش كه شامل  ٢٤بيمار زن مىشود

مطمئنترین راه برای رسیدن به شادی ،طلب کردن آن برای دیگران است.

از طريق يك پرسشنامه  ١٤سوالى دريافت كه
انتظار بيماران قبل از درمان در مورد كارايى 
عمل اگرچه بسيار باال بود ولى خشنودى آنها
پس از عمل اندكى بیشتر بود.
جزييات پس از عمل
پس ازعمل  ،LSRبيماران يك هفته قرمزى و
ورم پوستى در حاليكه باز رويش بافت پوششى 
انجام مىشود را تجربه مىكنند.
بلند كردن سر و به كار بردن يخ به تخفيف اين
عاليم کمک میکند .پس از عمل ممكن است
مشابه مراقبت از يك زخم باز يا بسته انجام
گيرد.
تكنيك  باز شامل به كار بردن پماد غليظ
ترميمكننده به سطح پوست عارى  از بافت
پوششى مىشود .اينكار باعث نماياندن آسان
محل عمل مىشود .يك  سيستم مراقبت از
زخم بسته شامل يك  پوشش (بانداژ) نيمه
بسته مىشود كه اجازه ترميم مرطوب زخم
را در حالي فراهم مىكند كه مانع تراوشات
مىگردد .اين عمل مانع تشكيل  crustمىشود
كه از  repithelializationجلوگيرى كرده
و زمینه ساز عفونت ،اسكار يا هردو مىشود؛
از سوی دیگر پوشش كامل صورت دردهاى 
پس از عمل را كاهش مىدهد و باعث استتار
مىشود .پوشش زخم بسته را دو روز پس از
عمل برمیدارند .براى پوسته بردارى سطحى 
با ليزر  ،Er: YAGاز پماد ٪٢  (mupirocin
 )Bactrianاستفاده شود تا صورت را براى 
دو روز اول مرطوب نگاه داريد .براى  پوسته
بردارى دور چشم از پماد چشمى ٪٣ سولفات
توبرامايسين ( )tobramycin sulfateاستفاده
میشود تا ناحيه را براى دو روز اول پس از
عمل مرطوب نگاه دارد .اين كار باعث محافظت
مناسب دربرابر باکتری سودومونا در بانداژهاى 
بسته مىشود .بعد از روز دوم عمل بيماران بايد
صورت خود را  ٣-٢در روز با صابون شستشو
دهند .به بيماران توصيه كنيد تا پوست صورت
خود را نمالند و با حركات ضربهاى ماليم آن را
خشك كنند .همچنين بيماران بايستى نواحى 
درمان شده را با محلول رقيق اسيداستيك (يك 
قاشق غذاخورى سركه سفيد در يك ليوان آب)
به مدت حداقل  ١٥دقيقه و  ٤-٣بار در روز
خيس كند .پس از آن ،به بيماران توصيه كنيد
تا از يك اليه نازك وازلين روى پوست تا زمان
رويش دوباره بافت پوششى استفاده كنند.
از داروهاى معمول پس از عمل شامل ٥٠٠
ميلى  گرم  Ciprofloxacinدو بار در روز به
مدت  ٥روز پس از عمل براى پيشگيرى  از
عفونت سودومونا استفاده شود .براى پيشگيرى 
ازعفونت ويروس هرپس به همه بيماران ليزر
درمانى شده ٥٠٠ ،ميلى گرم   valacyclovirدو
بار در روز و  ٢روز پيش از عمل تا  ١٠روز
پس از عمل تجويز شود؛ در حالي كه كاربرد
معمول آنتى بيوتيكها پيش از عمل بحث انگيز
است ،اغلب كارشناسان اقدامات پيشگيرانه
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عليه ويروس هرپس را به عنوان يك مراقبت
استاندارد قبول دارند .پس از رويش دوباره بافت
پوششى ،به بيماران توصيه شود كه نواحى ليزر
درمان شده را با كرمهاى ضد آفتاب UV-A/
 UV-Bبا با توان محافظتي ( )SPFباالى  ٢٥به
مدت يكسال درمان كنند.
عوارض
قرمزى (اريتم)
مقدارى  قرمزى  پوست پس از جوانسازی
ليزرى ( )LSRبا ليزر دى اكسيد كربن طبیعی
است .اين ممكن است تا  ١٢هفته يا بيشتر ادامه
داشته باشد .كرم  ٢/٥درصد هيدروكورتيزول را
دو بار در روز به مدت  ٤-٣روز مىتوان براى 
اريتما موضعى  پايدار استفاده كرد .اريتماى 
گسترده ممكن است به صورت ثانويه به دنبال
درماتيت (التهاب پوست) تماسى ديده شود که
اين امر ممكن است به علت استفاده زياد از
گاز مرطوب در حين عمل يا به علت استفاده
از ترتينيون موضعى در مراحل اوليه پس از
عمل به وجود آيد .يك ماده آرايشى گياهى 
بهترين استتار را به وجود مىآورد .براى برخى 
از بيماران اريتماى گسترده بيش از چروكهاى 
ريز به جا مانده آزاردهنده است.
هيپرپيگمانتاسيون بيماران با  Fitzpatrickباال
بيشتر مستعد هیپریگمانته شدن بعد از عمل
 LSRهستند .هيپرپيگمانتاسيون پايدار را با
مخلوطى  از كرمهاى  ٪١،hydrocortisone
٪٥ hydroquinoneو ٪٠/٠٥ Retin-Aدو بار در
روزيك ماه در ميان تا زمان رفع كامل عارضه
درمان كرد .ميزان hydroquinoneرا ميتوان تا
٪٨ در موارد شديد افزايش داد و Retin-Aرا تا
٠/١درصد براى پوستهاى ضخيم و سبورهای
چرب باال برد .نبايد هر دو اينها را به طور
همزمان افزايش داد كه باعث آزردگى شديد
پوست مى شود .توجه داشته باشيد كه اين
عارضه معموال در  ٧-٦هفته رفع مى شود ،لذا
نگارنده آغاز اين رژيم را به تاخير مياندازد .در
كلينيك نگارنده نياز به انجام ميكروپيل (ريز
پوست كنى) پشت سرهم (اسيد گليكوليك 
٪٥٠-٣٠) براى  هيپرپيگمانتاسيون مقاوم
وجود ندارد.
عمل  SLRروى پوست حساس به آفتاب نوع
 IVو Vاحتماال منجر به هيپرپيگمانتاسيون
مهارپذير ميشود .نگارنده اين را يك عارضه در
اين بيماران تلقى ننموده و ترديدى در درمان
آنها نكرده مادامي كه آنها پيش درمانى شده
باشند و اينكه دوره طوالني درمان آنها را درك 
مىكند .پزشكان بايد به اين بيماران تاكيد كنند
كه آفتاب (حتى از ميان شيشه /عينك) باعث
هيپرپيگمانتاسيون آنها مىشود.
عفونت
درد شديد پس از روز دوم عمل نشانه عفونت
باكتريايي ،قارچى يا ويروسى است؛ الزم است
هشيارى و ترديد قابل مالحظهای وجود داشته
باشد چرا كه عاليم عفونت ممكن است بدون
24
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تظاهرات بالینی باشند يا ممكن است بيمار خطوط بسيار پوياى  صورت چون خطوط
به علت داشتن آستانه درد پايين ترخيص پا كالغى  ( )crow’s feetاست .اين خطوط
شود .تعداد قابل توجهاى  از عفونتها كشت شيارهاى  هستند كه به علت كشش مكرر
سودوموناس ( )pseudomonasيا قارچ كانديدا پوست روى عضالت نمايشدهنده حاالت در
( )candidaداشتهاند .عفونتهاى قارچى ممكن صورت به وجود مىآيند و از چروكها كه به
است با ضايعات ستارهاى ،قرمزى  و كندى  علت شلى يا سنگينى پوست وابسته به سن
بازرويش بافت پوششى خود را نشان دهند .براى  به وجود مىآيند ،قابل تمايز هستند .بوتولینوم

درمان عفونتهاى كانديدايى  از  ٢٠٠-١٠٠موقتا اين عضالت را فلج مىكند .درمان تركيبى 
ميلىگرم فلوكونازول ( )Fluconazoleدر روز شيارهاى بين ابروها (عضالت  )corrugatorو
استفاده شود .اگرچه میتوان از  ketoconazoleخطوط پاكالغى (عضالت )orbicularis oculi
که گرانتر است ولى  واكنشهاى  جانبى  نتیجه خوبی به دست میدهد.
كمترى دارد یا از ٪١ كلوتريمازول به صورت بلفاروپالستی و جوان سازى   LSRناحيه
دورچشمى  تركيبى  بسيار عالى  هستند
موضعى هم استفاده شود.
براى برون ريخت هرپسى ميزان  valacyclovirزيرا كه دو مورد از رايجترين مشكالت پلك 
را به  ١٠٠٠ميلىگرم  ٣بار در روز تا  ١٠روز پايين در سنين باال را هدف قرار مىدهند.
مناسبترين بيماران آنهايى  هستند كه
افزايش دهيد.
االستوز شديد صورت ،آسیب اکتینیک
اسکار ()scarring
به جا ماندن اسكار پس از عمل ممكن است به دارند .من ترجيح مىدهم كه اول lifting
علت صدمات بيش از اندازه حرارتى يا عفونت  or blepharoplastyرا انجام داده و متعاقبا
اتفاق بيفتد .قسمتهايىكه بيشتر درگير عمل بازسازى  ليزرى  laser resurfacing
مىشوند شامل لب باال ،گونههاى كناري و انجام دهم.
ناحيه فك  پايين است .عوامل مستعدكننده اثرات بالينى   ،LSRدر وهله نخست نتيجه اثر
شامل تاريخچه اخير استفاده از  ،isotretinoinمستقيم كالژن ناشى از القای حرارت و به كار
پرتو درمانى و يا شرايط ديگرى كه ممكن است اندازى پاسخ ترميمى به آسيب است كه ممكن
است تا اندازهاى ناشى از ترشح سيتوكينها در
ساختارهاى الحاقى را كاهش دهند.
زخمهاى هيپرتروفيك را بهمجرد بروز عاليم سطح سلولى باشد؛ در سال   Nowak ،٢٠٠٠و
درمان كنيد .از كرم  ٠/٠٥درصد  propionateهمكارانش اثر انرژى ليزر دى اسيد كربن پالسى 
 ٢ clobetasolبار در روز به مدت دو هفته براى  را روى ترشح فاكتورهاى رشد توسط كلوئيد
برآمدگىهاى اوليه استفاده كنيد .احتياط الزم ( )keloidو فيبروبالستهاى نرمال پوستى را
را به عمل آوريد كه ميزان دارو از  ٥٠گرم در در محيط آزمايشگاهى ( )in vitroمورد ارزيابي
هفته فراتر نرود و طول درمان نيز از دو هفته قرار دادند .پژوهش در مورد روشهاى دقيق
كنترل پاسخ ترميم زخم با تحريك كنندههاى 
بيشتر نشود.
بيولوژيك مختلف مىتواند باعث تغيير در روش
آينده
بوتولینوم كمك مفيدى به  LSRبراى درمان جراحى پوست در آينده شود.
تنها راه موفقیت این است که به روشی که دوست دارید ،زندگی کنید.

مهارتهای زندگی

در هر سنی چه انتظاری از کودکان داشته باشیم

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

کودک زیر یک سال نمیتواند برای رفع
نیازهای خود منتظر باقی بماند چون شدیدا
به  دیگران وابسته است .آنها برای نیازهای
خود گریه میکنند و ما به عنوان والد کودک
موظف هستیم گریههای او را شناسایی
کنیم و به آنها به سرعت پاسخ دهیم زیرا در
این مدت حس اعتماد در حال شکل گیری
است و ما با پاسخ سریع به خواستههای آنها
این حس را در آنها به وجود خواهیم آورد.
پس از یک سالگی ( 14ماهگی به بعد)
کودکان باید آرام آرام طعم محرومیت را
بچشند و صبر کردن را بیاموزند .آنها باید
ناراحتی را تا حدی و برای مدت کوتاهی
تحمل کنند .فراگیری صبر آن هم پله پله و
آرام آرام در بچه های باالتر از یک سال تولید
اعتماد و اطمینان می کند.
نیاز بچه ها در این دوران دیگر تنها نیاز
جسمانی نیست ،بچه ها به توجه نیازمندند
باید آنها را در آغوش گرفت ،با آنها صحبت
کرد و با آنها بازی کرد؛ به یاد داشته باشید
برقراری پیوند عاطفی با کودکان هرگز آنها
را لوس نمیکند بلکه احساس اعتماد و
اطمینان خاطر در آنها ایجاد میکند.
کودکان یک تا سه ساله بیشتر به دنبال
کسب آزادی و سیاحت در دنیای پیرامون
آن هم به تنهایی هستند.
به همین دلیل است که دائما از واژه «خودم»
استفاده میکنند .پدر و مادر باید بکوشند تا
کارهایی را که کودک قادر به انجام آن است
را انجام دهد؛ در این دوران مشکل بزرگ
والدین حفاظت از اشیا و اموالشان است که
باید از دسترس کودک آنها را دور کرد؛ با
این کار از کلمه «نه» کمتر استفاده خواهید
کرد.
بچههای یک تا سه ساله میتوانند غذای
خودشان را خودشان بخورند؛ البته باید
تحمل ریختن غذا به اطرافشان را داشته
باشیم .میتوانید آنها را در لباس پوشیدنشان
شرکت دهید آنها حداقل در اوایل میتوانند
لباس هایی را که شما برایشان انتخاب
کرده اید بیاورند.
این درست است که اگر کارهای کودک یک
تا سه ساله را شما انجام دهید ،وقت شما
کمتر گرفته می شود البته (در کوتاه مدت)
اما در بلند مدت این برنامه هم به ضرر شما

و هم به ضرر کودک تان تمام خواهد شد و نقش مهمی ایفا میکند.
مجبور خواهید بود در آینده وقت بیشتری  -به آنها توضیح دهید که چگونه رفتارشان
برای این گونه کارها صرف نمایید؛ به یاد روی دیگران تاثیر میگذارد؛ «اگر
داشته باشید که مسئولیتها را باید آرام آرام اسباببازیهایت را به دوستانت ندهی
به دوش کودکان خود محول کنید.
ممکن است با تو بازی نکنند».
در این دوران از راهکارهایی میتوانید بهره  -فعالیتهایی نظیر تظاهر به بازی
ببرید مانند پرت کردن حواس کودک یا (خانهبازی ،مراقبت از بچه ،رفتن به  اداره و
جایگزین کردن شیئی مناسب به جای غیره) به بچهها در این سن چگونگی تماس
شیئی نامناسب.
و ارتباط با دیگران را میآموزد.
وقتی کودکان یک تا سه ساله استقالل و  -توضیح دادن در مورد تاثیر رفتارشان
خودمختاریشان تهدید میشود لجاجت و بر دیگران در این سن میتواند مفید واقع
سماجتشان آغاز میگردد.
شود؛ «اگر چیزی را به طرف کسی پرتاب
امکان انتخاب در حد ظرفیت و توان کودک کنی ممکن است به او بخورد و دردش
به او بدهید و کلمه «نه» را برای مواقع بیاید».
ضروری ذخیره نمایید همچنین خونسردی  -اگر کودک پیشدبستانی هم چنان
خودتان را حفظ نمایید و بی جهت تابع برخالف توصیههای شما عمل کرد برایش
بدخلقی آنها نشوید زیرا اگر به بدخلقی پیامدهای طبیعی در نظر بگیرید؛ «من دیگر
کودکتان زیاد توجه نشان دهید او بارها و با تو بازی نمی کنم چون »....
بارها این کار را تکرار خواهد کرد؛ در این  -سعی کنید در خانه به آنها احساس
سنین برای اینکه آسیبی به کودکتان نرسد شایسته بودن و موفقیت را آموزش دهید.
باید آزادی عمل بدهید تا دنیای پیرامونش  -بچهها در این سنین میتوانند در تهیه
را معقوالنه سیاحت کند.
ساندویچ ،ژله و پودینگ و غیره به شما
کودک در حدود  3سالگی آرام آرام با مفهوم کمک کنند؛ همچنین در کارهای خانه
نظم و مسئولیت پذیری باید آشنا شود؛ از مانند گردگیری ،جمعآوری زباله از محیط
حدود  4سالگی میتوان مفهوم کمک و منزل ،تقسیمبندی لباسها قرار دادن
همکاری را به او آموخت ،اینکه پدر و مادرها وسایل در قفسهها ،برداشتن بشقاب از سر
به غلط تمام کارهای فرزندانشان را انجام سفره و غیره به شما کمک نمایند.
میدهند جز آسیب زدن به رشد او و اینکه  -کودکان این سن در جایی عالی و در جایی
او را بی مسئولیت بار بیاورند کار دیگری ضعیف عمل میکنند نباید کامل بودن را از
را انجام نمیدهند .این گونه بچهها در آنها انتظار داشته باشیم.
بزرگسالی انسانهای پر توقعی خواهند شد  -بین  3تا  4سالگی دو اصطالح وجود دارد
که انتظار دارند عالم و آدم باید در خدمت یکی ( trible triceسهساله های فاجعه) و
آنها باشند و در راستای ارضای نیازهای آنها اصطالح دوم را (   louco plast priodمرحله
گام بردارند ،ولی واقعیت چیزی است غیر از چسب زخم) که در این مرحله به دلیل
این و جامعه این نوع نگرش را به هیچ وجه اینکه کودک نسبت به جسم و بدن خود
تحمل نخواهد کرد.
حساس شده است و با کوچکترین آسیب
این دوره کودک کمی سختتر میشود   بدنی ،به شدت مضطرب میشوند و با زدن
چون کنجکاوی شاخصه اصلی این دوران چسب زخم احساس بهبود میکنند.
است از همین روی مشکالت عدیدهای برای از تولد تا هشت سالگی «زمان طالیی تربیت»
والدین به بار خواهند آورد.
محسوب میشود چرا که  75درصد سهم آن
اسباب
به
شما
در این دوران کودکان
در دستان والدین نهاده شده است؛ بنابراین
بازیهای الکترونیکی و گرانقیمت نیاز کودکی که در این مرحله حدود  20کیلو
ندارند .اسباب بازیهای خاص این دوران ،وزن و  100سانت قد دارد و سهم تربیتی
اسباب بازیهایی است که میتوان آنها را او تنها  25درصد است ،اگر نفر اول خانه
از هم جدا کرد و بعد آن را به حالت اولیه باشد و بتواند قانون ساعت خواب را بشکند و
برگرداند.
بین  9تا  11شب بخوابد ،در مرحله نوجوانی
سئوال کردن و چراهای پشت سر هم ممکن که  50کیلو وزن دارد و  150سانت قد و
است شما را کالفه کند ولی او میخواهد  75درصد سهم تربیت را در دست خودش
بداند که چرا این دنیا این شکلی است.
میبیند ممکن است ساعت  2تا  4صبح به
خودمحوری و کنجکاوی از خصوصیات بارز خانه باز گردد.
این دوره است؛ به آنها برچسب خودخواه و تالش کنید از این دوره طالیی به بهترین
بی مالحظه نزنید ،خود محوری در رشد آنها نحو استفاده کنید.

