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برای مشاهده نسخه الکترونیک و آرشیو نشریه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
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سرمقاهل

دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییسبیمارستان

گزارش اقدامات اجرایی سمینار فارابی
سمینار سالیانه فارابی میراث گرانبهای مردان و زنان بلند همتی است
که در راه اعتالی دانش چشم پزشکی و خدمت به مردم عزیز ایران
اسالمی از هیچ کوششی فروگذار نکردند و امسال بیست و چهارمین
دوره برگزاری آن را با شکوه و شایستگی همیشگی نظارهگر بودیم؛
در پایان برگزاری موفقیت آمیز این سمینار الزم دانستم که گزارشی
مختصر از اقدامات اجرایی این رویداد علمی چشم پزشکی ایران
خدمت شما عزیزان ارائه نمایم تا زحمات بسیار زیاد همکاران را
در کمیتههای علمی و اجرایی این سمینار که طی یکسال تالش
و زحمت بیوقفه امکان برگزاری چنین همایش بزرگی را به منظور
استفاده حداکثری از محیطی علمی و پویا برای شرکتکنندگان
فراهم نمودند ،ارج نهاده باشیم.
 .1مقدمات برگزاری سمینار بیست و چهارم بالفاصله پس از پایان
بیست و سومین سمینار آغاز و با تعیین زمان سمینار (14-12
اردیبهشت  )97با هتل المپیک مذاکره و مکان برگزاری هم رزرو
گردید؛ اما چندین ماه بعد هتل به علت تعمیرات اساسی اعالم نمود
که قادر به ارائه سرویس مناسب جهت برگزاری سمیناری به بزرگی
سمینار فارابی در آن تاریخ نیست؛ لذا بیش از یک ماه طول کشید
تا با بررسی مکانهای مختلف پژوهشگاه صنعت نفت انتخاب و
قراردادهای الزم منعقد گردید.
 .2پس از تعیین زمان و مکان مناسب سمینار ،اصلی ترین دغدغه تیم
اجرایی و علمی سمینار ،برگزاری هرچه باشکوهتر سمینار با محتوای
علمی باال و متنوع بود؛ به طوری که جایگاه برتر همیشگی سمینار
فارابی در مقایسه با سمینارهای مشابه را حفظ کند .این مهم به
یاری خداوند و با همکاری و تعامل کم نظیر گروههای چشم پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،اهواز ،ایران ،تبریز ،رشت ،زاهدان،
شهید بهشتی ،شیراز ،مشهد و یزد و چشمپزشکان بخشهای خصوصی؛
با اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران (بیمارستان فارابی) به انجام رسیده و توانستیم یکی از بهترین
سمینارهای چشم پزشکی در سالهای اخیر را محقق نماییم .این در
حالی بود که نگرانیهایی از بابت نزدیک بودن فاصله زمانی سمینار
مشابه چشم پزشکی برای برگزارکنندگان وجود داشت اما همانطور که
شاهد بودیم این همایش بزرگ علمی چشم پزشکی کشور با کمترین
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نقص و با باالترین سطح علمی و شرکت کننده در نوع خویش ،موجب
سربلندی همکاران من در بیمارستان فارابی گردید.
 .3سومین بخش این گزارش مربوط به برنامههای جانبی علمی،
ورزشی ،تفریحی و نمایشگاهی تجهیزات پزشکی سمینار میباشد
که امسال هم به نحو احسن برگزار گردید و علیرغم مشکالت
مالی فراوان که در شرایط سخت اقتصادی پیش روی ما بود ،با
همکاری سخاوتمندانه شرکتهای تجهیزات پزشکی به انجام رسید
که در اینجا باید از تمامی آنان قدردانی نموده و آرزو نمایم با رفع
مشکالت اقتصادی کشور در سالهای آینده بتوانیم عالوه برآنان سایر
شرکتهای مرتبط با چشم پزشکی را هم کنار خود داشته باشیم تا
با عرضه جدیدترین تجهیزات و تکنولوژیهای روز بر غنای سمینار
خود بیفزاییم.
 .4اینجانب به عنوان رییس بزرگترین مرکز چشم پزشکی کشور از
تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و انجمن چشم پزشکی ایران
درخواست دارم که جهت استفاده هرچه بهتر همکاران چشم پزشک
از سمینارهای مختلف سالیانه چشم پزشکی توجه داشته باشند که
فاصله زمانی مناسبی بین این سمینارها لحاظ گردد .بدین منظور
سمینار سالیانه فارابی که همه ساله در اردیبهشت ماه برگزار میگردد
برنامه پنج سال آینده خود را اعالم نموده است.
در پایان وظیفه خویش میدانم ازتمام کسانی که در این کار تیمی
بزرگ قبول زحمت نموده و ما را در برگزاری با شکوه بخشهای
مختلف علمی و برنامههای جانبی سمینار یاری نمودند ،اساتید و
اعضای محترم هیئت علمی و درمانی ،فلوها و دستیاران عزیز
بیمارستان فارابی ،مدیر محترم گروه چشم پزشکی و رؤسای
بخشهای بیمارستان فارابی و بویژه دبیر علمی سمینار ،جناب آقای
دکتر سیدضیاءالدین طباطبائی ،مدیران و مسئولین بیمارستان فارابی،
کارکنان زحمتکش بیمارستان و گروه اجرایی و علمی برگزارکننده
سمینار کمال تشکر و قدردانی را بنمایم و توفیق روزافزون آنان
در خدمت به اعتالی علمی و درمانی کشور عزیزمان را از خداوند
بزرگ خواستارم .امیدوارم در سالهای آتی نیز این سمینار با قوت
و بهتر از امسال راهش را ادامه داده و نقش خود را در ارتقای دانش
چشمپزشکی در سطح ملی ،منطقهای و بین المللی ایفا نماید.

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بیوفاست.

بازدید وزیر بهداشت
و رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران
از بیمارستان فارابی

رخدا داه

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه
متشکل از معاونان وزارت بهداشت و دانشگاه از پروژههای توسعه فضای فیزیکی این مرکز بازدید
و برای رفع مشکالت آن تصمیماتی اتخاذ کردند.
دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت و دکتر عباسعلی کریمی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،به همراه تعدادی از مسئوالن وزارت بهداشت و دانشگاه ،روز پنجشنبه  ۲۱دی ماه ۹۶
پروژه ساخت مرکز آکادمیک فارابی ،مرکز غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس( ،)ROPدرمانگاه
تصویربرداری چشم پزشکی و توسعه درمانگاه مشاوره قبل از عمل بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور دکتر صدر السادات ،معاون پشتیبانی وزارت بهداشت؛ دکتر بیگلر،
معاون پشتیانی دانشگاه؛ دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر فخرائی ،مدیر
گروه چشم پزشکی دانشگاه و اعضای تیم مدیریت اجرایی این بیمارستان انجام شد ،مسئوالن
شرکتهای مشاور و پیمانکار در مورد میزان پیشرفت پروژه مرکز آکادمیک و چالشهای موجود
گزارشی ارائه کردند.
همچنین در جلسهای که پس از بازدید میدانی تشکیل شد ،مشکالت عمده بیمارستان نظیر
بهسازی سیستم سرمایش بیمارستان ،رفع تصرف بخشی از بیمارستان توسط مرکز ملی مطالعات
اعتیاد ،تعیین تکلیف بافت فرسوده تجاری مجاور ضلع شرقی بیمارستان (خیابان کارگر) و مشکل
برق بیمارستان بررسی و در مورد حل آنها دستور الزم داده شد.
دکتر هاشمی در پایان این جلسه اظهار داشت« :در این جلسه برای برخی مشکالت اجرایی
تصمیمگیری شد ،امیدواریم وزارتخانه و دانشگاه بتوانند به موقع به وظایفشان عمل کنند تا این
مشکالت مرتفع شود».

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی.
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نشست صمیمانه وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم
پزشکی تهران با اعضای هیئت علمی گروه چشمپزشکی

وزیر بهداشت در دیدار با اعضای هیات علمی گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با تاکید بر لزوم انسجام بیشتر  ،تعامل
و هم افزایی آنان را مهمترین عامل برای دستیابی به جایگاهی
شایسته در عرصه چشم پزشکی دنیا دانست.
در جلسهای صمیمانه ،اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنجشنبه  ۲۱دی ماه  ۱۳۹۶در
سالن شورای این بیمارستان با دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر
بهداشت و دکتر عباسعلی کریمی ،رییس دانشگاه دیدار کردند.
تاکید مدیر گروه چشم پزشکی برتالش برای حفظ سرآمدی
گروه چشم پزشکی
در ابتدای این جلسه دکتر قاسم فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی
ضمن قدردانی از حضور دکتر هاشمی و دکتر کریمی در جمع
اعضای هیئت علمی گفت« :استاد هاشمی از اعضای هیئت علمی
و موجب افتخار گروه چشم است و امیدواریم هرچه زودتر به ما به
پیوندند و حضور آکادمیک ایشان را در بیمارستان فارابی شاهد
باشیم تا از مدیریت ،دانش و مهارت تربیتی ایشان بهرهمند گردیم».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه همچنین از حضور اساتید
پیشکسوت فارابی در این جلسه تشکر کرد و آن را موجب دلگرمی
دانست و افزود« :قطعا سرآمدی گروه چشم پزشکی و بیمارستان
فارابی در چشم پزشکی کشور و جهان به خاطر زیر بنای محکم و
درستی است که توسط این پیشکسوتان و بویژه استاد فقید مرحوم
پروفسور شمس گذاشته شده است .این اساتید گرانقدر ،حق بزرگی
بر گردن همه ما و بیماران دارند و شاگردی این عزیزان از افتخارات
ما است».
وی در ادامه از زحمات روسای قبلی بیمارستان و گروه نیز تقدیر
کرد و با اشاره به عرصه رقابتی موجود گفت :بیمارستان فارابی و
گروه چشم پزشکی همواره سرآمد بوده است و تالش همه ما بر
حفظ این سرآمدی است .امیدوارم با استفاده از تجربیات اساتید
6
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پیشکسوت و دانش و توان همکاران جوانمان که همگی از رتبه
های اول بورد بوده اند بتوانیم فاصله مان را با مراکز برتر دنیا کمتر
نماییم.
گزارش عملکرد آموزشی گروه چشم پزشکی
در ادامه جلسه دکتر فریبا قاسمی ،معاون آموزشی بیمارستان ضمن
ارائه گزارش عملکرد این حوزه ،به معرفی ظرفیت ها و امکانات
گروه پرداخت و گفت :بیمارستان فارابی حدود  ۹۷هزار متر مربع
فضای آموزشی ،درمانی و پشتیبانی دارد ۴۳ .نفر هیئت علمی
چشم پزشک و  ۲۱نفر هیئت علمی غیر چشم پزشک مشغول ارائه
خدمات آموزشی و درمانی هستند و ساالنه  ۱۰۵نفر رزیدنت و ۲۱
نفر فلو شیپ تربیت می نمایند .وی تاکید کرد :اعضای هیئت علمی
بیمارستان فارابی همگی در رتبه های ممتاز آموزش ی کشور قرار
دارند.
دکتر قاسمی در ادامه اقدامات برجسته بیمارستان فارابی در حیطه
آموزش را برشمرد و گفت با همت اعضای هیئت علمی در سال ۹۵
موفق به کسب رتبه برتر در ارزشیابی اعتبار بخشی آموزشی وزارت
بهداشت شدیم .
معاون آموزشی بیمارستان فارابی ر ادامه به معرفی بخش های
آموزشی ،روسا و تعداد اعضای هیئت علمی آن ها پرداخت و افزود:
یکی از افتخارات بیمارستان فارابی جذب رتبه های اول آزمون
دستیاری از یک سو و کسب رتبه های برتر آزمون بورد در سال
های متوالی است.
ابعاد بین المللی فعالیت های آکادمیک بیمارستان فارابی بخش
دیگری از گزارش دکتر قاسمی بود و از هدف گزاری تبادل دانشجو
با مراکز جهانی خبر می داد.
رییس دانشگاه :ادامه راه پر افتخار گذشتگان ،در گرو
عملکرد درست ما است
دکتر کریمی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بیمارستان

ه انسانها برابرند.
کاش روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که هم 

فارابی را مرکز خوش نام دانشگاه خواند و افزود :فارابی نیاز به تعریف
ندارد .فارابی خود تعریف است  ،وجود افرادی نظیر دکتر هاشمی در
این مجموعه گویای توان و ظرفیت های این مرکز است.
دکتر کریمی با تاکید بر این نکته که باید افراد توانمند در عرصه
مدیریتی حضور یابند تا دانش پزشکی و سیستم بهداشت و درمان
کشور ارتقاء یابد ،گفت :باید برای حفظ جایگاه دانشگاهی که در
 ۱۶۶سال و به نقلی در  ۸۳سال گذشته ،اساتید بسیاری برای پایه
گذاری بنیان های قوی درآن زحمت کشیده اند و امروز ما وارث آن
شده ایم ،تالش کنیم .راه را درست ادامه دهیم و این بنیان را به
راهی درست هدایت کنیم.
رییس دانشگاه دوره مدیریتی را بسیار کوتاه خواند و گفت :چه
خوب است که خاطرات خوبی در مدیریت و اداره مجموعه ها از
خود به جا بگذاریم.
وی در پایان دو نکته را متذکر شد و اظهار داشت :امروز نه از جایگاه
ریاست دانشگاه بلکه به عنوان فردی که  ۴۳سال از حضورش در
این مجموعه می گذرد دو توصیه کوچک دارم اول این که فضای
بیمارستان را با ساخت و سازهای غیر ضروری از بین نبریم .نکته
دیگر همگرایی بیشتر اساتیدبرای حفظ جایگاه مرکز خوش نام
فارابی در چشم پزشکی کشور و حفظ گذشته پرافتخار آن است.
دکتر کریمی تصریح کرد :حفظ این جایگاه در ادامه این راه پرافتخار
است .خدای نکرده در دوران هایی به دالیل مختلف مدیریتی و
کاری ،نباید دچار رکود شود و خدای نکرده سرعت آن کم یا به
انحراف کشیده شود .فکر می کنم ادامه راه گذشتگانی مثل دکتر
شمس این است که ما هم درست در این راه قدم برداریم.
لزوم حفظ ارتباط گروه چشم پزشکی با دانش آموختگان
در ادامه این نشست دکتر هاشمی ،وزیر بهداشت ،از دیدار مجدد
اساتید ،همکاران و شاگردان خود ابراز خرسندی کرد و گفت :حضور
در فارابی همیشه برای من مغتنم و یادآور خاطرات گذشته است.
وی با بیان اینکه در پایان دوره کار آکادمیک خود قرار دارم  ،افزود:
الزم است دو مطلب را به مردم ،جامعه چشم پزشکی و اعضای
هیئت علمی فارابی متذکر شوم  .اوال همه ما به نوعی در عرصه
رقابت قرار داریم  .هر مجموعه ای می تواند در این عرصه خود را
در همواره در قله نگه داشته یا سقوط کند .امروز برای دستیابی به
جایگاه مناسب در هر حیطه ای ،باید بهای آن را پرداخت و جایگاه
شما به میزان دانش ،مهارت و تالش شما بستگی دارد.
وی خطاب به اعضای هیئت علمی گروه چشم گفت :خوشبختانه
به خاطر تالشی که پیشکسوتان ما در فارابی کرده اند امروزه بخش
عمده ای از بهترین استعداد های این مملکت به فارابی می آیند و
این فرصتی است که باید حداکثر استفاده را از آن ببریم .متاسفانه
مشکلی که از اول در فارابی وجود داشته است عدم ارتباط با فارغ
التحصیالن است .البته منظور من ارتباط در فضای مجازی که گاه
اخالق در آن رعایت نمی شود ،نیست بلکه ارتباطی موثر و سازنده
است .ارتباطی از جنس ارتباط اساتید سلف ما با شاگردانشان .چیزی
که امروزه حفظ آن برای فارابی ضروری است.
تضعیف فارابی ،به جامعه چشم پزشکی کشور آسیب
میرساند
وزیر بهداشت تاکید کرد  :امروزه حفظ اتحاد و همدلی برای فارابی
ضروری است و هر اقدامی که موجب تضعیف فارابی شود به ضرر
جامعه چشم پزشکی کشور است .باید از دوقطبی و عشیره ای شدن
فضای فارابی جلوگیری کرد .همه باید ظرفیت پذیرش یکدیگر را
داشته باشیم .همچون فضای عمومی کشور ،عقل و انصاف حکم
میکند ،ولو اینکه رای و نظر ما به دیگری باشد فرد انتخاب شده را
اطاعت و با او همراهی کنیم .حداقلش ان است که اگر آبی نمیآوریم
کوزهای را هم نشکنیم.

توصیه دکتر هاشمی به اعضای جوان هیئت علمی
دکتر هاشمی در ادامه به نکته مهم دیگری اشاره کرد و گفت :احترام
و قدردانی از اساتید پیشکسوت بسیار مهم است و باید جزء خط
قرمز هایمان باشد .اساتیدی که در فارابی فراخور درک و شرایط
خود برای ما زحمت کشیده و تالش کردند.
وی به اعضای جوان هیئت علمی توصیه کرد :باید اساتید خود را
احترام کنید و با رفتارتان به آیندگان درس دهید .خیلی حیف است
که در فارابی گرفتار مسایل حاشیه ای شوید .قبال اگر کسی می
خواست هیئت علمی فارابی شود بسیار سختگیری می شد .حاال
که به لطف خداوند در کسوت هیئت علمی فارابی و دانشگاه علوم
پزشکی تهران قرار گرفته اید قدر آن را بدانید.
وی تصریح کرد :همدلی و همراهی ما در گروه چشم پزشکی باید
بیشتر باشد .این هنر و تدبیر بزرگان فارابی به خصوص کسانیکه
مسئولیتی بردوش دارند ،است و قطعا ثمرات این همدلی در چشم
پزشکی کشور و منطقه موثر و منافع آن در اختیار همه مردم دنیا
قرار خواهد گرفت.
مرکز آکادمیک فارابی  ،مدرنترین مرکز چشم پزشکی منطقه
وزیر بهداشت در ادامه سخنانش افزود:با اتمام پروزه مرکز آکادمیک
مجموعه بینظیری را بنا میکنید که در آینده مدرنترین مرکز چشم
پزشکی منطقه خواهد شد .در آن تراز فکر کنید و خود را برای روزی
که یکی از قطب های مطرح چشم پزشکی دنیا شوید آماده سازید.
به عنوان دوست و همکار به شما توصیه می کنم تالش کنید افق
دیدتان را تغییر دهید .با هم مهربان باشید و از حضور هم استفاده
کتید .مشکالتی و مسایلی وجود دارد ولی آن ها را پیچیده تر
نکنید.
تاکید بر برگزاری مستقل سمینار فارابی
وزیر بهداشت سپس با بیان تاریخچه ای از شکل گیری سمینار
فارابی و کنگره چشم پزشکی افزود :سمینار فارابی یک سمینار
شناخته شده و پرطرفدار در جامعه چشم پزشکی است که به طور
مستقل و با سعی و تالش همه اعضای هیئت علمی گروه چشم
پزشکی برگزار شده است و باید استقالل آن حفظ و به همان روال
سابق به راه خود ادامه دهد.
دکتر هاشمی افزود :من در دوران مسئولیتم در وزارت بهداشت هیچ
کمکی به فارابی نکردم تا حرف و حدیثی نباشد ولی خیلی دوست
دارم فارابی پیشرفت کند مثل پدر و مادری که آرزوی سر بلندی
فرزندشان را دارند .به هرحال من بیشتر دوره کاری ام را در فارابی
گذراندم و خیلی از کارهایم را در فارابی شروع کردم .
گزارش عملکرد مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی
در این جلسه دکتر علیرضا الشیئی گزارش کوتاهی از عملکرد مرکز
تحقیقات چشم پزشکی ارائه کرد و از کسب رتبه سوم این مرکز در
ارزشیابی اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی توسط وزارت بهداشت خبر
داد.
دکتر الشیئی با بیان این که مرکز تحقیقات چشم پزشکی در ارتباط
تنگاتنگ با گروه چشم پزشکی است ،اظهار داشت  :تمام تالش ما
برآن است که در راستای اهداف فارابی به عنوان قطب علمی چشم
پزشکی کشور گام برداریم.
نقطه نظرات اعضای هیات علمی
در پایان این نشست ،دکتر بهرامی ،دکتر جوادیان ،دکتر جباروند و
دکتر سید علی طباطبائی به ترتیب در مورد پیشنهاد تاسیس موزه
تخصصی چشم پزشکی در فارابی و گردآوری یادگاری ها و وسایل
اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان ،قدردانی از مدیر گروه چشم
پزشکی ،درآمد های حاصل از سمینار فارابی و محل صرف این
درآمد .وضعیت بخش اورژانس و پیگیری پذیرش فلو شیپ اورژانس
چشم پزشکی به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

روی زمین ،بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
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جلسه مشترک میان بیمارستان فارابی و شهرداری منطقه ۱۱
جلسه مشترک بین شهرداری منطقه
 ۱۱و بیمارستان فارابی ظهر روز شنبه ۹
دی ماه  ۹۶با حضور دکتر صدرالسادات،
رییس بیمارستان؛ دکتر صنعتکار ،قائم
مقام رییس و مرادی ،مدیر بیمارستان و
همچنین دکتر آبادیان ،شهردار منطقه ۱۱
شهرداری تهران و جمعی از معاونان این
منطقه ،در سالن شورای مرکز تحقیقات
چشم این بیمارستان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،دکتر صدرالسادات
ضمن خوشامدگویی به شهردار و هیئت
همراه ،برگزاری جلسات میان بیمارستان
فارابی و شهرداری منطقه  ۱۱را سبب
تعامل خوب بین این دو مجموعه و زمینهساز رفع مشکالت عمرانی
و توسعهای بیمارستان و شهرداری دانست .رییس بیمارستان فارابی
سپس در ارتباط با همراهسرای بیمارستان اظهار داشت« :بیشتر
مراجعین ما را بیمارانی از شهرهای دور یا حومه شهر تهران تشکیل
میدهند که به دلیل نبود محل مناسب در بیمارستان جهت اسکان
همراهان ،مجبور به گذراندن شب در فضای باز یا پارک مجاور
بیمارستان هستند که این موضوع در فصول سرد و گرم سال باعث
ایجاد مشکالت زیادی برای آنها میگردد .درخواست ما از شهرداری
این است که روند تحویل ساختمان همراهسرا به بیمارستان فارابی
را تسریع بخشد».
وی در ادامه گفت« :با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری
بیشتر مشکالتی که در ارتباط با کوچه منتهی به درب جدید بیمارستان
وجود داشت مرتفع گردید و فقط مسائلی چون مناسبسازی پیادهرو،
توقف غیرمجاز خودروها در داخل کوچه و زیباسازی باقی مانده است
که امیدواریم با همکاری شهرداری اصالح شود».
وی همچنین نبود پارکینگ برای مراجعه کنندگان را یکی از
اصلیترین مشکالت موجود در راستای تامین رفاه بیماران و

همراهان برشمرد و افزود« :ما نه تنها در زمینه نبود پارکینگ برای
مراجعهکنندگان مشکالتی داریم ،حتی در تخصیص فضای پارک
خوردو برای کارکنان نیز کمبودهایی را احساس میکنیم و اگر
بتوانیم با همکاری شهرداری و احداث پارکینگ طبقاتی این مشکل
را رفع نماییم قدم بزرگی در رفع مشکل بیماران برداشتهایم».
در ادامه دکتر آبادیان شهردار منطقه  ۱۱با ابراز خشنودی از برگزاری
این جلسه اظهار داشت« :ما امیدواریم که ساختمان همراهسرای
بیمارستان فارابی هرچه سریعتر در اختیار این بیمارستان و مراجعان
آن قرار گیرد».
وی همچنین آمادگی شهرداری برای ارائه بستههای پیشنهادی و
مشاورهای جهت ایجاد پارکینگ برای بیمارستان را اعالم کرد و افزود:
«این بستههای مشاورهای می تواند مسیر بیمارستان فارابی در جذب
سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ را هموار کند».
ایجاد فضای سبز ،مشکالت ترافیکی موجود در مسیرهای منتهی
به ورودیهای بیمارستان ،زیباسازی و روشنایی درب شماره  ۳و
مشکالت آسانسور پل هوایی منتهی به این درب واقع در خیابان
کارگر جنوبی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه به آن پرداخته
شد.

ارتقای علمی دكتر محمدعلی زارع مهرجردی

ارتقای علمی دكتر رضا زارعی

دكتر محمدعلی زارع مهرجردی ،عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی،
با ارسال ابالغي توسط رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه
علمي استادی ارتقا يافت .متن ابالغيه به شرح ذيل است:
جناب آقای دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
استاد محترم گروه آموزشی بیماری های چشم دانشکده
پزشکی
با سالم و احترام
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجامشده از سوي هیئت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ 1396/۹/22
به مرتبه علمي استادی ارتقا يافتهايد ،بدين وسيله اين ارتقا شايسته
را شادباش گفته و موفقيت جنابعالی را در دستيابي ب ه مراتب علمي
باالتر و نيز بهرهمندي از آن در راه نيل به آرمانهاي دانشگاه و
ميهن اسالمي از خداوند سبحان مسئلت مينمايم .اميد است به
حول و قوه الهي و همت واالي متخصصان و محققان متعهد ،همواره
شاهد اعتالي امر آموزش و پژوهش ،بهداشت و درمان ميهن عزيزمان
باشيم.
دكتر عباسعلی کریمی
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران
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دكتر رضا زارعی ،عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی ،با ارسال
ابالغي توسط رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي
استادی ارتقا يافت .متن ابالغيه به شرح ذيل است:
جناب آقای دکتر رضا زارعی
استاد محترم پژوهشی گروه آموزشی بیماریهای چشم
دانشکده پزشکی– بیمارستان فارابی
با سالم و احترام
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به
ارزيابي انجامشده از سوي هيئت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ
 1396/۰۹/22به مرتبه علمي استادی ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين
ارتقا شايسته را شادباش گفته و موفقيت جنابعالی را در دستيابي
بهمراتب 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.
دکتر عباسعلی کریمی
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران

عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

مجوز دانشگاهی ندای فارابی
دکتر مهدی نوروزی ،مدیر امور هنری و فوق برنامه دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،طی نامهای ضمن تشکر و قدردانی از انتشار ندای
فارابی ،مجوز این نشریه را به عنوان نشریه دانشگاهی صادر کرد.

بازدید کارشناسان دفتر بازرسی
دانشگاه از روند پیادهسازی
شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی
جلسه ارزیابی شاخص های صیانت از حقوق شهروندی با هدف بررسی
اقدامات اصالحی و میزان پیشرفت بیمارستان فارابی در پیادهسازی
این شاخصها روز سهشنبه  ۳بهمن  ۹۶با حضور مرادی ،مدیر
بیمارستان فارابی و کارشناسان دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سالن شورای مدیریت این بیمارستان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مرادی ضمن خیر مقدم به میهمانان ،از آمادگی
کامل بیمارستان فارابی برای انجام و بهبود هر چه بهتر شاخصهای
صیانت از حقوق شهروندی خبر داد.
سپس شریفی ،مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ،به معرفی کلی
بیمارستان فارابی پرداخت .وی پس از تشریح فعالیتهایی که پس از
ارزیابی سال  ۹۵در این بیمارستان انجام شده ،گزارشی را از عملکرد
این بیمارستان برای بهبود این شاخصها در سال  ۹۶ارائه نمود.
سپس دکتر حیدری ،کارشناس دفتر بازرسی دانشگاه ،گزارش
مختصری از روند ارزیابی و تهیه شاخصهای حقوق شهروندی ارائه
داد و توضیحاتی را در مورد ارزیابی این طرح در سال  ۹۶مطرح نمود.
در پایان این جلسه ،اعضا از واحدهای مختلف بیمارستان فارابی
از جمله بوفه ،واحد رسیدگی به شکایات ،درمانگاه اورژانس ،واحد
پذیرش ،واحد تغذیه و نمازخانه بازدید نموده و از نزدیک شاهد
فعالیتهای صورت گرفته در زمینه بهبود شاخصهای صیانت از
حقوق شهروندی در این بیمارستان بودند.
پیران ،رییس اموراداری؛ منتی ،مدیر حقوقی و مسئول روابط عمومی؛
نصیری ،مسئول رسیدگی به شکایات و عقیلی ،مسئول دفتر خدمات
بیمارستان فارابی از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند.

