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مـوفقیت بیمارستــان دکترسعیدهاشمزاده:
رضـوی مرهون زحمات 
. . . کارکنــانش است 

ــای  ــی از دعاه ــود، یک ــده ب ــم زن ــه مادربزرگ ــع ک ــا آن موق ــا همیشــگی اش ایــن بــود کــه »خــدا ســروکارت را بــه دکتــرودوا ننــدازه.« قدیم تره ــن روزه ــم ای ــر مادربزرگ ــای خی ــت دع ــه برک ــدا و ب ــف خ ــه لط ــک حال وهــواِی جســمی ام به قــدری خــوب اســت کــه کمتــر ســروکارم بــه ب ــک پزش ــان ی ــروز میهم ــه ام ام ــه حرف ــا ب ــا بن ــاده ام ــر و دوا افت ــهد دکت ــزرگ را در مش ــتان ب ــک بیمارس ــت ی ــه مدیری ــکی ک ــتم؛ پزش عهــده دار اســت؛ دکتــر ســعید هاشــم زاده، مدیرعامــل بیمارســتان هس
رضــوی. ــن بهانــه  ایــن دیــدار، گفتگــو دربــاره  رهبــرِی ســازمانی، مدیریــت مجموعه ای فوق تخصصــی  ــی از ای ــان و موضوعات ــا کارکن ــه بزرگــی یــک بیمارســتان، برخــورد ب ــن کاری، از ایــن موضــوع بــرای مصاحبــه بــا تیــم خبــری »مرواریــد« اســتقبال هنــوز هــم بــا اهمیــت و پررنــگ اســت. دکتــر هاشــم زاده باوجــود مشــغله   دســت اســت؛ موضوعاتــی کــه اگرچــه خیلــی دربــاره اش گفتــه  و شــنیده ایم، ب ــل ای ــود. ماحص ــریه می ش ــن نش ــرای ای ــرش پذی ــد و در دفت می کن

گفتگــو را در ادامــه دنبــال کنیــد.
ــا و مدیریت سازمان های دیگر دارد؟مدیریت سازمانی به بزرگی یک بیمارستان، چه تفاوت هایی با  ــی از کاره ــف مختلف ــه طی ــر ک ــن نظ ــتان ها از ای ــت بیمارس ــاوت مدیری ــی متف ــازمان ها کم ــایر س ــت س ــا مدیری ــرد، ب ــاغل را دربر می گی ــاران و مش ــذای بیم ــخ غ ــازی و طب ــتان از محوطه س ــک بیمارس ــت. در ی ــم اس ــتانی و فراه ــای بیمارس ــماندها و زباله ه ــع پس ــا دف ــه ت ــنل گرفت ــن بیمارســتان تنــوع کار زیــاد اســت و همــه  امــور دارای اهمیــت. در بیمارســتان رضــوی کــردن تکنولوژی هــا و دســتگاه های جدیــد درمانــی را بایــد مدیریــت کنیــد. پرس ــن نظــر کــه ای ــر اســت؛ از ای ــن هــم متفاوت ت ــای یــک بیمارســتان فوق تخصصــی و در ســطح خاورمیانــه مطــرح اســت. ایــن اوضــاع از ای ــی، در عرصه  ه ــات درمان ــن خدم ــه بهتری ــر ارائ ــاوه ب ــتان ع ــوزه علمــی و پژوهشــی نیــز موثــر و پرقــدرت وارد شــده و هم زمــان طرح هــای بیمارس ــی را در ح ــای کشــوری و بین الملل ــز کنگره ه ــف و نی ــد.پژوهشــی مختل ــرده و می کن ــزار ک ــکی برگ پزش

بنابرایــن حفــظ ســامت جســمی و روحــی چنیــن کارمندانــی، بســیار دارای انواع واقســام بیماری هــای واگیــر و غیرواگیــر از نزدیــک روبــه رو می شــوند، دربرابــر بیمــاری صعــب العــاج و یــا احتمــاال فــوت عزیزشــان و همچنیــن مســائلی چــون درد و رنــج بیمــاران، فــوت بیمــار، واکنــش بســتگان بیمــار همــان ارائــه بهتــر خدمــات درمانــی اســت. در ایــن مســیر کارکنــان مــا بــا ایــن وصــف همــه کارکنــان بیمارســتان هدفــی واحــد را دنبــال می کننــد که اســت و بــه همــان میــزان نیازهــای کارکنــان هــم متفــاوت خواهــد بــود. بــا همان طــور کــه اشــاره کــردم، تنــوع کار در فضــای بیمارســتان بســیار زیــاد چنین سازمانی، از چه جنبه هایی ضرورت پیدا می کند؟با توجه به این مطالبی که مطرح کردید، حفظ سالمت نیروی کار در 
اهمیــت اســت.



برایتامینسالمتجسمیوروحیکارکنانخودچهکردهاید؟

 در بیمارســتان رضــوی بــرای تحقــق ایــن هــدف، برنامه هــای مختلفــی 

ــا  ــه، پرســنل متقاضــی بیمــه درمــان، ب تهیــه و اجــرا شــده اســت. از جمل

حمایــت بیمارســتان و جبــران هزینــه  حــدود 50درصــدی از خدمــات بیمــه  

ــان  ــن شــیفت های کاری کارکن ــر ای ــد هســتند. عــاوه ب ــی بهره من تکمیل

ــظ شــود.  ــادل حف ــار جســمی، تع ــه لحــاظ ب ــه ب ــم شــده ک طــوری تنظی

ــات  ــه خدم ــه ارائ ــه ب ــم ک ــم داری ــناس مقی ــک روان ش ــتان ی در بیمارس

ــی در  ــی مختلف ــای آموزش ــردازد. کاس ه ــاور ه  می پ ــی و مش روان شناس

ــر  ــات بهت ــه  خدم ــدف ارائ ــا ه ــه برخــی ب ــزار می شــود ک ــتان برگ بیمارس

ــه  ــاره زمین ــان درب ــی کارکن ــش و آگاه ــطح دان ــش س ــی و افزای درمان

کاری شــان برگــزار می شــود و برخــی معطــوف بــه مســائل روحــی و روانــی 

حیــن کار اســت و البتــه بخشــی هــم معطــوف بــه موضوعاتــی چــون حفــظ 

ــتان  ــا بیمارس ــار این ه ــود. در کن ــط کار می ش ــمی در محی ــامت جس س

ــزات  ــرای تجهی ــای روز ب ــن تکنولوژی ه ــد از آخری ــاش می کن رضــوی ت

ــه لحــاظ  ــزات ب ــن تجهی ــد. ای ــتفاده نمای ــی اس اداری و بهداشــتی و درمان

ــرار دارد. ــن ســطح اســتانداردها ق ــز در باالتری ــک نی ارگونومی

ازنظــرشــمابهداشــتوســالمتکارکنــانوخانوادههایشــاندر

توســعهســازمانچهجایگاهــیدارد؟

می خواهــم بــرای بیــان بهتــر موضــوع، مثالــی بــرای شــما بزنــم؛ تصــور 

کنیــد کــه بــرای دریافــت یــک خدمــت درمانــی وارد بیمارســتانی شــده اید؛ 

مثــا بــا عائــم مســمومیت بــه اورژانــس بیمارســتان رفتــه  و پــس از طــی 

مراحــل درمــان، بــه منــزل برگشــته اید و بــرای یکــی از عیادت کننــدگان 

تعریــف می کنیــد کــه چطــور بیمــار و بــه چــه نحــو درمــان شــدید. اگــر در 

ایــن مثــال دقــت کنیــد، حتما صحبــت از پزشــک معالــج، پرســتاران و کادر 

ــد  ــی نشــان می ده ــت به خوب ــن روای ــد. ای ــد آم ــان خواه ــه می ــی ب درمان

کــه در خدمات دهــی درمانــی، کارمنــدان و کارکنــان یــک مرکــز درمانــی 

نقــش بزرگــی را عهــده  دار هســتند، به طوری کــه گاه هویــت یــک 

ــاد  ــات زی ــن جم ــد. از ای ــرار می دهن ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــز درمان مرک

ــی  ــان مجرب ــا کارکن شــنیدیم کــه فــان بیمارســتان دکترهــای خــوب ی

ــر  ــا ه ــتار ی ــا پرس ــک ی ــک پزش ــتان ی ــای بیمارس ــب، در فض دارد. خ

کارمنــد دیگــر زمانــی خواهــد توانســت بهتریــن خدمــت را ارائــه کنــد کــه 

ــن موضــوع  هــم از نظــر جســمی و هــم از نظــر روحــی ســالم باشــد. ای

دربــاره خانــواده  او نیــز مطــرح اســت؛ چراکــه ســامت روحــی و جســمی 

ــن  ــت ای ــذار اســت. درجــه  اهمی ــرد اثرگ ــر کار ف ــز ب ــواده  نی اعضــای خان

ــازمانی  ــت س ــم، هوی ــه گفت ــور ک ــه همان ط ــت ک ــا بدانجاس ــوع ت موض

ــوی  ــتان رض ــد. بیمارس ــرار می ده ــعاع ق ــتان را تحت الش ــون بیمارس چ

ــرده  ــف ک ــی را تعری ــای مختلف ــوع، برنامه  ه ــن موض ــت ای ــا درک اهمی ب

اســت. بســیاری از خدمــات فرهنگــی و رفاهــی ایــن بیمارســتان، اعضــای 

ــتان  ــه  بیمارس ــای کتابخان ــرد. فض ــز دربر می گی ــان را نی ــواده  کارکن خان

ــل اســتفاده اســت. از  ــز قاب ــان نی ــواده کارکن ــرای اعضــای خان رضــوی ب

طریــق بســتن قــرارداد بــا مجموعه هــای ورزشــی آســتان قــدس رضــوی 

مثــل اســتخر ایــن مجموعــه، امــکان اســتفاده از ایــن ســرویس بــا حمایــت 

مالــی بیمارســتان بــرای کارکنــان و خانواده هایشــان فراهــم شــده اســت. 

ــتان  ــت بیمارس ــا حمای ــال ب ــابقات فوتس ــون مس ــژه  ای چ ــای وی برنامه ه

ــی  ــد از تعاون ــه خری ــه کمک هزین ــزار می شــود. ماهان ــان برگ ــژه کارکن وی

ــرای  ــی ب ــای خوب ــت. برنامه ه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان درنظ ــژه کارکن وی

ــت  ــده اس ــان آماده ش ــی کارکن ــی و خارج ــفرهای داخل ــه س ــک  هزین کم

ــی را در بیمارســتان  ــای کوچک ــر داریــم مجموعه ه ن در نظ و همچنیــ

ــم. ــدازی کنی ــداث و راه ان ــال و... اح ــن فوتســال، والیب ــوان زمی به عن

ــانیدر ــرویانس ــرهورِینی ــوِدبه ــرایبهب ــرایطالزمب ش

ــت؟ ــماچیس ــازمانش س

همــه ایــن امکاناتــی کــه اشــاره کــردم، بی شــک روی بهبــود بهــره وری 

نیــروی انســانی اثرگــذار اســت. مــا خیلــی دربــاره مشــتری مداری 

ــده   ــه عقی ــه  و شــنیده ایم. ب ــاره کارمندمــداری کــم گفت ــا درب شــنیده ایم ام

ــد و  ــد ش ــتری مداری خواه ــه مش ــر ب ــت منج ــداری درنهای ــن، کارمند م م

ــش  ــر و افزای ــرای ســرویس دهی بهت ــا ب ــر نیســتند. م ــن دو تفکیک پذی ای

ــه  ــایی و ب ــز شناس ــتان را نی ــنل بیمارس ــای پرس ــد نیازه ــره وری بای به

ــم. خوشــبختانه در بیمارســتان رضــوی  ــن نیازهــا پاســخ مناســبی بدهی ای

ــر،  ــوان مدی ــن به عن ــِب م ــل از جان ــود دارد؛ حداق ــردی وج ــن رویک چنی

ایــن موضــوع دارای اهمیــت اســت. مــا ســعی کرده ایــم محیطــی امــن و 

آرام بــرای کارمنــدان فراهــم کنیــم. از بیــن نیازهــای اساســی هــر انســان 

نیــاز بــه بقــاء یــک نیــاز ابتدایــی اســت. امــا آنچــه بــه طــور مســتقیم در 

بهــره وری ســازمانی نقــش دارد نیــاز بــه تعلــق خاطــر ســازمانی اســت و 

ایــن مهــم فقــط بــا در نظــر گرفتــن کرامــت انســانی محقــق مــی شــود. 

تشــویق پرســنل بــه فعالیــت هــای اجتماعــی از جملــه ایجــاد چند گــروه در 

قالــب NGO  از میــان کارکنــان و بــا حمایــت بیمارســتان همگرایــی در بین 

ــی اســت و  ــروه کتاب خوان ــا گ ــش می دهــد. یکــی از آن  ه پرســنل را افزای

دیگــری گــروه حامیــان بیمارســتان ســبز اســت. عــاوه بــر ایــن گروه هــای 

ورزشــی مختلــف نیــز در حــال شــکل گیری اســت. ایــن اقدامــات عــاوه 

بــر ایجــاد انگیــزه و روحیــه  بیشــتر در کار، باعــث ایجــاد جــو ســالم در روابط 

کاری شــده و درنهایــت ضمــن ارتقــای ســطح فرهنگــی و اجتماعــی افــراد 

بــه افزایــش بهــره وری در محیــط کار خواهــد انجامیــد.

کمــیدربــارهضعفهــایمدیریتــیکــهکاهــشبهــرهوریرادر

پــیدارد،توضیــحدهیــد.

انگیــزه در کار موضــوع مهمــی اســت. مدیــر خــوب مدیــری اســت کــه به 

ایجــاد و حفــظ انگیــزه  کاری در بیــن کارکنــان خــود توجــه کنــد. مدیرانــی 

کــه بــه ایجــاد انگیــزه در کارکنــان خــود بی توجهنــد، بزرگ تریــن لطمــات 

ــردم  ــه اشــاره ک ــر پیکــره ســازمان خــود وارد می ســازند. همانطــور ک را ب

حفــظ کرامــت انســانِی افــراد در یــک ســازمان دارای اهمیــت اســت؛ اگــر 

چــه سلســله مراتب اداری در هــر ســازمانی وجــود دارد، ایــن جایــگاِه شــغلی 

ــرد  ــر ف ــت انســانی ه ــرم باشــد، بلکــه هوی ــد محت ــه بای ــراد نیســت ک اف

شایســته توجــه و احتــرام اســت. خیلــی راحت تــر بگویــم؛ ایــن صندلی هــا 

نیســتند کــه قابــل احترامنــد، ایــن افــراد هســتند کــه بایــد محتــرم شــمرده 

ــت و  ــر پس ــراد در ه ــانی اف ــت انس ــأن و کرام ــظ ش ــد حف ــوند. بی تردی ش

ســمت، بــه ایجــاد انگیــزه در فــرد و درنهایــت افزایــش بهــره وری ســازمانی 
خواهــد انجامیــد. 