اقدام و عمل کلید رسیدن به هر موفقیتی است.
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آمادگی برای زلزله

پیش از زلزله چه کنیم؟

آمادگی فردی
باید به کارهایی که به هنگام زلزله انجام
خواهید داد کامال فکر کنید .ممکن است در
منزل یا در سالن اجتماعات ،در حال تماشای
تئاتر ،در استادیوم ،با دوستانتان ،در حال
رانندگی یا مشغول انجام سایر کارهای روزمره
باشید .برنامهریزی و آمادگی باعث میشود
که شما بهنگام زلزله فردی خونسرد و آرام
ولی موثر باشید .باید نزدیکترین مراکز امداد
و نجات مانند کلنیکها ،آتشنشانی و مراکز
پلیس را بشناسید.
یک کیف شامل ضروریترین وسایل را
آماده کرده و در یک مکان امن و قابل
دسترس قرار دهید تا بعد از زلزله مورد
استفاده قرار دهید .مهمترین نیازها بعد
از زلزله عبارتند از :تغذیه ،بهداشت،
عملیات نجات و کمک به دیگران که
برای این عملیات نیاز به ادواتی داریم
که جمعآوری آنها شاید بعد از زلزله
غیر ممکن باشد .پس بهتر است آنها
را قبل از وقوع زلزله آماده کنیم و
در یک کیسه و در یک مکان امن
قرار دهید.
با این تجهیزات شما میتوانید خود
و خانواده خود را بعد از زلزله
تا رسیدن نیروهای امداد و
نجات تا هفتاد و دو ساعت
یا بیشتر در خانه ،محل کار
یا اتومبیل خود حفظ کنید .شما باید
مایحتاج خود را بر اساس تشخیص
خود در منزل ،محل کار و در اتومبیل
شخصیتان آماده نمایید.
 وسایل ضروری )1جعبه کمکهای اولیه شامل باند و گاز،
ابزار استریل ،پماد سوختگی ،آنتی بیوتیک،
آسپرین ،یک قیچی کوچک ،قطره چشمی،
و داروهای مورد نیاز که هر کدام از اعضای
خانواده به طور معمول از آن استفاده میکنند.
 )2یک دفتر یادداشت ،شامل شماره
تلفنهای ضروری مراکز امداد و نجات چراغ
قوه و باتریهای نو.
 )3رادیوی ترازیستوری با باتریهای شارژ
شده.
 )4یک کپسول کوچک آتش خاموش کن.
 )5دستکش ضخیم و کفش سبک.
 )6وسایل بهداشت فردی مانند حوله ،صابون،
مسواک ،خمیر دندان ،پودر شوینده ،دستمال.
 )7انبردست و پیچ گوشتی ،بیل و یک کلنگ
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کوچک.
 )8آب حداقل  4لیتر آب برای هر کدام
از افراد در یک ظرف نشکن ذخیره کنید.
ظرفها باید به صورت مرتب از نظر تازگی و
سالمت کنترل شده و تعویض شوند.
 )9مواد غذایی برای سه روز بر اساس تعداد
اعضای خانواده مانند غذاهای کنسروی،
کمپوت ،بیسکویت ،آب نبات و غیره.
توصیههای ایمنی قبل از زلزله درمنزل
توصیههای
یادگیری
با
ایمنی و به

کارگیری
هر
آنها
شخص قادر است که زندگی
خود و خویشاوندان خود را در برابر
خطرات زلزله حفظ نماید.
برآوردهای ایمنی:
• آسیب پذیری منزل خود در برابر زلزله را
برآورد نمایید .آتشسوزی که از زلزله حاصل
میشود ،میتواند در اثر شکستگی لولههای
روغن و گاز یا جدایی در اتصاالت آنها اتفاق
بیفتد .بنابراین باید گرمکن و سایر تجهیزات
نفتسوز و گازسوز را با پیچ و مهره و بقیه
وسایل موجود در جایشان محکم ببندید و در
صورت امکان از اتصاالت انعطافپذیر استفاده
کنید.
• شما باید اشیای سنگین مانند کتابخانهها،
گلهای آویزان و چراغها را در جای خود
محکم کنید.
• اشیای سنگین و بزرگ را در ردیفهای
پایین قفسهها قرار دهید و وسایل را بر اساس
آیین نامههای ایمنی به دیوار متصل نمایید.
• لوازم سنگین و بلند منزل مانند یخچال

مهندس علیاکبر عسگری
دبیر کمیته بحران

و فریزر ،کمدهای دیواری بلند و قفسههای
کتاب به عنوان اشیای غیر ایمن به حساب
میآیند که باید آنها را در محل خود محکم
ببندید .اگر آنها ایمن نیستند باید هنگام
زلزله از آنها دور شوید.
• لولههای آبگرمکن و سقفهای شیروانی را
چک کنید و احتمال افتادن آنها به هنگام زلزله
دهید .باید مواظب اشیای
را کاهش
موجود در قسمتهای
خارجی ساختمان مانند
کولر و گیاهان آویزان در
کنار پنجرهها باشید و آنها را
کامال ایمن نمایید یا به جای
دیگری منتقل نمایید.
• در امر ساخت و ساز
و همچنین بازسازی
ساختمانهای قدیمی برای
کاهش خطرات زلزله باید بر
اساس آیین نامههای ساختمانی
عمل نمایید.
• برای شناسایی مکانهای ایمن،
راههای خروجی و شیرهای اصلی آب
و گاز و سوئیچ اصلی برق ،یک نقشه از
منزل خود تهیه نمایید.
• کیف حاوی وسایل ضروری را در مکان
مطمئنی که دسترسی به آن آسان باشد ،قرار
دهید و محل قرار گیری آن را به سایر اعضای
خانواده نیز اطالع دهید.
• همه  اعضای خانواده باید نحوه قطع جریان
برق یا بستن شیر فلکه اصلی آب ،گاز و غیره
را فرا بگیرند.
• تا آنچه که ممکن است همه اعضا،
کمکهای اولیه را یاد بگیرند ،برای اینکه بعد
از یک زلزله شدید ،درمانگاهها و بیمارستانها
بشدت پر ازدحام خواهند شد و بنابراین
دسترسی به امکانات پزشکی بسیار دشوار
میگردد.
• هر از چندی افراد خانواده با فرض یک
زلزله در منزل ،به تمرین عملیات ایمنی و
پیشگیری در مقابل آن با همکاری اعضای
خانواده بپردازند.
• اعضای خانواده باید اتفاقات و تصادفات
ناگوار احتمالی که ممکن است در اثر زلزله
در منزل روی دهد را از بین ببرند؛ برای مثال
ممکن است مجبور شوند که محل خواب
خود را از کنار پنجرهها دور کنند .خروجیها
و راهروها را چک کنند و اشیایی که ممکن
است باعث مسدود شدن آنها شوند را به محل

هیچ چیزی زودتر از اقدام مناسب ،اضطراب را کاهش نمیدهد.

دیگری منتقل نمایند.
• محل درهای خروج اضطراری ،زنگهای
اعالم خطر و کپسول آتشنشانی را باید بدانند
تا در زمان مناسب بالفاصله از آن استفاده
کنند.
• از مهارت همسایگان خود اطالع داشته
باشند چرا که این امر میتواند تعداد روزهای
زنده ماندن تا رسیدن نیروهای امداد را
افزایش دهد.
• هر از گاهی باید بحث زلزله و سایر خطرات
طبیعی در خانواده مطرح شود و توصیههای
الزم یادآوری گردد.
توصیههای ایمنی قبل از وقوع زلزله در
ساختمانهای اداری
• در صورتی که ساختمان اداری شما بدون

افراد و وضعیت محل را به راحتی امکانپذیر
میسازد.
• کپسولهای آتشنشانی به همراه راهنمای
استفاده از آنها در فواصل معینی قرار دهید و
کارمندان را از محل آنها آگاه سازید.
• مکانهای آسیبپذیر داخل ساختمان از
قبیل آزمایشگاهها و کارگاهها را شناسایی
کرده و آنها را ایمن نموده و اشیاء را در محل
خود ثابت نمایید.
• در تمام طبقات و اتاقها لیست اسامی
کارمندان را تهیه نمایید.
• نقشهای از تمام مکانهای مهم ،اتاقها،
راهروها ،راه پلهها و موقعیت انبارها تهیه
نمایید.
• لیستی از تمام داراییها و وسایل قسمتهای

شکل  :1نمونه واژگونی فایلها و باز شدن کشو کمد بایگانی در زلزله بم
محل عکس :فرمانداری شهرستان (همان اتاقی که لرزه نگار در آن قرار داشت)
مقاومت الزم در مقابل زلزلههای شدید میباشد
با همکاری مشاوران و افراد خبره برای مقاوم
سازی این ساختمانها اقدام نمایید.
• قطعات دکوراسیون در سقف اتاق ها را مورد
بررسی قرار دهید و در صورت نیاز آنها را
تعمیر کنید.
• المپهای مهتابی (فلورسنت) در سقف
اتاقها باید در محل خود کامال محکم بسته
شده و توسط دو سیم در دو انتها مهار شوند.
• چراغها باید به صورت کامال مطمئن به
سقف متصل شوند.
• برای جلوگیری از افتادن کانالهای تهویه
هوا ،این قطعات باید در محل خود به طرز
صحیحی مهار شوند.
• بلندگوها که در قسمتهای مختلف
راهروها نصب شدهاند ،باید محکم بسته شوند
تا تکانهای آنها به هنگام زلزله کاهش یابد.
چرا که وجود آنها در ساختمان ضروری است.
(برای ارسال پیامهای ضروری)
• محل قرار دادن سیستمهای مخابراتی و
ارتباطی باید به دقت بررسی شود و از ایمنی
آنها اطمینان حاصل گردد.
• برقراری سیستم ارتباطی داخل ساختمان
از طریق تلفنهای بیسیم و قابل حمل در
هر قسمت عمل جمع آوری اطالعات از

مختلف برای برآورد خرابیهای احتمالی پس
از زلزله تهیه نمایید.
• لیستی از شماره تلفنهای ضروری شامل
آتشنشانی ،بیمارستانها و درمانگاهها تهیه
نمایید.
• با همکاری کارمندان در بخشهای مختلف
تجهیزات اداری حجیم مانند رایانهها و
دستگاههای کپی را با بستهای فلزی و
یا کمربندهایی ببندید ،چرا که احتمال
جابهجایی آنها هنگام زلزله وجود دارد و
ممکن است باعث انسداد درها و راههای
خروجی شوند.
• با همکاری کارمندان قفسهها ،فایلها و
کتابخانهها را به صورت مناسبی به دیوار
متصل نمایید.
• اشیای سنگین را در قفسههای بایگانی قرار
ندهید چرا که احتمال سقوط آنها وجود دارد.
• از کارمندان بخواهید که میزهای کار خود
را در کنار پنجرهها یا زیر المپها و اشیای
آویزان قرار ندهند.
• پارتیشنها را در مکان خود با بست فلزی
ببندید.
• مطمئن شوید که کارمندان در فایلها را
وقتی که استفاده نمیکنند ،قفل کنند.
• با هم همکاری نمایید ،اشیایی مانند گرمکن

در قبول دست های مهربان تردید نکنید.

که احتمال اشتعال آنها وجود دارد را کنترل
نمایید.
• بایگانی و انبار نقاطی هستند که به دلیل
وجود اشیای قابل اشتعال در آنها مستعد
آتشسوزی بعد از زلزله شدید هستند.
• سعی نمایید مواد قابل اشتعال مانند روغن و
گاز را از وسایلی مانند کاغذ ،کیسه پالستیکی
و کارتنها دور نگه دارید و اقدامات احتیاطی
در مقابل آتشسوزی را در این مکانها انجام
دهید و نیز تجهیزات اطفای حریق را در آنها
نصب نمایید.
• از آنجا که آزمایشگاه محل نگهداری مواد
خطرناک و قابل اشتعال است ،الزم است که
توصیههای ایمنی را مانند بایگانیها و انبارها
در آزمایشگاه هم در نظر بگیرید .همچنین
حتما مواد آزمایشگاهی خطرناک و قابل
اشتعال را در ظروف پالستیکی و نشکن قرار
دهید.
همه کارمندان باید:
• همه کارمندان باید طراحی راههای فرار
دپارتمان خود را مطالعه کنند.
• وقتی که وارد اتاقی میشوند باید تمام
راههای فرار ،محل کپسول آتش خاموشکن
و همچنین جعبه کمکهای اولیه را کامال
بدانند.
• وقتی از یک بخش به بخش دیگری منتقل
میشوند باید پلهها و پلههای اضطراری را
بشناسند.
• کارمندان باید وسایل شخصی و ضروری
خود را به همراه یک جفت کفش در یک
جعبه جداگانه ،درداخل کمد خود قرار دهند
تا به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.
• تمام شماره تلفنهای ضروری را روی یک
کارت همواره در کیف پول خود داشته باشند.
• زیر میز همیشه باید یک مکان مشخص
( 180سانتیمتر مربع) برای لحظه خطر وجود
داشته باشد.
• نکات زیر بسیار مهم هستند:
 آموزشهای ضروری کمکهای اولیه باهمکاری هالل احمر.
 تشویق کارمندان به شناخت دقیق کلیهمکانهای ساختمان ،مخصوصا مکانهای
ناامن و راههای اضطراری.
 آموزش استفاده از آتش خاموشکن بهکارمندان و نحوه خاموش کردن آتش با آنها.
 آگاه کردن کارمندان از محل تجهیزات آب،گاز و الکتریسیته برای قطع جریان آنها در
مواقع ضروری.

توجه:

الزم به ذکر است که نقاط امن در
بیمارستان فارابی ،پارکینگ کارکنان
و پارکینگ اعضای هیئت علمی
میباشد؛ لطفا در صورت بروز حادثه
فقط در این دو نقطه تجمع نمایید.

ندا ی افرابی -پاییز 1396

27

مهارتهای شغلی

فرشاد تقیزاده
مسئول دفتر ریاست

خواندن و عمل کردن به این مطلب به همه همکاران توصیه میشود.