برگزاری سمینار رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان آرش
با همکاری اعضای هیئت علمی گروه رتین بیمارستان فارابی
این سمینار به همت گروه مادر ،نوزاد و مامایی معاونت درمان دانشگاه
و با همکاری اعضای هیئت علمی گروه رتین بیمارستان فارابی روز سه
شنبه ۱۰بهمن  ۱۳۹۶با حضور جمعی از پزشکان فوق تخصص نوزادان
و پرستاران در سالن کنفرانس بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد.
دکتر افسر فراهانی متخصص چشم پزشکی مرکز  ROPفارابی گفت« :در
مرکز  ROPفارابی پرونده موارد نابینایی ناشی از  ROPبه صورت یک سناریو
به دقت ارزیابی میشود .در این بررسیها مشخص شد در صورتی که
والدین به خوبی در مورد بیماری رتینوپاتی و نحوه مراقبت آن آگاهی پیدا
کنند ،نوزاد خود را به موقع برای بررسی و درمان منتقل خواهند کرد».
وی عمده مشکالت در بیماری رتینوپاتی نوزادان نارس را ناشی از عدم
دسترسی به محل مناسب غربالگری ،فرد مناسب و زمان مناسب دانست و
افزود« :سامانه غربالگری نوزادان نارس بهترین دستاورد مرکز  ROPفارابی
است که با سابقه  ۶ساله برای رفع این مشکل فعالیت میکند .با استفاده
از این سامانه نوزاد بالفاصله پس از تولد معرفی و بهترین زمان معاینه و
محل مناسب مشخص شده و به اطالع والدین و پزشک معالج میرسد».
دکتر فراهانی تاکید کرد« :الزم است همه دست اندرکاران مراقبت از نوزاد
به اهمیت همکاری با این سامانه پی برده و در زمینه پزشکی از راه دور یا
تله مدیسین آگاهی داشته باشند .چون با استفاده از این سامانه و انتقال
تصاویر گرفته شده از نوزاد به راحتی میتوان اطالعات را در زمان طالیی
درمان به پزشکان ماهر ارسال کرد».
چیزی ساده تر از بزرگی نیست.

دکتر فراهانی از شرکتکنندگان در سمینار درخواست کرد با همکاری
یکدیگر و استفاده از سامانه غربالگری  ROPو تله مدیسین بر محدودیتها
غلبه نموده و بینایی مناسبی را به کودکان هدیه کنیم».
احمدی ،کارشناس نوزادان معاونت درمان دانشگاه ،نیز در خصوص
هدف برگزاری سمینار اظهار داشت« :با توجه به اینکه بیماری رتینوپاتی
نوزادان نارس در اغلب موارد قابل پیشگیری بوده و در صورت تشخیص
به موقع قابل درمان میباشد و در صورت عدم تشخیص به موقع
میتواند منجر به نابینایی نوزاد شود لذا این معاونت در این خصوص
توانمندسازی و ایجاد حساسیت در تمامی کارکنان مرتبط با نوزاد را
رسالت خود دانسته و ضمن ارسال آییننامه اجرایی برنامه رتینوپاتی
نوزاد نارس به مراکز تابعه اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی و
نظارت بر اجرای صحیح این برنامه در بیمارستانها مینماید».
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مراسم بازنامگذاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه،
هشتاد سالگی پروفسور هرمز شمس و پانزده سالگی مرکز
مرکز تحقیقات چشـم دانشگاه (اکنون به نام بین المللی:
 ،)Translational Ophthalmology Research Centerدر تاریخ
 6دی ماه میزبان اساتید ،مسئوالن و کارکنان محترم دانشگاه
و بیمارستان فارابی و جمعی از پژوهشگران همکار در محل باغ
نگارستان (از اماکن فرهنگی زیرمجموعه دانشگاه تهران) بود .این
مراسم به مناسبت بازنامگذاری و  15سالگی مرکز و همچنین
بزرگداشت  80سالگی پروفسور هرمز شمس ،استاد پیشکسوت و
فرزند پروفسور محمدقلی شمس پدر چشم پزشکی نوین ایران،
برگزار گردید.
در این مراسم ،یادبودی برای استاد یلدا نیز برپا بود و مدعوین و
مهمانان بویژه هنگام ورود یا خروج ،یاد استاد را گرامی میداشتند.
استاد علیرضا رنجبر ،موسس بنیاد آکادمی جهانی پروفسور یلدا و
خانواده ایشان نیز در این مراسم شرف حضور داشتند.
مهمانان در ابتدا این امکان را داشتند تا از موزه مکتب کمالالملک،
واقع در باغ نگارستان بازدید کنند .در این موزه آثار شاگردان
کمالالملک و پیروان راه و روش او به نمایش گذاشته شده است.
در یکی از سالنهای این موزه ،تصویر پانورامایی روی دیوارها با نام
«صف سالم» منقوش است .نگاره دیواری صف سالم فتحعلی شاهی،

همان دیوارنگاره مجلسبندی شاهی عمارت دیوانی قم است .این اثر
از بهترین و ارزندهترین نمونه های نقاشی «صف سالم» دوران قاجار
س
است .با توسعه مسجد باالسر در نزدیکی حرم حضرت معصومه
در قم بین سالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۷۵ه .ش ،عمارت دیوانی تخریب
میشود و این نقاشیها از دیوار جدا و به تهران منتقل میشوند و
در باغ نگارستان نصب میشوند .به استناد بررسیهای تاریخی و
سبکهای هنری ،این نقاشی احتماال به سال  ۱۲۴۸ه.ق به قلم
میرزا محمدعلی نقاش و به فرمان کیکاووس میرزا (فرزند بیست و
هشتم فتحعلیشاه و حاکم وقت قم) به تصویر کشیده شده است.
جالب اینجا است که در این پرده جد بزرگوار پروفسور شمس هم به
تصویرکشیده شده است.
شایان ذکر است که بازدید از موزه بنا به درخواست میزبانان تا
ساعت  21تمدید شده بود (فراتر از برنامه رسمی بازدید که تا ساعت
 17امکانپذیر بود).
روی میزهای پذیرایی مهمانان و ورودیه سالن ،عالوه بر برنامه روز،
فهرست دستاوردهای کلیدی مرکز تحقیقات و پیام رییس مرکز،
نمونه مجله علمی-آموزشی مرکز و گزارش خدمت رسانی روز
جهانی بینایی در دسترس بودند.
پس از بازدید موزه ،خیرمقدم و میزبانی مهمانان و معاشرت و
گفتگوی ایشان ،معاون مرکز ،پیام رییس مرکز را قرائت نمودند.
10
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سپس اجرای موسیقی سنتی توسط گروه جوان «بیداد» صورت
پذیرفت .این گروه که از نوازندگان و هنرمندان دف ،تار ،بمتار،
سهتار ،تنبک ،ویولون ،سنتور و آواز تشکیل شده بود ،سه قطعه آواز
سنتی از جمله مرغ سحر را اجرا نمودند .مالحت این اجرا به سبب
تداعی شعر استاد فقید ملک الشعرای بهار بود که یکی از سالنهای
موزه به نام و یاد و خاطرات ایشان اختصاص داشت.
احتماال دلنشینترین جزء مراسم ،جشن تولد پروفسور هرمز شمس،
استاد ارجمند چشم پزشکی دانشگاه و فرزند استاد ممتاز و فقید
دانشگاه ،پروفسور محمدقلی شمس ،بود .در این بخش ،مهمانان به
گوشهای دیگر از سالن دعوت شدند و ضمن نواختن سنتی آهنگ
تولد مبارک ،مراسم خاموش کردن شمع صورت پذیرفت و یک
سیمرغ زرین که با مشارکت برخی از شاگردان و دوستداران استاد
تهیه شده بود ،تقدیم شد .همچنین میهمانان برگهای را که جهت
یادبود تهیه شده بود امضا می نمودند.
دکتر رنجبر نیز لوح تقدیر بنیاد آکادمی جهانی پروفسور یلدا را به
پروفسور شمس اهدا نمود.
میزبان ،دفتر یادبودی نیز برای مراسم پیشبینی کرده بود و از
مهمانان داوطلب خواهش میکرد تا یادداشتی برای ایشان و مراسم
بگذارند.
شایان ذکر است که هزینه مهمانی از  4منبع تامین شده است (سه
تن از استادان مرکز تحقیقات {60درصد} ،شرکت تجهیزات چشم
پزشکی {15درصد} و بودجه مرکز تحقیقات {25درصد}
برخی از مهمانان معزز ضیافت :دکتر بهرامی ،استاد پیشکسوت چشم
پزشکی؛ دکتر حسنپور ،مدیر امور عمومی معاونت پژوهشی دانشگاه؛
دکترتقیراد ،رییس دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرطوسی؛ دکتر
سلیمانی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر فخرایی ،مدیر گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر یونسیان ،معاون
سابق پژوهشی دانشگاه؛ مهندس نفریه ،مدیر عامل شرکت تجهیزات
چشم پزشکی لردگان و دکتر منظم ،مدیر دفتر همکاری با صنعت
دانشگاه حضور داشتند.
اساتید محترم گروه چشم فارابی ،دکتر ابوالفضل کسایی ،دکتر
محمدرضا اکبری ،دکتر حامد قاسمی و دکتر نازنین ابراهیمیادیب
هم میهمان محفل ما بودند.
در حاشیه مراسم ،معرفی محصوالت چشم پزشکی سیار توسط یکی
از شرکتهای تجهیزات پزشکی حاضر در مراسم صورت گرفت.
مرکز تحقیقات ،برخی از این دستگاههای چشم پزشکی را در
ماموریتهای وزارت بهداشت به مینوشهر آبادان ،داورزن سبزوار و
زهک زابل و نیز پروژه دورا-غربالگری کردستان مورد استفاده موفق
قرار داده شده است.

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی هستیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

جلسه مشترک بیمارستان فارابی ،مرکز تحقیقات چشمپزشکی و دانشکده
پرستاری و مامایی در خصوص راهاندازی کارشناسی ارشد پرستاری چشم

دکتر نیکبخت نصرآبادی ،رییس دانشکده پرستاری و مامایی در
ابتدای جلسه ضمن اشاره به نگاه رو به آینده دانشکده و دانشگاه و
ضرورت توسعه تحصیالت تکمیلی ،از تالشهای صورت گرفته برای
تدوین و تصویب کریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری چشم قدردانی
کرد.
در ابتدای جلسه دکتر ورعی ،عضو هیئت علمی گروه آموزشی
پرستاری داخلی جراحی در گزارشی از آغاز فرایند پیشنهاد راهاندازی
رشته کارشناسی ارشد پرستاری چشم از سوی بیمارستان فارابی و
دانشکده پرستاری و مامایی تهران و فعالیتهای انجام شده در این
زمینه ارائه داد.
دکتر محمدی ،دانشیار گروه چشم پزشکی و معاون مرکز تحقیقات
پرستاری بر عقد تفاهمنامه بین دانشکده و بیمارستان تاکید کرد و
گفت« :بیمارستان فارابی میزبانی کمنظیری هم در آغاز و هم در ادامه
بر عهده دارد و واقعا دوست داریم که در ده سال آینده بگوییم که
تعدادی دانشآموخته پرستاری چشم داریم و جزء افتخارات ماست».
وی افزود« :به نظر ما دانشی وجود دارد که ما داریم آن را به رشته
تبدیل میکنیم؛ بهتر اینکه رشتهای رسمی و دانشگاهی باشد .این
جز دستاوردهای ماست و به این مسئله عالقهمند هستیم».
وی با اشاره به ضرورت سنجیای که در این خصوص انجام شده است
تدوین این دوره را منوط به نتایج ناشی از ضرورت سنجی دانست.
دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،نیز ضمن قدردانی از
تالشها و زحماتی که در این مورد انجام شده است؛ رسیدن به نتیجه
و خروجی مطلوب و تسریع روند کار را نیازمند رفع اختالف نظرها
دانست و گفت« :ما هیچ اختالفی پیرامون این موضوع در بیمارستان
و مرکز تحقیقات نداریم و طبیعتا اختالفی با دانشکده هم نداریم .ما
همه زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و یک هدف

مشترک را دنبال میکنیم».
وی خواستار بررسی تخصصی فرایند انجام شده در یک زمان بندی
معین شد و گفت« :باید حداکثر در یکی دو ماه جمع بندی صورت
گرفته شود و راهی که سریعتر به نتیجه میرسد انتخاب گردد.
دکتر نیکبخت نصرآبادی ،رییس دانشکده پرستاری و مامایی ضمن
مخالفت با پیگیری دوره مهارتی شش ماهه یا یک ساله تصریح کرد:
«برای ما ورود به دورههای آموزشی کوتاه مدت ارزش افزوده ندارد؛
بلکه ما باید بتوانیم با استدالل و مذاکره راه را برای ایجاد دوره
کارشناسی ارشد مراقبهای چشم هموار نماییم.
وی بر تشکیل کمیته کاری و تعیین زمان بندی مشخص برای
دنبال کردن طرح تصویب کارشناسی ارشد تاکید کرد و تصویب
دوره را نیازمند مذاکره با برد پرستاری و تعیین ارتباط با تحول و
نوآوری و بستههای تحول آموزش پزشکی با بهرهبرداری از فرمهای
ضرورتسنجی دانست.
دکتر شهسواری ،معاون آموزشی دانشکده ،نیز دلیل به نتیجه نرسیدن
فرایند تصویب دوره کارشناسی ارشد پرستاری چشم را اشتباه
پیمودن مسیر قبلی دانست و گفت« :باید یک مسیر تعریف شده
مشخص و طبق آییننامه تصویب دوره جدید طی شود .اصلیترین
مسالهای که در این زمینه وجود دارد گروه متولی است .راه اندازی
یک رشته فقط از طریق گروه متولی آن امکان پذیر است و درخواست
راه اندازی رشته باید از طریق این گروه ارائه شود.
دکتر الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم ،هم توجه و رویکرد
مثبت به پیشبرد کار را قابل ارزش دانست و ابراز امیدواری کرد
که این اجماع و ارتباط موثر بیمارستان فارابی ،دانشکده پرستاری
و مامایی و مرکز تحقیقات چشم به خوبی جلو رفته و به نتیجه
مطلوب برسد.

زندگی مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.
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پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی
به مناسبت روز پرستار
پنجم جمادیاالولی خجسته میالد عقیله بنی هاشم ،حضرت زینب
کبریس اسوه مهربانی ،صبر و تقوا که به شایستگی به عنوان روز
پرستار نامگذاری شده است ،فرصت مناسبی برای قدردانی و ارج
نهادن به مقام واالی پرستاران و زحمات شبانه روزی آنان در تسکین
آالم بیماران است.
نامگذاری این روز فرخنده به عنوان روز پرستار ،ادای احترام به
فرشتگانی زمینی است که خدمت به خلق را بزرگترین افتخار خود
میدانند و به واسطه این افتخار به دنبال کسب رضای الهی هستند.
همراهی جامعه پرستاری درعرصههای مختلف انقالب و دوران دفاع
مقدس ،شاهدی محکم بر تعهد و تاسی این گروه فرهیخته به بزرگ
بانوی صبر و استقامت و درایت حضرت زینب کبریس میباشد.
جامعه پرستاری بحق یکی از حلقههای مهم و موثر در زنجیره
سالمت کشور هستند .پیشبرد سیاستهای کالن سالمت و اجرای
طرح تحول نظام سالمت مسلما بدون همکاری و همدلی این قشر
زحمتکش میسر نمیشد.
اینجانب فرصت را غنیمت شمرده ،ضمن تبریک این مناسبت
خجسته به همکاران پرستار ،از درگاه ایزد سبحان سالمت و توفیق
روزافزون آنان را در جلب رضای خالق یکتا و تحقق اهداف مقدس
نظام جمهوری اسالمی ایران خواستارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

قدردانی از زحمات
پرستاران بیمارستان فارابی

به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
،مسئولین بیمارستان فارابی روز سه شنبه  ۳بهمن  ۹۶با حضور در
واحدهای و بخش های مختلف این بیمارستان از پرستاران حاضر
قدردانی نمودند.
در این مراسم دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست ،مرادی ،مدیر
و رضایی مدیر پرستاری بیمارستان فارابی با اهدا گل از زحمات
پرستاران این مرکز تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

اهدای نشان اخالق برتر (ناب) به  ۲۸پرستار برگزیده بیمارستان فارابی
مراسم سومین جشنواره ناب (نشان اخالق برتر) روز دوشنبه  ۲بهمن
 ۹۶و در آستانه میالد با سعادت حضرت زینبس و روز پرستار با
حضور دکتر کریمی ،رییس دانشگاه و جمعی از مسئوالن و روسای
بیمارستانهای تابعه در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر کریمی با اشاره به جمعیت قابل توجه
کادر پرستاری در پیکره دانشگاه علوم پزشکی تهران با یادآوری
خدمات خاص پرستاران در مواجهه با شرایط خاص در هر یک از
مراکز به تفکیک یاد و زحمات آنان را گرامی و اظهار داشت« :در
جامعه پزشکی و پرستاری دانشگاه ،با افرادی مواجهیم که شبانه روز
زحمت میکشند تا بیماران مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش،
درمان شوند».
وی افزود« :امروز من شخصا به عنوان مسئول این دانشگاه در برابر
همه کادر پرستاری سر تعظیم فرود میآورم و تشکر میکنم و تقارن
روز پرستار را با میالد بزرگترین بانوی ایثار و از خودگذشتی که
مظهر ندیدن خود و دیدن جامعه و ارزشهاست ،مبارک دانسته و به
همه پرستاران این روز را تبریک میگویم».
حاضرین در ادامه شاهد سخنرانی دکتر رضایی ،معاون درمان و دکتر
وسکویی ،مدیر امور پرستاری دانشگاه بودند.
بخش پایانی این مراسم نیز به اهدای نشان اخالق برتر به ۲۴۱
پرستار برگزیده اختصاص داشت که از این میان  ۲۸پرستار از
بیمارستان فارابی توانستند در میان برگزیدگان این جشنواره قرار
گیرند و نشان اخالق برتر را دریافت کنند .دکتر صدرالسادات ،رییس؛
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مرادی ،مدیر و رضایی ،مدیر پرستاری بیمارستان فارابی نیز با حضور
در میان پرستاران برگزیده این بیمارستان ضمن تبریک ،از زحمات
آنها قدردانی کردند.
طاهره بیرقی ،مریم بیابانی ،سحر شکری ،مرضیه طاهری ،مرضیه
حسینی ،فاطمه گلی ،مهناز قربانی ،طاهره واحدی ،قاسم رفیعیان،
زهرا شیخربیع ،عادله برخیان ،مهناز قبدیان ،مریم سنجری ،رباب
مرادخانی ،مرجان ابراهیممروی ،سهیال محمدقلئی ،منیژه علیدوست،
حمید سبزعلی ،مائده اورعی ،امالبنین نجفی ،شیرین نظری ،عباس
اوالددار ،منصور سلیمانی ،منصوره خواسی ،حامد عسگری ،نیلوفر
منصوررینه ،بهنام صبوری و زینب چاوشی.

دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود است.

برگزاری آزمون آسکی دستیاران

برنامههای بیمارستان فارابی
در بسیج ملی آموزش تغذیه

آزمون آسکی دستیاران چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هاجر رضایی ،مسئول واحد تغذیه بیمارستان فارابی ،با بیان اینکه
روز پنجشنبه  ۲۸دی ماه ۱۳۹۶در بیمارستان فارابی برگزار شد .افزایش وزن و چاقی به عنوان مهمترین مساله بهداشتی جهان در
دکتر فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه ،در حاشیه بازدید از قرن بیست و یکم است که نیاز به پیشگیری فوری جهانی دارد ،افزود:
روند برگزاری این آزمون اظهار داشت« :براساس بازخورد مثبتی که «طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،ازسال  ۱۹۸۰تا سال ۲۰۱۴
از اعضای هیئت علمی و دستیاران دریافت کردیم ،این آزمون از سال شیوع چاقی در جهان دو برابر شده است و بررسیها نشان میدهد
ادامه این روند موجب افزایش  ۱۸درصدی افراد مبتال به چاقی با
گذشته به صورت الکترونیک برگزار میشود».
وی همچنین از زحمات تیم آموزشی بیمارستان در اجرای خوب این  BMIباالی  ،۳۰تا سال  ۲۰۲۵خواهد شد».
آزمون تقدیر کرد و افزود« :تجربه ارزشمند ما در برگزاری آزمون این کارشناس تغذیه در مورد شیوع چاقی در ایران اظهار داشت:
آسکی چشم پزشکی موجب شده تا متقاضیانی از خارج دانشگاه نیز «آمارها نشان میدهد که بیش از  ۲۴میلیون نفر از جمعیت ایران
مبتال به اضافه وزن یا چاقی هستند .روند اضافه وزن و چاقی در
داشته باشیم».
آزمون آسکی چشم پزشکی با حضور دستیاران سالهای دو تا چهار تمامی گروههای سنی از جمله کودکان و نوجوانان رو به افزایش
در دو بخش رفركشن و لنزومتر به صورت عملی و بخش الکترونیک است که این امر میتواند زمینه بروز دیابت و فشار خون و در نهایت
برگزار شد .سواالت آزمون نیز بر اساس محتواي رفرنس و در تمامي وقوع بیماریهای قلبیعروقی ،سکته و مرگ زودرس را مهیا کند».
زمينههاي چشم پزشكي توسط اعضای هیئت علمی طراحی شده وی تصریح کرد« :اضافه وزن و چاقی ،پنجمین عامل مرگ و میر در
دنیا و سومین عامل خطر در کشور ما است .همچنین طبق گزارش
است.
سازمان بهداشت  ۴۴درصد بار دیابت ۲۳ ،درصد بار نارسایی قلبی و
ارزیابی واحد بیماران بین الملل بیمارستان بین  ۷-۴۱درصد بار سرطانهای مرتبط را میتوان به اضافه وزن و
واحد بیماران بینالملل ( )IPDبیمارستان فارابی روز یکشنبه چاقی نسبت داد».
۱۰دیماه  ۱۳۹۶توسط کارشناسان دفتر گردشگری سالمت وزارت مسئول واحد تغذیه بیمارستان فارابی با اشاره به انتخاب شعار
«چاقی یا سالمتی ،انتخاب باشماست» برای بسیج ملی تغذیه امسال
بهداشت مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
کارشناسان وزارت بهداشت به همراه عباسآبادی ،رییس گروه ارتقای افزود« :هدف از اجرای بسیج ملی کاهش شیوع عوامل خطر تغذیهای
کیفیت و حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه ،ابتدا در جلسهای با بیماریهای غیر واگیر از جمله کاهش مصرف قند ،نمک و چربی،
حضور دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست و مرادی ،مدیر بیمارستان ،افزایش مصرف سبزی و میوه و حبوبات و پیشگیری و کنترل اضافه
به بررسی مستندات موجود پرداخته سپس بخش بیماران بین الملل وزن و چاقی است و راهبردهای اصلی این برنامه ،آموزش همگانی
را بر اساس چکلیست نظارت بر واحد گردشگری سالمت مورد ثمربخش و آموزش گروههای خاص موثر بر فرهنگ و سواد غذا و
تغذیهای جامعه میباشد».
ارزیابی قرار دادند.
مسئول واحد تغذیه بیمارستان فارابی در مورد فعالیتهای انجام
شده توسط این واحد برای تحقق شعار تعیین شده اظهار داشت:
 برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی ( 7دی)«به مناسبت آغاز بسیج ملی تغذیه که از  15تا  30دیماه در سراسر
 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای شغلی ( 7دی)کشور آغاز شد و واحد تغذیه بیمارستان فارابی نیز با همکاری
 برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی ( 13و  20دی)واحد آموزش سالمت و روابط عمومی بیمارستان اقداماتی نظیر
 بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اپتومتری ( 24دی)درج پیامهای کوتاه تغذیهای برسربرگ نامههای اداری ،برگزاری
 برگزاری کمیته اخالق در پژوهش بیمارستان فارابی ( 30دی)کالسهای آموزشی برای کارکنان ،دانشجویان و بیماران ،توزیع
 برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباط با بیمار ( 3بهمن)بروشورهای آموزشی ،نصب تابلوهای آموزشی با مضمون تغذیه سالم
کنفرانس یک روزه مدیریت پیشگیرانه خطاهای پزشکی با رویکرددر محلهای پر تردد بیمارستان ،آگاهسازی مراجعان با چسباندن
ارتقای ایمنی بیمار ( 5بهمن)
لیبلهای رنگی با محتوای پیامهای کلیدی به صورت روزانه روی
 بازآموزی تصویر برداری قرنیه ( 12بهمن)ظروف غذای بیماران ،توزیع میوه ،لبنیات و ساالد همراه با غذا و
 کنفرانس یک روزه مواجهه شغلی ویژه کارکنان بهداشتیدرمانیتشویق کارکنان و بیماران به مصرف این اقالم ،توزیع غذای کم چرب
( 26بهمن)
و کم نمک و میان وعدههای سالم بین بیماران انجام داده است.
 بازآموزی بیماریهای التهابی چشم ( 3اسفند)ب
مس
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی .ندا یافرا ی-ز تان 1396وبهار13 1397

اخبار کوتاه

دهمین جشنواره چشمپزشکی و علوم بینایی شمس

دهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم
بینایی شمس روز پنجشنبه  ۱۰اسفند۹۶
با مشارکت فرهنگسرای رازی و با حضور
جمع کثیری از پیشکسوتان و صاحبنظران
عرصه چشمپزشکی و علوم بینایی ،خانواده
و شاگردان پروفسور فقید شمس ،در آمفی
تئاتر بیمارستان فارابی برگزار و برگزیدگان
خود را معرفی کرد.
این همایش با قرائت دلنشین آیاتی از قرآن
کریم و پخش سرود ملی آغاز شد .سپس
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،ضمن خوشامدگویی این
جشنواره را فرصتی مغتنم برای تقدیر از
نخبگان جامعه چشم پزشکی دانست و به
برگزیدگان جشنواره تبریک گفت.
رییس بیمارستان فارابی همچنین از
فرهنگسرای رازی برای مشارکت در
برگزاری چند دوره اخیر جشنواره و شرکت
دانشبنیان سیناژن برای حمایت از جشنواره
دهم تقدیر کرد.
دکتر قاسم فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر جشنواره
دهم ،نیز طی سخنانی این جشنواره را نهالی
خواند که با ممارست و تالش به بار نشسته و
به درختی تناور تبدیل شده است.
وی همچنین از زحمات دکتر سیدفرزاد
محمدی تشکر کرد که با وسواس بسیار زیاد
افراد شاخص حوزه چشمپزشکی را شناسایی
و معرفی میکند و گفت« :بنده از نزدیک
شاهد دقت فراوان دکتر محمدی در انتخاب
افراد بودهام».
در ادامه برنامه دکتر سیدفرزاد محمدی،
مدیر برنامهریزی جشنواره ،توضیحاتی در
مورد دستههای رقابتی و غیر رقابتی جشنواره
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و هر یک از عناوین جوایز و نشانها و نحوه
انتخاب و داوری آنها ارائه کرد.
وی همچنین در مورد جایزه جدید جشنواره،
ترجمان دانش ،گرنت پژوهشی  ICOو اعطای
آن به دانشور جوان چشم پزشک ،ابتکار
عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین بینایی
مطالبی بیان کرد و افزود« :جوایزی که در
جشنواره اعطا میشود بیشتر ارزش معنوی
داشته و میراث گرانقدری است که به واسطه
جشنواره شکل گرفته است».
مدیر برنامهریزی جشنواره با بیان اینکه
جزییات و معیارهای انتخاب برگزیدگان در
تارنمای جشنواره قابل دسترسی است افزود:
«مطالعه این معیارها در واقع افراد را در مورد
مصادیق نخبگی راهنمایی میکند و نشان
میدهد که نخبگی در حوزه چشم پزشکی
فراتر از شاخصهای کمی مانند اچ ایندکس
است».
این مراسم با معرفی برگزیده دسته رقابتی و
تجلیل از نخبگان و افتخارات جشنواره دهم
و اعطای جوایز با حضور دکتر سیدحمید
سجادی ،فوق تخصص قرنیه و شبکیه و
استاد پیشکسوت گروه چشم دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،بنیانگذار موج نوین
چشم پزشکی ایران و میهمان ویژه جشنواره
ادامه یافت.
بر اساس رای هیئت داوران اسامی برگزیدگان
دسته رقابتی به شرح زیر اعالم شد:
مقاله فارسی برتر :مسعود خرمینژاد
مقاله انگلیسی برتر :دکتر محسن
بهمنیکشکولی
ابداع روش جراحی نوین :دکتر محمود
جباروند ،دکتر خسرو جدیدی
ابداع آموزشی :دکتر سهیل ادیبمقدم
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ایده برتر :دکتر سیدفرزاد محمدی ،مهندس
سعیده کریملر ،دکتر صفا علیزاده
پایاننامه برتر :دکتر مهدی مظلومی
کتاب ترجمه برتر :دکتر پریسا عبدی
فصل کتاب برتر :دکتر حمیدرضا صفابخش
بسته ترجمان دانش :دکتر ساره صافی
دانشور جوان چشمپزشک :دکتر مجتبی
ابریشمی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی
مشهد؛ نامزد نهایی گرنت دههزار دالری
فارابی ICO -برای دوره تکمیلی سهماهه
خارج کشور.
جایزه ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و
کارآفرین بینایی :دکتر هاله حامدیفر،
مدیر عامل شرکت دانش بنیان سیناژن
در دسته غیر رقابتی نهمین جشنواره شمس
عناوین و افتخارات تعلق گرفت به:
نشان چشمپزشک پارسی :دکتر مارک
همایون ،استاد چشمپزشکی انستیتوی
چشم دوهنی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
و پژوهشگر ارشد تیم ساخت آرگوس  ۲یا
شبکیه مصنوعی.
نشان ادیب چشم پزشکان :دکتر حسین
اشرف ،چشم پزشک
افتخار خدمت و مسئولیتپذیری
حرفهای و اجتماعی :دکتر احمد شجاعی
دانشمند برتر غیر بالینی (نشان پیمان):
دکتر اکبر فتوحی ،استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دانشمند برتر بالینی (نشان پیمان):
دکتر یزدانی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهران
آموزگار برتر (نشان سجادی) :دکتر داود
قرهباغی -استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی
(نشان خدادوست) :دکتر یعقوبی ،استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست.

