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الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست دستم گیر که جز 

فضل تو پناهم نیست.

الهی ترسانم از بدِی خود، بیامرز مرا به خوبی خود.

الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.

الهی هرکس ازآنچه ندارد مفلس است و من از آنچه دارم.

به  بت خانه،کار  از  ابراهیم  و  می آید  کعبه  از  ابوجهل  الهی 

عنایت بود، باقی بهانه.

الهی اگر مجرمم، مسلمانم و اگر بد کرده ام پشیمانم.

الهی کدام درد از این بیش باشد که معشوق توانگر بود و 

عاشق درویش... 

خواجه عبداهلل انصاری
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هنوز و تا همیشه
می گویند؛ روی پرده ی کعبه 

این آیه حک شده است:
ِحیُم َنبٌِّی ِعبادِی أننی أَنا الَغُفوُر الَرّ

و من... 
هنوز و تا همیشه

به این آیه دلــــــــخوشم
»بندگانم را آگاه کن من آمرزنده ی مهربانم«
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تحریریه مروارید

ــک  ــد ی ــی)ع( ق ــل عل ــه در مقاب ــوگند ک ــدا س ــه خ ب
لشــکر هــم کــه باشــی جــز عجــز و تســلیم راه دیگــری 
ــا قلمــی یکــه و تنهــا  ــه اینکــه ب ــداری... چــه رســد ب ن
ــی. از  ــا کن ــی)ع( را معن ــی عل ــی و بخواه ــتاده باش ایس
ــان  ــا  ادراکم ــنیده ایم. ام ــد و ش ــیار گفته ان ــی)ع( بس عل

ــت... از او چیس
قــدر مســلم او اســتثنا اســت. کافیســت فقــط لحظــه ی 
تولــدش را در نظــر بگیــری دیگــر نمی گویــم کــه بــا تولــد 
ــا در  ــت. ام ــدنی اس ــه قیاس ناش ــی ک ــاس کن ــودت قی خ
ــوده  ــز ب ــتثنایی نی ــب اس ــک ش ــتثنایی او ی ــی اس زندگ
اســت. شــبی کــه مــاک و معیــار شــجاعت دیگــر زور بازو 
و شمشــیر نبــود. شــبی کــه علــی)ع( رفــت تــا در دســت 
ــت قبایــل اعــراب تکه تکــه شــود... لیلــة المبیــت جهال

یک شــب
ـــهید  ـــی ش ـــی اجتماع ـــگاه فرهنگ ـــل از پای ـــه نق ـــب ب ـــن ش ـــت ای روای
آوینـــی خواندنـــی اســـت. اعمـــال و رفتـــار هـــر فـــرد، زاییـــده طـــرز 
ـــراد  ـــانه  هاى اف ـــداكارى از نش ـــازى و ف ـــت. جانب ـــده او اس ـــر و عقی تفك
ـــد  ـــدى برس ـــه ح ـــزى ب ـــه چی ـــان ب ـــان انس ـــر ایم ـــت. اگ ـــان اس ـــا ایم ب
ـــر  ـــا در راه آن س ـــد، قطع ـــود بدان ـــال خ ـــان و م ـــر از ج ـــه آن را باالت ك
از پـــا نمی  شناســـد و هســـتی و تمـــام شـــؤون خویـــش را فـــداى آن 
ـــس  ـــر منعك ـــه زی ـــت را در آی ـــن حقیق ـــد ای ـــرآن مجی ـــازد. ق ـــی  س م

ـــت: ـــرده اس ك
انمــا المؤمنــون الذیــن آمنــوا بــاهلل و رســوله ثــم لــم یرتابــوا و جاهــدوا 
باموالهــم و انفســهم فــي ســبیل اهلل اولئك هــم الصادقون .)حجــرات:15( 
»مؤمنــان كســانی هســتند كــه بــه خــدا و پیامبــر او ایمــان آوردنــد و در 
آن هرگــز تردیــد نكردنــد و بــا مــال و جــان خــود در راه خــدا كوشــیدند; 

آنــان بــه راســتی در ایمــان خــود صادقنــد.«

مهاجـرت
در ســـال هاى آغـــاز بعثـــت، مســـلمانان ســـخت ترین شـــكنجه  ها 
و زجرهـــا را در راه پیشـــبرد هـــدف تحمـــل می  كردنـــد. فشـــار 
ـــه حبشـــه  ـــان ب ـــی از آن ـــه گروه ـــر مســـلمانان ســـبب شـــد ك ـــش ب قری
ـــر و  ـــه پیامب ـــا آنك ـــد. ب ـــرت كنن ـــرب مهاج ـــه یث ـــرى ب ـــروه دیگ و گ
حضـــرت علـــی)ع( از حمایـــت  خانـــدان بنـــی هاشـــم و باالخـــص 
ابوطالـــب برخـــوردار بودنـــد، امـــا جعفـــر بـــن ابـــی طالـــب ناگزیـــر 
ـــت  ـــم بعث ـــال پنج ـــلمانان در س ـــد از مس ـــی چن ـــراه تن ـــه هم ـــد ب ش
ـــرت  ـــم هج ـــال هفت ـــا س ـــد و ت ـــرك گوی ـــه ت ـــزم حبش ـــه ع ـــه را ب مك

ـــد. ـــت گزین ـــا اقام ـــود در آنج ـــر ب ـــح خیب ـــال فت ـــه س ك

سه نقشــه
ــوراى  ــك شـ ــش در یـ ــران قریـ ــت، سـ ــیزدهم بعثـ ــال سـ در سـ

ـــردن  ـــی ك ـــا زندان ـــد را ب ـــداى توحی ـــه ن ـــد ك ـــم گرفتن ـــی تصمی عموم
پیامبـــر یـــا بـــا كشـــتن و یـــا تبعیـــد او خامـــوش ســـازند. قـــرآن 

مجیـــد ایـــن ســـه نقشـــه آنـــان را یـــادآور شـــده، می فرمایـــد:
ـــوك و  ـــوك او یخرج ـــوك او یقتل ـــروا لیثبت ـــن كف ـــك الذی ـــر ب و اذ یمك

ـــال:30( ـــن )انف ـــر الماكری ـــر اهلل و اهلل خی ـــرون و یمك یمك
ـــد  ـــه كردن ـــو حیل ـــد ت ـــر ض ـــران ب ـــه كاف ـــی را ك ـــادآور هنگام ـــه ی »ب
و بـــر آن شـــدند كـــه تـــو را در زنـــدان نگـــه دارنـــد یـــا بكشـــند 
ــا تبعیـــد كننـــد. آنـــان از در مكـــر وارد می  شـــوند و خداونـــد  و یـ
مكـــر آنـــان را بـــه خودشـــان بـــاز می    گردانـــد؛ و خداونـــد از همـــه 
ــوم  ــه شـ ــر را از نقشـ ــی پیامبـ ــته وحـ ــت.« فرشـ ــر اسـ چاره جوتـ
ـــرد كـــه  ـــاغ ك ـــه او اب ـــی را ب ـــتور اله ـــاخت و دس ـــركان آگاه س مش

ـــد.  ـــرك كن ـــرب ت ـــزم یث ـــه ع ـــه را ب ـــر مك ـــه زودت ـــر چ ـــد ه بای

در بستـر پیامبر)ص(
ـــركان  ـــت: مش ـــرد و گف ـــی ك ـــرت عل ـــه حض ـــر رو ب ـــن رو، پیامب از ای
ـــه  ـــه ب ـــد ك ـــم گرفته  ان ـــیده اند و تصمی ـــرا كش ـــل م ـــه قت ـــش نقش قری
ـــان  ـــرا در می ـــد و م ـــوم آورن ـــن هج ـــه م ـــه خان ـــی ب ـــته جمع ـــور دس ط
ـــه را  ـــه مك ـــورم ك ـــدا مام ـــرف خ ـــت از ط ـــن جه ـــند. از ای ـــتر بكش بس
ـــی و آن  ـــن بخواب ـــگاه م ـــب در خواب ـــت امش ـــذا الزم اس ـــم. ل ـــرك كن ت
ـــن  ـــه م ـــد ك ـــور كنن ـــان تص ـــا آن ـــی ت ـــود بپیچ ـــه خ ـــبز را ب ـــه س پارچ
ـــد و  ـــب نكنن ـــرا تعقی ـــده ام و م ـــترم آرمی ـــه ام و در بس ـــوز در خان هن
حضـــرت علی علیـــه الســـام در اطاعـــت امـــر رســـول اكـــرم صلـــی 
ـــد. ـــاز شـــب در بســـتر آن حضـــرت آرمی ـــه و ســـلم از آغ ـــه و آل اهلل علی

چهـــل نفـــر آدمكـــش اطـــراف خانـــه پیامبـــر را محاصـــره كـــرده 
ـــه  ـــع خان ـــتند و وض ـــی  نگریس ـــل م ـــه داخ ـــكاف در ب ـــد و از ش بودن
را عـــادى می  دیدنـــد و گمـــان می  كردنـــد كـــه پیامبـــر در بســـتر 

ـــت. ـــده اس ـــود آرمی خ

مگر او را به من سپـرده بودید؟ 
دشــمنان، نخســت تصمیــم گرفتــه بودنــد كــه نیمــه شــب بــه خانــه 
پیامبــر)ص( هجــوم آورنــد، ولــی بــه عللــی از ایــن تصمیــم منصــرف 
ــه شــوند  ــروغ صبــح وارد خان ــرار گذاشــتند در ف شــدند و ســرانجام ق
امــا وقتــی وارد خوابــگاه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم شــدند 
ــم و  ــد. خش ــر یافتن ــاى پیامب ــه ج ــام را ب ــه الس ــی علی ــرت عل حض
ــی  ــرت عل ــه حض ــت. رو ب ــرا گرف ــان را ف ــود آن ــراپاى وج ــب س تعج
ــن  ــه م ــر او را ب ــود: مگ ــت؟! فرم ــد كجاس ــیدند محم ــد و پرس كردن
ــرط  ــع، از ف ــن موق ــد؟ در ای ــن می خواهی ــه از م ــد ك ــپرده بودی س
ــد و او  ــه بردن ــام حمل ــه الس ــرت علی علی ــوى حض ــه س ــت  ب عصبانی
ــر  ــی ناگزی ــس از مدت ــی پ ــه ســوى مســجد الحــرام كشــیدند، ول را ب
ــرد  ــان را می  فش ــوى آن ــم گل ــه خش ــی ك ــاختند و در حال آزادش س
تصمیــم گرفتنــد كــه از پــاى ننشــینند تــا جایــگاه پیامبــر صلــی اهلل 

ــد. )3( ــلم را كشــف كنن ــه و س ــه و آل علی
قـــرآن مجیـــد بـــراى اینكـــه ایـــن فـــداكارى بی نظیـــر در تمـــام 
ـــرت  ـــازى حض ـــه  اى جانب ـــی آی ـــد، در ط ـــاودان بمان ـــار ج ـــرون و اعص ق
ــه  ــد كـ ــانی می  دانـ ــتاید و او را از كسـ ــام را می سـ ــه السـ علی علیـ

جـــان بـــه كـــف در راه كســـب رضـــاى خـــدا می  شـــتابند:
ـــات اهلل و اهلل رؤوف  ـــاء مرض ـــه ابتغ ـــري نفس ـــن یش ـــاس م ـــن الن و م
ـــان  ـــه ج ـــتند ك ـــانی هس ـــردم كس ـــی از م ـــره:207( برخ ـــاد. )بق بالعب
خـــود را بـــراى تحصیـــل رضـــاى خداونـــد از دســـت می  دهنـــد; و 

ـــت. ـــان اس ـــود رؤوف و مهرب ـــدگان خ ـــه بن ـــد ب خداون
سیره   -2 است.  سوره  این  از  نهم  و  هشتم  آیات  منظور   -1 پی نوشتها: 

حلبی، ج 2، ص 32.. 3- تاریخ طبری، ج 2، ص 97.
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   نخســتین کنگــره ســرطان بیمارســتان رضــوی بــا هــدف معرفــی 
ــان  ــخیص و درم ــه تش ــوی در زمین ــتان رض ــای بیمارس توانمندی ه
ســرطان و نیــز بحــث و تبادل نظــر در خصــوص آخرین دســتاوردهای 
ــته ترین  ــی از برجس ــور جمع ــا حض ــرطان ب ــان س ــخیص و درم تش
ــی،  ــی، پرتودرمان ــرطان شناس ــه س ــورمان در زمین ــان کش متخصص
ــی و  ــیب شناس ــوژی، آس ــان، پروکتول ــی زن ــاب، جراح ــی اعص جراح

پزشــکی هســته ای در محــل ایــن بیمارســتان برگــزار شــد.
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این کنگره با حضور بیش از 300 متخصص در 
حوزه های پیشگیری و درمان سرطان، در محل 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی آغار به کار کرد. 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی در  مدیر عامل 
توجه  از  تشکر  ضمن  روزه  دو  کنگره  این  آغاز 
ویژه تولیت عظمی آستان قدس رضوی به مقوله 
درمان و پژوهشهای درمانی گفت: سرطان یکی از 
معضالت بزرگ پزشکی کشور محسوب می شود 

که نیاز به توجه در تمامی زمینه ها دارد.
  وی افزود: توجه اکثر پزشکان، بر روی تجویز دارو 
و شیمی درمانی بوده و از جنبه های دیگر آن غافل 
بوده اند در حالیکه تمرکز بیمارستان رضوی بر روی 
تشخیص سرطان است و در این خصوص امکانات 

زیادی نیز در اختیار دارد.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی ضمن 
متخصصان  تاثیرگذار  و  پررنگ  حضور  از  تشکر 
کشور در کنگره تخصصی سرطان گفت: اینگونه 
اشتراک  به  برای  است  مناسبی  بستر  ها  کنگره 
گذاشتن تجربه های پزشکان و متخصصان کشور 
برای دستیابی به نتایج ارزشمند علمی.وی همچنین 
خاطرنشان کرد که طرح ساخت مدرن ترین مرکز 
پژوهشی درمانی سرطان در کشور توسط پروفسور 
علی گرجی، به بیمارستان رضوی ارائه شده است. 
در ادامه نیم نگاهی می اندازیم به آنچه که در این 

کنگره دو روزه گذشت.
رئیس مرکزتحقیقات صرع دانشگاه مونسترآلمان:

پیروی از سبک زندگی ماشینی، 
بزرگ ترین دلیل شیوع سرطان هاست

 پروفسور علی گرجی با اشاره به اینکه عوامل 
زیاِد شناخته و ناشناخته ای در بروز سرطان ها نقش 
از  مردم  گرفتن  فاصله  که  معتقدم  گفت:  دارند، 
سبک زندگی سالم در بروز سرطان ها نقش بزرگی 
از غذاهای سالم،  زندگی سالم  ما در سبک  دارد. 
میوه و سبزیجات سالم، هوای تمیز، فعالیت بدنی 
و  آرامش روحی  استرس و وجود  از  باال و دوری 

روانی برخورداریم. 
امروز علم ثابت کرده است که برخورداری از این 
شرایط در کاهش احتمال ابتال به سرطان اثرگذار 
است. اما در سبک زندگی ماشینی فست فودها جای 
می کند،  بیداد  هوا  آلودگی  گرفته،  را  سالم  غذای 
با  مدام  و  است  در حد صفر  بدنی چیزی  فعالیت 
انواع و اقسام استرس ها روبروئیم، قرار دادن یک 
جسم سالم در چنین شرایط ناسالمی قطعا ما را با 
افزایش احتمال ابتال به انواع بیماری به خصوص 
به   اشاره  ضمن  وی  کرد.  خواهد  مواجه  سرطان 
نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی گفت: 
برگزاری چنین برنامه هایی به ارتقاء سطح دانش 
پزشکی و افزایش کیفیت خدمات درمانی در کشور 

منجر خواهد شد. از اینرو باید عرض کنم که نقش مجموعه آستان قدس رضوی و به تبِع آن بیمارستان 
رضوی در این زمینه نقش بسیار مهم و مثبتی است. وجود این بیمارستان با این رویکرد، موقعیت مناسبی 
را برای جامعه پزشکی در مشهد و خراسان ایجاد کرده است که در نهایت ارائه خدمات درمانی بهتر به 

آحاد جامعه را در پی خواهد داشت.

فرصت مناسبی برای جامعه پزشکی
وی به امکانات مناسب و تجهیزات مدرن بیمارستان رضوی اشاره کرد و افزود: این کنگره فرصت 
مناسبی است که جامعه پزشکی کشور با این امکانات و تجهیزات مدرن در این بیمارستان آشنا شوند تا در 

آینده بتوانند برای درمان بیماران خود از این امکانات و تجهیزات بهره  بیشتری بگیرند. 

مدرن ترین مرکز درمانی- پژوهشی سرطان در کشور
وی یکی از اهداف درازمدت برگزاری این کنگره را شناسایی اولویت های درماِن سرطان در کشور دانست 
و بیان کرد: از طریق رایزنی های صورت گرفته با بیمارستان رضوی یک حرکت رو به جلوی خوبی را برای 
بیماری سرطان از پژوهش تا درمان را طرح ریزی کرده ایم، این بیمارستان در فاصله ی بین این کنگره تا 
کنگره بین المللی سرطان که بهار 95 برگزار خواهد شد، چندین سمپوزیوم علمی آموزشی را برگزار خواهد 
کرد و تاسیس و راه اندازی مجهزترین و مدرن ترین مرکز پژوهشی- درمانی سرطان در کشور را در دستور 

کار قرار داده که به زودی پس از پایان این کنگره راه اندازی این مرکز وارد فاز اجرایی خواهد شد. 
وی در پایان در خصوص مرکز درمانی - پژوهشی سرطان در بیمارستان رضوی گفت: این مرکز در یک 
هدف دراز مدت افقی را برای خود تصور کرده است که در آن در 10  سال آتی بیماران ایرانی را بی نیاز از 

سفر های خارجی برای درمان سرطان خواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران گفت: 

در حال حاضر سرطان، سومین دلیل مرگ در کشور محسوب می شود
دکتر محمد اسماعیل اکبری عنوان کرد: با توجه به افزایش تعداد سرطان ها در کشور، میزان مرگ و 
میر نیز روبه فزونی داشته است و از هر یکصد هزار نفر مبتال به سرطان حدود 50/32 مرگ به خاطر بروز 

این بیماری است. 
وی در خصوص میزان بروز سرطان های مختلف در کشور گفت: یکی از دالیلی که در ایران شاهد افزایش 
بروز سرطان ها هستیم، افزایش سن امید به زندگی است؛ در مطالعات بین المللی ثابت شده است که میزان بروز 
سرطان های مختلف در هر کشور تا 70 درصد به سن آن جامعه ارتباط دارد و هر چه جامعه مسن تر باشد و به 

سن سرطان برسد، بروز سرطان نیز بیشتر خواهد شد. 
اکبری بیان داشت: تغییرات بارزی از سال 55 تاکنون در هرم سنی جمعیت پیش آمده که مردم کشور را 
آماده پذیرش سرطان های مختلف کرده و از سال 1382 که ثبت سرطان در کشور شروع شد تعداد افراد 

مبتال به سرطان رو به فزونی داشته است.

سرطان معده شایع ترین سرطان مردان ایرانی
وی در خصوص شایع ترین سرطان ها در ایران گفت: سرطان معده شایع ترین و نخستین سرطان در بین 

مردان ایرانی است که این نوع سرطان در بین ده سرطان کشورهای غربی وجود ندارد.
عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه چهره ی سرطان اعضای مختلف در ایران در 
بعضی موارد با چهره نمای آن در جهان غرب متفاوت است، بیان کرد: سرطان پستان حدود 1/6 سرطان 

در کشورهای غربی است و به عنوان شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی است.
اکبری به میزان مرگ و میر سرطان های مختلف در ایران نیز اشاره کرد و گفت: میزان مرگ در سرطان 
کلورکتال و پستان برحسب مرحله بالینی تقریبا مشابه است، اما در مورد سرطان های کودکان و بعضی 

سرطان های گوارش، میزان بقاء در کشورهای غربی بیشتر است.

جراحی زنده » میکروسرجری ترانس آنال« دربیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام شد
دکتر عباس عبداللهی درباره ی این جراحی که به شکل روی پرده در این کنگره نمایش داده شد، عنوان 
کرد: این عمل جراحی با نام علمی »ترانس آنال اندوسکوپیک میکروسرجری« معروف بوده و در مقایسه 
با جراحی های معمولی که انجام می شود، بسیار کم عارضه بوده و با این عمل بدون اینکه شکم بیمار باز 

شود، تومور سرطانی ناحیه ی رکتوم را از طریق مقعد خارج می کنیم.
وی درباره ی عمل های جراحی معمول برای این نوع از سرطان افزود: به طور معمول، تومورهای ناحیه ی 
رکتوم از طریق باز کردن شکم جراحی خارج می شود که این نوع جراحی ها بسیار بزرگ بوده و به دلیل 
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی درمراسم 
تودیع و معارفه مدیر عامل بیمارستان رضوی :
بیمارستان رضوی نماد اهتمام آستان 

قدس رضوی به رفع نیازهای مردم است

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی  قائـم مقـام 
بـا اشـاره بـه امکانـات پیشـرفته و کـم نظیـر 
موجـود در بخش های مختلف بیمارسـتان فوق 
تخصصی رضـوی، گفت: این بیمارسـتان یکی 
از نمادهـای اهتمـام و نـگاه ویژه آسـتان قدس 
رضـوی بـه رفـع نیازهای مـردم و رسـیدگی به 

دغدغه هـای اجتماعـی اسـت.
 مهنـدس مهـدی عزیزیان طی سـخنانی در 
آئیـن تودیـع و معارفـه مدیـر عامل بیمارسـتان 
رضـوی، ضمـن یـادآوری مراحـل تاسـیس و 
توسـعه ایـن بیمارسـتان، تصریـح کـرد: ایـن 
مجموعـه در طـول دوره فعالیـت خـود شـاهد 
گوناگـون  عرصه هـای  در  چشـم گیری  رشـد 
گواهی نامـه  بـودن  دارا  بـا  امـروز  و  بـوده 
پالتینیـوم از مراکز معتبر بیمارسـتانی در سـطح 
جهـان، بـه عنوان یک مجموعه درمانی پیشـرو 
نـه تنها در سـطح کشـور کـه در سـطح منطقه 
شـناخته می شـود و امروزه بایـد در تولید علم و 
نـوآوری در خدمات بهداشـتی و پزشـکی حرف 
هـای تـازه ای بـرای ارائـه بـه محافـل علمـی 

باشد. داشـته 
مهنـدس مهـدی عزیزیـان از راه انـدازی فاز 
دوم بیمارسـتان رضـوی بـه عنوان بـرگ زرین 
دیگـری در کارنامه آسـتان قـدس رضوی یاد و 
عنـوان کـرد: با نـگاه ویژه ای که آیـت اهلل واعظ 
طبسـی؛ تولیت عظمای آسـتان قـدس رضوی 
بـه مسـائل اجتماعـی و خدمـات عـام المنفعـه 

بخیه های متعددی که در بدن بیمار زده می شود، عوارض زیادی برای بیماران ایجاد می کند و با استفاده 
از این روش در بیمارستان فوق تخصصی رضوی، مشهد پس از تهران، شیراز و کرمان چهارمین شهر 

در کشور و نخستین شهر در شرق ایران است که به طور رسمی میزبان این عمل جراحی است.
فلوشیپ جراحی کولون و رکتوم اظهار کرد: این عمل جراحی به دلیل شرایط ویژه ای از قبیل باز 
شدن روده، پیدا کردن و حذف تومور سرطانی در ابعاد بسیار کوچک، مستلزم فراهم آوری امکانات 
خاص و ویژه ای است که خوشبختانه در بیمارستان فوق  تخصصی رضوی، تجهیزات الزم خریداری 

شده و از این پس می توان این عمل جراحی را در این بیمارستان انجام داد.
وی مزایای این عمل جراحی را این گونه شرح داد: با این روش، میزان عوارض از قبیل زمان بستری 

بیمار در بیمارستان، خون ریزی و از کارافتادگی بیمار به شدت کاهش می یابد.
دکتر عبداللهی با اشاره به اینکه امروزه انجام عمل جراحی بدون پژوهش و آموزش امکان پذیر 
نیست، بیان کرد: هدف از برگزاری این کنگره باید این باشد که بتوان توانایی علمی و عملی را افزایش 
داده و توانمندی خود را اطالع  رسانی کنیم چراکه هر چه در زمینه ی پژوهش و آموزش قوی تر باشیم، 

خدمات دهی به بیماران مفیدتر خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید نیازهای درمانی و متفرقه ی بیمار سرطانی را در قالبی یک پارچه مرتفع 
کنیم تا روند درمانی با سرعت بیشتری پیش برود و این امر نیازمند ایجاد مرکزی ویژه ی بیماران سرطانی است.

مدرنترینمرکزدرمانی-پژوهشیسرطاندرکشورراهاندازیمیشود
مدیر عامل بیمارستان رضوی، در مراسم اختتامیه »نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی« 
گفت: در آینده ای نزدیک یکی از مدرن ترین و مجهز ترین مراکز درمانی- پژوهشی سرطان کشور در 

این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.
دکتر سعید هاشم  زاده ضمن موفق خواندن کنگره در دستیابی به اهدافش بیان کرد: با توجه به شیوع 
روزافزون سرطان درکشور و باتوجه به اهمیت این بیماری در تغییر کیفیت زندگی بیمار، ایده راه اندازی 
مرکز سرطان با بهره گیری از متدهای تشخیصی جدید و به صورت یک مرکِز درمانی-پژوهشی که 
منطبق بر استانداردهای روز دنیاست حدود شش ماه پیش مطرح شد. فاز مطالعاتی این مرکز به اتمام 

رسیده و راه اندازی این مرکز به زودی وارد مرحله ی اجرایی خواهد شد. 
دکتر هاشم زاده، افزود: در حال حاضر اغلب اقدامات برای بیماران سرطانی معطوف به حوزه درمان 
است و به مسائل جانبی این بیماری کمتر توجه می شود؛ در حالی که یک بیمار سرطانی با مسائل 
متعددی روبرو خواهد شد. یک بیمار سرطانی عالوه بر درگیری جسمی به لحاظ روحی نیز درگیر این 
بیماری است. عالوه بر بیمار، خانواده ی وی نیز باید آمادگی روحی الزم را برای مقابله با بیماری پیدا 
کنند. این مسائل در کنار نیاز به برخورداری از یک مشاوره ی خوب برای دریافت رژیم غذایی مناسب، 
بازتوانی جسمی و روانی چگونگی و نحوه ی مصرف داروهای مختلف و همچنین کاهش مشکالت 
بیمار درمحیط کارش همه و همه مواردی هستند که نیازمند همراهی کادر درمان، ارائه مشاوره و 

آموزش است. ما در این مرکز تمامی این موارد را لحاظ کرده ایم.
وی در خصوِص ساختار مرکز درمانی و پژوهشی سرطان بیمارستان رضوی؛ گفت: یکی از ارکان 
اصلی این مرکز انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه درمان سرطان خواهد بود. وی افزود: در این مرکز 
از حضور چند پزشک عمومی به عنوان هماهنگ کننده برای ارائه سرویس به بیماران یا افرادی که 
مشکوک به ابتال به سرطان هستند بهره گرفته خواهد شد؛ عالوه بر این، در مرکز سرطان رضوی 
تیم روانشناسی و روانپزشکی، مددکار اجتماعی، داروشناِس بالینی، جراحان متبحر و رادیوتراپیست  و 

انکولوژیست  ها نیز حضور خواهند داشت. 
دکتر هاشم  زاده به جذب گردشگر سالمت از طریق این مرکز اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی ما برای 
این مرکز ، یک مرکز کالس یک جهانی است که صددرصد در جذب گردشگر سالمت از کشورهای 
منطقه به داخل کشور اثرگذار خواهد بود. عالوه بر این باید اشاره کنم که در برنامه ریزی صورت 
گرفته برای روند رو به رشد این مرکز درمانی- پژوهشی دیده شده است که تا 10 سال آینده از لحاظ 
ارائه خدمات درمانی در خصوص سرطان به جایگاهی برسیم که دیگر بیماران سرطانی در کشور به 

سفرهای خارج از کشور برای دریافت خدمات درمانی مدرن  و پیشرفته  احساس نیاز نکنند. 
وی در خصوص دومین کنگره سرطان که در سطح بین المللی و در بهار سال 95 در بیمارستان 
رضوی برگزار خواهد شد گفت: فرصت برقراری ارتباط موثر بین پزشکان، بحث و تبادل نظر ، تبادل 
تجربه و علم در چنین کنگره هایی فراهم می شود و درنهایت برگزاری این کنگره ها به ارتقاء دانش 

پزشکی و ارتقاء سطح درمان های ارائه شده خواهد انجامید.