 20عادت غیر حرفهای در محیط کار

کسانی که در محیطهای اداری و شلوغ کار
میکنند ،گاهی دشوار است که روی تمام
رفتارهای خود تسلط داشته باشند و کاری
غیرعادی و نامتناسب با محیط کار انجام
ندهند .بعضی عادتها باعث میشود بدون
اینکه حتی متوجه شویم ،در دید همکاران
و حتی رییس خود تبدیل به یک کارمند
ناالیق و غیرحرفهای شویم .ترک کردن این
عادتها کار سختی نیست اگر از آنها آگاه
باشیم؛ در این مقاله با عاداتی غیرحرفهای
در محیط کار آشنا خواهید.
آیا همکاران و رییستان احساس خوبی
نسبت به شما ندارند؟ اگر پاسخ مثبت
است باید گفت که شاید علت این احساس
ناخوشایند ،عادات و رفتارهای اشتباه شما
در محیط کار است .بعضی از رفتارها در
محیط کار میتواند قوانین و احترامها را
زیر پا بگذارد؛ از آنجا که رفتار در محل
کار محدودیتهایی دارد ،همیشه به
یادآوریهایی نیاز داریم تا این موضوع را به
ما گوشزد کنند .در اینجا با اشتباهاتی که
باعث میشود شما در محلکار غیرحرفهای
به نظر برسید،آشنا میشوید.
تکبر
همه ما دوست داریم تا احساس غروری
که از انجام موفقیتآمیز یک کار به دست
میآوریم ،یا اتفاقات خوب را با دیگران
شریک شویم اما این اشتراک گذاری
میتواند به راحتی شما را یک انسان متکبر
جلوه دهد .چند شاخص کلیدی وجود دارد
که باعث این اتفاق میشوند.
 اگر شما با هر کسی درباره این مسائلصحبت کنید.
 اگر با صدایی بلند از کارهای خود سخنبگویید.
 اگر با لحنی صحبت کنید که انگار ازدیگران برتر هستید.
 اگر احساس میکنید که نیاز به کنار زدندیگران و نشان دادن شکست آنها دارید.
اگر زمانی که به شما تبریک گفته میشود،در پاسخ نمیگویید متشکرم.
 اگر به داستان خود پر و بال میدهید و آنرا تعریف میکنید.
 وقتی که شک دارید ،به شما احساسحقارت دست میدهد.
28
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دیر رسیدن به محل کار
در محیطهای اداری وقتشناسی اهمیت
باالیی دارد.
حرفهایترین رفتار این است که به موقع در
محل کار حاضر شده و وظایف خود را انجام
دهید.
دیگران نمیتوانند منتظر شما بمانند تا کار
خود را در زمان دلخواه انجام دهید.
دیر رسیدن به تمام جلسات
دیر رسیدن به تمام جلسات نشان دهنده
این است که شما به همکارانتان احترام
نمیگذارید و به همین ترتیب ،فردی که در
ساعت مشخص در جلسات حاضر میشود،
احترام و ادب خود را به دیگران نشان
میدهد.
در انتظار گذاشتن مردم میتواند شما را یک
فرد بیمالحظه ،گستاخ و متکبر جلوه دهد.
ژولیده و کثیف بودن
اهمیتی ندارد شما کجا هستید ،پشت میز
کار یا در اتاق استراحت ،این خوب نیست
که شما را به عنوان فرد آلوده اداره بشناسند.
اگر شما سینک آشپزخانه اداره را به حالت
مسدود و پر از آب رها میکنید ،یا اینکه
زبالههای خود را جمعآوری نمیکنید ،از چه
کسی انتظار دارید که بعد از شما این کار را
انجام دهد؟
اگر شما عادت دارید که در یک فضای
نسبتا شلوغ کار کنید ،شاید مشکلی ایجاد
نکند اما در محیط کار این قضیه متفاوت
است ،همیشه باز بودن در کمدها و نامرتبی
زیاد جالب نیست ،شاید بتوان از این رفتار
برداشت کرد که شما نسبت به همکاران
خود بیمالحظه هستید و با این کار به آنها
بیاحترامی میکنید .این درست نیست
که مردم را وادار کنید تا در محیط به هم
ریختهای که به وجود آوردهاید ،کار کنند.
پرسشهای فراوان کردن در هر وظیفه
جدیدی
کسانی که در آغاز هر کار و وظیفه جدیدی،
برای نشان دادن اینکه در حال کار هستند،
سواالت فراوان میپرسند و در واقع انجام آن
کار هدف اصلی آنها نیست ،از نظر دیگران
همکاران خوبی به نظر نمیرسند .شاید
این سواالت احمقانه نباشد اما مطمئنا آزار
دهنده است.

اگر هدف شما نمایش نیست ،هنگامی که
مسئولیت جدیدی به شما سپرده شد ،به
جای اینکه سواالت را یکی پس از دیگری
پرسیده و آرامش و تمرکز اطرافیان خود را
بر هم بزنید ،تمام سوالها را جمع کرده و در
یک زمان مناسب آنها را بپرسید.
شکایت کردن بیش از حد
در حالی که همیشه برای تمام افراد دالیل
بسیاری برای شکایت کردن از همکاران،
رییس یا وظایف وجود دارد ،به زبان
آوردن آنها تنها میتواند شما را یک فرد
غیرحرفهای نشان دهد .این خیلی بد است
که شما عادت به شکایت همیشگی و هر
روزه در محل کار داشته باشید ،اگر همیشه
از بدو ورود خود به اداره شروع به اعتراض
میکنید ،تعجبی ندارد که دیگران از صحبت
با شما اجتناب کنند.
رسیدن به ظاهر در پشت میز کار
آرایش کردن زمانی که پشت میز کار
هستید ،کار درستی به نظر نمیرسد ،اگر
نیاز به مرتب کردن سر و وضع خود دارید،
بهتر است برای انجام این کار به سرویس
بهداشتی مراجعه کنید.
بهداشت ضعیف
زمانی که شما در حال دنبال کردن وظایف
خود به طور جدی هستید ،شاید نسبت به
ظاهر و بهداشت خود بیاهمیت رفتار کنید
اما باید گفت که این دو نقشی مهم در
برداشت مردم از شما دارند .بهداشت ضعیف
و لباسهایی شلخته ،بیاهمیتی یک فرد را
انتقال میدهد و دیگران را از اینکه شما
نسبت به وظایف خود هم بیاعتنا خواهید
بود ،مطمئن خواهد کرد.
شاید شما از میزان تاثیر ظاهر خود بر
رییستان آگاه نباشید ،شاید با همین ظاهر
به ترفیع درجه هم دست بیابید اما احتمال
اینکه با این اوضاع ،از شما درخواست نشود
که در جلسات مهم حضور داشته باشید،
بسیار زیاد است .رفتارهای نامتناسب در
محل کار شما را یک کارمند غیرحرفهای
جلوه میدهد.
تظاهر به بیماری
این ضربالمثل را به یاد داشته باشید که
نیمی از زندگی تظاهر است.
کسی که هر چند هفته یکبار بیمار است،

كیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه كارها در همان بار اول.

شایستگی ترفیع را نخواهد داشت.
نمایش عادات عصبی
تکان دادن کلیدها ،حرکت دادن پا ،چک
کردن مرتب گوشی ،جویدن آدامس،
جویدن ناخنها و خاراندن سر از عاداتی
است که عصبی بودن شما را نشان میدهد
و مطمئنا در بسیاری از مواقع شما متوجه
انجام آنها نمیشوید و به طور ناخودآگاه آن
را انجام میدهید ولی مطمئن باشید که
همکاران شما این عادات را به طور واضح
دیده و متوجه آنها میشوند .این رفتارها
نه تنها باعث پرت کردن حواس دیگران
میشود ،بلکه میتواند شما را خسته و کسل
جلوه دهد .او میگوید که احساس ،واقعیت
افراد است.
انجام کاری نامربوط در طول یک جلسه
کاری
دلیل اینکه پیامدادن در حین رانندگی
کاری غیرقانونی است ،کامال مشخص است.
چرا که نمیتوان دو کار را در یک زمان با
تمرکز کامل انجام داد .پیامدادن ،جستوجو
در اینترنت روی لپتاپ و ایمیل فرستادن
از جمله کارهایی است که نباید در طول
جلسات اداری انجام داد زیرا به تمام افراد
حاضر در جلسه نشان میدهد که شما
توجهی به جلسه و موضوع بحث ندارید.
قطع کردن صحبت دیگران
قطع کردن صحبت دیگران کاری بیادبانه
است و انجام آن به دیگران ثابت میکند
که شما صبر ندارید ،اهل قضاوت زود
هنگام هستید و برای دیگران احترامی قائل
نیستید.
فروختن هر چیزی در محیط کار
به نظر میرسد که هر اداره یک یا دو کارمند
دارد که به دنبال فروش کلوچه و چنین
چیزهایی هستند .این یک حرکت نادرست
است.
قرار دادن همکاران در سیلی از محصوالت
فروشی برای خیریه یا کمکهای مالی
برای یک نیازمند یا سازمانی خاص کاری
غیرحرفهای است و دیگران را در شرایطی
ناخواسته و اجباری قرار میدهد.
این کار عالوه بر اتالف زمان کاری،
کارمندان را در شرایطی ناخواسته و دشوار
قرار میدهد.
گفتن نه به این گونه کمکها یک چالش
جدید را برای دیگران آغاز میکند و پاسخ
مثبت ،نگرانیهای مالی را به همراه دارد.
همکاران شما گمان میکنند که مجبور
هستند اینگونه محصوالت را بخرند چرا
که دیگران هم همین کار را انجام میدهند،
یا اینکه میترسند شما این کار را فراموش
نکنید.
پر سر و صدا بودن
اگر شما عادت دارید که با صدای بلند به

موسیقی گوش دهید ،یا اینکه با سروصدا
کار کرده و در طول روز مکالماتی طوالنی
با صدای بلند داشته باشید ،مطمئنا
همکارانتان به شما به چشم کارمندی
آزاردهنده که حواس آنها را پرت کرده و
تمرکز را بر هم میزند ،نگاه میکنند .پر سر
و صدا بودن در محیطهای کاری ،بخصوص
در ادارات ،تاثیری مستقیم و آشکار روی
همکاران ،بهرهوری و تمرکز آنها خواهد
داشت .سروصدای زیادی میتواند کسب و
کار آنها در حین یک مکالمه مهم تجاری
را بر هم بزند.
سعی کنید تا با رفتار خود در محیط کار
به همکارانتان احترام بگذارید ،با صدای
آهسته کار کرده و صدای موسیقی را کم
کنید ،با این روش میتوان امیدوار بود که
آنها هم رفتاری محترمانه با شما داشته
باشند.
قسم خوردن
استفاده از کلمات نادرست یا استفاده از
لحنی نامناسب ،نه تنها یک عادت ناپسند
است که در بسیاری از موارد شما را تبدیل
به یک فرد غیرحرفهای میکند؛ از سوی
دیگر قسم خوردن نشان میدهد که شما
نمیتوانید به آرامی و متفکرانه با شرایط
کنار بیایید .این کار باعث میشود که شما
همیشه آخرین گزینه باقی بمانید  .
برقرار کردن تماسهای شخصی در تمام
طول روز
تماس گرفتن و پیام دادن به دوستان و
خانواده در تمام طول ساعات کاری عالوه
بر غیرحرفهای بودن ،برخالف قوانین کاری
است .انجام اینکارها در زمان استراحت
مشکلی ندارد ولی در محیط کار و در
ساعات کاری ،حتی در اتاق ناهارخوری
شرکت ،اشتباه است.
اگر در حال صحبت یا چتکردن با دوستی
نزدیک به شکلی نامتعارف هستید و ناگهان
رییس شما وارد اتاق شده ،صدایتان را
بشنود یا نوشتههای شما را ببیند ،چه فکری
خواهد کرد؟ اگر هم در محل کار مجبور
شدید که درباره یک مساله حساس صحبت
کنید ،سعی کنید که در محلی خلوت و به

آن قدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید.

شکلی خصوصی این کار را انجام دهید ،چرا
که در صورت نفوذ یک خبر در شرکت،
نمیتوان جلوی آنرا گرفت.
وابستگی آشکار به دیگران
شاید عضو جدید شرکت ،برای شما کارمندی
مورد عالقه نباشد ولی دلیلی وجود ندارد که
شما به طور مرتب به او وظایفی محول کرده
و برای اتمام کارهای خود از او استفاده کنید.
بهترین کار این است که با تمام افراد رفتاری
دوستانه داشته باشید .این کار روحیه تیمی
شما و استعداد مدیریتتان را نشان میدهد.
وارد شدن به مرزهای دیگران
که باید نسبت به فضای شخصی و فاصله
خود با دیگران آگاه باشیم.
این که یک فرد در جلوی میز کار خود
جایی کافی برای فنجان قهوه ،آرنج ،لپتاپ،
تلفنهمراه و دیگر وسایل خود دارد ،نشان
میدهد که جایی برای کارمند کناری باقی
نمانده است.
دوری کردن از رویدادهای اجتماعی
کاری
اگر شما خجالتی هستید یا اینکه گمان
میکنید کارهای بهتری برای انجام دادن
وجود دارد و هرگز در میهمانیها و مراسم
ویژه اداره ،بیرون رفتن با کارمندان برای
ناهار شرکت نمیکنید یا اینکه در روزهای
تمرین ورزشی خود را مریض جلوه میدهید،
باعث میشود که در نگاه دیگران شما فردی
غیراجتماعی ،مغرور و بدون روحیه تیمی
باشید .آنها شما را عضوی از کارمندان
شرکت نخواهند دید و احتمال دارد که
در دفعات بعدی برای چنین دورهمیهایی
شما را باخبر نکنند یا اینکه از شما دعوتی
صورت نگیرد.
دانستن همه چیز
قطع کردن صحبت دیگران و گفتن نظر
شخصی خود به عنوان نظر درست ،یا حتی
تصحیح جمالت دیگران نشان میدهد که
شما اصوال طوری رفتار میکنید که توجه
اطرافیان را به خود جلب کرده و برتری
خود را نشان دهید .این کار باعث میشود
که همکارانتان از همصحبتی با شما لذت
نبرند.
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نسخهای از طبیعت

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

تـاتـوره
هشدار :مصرف خودسرانه این گیاه خطرناک وحتی در صورت بی احتیاطی کشنده
است .حدود دو گرم از آن در شربت ،مستی زیادی میآورد.

چرا استفاده از کرسی در زمستان میتواند مفیدتر باشد؟

www.hidoctor.ir

امروزه وسایل گرمایشی نوین و پیشرفتهای مورد استفاده قرار
میگیرد اما شاید برای شما جالب باشد که در خصوص فواید سالمتی
قدیمیترین و محبوبترین وسیله گرمایشی در ایران یعنی کرسی
بیشتر آگاهی پیدا کنید.
کرسی عالوه بر صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف گاز ،باعث حفظ
سالمتی بدن شده و فواید بی شماری را به همراه دارد.
رفع کمخونی
پاها در زیر کرسی آرام آرام گرم میشود؛ در این حالت مغز استخوان
که کارش خونسازی است شروع به فعالیت کرده و عملیات
خونسازی را تقویت میکند.
پاکسازی بدن
زیر کرسی آرام آرام عروق گشادتر میشوند و خون گرم میشود.
وقتی بدن در حالت افقی است خون راحتتر گردش میکند .دریچه
قلب راحتتر باز و بسته میشود و خونرسانی در بدن بهتر صورت
میگیرد و مواد زائد از سلولها و بافتها خارج میشود.
تقویت حافظه
هنگامی که خونرسانی سریعتر میشود ،خونرسانی به مغز هم
سریعتر صورت میگیرد و سلولهای مغزی گرمتر و فعالیتهای
مغزی بیشتر شده و موجب تقویت حافظه میشود.
درمان آرتروز ،رماتیسم ،درد زانو و درد کمر و دیسک
وقتی در سرما لباس گرم میپوشیم ،بیرون بدن گرم میشود؛ از درون
گرم نمیشویم اما زیر کرسی ،بدن از داخل گرم میشود .مخصوصا
پاها که گرم میشود برای آرتروز ،رماتیسم ،درد زانو و درد کمر و
دیسک فوق العاده عالی اثر میگذارد.
دفع اخالط اضافه و کاهش قند خون
این گرمی مالیم و تدریجی سودا و بلغم زائد رو از بین میبرد؛ حتی
تاثیرات مثبتی روی لوزالمعده میگذارد که برای کاهش قند خون
خوب است و در درمان دیابت کمک کننده است.
خواب آرام و راحت با کرسی
کرسی ترشح غدد بدن را تنظیم میکند؛ مخصوصا خانمهایی که
بیماریهای دوره ای دردناک و سخت دارند برایشان عالی است.
کرسی یک نوع تنظیم کننده هورمونی بدن است.
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لحاف کرسی
خود لحاف کرسی هم از جنس نخی و پشمی است که الکتریسیته
ساکن بدن را دفع میکند و ضد سودا و آرامش بخش است.
کرسی ،طراحی شده بر مبنای تدابیر تندرستی ،بهتر است محیط
بیرون کرسی خنکتر باشد و خیلی گرم نباشد .همانگونه که در
زمستان ریشه درخت زیر زمین جای گرمی دارد و باالی آن در
معرض سرما قرار دارد.
از تدابیر تندرستی آدمیان از نگاه پزشکی پارسی ،یکی هم توصیه به
این است که بدن باید تحتتاثیر گرمای تابستان و سرمای زمستان
قرار گیرد؛ چیزی که امروزه اصال رعایت نمیشود و چنان در منزل
و محل کار از تهویه مطبوع بهره میبریم که معموال لباس کارمان
میتواند یکی باشد و در همه فصول ،با یک لباس نازک خانگی در
خانه به سر میبریم!
در طراحی کرسیها ،همیشه هوای اتاق کرسی ،سرد و بدون یک
وسیله گرمایشی است؛ یعنی سر و بخشی از تنه در معرض سرما
هستند و نیمه پایین بدن و بویژه پاها ،گرم میشوند؛ یک طراحی
هوشمندانه!
خوب است به دوستان خود توصیه کنیم از زیاد گرم یا سردکردن
محل اقامت وبویژه خانههای خود پرهیز کنند و بگذارند مادر طبیعت
با تغییرات آبوهوایی خدایی خود ،بدنهایشان را بسازد.
فواید این کار و کرسی داشتن ،بسیار فراتر از صرفهجویی در سوخت
و انرژی است .کرسی نیز ،به مانند بسیاری از سنتهای ایرانی ،یک
طراحی هوشمندانه و حکیمانه سالمتمحور دارد.
چه خوب که کرسیهایمان را جایی دور از تلویزیون برپا کنیم و
شبها با اعضای خانواده ،دور از جعبه فریبنده جادو ،با میوه و آجیل
دور آن جمع شویم و به هم لبخند بزنیم و گپوگفت کنیم و شعری
بخوانیم و متلی بگوییم و از حال هم باخبر شویم که در چنین رفتار
رویایی ،فواید بسیار نهفته است .تندرستی همنشینمان باد.
با یک المپ  ۶۰وات و یا یک هیتر کوچک تایمردار میشود یه کرسی
درست کرد البته توصیه میشود حتما نکات ایمنی رعایت شود تا
خطرساز نشود .میز کرسی را هم میشود در بقیه فصول به عنوان
میز در منزل استفاده کرد.

از لجاجت بپرهیزید كه آغازش جهل و پایانش پشیمانی است.