کسب عنوان برگزیده بخش هنری
برنامه علمیهنری شبکه جهانی یوسرن
توسط پژوهشگر جوان مرکز تحقیقات چشم پزشکی

مهسا یوسفپور ،کارشناس ارشد نانوتکنولوژی
پزشکیوپژوهشگرمرکزتحقیقاتچشمپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در دومین سری
مینیاتورتاک شبکه جهانی یوسرن بر اساس رای
داوران بخش هنری و شرکتکنندگان برگزیده
رشته «پریشاننویسی» شد.
یوسفپور در این مورد توضیح داد:
«مینیاتورتاک ،سخنرانیهای کوتاه دوازده
دقیقهای هستند و در کنار آن یک هنرمند
به ارائه اثر هنری (آرت پرفورمنس) در مدت
 ۶دقیقه میپردازد؛ به این ترتیب علم و هنر
در کنار هم معنای زیباتری میگیرند».
وی با بیان اینکه در برنامه فوق با پریشاننویسی
درمورد تئوری بازی« :چرخ گردون با دلم بهبه

چه بازی میکند» با تاک همراهی کرده است،
افزود« :پریشان نویسی ارتباط عمیق حسی
با شعر و نگارش فی البداهه و بازی با شکل
گرافیکی حروف است؛ به طوری که در خلق اثر
دست کامال باز باشد».
توضیح اینکه به مناسبت آغاز سومین سال
فعالیت شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای
علمی یوسرن ،برنامهای علمی و فرهنگی
با محور «مرزهای دانش؛ از علم تا عمل»
روز یکشنبه  ۱۰دی  ۹۶به همت معاونت
بینالملل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران و با همکاری معاونت فرهنگی
این دانشکده ،در سالن اجتماعات دانشگاه
علوم پزشکی تهران برگزار شد.

با سالم و عرض ادب؛ بنده ایرج درستکار،
متولد  .1344هفت سال است که در واحد
نقلیه بیمارستان فارابی مشغول کار هستم.
از سال  1364به دنیای ورزشهای رزمی وارد
شدم .ده سال کاراته کار کردم و در این رشته
به درجه کمربند مشکی دان  2نایل شدم؛
به دالیل شغلی و شخصی مدتی از این هنر
جذاب رزمی به دور بودم تا این که مجددا
ورزش را در خدمت شیهان سعید محمدی
(نــماینده سازمان جـهانی سبک –Simmey
 Do Full Contactدر ایران) ادامه دادم.
سبک  Simmey–Do Full Contactهنر جذاب

و پرقدرت برگرفته از روح کیوکوشین کاراته
و به معنی راه و طریقت رسیدن به قلبی آرام
میباشد.
نماینده سازمان جهانی و مسئول سبک در
ایران جناب شیهان سعید محمدی میباشند
که با تالش و زحمات چندین و چند ساله
توانستند از آزمونهای مخصوص عبور کنند
و نمایندگی این هنر جذاب را از اروپا اخذ
کنند؛ در حال حاضر تحت نظر فدراسیون
ورزشهای رزمی ایران فعالیت میکنند و
امیدوارم که در راه اعتالی ورزش میهن
عزیزمان ایران همچنان موفق و سربلند باشند.
با به ثبت رسیدن این سبک جهانی در ایران
بنده ،با تشخیص شیهان سعید محمدی و
تایید فدراسیون ورزشهای رزمی کشور به
عنوان نایب رییس این سبک انتخاب و افتخار
خدمت به جامعه ورزشی کشور را پیدا کردهام.
جا دارد اینجا از شیهان بزرگ و فدراسیون
ورزشهای رزمی کشور و ریاست محترم
بیمارستان فارابی ،جناب دکتر صدرالسادات
که مشوق بنده بودهاند ،تشکر و قدردانی نمایم.

گفت وگو با ایرج درستکار
نایب رییس سبک سیمی دو فول کنتاکت

تقویم برگزاری سمینارهای آینده فارابی

در جلسه گروه برگزاری سمینار سالیانه فارابی ،تقویم سمینارهای آینده فارابی تصویب و به
شرح زیر اعالم شد:
 بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی ۱۱-۱۳ :اردیبهشت ۹۸ بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ۳-۵ :اردیبهشت ۹۹ بیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی ۲۹-۳۱ :اردیبهشت۱۴۰۰ بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی ۲۱-۲۳ :اردیبهشت۱۴۰۱ بیست و نهمین سمینار سالیانه فارابی ۱۳-۱۵ :اردیبهشت ۱۴۰۲هنر ،کلید فهم زندگی است.

جلسه هماهنگی
نمایشگاه جانبی
سمینارسالیانه فارابی

جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی سمینار
سالیانه فارابی با حضور دکتر سیدحسین
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛
دکتر قاسم فخرائی ،مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مرادی،
مدیر بیمارستان؛ رنجبر ،مسئول امور مالی
بیمارستان؛ موجودی ،مسئول هماهنگی
نمایشگاه بیست و چهارمین سمینار سالیانه
فارابی و نمایندگان شرکتهای تجهیزات
پزشکی فعال در حوزه چشم پزشکی روز
چهارشنبه  ۱۸بهمنماه  ۱۳۹۶در سالن
شورای این مرکز برگزار شد.
دکتر صدرالسادات در این جلسه از تعامل
خوب شرکتها در برگزاری سمینار فارابی
تشکر کرد و با اشاره به تغییر محل سمینار
اظهار داشت« :برگزاری سمینار بیست و
چهارم فارابی در پژوهشگاه صنعت نفت
قطعا با تغییراتی در نمایشگاه جنبی همراه
خواهد بود .بخشی از نمایشگاه در سالنهای
پژوهشگاه و در کنار سالنهای سخنرانی برپا
خواهد شد».
وی در ادامه در خصوص مزیت این نوع
چیدمان گفت« :همجواری غرفههای
نمایشگاهی با سالنهای سخنرانی باعث
بازدید بیشتر شرکتکنندگان خواهد شد به
عالوه مشکالت تهویه و سرمایش و گرمایشی
هم نخواهیم داشت».
رییس بیمارستان فارابی همچنین تاکید کرد
در صورتی که مسئوالن پژوهشگاه با استفاده
از فضای باز مجموعه موافقت کنند ،تعدادی
از شرکتها میتوانند غرفههای خود را در
فضای باز برپا کنند.
در ادامه جلسه قرعهکشی انجام شد و محل
استقرار شرکتها در نمایشگاه و شرکتهای
اصلی حامی برگزاری سمینار بیست و چهارم
فارابی مشخص شدند.

ندا یافرابی-زمستان1396وبهار1397
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روز برفی در فارابی به روایت تصویر
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روز برفی در فارابی به روایت تصویر
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بیست و چهارمین سمینار سال

لیانه فارابی از نگاه دوربین

دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

با ادب باش تا بزرگ شوی

دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،در گردهمایی
سالیانه دانشآموختگان که شامگاه 13
اردیبهشت  97در پژوهشگاه صنعت نفت
برگزار شد ،طی سخنانی از حضور در
جمع دانشآموختگان و همکاران خود در
بیمارستان فارابی ابراز خشنودی کرد و
خطاب به حاضران گفت« :زحمات زیادی
برای این سمینار و بیمارستان فارابی کشیده
شده است ،افراد زیادی در مجموعه فارابی
در راه آموزش و مهارت آموزی دانش
چشمپزشکی پیر شده و در عین حال برای
اعتالی اعتبار ایران و ایرانی خون دلها
خوردهاند ،یاد و خاطره همه آن عزیزان را
گرامی میداریم و در آستانه روز معلم به
حضور برخی از آنان در این جمع افتخار
میکنیم».
وی همچنین از گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،ریاست بیمارستان
فارابی ،شرکتهای خصوصی و تمام حامیان
فارابی برای استمرار سمینار سالیانه و
گردهمایی تحت عنوان فارابی تشکر و اظهار
امیدواری کرد ،سمینارهای فارابی همچنان
ادامه یابد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه آنچه میتواند به
ارتقای دانش و مهارت چشم پزشکی ایران
کمک کند همین عالقهمندی و تعصب ما به
تعلیم و تعلم و دل در گروی خدمت به مردم
و کشور عزیزمان ایران داشتن است ،خاطر
نشان کرد« :اگر بخواهید در تراز نیاکان
حرکت نموده و میراثدار خوبی برای آنان
باشید هیچ راهی جز همدلی ندارید».
20

دکتر هاشمی افزود« :اگر خود را از بند
مسایل رها کنید میبینید بسیاری از مسایل
روزمرهای که درگیر آن هستیم بسیار حقیر
و کوچکند .از رقابتهای بیجا و در عین
حال آزاردهنده پرهیز کنید و اگر رقابتی
هست صرفا در راه علم و عالم شدن باشد
نه چیز دیگری .این را به عنوان یک تجربه
میگویم زمانی ما در فارابی با یکدیگر رقابت
میکردیم ولی پا که به سن گذاشتیم به
اشتباه خود پی بردیم و االن دوستان بسیار
صمیمی و نزدیکی هستیم».
وزیر بهداشت با بیان اینکه برخی نمیخواهند
فارابی آن طور که شایسته است در علم چشم
پزشکی نقش آفرینی داشته باشد ،خطاب
به اعضای هیئت علمی گروه چشم گفت:

ندا یافرابی-زمستان1396وبهار1397

«وظیفه شما بویژه جوانان است که مراقب
باشند .عمر به سرعت میگذرد و شما به ما
میرسید؛ به بعضی از شما که نگاه میکنم
اولین روز تحصیلتان در رشته چشم پزشکی
را به یاد می آورم ولی االن افرادی بزرگ
و اساتیدی ممتاز شدهاید .زمان خیلی زود
میگذرد بنابراین خیلی همدیگر را دوست
داشته باشید».
دکتر هاشمی همگان را به رعایت ادب و
احترام به بزرگترها توصیه کرد و گفت:
«آنچه انسان در ایام کهنسالی نیاز دارد
چه در خانه و چه در محیط و اجتماعاتی
مانند امشب فقط احترام است .استادان
خود را خیلی رعایت کنید .کسانی که روزی
دست شما را در کالس و در عمل جراحی
گرفتهاند و به شما آموختند .یادتان باشد این
روزها برای شما هم تکرار میشود .دوران ما
میگذرد و شما جای ما را میگیرید ،اگر
میخواهید احترام ببینید االن به والدین،
معلمان و بزرگترها احترام بگذارید».
وی در پایان سخنانش به ذکر خاطرهای از
معلم کالس اول دبیرستان خود پرداخت و
گفت« :اولین سرمشق معلم من این بود:
«توانا بود هر که دانا بود» یادتان باشد با
شعار ،فریاد ،دروغ ،هتاکی ،زور و پول کسی
توانا نمیشود .امروز در دنیای قرن بیست
و یکم کسی توانا است که عالم است البته
عالمی که در عین حال خدا ترس هم هست
و دومین سرمشق این بود که« :با ادب باش
تا بزرگ شوی» بنابراین حتما ادب را نسبت
به اساتید و بزرگانمان در فامیل ،شهر و
اجتماع و صنفمان رعایت کنیم».

روی قلب خود بنویس که هر روز ،بهترین روز در سال است.

دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی ،دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی:

فارابی شاهد حضور سه نسل از چشم پزشکان است

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
روز چهارشنبه  12اردیبهشت  97با حضور
پیشکسوتان ،چشم پزشکان ،رییس بیمارستان
فارابی ،رییس انجمن چشم پزشکی ،مدیر
گروه چشم پزشکی و جمع کثیری از اساتید و
دستیاران چشم پزشکی شروع به کار کرد.
افتتاحیه این سمینار با قرائت آیاتی چند از
قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد؛ در
ادامه دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی ،دبیر

علمی بیست و چهارمین سمینار ،ضمن
خوشامدگویی به شرکت کنندگان در سمینار
افزودند« :مفتخریم که میزبان شما عزیزان در
بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی هستیم
و امیدواریم که این سمینار شایسته شما باشد و
برنامههای آن رضایت خاطر شما را جلب کند.
همچنین همزمانی روز افتتاحیه سمینار و میالد
عج
با سعادت منجی عالم بشریت ،حضرت ولیعصر
و همچنین روز معلم و گرامیداشت مقام استاد را

به فال نیک گرفته و این روز خجسته را خدمت
اساتید تبریک عرض میکنم».
هم اکنون بیمارستان فارابی شاهد حضور سه
نسل از اساتید چشم پزشکی است و حضور این
اساتید پیشکسوت و جوانان پرشور و عالقهمند
باعث رشد و بالندگی هرچه بیشتر این مرکز
شده است».
وی یکی از ویژگیهای برجسته بیمارستان
فارابی را برگزاری برنامههای آموزشی به
صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و سالیانه دانست
و در ادامه اشارهای به تاریخچه برگزاری
سمینار سالیانه در بیمارستان فارابی کرد و
گفت« :این سمینار از زمان مرحوم پروفسور
شمس در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار
میشد پس از گذشت سالها و حضور پرشور
چشم پزشکان و اساتید محترم از اقصاء نقاط
کشور در این سمینار محل برگزاری آن تغییر
کرد ولی زمان برگزاری آن در اردیبهشت ماه
هر سال بود و اردیبهشت ماه ،نماد برگزاری
سمینار سالیانه فارابی است».

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان و دبیر اجرایی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی:

سمینار فارابی میراث بزرگان است

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،در مراسم شب فارابی با
تبریک اعیاد خجسته شعبانیه و روز معلم،
ضمن گرامیداشت خاطره بزرگان خانواده
فارابی بویژه پروفسور محمدقلی شمس از
استاد فقید دکتر علیاصغر خدادوست یاد کرد
و از حاضران خواست تا برای شادی روح آن
مرحوم فاتحهای قرائت کنند.
رییس بیمارستان فارابی سپس با اشاره به
برگزاری موفق سمینار گفت« :علیرغم مشکالتی
که طی دو سال گذشته بر سر راه سمینار قرار
داشت ،امروز سمینار همچون گذشته در جایگاه
برتر خود قرار دارد و شکوفاتر و باشکوهتر از
سالهای پیش در حال برگزاری است و این
امر حاصل نشد مگر در سایه حمایت بزرگان و
همدلی و تالش مضاعف همه همکاران در گروه
چشم پزشکی و بیمارستان فارابی .امیدوارم این
همدلی و همراهی همچنان تداوم یابد و شاهد
شکوفایی سمینار در سالهای آتی باشیم تا
همه ما و در نهایت بیماران از نتایج و برکات
این سمینار بهرهمند شویم».
وی سمینار فارابی را میراث بزرگان و
پیشکسوتان فارابی خواند و افزود« :ما نه تنها

موظف به حفظ این میراث گرانقدریم بلکه باید
در ارتقای آن تالش کنیم .تالش علمی و عملی
بدون آنکه گرفتار حاشیههای ناخواسته شویم».
دکتر صدرالسادات در ادامه با بیان اینکه تقویم
اجرایی سمینار در پنج سال آینده تهیه شده
است؛ به طوری که مانند سنت همیشگی در
اردیبهشت ماه برگزار شود ،از سایر گروههای
چشم پزشکی کشور درخواست کرد با رعایت
فاصله زمانی معقول در برگزاری بهتر برنامهها
یکدیگر را یاری و از دوباره کاری اجتناب کنند».
رییس بیمارستان فارابی برگزاری چنین
سمینار باشکوهی را مرهون تالش و زحمات

اگر نهایت تالش خود را کرده باشی ،نگران بودن آن را بهتر نمیکند.

یکساله یک گروه اجرایی و علمی قوی و مجرب
دانست و از تکتک آنها بویژه دکتر فخرایی،
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و دکتر سیدضیاءالدین طباطبائی ،دبیر
علمی این دوره تشکر و قدردانی نمود.
وی همچنین از کارکنان و مسئوالن پژوهشگاه
صنعت نفت نیز برای میزبانی شایسته این
سمینار و شرکتهای تجهیزات پزشکی که
امسال نیز علیرغم تمام مشکالت اقتصادی،
صمیمانه از سمینار حمایت کردند تشکر کرد
و ابراز امیدواری کرد این رابطه نزدیک و
همدالنه همچنان ادامه داشته باشد.

ندا یافرابی-زمستان1396وبهار1397
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دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

سمینار بیست و پنجم متفاوت برگزار میشود

دکتر قاسم فخرائی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،در مراسم شب فارابی با تبریک روز معلم گفت« :دست
یکایک بزرگان و پیشکسوتانی که از آنان آموختهایم و حق معلمی بر
گردن ما دارند ،بزرگانی همچون استاد فقید پروفسور شمس که همه
مدیون زحماتش هستیم را میبوسم و امیدوارم شاگردانی خوب برای
آنان و ادامه دهنده راه پرافتخارشان باشیم».

مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه ،از زحمات و تالش بی وقفه دکتر
طباطبایی ،در برگزاری هر چه با شکوهتر و آبرومند سمینار قدردانی
نمود و ابراز امیدواری کرد بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
که حاصل زحمات همه همکاران و اساتید گروه چشم پزشکی است
و به رهبری دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی با شکوه همیشگی برگزار
شده است برای شرکتکنندگان مفید و ماندگار باشد.
وی در ادامه با قدردانی از حمایت بیدریغ اساتید پیشکسوت فارابی
و مشارکت فعال و سازنده همکاران گروه چشم پزشکی افزود« :از
فلوها و دستیاران عزیزمان که مایه افتخارند و در سمینار خوش
درخشیدند و تکتک پرستاران و کارکنان بیمارستان هم تشکر
میکنم و امیدوارم یکایک شما را در سمینار بیست و پنجم که
انشاءاهلل به شکلی متفاوت و با شکوه و عظمت بیشتری برگزار خواهد
شد دوباره مالقات کنیم».
دکتر فخرایی همچنین حضور فعال شرکتهای تجهیزات پزشکی
را که علیرغم مشکالت اقتصادی و گرفتاریهای موجود سمینار
را حمایت کردند ستود و از دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان
فارابی که با قدرت پشت سر سمینار ایستاده و از آن حمایت کردند
سپاسگزاری کرد.
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه در پایان با قدردانی از دانشآموختگان
فارابی و میهمانان دانشگاههای دیگر که از شهرستانهای دور و نزدیک
در سمینار شرکت کردند ابراز امیدواری کرد در سالهای آتی نیز آنان
را به عنوان سخنران یا شرکت کننده در سمینار مالقات کنیم.

نهمين سمينار پرستاري چشم با موضوع پرستاري چشم کودکان
با قرائت آياتي از کالم ا ...مجيد ،در ساعات اوليه روز پنجشنبه 13
ارديبهشت ماه  1397در سالن کاسپين پژوهشگاه صنعت نفت و با
حضور دکتر صدرالسادات ،ریيس بيمارستان؛ دکتر صنعتکار ،قائم
مقام رياست؛ دکتر ضياءالدين طباطبايي ،دبير علمي سمينار؛ دکتر
انوري ،رییس سمينار پرستاري چشم؛ شادي رضايي ،مدير پرستاري
بيمارستان فارابي و اعضاي هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي
به طور رسمي آغاز به کار کرد.
در افتتاحيه اين سمينار دکتر طباطبايي ضمن عرض خير مقدم به
شرکتکنندگان در نهمين سمينار پرستاري چشم کودکان ،اشاره
کرد که کار پزشکي يک کار گروهي و تيمي است ،اگر به صورت
تيمي انجام شود کار بهتري ارائه ميشود و نتيجه بهتري براي
بيماران دارد ،متاسفانه در جهان سوم و در کشورهاي در حال توسعه
کمتر به کار گروهي اهميت داده ميشود ،اميدواريم که کار گروهي
و تيمي روزبهروز در کشور افزايش پيدا کند .خيلي خوشحالم که در
اين مجامع علمي پرستاران شرکت ميکنند و اين سمينار به صورت
همزمان با سمينار فارابي برگزار ميگردد .اميدوارم همين طور که
در پزشکي تخصصهاي متفاوتي ايجاد شده است در پرستاري هم
ايجاد شود.
در ادامه رضايي ،دبير اجرايي نهمين سمينار پرستاري چشم فارابي
ضمن خير مقدم به اساتيد و ميهمانان شرکتکننده و تبريک ويژه
به مناسبت بزرگداشت مقام استاد و روز معلم حضور اعضاي هيات
علمي دانشکده پرستاري و مامایي را در اين سمينار و ارتباط نزديک

دانشکده پرستاري با بيمارستان فارابي را به فال نيک گرفته و آن
را نقطه مشترکي براي همکاري در آينده نزديک و راه اندازي رشته
تخصصي پرستاري چشم دانست.
وي در رابطه با موضوع نهمين سمينار ساليانه پرستاري چشم فارابي
گفت« :وقتي بيمار کودک است ما به عنوان پرستار چهقدر از نقش
خود آگاه هستيم؟ تفاوت يک بيمار کودک با بزرگسال در اين است
که نميتواند عالیم و نشانههاي بيماريهاي چشمي را بيان کند و
پرستار بايد از روي روند بهبودي و شناسايي ،معرفي به مراکز درماني
را انجام دهد پرستاري که در جامعه است (مدرسه و خانه بهداشت)
به والدين آموزش دهد که آنها هم بتوانند رفتار کودک را شناسايي
کنند .هماکنون مراقبت از پرستاري کودک ،خانواده محور است نه
کودک محور و نه والدين محور بايد با خانواده ارتباط برقرار کنيم.
در مراقبت از کودکان بايد در نظر بگيريم که کودک در چه مرحلهاي
از رشد و تکامل قرار گرفته است و چه نيازهاي عاطفي و فيزيولوژيکي
دارد و پرستار بايد در مراقبت از ايشان اين نيازها را برآورده کند.

نهمین سمینار پرستاری چشم و پرستاری چشم کودک
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ندا یافرابی-زمستان 1396وبهار 1397دنیا به روی ما باز است ،هر روز موقعیتی است که خود را از نو خلق کنیم.

آیین مدال گردانی در شب فارابی

گردهمایی سالیانه دانشآموختگان فارابی شامگاه پنجشنبه 13
اردیبهشت  1397در پایان دومین روز از بیست و چهارمین سمینار
ساالنه فارابی با برنامههای متنوع در پژوهشگاه صنعت نفت تهران
برگزار شد.
در شروع مراسم کلیپ ویژه سمینار پخش شد و مجری از دکتر
سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،درخواست کرد
مراسم را رسما افتتاح نماید .پس از سخنان دکتر صدرالسادات،
کلیپی از استاد فقید پروفسور علی اصغر خدادوست برای حاضران
نمایش داده شد.
سپس نماینده یکی از شرکتهای تجهیزات پزشکی ،به نمایندگی از
سایر شرکتهای شرکت کننده در سمینار سخنرانی کرد.
همچنین با نمایش کلیپی از دکتر محسن محسنزادهکرمانی ،استاد
پیشکسوت بیمارستان فارابی و همراه با تشویق ممتد حاضران ،از
وی به عنوان «آموزگار برتر و الگوی اهلیت حرفهای» تقدیر شد؛ در
این کلیپ تنی چند از همکاران و شاگردان استاد محسنزاده به ذکر
خاطراتی از دوران حرفهای وی پرداختند.
اهدای جوایز برنشدگان اولین جشنواره فیلم و عکس فارابی و مسابقه
معرفی موارد جالب ( )Rapid Fire Case Presentationهیجان این
مراسم را دو چندان کرد.
دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،سخنران بخش دوم این مراسم بود.
در ادامه مراسم مدال گردانی انجام شد و با تقدیم مدال ریاست
و دبیر علمی سمینار از سوی دکتر انوری و دکتر سیدضیاءالدین
طباطبایی به دکتر علیرضا کشتکارجعفری و دکتر احمد میرشاهی،
رسما کار برنامه ریزی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی که در
اردیبهشت  1398برگزار خواهد شد ،به ایشان سپرده شد.
پس از تحویل مدالها ،دکتر کشتکارجعفری طی سخنانی اظهار
داشت« :ما هرچه داریم از فارابی است؛ به دستیاران و اساتید جوان

توصیه میکنم از این گنجینه گرانبها نهایت استفاده را نموده و
هیچوقت به فارابی پشت نکنند؛ با صراحت میگویم اگر یک بار دیگر
به دنیا بیایم انتخابم چشمپزشکی و بیمارستان فارابی است».
دکتر میرشاهی نیز از حضور در جمع خانواده بزرگ فارابی ابراز
خشنودی کرد و گفت« :امیدوارم شایسته این انتخاب بوده و راه
اساتید خود را به خوبی دنبال نمایم .از همه شما برای برگزاری
باشکوهتر سمینار بیست و پنجم یاری و مدد میجویم».
خانواده بزرگ فارابی در این دورهمی به یاد ماندنی ،میزبان یکی از
مفاخر خود یعنی دکتر حسن هاشمی ،وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشکی بودند که طی سخنانی از حضور در جمع دانش آموختگان و
همکاران خویش در فارابی ابراز خشنودی کرد.
با طنین اجرای موسیقی توسط گروه تال شب فارابی پایان یافت و
خاطرهای خوش از همدلی در اذهان چند نسل از خانوادهای بزرگ
برجا ماند.

تو پنجرهای هستی که از طریق آن باید دنیا را ببینی.
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برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس
در دومین روز برگزاری بیست و چهارمین
سمینار سالیانه فارابی ،جشنواره فیلم و
عکس عصر روز پنجشنبه  13اردیبهشت 97
با استقبال شرکتکنندگان در سالن اصلی
پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد و در پایان
منتخبین خود را معرفی کرد.
دکتر محمد سلیمانی ،عضو هیئت علمی
بیمارستان فارابی در بخش اورژانس و یکی
از برگزارکنندگان درباره جزییات و نحوه
داوری این جشنواره گفت« :جشنواره فیلم
و عکس فارابی که سالهای قبل با عنوان
ویدئو ژورنال در سمینار سالیانه فارابی
برگزار میشد ،امسال با تغییراتی در نحوه
داوری ،به شکلی متفاوت و گستردهتر به
اجرا درآمد».
وی استقبال مخاطبان از جشنواره را بسیار
خوب توصیف کرد و گفت« :پس از پایان
مهلت مقرر و دو بار تمدید در مجموع 155
اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از
این بین  36فیلم و  119قطعه عکس با
موضوعات مرتبط با چشم پزشکی بود.
دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد« :متاسفانه
تعدادی اثر پس از پایان مهلت در نظر گرفته
شده به دبیرخانه رسید که در داوری لحاظ
نشدند».
عضو گروه برگزاری جشنواره فیلم و عکس
فارابی در مورد روند داوری اظهار داشت:
«برای اولین بار امسال داوری به طور آنالین
و کامال محرمانه انجام شد و داوران پس از
توجیه کامل بر اساس پرسشنامه طراحی
شده به بررسی و ارزیابی آثار از نظر فنی،
علمی و هنری پرداخته و رای خود را اعالم
کردند».