بیمارستان رضوی در بهار امسال شاهد یک تغییر در راس تیم مدیریتی خود بود. 
در تاریخ دوم خرداد 94 مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بیمارستان رضوی برگزار شد ...
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تغییر، حرکتی رو به جلوست

بـرای مـردم داشـته و دارند، سـرمایه گذاری قابـل توجهی در حوزه بهداشـت 
و درمـان صـورت گرفتـه که با عنایـت حضرت رضـا)ع( برکات بسـیاری نیز 

داشـته است.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همه مـا باید این نـگاه عمیـق و ارزشـمند را مورد 
توجـه قـرار دهیـم، افـزود: بهداشـت و درمان یکـی از عرصه هایی اسـت که 
بـه طـور مسـتقیم با اقشـار جامعه و رفـع نیازهای مـردم ارتبـاط دارد و از این 
رو فعالیـت آسـتان قـدس رضـوی در این حوزه اقدامی بسـیار مهـم و اثرگذار 
بـوده کـه با نـگاه خـاص و ترقی خـواه تولیت عظمـای این نهاد مقـدس، به 

ثمر نشسـته است.
تغییر، حرکتی رو به جلوست

مهنـدس عزیزیـان در بخـش دیگری از سـخنان خـود »تغییـر« را اقدامی 
مثبـت و رو بـه جلـو دانسـت و تاکیـد کـرد: حضـور مدیـران جدیـد بـا نـگاه 
متفـاوت، همـواره می توانـد حـرکات نوینـی را در مجموعه ها به وجـود بیاورد 

و زمینه هـای پیشـرفت را بیـش از پیـش فراهـم کند.
دوره  در  عبدالحسـینی  دکتـر  تالش هـای  از  تقدیـر  ضمـن  سـپس  وی 
مدیریـت بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضـوی، اظهـار داشـت: امـروز وظیفه 
خطیـر مدیریـت این بیمارسـتان بـه آقای دکتر هاشـم زاده که خـود از افراد با 

سـابقه در مدیریـت بیمارسـتان بـوده انـد، واگـذار می شـود.
قائـم مقـام تولیـت آسـتان قدس رضوی افـزود: تاکید مـا بر این بـود که از 
نیروهای جوان، مسـتعد و شـاغل در بیمارسـتان برای این مسـئولیت استفاده 
شـود و امیدواریـم بـا همـکاری مجموعـه کارکنـان بیمارسـتان تخصصـی 
رضـوی، شـاهد افزایـش سـرعت حرکـت رو بـه جلـو ایـن مجموعـه و ارائه 
بهتریـن خدمـات بـه بیمـاران و هـم چنیـن فعالیت هـای علمـی در باالترین 

سـطح ممکن باشـیم.
مهنـدس عزیزیـان بـا تاکیـد بـر ضـرورت اکتفـا نکردن بـه وضـع موجود، 
اظهـار داشـت: بیمارسـتان رضـوی بایـد بـا بهره گیـری از بهتریـن امکانـات 
و نیروهـای متخصـص و کادر پزشـکی مجـرب، بـه فکـر افزایـش خدمـات 
تخصصـی، پزشـکی و درمانـی باشـد و حرکت رو به جلـو خـود را ادامه دهد.

دکتـر سـعید عبدالحسـینی، مدیر عامل سـابق بیمارسـتان رضـوی نیز طی 
سـخنانی در ایـن مراسـم ضمـن قدردانـی از آیـت اهلل واعـظ طبسـی، تولیت 
عظمـای آسـتان قـدس رضـوی و هم چنیـن مهنـدس مهـدی عزیزیـان، 

قائـم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی، تصریـح کـرد: تمـام اقداماتی که 
در عرصه هـای پزشـکی و آمـوزش پزشـکی در بیمارسـتان فـوق تخصصـی 
رضـوی صـورت گرفته، مرهون عالقـه و ارادت کارکنـان بخش های مختلف 
بـه سـاحت مقدس حضـرت رضا)ع( و در راسـتای پیشـبرد اهداف مـورد نظر 

بـرای ایـن مجموعه بوده اسـت.

مدیر عامل بیمارستان رضوی

هدف ما خدمت  رسانی به آحاد جامعه، تحت لوای 
امام هشتم)ع( است

دکتـر سـعید هاشـم زاده، مدیـر عامـل جدیـد بیمارسـتان فـوق تخصصـی 
رضـوی گفـت: هـدف مـا خدمت رسـانی بـه آحـاد جامعه، تحـت لـوای امام 

است. هشـتم)ع( 
در مراسـم تودیـع و معارفـه مدیـر عامـل بیمارسـتان رضـوی، دکتر سـعید 
هاشـم زاده بیـان کـرد: از حسـن نظـر تولیـت عظمـی آسـتان قـدس رضوی 
و قائـم مقـام محتـرم ایشـان و اعتمـاد و اطمینانـی کـه ایـن بزرگـواران در 
واگـذاری سـکان هدایت بیمارسـتان رضوی به من داشـته اند؛ متشـکرم. وی 
افـزود: قطعـا در سـایه الطـاف الهی، رافت امام هشـتم)ع( و حمایـت و اعتماد 
تولیـت عظمـی آسـتان قدس رضوی و قائم مقام محترم ایشـان مسـیر رشـد 

و پیشـرفت بیمارسـتان رضـوی با سـرعت بیشـتری طی خواهد شـد.
وی ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات دکتـر عبدالحسـینی بیـان کـرد: 
بیمارسـتان رضـوی در حـال حاضر به عنوان یک بیمارسـتان پیشـرو و موفق 
در عرصـه ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانی مطرح اسـت؛ بدیهی اسـت که 
در آینـده نیـز این بیمارسـتان در راسـتای نیل بـه اهداف عالیه آسـتان  قدس 
رضـوی و ارائـه خدمـات بهتـر و بیشـتر بـه آحـاد جامعـه؛ هدف مندتـر گام 

داشـت. برخواهد 
وی خطـاب به پرسـنل بیمارسـتان رضوی گفت: یکـی از ارکان موفقیت در 
بیمارسـتان رضوی همـواره، بهره گیـری از نیروهای کارآمـد، خالق و مجرب 
بـوده اسـت؛ ایـن رویکـرد در آینـده نیـز بـا جدیـت دنبـال خواهـد شـد تا در 
سـایه ی همـکاری و مسـاعدت کلیـه ی پرسـنل بیمارسـتان بتوانیـم خدمات 
شایسـته تری را بـه هموطنـان خود و همین طـور متقاضیـان دریافت خدماِت 

درمانـی از سـایر کشـورها ارائه کنیم.

بیمارستان رضوی در بهار امسال شاهد یک تغییر در راس تیم مدیریتی خود بود. 
در تاریخ دوم خرداد 94 مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بیمارستان رضوی برگزار شد ...



یک روز معمولی در بیمارستان رضوی، فردی برای چکاپ مراجعه 
می کند. در مراجعه به پزشک مدام از کسالت و خستگی طی روز و 
چرت زدن های بی موقع شکایت می کند. تجویز پزشک برای او یک 

شب اقامت در کلینیک خواب است!
صبح روز بعد نتیجه روی میز پزشک متخصص قرار گرفته است؛ 
بیمار طی شب بیش از 64 بار بیدار شده است، در حالی که خودش 
فکر می کند تنها 2 باری که به سرویس بهداشتی رفته بیدار شده و 

مابقی شب را خواب بوده است!

دچار  خواب  هنگام  که  هستند  افرادی  می دهد:  توضیح  پزشک 
مشکالت تنفسی می شوند، مغز برای این که راه های هوایی را باز کند، 
فعال می شود و دستورهای الزم را برای باز شدن مجاری تنفسی صادر 
می کند، این یعنی بدن شما بیدار است و به خواب نرفته است. شاید 
بتوان این حالت را مشابه حالِت استندباِی رایانه دانست؛ یعنی سیستِم 
شما فعال است و خاموش نشده و هر لحظه آماده ی کار است. تصور 
کنید رایانه شما طی روز فعال باشد و طی شب مدام در این حالت قرار 
بگیرد در این صورت چه قدر روی رایانه فشار وارد می شود؛ این قضیه 

در مورد بدن انسان که خیلی پیچیده تر خواهد بود.
 C-PAP در نهایت تجویز پزشک برای بیمار استفاده از دستگاه
دچار  خواب  حین  نمی دهد،  اجازه  که  دستگاهی  است.  خواب  حین 
مشکالت تنفسی شوید. یک ماه بعد بیمار بار دیگر به پزشک مراجعه 
می کند این بار برای انجام تست برای یکی از بستگانش، جمله ی بیمار 
شنیدنی است او می گوید: طی این سال ها انگار اصال نخوابیده ام تازه 
معنای خواِب واقعی و نشاط بعد از یک خواب خوب را درک می کنم! 

انگار نیروی جوانی به من برگشته!

گفتنی هاِی میزگرد بررسی »اختالالت 
خواب اثرات و بیماری ها«

ملیحه فضائلی راد



ساده است که 
بگوییم تقریبا یک،سوم 

از عمر ما در خواب می گذرد،اما 
این واقعیت ساده را باور نداریم. 

ما تصورمی کنیم زندگیمان در زمان 
بیداری جریان دارد در حالی که 

خواب و بیداری کامال به هم 
وابسته اند و روی هم اثر 

مستقیم دارند.
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ـــی  ـــان خیل ـــن مشـــکلی داشـــته باشـــیم و خودم ـــا هـــم ممکـــن اســـت چنی ـــا م ـــن اســـت آی ســـوال ای
ـــا... ـــن خـــواب هســـتیم؟ آی ـــالِل تنفســـی حی ـــا هـــم دچـــار اخت ـــا م متوجـــه نباشـــیم؟ آی
 اگرطـــی روز احســـاِس کســـالت می کنیـــد؛ اگرصبح هـــا خســـته از رختخـــواب 

ـــد؛  ـــرت می زنی ـــون و... چ ـــای تلویزی ـــه، تماش ـــن کار، مطالع ـــد. اگرحی برمی خیزی
ـــواب  ـــالالت خ ـــی »اخت ـــرد بررس ـــِل میزگ ـــه ماحص ـــب را ک ـــن مطل ـــا ای حتم
اثـــرات و بیماری هـــا« در بیمارســـتان رضـــوی بـــوده را تـــا انتهـــا دنبـــال 
کنیـــد. در ایـــن میزگـــرد دکتـــر مهـــری  ریخته گر)ســـرافرازی( متخصـــص 
خـــواب) پزشـــک متخصـــص مقیـــم انگلســـتان(؛ دکتـــر هـــادی اســـدپور، 
متخصـــص مغـــز و اعصـــاب و نورولوژیســـت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

ـــوش  ـــر ان ـــه؛ دکت ـــص ری ـــوق تخص ـــی، ف ـــد میرصدرای ـــر مجی ـــهد؛ دکت مش
قهرمانـــی، متخصـــص گـــوش و حلـــق و بینـــی و دکتـــر حســـین امیـــری، 

ـــوی  ـــتان رض ـــواب بیمارس ـــک خ ـــاب کلینی ـــز و اعص ـــص مغ ـــت و متخص نورولوژیس
ـــتند. ـــور داش حض

خواب بخش مهمی از زندگی است
ـــه  ـــت ک ـــاده اس ـــد: س ـــرد، می گوی ـــن میزگ ـــواب در ای ـــص خ ـــر، متخص ـــری ریخته گ ـــر مه دکت
ـــاور  ـــاده را ب ـــت س ـــن واقعی ـــا ای ـــذرد، ام ـــواب می گ ـــا در خ ـــر م ـــوم از عم ـــک س ـــا ی ـــم تقریب بگویی
ـــواب و  ـــه خ ـــی ک ـــان دارد در حال ـــداری جری ـــان بی ـــان در زم ـــم زندگیم ـــا تصورمی کنی ـــم. م نداری

ـــد. ـــتقیم دارن ـــر مس ـــم اث ـــته اند و روی ه ـــم وابس ـــه ه ـــال ب ـــداری کام بی
ـــد:  ـــد و می گوی ـــتی می دان ـــالمتی و تندرس ـــل س ـــن عوام ـــی از بزرگتری ـــوب را یک ـــواب خ وی خ
ـــت.  ـــم اس ـــکی ک ـــه پزش ـــی جامع ـــردم و حت ـــات م ـــواب اطالع ـــکِی خ ـــه پزش ـــفانه در زمین متاس
مـــا اختـــالالت خـــواب و بیماری هـــای خـــواب را خـــوب نمی شناســـیم و نســـبت بـــه خـــواب 

بی توجهیـــم و از پیامدهـــای ایـــن بی توجهـــی نیـــز آگاهـــی نداریـــم.
دیابت، فشارخون، چربی خون و سرطان ها وابسته به خوابند

ـــت،  ـــِل دیاب ـــا مث ـــیاری از بیماری ه ـــا بس ـــد ام ـــخت باش ـــاورش س ـــاید ب ـــد: ش ـــه می ده وی ادام
فشـــارخون، چربـــی خـــون، ســـرطان ها، ســـکته های مغـــزی و قلبـــی تحـــت تاثیـــر خـــواب و 

بیماری هـــا و اختـــالالت خـــواب ایجـــاد می شـــوند.
ـــن  ـــواب ای ـــورد خ ـــی در م ـــکل اساس ـــک مش ـــت: ی ـــواب گف ـــای خ ـــا بیماری ه ـــه ب وی در رابط
ـــان  ـــه درم ـــه ب ـــد ک ـــعی می کنن ـــتند و س ـــکل نیس ـــالل و مش ـــن اخت ـــه ای ـــراد متوج ـــه اف ـــت ک اس
ـــت. ـــده اس ـــی مان ـــده باق ـــل نش ـــی ح ـــه مشـــکل اصل ـــی ک ـــد؛ در حال ـــود بپردازن ـــوی خ ـــاری ثان بیم

دهه پنجاه میالدی آغاز راه
ـــه  ـــد: در ده ـــح می ده ـــرده و توضی ـــاره ک ـــواب اش ـــکی خ ـــه پزش ـــه تاریخچ ـــر ب ـــر ریخته گ دکت
ـــب  ـــول ش ـــام ط ـــواب در تم ـــواج خ ـــت ام ـــه ثب ـــمندان ب ـــار دانش ـــن ب ـــراي اولی ـــالدي ب ـــاه می پنج

ـــوار  ـــرات ن ـــه تغیی ـــه شـــدند ک ـــد و متوج پرداختن
ـــي  ـــد ثابت ـــک رون ـــواب از ی ـــان در خ ـــز انس مغ
ــت  ــصت، ثبـ ــه شـ ــد در دهـ ــروي مي کنـ پیـ
ـــي  ـــان در ســـطح تحقیقات ـــبانه در انس ـــواب ش خ
ــوان  ــات را مي تـ ــن تحقیقـ ــد و ایـ ــاز شـ آغـ
 poly ــومنوگرافي ــت هاي پلي ســــ ــدر تسـ پـ
امـــروز  خـــواب  تســـت  یـــا   somnograph
بیمـــاري  كـــه  بـــود  زمـــان  همیـــن  در  نامیـــد. 
نارکولپســـي)بیماري کـــه فـــرد دچـــار خـــواب 
ــالت  ــار حمـ ــت و دچـ ــدید اسـ ــي شـ آلودگـ
ــود( و  ــواب مي شـ ــت خـ ــل مقاومـ ــر قابـ غیـ
ـــراد  ـــن اف ـــواب ای ـــز در خ ـــواج مغ ـــالالت ام اخت
ـــي  ـــک نارکولپس ـــن کلینی ـــد و اولی ـــناخته ش ش

ــد. ــیس شـ ــگاه Stanford تاسـ در دانشـ
درمان فشار خون یک کودک با درمان 

آپنه تنفسی حین خواب 
وی ادامـه می دهـد: در سـال 1965 میالدی در 
اروپـا مشـکالت آپنـه تفسـی در فرانسـه و آلمان 
شناسـایی شد، در سـال 1972 میالدی دانشمندی 
فرانسـوی به نام گیلمینـو به گروه 
در   Stanford دانشـگاه 
آمریکا پیوسـت. بـا توجه 
کـه  تجربـه اي  بـه 
اروپاییان در تشخیص 
ایست تنفسـي یا آپنه 
داشـتند  خـواب  در 
ثبـت  بـه  شـروع  او 
و  تنفسـي  تغییـرات 
کـرد  خـواب  در  قلبـي 
نیـم  و  ده  پسـر  توانسـت  و 
سـاله اي را کـه بـه دلیـل فشـار 
اقدامـات  ولـي  بـود؛  درمـان  تحـت  خـون 
شـب ها  البتـه  و  نمي شـد  واقـع  موثـر  درمانـي 
خرخـر بلنـد داشـت را پـس از انجام تسـت خواب 
وشناسـایِی پدیـده وقفـه تنفسـي موقـع خـواب با 
انجـام عمـل تراکئوسـتوي درمان کنـد. به طوری 
کـه فشـار خون بـاال و خواب آلودگـي کودك کال 

برطـرف شـد.
استفاده از  C-PAP راه حلی آسان

ــاره  ــد اشـ ــد: بایـ ــر می گویـ ــر ریخته گـ دکتـ
ـــته  ـــن رش ـــف ای ـــاط عط ـــي از نق ـــه یک ـــم ک کن
 C-PAP ـــتگاه ـــداع دس ـــا اب ـــتاد ب ـــه هش در ده
 Sullivan ـــه اســـترالیایي توســـط متخصـــص ری
ـــتگاهي  ـــامل دس ـــیله ش ـــن وس ـــاد. ای ـــاق افت اتف
ـــرم  ـــا دو کیلوگ ـــا وزن تقریب ـــک ب ـــبتًا کوچ نس
ـــل  ـــه متص ـــک لول ـــه ی ـــتگاه ب ـــن دس ـــت، ای اس
ـــرار دارد  ـــکي ق ـــه ماس ـــاي لول ـــت ودر انته اس
ــي  ــرد، در طـ ــرار مي گیـ ــي قـ ــه روي بینـ کـ
ــه داخـــل  ــوا را بـ ــتگاه هـ ــواب ایـــن دسـ خـ
راه هوایـــي فوقانـــي مي رانـــد و بـــا ایـــن کار 
ـــي  ـــاري هوای ـــدن مج ـــم خوابی ـــع از روي ه مان
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فوقانـــي در موقـــع خـــواب مي شـــود.
وی می گویـــد: عمـــِر پزشـــکی خـــواب 
ــن  ــران ایـ ــت و در ایـ ــال اسـ ــدود 35 سـ حـ
رشـــته خیلـــی جوان تـــر اســـت، بـــه طـــوری 
ـــا  ـــاِن م ـــکان و متخصص ـــیاری از پزش ـــه بس ک
بـــا ایـــن مســـئله بیگانه انـــد و اطالعـــات 

محـــدودی دارنـــد. 
وزن باال زنگ خطر آپنه تنفسی حین 

خواب 
کلینیـــک   در  بـــه تجربـــه ی خـــود  وی 
درمانـــی اش در انگلیـــس اشـــاره کـــرده و 
می گویـــد: مهمتریـــن فاکتـــور در اختـــالالِت 
خـــواب وزن باالســـت. افـــراد چـــاق معمـــوال 
ـــار  ـــاِس آم ـــر اس ـــتند و ب ـــود هس ـــا خواب آل روزه
90 درصـــد افـــرادی کـــه بـــه کلینیک هـــای 
خـــواب مراجعـــه می کننـــد دچـــار توقـــِف 
ــواب  ــی خـ ــه تنفسـ ــان آپنـ ــا همـ تنفـــس یـ
ــان  ــن آوردن وزن در درمـ ــذا پاییـ ــتند. لـ هسـ

آپنـــه تنفســـی بســـیار اثربخـــش اســـت.
جلوگیری و درمان 100 گروه 

بیماری
بـــه  ادامـــه  در  وی 

ـــِش  ـــدِم پوش ـــوِع ع موض
درمانـــی هزینه هـــای 
درمـــاِن  و  بســـتری 
خـــواب و اختـــالالِت 
ــرده  ــاره کـ ــواب اشـ خـ

و می گویـــد: متاســـفانه 
ـــِی  ـــدم آگاه ـــل ع ـــه دلی ب

بالطبـــِع  پزشـــکاِن مـــا و 
آن جامعـــه نســـبت بـــه درمـــان 

اختـــالالت خـــواب، بیمه گرهـــا زیـــِر 
بـــار پوشـــش ایـــن هزینه هـــا نمی رونـــد 
ــواب  ــالالت خـ ــان اختـ ــه درمـ ــی کـ در حالـ
حداقـــل  درمـــان  حتـــی  و  جلوگیـــری  در 
ــون  ــر چـ ــای دیگـ ــروه از بیماری هـ ــد گـ صـ
دیابـــت، فشـــار خـــون، بیماری هـــای قلبـــی و 
عروقـــی، ســـرطان ها و ... کـــه همگـــی جـــزو 
ـــت. ـــذار اس ـــتند؛ اثرگ ـــه هس ـــای پرهزین بیماری ه

مراحل چهارگانه خواب
دکتـــر هـــادی اســـدپور، متخصـــص مغـــز 
ــوم  ــگاه علـ ــاب و نورولوژیســـت دانشـ و اعصـ
پزشـــکی مشـــهد کـــه در ایـــن میزگـــرد 
حضـــور دارد؛ در ابتـــدا بـــه توضیـــح مراحـــل 
می گویـــد:   و  پرداختـــه  خـــواب  مختلـــف 
ـــت  ـــواب« اس ـــه خ ـــروع »چرخ ـــک ش ـــه ی مرحل
ـــواب  ـــی از خ ـــبک و خفیف ـــبتًا س ـــه نس و مرحل
اســـت. مرحلـــه یـــک را می تـــوان دوره گـــذار 
بیـــن بیـــداری و خـــواب در نظـــر گرفـــت. در 
مرحلـــه یـــک، امـــواج تتـــا ظاهـــر می شـــود 
ـــن  ـــد. ای ـــا( کند ترن ـــداری )آلف ـــواج بی ـــه ازام ک

ـــه( و 5  ـــا 15 دقیق ـــدود 5 ت ـــد )ح ـــول می انجام ـــه ط ـــی ب ـــدت کوتاه ـــا م ـــواب، تنه ـــه از خ مرحل
ـــد،  ـــدار کنی ـــواب بی ـــه از خ ـــن مرحل ـــی را در ای ـــر کس ـــد؛  اگ ـــکیل می ده ـــا را تش ـــواب م ـــد خ درص

ممکـــن اســـت بگویـــد کـــه واقعـــًا خـــواب نبـــوده اســـت.
 مرحلـــه دوم حـــدود 50 درصـــد خـــواب مـــا را تشـــکیل می دهـــد؛ در ایـــن مرحلـــه، مغـــز 
ـــام  ـــه ن ـــه ب ـــت ک ـــگ ثاب ـــا آهن ـــریع و ب ـــم، س ـــزی منظ ـــواج مغ ـــد ام ـــه تولی ـــد ب ـــروع می کن ش
ـــروع  ـــدن ش ـــای ب ـــه دم ـــن مرحل ـــت. در ای ـــهور اس ـــواج کمپلکـــس k  مش ـــواب  و ام ـــای خ دوك ه

ـــد.  ـــدن می کن ـــد ش ـــه کن ـــروع ب ـــب ش ـــان قل ـــش و ضرب ـــه کاه ب
ـــامل  ـــان را ش ـــواب انس ـــد خ ـــدود 20 درص ـــت و ح ـــق اس ـــواب عمی ـــه خ ـــوم مرحل ـــه س مرحل
می شـــود و بخـــش اعظـــم آن در نیمـــه اول خـــواب اســـت. در خـــالل مرحلـــه ســـه، امـــواج 
مغـــزی آهســـته بـــه نـــام امـــواج دلتـــا شـــروع بـــه پدیـــدار شـــدن می کننـــد. ایـــن مرحلـــه را 
ـــد  ـــان می دهن ـــش نش ـــر واکن ـــراد کمت ـــه، اف ـــن مرحل ـــول ای ـــد در ط ـــم می نامن ـــا  ه ـــواب دلت خ
و ســـر و صـــدا و فعالیـــت در محیـــط ممکـــن اســـت بـــه دادن پاســـخ از ســـوی فـــرد خـــواب 
ـــواب  ـــبک و خ ـــواب س ـــن خ ـــذار بی ـــک دوره گ ـــورت ی ـــه ص ـــن ب ـــه همچنی ـــن مرحل ـــد. ای نینجام
ـــه روی  ـــن مرحل ـــتر در ای ـــواب بیش ـــن در خ ـــب ادراری و راه رفت ـــد. ش ـــل می کن ـــق عم ـــیار عمی بس

می دهـــد. خـــواب عمیـــق اهمیـــت زیـــادی در بازســـازی جســـمی انســـان دارد.
مرحله خواب حرکت سریع چشم

ـــش  ـــد و بخ ـــکیل می ده ـــا را تش ـــواب م ـــد خ ـــدود 25درص ـــه ح ـــن مرحل ـــد: ای ـــه می ده وی ادام
ـــد.  ـــه رخ می ده ـــن مرحل ـــول ای ـــا در ط ـــترخواب دیدن ه ـــت؛ بیش ـــواب اس ـــه دوم خ ـــم آن در نیم اعظ
ـــری  ـــات، یادگی ـــردازش اطالع ـــام دارد در پ ـــه حرکـــت ســـریع چشـــم )REM( ن ـــه خـــواب ک ـــن مرحل ای
و بازســـازی روحـــی نقـــش مهمـــی دارد. خـــواب REM بـــا حرکـــت چشـــم، افزایـــش یـــا 
بی نظمـــی در الگـــوی تنفـــس و افزایـــش فعالیـــت مغـــز مشـــخص می شـــود. بـــه 
ـــز و  ـــه مغ ـــرا درحالی ک ـــود زی ـــه می ش ـــز گفت ـــض نی ـــواب متناق ـــواب REM خ خ
ســـایر دســـتگاه های بـــدن فعال تـــر می شـــوند، عضـــالت شـــل تر و آرام تـــر 
ـــواب  ـــده خ ـــز پدی ـــت مغ ـــش فعالی ـــر افزای ـــه خاط ـــه ب ـــن مرحل ـــوند؛ در ای می ش
ـــه از  ـــن مرحل ـــوند. ای ـــج می ش ـــالت ارادی فل ـــا عض ـــد ام ـــدن رخ می ده دی
ـــه  ـــواب ب ـــالالت خ ـــار اخت ـــه دچ ـــانی ک ـــت کس ـــم اس ـــیار مه ـــواب بس خ
ـــد و ایـــن مســـئله  ویـــژه آپنـــه تنفســـی هســـتند، خـــواب  REM کوتاهـــی دارن
ـــون  ـــار خ ـــون فش ـــوی چ ـــای ثان ـــه بیماری ه ـــکالت و البت ـــاد مش ـــث ایج باع
ـــه  ـــت ک ـــروری اس ـــه ض ـــن نکت ـــر ای ـــه ذک ـــود.  البت ـــت و ... می ش ـــاال، دیاب ب
مراحـــل خـــواب بـــه دنبـــال هـــم رخ نمی دهنـــد. خـــواب بـــا مرحلـــه یـــک 
شـــروع مـــی شـــود و بـــا مراحـــل 2 و 3 دنبـــال می شـــود. امـــا بعـــد از مرحلـــه 3 
ـــس از  ـــود. پ ـــی ش ـــرار م ـــواب تک ـــه 2 خ ـــه REM، مرحل ـــه مرحل ـــش از ورود ب ـــواب و پی خ
ـــل  ـــه مراح ـــن »چرخ ـــردد. ای ـــواب برمی گ ـــه 2 خ ـــه مرحل ـــواًل ب ـــدن معم ـــه REM، ب ـــه مرحل خاتم

ـــود. ـــرار می ش ـــب تک ـــول ش ـــار در ط ـــج ب ـــا پن ـــه ت ـــواًل س ـــواب« معم خ
ـــه  ـــس از ب ـــه پ ـــا 120 دقیق ـــدود 90  ت ـــا ح ـــط م ـــور متوس ـــه ط ـــد: ب ـــدپور می افزای ـــر اس دکت
ـــت  ـــن اس ـــواب REM ممک ـــه خ ـــتین چرخ ـــویم. نخس ـــه REM می ش ـــن، وارد مرحل ـــواب رفت خ
ـــود. در  ـــی ش ـــر م ـــه طوالنی ت ـــر چرخ ـــج ه ـــه تدری ـــا ب ـــد، ام ـــول بکش ـــی ط ـــدت کوتاه ـــا م تنه

ـــد. ـــم برس ـــاعت ه ـــک س ـــه ی ـــد ب ـــواب REM می توان ـــدت خ ـــه م ادام
خرخر را جدی بگیرید

ـــي از  ـــد: یک ـــح می ده ـــه و توضی ـــی گفت ـــه تنفس ـــت آپن ـــه از اهمی ـــت در ادام ـــن نورولوژیس ای
ـــي  ـــه آن معن ـــن ب ـــه ای ـــت، البت ـــي اس ـــد و دایم ـــر بلن ـــواب خرخ ـــه تنفســـي در خ ـــم وقف ـــم مه عالی
نیســـت کـــه تمـــام کســـاني کـــه خرخـــر مي کننـــد دچـــار ایـــن بیمـــاري هســـتند ولـــي اگـــر 
ـــي روز از  ـــت و در ط ـــاق اس ـــي دارد و چ ـــد و دایم ـــر بلن ـــه خرخ ـــت ک ـــالي اس ـــرد میانس ـــار ف بیم
ـــد  ـــر چن ـــد، ه ـــاري باش ـــن بیم ـــار ای ـــال دارد دچ ـــد احتم ـــا 95درص ـــکایت دارد 65 ت ـــتگي ش خس