تاتوره گیاهی علفی است که منشا اصلی آن هندوستان و سواحل کشت میشده است .اولین بار یک سمشناس اتریشی آن را در درمان
دریای خزر است .گونههای مختلف تاتوره گیاهانی یک ساله یا چند مبتالیان به صرع ،حاالت تشنج ،جنون و ناراحتیهای روحی به کار
ساله هستند که عمدتا در مناطق گرمسیر میرویند و تاکنون پانزده برد .بعد از آن تحقیق روی این گیاه شروع شد و حتی در درمان
گونه متعلق به جنس تاتوره  شناخته شده است.
بیماریهای عصبی نیز نتایج مثبتی به دست آمد اما به علت ایجاد
امروزه تاتوره در کشورهای روسیه ،هند ،رومانی ،استرالیا ،چک و مسمومیتهای شدید در استفاده از این گیاه ،مصارف آن بسیار
اسلواکی و مجارستان در سطوح وسیعی کشت میشود؛ در بسیاری محدود شد.
از نقاط ایران مثل اطراف تهران ،کرج ،ری ،اراک ،آذربایجان،گیالن ،ترکیبات شیمیایی :گونههای مختلف این گیاه دارای ترکیبات
بلوچستان،گرگان ،خراسان و کرمان نیز میروید.
آلکالوئیدی مانند آسکوپوالمین ،هیوسیامین ،تیگلودین ،آتروپین و
برخی از گونههای این گیاه مانند گونه استرامونیم بسته به محل تروپین است که بیشتر این مواد اسپاسمولیتیک (آرام کننده تشنجات)
رویش ،ارتفاعی از  30تا  130سانتیمتر دارند .برگهای آن به طول بوده و ترشح غدد را کاهش داده و برونشها را متسع میکند.
 10تا  15سانتیمتر و به پهنای  8تا  10سانتیمتر و رنگ سبز روشن خواص درمانی :از مواد موثره برگها ،پیکر رویشی و دانه تاتوره برای
و اطراف آن بریدگیهایی کم و بیش عمیق وجود دارد.
درمان بیماریهای اعصاب و روان و همچنین در ساخت مواد بیهوشی
گلهای این گیاه به رنگ سفید هستند که در اواسط خرداد ظاهر استفاده میشود .آلکالوئیدهای «آسکوپوالمین» به عنوان یک ماده
میشوند و تا شروع فصل سرما روی گیاه دیده میشوند .میوه آن بیهوش کننده کاربرد دارد .برای مداوای آسم و برخی بیماریهای
به صورت پوشینه ،خاردار و محتوی حدود  400دانه است .دانهها   مربوط به چشم نیز از آسکوپوالمین استفاده میشود .آلکالوئید
قادرند تا مدتهای بسیار طوالنی قدرت رویش خود را در خاک حفظ «هیوسیامین» نیز در روانپزشکی (در درمان بیماریهای اعصاب
کنند .پیکره این گیاه ،سمی و دارای بوی نامطبوعی است که ناشی از و روان) و همچنین در تهیه داروهای ضد تهوع و ضد دریازدگی،
وجود آلکالوئیدهای مختلف موجود در این گیاه است.
کاربرد فراوانی دارد؛ در استعمال خارجی جوشانده برگ ،بخور،
از سابقه مصرف درمانی این گیاه اطالع دقیقی در دسترس نیست؛ حمام موضعی و ضماد برگ تاتوره در درمان زخمها ،سوختگیها و
ابتدا به عنوان یک گیاه زینتی استفاده میشده ولی بعد از اطالع از بواسیرهای دردناک موثر است.
اثرات سمی آن ،به مصارف غیرقانونی رسانده شده است؛ در فرانسه منابع:
برخی از راهزنان و تبهکاران با تهیه سیگار از برگهای تاتوره یا تهیه  -تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امید بیگی.
نوشابه با دانههای آن مسافران را مسموم و بیهوش کرده و اموال آنان  -برءالساعه ،ابوبکر محمدبن زکریایرازی به کوشش دکتر سیدمحمد
را غارت میکردند.
سیادتی.
تاتوره از چهل سال پیش به عنوان گیاهی با اثرات مفید دارویی  -گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری.
درباره درخت ،بر اساس میوهاش قضاوت كنید ،نه بر اساس برگهایش.
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خودمراقبتی م

دکتر سیدفرزاد محمدی ،مدیر دفتر هماهنگی سالمت چشم و پیشگیری
از نابینایی وزارت بهداشت
هانیه دلشاد ،پرستار و پژوهشگر

قسمت یازدهم

از نظام سالمت در حالت ایدهآل انتظار میرود مطابق با الگوی ذیل ،سالمت چشم و بینایی
شما و فرزندان و سالمندان شما شهروند گرامی را تحت معاینه غربالگری روتین انجام دهد؛
از سوی دیگر و مستقل از تحقق چنین نظام سالمتی شخصا میتوانید مطابق با این الگو،
مراجعات دورهای چشم پزشکی یا بینایی سنجی خود را تنظیم نمایید.

معاینات روتین چشمپزشکی و بیناییسنجی
که در طول عمر توصیه میشوند

یادداشت .1در نظر داشته باشید این راهنما
درباره غربالگری سالمت بینایی در چشمی
است که ظاهر سالمی دارد و فرد شخصا
نیز عالمتی ندارد .اگر فرد عالمت داشته
باشد یا نشانه مشهودی از بیماری (هر چند
جزیی مانند اشکریزش) داشته باشد ،الزم
است به پزشک یا کارشناس بیناییسنجی
مراجعه نماید .البته مواردی وجود دارد که
مشخصا مشکالت چشمی توسط پزشک
عمومی/خانواده یا متخصصان اطفال نیز قابل
تشخیص و درمان هستند.
یادداشت .2درباره زمانها (دفعات) و نوع
معاینه (غربالگری یا جامع) اختالف نظر
وجود دارد .متخصصان اطفال ،کارشناسان
بیناییسنجی و متخصصان چشمپزشکی و
سالمت عمومی ،توصیههای یکسانی ندارند.
ضمنا شرایطی که معاینات روتین توصیه و
انجام میشوند (شهری ،روستایی ،کشور
توسعهیافته و ثروتمند یا در حال توسعه
و نظایر) نیز در دفعات و دامنه معاینات
روتین تاثیرگذار هستند .این مقاله ویرایش
نهایی نقطه نظر رسمی دفتر سالمت چشم
و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت در
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سال  1394میباشد و حسب تجربه میدانی
و بازخورد صاحبنظران بازنگری مقتضی در
آن اعمال میگردد.
الف) پیش از تصمیم ازدواج و بارداری
بروز بیماریهای ژنتیکی چشم در افرادی
که ازدواج خانوادگی میکنند از دیگران
باالتر است؛ از این رو انجام مشاوره ژنتیک
در افرادی که قصد ازدواج خانوادگی دارند
و در خانوادهشان شک یا سابقه بیماریهای
مادرزادی یا ارثی چشمی وجود دارد توصیه
میشود؛ در نظر داشته باشید منظور حالت
رایجی مانند خطاهای انکساری نیست؛ از
سوی دیگر اگر در خانوادهای تولد فرزندی
با بیماری ژنتیکی چشمی (متوسط تا شدید)
بروز کند ،انجام مشاوره ژنتیک و آزمونهای
تشخیص مولکولی اکیدا توصیه میشود
تا بتوان خطر بروز بیماری در فرزندان
در بارداریهای آتی را تخمین زد (به
عنوان مثال بروز شبکوری نیازمند چنین
مشاورهای است).
ب) نوزادی و خردسالی
 -1نوزدان نارس که در بخش  مراقبتهای
ویژه نوزادان تحت نظر بودهاند و

اکسیژندرمانی دریافت کردهاند ،به طور
عمومی نیازمند معاینه چشم حدود  4هفته
پس از تولد هستند (الگوی دقیق معاینات
حسب سن جنین و وزن وجود دارد) به
پوستر ضمیمه مجله پرستار چشم ،شماره
 ،10راهنمای غربالگری نوزادان نارس،
مراجعه نمایید.
 -2نوزادان :به طور کلی توصیه میشود در
فاصله بدو تولد تا حدود  2ماهگی با آزمون
بازتاب نوری قرمز غربال شوند .این غربالگری
توسط متخصصین اطفال و پزشکان عمومی/
خانواده نیز (عالوه بر چشمپزشکان)
امکانپذیر است .این معاینه مخصوصا از
نظر تشخیص بهنگام آبمروارید مادرزادی
(نهفته) ارزشمند است.
 -3در فاصله  6تا  12ماهگی ،معاینه رشد و
تمایز بینایی قابل توصیه است؛ در این دوره،
توانایی توجه و تعقیب نگاه کردن و هماهنگی
دو چشم غربال میشود.
ج) کودکی و نوجوانی
 -1سنین پیشدبستانی؛ در این فاصله که
از قبل از  4سالگی تا پس از  6سالگی است،
یک تا  3مرتبه (هر سال یکبار) گرفتن

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد ،شایسته است كه هر دو پایش بشكند.

حدت بینایی یا معاینه خطای انکساری با خواهر ،عمو ،دایی ،عمه و دختر/پسر عمه/
دستگاههای (دستی) خودکار توصیه میشود .دایی/خاله/عمو) ،انجام توپوگرافی یک یا دو
این غربالگری ،با هدف کشف خطای سال یک بار در فاصله سنین  7تا  15سالگی
انکساری غیر قرینه میان دو چشم یا خطای قابل توصیه است؛ بخصوص اگر نوجوان،
انکساری باال و تنبلی (نهفته) چشم صورت سابقه خارش حساسیت (فصلی) یا مالش
میپذیرد .یادآوری میشود که این برنامه با چشم داشته باشد.
پوشش بسیار خوبی در  20سال گذشته در د) جوانی و میانسالی
بیشترین عامل تعیینکننده در این دوره
کشور اجرا میشود.
 -2بدو ورود به مقاطع تحصیلی؛ هنگام ورود زمانی جهت معاینه ،نیازهای شغلی و قانونی
به کالس اول دبستان و سپس شروع مقطع مانند رانندگی میباشد؛ در صورتی که فرد
راهنمایی و دبیرستان ،غربالگری حدت عالمت و نشانهای نداشته باشد یا سابقه
خانوادگی آب سیاه یا بیماری همزمان مانند
بینایی توصیه میشود.
در نظر داشته باشید که این معاینات و دیابت نداشته باشد ،معاینه هر  5سال یکبار
دفعات آن برای فردی است که نوبتهای کافی است .خستگی چشم نیاز به معاینه
قبل را سالم بوده است و اصطالحا غربالگری چشمپزشکی دارد.
منفی داشته است .اگر برای فردی تشخیصی در دهه پنجم زندگی ( 40تا  50سالگی)
داده شده باشد ،الگوی پیگیری و مراقبت او اغلب افراد سالم به عینک مطالعه نیاز پیدا
با نظر پزشک معالج تعیین میشود و تابع این میکنند که در مراجعه به چشمپزشکی یا
برنامه است؛ به عنوان مثال تشخیص تنبلی بیناییسنجی تجویز میشود.
چشم ،در سال اول نیازمند مراجعات فصلی معاینات غربالگری رتینوپاتی دیابتی ،الگوی
است و خطای انکساری و به روزرسانی عینک ،مخصوص خود را دارد؛ در این باره به مجله
نیازمند مراجعات ساالنه روتین در طول عمر پرستار چشم ،شماره  ،6الگوی پیگیری
میباشند .اینها روالهای سرانگشتی هستند .چشمی بیماران دیابتی مراجعه نمایید.
 -3عدم عملکرد تحصیلی مناسب ،خستگی ه) سالمندی
چشم یا نداشتن تمرکز کافی در مدرسه؛   از دیدگاه سالمت عمومی در فرد سالم
این مورد نیازمند معاینه بیناییسنجی یا سالمند ،معاینه هر  3تا  5سال یکبار که در
چشمپزشکی از نظر خطای انکساری یا آن عینک مطالعه نیز به روز میشود ،کافی
است .در صورتی که فرد سابقه خانوادگی
انحراف چشم نهفته میباشد.
 -4اگر در سابقه خانوادگی فرد ،قوز قرنیه مثبت برای آب سیاه داشته باشد (در خواهر
وجود داشته باشد (پدر و مادر ،برادر و و برادر یا پدر و مادر) الزم است در فاصله

 35تا  45سالگی معاینه دقیق با هدف تعیین
تکلیف از این لحاظ داشته باشد (از نظر ابتال
یا سطح خطر ابتال) و در ادامه نیز حسب
تخمین خطر ابتال ،پیگیری تنظیم شود.
شکل نادری از آب سیاه در نوجوانی هست که
در صورت وجود سابقه خانوادگی ،غربالگری
در کودکی و نوجوانی را ایجاب میکند.
افراد سالمند و بلکه میانسال ،نیازمند
مشاوره درباره سبک زندگی (بهداشت پلک
و بهداشت بینایی-رایانهای) ،تغذیه ،عوامل
خطر محیطی و نظایر میباشند که بایستی
در معاینات روتین ذکر شده از ارائهکنندگان
خدمت ما این مشاورهها را دریافت کنند.
در نظر داشته باشید که بیماری
آ بمروارید که به طور متوسط در حدود
 65سالگی به بعد اختالل دید ایجاد
میکند و نیازمند غربالگری نیست و افراد
شخصا با توجه به افت کیفیت دید خود
متوجه آن میشوند که در آن صورت الزم
است مراجعه نمایند.
و) کهنسالی
منظور  80-75سال به باال است؛ در این
مقطع ،معاینات هر یک تا 2سال یکبار
توصیه میشود .یک بیماری مخصوص این
دوران ،فرسودگی شبکیه است که در صورت
تشخیص موارد خفیف آن در معاینات الزم
است به فرد برای مراجعه در اسرع وقت ،در
صورت بروز کاهش یا اعوجاج دید ناگهانی
راهنمایی الزم را انجام داد و عالوه بر این
معاینات روتین را ساالنه تنظیم نمود.

بیماریها و موقعیتهای بالینی نسبتا شایع یا نهفته که غربالگری یا معاینه روتین چشمپزشکی و بیناییسنجی برایشان در طول عمر قابل
توصیه است.

كسانی كه در انتظار زمان نشستهاند ،آن را از دست خواهند داد.
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سفره خطرناک

امروزه در اکثر خانوادهها سفرههای یکبار
مصرف پالستیکی جایگزین سفرههای نخی
و پارچهای قدیمی شدهاند .عمدهترین دلیل
استفاده از این سفرهها ،ارزانقیمت بودن آنها
و راحت طلبی کدبانوها در منازل است .اما
آیا این سفرهها بهداشتی هستند؟
حال آنکه کارشناسان بهداشت و محیط
زیست معتقدند ،این سفرهها عالوه بر مضرات
بلندمدتی که برای طبیعت دارند ،کربن و
پلیمر موجود درساخت این سفرهها میتواند
باعث بروز مشکالتی در معده شود و عوارضی
همچون ریزش مو ،کوتاهی قد و سایر تبعات
منفی دیگری را برای استفادهکنندگان به
همراه داشته باشد.
مخرب بودن کربن استفاده شده در
ساختار این سفرها به حدی است که حتی
دستگاههای تولید کننده این سفرهها ،پس از
تقریبا شش ماه نیاز به بازسازی مجدد دارند
و این موضوع به دلیل ریختن کربن در این
دستگاههاست.
گذاشتن نان یا هر ماده غذایی دیگری در
این سفرهها یا تماس آنها با دست میتواند
این ماده مخرب را به راحتی وارد بدن
استفادهکننده نماید.
حال اهمیت سالمتی مردم ایجاب میکند که
مسئولین افزایش مالیات بر تولیدکنندگان
این سفرهها را صدچندان کرده و از طرف
دیگر آگاهی بیشتر مردم از عواقب غیر
بهداشتی و مضرات زیستمحیطی حاصل
از این سفرها میتواند گامی موثر در کاهش
استفاده از آنها باشد.
حال باید نتیجه گرفت اهمیت سالمتی مردم
و افزایش روز افزون آمار سرطانها در ایران
و ارتباط آن با کاسبان چنین معضالتی چه
قدر برای مسئولین ما مهم است.
34
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باکتری ها عامل اصلی
ایجاد گرفتگی عروق

بیماریهای قلبی عروقی از جمله شایعترین
اختالالت در بین ایرانیان هستند .بسته شدن
عروق یکی از خطرناکترین اختالالت قلبی
هستند که در اثر عوامل مختلفی به وجود
میآیند تا چندی پیش پزشکان بر این باور
بودند که رژیم غذایی عامل اصلی گرفتگی
عروق است اما تحقیقات اخیر نشان میدهد
که علت اصلی گرفتگی عروق از عاملی دیگر
ناشی میشود.
نتایج یک آزمایش نشان میدهد که بسته
شدن عروق تنها از رژیم غذایی ناشی
نمیشود بلکه باکتریهای دهان و روده هم
در این زمینه نقش دارند.
بر اساس این بررسی مولکولهای چربی
موجود در پالکها که در عروق جمع
میشوند و خطر حمله قلبی و سکته مغزی
را افزایش میدهند ،از باکتریهایی که در
دهان و روده وجود دارند نیز ناشی میشوند
و وجود آنها تنها به نوع خوراکیهای مصرفی
فرد ارتباط ندارد.
متخصصان علوم پزشکی آمریکا اظهار
داشتند این یافتهها میتواند توضیح دهد چرا
بیماری لثه اغلب با تصلب شرایین مرتبط
است؛ بیماری که در آن مولکولهای چربی،
کلسیم ،کلسترول و دیگر ترکیبهای خون،

پالکها را در جداره عروق تشکیل میدهند.
با شکل گیری پالکها ،عروق سفت و سخت
و باریک شده و در نتیجه جریان خون حامل
اکسیژن به اعضا و بافتهای حیاتی بدن کند
میشود .این وضعیت میتواند به حمله قلبی،
سکته مغزی و دیگر مشکالت جدی سالمت
و حتی مرگ منجر شود.
همچنین سیستم ایمنی نیز در این زمینه
نقش دارد .سلولهای ایمنی میتوانند به
جداره عروق خونی چسبیده و رسوب چربی
را تغذیه میکنند که این وضعیت به التهاب
و سفت شدن ماهیچههای نرم دیواره رگ
منجر شده و به شکلگیری پالکها کمک
میکند.
متخصصان این فرض را مطرح کردهاند که
تجمع مولکولهای چربی یا لیپیدها که
به تصلب شرایین کمک میکند از مصرف
خوراکیهای سرشار از چربی و کلسترول
ناشی میشود .هر چند شواهد فزایندهای
وجود دارد که نشان میدهد که این همه
ماجرا نیست و همیشه تنها دلیل بروز
این عارضه عروقی رژیم غذایی نیست؛ به
طور مثال برخی از افراد به رغم مصرف
خوراکیهای سرشار از چربی و کلسترول به
بیماری قلبی مبتال نمیشوند.