24

وی با بیان اینکه به دلیل رقابت بسیار
فشرده و تعداد باالی آثار ارسالی ،متاسفانه
موفق به نمایش تمامی عکسها و فیلمها
نبودیم اظهار داشت« :در پایان مرحله
داوری و بر اساس امتیاز کسب شده ،نهایتا
 14فیلم و 13عکس به عنوان آثار منتخب
در روز برگزاری جشنواره به نمایش عمومی
درآمدند».

داوران متشکل از دکتر اسدی و دکتر
قاسمیفالورجانی از دانشگاه علوم پزشکی
ایران؛ دکتر سالور ،دکتر برادرانرفیعی
و دکتر کریمیان از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی؛ دکتر بهشت نژاد ،دکتر فالح
تفتی ،دکتر جباروند ،دکتر کارخانه ،دکتر
سیدعلی طباطبایی ،دکتر سیدضیاءالدین
طباطبایی ،دکتر ابوالفضل کسائی ،دکتر

دکتر سلیمانی همچنین در مورد نتیجه
بخش فیلم هم این طور توضیح داد که
اثر دکتر حبیب جعفری ،فلوشیپ قرنیه
بیمارستان فارابی در داوری حائز رتبه سوم
شد ولی به دلیل مشترک بودن اتند ناظر با
نفر اول و بر اساس نظر دبیر علمی سمینار
جایزه ایشان به نفر چهارم داوری اعطا شد.
دکتر سلیمانی در پایان از هیئت

عامری ،دکتر آرش میرمحمدصادقی ،دکتر
مسعود محمدی ،دکتر بهرام اشراقی ،دکتر
فریبا قاسمی و دکتر رامک روحی پور که طی
این مدت آثار را از نظر فنی و علمی ارزیابی
نمودند سپاسگزاری کرد و افزود« :ارزیابی
هنری آثار نیز بر عهده یکی از کارشناسان
سازمان صدا و سیما قرار داشت».
توضیح اینکه برگزیدگان جشنواره فیلم و
عکس فارابی در مراسم شب فارابی به شرح
زیر معرفی و تقدیر شدند.
برگزیدگان بخش فیلم
رتبه اول :دکتر محمد سلیمانی و دکتر
حسن فرشیدنیا
رتبه دوم :دکتر محمدطاهر رجبی
رتبه سوم :دکتر محمد زارعی و دکتر حمید
ریاضی
برگزیده مخاطبین
 دکتر حسن خجستهجعفری و دکتر حامدقاسمی
برگزیدگان بخش عکس
رتبه اول :دکتر محمد سلیمانی و دکتر بیتا
مومنایی
رتبه دوم :دکتر منصوره جمشیدیان ،دکتر
راضیه محمدزاده
رتبه سوم :دکتر محمدرضا جعفرینسب
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برای انجام اقدامی مثبت ،باید بینشی مثبت داشته باشیم.

سالمت برای همه
پیام تبریک
رییس بیمارستان فارابی
به مناسبت گرامیداشت
مقام استاد
«النظر الی وجه العالم عباده .نگاه به سیمای دانشمند عبادت است».
پیامبر اکرم
تعالی ،رشد و توسعه هرجامعهای در گروی همت استادان و معلمان
دانشمند و از خود گذشتهای است که با آمیختن علم و عمل و
آراستن تحصیل با فضایل اخالقی و تهذیب چون آفتاب ،مسیر هدایت
بشر را روشن نموده و دریچه حقیقت را بر دیدگان میگشایند.
جایگاه موثر تعلیم و تربیت در تاریخ پرفراز و نشیب ایران و وجود
ستارههایی درخشان در آسمان تعلیم و تربیت ایران اسالمی ،وظیفه
همگان را نسبت به گرامیداشت و پاسداشتشان و شرافت معلمان و
استادان این مرز و بوم صدچندان میکند؛ دوازدهم اردیبهشت ،سالروز
شهادت متفکر شهید آیت اهلل مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام
معلم و استاد را گرامی میدارم و مقام شامخ معلمی را به تمامی
معلمان و استادان فرهیخته این مرز و بوم بویژه همکاران عزیزم در
بیمارستان فارابی تبریک میگویم و از خداوند منان میخواهم ما را
در مسیر خدمتگزاری و احیای ایرانی آباد و سربلند بیش از پیش
یاری کند.
دکتر سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
ص

پیام تبریک
رییس بیمارستان فارابی
به مناسبت گرامیداشت
روز کارگر

«عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن کسب روزی حالل است».
ص
حضرت محمد
یازدهم اردیبهشت ماه ،روز جهانی کار و کارگر ،پاسداشت مقام
زنان و مردان شریفی است که امروز با خودباوری ،خالقیت در
جبهه کار و تالش و تولید کشور پیشتاز و مقدم هستند و با
اراده قوی و روحیه خستگیناپذیر خود برای شکوفایی و ارتقای
جایگاه ارزشمند ایران اسالمی تالش میکنند تا «استقالل» و
«خودکفایی» را در تمامی عرصهها معنا کنیم.
اینجانب با تشکر مجدد از تالشهای همه کارگران پرتالش میهن
عزیزمان بویژه همکاران عزیزم در بیمارستان فارابی این روز
خجسته را به یکایک آنان تبریک میگویم و برای این عزیزان و
خانوادهشان سالمتی و موفقیت مسئلت دارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی

روز دوشنبه  3اردیبهشت  1397سومین روز از هفته سالمت در بیمارستان
فارابی روز تغذیه سالم نامگذاری شد و کارشناسان واحد تغذیه به آموزش
سبک تغذیه سالم به کارکنان ،بیماران و همراهان پرداختند .حذف نمکدان
از روی میزهای نهارخوری ،طبخ غذای سالم (کم نمک و غیر سرخ شده)،
توزیع میوه همراه غذا ،توزیع میان وعده سالم (شیر و بیسکویت)و نصب
برچسب توصیههای تغذیهای روی ظروف توزیع غذا و میوه توزیع شده از
جمله فعالیتهای انجام شده در این روز بود.

جشنواره سالمت برای همه روز چهارشنبه  6اردیبهشت 1397در پنجمین
روز از هفته سالمت با برنامههای متنوع آموزشی و غربالگری برگزار شد.
برپایی ایستگاههای غربالگری دیابت و پرفشاری خون ،مشاوره تغذیه،
مشاوره سالمت شغلی و سالمت روان ،مشاوره غربالگری رتینوپاتی نوزادان
نارس ( ،)ROPبهداشت و شستشوی دست ،توزیع بروشورهای آموزشی و
ژل و محلول شستشوی دست از جمله برنامههای این جشنواره بود.
بر اساس این گزارش دکتر مهدی صنعتکار ،قائم مقام ریاست و سعید
مرادی ،مدیر بیمارستان ،ضمن حضور در محل برگزاری جشنواره از
ایستگاههای سالمت و نحوه برگزاری جشنواره بازدید کردند.

جمعی از کارکنان بیمارستان به همراه مدیر بیمارستان ،در صبحگاه
بهاری پنجشنبه  6اردیبهشت  ،1397پیش از شروع کار روزانه
پیادهروی نموده و چند نرمش سبک انجام دادند .این پیادهروی
نمادین توسط کارگروه آموزش سالمت بیمارستان برگزار و در انتهای
مسیر از شرکتکنندگان پذیرایی شد.

اجازه نده که با شک اندیشی بی ارزش ،تباه شوی.
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استقرار تیم ارزیابی ستاد مرکزی معاینه فنی
ساختمان کشور در بیمارستان فارابی

کارشناسان ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور از پنجشنبه
 23فروردین  1397در بیمارستان فارابی مستقر و طی دو روز ایمنی
این مرکز را ارزیابی کردند.
مهندس فرنام خجستهفر ،مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان
کشور ،ضمن اعالم این خبر به تشریح اهداف و وظایف این ستاد
پرداخت و گفت« :این ستاد سازمان مستقلی است که تحت نظر
مستقیم وزیر راه و شهرسازی فعالیت نموده و با انجام بهموقع
معاینه فنی ساختمانهای در حال بهرهبرداری و شناسایی خطرات و
آسیبها به افزایش سطح ایمنی آنها کمک میکند».
مهندس خجستهفر اظهار داشت« :ستاد مرکزی معاینه فنی کشور
از یک سال و نیم پیش و با برخورداری از گروههای مجرب مهندسی
در حوزه مکانیک ،برق و سازه فعالیت خود را در حوزه سالمت
ساختمان کشور شروع کرده و طی این مدت کار خود را به طور

جدی دنبال نموده است .قریب  4ماه است که این فعالیت را در حوزه
ساختمانهای درمانی متمرکز نموده و پیشگیری از حوادث را در این
ساختمانها سرلوحه اهداف قرار دادهایم».
مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور با اشاره به اهمیت
ایمنی بیمارستانها و مراکز درمانی افزود« :در دو سال گذشته،
حوادثی همچون آتش سوزی و زلزله به ساختمانهای درمانی آسیب
وارد نموده و توجه مسئولین را به اهمیت تامین ایمنی این مراکز
که در مواقع بحران نقش مهمی دارند جلب نموده است .لذا درصدد
هستیم این کار را بهصورت جدی دنبال کرده و شناسنامههای ایمنی
هرکدام از مراکز درمانی را صادر و پالکهای معاینه فنی برای آنها
الصاق میشود».
وی خاطرنشان کرد« :صدور پالک معاینه فنی ساختمان برای اولین
بار در کشور صورت میگیرد .ارزیابیهای ستاد یک ممیزی دقیق
و پیشگیرانه در حوزه سالمت ساختمان و مبنای آن مقررات ملی
ساختمان و آییننامهها و دستورالعملهای ابالغی از سوی وزارت راه
و شهرسازی است».
مهندس خجسته فر افزود« :حوزه ایمنی در ساختمان یک مبحث
بسیار جامع است که ارتقای سطح ایمنی یکی از فرایندهای آن
میباشد .یکی از اولویتهای آن مبحث  22است که تاکنون در کشور
پیادهسازی نشده است و ما آن را در اولویتهای کاری قرار دادهایم.
وی با تشکر از همکاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری یکدیگر سطح ایمنی و سالمت
ساختمانهای در حال بهرهبرداری را ارتقا داده و دیگر شاهد حوادث
تلخی مانند پالسکو نباشیم».

گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان فارابی
حدیثه حسینی ،سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان گفت« :امروزه
بهداشت دست به يك اولويت جهاني براي نجات جان انسانها و
ارائه خدمات درماني ايمن و با كيفيت تبديل شده است؛ در همین
راستا است که در روز جهانی بهداشت دست يك تعامل سازنده با
تمامی کارکنان بيمارستانها بويژه در بخش درماني و ديگر افراد
برای رعايت بهداشت دست ايجاد میشود تا بر اين نكته كه چگونه
کارکنان با رعايت بهداشت دست ميتوانند نقش مهمي در بهبود
وضعيت درمان بيماران داشته باشند و رعايت نکردن آن چه پيامد
هايي براي بيماران دارد ،تاكيد گردد».
شعار امسال سازمان بهداشت جهانی« ،جلوگیری از سپسیس در
مراکز درمانی در دستان شماست» نیز بر نقش مهم کارکنان درمانی
در انتقال عفونت در بیمارستانها تاکید دارد.
حسینی یادآور شد« :انتقال عفونت از راه دست يکی از شايعترين
روشهای انتشار عوامل عفونی در واحدهای مراقبت سالمت است و
بهداشت دستها ،راهی موثر برای پيشگيری از انتقال عفونتها بين
کارکنان و بيماران است».
وی با اشاره به اینکه ساالنه عفونتهای بیمارستانی هزینههای بسیار
زیادی برای بیماران و بیمارستانها به همراه دارد ،تاکید کرد« :شستن
دست ميتواند تا  ۸۰درصد عفونتهاي بيمارستاني را کاهش دهد».
سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فارابی در ادامه به تشریح
برنامههای کمپین روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان فارابی
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پرداخت و گفت« :با هدف ترویج فرهنگ شستشوی دست در بین
کارکنان و مراجعین و بزرگداشت این روز دو ایستگاه آموزشی
شستشوی دست را در محل درمانگاه اورژانس و مقابل بخشهای
بستری و اتاقهای عمل ،مستقر نمودیم و پرستاران و کارشناسان
همراه با توزیع بستههای آموزشی به مراجعین و کارکنان در مورد
نحوه شستشوی دست و معرفی مواد ضدعفونی کننده آموزش دادند.
همچنین بنرهای آموزشی و پوسترهای رنگی با مضمون شعار سال
 ۲۰۱8در قسمتهای مختلف بیمارستان نصب شد .توزیع بروشورهای
آموزشی در بخشها و واحدها ،توزیع محلولهای ضدعفونی دست به
کارکنان و بیماران به همراه آموزش مراحل ضد عفونی دستها از
جمله برنامههای اجرا شده در این روز بود».

اگر به پایین نگاه کنی هیچ وقت رنگین کمان را نمیبینی.

برگزاری مرحله شفاهی پذيرش دستيار دورههای
تكميلی تخصصی (فلوشيپ) چشمپزشكی

آزمون شفاهی دورههای فلوشیپ روزهای شنبه و یکشنبه  15و  16اردیبهشت در بیمارستان
فارابی برگزار شد و طی آن مهارتهای علمی و عملی  23پذیرفته شده مرحله کتبی آزمون
پذيرش دستيار فوق تخصصی (فلوشيپ) چشم پزشكی سال  97مورد ارزیابی قرار گرفت؛
در این مرحله که با مصاحبه حضوری و به روش  Osceبرگزار شد 6 ،نفر در رشته جراحی
ترمیمی و پالستیک چشم 2 ،نفر در رشته استرابیسم 8 ،نفر در رشته رتین 4 ،نفر در رشته
قرنیه و  3نفر در رشته گلوکوم شرکت داشتند.
توضیح اینکه دکتر فریبا قاسمی ،معاون آموزشی بیمارستان فارابی به همراه نمایندگانی از
وزارت بهداشت و دانشکده پزشکی در زمان برگزاری آزمون بر روند اجرای آن نظارت نمودند.

برگزاری شورای پژوهشی
شورای پژوهشی این مرکز روز شنبه  22اردیبهشت  1397با حضور دکتر رجبی ،معاون
پژوهشی بیمارستان ،در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات چشم پزشکی تشکیل شد .در این
جلسه ارائه دهندگان و اساتید راهنمای  2طرح پژوهشی 6،پروپوزال دستیاری و یک پایان
نامه پزشکی عمومی در مورد طرحهای ارسالی خود توضیح داده و از آن دفاع کردند .همچنین
داوران و اعضای شورا نظرات اصالحی خود را ارائه نمودند تا در طرحها لحاظ شود.

برگزاری کمیته اخالق در پژوهش

دو شماره
از ندای فارابی
در یک شماره

در اسفند  ،96نشریه زمستان را به همراه
ویژهنامه نوروزی آماده چاپ کردیم اما به دلیل
پارهای از مشکالت از جمله حجم کاری پایان
سال چاپخانهها ،نشریه برای شب عید آماده
نمیشد ،لذا تصمیم بر آن شد که با توجه به
این امر و با توجه به پوشش خبری بیست
و چهارمین سمینار سالیانه فارابی ،نشریه
زمستان را با اندکی تغییر و البته با در نظر
گرفتن رویدادهای بهاری بیمارستان و در قالب
ندای فارابی دو فصل در بهار  97منتشر و
توزیع نماییم .امیدواریم که از این پس با یاری
ایزد متعال ،روند انتشار نشریه سیر معمول
خود را طی نماید.
همچنین جا دارد از دوست و همراه نازنین ندای
فارابی ،خانم معصومه نیکبخت که زحمات
زیادی را برای بخش نوروزی نشریه کشیدند
و متاسفانه در این شماره به دلیل انقضای آن
مجبور به حذف ویژهنامه شدیم،کمال تشکر را
داشته باشم.
بهارک صالحی
دبیر تحریریه

اخبار کوتاه

 دیدار نوروزی مسئولین بیمارستان فارابیبا کارکنان ( 14فروردین)
 کارگاه احیای قلبی ریوی اطفال ( 30فروردین) بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی ( 30فروردین) تجلیل از جانبازان بیمارستان ( 2اردیبهشت) شرکت اعضای کانون بسیج شهید سهرابیدر طرح شهید رهنمون ( 7اردیبهشت)
 بزرگداشت روز کارگر ( 11اردیبهشت) کارگاه تغذیه و سبک زندگی سالم (20اردیبهشت)

سپاس

کمیته اخالق در پژوهش بیمارستان فارابی روز شنبه  22اردیبهشت  1397با حضور دکتر
محمدرضا منصوری ،رییس کمیته ،تشکیل جلسه داد و طی آن  9پایان نامه و طرح پژوهشی
ثبت شده در سیستم پژوهشیار از نظر مطابقت با کدهای اخالقی بررسی و در مورد آنها
تصمیم گیری شد.
در پایان این جلسه با اعطای لوح تقدیر ،از تالشهای یک ساله اعضای این کمیته قدردانی
شد.
در مورد هیچ چیزی نگران نباش ،هر چیز کوچکی درست خواهد شد.

از توجه مقامات محترم ریاست ،قائم مقام
ریاست ،مدیریت و جناب آقای عقیلی و
خانم فامیلی در انتخاب بنده به عنوان
کارگر نمونه بسیار سپاسگزارم و امیدوارم
که در سایه خداوند متعال و الطاف
بزرگواران و در کنار همکاران عزیز ،سالها
به عنوان خدمتگزار مردم در پیشبرد
اهداف بیمارستان کوشا باشم.
عزیز اصالنی
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نس
دا تنیاه

رضا عابد
حسابدار

مقایسه سیستم چهار چرخ متحرک ()4WD
با سیستم تمام چرخ متحرک ()AWD

یکی از سیستمهای چهار در چهار در
شرایط آفرود عملکرد خوبی دارد ،در حالی
که دیگری برای افزایش چسبندگی با سطح
مسیر در جادههای لغزنده یا برفی مناسب
است.
از همان ابتدا که مدل اصلی جیپ به عنوان
وسیله نقلیه ای با «کاربرد عمومی» در جنگ
جهانی دوم ایفای نقش میکرد ،این خودرو
و مدلهای دیگری که از آن الگو گرفته و
به سیستم چهار چرخ متحرک مجهز بودند،
در دهههای  50و  60میالدی به عنوان
پلتفرمی شناخته میشدند که میتوانستند
از هر نوع مسیری عبور کنند و برای افرادی
که عالقه داشتند پشت فرمان احساس
قدرت داشته باشند و برای خانوادههای
ماجراجو مناسب بودند .امروزه تقریبا
یکسوم کل وسایل نقلیهای که در ایاالت
متحده به فروش میرسند ،نیرویی که تولید
میکنند را از طریق هر چهار چرخ به زمین
منتقل میکنند .قابلیت چهار چرخ متحرک
به منظور افزایش و بهبود چسبندگی خودرو
با سطح مسیر استفاده میشود و در دو نوع
مختلف است که عبارتند از:
• سیســتم چـــهار چــرخ متحرک یا
)4WD( four-wheel drive

• سیستــم تــمام چــرخ متـحــــرک یا

(all-wheel drive (AWD

به طور کلی میتوان گفت بیشتر وانتها
یا خودروهای شاسی بلندی که بر پایه
وانت ساخته شدهاند ،به طور استاندارد یا
سفارشی به سیستم چهار چرخ متحرک
مجهز هستند .همچنین تمامی کراس
اوورهای دیفرانسیل جلو که بر پایه
خودروی سواری ساخته شدهاند و تعداد
زیادی از خودروهای سواری دیفرانسیل جلو
و دیفرانسیل عقب هم قابلیت مجهز شدن
به سیستم تمام چرخ متحرک را دارند.
حال این پرسش پیش میآید که اگر شما
به قابلیت چهار چرخ متحرک نیاز داشته
باشید ،کدام یک از این دو سیستم برای
شما مناسبتر است؟
پاسخ این سوال به عوامل مختلفی بستگی
دارد که برخی از آنها عبارتند از:
• نوع وسیله نقلیه مورد نظر.
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• وسیله نقلیه مورد نظر برای چه کاربردی
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
• میزان بارش برف و باران در منطقهای که
زندگی میکنید چقدر است.
تا پیش از اواخر دهه  80میالدی که همه
خودروهای شاسی بلند بر پایه وانت ساخته
میشدند و بیشتر توسط افراد طبیعتگرد
مورد استفاده قرار میگرفتند ،این نوع
خودروها را با نام چهار در چهار میشناختند؛
در واقع به خودروهایی چهار در چهار گفته
میشد که با مجهز بودن به سیستم چهار

• انتقال نیرو به چرخهای عقب.
• انتقال نیرو به هر چهار چرخ.
• حالت اتوماتیک که از طریق سنسور ،لیز
خوردن چرخ را تشخیص داده و در صورت
ِ
لزوم به طور خودکار نیرو را به چرخهای جلو
نیز انتقال میدهد.
نوع سومی نیز وجود دارد که سیستم چهار
ِ
متحرک دائمی ()4WD permanent
چرخ
نامیده میشود؛ در این نوع سیستم حالت
اتوماتیک ذکر شده وجود دارد ،اما امکان
انتخاب حالتی که در آن نیرو به یک محور

چرخ متحرک ،میتوانستند هر نوع مسیری
را پیموده و به طور غیرقابلباوری قابلیتهای
آفرودی داشتند اما در آن زمان ،شما باید از
خودرو پیاده شده و به صورت دستی قفل
پلوس را درگیر میکردید تا نیرو به هر چهار
چرخ انتقال داده شود اما امروزه سیستمهای
چهار چرخ متحرک بسیار پیچیدهتر بوده و
انواع مختلفی دارند که برخی از آنها بیشتر
برای مسیرهای عادی و برخی بیشتر برای
شرایط آفرود مناسب است.
سادهترین و کم هزینهترین نوع از سیستم
چهار چرخ متحرک ،با نام سیستم چهار
ِ
متحرک موقت شناخته میشود؛ در
چرخ
این نوع سیستم ،در حالت عادی نیروی
موتور به محور عقب منتقل میشود ،اما
راننده میتواند با فشردن یک کلید یا از
طریق اهرمی که شبیه به دسته دنده است،
قابلیت انتقال نیرو به چرخهای جلو را نیز
فعال کند .در حال حاضر ،بیشتر وانتها و
خودروهای شاسی بلندی که بر پایه وانت
ساخته میشوند به سیستم چهار چرخ
ِ
متحرک تمام وقت مجهز هستند .در این
نوع سیستم ،راننده سه انتخاب دارد:

منتقل شود توسط راننده وجود ندارد.
میتوان گفت در این نوع سیستم ،تقریبا
همیشه همه چرخها در حال دریافت نیرو
هستند.
به طور کلی ،در سیستمهای چهار چرخ
متحرک حالتی به نام دنده سنگین وجود
دارد .این حالت برای شرایطی کاربرد دارد که
حداکثر گشتاور مورد نیاز باشد؛ به طور مثال
زمانی که خودرو در برف یا چالههای گلی
گیر کرده باشد .بنابراین ،اگر در منطقه خارج
شهری با مسیرهای ناهموار زندگی میکنید
یا در منطقهای زندگی میکنید که میزان
بارش برف زیاد است ،حالت دنده سنگین
برای شما ایدهآل خواهد بود .همچنین این
حالت برای افرادی مناسب است که از تپه
هایی با شیب زیاد عبور می کنند و یا افراد
ماجراجویی که عالقه دارند با شرایط آفرو ِد
بسیار سنگین دست و پنجه نرم کنند .برای
فعال کردن حالت دنده سنگین ،راننده
باید کلیدی مخصوص (به صورت دکمهای
یا چرخشی) یا اهرمی را درگیر کند .البته
در نظر داشته باشید که حالت دنده سنگین
برای استفاده موقت در سرعتهای پایین
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تغییردهندگان اثرگذار کسانی هستند که بر خالف جریان شنا میکنند.

طراحی شده است.
در بسیاری از خودروهای سواری ،تقریبا
تمام کراس اوورهایی که بر پایه خودروی
سواری ساخته شدهاند ،تعداد اندکی از
شاسی بلندهایی که بر پایه وانت ساخته
شدهاند و یک خودروی مینی ون یعنی
تویوتا سیهنا از سیستم تمام چرخ متحرک
استفاده شده است .سیستم تمام چرخ
ِ
متحرک
متحرک به سیستم چهار چرخ
دائمی شباهت دارد ،چرا که در آن در
صورت نیاز نیروی اضافی به چرخهای جلو
یا عقب انتقال داده میشود تا چسبندگی
خودرو به سطح مسیر در جادههای
لغزنده یا برفی حفظ شود .اگر در
منطقهای زندگی میکنید که بارش برف
در آنجا زیاد است یا در منطقهای خارج
از شهر زندگی میکنید ،بهتر است بین
خودرویی با سیستم تمام چرخ متحرک
و یک خودروی دیفرانسیل عقب ،مدلی
که به سیستم تمام چرخ متحرک مجهز
است را انتخاب کنید ،چراکه خودروهای
دیفرانسیل عقب در جادههای لغزنده
چسبندگی مناسبی ندارند.
همچنین برخی از سیستمهای تمام چرخ
متحرک طوری مهندسی شدهاند تا در
جادههای خشک هندلینگ خودرو را بهبود
دهند که در برخی از آنها ،این قابلیت وجود
دارد تا در صورت نیاز نیروی اضافی به
چرخهای خارجی فرستاده شود تا خودرو
پیچ را سریعتر بپیماید .سیستم تمام چرخ
متحرک میتواند مشکالت اصلی خودروهای
دیفرانسیل جلو و دیفرانسیل عقب را برطرف
کند .این مشکالت عبارتند از:
• مشکل اثر دم ماهی (:)fishtailing effect
هنگامی که چرخهای عقب خودرو
چسبندگی خود را از دست میدهند ،خودرو
دچار بیش فرمانی ( )oversteerمیشود که
به این مشکل اثر دم ماهی گفته میشود.
اثر دم ماهی میتواند در جادههایی که
اصطکاک کافی وجود ندارد اتفاق بیفتد (به
طور مثال در ماسه ،باران ،برف یا یخ) .این

مشکل در خودروهای دیفرانسیل عقب با
قدرت کافی میتواند در مسیرهای معمولی
که کمبود اصطکاک در آنها وجود ندارد نیز
اتفاق بیفتد.
• مشکل تورک ا ِستیر (:)Torque steer
این مشکل سبب می شود خودرو هنگام
شتابگیری سریع ،به یک سمت کشیده
شود .تورک ا ِستیر بیشتر در خودروهای
دیفرانسیل جلو اتفاق میافتد و علت آن،
نامتعادل نیرو بین چرخهای جلو
توزیع
ِ
است .تورک ا ِستیر میتواند خطرناک باشد،
چرا که وقوع آن قابل پیش بینی نیست
(مخصوصا برای رانندههای مبتدی).
در برخی از سیستمهای تمام چرخ متحرک،
در شرایط معمولی تمام نیروی تولیدی
موتور به چرخهای جلو فرستاده میشود؛
در حالی که در برخی دیگر این نیرو بین
چرخهای جلو و عقب با نسبت مساوی
تقسیم میشود .در بسیاری از خودروهای
اسپرت و لوکس که به سیستم تمام چرخ
متحرک مجهز هستند ،بیشتر نیروی
تولیدی موتور به چرخهای عقب فرستاده
میشود تا خودرو ماهیت اسپرتتری پیدا
کند .بر خالف سیستم چهار چرخ متحرک،
سیستم تمام چرخ متحرک به حالت دنده
سنگین ( )low rangeمجهز نیست ،بنابراین
سیستم تمام چرخ متحرک برای شرایط

روند رشد ،پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

آفرو ِد سنگین طراحی نشده است.
عالوه بر این ،در برخی از خودروهای شاسی
بلندی که بر پایه وانت ساخته شدهاند یا
کراس اوورهایی که بر پایه خودروی
سواری ساخته شدهاند ،سیستمی وجود
دارد که به راننده امکان تنظیم میزان
نیروی وارده به چهار چرخ را جهت افزایش
چسبندگی در انواع مسیرهای مختلف
میدهد .این سیستم که به راننده امکان
انتخاب از میان چندین حالت مختلف را
میدهد ،اصطالحا با نام «سیستم مدیریت
نوع سطح مسیر» شناخته میشود .این
سیستم در مدلهای مختلف فورد وجود
دارد .معموال حالتهای مختلف این
سیستم توسط کلیدی چرخشی که در
قسمت کنسول میانی قرار دارد فعال
میشود و اغلب شامل حالتهای زیر است:
• حالت معمولی.
• حالت برف.
• حالت ماسه.
• حالت گل.
در خاتمه باید بگوییم بدون در نظر گرفتن
اینکه خودروی سواری یا شاسی بلند شما
دیفرانسیل جلو یا عقب است و قابلیت چهار
چرخ متحرک را دارد یا خیر ،نباید فراموش
کنید که نمیتوانید قوانین فیزیک را نقض
کنید .ممکن است قابلیت انتقال نیرو به هر
چهار چرخ باعث شود تا خودروی مورد نظر
بتواند در مسیرهای لغزنده و برفی با سرعت
بیشتری حرکت کند و شاید روی یخ که
تقریباً چسبندگی وجود ندارد کمی شرایط
را بهتر کند ،اما فقط تاثیری جزیی روی
قابلیت پیچیدن در خودرو داشته و میتوان
گفت هیچی اثری روی قدرت ترمز نخواهد
داشت .بنابراین توصیه میشود همیشه
جانب احتیاط را رعایت کنید ،چرا که حتی
اگر پشت فرمان قدرتمندترین شاسی بلندها
با سیستم چهار چرخ متحرک نیز بدون در
نظر گرفتن شرایط رانندگی کنید ،ممکن
است روی یخ یا در پیچهای لغزنده کنترل
خودرو را از دست بدهید.