ـــت. ـــومنوگرافي اس ـــي س ـــت پل ـــام تس ـــا انج ـــي ب ـــخیص نهای تش
ـــي  ـــس فوقان ـــواب، راه تنف ـــع خ ـــي، در موق ـــه تنفس ـــه وقف ـــال ب ـــاران مبت ـــد: در بیم وی می افزای
روي هـــم می خوابـــد توقـــف تنفـــس باعـــث افـــت ســـطح اکســـیژن خـــون و تـــالش مجـــدد 
فـــرد بـــراي شـــروع تنفـــس مي شـــود. ایـــن پدیـــده باعـــث مـــي شـــود فعالیـــت الکتریکـــي 
مغـــز بیمـــار را بـــرای چنـــد ثانیـــه از حالـــت خـــواب بـــه بیـــداري تغییـــر دهـــد )ایـــن مـــدت 
ـــي  ـــده در ط ـــن پدی ـــرار ای ـــي آورد.( تک ـــر نم ـــه خاط ـــزي ب ـــرد چی ـــه ف ـــت ک ـــاه اس ـــدر کوت آنق
ـــواب  ـــه خ ـــداري و مرحل ـــن بی ـــرد بی ـــزي ف ـــواج مغ ـــواره ام ـــه هم ـــود ک ـــي ش ـــث م ـــب باع ش
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ـــدت  ـــا م ـــود و ی ـــواب وارد نش ـــر خ ـــل عمیق ت ـــه مراح ـــد و ب ـــان باش ـــطحی( در نوس ـــبک )س س
ـــاعت ها  ـــرد س ـــد ف ـــر چن ـــب ه ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب ـــواب بگذران ـــق خ ـــه عمی ـــي را در مرحل کوتاه
ـــح  ـــت و صب ـــده اس ـــره مان ـــوب بي به ـــِت مطل ـــا کیفی ـــواب ب ـــا از خ ـــده ام ـــواب گذران را در رختخ
ـــت.  ـــدت اس ـــدت و دراز م ـــاه م ـــوارض کوت ـــده داراي ع ـــن پدی ـــد. ای ـــتگي مي کن ـــاس خس احس
ـــدت  ـــي عارضـــه دراز م ـــد اســـت، ول ـــار در روز بع ـــالل خســـتگي و چـــرت زدن بیم ـــن اخت نتیجـــه ای
ـــت.  ـــزي اس ـــی و مغ ـــکته های قلب ـــون و س ـــار خ ـــال فش ـــش احتم ـــي و افزای ـــات عروق آن صدم

احتمال ابتال به آپنه تنفسی در 30 درصد مردان میانسال مبتال به پرفشاری اولیه 
ـــد:   ـــواب می گوی ـــن خ ـــی حی ـــه تنفس ـــه وقف ـــال ب ـــاران مبت ـــایی بیم ـــدم شناس ـــوص ع وی در خص
ـــه  ـــار وقف ـــد، دچ ـــي درص ـــه، س ـــاری اولی ـــه پرفش ـــال ب ـــال مبت ـــردان میانس ـــان م ـــاال در می احتم
ـــورد  ـــکان در م ـــش پزش ـــذا تفتی ـــند. ل ـــته باش ـــود داش ـــده؛ وج ـــخیص داده نش ـــواب تش ـــي خ تنفس
ـــار  ـــاران دچ ـــت. بیم ـــت اس ـــا اهمی ـــیار، ب ـــاری بس ـــه پرفش ـــال ب ـــراد مبت ـــاري در اف ـــن بیم ـــم ای عالی
ـــورد  ـــاري م ـــن بیم ـــم ای ـــر عالی ـــت از نظ ـــان مي بایس ـــه درم ـــاوم ب ـــم مق ـــا آس ـــبانه ی ـــم ش آس
ـــورد  ـــواب م ـــي در خ ـــه تنفس ـــال وقف ـــر احتم ـــتي از نظ ـــود بایس ـــورت وج ـــو و در ص ـــرس وج پ
ـــاوم  ـــا مق ـــبانه ی ـــي ش ـــم قلب ـــار عالی ـــه دچ ـــي ک ـــت بیماران ـــور اس ـــد. همین ط ـــرار گیرن ـــي ق بررس

ـــتند. ـــان هس ـــه درم ب
هشت سوال ساده

دکتـــر اســـدپور بـــه تســـت معـــروف stop bang کـــه جهـــت شناســـایی افـــراِد در معـــرض 
ـــه  ـــایی ب ـــه شناس ـــت ب ـــن تس ـــد: ای ـــرده و می گوی ـــاره ک ـــود؛ اش ـــتفاده می ش ـــواب اس ـــالالت خ اخت
ـــن  ـــفانه ای ـــا متاس ـــت؛ ام ـــذار اس ـــیار اثرگ ـــی بس ـــه تنفس ـــه آپن ـــال ب ـــاران مبت ـــاِن بیم ـــع و درم موق

ـــکان  ـــرد. پزش ـــرار می گی ـــت ق ـــورد غفل ـــی م ـــز درمان ـــر مراک ـــاده در اکث ـــیار س ـــت بس تس
ـــا  ـــد ی ـــدا نمی  کنن ـــاری پی ـــک بیم ـــرای ی ـــی ب ـــت خاص ـــی عل ـــا وقت ـــن روزه ـــا ای م

ـــد  ـــه می کنن ـــار توصی ـــه بیم ـــد ب ـــان  را می بینن ـــر درم ـــاری در براب ـــت بیم مقاوم
ـــت  ـــود اهمی ـــی خ ـــت روان ـــه بهداش ـــتر ب ـــد و بیش ـــته باش ـــترس نداش ـــه اس ک
ـــط  ـــوارد مرتب ـــواب و م ـــِت خ ـــت بهداش ـــوع رعای ـــه موض ـــال ب ـــا اص ـــد ام ده

حتـــی اشـــاره هـــم نمی کننـــد! 
خواب را دسِت کم گرفته ایم!

ـــن  ـــن در ای ـــه، از مدعوی ـــص ری ـــوق تخص ـــی، ف ـــد میرصدرای ـــر مجی دکت
میزگـــرد بـــه بیـــان نظـــرات خـــود پرداختـــه و می گویـــد: خیلـــی صریـــح و 

ســـاده در مـــورد خـــواب بایـــد بگویـــم کـــه، متاســـفانه مـــا خـــواب را دســـِت 
ـــی  ـــاط تنگاتنگ ـــه ارتب ـــرا ک ـــت؛ چ ـــی اس ـــئله پراهمیت ـــواب مس ـــم. خ ـــم گرفته ای ک

بـــا حیـــاِت فـــرد دارد. بارهـــا شـــنیده ایم کـــه طـــرف شـــب خوابیـــد و صبـــح بیـــدار 
ـــوارِد  ـــت؟! در م ـــرای چیس ـــکته ب ـــن س ـــا ای ـــی ام ـــا قلب ـــزی ی ـــکته مغ ـــت؟! س ـــت چیس ـــد. عل نش
ـــث  ـــدت باع ـــه در دراز م ـــه ای ک ـــت. وقف ـــواب اس ـــن خ ـــی حی ـــه تنفس ـــت، وقف ـــی عل ـــل توجه قاب

ـــت. ـــده اس ـــاال و ... ش ـــون ب ـــار خ ـــت، فش ـــی، دیاب ـــی و عروق ـــایی قلب نارس
بیش از 20 سال کاهش طول عمر

ـــک  ـــرد کم ـــود ف ـــه بهب ـــی ب ـــایِی قلب ـــورد نارس ـــا در م ـــای دنی ـــام درمان ه ـــد: تم وی می افزای
می کنـــد ولـــی عمـــر را طوالنـــی نمی کنـــد امـــا درمـــان آپنـــه تنفســـی بـــه طـــور قطـــع بـــه 
ـــه  ـــد ب ـــط امی ـــد  متوس ـــان می ده ـــات نش ـــد؛ تحقیق ـــد انجامی ـــرد خواه ـــر ف ـــول عم ـــش ط افزای
ـــه  ـــه آپن ـــال ب ـــراد مبت ـــرای اف ـــداد ب ـــن اع ـــه ای ـــال ک ـــان 86 س ـــال و زن ـــردان 78 س ـــی در م زندگ

تنفســـی حیـــن خـــواب بـــه 56 ســـال تقلیـــل می یابـــد.
ـــان  ـــِی مغزش ـــر توانای ـــد از حداکث ـــی نمی توانن ـــه تنفس ـــه آپن ـــال ب ـــراد مبت ـــد: اف ـــه می ده وی ادام
ـــای  ـــذا بچه ه ـــد، ل ـــول کار می کن ـــر از معم ـــراد کندت ـــن اف ـــزی ای ـــلول های مغ ـــد، س ـــره ببرن به
ـــدا  ـــان پی ـــه همساالنش ـــبت ب ـــی نس ـــی محسوس ـــت تحصیل ـــوال اف ـــاری معم ـــن بیم ـــه ای ـــال ب مبت

ـــتند.  ـــرت هس ـــا حواس پ ـــده و بعض ـــی ش ـــش فعال ـــار بی ـــا دچ ـــد، ی می کنن
غربالگری در مدارس توسط آموزگاران

ـــد:  ـــان می کن ـــرده و بی ـــاره ک ـــان اش ـــط معلم ـــوزان توس ـــرِی دانش آم ـــه غربالگ ـــی ب میرصدرای
مربیـــان و آمـــوزگاران بـــه راحتـــی می تواننـــد نســـبت بـــه شناســـایی کودکانـــی کـــه دچـــار  
اختـــالالت خـــواب هســـتند کمـــک کننـــد. چـــرا کـــه نشـــانه های اختـــالالت خـــواب بـــه 

ســـرعت روی یادگیـــری افـــراد اثـــرش را نشـــان خواهـــد داد. 
ـــد:  ـــان می کن ـــرده و بی ـــاره ک ـــواب اش ـــت خ ـــت بهداش ـــت رعای ـــه اهمی ـــی ب ـــر میرصدرای دکت

و  ارگان هـــا  همـــه ی  روی  بـــر  خـــواب 
ــت  ــت؛ رعایـ ــذار اسـ ــدن اثرگـ ــای بـ اندام هـ
بهداشـــت خـــواب در مـــورد درمـــان کســـانی 
ـــیار  ـــد؛ بس ـــواب دارن ـــف خ ـــالالت خفی ـــه اخت ک

اثرگـــذار اســـت.
بهداشت خواب موثر در درمان 

اختالالت خفیف
وی در ادامـــه بـــه توضیـــح در خصـــوص رعایت 
ـــکل،  ـــد: ال ـــه و می گوی ـــواب پرداخت ـــت خ بهداش
ـــر روی  ـــه ب ـــیگار هم ـــدر، س ـــواد مخ ـــا، م داروه
ـــراد  ـــت اف ـــر اس ـــد. بهت ـــواب اثرگذارن ـــم خ نظ
ــالالت  ــه اختـ ــال بـ ــری از ابتـ ــرای جلوگیـ بـ
خـــواب ســـعی کننـــد مـــواد کافئیـــن دار بـــه 
خصـــوص قهـــوه را از عصـــر بـــه بعـــد میـــل 
ــبی بیـــن وعـــده ی  ــد. فاصلـــه ی مناسـ نکننـ
ــای  ــد. دمـ ــر بگیرنـ ــواب در نظـ ــام و خـ شـ
ـــه  ـــا 21 درج ـــن 20 ت ـــود را بی ـــواب خ ـــاق خ ات
ــای  ــه دمـ ــی کـ ــون زمانـ ــد چـ ــم کننـ تنظیـ
اتـــاق خنک تـــر اســـت فـــرد بهتـــر بـــه 
خـــواب خواهـــد رفـــت. کمتـــر بـــه 
ــالح  ــه اصطـ ــا بـ ــت یـ پشـ
بخوابنـــد؛  طاق بـــاز 
کار  ایـــن  بـــرای 
می تواننـــد از یـــک 
تـــوپ تنیـــس زیـــر 
اســـتفاده  بالشـــت 
ــد ایـــن تـــوپ  کننـ
می شـــود  باعـــث 
بـــه  بیشـــتر  فـــرد 
در  و  بخوابـــد  پهلـــو 
نهایـــت رعایـــت همیـــن 
ـــد  ـــد ش ـــث خواه ـــاده باع ـــکات س ن

ــد. ــته باشـ ــری داشـ ــواب بهتـ ــرد، خـ فـ
 C-PAP ـــتگاه ـــز دس ـــوص تجوی وی در خص
بـــرای بیمـــاران  مبتـــال بـــه آپنـــه تنفســـی 
می گویـــد: ایـــن دســـتگاه هـــوای معمولـــی را 
ــق  ــد و از طریـ ــی می کنـ ــاری تنفسـ وارد مجـ
ـــاق  ـــوای ات ـــه ه ـــبت ب ـــوا نس ـــار ه ـــر فش تغیی
ـــگاه  ـــاز ن ـــرد را ب ـــی ف ـــی تنفس ـــای هوای راه ه
ـــعه ی مضـــری  ـــه اش ـــتگاه ن ـــن دس ـــی دارد. ای م
تولیـــد می کنـــد نـــه داروی شـــیمیایی اســـت 
لـــذا کامـــال بی ضـــرر اســـت؛  کســـانی کـــه 
ــواب  ــن خـ ــی حیـ ــالالت تنفسـ ــار اختـ دچـ
بوده انـــد بـــا اســـتفاده از ایـــن دســـتگاه، 
نیـــروی  احســـاس خواهنـــد کـــرد کـــه 
ـــه  ـــی ب ـــروی جوان ـــی نی ـــه نوع ـــا ب ـــف ی مضاع

آن هـــا داده شـــده اســـت. 
درمان با جراحی های ساده

ـــوش  ـــص گ ـــی، متخص ـــوش قهرمان ـــر ان دکت
و حلـــق و بینـــی متخصـــص دیگـــری اســـت 
ـــرات و  ـــواب اث ـــالالت خ ـــرد »اخت ـــه در میزگ ک



بیمارستان 
رضوی در زمینه 

پزشکِی خواب در کشور در 
زمره ی پیشگامان ارائه خدمات 

تشخیصی و درمانی قرار 
دارد  و بدون شک در صدر 

بهترین های ایران است. 
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بیماری هـــا« حضـــور دارد؛ وی ضمـــن تاکیـــد 
ــد:  ــواب می گویـ ــالالت خـ ــان اختـ ــر درمـ بـ
بســـیاری از اختـــالالت و مشـــکالت تنفســـی 
ـــاده  ـــای س ـــق جراحی ه ـــواب، از طری ـــن خ حی
قابـــل درمـــان اســـت. متاســـفانه مـــردم مـــا 
ــنا  ــواب آشـ ــالالت خـ ــا و اختـ ــا بیماری هـ بـ
نیســـتند. مـــردم فکـــر می کننـــد کـــه حـــاال 
اگـــر مثـــال مجـــاری تنفسی اشـــان مشـــکل 
داشـــته باشـــد و خـــواب خوبـــی نداشـــته 
ـــه  ـــی ک ـــود؟ بدخواب ـــه می ش ـــر چ ـــند، مگ باش
ـــت  ـــون و دیاب ـــار خ ـــی، فش ـــاری قلب ـــِل بیم مث
اختـــالت خـــواب  در حالی کـــه   نیســـت! 
بـــه ویـــژه انســـداد مجـــاری تنفســـی حیـــن 
ـــورت  ـــن در ص ـــع و یقی ـــور قط ـــه ط ـــواب ب خ
ــون  ــری چـ ــکالت دیگـ ــان مشـ ــدم درمـ عـ
ــی و  ــای قلبـ ــت و بیماری هـ ــاری، دیابـ پرفشـ
ـــه  ـــت.  ب ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــی را ب عروق
ـــط  ـــر غل ـــی و تفک ـــدم آگاه ـــن ع ـــر همی خاط
ــود  ــر می شـ ــار حاضـ ــه یـــک بیمـ ــت کـ اسـ
هزینه هـــای بـــاالی درمـــاِن بیماری هـــای 

ـــود  ـــل ش ـــی را متقب ـــی و عروق قلب
ـــک  ـــی ی ـــه عنوان و همیشـــه ب

بیمـــار قلبـــی از ســـطح 
ــری از  ــی پایین تـ کیفـ
ـــرد  ـــره بب ـــی به زندگ
ـــت  ـــه نیس ـــا متوج ام
کـــه بـــا درمـــان 
انســـداد  ســـاده 

مجـــاری تنفســـی اش  
ـــت  ـــن اس ـــوال ممک اص

چنیـــن  دچـــاِر  حتـــی 
پرخطـــری  بیماری هـــای 

ــارخون و ...(  ــی، فشـ ــی قلبـ )ناراحتـ
نشـــود. 

ــای  ــی از جراحی هـ ــه برخـ ــه بـ وی در ادامـ
مرتبـــط بـــا بـــاز کـــردن راه هـــای تنفســـی 
فوقانـــی اشـــاره کـــرده و می گویـــد: یکـــی از 
ـــه در  ـــا جراحـــی تراکئوســـتومی اســـت ک روش ه
ـــاد  ـــوراخ ایج ـــک س ـــه ی ـــی تراش ـــواره قدام دی
ــود.   ــرار شـ ــوا برقـ ــان هـ ــا جریـ ــود تـ می شـ
ــرای  ــه بـ ــز کـ ــخیصي DISE نیـ روش تشـ
شناســـایی شـــدت و محـــل انســـداد مجـــاری 
تنفســـی و از طریـــق فرســـتادن فیبروســـکوپ 
ـــي  ـــِق دهان ـــمت حل ـــه س ـــی و ب ـــرای بین از مج
ـــک  ـــت کم ـــه در نهای ـــام گرفت ـــي انج و تحتان
فراوانـــی بـــه رفـــع مشـــکل بیمـــار خواهـــد 
ــورت  ــل و در صـ ــا قبـ ــا حتمـ ــا مـ ــرد. امـ کـ
لـــزوم بعـــد از عمـــل جراحـــی بـــه ویـــژه در 
ـــواب را  ـــت خ ـــاالن تس ـــی بزرگس ـــال جراح اعم
تجویـــز می کنیـــم تـــا روش مناســـب درمـــان 
ـــه  ـــه گرفت ـــز نتیج ـــي و نی ـــا غیرجراح ـــي ی جراح

شـــده از درمـــان مذکـــور مشـــخص شـــود. 

اهمیت ارجاع و شناسایی عامل اصلی و اولیه بیماری
ـــای  ـــه کلینیک ه ـــاع ب ـــت ارج ـــکان جه ـــن پزش ـــکارِی بی ـــت هم ـــه اهمی ـــی ب ـــر قهرمان دکت
ــر  ــد عمـ ــاره شـ ــه اشـ ــور کـ ــد: همان طـ ــرده و می گویـ ــاره کـ ــواب و برعکـــس اشـ خـ
دانـــش پزشـــکی در زمینـــه خـــواب حـــدود 35 ســـال اســـت و ایـــن در حالیســـت کـــه 
ـــکان و  ـــیاری از پزش ـــفانه بس ـــت. متاس ـــز هس ـــر نی ـــی جوان ت ـــران خیل ـــوع در ای ـــن موض ای
ـــواب  ـــالالت خ ـــا و اخت ـــواب، بیماری ه ـــوع خ ـــِت موض ـــه اهمی ـــبت ب ـــا نس ـــان م متخصص
ـــاء  ـــه منش ـــویم ک ـــرو می ش ـــواردی روب ـــا م ـــا گاه ب ـــر م ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــی ندارن آگاه
ـــن  ـــن ای ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــک ب ـــا پزش ـــت، ام ـــواب اس ـــالالت خ ـــاری اخت ـــی بیم اصل

موضـــوع شـــروع بـــه تجویـــز دارو و درمـــان می کنـــد.   
کلینیک خواب بیمارستان رضوی جزء  بهترین ها در کشور

ـــواب  ـــک خ ـــاب کلینی ـــز و اعص ـــص مغ ـــت و متخص ـــری، نورولوژیس ـــین امی ـــر حس دکت
بیمارســـتان رضـــوی در رابطـــه بـــا شـــکل گیری ایـــن کلینیـــک می گویـــد: کلینیـــک 
ـــرد  ـــت می ک ـــتان فعالی ـــرع بیمارس ـــگ ص ـــش مانیتورین ـــوی در بخ ـــتان رض ـــواب بیمارس خ
ـــورت  ـــه ص ـــک ب ـــن کلینی ـــتان، ای ـــد بیمارس ـــاز جدی ـــاح ف ـــا افتت ـــال 92 ب ـــه در س ـــا اینک ت
مســـتقل  شـــکل گرفـــت تجهیـــزات و امکانـــات ایـــن کلینیـــک از جملـــه دســـتگاه های 
ــا از  ــر مـ ــال حاضـ ــتند و در حـ ــتگاه ها هسـ ــرفته ترین دسـ ــزو پیشـ ــواب جـ ــت خـ تسـ
ــم.  ــتفاده می کنیـ ــکا اسـ ــوس آمریـ ــرکت نیتـ ــومنوگرافی Embla7000 از شـ ــی سـ پلـ
ـــوی در  ـــتان رض ـــواب بیمارس ـــک خ ـــن کلینی ـــن متخصصی ـــزات و همچنی ـــات و تجهی امکان
زمـــره بهترین هـــا هســـتند. بـــه عنـــوان نمونـــه مـــا بـــرای تفســـیر نتایـــِج تســـت های 
پلی ســـومنوگرافی از حضـــور آقـــای دکتـــر اســـدپور و خانـــم دکتـــر ریخته گر)ســـرافرازی( 

ـــم.  ـــکاری داری ـــس( هم ـــان در انگلی ـــا دفترش ـــی ب ـــاط الکترونیک ـــق ارتب )از طری
برگزاری طرح های  جدید در زمینه خواب  در سال 94

ـــواب در  ـــالالت خ ـــایی اخت ـــت شناس ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــد:  ب وی می افزای
ـــبت  ـــی نس ـــی عموم ـــدم آگاه ـــه ع ـــه ب ـــا توج ـــراد، و ب ـــالمتی اف ـــا س ارتق
بـــه اختـــالالت خـــواب  و بیماری هـــای ثانـــوی ناشـــی از اختـــالالت 
خـــواب در نظـــر داریـــم در ســـال 94  چنـــد طـــرح آموزشـــی شـــامِل 
چـــاپ بروشـــورهای اطالع رســـانی، فیلم هـــای کوتـــاه آموزشـــی و ... 
ـــری stop bang  در  ـــنامه غربالگ ـــن از پرسش ـــم همچنی ـــی کنی را اجرای
ـــز  ـــی نی ـــن میزگردهای ـــزاری چنی ـــم. برگ ـــتفاده نمایی ـــتان اس ـــطح بیمارس س
ـــود.  ـــع ش ـــر واق ـــدوارم موث ـــه امی ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــن منظ ـــا همی ب
وی در پایـــان می گویـــد: بیمارســـتان رضـــوی در زمینـــه پزشـــکِی خـــواب در 
ـــدون  ـــرار دارد  و ب ـــی ق ـــات تشـــخیصی و درمان ـــه خدم ـــره ی پیشـــگامان ارائ کشـــور در زم

ـــت.  ـــران اس ـــای ای ـــدر بهترین ه ـــک در ص ش
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فــرزندی: تک  معایب 
آسیب  های اخالقی و تربیتی

از یـک سـو، بـه آسـیب های اخالقـی و تربیتـی ای کـه متوجـه خانواده هـای کم جمعیـت، بـه ویژه 
تک فرزنـدی اسـت و از سـوی دیگـر، به منافـع و فوایدی کـه در خانواده هـای پرجمعیت وجـود دارد، 
بایـد توجـه کـرد زیـرا کـودکان در خانواده هـای کم جمعیت، بـه ویژه تک فرزنـدی، همواره با سلسـله 
خواسـت ها و انتظـارات بی پایانـی رشـد می کننـد که همـه یا اکثر آن هـا بـرآورده می شـود. از این رو، 
فرزنـدان در چنیـن خانواده هایـی بـا مفاهیم ارزشـی و اخالقی ای نظیـر قناعت، ایثار، گذشـت، کمک 

بـه همنوعـان، صبر، شـکیبایی، تحمل و مـدارا بیگانـه خواهند بود. 

 فرزندساالری
در خانواده هـای تک فرزنـدی، بیـش از حـد بـه خواسـته ها و مطالبـات فرزنـد توجـه شـده و اغلـب 
افـراط و زیـاده روی والدیـن در بـرآوردن خواسـته های تنهـا فرزندشـان مشـاهده می شـود. این توجه 
بیـش از حـد والدیـن و قراردادن فرزند درکانون توجهات اثرات سـوئی بر شـخصیت کـودک دارد. این 
گونـه کـودکان غالبـا حسـاس، زودرنج، پرتوقـع و کم صبر هسـتند، نمی توانند عواقب اشـتباهات خود 

را آزمـوده و مسـئولیت عمل خـود را بپذیرند. 

بلوغ زودرس
 فرزند در دوره اولیه کودکی بیشتر نیازمند حضور والدین خود است. ولی در دومین دوره کودکی اش 
نقش همساالن بارزتر می شود و مهارت های زیادی را از آنان می آموزد. وجود خواهر یا برادر بزرگ تر نیز 
می تواند زمینه مناسب برای کسب مهارت های اجتماعی شدن او را فراهم کند. حال اگر فرزند تک باشد 
به ناچار باید در کنار بزرگساالن پرورش یابد. در نتیجه او تجربه ای از کودکی و نوجوانی خود نداشته و 
با بازی ها، کارها و نقش های این گروه سنی آشنا نیست. وی از لحاظ روحی و روانی بسیار سریع تر رشد 
کرده و دنیا را از دید بزرگساالن می بیند. حضور در چنین خانواده ای سبب بلوغ زودرس کودک می شود.

 کم شدن روابط اجتماعی و جامعه پذیری ناقص
 فضای زندگی خانوادگی توأم با فرصت های کافی برای روابط متقابل متنوع بوده، برای فرزندان 
الگوهای رفتاری و زمینه های تبادل تجارب و تمایالت و عواطف را به وجود آورده و از عوامل موثر 
در بهبود مهارت در روابط اجتماعی است. اما در خانواده  های هسته ای و محدود و با فرزندان کم و به 
خصوص تک فرزند، برخورداری از فضای زندگی خانوادگی ممکن نیست.گرایش به انزوا، افسردگی، 
ضعف در برقراری ارتباط با همساالن، توجه بیش از حد به بازی های رایانه ای و انفرادی و ترس یا تنفر از 

حضور در گروه های اجتماعی از جمله خصوصیات 
تک فرزندهاست. 

تضعیف شبکه ارتباطی
ادراک مستقیم روابط   خویشاوندی، تجربه و 
شکل  به  »خانوادگی«  زندگی  قالب  در  انسانی 
»خواهر«  داشتن  از  ناشی  احساس  آن،  سنتی 
خویشاوندی  روابط  شبکه  در  و  »برادر«  یا 
عامل  که  است  خاله  و  دایی  عمه،  مثل»عمو«، 
اجتماعی  روابط  در  عاطفی  ثبات  و  پیوندها 
نخستین هستند. سیاست تک فرزندی می تواند 
از  برآمده  نسل  و  داشته  عاطفی  مخرب  تبعات 
این خانواده ها به سمت انزوا و تنهایی سوق داده 
می شوند.به عالوه خانواده هایی با فرزندان بیشتر 
با نشاط تر هستند و در یک خانواده کامل که به 
مثابه یک سیستم است هر نسبتی اعم از برادر، 
خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی در آن حضور دارند. 

افزایش احتمال طالق
امکان جدا شدن از همسر، موضوعي است که 
ممکن  روزها  این  سرسام آورش  آمار  به  باتوجه 
است سراغ هر کسي برود اما محققان مي گویند 
است.  بیشتر  تک فرزندها  براي  احتمال  این 
محققان مي گویند داشتن خواهر و برادر احتمال 
طالق گرفتن در آینده را کاهش مي دهد. از نظر 
آنها هر خواهر یا برادري که به زندگي فرد اضافه 
مي شود )تا تعداد 7 نفر( احتمال جدا شدن او از 

همسر آینده اش را دو درصد کاهش مي دهد. 

افزایش احتمال ارتکاب جرم
نشان  شده،  انجام  فنالند  در  که  بررسي هایي 
می دهد که احتمال بروز رفتارهاي خشونت آمیز و 
ارتکاب جرم در تک فرزندها بیشتر است. محققان 
مي گویند تک فرزند بودن مساوي با جاني شدن 
نیست اما در میان فهرست جنایتکاران نام کساني 
که خواهر و برادر ندارند بیشتر به چشم مي خورد. 

با كارهاي جمعي میانه ندارند
تک فرزندها  تمایل  مي گویند  متخصصان 
جمعي  فعالیت هاي  در  مشارکت  و  حضور  به 
از  درونگراتر  کودکان  این  معموال  و  است  کمتر 
مي گویند  روانشناسان  هستند.  هم ساالن شان 
گذاشتن  اشتراک  به  در  تک فرزندها  از  بسیاري 
که  آنجا  از  و  هستند  ناتوان  داشته هاي شان 
جاي  به  هستند،  آنها  همدم  تنها  والدین شان 
نشان دادن رفتارهاي مناسب سن خود، از رفتار 

بزرگساالن الگو برداري مي کنند.

 زودرنجند
تخیل قوي یکي از ویژگي هاي تک فرزندهاست. 
آنها مي دانند چطور از واژه ها استفاده کرده و حرف 
دل شان را بیان کنند اما توانایي آنها در چرب زباني 
همیشه به شخصیتي محبوب بدل شان نمي کند. 
آنها حساس و زودرنج هستند و خیلي ها به همین 

دلیل دوست شان ندارند.