تولید موز با پروویتامین  Aدر سطح باال

در مورد کمخونی فقر آهن
چه میدانید؟
کمبود آهن یکی از شایعترین اَشکال سوء
تغذیه است.
 %50از کم خونیها ناشی از کمبود آهن
است.
دالیل کم خونی فقر آهن چیست؟
 بارداری دوران سریع رشد (شیرخوارگی -بلوغ) از دست رفتن خون از بدن به هر دلیلیاز جمله جراحت ،خونریزی دستگاه گوارش
و غیره).
 دریافت ناکافی آهن از مواد غذایی.جذب ناکافی آهن موجود در مواد غذایی.عالیم کم خونی چیست؟
 خستگیرنگ پریدگیکاهش توان فعالیتتنگی نفس غیر معمول در هنگام ورزش ضربان سریع قلب سردرد دستها و پاهای سردکاهش عملکرد در کار یا مدرسه قاشقی شدن ناخنها ترک خوردگی گوشه لبهاچه کسانی در معرض این نوع کمخونی
هستند؟
 زنان باردار. دختران نوجوان و زنان در سنین باروری. کودکان ،بویژه کودکان  6ماه تا  3سال بهدلیل رشد  سریع  و دریافت  ناکافی  آهن  از
طریق  رژیم غذایی.

کودکان یک تا  5سالی که بیشتر از  3لیوانشیر در روز میخورند.
روشهای پیشگیری از کم خونی فقر
آهن
 برخی از انواع کم خونیها قابل پیشگیریهستند ،مانند کم خونیهایی که به رژیم
غذایی مربوطمیشوند.
 برای جلوگیری از کم خونی فقر آهن بایدغذاهای حاوی آهن مصرف کرد.
غذاهای غنی از آهن
 جگر و سایر گوشتها (مرغ ،ماهی وگوشت قرمز).
 خشکبار (آلو ،زردآلو ،کشمش ،خرما وغیره).
 انواع مغزها (پسته ،گردو ،بادام و غیره). سبزیهای با رنگ سبز تیره (اسفناج،بروکلی و غیره).
 حبوباتچگونه میتوان جذب آهن را افزایش
داد؟
آهنی که از رژیم غذایی ،جذب بدن میشود  
به عوامل مختلفی بستگی دارد:
 جذب آهن گوشت ،مرغ ،ماهی  2تا  3برابرآهن موجود در گیاهان است.
 مقدار آهنی که از غذاهای گیاهی جذبمیشود بستگی به انواع دیگر غذاهایی دارد
که در همان وعده مصرف میشود.

محققان بعد از چندین سال باالخره موفق شدند با انتقال ژن و اصالح ژنتیکی نوین ،موز
طالیی را تولید کنند که در خود پروویتامین  Aبه میزان قابل توجهی دارد.
موز در آفریقا منبع عالی نشاسته است اما سطوح کمی از مکملهای غذایی از جمله
پروویتامین  Aو آهن دارد .عواقب کمبود ویتامین  Aبسیار شدید است .تخمین زده شده که
هر ساله  ۶۵۰۰۰۰تا ۷۰۰۰۰۰کودک در سراسر جهان از کمبود پروویتامین  Aمیمیرند و
چند صد هزار نفر دیگر نابینا میشوند.
به باور محققان ،روند اصالح ژنتیک منجر به شناسایی و انتخاب ژنهایی از موز شده است که
میتواند برای افزایش پروویتامین  Aدر میوههای موز استفاده شود.
در پروژه انجام گرفته ،یک ژن از موزهای پاپوآگینهنو که به طور طبیعی پروویتامین  Aزیاد
اما خوشههای کوچکی دارد ،به موز کاوندیش وارد شد .محققان بعد از سالها توانستند موزی
را تولید کنند که به میزان قابل توجهی سطوح پروویتامین  Aرا داراست.
این ژنهای منتخب در لولههای آزمایش به اوگاندا فرستاده شدهاند تا در موزهای اوگاندا برای
انجام آزمایشهای میدانی جای گیرند.
کاش این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.

كسی كه به امید شانس نشسته باشد ،سالها قبل مرده است.

آموزش سالمت

زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

 خوردن کمی گوشت همراه با سایرمنابع آهن مانند بعضی سبزیجات کمک
میکند که آهن بیشتری از این غذاها
جذب شود.
 غذاهای حاوی ویتامین ث (انواع مرکبات،گوجه فرنگی و غیره) جذب آهن غیر هِم را
در صورتی که در یک وعده مصرف شوند،
افزایش میدهد.
 موادی مانند پلیفنلها ،فیناتها و کلسیمکه اجزای بعضی از غذاها و نوشیدنیها
مانند :چای ،قهوه ،غالت کامل ،حبوبات،
شیر و سایر لبنیات هستند ،جذب آهن غیر
هِم را اگر در یک وعده مصرف شوند کاهش
میدهد.
کلسیم ،حتی جذب آهن هِم را نیز اگر دریک وعده مصرف شوند کم میکند؛ با این
حال در مورد افراد سالمی که رژیم غذایی
متنوعی مصرف میکنند این مقدار ممانعت
از جذب آهن توسط این مواد معموال نگران
کننده نیست.
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عمر آن قدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

بیدار شدن از خواب بخصوص صبح ها یکی از
سخت ترین و عذاب آورترین کارهای روزمره
ماست .در این مقاله به بررسی روشهایی
برای راحتتر بیدار شدن از خواب صبح و
افزایش نشاط صبحگاهی خواهیم پرداخت.
همه ما ضربالمثل «سحرخیز باش تا کامروا
باشی را شنیدهایم» اما آیا میدانستید با
انجام یک سری کارهای ساده میتوان
سحرخیز بودن را به یک عادت تبدیل کرد؟
قدم اول :در سمت چپ تخت بخوابید
ظاهرا قضیه بلند شدن از دنده چپ صحت
ندارد و خوابیدن در سمت چپ تخت کمک
میکند که هنگام برخاستن تا  ۱۰درصد
احساس بهتری داشته باشید.
قدم دوم :لباس زرد بپوشید
زرد ،رنگ زندگی و شادی است و زمانی که
زرد پوشیده باشید کمتر احساس بدخلقی
خواهید داشت .همچنین بسیار مهم است
که صبح زود و بعد از برخاستن از خواب
چشم انسان چه رنگی را اول از همه
میبیند .بنابراین انتخاب پرده یا ملحفه
زرد ،ایده خوبی به شمار میرود.
قدم سوم :آهنگ مورد عالقه را برای
زنگ ساعت انتخاب کنید
همه ما در زندگی با یک سری آهنگها
خاطره داریم و از گوش دادنشان سیر
نمیشویم .یکی از این آهنگهای مورد
عالقه را برای زنگ ساعت انتخاب کنید تا
صبحها با شنیدن آن احساس بهتری داشته
باشید .گوش دادن به آهنگ مورد عالقه

پیش از فکر کردن به مشکالت و سختیهای
زندگی کمک میکند که روز خود را با
انرژی آغاز کنید .نگران نباشید؛ انجام این
کار باعث نمیشود که برای همیشه از آن
آهنگ متنفر شوید.
قدم چهارم :ورزش کنید
احتماال تا به حال زیاد شنیدهاید که باید روز
خود را با ورزش آغاز کنید .تنها پنج دقیقه
ورزش صبحگاهی باعث افزایش میزان
اندورفین بدن میشود و احساس خوب را
افزایش میدهد .از اندورفین معموال تحت
عنوان هورمون شادی یاد میشود؛ زیرا خلق
و خوی خوش را افزایش میدهد .اگر بتوانید
یک نفر را قانع کنید که ورزش صبحگاهی
را با یکدیگر انجام دهید ،میزان ترشح این
هورمون در بدن شما افزایش پیدا خواهد
کرد.
قدم پنجم :روی سر قرار بگیرید
شاید ایستادن روی سر بعد از بیدار شدن
از خواب کمی غیرطبیعی به نظر برسد اما
انجام این کار میزان گردش خون ،مواد
مغذی و اکسیژن مغز را افزایش میدهد.
البته ناگفته نماند که انجام این کار نیازمند
تمرین است و وضعیت دستها و پاها باید
طوری باشد که کمترین فشار به سر وارد
شود .انجام این کار نوعی ورزش محسوب
میشود و سایر عضالت بدن را نیز درگیر
میکند .بعد از خبره شدن در این حرکت
ورزشی روزانه دو دقیقه این کار را انجام
دهید.

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.

قدم ششم :دوش آب سرد بگیرید
شاید کمی وحشتناک به نظر برسد و حتی
فکر کردن به این کار سخت باشد .واقعیت
این است که شما برای سحرخیز شدن به
انرژی و قدرت مغزی احتیاج خواهید داشت
و دوش آب سرد دقیقا همین کار را انجام
میدهد .جالب است بدانید که اگر اضافه
وزن دارید ،دوش آب سرد میزان متابولیسم
یا سوخت و ساز بدن را نیز افزایش میدهد.
برای بهبود تخلیه لنفاوی ،کافی است بین
دمای سرد و گرم تغییر حالت بدهید تا
میزان گردش خون بدن بهبود پیدا کند.
هر صبح سه دقیقه برای دوش گرفتن زمان
بگذارید و تأثیر فوقالعاده آن را مشاهده
کنید.
قدم هفتم :صبحانه (خوردن غذاهای
کمکالری)
هر روز صبح حداقل پنج دقیقه از زمان
خود را به خوردن صبحانه اختصاص دهید.
خوردن صبحانه کمکالری به میزان قابل
توجهی از کاهش انرژی جلوگیری میکند.
معموال اوتمیل (صبحانه با جوی دوسر پرک
شده) مغذی و انتخاب خوبی برای صبحانه
است؛ اما اگر به آن عالقه ندارید ،میتوانید
از مواد غذایی جایگزین استفاده کنید.
اگر دوست دارید صبح خود را با انرژی
بیشتری آغاز کنید ،انجام دادن این هفت
مرحله تنها  ۱۵دقیقه از وقت روزانه شما
را میگیرد و کمک میکند به یک فرد
سحرخیز تبدیل شوید.
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این روزها اکثر اعضای خانواده شاغل هستند و نیمی از وقت خود
را در محیطهای کاری سپری میکنند .برخی از این افراد قادر
نیستند همزمان هم به زندگی شخصی و هم به زندگی شغلی
خود رسیدگی کنند و دچار عدم تعادل در این زمینه خواهند شد.
برخی از راهنماییهای پزشکی مهم در این زمینه را با هم مرور
خواهیم کرد.
تعادل کار و زندگی
امروزه با وجود شرایط فشرده کاری به سختی میتوان تعادل بین
زندگی شخصی و کار را به نحوی رضایت بخش حفظ کرد که همین
امر در بسیاری از موارد به خستگی مفرط منجر میشود.
کار بیش از حد میتواند منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی
شود ،بیانگیزگی ایجاد کند و در عین حال نیز فرد به خاطر کار
بیشتر ،مزد بیشتری دریافت نمیکند.
مدیکال نیوز تودی به چند نکته کلیدی برای حفظ این تعادل و
جلوگیری از پرداختن افراطی به مقوله کار و مسائل مرتبط با آن
اشاره کرده که به شرح زیر است:
تلفن هوشمند را کنار بگذارید
برای اینکه در زمانهای آزاد با دغدغههای شغلی درگیر نباشید،
ایده خوبی است که به پیامها و تماسهای تلفنی در خارج از
زمان کار پاسخ ندهید .همچنین در صورتی که کارفرما هستید
یا دورکاری دارید برای خودتان ساعت کاری در طول روز در نظر
بگیرید.
اجازه ندهید نگرانیهای شغلی زمان و وقت شخصیتان را به
خود اختصاص دهند
به سختی میتوان موضوعات مرتبط با کار را که در طول روز
فکر را به خود مشغول میکنند ،کنار گذاشت اما مطالعات نشان

میدهد این استرس میتواند بر روابط خانوادگی فرد تاثیر منفی
داشته باشد.
کار بیش از حد میتواند منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی
شود ،بیانگیزگی ایجاد کند و در عین حال نیز فرد به خاطر کار
بیشتر ،مزد بیشتری دریافت نمیکند.
لباس مناسب محل کار بپوشید
در صورتی که در محیط کار مجبور به پوشیدن لباس فرم نیستید،
بهتر است پوشش مناسبی را برای محل کارتان در نظر بگیرید.
بررسیها نشان میدهد نوع پوشش فرد بر نحوه فکر کردن افراد
نسبت به خود و دیگران تاثیر میگذارد .بنابراین داشتن انواع
مشخصی از لباس مناسب محل کار ،اعتماد به نفس را تقویت کرده
و به فرد امکان میدهد در محیط کار عملکرد بهتری داشته باشد.
در مسیر رفت و آمد به محل کار مطالعه کنید
تحقیقات نشان میدهد مطالعه کردن به شکلهای متعددی زندگی
را تقویت میکند که یکی از آنها کاهش سطح استرس است.
همچنین مطالعه کردن میتواند به فرد کمک کند استرسهای
قابل پیش بینی قبل از کار را از بین برده و به ایجاد فضای آرام
پس از آن نیز کمک کند.
از دیگران در انجام کارهای خانه کمک بگیرید
مطالعات نشان میدهد محول کردن بخشی از وظایف همچون
انجام کارهای خانه به دیگران میتواند حس رضایت از زندگی را
افزایش دهد .بازگشت از محل کار به خانه و روبهرو شدن با انبوهی
از ظرفهای کثیف اغلب افراد شاغل را مضطرب میکند و به همین
دلیل بهتر است وظایف خانه را با سایر اعضای خانواده تقسیم کنید
یا شاید حتی الزم شود افرادی را استخدام کنید تا در برخی کارها
به شما کمک کنند.

 7قدم برای بیدار شدن از خواب صبحگاهی

خلوت دل

نمونههایی از اخالق و مهرورزی پیامبر اکرم
 اخالق آن حضرت نسبت به کودکانکودک به دلیل نزدیک بودن به مبدأ فطرت و داشتن ذهن و دلی
پاک و بی آالیش ،زمینه بسیار مناسبی را برای تربیت پذیری دارد.
او هدیهای است الهی که با سرشت ساده و زالل خویش پا به جهان
هستی گذاشته و از هر گونه زشتی و ناپاکی به دور است و این ،والدین
و مربیان کودک هستند که با تربیت نادرست خویش ،مسیر فطرت
پاک و الهی او را منحرف میسازند .بنابراین ،در برخورد باکودک باید
ویژگیهای ذاتی او را در نظر گرفت.

حاج آقا اصغری
امام جماعت

جلوههای اخالق درسیره رسول رحمت و مهربانی

قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسالم را به عنوان الگویی کامل و سرمشقی
بی نظیر برای تمام بشریت معرفی نموده است و هرکس که ایمان
به خدا و روز قیامت دارد باید از آن بزرگوار الگوبرداری نماید تا به
کمال الیق انسانی خود برسد یکی از زمینههایی که مومنان باید از
آن بزرگوار الگو برداری کنند ،در زمینه اخالق و مهرورزی است به
گونهای که خداوند متعال از آن حضرت به بزرگی یاد کرده است.
خداى متعال در آیه  4سوره  قلم  در توصیف پیامبرص مىفرمایدَ « :و
اِن َ
َّک ل َ َعلى خُ ُلق َعظِ یم».
اخالقى  که ،عقل در آن حیران است ،لطف و محبتى  بى  نظیر،
صفا و صمیمیتى بى مانند ،صبر و استقامت و تحمل و حوصلهاى 
توصیفناپذیر.
اگر مردم را به بندگى  خدا دعوت مىکنى ،تو خود بیش از همه
عبادت مىنمایی و اگر از کار بد باز مىدارى ،تو قبل از همه خوددارى 
مىکنى ،آزارت مىکنند و تو اندرز مىدهى ،ناسزایت مىگویند و
براى آنها دعا مىکنى ،بر بدنت سنگ مىزنند و خاکستر داغ بر سرت
مىریزند و تو براى هدایت آنها دست به درگاه خدا بر مىدارى .آرى،
تو کانون محبت ،عواطف و سرچشمه رحمتى.
فضیلت الگو برداری از پیامبر اکرم
پیامبر اکرم میفرمودند :نزديكترين شما به من در قيامت،
راستگوترين ،امانتدارترين ،وفادارترين به عهد ،خوش اخالقترين و
نزديكترين شما به مردم است.
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مهربانی ،نوازش و انس با کودک ،نقش مهمی در تربیت و شکوفایی
استعدادهای نهفته او دارند .رسول خداص همواره از روی محبت و
تواضع ،با بچهها رفتار میکرد .ایشان به استعدادهای فطری آنها توجه
داشت و از رنجش و ناراحتیشان سخت آزرده خاطر میشد.
در همنشینی با کودکان ،خود را همسان آنان میپنداشت و با آنها
سرگرم بازی میشد و به دیگران نیز سفارش میکرد :کسی که نزد او
کودکی است ،باید کودکانه رفتار کند.
همچنین به یاران خود می فرمود« :با کودکان مأنوس شوید و آنان
را در آغوش بگیرید».
اخالق آن حضرت نسبت به همسرانشان
مهربانی و محبت و برخورد عاشقانه و مناسبهمسرداری ،اصلی دوطرفه است؛ زن و شوهر هر دو باید درست
رفتار کنند و جایگاه خود را بشناسند .احترام و خوشرفتاری،
حقشناسی ،محبت و وفاداری در حق همسر و شریکبودن در غمها و
مشکالت او ،از نشانههای همسرداری نیکو است .چنانچه ختمالرسل
صلیاهللعلیهوآلهوسلم میفرمایند« :آگاه باشید ،بهترین شما کسی
است که نسبت به همسرانش بهتر باشد و من بهترین شما نسبت به
همسرانم هستم».
ایشان ،خود نمونه اعالی این نوع برخورد بودند و در روایت آمده
است که حتی به سایرین نیز میفرمودند« :يكديگر را به رفتار نيك 

كسی كه در آفتاب زحمت كشیده ،حق دارد در سایه استراحت كند.