ندا یافرابی-زمستان1396وبهار1397

29

انجام معاینات تحت بیهوشی

مهدی راستگو
کارشناس بیهوشی

• شیرخواران :به علت عدم پذیرش چهره
جدید نسبت به چهره فرد معاینه کننده
واکنش نشان میدهند و چشمهایشان را
میبندند که انجام برخی معاینات مانند
بررسی انحراف چشم را غیر ممکن میسازد.
• در کودکان به علت عدم آشنایی آنها با
تستهای دید مانند چارت اسنلن تعیین دید
دقیق امکان پذیر نیست.
• در افرادی که عقب ماندگی ذهنی یا
فراموشی دارند نیز انجام معاینات دقیق
چشمی نیازمند آرامش و همکاری فرد
معاینه شونده میباشد.
به طور کلی معاینات چشمی در شیرخواران،
کودکان و افرادی که درجاتی ازعقب ماندگی
و فراموشی دارند تحت بیهوشی عمومی و
معموال در اتاق عمل انجام میشود و نیازمند
آمادگی برای گرفتن بیهوشی عمومی
میباشند.
توصیهها و اقدامات قبل از انجام
معاینات تحت بیهوشی:
 .1انجام مشاوره قبل از عمل توسط پزشک
بیهوشی .پس از انجام معاینات کلی در
صورت نیاز دستورهایی نسبت به تنظیم

جدول زمان بندی ناشتا بودن مراجعه کننده:

داروها و اقدامات درمانی داده میشود.
 .2دقت و توجه به توصیههای پزشک و
پرستار.
 .3داشتن همراه هوشیار و توانا.
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 .4حضور بهموقع درساعت مقرر جهت انجام
معاینه.
 .5ناشتا بودن جهت انجام بیهوشی عمومی.
• یکی از مهمترین اقدامات قبل از عمل
ناشتا بودن مددجو میباشد که نیازمند شرح
کامل است.
• ناشتا بودن یعنی نخوردن هرگونه خوراکی
و نوشیدنی از راه دهان به جز داروهای
حیاتی تجویز شده توسط پزشک از جمله
داروهای فشار خون و قند خون که باید با
یک استکان آب حدود  200ccطبق دستور
پزشک مصرف شود.
اهمیت ناشتا بودن:
در روند بیهوشی به علت شل شدن عضالت
بدن و سرکوب شدن رفلکسهای حفاظتی
محتویات معده به سمت حلق باال میآید
که باعث ورود محتویات معده به راه هوایی
و ریهها و در نهایت باعث خفگی و مرگ
میشود.
توصیه ها و اقدامات روز انجام معاینه و ورود
به بخش و اتاق عمل:

 .1حضور در ساعت مقرر با همراه و مراجعه
به بخش مربوطه.
 .2معرفی خود به پرستار مربوطه و دادن
اطالعات از نوع بیماری و علت معاینه.
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 .3همکاری با پرستار و دادن جواب سواالت.
 .4پوشیدن لباس اتاق عمل باهماهنگی
پرستار مربوطه.
 .5همراه نداشتن هرگونه شی
(فلز،سمعک،دندان مصنوعی).
 .6حفظ آرامش و انتظار جهت هماهنگی و
انجام اقدامات قبل از ورود به اتاق عمل با
هماهنگی پرستار مربوطه.
توصیههای ورود به اتاق عمل:
• در بدو ورود به اتاق عمل توسط پرستار
اتاق عمل پذیرش میشود.
• به اتاق انتظار راهنمایی میشود و با توجه
به اولویتی که توسط پزشک معالج مشخص
میشود جهت انجام معاینه وارد اتاق عمل
میشود.
(توصیه میشود حین انجام معاینات تحت
بیهوشی ،همراه بیمار خارج از فضای اتاق
عمل منتظر بماند؛ به محض اتمام عمل
توسط پرسنل اتاق عمل فراخوانده میشود).
• بعد از عمل همراه بیمار توسط پرسنل
اتاق عمل فراخوانده میشود تا بر بالین بیمار
حضور یابد.
• رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و حفظ
آرامش توسط همراه بیمار الزامی است.
• محافظت از مددجوی خود با توجه به
گرفتن بیهوشی عمومی نسبت به سقوط از
تخت،محافظت از سروگردن ،داشتن حالت
تهوع و استفراغ ،محافظت از آنژیوکت و
پانسمان و خونریزی آنی و در صورت بروز
هرگونه شرایط غیرعادی به پرسنل بیهوشی
اطالع داده شود.
• صبور بودن جهت انجام مراحل ریکاوری
و هماهنگی برای انتقال بیمار به بخش
مربوطه.
• در صورت نداشتن حالت تهوع و استفراغ
و هوشیار بودن کامل بیمار یک ساعت بعد
از انتقال به بخش با نظارت همراه برای بیمار
مایعات از جمله آب ،آب میوه به مقدار کم
داده شود و در صورت تحمل ادامه یابد.

مثبت اندیشی باوری است که منجر به موفقیت میشود.

نابغهها جثه کوچکی دارند!

اخبار زپشکی

http://www.hidoctor.ir

قطعا شما هم تاکنون با افراد نابغه برخورد
داشتهاید یا حداقل عکسی از آنها را دیدهاید.
عموما افراد نابغه از جثه ضعیف و کوچکی
برخوردار هستند و توانایی فیزیکی آنها به مراتب
کمتر از سایر افراد عادی است .دانشمندان به
تازگی به بررسی این موضوع پرداخته و قصد
دارند تا ارتباط بین جثه و میزان نبوغ در فرد
را دریابند .افراد نابغه بیشتر حالت فرماندهی
دارند اما زمانی که نیاز به انجام فعالیتهای
فیزیکی و جسمانی سنگین است از توان
کمتری برای انجام آنها برخوردارند و به طور
کلی بیشتر متفکر هستند.
کارشناسان در جدیدترین پژوهشهای خود
دریافتند افراد نابغه دارای جثه و اندام الغرتری
نسبت به افراد عادی هستند ،کارشناسان دلیل
این امر را دریافت انرژی بیشتر برای فعالیتهای
مغزی در این افراد و در نتیجه کاهش میزان
انرژی برای ساخت بافت ماهیچهای مورد نیاز
میدانند.
افراد نابغه و کسانی که مغز آنها چند گرم
بزرگتر از دیگران است توده عضالنی
کمتری دارند ،این امر نشان میدهد مغز
انسان با سرقت منابع سایر قسمتهای بدن
بزرگتر میشود.
این ایده نخستین بار در دهه  ۱۹۹۰میالدی

مطرح شده است که مغز با دریافت انرژی
مورد نیاز سایر قسمتهای بدن میتواند
بزرگتر شود و اکنون دانشمندان دانشگاه
نورث تگزاس در پژوهشهای خود درستی
این ایده را اثبات کردهاند.
کارشناسان اعالم کردهاند این آزمایش را روی
حیوانهایی همچون شامپازه و گوریلها هم
که به نسبت سایر حیوانها از سطح هوشی
باالتری برخوردار هستند انجام دادهاند و به
نتیجههای مشابهی دست یافتهاند.
پژوهشها نشان میدهند ،یک کیلوگرم از
بافت مغز به حدود  ۲۴۰کیلوکالری انرژی در
روز برای کارکردن با ظرفیت کامل نیاز دارد
و گاهی به دلیل رژیم غذایی یا گرسنگی این
انرژی را از سایر بخشهای بدن تهیه میکند.
نیاز به انرژی برای فعالیت مغز انسان یکی از
دالیلی است که فرد را به سوی رژیم غذایی

سرشار از شیرینی و شکالت تشویق میکند
اما در دراز مدت این نوع تغذیه برای بدن
مضر و سبب ابتال به انواع بیماریها از جمله
دیابت میشود .کارشناسان دانشگاه کمبریج
نیز در پژوهشی مشابه روی  ۶۲دانشآموز
مذکر که دارای ضریب هوشی و نمرههای
باالتری بودند آزمایش انجام داده و دریافتند
آن دسته از دانشآموزان که باهوشتر بودند
به طور نسبی از عضلههای ضعیفتری نسبت
به سایرین بهرهمند بودند .آنها به افراد باهوش
توصیه میکنند برای به دست آوردن سالمت
جسمانی و ظاهر فیزیکی مطلوب درکنار
مطالعه و تحقیق ،به انجام ورزش منظم
بپردازند و رژیم غذایی مخصوص ورزشکاران
داشته باشند.
نتایج این پژوهش در مجله ()New Scientist
به چاپ رسیده است.

طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته توسط
محققان آلمانی ،این احتمال وجود دارد که تا 5
دقیقه پس از مرگ افراد بتوان آنها را احیا نمود
و به زندگی بازگرداند .دانشمندان بر این باورند
که تا  5دقیقه پس از مرگ میتوان سلولهای
مرده را بازگرداند و فرد دوباره به زندگی خود
ادامه دهد .موج الکتریکی که در مغز انسان وجود
دارد لحظاتی قبل از اینکه فرد فوت کند را نشان
میدهد.متخصصانبابررسیفعالیتمغزبیماران
در شرف مرگ ،نوسان فعالیتی را مشاهده کردند
که به نظر میرسد پیش از خاموشی بیشتر
اندامهای حیاتی بدن رخ میدهد .یافتهها نشان
میدهند که ممکن است پس از توقف نشانه
زندگی در بدن ،هوشیاری برای چند دقیقه
باقی بماند که احتمال معکوس شدن فرآیند
خاموشی مغز را تا  5دقیقه باال میبرد.
گروهی از عصبشناسان دانشگاه  Charitéدر

آلمان ،سیگنالهای الکتریکی مغز  ۹نفر را در
هنگام مرگ به طور مستمر مورد بررسی قرار
دادند .همه بیماران به جراحت مغزی ُکشنده
دچار شده بودند و دستور دیانآر –یک
دستور قانونی برای پرهیز از انجام سی.پی.آر
در شرایط ایست قلبی یا ایست تنفسی– در
موردشان داده نشده بود .متخصصان دریافتند
که ممکن است حتی  5دقیقه پس از ایست
قلبی ،سلولهای مغز یا عصبها فعالیت کنند
اما موج «تضعیف در حال گسترش» لحظه
خاموشی این عصبها را پیش از مرگ نهایی و
برگشتناپذیریشان مشخص کرد.
سلولها هنگام توقف جریان خون و محروم
شدن از اکسیژن مورد نیاز میمیرند؛ در این
هنگام ،سلولهای مغز ،برای چند دقیقه پیش
از مرگ کامل روی ذخایر انرژی تمرکز میکنند.
این موضوع هنگامی رخ میدهد که مکانیزمهای

مورد استفاده نورونها برای نگه داشتن یونهای
جداشده ،از بین میروند .هنگام تالش فزاینده
عصبها برای جذب سوخت ،شکستن موانع
میان یونها ،انرژی الکتروشیمیایی زیادی را
در مغز آزاد میکند .این فرآیند موسوم به
دپوالریزاسیون در حال گسترش یا تضعیف در
حال گسترش که با بیشفعالی عصبها مشخص
میشود ،یک خاموشی ناگهانی را در پی دارد.
دکتر جنز دریر ،نویسنده ارشد این پژوهش در
بیانیهای گفت :گسترش دپوالریزاسیون پس از
توقف گردش خون ،فقدان انرژی الکتروشیمیایی
را در سلولهای مغز و شروع فرآیندهای سمی
که نهایتا به مرگ میانجامند ،مشخص کرد.
نکته مهم ،برگشتپذیری این فرآیند هنگام
بازگشت گردش خون است.
یافتههای این پژوهش در مجله Annals of
 Neurologyمنتشر شده است.

زنده شدن پس از مرگ

منفینگری ،دشمن خالقیت است.
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مهارتهای مدرییتی

بهاره بهزادپور
کارگزین

چگونه با ابزارهای مدیریت و ارتباطات موثر سازمانی
شاد و موفق داشته باشیم؟

مقدمه
باالترین آروزی بشر،کسب موفقیت است.
موفقیت امری نسبی است و تعریف واحدی
نیز ندارد .برخی معتقدند که موفقیت رسیدن
به آمال و آرزوهاست و رضایت خاطری است
که در رسیدن به هدفی پدید می آید.
موفقیت هدف زندگی است .همه تالش و
کوشش می کنند تا به موفقیت برسند و
همه کس خواهان و طالب آن هستند .راه
موفقیت همیشه در حال ساخت است و
در مسیر اتفاق می افتد و نه در پایان راه.
تالش کردن ،پشتکار داشتن و تسلیم نشدن
بر مشکالت راز موفقیت است .برای گام
برداشتن در کسب موفقیت ابتدا باید اهداف
مشخص شوند .بدون تعیین هدف و برنامه
ریزی نمی توان به موفقیت رسید .موفقیت
پایان کار نیست بلکه آغاز راه است .موفقیت
از طریق شانس و اقبال یا به صورت تصادفی
حاصل نمی شود بلکه مدیون تصمیمات و
سعی و تالش هر کسی است .انسان به طور
فطری از غم گریزان و به سوی شادی در
حرکت است .شادی و نشاط نه تنها بر روح
و روان انسان ،بلکه بر جسم او نیز تأثیر می
گذارد .از نگاه اجتماعی ،نیز شادمانی ،قلب ها
را به یکدیگر نزدیک و ترس ،نگرانی ،ناکامی
و بدگمانی را بی اثر می کند .ارسطو می
گوید« :شادی ،بهترین چیزهاست و آن قدر
اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست
آوردن آن هستند ».دین مقدس اسالم نیز
که تأمین کننده صالح دنیا و آخرت آدمی
است ،شادی های مناسب و حالل را تأیید
می کند و پیروانش را از افسردگی و بی حالی
برحذر می دارد .مواردی مانند قدر زحمت
ها و خوبی دیگران را به نیکی دانستن ،از
موهبت های الهی لذت بردن ،مثبت عمل
کردن و مثبت اندیشیدن ،گشاده رو بودن،
در زمان حال زندگی کردن ،خودآرایی و
آراستگی ظاهر و رضایت داشتن از زندگی،از
نمونه های شادی هستند که می توان آنها را
درزندگی تجربه کرد.
ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری
سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت
دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد
آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده
و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این
شادی را به خانه های خود نیز ببرند.
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تعریف شادی
وقتی آدمی نیاز هایش ارضا می شود و به
چیز های مورد عالقه اش دست می یابد
احساس و هیجانی در او پدید می آید که
از آن به شادی و نشاط تعبیر می شود و با
واژه هایی چون شادمانی  ،سرور  ،وجد و ...
هم معناست.شادی زندگی را خوشایند می
سازد و اشتیاق برای پرداختن به فعالیت های
اجتماعی را آسان می سازد.
چگونگی تحقق شادی در سازمانها
مسایل روانی در چند دهه اخیر بر عملکرد
فردی و سازمانی کارکنان تاثیر منفی گذاشته
و این مسایل و تاثیر آن در قرن بیست و یک
فزاینده است به طوری که برنامه های بهبود
سالمتی فقط شامل ارایه خدمات بهداشتی
نمی گردد ،بلکه بیش از گذشته باید به
سالمتی روانی و فکری افراد توجه گردد ،
زیرا رفتار افراد تحت تاثیر سالمتی جسمی و
روانی آنان قرار می گیرد.وقتی نیروی انسانی
شاغل در سازمان ها و کارخانه ها شاد و
سالم باشند بی تردید میزان کارایی آنها نیز

-4تعادل کاری و زندگی مناسب
-5کار متنوع
-6اعتقاد به اینکه کاری که انجام می دهیم
با ارزش است.
-7احساس اینکه کاری که انجام می دهیم
باعث ایجاد تفاوت می شود.
-8بخشی از یک تیم موفق بودن
-9شناسایی موفقیت های بزرگی که حاصل
می شود.
-10حقوق رقابتی
*عوامل سازمانی که افراد را نا شاد می کند
عبارتند از:
-1فقدان ارتباط از باال(مافوقها)
-2حقوق غیر رقابتی
-3عدم شناسایی موفقیت هایمان
-4مدیر یا رییس نامناسب
-5توسعه فردی کم
-6نادیده گرفته شدن ایده ها
-7عدم ایجاد فرصت برای عوامل و مجریان
فعال
-8فقدان مزایا

افزایش می یابد .سالها پیش پژوهشگران
کشورهای صنعتی دریافته بودند که تنظیم
میزان روشنایی ،دما ،رطوبت و سر و صدای
اطراف بر افزایش کارایی افراد اثر مستقیم
دارد .بنابر این می توان نتیجه گرفت که
یک راه بسیار موثر در افزایش بهره وری در
محیط کار استفاده از کارکنان شاد است.
* عوامل سازمانی که افراد را شاد میکند،
عبارتند از:
-1همکاران پشتیبان و صمیمی
-2کار لذت بخش
-3رییس یا مدیر خوب

 -9لذت بخش نبودن کار
 -10احساس اینکه کاری که انجام می دهیم
باعث ایجاد تفاوت نمی شود.
رابطه میان شادی و بهره وری:درواقع پیوند و رابطه آشکاری بین «شادی
در کار» و «بهره وری» وجود دارد.آیا بهره
وری ما را شاد می کندیا شادی موجب بهره
وری می شود؟ بله .رابطه دو طرفه ای بین
این دو وجود دارد ،اما پیوند «از شادی به
بهره وری» قوی تر است .به این معنی که اگر
می خواهید بهره ور باشید ،بهترین چیزی که
می تواند کمکتان کند تمرکز بر شاد بودن
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برای آنکه کاری امکانپذیر گردد دیدگان دیگری الزم است ،دیدگانی نو.

در کاری است که انجام می دهید .در اینجا
به  10دلیل که نشانگر شادی در کار تقویت
کننده بهره وری است اشاره میکنیم :
-1افراد شاد بهتر با دیگران کار می کنند:
کار با دیگران شامل کار گروهی بهتر با همکاران
 ،داشتن روابط کارمندی خوب برای یک مدیر
 ،به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان برای
نیروی کار فعال در بخش خدمات و فروش
بیشتر برای فرد شاغل در بخش فروش است.
-2افراد شاد خالق تر هستند.
-3افراد شاد به جای گله و شکایت از
مشکالت آنها را حل می کنند.
-4افراد شاد انرژی بیشتری دارند.
-5افراد شاد خوش بین تر هستند.
-6افراد شاد انگیزه های بیشتری دارند.
-7افراد شاد غالبا کمتر بیمار می شوند.
-8افراد شاد سریع تر یاد می گیرند.
-9افراد شاد کم تر از بروز اشتباهات نگران
می شوند و غالبا کم تر اشتباه می کنند.
-10افراد شاد بهتر تصمیم می گیرند.
نقش مدیران در شادی و نشاط در محیط
کار و زندگی
در کشورهای صنعتی پیشرفته  ،مدیریت
معنوی یکی از آموزشهای بسیار مهم و
ارزشمند هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی
به حساب می آید که در این سیستم مدیریت
بر روی خصوصیاتی از جمله عزت نفس ،
صمیمیت  ،شور و شوق در بین پرسنل محیط
کار و زندگی می باشد .بدیهی است دور شدن
از فضای معنوی و تمرکز بیش از حد بر مسائل
مربوط به تکنولوژی  ،مانع از بیدار سازی روحی
شاد و با نشاط در محیط کار می گردد .مدیر
یک مجموعه  ،می تواند با اندیشه های سالم
اش محیطی شاد  ،با نشاط و با بهره وری
باال را بوجود آورد و همین مدیر می تواند با
اندیشه های تنگ نظرانه یا بدور از عزت نفس،
افسردگی  ،اضطراب و در پی آن سردردهای
میگرنی  ،زخم معده  ،بدخوابی  ،حمله های
قلبی و حتی سرطان را بوجود آورد.
فواید شادی برای سازمان
در گذشته اکثر افراد معتقد بودند که محیط
کار محیط جدی است و در تضاد با شاد بودن
است و این تفکر غلطی است که فرد فکر
کند میتواند هم کار کند و هم شاد باشد.
اما امروزه بسیاری از شرکتها بعد از سالها
تالش به منظور یافتن راهی در جهت بهبود
سود و منافع کارکنان و افزایش کیفیت
زندگی کاری آنان به استفاده از شوخی و
ایجاد شادی در محل کار توجه کردهاند.
امروزه افزایش شادی در سازمان یکی از
اولویتهای اساسی در سازمانها شده است.
پیامدهای شاد بودن در محیط کار را میتوان
به صورت زیر بیان نمود:
 .۱افزایش کارآمدی؛ شادی به عنوان یک
ابزار مدیریتی عاملی مهم در بهبود اثربخشی

مدیریت بشمار میآید.
 .۲کاهش فاصله بین مدیر و کارکنان؛ وقتی
یک مدیر بتواند با کارکنان خود بخندد و
محیط شادی را برای آنان فراهم آورد این
کار باعث میشود تا او به عنوان یک فرد
عادی و نه یک مدیر توسط کارکنان پذیرفته
شود به این ترتیب کارکنان با او بیشتر
ارتباط برقرار کرده و سبب افزایش عملکرد
سازمان میشود .این مهم به مشارکتیتر
شدن سازمان کمک میکند.
 .۳کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی
و خشونت؛ تحقیقات نشان داده محیط کاری
شاد باعث ،کاهش تنش و خستگی در افراد
میشود و لذت کار کردن بیشتر میگردد .هر
فرد نسبت به کار احساس رضایت پیدا کرده
و نسبت به سازمان خود تعهد و دلبستگی
ت میآورد.
بیشتری به دس 
 .۴افزایش خوشبینی نسبت به آینده؛ افراد
شاد نسبت به آینده نگرش مثبتتر و خوش
بینانهتری دارند.
 .۵کمک به تغییرات سازمانی؛ همچنین
شادی در سازمان میتواند کارکنان را در رو
به رو شدن با موقعیتهای تازه و تغییرات
سازمانی کمک کند.
 .۶افزایش تولید؛ افراد شاد عملکرد بهتری
دارند .شادی باعث افزایش توانایی افراد برای
کار بیشتر میشود.
 .۷بهبود کار گروهی؛ شادی باعث افزایش
کار گروهی در سازمان میشود.
 .۸رضایت شغلی؛ افراد شاد احساس رضایت
بیشتری از شغل خود دارند.
 .۹افزایش صمیمت و حسن اعتماد-روحیه-
خالقیت-تصمیمگیری.
 .۱۰ایجاد نگرش مثبت ،انعطافپذیری و
خالقیت در محیط کار.
 .۱۱افزایش قدرت حافظهی کوتاه مدت و
بلند مدت.
 .۱۲تسهیل ارتباطات بین کارکنان.
 .۱۳افزایش یادگیری و یادآوری.
 .۱۴افزایش تفکر خالقانه.
 .۱۵تقویت تفکر انتقادی.
سازمان شاد کجاست؟ چطور باید سازمان
خود را شاد کرد؟
مدیریت منابع انسانی
فرهنگ سازمانی ترکیبی از تعامالت
کارکنان ،ارزشها و مهارتهای مدیریت
زمان ،قوانین اداری ،سطح تعارض و شدت
آن و توانایی برای حفظ کنترل در محیط کار
است .فرهنگ در هر محیط کاری کلیدی
است برای بهرهوری کارکنان و همکاری با
یکدیگر در صلح و آرامش.
هر کسب و کار ،فرهنگ منحصر به فرد
خودش را دارد که ارزشهای اصلی شرکت را
تعریف کرده و مجموعهای از دستورالعملهای
غیر رسمی را در سازمان ایجاد میکند .یعنی

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.