  امـروزه بـا بـاال رفتـن سـن ازدواج، رواج »تک فرزندی« در کشـور را شـاهد هسـتیم و 
آمارهـا نیـز حاکی از افزایش خانواده های دارای یک فرزند اسـت. بیشـتر افـراد بعد از اتمام 
تحصیـات تکمیلی و در واپسـین سـال های جوانـی ازدواج می کننـد و بعـد از تولد اولین 
فرزنـد، بنـا بـه دالیلـی از جمله وجـود مشـکات اقتصـادی، نداشـتن وقت بـرای تربیت 

فرزنـد و... به داشـتن یـک فرزند قناعـت می کنند.
کارشناسان اجتماعی از ۲  نظر پدیده »تک فرزندی« را بررسی می کنند. اول آن که تک فرزند بودن 
چه تاثیرات سوئی می تواند در شخصیت کودک داشته باشد حال آن که برخی والدین به اشتباه تصور 

می کنند، در صورت داشتن تنها یک فرزند می توانند آینده بهتری را برای او ترسیم کنند.
اما مسئله دومی که جامعه شناسان را از رواج تک فرزندی نگران می کند، به هم خوردن ساختار 
جمعیتی کشور در سال های آینده است. حرکت منحنی جمعیتی ایران به سوی سالمندی و میانسالی 
و کمبود نیروی انسانی در دهه های پیش رو از جمله آفت های اجتماعی پدیده تک فرزندی است. 
جمعیت ایران هم اکنون جزء ده کشوری است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت است 
و از این جهت در جایگاه ششم جهان قرار دارد. به گونه ای که در ۲0 سال آینده، وارد مرحله اول 
سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آینده، مرحله دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد. این 
خطری بالقوه برای کشور محسوب می شود؛ زیرا کاهش جمعیت به معنای کاهش نیروی انسانی 
کارآمد و فعال است و چاره آن وارد کردن نیروی کار و کارشناسان فنی از دیگر کشورهاست، که 

خود راه دیگری برای ورود فرهنگ بیگانه به کشور است.

نگاهـی به پدیــده تک فــرزندی و بــررسی معایـب و مـزایای آن 
ناهید کهنی

تک فـــرزندی؛ خوب، بـد، زشـت؟!
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با هر کسي کنار نمي آیند
تك فرزندهـا كمـي پرتوقـع هسـتند و گاهـي 
دست شـان  كار  انـدازه  از  بیـش  كمال گرایـي 
یـك  معتقدنـد  روانشناسـان  برخـي  مي دهـد. 
تك فرزنـد، بـا چنیـن ویژگي هایي بهتر اسـت با 
كسـي كـه بچـه اول خانـواده اسـت ازدواج نكند 
و سـراغ بچه هاي وسـطي كـه آرام تـر، صبورتر و 

حـرف گوش كن تـر هسـتند بـرود.

فرزندی: تک  یای  ا مز
باسوادتر هستند

گرفتـن نمـرات بهتـر و دسـتیابي بـه مـدارج 
باالتر علمي، شانسـي اسـت كه معمـوال در خانه 
توجـه  نیسـت  معلـوم  را مي زنـد.  تك فرزندهـا 
بیشـتر خانواده ها، دسترسـي به امكانـات بهتر یا 
چـه عوامـل دیگري در این مورد تاثیرگذار اسـت 
امـا آنچـه در مطالعات جامعه شناسـان آمریكایي 
اثبات شـده، این اسـت كه تك فرزندها بیشـتر به 
دانشـگاه وارد مي شـوند و در مدرسـه و دانشـگاه 

هـم نمـرات بهتـري مي گیرند. 

 اعتمادبه نفس شان باالتر است
تولد  بدو  از  كه  افرادي  مي گویند  روانشناسان 
امنیت بیشتري را احساس كرده اند، اعتمادبه نفس 

بیشتري هم دارند و این همان دلیلي است كه اعتمادبه نفس تك فرزندها را باال مي برد. محققان مي گویند 
تك فرزندها بیشتر از بچه هایي كه خواهر و برادر دارند امنیت را لمس كرده اند و با اعتمادبه نفس تر هم 
هستند به همین دلیل زودتر به فعالیت هاي اقتصادي وارد مي شوند و زندگي راحت تري براي خود مي سازند. 

مسئولیت پذیرترند
حتما شنیده اید كه فرزندان بزرگ خانواده مسئولیت پذیرتر از بچه هاي دیگر هستند اما تنها بچه هاي 
بزرگ نیستند كه احساس قوي مسئولیت پذیري دارند، محققان مي گویند تك فرزندها هم بي اندازه 
مسئولیت پذیرند و اشتباهات شان را به گردن دیگران نمي اندازند. به گفته محققان درست است كه 
این افراد تمایل زیادي به انجام كارهاي گروهي ندارند اما زماني كه كارشان را به صورت انفرادي انجام 

مي دهند، مسئولیت پذیري را هم چاشني اش مي كنند و به بهترین شكل آن را به پایان مي رسانند.

مي خواهند دنیا را تغییر دهند
خصوصیات تك فرزندها به بچه هاي اول خیلي شبیه است، آنها همیشه باید پاسخگوي انتظارات ریز و 
درشت والدین شان باشند و به همین دلیل تواناتر از بچه هاي وسط و كوچكتر خانواده هاي چندفرزندي 

بار مي آیند. آنها منظم و باوجدان هستند و مي شود روي حرف شان حساب و به آنها اطمینان كرد.

فراموش نکنید که...
  به هر روى یك سـوم جمعیت كشـور را تك فرزندها تشـكیل مي دهند؛ بچه هایي كه همبازي شـان 
مـادر و مادربـزرگ اسـت، نـه خواهر و بـرادر. برخي مي گویند دلیلي بـراي نگراني در ایـن مورد وجود 
ندارد و پرورش یك فرزند در شـرایط مناسـب بهتر از بزرگ كردن چند كودك در شـرایط نامسـاعد 
اسـت. گـروه دیگـري هـم معتقدند تك فرزنـدي مي توانـد پیامدهاي نگران كننـده اي بـراي اجتماع و 
جمعیـت یك سـومي بـه همـراه بیاورد. هر كـدام هم دالیل خـاص خـود را دارند، قائدتـا در این میان 
نمی تـوان بـراى همـه یـك نسـخه پیچید امـا باید متوجـه بـود  تصمیم  گیـرى در حوزه فرزنـدآورى 
نیازمنـد آگاهـی و دانایی اسـت. چرا كه گاهی پشـیمانی سـودى نـدارد و دیگر فرصتی باقی نیسـت؛ 

فرزنـدآورى زمـان دارد و متاسـفانه اینجـا دیگر هر وقـت ماهی را از آب بگیرى تازه نیسـت!

منابع: پایگاه اینترنتی شهید آوینی، کتاب " تک فرزندي: آیا داشتن تنها یک فرزند مشکل زا است؟" . 
 تألیف دکتر الهام شیرازي. انتشارات قطره
http://nashreghatreh.com 
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زایمـان، تولـد یـا زایـش، اوج دوران بـارداری یـک زن اسـت کـه شـامل خارج شـدن نـوزاد از رحم مادر اسـت. هـر خانم بـارداری در 
طـول بـارداری و مخصوصـاً در مـاه آخـر به فکـر زایمان و نوِع آن)طبیعی یا سـزارین( اسـت. بسـیاری از خانم ها مرتـب از اطرافیان 
خـود در مـورد تجربه اشـان از زایمـان طبیعـی و سـزارین پرس و جـو می کننـد تـا بتواننـد بهترین شـیوه وضـع حمل را بـرای خود 
انتخـاب کننـد. جالـب این که هر کسـی هـم نظر خـاص خـود را دارد؛ برخـی زایمان طبیعـی را توصیه می کننـد برخی دیگر سـزارین 
را... ایـن در حالیسـت کـه ایـن توصیه هـا عمدتا بر اسـاس تجربه ی شـخصی خـود فرد اسـت و در آن شـرایط جسـمی و روحِی زنی 
کـه در آسـتانه ی زایمـان اسـت و بـرای انتخـاب روش مناسـب در حال مشـورت گرفتن اسـت؛ کمتر لحاظ می شـود. اما باالخـره کدام 
روش بـرای زایمـان مناسـب تر اسـت؟! این سـوالی اسـت کـه عنـوان میزگـردی را در بیمارسـتان فـوق تخصصی رضـوی، به خود 
اختصـاص داد. در میزگـرد »زایمـان طبیعی یا سـزارین، پیامدها و اثرات« دکتر مسـعود امیدیان، فوق تخصص نـوزادان؛ دکتر نیلوفر 
نظـرزاده، متخصـص زنـان؛ دکتر مهیـن ادهمی متخصص زنان و عضو انجمن زنان و مامایی شـاخه خراسـان؛ دکتر مریـم زمانی پور، 
متخصـص اطفـال و آمنـه ابراهیمی، کارشـناس ارشـد مامائـی و ماما مسـول بلوک زایمـان بیمارسـتان رضوی حضور داشـته و به 

ارائـه نظرات بر اسـاس تجربیات و مشـاهدات خـود پرداختند. 

نقش پزشک، مداخله در شرایط خاص
دکتـر امیدیـان کـه بـا تکیـه بـر مطالعـات و 
تجربیـات خـود در نـوزادان، طرفـدار سرسـخت 
را  خـود  اسـت، صحبت هـای  طبیعـی  زایمـان 
این طـور آغـاز می کنـد:  سـزارین یـک جراحی 
روی  پوسـت  بـا شـکافتن  کـه  اسـت  بـزرگ 
شـکم، عضـالت زیـر آن و جـدار رحـم همراه 
اسـت به طورمتوسـط، 10 درصـد زایمان ها در 
جهان بـه روش سـزارین انجام می شـود،طبق 

آمـار رسـمی در ایـران حـدود 25 تـا 35 درصـد 
یعنـي  جراحـي  عمـل  صـورت  بـه  زایمان هـا 
سـزارین صـورت مي گیرنـد، در حالـی کـه طبق 
پنجبرابـر  سـزارین  ایـران،  در  غیررسـمی  آمـار 
سـایر نقاط جهان اسـت. سـوال این اسـت چرا؟! 
چـرا چنین آمـار باالیی برای سـزارین در کشـور 
وجـود دارد. بـه عقیده ی من این ناشـی از ضعِف 

آگاهی  رسـانی بـه مـردم و جامعـه اسـت. 
وی ادامـه مـی دهـد: حقیقـت ایـن اسـت کـه 

نقـش یـک پزشـک و طبیـب مداخله در شـرایط 
خـاص و بـروز درِد غیرطبیعـی و بیمـارِی خاص 
نـه  و  مـوارد  همـه ی  در  مسـئله  ایـن  اسـت. 
تنهـا در مـورد زایمـان، مصـداق دارد. بسـیاری 
بـه  نیـاز  کـودکان  و  نـوزادان  بیماری هـای  از 
مداخلـه ی پزشـکی ندارد و در یک مسـیر طبیعی 
بهبـودی حاصـل می شـود تنهـا بایـد بـا رعایـت 
یکسـری نـکاِت ظریـف، اقـدام بـه مراقبت های 
بهتر و بیشـتر کـرد؛ گاهی مداخالت پزشـکی نه 

اثرات» برگرفته از میزگرد و  پیامدها  ــزارین،  یا س «زایمان طبیعی 
ملیحه فضائلی رادبر سر دوراهی؛ زایمان طبیعی یا سزارین؟
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تنهـا اثـر مثبت نـدارد بلکـه پیامدهـای منفی نیز 
بـه همـراه دارد ایـن در مـورد زایمـان طبیعی که 
بـه طریـق اولی تری مطرح اسـت. دلیـل هم این 
اسـت کـه در طی یـک زایمـان طبیعـی اتفاقاتی 
روی می دهـد کـه صددرصـد به سـالمت بهتر و 

بیشـتر نوزاد خواهـد انجامید.
شـیوع بیشـتر مشـکالت تنفسـی در 

سـزارینی نـوزادان 
وی بـه تجربیـات خـود در ایـن زمینـه اشـاره 
کـرده و می گویـد: در بخـش مراقبت هـای ویـژه 
نـوزادان، عمدتـا با نوزادانی که از طریق سـزارین 
متولـد شـده اند، روبـرو هسـتیم. اغلـب  نـوزادان 
سـزارینی دچـار مشـکالت تنفسـی هسـتند. بـه 
متولـد  نوزادانـی کـه طبیعـی  جـرات می گویـم 
شـده اند بسـیار کمتـر دچـار چنیـن مشـکالتی 
هسـتند. بـاز هم بـه مشـاهدات عینـی و تجربی 
ایـن مسـئله در مـورد  اسـتناد می کنـم.  خـودم 
نوزادانـی کـه از طریـق زایمان هـای طبیعـی اما 
بـدون درد و امثالهـم نیـز متولد می شـوند؛ وجود 
بررسـی های  نیازمنـد  ایـن موضـوع  البتـه  دارد. 
تنهـا  معتقـدم  امـا  اسـت.  دقیق تـری  و  علمـی 
عبور از مسـیر کانـال زایمان و فشـارهای مرتبط 
نیسـت کـه باعـث می شـود، ریـه نـوزاد از آب 
تخلیـه شـود و تنفـس وی راحت تـر شـود. بلکـه 
افزایـش آدرنالیـِن خـون مـادر بر اثـر تحمل درد 
در ایـن زمینـه اثرگـذار اسـت. اصـوال هـر نـوع 
مداخلـه ای در انجـام زایمـان طبیعـی بـه اعتقـاد 
شـواهدی  این کـه  مگـر  نیسـت.  صحیـح  مـن 
مبنـی بـر خطر بـرای نوزاد یـا مادر وجود داشـته 

. شد با
زایمان بدون درد هم، فایده ندارد!

می افزایـد:  نـوزادان  تخصـص  فـوق  ایـن 
متاسـفانه خیلـی از زنـان بـاردار به خاطـر رهایی 
می آورنـد  روی  سـزارین  بـه  زایمـان  درد  از 
غافـل از اینکـه دردهـای سـزارین تـازه پـس از 
عمـل شـروع خواهـد شـد. نوزادانـی کـه طبیعی 
بـه دنیـا می آینـد، بعـد از تولـد، هـم خودشـان 
حـال بهتـری دارنـد و هـم مادرانشـان. معمـوال 
در مراجعـاِت بـه مطـب متوجـه شـده ام مادرانی 
کـه سـزارین داشـتند سـطح تحمـل پایین تـری 
در مواجهـه بـا بی قراری هـای نوزادشـان دارنـد 
و مرتـب از ایـن موضـوع شـکایت دارنـد. خـب 
طبیعـی اسـت در حالی کـه ایـن مـادر خـودش 
نیازمنـد مراقبت هـای بعـد از عمـل اسـت  تـازه 

بایـد بـه نـوزاد نیـز رسـیدگی کنـد!
زایمان طبیعی؛ جان و مادر و بچه در 

خطر نیست
دکتـر امیدیـان در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون 
سـختی حضـور پزشـک متخصـص زنـان بـرای 
تمامـِی مراجعه کنندگاِن خود، کـه زایمان طبیعی 
دارنـد، می گویـد: بلـه مـن هـم قبـول دارم کـه 
زایمـان طبیعـی وقت نمی شناسـد و خانـم باردار 

در مـاه نهـم بـارداری هـر لحظـه امـکان وضـع 
حمـل دارد؛ لذا بـرای متخصِص زنانـی که 9 ماه 
دوران بـارداری او را حمایـت کرده اسـت سـخت 
خواهـد بـود کـه بتوانـد هـر لحظـه از شـبانه روز 
کـه دردهـای زایمانـی شـروع شـد بر بالیـِن وی 
حاضـر شـود بـه خصـوص کـه تعـداد پذیـرش 
برخـی از پزشـکان متخصـص زنان باالسـت؛ اما 
بـه نظـرم ایـن هـم راه حـل دارد. حقیقـت ایـن 
اسـت کـه مـا در حـال حاضـر نقـِش ماماهـا را 
خیلـی محـدود کرده ایـم. اصـوال وضـع حمـل و 
بـارداری بیمـاری نیسـت کـه نیـاز بـه مداخالت 
خـاص پزشـکی داشـته باشـد؛ بـه عقیـده ی من 
کاری کـه در قدیـم از عهـده ی قابله های سـنتی 
برمی آمـده امـروزه چنان سـخت و پیچیـده جلوه 
داده شـده اسـت کـه مـردم بـاور کرده انـد کـه 
اگـر در حیـن زایمـان طبیعـی، متخصـص زنـان 
حضور نداشـته باشـد؛ جـان مادر و بچـه به خطر 
خواهـد افتـاد! بـه عقیـده ی مـن کمک بـه وضع 
حمـل مـادر از عهـده ی ماماهـا برمی آیـد اصوال 
مامـا بـرای همیـن کار آمـوزش می بینـد و جای 
تعجـب دارد کـه با وجـود این آموزش هـا مامایی 

در کشـور مـا مسـیر دیگـری را طـی می کنـد!؟
چالش بزرگ، اعتماد و اطمینان تنها به 

پزشک متخصص انتخابی
دکتـر نظـر زاده در ادامـه ی بحِث حضور پزشـک 
متخصـص زنـان در زمـان انجـام زایمـان طبیعـی 
می گویـد: زایمـان طبیعی خبر نمی کند! شـما کدام 
پزشـکی را پیدا می کنید که حاضر باشـد هر لحظه 
و بر اسـاس تماس تلفنی در دسـترس بوده و بتواند 
بـه موقع بر سـرکار خـود حاضر شـود. این منطقی 
نیسـت. پزشـکان ما معمـوال یک یا دو بـا در هفته 
شـیفت شـب دارند و حتی بعضی از پزشـکان اصال 
حاضـر نیسـتند که بـه اصطـالح »آنکال« باشـند. 
آن گاه تصـور کنید که یک متخصـص زنان مجبور 
باشـد چند شـب پشـت سـرهم بیـدار بـوده و برای 
وضـع حمـل بیمـارش بـر بالیـن او حاضـر شـود! 
ایـن کار فرسایشـی اسـت؛ یـک متخصـص زنـان 
نمی توانـد سراسـِر طـول مـدت خدمـت حرفـه ای 
خود این شـرایط)آنکال بودن( را تحمل کند. شـاید 
چنـد سـال ابتدایی به جهـت برخـورداری از نیروی 
جوانـی و احتمـاال تعـداد محدود پذیـرِش بیمار این 
قضیه ممکن باشـد اما در درازمدت شـدنی نیسـت.  
بـا نسـخه ی دکتـر امیدیـان هـم چنـدان موافـق 
نیسـتم؛ بیمـار 9 ماه به مـا مراجعه می کنـد و توقع 
دارد کـه در زمـان وضـع حمل پزشـک متخصصی 
بالینـش  بـر  دارد  اطمینـان  اعتمـاد و  او  بـه  کـه 
حاضـر باشـد. در هـر بیمارسـتان به صـورت نرمال 
همیشـه یـک متخصـص زنان شـیفت وجـود دارد 
امـا ما داشـته ایم که شـرایط اورژانسـی پیـش آمده 
ولـی بیمـار حاضر نشـده جز پزشـِک خـودش فرد 

دیگـری بـه او ارائه خدمـت کند.

استفاده از ماماها به عنوان دستیار
دکتـر امیدیـان پیـرو موضـوع اعتمـاد بیمـار بـه 
متخصصـی که انتخـاب کـرده این طـور می گوید: 
مـن هـم بـا عقیـده ی خانم دکترنظـرزاده موافقـم 
بلـه خانِم بـاردار متخصِص خـود را انتخـاب کرده، 
طـی 9 مـا بـا وی ارتباط گرفتـه و در ایـن زمان به 
او اعتمـاد کـرده اسـت. طبیعـی اسـت در لحظه ی 
زایمـان کـه البته لحظه پردرد و پر استرسـی اسـت 
توقـع دارد چهـره ای که آشناسـت و بـه او اطمینان 
دارد را ببینـد. امـا ایـن موضـوع هـم راه حل هـای 
بـرای  می تـوان  مثـال  عنـوان  بـه  دارد؛  فـراوان 
متخصـص زنان یـک یا چند دسـتیار مامـا در نظر 
گرفـت و از مراجعـه کننده خواسـت کـه در صورت 
تمایـل وضع حملش را با حضـور و حمایت  مامای 
دسـتیار انجـام دهـد. همچنیـن می تـوان امکانـی 
فراهـم کـرد کـه مـادر یـا همسـر خانـِم بـاردار در 

هنـگام زایمـان در کنـار او حضور داشـته باشـند.
تصمیم گیری های پر از تردید و 

منفعالنه ی مادران
امیدیـان  دکتـر  بـه  پاسـخ  در  دکترنظـر زاده 
شـرایطی  کـه  موضـوع  ایـن  البتـه  می گویـد: 
فراهـم شـود کـه افـراد اعتماد بیشـتری بـه ماما 
زایمـان طبیعـی  در  ماماهـا  از  و  باشـند  داشـته 
بهـره گرفتـه شـود بـه عنـوان یـک ایـده اولیـه 
خـوب اسـت اما ایـن نیازمنـد بررسـی دقیق تر و 
جدی تـری اسـت. وقتـی قوانیـن چنیـن اجازه ای 
را بـه مامـا نمی دهـد که بدون حضـور متخصص 
زنـان تولـد نـوزاد را رهبـری و حمایت کنـد، این 
پیشـنهادات غیرعملـی خواهـد بـود. در ثانـی به 
از هـر چیـز  ایـن مسـائل قبـل  عقیـده ی مـن 
نیازمنـد یـک نـگاه مدیریتـی از بـاال بـه پاییـن 
اسـت. بـه عنـوان مثـال همان طور کـه در قضیه 
فرزنـدآوری فرهنگ سـازی شـده و مـردم تبعیت 
می کننـد در ایـن زمینـه نیـز مسـئولین امـر باید 
ببینیـد مـا مادرانـی داریـم  وارد میـدان شـوند. 
کـه تـا روزهـای آخـر تصمیـم نگرفتنـد بـرای 
وضـع حمل بـه کـدام بیمارسـتان مراجعـه کنند 
یعنـی تـا ایـن حـد در تصمیم گیری هـا مـردد و 
منفعـل عمـل می کننـد، حـاال تصـور کنیـد کـه 
ایـن افـراد قرار باشـد بـا توصیه پزشـک، زایمان 
طبیعـی و بـا حمایـت یک مامـا را انتخـاب کنند؛ 
پزشـک  کنـد  بـروز  کـه  مشـکلی  کوچکتریـن 
متخصـص از سـوی بیمـار متهم خواهد شـد، به 
نظـر مـن ایـن موضـوع نیازمنـد فرهنگ سـازی 
اسـت بایـد مـادران مـا بـه ایـن بـاور برسـند که 
زایمـان طبیعـی مناسـب تر از سـزارین هسـت تا 
در پـی آن پزشـک ها و ماماهـا نسـبت بـه ارائـه 
ایـن خدمـت برنامـه ارائـه کـرده و پیـش بروند.  

فرهنگ سازی ضروری است
دکتـر نظـرزاده می افزایـد: مسـئله ی دیگـری 
کـه مطرح اسـت، در رونـد زایمـان طبیعی گاهی 
می افتـد  اتفـاق  نشـده ای  پیش بینـی  اتفاقـات 
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و شـرایط غیرعـادی می شـود کـه نیـاز بـه عمـل جراحـی اورژانسـی پیش 
می آیـد؛ لـذا حضـور متخصـص زنـان الزامـی اسـت. امـا وقتـی صحبت از 
حضـور متخصـص زنان می شـود. بیمار متوقع اسـت پزشـک معالج خودش 
از ابتـدای بسـتری شـدن بیمـار در ایـن زمـان حضور داشـته باشـد. در هر 
حـال معتقـدم دولـت بایـد هـم در زمینـه فرهنگ سـازِی ایـن قضیـه و هم 
بسترسـازی از طریـق قوانیـن بهتـر و موثرتر وارد عمل شـود تـا آن طور که 
انتظـار اسـت؛ اسـتقبال از زایمـان طبیعـی بیشـتر شـود و بیمـار بااطمینـان 

بیشـتری حضـور مامـا را بپذیرد.
زایمان هایی که از ماماها گرفته شده!

آمنـه ابراهیمـی مامامسـئول بلـوك زایمـان بیمارسـتان رضـوی در ایـن 
میزگـرد ضمـن انتقـاد از اینکـه زایمان هـا از ماماهـا گرفتـه شـده می گوید: 
اگـر چـه ماماهـا حداقل چهار سـال بـرای همین امـر یعنی حمایـت از مادر 
از لحظـه ی بـارداری تـا وضـع حمـل و دوران شـیردهی آمـوزش می بیننـد 
امـا نقـش و جایـگاه واقعی اشـان خیلـی متفـاوت بـا ایـن آموزش هاسـت. 
امـروز کمتـر اتفـاق می افتد کـه خانم هـای باردار بـرای کنترل هـای دوران 
بـارداری خـود بـه مامـا مراجعـه کننـد؛ زایمان  هـا از ماماهـا گرفتـه شـده 
و ایـن خواهـی نخواهـی در اعتمـاد بـه نفـس مامـا اثرگـذار اسـت. از ایـن 
گذشـته مـردم بایـد آگاهـی پیـدا کننـد زایمـان طبیعـی یـک رونـد یـک 
مرحلـه ای نیسـت. از لحظـه ای کـه دردهـای زایمان شـروع می شـود و فرد 
بـه بیمارسـتان مراجعـه می کند تـا لحظه ی زایمان که پزشـک حضـور پیدا 
می کنـد. کلیـه ی مراقبت هـا و چک کردن هـا توسـط مامـا انجـام می شـود.

علی رغـم اینکـه زایمان هـا از ماماهـا گرفته شـده امـا معتقدم کـه ماماهای 
ایرانـی بـه بهتریـن شـکل آمـوزش دیده انـد و هـر زمـان کـه منـِع قانونی 
بـرای رهبـری و حمایـت زایمـان طبیعـی توسـط ماماهـا برطـرف شـود. 
ماماهـا خواهنـد توانسـت بـه بهتریـن شـکل بـه وظایف خـود عمـل کنند.

آموزش نقش مهمی دارد
وی بـه اهمیـت نقش آموزش در آگاهـی دادن به زنان نسـبت به انتخاب 
زایمـان طبیعـی اشـاره کـرده و می گویـد: مادرانـی که آموزش های درسـت 
زایمان هـای  می کننـد،  انتخـاب  را  طبیعـی  زایمـان  و خودشـان  دیده انـد 
بسـیار راحتـی دارنـد اما مادرانـی که به توصیـه ی دیگـران و علی رغم میل 
قلبی اشـان زایمـان طبیعـی را انتخاب کرده انـد معموال زایمان های سـختی 
دارنـد. لـذا نقـش یـک انتخـاب آگاهانـه در ایـن قضیـه خیلی مهم اسـت. 
آموزش هـا و فرهنگ سـازی از سـوی دولـت و رسـانه ها بـه ویژه رسـانه ی 

ملـی خیلـی در ایـن زمینـه اثرگذار خواهـد بود. 
بیمارستان رضوی پیشرو در ترویج زایمان طبیعی

وی در ادامـه بـه اقدامـات مثبـت بیمارسـتان رضـوی در ترویـج زایمـان 
طبیعی اشـاره کـرده و می گوید: این بیمارسـتان از سـال 1387 فعالیت های 
مرتبـط با کاهِش میزان سـزارین را شـروع کرده اسـت. بیمارسـتان رضوی 
بـا انجـام فعالیت هـای گوناگـون چـون برگـزارِی کالس هـای آموزشـی 
مـادران بـاردار بـه صورت منظـم و دو بـار در هفته، ارائه مشـاوره به مادران 
بـاردار و شـکل دهی قوانیـن و مقـرراِت بیمارسـتانی به نفِع زایمـان طبیعی، 
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توانسـته آمـاِر سـزارین هـای خـود را حـدود 30 درصـد کاهـش دهـد. این 
در حالـی اسـت کـه میزاِن آمار سـزارین در سـال 87 در بیمارسـتان رضوی 
84/8 درصـد بـوده اسـت کـه ایـن رقـم بـا تالش هـای صـورت گرفتـه و 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده در هشـت ماهه نخسـت سـال 93 بـه 51/7 
درصـد رسـیده اسـت. این آمار در سـطح تمامـی بیمارسـتان های خصوصی 
کشـور بی نظیـر اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه ما سـعی داریم ایـن آمار 
را در یـک حرکـت رو بـه جلـو و از طریـِق برگـزارِی برنامه هـای آموزشـی 
و فرهنگـی بـه زیـر 25 درصـد برسـانیم. وی در پایـان در خصـوِص تقدیر 
از بیمارسـتان متبـوِع خـود در حـوزه ترویـِج زایمـان طبیعـی می گویـد: در 
همایـش تقدیـر از مجریـان موفـق ترویـج زایمـان طبیعـی؛ بیمارسـتان 
رضـوی بـه عنـوان تنهـا بیمارسـتان خصوصـِی کشـور معرفـی شـد کـه 
توانسـته اقدامـات موثـری در زمینـه کاهـِش آمـار سـزارین انجـام دهد. از 
همیـن روی از وزارت بهداشـت و درمـان کشـور لـوح تقدیِر اجـرای برنامه 
ملـی ترویـج زایمـان طبیعـی و ارتقاء خدمات مـادر و نـوزاد و تکریم مادران 

بـاردار بـه بیمارسـتان رضـوی اهداء شـد.
توپ در زمین متخصصان زنان نیست

دکترمهیـن ادهمـی، متخصص زنـان و دبیر انجمن زنان و مامایی شـاخه 
خراسـان در ایـن میزگـرد بـه بیـان نظـرات و دیدگاه هـای خـود پرداختـه 
و می گویـد: ببینیـد ایـن کـه تـوپ را در زمیـن پزشـکان متخصـص زنـان 
بیندازیـم اصـال درسـت نیسـت مـن ایـن را حتـی بـه وزیـر بهداشـت نیـز 
عـرض کـردم کـه مسـئله اصلـی تمایـل پزشـکان بـه سـزارین نیسـت. 
تقاضـاِی زنان باردار ما در افزایش آمار سـزارین در کشـور حرف نخسـت را 
می زنـد. وقتـی مراجعه کننـدگان بـه مطب پزشـکان بـه هیچ عنـوان حاضر 
نیسـتند کـه زایمـان طبیعی داشـته باشـند دیگر پزشـک متخصـص کاری 
نمی توانـد انجـام دهـد. چـرا کـه حتی اگـر چنین فـردی به توصیه پزشـک 
تغییـر عقیـده داده و زایمـان طبیعـی را انتخـاب کنـد بـا بـروز کوچکتریـن 

مشـکل انگشـت اتهـام را به سـوی پزشـک خواهـد گرفت. 
تنها مقایسه آماری درست نیست

وی ادامـه می دهـد: از سـوی دیگـر معتقـدم کـه نـگاه کـردن بـه آمارهـای 
زایمان طبیعی در کشـورهای اروپایی و مقایسـه ی آن با آمارهای ایران درسـت 
نیسـت. ایـن چـه منطقی اسـت که از یک مقایسـه ی آمـاری چوبی سـاخته و 
بـر سـر پزشـک متخصص زنـان بگیریـم؟! اگـر در اروپـا زنان زایمـان طبیعی 
را انتخـاب می کننـد و پزشـکان نیـز همراهـی می کننـد؛ دلیلش این اسـت که 

همـه چیـز یـک روند طبیعـی را طـی می کند. 