ــویرا ــتانرض ــگاهبیمارس ــث،جای ــتبح ــهکلی ــهب ــاتوج ب

ــدیاز ــانیوبهرهمن ــرویانس ــتنی ــتوهدای ــهحمای درزمین

ــد؟ ــیمیکنی ــورارزیاب ــالق،چط ــدوخ ــایکارآم نیروه

ــد،  ــروی انســانی کارآم ــدی از نی ــرو بهره من ــت هــر ســازمان در گ موفقی

ــوی  ــتان رض ــم بیمارس ــد بگوی ــت و بای ــزه اس ــاق و باانگی ــرب، خ مج

بیمارســتانی پیشــرو و موفــق در عرصــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

در خاورمیانــه اســت؛ ایــن امــر بــدون شــک میســر نیســت جــز در ســایه 

بهره منــدی از نیــروی انســانی کارآمــد و موفــق و خــاق. درحقیقــت ایــن 

رابطــه ای دو ســویه اســت. بــدون شــک بیمارســتان رضــوی موفقیــت خــود 

ــد و ســعی خواهــد  را مدیــون و مرهــون کارمنــدان و پرســنل خــود می دان

کــرد بــا نگاهــی نــو در عرصــه کارمندمــداری وارد عمــل شــده و بــه ایــن 
مقولــه توجــه بیشــتری داشــته باشــد.
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حتمـا برايتـان پيـش آمده کـه کليدتـان را گم 
کـرده باشـيد يـا لباسـتان را جايـي گذاشـته 
باشـيد ولـي فرامـوش کرديـد کـه کجـا. حتـي 
اسـت  ممکـن  بيشـتر  هـم  ايـن  از  فراموشـي 
اتفـاق بيفتـد؛ به صورتي کـه کسـي را کـه قبـا 
را  خانه تـان  آدرس  يـا  نشناسـيد  ديده ايـد، 
فرامـوش کنيـد. اختـال حافظه اختالی شـايع 
در دنياسـت و هـر کـس به نوعـي آن را تجربه 
مي کنـد و البتـه در سـالمندي بيشـتر شـايع 
اسـت. ايـن اختـال حافظـه در هـر سـطحي که 
باشـد، بـراي سـالمندان مشـکل ايجـاد مي کنـد 
روزانه شـان  عملکـرد  از  را  آن هـا  مي توانـد  و 
کنيـم،  توجـه  آن  بـه  بايـد  آنچـه  بـازدارد. 
ايـن اسـت کـه اختـال حافظـه تـا چـه حـدي 
تـا چـه حـدي طبيعـي.  و  اسـت  نگران کننـده 
دکتر پريسـا طاهـري، رئيـس اداره سـالمندان 
درخورتوجهـي  نکته هـاي  بهداشـت،  وزارت 

درمـورد اختـال حافظـه بيـان می کنـد.

ابتدا برايمان بگوييد آلزايمر و اختالل حافظه 
به چه نوع فراموشي گفته مي شود؟

جوامـع  در  شـايع  امـري  حافظـه  اختـال 
طـول  در  بزرگ سـالي  هـر  و  اسـت  بشـري 
عمـر تجربـه اش کـرده اسـت ولـي هـر اختال 
حافظـه اي آلزايمر نيسـت. آلزايمـر يک اختال  
اسـت؛  برگشـت ناپذير  و  پيش رونـده  شـناخت 
هـر  بيمـار  در  حافظـه  اختـال  به گونه اي کـه 

روز بيشـتر مي شـود. فـردي کـه دچـار آلزايمر 
مي شـود، صحبـت مي کنـد ولـي روانـي کام 
را به مـرور از دسـت مي دهـد، تشـخيص فضـا 
برايـش مشـکل شـده و در عملکـرد روزانـه اش 

دچـار چالـش مي شـود.

با اين اوصاف، اختالل حواسي که به طور 
روزانه تجربه مي کنيم، نمي تواند زمينه ساز 

آلزايمر باشد؟
ــا  ــا ب ــه باره ــي ک ــال حواس ــد، اخت ببيني
نيســت.  پيش رونــده  بوده ايــم،  مواجــه  آن 
پيش رونــده  اختال هــاي  مجموعــه  بــه 
مي شــود  گفتــه  دمانــس  برگشــت ناپذير، 
ــب  ــت. جال ــايع ترين آن هاس ــر ش ــه آلزايم ک
اســت بدانيــد هــر چهــار ثانيــه در دنيــا يــک 
ــخيص  ــود. تش ــا مي ش ــر مبت ــه آلزايم ــر ب نف
ــوع اســت و  ــه ن ــه از چ ــال حافظ ــه اخت اينک
ــا پزشــک اســت. پزشــک  چــه داليلــي دارد، ب
ــال  ــرح ح ــد، ش ــت کن ــد تس ــص باي متخص
ــوع  ــا ن ــه علت ه ــي مجموع ــا بررس ــرد و ب بگي

ــد. ــخيص ده ــال را تش اخت

چه عوامل خطرسازي فرد را دچار اختالل 
حافظه جدي مي کند؟

ــار  ــرد را دچ ــه ف ــی ک ــل مهم ــي از عوام يک
اختــال حافظــه جــدي مي کنــد، ســن اســت؛ 
يعنــي افــرادي کــه سنشــان افزايــش می يابــد، 

احتمــال بيشــتری بــرای ابتــا بــه آلزايمــر در 
ــر  ــه ه ــا اين طــور نيســت ک ــی رود ام ــا م آن ه
کــه ســنش افزايــش يافــت، آلزايمــر بگيــرد. در 
برخــي کتاب هــا آمــده کــه هــر فــرد 85ســال 
ــه  ــال دارد ک ــا 48درصــد احتم ــاال 40 ت ــه ب ب
بــه آلزايمــر مبتــا شــود. عامــل ديگــر، ســابقه 
فاميلــي ابتــا بــه اختــال حافظــه اســت و اگــر 
پــدر، مــادر، خواهــر يــا بــرادر فــرد ســابقه ابتا 
بــه آلزايمــر داشــته اند، وی بــا مشــاهده عائــم 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــواس باي ــال ح اخت
کنــد. متاســفانه خودتشــخيصي و خوددرمانــي 
در کشــور مــا خيلــي بــاب شــده و ســالمندان 
ــد  ــرار مي گيرن ــران ق ــرف ديگ ــر ح تحت تاثي
ــا طبيعــي اســت  ــن حالت ه ــد اي کــه مي گوين
و مربــوط بــه دوره ســالمندي اســت، بنابرايــن 
ديــر بــه پزشــک مراجعــه مي کننــد و پزشــک، 
زمــان مناســب بــراي درمــان را از دســت 

مي دهــد.

يعني بيماري هاي مختلف رواني و جسمي 
مي توانند باعث اختالل حافظه جدي شوند؟

بله. افســردگي در ســالمندي شــيوع فراگيری 
دارد و اگــر فــردي در ميان ســالي به افســردگي 
دچــار شــده و درمــان نشــده باشــد، خطــر ابتا 
بــه اختــال حافظــه در او بيشــتر اســت. ضربــه 
مغــزي، عامــل ديگــري اســت کــه باعــث 



ــه  ــی کـ ــش ژنـ ــوژی ویرایـ ــد تکنولـ ــان می گوینـ کارشناسـ
به تازگـــی به خاطـــر درمـــان موفقیت آمیـــز یـــک نـــوزاد 
مبتـــا بـــه ســـرطان خـــون بـــه عناویـــن خبـــری راه یافـــت، 
ـــز  ـــرطان نی ـــر س ـــواع دیگ ـــان ان ـــرای درم ـــت روزی ب ـــن اس ممک

بـــه کار رود.
ــا  ــه، لیـ ــزاری فرانسـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ

ریچـــاردز هنـــگام تشـــخیص یـــک نـــوع 
ــمی  ــام لوسـ ــه نـ ــون بـ ــرطان خـ سـ

لنفوئیـــدی حـــاد )ALL( فقـــط 
14هفتـــه داشـــت و در بیمارســـتان 
گریت اورمونـــد تحـــت درمـــان 
ـــکان  ـــه پزش ـــت. گرچ ـــرار گرف ق
ـــر روی  ـــددی را ب ـــای متع درمان ه
وی امتحـــان کردنـــد، هیچ کـــدام 

از آن هـــا موثـــر واقـــع نشـــد.
ایـــن بیمارســـتان بـــه خانـــواده 

ـــه  ـــا گزین ـــکان را داد ت ـــن ام ـــا ای لی
ـــط  ـــه فق ـــی را ک ـــان تجرب ـــک درم ی

ـــود ،  ـــده ب ـــان ش ـــا امتح ـــر روی موش ه ب
ـــی  ـــگران، خون ـــن پژوهش ـــد. ای ـــاب کنن انتخ

ـــی از  ـــد و نوع ـــود، گرفتن ـــده ب ـــدا ش ـــه اه را ک
ســـلول های ســـفید خـــون بـــه نـــام ســـلول های تـــی 

را از آن جـــدا کردنـــد کـــه به طـــور معمـــول بـــه مبـــارزه بـــا 
عفونت هـــا در بـــدن کمـــک می کنـــد. بعـــد، ژن هـــای ایـــن 
ــلول ها  ــن سـ ــه ایـ ــد، به طوری کـ ــش کردنـ ــلول ها را ویرایـ سـ
توانایـــی حملـــه بـــه ســـلول های ســـرطانی را پیـــدا کننـــد و 

ایـــن ســـلول ها را بـــه بـــدن لیـــا تزریـــق کردنـــد.
پزشـــکان می گوینـــد همیـــن تکنیـــک را می تـــوان بـــرای 
درمـــان مبتایـــان ســـرطان های ســـلول های خونـــی دیگـــر 
ـــرد،  ـــه کار ب ـــم ب ـــوم ه ـــن و میل ـــدی مزم ـــمی لنفوئی ـــد لوس مانن
ــکان  ــی امـ ــال بررسـ ــگران در حـ ــن پژوهشـ همچنیـ
اســـتفاده از ایـــن روش بـــرای درمـــان افـــراد 
ســـرطان هایی  چنیـــن  بـــه  مبتـــا 
ــه  ــتند کـ ــتوم هسـ ــد نوروباسـ ماننـ
منشـــا  عصبـــی  ســـلول های  از 

. د می گیـــر
کـــه  ژنتیکـــی  تکنیـــک 
پژوهشـــگران بـــرای درمـــان 
ــور  ــد، به طـ ــه کار بردنـ ــا بـ لیـ
نوکلئـــاز   )TALEN( مخفـــف 
)شـــبه فعال کننده  افکتـــور 
ـــن  ـــام دارد. در ای ـــخه برداری( ن نس
ـــود  ـــتفاده می ش ـــی اس روش از آنزیم
ـــک  ـــی کوچ ـــک قیچ ـــد ی ـــه مانن ک
ــرد.  ــا را می بـ ــد و ژن هـ ــل می کنـ عمـ
پژوهشـــگران درمـــورد لیـــا توالی هـــای 
ـــد  ـــی را بریدن ـــلول های اهدای ـــی از DNA س خاص
ـــد. ـــم کردن ـــده را ترمی ـــی گسیخته ش ـــی ژنوم ـــد توال و بع
ایـــن شـــیوه ویرایـــش ژنـــی باعـــث برنامه ریـــزی مجـــدد 
در ایـــن ســـلو ل ها، بـــرای مبـــارزه بـــا ســـلول های ســـرطان 

ــود. ــون می شـ خـ

کاهــش ســطح هوشــياري مي شــود و توصيــه 
ــي  ــد و کاله ايمن ــه کمربن ــت ک ــن اس ــا اي م
در هنــگام موتورســواري فرامــوش نشــود و 
بچه هــا حتــي در هنــگام دوچرخه ســواري 
ــزي  ــه مغ ــون ضرب ــد؛ چ ــي بگذارن کاله ايمن
ــه آلزايمــر را افزايــش مي دهــد.  ــال ب خطــر ابت
همچنيــن ســکته مغــزي و بيماري هــاي قلبــي 
و عروقــي در صورتــي کــه درمــان نشــود، خطر 
ابتــال بــه آلزايمــر را بيشــتر مي کنــد. پرفشــاري 
خــون هــم از بيماری هايــی اســت کــه خيلــي 
خامــوش و مرمــوز وارد زندگــي فــرد مي شــود و 
احتمــال بيمــاري آلزايمــر را افزايــش می دهــد. 
برشــمردم،  کــه  بيماري هايــي  بــر  عــالوه 
داروهــاي  مثــل  داروهــا  برخــي  مصــرف 
خــواب آور کــه بســياري از بيمــاران، خودســرانه 
ــز  ــد، ني ــرف مي کنن ــي مص ــدت طوالن ــه م ب
ــد. ــاد می کن ــر را زي ــه آلزايم ــال ب ــال ابت احتم

آلزايمر در خانم ها بيشتر است يا در آقايان؟
آلزايمــر  بــه  آقايــان  از  بيشــتر  خانم هــا 
ــل  ــي از دالي ــايد يک ــه ش ــوند ک ــال مي ش مبت
آن کم بــودن ســطح ســواد و تحصيــالت آن هــا 

باشــد و احتمــال مــي رود در نســل بعــدي کــه 
ــد  ــن رون ــد، اي ــي دارن ــا تحصيــالت عال خانم ه

تغييــر کنــد.

همه ما در زندگي مان دچار فراموشي و 
اختالل حافظه شده ايم، در چه صورت بايد 

نگران اختالل حافظه باشيم؟
ــه  ــرد ک ــت ک ــاري دق ــد بيم ــه رون ــد ب باي
ــد  ــك باي ــت و پزش ــي اس ــن کاري تخصص اي
ممکــن  مي زنــم؛  مثالــی  بســنجد.  را  آن 
اســت دو تــا ســه ســال فــرد اختــالل حــواس 
ــر  ــد آن تغيي ــدا رون ــا جدي ــد، ام ــته باش داش
کــرده باشــد؛ به طــور مثــال امــروز ناهــار 
ــا  ــي رود ي ــادش م ــورده و ي ــبزي خ قورمه س
فرزنــدش ديــروز بــه منــزل آن هــا آمــده ولــي 
ــد  ــرا نمي آي ــه او چ ــت ک ــد اس ــردا گاليه من ف
ــه ای  ــالل حافظ ــن اخت ــد. اي ــر بزن ــا س ــه م ب
ــده  ــت پيش رون ــن اس ــمرديم، ممک ــه برش ک
ــي  ــم برخ ــالمند اس ــات س ــد. گاهي اوق نباش
ــا در نمــاز دچــار  افــراد را فرامــوش مي کنــد ي
ــخيص  ــه تش ــد ک ــود. مي بيني ــتباه می ش اش
ــا  ــم شــروع آلزايمــر اســت ي ــن عالئ اينکــه اي

نــه، به عهــده پزشــك اســت. ازآنجاکــه ممکــن 
ــري  ــل ديگ ــه دالي ــه ب ــالل حافظ ــت اخت اس
بــروز کنــد، همــه عوامــل بايــد بررســي شــود.