با زنان سفارش كنيد ».از منظر رسول گرامی اسالم حضور مرد در
خانه تا بدانجا اهمیت دارد که فرمودهاند« :نشستن مرد پیش زن و
فرزندنش ،نزد خداوند محبوبتر است از اعتکاف در این مسجد من».
رسول رحمت ،آنچه مرد باید در خانه انجام دهد را در سه نکته
خالصه میکنند؛ سه نکتهای که حتی اگر در سرشت و طبیعت او
نیست هم باید آن را به دست آورد« :خوشرفتارى ،گشاده دستى به
اندازه و غیرتى همراه با خویشتندارى».
امنیت روحی و حمایت عاطفیزنان بیش از مردان نیازمند حمایتهای عاطفی و امنیت روانی
هستند .این نکته ریز ولی مهم ،از منظر رسول خداص دور نمانده بود.
 عاشقانه صحبتکردنعشق به همسر گرمابخش و انرژیزا و امیدآفرین است و اگر این عشق
به زبان بیاید ،تمام قلب و روح طرف مقابل ،خصوصا زنان را تسخیر
خواهد کرد؛ رسول مهربانیها در اینباره میفرمایند« :دوستتدارم
مرد به همسرش هیچگاه از قلب او بیرون نخواهد رفت ».یکی دیگر
از راههای ابراز عالقه ،نیکو خطابکردن همسر است؛ همان توصیه
عمومی اسالم (سوره حجرات ،آیه :11یکدیگر را با القاب زشت و
ناپسند یاد نکنید ).که در چارچوب خانواده نیز جریان خواهد یافت.
 قدردانی از همسرسیره و سنت پیامبرص قدردانی و یادکرد نیکو از اطرافیان بویژه
همسران شان است .ایشان در مورد حضرت خدیجه سالماهللعلیها
فرمودند« :خدیجه! دیگر کجا زنی مثل خدیجه پیدا میشود؟
زمانیکه همه مردم مرا تکذیب کردند ،او مرا تصدیق میکرد ،او
پشتیبان من در تبلیغ دین خداوند بود .برای تبلیغ دین خدا با بذل و
بخشش اموال بسیارش مرا یاری کرد .خداوند درباره او به من فرمان
داد تا این خبر خوش را به خدیجه بدهم که خداوند در بهشت برای
او قصری از زمرد مهیا کرده است که در آنجا سر و صدای آزاردهنده
و سختی رنجآوری وجود ندارد».
کمک به همسرسنت کمک به همسر و همراهی با او در خاندان عصمت ،سنتی
شناخته شده است؛ چنانچه در نقلی از امیرمؤمنان علیهالسالم آمده
است« :پیامبر وارد منزل ما شد؛ در حالیکه فاطمه در کنار دیگ
سـفر کــردم به دنبـال سـر تو
سـپـر بـودم بـرای دخـتـر تـو
چهل منزل کتک خوردم برادر!
به جـرم اینـکه بودم خـواهر تو
****
بـرای هــر بــال آمـاده بــودم
چـو کوهی روی پا استاده بودم
اگر قـرآن نـمیخواندی بـرایم
کـنار نیـزهات جان داده بـودم
****
به چشمم اشک دامن دامن توست
دلم صد پاره چون پیراهن توسـت
زیــارتــگاه رگهای بــریــده
زیـارتنامـهام زخم تـن توست
****
بـرای هــر بــال آمـاده بــودم
چـو کوهی روی پا استاده بودم
اگر قـرآن نـمیخواندی بـرایم
کـنار نیـزهات جان داده بـودم

نشسته بود و من عدس پاک میکردم .پیامبر خطاب به من فرمود:
ای اباالحسن! از من بشنو و من به جز دستور پروردگار سخنی به زبان
نمیآورم! هر مردی که به زن خود در کارهای خانه کمک نماید ،برای
او به تعداد هر موی بدنش ثواب یک سال عبادت نوشته میشود؛
عبادتی که روزهایش ،روزه و شبهایش به عبادت پرداخته باشد».
 رفتار آن حضرت با مردمامام حسنع در توصیف مجلس پیامبرص چنین میفرمایند:
«بهره هر یک از همنشینانش را ادا میکرد تا آنجا که همنشین او
گمان نمیکرد ،کسی نزد رسول خداص از او گرامیتر باشد  ...مجلس
او مجلس شکیبایی ،حیا ،راستی و امانتداری بود ،و در آن صدایی
بلند نمیشد و سخن زشتی بر زبان رانده نمیشد و خطاهای این و
آن گفته نمیشد .همه [در مجلس] او برابر بودند و با تقوا بر یکدیگر
برتری داده میشدند و فروتن بودند و بزرگترها را گرامی میداشتند
و با کوچکترها مهربان بودند و نیازمند را بر خود ترجیح میدادند و
بیگانه را پاس میداشتند».
در جایی دیگر پیرامون رفتار کریمانه پیامبرص با مردمان چنین نقل
شده است:
« [ ...رسول خداص] به هر کس میرسید ،نخست سالم میکرد و هر
کس برای خواستهای نزد او میآمد ،در انجام دادن کار وی بردباری
میکرد [تا خواستهاش برآورده شود] یا آن شخص خود منصرف
گردد .هرگز نشد که کسی دست پیامبرص را بگیرد و آن حضرت
جلوتر از طرف ،دست خود را از دست وی بکشد و چون به مرد
مسلمانی میرسید ،ابتدا با او مصافحه میکرد و چون مشغول نماز
بود و کسی در کنارش مینشست ،نماز خود را کوتاه میساخت و به
او رو میکرد و میفرمود :آیا حاجتی داری؟  ...هر کس بر وی داخل
میشد ،او را تکریم میکرد ،چنانکه گاهی لباس خود را زیر او پهن
میکرد یا او را بر جایگاه خود مینشاند .» ...
در حدیثی از سلمان فارسی چنین آمده است:
«بر پیغمبرص داخل شدم و حضرت بر بالشی تكیه كرده بود و
آن را به طرف من قرار داد و فرمود یا سلمان هیچ مسلمانی بر
مسلمانی وارد نشود كه به احترامش پشتی گذارد جز اینكه خدا
او را بیامرزد».

دوبیتیهای اربعین

میان همه چیزهای قطعی ،قطعی ترینشان تردید است.

حسین نباتعلی
همکار انبار

یقیــن دارم ز قرآن سـر بریدند
هم از دین ،هم ز ایمان سر بریدند
اگـر چـه آب ،مـهر مادرت بـود
تو را با کام عطشان ،سـر بریدند
****
ولــی کـــبریا را سـر بــریدند
ّ
امام اولیــا را ســر بــریــدنـد
گــواهی مــیدهم با کشتن تو
تــمام انبـیا را ســـر بریـدنـد
****
به دل بغض نبی را چاره کردند
عــیــال ا ...را آواره کــردنــد
ز خـنجر گشـت قـرآن آیه آیه
دوبــاره آیـهها را پاره کـردنـد
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شب چله ،یادگار نیاکان

آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و
اخترفیزیک

جشن شب چله ،جشن بزرگداشت علم در
دوران باستان است .نياكان ما ،در 7000
سال پيش ،به گاهشماري خورشيدي دست
پيدا كردند و با تفكر و تامل دريافتند كه
اولين شب زمستان بلندترين شب سال است.
هزاران سال است كه جشن شب چله در خانه
ايرانيان برگزار ميشود .اين جشن حتي در
زمان حمله مغول و تركان هم برگزار ميشد.
استمرار و ادامه برگزاري اين جشن و
جشنهاي امثال آن نشانه پيوند ناگسستني
ايرانيان امروز با فرهنگ نياكانشان است اما
آنچه باعث تعجب انسان متمدن و پيشرفته
امروزي است ،چگونگي دستيابي ايرانيان
باستان به گاهشماري است كه اين چنين
دقيق طلوع و غروب خورشيد را بررسي كرده
است.
نياكان ما هزاران سال پيش دريافتند كه
گاهشماري بر پايه ماه نميتواند گاهشماري
درستي باشد؛ پس به تحقيق درباره حركت
خورشيد پرداختند و گاهشماري خود را
بر پايه آن گذاشتند .آنها حركت خورشيد
را در برجهاي آسمان اندازهگيري كردند و
براي هر برجي نام خاصي گذاشتند .آنها
دريافتند هنگامي كه برآمدن خورشيد با
برآمدن برج بره در يك  زمان باشد ،اول
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بهار است و روز و شب با هم برابر است.
آنها مانند ما ميتوانستند در شب  6برج را
ببينند؛ از سر شب يكييكي برجها از جلوي
چشمها عبور ميكنند .برج بره سپس برج
گاو و غیره؛ آنها ميدانستند  6برج ديگر كه
ديده نميشوند در آن سوي زمين هستند و
مردماني در آنسوي زمين  6برج ديگر را
نظاره ميكنند .آنها دريافتند كه اول پاييز و
بهار روز و شب برابر و در اول تابستان روز
بلندتر از شب است .آنها گاهشماري خود را
بر اساس چهل روز تقسيم كردند .در فرهنگ
ايرانيان و نياكان ما عدد چهل مانند عدد
شش و دوازده قداست خاصي دارد .واژههاي
«چله نشستن»« ،چل چلي» و در طبرستان
واژههاي «پيرا چله ،گرما چله» نشانه اهميت
اين عدد در ميان فرهنگ ايراني است .آنها
در اصل ماه را به چهل روز تقسيم كردند و
نه ماه داشتند اما پس از مدتي اين روزها به
سي روز تغيير پيدا كرد و ماه سي روزه شد.
در شاهنامه آمده است:
نباشد بهار و زمستان پديد
نيارنـد هنگام رامـش نويد
اين بيت اشاره به گاهشماري سرزمينهاي
ديگر دارد .گاهشماري سرزمينهاي ديگر
براي بهار و فصلهاي ديگر سرآغازي نداشتند

و اين نشان ميدهد كه گاهشماري ايرانيان
همواره كاملترين گاهشماري بوده است.
گاهشماري ايرانيان تا زمان دانشمند بزرگ
خيام ادامه داشت؛ با ورود اسالم گاهشماري
قمري اعراب نيز يكي از گاهشماريهاي مورد
استفاده سرزمين ايران شد .وزرای ايراني
خالفت عباسي هر پيشنهادي را كه براي
اصالح تقويم نياكانشان مطرح ميكردند
از طرف پادشاهان عباسي رد ميشد .آنها
ميگفتند اگر تقويم شما اصالح شود باز به
آيين و فرهنگ پيشين خود بازميگرديد
اما در زمان خيام شرايط تغيير كرد .او
در سن  28سالگي هنگامي كه وارد دربار
شاه خوارزم ميشد ،شاه از جاي خود بلند
ميشد و او را كنار خود مينشاند .احترامي
كه پادشاهان به خيام ميگذاشتند باعث شد
دست او در اصالح گاهشماري ايرانيان باز
شود؛ با اصالح گاهشماري بار ديگر فرهنگ و
آيين ايراني زنده شد .سامانيان كه دوستدار
فرهنگ ايراني بودند ،دانشمندان و وزرای
ايراني را بدون ممانعت نگهبان ،ميپذيرفتند
و اين نشانه فرهنگ غني ايراني است .ما
شب چله را جشن ميگيريم تا ياد بزرگاني
همچون خيام و نياكان دورتر از خيام را
گرامي بداريم.

اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگرمحبت کنیم.

نپـتـون
آخرین سیاره سامانه خورشیدی

نپتون هشتمین و آخرین سیاره سامانه
خورشیدی است .این نام به عنوان خدای
دریا و همزاد اورانوس نامگذاری شده است.
نپتون چهارمین سیاره از نظر اندازه و
سومین سیاره از نظر جرم است.کشف این
سیاره در بین سالهای  ۱۷۹۰تا  ۱۸۴۰بر
اثر اختالالتی که در مدار اورانوس مشاهده
شد ،انجام گردید.
ویژگیها
معموال همه انسانهای روی زمین این سیاره
را به رنگ آبی میشناسند .این رنگ را گاز
متان حاضر در ج ّو نپتون پدید میآورد که
رنگ سرخ را جذب میکند و آبی حاصل
از طیف نوری خورشید است که بازتابانده
میشود.
نپتون از نظر ساختاری بسیار شبیه به سایر
سیارات گازی بخصوص اورانوس است.
تفاوتی که در ساختار سیارههایی مانند
اورانوس و نپتون دیده میشود ،به سبب
عدم حضور هیدروژن فلزی مایع است که
در عوض آن یک ساختار متراکم آب مانندی
در اطراف هسته وجود دارد .الیه بیرونیتر
نپتون متشکل از هیدروژن ملکولی مایع و
هلیوم مایع است.
اتمسفر و جو نپتون آبی رنگ است و درصد
بازتابش باالیی دارد که حاکی از وجود یک
جو غلیظ است.
برابر با نتیجه بررسیها حضور مقداری متان
نیز دراین سیاره تایید شده است؛ درکل،
ترکیبات جو این سیاره به مانند سایر سیارات
غول پیکر گازی شامل  ۸۰تا  ۸۵درصد
هیدروژن و  ۱۵تا  ۱۹درصد هلیوم است.
یک بار گردش نپتون بهدور خورشید تقریبا
 ۱۶۵سال طول میکشد و بنابراین از زمان
کشف این سیاره در سال  ۱۸۶۴تا کنون،
تنها یک بار به دور خورشید گردیدهاست.
دوره تناوب نجومی این سیاره ۱۶۴٫۷۹سال
است .از زمان کشف نپتون تاکنون فقط
۷۵درصد مدار خود را طی کرده است .دوره
تناوب چرخشی نپتون۱۷ساعت و ۵۰دقیقه
است.
سرعت گریز از جاذبه این سیاره در حدود
 23کیلومتر در ثانیه است .نپتون دارای دو
قمر بزرگ به نامهای نرئید و تریتون است و
تعداد بسیار زیادی اقمار کوچک نیز دارد.

پیش از این انتظار میرفت که نپتون از نظر
جوی آرامتر از اورانوس باشد ولی ماموریت
وویجر  ۲نشان داد که بادهای نپتون بسیار
بسیار شدید هستند .سرعت این بادها به
 ۶۴۰کیلومتر در ساعت میرسد.
ج ّو و آبوهوا
 ۷۴درصد هیدروژن۲۵ ،درصد هلیم و
حدود یک درصد متان جو نپتون را تشکیل
میدهند؛ به دلیل وجود متان در ج ّو سیاره
که به شدت نور قرمز را جذب میکند ،نپتون
این رنگ آبی دلنشین را به خود گرفتهاست.
جوی از هیدروژن ،هلیم و متان ،گوشتهای
از آب یخ زده ،متان و آمونیاک و هستهای
از سنگ سیلیس ساختار نپتون را شکل
میدهد.
آشفتهترین بخش ج ّو نپتون در نیمکره
جنوبی آن ،یعنی جایی است که پدیدهای
به نام لکه سیاه بزرگ قرار دارد .این لکه که
هم اندازه کره زمین است ،از بسیاری جهات
شبیه لکه سرخ مشتری است ،با این فرق که
بیشتر از لکه سرخ در اندازه و شکل آن تغییر
به وجود میآید.

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ،این آزادی ماه است که او را پایبند میکند.