ابتال به مشکالت تنفسی در نوزادان سزارینی
 چند برابر بیشتر

دکتـر مریـم زمانی پـور، متخصـص اطفـال نیـز در ایـن میزگـرد ضمـن 
تاکیـد بـر مزیت هـای زایمـاِن طبیعـی برای مـادر و نـوزاد می گویـد: ببینید 
ایـن یـک واقعیت اسـت کـه نوزادانی که به روش سـزارین متولد می  شـوند 
مشـکالت تنفسـی بیشـتری دارنـد. تاکیپنـه تنفسـی دارنـد، گاه ریه هـای 
نارسـی دارنـد و در قیـاس بـا نوزادانـی کـه طبیعـی متولد می شـوند بسـیار 
بیشـتر نیازمنـد مراقبت هـای ویـژه و بسـتری در NICU خواهنـد بـود. این 
را آمارهـای دقیـق می گوینـد و قابـل انـکار نیسـتند. مشـکالت تنفسـی در 
نـوزادان سـزارینی چنـد برابر بیشـتر از نـوزادان طبیعی اسـت.عالوه بر این 
مـادری کـه بیهوشـی گرفته، نمی تواند در سـاعت نخسـت تولد که سـاعت 
طالیـی بـرای نـوزاد اسـت بـا وی ارتبـاط نزدیکـی برقـرار کند. شـیردهی 
بـرای ایـن مـادران معمـوال در سـاعت نخسـت اتفـاق نمی افتـد در حالـی 
کـه تغذیـه بـا شـیر مادر در سـاعت نخسـت تولـد بسـیار در ایمنی نـوزاد و 

جلوگیـری از مـرگ و میـر نـوزادان اثرگذار اسـت. 
تروماهای ناشی از زایمان طبیعی ، خودبه خود 

خوب می شوند
وی ادامـه می دهـد: در خصـوص تروماهـای زایمانـی بایـد بگویـم کـه 
ایـن تروماهـا نیـز عمدتـا نیـاز بـه مداخلـه پزشـکی ندارنـد و در نهایـت با 
نظـر  بـه  لـذا   منـزل خودبه خـود خـوب می شـوند.  داخـل  مراقبت هـای 
می رسـد بـا یـک آمـوزش مناسـب و صحیح به مـادران بـه ویـژه در زمینه 
تغذیـه قبـل از بـارداری، زمان بـارداری و ورزش های دوران بـارداری بتوان 
یـک  زایمـان طبیعـی موفقیت آمیـز را رقـم زد کـه هـم رضایـت مـادر و 
پزشـک را بـه همـراه داشـته باشـد و هـم این کـه نـوزاد سـالم تری متولـد 

  . د شو
اتخاذ تصمیم صحیح بر عهده ی مادران است

وی بـه موضـوع فرهنگ سـازی اشـاره کـرده و می گویـد: مردم مـا مردم 
فهیـم و هوشـمندی هسـتند اگـر اطالعـات درسـت در اختیـار مادرانمـان 
قـرار دهیـم. مسـلما  کار  در دسـتور  را  آموزش هـای درسـت  و  بگذاریـم 
پاسـخ های درسـتی از جامعـه دریافـت خواهیـم کـرد در ایـن رابطـه نقـش 
پزشـکان بسـیار مهـم اسـت. پزشـکان مـا موظفند حقایـق را بیـان کنند تا 
مـردم بـا اطـالع از واقعیت هـا تصمیم بگیرنـد. در پایان می گویـم به عنوان 
یـک پزشـک و بـه تجربه دیده ام کـه نوزادان سـزارینی به مراتب بیشـتر از 
نوزادانـی کـه طبیعی متولد شـده اند دچار مشـکل می شـوند. ایـن به عهده 

مـادران ماسـت کـه بهتریـن تصمیـم را بـرای فرزند خـود بگیرند.
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  پرداختـن بـه کاری کـه به آن عشـق 
شـرط  تریـن  اساسـی  ورزیـد،  مـی 
در  نعمـت  فراوانـی  دروازه  گشـایش 
زندگی شماسـت. این نخستین جمله ای 
اسـت که سـعید سـالمتی، مدیـر منابع 
بیمارسـتان رضـوی می گویـد؛  انسـانی 
او کـه در حـوزه ی کاری خـود یکـی از 
جالـب  توصیه هـای  بهترین هاسـت. 
بیمارسـتان  کارکنـان  بـرای  مفیـدی  و 
رضـوی دارد. توصیه هایـی کـه بـه شـما 
مسـیر درسـِت موفقیت کاری و سازمانی 

را نشـان خواهـد داد...

کارم را دوست دارم؟
قبـل از هـر چیـز از خود بپرسـید آیـا کارتان را 
دوسـت دارید؟! ایـن برای یک کارمنـد یا نیروی 
سـازمانی مهمترین سـوال اسـت. شـما تـا زمانی 
کـه بـه کارتـان عالقمنـد نباشـید؛ نمی توانیـد از 
انـرژی مثبـِت خـود بـرای موفقیـت کاری اتـان 
نخواهیـد  کار  بـرای  انگیـزه ای  بگیریـد.  بهـره 
مسـئولیت  رفـع  حـد  در  را  وظایفتـان  داشـت. 
انجـام می دهیـد و بـه مـرور احسـاس می کنیـد 
عمـر و وقتتـان در سـازمان تبـاه شـده اسـت. 
ممکن اسـت دچار افسـردگی شـوید و در نهایت 
نـه شـما از کارتـان بهـره ی الزم را خواهیـد برد 
و نـه سـازمان متبوعتـان و ایـن دقیقـا مصـداق 
یـک بـازی دو سـر باخـت اسـت. پـس قبـل از 
هـر چیـز از خودتـان بپرسـید کارتـان را دوسـت 
داریـد یـا نـه؟ اگـر بـه کارتـان عشـق می ورزید 
ایـن بهتریـن حالت اسـت اگـر کارتان را دوسـت 
داریـد اوضـاع خوب اسـت؛ اگر کارتان را دوسـت 
نداریـد امـا از کارتـان ناراضـی نیسـتید و بدتـان 
نمی آیـد شـاید بتـوان اوضـاع را سـامان داد امـا 
اگـر کارتـان را دوسـت نداریـد ... درنـگ نکنید؛ 
خداونـد در وجـود هر کسـی گوهری از اسـتعداد 
و نبـوغ قـرار داده فقـط باید آن را پیـدا کنید و در 
مسـیری حرکـت کنیـد کـه منطبـق با آن باشـد 
حرکـت در مسـیری که اسـتعداد و عالقـه دارید 
نه تنها کار سـختی نیسـت که مفرح نیز هسـت؛ 
پـس سـعی کنیـد در مسـیری قـدم بگذاریـد که 
احسـاس کنیـد هر روز صبـح که بیدار می شـوید 
و بـه سـر کار می روید دنیایی از شـادی و نشـاط 
کارهـای  از  کوهـی  نـه  می کشـد  را  انتظارتـان 
سـخت و مشـکل! در کنـار ایـن موضـوع متوجه 
باشـید کـه خـوب اسـت کمـی هـم نیمـه پـر 
اینکـه شـما شـاغل هسـتید،  ببینیـد،  را  لیـوان 
نعمـت اسـت.  بسـیاری از انسـان ها در دنیا)بـا 
وجـود رکـود اقتصادی( در آرزوی داشـتن شـغل 
هسـتند امـا بیکارنـد. نمی گویم برای رسـیدن به 

شـغل بهتـر و برتـر تـالش نکنیـد چرا کـه علت 
پیشـرفت انسـان تالش برای رسـیدن و بدسـت 
آوردن نداشته هاسـت امـا آنچه به انسـان آرامش 
می دهد آگاهی از ارزش داشته هاسـت. متاسـفانه 
مـا گاه بـه ارزش چیزهایی که داریـم در زمان از 
دسـت دادن، پـی می بریـم.  درسـت مثـل ارزش 
داشـتن پـدر و مـادر وقتـی از دستشـان داده ایم. 

پـس قـدر کار و شـغل خـود را بدانید.

خالق ها بازی دو سر برد را برای خود و 
سازمان رقم می زنند

کنیـد  و سـعی  باشـید  کار خـالق  در محیـط 
راه هـای نـو و تـازه ای بـرای انجـام کارتـان پیدا 
کنیـد. بدیهـی اسـت کـه بـرای موفقیت بیشـتر 
در کارتـان بایسـتی سـعی کنید خالقیتتـان را در 
مسـیری هدایـت کنیـد که بـا اهداف سـازمانتان 
هماهنـگ باشـد در ایـن صـورت هـم شـما از 
نیـروی خالقـه ی خـود در کارتـان بهـره خواهید 
بـرد و هم سـازمانتان کـه این در نهایت به رشـد 
و ترقـی شـما و سـازماِن شـما خواهـد انجامیـد. 
یکـی از دوسـتانم تعریـف می کـرد کـه" در یک 
موسسـه کارمنـدی داشـته اند کـه بایـد هـر روز 
تعـداد زیـادی نامـه را جمع آوری کـرده و به ثبت 
آدرس پشـت پاکت هـا پرداختـه و همیـن تعـداد 
ایمیـل نیـز ارسـال می کـرده اسـت و یکسـری 
کاِر اداری دیگـر...  ایـن کارمنـد همیشـه به قول 
خودش سـرش شـلوغ بـود، اضافـه کاری می کرد 
منـزل می بـرد؛ خالصـه  بـه  را  و حتـی کارهـا 
ماجرایـی بود تـا اینکه جایـی، کار بهتری برایش 
جور شـد و اسـتعفا داد. نفر بعدی بـا همان حجم 
کاری در تایـم اداری هـم بیکار بـود. فرم هایی را 
آمـاده کـرده بـود کـه تمـام نامه هـا را بر اسـاِس 
آن می نوشـت و آدرس هـا را هـم از قبـل با تهیه 
می گرفـت.  پرینـت  تنهـا  پاکـت  بـرای  فرمـی 
ایمیل هـا را هـم گروهـی می فرسـتاد و مابقـی 
کارهـا را نیـز بـا همیـن شـیوه ها جلـو می بـرد. 
از بخش هـای  امـروز مدیـر یکـی  کارمنـد دوم 

توصیه های مدیر منابع انســانی بیمارســتان رضوی برای شما

ــد خـوب شـدن! برای کارمنـــ راه  شش 
        سعید سامتی



اگـر  قبلـی  کارمنـد  و  اسـت  موسسـه  همـان 
چـه پیشـرفت داشـته امـا پیشـرفِت نـه چنـدان 
محسوسـی! سـعی کنیـد ضمـن خالق بـودن از 
وجـود همـکاران جـوان و خالق نیز بیشـتر بهره 
بگیریـد و بـا این افـراد بیشـتر در تماس باشـید.

خانه برای خانه، کار برای کار
مشـکالت شـخصی یـا بهتر بگویم مشـکالت 
خانـه را بر سـر کار نیاورید و البتـه برعکس. باید 
اعتـراف کنـم کـه انجـام ایـن کار کمی سـخت 
اسـت؛ اما شـدنی اسـت. شـما در منزلتـان نقش 
پـدر، مادر، همسـر، فرزنـد، خواهر یا بـرادر دارید، 
شـما  کار  محیـط  در  شـما  خانـواده ی  اعضـای 
حاضـر نیسـتند و بالطبـع از شـرایط کاری شـما 
آگاهـی ندارنـد؛ پـس بهتر اسـت مشـکالت کار 
را  در محیـط کار نگـه داریـد. همکاران شـما نیز 
از شـرایط خانوادگـی شـما بی اطالعنـد، بنابراین 

در  شـما  مثـال عصبانیـِت  کـه  نـدارد  دلیلـی 
محیـط کار را بعـد از یک مشـاجره خانوادگی 

تحمـل کننـد، در حالی کـه هیچ نقشـی در این 
مشـاجره نداشـته اند!

اولویت با کار است نه احساسات
سـعی کنیـد در کارتـان احساسـات و عواطـف 
را خیلـی دخیـل نکنیـد. در محیـط کار، اولویـت 
اصلـِی شـما باید کار باشـد. شـاید شـما از  یکی 
از همکارانتـان بـه هـر دلیلـی خیلـی خوشـتان 
روی  نبایـد  ایـن  برعکـس.  یـا  و  نمی آیـد 
تصمیمـات کاری اتان اثـر بگذارد. مـالِک ارزش 
افـراد در محیـط کار در وهلـه ی نخسـت مهارت 
و تبحـر آنهاسـت. بنابراین اگـر همکارتان دارای 
علـم و مهـارت بهتـری در زمینه ی کاری اسـت 
درازمـدت  در  بگیریـد.  بهـره  فرصـت  ایـن  از 

همـکاران و دوسـتاِن شـما در محیـِط کاری اتان 
متوجـه خواهنـد شـد کـه شـما در کار بـا کسـی 
و  دوسـتی ها  علی رغـِم  و  نداریـد  شـوخی 
رفاقت هـا قضاوت هـای عادالنـه ای در حیطه ی 

کاری خـود خواهیـد داشـت.
صادق باشید

صـادق باشـید. صداقـت و راسـتگویی صفـت 
و اخـالق پسـندیده ای اسـت کـه وجـودش در 
زندگـی یک فـرد هدیه ی بزرگی بـرای خود او و 

اطرافیانـش خواهد بـود. ارمغاِن صداقت آرامش و 
طیـب خاطر اسـت. صداقت در محیـط کار دارای 
ارزش بسـیار زیـادی اسـت. بـه تجربـه می گویم 
دروغ و تزویـر در کوتـاه  مـدت شـاید منجـر بـه 
رشـد و پیشـرفت افراد شـود امـا این ترقـی، پایا 
نیسـت. چـون شـالوده ی محکمـی نداشـته؛ امـا 
صداقـت حتـی اگـر در کوتاه مدت نفع فـرد را به 
دنبال نداشـته باشـد امـا در درازمدت قطعا رشـد، 
ترقـی و پیشـرفت سـازمانی را بـه دنبـال خواهد 
داشـت. مدیـر شـما وقتی به شـما اعتمـاد خواهد 
کـرد کـه در وهلـه ی نخسـت بـه صداقت شـما 
شـک نداشـته باشـد. اعتمـاد پایـه ی ایجـاد هـر 
رابطـه ای اسـت. پـس بـرای موفقیـت در روابـط 
کاری و رشـد و ترقـی در محیـط کار قبـل از هر 

چیـز صادق باشـید.  
قانونمند و منظم باشید

امـا مهمتریـن عامل موفقیت در کار این اسـت 
کـه قانونمنـد و منظم باشـید.حتی اگـر قانون به 
نفـع شـما نباشـد! بـاور کنید کـه قانون بـد، بهتر 
از بی قانونـی اسـت. بـا تبعیـت از قانـون می توان 
در مسـیر درسـت حرکـت کـرد و بـه دنبـال آن 
ترقـی و پیشـرفت داشـت. در هـر شـغلی کـه 
هسـتید اگـر کارتـان را مطابـق قانـون، ضوابـط 
و مقـررات تعریـف شـده بـرای شـغلتان انجـام 
شـما  بـه  ایـرادی  نمی توانـد  هیچکـس  دهیـد؛ 
بگیـرد. انجـام کار بـه طـور صحیـح، منظـم و 
باعـث  قوانیـن صحیـح  و  مقـررات  اسـاس  بـر 
آرامـش خاطـر و پیشـرفت شـما خواهـد شـد. به 
مـرور درخواهیـد یافـت کـه بـا تعریـف منظـم و 
دقیـق و منطقی بـرای کارهایتان امـور کاری نیز 

سـریع تر انجـام خواهـد شـد.
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توصیه های مدیر منابع انســانی بیمارســتان رضوی برای شما

ــد خـوب شـدن! برای کارمنـــ راه  شش 
        سعید سامتی
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    بـه طـور کلـی تاریخ انتشـار دسـتاوردهای علمـی به قدمت خـوِد علم 
و یـا شـاید بتوانیـم بگوییـم بـه قدمـت تاریـخ بشـر اسـت. در هـر برهه ای 
از زمـان ایـن انتشـار سـبک و سـیاق خـاص خـودش را داشـته اسـت. از 
دیوارنـگاری در غارهـا گرفتـه تـا انتشـار در فضـای مجـازی و الکترونیکی. 
امـا ژورنالیسـم مـدرن عمدتا بعـد از انقـالب صنعتی یعنی چیـزی در حدود 
150 سـال پیـش وارد میدان شـد. بـه تدریـج روزنامه ها و نشـریات فراخور 
نیـاز و تقاضـای مخاطبیـن از عمومی نویسـی و عمومی خوانـی بـه سـوی 
تخصصـی شـدن حرکـت کردنـد و این روند تـا بدانجا جلو رفت کـه امروزه 
نـه تنهـا نشـریات، مجـالت و ژورنال هـای تخصصـی جـای خـود را بیـن 
مخاطبیـن بـاز کرده انـد بلکـه روزنامه هـا نیـز بـه سـمت تخصصـی شـدن 
حرکـت کرده انـد. در ایـن بیـن مجـالت و ژورنال هـای علمـی از جایـگاه 
ویـژه ای برخوردارنـد؛ چـرا کـه در انتقـال علـوم و اطالعـات از سـرعت و 
ایـن  امـروز  سـازمان یافتگی بهـره می برنـد؛ در واقـع  در دنیـای مـدرن 
مجـالت و ژورنال هـا هسـتندکه آخریـن دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی 
را نشـر می دهنـد؛ ایـن موضـوع در زمینـه نشـر دسـتاوردهای حـوزه علوم 
پزشـکی کـه بـه طور مسـتقیم با سـالمت و حیـات افـراد در ارتباط اسـت؛ 
بـه طریـق اولی تری مصـداق دارد. این هـا صحبت های آغازیـن دکترحامی 
اشـرف اسـت که بـرای ورود به موضوع اصلـی گفتگـوی »مروارید« با وی 
کـه بـه معرفـی ژورنـال بین المللـی پزشـکی رضـوی اختصـاص دارد؛ بیان 

اسـت.  کرده 

مجالت علمی در کشور مطابق با اهداف و چشم اندازها رشد نکرده اند
دکتـر اشـرف کـه به عنـوان معـاون سـردبیر ژورنـال بین المللی پزشـکی 
رضـوی فعالیـت می کنـد و بـه تازگـی نیز بـه عنوان سـردبیر مجلـه آلمانی 
cancer press انتخـاب شـده اسـت؛ گریـزی بـه تاریخچـه ژورنالیسـم 

علمـی در ایـران زده و می گویـد: در حقیقـت ژورنالیسـم علمـی در ایـران 
به شـکل مـدرن خـودش تاریخچـه ی طوالنی ای نـدارد. علی رغـم اینکه 
ایـران در سـده های قبـل از حملـه مغـول در زمینـه علمی در دنیـا یکه تاز و 
مرجـع بـود امـا بـه تدریج ایـن موضوع رو بـه افول گـذارد. در حـال حاضر 
بـا جهـش علمـی بعـد از انقـالب اسـالمی هنوز مجـالت علمی کشـور در 
مقایسـه بـا اهـداف و چشـم اندازهای توسـعه علمـی پایدار عقب تـر بوده و 
همـگام بـا اهـداف پیش بینـی شـده حرکـت نکرده انـد. البتـه در سـال های 
اخیـر رشـد کمِی خوبـی در تعـداد مجالِت علمی پزشـکی شـاهد بودیم اما 
کیفیـت مقـاالت و ضریب های اسـتنادی هنوز در مقایسـه بـا مجالت طراز 

اول دنیـا بسـیار پایین اسـت.

یک سرمایه گذاری هوشمندانه
مختـرع برتـر سـال 1390 )از جشـنواره فکـر برتـر( می افزایـد: متاسـفانه 
سـازمان های خصوصـی در ایـران خیلـی تمایل بـه ورود در عرصه پژوهش 
ندارنـد؛ شـاید تـا همیـن دهه هـای اخیـر پژوهـش خیلـی جـدی گرفتـه 
نمی شـد؛ چـرا کـه نـگاه ایـن بـود کـه منفعـت اقتصـادی کمـی در ایـن 
عرصـه وجـود دارد امـا حقیقت این اسـت که برای بیمارسـتانی کـه اهداف 
بین المللـی دارد و داعیـه دار پیشـرو بـودن در حـوزه سـالمت و پزشـکی در 
کشـور و خاورمیانـه اسـت؛ برخـورداری از یـک وجهـه علمـی معتبـر یـک 
سـرمایه گذاری هوشـمندانه اسـت. کـه در نهایت باعـث اعتمادزایی و جذب 

مخاطبـان تخصصـی و غیرتخصصـی خواهد شـد.
ایـن عضـو بنیاد ملـی نخبـگان کشـور و آکادمـی بین المللی دانشـمندان 
جـوان می گویـد: امـروزه اکثـر بیمارسـتان هایی کـه در سـطح بین  المللـی 
مطـرح هسـتند؛ از ژورنال هـای پزشـکی بـه عنـوان شـاهراه معرفـی خـود 
و برقـراری ارتبـاط بهـره می گیرنـد. از ایـن دسـت می تـوان به بیمارسـتان 

گفتگو با معاون سردبیر ژورنال بین المللی پزشکی رضوی

ژورنال هــای  پــزشکی،
با مجامع علمی دنیا ارتباط  ــاهراه  ش
                   تحریریه مروارید
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جان هاپکینـز ، بوسـتون و مای کلینیـک آمریـکا 
کرد.  اشـاره 

ایفای نقشی مهم در ارتقاء علمی دانش 
پزشکی

پنـج  تـا کنـون  وی کـه در کارنامـه ی خـود 
اختـراع ثبـت شـده دارد می افزایـد: ژورنال هـای 
رضـوی  پزشـکی  ژورنـال  جملـه  از  پزشـکی 
بـا توجـه بـه توزیـع آن الیـن، دسترسـی بـاال و 
دیده شـدن در پایگاه هـای علمـی و معتبـر دنیـا 
دنیـا  علمـی  جوامـع  در  می تواننـد  راحتـی  بـه 
نفـوذ کننـد و ویتریـن علمـی موسسـه متبـوع 
خـود باشـند. ژورنـال  رضـوی ایـن امـکان را به 
محافـل  در  کـه  می دهـد  رضـوی  بیمارسـتان 
علمـی ای کـه بـا هیـچ روش تبلیغاتـِی دیگـری 
قابلیـت نفـوذ نـدارد وارد شـده و خـود را مطـرح 
نمایـد. ایـن ژورنـال عالوه بـر جنبه هـای مثبت 
هزینه-اثربخشـی، به ایجاد بسـتر مناسـبی برای 
گـردآوری و انتشـار دسـتاوردهای پژوهشـی در 
باالتریـن کیفیـت از اقصـی نقـاط جهـان بـدل 
ارتقـاء علمـی  شـده اسـت و نقـش مهمـی در 

دانـش پزشـکی در کشـور خواهـد داشـت. 

اقدامی پیشروانه
مقالـه   30 از  بیـش  خـود  کـه  اشـرف  دکتـر 
سـطح  ژورنال هـای  در  شـده  منتشـر  پزشـکی 
یـک و دو بین المللـی دارد؛ می گویـد: بـا توجـه 
بـه سیاسـت های کالن کشـور در حـوزه  اقتصـاد 
دانش بنیـان و سـند چشـم انداز 1404 در کشـور 
دسـتاوردهای  و جـذب  تولیـد  بـر  کـه همگـی 
علمـی تکیـه و تاکیـد دارند انتشـار یـک ژورنال 
بین المللـی در ایـن سـطح در یک مرکـز درمانی 
خصوصـی اقدامـی موثـر اسـت کـه بـا توجـه به 
فضـای علمـی موجـود در کشـور بـه ویـژه در 
بحـث ژورنالیسـم پزشـکی باید اعتـراف کرد که 

یـک اقـدام پیشـروانه نیـز محسـوب می شـود.
وی کـه بـه عنـوان معـاون سـردبیر ژورنـال 
 American حـالل احمر ایـران و ادیتور علمـی
  journal of sciences and medicinc

نیـز فعالیـت دارد؛  بـا اشـاره بـه اینکـه در ایران 
اغلـب ژورنال هـا و مجـالت علمـی وابسـته بـه 
دانشـگاه ها مراکـز دولتـی هسـتند و مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم از بودجـه عمومـی ارتـزاق می کنند؛ 
می گویـد: جـای خالـی ورود مراکـز خصوصی در 
حـوزه ژورنال هـا و مجـالت پزشـکی بـه وضوح 
احسـاس می شـود و همـان طور که اشـاره کردم 
بیمارسـتان رضـوی بـا نگاهی هوشـمندانه خیلی 

مفیـد و موثـر وارد ایـن گود شـده اسـت. 

ژورنال رضوی داری سطح اعتبار و 
استناد باالیی است

وی بـه نقـش مجـالت علمـی بـه ویـژه در 
حـوزه علـوم پزشـکی در اعتبـار بخشـیدن بـه 
دسـتاوردهای علمـی و اهمیـت اسـتناد مطالـب 
ببینیـد  می افزایـد:  و  کـرده  اشـاره  ژورنال هـا 
قابلیـت  بایـد  پزشـکی  مجـالت  و  ژورنال هـا 
محسـوب  معتبـر  اال  و  باشـند  داشـته  اسـتناد 
نمی شـوند بـه ایـن معنـی کـه یـک فرد شـاغل 
اصـول  بـه  مسـلط  البتـه  و  پزشـکی  حـوزه  در 
پزشـکی مبتنـی بـر شـواهد بتوانـد بـر اسـاس 
مطالـب منـدرج در ژورنال پزشـکی رضوی برای 
بیمـارش اقـدام درمانـی  را انجـام دهـد؛ کـه در 
مطلـِب  بـه  اسـتناد  وی  از  بازخواسـت  صـورت 
منتشـر شـده در ژورنـال رضـوی برایـش کافـی 
خواهـد بـود. به همیـن خاطر رسـیدن بـه چنین 
سـطح اعتبـار و اسـتنادی نیازمنـد بهره منـدی از 
نظـام علمـی، بررسـی و داوری مقـاالت اسـت. 
ژورنـال رضـوی در حـال حاضـر  دارای چنیـن 

سـطح اسـتنادی اسـت.

هفت شماره، هر سه ماه یک بار
دانشـجوی نمونـه کشـور در سـال 89 ادامـه 
می دهـد: مقـاالت رسـیده بـه ژورنـال رضـوی 
در چهـار سـطِح سـردبیر، ادیتـور علمـی، ادیتـور 
تکنیـکال و زبانی و سـطح داوران علمی بررسـی 
می شـوند. بـه طـور متوسـط هـر مقالـه بیـش از 
پنـج بار برای رسـیدن بـه تصمیم نهایـی داوری 
می شـود و در صـورت اخـذ همـه ی تاییدیه هـا 
مراحـل درج در ژورنـال را طـی می کنـد. باعـث 
افتخـار اسـت کـه عـرض کنـم تـا کنـون بـه 
ایـن طریـق هفـت شـماره از ژورنـال بین المللی 
رضـوی بـه زبان انگلیسـی و با تواتر سـه ماهه و 
با متوسـط انتشـار هشـت و نیـم مقالـه علمی در 

هر شـماره، منتشـر شـده اسـت. 

همه چیز از دو سال پیش شروع شد
وی مختصـری از نحـوه شـکل گیری ژورنـال 
پزشـکی رضـوی می گویـد و توضیـح می دهـد: 
حـدود دو سـال پیـش مامـور بـه طراحـی و راه 
انـدازی ژورنـال شـدم. یـک فـاز مطالعاتی شـش 
ماهه طی شـد  و سـردبیر، هیـات تحریریه، ادیتور 
تخصصـی، پاپلیشـر علمی بـه همراه یـک برنامه 
هشـت سـاله بـرای ژورنـال رضـوی مشـخص 
و تدویـن شـد. در حـال حاضـر نسـخه آن الیـن، 
ژورنـال بیـن المللـی پزشـکی رضوی در سـاعت 

12 آخریـن روز دومیـن ماه میـالدی در هر فصل، 
منتشـر می شـود و نسـخه چاپـی آن نیـز دو هفته 
بعـد منتشـر شـده و در اختیـار مخاطبـان قـرار 
می گیـرد. دریافـت مقـاالت در ژورنـال رضـوی 
آدرس  بـه  مجلـه  وب سـایت  طریـق  از  صرفـا 
http://razavijournal.com  صـورت گرفتـه و 

تمام فرآیند داوری و بررسـی مقاالت نیز در بسـتر 
مجـازی انجام می گیـرد، لذا بسـیاری از داوران  و 
ادیتورهـای ژورنـال از فواصـل دور مثـل آمریـکا، 
انگلسـتان، آلمـان، هلنـد، امـارات متحـده عربی، 
مالـزی، ایتالیـا، اسـپانیا و... بـا ما همـکاری دارند. 