منظورتان اين است که عوامل ديگري غير از 
عواملي که برشمرديد، هم مي تواند بر حافظه 
ما تاثير بگذارد و براي مدتي ما را با اختالل 

حواس مواجه کند؟
بلـه، دقيقـا همين طـور اسـت. گاهـي ممکـن 
اسـت اختالل حواس ناشـي از کمبـود ويتامين 
در بـدن باشـد کـه بـا برطـرف شـدن کمبـود، 
حتـي  شـود،  برطـرف  نيـز  حافظـه  اختـالل 
بيماري هـاي متابوليـك مثـل تيروئيـد، کمبود 
ويتاميـن دی و همچنيـن اختـالل کبـد و کليه 
پيش رونـده، مي توانـد باعـث اختـالل حافظـه 
شـود. گاهـي نيز عارضـه دارويـي مي تواند روي 
حافظـه تاثير بگـذارد و با تغييـر دارو اين حالت 
برطـرف شـود، بنابراين هر نوع اختـالل حافظه 
نيـاز به بررسـي دارد و پزشـك با ارزيابي شـرح 
حـال بيمـار تشـخيص مي دهـد کـه اختـالل 
حافظـه نگران کننده اسـت يا برطرف مي شـود.

ـــد  ـــان جدی درم
ســـرطان خـــون در 

ــن  ــوزاد، ممکـ ــک نـ یـ
ــاران  ــه بیمـ ــت بـ اسـ

ـــک  ـــم کم ـــر ه دیگ
کنـــد



کلیوی،  بیماری هـای 
چراغ خاموش 
می کنند حرکـت 

مصرف  ز  ا
و  شور  غذاهای 
پُرنمــک

کنید ری   خوددا

 ، فســت فودها مصرف  ز  ا
منجمد  یــی  غذا د  موا و  کنســروها 

کنید ــز  پرهی ماده  آ و 

ا  ر ری  ا در ا عفـونت های 
بگیرید جدی 

کنیــد ورزش 

شور، تنقالت  مصرف  ز  ا  
غذاهای  و  سبزیجات  کنسرو 
کنید پرهیز  ماده  آ گوشتی 

روهای  دا مصرف  در 
کنید احتیاط  مسکن 

بهبـــود  و  کنتـــرل  بـــرای   
پزشـــک  با  کلیوی،  مشـــکالت 

کنید همـــکاری  خـــود 

کنید ترک  ا  ر دخانیات   

حواستان
 هب این

 لوبیااهی سحرآمیز
 باشد
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ــا  ــه ب ــادی در جامع ــراد زی ــا اف ــن روزه ای
دیابــت، فشــارخون بــاال و نارســایی کلیــه 
ــه  ــی کلی ــل ناتوان ــه به دلی ــتند ک ــه هس مواج
معــرض  در  بــدن،  و ســموم  اوره  دفــع  در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــرار دارن خطــر جــدی ق
در انتظــار پیونــد ایــن انــدام حیاتــی بــدن یــا 
دیالیــز خــون در واحدهــای درمانــی می ماننــد.

ــز  ــن عارضــه در واحــد همودیالی ــاران ای بیم
ــه  ــه ب ــوی ک ــی رض ــتان فوق تخصص بیمارس
پیشــرفته ترین دســتگاه های دیالیــز مجهــز 
در  بیست  وچهارســاعته  به صــورت  اســت، 
ــتند.  ــان هس ــال درم ــبانه روز در ح ــول ش ط
به گفتــه خانــم رحیمــی، سرپرســتار ایــن واحد، 
ــه  پرســتار،  ــم، نُ ــک پزشــک متخصــص مقی ی
ســه کمک پرســتار و یــک منشــی در ســه 
شــیفت صبــح و عصــر و شــب مشــغول انجــام 
ــن،  ــور میانگی ــه به ط ــتند و روزان ــه هس وظیف
ــه  ــورت مراجع ــه دو ص ــار را ب ــا 25بیم 20 ت
از بخش هــای دیگــر  و پذیــرش  حضــوری 
بیمارســتان مــداوا می کننــد. معمــوال بیمــاران 
ــه  ــز مراجع ــد دیالی ــه واح ــه ب ــه بار در هفت س
ــه  ــد از ناحی ــه دارن ــد. پرســتاران وظیف می کنن
ــار دو  ــن ســرخرگ و ســیاهرگ بیم ــد بی پیون
ســوزن بــه داخــل پیونــد فروکننــد تــا یکــی از 
ــه  ایــن ســوزن ها خــون را به منظــور تصفیــه ب

داخــل دســتگاه دیالیــز ببــرد و ســوزن دیگــر، 
ــار  ــدن بیم ــه داخــل ب خــون تصفیه شــده را ب
برگردانــد. مــدت درمــان نیــز در بیشــتر اوقــات 
ــا چهــار ســاعت طــول می کشــد. پرســتاران  ت
ــی  ــم حیات ــه عالئ ــز هم ــدت دیالی ــام م در تم
بیمــاران را کنتــرل می کننــد و آن هــا را از نظــر 
عــوارض احتمالــی حیــن دیالیــز تحــت نظارت 
ــتگاه  ــد دس ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت دارن
دیالیــز کــه بیــن 300 تــا 400 سی ســی 
ــتی  ــش دارد، به درس ــال چرخ ــون را در ح خ
ــه  ــمومی را ک ــن س ــد و همچنی ــل می کن عم
ــری  ــود، اندازه گی ــارج می ش ــار خ ــدن بیم از ب
ــب  ــه مناس ــم و تغذی ــت رژی ــد. رعای می کنن
ــوان از  ــی را می ت ــده غذای بیمــاران در ســه وع
دیگــر خدماتــی برشــمرد کــه بــه نحــو احســن 
تغذیــه  متخصصــان  و  اجراســت  حــال  در 

ــد. ــی دارن ــر آن نظــارت دقیق بیمارســتان ب
ــتگاه  ــت دس ــز، هف ــد همودیالی ــن واح در ای
اتوماتیــک  تخت هــای  بــه  مجهــز  دیالیــز 
کــه قابلیــت کنتــرل ارتفــاع در ناحیــه ســر و 
پاییــن بــدن را دارد، فعــال اســت کــه راحتــی و 
آســایش بیمــاران را در فضایــی آرام و مناســب 
رقــم زده اســت. ســه دســتگاه رزرو نیــز بــرای 
 ICU بخش هــای مختلــف بیمارســتان ماننــد
و  CCU درنظــر گرفتــه شــده اســت تــا بیمار 

در شــرایط اورژانســی به راحتــی منتقــل شــده 
ــود. ــری ش ــی او جلوگی و از جابه جای

ــزات آن،  ــتان و تجهی ــودن بیمارس ــه روز ب ب
ــراه  ــه هم ــوده ب ــه و کارآزم ــی باتجرب کارکنان
ــب  ــات، موج ــی از خدم ــطح مطلوب ــه س ارائ
شــده اســت کــه واحــد همودیالیــز بیمارســتان 
ــز  ــایر مراک ــن س ــوی در بی ــی رض فوق تخصص
درمانــی بــه یــک شــاخص تبدیــل شــود 
مراجعه کننــدگان  حجــم  بــر  روزبــه روز  و 
و متقاضیــان آن اضافــه شــود، تاجایی کــه 
ــرش  ــرای پذی ــر ب ــش از 250نف ــون بی هم اکن
در آن ثبت نــام کرده انــد و بعیــد بــه نظــر 
ــوی  ــد جواب گ ــه بتوان ــن مجموع ــد ای می رس
ــه  ــه ای ک ــان باشــد؛ نکت ــن حجــم از مراجع ای
ــم رحیمــی، سرپرســتار واحــد همودیالیــز  خان
ــدواری  ــراز امی ــاره و اب ــه آن اش ــتان، ب بیمارس
می کنــد کــه هم زمــان بــا برنامــه جامــع 
توســعه بیمارســتان بتواننــد شــاهد یــک 
واحــد همودیالیــز بــا ظرفیــت بیشــتر باشــند؛ 
ــران  ــم زائ ــوازی و تکری ــم مهمان ن ــه رس چراک
کــه  مجموعــه ای  در  امام رضا)علیه الســالم( 
ــناخته  ــوی ش ــدس رض ــتان مق ــام آس ــه ن ب
می شــود، نمی گــذارد آن هــا دســت رد بــه 
ــوان در  ــه ت ــا هم ــد و ب ــاران بزنن ــینه بیم س

ــتند. ــه هس ــام وظیف ــال انج ح

نویسنده:فرشیدصدیقی         

ــد همودیالیز واح در  زندگی  و چرخش  گردش خون 
ســامتی، نعمتــی اســت کــه همــواره از آن غافــل می شــویم امــا همیشــه برایــش احتــرام قائلیــم؛ چــون بــا کوچک تریــن تلنگــری، شــکر ایــن 
نعمــت را پیــش خداونــد ســبحان به جــا می آوریــم. حــاال چشــمانتان را بــرای لحظاتــی ببندیــد و تصــور کنیــد بــه بیمــاری دچــار شــده اید 
کــه صعب العــاج نیســت امــا بــرای ادامــه زندگــی عــادی خــود بایــد در طــول مراحــل درمــان، صبــر و حوصلــه زیــادی بــه خــرج دهیــد، 

هفتــه ای چندبــار مســیر منــزل تــا بیمارســتان را بپیماییــد و درنهایــت منتظــر یــک پیونــد عضــو موفــق بمانیــد.



پـدری سی وشش سـاله بـرای آزمایش هـای پیونـد خـود آمـده، نزدیک 
بـه مصاحبـه  ابتـدا حاضـر  در  دیالیـز می شـود.  کـه  اسـت  یک سـال ونیم 
قـول  می گویـم  می شناسـند.  اداره ام  در  مـرا  همـه  می گویـد  نمی شـود، 
می دهیـم ناشـناس بمانیـد. کمـی در فکـر فرومـی رود. آرام امـا دل سـوخته 
بـه حـرف می آیـد. از سـنگ کلیه ای می گویـد کـه زندگـی او را این گونـه 
دسـتخوش تحـول کـرده اسـت؛ »هر دو مـاه یک بـار کلیـه ام درد می گرفت. 
بـه دکتـر مراجعـه می کـردم، مسـکن مـی زدم و برمی گشـتم. ناگهـان بـه 
یک بـاره جهـان دربرابـر دیدگانم تاریک شـد. پزشـکم گفت سـنگ ها از بین 
نرفتـه و کلیـه ات خاموش شـده و بایـد دیالیز کنـی.« جلوی اشـک هایش را 
در چشـم های پـر از درد خـود گرفتـه اسـت. فقط یـک پلک زدن تا سـرازیر 
شـدن اشـک هایش فاصله اسـت. در همـان حـال از خانـواده اش می گوید، از 
آنکـه تمـام درآمـدش خـرج بیماری اش می شـود و همسـرش مجبور اسـت 

بـرای تامیـن زندگـی خـود و دو فرزنـد کوچکشـان کار کند.

ــاي  ــز از پ ــام او را نی ــتگي ای ــر خس ــه نظ ــده اي دارد و ب ــره تکی چه
درآورده اســت. پســر جوانــي روي تخــت دیگــري بــه دســتگاه وصــل شــده 
اســت. او کــه 18ســال بیشــتر نــدارد، مي گویــد: فشــار خــون بــاال داشــتم 
ــارخونم  ــتم فش ــدم. نمي دانس ــوردم، برمي گردان ــذا مي خ ــه غ ــي ک و وقت
تنظیــم نیســت. بعــد از مدتــي متوجــه شــدم کــه کلیه ام نارســا شــده اســت.

مهــدی پنجاه ویک ســاله برایــم از ســابقه 6ســال دیالیــزش 
ــفانه  ــا متاس ــرده ام ــدام ک ــه اق ــد کلی ــرای پیون ــه ب ــد و اینک می گوی
ــه  ــدت س ــه م ــر ب ــه پیش ت ــت. او ک ــس زده اس ــو را پ ــش، عض بدن
ســال دیالیــز شــده اســت، می گویــد: در طــول ایــن چنــد ســالی کــه 
بــه اینجــا می آیــم، همــکاری خــوب، فضــای زیبــا و تمیــز بیمارســتان 
ــه  ــان باعــث شــده اســت روحی ــی کارکن ــار دلســوزی و مهربان در کن

ــم. ــس کن ــر ح ــاری را کمت ــختی های بیم ــظ و س ــود را حف خ

ســارا دختــر جــوان دیگــری اســت کــه در حــال دیالیــز 
ــان  ــه درم ــي ب ــت بي توجه ــه عل ــن ب ــد: م اســت. او می گوی
ــایي  ــار نارس ــه، دچ ــت در کلی ــروز عفون ــرماخوردگي و ب س
ــورم  ــات بخ ــي مایع ــم به راحت ــر نمي توان ــدم. دیگ ــه ش کلی
و همیشــه بــه ایــن فکــر مي کنــم کــه به دلیــل دفــع 
ــرش  ــود. او س ــع مي ش ــم جم ــموم در خون ــص ادرار، س ناق
ــد:  ــدازد و مي گوی ــي مي ان ــتگاه نگاه ــه دس ــده، ب را برگردان
هفــت ســال پیــش یــک بــار پیونــد کلیــه انجــام دادم و بعد از 
چهــار ســال به دلیــل کم خونــي، کلیــه جــواب نــداد و دوبــاره 

ــه ایــن دســتگاه متصــل شــدم. ب
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این شیلنگ ها که خون زندگي در آن ها جریان دارد، بر دست هاي بي رمق و سفید انسان هایي بسته شده است که پوست 
به استخوان رسانده اند. خون مسموم وارد دستگاه مي شود و خون تصفیه شده از شیلنگي دیگر به سرخرگ مي ریزد.

این دستگاه جبران نارسایي کلیه را مي کند و کسانی را که ناتوان، چشم به آن دوخته اند، همچنان به آینده اي هرچند 
کوتاه امیدوار مي سازد. اینجا خون، حکم کیمیا را دارد. رنگ قرمز در شیلنگ ها فراوان است اما کم خوني بیداد مي کند. 
بدن ها تشنه نشاط و تحرک هستند و مغزها در حسرت روزهایي است که مي توانست به پیشگیري از این روزها فکر کند 
و این نه تمام موضوع است که همه را تقصیر او بیندازیم، بلکه زنجیره اي است رهاشده و شاید زنگارگرفته که بارها 

روغن گفتار و انتقاد بر تن آن خورده اما اثر نکرده است.

پای صحبت بیماران کلیوی

غ خامــوش
 چرا

ارمان کرد
گــرفت



20نکته تغذیه ای برای بیماران کلیوی

کلیه خــود را کـوک کنید

نویسنده:دکترمریمصنعتی
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نارسـایی کلیـه در پزشـکی بـه شـرایطی گفتـه می شـود کـه در 
آن کلیـه نتوانـد به طـور منظـم عمـل کند و بـه معنی کاهش شـدید 
عملکـرد کلیه هاسـت. ایـن بیمـاری زمانـی بـروز می کند که آسـیب 
بـه کلیه هـا آن قدر شـدید می شـود کـه کارکرد ایـن اندام ها بـه کمتر 
از ۱۰درصـد حـد طبیعی می رسـد. هنگامـی که چنیـن وضعیتی رخ 
می دهـد، کلیه هـا تقریبـا دیگـر نمی تواننـد مـواد زائد بـدن را دفع و 

مایعات بـدن را تنظیـم کنند.
نارسـايي کليـه و ارتبـاط آن بـا رژيـم غذايـي، موضـوع مهـم و 
پيچيـده اي اسـت و رژيـم غذايـي فـردي را کـه مبتـا بـه نارسـايي 
کليوی اسـت، حتمـا بايد يک متخصـص تغذيه تنظيم کنـد. رعايت 

نـکات زيـر نيـز خالـی از فايده نيسـت:
1 . مصـرف سـبزی را افزايـش دهيـد. سـبزيجاتی مانند خيـار، کاهـو، گل کلم، پياز، فلفـل، کدو، 

بادمجـان و شـلغم بـرای بيمـاران مبتا به نارسـايی کليوی مفيد اسـت.
2 . ميوه هايـی کـه پتاسـيم کمـی دارنـد، مصـرف کنيـد؛ سـيب، نارنگـی، ليمـو، گريپ فـروت، 
گيـاس، توت فرنگـی، هلـو، آنانـاس، هندوانـه، تمشـک و زغال اختـه انتخاب هـای مناسـبی اسـت.