مشخص میکند که رفتار قابل قبول کدام
است و در نتیجه کسانی که با این قواعد
سازگاری دارند ،به محیط کار احساس رضایت
و راحتی بیشتری خواهند داشت و سایرین به
این نتیجه خواهند رسید که جای دیگری را
برای محل کار انتخاب کنند.
صرفنظر از نوع یا مدل فرهنگی ،مهم این
است که سازمان شاد و مثبت باشد .ایجاد یک
فرهنگ شاد در محل کار نسبتا ساده و بسیار
کم هزینه (یا بیهزینه) است؛ دنبال فرصت
بگردید که جشن بگیرید .فرصتهای زیادی را
برای گردهم جمع شدن پرسنل فراهم کنید.
این مساله باعث میشود ارتباطات چهره به
چهره در سازمان بیشتر شود و ارتباطات
صمیمانه بین افراد برقرار شود .همچنین
این روش باعث میشود تا خاطرات خوش و
خوبی را برای همهی افراد به جای بگذارید.
این موضوع موجب می شود افراد به سازمان
نه فقط به عنوان محلی برای کار کردن بلکه
محلی برای خلق یک تجربهی خوب و شاد
نگاه کنند و بدیهی است که نرخ ماندگاری
افراد در چنین سازمانی بسیار باال خواهد بود.
در خاتمه میتوان گفت محیط کاری مثبت
به دلیل افزایش احساسات مثبت و ارتقای
سطح زندگی ،سازمان را موفقتر خواهد کرد.
چنین محیط کاری ارتباطات بین افراد را
بهبود میبخشد و موجب بهبود سطح توانایی و
خالقیت خواهد شد و در مقابل تجربیات منفی
مثل استرس مانند سپر عمل خواهد کردد؛
چراکه کارکنان را کمک میکند تا پس از
اتمام کارهای سخت و طاقت فرسا و همچنین
چالشهای فرسایشی هرچه سریعتر به وضع
عادی و نرمال برگردند .این موضوع سالمتی
فیزیکی و روانی آنها را تضمین میکند.
محیط کاری شاد ،برای افراد جذابیت داشته
و حس وفاداری را تقویت میکند؛ چراکه
سازمان شاد بهترین استعدادها و تواناهایی
آنها را کشف کرده و پرورش داده است.
سازمانهایی که به دنبال اشاعهی فرهنگ
مثبت و اخالقیات هستند ،بهطور قطع به
سطوح باالتری از بهرهوری دست خواهند
یافت و این بهرهوری هم در امور مالی شرکت
و هم در رضایت مشتریان ملموس و قابل
مشاهده خواهد بود.
منابع و مراجع:
 )1قرآن مجید
 )2امام علی(ع)  ،نهج البالغه
 )3رفتار سازمانی مثبت تألیف دکتر علی
نصر اصفهانی و مهدی نصر اصفهانی)
 )4نعمتی به نام شادی،مهدی یار احمدی
خراسانی،سایت جامع مدیریت(مدیر یار)
 )5روانشناسی شادی،مهین کوشک آبادی،
سایت جامع مدیریت(مدیر یار)
 )6نقـش مـدیـران در آفرینش محیط
سازمانـی شـاد ،محمـد علــی طاهــری
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مهارتهای زندگی

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

درمان اضطراب در خردساالن

برای درمان اضطراب در کودکتان بهتر است
با روانشناس مشورت کنید و بهترین روش
را انتخاب کنید .نگرانی و دلواپسی در این
دوران میتواند بر دوران نوجوانی اثرات منفی
بگذارد .نظر کارشناسان و توصیههای آنان را
در این رابطه بخوانید.
هرگز در برابر اضطراب و نگرانی در کودکتان
تسلیم نشوید ،روانشناسان هشدار میدهند
عدم تسکین و فرو نشاندن ترس در کودکان
مقدمهای برای شکست در زندگی آینده
آنهاست.
نگرانی و اضطراب دوران کودکی زمینهساز
افسردگی در جوانانی است که برای رسیدن به
موفقیت در دانشگاه و بزرگسالی تالش میکنند.
دلهره و اضطراب بین کودکان و نوجوانان
معموال وجود داشته و درصد باالیی از ذهن
روانی آنان را دربر میگیرد ،اما کارشناسان
معتقدند که وجود این نگرانی در آنها بدون
حمایت والدین به شیوه بهتری تسکین یافته
و اثرات مخربی نیز بر عملکرد روانی آنها در
آینده نخواهد گذاشت.
والدین میتوانند با افزایش آگاهیهای خود
از طریق مشورت با روانشناسان ،به شیوهای
صحیح اضطراب کودکان را مدیریت کنند.
روانشناسان دستورالعملهای مفیدی در این
زمینه به والدین ارائه میدهند؛ از جمله اینکه:
34

هنگام بروز نگرانی و اضطراب در فرزندتان
سعی نکنید ذهن او را از آنچه باعث این
تشویش است منحرف کنید بلکه تالش کنید
بدون ایجاد هر گونه فشار یا تهدید ،درباره
آنچه او را نگران کرده است ،با او صحبت
کنید ،با ارائه راهکارهای منطقی او را به جای
عقبنشینی ،تشویق به مبارزه و چالش با
آن کنید و پس از آن برای او قدرت انتخاب
بگذارید و به او اجازه دهید خودش راهکاری
برای مقابله با اضطراب درونی خود بیابد .در
این صورت در عین اینکه نقش حمایتی خود
را از فرزندتان نشان دادهاید به او میآموزید
که خودش باید راه حلی برای مشکل پیدا
کند؛ در واقع با این کار روحیه استقاللطلبی
را در او تقویت کرده و از وابستگی او به
خودتان کاستهاید اما اگر فرزندتان را تشویق
کنید که از آنچه او را نگران میکند یا باعث
ایجاد ترس در او میشود ،اجتناب کند یا
خودتان مسئولیت برخورد با عامل به وجود
آورنده اضطراب را برعهده بگیرید ،قدرت
مواجهه با آن را در او ضعیف کرده و در واقع
هسته مرکزی اضطراب را در او تقویت نموده
شکست پذیری او را در مواجهه با مشکالت
افزایش دادهاید.
مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از
آن است که کودکان مضطربی که همواره
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تحت حمایت والدین قرار میگیرند ،محدوده
عملکردی ،رشد ذهنی و انعطافپذیری
کمتری نسبت به کودکان دیگر دارند .طبق
آمار انجام شده این کاهش به اندازه تقریبا
 ۴۰درصد است.
همچنین تحقیقات نشان دادهاند اضطراب
دوران کودکی ،یکی از قویترین عوامل ایجاد
افسردگی در نوجوانان و جوانان است زیرا با
نهادینه شدن و عدم درمان اضطراب دوران
کودکی ،با افزایش سن ،احساس ناتوانی و
ضعف در برابر مشکالت و مدیریت مسائل در
فرد افزوده شده سبب ایجاد سرخوردگی و در
نهایت افسردگی خواهد شد.
عملکرد والدین در این زمینه بسیار تاثیرگذار
است؛ اگر والدین خود گرفتار نگرانی و
اضطراب بوده و قبل از انجام هر کاری جوانب
منفی و خطرات احتمالی آن را مد نظر قرار
دهند و کودک را از انجام کارها باز دارند ،به
خودیخود باعث ایجاد دلواپسی و نگرانی در
کودک خود میشوند.
بنابراین اگر میخواهید کودکی جسور ،شاد
و با روحیه و به دور از اضطراب تربیت کنید،
در درجه اول باید نگرانی و اضطراب خود را
مدیریت کرده و سپس کودک را تشویق به
رویارویی با عوامل ترس و اضطراب کنید و از
حمایت بی جای کودک بپرهیزید.

خواستههای بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.

اخبار زپشکی

اطالعاتی در خصوص راه حفاظت دائمی
در برابر آنفلوانزا

www.hidoctor.ir

بیماری آنفلوانزا هر سال جان بیش از نیم میلیون آدم را در دنیا میگیرد
و به همین خاطر محققان در حال پیدا کردن راهی برای حفاظت دائمی
در برابر آنفلوانزا هستند .هدف محققان تولید واکسنی است که فقط
نیاز به تزریق یکبار آن برای حفاظت دائمی در برابر آنفلوانزا باشد.
تولید یک واکسن برای آنفلوآنزا که در کل دنیا اثر بخشی داشته و
تنها یک مرتبه نیاز به تزریق آن باشد ،مدتهاست که هدف محققان
عرصه پزشکی بوده است .با توجه به اینکه براوردهای سازمان بهداشت
جهانی نشان میدهد هر ساله آنفلوانزا جان بیش از نیم میلیون نفر از
مردم جهان را میگیرد و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن تقریبا
غیرقابل محاسبه است ،بنابراین تاثیر یک واکسن موثر برای آنفلوانزا
انکارناپذیر است.
تحقیقات جدید دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن میتواند راه را برای
هدف گرفتن آنفلوانزا از طریق تولید یک واکسن جدید دی ان ای که
مولفههای ژنتیکی ویروس را هدف قرار می دهد ،هموار کند.
دبوراه فولر آزمایشگاه پزشکی  UWکه در این تحقیق نوآورانه پیشتاز
است ،میگوید :با توجه به تنوع واکسنها به طور نسبی واکسن دی ان
ای ابداع جدیدی به حساب میآید و هنوز اول راه قرار دارد.
واکسنهای دی ان ای پیشتاز تحقیقات مدرن پزشکی هستند .برخالف
واکسنهای متداول که از کل ساختار ارگانیسم برای تولید واکنش
ایمنی استفاده میکنند واکسن دی.ان.ای یک کد ژنتیکی را به یک
سلول هدایت میکند تا یک آنتی ژن بیماریزا تولید کنند که باعث
واکنش ایمنی بدن میشود.
فولر میگوید :ما طی چهل سال گذشته با واکسنهای متعارف کار
کردهایم .این واکسنها فوقالعاده بوده اند .شما ویروس را تولید ،سپس
آن را کشته و بعد تزریق میکنید .اکنون زمان آن رسیده است تا
واکسنها تغییر کنند و این تغییر شامل واکسن آنفوالنزا نیز میشود.
واکسنهای دی.ان.ای مزایای بیشتری را نسبت به واکسنهای
سنتی ارایه میدهند .آنها ارزانتر هستند و روش تولید آنها نسبت به
واکسنهای رایج سریعتر است و چون آنها ملکولهای ژنتیکی اساسی
یک ویروس را مورد هدف قرار میدهند ،یک نوع واکسن میتواند با
تمام نوعهای آنفلوانزا چه در گذشته و چه در آینده مقابله کند.

اما مطالعات اولیه که برروی واکسنهای دی.ان.ای انجام شد تاثیرگذاری
ن را ثابت نکرده و محققان به سختی توانستند پاسخ سیستم
استثنایی آ 
ایمنی بدن انسان را با استفاده از این تکنیک تحریک کنند.
پیشرفتهای اخیر در روشهای تحویل ،این زمینه را تقویت میکند
و نشان میدهد که پچهای پوستی نسبت به تزریق عضالنی سنتی
میتوانند واکنشهای آنتیبادی را بهتر ایجاد کنند.
آنفوالنزا
تازهترین آزمایش واکسن دی.ان.ای برای آنفلوانزا نتایج اولیه مثبتی
بر روی جانوران داشته است .این واکسن جدید حاوی کدهای دی.ان.
ای برای پروتئینهای چهار نوع مختلف آنفلوانزا و همچنین یک
رشته پروتئین اضافی مشترک در بین تمام سویههای آنفوالنزا ،است.
نکته جالب توجه این است که ،نتایج نشان میدهد که سیستم ایمنی
بدن حیوانات نه تنها به چهار نوع خاص آنفلوانزا ،بلکه سایر گونههای
مختلف آنفلوانزا نیز واکنش شدید واکنش نشان میدهد که این نشان
دهند ه تاثیر گسترده و جهانی این واکسن است.
فولر میگوید :با این گروه های ایمن شده ما متوجه شدیم که استفاده
از این واکسن آنها را به طور  100درصد در مقابل ویروسهایی که قبال
واکسن نداشتند بیمه کرد و این برای ما هیجان انگیز بود.
هنوز روزهای اولیه تحقیق درباره واکسن دی.ان.ای است و حداقل
طی  5یا  10سال آینده هیچ نتیجه عملیاتی در خصوص تاثیر این
واکنس روی انسان انتظار نمیرود اما این واکسن میتواند واقعا یک
تحول انقالبی باشد .یکی از دستاوردهای بزرگ انسان در قرن گذشته
توسعه واکسنهایی مانند واکسن فلج اطفال و سرخک بود .واکسنهای
دی.ان.ای میتوانند مرز جدیدی در قرن  21باشند و از بدن در برابر
تمام بیماریهای عفونی خطرناک محافظت کنند.
این مطالعه در نشریه پالس وان منتشر شده است.

معاینه چشم به منظور تشخیص بیماریها و عیوب احتمالی چشم
یکی از روشهای مهم برای افزایش سالمت چشم و پیشگیری از
بیماریهای ساختمان چشم در بدن انسان است که محققان روش
جدیدی برای معاینه چشم را آزمایش کردند.
پژوهشگران لهستانی و اسپانیایی ،نوعی ابزار تصویربرداری ابداع کردهاند
که ممکن است افراد را از معاینه چندین باره چشم بینیاز سازد.
ممکن است با کمک ابزار جدیدی که توسط دانشمندان در لهستان و
اسپانیا توسعه یافته ،معاینههای چشم ،سریعتر و سادهتر انجام شوند
و چشمپزشکان بتوانند در تجهیزات صرفهجویی کنند.
این ابزار ،برخالف فناوری آزمایش چشم موجود ،امکان دیدن تمام
قسمتهای چشم را (از قسمت جلو تا عقب) با یک لنز فراهم میکند.
این پژوهش ،به سرپرستی «ایرنوس گرولکوفسکی» از دانشگاه
«نیکالس کوپرنیک» لهستان با همراهی «پابلو آرتال» از دانشگاه
 Universidad de Murciaاسپانیا انجام شد.
معموال چشمپزشکان مجبورند در طول یک معاینه ،چندین لنز عوض
کنند.
دلیل این موضوع ،این است که هر لنز ،یک فاصله کانونی ثابت با

طول تنها چند میلیمتر دارد .این لنزها که میتوانند روی قرنیه
تمرکز کنند ،قادر به تمرکز روی شبکیه نیستند و بالعکس.
در اینجا ،سیستم تصویربرداری «مقطعنگاری همدوسی اپتیکی»
( )OCTبا لنزهای قابل تنظیم الکتریکی مورد نیاز است.
در مرکز این سیستم ،یک مخزن پر از مایع چشمی شفاف قرار دارد
که با یک الیه پلیمری شفاف در قسمت جلو ،مهر و موم شده است.
این الیه ،لنز است و میتواند بتدریج تغییر شکل دهد.
هنگامی که یک جریان الکتریکی به کار گرفته میشود ،این الیه با
یک ساختار حلقه شکل ،به پایین ظرف فشار داده میشود که آن را
در مقابل مایع ،متورم میسازد.
هنگامی که این جریان متوقف میشود و الیه به سمت باال حرکت
میکند ،این تورم محدب ،به یک کاسه مقعر تبدیل میشود.
در آزمایشهای انجام شده روی هفت فرد سالم مورد آزمایش ،این
سیستم قادر بود نه تنها از قسمتهای جلو و عقب چشم بلکه از
خط اتصال ژل شیشهای چشم با شبکیه و لنز به همراه جزئیات
بیسابقهای عکسبرداری کند.
مقالهای در مورد این پژوهش ،در مجله  Opticaبه چاپ رسید.

ابزاری متفاوت در معاینه چشم

لبخند بزن ،این درمانی رایگان است.
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نسخهای از طبیعت

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

بوالغ اوتی

گیاهی علفی و پایا از تیره شببو است که در چشمهها ،مجاری باریک آبها و نواحی مردابی میروید.
این گیاه «علف چشمه» و «آب تره» نیز نامیده میشود .برگهای آن متناوب ،گوشتدار به رنگ سبز
تیره و فاقد کرک است .محلهای رویش آن در ایران ،چالوس ،سیاهبیشه ،ری ،گیالن ،آذربایجان ،شیراز،
بوشهر ،کردستان و بسیاری از نواحی دیگر است .پراکندگی آن به گونهای است که در همه نواحی مشابه
تا ارتفاعات  2000متری یافت میشود .این گیاه در جریانهای مالیم آب زالل زندگی میکند و در تمام
مدت تابستان نیز گل دارد .بیشترین مقدار اسانس گیاه در زمان گلدهی آن است.
بوالغ اوتی ،به صورت خام در ساالد یا مانند سبزی خوردن با غذا مصرف میشود؛ به طور کلی مصرف
این گیاه به صورت خام یا استفاده از شیره آن توصیه میشود ،زیرا بر اثر پختن یا جوشاندن اثر درمانی
آن کاهش مییابد؛ در صورتی که گیاه بتدریج خشک شود ،موجب زرد شدن ساقه و برگ میشود و
اثر سمی در آن به وجود میآید.
ترکیبات شیمیایی :بوالغ اوتی دارای آهن ،ید ،منگنز ،کلسیم و گلیکوزید گوگرددار محلول در آب
به نام گلوکوناستورتین است .همچنین دارای ویتامینهای  A،Cو  Dمیباشد .دانههای این گیاه دارای
موسیالژی است که بر اثر هیدرولیز موادی نظیر آرابینوز ،رامنوز ،گلوکز و اسید گاالکتورونیک روی
میدهد.
خواص درمانی :بوالغ اوتی دارای خواص درمانی متعدد بوده و در درمان بسیاری از بیماریها استفاده
میشود .این گیاه دارای خواص خلطآور ،مدر ،تصفیه خون ،رفع بیماریهای ریه ،سل ،ضد اسکوربوت،
تببر و ضد کرم است .همچنین در بیماریهای مجاری ادرار ،رماتیسم ،نقرس ،بیماریهای کلیه ،طحال
و کبد توصیه میشود.
توجه :مصرف این گیاه در بعضی افراد ،ایجاد اسپاسمهای دردناک مثانه و عدم
دفع ادرار میکند که به دلیل اثر محرک اسانس گوگرد در گیاه است .همچنین
خانمهای باردار نیز بهتر است از این گیاه استفاده نکنند ،زیرا موارد سقط
جنین بر اثر مصرف آن گزارش شده است.
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منبع:
گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگریمقاله ،علیرضا عباداللهی نطنزی و همکاران( )2009هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ،زندگانی شایستهتری را پیدا میکنی.

مهارتهای شغلی

فرشاد تقیزاده
مسئول دفتر ریاست

یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدفهای
سازمان ایجاد ارتباط رسمی از طریق نوشتار
اداری است.
مکاتبات اداری ،زبان رسمی سازمان محسوب
شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان
خواهد شد .لذا یکی از ارکان ساختار ادارات
نوشتار اداری است که از سوی دیگر بیانگر میزان
دانش ،تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران
سازمان است .هر نوشتار اداری برای برقراری
ارتباط با افراد بایستی دارای  4عنصر باشد:
 .1پیام دهنده یا منبع:
شخصی است که به منظوری خاص مانند
درخواست ،دستور ،گزارش یا بیان خبر اقدام به
نگارش نامه میکند.
 .2گیرنده پیام یا مخاطب:
شخصیت حقیقی یا حقوقی که دریافت کننده
پیام و مرجع ارتباط است.
 .3اصل پیام:
مقصودی که هدف برقراری ارتباط است.
 .4اثر پیام:
در بسیاری از ارتباطات سازمانی پیامدهنده
منتظر نتیجه و بازخوردی از نوشتن نامه و ارائه
پیام خویش است که گاهی برای پیامدهنده
قابل پیش بینی است.
مشخصات نامههای اداری
با توجه به عناصر ضروری فوق الذکر ،هر نامه
اداری از  5بخش تشکیل میشود.
 -1سرلوحه یا سربرگ:
بخش باالیی نامه اداری است که در آن معموال
آرم «اهلل» عبارت جمهوری اسالمی ایران نام
وزارتخانه ،موسسه یا سازمان ،کلمه بسمه تعالی،
شماره ،تاریخ و پیوست ( سه مورد آخر سمت
چپ باالی برگه ) قرار دارد.
 -2عناوین نامه:
معموال عنوان نامه شامل گیرنده نامه ،فرستنده
نامه و موضوع نامه است.
 -3متن نامه:
متن نامه مهمترین بخش نامه است و در واقع
شرح مطالبی در ارتباط با موضوع نامه و هدف
آن است .متن شامل سه بخش مقدمه ،پیکره و
نتیجه است.
مقدمه عبارت است از  -1سالم -2 ،اشاره
به شماره و تاریخ نامههای رسیده قبلی (در
نامههای پاسخ دهنده) و شماره و تاریخ نامههای
پیشین در نامههای پیرو (برای آشنا کردن

اصول مکاتبات اداری

مخاطب با سابقه موضوع)  -3استفاده از عبارت
«به استحضار میرساند» برای مقامات باالتر،
«به آگاهی میرساند» برای مقامات همتراز و
«به اطالع میرساند» برای مقامات زیر دستتر.
پیکره :این بخش با استفاده از اختصار ،شفافیت
و سادهنویسی بیان میشود و موضوع نامه با
جملههای کامل و کوتاه به اختصار شرح داده
میشود.
نتیجه :در انتهای نامه با بیان عبارت «خواهشمند
است» برای مقام مافوق« ،مقتضی است» برای
مقام همتراز و «شایسته است» برای مقام زیر
دست و در ادامه تشکر از مخاطب خود.
 -4امضای نامه:
رکن اساسی هر نامه امضای آن است چرا که
بدون آن نامه سندیت ندارد؛ ضمنا مسئولیت
اصلی محتوای نامه بر عهده امضا کننده آن
است .بخش امضا شامل نام و نامخانوادگی
نویسنده و در سطر بعد عنوان سازمانی وی است
که در انتهای نامه و سمت چپ درج میشود.
 -5گیرندگان رونوشت:
برای اطالع واحدهای سازمانی و اشخاصی که
موضوع نامه به آنها مربوط میشود یا به نظر
نویسنده بهتر است در جریان مطلبی قرار گیرند،
از رونوشت نامه استفاده میشود که پایینتر از
امضای نامه و در سمت راست ذکر میشود.
 -6اندازه و ابعاد نامه:
نامههای اداری بر اساس میزان محتوای نامه
در دو قطع کوچک و بزرگ انتشار مییابند.
معموال نامههای تا  5سطر در قطع کوچک یا
 A5و نامههای حاوی مطالب بیشتر از  5سطر
در سربرگ بزرگ یا  A4منتشر میشوند.
در انتها برخی نکات قابل توجه جهت استفاده و
به کارگیری در مکاتبات آمده است.
 -1در نگارش نامههای اداری حتما سلسله

زندگی من به چه دردی میخورد اگر دیگر برای سایرین مفید نباشم.

مراتب اداری را در نظر بگیرید .مکاتبه با مقام
باالتر از مسئول مستقیم شما یک عمل خارج از
عرف اداری بوده و غالبا اثر چندانی ندارد و بعضا
دلخوری و نتیجه معکوس خواهد داشت.
 -2نامههای خارج از سازمان با امضای باالترین
مقام اداری یا صاحب امضا موسسه اعتبار دارد؛
در شرایطی که مدیر یا رییس موسسه حضور
ندارند بایستی عنوان و نام ایشان در محل امضا
نوشته شده و نفر امضا کننده با درج کلمه «از
طرف» نامه را امضا کند.
 -3در عنوان نامه از کلمه «رییس محترم» یا
«مدیر محترم» استفاده شود .کلمات ریاست و
مدیریت برای مکان و جایگاه شخص استفاده
میشود .همچنین بین کلمات رییس محترم و
مدیر محترم از سایر عناوین مثل مدیر اداری
محترم و غیره استفاده نشود.
 -4از جمالت طوالنی و بدون فعل و فاعل
اجتناب کنید .جمالت طوالنی در نامههای
طوالنی معموال باعث عبور سریع خواننده از
آن جمله شده و دقت کافی خواننده را نخواهد
داشت.
 -5الزم به ذکر است که حتما برای نامه خود
شماره و تاریخ معتبر ثبت شده در دفاتر اداری
(حتی دفتر شماره شخصی) در نظر بگیرید .نامه
بدون تاریخ و شماره اعتبار چندانی ندارد.
 -6نامه خود را در صورت امکان تایپ نمایید.
نامه دستنویس مخصوصا به مقام مافوق از
آداب اداری به دور است .برای عناوین و امضا
فونت تیتر به اندازه قلم  12و برای متن نامه
فونت زر یا میترا به اندازه قلم  14توصیه
شده است.
منبع :امینی کاظم ( .)1390آیین نگارش و
مکاتبات اداری ،تهران ،مرکز آموزش مدیریت
دولتی.

ندا یافرابی-زمستان1396وبهار1397

37

آموزش سالمت

زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

سکته مغزی یکی از شناخته شدهترین دالیل
مرگ و میر در نقاط مختلف جهان است.
سکته مغزی در حقیقت یک حمله مغزی
است که با ایجاد وقفه در گردش خون به
بخشی از مغز رخ میدهد.
دو نوع اصلی سکته مغزی وجود دارند که شامل
ایسکمیک و هموراژیک میشوند .سکتههای
مغزی ایسکمیک شایعتر هستند و به واسطه
باریک شدن یا مسدود شدن شریانهایی که به
سمت مغز میروند و به کاهش شدید جریان
خون منجر میشود ،رخ میدهند .سکتههای
مغزی هموراژیک کمتر رخ میدهند و به واسطه
خونریزی در مغز شکل میگیرند.
شناسایی نشانههای هشدار دهنده یک سکته
مغزی و دریافت کمک پزشکی در کمترین
زمان ممکن برای کاهش خطر آسیب جدی به
مغز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ از این
طریق میتوان به کاهش خطر مرگ یا معلولیت
کمک کرده و احتمال احیا را افزایش داد.
نشانهها و عالیم سکته مغزی ممکن است از
فردی به فرد دیگر و با توجه به نوع سکته
مغزی ،قسمتی از مغز که تحت تاثیر قرار
گرفته است و میزان آسیب متفاوت باشند.
اما همگی آنها به ناگاه آغاز میشوند.
هشداردهندهترین نشانههای سکته مغزی
شامل موارد زیر می شوند:
• بی حسی در بازو ،پا یا صورت ،بویژه در یک
سمت از بدن
• مشکل در راه رفتن ،عدم تعادل یا هماهنگی
• مشکل در صحبت کردن و درک آنچه
دیگران بیان میکنند.
برای کمک به تشخیص یک سکته مغزی
میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
• صورت :از فرد درخواست کنید تا لبخند بزند
و افتادگی در یک سمت صورت را بررسی کنید.
• دستها :از فرد درخواست کنید دو دست
خود را بلند کند و حرکت بی اراده آنها به
سمت پایین را بررسی کنید.
• صحبت :از فرد درخواست کنید یک عبارت
ساده را تکرار کند و طرز بیان وی را بررسی
کنید که عجیب و غریب نباشد.
• زمان :هر دقیقه حیاتی است .اگر هر یک
از این نشانهها را مشاهده کردید ،فورا با
اورژانس تماس بگیرید .افزون بر این ،برخی
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نشانههای سکته مغزی
درمانهای سکته مغزی تنها طی سه تا چهار
ساعت پس از مشاهده نشانهها کاربرد دارند.
سکته مغزی یکی از شناخته شدهترین دالیل
مرگ و میر در نقاط مختلف جهان است
دیگر نشانههای ممکن برای سکته مغزی
شامل موارد زیر میشوند:
• مشکل بینایی در یک یا هر دو چشم.
• سردرد شدید ناگهانی بدون دلیل شناخته
شده.
• سرگیجه.
• فلج کامل.
سکته مغزی سریع رخ میدهد و نشانهها
ناگهان ظاهر میشوند .پس اگر یک یا چند
نشانه هشداردهنده را برای بیش از چند دقیقه
تجربه کردید ،منتظر نمانید تا آنها افزایش یابند
یا وخیمتر شوند .به سرعت دریافت کمک
پزشکی را مد نظر قرار دهید.بهترین گزینه
تماس با اورژانس یا مراجعه به بیمارستان به
همراه فردی دیگر است .در آمبوالنس پرسنل
پزشکی میتوانند اقداماتی نجات دهنده را در
مسیر رسیدن به بیمارستان انجام دهند.
حتی مراجعه به بیمارستان در صورتی که
نشانهها چند لحظهای ظاهر شده و سپس
از بین رفتهاند ،توصیه میشود .این لحظات
کوتاه به عنوان حمالت ایسکمیک گذرا
( )TIAsشناخته میشوند و ممکن است شما
را در معرض خطر یک سکته مغزی کامل در
آینده نزدیک قرار دهند.
تفاوتهای ظریف بین نشانههای سکته
مغزی و میگرن
گاهی نشانههای سکته مغزی ممکن است با
نشانههای میگرن اشتباه گرفته شوند؛ در این
قبیل موارد به یاد داشته باشید:
نشانههای سکته مغزی یا  TIAناگهانی هستند؛
در شرایطی که نشانههای میگرن به آرامی
آغاز شده و سپس پخش و تشدید میشوند.
نشانههای میگرن به طور معمول مثبت
هستند و فرد محرک اضافی مانند دیدن
نورهای چشمک زن و اشکال کج و معوج را
تجربه می کند .در مقابل ،نشانههای سکته
مغزی یا  TIAبه طور معمول منفی هستند
مانند از دست دادن بینایی ،شنوایی ،المسه
یا قدرت اندام.
عوامل خطر آفرین
اگرچه سکته مغزی میتواند برای هر فردی
رخ دهد اما این عوامل خطر آفرین شما را در
معرض خطر بیشتری قرار میدهند:
• سن  55سال یا بیشتر
• فشار خون باال
• سیگار کشیدن
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• بیماری دیابت
• بیماریهای دیگر مانند بیماری قلبی،
فیبریالسیون دهلیزی و اختالالت خونی
• میگرن با اورا یا اختالالت بینایی
• سابقه خانوادگی
برای کمک به پیشگیری یا به تاخیر انداختن
سکته مغزی ،کنترل عوامل خطر آفرین ضروری
است .افزون بر این ،دنبال کردن یک رژیم غذایی
سالم سرشار از انواع مختلف میوهها ،سبزیها و
غالت کامل ،در کنار ورزش منظم و حفظ یک
وزن سالم از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
عالیم هشداردهنده سكته مغزی
سكته مغزی يك حالت جدی اورژانسی است و
برای متوقف كردن آسيبهای احتمالي به مغز
بيمار فقط سه ساعت فرصت وجود دارد .بنابراين
هر نوع نشانه و عالمتي صرف نظر از كوچك
بودن آن بايد فورا مورد توجه قرار بگيرد.
عالیم سكته مغزي به طور ناگهاني آغاز
ميشوند ،به همين خاطر توجه به زمان شروع
هر يك از اين پنج عالیم در زنان و مردان
حائز اهميت است.
اين عالیم عبارتند از:
 -1احساس كرختي يا ضعف كه معموال فقط
در يك طرف صورت يا بدن ،در يك دست يا
پا و بسيار ناگهاني بروز ميكند.
 -2گيجي كه موجب نامفهوم شدن ناگهاني
گفتار و دشواري در پيدا كردن واژههاي
مناسب يا حتي ناتواني در درك گفتههاي
ديگران ميشود.
 -3مشكل در راه رفتن كه ناشي از سرگيجه
ناگهاني ،از دست دادن تعادل و از دست
دادن هماهنگي است.
 -4تاري ناگهاني ديد كه موجب مشكل در
بينايي در يك يا هر دو چشم ميشود .گاهي نيز
فرد دچار دوبيني يا تيرهشدن كلي ديد ميشود.
 -5سردرد غيرعادي و فوقالعاده شديد كه
شبيه به يك ضربه ناگهاني است و گاهي با
سرگيجه و حالت تهوع همراه است.
هر چند موارد فوق شايعترين عالئم مشترك
هشداردهنده سكته در زنان و مردان هستند
اما بررسيها نشان ميدهد در زنان پنج نشانه
بيشتر نيز مشاهده ميشود كه اين عالیم
مخصوص جنسيت آنهاست و در مردان اغلب
ديده نميشوند؛ اين عالئم عبارتند از:
احساس خستگي ناگهاني.افتادن يا تشنج ناگهاني.– تشديد ناگهاني ضربان قلب.
– بروز درد ناگهاني در قفسه سينه ،دست،
پا و صورت.
– تنگي نفس به طور ناگهاني يا سكسكه.