ژونال رضوی مورد تایید یونسکو
وی در پایـان از توفیق ژورنال پزشـکی رضوی 
در سـطح بین المللـی می گویـد و می افزایـد: در 
حـال حاضـر ایـن ژورنـال در سـطح بین المللـی 
شـناخته شـده اسـت و حتـی جزو مجـالت مورد 
تاییـد یونسـکو اسـت. بـا ایـن حـال راه درازی 
بـرای  مـا  نخسـت  اولویـت  اسـت.  پیـش  در 
افزایـش دیده شـدن  آینـده  در  ژورنـال رضـوی 
)visibility( و سـپس افزایـش ضریب اسـتنادی 

ارتبـاط  ایـن  خـب  کـه  اسـت  مجلـه  مقـاالت 
مسـتقیمی بـا افزایـش کیفیـت مقـاالت و دامنه 
توزیـع نشـریه دارد. اولویـت بعـدی افزایش تواتر 
و شـمارگان نشـریه و حرکـت به سـمت ماهنامه 
شـدن اسـت. در نهایـت بـه دنبـال عقـد تفاهـم 
نامـه ژورنال رضوی بـا مجامع معتبـر و تراز اول 

علمـی دنیا هسـتیم. 
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اولیـن تصویـری که هـر شـخص در ذهن خود 
نسـبت بـه ایـن مـکان دارد، فضایـی اسـت مملو 
از کتـاب. در کتابخانه هـای امـروزی دسـتیابی به 
اطالعـات غیر از کتاب، از طریق منابع الکترونیک 
و دنیـای بی حـد و مـرز اینترنت امکان پذیر اسـت. 
پس بهتر اسـت تصویـر کتابخانـه را در ذهن خود 
ویرایـش کـرده و آن را بـه مرکـز اطالع رسـانی 
تغییـر شـکل دهیـم چـرا کـه بـه تبـع آن عنوان 
ایـن رشـته هـم از سـال 1391 از کتابـداری بـه 
علـم اطالعـات و دانش شناسـی تغییـر نـام یافته 
اسـت. از آنجائی کـه هـدف اصلـی کتابخانه هـای 
برنامه هـای  و  اهـداف  از  حمایـت  تخصصـی 
سـازمان مـادر اسـت، هـدف از راه انـدازی یـک 
کتابخانـه بیمارسـتانی تامیـن منابـع تخصصی در 
راسـتای به روزرسـانی دانـش پزشـکان و پرسـنل 
بیمارسـتان  کتابخانـه  در  اسـت.  سـازمان  ایـن 

اهمیـت فرهنـگ مطالعـه و  بـه دلیـل  رضـوی 
کتابخوانـی نـزد ریاسـت محتـرم و مدیران ارشـد 
بیمارسـتان، بخشـی از مجموعه بـه کتب عمومی 
دوسـتداران  خوشـبختانه  کـه  یافتـه  اختصـاص 

کتـاب در ایـن سـازمان بسـیارند.

نگاهی اجمالی به مجموعه
کتابخانـه مـا بـا حمایت های بی شـائبه ریاسـت  
 622 انـدازه  بـه  وسـیع  فضایـی  در  بیمارسـتان 
مترمربـع مطابق با اسـتانداردهای روز و با طراحی 
مـدرن و بی نظیـر در طبقـه منهـای یـک فـاز 2  

بیمارسـتان واقع شـده اسـت. 
 بـا توجـه بـه جـوان بـودن و عمـر 9 سـاله این 
واحـد در بیمارسـتان رضوی، مجموعـه ای بالغ بر 
کتـاب التیـِن تخصصـی، 3900  نسـخه   1250
نسـخه کتـاب فارسـی تخصصـی، 1550 نسـخه 

کتـاب عمومـی، 1250 حلقه منبـع الکترونیک به 
عالوه اشـتراک سـاالنه مجالت التین تخصصی 
معتبـر و فارسـی و تعدادی پایان نامـه را در اختیار 
1250 عضـو معتبر اعم از پزشـکان و پرسـنل این 

مرکز قرار داده اسـت. 
کتابخانــه همــه روزه بــه جــز روزهــای تعطیــل 
از ســاعت 7 صبــح لغایــت 7:30 عصــر پذیــرای 
علــم  کارشناســان  اســت.  مراجعه کننــدگان 
ــن  ــه ای ــدت ب ــه ش ــد ب ــن واح ــات در ای اطالع
ــه منظــور  ــد، هــر شــخصی کــه ب اصــل معتقدن
افزایــش آگاهــی خــود وارد ایــن فضــا می شــود 
ــی از در  ــات دریافت ــت از خدم ــد رضای ــا لبخن ب
ــرد.  ــه خــارج شــده و نتیجــه مثبــت بگی کتابخان
متقاضیــان جهــت عضویــت بــا تکمیــل فــرم بــه 
صــورت رایــگان از خدمــات ایــن واحــد اســتفاده 
می کننــد و جهــت امانــت منابــع می تواننــد ســه 

آدم  هـر  نیسـت!  خـوب  مـا  کشـور  در  کتـاب  حـال     
فرهیختـه ای وقتـی آمارهـای منتشـره در بـاب نشـر و 
توزیـع کتـاب و کتابخوانی در ایران را می شـنود متاسـف 
و غمگیـن می شـود. امـا بـا این همه هنوز هسـتند کسـانی 
کـه پرچـم کتـاب و کتابخوانـی را بـاال نگـه دارنـد. یکی از 
مکان هایـی که نسـبت بـه این موضـوع توجه کرده اسـت؛ 
بیمارسـتان رضوی اسـت. ایـن بیمارسـتان بـا راه اندازی 
یـک کتابخانـه ی مدرن بـا تکیه بـر ارائه مجموعـه ای غنی 
از منابـع اطالعاتی در حوزه ی بهداشـت و درمـان از دیماه 

سـال 1384، فعالیـت خـود را آغاز کرده اسـت؛ ایـن را الهه 
اصـالح مسـئول کتابخانـه بیمارسـتان رضـوی می گوید. 
وی کـه از سـال 85 به قول خـودش در ایـن کتابخانه منزل 
کرده، با عشـق و عالقـه ی خاصـی از کارش و کتابخانه ای 
کـه درآن کار می  کنـد؛ صحبـت می کنـد. بـه روایـت او و 
بـه َقـدِ چنـد ورق همـراه کتابخانـه ی بیمارسـتان رضوی 

باشید.
جهان را چو باران به بایستگي

روان را چو دانش به شایستگي

Library
به َقدِ چند ورق همراه با کتابخانه ی بیمارستان رضوی 

این کتابخانه، مثـــال زدنی است!
الهه اصاح : کارشناس ارشد علم اطاعات و دانش شناسی



مــدرک بــه مــدت ده روز بــه امانــت ببرنــد. شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن 
ــدارک  ــداد م ــتفاده و تع ــدت اس ــه در م ــم ک ــان" ســعی کرده ای ــداری "رانگانات ــم کتاب ــن پدرعل قوانی
امانتــی بــر اســاس نیــاز اعضــاء و رعایــت حقــوق دیگــران انعطــاف داشــته باشــیم.  عــاوه بــر ایــن 
کتابخانــه بیمارســتان رضــوی بــه فرزنــدان بــاالی 17 ســال پرســنل، دانشــجویان پزشــکی و پزشــکان 

ــه خدمــت مــی کنــد. ــه کارت نظــام پزشــکی ارائ ــا ارائ ) خــارج از بیمارســتان ( ب

ارائه خدمات به صورت غیرحضوری
   عـاوه بـر مراجعه کننـدگان حضـوری، متقاضیان بـه صورت غیرحضـوری هم می تواننـد از خدمات 
ایـن واحـد بهره منـد شـوند. کتابخانـه بـا در نظرگرفتـن مشـغله کاری پزشـکان و پرسـنل بیمارسـتان 
پاسـخگوی غیرحضـورِی درخواسـت ها از طریـق تلفـن، ایمیل و یا از طریق شـبکه داخلـی MIS جهت 
تمدیـد مدارک، جسـتجوی تخصصـی و راهنمایی های الزم در جهت پیشـبرد علم و آگاهی افراد اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت کارشناسـان این واحـد وقت زیـادی را جهت پاسـخگویی بـه این نوع درخواسـت ها 
صـرف می کننـد. از جملـه فعالیت هـای ویـژه در کتابخانـه تهیـه و طراحـی خبرنامه هـای تخصصـی، 
بروشـورهای آموزشـی در ارتبـاط بـا معرفـی پایگاه هـا، آمـوزش  نرم افزارهـای کاربـردی و... اسـت کـه 
عاقه منـدان می تواننـد نسـخه چاپـی آن را از کتابخانـه دریافـت و بـه نسـخه الکترونیـک آن از طریق 
صفحـه کتابخانـه در پورتـال داخلـی دسترسـی پیـدا کننـد. صفحـه کتابخانـه در پورتال داخلـی حاوی 

اطاعـات بـه روز و جامـع در مـورد این واحد اسـت.

خدمات فنی
کتابخانـه بیمارسـتان رضـوی به صورت کاما مسـتقل به عرضـه خدمات مربوط به مجموعه سـازی، 
فهرست نویسـی و رده بنـدی و آماده سـازی منابـع مـی پـردازد و هـر سـاله جهـت تهیـه منابـع در 

نمایشـگاه های بین المللـی کتـاب تهـران و مشـهد حضـور فعـال دارد.
   SDI  -  Selective Dissemination Information خدمات آگاهی رسانی جاری

کتابخانـه در اقدامـی بـه منظـور بـه روزرسـانی دانش تخصصـی اعضاء و براسـاس تکمیـل فرم های 
طراحـی شـده بـه نام ایمیـل الرت کـه متقاضیـان آن را تکمیـل می کننـد در پایگاه هـای pubmed و 
Science direct بـه صـورت رایـگان ثبـت نـام و ایجاد الرت می کنـد تا فرد از طریـق بازکردن ایمیل 
شـخصی بـه عناویـن جدیدترین مقـاالت التین در حـوزه تخصصی خـود، به صورت دوره ای دسترسـی 
و در صـورت نیـاز بـه متـن کامـل مقالـه از طریـق مراجعه حضـوری و یا غیرحضـوری بـه کتابخانه آن 

را دریافـت کند.

) gigalib.org ( کتابخانه دیجیتال گیگالیب
بـا توجـه بـه اشـتراک کتابخانـه دیجیتال گیگالیـب ، درصـد باالیی از نیازهـای اطاعاتی پزشـکان و 
دیگـر اعضاء کتابخانه برطرف شـده اسـت. متقاضیـان متن کامل مقاالت و کتب الکترونیک درخواسـت 
خـود را بـه صـورت حضـوری و غیرحضـوری به کتابـداران اعـام و در کمترین زمان دریافـت می کنند.

سالن مطالعه
فضایـی وسـیع و مجـزا از مخـزن و بخش هـای کتابخانه بـا طراحی زیبـا و اسـتاندارد، دارای میزهایی 
مجهـز بـه چـراغ مطالعـه و وسـیله ای بـه نـام کتابیـار بـه منظـور رعایـت اصـول ارگونومیـک، دارای 

نورمناسـب و تهویـه مطبـوع،  بـه عنـوان سـالن مطالعـه در نظر گرفته شـده اسـت.

ذکر برخی از امکانات و ویژگی های کتابخانه پزشکی رضوی
-  طبقه بنـدی منابـع تخصصـی بر اسـاس اسـتاندارد جهانی کتابخانه ملی پزشـکی آمریـکا )NIM( و 

)LC(منابـع عمومی بر اسـاس اسـتاندارد جهانی کتابخانـه ملی کنگـره آمریکا
Digilib مجهز به آخرین نگارش نرم افزار کتابخانه ای  -

-  مجموعـه ای شـامل جدیدتریـن منابـع مرجـع در تمـام حوزه هـای تخصصی پزشـکی)به صورت 
چاپـی و الکترونیکی(

-  اشتراک معتبرترین ژورنال های تخصصی به زبان اصلی در رشته های مختلف پزشکی 
-  مجهز به پنل پیام کوتاه جهت اطاع رسانی موثر به اعضاء

-  دارای بخش اینترنت و اطاع رسانی شامل هشت دستگاه کامپیوتر به همراه اینترنت پرسرعت
-  مجهز به اینترنت وایرلس رایگان

EM مجهز به سیستم امنیتی  -
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   به مسـافرت افـراد از محل دائم زندگي خود جهـت حفظ، بهبود 

یـا حصـول مجدد سـالمت جسـمي و ذهني فـرد به مدتـي بیش از 

24 سـاعت و کمتـر از یـک سـال گردشـگري سـالمت می گوینـد. 

بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضـوی یکـی از مراکز درمانی کشـور 

اسـت کـه در حـوزه گردشـگری سـالمت موثـر و پرقـدرت ظاهـر 

شـده اسـت. کیفیت بـاال و بی نظیِر خدمات پزشـکی ارائه شـده در 

ایـن بیمارسـتان بـه همراه قیمـت تمام شـده ی مناسـب، دو عامل 

اساسـی در جـذب بیمـاران خارجی بوده اسـت.

بیمارسـتان رضـوی همچنیـن در جهت ارتقاء سـطح کیفی و دسـتیابی به 

اسـتانداردهای بین المللـی، در زمینـه گردشـگری سـالمت، موفـق بـه اخذ 

مهمتریـن و باسـابقه ترین مجـوز رسـمی بیمارسـتانی یعنـی گواهینامه بین 

المللـی کانـادا ACI  شـده اسـت. از دیگـر گواهی هـای اخـذ شـده توسـط 

بیمارسـتان در ایـن زمینـه می تـوان بـه TEMOS  اشـاره کرد که توسـط 

کشـور آلمـان و در راسـتای حفـظ و ارتقای خدمات ارائه شـده بـه بیمارانی 

کـه قصـد مـداوای خـود در خـارج از کشـور مبـدا را دارند، صادر می شـود.

راهـکاری کـه در سـایر کشـورهای موفق در زمینه گردشـگری سـالمت 

اندیشـیده شـده اسـت، ایجـاد و راه انـدازی دپارتمـان پذیرش بیمـاران بین 

الملـل )IPD( در بیمارسـتان اسـت کـه بـه عنوان یـک راهکار مناسـب در 

سـطح بیـن المللـی مـورد پذیرش و تاییـد قرار گرفته اسـت. عـالوه بر این 

اداره گردشـگری سـالمت وزارت بهداشت از ابتدای سـال 93 تمامی مراکز 

ارائـه کننـده خدمـات درمانـی را موظـف کرده در صـورت پذیـرش بیماران 

خارجـی، دپارتمـان پذیـرش بیماران بیـن الملـل )IPD( را در مرکز درمانی 
نمایند. ایجـاد  خود 

بیمارسـتان رضـوی بـا پشـتوانه چهار سـال برگـزاری کنگره بیـن المللی 

گردشـگری سـالمت کشـورهای اسـالمی و میزبانـی بیمـاران خارجـی از 

مدتهـا پیـش بـه عنـوان یک بیمارسـتان پیشـرو ایـن الگـو را پیاده سـازی 

کـرده اسـت. این هـا صحبت هـای آغازیـن دکتـر سـعید هاشـم زاده، مدیـر 

عامـل بیمارسـتان رضـوی اسـت. وی در گفتگویـی کوتـاه در خصـوِص 
IPD می گویـد:  بخـِش 

ارتبـاط   IPD (International Patient Department( واقـع  در 

بیمارسـتان بـا بیماران خارجـی از اولین تماس تا دریافـت درمان و مراجعت 

بـه وطـن و دریافـت مراقبت هـای پـس از عمـل را فراهـم می سـازد.

وی بـه فعالیت هـای کمیتـه IPD اشـاره کـرده و می گویـد:  ایـن کمیتـه 

12 نفـره وظیفـه سیاسـتگزاری و تدوین اهداف بیمارسـتان در زمینه درمان 
بیمـاران بیـن الملل را بر عهـده دارد .

بـا  هماهنگـی  می گویـد:   IPD کارشناسـان  وظایـف  توضیـح  در  وی 

پذیـرش جهـت بسـتری بیمـار، هماهنگـی با پزشـک IPD جهـت ویزیت 

اول و تعییـن پزشـک پذیـرش دهنـده، هماهنگـی بـا واحـد ترخیص جهت 

بـرآورد هزینـه درمـان، هماهنگی با شـرکت تسـهیلگر، هماهنگـی با واحد 

تکریـم جهـت چگونگـی اسـتقبال از بیمـار و همراهیـان وی ، هماهنگـی 

بـا گـروه تسـهیلگر جهـت پیگیـری بیمـاران و نیز ارائـه بهتر خدمـات غیر 
پزشـکی از جملـه وظایـف کارشناسـاِن ایـن بخش اسـت.

وی ادامـه می دهـد: مسـئول پیگیـری کلیـه خدمـات درمانـی مرتبـط بـا 

بیمـار بسـتری شـده از طریـق دپارتمـان بیمـاران بین الملـل بـه عهـده ی 

پزشـک IPD اسـت. دکتـر هاشـم زاده در رابطـه با نحـوه پذیـرش بیماران 

بیـن الملـل بیـان می کنـد: بیمـاران بیـن الملـل به چنـد صـورت از طریق 

بیمارسـتان پذیرش می شـوند ،  نخسـت ، پذیرش توسـط شرکت تسهیلگر 

طـرف قـرارداد بـا بیمارسـتان، به صورت مسـتقیم توسـط یکی از آشـنایان 

بیمارستان رضوی طالیه دار گردشـگری سالمت
قربانی فاطمــه 
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شـده از طریـق دپارتمـان بیمـاران بیـن الملـل ارائـه خدمـات در خـارج از می گویـد: جهـت ارائه سـریع تر و بـا کیفیت تر خدمـات به بیمـاران پذیرش وی در خصـوِص خدمـات خـارج از نوبـت )Fast TrackServices)طـرف قـرارداد مـورد پذیـرش و پیگیـری قـرار  دهد.بیمـاران بیـن الملل سـعی می کند بیماران را توسـط شـرکتهای تسـهیلگر وی می افزایـد: بیمارسـتان رضـوی بـه منظـور ارائـه بهتـر خدمـات بـه پذیـرش بیمـار به صـورت مسـتقیم از طریق فضـای مجـازی و نظایر آن . بیمـار در ایـران یـا افـراد واسـطه و بـدون هماهنگـی قبلـی و در نهایـت 
بسـیاری از نمایشـگاه هایـی که در کشـور برگزار می شـود؛ در دسـتور کار خارجـی در زمینـه گردشـگری سـالمت از جملـه شـرکت در کنگـره هـا و خارجـی اقـدام می کنـد در ایـن راسـتا حضـور در اتفاقـات مهـم داخلـی و خدمـات ارائـه شـده در ایـن بیمارسـتان اسـت نسـبت بـه جـذِب بیمارانـی بـه روش هـای مختلـف کـه مهمتریـن آن تبلیـغ بـر روِی نـوع و کیفیـِت دکتـر هاشـم زاده اضافـه می کنـد: بیمارسـتان رضـوی از طریـق تبلیغات نوبت بنـدی معمـول نیـز صـورت می گیـرد.

از طریـق آن بـا پزشـک دپارتمـان ارتبـاط برقـرار کنـد، شـماره تمـاس و تسـهلیگر همکار با بیمارسـتان، شـماره تماسـی که بتوان 24 سـاعته بیمار امکانـات درمانـی بیمارسـتان، رزومـه پزشـکان بیمارسـتان، شـرکت های ایـن سـایت شـامل اطالعاتـی از جملـه مشـخصات جغرافیایی بیمارسـتان، وی در رابطـه بـا سـایت اینترنتـی دپارتمان بیمـاران بین المللـی می گوید:  واحـد IPD قـرار دارد.
اسـت. اینترنتی  بـر باالترین سـطح خدمـات درمانـی، جاذبه هـای تاریخی و طبیعـی ایران، وی در خصـوِص سـایر جاذبه هـای گردشـگری ایـران می گویـد: عـالوه آدرس 

گردشـگری سـالمت جـزء اولیـن بیمارسـتان هایی اسـت کـه در مشـهد وی ادامـه می دهد:خوشـبختانه بیمارسـتان رضـوی بـه عنـوان مقصـد آن حضـرت در بیمارسـتانی کـه متعلـق به آن امـام همام اسـت؛ می جویند. عنـوان بخشـی از ایـن زائریـن، آرامش خـود را در مشـهد و در کنـار بارگاه بـه خـود جـذب می کنـد. مسـلمانان نیازمنـد بـه خدمـات درمانـی نیـز بـه حـرم مطهـر امـام هشـتم)ع( در مشـهد هر سـاله میلیون هـا زائر شـیفته را آنهـا بـارگاه منـور امـام هشـتم، حضـرت امام رضـا )ع( اشـاره کـرد. وجود بیشـماری همچـون آرامـگاه عطار، آرامـگاه خیام نیشـابوری و بیش از همه فردوسـی، مـوزه و بـاغ نـادری، شـهر باسـتانی نیشـابور بـا آثـار تاریخـی را در دل خـود جـای داده اسـت کـه از آن میـان مـی تـوان بـه آرامـگاه مهمـی از تاریـخ و فرهنـگ ایـران، نمونه هـای جذابـی از ایـن دیدنی هـا می کنـد. وی می افزایـد: اسـتان خراسـان و شـهر مشـهد بـه عنـوان بخش بیمـاران خارجـی را بـرای داشـتن یـک دوره نقاهـت آرام در ایران تشـویق 
افغانسـتان بوده اسـت . آمار بیمارسـتان سـاالنه رشـد بیش از 20 درصدی بیشـترین تعداد بیماران،به ترتیب بیشـتر از کشـورهای ترکمنسـتان،عراق و زمینـه ارائـه داد اعم از بیماران بسـتری و سـرپایی،حدود 8300 سـرویس و دکتـر هاشـم زاده می گویـد: آمـاری کـه در سـال 93 مـی تـوان در ایـن سـاختار IPD را تشـکیل داده اسـت.

گـذار سـاز و کاری جدیـد و در خـور شـأن و منزلت کشـور عزیزمان باشـد.وی در پایـان می گویـد: امیـدوارم عملکـرد تیـم مـا در بیمارسـتان بنیـان را در ایـن زمینه نشـان مـی دهد.
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     کنفرانـس علمـی اصول فرزندپـروری در لجبازی کودکان 28 فروردین ماه از سـوی 
بیمارسـتان فوق تخصصی رضـوی برگزار شـد. در این کنفرانس یک روزه اسـاتید حوزه 
و دانشـگاه بـه تبییـن اصول علمـی و دینـی در فرزندپروری و نحـوه ی رفتـار در مقابله با 
کـودکان و نوجوانـان لجبـاز پرداختنـد. دکتر پیمان هاشـمیان فوق تخصص روانپزشـکی 
کـودک و نوجـوان و عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد در ایـن کنفرانس 
در خصـوص تـک فرزنـدی گفـت: نـوع تربیت و حمایـت والدین اسـت که باعـث ایجاد 
تفـاوت میـان کودکان می شـود؛ به این معنی که اگر والدین در مسـیر درسـت و مناسـب 
فرزنـد خـود را تربیـت کنند بین یک یـا چند فرزند داشـتن تفـاوت چندانی وجـود ندارد 
و کـودکان در هـر دو صـورت افراد موفقـی در آینده خواهنـد بود اما والدین بی مسـئولیت 
و دارای مشـکالِت مختلـف قـدر مسـلم چـه یـک فرزنـد داشـته باشـند چه چنـد فرزند 
نخواهنـد توانسـت افـراد موفقـی را بـه جامعه تحویـل دهنـد. در هر حال بدیهی اسـت 
کـه والدینـی کـه توانایی تربیـت و حمایت مناسـب فرزنـدان را دارند؛ بهتر اسـت که به 

جـای داشـتِن یـک فرزند موفـق چند فرزند موفق داشـته باشـند. 

برگرفته از کنفرانس علمی اصول فرزندپروري در لجبازي کودکان 

هفت سال نخست زندگی،
مهم ترین سال های زندگی کودک

تحریریه مروارید
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ژنتیک، خانواده، محیط
وی در ادامـه در رابطـه بـا عوامل شـکل گیری 
خانـواده  ژنتیـک،  گفـت:  کـودکان  در  رفتـار 
کـودك  در  رفتـار  شـکل گیری  در  محیـط  و 
اثرگذارنـد؛ نقـش خانـواده در ایـن میـان بسـیار 
پررنـگ اسـت. بـه طـوری کـه کودکانـی کـه 
دارای سرشـت سـخت هسـتند اگر در سـال های 
نخسـت زندگـی بـا حمایِت درسـت والدیـن و در 
شـرایط خانوادگـِی مناسـبی قـرار گیرنـد دارای 
مشـکالت کمتـری خواهند بود. وی هفت سـال 
نخسـت زندگـی کـودك را کـه بیشـتر در محیط 
افـزود:  و  خوانـد  مهـم  می شـود  سـپری  خانـه 
مسـیر  در  سـال  هفـت  ایـن  در  کـه  کودکانـی 
درسـت تربیت شـده باشـند در برخـورد با محیط 
مدرسـه، اجتمـاع و رسـانه ها دچـار آسـیب های 
کمتـری خواهنـد شـد. وی در ادامـه بـه توضیح 
رابطـه  ی درسـت در خانـواده پرداخـت و افـزود: 
رابطـه میـان والدین بایسـتی قوی تـر از رابطه ی 

والدیـن و فرزنـدان باشـد. 

ارتباط عاطفی زن و شوهر قوی تر از 
والد و فرزند

در الگـوی اسـتاندارد یـک خانواده سـالم رابطه 
میـان مـادر و پـدر بـا سـه خـط تعریف می شـود 
و رابطـه میـان والدیـن و فرزنـد یـا فرزنـدان بـا 
دو خـط تعریـف می شـود. ایـن بدان معنی اسـت 
کـه بایـد زن و مـرد در وهلـه ی نخسـت ارتبـاط 
داشـته  یکدیگـر  بـا  قوی تـری  بسـیار  عاطفـِی 
باشـند تـا بتواننـد ارتبـاط درسـتی با فرزندشـان 
آن هـا  در  کـه  خانواده هایـی  سـازند.  برقـرار 
فرزند محـوری وجـود دارد و پـدر و مـادر همـه ی 
فرزندشـان  پـای  بـه  را  خـود  و عشـق  عالقـه 
می ریزنـد همـراه بـا بـزرگ شـدن فرزنـد دچـار 

مشـکالت فراوانـی خواهنـد شـد.
وی در ادامـه بـه موضوع تربیـت ویژه برای هر 
فرزنـد اشـاره کـرد و گفـت: هـر فرد با سرشـتی 
نیـز  تربیتـش  بایـد  و  می شـود  متولـد  خـاص 
متناسـب بـا سرشـت خـودش باشـد لـذا انتخاب 
یـک شـیوه ی تربیتی بـرای همه ی فرزنـدان راه 
درسـتی نیسـت. بلکـه باید بر اسـاس تفاوت های 
موجـود میـان فرزنـدان سـعی کـرد از روش های 
فرزنـد  بـا سرشـت هـر  متناسـب  امـا  مختلـف 

کرد. اسـتفاده 
در  لجبـازی  بـروز  سـنین  خصـوص  در  وی 
سـنی  محـدوده  دو  لجبـازی  گفـت:  کـودکان 
طبیعـی دارد کـه در کـودکان بیـن سـنین 2 تا 5 
سـال و نوجوانـان معمـوال 11 تـا 20 سـال بروز 
می کنـد. ایـن دو محـدوده ی سـنی محـدوده ای 
اسـت که کـودکان ونوجوانان به صـورت طبیعی 
سـعی دارنـد کـه بـه اسـتقالل بیشـتری دسـت 
پیـدا کننـد؛ والدیـن بایـد بـا درك شـرایط ویـژه 
در کـودك و نوجوان نسـبت به هدایـت و تربیت 

درسـت فرزنـد خـود اقـدام کنند.

حداقل نیم ساعت با کودکتان بازی کنید
در ایـن کنفرانـس علمـی دکتر منصـوره میرزاده، روانپزشـک و دسـتیار فوق تخصصی روانپزشـکی 
نوجوانـان در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، بـه بیـان موضـوع برقـراری ارتبـاط موثـر بـا کـودك 
پرداخـت. وی پایـه و اسـاس فرزندپـروری را ارتبـاط موثر دانسـت و گفت: احترام گذاشـتن به کودك، 
غرنـزدن و مسـخره نکـردن، گذشـتن از خطاهای جزئـی، اختصاص زمان هـای مکرِر کوتـاه مدت اما 

بـا کیفیـت در برقـراری ارتبـاط موثـر با کودك بسـیار مهم اسـت. 
وی بـازی بـا کـودك را مهـم دانسـت و افـزود: اینکه فکـر کنیم کودك چـون با همسـاالنش بازی 
می کنـد نیـازی بـه بـازی بـا والدیـن نـدارد تصـور غلطـی اسـت. کـودك بایـد طـی روز حداقـل نیم 
سـاعت بـا پـدر و مـادر خـود بـازی کنـد. در ایـن بازی ها بـه فرزند خـود اجـازه رهبری دهید و سـعی 
کنیـد مفاهیمـی را کـه ممکـن اسـت نتوانیـد از راه هـای دیگـر بـه کودکتان آمـوزش دهیـد از طریق 

بازی هـای مفـرح و مـورد عالقـه ی کـودك بـه او منتقـل کنید.