3 . مصرف پروتئين را کاهش دهيد و از مواد غذايی با ساختار چربی فاصله بگيريد.
4 . مصـرف ميوه هايـی ماننـد مـوز، کيـوی، گابـی، آلو، شـليل، زردآلـو، طالبی و خربـزه به دليل 

پتاسـيم باال مناسـب نيست.
5 . توصيـه می کنـم خرمـا مصـرف نکنيد. کدوحلوايی هم جزو سـبزی های با نشاسـته و پتاسـيم 

باالسـت کـه نبايد از آن ها اسـتفاده کرد.
6 . افـزودن بيـش از انـدازه ميـوه و سـبزی بـه رژيـم غذايـی ايـن بيمـاران، مانع تشـکيل اسـيد 

موردنيـاز در کليـه می شـود.
7 . سيگار را کنار بگذاريد؛ چون می تواند وضعيت شما را هر روز وخيم تر کند.

8 . از رژيم غذايی کم نمک در برنامه روزانه استفاده کنيد.
9 . به اندازه کافی آب و مايعات بنوشيد.

10 . فعاليـت بدنـی خـود را افزايـش دهيـد، زيرا می تواند برای فشـار خون، قند خون و کلسـترول 

خون شـما مفید باشد.
11 . اگـر چـاق هسـتید، وزن خـود را کـم 
کنیـد. کاهـش وزن بـه کلیه های شـما کمک 

می کنـد کـه بهتـر کار کننـد.
ادویه هـای  و  پودرشـده  گیاهـان  از   .  12
بـه جـای نمـک اسـتفاده کنیـد. کم  ضررتـر 

13 . نـان مصرفـی باید تهیه شـده از آردهای 
سـبوس دار باشد.

14 . بـرای طبـخ مـواد غذایـی ترجیحـا از 
پختـن، گریـل کـردن، بخارپـز کـردن و کباب 
کـردن به جـای سـرخ کـردن اسـتفاده کنید.
15 . بـرای طبخ مـواد غذایـی از مقدار کمی 
روغـن زیتون به جـای کـره و روغن های دیگر 

کنید. استفاده 
16 . چربی هـای گوشـت و پوسـت مـرغ را 

حتمـا قبـل از خـوردن جـدا کنیـد.
17 . غذاهایـی را مصـرف کنیـد کـه مقادیـر 
کمـی فسـفر داشـته باشـد؛ مانند برنـج، ذرت 

و غـات.
از  18 . شـیر و ماسـت  در کل روز بیشـتر 
نصـف لیـوان و  پنیر نیـز بیشـتر از ۳۰گرم در 

روز مصـرف نشـود.
19 . حبوبات)ماننـد نخـود، عـدس و لوبیا( را 

بـه میـزان محدود مصـرف کنید.
20 . سـبزی ها بـه شـکل خام مصرف شـوند 

و از پختـن آن ها خـودداری کنید.
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تاکیدکارشناساندرمیزگردعلمی»ایدز؛ازپیشگیریتادرمان«

تنـها راه مبــارزه با ایــدز، فرهنـگ سازی و آمــوزش است
شــاید وحشــت خیلی هــا حتــی بــا شــنیدن نامــش 
ــم  ــی ه ــه خیل ــاری  ک ــان بیم ــدز، هم ــود؛ ای ــه ش برانگیخت
ــان شناســایی آن  ــدز از زم ــر ای سن وســال دار نیســت. عم
ــع  ــه امــروز چیــزی در حــدود 34ســال اســت. درواق ــا ب ت
ــال،  ــن س ــال1981. در ای ــه س ــردد ب ــدز برمی گ ــتان ای داس
در کنــار تمــام حــوادث سیاســی و اجتماعــی کــه بــه وقــوع 
پیوســت، جهــان از بیمــاري جدیــدي در میــان مــردان 

ــدز. ــاری ای ــد؛ بیم ــر ش ــکا باخب ــرا در آمری هم جنس گ
ــج از  ــرد به تدري ــي ف ــتم ايمن ــه در آن سيس ــد ک ــاري جدي ــن بيم اي
بيــن مي رفــت، در ابتــدا اســامي ديگــري داشــت امــا درنهايــت نــام ايــدز 

)نشــانگان نقــص سيســتم ايمنــي اکتســابي( را بــه خــود گرفــت. به مــرور 
مشــخص شــد کــه ايــن بيمــاري فقــط مختــص مــردان هم جنس گــرا 
نيســت و همــه افــراد بــا هــر گــروه ســني ممکــن اســت بــه آن مبتــا 
شــوند. از آن زمــان حــدود دو ســال طــول کشــيد تــا علــت اصلــي ايــن 
ــتور  ــمندان انستيتوپاس ــال1983 دانش ــود. در س ــخص ش ــاري مش بيم
ــدا  ــود، پي ــاري ب ــن بيم ــل اي ــه عام ــي را ک ــتند ويروس ــس توانس پاري
ــردم از  ــا م ــه اين ه ــا هم ــت. ب ــام گرف ــروس، HIV ن ــن وي ــد و اي کنن
ايــن بيمــاري جديــد اطــاع چندانــي نداشــتند تــا در ســال1985 کــه 
ــاري از  ــن بيم ــت اي ــي، به عل ــروف آمريکاي ــه مع ــن، هنرپيش راک هادس

دنيــا رفــت و بعــد از آن، ايــدز در جهــان بيشــتر شــناخته شــد.
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هفـت سـال بعـد يعنـی در سـال1988 روز نخسـت دسـامبر، مصـادف 
بـا دهـم آذر به منظـور افزايـش آگاهـی و آمـوزش و مبـارزه بـا برخـی 
تبعيض هـا و... روز جهانـی ايـدز نام گـذاری شـد. بـه بهانـه  ايـن روز و در 
دهـم آذر94، ميزگـردی بـا موضـوع ايـدز بـا حضور اسـتادان برجسـته و 
پزشـکان متخصـص صاحب نظـر در بيمارسـتان رضـوی برگـزار شـد. در 
ايـن ميزگرد، دکتـر رضا فريدحسـينی، فوق تخصص ايمونولوژی و اسـتاد 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد، دکتر محمدرضـا فياضی بردبار، روان پزشـک و 
دانشـيار دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد، دکتر علی حسـين پور، کارشناس 
مسـئول پيشـگيری از HIV و بيماری هـای آميزشـی و همچنيـن دکتـر 
کميتـه  رئيـس  و  عفونـی  بيماری  هـای  مديرگـروه  خليقـی،  اميررضـا 

پيشـگيری و کنتـرل عفونـت بيمارسـتان رضـوی حضور داشـتند.
دکتـر فريدحسـينی يکـی از نخسـتين افـرادی اسـت کـه HIV ايـن 
ويـروس نوظهـور را بـه مردم ايـران معرفی کرد. او که نخسـتين سـمينار 
علمـی مربـوط بـه ايدز را درکشـور برگـزار کرده اسـت، درباره منشـأ اين 
ويـروس می گويـد: گفته می شـود HIV ويروسـی اسـت که ميمون سـبز 
آفريقايـی بـه آن آلـوده بـوده و نـوع جهش يافتـه آن، از طريـق سـربازان 
آفريقايی به انسـان منتقل شـده اسـت. وی معتقد اسـت: تحقيقات برای 
شناسـايی ويـروس ايـدز در آمريـکا و فرانسـه تقريبا هم زمـان پيش رفت 
امـا پروفسـور مونتنيـر فرانسـوی بود که برای نخسـتين بار عامـل بيماری 
ايـدز را شناسـايی کـرد و درنهايـت در نشسـتی در جورجيـای آمريـکا 
ايـن ويـروس، HIV نام گـذاری شـد. وی می افزايـد: امـروز 36ميليـون 
نفـر در دنيـا ناقـل و مبتـا بـه بيماری ايـدز هسـتند و براسـاس گزارش 
WHO)سـازمان جهانـی بهداشـت(، تـا سـال 2013ميـادی 36ميليون 

نفـر نيـز در جهـان از ايـن بيمـاری مرده اند.
دکتـر فريدحسـينی می گويـد: 35/3ميليـون نفـر در جهـان ناقـل ايدز 
هسـتند کـه می تواننـد ايـن بيمـاری را بـه افـراد سـالم انتقـال دهنـد. 
همچنيـن 2ميليـون نفـر در سـال به ايـدز مبتا می شـوند کـه 270هزار 
نفـر آن هـا کـودک هسـتند و آمـار 1/4ميليـون نفر نيـز بـرای خاورميانه 

تخميـن زده می شـود.
  گسترش جهانی ایدز 

آمـار  بـه  توجـه  بـا  می دهـد:  ادامـه  ايمونولـوژی  فوق تخصـص  ايـن 
موجـود در جهـان و اينکـه امروز سـفر بـه نقـاط مختلف دنيا بـرای همه 
امکان پذيـر اسـت، بيماری هـای واگيـردار به راحتـی می تواننـد از نقطه ای 
بـه نقطـه ديگـر جهـان منتقـل شـوند و در صـورت رعايت نکـردن نکات 
بهداشـتی، افـراد سـالم را بيمـار کننـد. HIV نيـز از جملـه بيماری هايی 
اسـت کـه به راحتـی می تواند گسـترش يابـد، از ايـن رو ضـرورت توجه به 
پيشـگيری از ابتـا به ايـن بيماری و همچنين تشـخيص به موقع و درمان 
آن بيشـتر احسـاس می شـود و تنهـا اختصاص يـک روز از تقويـم به اين 

موضـوع، نمی تواند کارسـاز باشـد.
دکتـر فريدحسـينی با بيـان اينکه در صورت تشـخيص و درمان به موقع 
»ايـدز« اميـد بـه زندگی در حـد نرمال خواهـد بود، خاطرنشـان می کند: 
تشـخيص و درمـان ديرهنـگام باعـث می شـود عفونت هـای فرصت طلب، 

بيمـار را از پـای درآورند.
اسـتاد ايمونولوژی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد در پاسـخ به پرسـش 
خبرنـگار مـا کـه بهتريـن راه مقابله با گسـترش ايـدز چيسـت، می گويد: 

آمـوزش، نقـش بسـيار مهمـی در پيشـگيری از ايـدز دارد و مهم ترين راه 
پيشـگيری اسـت، زيـرا بدون آموزش های بهداشـتی اشـاعه بيمـاری زياد 
می شـود، از ايـن رو اسـتفاده از برنامه هـای متنـوع آموزشـی به خصـوص 
در محيط هـای  کـه  و...  و سـربازان  دانشـجويان  و  دانش آمـوزان  بـرای 
جمعـی حضـور دارنـد و انتقـال نـکات آموزشـی از طريـق اين افـراد -که 
بالـغ بـر 20ميليـون نفـر در کشـور را شـامل می شـوند- بـه همسـاالن 
و خانواده هايشـان، روش بسـيار مؤثـری در پيشـگيری از ابتـا بـه ايـن 

بيمـاری خواهـد بود.
دکتـر فريدحسـينی دربـاره نحـوه شناسـايی ايـدز می گويـد: امـروزه 
آزمايش هـای سـاده ای بـرای شناسـايی ويـروس HIV در کشـور وجـود 
دارد؛ آزمايش هـای آنتی بـادی بـه دو روش االيـزا )Elisa( و وسـترن بات 
)Western blot( انجـام می شـود. آزمايش هـای آنتـی ژن نيز وجـود دارد. 
اسـاس آزمايش هـای  آنتی بـادی، پيدا کـردن ماده ای شـيميايی به همين 
نـام در خـون افـراد اسـت که وقتـی HIV بـه بـدن راه می يابد، سيسـتم 
ايمنـی آن را بـرای مقابلـه با عفونت، توليـد می کند. اسـاس آزمايش های 

آنتـی ژن نيـز جسـتجوی خود ويـروس در خون اسـت.
وی در ادامـه توضيـح می دهـد: از هنـگام ورود HIV يـا همـان ويروس 
بيمـاری ايـدز بـه بدن کسـی، تـا زمـان تشـخيص آن در نتايـج آزمايش، 
دو هفتـه تـا سـه مـاه ممکن اسـت طـول بکشـد کـه بـه آن دوره پنجره 
گفتـه می شـود. همان طـور کـه دوره پنجـره يـا ظهـور عائـم در افـراد 
متفـاوت اسـت، ممکـن اسـت به سـبب تفاوت در مقـدار و سـرعت توليد 
پادتـن در هـر شـخص، عائـم بالينـی نيـز در برخی افـراد ديده نشـود يا 
در نتايـج آزمايـش ديرتـر ظاهر شـود، بنابراين آزمايش هـا حداقل بايد در 
دو نوبت)موسـوم بـه رپيد تسـت( يکی پس از دو تا سـه هفتـه از احتمال 
آلودگـی خونـی يا رفتار محافظت نشـده جنسـی صـورت گيـرد و ديگری 
بـا فاصله بيشـتر تا اطـاع از بيماری يا سـامت فرد و ارائـه جواب قطعی 

ممکن شـود.
  ضرورت جدی تشخیص به موقع 

دکتـر اميررضـا خليقی، مديرگـروه بيماری های عفونـی و رئيس کميته 
پيشـگيری و کنتـرل عفونـت بيمارسـتان فوق تخصصـی رضـوی، نيـز به 
ضـرورت دقـت و توجـه پزشـکان بـه عائـم تشـخيصی  هنـگام مراجعـه 
بيمـار به مطب ها اشـاره کـرده و می گويـد: درصورتی که پزشـکان آگاهی 
الزم را دربـاره نشـانه های بيمـاری در مراحـل مختلـف داشـته باشـند و 
به موقـع بيمـار را بـرای انجـام آزمايش هـای الزم راهنمايـی کننـد، بـا 
می توانيـم  اسـت،  در دسـترس  کـه خوشـبختانه  مختلفـی  تسـت های 
بيمـاری را به موقـع تشـخيص دهيـم و درمـان را آغـاز کنيـم و بيمـار را 

تقريبـا بـه زندگـی عـادی برگردانيم.
دکتر خليقی با اشـاره به شـعار امسـال به مناسـبت روز جهانی ايدز که 
»کليـد پيشـگيری HIV و ايـدز، درمان مبتايان اسـت«، می افزايد: مردم 
و پزشـکان بـه محـض مشـاهده عائـم مشـکوک، بايـد درراسـتای انجام 
 HIV تسـت ها و آزمايش هـای مرتبـط بـا ايـدز اقـدام کننـد تـا چنانچـه