زیبایی در فرا رفتن از روزمرگیهاست.

چش
خودمراقبتی م

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

قسمت دوازدهم

بیماری آب مروارید و زمان جراحی آن
ماهیت آب مروارید
باگذشت زمان (افزایش عمر) ،عدسی طبیعی
داخل چشم همه انسانها ،پیر میشود.
مهمترین مشخصه این روند فرسودگی ،در
میانسالی ،پیرچشمی (تاری دید نزدیک) و در
سالمندی ،کاهششفافیت (عدسی طبیعی درون
چشم) است .وقتی کدورت ایجاد شده در مسیر
رسیدن نور به پرده چشم (شبکیه) قابل توجه
شود ،کاهش دید ایجاد میشود (شکل  1و .)2

شکل  :1الف) ورود نور به چشم در
یک فرد سالم

شکل  :1ب) ورود نور به چشم در
یک فرد با عدسی کدر شده

آب مرواريد به علل ديگري مانند بیماری قند،
ضربه به چشم ،مصرف برخي داروها توسط مادر
در دوران جنيني ،التهابهای خود ایمنی مزمن
درون چشم و به دالیل متابوليک و ژنتيکي نیز

دید چشم در یک فرد با
عدسی کدر شده

زمان عمل
عالیم آبمروارید را خودتان زودتر از دیگران
متوجه میشوید :تاری دید ،پخش نور ،مه
آلود بودن دید ،در برخی موارد بهتر شدن
دید نزدیک در مقایسه با دید دور ،نوسان دید
روز و شب ،دوبینی و لبهدار (هالهدار) دیدن
اشیاء… عالیمی هستند که شما برخی از
آنها را تجربه میکنید.
زمان عمل وقتی است که بهبودی دید قابل
توجهی پس از عمل در دیدتان قابل پیشبینی
باشد و این موضوع توسط چشمپزشک قابل
ارزیابی است .کارشناسان بیناییسنجی نیز
میتوانند با بررسی اندازه دید و معاینه (بازتاب
نوری در) مردمک ،شما را درباره داشتن یا
نداشتن آب مروارید و شدت آن راهنمایی
کنند .صرف دیدن کدورت (جزیی) در عدسی
چشم یا تغییر رنگ عدسی چشم به دلیل
سن ،عمل جراحی را ایجاب نمیکند.
در واقع اگر تاری دید (قابل توجهی) ندارید؛
یا به طور کلی آبمروارید ندارید یا اینکه
کدورت عدسی چشمتان بیاهمیت است
و ناشی از تغییر رنگ به دلیل سن است و
میتوانید عمل را به تاخیر اندازید .در نظر
داشته باشید که گاهی کاهش دید به قدری
آهسته پیشرفت میکند که شما ممکن
است بروز تاری قابل توجه و نیاز به عمل
را احساس نکنید .در این موارد مقایسه
دید (دور) خود با دیگران ،میتواند به شما
سرنخی بدهد تا متوجه افت دید خود بشوید
(این مقایسه را باید به صورت تک به تک در
چشمان خود انجام دهید).
امروزه تبدیل شدن آبمروارید به آبسیاه،
خیلی مصداق ندارد و الزم نیست درباره آن
مضطرب باشید .این نگرانی مربوط به زمانی
میشد که انجام عمل تا زمان رسیدن (سفید

دید فرد سالم

شکل  :2دید افراد با آبمروارید

ممکن است رخ دهد .در عمل آب مروارید،
هسته عدسی کدر شده برداشته و به جای
آن عدسی مصنوعی کار گذاشته میشود.

شکل  :3سفید شدن و رسیدن آب مروارید

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست.

شدن آب مروارید) (شکل  ،)3به تاخیر انداخته
میشد ،که اکنون دیگر مرسوم نیست.
این شاید به نظرتان غیرمنتظره و عجیب باشد
اما زمان عمل آبمروارید را خودتان میتوانید
تعیین کنید .زمان عمل وابسته به نیازهای
بینایی ،شغل و سبک زندگی شما از یک سو
ی هست که
و میزان مزاحمت و اختالل بینای 
آبمروارید از سوی دیگر در کارهای روزمره
شما ایجاد میکند .در واقع زمان عمل وقتي
است که ديد شما ،نيازهاي بينايي روزمره شما
را تامین نکند؛ مثال یک فرد خانهدار میتواند
دیرتر و یک راننده انتظار میرود زودتر عمل
کنند (با داشتن شدت مشابهی از آب مروارید).
افرادی که از رایانه استفاده میکنند یا افرادی
که زیاد مطالعه میکنند ،ممکن است تمایل
به جراحی زودتر داشته باشند .اگر آبمروارید
خفیف تا متوسط داشته باشید و تمایل به
عمل دیرتر ،میتوانید هر  3تا  6ماه یک مرتبه
مراجعه نمایید و عمل را با اجازه پزشک به
تعویق اندازید.
آب مروارید را در مواردی میتوان زودتر
عمل کرد یا زودتر عمل کردن آن قابل
توصیه است:
الف) باال بودن نسبی فشار چشم و خطر
بیماری آبسیاه {این حالت ،از آب سیاه
به دلیل رسیده بودن آب مروارید ،متفاوت
است} .زیرا با انجام عمل آبمروارید ،فشار
چشم نیز کاهش مییابد که مطلوب است.
ب) خطای انکساری/عینکی قابل توجه در
چشم؛ ضمن عمل جراحی آبمروارید ،عدسی
مصنوعی داخل چشمی گذاشته میشود که
نمره چشم را هم تنظیم میکند؛ بنابراین با
عمل ،نمره قبلی چشم نیز اصالح میشود.
ج) گاهی بیماری دیگری به طور همزمان در
چشم هست که آبمروارید مانع تشخیص و
درمان آن میشود (مانند بیماریهای پرده
چشم) و در این صورت پزشک به شما
پیشنهاد عمل میدهد.
* اين باور که جراحي آبمرواريد بايد
زمانی انجام شود که رسيده باشد ،مربوط
به شيوههاي درماني آن در قديم است و
در حال حاضر مبنای زمان جراحی ،رسیدن
آبمروارید نیست ،بلکه زمانی است که
پیشبینی شود فرد پس از عمل ،بهبودی
قابل توجه در عالیم ذکر شده برای آب
مروارید بدست میآورد.
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خلوت دل

حاج آقا اصغری
امام جماعت

عید نوروز یکی از سنتهای ملی و اعیاد
اسالمی ایرانیان است که از دیرباز مورد
توجه بوده و اقوام ایرانی اهمیت خاصی
برای این عید قائل هستند.
برای کسانی که معتقدند همه چیز را باید
از نگاه دین مورد بررسی و نفی و اثبات
قرارداد ،این پرسش مطرح است که آیا دین
اسالم و پیشوایان دین نسبت به این موضوع
موضعگیری خاصی داشته اند یا خیر؟ آیا
میتوان از متون دینی به چیزی دست یافت
که داللت بر تایید یا رد این سنت ایرانی از
سوی پیشوایان دین کند یا خیر؟
در مجموع میتوان گفت که ما در متون
روایی شیعه ،در موضوع یاد شده با دو دسته
روایت روبهروییم؛ دسته نخست ،روایاتی که
سنت ایرانی نوروز در آنها مورد تایید قرار
گرفته و «روز نوروز» مبارک قلمداد شده
است .دسته دوم ،روایاتی که این سنت را
تایید نکرده و آن را سنتی خالف اسالم
شمردهاند.
گروه اول روایات
معلی بن خنیس از امام صادقع ،روایتی را
نقل کرده که در آن ضمن بزرگداشت نوروز،
وقایع مختلف تاریخی بر نوروز منطبق شده
است .روایت یاد شده از این قرار است:
معلی بن خنیس گوید در روز نوروز بر امام
صادقع وارد شدم ،ایشان فرمودند که آیا
این روز را میشناسی؟
عرض کردم فدایت گردم این روز ،روزی
است که غیر عربها (ایرانیان) آن را گرامی
داشته و به یکدیگر هدیه میدهند ،امام
صادقع فرمودند :قسم به خانه عتیقی که
در مکه هست این (تعظیم و هدیه دادن)
ریشه طوالنی و قدیمی دارد و برای تو آن
را توضیح میدهم تا از آن مطلع شوی،
گفتم :سرور من چنانچه این مطلب را از
تو بیاموزم برای من بهتر از زنده شدن
مردگانم و مردن دشمنان من است.
حضرتع فرمود :ای معلی! نوروز ،روزی
است که خداوند در آن از بندگان خویش
میثاق گرفت که جز او را عبادت و پرستش
نکرده و به او شرک نورزند و به فرستادگان
و پیامبرانش و نیز ائمه هدی ایمان بیاورند.
نوروز ،اولین روزی است که خورشید در
آن طلوع کرد و باد در آن وزیدن گرفت
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عید نوروز از دیدگاه روایات اسالمی
و در آن روز درخشندگی زمین خلق شد.
نوروز روزی است که کشتی نوح بر کوه
جودی کناره گرفت و نوروز روزی است که
افرادی که از خانههای خود خارج شده و به
آزمایش الهی از دنیا رفتند ،مجددا به دنیا
بازگشتند .در این نوروز است که جبرئیل بر
پیامبر اکرمص نازل شد و درست در همین
ع
روز است که پیامبر اسالمص ،حضرت علی
را بر شانه خود گذاشت تا او بتهای قریش
را از بیت الحرام پایین کشید و آنها را در
هم شکست.
نوروز روزی است که پیامبرص به اصحابش
دستور داد تا در مورد خالفت و والیت
مؤمنان با حضرت علیع بیعت کنند و در
همین نوروز بود که پیامبرص ،علیع ،را به
سوی جنیان فرستاد برای او از آنان بیعت
بگیرد .نوروز روزی است که برای حضرت
علی بیعت مجدد گرفته شد و نوروز روزی
است که حضرت علی ،علیه السالم ،بر
اهل نهروان پیروز شد و ذوالثدیه را کشت
و نوروز روزی است که قائم ما در آن روز
ظاهر میگردد و باالخره نوروز ،روزی است
که قائم ما در این روز بر دجال پیروز
میشود و او را بر زبالهدان کوفه آویزان
میکند و هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما
در آن روز توقع ظهور حضرت حجت ،عجل
اهلل تعالی فرجه الشریف را داریم چرا که
این روز ،از روزهای ما و شیعیان ما است که
عجم (ایرانیان) آن را گرامی دشته ولی شما
آن را ضایع نمودید.
آن گونه که از حدیث فوق به دست آمد،
روز نوروز پیوند عمیقی با مساله والیت و
رهبری مسلمانان دارد؛ از این روی شایسته
است که عید نوروز را جشن والیت دانسته
و پیوسته در آن به یاد ظهور منجی عالم
بشریت ،حضرت امام زمانعج باشیم.
گروه دوم روایات
ع
روایتی از حضرت امام موسی بن جعفر نقل
شده که ظاهر آن داللت بر عدم تایید سنت
نوروز از سوی پیشوایان دارد؛ در این روایت
چنین آمده است:
ع
حکایت شده که منصور به سوی امام کاظم
فرستاد تا در روز نوروز برای تهنیت جلوس
کند و آنچه به سوی او حمل میشد ،بگیرد.
حضرت فرمود من اخبار جدم رسول خدا را
بررسی کردم و در آنها برای این عید خبری
نیافتم و این سنت ایرانیان است که اسالم
آن را محو کرده است و به خدا پناه میبرم
که چیزی را که اسالم محو کرده احیا کنم.
منصور در پاسخ گفت :ما این کار را برای
اداره لشکریان انجام میدهیم و تو را به
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خدای بزرگ سوگند میدهم که در این
مجلس بنشینی و آنگاه حضرت نشست.
مرحوم مجلسی در بحاراالنوار روایت یاد
شده را مورد نقد و بررسی قرار داده و
میفرماید:
این خبر با اخبار معلی بن خنیس مخالفت
داشته و داللت بر بی اعتباری نوروز از
جهت شرعی میکند اما اخبار معلی از نظر
سند قویتر بوده و در نزد اصحاب شهرت
بیشتری دارد.
اما توجیهات دیگری نیز برای این روایت
مطرح است که به اختصار به آنها اشاره
میکنیم:
 .1این روایت به احتمال بسیار قوی در
مقام تقیه بیان شده و حضرت در صدد
بیان حکم واقعی عید نوروز نبوده است
زیرا منصور اصرار شدیدی برای حضور
حضرت در جلسه داشته و میخواسته از
آن بهرهبرداری سیاسی کند ،اما امام نمی
خواست از وجودش سوء استفاده شود و
حضرت برای اینکه در این جلسه حضور
پیدا نکند ،به دنبال عذری بوده است.
خصوصا که این مجلس برای نظامیان برپا
شده بود و از حساسیت ویژهای برخوردار
بوده است.
 .2پاسخ دیگر آنکه عید نوروز سنت
دیرینهای بوده و همگان هم از آن اطالع
داشتهاند؛ در صورتی که این عید مطلوب
اسالم و شرع نبوده ،چرا در این رابطه روایت
صریح و متقنی وجود ندارد و این مورد از
مواردی است که مورد ابتالء بخش وسیعی
از مسلمانان است و در صورتی که حدیث
معتبری وجود داشت ،حتما نقل میشد.
 .3سومین پاسخ آنکه علما و فقهای بسیاری
آن را تایید کردهاند؛ به عنوان نمونه احمدبن
فهد الحلی میگوید :روز نوروز ،روز با ارزشی
است ولی معین کردن آن در سال مشکل
است با اینکه شناخت آن (نوروز) امر مهمی
است چرا که عبادتی که مورد نظر شارع
است به آن روز تعلق گرفته است و اطاعت
آن عبارت متوقف بر شناخت آن است.
پس در نتیجه عید نوروز مورد تایید روایات
متعدد اسالمی است و روایت معتبری که بر
بی اعتباری آن از نظر اسالم داللت کند،
وجود ندارد.
منابع:
 سوره بقره ،آیه .243 مجلسی محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ ج  ،56ص.92
 المهذب البارع به نقل از بحاراالنوار ج 56ص .117

تنها آرامش و سکوت سرچشمه نیروی الیزال است.

آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و
اخترفیزیک

پلوتو ،سیاره کوتوله

پلوتو ( )Plutoسیاره کوتوله کمربند کویپر در سامانه خورشیدی است
که در هنگام کشف آن در سال  ۱۹۳۰تا  24اوت ۲۰۰۶نهمین سیاره
سامانه خورشیدی به حساب آمده بود؛ اما اکنون بنا بر تعریف نوین
انجمن بینالمللی اخترشناسی از سیاره« ،پلوتو» یک سیاره کوتوله و
همچنین به عنوان نخستین نمونه از رده جدید جرم فرانپتونی است.
اگرچه برخی از ستارهشناسان با قراردادن پلوتو در رده سیارههای
کوتوله مخالفند و همچنان آن را یک سیاره معمول میدانند .پلوتو
در افسانههای روم باستان نام خدای زیرزمینی بوده و انگیزه این
نامگذاری فاصله بسیار دور این جرم آسمانی از خورشید بوده است.
پلوتو بزرگترین جسم فضایی در سامانه خورشیدی است که تا پیش
از گذر کاوشگر فضایی نیوهورایزنز (افقهای نو) از کنار آن در ۱۴
ژوئیه  ،۲۰۱۵هیچیک از ماموریتهای فضایی از سوی زمین به آن
نرسیده بودند.
پلوتو ساختاری از سنگ و یخ دارد و کرهای کوچک است که یک
سوم ماه جرم آن است .قطر پلوتو  ۲۳۷۰کیلومتر است و این سیاره
کوتوله میتواند گاهی از زمین تا فاصله  ۷٫۵میلیارد کیلومتری دور
باشد .چهار لکه سیاه سطح پلوتو که به کمربند تیره دور استوای پلوتو
متصل هستند و تقریبا به یک اندازه و به یک فاصله هستند توجه
دانشمندان را به خود جلب کردهاند.
یک سال پلوتو به اندازه  ۲۴۸سال زمینی طول میکشد و پلوتو که
در اوج مداری خود بعد از نپتون قرار دارد ،در  ۲۰سال از این ۲۴۸
سال را از مدار نپتون گذشته و به فاصله کمتری از خورشید نسبت به
نپتون قرار میگیرد .آخرین بار که این روی داد پیش آمده  ۲۱ژانویه
سال  ۱۹۷۹میالدی بوده که پلوتو مدار نپتون را قطع و وارد منطقه
داخلی هشتمین سیاره سامانه خورشیدی شده و تا یازدهم فوریه
 ۱۹۹۹که مجددا مدار نپتون را به قصد خارج قطع کرده در فاصلهای
نزدیکتر از نپتون به خورشید قرار داشته است .زمان تجربه دوباره
این رویداد سپتامبر سال  ۲۲۲۶میالدی خواهد بود.
با توجه به چگونگی گردش مداری پلوتو و زاویه انحراف این مدار،
امکان برخورد این سیاره کوتوله با نپتون در هنگام گذشتن از نقطه
مداری مشترک میان این دو ،مورد بررسی قرار گرفته و نتیجهگیریها
نشان میدهند که زاویه میل و تناسب مداری  ۳:۲که بین این دو جرم

آسمانی وجود دارد برخورد آنها را در وضعیت کنونی ناممکن میسازد.
تاکنون  ۵ماه پلوتو شناسایی شدهاند؛ تا سال  ۲۰۰۵که بررسی
تصویرهای دریافتی از تلسکوپ فضایی هابل باعث کشف دو قمر
جدید برای پلوتو گردید ،باور اخترشناسی بر آن بود که شارون
تنها ماه پلوتو است .قمرهای جدید که در ابتدا (اس ۲۰۰۵/پی )۱و
(اس ۲۰۰۵/پی )۲شماره گذاری شده بودند سپس به نامهای نیکس
و هیدرا نامگذاری شدند .این دو قمر جدید بسیار کوچک بوده و
تخمین زده میشد که قطری برابر با  ۵۰تا  ۶۰کیلومتر داشته باشند.
قمرهای باز هم بسیار کوچکتر سربروس و استوکس هم به ترتیب
در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲میالدی پیدا شدند.
شارون با قطری برابر با بیش از نصف قطر پلوتو ،بیشتر شبیه یک
جفت برای پلوتو است تا یک قمر؛ از این رو به آنها سامانه «پلوتو-
شارون» نیز میگویند .پلوتو هشت برابر سنگینتر است .شارون و
پلوتو تنها  ۱۹۶۴۰کیلومتر از هم دورند .شارون و پلوتو به گونه
ویژهای که در منظومه شمسی نادر است وابسته به یکدیگر شده و رو
در روی هم ،گردش هماهنگ یا قفل جزر و مدی را تجربه میکنند.
تا پیش از ماموریت تاریخی نیوهورایزنز هیچ کاوشگر فضایی پلوتو
را مالقات نکرده بود یا حتی از نزدیکی آن نیز گذر نکرده بود .تنها
ساختههای زمینی که تا به حال به اندازه پلوتو از ما دور شدهاند
کاوشگرهای ویجر  ۱و ویجر  ۲بودند؛ در زمانی که این دو کاوشگر از
محدوده مدار این سیاره کوتوله عبور میکردند ،پلوتو در جایی بسیار
دورتر از منطقه گذر روی مدار خود قرار داشت.
سرانجام در سال  ۲۰۰۶سازمان فضایی ایاالت متحده ،ناسا ،کاوشگری
را به مقصد پلوتو به فضا ارسال نمود .این کاوشگر فضایی که
نیوهورایزنز (افقهای نو) نامیده میشود ،ویژگیهای سیارهشناختی
پلوتو و ماههای آن را بررسی و دادهبرداری نمود اما سفر طوالنی این
فضاپیما با رسیدن به پلوتو پایان نیافت بلکه برپایه برنامهریزیهای
انجام شده کاوشگر فضایی افقهای نو پس از گذر از کنار پلوتو به
سراغ کمربند کویپر خواهد رفت تا دستکم با یکی از اجرام این
کمربند نیز مالقات کند .این کاوشگر در تابستان سال ( ۲۰۱۵تیر
ماه  ۱۳۹۴خورشیدی) به پلوتو رسید و تصاویر روشنی از پلوتو به
زمین ارسال کرد.

علت هر شکستی ،عمل کردن بدون فکر است.
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تهرانگردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

موزه فرش

موزه فرش ،یکی از موزههای استان تهران است .این موزه به دستور
فرح پهلوی ساخته شد و در روز  ۲۲بهمن  ۱۳۵۶به وسیله وی
گشوده شد .این موزه در ضلع شمالی پارک الله تهران واقع شده
است؛ در این موزه فرشهای بسیار نفیسی از سراسر ایران که حاصل
کار هنرمندان مشهور میباشد به نمایش گذاشته شده است.
هدف از تشکیل این موزه را میتوان پژوهشی در سوابق ،تحصیالت
و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش ،بویژه فرش ایرانی دانست .این
موزه شامل سایر محصوالت از قبیل گلیم هم میشود.
ساختمان موزه:
ساختمان موزه  ۳۴۰۰متر مربع مساحت دارد و آذینهای نمای
بیرونی آن شبیه دار قالی است .طراح بنای این موزه ،عبدالعزیز
فرمانفرماییان است .ساختمان دارای دو تاالر است و برای نمایش
انواع قالیهای دستباف و گلیم مورد استفاده قرار میگیرد .طبقه
همکف این موزه برای نمایش دائمی  ۱۵۰قطعه فرش و طبقه دوم
آن برای برگزاری نمایشگاههای موردی و فصلی در نظر گرفته شده
است.
موزه فرش درخیابان کارگر شمالی ،تقاطع خیابان دکتر فاطمی قرار
دارد.
ویژگیهای موزه:
موزه فرش ایران دارنده با ارزشترین نمونههای قالی ایران از قرن
نهم هجری تا دوره معاصر است و از منابع غنی تحقیقی برای
پژوهشگران و هنر دوستان به شمار میآید .معموالً حدود ۱۳۵
تخته از شاهکارهای قالی ایران ،بافت مراکز مهم قالیبافی مانند
کاشان ،کرمان ،اصفهان ،تبریز ،خراسان ،کردستان و غیره در تاالر
طبقه همکف به معرض نمایش گذاشته میشود .همچنین در این
نمایشگاه تابلوفرشهای نفیس تبریزی ،فرش تبریز به نمایش
در میآید که نظر هر بینندهای را به خود جلب میکند؛ در این
نمایشگاه نمونههایی از قالیچههای تصویری شاهنامه بایسنغری به
نمایش در آمده است که گوشههایی از ادبیات ،اسطوره ،مذهب و
فرهنگ و هنر غنی ایران را نشان میدهد.
در کتابخانه موزه حدود  ۳۵۰۰جلد کتاب به زبانهای فارسی ،عربی،
فرانسه ،انگلیسی و آلمانی در اختیار هنردوستان و پژوهشگران قرار
میگیرد .پژوهش در سوابق ،تحوالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت
فرش ،خاصه در ایران ،گردآوری و خریداری نمونه انواع قالیهای
دستباف ایرانی و برگزاری نمایشگاههای موقت از فرش ایران و سایر
نقاط جهان ،از اهداف موزه به شمار میآید.
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تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

اریانگردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

روستای رویین
اسفراین-خراسان شمالی

 #نارتریپو

ورودی کوچههای رویین آن قدر باریک است
که در نگاه اول دیده نمیشود اما هنگامی
که آنها را طی میکنی به سنگفرشهایی
میرسی که پله پله تو را به قلب روستا میبرد
این روستای پلکانی و زیبا با درخشش آفتاب
زیباتر شد .زمینهای روستا در شیب دامنه
قرار گرفته و روستاییان با کوشش زیاد آن
را تراسبندی کردهاند و به همین علت
معیشت باغداری اهمیت بیشتری نسبت
به معیشت کشاورزی دارد .درههای فرعی
روستا پوشیده از باغات و انواع درختان میوه
است .کوچههای پیچ در پیچ ،بافت قدیمی
خانهها ،شیب کوچه به کوچه ،زیبایی
مسحورکننده این روستا در کنار خانههای
پلکانی ،باغهای انبوه میوه ،درههای سبز
و وجود چشمههای فراوان روستا ،زیبایی
رویین را دوچندان کرده است که در
ارتفاع قرار گرفتن این روستا و همچنین
عبور رودخانهای که از آن میگذرد ،دلیل
سرسبزی این روستا میباشد.
سی چشمهای که از بین کوههای غرب آالداغ
این روستا را محصور کرده است ،به مسیل
رودخانه وسط این روستا سرازیر میشود
و از جاذبههای گردشگری این روستاست
که هر سال صدها گردشگر را جذب خود
میکند .زیارتگاه امامزاده اسحاق ،مقبره مال
عارف رویین ،وجود تپهای باستانی در میام،

حمام قدیمی خزینهای ،وجود چند درخت
چنار کهنسال با قدمت بیش از  ۶۰۰سال،
سرچشمه ،چشمه کوه ،ذوتنگ و گل میام
از دیگر جاذبههای این روستای توریستی
میباشند که سبب گردیدهاند این روستا ،در
فهرست آثار ملی به ثبت برسد 200 .خانوار
از مردم این روستا به بافتن نساجی سنتی
مشغول هستند که رشته چادرشببافی یا
نساجی سنتی رویین ،مهر اصالت یونسکو
را دریافت کرده و این افتخار بسیار بزرگی
برای مردم این منطقه است.هنگامی که
گردشگران خارجی جشنواره اکو از این
دهکده دیدن کردند بویژه هیئت تجاری که
از چین به مقصد خراسان شمالی آمده بودند
این روستا را بکر ،زیبا و خارق العاده توصیف
کردند؛ از محصوالت معروف ومرغوب روئین
«عسل روئین» است .روئین در گذشته از
مهمترین مراکز تولید ابریشم بوده که اخیرا
به سبب نابودی درختان توت و غرس دیگر
درختان میوه ،این صنعت و تولید در حال
نابودی است.
همچنین به جرات میتوان گفت صنایع
دستی و چادرشببافی و بویژه این نوع بافت،
یکی از با ارزشترین آثار صنایع دستی استان
است.
این ناحیه یکی از پتانسیلهای بالقوه
شهرستان اسفراین است؛ وجود جاذبههای

تکامل و حرکت ،مبنا و پیش فرض کل وجود است.