قمرها و حلقهها
وویجر ۲دستکم پنج حلقه برای نپتون
کشف کرد .این حلقهها دور تا دور سیاره
قرار دارند و در بعضی قسمتها پهن و در
بعضی قسمتها باریک هستند .احتمال دارد
بین حلقهها مواد غباری رقیقی وجود داشته
باشد .این حلقهها در فاصله ۲۷۰۰۰تا۳۸۵۰۰
کیلومتری به دور نپتون میچرخند.
مدتها دانشمندان تنها دو قمر از قمرهای
نپتون را پیدا کرده بودند .تریتون بزرگترین
ماه نپتون ،در سال  ۱۸۴۶توسط ویلیام السل
و نریید در سال  ۱۹۹۴توسط جرارد کوییپر
کشف شدند؛ به این دلیل که گردش این
دو قمر مهم نپتون بر خالف گردش محوری
نپتون به دور خودش است ،دانشمندان بر
این باورند که این دو قمر پس از به وجود
آمدن منظومه شمسی به اسارت این سیاره
درآمدهاند .وویجر ۲شش قمر دیگر را برای
نپتون کشف کرد و امروزه نیز به وسیله
تلسکوپهای زمینی پنج قمر جدید نیز برای
نپتون کشف کردند و حاال نپتون دارای 13
قمر است.
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قلعه کنگلو یکی از دور افتادهترین و آبادترین
قلعههای سواد کوه بوده و در  ۲۰کیلومتری
جنوب شرقی دوآب ،شرق شهر پل سفید و
در اراضی دهستان راستوپی و خطیرکوه ،در
مجاورت روستای کنگلو قرار دارد.
قلعه کنگلو به فاصله تقریبی  ۲۰کیلومتری
در جنوب شرقی دوآب در شهرستان سوادکوه
در نزدیکی روستای کنگلو روی صخرهای
قرار دارد .نمای خارجی قلعه را یک بازوی
عظیم سنگی تشکیل میدهد که در قسمت
میانی و طرفین آن ،برجهای دیدهبانی تعبیه
شده است .فضای داخلی این قلعه با توجه
به بقایای آن ،مدور و در دو طبقه ساخته
شدهبود که قسمت عمده آن از بین رفته و
در حال ویرانی است .عمده مصالحی که در
ساختمان قلعه به کار رفته عبارتند از سنگ
الشه با مالت آهک و سنگریزه.
مسیر دسترسی به آن بعد از عبور از رودخانه
آریم و دوراهی چاشم ۱۶ ،کیلومتر طول
دارد .محل احداث آن نیز بر سر کوهی
منفرد و سنگی بر لب آب آریم تنگه میباشد
و اختالف ارتفاع آن با راه آهن دوآب ۱۱۸۴
متر است.
قلعهای که یک هسته مرکزی و دو بازو دارد
و شکل یک عقاب را در ذهن همگان تداعی
میکند.سایه بالهایش مانند بازوهایی است
که میخواهد همهچیز را در حمایت خود
بگیرد و مانعی باشد برای جلوگیری از رانش
هسته مرکزی دژ.
این قلعه در استتار طبیعی باالی دره باستانی
آرم و در شکاف بخشی از رشتهکوههای
البرز در سوادکوه قرار دارد و همین یکی
از دالیلی بوده که از دستبرد و تجاوز
بیگانگان و غارتگران در امان مانده است.
دژ کنگلو از پالن منحصربهفردی در میان
قالع و استحکامات دفاعی ایران برخوردار
است که با بهرهگیری از تکنیکهای بومی
البرز ساخته شده و دارای معماری اشکانی-
ساسانی است .فرم طاقهای این قلعه قابل
قیاس با غار دژ اسپهبد خورشید در همین
منطقه و قلعهدختر فیروزآباد ،کاخ سروستان
و مجموعه تخت سلیمان در دیگر نقاط ایران
است.
قلعه کنگلو زمانی در سه طبقه احداث
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قلعه کنگلو
عقاب مازندران

تهرانگردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

تماشاگه زمان (خانه حسین خداداد) که به
نام «موزه زمان» هم شناخته میشود یک
خانه تاریخی مربوط به دوره قاجار است و
در تهران ،خیابان ولی عصر ،خیابان زعفرانیه،
نبش چهارراه پرزین بغدادی واقع شده است.
«تماشاگه زمان» مجموعهای از ابزارهای
زمانسنجی و گاهشماری است که در
محوطهای به گستره  ۵۰۰۰مترمربع و

شده بود اما با توجه به از بین رفتن بخش
اعظمی از معماری طبقه سوم ،کار کاوش در
فضاهای طبقه دوم به روش ارگانیک آغاز
شد .در این طبقه سه فضا ،یکی در وسط به
شکل مستطیل و دو دیگر به شکل نیم دایره
در دو طرف آن کشف شد و حفاری آنها تا
روی کفی از جنس مالت گچ که در نتیجه
پر نمودن طبقه اول احداث شدهاست ،ادامه
یافت.
براساس شواهد ،این قلعه در عهد ساسانی
به عنوان عبادتگاه مورد استفاده بوده است.
برای دیدن این قلعه ،باید سری به مازندران
بزنید و حدود  ۷۰کیلومتر از قائمشهر به
سوی فیروزکوه بروید؛ در مسیرتان از سه
راهی خطیر کوه که چند کیلومتر بعد از
دوآب است ،میگذرید .در سمت چپ،
جادهای فرعی به طول  ۱۴کیلومتر وجود
دارد که از خطیر کوه آغاز و به دو راهی
روستای چاشم-کنگلو منتهی میشود.
در سمت چپ بعد از عبور از پل سیمانی
جدیداالحداث ،راه پرپیچو خم و صعبالعبور
روستای کنگلو شروع میشود .این جاده را
باید پیاده طی کنید.
می توانید در نزدیکی روستای
کنگلو و در مکانی که قلعه از دور
خودنمایی میکند کمی استراحت
کنید و دوباره مسیرتان را تا قلعه
پیش ببرید .این قسمت از مسیر
حدود  ۴۰۰متر با شیب مالیم
سرازیر است و سپس با یک
سرباالیی صد متری به قلعه ختم
میشود .ورودی روبهروی قلعه

تماشاگه زمان
عمارتی با زیربنای  ۷۰۰مترمربع سازماندهی
شده است .این موزه به عنوان نخستین موزه
ساعت در ایران شناخته میشود.
در داخل ساختمان موزه که از دو طبقه
تشکیل شده ،سیر تکامل انواع ساعتهای
مکانیکی متعلق به سدههای هفدهم تا
بیستم میالدی در معرض نمایش قرار گرفته
است ،ساعتهایی نظیر ساعت شاهینی،
آونگی ،رومیزی ،دیواری در این بخش
قرار دارند .در طبقه دوم موزه ساعتهای
جیبی معمولی و ساعتهای جیبی سفارشی
متعلق به شخصیتهای تاریخی و سیاسی،
ساعتهای ویژهای چون ساعت کارت زنی،

شیفت نگهبانی ،ساعت کشتی و همچنین
ساعتهای مچی در انواع دستبندی و دو
زمانه به چشم میخورد .در بخش تقویمها
نیز گاهنامههای ایرانی ،به عالقه مندان ارائه
شده است.
در محوطه این تماشاگه ساعتهای نخستین
مانند ساعت آفتابی ،ساعت شنی ،ساعت آبی
و ساعت سوختی قرار گرفتهاند؛ در درون
عمارت نیز ساعتهای مکانیکی دیواری،
رومیزی ،جیبی و مچی قرار گرفتهاند.
همچنین بخشی از عمارت به اسنادی دربارهٔ
گاهشماری جاللی و پیشینه آن در ایران
اختصاص یافته است.

مسدود است و راه ورود سمت راست و زیر
یکی از دو بال قلعه قرار دارد .قلعه از جنوب
با شیب  ۹۰درجه و گاهی با شیب منفی،
منتهی به درهای میشود که عمق آن حدود
 ۳۵۰متر است.
ضلع جنوبی چشماندازی وسیع به جاده
دوآب-شهمیرزاد-سمنان دارد و احتماال در
قدیم از این نقطه منطقه را کنترل میکردند.
بنابراین میتوان حدس زد که قلعه از
موقعیت استراتژیک حساسی برخوردار بوده
است .ضلع جنوبی هم به دلیل ختم شدن به
دره نیازی به دیوار نداشته است.
کنگلو در زبان محلی مازندرانی به کنگلی
هم معروف است و کنگلی در زبان مازندرانی
به زنبور گفته میشود و شاید به دلیل
اینکه کندوی زنبور عسل همیشه یادآور
و الهامبخش دژ و قلعه است ،قلعه کنگلو
هم اینگونه تشبیه و نامگذاری شده است.
همچنین واژه «لی یا لو» در زبان مازندرانی
به معنی غار یا شکفت است مانند اسامی
غارهای پلنگ لی ،دیولیِ ،زلی و غیره که در
البرز دیده میشوند.

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ،جستجوی آن در جای دیگر کار بیهودهای است.

سوالهای هرکس بیش از جوابهایش او را میشناساند.
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اخالقمدا ری
forsatnet.ir

یک سازمان از افرادی تشکیل شده که
در زمینههای مختلف و منافع مشترک
با یکدیگر همکاری میکنند .کارمندان،
بهعنوان اعضای تشکیلدهنده یک سازمان،
موظف هستند نهتنها اصول و قوانین سازمان
را رعایت کنند بلکه برخی کدهای رفتاری
و اخالقی را رعایت کنند .هر سازمان بنا
بر قوانین و مقررات و ویژگیهای شخصیتی
کارکنانش ،اخالقمداری ویژهای دارد .برخی
سازمانها اخالقمدارتر و برخی کمتر پایبند
اخالق سازمانی هستند.
«برایان هیل» ،کارشناس امور مدیریت
سازمان ،در مقاله جدیدش در نشریه
نیوزویک ،معتقد است :سازمانی که به دنبال
ایجاد رابطه وفادارانه بین سازمان و مراجعین
است و کارکنان قوی و باتدبیر را درکنار
محیط کار مثبت و بدون هنجارشکنی
میخواهد ،باید به بخش اخالقمداری در
سازمان توجه کند.
مزایای اخالقگرایی در سازمانها
چیست؟
دونالدسون و دیویس در کتاب «اخالق در
کسب و کار» مزیتهای عمده اخالقمداری
سازمانی را به چند دسته اصلی تقسیم
کردهاند:
 بهبود جامعه :در بسیاری از سازمانهاو شرکتهایی که اخالق مدار نیستند ،از
افراد کمسن و سال یا کمتوان ،بهشدت
بهرهکشی میشود یا ساعات اداری ،بیش
از ساعت کاری قانونی است؛ در نتیجه این
رفتار ناعادالنه ،موجب میشود بیاخالقی
در جوامع نهادینه شود.
 پیشرفت متد رهبری :در سازمانهاییکه اخالقگرایی جزو اصول قوانین سازمانی
تعریف نشده ،رهبری نیز پیچیدهتر و
دشوارتر خواهد شد .اخالقگرایی در
سازمانها ،روابط را صمیمانهتر و در نتیجه
پیشبرد اهداف رهبری را تسهیل میکند.
 افزایش بهرهوری :شگفتانگیز استکه قدرت اخالقگرایی در سازمان حتی در
حوزه راندمان کاری افراد منعکس میشود.
اخالقگرایی باعث میشود کارکنان احساس
بهتری نسبت به خود و شغلشان پیدا کرده
و در نتیجه با رغبت بیشتری کار کنند
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اخالقمداری سازمان
مولفهای مثبت و موثر

 رشد کارکنان :زمانی که معیارهایخوب و بد و درست و غلط در سازمان
تعریف شدهاند ،ارزیابی از شاخصههای
پیشرفت کارکنان سادهتر میسر میشود و
در نتیجه زمینه برای رشد پلکانی کارکنان
مساعدتر است.
 کاهش جرم و تبعیت از قانون:برنامههای استراتژی اخالقی ،مانند عاملی
پیشگیرانه در برابر انواع جرایم عمل
میکنند؛ در واقع سازمانهایی که نظام
اخالقی محکمتری دارند ،کمتر درگیر
پروندههای بزهکارانه یا فساد اداری کارکنان
میشوند.

اینکه اخالقگرایی از دید سرمایهگذاران
مختلف ،یک امتیاز مثبت تلقی میشود،
به نظر میرسد میتواند یک عامل محرک
برای تمایل سرمایهگذاران به همکاری
با یک سازمان مشخص باشد .تحقیقات
والاستریتژورنال در طول دو دهه گذشته
نشان میدهد ،سازمانهای اخالقمدار ،در
زمینه مشتریمداری یا به عبارتی وفاداری
به مشتری نیز موفقتر و محبوبتر بودهاند.
راهی برای اندازهگیری اخالقمداری در
سازمانها وجود دارد؟
اندرو کروین ،استاد دانشگاه بازرگانی یورک
و نویسنده کتاب «اخالق و تجارت» معتقد

 برنامههای اخالقی و موجی ازبرنامههای مثبت :رعایت برنامههای
اخالقمحور در سازمان ،میتواند مولد
مدیریت کیفیت بهتر ،مدیریت استراتژیک
قویتر و مدیریت ارتباطات منظمتر باشد.
 ترویج تصویر عمومی قویتر:سازمانهایی که برنامه اخالقی منظم دارند
از دید عموم مردم و افرادی که از بیرون
به سازمان نگاه میکنند نیز قویتر ،قابل
اعتمادتر و پربازدهتر ارزیابی میشوند.
چرا اخالقگرایی در سازمان مهم است؟
فارغ از مزایای متعدد ،اخالقگرایی در
سازمان ،باعث بهبود تصویر بهنجاری
میشود که هر سازمان سالم باید به آن
دست یابد .جوایز متعدد بینالمللی در
زمینه اخالقگرایی وجود دارند برای مثال
انجمن بینالمللی کسب و کار آمریکا،
ساالنه از 100شرکت بینالمللی برتر در
زمینه اخالقگرایی تقدیر میکند.
این تقدیر نهتنها برای سازمان بلکه
حتی برای کشورها هم مثبت است و
پلهای ارتباطی بین شرکتهای جهانی
را قویتر میکند .همچنین با توجه به

است برای اغلب مصرفکنندهها و به عبارتی
جامعه ،میزان اخالقگرایی در سازمانها
خصیصهای مهم است .مساله وقتی پیچیده
میشود که بدانیم ،برخی بیاخالقیها
در یک کشور در کشوری دیگر چندان
غیراخالقی ارزیابی نمیشود؛ به عبارت
دیگر ،نظام ارزشگذاری در سازمانها
چندان یکدست نیست؛ در برخی کشورها،
فساد اداری ،رشوهخواری و غیره چنان
زیاد است که وجود این عوامل ،چندان
نگرانیبرانگیز نیست.
اما بهطورکلی برای تشکیل یک نظام
اخالقی در درجه اول باید استراتژی منظم
ارزشی و اخالقی تدوین کرد ،سپس با
کمک ابزارهای مختلف (پرسشنامه،
مصاحبه ،بررسی پیشرفت شغلی و غیره)
به اندازهگیری میزان اثربخشی این قوانین
در سازمان پرداخت ،باید در نظر داشت
هر سازمان روشی ویژه برای ارزیابی دارد؛
برای مثال معمولترین شیوه برای ارزیابی
در شرکتهای کوچک و مشتریمدار،
بررسی میزان رضایت مشتریها با کمک
پرسشنامه است.

زندگی میتواند فوق العاده باشد ،اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذارند.

فرهنگ و هنر

fa.wikishia.net

چاووش خوانی
تندیس چاووش خوان در میدان دروازه عراق سبزوار

چاووشخوانی ،رسم شعرخوانی به آواز با آدابی خاص در بدرقه و
استقبال حجگزاران و زائران .چاووشان در ایام خاص موسم حج یا
زیارت عتبات عراق و مشهدالرضاع ،میان شهرها و روستاهای ایران
میچرخیدند و با آداب و رسومی خاص مردم را از سفر و حرکت
کاروان با خبر و به حج یا زیارت ترغیب میکردند .آنان افزون بر
چاووشخوانی ،کارها و وظایف دیگری نیز بر عهده داشتند .مهمترین و
معروفترین مضمون اشعار چاووشی دعوت مردم به سفر زیارتی است
که معموال برای زیارت مزار امام حسینع با این مصراع آغاز میشود:
«هر که دارد هوس کرب و بال بسم ّ
الل» و به یک تا  4مصراع صلوات
ختم میشود.
از پیشینه این رسم اطالع چندانی در دست نیست .برخی کوشیدهاند
میان این رسم با آیین سوگ سیاوش شباهتی بیابند.
چاووشخوانی غالبا بهصورت تکخوانی و گاهی بهصورت گفتوگوی
چاووشخوان با نوچهها اجرا میشد و در برخی موارد ،بدرقهکنندگان
و زائران نیز با چاووشخوان همآوایی میکردند؛ در همه این اشعار ،در
پایان هر بیت یا هر بند ،چاووشخوان حاضران را به ذکر صلوات دعوت
میکرد که در حکم بیت ترجیع بود.
چاووشخوانان افرادی خوشصدا و آشنا به اشعار مذهبی و مدایح و
مراثی بودند و هنگامی که کاروانی قصد سفر به حج یا زیارت عتبات
داشت ،با خواندن اشعار در کویها و محلهها مردم را مطلع و آنان را
برای پیوستن به کاروان تشویق میکردند .چاووشان به این منظور،
در محل تجمع مردمَ ،علَمی برپا میکردند و با بیرقی سبز یا سرخ بر
دوش ،سوار بر اسب یا پیاد ه تا چند روز در شهر و ده میگشتند و
اشعار ویژهای را با صدای بلند میخواندند .هنگام بازگشت کاروانها،
چاووشخوان خبر نزدیک شدن کاروان را به مردم میداد و در مراسم
استقبال از زائران نیز چاووشخوانی میکرد.
دسته دیگری از چاووشان در سفر همراه کاروان بودند و در کنار کار
چاووشخوانی -که در تمام سفر ادامه مییافت -راهنمای حرفهای
زائران بودند.
هر زائر ،به تناسب وضع مالی و مقام اجتماعی خود ،در ازای این خدمات
مبلغی به چاووشان میپرداخت .برخی چاووشان از نوجوانی وارد این کار
میشدند و با طی مراحل نوچگی ،خواندن از روی متن ،خواندن از حفظ
و همراهی با چاووشخوان ،مهارت مییافتند .اهل این حرفه پوشاک و
ابزار ویژهای نداشتند ولی معموال شال سیاهی را حمایل سینه میکردند
و سادات ایشان نیز شال سبزی بر گردن میانداختند.
از نظر موسیقایی ،مقام چاووشی از جمله مقامهای سازی و آوازی است