مثبـت بـود، فوری درمـان الزم، انجام شـود.
  درمان رایگان در ایران 

وی دربـاره هزينـه درمـان بيمـاران ايدزی می گويـد: هزينـه درمان هر 
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بيمـار بيش از يـک ميليون تومان در ماه اسـت 
و اگـر بيمـار وارد فـاز بعدی و مراحل پيشـرفته 
شـود، به مراتب هزينه ها بيشـتر و سرسـام آورتر 

می شود.
وی با تأکيد بر اينکه درمان در مرحله اول 

اثربخش است، بيان می کند: 
خوشبختانه در ایران درمان »ایدز« 

رایگان است و همه خدماتی که بیمار نیاز 
دارد ازقبیل آزمایش، مشاوره، دارو و... 
به طور رایگان در اختیارش قرار می گیرد

ــود را  ــاری خ ــد بيم ــاران نباي ــن بيم بنابراي
ــه سرنوشــت مــرگ دچــار  ــا ب پنهــان کننــد ت
شــوند، بلکــه بــا مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی 
از  به موقــع  بايــد  بيمــاری خــود  اعــام  و 
ــی  ــه زندگ ــوند و ب ــد ش ــات الزم بهره من خدم

ــد. ــه دهن ــود ادام ــادی خ ع
ســوال  بــه  پاســخ  در  خليقــی  دکتــر 
خبرنــگار مــا درمــورد نام گــذاری ايــدز در 
کشــور می گويــد: ايــن نام گــذاری بدتريــن 
نام گــذاری تاريــخ پزشــکی کشــور اســت؛ 
ــدارد و  ــدز ن ــا اي ــی ب ــچ ارتباط HDLV1 هي
مطــرح کــردن آن در کنــار نــاِم ايــدز اشــتباهی 
ــا  ــه دهه ه ــتند ک ــرادی هس ــت. اف ــزرگ اس ب
ــکلی  ــچ مش ــد و هي ــروس آلوده ان ــن وي ــه اي ب
ــه ايــن موضــوع  ــد، بنابرايــن پرداختــن ب ندارن

ــت. ــت نيس ــا درس ــدز اص ــار اي در کن
  سن ابتا به ایدز، کاهش یافته است  

در ادامــه دکتــر علی محمــد حســين پور، 
بيماری هــای  کنتــرل  مســئول  کارشــناس 
HIV، آميزشــی و هپاتيــت معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی، دربــاره وضعيــت ايــدز 
ــک  ــان نزدي ــد: در خراس ــان می گوي در خراس
بــه 700نفــر مبتــا بــه ايــدز شناســايی شــده 
کــه 90درصــد ايــن افــراد در مشــهد هســتند، 
بــا ايــن حــال تخميــن زده می شــود کــه 
آمــار، باالتــر از ايــن تعــداد باشــد، زيــرا مشــهد 

ــهری گردشــگری اســت. ش
دکتــر حســين پور بــا اشــاره بــه اينکــه آمــار 
کشــوری نيــز دقيــق نيســت، اظهــار مــی دارد: 
ــه ايــدز در  به عنــوان مثــال تعــداد مبتايــان ب
کشــور 30هــزار نفــر گــزارش شــده اســت کــه 
بــه اعتقــاد کارشناســان کميتــه کشــوری ايدز، 
ايــن رقــم احتمــاال يک ســوم آمــار تخميــن زده 
از  بيــش  حتــی  اســت  ممکــن  و  اســت 
100هــزار نفــر مبتــا در کشــور وجــود داشــته 
ــن  ــه همي ــم؛ ب ــا بی خبري ــه از آن ه ــد ک باش
علــت بــه مراقبت هــای بهداشــتی توســط 
ــق  ــای پرخطر)تزري ــز از رفتاره ــراد و پرهي اف
ــادان،  ــترک در معت ــوزن مش ــرنگ و س ــا س ب
روابــط جنســی غيرمتعــارف و محافظت نشــده، 
اســتفاده از لــوازم غيربهداشــتی در بعضــی 
کلينيک هــا به منظــور تاتــو، خالکوبــی و...( 
ــفانه  ــرا متأس ــود، زي ــه ش ــدت توج ــد به ش باي
ــترين  ــه بيش ــته ک ــال های گذش ــاف س برخ
آمــار مبتايــان بــه ايــدز مربــوط بــه معتــادان 
ــروز  ــود، ام ــوده ب ــق آل ــی و از راه تزري تزريق

ــروز  ــط جنســی ب ــق رواب ــن بيمــاری از طري اي
می کنــد و مشــکل بزرگ تــر اينکــه ســن افــراد 
مبتــا نيــز کاهــش يافته اســت و خطــر بزرگی 
ــوص  ــد؛ به خص ــد می کن ــا را تهدي ــان م جوان
ــز  ــدز ني ــه اي ــا ب ــای مبت ــار خانم ه ــه آم اينک
افزايــش بيشــتری را نســبت به گذشــته نشــان 

می دهــد.
ــه رئيس جمهــور آفريقــا مبنــی  ــه جمل وی ب
بــر اينکــه »مهــم نيســت ايــدز از کجــا آمــده؛ 
مهــم ايــن اســت کــه ايــن بيمــاری بــه کجــا 
مــی رود«، اشــاره کــرده و می گويــد: در شــرايط 
ــر  ــای پرخط ــکاب رفتاره ــه، ارت ــی جامع فعل
جنســی، يکــی از عوامــل مهــم انتقــال و ابتــا 
بــه HIV محســوب می شــود امــا بايــد متوجــه 
ــرس از  ــش از حــد روی ت ــا گاه بي ــه م ــود ک ب
حقيقــت  می کنيــم.  ســرمايه گذاری  ايــدز 
ــا  ــاوی ب ــه HIV مس ــا ب ــه ابت ــت ک ــن اس اي
تــرس، وحشــت و مــرگ نيســت. بيمــار مبتــا 
می توانــد از يــک زندگــی عــادی بهــره ببــرد و 
بيمــاری اش را کنتــرل کنــد. مهــم ايــن اســت 
کــه بتوانيــم از بــروز بيمــاری پيشــگيری کــرده 
ــاز  ــع آغ ــان را به موق ــا، درم ــورت ابت و در ص
و از انتقــال آن بــه ديگــران جلوگيــری کنيــم.

  مسائل روحی روانی بیماران  
ــائل  ــه مس ــک، ب ــی، روان پزش ــر فياض دکت
و  کــرده  اشــاره  مبتايــان  روحی روانــی 
می گويــد: برچســب زدن بــه بيمــار مبتــا بــه 
ايــدز از ابتــدا کار اشــتباهی بود کــه در خانواده، 
اجتمــاع، محيــط کار و... بيمــار را دچــار بحران 
ــروع  ــع ش ــان موق ــان کاری از هم ــرد و پنه ک
شــد و هميــن موضــوع يکــی از عوامــل انتقــال 
بيمــاری چــه در معتــادان تزريقــی و چــه 
ــکوک  ــی مش ــط جنس ــه رواب ــد ک ــانی ش کس

ــتند. داش
ــکی  ــگاه علوم پزش ــی دانش ــو هيئت علم عض
ــدز، يــک  ــد: درواقــع وقتــی اي مشــهد می افزاي
خطــا و خــاف شــناخته شــد و بيمــاری را کــه 
ــن  ــمردند، اي ــکار ش ــت، گناه ــاه اس گاه بی گن
ــی  ــد حت ــث ش ــد و باع ــان مان ــاری پنه بيم
کادر پزشــکی او را نپذيرنــد و در مدرســه، 
بــود،  مبتــا  پــدرش  کــه  دانش آمــوزی 
ــل کارش  ــا از مح ــرد مبت ــد، ف ــرزنش ش س
اخــراج شــد و... همــه و همــه اکنــون شــرايطی 
ــرای  ــا ب ــه م ــروز هم ــه ام ــود آورده ک را به وج
فرزندانمــان، جوانانمــان و به خصــوص دختــران 
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــه ای ک ــوان و کم تجرب ج
ــاک  ــاری هولن ــن بيم ــی در دام اي بی احتياط
بيفتنــد و آن را پنهــان کننــد، نگــران باشــيم، 
ــن  ــاره اي ــه درب ــر نگــرش جامع ــن رو تغيي از اي
ــم  ــد بپذيري ــی اســت کــه باي بيمــاری، ضرورت
ــی  ــا منطق ــا آن ه ــاران ب ــرد بيم ــای ط و به ج

ــم. ــار کني رفت
وی ادامــه می دهــد: ديــده شــده حتــی کادر 
درمانــی مجــرب کــه از نحــوه انتقــال بيمــاری 
ــا  ــی ب ــن بيماران ــا چني ــز ب ــد، ني ــی دارن آگاه
ــت  ــتکش دس ــوند؛ دس ــه رو می ش ــرس روب ت
می کننــد، ماســک می زننــد و... حقيقــت ايــن 

ــی  ــد انگ زداي ــاری باي ــن بيم ــه از اي ــت ک اس
شــود. ببينيــد، هــر فــردی کــه از منــزل خــارج 
می شــود، درصــد زيــادی احتمــال دارد کــه بــر 
اســاس تصادفــات رانندگــی فــوت کنــد. آيــا به 
ايــن خاطــر می تــوان در خانــه مانــد؟ بی شــک 
ــا  ــی ب ــن رانندگ ــوان در حي ــا می ت ــر ام خي
ــوادث  ــوع ح ــررات از وق ــن و مق ــت قواني رعاي
رانندگــی جلوگيــری کــرد. پــس تــرس در حــد 
معقــول و منطقــی خــوب اســت امــا بيشــتر از 

آن انســان را دچــار مشــکل خواهــد کــرد.
دکتــر فياضــی می افزايــد: متاســفانه جامعــه 
بــه پيشــگيری های غيرمســتقيم کمتــر توجــه 
کــرده اســت. حقيقــت ايــن اســت کــه منشــأ 
ــا در  ــی بيماری ه ــکات و حت ــياری از مش بس
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و البتــه اقتصــادی 
نهفتــه اســت. وقتــی جــوان مــا شــغل مناســب 
داشــته باشــد و در زمــان مناســب ازدواج کنــد، 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــائل ديگ ــر مس ــر درگي کمت
ــا  ــی م ــز تفريح ــا، مراک ــينماهای م ــی س وقت
و... جوانــان را جــذب کننــد، بزهکاری هــای 
ــه از  ــد و درنتيج ــد ش ــر خواه ــی کمت اجتماع
ــر  ــکات ديگ ــائل و مش ــياری از مس ــروز بس ب
کشــور  بــه  را  هنگفــت  هزينه هايــی  کــه 
ــد. ــد ش ــری خواه ــد، جلوگي ــل می کن تحمي

بــا  وی دربــاره نحــوه رفتــار و برخــورد 
خانواده هــای مبتايــان بــه ايــن بيمــاری 
در  کــه  نگاهــی  نــوع  به دليــل  می گويــد: 
ــه  ــکل گرفت ــده و ش ــج داده ش ــه تروي جامع
ــز از  ــدز ني ــه اي ــان ب ــواده مبتاي ــت، خان اس
ــاری  ــن بيم ــی اي ــی و روان ــيب های روح آس
ــرد،  ــر خــود ف ــاوه ب ــان نيســتند. گاه ع در ام
ــرد  ــوند. گاه ف ــور می ش ــز مهج ــواده  او ني خان
ــواده  او  ــف خان ــد و تکلي ــوت می کن ــا ف مبت
ــوم  ــش معل ــت دادن ــوگ از دس ــل س در مقاب
نيســت. گاه خانــواده و بســتگان فــرد تــا 
ــول  ــض و غيرمعم ــوگ متناق ــک س ــال ها ي س
ــد  ــت ندارن ــی جرئ ــد و حت ــه می کنن را تجرب
ــد،  ــان بگذارن ــی درمي ــوع را باکس ــن موض اي
بنابرايــن بايــد آگاهی هــای مــردم را ارتقــا داد 
ــه بيمــاری در حــد معقــول  و از تــرس ابتــا ب
ــگيری کننده،  ــزار پيش ــوان اب ــی، به عن و منطق

ــت. ــره گرف به
امــا از دکتــر خليقــی، متخصــص بيماری های 
عفونــی و فلوشــيپ فــوق  تخصصــی عفونت های 
ــک  ــا ي ــی ب ــا زندگ ــيم آي ــی، می پرس ويروس
بيمــار مبتــا بــه ايــدز موجــب انتقــال بيمــاری 
ــخ  ــه در پاس ــود ک ــواده نمی ش ــراد خان ــه اف ب

می گويــد: 
زندگی زیر یک سقف، کار کردن 
در محیط کار با بیمار، دست دادن، 

استفاده از سرویس بهداشتی مشترک، 
اصاح سر و صورت با تیغ و وسایل 
یک بارمصرف، نشستن در اتوبوس و 
وسایل نقلیه عمومی و... باعث انتقال 

ویروس نمی شود.
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پاپیلومـا یا همان  HPV ویروسـی جدید 
اسـت که محصـول رفتارهای جنسـی نوین 
اسـت. درواقـع HPV مثـل HIV محصـول 
برخـی تغییرات وسـیع اجتماعـی و تغییر 
الگوهاسـت. دربـاره آن در ایـران خیلی کم 
صحبـت شـده اسـت و تقریبـا مـردم عادی 
ویـروس  نمی شناسـند.  را  ویـروس  ایـن 
 Human یـا    HPV انسـانی  پاپیلـوم 
کـه  اسـت  ویروسـی   Papillomavirus
بیشـتر  از همـه در طـول آمیزش جنسـی و 
از طریـق تمـاس مسـتقیم بیـن پوسـت افـراد انتقـال می یابد. اگـر تعداد 
پارتنرهـای کسـی زیاد باشـد، احتمـال اینکه ایـن ویروس را جـذب و آن 
را منتقل کند، خیلی بیشـتر می شـود، حتی اگر کسـی ازدواج کرده اسـت 
و فقـط بـا یک نفـر ارتباط جنسـی دارد ولی همسـرش شـرکای جنسـی 
بی شـمار دارد، احتمـال اینکه همسـرش ایـن ویـروس را از پارتنرهایش 

بگیـرد و بـه او منتقـل کند، وجـود دارد.

بیشتر مردان و زنانی که دچار این عفونت هستند، 
معموال از این موضوع بی اطاعند

 زيرا در بدن آن ها عامت يا مشـکل بهداشـتی خاصی ايجاد نمی شـود 
امـا در برخـی مواقـع، انـواع خاصـی از HPV می تواننـد در قسـمت های 
مختلـف بـدن باعـث ايجـاد زگيل)تـوده غيرطبيعـی و غيرسـرطانی بـر 
روی پوسـت( بشـوند. ايـن ويـروس، عامـل شناخته شـده ايجـاد سـرطان 
سـرويکس اسـت. در نمونه هـای ديگـر، انـواع خاصـی از HPV می توانند 
ضايعـات پيش سـرطانی)يعنی نواحـی دارای بافت هـای غيرطبيعـی( يـا 

سـرطان ايجـاد کنند.
طبـق تحقيقـات انجام شـده، از زمان شـروع اين عفونـت در زنان، ميزان 
ابتـا بـه سـرطان رحـم افزايـش می يابـد امـا ويـروس HPV در مـردان 

می توانـد باعث بروز مشـکات جسـمی شـود.
دکتـر مليحـه حسـن زاده مفرد، متخصـص زنـان و زايمـان و اسـتاديار 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد، می گويـد: حـدود 100نـوع HPV وجـود 

دارد کـه حـدود 40نـوع آن می توانـد ناحيـه تناسـلی را درگيـر کنـد.
وی می گويـد: ايـن ويـروس بـا قـدرت فراوانـی سـرايت می کنـد و انواع 
خاصـی از آن می توانـد بـا عفونـت در ناحيـه تناسـلی، باعـث سـرطان 

سـرويکس يـا زگيل تناسـلی شـود.