طبیعی ،اکوتوریستی و تاریخی میتواند
زمینه ساز و بسترساز بسیاری از مقولههای
گردشگری در این منطقه به شمار رود.
از عمده محصوالت باغی روئین که از
مرغوبیت ویژهای برخوردار است ،میتوان
به گیالس ،گردو ،سیب ،انگور ،گالبی ،هلو
و زردآلو اشاره کرد.
در رابطه با تاریخچه و علل پیدایش روستای
رویین گفته میشود:
بنیان نهادن روستای رویین به شخصی به نام
میرغیاثالدین ،فرزند یکی از امرای سلسله
سربداران سبزوار (معروف به میرسیف
الدین) ،نسبت داده شده است که وی سند
مالکیت این روستا را از شاه اسماعیل صفوی
که هنگام سفر به مشهد از ناحیه اسفراین
میگذشته است ،دریافت میکند و روستای
رویین را بنیان مینهد؛ هر چند قبل از
وی گروهی از زرتشتیان در اینجا زندگی
میکردند.
روستاییان و بزرگان محلی میگویند ،رویین
یا رویین دژ از زمان ساسانیان مانند یک سد
نفوذناپذیر در بین کوهها بنا و ماندگار شده
است و آنها گواه این ادعای خود را «گبر
محله» میدانند که در قدیم محله زندگی
گبرهای زرتشتی بوده است .نام این روستا
در متون تاریخی رویین دژ میباشد (دژ به
معنای قلعه و رویین به معنی مکان رویش).
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دستگاههای هفتگانه
موسیقی ایرانی
ردیف موسیقی ایرانی از دو بخش اصلی و فرعی تشکیل میشود.
قسمت اصلی آن شامل هفت دستگاه میشود که هر کدامشان حال
و هوا و البته طرفداران خاص خودشان را دارند .این هفت دستگاه،
موسیقی اغلب نواحی ایران را دربر میگیرند و خیلی از آهنگهای
نوستالژیک دوران کودکیمان را هم در دل خود جای دادهاند .هریک
از این دستگاه به تعبیر عرفانی با یکی از مراحل هفتگانه شهر عشق
برابری میکند.
 شورخیلی از آهنگهایی که در جشنها پخش میشود ،در دستگاه شور
ساخته شدهاند .همانطور که از اسمش هم پیداست ،موسیقی این
دستگاه پر از شور و انرژی است .شور یکی از دستگاههای بسیار بزرگ
موسیقی ایرانی به حساب میآید که حال و هوای آن به موسیقی
منطقه مازندران نزدیک است .البته در این دستگاه نغمههایی ملهم از
موسیقی مناطق مرکزی ایران و کردستان هم شنیده میشود.
دستگاه شور ،آغاز شب است و آوازهای آن ادام ه راه و این آغاز هستی
و آفرینش است .تالش است ،جستجو است و طلب( .مقام طلب در
هفت وادی عشق).
آواز بیات ترک ،بیات کرد ،افشاری ،ابوعطا و دشتی در این دستگاه
خوانده میشود.
تصنیف «یاد ایام» استاد شجریان یکی از نمونههای خوب دستگاه
شور است.
 نوابه علت شباهتی که به دستگاه شور دارد ،شناختش کمی به آگاهی
نیاز دارد؛ در واقع اگر دستگاه شور را خوب بشناسید ،میتوانید به
تفاوت نغمههای نوا با شور در نت شاهد و ایست پی ببرید؛ با این
حال اگر دلتان یک شور و حال حسابی میخواهد ،میتوانید پیگیر
آهنگهای این دستگاه هم بشوید.
نوا ،سرانجام نیایش زندگی و انسان است .سرانجام آهنگ روشنایی
روز که به تاریکی و نیستی میرسد ،فقر و فنا است ،نوید شبی تازه
را میدهد که سرانجام تولدی تازه است و آن تکرار مدار که همان
ابتدای آن « شور» است( .مقام فنا در وادیهای هفتگانه عشق)
«کنسرت نوا» از حسین علیزاده که دو نوازی تار و تنبک است از
نمونههای این دستگاه است.
 ماهورماهور یکی از دستگاههای گسترده موسیقی ایرانی محسوب میشود
که حال و هوای کامال شادی دارد .اگر دلتان میخواهد با شنیدن یک
موسیقی سنتی حسابی روح و روانتان شاد شود ،آهنگهایی از این
دستگاه را گوش کنید که اتفاقا نمونههای زیادی هم دارد.
بعضی از زبانشناسها میگویند واژه «ماهور» تغییر یافته واژه
«ماژور» یکی از گامهای اصلی موسیقی غربی است .جالب اینجاست
که حال و هوای هر دویشان هم مشابه است .این دستگاه چند بخش
دارد که برخی بخشهایش به موسیقی منطقه سیستان و بلوچستان،
بعضیهایش به موسیقی خراسان و لرستان و قسمتهایی نیز به
موسیقی آذری آذربایجان نزدیک است.
ماهور ،آغاز روز ،آغاز زندگی ،شور و جوانی ،غرور و توانگری ،بینیازی،
سلحشوری و استغنا است( .مقام استغنا در هفت وادی عرفان).
آهنگ معروف «مرغ سحر» ساخته مرتضی نیداوود یکی از نمونههای
شناخته شده این دستگاه است.
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 چهارگاهبعضی از دستگاهها به زمان مشخصی از روز تعلق دارند و معموال
آن موقع روز است که شنیدنشان به دل آدم مینشیند .چهارگاه
دستگاهی است که کامال به صبحها اختصاص دارد .کافی است یکی
از آهنگهای این دستگاه را اول صبح یا در زمان خمودگی و کسالت
گوش کنید تا انرژیتان برای یک روز تامین شود.
این دستگاه ا مرحله معرفت در هفت وادی عشق برابری میکند.
قطعه معروف «سالم» کسایی که در آلبوم «صبحگاهی» علیزاده
به زیبایی اجرا شده ،نمونهای زیبا از یک قطعه موسیقی ایرانی در
دستگاه چهارگاه است.
 همایونیکی از دستگاه های بسیار غمگین ایرانی که میزان غمش از آواز
دشتی هم بیشتر است! اگر بغض توی گلویتان گیر کرده و بهانه
میخواهید برای اینکه هر آنچه در دل دارید بیرون بریزید ،یکی از
آهنگهای این دستگاه را پلی کنید و سر و صورتتان را بسپارید به
سیل اشک.
همایون ،ادامهی روز ،تداوم زندگی ،اتحاد عشق و عاشق و معشوق و
توحید است( .مقام توحید در هفت شهر عشق).
آواز بیات اصفهان در این دستگاه خوانده میشود.
آهنگ «کاروان» استاد شهرام ناظری که بارها در تلویزیون روی
نماهنگی مرتبط با شهدای جنگ تحمیلی شنیده شده ،از نمونههای
این دستگاه است.
 راست پنجگاهیکی از دستگاههای مهجور ایرانی است که خیلی کم کار شده است.
راست پنجگاه شباهتهایی به دستگاه ماهور دارد .توی حرکت
نتهایی که برای گوشههای هر دستگاه نوشته شده یک روند
ن رونده وجود دارد .نتهای موجود در دستگاه
مشخص باال یا پایی 
راست پنجگاه و ماهور کامال مشترک هستند اما این حرکات و گردش
ملودیشان است که با هم فرق دارد.
این دستگاه را به تعبیر عرفانی ،میتوان نمود مقام «حیرت» در
وادیهای هفتگانه عرفانی دانست« :راست پنجگاه» پایان روز است،
فرو شدن خورشید و خزان زندگی ،سرگشتگی و حیرت است.
آلبوم مشترک حسین علیزاده و علیرضا افتخاری با نام «راز و نیاز»
نمونه خیلی خوب این دستگاه است.
 سه گاهبعضی میگویند سه گاه ،منشعب از دستگاه چهارگاه است .سه گاه
عالوه بر حالت بیدارکننده که مشخصه اصلی دستگاه چهارگاه است،
گاهی حالت شور و وجد دارد که آن هم به خاطر عوض شدن یکی
دو نت کوچک است .این دستگاه شباهتهایی هم به دستگاه شور
دارد و خالصه مناسب است برای اینکه درجه حالتان را ارتقا بدهد!
سه گاه ،سپیده دم است .پایان شب و آغاز روشنایی یا آغاز زندگی
انسان ،آن هم عشق است( .مقام عشق در هفت وادی عرفان).
آهنگ «رسوای زمانه» علیرضا قربانی در این دستگاه است.

كسی كه عزمی راسخ دارد ،جهان را مطابق میل خویش عوض میكند.

مشاهیر
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لویی بریل
نابغه فرانسوی

لویی بریل ( )Louis Brailleدر روز چهارم ژانویه سال  ۱۸۰۹به
دنیا آمد.
بریل ،نابغه فرانسوى ،خط خود را بر پایه اشکال مختلفی بنا کرده که
از ترکیب  ۱تا  ۶نقطه تشکیل مىشود.
لویی بریل ،چهارم ژانویه  ۱۸۰۹زاده شد و در پاریس رشد کرد .او
که از همان اوان کودکى نابینا شده بود ،بر خالف معمول آن زمان
که کمتر کسی به آموزش نابینایان توجه داشت ،با بهرهگیری از
تالشهای پیشین ،توانست خط عادی را به صورت برجسته بیاموزد و
مانند همساالنش بخواند و بنویسد.
پدر لویی در كارگاهش افسار و دهنه می ساخت و لویی كوچك سخت
سعی می كرد از پدر تقلید كند .درفشی كه در دستش بود ناگهان
لغزید و به چشمش فرو رفت .چشم لویی عفونت كرد و دو كره چشم
را گرفت و به این ترتیب لویی كوچك بینایی خود را از دست داد.
به این ترتیب لویی احتیاج داشت شیوههای جدیدی را برای یاد
گرفتن در پیش بگیرد؛ عطش آموختن هیچگاه در او فرو نكاست؛
چند سال به یك مدرسه معمولی رفت اما نمیتوانست همه چیز را
فقط از راه گوش بیاموزد.
وقتی ده ساله شد ،یك بورس تحصیلی از «موسسه سلطنتی نابینایان
پاریس» راهی جدید را به روی او گشود اما حتی در آنجا هم اكثر
معلمها با شاگردان سخن میگفتند؛ در كتابخانه آنجا  14جلد كتاب
بزرگ و حجیم با الفبای برجسته چاپ شده بود كه مطالعه آنها بسیار
مشكل بود .كم كم لویی شكیبایی خود را از دست میداد.
اما در یكی از روزهای سال  1821كهنه سربازی به نام «شارل باربیه»
از مدرسه دیدن كرد .باربیه خطی را به نام «شب نویسی» اختراع
كرده بود .خط او از  12نقطه برجسته تشكیل میشد كه اطالعات
خط مقدم را در تاریكی شب بدون آنكه كالمی بین افراد رد و بدل
شود در اختیار سربازان میگذارد .متاسفانه خواندن این خط بسیار
مشكل بود اما نه برای لویی  12ساله!

لویی  12نقطه باربیه را به  6نقطه تقلیل داد و اولین كتاب بریل
هنگامی كه وی تنها  20سال داشت منتشر شد اما باز هم به تكمیل
كار خود پرداخت .او در سال  ،1837عالمتهای دیگری را در زمینه
موسیقی و ریاضیات به خط خود افزود اما مدت مدیدی طول كشید
تا جامعه خط بریل را بپذیرد و دانش آموزان نابینا مجبور بودند
نزد خود به یادگیری این خط بپردازند .حتی در موسسه سلطنتی
نابینایان نیز كه لویی پس از فراغت از تحصیل در آنجا درس میداد،
تا زمان مرگ بریل ،خط ابداعی وی تدریس نمیشد.
چندی پس از مرگ لویی هنگامی كه یك گروه انگلیسی در سال
 ،1868از موسسه بازدید میكردند ،متوجه ابتكار او شدند و آن را
ترویج دادند.
هم اكنون ،همه كشورهای جهان با خط بریل آشنا هستند؛
نشانههایی كه او اختراع كرد نابینایان را در سراسر جهان وارد عرصه
اجتماع نمود.
لویی بریل ثابت كرد كه اگر اراده و انگیزهای قوی در كار باشد میتوان
بسیاری از غیرممكنها را ممكن ساخت.
دویچه وله میگوید بریل در طول تحصیالت خود به این نتیجه
رسید که خواندن و نوشتن به خط عادی برای نابینایان مشکل است.
این بود که در تالشی شبانهروزى ،توانست در شانزده سالگی خطی
اختراع کند که هم اکنون پایه سواد صدها هزار نابینا در سراسر
جهان است.
بدین ترتیب الفبای هر خطی ،اعم از التین ،عربی یا چینى با
قراردادهای مشخص هر خط ،کدگذاری مىشود .مثال  ۵نقطه که ۳
ضلع یک مستطیل را تشکیل میدهند ،در خط فارسی صاد و در خط
التین عالمت تجاری & را معنی میدهد.
دریغا که تا لویی بریل زنده بود ،دستاندرکاران آموزش نابینایان
خط او را معتبر نشمردند و  ۳۰سال پس از مرگ او بود که اختراع
بیمانندش در سراسر جهان به رسمیت شناخته شد.

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.
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خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

چرا کوهنوردها با وجود شرایط خطرناک صعود میکنند؟!

متنی بسیار زیبا از گرلینده کالتنبرونر ،کوهنورد اتریشی ،است.
او در اوت  ،۲۰۱۱پس از ادورن پاسابان ،به عنوان دومین زنی معرفی
شد که توانسته بود به  ۱۴قله هشتهزارمتری صعود کند.
او نخستین زنی است که این  ۱۴قله را بدون اکسیژن و کمک باربر،
فتح کرده است .او در سال  ۲۰۱۲جایزه معتبر کاشف سال را از
نشنال جئوگرافیک دریافت کرد.
گرلینده در مقدمه کتاب خود در مورد کوهنوردی ،علت صعودها را
این گونه عنوان میکند:
«هرگاه با دیگران درباره اکسپدیشنهایم صحبت میکنم ،میتوانم
احساس کنم که آنها فقط عذاب و سختیهای این کار را میبینند:
سرما ،توفان و خطرات.
تنها افراد کمی میتوانند با این لحظات زیبا ارتباط برقرار کنند،
لحظاتی که مرا به سوی هیمالیا باز میگردانند.
من به دنبال این موقعیتهای خاص هستم:
غوطهور شدن در زیبایی ،احساس قوی زنده بودن و «خودم» بودن
به طور خالص و ناب.
این باال من آزادم ،میتوانم از تمام مسئولیتها جدا شوم ،مجبور
نیستم خوشایند دیگران باشم .دور از هر چیزی در آن پایین ،میتوانم
خود واقعی خودم باشم.
هر زمان که تسلیم دنیای کوههای بلند میشوم ،احساس خشنودی
میکنم .حتی اگر متوقف شوم با خوشی لبریز میشوم .وقتی صعود
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میکنم مصمم هستم ،احساس استقالل و شایستگی میکنم.
من در کوهستان تصمیم قاطعم را خودم میگیرم و در مقایسه با
زمانی که در پایین هستم احساس کامال متفاوتی دارم ،این خود
واقعی من است.
احساس احاطه شدن با زیبایی کوهستان و تعدد این لحظات.
من روی برف ،نزدیک کولههایمان نشستهام .مجذوب چشمانداز و
خیره در هیبت زیباییهای اطراف شدهام .کمی مه در افق میبینم اما
جز آن ،آسمان کامال صاف است.
این لحظات دلیل زندگی و صعودهای  8000متری من هستند».

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست میارزد.

اخالقمدا ری

تهذیب نفس

آوردهاند که «شاگرد سقراط در لحظات
آخر عمر استاد ،از او پرسید :ما را چه امر
میفرمایی که در حق اوالد و عیال تو به جا
آوریم؟ گفت :هیچ چیز نمیگویم به شما،
بلکه چیزی که همیشه به شما امر کردهام،
این است که در اصالح نفس خود کمال
کوشش و سعی به جا آورید و هرگاه این
کار کردید ،مرا خوشحال خواهید گردانید.

مبارزه با نفس

روزی دیوجانس با جمعیتی که به سوی
تئاتر و مسابقات روان بودند ،همراه شد.
مردی از روی استهزا از او پرسید که آیا او
هم به مبارزه میرود؟ دیوجانس جواب داد:
بله ،همینطور است ،من هم برای کشتی
گرفتن میروم .مرد پرسید :رقیبت کیست؟
دیوجانس جواب داد :رقیب من ،خودم
هستم و برای مبارزه با خودم میروم .برای
من ،هیچ کشتی و ستیزی مانند زمانی که
با امیال و رنجهای خودم میجنگم ،هیجان
انگیز نیست.

دوستی

به بزرگی گفتند :چرا با فالن دوستت که
بر انجام گناهان اصرار میورزد ،قطع رابطه
نمیکنی؟ گفت :آن دوست من ،امروز به
فضایل من محتاج است .شرط دوستی اقتضا
میکند که من به وسیله دوستی ،دستش را
بگیرم و به فضل خدا ،او را از کارهای زشت
باز دارم و از آتش دوزخ برهانم.

زهد

عارفی را پرسیدند :به این مقام چگونه
رسیدی؟ گفت :آن را به هیچ یافتم .پرسیدند:
چگونه؟ گفت :به یقین دانستم که دنیا هیچ
است؛ ترک آن کردم و به این مقام رسیدم.

صبر

بزرگی را از بزرگترین بردباری پرسیدند،
گفت :همنشینی با کسی که خُ ویش با تو
سازگاری ندارد و دوری از او ممکن نیست.

قناعت

حکایات اخالقی

مردی بر عارفی گذشت که نان و سبزی و
نمک میخورد .به او گفت :ای بنده خدا! از
دنیا به همین خرسندی؟ گفت :خواهی کسی
را به تو نشان دهم که به بدتر از این خرسند
است؟ گفت :آری! گفت :آن که به عوض
آخرت ،به دنیا خرسند است!

تقوا

مردی به زاهدی گفت :تقوا را توصیف کن.
او گفت :اگر به سرزمینی پر خار وارد شوی،
چگونه رفتار میکنی؟ او گفت :پرهیز و حذر
میکنم .زاهد گفت :در دنیا نیز چنین کن که
تقوا همین است.

خدمت به خلق
مردی از عارفی پرسید :از خلق به حق،
چند راه است؟ عارف گفت :به عدد هر
ذرهای از موجودات ،راهی است به حق،
ولی هیچ راه نزدیکتر و بهتر و سبکتر
از آن نیست که راحتی به کسی برسد .ما
بدین راه رفتیم و همه را به آن وصیت
میکنیم.
خاموشی
بزرگی را از علت سکوتش پرسیدند؛
گفت :از آن رو که هیچگاه بر خاموشی
خویش پشیمانی نخوردم و چه بسیار که
از سخن گفتن پشیمان شدم.
تواضع
حکیمی را گفتند کدام حقیقت روا
نیست؟
گفت :آنکه مرد از نیکیهای خود بگوید.
ایمان
گویند هنگامی که حضرت یوسف را
در بازار مصر برای فروش قرار دادند،
مردی با دیدن چهره پاک و معصومانه
آن حضرت ،متاثر شد و رو به مردمی که
برای خرید او جمع شده بودند ،گفت :به
این کودک غریب و بیگناه رحم کنید و
با او مهربان باشید! حضرت یوسفع که
با وجود سن کم ،ایمان کاملی داشت ،به
آن مرد رو کرد و گفت :آن کس که خدا
را دارد ،گرفتار غربت و تنهایی نمیشود.

آنكه میتواند انجام می دهد و آنكه نمیتواند انتقاد میكند.

ع

عفو و گذشت

به بزرگی گفتند :فالنی از تو غیبت کرد .او
در جواب ،تبقی از رطب برایش فرستاد و
گفت :شنیدهام که اعمال نیک خود را برای
من فرستادهای ،خواستم کار تو را تالفی
کرده باشم .از این رو ،این تبق خرما را
تقدیم نمودم.

فقر

گویند :عارفی چون این سخن شنید که دو
نعمت است که سپاس داشته نشده است؛
سالمتی و امنیت .گفت :این دو ،سومی نیز
دارند که ناسپاس مانده است؛ چه سالمتی و
امنیت را گاه سپاس دارند .به او گفتند :آن
چیست؟ گفت :فقر و آن ،نعمتی است که بر
منعمانش پوشیده مانده است؛ جز آنان که
خدایشان نگاه داشته است.

سوگند دروغ

شیطان را پرسیدند كه كدام طایفه را دوست
داری؟ گفت :دالالن را .گفتند :چرا؟ گفت:
از بهر آنكه من به سخن دروغ از ایشان
خرسند بودم ،ایشان سوگند دروغ نیز بدان
افزودند.

مور با ه ّمت

موری را دیدند به زورمندی كمر بسته و
ملخی را ده برابر خود برداشته؛ به تعجب
گفتند :این مور را ببینید كه با این ناتوانی
باری به این گرانی چون مىكشد؟ مور چون
این سخن بشنید بخندید و گفت :مردان ،بار
را با نیروی ه ّمت و بازوی حمیت كشند ،نه
به ق ّوت تن و ضخامت بدن.

روباه زیرك

روباهی با گرگی مصادقت مىزد و قدم
موافقت مىنهاد .با یكدیگر به باغی بگذشتند.
در استوار بود و دیوارها پرخار .گرد آن
بگردیدند تا به سوراخی رسیدند ،بر روباه
فراخ و بر گرگ تنگ .روباه آسان در آمد و
گرگ به زحمت فراوان .انگورهای گوناگون
دیدند و میوههای رنگارنگ یافتند روباه
زیرك بود ،حال بیرون رفتن را مالحظه كرد
و گرگ غافل چندان كه توانست بخورد .ناگاه
باغبان آگاه شد .چوبدستی برداشت و روی
بدیشان نهاد .روباه باریك میان ،زود از سوراخ
بجست و گرگ بزرگ شكم در آنجا محكم
شد .باغبان به وی رسید و چوبدستی كشید.
چندان بزدش كه نه مرده و نه زنده ،پوست
دریده و پشم كنده ،از سوراخ بیرون شد.
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کالردشت زیبا

عباس دلفان
منشی

ایرج درستکار
همکار نقلیه

آن قدر سخت نباشد
که نگاهم بکنی...
آن قدر سخت نباشد
که دلت میگوید...
آن قدر سخت نباشد
که تو یادم بکنی...
تو به اندازه ،یک گوشه چشم
یا که اندازه یک نیم نگاه
تو به اندازه یک پاورقی
یا که اندازه یک زیرنویس...
تو فقط ،حس مرا باور کن...
یا که در نگاه من
نیم نگاهی بکنی...
***
ز اين لحظه به همه چيز با نگاه خير و
بركت بنگر.
حتي وقتي احساس درد ميكني ،خير و
بركت است.
شايد تو نداني ،اما آن خير و بركت است.
و تو روزي خواهي دانست که بركت
بوده است!
48

قطرهای از چشم خورشید
چکیده،
در دل چشمان تو...
آسمان آغوش باز کرد از
برای دیدن مژگان تو...
سیل شادی تو پیچید
در ته آن خندهات...
رنگ باخت ،مرگ غروب
ز طلوع چشمه چشمان تو...
یک نسیم کافی نباشد
تا روند ابران تیره از رخ،
چشمان تو...
گردباد سرد پاییزی بخواهد
تا هویدا بکنند
آن همه برق نگاهت...
نرگس چشمان تو...
***
خیلی وقته که خیالت ،یادی از خیال
ما نمیکند.
تو خیال نکن که ما هم ،سری به
خیال تو نمیزنیم.
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دلنوشته

آنان که طالب رسیدن به حقیقتند
فروتن و افتاده حال هستند
خودخواهان ،خود مانع رسیدن
به حقیقتند
باالترین هنر زندگی این است که یاد
بگیری چگونه نیست و محو شوی
آن لحظه صعود است که حقیقت برایت
نمایان میشود...
***
دعا
ما با سکوت،
در حالتی عمیق از احساس قدردانی،
در مقابل
نیروی برترمان قرار خواهیم گرفت
که خود یک نوع تسلیم
و درخواست نیاز خواهد بود.
***
آنان که به صعود میاندیشند
راه پرواز خود را
خواهند یافت...

تأثیر افراد خوب زمانى احساس مىشود كه از میان ما رفته باشند.

آشپزخاهن

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

کیک هویج و گردو

مواد الزم:
 1و سه چهارم پیمانه سرخالی
آرد
 1پیمانه
شکر
 4عدد
تخم مرغ
هویج رنده شده  2پیمانه
سه چهارم پیمانه
روغن مایع
یک هشتم قاشق چایخوری
وانیل
 2قاشق چایخوری
دارچین
یک هشتم قاشق چایخوری
نمک
 1و نیم قاشق چایخوری
بکینگ پودر
نصف پیمانه
مغز گردو

طرز تهیه:
برای تهیه کیک هویج ابتدا تخم مرغ ،شکر و
وانیل را با همزن خوب هم میزنیم تا رنگش
تغییر کند و سپس روغن را اضافه میکنیم.
آرد ،دارچین ،بکینگ پودر و نمک را با هم الک
میکنیم و کم کم به تخممرغها اضافه میکنیم.
در مرحله آخر هویج رنده شده و گردوی خرد
شده را به مخلوط کیک هویج اضافه میکنیم؛ با
لیسک مواد را به صورت دورانی با هم مخلوط
میکنیم تا یکدست شود .کف قالب را از قبل
چرب و آرد پاشی میکنیم و مایه کیک هویج را
در قالب میریزیم و سپس در فر که از یک ربع
قبل با حرارت  180درجه سانتیگراد گرم شده
است ،به مدت  ۴۵دقیقه قرار میدهیم( .البته در
فرهای مختلف این مدت زمان متفاوت است،
اواخر پخت کیک هویج یک چنگال یا خالل را
در کیک فرو کنید اگر مواد به آن نچسبید کیک
آماده است ).بعد از پخت کیک را از فر خارج
میکنیم و بعد از اینکه کیک مقداری خنک شد
از قالب جدا میکنیم و در ظرف مورد نظر
برمیگردانیم .کیک هویج شما آماده شده است؛
در صورت دلخواه میتوانید آن را با خامه تزیین
کنید .البته من هویج رو به شکل گل رز درست
کردم و برای تزیین استفاده کردم.

 #نارملینو

سوپ کدو حلوایی
مواد الزم:
کدو حلوایی
روغن زیتون
تره فرنگی
سیر
زنجبیل تازه
آب مرغ
نمک و فلفل
ماست
روغن
گشنیز
طرز تهیه:
با استفاده از یک چاقوی تیز ،کدو حلوایی پوستگرفته شده را به قطعات بزرگ خرد کنید،
سپس آنها را در قابلمهای حاوی مقداری آب ریخته و روی شعله اجاقگاز بپزید .کمی روغن
در تابه بریزید و سیر و ترهفرنگی خردشده را در آن تفت دهید ،سپس شعله را کم کنید تا با
حرارت مالیم بپزد .زنجبیل و زیره سبز را به سیر و ترهفرنگی سرخشده اضافه کنید و چند دقیقه
همراه آنها تفت دهید .سپس این مخلوط را به قابلمه حاوی کدوحلوایی نیمپز شده منتقل کنید.
پس از آن ،آب مرغ را اضافه کرده و با نمک و فلفل مزهدار کنید؛ در قابلمه را بگذارید و شعله
گاز را کم کنید .پخت این سوپ معموال  4تا  5ساعت طول میکشد.
وقتی سوپ پخته شد ،آن را در دستگاه غذاساز یا خردکن بریزید تا به مایهای صاف و یکنواخت
تبدیل شود ،سپس دوباره مواد را به قابلمه برگردانید و برای یک ساعت دیگر رویگاز حرارت
دهید؛ در پایان ماست را روی سوپ ریخته و با چند برگ گشنیز یا جعفری آن را تزیین کنید.
نکته یک :اگر میخواهید این سوپ با سرعت بیشتری آماده شود ،از دیگ زودپز استفاده کنید.
نکته دو :درصورتی که غلظت سوپ در اثر حرارت در مدت زمان طوالنی زیاد شد ،آن را با
اضافهکردن کمی آب جوشیده رقیقتر کنید.
 900گرم (پوست بکنید و تخمهای داخل آن را خارج کنید)
 2قاشق سوپخوری
 2عدد (خرد شود)
یک حبه (رنده شود)
یک قاشق چایخوری رنده شده
 3پیمانه
به میزان الزم
 4قاشق سوپخوری
به مقدار الزم
چند برگ برای تزیین

از دیروز بیاموز .برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.
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امیرحسین و آناهیتا اسماعیلی فرزندان خانم ناهید
راستگو
آناهیتا جان
تولد تو ،سرآغاز زیباترین روزهای زندگی ما بود .تولدت
مبارک دختر زیبا
مامان و بابا

بهار بیگوند فرزند خانم شهناز ترکاشوند

همکاران عزیز

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.

همکاران گرامی

لطفا برای چاپ هرگونه تصویر و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته شغلی ،ادبی،
فرهنگی و تصاویر فرزندان) در ندای فارابی ،آنها را فقط به اعضای تحریریه یا
دفتر نشریه تحویل بفرمایید؛ در غیر این صورت هیچ یک از اعضای تحریریه
پاسخگوی تاخیر یا عدم چاپ نخواهند بود.
با سپاس -دبیر تحریریه

همکاران محترم

اگر ایده یا پیشنهادی دارید ،می توانید آن را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم
ایده های شما را در قالب کاریکاتور ،عکس ،مطلب و غیره آماده کنیم و برای
مطالعه سایر همکاران در ندای فارابی به چاپ برسانیم.
بدیهی است که نام ارائهدهنده پیشنهاد در کنار مطلب مربوط درج خواهد شد (به جز
در مواردی که ایشان خود عالقهای به ذکر نامشان نداشته باشند).
Neda-farabi@tums.ac.ir
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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.
دفتر نشریه2310 :
روابط عمومی2301 :

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.

اگر در اولین گام موفقیت نصیب میشد ،سعی دیگر معنی نداشت.
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