که به واسطه موسیقی تعزیه ،جایگاه خود را در موسیقی محلی برخی
ی از جمله مازندران تثبیت کرده است .اشعار چاووشخوانان
نواح 
عامیانه است و به همین سبب ،استحکام و ظرافت چندانی ندارد و
گاهی از نظر وزن و قافیه و انشا نیز دارای مشکالتی است .این اشعار
معموال سراینده مشخصی ندارند و دخل و تصرفهای بسیاری در آنها
راه یافته است.
با وجود مشابهت مضمون شعرهای چاووشی با سایر اشعار راجع
به منقبت یا عزاداری اولیا ،در هر سفر زیارتی بر مضامینی تاکید
میشود که با مقصد زائران مناسبت دارد .چاووشان گاه به اذانگویی،
تعزیهخوانی یا مداحی اولیا در جشنهای غیردینی نیز میپرداختند.
در برخی مناطق ایران ،از جمله در استان سمنان و خراسان ،گونه
دیگری از چاووشیخوانی مذهبی مالحظه میشود که با سنت زیارت
ارتباط مستقیمی ندارد اما به گونهای رمزی و استعاری با مفهوم حرکت
کاروان امام حسین به کربال مرتبط میشود ،چنانکه در بیرجند به
مناسبت سالروز ورود اهل بیت امام حسینع به کربال ،چاووشخوانی
میکنند و از نزدیک شدن ایام عزاداری محرم و رسم َعلَمبندان خبر
میدهند و در حین بستن علم نیز اسفند دود میکنند و چاووشی
میخوانند و طبق معمول ،مردم نیز در پایان هریک از ابیات چاووشی
صلوات میفرستند؛ در بیرجند و میبد ،چاووشخوان درون نخلی
که بر دوش مردم حمل میشود ،مینشیند و چاووشی میخواند؛ در
مراسم آیینی «شمع و چراغ» در شبهای شهادت امامان حسن و
حسین علیهما السالم در تکیه بیدآباد شاهرود ،پس از خواندن خطبه
و دعا ،چاووش اشعار (دوازدهبند) محتشم کاشانی را درباره واقعه کربال
و رثای شهدای آن میخواند و حضار در پایان هر مصراع صلوات
میفرستند .شغل چاووشی در تکیه بیدآباد شاهرود موروثی است؛
در نوشآباد کاشان نیز کسی با عنوان «چاووشخوان» در روز عاشورا
سوار بر اسب پیشاپیش تعزیهخوانان ،چاووشی میخوانده است.
چاووشی خوانی هنوز در شهرها و روستاهای ایران با تفاوتهایی
نسبت به گذشته مرسوم است .این رسم امروزه در خواندن شعر در
وقت بدرقه و بیشتر در استقبال و گاه حین سفر خالصه میشود .در
شهرها چاووشیخوانان که مداحان مذهبیاند ،همراه بدرقهکنندگان
یا استقبالکنندگان ،اشعار چاووشی را همچون گذشته به آواز و بدون
ساز میخوانند .رسم چاووشی هنگام استقبال از حاجیان ،غالبا در
سه جا ،ایستگاههای پروازی ،چند کیلومتر بیرون شهرها یا در کوی
و خیابان محل سکونت آنان برگزار میشود و همراه شادی ،دودکردن
اسپند ،قربانی و گالب افشانی است.

سعی کنید مدت احساس منفی یا ناخوشایند را کاهش دهید.
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مشاهیر
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دکتر مسیح دانشوری
اولین متخصص ریه در ایران

دکتر مسیح دانشوری درسال  1278در نیشابور به دنیا آمد .وی
تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رساند و سپس جهت ادامه
تحصیل به فرانسه رفت .پدر دكتر مسيح دانشوري از اهالي نيشابور،
پزشکی برجسته ،مشهور و ملقب به «حافظ الصحه مجدالحكماء» بود.
سه سال بعد از تولد مسيح ،خانواده وي از نيشابور به ترشيز (کاشمر)
ميروند و در آنجـا سكونت ميگزینند .مسيــح تا كــالس ششم
دبستان در ترشيز تحصيل ميكند و بعد پدرش وي را براي ادامه
تحصيل به مشهد ميفرستد .بعد از دو سال تحصيل در مشهد ،مسيح
دانشوري به تهران میرود و در مدرسه «سن لوئي» تحصيالت خود
را تا  17سالگي ادامه ميدهد.
مسيح در همان سال به پدر خود اصرار کرد كه بايد در رشته طب
تحصيل كند و براي اين كار بايد به فرنگ برود .پدرش وي را در سال
 1302به فرانسه فرستاد تا در رشته طب به تحصيل ادامه دهد.
دكتر مسيح دانشوري پس از خاتمه تحصيالت در رشته بيماريهاي
ريوي و سل از فرانسه مراجعت کرد و بيمارستان مسيح دانشوري
فعلي را محلي مناسب براي تبديل به يك مركز استراحت و درمان
بيماران مبتال به سل يافت و در اين زمينه تالش فراواني كرد و در
 26مرداد ماه  1316شمسي اين مركز رسما به عنوان آسايشگاه سل

شاهآباد افتتاح شد .پس از آن دكتر مسيح دانشوري به معالجه و درمان
بيماران مبتال به سل پرداخت و در اين راه زحمات فراوانی کشید.
به نظر میرسد دکتر پس از مراجعت به ایران ،با توجه به کوچک
بودن شهر کاشمر و از سوی دیگر احساس اینکه در پایتخت بیش از
شهرستان به وجود او نیاز است در تهران ماند و به مداوای بیماران
مشغول شد.
از جمله بیمارانی که با تالش وی از مرگ نجات یافتند ،شخصی به نام
«رزاقمنش» بود که از ثروتمندان پایتخت به شمار میآمد؛ لذا پس
از بهبود با کمک یکدیگر بیمارستان رزاقمنش را در تهران احداث
نمودند .وی در تاسیس چند بیمارستان دیگر همچون بیمارستان
بوعلی و بیمارستان فیروزآبادی نقش محوری داشت.
مسیح دانشوری سرانجام در سال  1347در تهران درگذشت و در
همانجا به خاک سپرده شد.

دکتر جالل بریمانی
پدر نورولوژی مدرن ایران

دکتر جالل بريماني متولد  1308در شهر ساري و داراي گواهينامه
تحصيالت تخصصي در رشته علوم اعصاب و روان از دانشگاه پاريس
بود.
او در دبستان سيروس شهر ساري تحصيالت ابتدايي را شروع كرد و
به سفارش پدرش زبان عربي با صرف و نحو و قرآن را نزد همسايه
روحانيشان فراگرفت؛ بعد كه پزشك شد ،ايشان روحانيون مشهوري
مانند مرحوم عالمه اميني را به وی معرفي كردند .عالمه اميني هم
گاهي گوشهاي از زحمات خود در مورد تاليف الغدير را به او نشان
ميداد .او در فراگيري زبان عربي و قرائت قرآن پيشرفت خوبي داشت.
او دوره متوسطه را در دبیرستان البرز تهران گذراند و در سال 1328
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برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در سال  1329موفق به اخذ
گواهینامه  pcbاز دانشگاه علوم پاریس شد  .
در سال  1334تحصیالت طب عمومی را در پاریس به پایان رساند
و در سال  1339موفق به اخذ گواهینامه تخصصی در رشته علوم
اعصاب و روان از دانشگاه پاریس شد.
در سالهای تحصیل طب و تخصص در كنكور دشوار اكسترناي
بيمارستانهاي پاريس قبول شد و جايزه و مدال علمي (نقره) از
دانشكده پزشكي پاريس گرفت .پاياننامه خود را كه كتاب قطوري
است ،در نارسایی هيپوفيز و اختالالت الكتريكي مغز گذراند .دکتر
بريماني پس از گذراندن دوره تخصصي اعصاب و روان چند دوره
ويژه ديگر را نيز گذراند و به عضويت رسمي يا افتخاري چندين
انجمن پزشكي فرانسه درآمد. .دکتر بریمانی همچنین موسس مرکز
تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
جالل بريماني در كنار تدريس و تحقيق به ادبيات عالقه داشت و
گاهي به سرودن شعر مبادرت ميورزید؛ از ایشان در اين زمينه
مقاالت و كتابهاي فراوانی به جای مانده  است.
از آثار ایشان می توان این موارد را نام برد :تاليف بيش از 200مقاله به
فرانسه ،انگليسي و فارسي در رشتههاي اعصاب ،روان ،نورو فيزيولوژي
باليني و ادبيات ،تاليف كتاب در آسمان ادب ،تاليف كتاب تاريخ
روابط پزشكي ايران و فرانسه به زبان فرانسه و ترجمه به فارسی.
این استاد عالی مقام سرانجام در اسفند  1390درگذشت.

آدم بدبین کسی است که بین بد و بدتر ،هر دو را بر می گزیند.

خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

ریسک و رفتارهای خطرناک در کوهنوردی
در کوه لحظهای میایستی...
تا نیمههای راه آمدهای و شرایط را نامطلوب
میبینی ...تصمیمگیری برایت دشوار میشود
«بروم یا برگردم»..
نمیدانی باید برگردی یا به پیش بروی...
گاه ،به صعود ادامه میدهی و گمان میکنی
اگر قله را صعود نکرده برگردی ،در اذهان
دیگر کوهنوردان سرخورده شوی...
صعود به چه قیمتی؟!
وقتی پای جان در میان باشد ،چه اصراری
بر صعود است...
باور کنید کسی شما را پهلوان و قهرمان و
پلنگ کوهستان و غیره نمینامد! بلکه لقب
یک انسان بدون فکر ،محترمانهترین نامی
است که برای خود دست و پا میکنید.
برخی اصرار بر صعود یک روزه زمستانه را
دارند؛ با خودتان چه فکری کردهاید .مگر
نمیدانید که رأس ساعت  ۱۴هرجا که
هستید باید برگردید پس لجاجت و پافشاری
بر صعود یک روزه و احتماال شکاندن شاخ
رقیبان ،برای چیست؟!
فقط با اندکی «تعقل» میتوان جلوی این
رفتارهای انتحاری را تا حدود زیادی گرفت و
بر شیرینی صعود افزود.
ریسک اما  180درجه با رفتار انتحاری فرق
میکند؛ به عنوان مثال شما در طول مسیر

صعود زمستانه به دماوند هستید ...این شما
هستید که تصمیم میگیرید از دره یخار
بروید یا از جبهه جنوبی.
گرچه هردوی آن خطرناک است و نیاز به
فراگیری نکات آموزشی خاص دارد اما صعود
از یخار خطرش بسیار بیشتر است؛ یا اگر
در صعود زمستانه به قله کولجنو هستید...
اینکه شما از تیغه الماسگون آن صعود کنید
یا از مسیر شست خدا ،بر عهده خودتان
است.
در حالی که هر دو مسیر مخاطرات و
سختیهای خاص خود را دارد اما مسیر تیغه
تا حدود زیادی نیاز به خطر بیشتری دارد.
حال که تفاوت بین ریسک و رفتارهای
انتحارگونه در صعودهای زمستانه را
فهمیدیم ،پس کمی بیشتر فکر کنیم.
به آن لحظه بیندیشید که کانون گرم
خانواده که مهمترین رکن زندگی هر کسی
است منتظر شمایند ،ساعتها به فکر بودن
در کنار شما هستند و خواهند ماند؛ اکنون
«تصمیم با شماست».
مراقب زانوهایتان در برنامههای
کوهنوردی باشید
زانوها از قسمتهای آسیب پذیر بدن
میباشند و آسیب آنها میتواند بسیار
ناتوانکننده باشد؛ به همین جهت الزم

كساني كه به بيداري خداوند اعتماد دارند آسوده تر ميخوابند.

است در کنار سایر قسمتهای بدن توجه
ویژهای به سالمت آنها در اجرای برنامههای
کوهنوردی داشته باشید.
برای سالمت زانوهایتان چند نکته زیر را
همیشه در برنامههای کوهنوردی در نظر
داشته باشید.
 وزن ایده آل خود را حفظ کنید. از استراحت طوالنی مدت بپرهیزید و درحد ممکن فعال و ورزشکار باشید.
 در صورت بروز هر گونه عالیمی از زانو درداز مشورت پزشکان متخصص بهرهمند شوید.
 ورزشهای هوازی مانند پیادهروی ودوچرخه سواری و کوهپیمایی را در برنامه
روزانه خود قرار بدهید.
 در برنامههای کوهنوردی از باتوم استفادهنمایید.
 از فعالیتهایی مانند دویدن و جهش درسراشیبی همچون کوهنوردی در بازگشت
که فشار زیادی به زانو وارد میکنند اجتناب
کنید.
کفش مناسب و استاندارد کوهنوردیبپوشید.
 اجسام سنگین (همچون کوله پشتیسنگین) در مسیرهای طوالنی حمل
نکنید .
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کالردشت زیبا

عباس دلفان
منشی

دلنوشته

ایرج درستکار
همکار نقلیه

آشپزخاهن

آش شلغم شیرازی

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

آن قدر از تو دور میشوم...
تا نتوانی در قطرههای اشکت
غرقم کنی...
دیگر تو را نفس نمیکشم...
در زیر باران نگاهت خیس نمیشوم...
دیگر نخ بادبادک قلبم را پاره کردم...
تا در آسمان چشمانت نرقصانی مرا...
دستان باد را محکم گرفتم...
تا دور کند مرا از طوفان نگاهت...
دیگر در سایه پنهان می شوم...
تا برق چشمانت نسوزاند مرا...
آن قدر در خودم گم میشوم...
تا فقط در گریه پیدایم کنی...
تا انتهای رویاهایم ...از تو دورمیشوم...دور...دور...

شلغم                    500گرم
برنج                     100گرم
گوشت چرخ کرده    200گرم
لپه                         50گرم
نعناع خشک              2قاشق چایخوری
پیاز بزرگ                 2عدد
زردچوبه              نصف قاشق چایخوری
روغن ،نمک و فلفل     به اندازه دلخواه
برای تهیه آش شلغم ابتدا پیازها را پوست
بگیرید و بشورید و آنها را رنده کنید و
در کاسهای بریزید و گوشت گوسفند یا
گوسالهای که از قبل در چرخ گوشت چرخ
کردید را به پیاز در کاسه اضافه کنید و
نمک و فلفل به مقداری که تمایل دارید
روی گوشت بپاشید و مواد را ورز دهید تا
کامال با هم مخلوط شوند و با کف دست به
اندازههای کوچک به شکل توپ در بیاورید
و در قابلمه کمی روغن مایع بریزید و زیر

شعله را کم کنید تا به مرور زمان داغ شود
سپس گوشتهای توپی شکل را در روغن
کمی سرخ کنید تا رنگشان تغییر کند.
سپس لپهها را در قابلمه بریزید و  4تا  5لیوان
آب داغ به آن بیفزایید و اگر سرماخوردگی
ندارید زردچوبه را نیز اضافه کنید و 10دقیقه
بگذارید با شعله نسبتا زیاد لپهها و گوشت
خوب بپزند؛ در این مدت شلغمها را پوست
بگیرید و بشویید و نگینی یا مربع شکل خرد
کنید سعی کنید نه خیلی بزرگ باشد نه
خیلی ریز ،بلکه به حدی خرد کنید که در
آش مشخص باشد .برنج را بشویید و آب آن
را بیرون بریزید و برنج و شلغم را به مواد
اضافه کنید و حرارت را مالیم کنید و هر

همکاران عزیز

صعود

حسب االمر ریاست محترم بیمارستان ،قرار شده 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.

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 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).
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مشترکان عزیز ندای فارابی

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

همکاران گرامی

Neda-farabi@tums.ac.ir

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نميكند.

 10دقیقه یک بار به قابلمه سری بزنید و
مواد را هم بزنید؛ زمانی که از آش چشیدید
و احساس کردید که کامال مواد آش پخته
است ولی طعم دلخواه شما نیست میتوانید
به آش ،نمک و فلفل مجددا اضافه کنید.
پس از  5دقیقه اگر لعاب دلخواه شما را
داشت زیر شعله را خاموش کنید و اگر تمایل
دارید آش شما غلیظ و کم آب باشد زمان
بیشتری به آش بدهید تا غلیظ شود.
در آخر در تابهای کوچک مقداری روغن بریزید
و نعناع خشک را در آن سرخ کنید و آش شلغم
را در کاسهای بریزید و نعناع خشک تفت داده
شده در روغن یا پیاز داغ و یا هر دو را روی آش
بریزید و نوش جان کنید.

يك دوست خوب ميتواند پادزهر پنجاه دشمن باشد.

فرزندان عزیز خانواده فارابی
به دلیل عدم استقبال شما
نازنینان ،صفحه مربوط به
فرزندان فارابی حذف گردید
و از این پس صفحه آخر
نشریه به انتشار تصاویر شما
تعلق خواهد داشت.
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پارسا فرهادی فرزند خانم اکبری حاجی

مهرسا و امیررضا فرزادیکیا فرزندان خانم زهرا همتی
یسنا حبیبی فرزند آقای میکاییل حبیبی

دل آرای عمادین فرزند خانم سمیرا جاوید
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النا حبیبی فرزند خانم نورانی
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دینا حسینی اکبرنژاد فرزند خانم ساناز جلیلوند

کیان شفیقنژاد فرزند آقای بهزاد شفیقنژاد
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