دکتـر حسـن زاده بـا اشـاره بـه مراجعـان مختلـف مبتاشـده بـه ايـن 
بيمـاری و دريافـت شـرح حـال آنـان کـه تابه حـال حتی تماس جنسـی 
نداشـته اند، يکـی از راه هـای انتقـال ايـن ويـروس را انجـام فعاليت هـای 

زيباسازی)اپياسـيون( در مراکـز آرايشـی عنـوان می کنـد.
بـه گفتـه ايـن فلوشـيپ تخصصـی انکولـوژی زنـان، اسـتفاده از لـوازم 
پيشـگيری در تمـاس جنسـی، سـبب کاهـش انتقـال HPV می شـود اما 
 HPV معتقـد اسـت که اين لـوازم اثر پيشـگيری کننده کامل نـدارد، زيرا
در تمـام مناطـق اطـراف ناحيـه تناسـلی و مقعـد وجـود دارد و کانـدوم، 

تمـام ايـن نواحـی را پوشـش نمی دهد.
دکتـر حسـن زاده می گويـد: راه درمانـی بـرای  HPV وجـود نـدارد امـا 
بيشـتر عفونت هـای حاصـل از HPV به مـرور زمـان برطـرف می شـوند يا 
بـه انـدازه ای ضعيـف می شـوند کـه بـر بـدن تأثيـری نمی گذارنـد؛ البتـه 
عفونتـی کـه فعال نباشـد، ممکن اسـت بـه هنگامـی  که دسـتگاه ايمنی 
ضعيـف  سـرطان  ماننـد  ديگـر  بيماری هـای  درمـان  به دليـل  شـخص 

می شـود، به صـورت فعـال درآيـد.
  آیا HPV از طریق پوست سرایت می کند؟ 

بـه گفتـه ايـن متخصـص و جـراح زنـان و زايمـان، بـرای انتقـال ايـن 
ويروس از طريق پوسـت، بايد شـرايط خاصی مهيا شـود. به اعتقاد او، در 
محيـط واژن بـه ايـن دليل کـه جنس آن از مخاط اسـت، ويـروس خيلی 
راحـت می توانـد وارد پوسـت شـود، درحالی کـه يـک زگيل پوسـتی بايد 
خراشـيده شـود و اگـر صدمه نديده باشـد، به راحتـی نمی توانـد از طريق 

پوسـت وارد بدن شـود.
  چگونه می توان در مقابل این ویروس واکسینه شد؟  

ويـروس  ايـن  مقابـل  در  شـدن  واکسـينه  دربـاره  حسـن زاده  دکتـر 
می گويد: دو نوع واکسـن HPV دردسـترس و قابل اسـتفاده اسـت. نتايج 
تحقيقاتـی درمـورد واکسـن HPV نشـان می دهـد کـه ايـن واکسـن، در 
جلوگيـری از عفونـت بـا ايـن ويـروس و پيشـگيری از ايجـاد سـرطان و 

پيش سـرطان های ناشـی از آن، بسـيار تاثيرگـذار بـوده اسـت.
ايـن واکسـن بـرای خانم هـا و آقايـان نُـه تـا بيست وشش سـاله وجـود 
دارد. واکسـن HPV  در يـک دوره  سـه دوزی به صـورت عضانـی تزريـق 
می شـود و فايـده آن بـرای مـردان ايـن اسـت کـه از ايجـاد زگيل هـای 
تناسـلی و انتقـال ويـروس به شـريک يا شـرکای جنسی شـان جلوگيری 
می کنـد. ايـن واکسـن در زنـان بـر روی عفونـت فعلـی HPV و ضايعـات 

دهانـه  رحـم آن ها اثـر درمانی نـدارد.
  ضایعات پوستی ایجادشـده توسط این ویـروس چگــونه درمان 

می شود؟  
ويـروس HPV می توانـد باعـث ايجـاد زگيل هـای معمولی شـود که اين 
زگيل هـا در برخـی نواحـی بـدن ماننـد دسـت و پـا به وجـود می آينـد. در 
بيشـتر مواقـع عفونـت ويروسـی به خودی خـود رفع می شـود امـا در برخی 
زنـان انواع خاصـی ازHPV  در طول زمان می توانند باعث تغييرات سـلولی 
و سـرانجام سـرطان دهانه رحم شـوند اما مشـکات پوسـتی و ضايعاتی را 

کـه بـر اثـر ابتا به ايـن ويـروس ايجاد می شـود، می تـوان درمـان کرد.
ايـن متخصص، درمـان انجمادی)منجمد کردن يـا )Cryotherapy(، از 
راه برداشـتن بـا حلقـه الکتريکی)LEEP( )يـا عمل جراحـی را از راه های 

درمانـی و رفـع زگيـل و ضايعات پيش سـرطانی عنـوان می کند.
وی تاکيـد می کنـد: برطـرف کـردن زگيل هـای تناسـلی به ايـن معنی 
نيسـت که شـخص ديگر بـهHPV  آلوده نمی باشـد. امـکان دارد زگيل ها 
بعـدا برگشـت کننـد، زيرا ممکن اسـت ويـروس هنـوز در سـلول ها زنده 
مانـده باشـد. شـخص آلـوده بـه HPV کـه هيچ زگيل آشـکاری نداشـته 
باشـد، هم می تواند شـريک جنسـی خـود را به ايـن ويروس آلوده سـازد. 
بيشـتر کسـانی که دارای ويروس HPV  هسـتند، عامتی ندارند و بعد از 

دو سـال حتـی بـدون درمـان، عفونـت در آن ها خوب می شـود.

  چقدر ویــروس

HPV
                                                را می شناسیـد؟
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ایــن بــازی جــادویی!
ماجــرا از جایــی شــروع شــد کــه دیــدم مــدام ســرش در گوشــی اش 
اســت امــا جالــب بــود کــه می گفــت فقــط یــک بــازی اســت کــه نصــب 
ــود،  ــد. درکــش ســخت ب ــازی می کن ــط ب ــه فق ــدم ک ــرده و مــن می دی ک
شــب ها خســته از کار برمی گشــت و تــا نیمه هــای شــب مشــغول 
بــازی بــود. خســته شــده بــودم؛ تــا حــرف مــی زدم جــواب مــی داد »دو 
ســاعت اختیــار زندگیمــو نــدارم بــازی کنــم. خــب تــو هــم بیــا بــازی 
کــن یــا بــرو خونــه مامانــت اینــا...« و مــن کم کــم از ایــن بــازی راضــی 
شــدم. می رفتــم منــزل مــادرم، خواهــرم، خرید بــا دوســتان و... همســرم 
هــم همین کــه بــه بــازی کردنــش کار نداشــتم راضــی بــود. امــروز اگــر 
بخواهــم علــت دوری از همســرم و طاقــم را شــرح بدهــم بایــد اعتــراف 
کنــم کــه باوجــود تعجــب خیلی هــا یــک پــای ماجــرا همیــن بــازی بــود. 
»کلش آف کلنــز«؛ بــازی ای کــه مــن را از همســرم دور کــرد. آن قــدر کــه 
حتــی راضــی بــود مــن تنهایــی بــا خانــواده خــودم بــروم شــمال امــا او 

مثــل آن یــک هفتــه را در دنیــای مجــازی اش غــرق باشــد.« 
شــايد ايــن داســتان کمــی باورنکردنــی باشــد امــا اتفــاق افتــاده اســت. 
شــايد ديگــر بايــد بپذيريــم کــه دنيــای مجــازی از هــر نوعــش طــوری 
وارد ميــدان شــده کــه تفکيکــش از دنيــای واقعــی برايمــان امکان پذيــر 
ــت از  ــات حکاي ــار و مطالع ــا. اخب ــا ايرانی ه ــرای م ــژه ب ــت؛ به وي نيس
ــا،  ــه ای در تمــام دني ــای رايان ــران بازی ه ــه يک پنجــم کارب ــن دارد ک اي
ــا وجــود ســهيم  ــران ب ــه ايــن معنــا کــه کشــور اي ايرانيــان هســتند؛ ب
ــران بازی هــای  بــودن يــک درصــد از جمعيــت دنيــا، 20 درصــد از کارب
ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه البتــه بخــش بزرگــی  ــه ای را ب رايان
از ايــن جمعيــت مشــغول بــازی کلش آف کلنــز هســتند امــا مگــر ايــن 
 Clash of Clans ــازی دنيــا چطــور جادويــی دارد يــا بهتــر بگويــم ب

ــويم.  ــيرش می ش ــور اس ــه اين ط ــی دارد ک ــور جادوي چط
یک بازی به ظاهر ساده

Clash of Clans بــه معنــی »جنــگ قبايــل«، يــک بــازی رايــگان 

ــی  ــازی ويدئوي ــبک ب ــه س ــن ب ــورت آناي ــت به ص ــراه و تبل ــن هم تلف
راهبــردی اســت کــه شــرکت سوپرســل آن را طراحــی کــرده اســت. در 
ايــن بــازی کــه شــما رهبــری قبيلــه ای کوچــک را به عهــده می گيريــد، 
چهــار عنصــر بســيار مهــم وجــود دارنــد: طــا، اکســير، اکســير ســياه 
و المــاس. اکســير مــاده ای بــه رنــگ بنفش)صورتــی( اســت کــه 
ــيار  ــش بس ــد و نق ــد می کن ــير آن را تولي ــازنده  اکس ــتگاه های س دس
مهمــی در پيشــرفت قبيلــه  شــما دارد. بــرای ســاخت يــا ارتقــای ده نــوع 
ســرباز يــا بــرای ارتقــا دادن ســاختمان های مربــوط بــه ارتــش، نيــاز بــه 
مقاديــر گوناگونــی از اکســير خواهيــد داشــت. همچنيــن شــما می توانيد 
بــا حملــه بــه ديگــر قبايــل و غــارت دهکــده آن هــا، هــم پيشــرفت کنيد 
و هــم طــا و اکســير زيــادی به دســت بياوريــد امــا هميــن بــازی ســاده، 

ــد. ــه شــما وارد می کن ــی را ب ــات فراوان اســيرتان کــرده و صدم
Clash of Clans آسیب های

متأســفانه در ايــن بــازی فــردی موفق تــر اســت کــه توانايــی تخريــب 
ــه  ــی ک ــل آن خصوصيت ــه مقاب ــت نقط ــد، درس ــته باش ــتر داش بيش
ــمی  ــاظ روحی جس ــالم از لح ــق و س ــان موف ــک انس ــرای ي ــوان ب می ت
ــری  ــی و تخريب گ ــه برتری جوي ــازی روحي ــن ب ــت. در اي ــر گرف در نظ
به گونــه ای قــوت می گيــرد کــه جــان ســايرين بــی ارزش خواهــد شــد، 
زيــرا فــرد اجــازه کشــتن ســربازان خــود را پيــدا می کنــد ضمــن اينکــه 
ــاز بيشــتر اســت.  ــا کســب غنيمــت و امتي ــردن مســاوی ب ــب ک تخري
موفقيــت مســاوی بــا بــاال رفتــن ســطح بــازی و پذيرفتــن ســطح باالتــر 

ــا تخريــب بيشــتر اســت. مســاوی ب
هر چه باالتر، سخت تر

عــاوه بــر ايــن تأســف بيشــتر آنجاســت کــه هر چــه ســطح موفقيــت 
فــرد بازی کننــده باالتــر مــی رود، بــر ميــزان اضطــراب او افــزوده 
می شــود، زيــرا ولــع و هيجــان بيشــتری بــرای ادامــه بــازی و رســيدن 
ــازی  ــه ای کــه اکثــر فعــاالن ب ــر پيــدا می کنــد؛ به گون ــه مراحــل باالت ب
ــوان  ــر می ت ــر، راحت ت ــل پايين ت ــد در مراح ــز« معتقدن »کلش آف کلن
ــک  ــر نزدي ــه مراحــل باالت ــا هرچــه ب ــازی صرف نظــر کــرد ام ــن ب از اي
ــد. ــت می دهن ــازی را از دس ــه ب ــرای ادام ــراف ب ــدرت انص ــوند، ق می ش

ــن اســت کــه  ــز« اي ــازی »کلش آف کلن  يکــی ديگــر از ويژگی هــای ب
ــر،  ــل باالت ــه مراح ــيدن ب ــرای رس ــان ب ــردن زم ــپری ک ــر س ــاوه ب ع
می تــوان بــا پرداخــت هزينــه ای مشــخص، در مــدت زمــان کوتاهــی بــه 
مرحلــه مد نظــر کاربــر، راه پيــدا کــرد کــه بــه عقيــده کارشناســان در هر 
دو مــورد، فــرد بازنــده اســت؛ چراکــه در انتخــاب اول، وقــت گران قيمــت 
خــود را از دســت می دهــد و در انتخــاب دوم، پولــی کــه بــرای به دســت 
آمــدن آن زحمــت کشــيده، بــه هــدر می دهــد. ضمــن اينکــه متأســفانه 
فــرد هنــگام بــازی متوجــه آســيب هايی کــه بــه جــان می خــرد نيســت 
و در ايــن توهــم به ســر می بــرد کــه در حــال پيشــرفت اســت و هميــن 
نيــاز بــه پيشــرفت اســت کــه باعــث می شــود ايــن بــازی پــر آســيب را 
ــطح  ــر، س ــاد آور و وقت گي ــدت اعتي ــازی به ش ــن ب ــد. در اي ــه ده ادام
خودآگاهــی کاهــش پيــدا کــرده و بــه هميــن دليــل فــرد بازی کننــده 
متوجــه گــذر زمــان و کاری کــه انجــام داده نيســت؛)معموال خطاهــای 
افــراد در نتيجــه بی قــراری، خســتگی و نداشــتن خود آگاهــی ســر 
ــته و  ــرار، خس ــز بی ق ــازی کلش آف کلن ــطه ب ــه واس ــه ب می زند(چراک
ــه بســياری  ــل اســت ک ــن دلي ــه همي ــود. ب ــی می ش ــار ناخود آگاه دچ
ــغول  ــاعت ها مش ــه س ــا اينک ــان ب ــد فرزندش ــار می کنن ــن اظه از والدي
ــوده اســت. ــوده، تصــور می کنــد کمتــر از 30 دقيقــه ســرگرم ب ــازی ب ب