صحبت با کودکتان را با سوال شروع نکنید
دکتـر میـرزاده ادامـه داد: صحبـت کـردن بـا کـودك یکـی از مهم ترین عوامـل شـکل گیری رابطه 
سـالم پـدر و مـادر بـا فرزنـد اسـت؛  هنگام صحبـت کردن بـا فرزندتان سـعی کنیـد روبـروی او قرار 
گیریـد و صورتتـان را مقابـل صـورت او قـرار دهیـد. اجـازه بدهیـد حرف هایـش را بـه زبـان کودکانه 
خـود منتقـل کنـد حیـن صحبت با او سـعی نکنیـد جمالت یـا کلمات غلطـی را که می گویـد اصالح 
کنیـد. صحبـت بـا کودکتان را با سـوال شـروع نکنید. شـما نیـز از خودتـان و اتفاقـات دور و برتان به 
صـورت مختصـر و در حـد فهـم او برایـش تعریـف کنیـد و سـعی کنیـد مکالمه تـان یـک مکالمه دو 

طرفـه و موثر باشـد.

ریشه یابی علت رفتار غلط در کودک مهم است
وی در بخشـی دیگـر بـه موضوع تنبیـه کودکان پرداخت و گفـت: در مورد تنبیه توجـه به یک نکته 
ضـروری اسـت و آن اینکـه علـت بـروز رفتار غلط در کودك چیسـت؟ ریشـه یابی و سـعی در برطرف 
سـاختِن عوامـِل شـکل گیری رفتـار غلـط در کـودك بسـیار مهم اسـت. امـا شـرایط تنبیه کـودك را 
مـی تـوان در چهـار مورد خالصـه کرد، رعایت سـن کـودك، رعایت رشـد کودك، اسـتحقاق کودك 
در تنبیـه شـدن یـا نشـدن و همین طـور متناسـب بـودن تنبیه بـا عملی که کـودك مرتکب آن شـده 
اسـت. وی ثبـات رفتـار والدیـن در برخـورد بـا کـودك را بسـیار مهم دانسـت و افـزود: رفتـار غلط در 
همـه جـا غلـط اسـت اینکه در محیـط خانه تعریـف رفتار غلط یـک چیز باشـد و تعریف همیـن رفتار 

غلـط در منـزل بسـتگان متفـاوت باشـد در ذهن کودك تناقـض ایجـاد خواهد کرد. 

پاداش متناسب با کاِر مثبت
در ایـن کنفرانـس دکتـر پریـا جیرانـی نیز ایراد سـخن کـرد این فـوق تخصص روانپزشـکی کودك 
بـه بیـان روش های درسـت و اصـول صحیح تشـویق در کودکان پرداخـت و گفت: پـاداش یک پیامد 
مثبـت اسـت. در تمامـی مراحـل زندگـِی انسـان سیسـتم تشـویق و تنبیـه اثرگذار اسـت. لـذا بدیهی 
اسـت کـه در دوران کودکی نیز چنین سیسـتمی وجود داشـته باشـد. یـک فرد بالغ در قبـال کاری که 
می کنـد حقـوق و دسـتمزد می گیـرد؛ آیـا شـما حاضرید بـدون دریافـت حقـوق و دسـتمزد کار کنید؟! 
شـاید مـدت کوتاهـی را بتوانید بر اسـاس انگیزه های شـخصی به ایـن موضوع اقدام کنیـد اما در دراز 
مـدت چنیـن نخواهیـد کـرد. پس نبایـد انتظار داشـت کودك مـا نیز بـدون دریافت یـک پیامد مثبت 
نسـبت بـه کاِر درسـت آن را تکـرار کنـد یـا عالقمنـد به انجام کار درسـت شـود. وی انـواع پاداش ها 
را برشـمرد و گفـت: همیشـه پـاداش؛ خریـِد هدیـه و یـا اسـباب بازی برای کـودك نیسـت. همین که 
از رفتـار خـوب کـودك در مقابـل دیگـران تعریـف کنید این بـرای او یک پـاداش خواهد بـود. گاهی 
بـرای تشـویق می تـوان از دادن امتیـازاِت جـذاب بـه کـودك مثـِل سـتاره های رنگـی اسـتفاده کرد. 
کـودك بـا انجـام کارهـای مثبِت کوچک سـتاره می گیـرد و بعد از انجـام تعداد مشـخصی کار خوب و 
رسـیدن بـه مقـدار معینـی سـتاره یک هدیـه یا جایـزه بزرگتـری دریافت می کنـد. نکته حائـز اهمیت 

این اسـت که سـعی شـود پـاداش متناسـب با کاری باشـد که کـودك انجام داده اسـت.

پاداش فوری باشد
وی می افزایـد: پـاداش بایـد حتمـا پـس از انجـام کاِر مثبـت بـه کـودك اعطا شـود چرا کـه قبل از 
انجـام کار جنبـه رشـوه پیـدا می کنـد؛ کـه بسـیار مخـرب اسـت. پـاداش باید مقـرون به صرفـه بوده 
مکـرر و تکـراری نباشـد. بـه محـض انجـام عمـل اعطا شـود یعنـی فاصله ی بیـن اعطای پـاداش و 
انجـام عمـل مثبـت زیاد نباشـد چرا کـه کودك نخواهـد توانسـت ارتباط خوبـی را بین انجـام کارش 

و پاداشـی کـه بابـت آن گرفته برقـرار کند.
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    نوشته های بر جا مانده از مصر باستان تمدن عاشوری)2000 قبل از میالد( 
حاکی از آن است که در گذشته های دور از مواد مختلفی جهت بخیه زدن و بستن 
زخم ها استفاده می کردند. واژه  بخیه به معنی قرار دادن بافت های بدن در وضعیت 

طبیعی است؛ تا ترمیم شوند.
مفهوم بخیه زدن در نوشته های بقراط در سال 460 قبل از میالد آمده است. در 
نوشته های گالن)پزشک یونان باستان( برای اولین بار از روده گوسفند برای بخیه 
استفاده شده؛  بعدها رازی)900 میالدی( از روده های تابیده شده برای زخم های 
شکمی استفاده کرده است. در دهه 1500 میالدی آمبرویس پر جراح فرانسوی که 

در ارتش بود تکنیک بستن زخم را به جای روش داغ کردن استفاده کرد.
اگر چه بخیه زدن بهترین روش برای ترمیم پارگی هاست. اما با پیشرفت های 
تکنولوژی روش های جدیدتری نیز مطرح شده است که در مواردی بسیار بهتر و 
موثرتر از بخیه زدن با نخ و سوزن است؛ استفاده از چسب های مایع برای بخیه 

یکی از این روش هاست.
اردیبهشت ماه امسال در بیمارستان رضوی جلسه ای آموزشی برای آشنایی 

با موارد و نحوه ی استفاده از چسب مایع اپیگلو )برای بستن زخم ها( برگزار شد.
در ادامه مختصری از موارد مطرح شده در این جلسه آموزشی از نظر خواهد گذشت. 

)EPIGLU( طریقه استفاده از چسب مایع بخیه 
جهت استفاده، در پوش تیوپ را برداشته و به وسیله تیغ بیستوری نوك 
آن را باز می کنیم. )باید دقت داشته باشید که در خالل این عمل فشاری به 
تیوپ وارد نشود( در یک حفره پالت یک تا سه قطره از اپیگلو ریخته شده و 
به وسیله پیپت مکیده می شود. بدین وسیله نقطه گذاری دقیق در محل زخم 
امکان پذیر می شود. عالوه بر این روش می توان به وسیله تیغ جراحی پیپت 
را کوتاه نموده و بقیه آن را مستقیما بر روی تیوپ قرار داد که با این روش 
نیز پخش دقیق مایع بر روی زخم امکان پذیر می شود.  بعد از مصرف باید 
در پوش تیوپ گذاشته شده و آن را به حالت عمودی در محل تعبیه شده 
بر روی جعبه آن قرار داد و سپس در محلی سرد مثال در یخچال و بهتر 
از آن در فریز نگهداری شود. با این روش زمان نگهداری اپیگلو نیز بیشتر 
می شود. الزم به ذکر  است با وجود نگهداری چسب در فریزر، مایع چسب 
هر لحظه آماده استفاده است. زیرا به هیچ عنوان یخ نمی زند. هنگام استفاده 
به این نکته توجه کنید که زخم نباید خونریزی داشته باشد و از زمان ایجاد 
آن نیز بیشتر از شش ساعت نگذشته باشد. در صورت برخورد با زخم های 
اپیگلو  از  ابتدا الیه های داخلی را بخیه نموده و سپس  عمیق می توان در 
جهت بستن الیه بیرونی پوست استفاده کرد.)طول زخم در استفاده از اپیگلو 
اهمیتی ندارد( در موارد استثنایی اگر اجباری در برداشتن چسب وجود داشته 
باشد باید این عمل بعد از خشک شدن چسب انجام گیرد. قبل از چکاندن 
به  توصیه می شود که  باشد.  رویت  قابل  پوست  لبه های  دقیقا  باید  چسب، 
ابزارهای مخصوص  از  با استفاده  وسیله کشیدن پوست و در صورت لزوم 
قرار گیرند. هر چه دو  لبه ی پوست کامال در کنار یکدیگر  مانند پنس دو 
طرف پوست بهتر در کنار هم قرار گیرد اثر زخم پس از بهبودی کمتر است. 
چسب باید به صورت نقطه نقطه بر روی محلی که لبه های پوست دقیقا بر 
هم منطبق شده اند، ریخته شود. پس از 8 تا 10 ثانیه چسب خشک شده و 
زخم در نقاط مختلف بسته می شود. پس از این که زخم از اپیگلو پوشیده شد 
2 تا 3 الیه ولی بزرگ تر از زخم روی پوست آورده می شود. بدین وسیله از 
برآمدن چسب از روی پوست سالم جلوگیری می شود. هر الیه باید قبل از 

الیه بعدی خشک شود که حدود 2 تا 3 دقیقه طول می کشد. معموال زخم 
بعد از یک هفته به صورت یک خط قرمز کم رنگ دیده می شود.

توصیه می شود: پس از آن که از اپیگلو استفاده شد به بیمار به خاطر آن که 
دردی احساس نمی کند یاد آوری شود که از کندن چسب خودداری نمایید.

چرا زخم ها بعد از استفاده ازچسب مایع بخیه سریع تر بهبود می یابند؟
زخم هایی که  با  چسب  مایع  بخیه بسته می شوند؛ از عفونت ها  مصون 
یکدیگرقرار  درکنار  کاماًل  بریدگی  تمامی طول  در  زخم  لبه های  می شوند. 
و  اسکار  از  می بخشد.  تسریع  را  بهبودی  فرآیند  درنتیجه،  که  می گیرند 
جای زخم های ناجور و زشت جلوگیری می شود و طبق تجربه بدست آمده 
برآمدگی هایی که عموما به صورت کلوییدی در لبه های زخم ایجاد می شوند. 

به ندرت ایجادمی شود. 
بیماران بعد ازدرمان با اپیگلو باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟

بیمار بالفاصله می تواند زندگی روزانه خود را از سرگیرد و حتی بالفاصله 
بعد از استفاده از چسب، استحمام نماید. بااین حال ما پیشنهاد می کنیم برای 
کودکان و بیماران عصبی برای جلوگیری از کندن چسب یک بانداژ ظاهری 

روی زخم قرارگیرد.
دوره ماندگاری چسب اپیگلو چه مدت است؟

در  و  است  استفاده  قابل  ماه   36 تا  شود  نگهداری  فریزر  در  اپیگلو  اگر 
ماندگاری اش  دوره  نگهداری شود  اتاق  دمای  یا  یخچال  داخل  صورتی که 
و  دوره  این  اتمام  در صورت   به هر حال  یافت.  مراتب کاهش خواهد  به 
پس از تاریخ انقضای محصول، مطلقا از آن استفاده نکنید زیرا پس از آن 
چسب کارایی خود را از دست داده و ممکن است ترکیبات آن تغییر کند. اگر 
هنگام استفاده متوجه شدید چسب رنگ شفاف خود را از دست داده و یا به 
میزان کافی رقیق نیست احتماال به علت اتمام دوره انقضای چسب و یا عدم 

نگهداری مناسب محصول قابل استفاده نیست.
آیا الزم است که اپیگلو بعد از بهبودی کامل زخم برداشته شود؟

خیر، باشکل گیری الیه جدید پوست)بعداز 5 تا 10 روز( اپیگلو به خودی 
خود به صورت یک پوست خشک شده یا دلمه از روی پوست جدا می شود.
آیا استفاده از چسب مایع بخیه گرانتر از درمان سنتی زخم ها با استفاده 

از بخیه است؟
بخیه  از  گران تر  را  مایع  چسب  از  استفاده  که  عموم  تصور  خالف  بر 
می پندارند الزم به ذکر است استفاده از چسب در مقایسه با بخیه با احتساب 
کمتر  بسیار  غیره  و  استریل  لیدوکائین، دستکش  قبیل  از  آن  جانبی  موارد 
موارد  در  از چسب  استفاده  در  عمل  آن سرعت  بر  و عالوه  بوده  بخیه  از 
اورژانسی و همچنین عدم نیاز به مراجعه مجدد بیمار برای کشیدن بخیه، 

استفاده از چسب را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد نمود. 
الزم به ذکر است اپیگلو دارای تیوپ های چند بار مصرف 3 گرمی است 
که برای بستن 20 زخم 10 سانتیمتری در سطوح چند الیه کفایت می کند و 

به طور کلی با هر تیوپ 200 سانتیمتر زخم بسته می شود .
عالوه بر تیوپ های سه گرمی، اپیگلو دارای بسته های 0/3 گرمی سینگل 

دوز بوده که برای بستن 5 تا 10 سانتیمتر زخم استفاده می شود.

EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU EPIGLU
EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU EPIGLU

 EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU EPIGLU
 EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU EPIGLU
EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU  EPIGLU EPIGLUEPIGLU

مختصری از کالس آموزشی استفاده از چسب مایع بخیه

چسب مایع جایگزین بخیه زدن سنتی
تحریریه مروارید
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ــر  ــای اخی ــد زمین لرزه ه ــی مانن ــوادث طبیع ــوع ح ــگام وق هن
ــل  ــتقرار در مح ــرای اس ــی ب ــیارگزینه خوب ــتان س ــود بیمارس وج
حادثــه اســت. پــروژه ای ماننــد سیســتم بیمارســتان ســیار مونارش 
MONARCH  بــه همیــن منظــور طراحــی شــده اســت. ایــن پــروژه 
کــه توســط گــروه معمــاری مســتقر در بالتیمــور؛ هــورد کوپــالن مــچ 
ــی  ــروه SPEVCO طراح ــکاری گ ــا هم Hord Coplan Macht  و ب
ــل  ــوص حم ــاده ی مخص ــونده ی س ــرهم ش ــای س ــک بن ــده؛ ی ش

ــون اســت. توســط تریلرهــا و کامی
ــتانی را در  ــی و بیمارس ــات داروی ــد خدم ــتم می توان ــن سیس  ای
کمتــر از دو هفتــه بــه محــل حادثــه رســانده و یــک وضعیــت کامــال 
ــاری  ــام تج ــه ن ــد MONARCH ک ــه ده ــل ارائ بیمارســتانی در مح
ــه  ــق ب ــتمی متعل ــت؛ سیس MObileNOmadicARCHitecture اس
ــر  ــی ب ــاوت و مبتن ــای متف ــتاری در مقیاس ه ــات پرس ــه خدم ارائ
یــک طراحــی مــدوالر قابــل حمــل توســط تریلرهــا و قابــل نصــب 
در هــر نقطــه اســت. سیســتم طراحــی مونــارش وابســته بــه اجرای 
ــتم  ــری سیس ــدوالر و دیگ ــتم م ــت. سیس ــتم اس ــوع سیس ــد ن چن
ــا  ــی ی ــیار صحرای ــیدی!.معماری س ــتم خورش ــاید سیس ــیار و ش س
همــان مونــارش سیســتمی بــرای تدویــن تجهیــزات قابــل انتقــال 
ــا  ــن تریلره ــی شــده در ای ــدوالِر جانمای پزشــکی است.سیســتم م
بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه بــه ســهولت در موقعیت هــای 

دلخــواه برپــا شــوند.
 هــر تریلــر اختصــاص بــه نیازهــای پزشــکی متفاوتــی دارد. کــه 
ــا  ــه تری ــک، کاف ــی، کلینی ــرویس جراح ــتری، س ــاق بس ــامل ات ش
ــورت  ــه ص ــد ب ــا می توانن ــته از تریلره ــک دس ــت. ی ــره اس و غی
مجموعــه ای بــزرگ گــردآوری شــود تــا نیازهــای یــک بیمارســتان 
ــی را در  ــای محل ــاید کلینیک ه ــی و ش ــط آموزش ــک محی ــزرگ، ی ب
عــرض چنــد روز بــرآورده کنــد. SPEVCO و گــروه هــورد کوپــالن 
مــچ بــا همــکاری هــم روی طراحــی بیمارســتان ســیار 48 خوابــه ای 
ــرب  ــان ع ــالمت جه ــده ی س ــره ی آین ــه در کنگ ــد ک کار می کنن
ــا در  ــل کار آن ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــزار می ش ــال 2010 برگ در س

ــد. ــد ش ــه خواه ــل ارائ ــای نخ ــار درخت ه ــرا و در کن صح
ــب  ــده و مناس ــن ای ــر ای ــم ب ــنات حاک ــام محس ــم تم ــی رغ عل
ــه خدمــات در دســترس  ــده ارائ ــت مــدوالر طــرح و ای ــودن ماهی ب
www. ــایت ــزارش س ــاس گ ــر اس ــر ب ــر نف ــرای ه ــی ب درمان

inhabitat.com و بــر اســاس مصاحبــه ی مســئولین اجرایــی 
پــروژه بــا ســایت اینترنتــی ArchDaily  امــکان دارد کلیــت طــرح 
ــه  ــی ب ــزارش ارک دیل ــه گ ــد، ب ــانه ای باش ــدای رس ــک پاراپاگان ی
نظــر می رســد کــه سیاســت طراحــی مونــارش کمــی شــبیه تبلیــغ 
ــا و  ــگاه هدای ــا فروش ــم ب ــک ســرویس فیل ــا ی ــی ی ــای غرب داروه

ــت. ــری اس ــرویس هن س
www.atlasy.ir

شعار روز جهانی بهداشت سال 94 این بود: ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره
جهانی  روز  فرارسیدن  مناسبت  به   »WHO« بهداشت  جهانی  سازمان 
بهداشت در هفتم آپریل 2015 )18 فروردین 94( در پایگاه اطالع رسانی خود 

می پرسد که آیا از ایمنی غذایی که می خورید مطمئن هستید؟
اگر چه این پرسش ساده ای است اما پاسخش این روزها خیلی سخت است. 
این روزها این سازمان با اشاره به این که مصرف مواد غذایی ناسالم موجب 
مرگ و میر ساالنه بیش از 2 میلیون تن در جهان می شود، تاکید می کند عرضه 
مواد غذایی حاوی باکتری های زیان بار، انگل یا مواد شیمیایی  موجب ابتالی 
آدمی به بیش از 200 بیماری می شود که می تواند از یک اسهال ساده تا سرطان 
پیشرفته فرد را گرفتار کند. مطمئن شوید غذایی که مصرف می کنید سالم است 
و این شعار روز جهانی بهداشت است. از سوی دیگر تغییر در روش های تولید 
مواد غذایی، نگهداری، توزیع و مصرف آن ها، تغییرات محیط زیست، عوامل 
بیماری زای در حال ظهور و جدید و مقاومت به آنتی بیوتیک ها همه چالش های 
ایمنی مواد غذایی کشورها به شمار می آیند. افزایش سفر و تجارت ممکن است 

احتمال آلودگی و بیماری های مسری را در سطح بین المللی گسترش دهد.
است.  غذایی  مواد  ایمنی   2015 بهداشت  جهانی  روز  موضوع  حال،  هر  در 
ایمنی مواد غذایی یک مسئولیت مشترك است. این یک اصل مهم است که 
باید در تمام طول زنجیره تولید مواد غذایی - از کشاورزان و تولیدکنندگان به 

فروشندگان و مصرف کنندگان رعایت شود.
عنوان  به  غذا  بیشتر  ایمنی  رابرای  کلید  پنج  جهانی  بهداشت  سازمان 
راهنمایی های کاربردی برای فروشندگان، مصرف کنندگان، حمل و نقل و آماده 

کردن غذا پیشنهاد می کند:
کلید 1: مواد غذایی را پاك و تمیز نمایید.

کلید 2: مواد غذایی خام و پخته را جدا نگهداری نمایید.
کلید 3: مواد و محصوالت غذایی را به طور کامل بپزید.

کلید 4: غذا را در دمای مناسب نگهداری کنید.
کلید 5: از آب سالم و مواد اولیه سالم بهره ببرید.

و  غذایی  مواد  ایمنی  اهمیت  ساختن  پررنگ  با  جهانی  بهداشت  سازمان 
اطمینان عمومی در جوامع نسبت به ایمنی غذایی که مصرف می شود، روز 
به کلیه کسانی می داند  جهانی بهداشت 2015 را فرصتی برای آگاهی دادن 
یا  دولتی  بخش های  تولیدکنندگان  از  اعم  دارند؛  فعالیت  غذا  درحیطه ی  که 
خصوصی، کشاورزان، خرده فروشان و پزشکان تا بتوان از سالمت مواد غذایی 
که مصرف می شود احساس اطمینان کرد. پیام امسال سازمان بهداشت جهانی 
می گوید: آیا غذایی که داخل بشقاب شماست و در حال خوردنش هستید سالم 

و عاری از میکروب های بیماری زا است؟
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز 1 تا 7 اردیبهشت 94 را 

هفته سالمت نام گذاری کرده است.
اما شعار و عناوین روزهای هفته سالمت سال 1394چه بود؟

شعار بهداشتی سال: ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره
شعار هفته سالمت: عزم ملی برای دسترسی عادالنه به خدمات سالمت

شعار روزهای هفته سالمت:
سه شنبه 1 اردیبهشت 94: سیاست های کلی سالمت، همکاری بین بخشی

چهارشنبه 2 اردیبهشت 94: سالمت و سبک زندگی ایرانی - اسالمی
پنجشنبه 3 اردیبهشت 94: عدالت در سالمت و ارتقای خدمات بهداشتی - درمانی

جمعه 4 اردیبهشت 94: سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتی
شنبه 5 اردیبهشت 94: سالمت و مشارکت های اجتماعی

یکشنبه 6 اردیبهشت 94: سالمت و ارتقای ایمنی غذا
دوشنبه 7 اردیبهشت 94: اقتصاد سالمت و توسعه سرمایه گذاری

www.salamatnews.com

بیمارستان قابل حمل مدوالر
فائزه روحبخش

یک سوال مهم در روز جهانی بهداشت 

آیا غذایی که می خورید سالم است؟
سمیرا غفوری
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 امـروزه بـه دلیل آشـنایی مردم با مباحث طب اسـامی بیشـتر آنها سـعی دارند مواد غذایـی ارگانیک و 
گیاهـی را در برنامـه غذایـی خـود بگنجانند. دمنـوش گیاهی که تنوع زیـادی دارد و مطابق با سـلیقه های 
افـراد تهیـه می شـود، جـای خـود را میـان مـردم بـه خوبی بـاز کـرده اسـت. از ایـن رو در ایـن مقاله چند 

نمونـه از دمنوش هایـی بـا طبـع گـرم و آرام بخش را به شـما معرفـی می کنیم.

دمنوش های آرامش بخش را بشناسید
سمیرا غفوری
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دمنوش اسطوخودوس 
از  است.  خشک  و  گرم  طبیعت  دارای 
درمان  به  می توان  آن  خواص  مهم ترین 
بودن  آرامش بخش  و  استرس  افسردگی، 
در  این دمنوش همچنین  نمود.  اشاره  آن 
برونشیت،  و  آسم  زکام،  میگرن،  درمان 
انواع روماتیسم و اگزما مفید است و شستشو 

دهنده کلیه نیز هست.

دمنوش آویشن
در  است.  معتدل  طبیعت  دارای  آویشن   
افزایش  سبب  و  بوده  موثر  اعصاب  تقویت 
می شود.  غلظت خون  کاهش  و  فشارخون 
دمنوش آویشن اشتهاآور بوده و ادرار را زیاد 
موثر  مزمن  کولیت های  درمان  در  می کند. 
است. از دیگر فواید آن می توان به ضدعفونی 
و  بودن  صفرا  ضد  خاصیت  و  بدن  کردن 

همچنین درمان سرماخوردگی اشاره کرد.

دمنوش زنجبیل 
باال  دارای طبیعت گرم و خشک است. 
برنده فشارخون و خون ساز است. در تقویت 
اعصاب و معده موثر است. ضد درد مفاصل 
و صفرا است و نیز خاصیت ضد سرطانی 
دارد. از آن به عنوان تقویت کننده حافظه نیز 

می توان استفاده کرد. 

دمنوش بهار نارنج
و  آرام بخش  است.  گرم  طبیعت  دارای   
نشاط  آور است. در تقویت قلب و اعصاب موثر 
است و در افرادی که میل به غذا در آن ها 
دمنوش  یک  به عنوان  بهار نارنج  است،  کم 

اشتهاآور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دمنوش گل گاوزبان و سنبل طیب
مشهورترین  از  است.  گرم  طبیعت  دارای 
خاصیت  به  می توان  گاوزبان  گل  خواص 
درمان  در  کرد.  اشاره  آن  بودن  آرام بخش 
موثر  صرع  و  تشنج  و  عصبی  سردرد های 
است. ضد سودا، ضد صفرا و ضد قولنج است. 

دمنوش بابونه
 دارای طبیعت معتدل است. این دمنوش 
مانند دمنوش بهارنارنج اشتهاآور است. در 
و  روده  اعصاب  ویژه  اعصاب)به  تقویت 
کلیه ها  دهنده  است. شستشو  موثر  معده( 
است. در درمان تب، یبوست مفید است. از 

بین برنده انگل نیز هست.

دمنوش به لیمو
درمان  در  و  بوده  گرم  طبیعت  دارای 
است.  موثر  قلب  تپش  سردرد،  بی خوابی، 
تقویت کنندگی  خاصیت  به لیمو  دمنوش 

برای حافظه نیز دارد.

رزماری )دمنوش اکلیل کوهی(
در  است.  گرم  و  معتدل  طبیعت  دارای   
کننده  تقویت  است.  مفید  اضطراب  درمان 
اعصاب و مقوی معده است. شستشو دهنده 
دارای خاصیت ضد صفرا وضّد  است.  کلیه 
کمری  و  استخوانی  روماتیسمی،  دردهای 
است و از بین برنده سنگ صفرا است. زکـام، 

آسـم و سیاه سرفه را نیز درمان می کند.

دمنوش مرزنجوش
دمنوش  این  است.  گرم  طبیعت  دارای 
و  میگرن  درمان  در  و  بوده  آرام بخش 
سردردهای عصبی و بی خوابی موثر بوده؛ 
به عنوان داروی ضد نفخ و ورم معده، ضد 
سرماخوردگی، ضد اسهال به کار می رود و 

نیز خلط آور، تب بر و اشتهاآور است.

دمنوش بادرنجویه
دمنوش بادرنجویه دارای طبیعت بسیار گرم 
است. نشاط آور است. تقویت کننده سیستم 
ایمنی بدن است و در درمان سرماخوردگی 
موثر بوده. عالوه بر آن، بادرنجبویه می تواند 
ببرد.  بین  از  را  گوارشی  مشکالت  و  تب 
مغزی،  کننده سلول هـای  تقویت  همچنین 

خـواب آور و آرام بخش است. 

چای سبز
در  است.  سرطان  ضد  خاصیت  دارای   
درمان فشارخون باال و افسردگی موثر بوده 

و نیز، محرك سیستم ایمنی بدن است.

دمنوش دارچین
 این دمنوش دارای طبیعت گرم و خشک 
است. در درمان دیابت، مشکالت گوارشی 
و وسواس موثر است. نشاط آور است و در 

تقویت کبد و معده نیز موثر است.

منبع: پایگاه الکترونیکی آستان قدس رضوی



هم
زد

 یا
ره

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

36

بین   تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( بیماری مشترک 
انسان و حیوان است، که برای اولین بار در کریمه )شوروی 

در  و سپس  است  گزارش شده  کنگو  و کشور  سابق( 
کشور های مختلف جهان شناسایی و گزارش شد. 