شروع بازی در دست تو نیست
همچنيــن آنچــه در ســاير بازی هــا وجــود نداشــته و جــزو  زيان هــای 
ــاير  ــه در س ــن اســت ک ــد، اي ــل« به حســاب می آي ــگ قباي ــازی »جن ب
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ــازی در  ــروع مجــدد ب ــه ای، ش ــای رايان بازی ه
ــن  ــه در اي ــی ک ــت، در حال ــر اس ــار کارب اختي
ــرد  ــار ف ــازی به اختي ــدد ب ــروع مج ــازی ش ب
ــازی  ــام ب ــال انج ــايرين درح ــرا س ــت، زي نيس
ــا  ــه آن ه ــکان حمل ــه ام ــر لحظ ــتند و ه هس
وجــود دارد؛ بــه هميــن دليــل اســت کــه 
گايــه بســياری از مراجعه کننــدگان بــه مراکــز 
مشــاوره، بيــدار شــدن ناگهانــی همسرشــان در 
ــازی  ــدد ب ــروع مج ــرای ش ــب ب ــای ش نيمه ه

اســت.
با پاک کردن بازی چیزی از دست نمی رود

متأســفانه ايــن بــازی طــوری طراحــی شــده 
ــرک آن را  ــد ت ــه قص ــر روزی ب ــه اگ ــت ک اس
ــد.  ــاق خاصــی نمی افت ــچ اتف ــد، هي ــاک کني پ
ــيند  ــما می نش ــر ش ــه ای منتظ ــازی در گوش ب
ــا بازگرديــد و شــما به محــض نصــب مجــدد  ت
در همــان مرحلــه ای خواهيــد بــود کــه بــازی را 
رهــا کرده ايــد، بنابرايــن دوره تــرک بــا وجــود 
پل هــای پشــت ســر خيلــی طوالنــی نخواهــد 
کاربــران  همــه  »کلش آف کلنــز«  در  شــد. 
ــه  ــند. ب ــم باش ــد و بی رح ــب کنن ــد تخري باي
هميــن دليــل اســت کــه در رونــد ايــن بــازی 
ــان  ــيب می بينند)هم ــر آس ــا، زودت ضعيف تره
اصلــی کــه در قانــون جنــگل حکم فرمــا اســت( 
ــازی،  ــه فضــای ب ــراد وارد شــده ب ــن رو اف از اي
مــدام نگــران ايــن هســتند کــه بــه قلعه شــان 
ــوان  ــل نمی ت ــن دلي ــه همي ــد. ب دســتبرد نزنن
ــده  ــرب و نگران کنن ــازی مخ ــن ب ــت اي پذيرف
وجــود  محدوديتــی  هيــچ  آن  بــرای  کــه 
ــا و  ــی، بی نظمی ه ــاد منف ــام ابع ــا تم ــدارد ب ن
مشــکاتی کــه به واســطه آن ايجــاد می شــود، 
بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت افــراد طراحــی 

شــده اســت.
حداقل راهکارها

ــه  ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــازی به گون ــن ب اي
ــران  ــه کارب در صــورت حملــه قبايــل ديگــر، ب
را  خــود  به ســرعت  می شــود  داده  هشــدار 
ــب  ــه تخري ــد و ب ــرار دهن ــازی ق ــان ب در جري
هشــدار دهنده  امــکان  حداقــل  بپردازنــد. 
ــيد  ــته باش ــن داش ــد و يقي ــال کني را غير فع
ــت اســت.  ــويد، منفع ــع ضــرر ش ــان مان هر زم
و امـا والديـن از کنـار ايـن بـازی به سـادگی 
عبـور نکننـد و به هر ترتيبی شـده سـعی کنند 
فرزنـدان خـود را از آن دور کننـد؛ البتـه انتظار 
ايـن را نداشـته باشـند کـه بتواننـد به سـادگی 
از پـس ايـن کار برآينـد، زيـرا بايـد بـه خاطـر 
داشـته باشـند کـه اعتياد بـه اين بازی درسـت 
ماننـد اعتيـاد به مواد مخدر اسـت و فـرد معتاد 
به تنهايـی قـادر بـه نجـات و بيـرون کشـيدن 
خـود از ورطـه تباهـی نيسـت و نياز منـد کمک 

اسـت. اطرافيان 

گپوگفتیباروانپزشــکومشاورخانواده

تاثیر اشتغال والدین بر فرزندان
ــای  ــادآور روزه ــواره ي ــا هم ــياری از م ــرای بس ــی ب دوران کودک
ــای  ــوی روزه ــر در هياه ــه اگ ــت ک ــزی اس ــيرين و خاطره انگي ش
ــم و  ــر می زني ــه آن س ــد ب ــم، بی تردي ــی بيابي ــغله مان مجال پرمش
ــم. روزگاری  ــتجو می کني ــش آن دوران را جس ــود آرام ــن خ در ذه
ــان از خــواب  ــر و برادرهايم ــراه خواه ــح خروس خــوان هم ــه صب ک
دل می کنديــم و ســر ســفره منتظــر می مانديــم تــا مــادر بــرای مــا 
نــان و پنيــری لقمــه بگيــرد. روز را در کانــون پرمهــر خانــه و خانواده 

ــرد. ــان می ب ــی خوابم ــه پذيراي ــان گوش ــدر، هم ــار پ ــب در انتظ ــتيم و ش ــر می گذاش ــت س پش
در شــرايط کنونــی کــه کشــور در مســير رشــد اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت، کمتــر خانــواده ای 
ــادران  ــدران و م ــدا می شــود کــه سرپرســتان آن جــزو جمعيــت شــاغان کشــور نباشــند. پ پي
ــل می شــوند و  ــد خــود غاف ــدر سرشــان شــلوغ می شــود کــه از حضــور فرزن ــروز گاهــی آن ق ام
ممکــن اســت حتــی تــا چنــد روز او را نبيننــد، زيــرا فرصــت و حوصلــه کافــی را بــرای نگهــداری 

از او ندارنــد و ايــن مســئوليت را بــه نزديــکان خــود يــا مهدهــای کــودک می ســپارند.
ــوق،  ــرج وث ــر اي ــا دکت ــدان ب ــی فرزن ــامت روان ــر س ــر آن ب ــن و تاثي ــتغال والدي ــاره اش درب
متخصــص اعصــاب و روان، بــه گفتگــو نشســتيم کــه اميدواريــم راهگشــای شــما والدين کوشــا در 

ــان باشــد. ــدان دلبندت مديريــت زندگــی و تربيــت فرزن
ــه چنــد عامــل  ــدان را وابســته ب ــر ســامت فرزن ــر آن ب ــن و تاثي ــوق، اشــتغال والدي ــر وث دکت
ــت(،  ــی و پاره وق ــت، چرخش ــتغال والدين)ثاب ــوع اش ــون ن ــی چ ــير عوامل ــن مس ــته و در اي دانس
ــيار  ــود، بس ــت اداره ش ــا دو سرپرس ــک ي ــه ت ــواده را ک ــط خان ــدان و محي ــنی فرزن ــرايط س ش

بااهميــت می خوانــد.
ــد  ــان می کن ــاوت بي ــف را متف ــدان در ســنين مختل ــواده، آســيب پذيری فرزن ــن مشــاور خان اي
و معتقــد اســت بــر اســاس نظريه هــای تربيتــی و روان شــناختی، اعتمــاد فرزنــدان بــه محيــط و 
ــن مســئله  ــه اي ــرد ک ــا شــکل می گي ــه اطــراف خــود در ســال های نخســت زندگــی آن ه جامع
يعنــی حضــور پــدر و مــادر، اهميــت مديريــت و رفتــار صحيــح والديــن را بــا نيازهــای فرزنــدان 

ــد. ــدان می کن دوچن
مادر حداقل تا هجده ماهگی کودک کار نکند

والديــن و به خصــوص مــادران شــاغل بايــد همــواره بــه ايــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه 
ــد خــود ســر کار  ــا هجده ماهگــی فرزن ــر ت ــد، حداکث ــزل دارن ــر کودکــی کم سن وســال در من اگ
ــرم و  ــوش گ ــت، آغ ــزل حضــور فيزيکــی نداشــته باشــد، محب ــادر در من ــی م ــرا وقت ــد، زي نرون
مجموعــه ادراک و حس هــای مادرانــه ماننــد لمــس و تمــاس چشــمی کاهــش پيــدا می کنــد و 

ــرد. ــدش شــکل نمی گي ــن او و فرزن اعتمــاد درســت بي
او از تاثيــر نــوع کار والديــن شــاغل به ويــژه مــادران نيــز بــر تربيــت کــودکان گفته و ســختی کار 
را عاملــی معرفــی می کنــد کــه می توانــد تعامــل بــا کــودک را بــا آســيب مواجــه کنــد؛ چراکــه 

خســتگی مــادر باعــث می شــود حوصلــه کافــی بــرای تعامــل بــا کــودک نداشــته باشــد.
ــا  ــه ايــن دســت از مــادران شــاغل توصيــه می کنــد؛ مثــا ت ــوق راه حل هايــی هــم ب دکتــر وث
ــراد اميــن  حــد ممکــن محيــط کــودک خــود را به منظــور نگهــداری از او تغييــر ندهنــد و از اف
بخواهنــد کــه در منــزل، از فرزندشــان پرســتاری کننــد تــا تغييــرات محسوســی بــرای کــودک 

بــروز نکنــد و ســازگار شــدن بــا شــرايط جديــد، او را بــه چالــش نکشــاند.
زیر 3سال، مهدکودک ممنوع!

ايــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه، اضطــراب جدايــی کــودکان از والديــن را در ســنين يــک تــا 
ــر  ــدان خــود را زي ــه فرزن ــد ک ــه می کن ــن توصي ــه والدي ــری طبيعــی دانســته و ب ســه ســال ام
سه ســالگی در مهدکــودک نگذارنــد. اســترس شــغلی نيــز باعــث خســتگی و فرســودگی والديــن 

ــودک رابطــه مســتقيم دارد. ــا ک ــاط ب ــت ارتب ــا کيفي ــه ب ــادران می شــود ک به خصــوص م
آسیب پذیری کمتر در کنار خواهر و برادر

ــودک در  ــرای ک ــرادر را ب ــر و ب ــود خواه ــان، وج ــواده در پاي ــاور خان ــک و مش ــن روان پزش اي
ــد  ــرادر می توانن ــر و ب ــد: خواه ــد می کن ــی و تاکي ــت ارزياب ــک موهب ــن، ي ــتغال والدي ــايه اش س
ــد و  ــش دهن ــد کاه ــای تک فرزن ــا خانواده ه ــه ب ــواده را در مقايس ــودک خان ــيب پذيری ک آس

ــد. ــم کنن ــودک فراه ــرای ک ــن، ب ــود والدي ــش بيشــتری را در نب آرام
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ــر  ــی در ه ــه موفق ــر مجموع ه
کــه  پیشــرفت  مســیر  کجــای 
تــا  اســت  عالقه منــد  باشــد، 
اعتمــاد جامعــه و افــرادی کــه 
خدمــات خــود را بــه آن هــا ارائــه 
می دهــد بیــش از پیــش جلــب 
کنــد. در چنیــن شــرایطی کــه 

ــان  ــه مخاطب ــیاری ب ــای بس ــداف و ایده ه اه
ــوی  ــه ای گ ــک مجموع ــود، بی ش ــا می ش الق
ــه  ــود ک ــد رب ــا خواه ــر رقب ــبقت را از دیگ س
خط مشــی  معرفــی  و  تعییــن  در  نه تنهــا 
به نحــو  نیــز  آن  اجــرای  در  بلکــه  خــود 

شایســته ای عمــل کنــد.
ــه بهداشــت و  ــا وجــود اینک ــا ب در کشــور م
ــت،  ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــان از جای درم
ــواره در  ــامت هم ــبکه س ــال ش ــن ح در عی
ــود  ــه کمب ــدی از جمل ــای ج ــرض خطره مع
کادر درمانــی، ناکافــی بــودن تجهیــزات و 
زیرســاخت ها، قدمــت بــاالی مجموعه هــای 
ــای  ــه نیازه ــتن ب ــه نداش ــتانی، توج بیمارس
همراهــان بیمــار، درنظــر نگرفتــن فضــای 
ــر از  ــیاری دیگ ــان و بس ــرای درم ــب ب مناس
ــوده  ــه ب ــوزه مواج ــن ح ــاری ای ــکات ج مش

ــت. اس
در ایــن بیــن، بیمارســتان فوق تخصصــی 
رضــوی به عنــوان یکــی از پیشــرفته ترین و 
جدیدتریــن مجموعه هــای درمانــی کشــورمان، 
همــواره کوشــیده اســت تــا خدمــات بهداشــتی 
در  و  کیفیــت  باالتریــن  بــا  را  ســامت  و 
ــام در  ــان اس ــی جه ــت فرهنگ ــأن پایتخ ش
ــرت  ــاوران حض ــران و مج ــه زائ ــال 2017 ب س

ــد. ــه کن ــام( ارائ ــام رضا)علیه الس ام

در راســتای موفقیــت ایــن مجموعــه در طول 
ــدم در راه خدمــت گذاشــته  ــه ق ســال هایی ک
اســت، واحــد بهبــود کیفیت ســهم بســزایی در 
ــران و کارکنــان  به ثمــر نشــاندن زحمــات مدی
ــه  ــته اســت ک ــتان داش ــن بیمارس ــد ای توانمن
ــی و  ــن نشــان اعتبارســنجی مل کســب چندی

ــا گوشــه ای از آن اســت. ــی تنه بین الملل
از آنجــا کــه چنیــن اعتبارنامه هایــی معمــوال 
بــرای بــازه زمانــی چند ســاله صــادر می شــود، 
بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه مقــرر 
ــان  ــا پای ــده ت ــان باقی مان ــدت زم ــد در م ش
مــدت گواهی نامــه Platinum اعتبار بخشــی 
ACI کانــادا، اقدامــات الزم بــرای ارزیابــی 
ــن ســطح آن  ــن موسســه در باالتری مجــدد ای

ــرد. ــورت پذی Diamond  ص
ــر  ــاب ACI زی ــم ارزی ــب تی ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــدی ک ــق زمان بن ــر John Borody طب نظ
از پیــش بــا واحــد بهبــود کیفیــت بیمارســتان 
ــد،  ــیده بودن ــق رس ــاره آن به تواف ــوی درب رض
ــاه  ــا 4  آذر م ــان ت ــدت 5  روز از 30  آب ــه م ب
بــا همراهــی رابطــان بهبــود کیفیــت، آمــوزش، 
بیمارســتان  ایمنــی  و  عفونــت  کنتــرل 
بازدیدهــای خــود را در دو نوبــت صبــح و عصــر 
ــه  ــف مجموع ــا و قســمت های مختل از بخش ه
ــان  ــه در پای ــوری ک ــاندند؛ به ط ــام رس به انج

نتایــج درخــور توجــه ارزیابی هــای 
خــود را پیــش از صــدور گواهی نامــه و 
تشــکیل کمیتــه بررســی ACI کانــادا، 
در جمــع مدیــران بیمارســتان به طــور 
ــتان  ــد و بیمارس ــام کردن ــی اع ضمن
میــان  در  را  فوق تخصصــی رضــوی 
مجموعه هــای درمانــی کــه در سراســر 
دنیــا موفــق بــه اخــذ اعتبارنامــه از ایــن 

ــتند. ــن دانس ــده اند، بهتری ــه ش مؤسس
  ACI در گزارشــی کــه توســط تیــم 4  نفــره
ــه  ــتان ارائ ــت بیمارس ــود کیفی ــد بهب ــه واح ب
ــاخص های  ــت در ش ــاد کیفی ــت، ابع ــده اس ش
مختلــف ارزیابــی همچــون توجــه بــه وضعیــت 
بخش هــا  بــودن  دســترس  در  بیمــاران، 
محیــط،  ســامت  و  بهداشــت  واحدهــا،  و 
ــان،  ــاران و همراه ــاز بیم ــه نی ــی ب خدمات ده
ــاران،  ــه بیم ــه ب ــارت بی وقف ــیدگی و نظ رس
اثر بخشــی در بهبــود بیمــاران و در بخــش 
ــورد بررســی  ــه م ــی مجموع ــره وری و کارای به

ــت. ــرار گرف ق
ــه  ــان س ــویم از می ــادآور می ش ــان ی در پای
و   Platinum - Gold بین المللــی  نشــان 
 ،ACI اعتباربخشــی  مؤسســه   Diamond
تنهــا یــک بیمارســتان تــک تخصصــی در 
ــان  Gold آن  ــب نش ــه کس ــق ب ــران موف ته
ــتان  ــب بیمارس ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
ــران  ــتان ای ــا بیمارس ــتین و تنه ــوی نخس رض
ــه باالتریــن نشــان ایــن  اســت کــه توانســته ب
ــدون  ــد. ب ــت یاب ــی دس ــه اعتباربخش موسس
 )Diamond(شــک دســتیابی به نشــان المــاس
هم ردیــف  را  بیمارســتانی  مجموعــه  ایــن 

رقبــای جهانــی اش می کنــد.