تب خونریزي دهنده ویروسي کریمه کنگو 
 این بیماري یک بیماري تب دار حاد است که توسط کنه منتقل 
مي شود و در آفریقا، آسیا و شرق اروپا وجود دارد. گرچه بیماري 

مخصوص حیوانات است ولي موارد تک گیر و طغیان هاي محدود 
ناگهاني این بیماري در انسان نیز مشاهده مي شود. ابتدا این بیماري در 
سال 1944 در شبه جزیره کریمه توسط دانشمندان روسي شناسایي شد 

و تب هموراژیک کریمه نام گرفت. در سال 1969 معلوم شد عامل تب خونریزي 
دهنده کریمه مشابه عامل بیماري است که در جریان اپیدمي 1956 در کنگو پیدا 
شد و ترکیب نام این دو منطقه وجه تسمیه این بیماري قرار گرفت .CCHF در 
انسان به صورت یک بیماري شدید با مرگ و میر باال بروز مي کند. در سال هاي 
اخیر همه گیری هاي متعدد اما محدودي از دو کشور پاکستان و افغانستان گزارش 

شده که نشانگر آلودگي بیشتر دامي و انساني در این مناطق است.
ایران براي اولین بار

 از سال 1970 میالدي حضور  در ایران با وجود آنتي بادي در سرم 45 گوسفند 
از تهران به مسکو فرستاده شده بود مشخص شد. در مطالعات مختلف  که 
حدود13 درصد از سرم انساني، 38 درصد از سرم گوسفندان، 36 درصد بزها ، 
18 درصد از سرم گاوها و 3 درصد از نمونه سرم جوندگان داراي آنتي بادي علیه 
این بیماري بوده است که نشانگر حضور بیماري از مدت ها قبل در ایران است. 
در شهریور سال 1378 به دنبال ابتالي یک زوج پزشک در شهرکرد استان 
چهارمحال بختیاري که به طریق نازوکومیال مبتال شده بودند و متأسفانه منجر 

به مرگ همکار خانم شد، این مورد به استان هاي مختلف کشور گزارش شد. 
عامل بیماری

ویروس CCHF از گروه آربو ویروس ها ) ویروس منتقله توسط بندپایان ( و 
خانواده Bvnyaviridae جنس Nairo virus است. اصطالح آربو ویروس ها 
برای ویروس هایی که به طریقه بیولوژیک توسط بندپای خود و بعد از طی دوره 
کمون خارجی ) مدت زمانی که الزم است تا بند پا به مرحله آلوده کنندگی برسد 
( قادر به انتقال به میزبان های مستعد دیگر خواهد بود. ویروس نسبت به حرارت، 

محیط اسیدی و همچنین کلر حساس است و به راحتی از بین می رود.
راه انتقال بیماری

سخت گونه  کنه های  وسیله  به  طبیعت  در  اصوال   )CCHF(ویروس
Hyalomma  منتقل می شود. ویروس)CCHF(  توانایی  انتقال از طریق تخم 

و نیز انتقال در مراحل مختلف بلوغ کنه را دارد.
مهمترین راه آلودگی کنه، خونخواری کنه نابالغ از مهره داران کوچک است. 
یک بار آلودگی موجب می شود که درتمام مراحل تکامل آلوده باقی بماند و 
کنه بالغ ممکن است عفونت را به مهره داران بزگ مثل دام ها نیز منتقل کند، 
ویروس یا آنتی بادی های آن، درکنه بالغ ممکن است عفونت را به مهره داران 
بزگ مثل دام ها منتقل کند، ویروس یا آنتی بادی های آن، در کنه مناطق وسیع 
دنیا پیدا شده است و عفونت درانسان پس از گزش کنه آلوده یا له کردن آن روی 
پوست نیز ایجاد می شود. حیوانات اهلی از طریق گزش توسط کنه آلوده می شوند. 
بیماری در حیوانات اهلی هیچ گونه عالئم مشخصی ندارد و خطر انتقال بیماری 
در انسان از طریق ذبح حیوانات آلوده و یا تماس با پوست  و یا الشه حیوان آلوده 
ایجاد می شود. همچنین تماس با خون و بافت بیمار آلوده به خصوص درمرحله 

خون ریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، 
بزاق، ادرار، مدفوع، استفراغ آن ها شود باعث انتقال بیماری می شود. 
بیماردر طی مدتی که در بیمارستان بستری است به شدت 
برای دیگران آلوده کننده است، عفونت های بیمارستانی بعد از 

آلودگی با خون یا ترشحات بیماران شایع می شود. 
افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند عبارتند از: دامداران 
وکارکنان  دامپزشکان   ، کشتارگاه ها  کارگران  کشاورزان،  و 
در  بیماری  بیمارستان ها؛ شیوع  کارکنان  و  درمانی  بهداشتی 
فصل گرم سال همزمان با فصل فعالیت مخزن بیماری)کنه( است.

گوشت، متهم ردیف اول انتقال
در صورتی که دام در شرایط مناسب و طبیعی کشتار شود، در حدود 50 درصد 
خون در گوشت می ماند که در صورت دارا بودن ویروس می تواند مخاطره آمیز 
باشد. در تغییرات طبیعی، پس از کشتار و پایین افتادن PH گوشت در اثر پدیده 
 PH .گلیکولیز )تجزیه گلیکوژن و تولید اسیدالکتیک(  ویروس غیرفعال می شود
گوشت بالفاصله پس از کشتار در شرایط طبیعی هفت است که با انجام گلیکولیز 
بتدریج پایین آمده و PH نهایی در الشه گاو به 5/8  و 5/4 و در الشه گوسفند 
و بز به 6/3 تا 6/2 می رسد که برای بقای ویروس مناسب نیست، در نتیجه این 

نوع الشه ها عاری از ویروس است. 
کبد یا جگر به دلیل دارا بودن حجم زیاد خون می تواند محیط تزاید ویروس 
باشد و از نظر ریسک سنجی رتبه دوم را در انتقال ویروس به انسان به عهده 
دارد. اگر چه در کبد پدیده گلیکولیز و محصول نهایی آن اسید الکتیک نسبت به 
عضالت اندك است، به دلیل بار و حجم باالی آنزیم های کبدی پدیده اسیدزایی 
و سنتز اسیدهایی نظیر اسید سیتریک و فسفر یک متعاقب ذبح دام، امکان انتقال 
را اگر مدت بیشتری در سردخانه یا یخچال نگهداری شود )مثال حداقل 48 

ساعت(  به حداقل می رساند.
اصول و مراقبت تب های خونریزی دهنده

-  مشخص شدن جمعیت مورد هدف 
درخصوص  درمانی  بهداشتی  خدمات  ارائه کنندگان  و  مسئوالن  توجه    -

تب های خونریزی دهنده 
-  وقایع اتفاق افتاده در هر مکان و در هر جمعیتی و حتی عالئم بالینی درهر 

بیمار باید به تمام سطوح به طور صحیح گزارش شود.
-  بیان روشن تعاریف این بیماری ها به تمام مراکز بهداشتی درمانی)دولتی 

وخصوصی( که درمراقبت نقش دارند.
-  شناسایی افراد در معرض تماس در بیماری هایی که احتمال انتقال انسان به 

انسان وجود دارد، بسیار مهم است.
-  برقراری روش های مناسب جمع آوری داده ها، بررسی و تجزیه و تحلیل 

آن ها و روش های مداخله و ارسال پس خوراند اطالعات 
از  روند منطقی حاصل  اساس یک  بر  باید  بهداشتی  نظام  فعالیت های    -

اطالعات هدایت شوند.
-  اختصاص منابع مناسب وموثر و بدون کمبود 

-  تهیه سریع اطالعات کافی تا پس از آن فعالیت موثر انجام گیرد.
-  برقراری همکاری بین بخشی قوی با سایرارگان ها به خصوص سازمان 

دامپزشکی ومسوولین سیاسی در سطح کشوری، استانی و شهرستانی 
-  تشویق افراد فعال در کنترل بیماری 

منبع:  پایگاه اینترنتی زالل نیوز

شروع فصل گرما و مقابله با کریمه کنگو
 مرضیه موسوی
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		از	دهه	هشتاد	میالدی	با	پیشرفت	تکنولوژی	روز	و	گسترش	خدمت	
رسانی	فناوری	اطالعات	به	سازمان	ها	و	کسب	و	کارهای	مختلف،	نحوه	
مدیریت	این	خدمت	رسانی	از	اهمیت	قابل	توجه	و	بیشتری	نسبت	به	
گذشته	برخوردار	شد.	به	همین	دلیل،	به	مرور	مفهومی	شکل	گرفت	با	

نام	»مدیریت	خدمات	فناوری	اطالعات«	یا
	ITSM :	Information	Technology	Service	Management

مدیریت	خدمات	فناوری	اطالعات	چیست؟
ITSM نظامی است برای برنامه ریزی، ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات IT در 

یک سازمان بر اساس استراتژی، سیاست ها و ساختار آن سازمان. در واقع این 
انسانی،  نیروی  فناوری اطالعات و  از فرآیندها،  با بکارگیری مجموعه ای  نظام 
تالش می کند تا سرویس دهی واحد IT در سازمان های گوناگون را به بهینه 
ترین حالت ممکن رسانده و بهبود مستمر کیفیت خدمات واحد IT را تضمین کند.
فناوری  خدمات  مستمر  بهبود  برای  زیادی  بالقوۀ  امکانات  دارای    ITSM

منطقی  چارچوب  یک  به  امکانات،  این  شدن  بالفعل  برای  که  است  اطالعات 
نیازمندیم. مهمترین و پرکاربردترین چارچوب نظام مدیریت خدمات  با ثبات  و 
یا  اطالعات  فناوری  زیرساخت  کتابخانه  دنیا،  سطح  در  اطالعات  فناوری 
ITIL((Information Technology Infrastructure Library نامیده 
می شود. در این چارچوب تالش می شود تا خدمات ارائه شده توسط واحد IT با 
نیازهای آن سازمان منطبق و هماهنگ باشد. برای مثال اگر سازمان مورد نظر 
 IT تالش می شود تا فرآیندهای واحد ITIL یک بیمارستان است،در چارچوب

مطابق با فرآیندها و نیازهای آن بیمارستان برنامه ریزی، ارائه و پشتیبانی شود. 
در ITIL تالش می شود تا تمامی درخواست هایی که از نقاط مختلف سازمان 
به سمت واحد IT می آیند، در یک نقطه متمرکز شوند. این نقطه می تواند یک 

مرکز تماس یا یک نرم افزار باشد.
در   1394 سال  ابتدای  از  دانا  اطالعات  فناوری  خدمات  مدیریت  افزار  نرم 

بیمارستان رضوی استقرار یافته و بر اساس ITIL تهیه شده است.

معرفی	نرم	افزا	دانا
با توجه به وسیع شدن بیمارستان رضوی و سخت تر شدن مدیریت تجهیزات 
کامپیوتری بر آن شدیم تا براساس استانداردهای مدیریتی ITIL  ابزاری را اجرایی 

کنیم تا بتوانیم مدیریت خدمات را سازماندهی کنیم . 
خوشبختانه واحد فناوری اطالعات بیمارستان رضوی جز آن دسته از واحد هایی 

است که قصد دارد
•  اولین قدم را برای بکارگیری استاندارد مدیریتی ITIL در سازمان خود بردارد

•  تماس های روزانه کاربران با واحد IT را  کاهش دهد
•  بر کیفیت و سرعت عملکرد کارشناسان فناوری اطالعات نظارت کند

•  رضایت کاربران و مشتریان را با ارائه خدمات متمایز افزایش دهد
سازمان  در  کامپیوترها  و  تجهیزات  کلیه  تغییرات  سوابق  و  مشخصات  به   •

بالدرنگ دسترسی داشته باشد
•  و همچنین هزینه های واحد IT را کاهش دهد

که این موارد فوق مهیا نمی شد مگر با استفاده از نرم افزار دانا
بیمارستان  داخلی  پورتال  در  افزار  نرم  این  ماه  اردیبهشت  در 9   
رضوی قرار گرفت و همچنین یک کالس آموزشی برای نحوه استفاده کاربران 

برای این نرم افزار برگزار شد .
این	نرم	افزار	از	سه	سطح	مختلف	برخوردار	است	:	

سطح مدیریتی – سطح کارشناسان واحد IT – سطح کاربران

نحوه	کار	با	این	نرم	افزار
در ابتدا برای تمامی مسئولین بخش ها  یوزر و پسورد تعریف می شود و افراد 
می توانند از این طریق وارد این نرم افزار شوند.پس از ورود دسترسی هایی که 

یک کاربر می تواند داشته باشد شامل موارد ذیل است:
•  ثبت درخواست

•  پیگیری وضعیت درخواست
•  مشاهده اطالعیه ها و اعالن ها

•  مشاهده فهرست خدمات
•  و ...

فهرست خدمات : بر اساس نیاز یکسری خدمات از قبل تعریف شده است و 
کاربران کافی است که تنها مشکل مورد نظر خود را انتخاب کنند و در نهایت آن 

را ذخیره کنند تا درخواستشان به کارشناسان واحد IT ارجاع داده شود.
•  با توجه به فرایندهای این واحد و همچنین مشخص کردن مسئولیت های هر 
یک از کارشناسان ، درخواست مربوطه به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود.

•  می توان گفت یکی از ویژگی های خوب این نرم افزار، بازه زمانی مشخص 
شده برای تکمیل هر خدمت توسط هر کارشناس است.به گونه ای دیگر می توان 
گفت برای هر خدمتی یک بازه زمانی مشخص توسط راهبر )مدیر سیستم( تعریف 
شده است . در صورتی که کارشناس در موعد مقرر به هر دلیلی نتواند درخواست 
را به اتمام برساند ، نرم افزار به طور خودکار به مدیر سیستم گزارش می دهد و 

این مشکل توسط مدیر پیگیری خواهد شد.
با کلیک بر روی درخواست ها می  تنها  :کاربران  پیگیری وضعیت درخواست 

توانند جزئیات درخواست های خود را مشاهده کنند.
یکی از امکانات این قسمت این است که به کاربران نشان می دهد درخواست 
مورد نظر به سمت کدام کارشناس ارجاع داده شده است و در چه اولویتی قرار دارد 

و وضعیت درخواست در چه مرحله ای است.
•  با این اوصاف به یکسری از درخواست ها بسیار سریع باید پاسخ داده شود در 
این صورت کاربران می توانند به کارشناس مربوطه تماس بگیرند ولی درنهایت 

باید درخواست در نرم افزار مربوطه ثبت گردد.

قابلیت	های	ویژه	این	نرم	افزار	
امکان گزارش گیری از عملکرد واحد IT و ارجاع دادن آن به مدیران سازمان

امکان مشاهده جزئیات سخت افزاری کامپیوترها تنها با یک کلیک
امکان مشاهده فهرست نرم افزارهای نصب شده بر روی هر کامپیوتر

دسترسی آسان به سوابق تغییرات ، هزینه ها و درخواست های هر یک از دارایی ها 
)کامپیوترها ، سرورها و تجهیزات(

مدیریت فرآیند تحویل و باز پس گیری دارایی ها به کاربران سازمان

آشنا شوید با نــــرم افزار «دانا» 
                                                                           پویا فروزنده
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در پهنـه کوهسـتان ، آنجا که سـفیدی برف آشـنا ترین اسـت بـرای مردمانش، شـهری به 
قدمت فرهنگ و هنر سـر برافراشـته اسـت . تبریز نام آشـنایی اسـت که نام آن را به خاطر 

سـرمای طاقت فرسـایش حداقل یکبار شـنیده اید. 
اینجـا تبریـز اسـت، شـهر اولیـن ها و کـوی دلبـران.  شـهری کـه در آن اولین مدرسـه به 
سـبک نوین سـاخته شـده و اّولین خلبان کشـور در این شـهر زاده شـده و قلمرو آسـمان 
را درنوردیـده اسـت. شـهری کـه همواره پیشـگام تمـّدن بـوده و از همیـن رو اّولیـن بلدّیه 
یـا شـهرداری کشـور صد سـال پیـش در آن بنا گذاشـته شـده اسـت. از بلدّیه پیشـتاز این 
شـهر گفتیـم کـه اکنون نیز یـک اولیـن دیگر بـه اولین هـای تبریز افـزوده اسـت و در یکی 
از به روزتریـن زمینه هـای مطرح شـده در کشـور یعنی بحث گردشـگری گوی سـبقت را از 
دیگر شـهرها ربوده اسـت. تبریز با پیشـینه تاریخـی غنـی و دارا بودن آثـار و جاذبه های 

منحصـر بفـرد، همواره مـورد توجه گردشـگران بوده اسـت. 

مکان های تاریــخی
مسـجد کبـود کـه بـه فیـروزه اسـام مشـهور اسـت و بـر روی دیوارهـای آن با کاشـی هـای رنگین 
بـه واقـع فرشـی زیبـا بافته شـده یکـی از زیباترین جاذبه های شـهر اسـت. ارک علیشـاه، مسـجد جامع 
تبریـز، بقعـه سـیدحمزه و در کنـار آن مقبره الشـعراکه حدود 400 عارف و شـاعر نامـی همچنین محمد 
حسـین بهجـت تبریزی کـه به نام پرآوازه »شـهریار« می شناسـیمش از دیگر دیدنی های تبریز اسـت.

مهمانـان شـهر تبریـز می تواننـد بـا حضـور در بزرگترین سـازه مسـقف آجری بـه هم پیوسـته جهان 
کـه امسـال بـه مجموعه میـراث جهانی کشـورمان نیز افزوده شـد، لذت دیـدن راسـته ها و تیمچه های 

بازارهـای مختلـف را در بـازار تبریـز تجربه نمایند.
مجموعـه بازار تاریخي تبریز شـامل زیـر مجموعه هاي مختلف تجاري، مذهبي، فرهنگي و بهداشـتي 
و سـکونت بـراي تجـار دیگر شـهرها در خود بـازار و خانه هاي تاجران مقیـم در اطراف بازار بوده اسـت. 
ایـن مجموعـه بخـش عمـده ای از تبریز قدیم و بخش موثـری از تبریز کنونی را در برمی گیرد و شـامل 
هسـته اصلـي بـازار، امتـداد بـازار حرم خانه و مسـجد کبـود و بازارچه سـرخاب اسـت. تاثیرگـذاری بازار 
تبریـز در روزگار کهـن بـه قـدری بوده که دروازه های اصلی شـهر و مبادی ورود و خروج کاالهای شـهر 

در محـدوده بازار قـرار گرفته بود.
امـروز، هنـوز یـادی بـه جـا مانـده از چهـار دروازه ، دروازه سـرخاب، دروازه باغمیشـه، دروازه خیابـان، 
دروازه نوبـر کـه در آسـتانه ی بازار، روزگاری کاروان هـای در حرکت در جاده ابریشـم را میزبانی می کرده 
و موجـب رونـق بازرگانـی می شـده اسـت. از دیگـر دیدنی های گـذر نکردنی تبریز، مسـجد کبود اسـت 
کـه گـوی مسـچید نیز خوانده می شـود به دسـتور جهانشـاه بن شـاه یوسـف از فرمانروایان قـره قویونلو 
سـاخته شـده اسـت. ولی ادامه کار بنا به خواسـت خاتون جان بیگم زوجه جهانشـاه و در سـال 870 ه . 
ق بـه پایان رسـید. سـر در اصلی مسـجد با کاشـی کاری معرق و کتیبه هـای به خط ثلـث و تابلو هایی با 
خـط کوفی شـامل سـوره های قـرآن از کامل تریـن نمونه های معـرق دوران اسـامی به شـمار می روند.

بـه گفتـه کارشناسـان در هیـچ نقطـه ای از دنیـای اسـام ایـن همـه ظرافـت و عظمت یک جـا و در 
کنـار هم پدیـد نیامده اسـت.

سـقف آرامـگاه و گنبـد خانـه اصلـی مسـجد در زلزلـه ای کـه در سـال هزاروصـد و نودوسـه )هجری 
قمـری ( تبریـز را لرزانـد تخریب شـد، بخش های تخریب شـده به همت مرحوم اسـتاد رضـا معماران در 

سـال 1352 بـا نظارت سـازمان ملی حفاظت آثار باسـتانی بازسـازی شـد.
کاشـیکاری محـراب مسـجد، جلـوه ای بدیـع از ایـن هنـر را در مسـجد بـه نمایـش گذارده اسـت که 
مقرنس هایـی بـا پوشـش معـرق و طرح هـای اسـلیمی و کاشـیکاری هایی بـه رنگ هـای فیـروزه ای، 

 الجـوردی، سـفید و طایـی را در برابـر دیـدگان قـرار می دهـد. 
ده هـا کلیسـا بـا طرح ها و معماری های بی نظیر در هسـته مرکزی شـهر تبریـز که در کل ایران هیچ شـهری به 

TABRIZ
همســـــفــر

تبـــریز شهـــر فرهنـگ 
و هنــر، شهـــر اولیـن ها
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اندازه تبریز کلیسـا ندارد و ده کلیسـا با معماری های زیبا پذیرای مسـافران و میهمانان گرامی هسـتند.

باغ و بوستــان 
بـاغ تاریخـی تفریحـی ائـل گلـی هم عـاوه امکان بر اسـکان مسـافران، فرصـت دیـدن و حضور در 

تفرجـگاه زیبـای قدیمـی تبریـز را نیز بـه مسـافران می دهد.

بـاغ ائـل گلـی درون بافت شـهری و در فاصلـه 7 کیلومتری جنوب شـرقی تبریز در اسـتان آذربایجان 
شـرقی واقع شـده است.

گول در زبان ترکی به معنی استخر می باشد و ائل گولی، تداعی گر دریاچه یا استخر مردم است.
احـداث بنـای اولیـه ایـن آبگیـر را بـه زمـان پادشـاهان آق قویونلـو و توسـعه آن را بـه زمـان صفویه 

می دهند. نسـبت 
شـاهزاده قهرمـان میـرزا، پسـر هشـتم نایب السـلطنه عبـاس میـرزا، هنـگام فرمانروایـی در تبریز، به 
تعمیر این اسـتخر همت گماشـت، عمارت 2 طبقه زیبایی در وسـط آن بنا کرد، از وسـط سـاحل شـرقی 
اسـتخر تـا محـل عمـارت خیابانـی تعبیه نمـود و کوه بلندی را که در جانب شـرقی اسـتخر قرار داشـت 
بـه صـورت سـکوها و پله هـای عریـض مرتبـی درآورد و در چنـد جـای آنها بـه فاصله معّیـن جوی ها و 

آبشـارهایی ایجـاد کـرد و در نظـر داشـت که ایـن بنـا را کاخ ییاقی خود قـرار دهد.
امـا هنـوز کار تزییـن بنا اتمـام نیافته، درگذشـت و فرزندانش این حادثـه را به فال بـد گرفتند، عمارت 
متـروک مانـد و از آن تاریـخ بـه بعـد، فقط اسـتخر شـاه برای ذخیـره کـردن آب جهت آبیاری مـزارع و 

باغ هـای شـهر در تابسـتان ها مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
در بهـار سـال 1309 خورشـیدی کـه هنـوز اسـتخر و طبقـه پاییـن عمـارت آن باقـی بـود از طـرف 
شـهرداری تبریـز تعمیـر شـد و از اواخـر اردیبهشـت مـاه بـه صـورت گردشـگاه عمومـی شـهر در آمد. 
عمـارت یـک طبقـه در فروردیـن مـاه 1346 بـه علـت کثـرت رطوبـت و فرسـودگی بنا تخریب شـد و 
در سـال 1349 بنـای عمـارت دو طبقـه بـا همـان طرح قبلـی آغاز شـد. انـدازه فعلی اسـتخر در مرمت 
سـال های 1367 بـه علـت احـداث فضـای گل کاری در حاشـیه آن قـدری کوچکتـر شـده اسـت. کـف 
اسـتخر روی زمین طبیعی قرار داشـته و از هیچ مصالحی برای پوشـاندن آن اسـتفاده نشـده است، عمق 
اسـتخر از سـه متر در گوشـة شـرقی تـا نه متر در کنـار دهنه متفاوت اسـت. مخزن آب، مثـل باغ تخت 
شـیراز از چشـمه ای تامین می شـودکه از سـنگی باالی مرتفع ترین سـکو می جوشـد. آب مخزن را پنج 
نهـر تشـکیل می دهـد کـه در هر سـکویی، یک آبشـار ایجاد می شـود و هر سـکو یا پلـکان، دارای یک 

ردیـف درخـت تبریـزی در کنـار دیـوار عقـب آن و یـک ردیف درخـت بید در کنـار نهرهای آن اسـت.
ایـن مجموعـه هنـوز و از پـس سـال های بسـیاری کـه بر آن رفتـه، یکـی از مهم تریـن تفرجگاه های 
تبریـز اسـت و چشـم انـداز زیبـا و دلنوازش، همه سـاله پذیرای مهمانان و گردشـگران بسـیاری اسـت.

کنــدوان
روسـتای تاریخـی کنـدوان کـه تنهـا روسـتای صخـره ای زنده جهان اسـت کـه هنوز که هنوز اسـت 
زندگـی و سـکونت در آنجـا رونـق دارد و در کنار این روسـتای تاریخی به سـومین هتل صخره ای جهان 

کـه دارای امکانـات هتل 5 سـتاره اسـت؛ می توان اشـاره کرد.
بازار سنتی تبــریز بزرگترین بازار مسقف جهــان

بـازار سـنتی تبریـز یکـی از بزرگ تریـن و مهم ترین بازارهای سرپوشـیده در سـطح ایران و قارهٔ آسـیا 
به شـمار مـی رود. ایـن بـازار با مسـاحتی حـدود یـک کیلومتر مربـع، بزرگ ترین بـازار سرپوشـیدهٔ جهان 
اسـت. بـازار تبریـز در مردادمـاه سـال 13۸9 خورشـیدی بـه عنـوان نخسـتین بـازار جهان در فهرسـت 
میراث جهانی یونسـکو به ثبت رسـیده اسـت. این بازار از بازارچه ها، تیمچه ها، سـراها و کاروانسـراهای 
متعـددی تشـکیل یافتـه اسـت. پیش تر بـه جهت قرارگرفتن شـهر تبریز بر سـر چهارراه جادهٔ ابریشـم و 
گـذر روزانـهٔ هـزاران کاروان از کشـورهای مختلف آسـیایی، آفریقایـی و اروپایی از آن، این شـهر و بازار 
آن از رونـق بسـیار خوبـی برخـوردار بوده اسـت. بازار تبریـز خاطرات ناگفتـه فراوانی در دل خـود دارد و 
کوچـه پس کوچه هـای پیـچ در پیـچ آن، آشـنای هـر کـودک و پیر تبریـزی اسـت. مجموعـه بازارتبریز 
کـه قدمـت آن بـه قـرن چهـارم هجری- قمـری می رسـد، به عنـوان یکـی از زیباتریـن و بزرگ ترین 
بازارهـای بـه هـم پیوسـته، گواهی زنده بـر اصالت تجـارت و معماری در مشـرق زمین اسـت. آنچه که 
بیـش از بیـش در ایـن بیـن نمـود پیـدا می کنـد بازار فـرش تبریز اسـت که جلـوه ای از فرهنـگ و هنر 
در تاریـخ ایـران زمیـن می باشـد. بـازار فـرش تبریز معروف به بـازار مظفریـه، یکی از آثار تاریخی شـهر 
تبریـز اسـت. ایـن بـازار از قدیم االیـام محـل فـروش فرش هـای بافـت نقاط مختلـف بوده اسـت و هم 

اکنـون نیـز همیـن کاربـرد را داراسـت. این بازار در زمان مظفرالدین شـاه بنا شـده اسـت.
منابع : 

http://www.icsda.ir/fa/tabriz پایگاه الکترونیکی ویکپدیا، پایگاه الکترونیکی شهرمجازی ، و
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افــقی
1- تیم کد زرد – راندن مزاحم                                                                                                                                     
2- از انواع سونوگرافی – قیمت بازاری – صریح                                                                                                                    

3- تصدیق زبان بیگانه – تکرار 
حرف – تصدیق بی ادبانه – حرف ربط                                                                                        

4- سال – التهاب در حفره های استخوانی 
صورت و پیشانی – پارچه اتاق عمل                                                                              

5- طبق روز - » تند « در هم – کویر 
جنوب شرقی – امان از دست تولیداتشان                                                                             

6- سو – یازده – از خانواده 
هتل – پوشش پوست                                                                                                              

7- زهر – اثر کثیف – دستور 
می دهد – درب ورود و خروج                                                                                                         
8- بالکن – مورچه - » دلو « درهم                                                                                                                                 

9- او – ازمصالح اتاق عملی – کهنه 
از دستش دل آزار است – قرض                                                                                              
10- بنده – شوک آنتی بیوتیکی                                                                                                                                   

11- مشکل در تکلم – 
بدن – سوم شخص غایب                                                                                                                 

12- جای ایستادن یا نشستن – ماه 
تمام – گروه واحد - ... نشانه خروار است                                                                                     
13- بیماری چشم – چه وقت؟                                                                                                                                     
14- امان از دست ..... – نام تجاری سفازولین 
– تست معروف خونرسانی کف دست                                                                       

15- راست نیست – عمل جراحی روده – نوع 
تنفسی آن فقط نیاز به ایزوله منفی دارد

عمــودی
1- انقباض کزازی عضالت جوشی – 

بخش آهن دار خون – ابزار نوشتن سنتی                                                                                
2- از بیماری های عصبی دست                                                                                                                                       
3- جزر و .... – کشور شکر                                                                                                                                             

4- تعجب زیاد – نام تجاری 
کلیندامایسین – نرم در هم                                                                                                         
5- خونریزی از بینی – شهر پنیر لیقوان                                                                                                                           

6- مو ندارد – واحد پول 
– من و تو – مادر ورزش ها                                                                                                             

7- جنس برتر – سیاه زخم
8- از وسایل مانیتورینگ فشار خون -  حرف 

خوردنی – رفیق بی انتها
9- آن را به اشتباه کفلین 

نخوانیم – استانداردهای ملی                                                                                                       
10- التهاب بینی عقیق معروف – تدوین شده                                                                                                                

11- التهاب سلولی
12- مخالف عجم -  اتاق معروف مجازی
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13- سفال لعاب دیده – بیماری چشم – حرف تعریف عرب                                                                                                     
14- آنمی سیکل سل

15- از اعمال جراحی سیستم عصبی – محلول نقاشی

پاسخ جدول شماره پنج

جــدول کلمات متقاطع تخصـصی و عمومی 
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