نویســنده:فرشــیدصدیقی

بیمارستان رضـــوی در   ACI اعتبار بخشی   نشــان   باالترین 



حجتـی گفـت: در طـی ارزيابی هـا، بيمارسـتان رضـوی توانسـت بـه 
 ACI نمـره ی 99.7 درصـدی از تحقـق شـاخصه های موردنظرارزيابـان

يابد. دسـت 
وی اضافه کرد: تا کنون تنها 13 بيمارسـتان دنيا در کشـور های برزيل، 
ايتاليـا، قطـر، عربسـتان، مکزيـک و ايـران توانسـته اند، نشـان ديامونـد 
بـدون شـرط را کسـب کننـد و خوشـبختانه اينکه شـاهد درخشـش نام 
بيمارسـتان رضـوی از کشـور ايـران در بين اين کشـورها هسـتيم بسـيار 

خرسنديم.
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

دریافت نشان الماس توسط 
بیمارستان رضوی، نوید بخش همه 

مراکز درمانی کشور است

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره بــه دریافت نشــان 
المــاس از مرکــز معتبــر اعتبــار ســنجی بیمارســتانی ACI کانــادا توســط 
ــرای ســایر مراکــز  ــن موضــوع ب بیمارســتان رضــوی مشــهد، گفــت: ای
پزشــکی کشــور نیــز نویــد بخــش اســت و ایــن پیــام را دارد کــه همــه 
بایــد تــاش کننــد تــا خــود را بــه ســطوح عالــی بیــن المللــی برســانند.
ـــد  ـــه بای ـــه همیش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــان ب ـــدی عزیزی ـــدس مه مهن
ـــد و  ـــی کنن ـــه آن تاس ـــه ب ـــا بقی ـــد ت ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــده آل ای
ـــاس  ـــت نشـــان الم ـــزود: دریاف ـــانند، اف ـــگاه برس ـــه آن جای ـــان را ب خودش
ـــی  ـــز درمان ـــرای ســـایر مراک ـــی ب ـــز الگوی توســـط بیمارســـتان رضـــوی نی
ـــته  ـــای برجس ـــت ه ـــان از ظرفی ـــد و نش ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــور ب کش

ـــامی دارد.  ـــران اس ـــود در ای موج
وی بــا بیــان اینکــه هــدف بیمارســتان رضــوی از بــدو تاســیس، ایجــاد 
ــتاندارد  ــت و اس ــا کیفی ــی ب ــی و پژوهش ــتی، درمان ــز بهداش ــک مرک ی
عالــی در رده بیــن المللــی بــود، تصریــح کــرد: امــروز بیمارســتان رضوی 
در جایگاهــی قــرار گرفتــه کــه نــگاه ویــژه و آینــده نگــر آیــت اهلل واعــظ 
طبســی در تاســیس ایــن مجموعــه بــه همــت مدیــران، کادر پزشــکی و 

کارکنــان بیمارســتان محقــق شــده اســت.
مهنــدس عزیزیــان بــا بیــان اینکــه هــر کاری بــرای رســیدن بــه هــدف 
ــروز  ــرد: ام ــح ک ــت، تصری ــی اس ــذر از مراحل ــد گ ــود نیازمن ــی خ غای
شــاهدیم کــه مراکــز معتبــر بیــن المللی پــس از بررســی های گســترده، 
بیمارســتان رضــوی را بــا درجــه عالــی ارزیابــی و نشــان المــاس را بــه 
عنــوان یکــی از باالتریــن ســطوح اعتبــار ســنجی بیمارســتانی در دنیــا، 

بــه ایــن مجموعــه اعطــا کــرده انــد. 
ــرادی کــه در  ــاش همــه اف ــی از ت ــان ضمــن قدردان مهنــدس عزیزی
موفقیــت بیمارســتان رضــوی نقش داشــته انــد، افــزود: بیمارســتان فوق 
ــه خدمــات  تخصصــی رضــوی در ادامــه مســیر فعالیــت خــود نیــز ارائ
درباالتریــن ســطح کیفــی بــه همــه همشــهریان و هــم میهنانمــان را بــه 

عنــوان سیاســت محــوری دنبــال خواهــد کــرد.

دکترسعیدهاشمزاده:

بیمارستان رضوی، تنها بیمارستان 
ایران که نشان الماس دارد

24 آذرمـاه طی مراسـمی، باالترین نشـان اعتبارسـنجی ACI از سـوی 
ایـن موسسـه اعتبـار سـنجی بـه بیمارسـتان رضـوی اعطـا شـد. در این 
مراسـم مدیرعامل بیمارسـتان رضوی گفت: بیمارسـتان رضوی نخستین 
و تنهـا بیمارسـتان کشـور اسـت کـه موفـق بـه کسـب نشـان المـاس، 

باالترین نشـان موسسـه اعتباربخشـی ACI شـده اسـت.
دکتـر سـعید هاشـم زاده افـزود: تیـم ارزیـاب ACI طبـق زمان بنـدی 
از بخش هـا و قسـمت های مختلـف  را  بازدیدهـای خـود  معیـن شـده 
بیمارسـتان بـه انجـام رسـانده اند کـه در پایـان نتایـج ارزیابی هـای خـود 
را در قالـب صـدور گواهینامـه کتبی دیامونـد به بیمارسـتان رضوی ابالغ 
کردنـد. وی ادامـه داد: در گزارشـی کـه توسـط تیـم چهـار نفـره ACI از 
کانادا به بیمارسـتان ارائه شـد؛ شـاخص های کیفی مختلِف ارزیابی مانند 
توجـه بـه وضعیـت بیمارسـتان، در دسـترس بـودن بخش هـا و واحدهـا، 
بهداشـت و سـالمت محیـط، خدمات دهـی به نیـاز بیمـاران و همراهیان، 
رسـیدگی و نظـارت بی وقفـه به بیمـاران، اثربخشـی در بهبود بیمـاران و 
در مجمـوع بهره وری و کارآیی مجموعه بیمارسـتان مورد بررسـی، تجزیه 

و تحلیـل قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد: در کشـورهای مختلـف دنیـا به لحـاظ ارائـه خدماِت 
بهداشـتی و درمانی، اسـتانداردهای مختلفی تعریف شـده، اما در مجموع 
در همـه ایـن اسـتانداردها توجه به اطمینان بخشـی به بیمـاران در جهت 
دریافـت خدمات اسـتاندارد و خدمات مدیریتی کنترل شـده تاکید شـده 

است.
هاشـم زاده کسـب ایـن موفقیـت را مرهـون توجهـات تولیـت عظمـی 
آسـتان قـدس رضـوی دانسـت و اشـاره کـرد: قائـم مقـام تولیـت عظمی 
آسـتان قـدس رضـوی گفته اند این بیمارسـتان باید در منطقه بدرخشـد؛ 
خوشـبختانه ظرفیت هـای خوبـی وجـود دارد و هـدف مـا نیز اسـتفاده از 
ایـن ظرفیت هـا و ارائـه ی بهترین خدمات بهداشـتی و درمانـی در منطقه 
اسـت؛ امیدواریـم تـا ایـن اتفـاق، شـروعی بـرای موفقیت های بیشـتر در 

بیمارسـتان رضوی باشـد.
دکتـر حجتی، مشـاور بیمارسـتان رضوی مشـهد نیـز در بخش دیگری 
از این مراسـم، با اشـاره به کسـب این موفقیت توسـط مجموعه کارکنان 
بیمارسـتان رضـوی، بـا بیـان اینکـه اسـتاندارد شـدن چـه آسـان، امـا 
اسـتاندارد ماندن چه دشـوار اسـت، اظهار کرد: ارتقاء کیفیت بخشـی این 
بیمارسـتان کار یـک نفـر نیسـت بلکـه نتیجه تـالش مجموعـه کارکنان 

ایـن بیمارسـتان بـوده که منسـجم و متعهـد کار کردند.
وی ادامـه داد: رییـس تیم ارزیابی  که مسـوولیت ارزشـیابی بیمارسـتان 
رضـوی را بـر عهـده داشـت، تصریـح کـرد: 50 ارزیابـی انجـام داده ام، اما 
ارزیابـی از بیمارسـتان رضوی بهتریـن ارزیابی در تیم هیـات نظارت بوده 

و از ایـن رو ایـن موفقیت واقعا بسـیار ارزنده اسـت.
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شــاید تصــورش ســخت باشــد امــا ممکــن اســت، یــا بهتر 
بگویــم ممکــن شــده اســت؛ کســی کــه در دوران نوجوانــی و 
ــرده،  ــی می ک ــیر زندگ ــرده و اس ــوان ب ــی به عن ــل جوان اوای
ــاهی  ــوان پادش ــه عن ــد ک ــود می بین ــم خ ــه چش روزی را ب
ایــران را دارد؛ ایرانــی کــه بــه همــت او مرزهایــی پهنــاور از 
ــار  ــاه افش ــرد. او را نادرش ــد را دربر می گی ــا هن ــتان ت افغانس
می خواننــد. کســی کــه ایــران را از دســت شــورِش محمــود 
و اشــرف افغــان رهانیــد و بــه کشــوری بــزرگ بــدل ســاخت. 
روایــِت بــرده بــودِن نــادر در ســنین نوجوانــی چنــدان معتبــر 
نیســت امــا شــاید در اصــِل ماجــرای زندگــی او ایــن موضــوع 
ــجاعت  ــا ش ــال او ب ــد. به هر ح ــته باش ــت نداش ــدان اهمی چن
و جســارت و سیاســت خــود توانســت ایــران را از شــورش ها 
ــد و  ــاد کن ــه ایج ــی یکپارچ ــد و دولت ــا برهان و هرج و مرج ه
ــه  ــی ک ــا آنجای ــدازد. ت ــگان بین ــه دل بیگان ــت ب رعب و وحش
ــا او نشــده  ــی ب ــه رویاروی ــرد حاضــر ب ــی در نب روس هــا حت
و قبــل از رســیدن او فــرار را بــر قــرار ترجیــح دادنــد. نــادر 
در زمــان خــود توانســت مرزهــای ایــران را گســترش دهــد 
و حکومتــی مقتــدر ایجــاد کنــد امــا ایــن امــر جــز در ســایه 
جنگ هــای پی در پــی میســر نبــود. از ایــن رو دوران حکومــت 
دوازده  ســاله  او بــر ایــران، دوران نائب الســلطنه بودنــش 
ــاه  ــش ش ــی اش در ارت ــل از آن دوران فرمانده ــی قب و حت
طهماســب، مــدام بــه جنــگ و لشکرکشــی گذشــت. نــادر به 
قتــل رســید و فرصــت پیــدا نکــرد تــا حکومتــش را به ثبــات 
برســاند و ایــن ثبــات نداشــتن در اســناد بســیاری به چشــم 
می خــورد. حتــی اســناِد بر جــای مانــده از دارالشــفای 

رضــوی نیــز از ایــن موضــوع حکایــت دارد.

ایــن را ســالم حســین زاده سورشــجانی، پژوهشــگر و 
ــه  ــد. وی ک ــی، می گوی ــناد تاریخ ــه اس ــر در زمین صاحب نظ
16 ســال در مطالعــه، پژوهش، شناســایی و ارزشــیابی اســناد 
تاریخــی به ویــژه اســناد آســتان قــدس رضــوی بــه فعالیــت 
ــق  ــک تحقی ــه  ی ــه ارائ ــرا ب ــوده اخی ــغول ب ــه ای مش حرف
مرتبــط بــا تاریــِخ دارالشــفای آســتان قــدس رضــوی اقــدام 
کــرده اســت؛ کــه در آینــده ای نزدیــک در قالــب کتابــی نیــز 
ــِش  ــن پژوه ــای ای ــین زاده مبن ــد. حس ــد ش ــر خواه منتش
ــتان  ــفای آس ــناِد دارالش ــی اس ــی را واکاوی و بررس تاریخ
ــرار  ــاری ق ــاری و قاج ــوی، افش ــوی در دوره صف ــدس رض ق
داده اســت. وی معتقــد اســت بررســی ایــن اســناد در دوران 
ــه  ــی را ارائ ــات گران قیمت ــی اطالع ــاظ تاریخ ــاری به لح افش
ــردم آن  ــی م ــی اجتماع ــوزه  زندگ ــژه در ح ــد؛ به وی می کن

روزگار تصویــر واضح تــری را نمایــان  می ســازد. 

*به گفته  شما اسناد دارالشفا در دوره افشاری اطالعات مهمی 

درباره زندگی اجتماعی مردم آن زمان ارائه می کند. این موضوع 
را دقیق تر توضیح دهید.

ــی از آن  ــات مهم ــه اطالع ــن ک ــناد و ای ــن اس ــت ای اهمی
ــاز  ــِی آن دوران ب ــات تاریخ ــه خصوصی ــر دارد ب دوران در ب
ــد  ــهره ش ــورد ش ــا و ابی ــادر در نس ــه ن ــی ک ــردد. زمان می گ
ــود  ــه ملک محم ــی ک ــا زمان ــود ب ــادف ب ــربرآورد، مص و س
سیســتانی، حکمــران شــهرت طلب تــون، دســت بــه 
ــر  ــا قه ــهد را ب ــرد و مش ــتقالل ک ــای اس ــورش زده و ادع ش
ــان شــاه طهماســب دوم  ــن زم ــه متصــرف شــد. در ای و غلب
ــود،  ــادر مشــاهده کــرده ب ــار کفایــت و لیاقــت را در ن کــه آث
ــه  ــس ســربازان مســلح ب ــام قورچی باشــی )رئی ــه مق او را ب
ــبقلی را  ــوان طهماس ــرد و عن ــوب ک ــورک( منص ــگ و زنب تفن
ــت  ــهد از دس ــهر مش ــات ش ــرای نج ــادر را ب ــه او داد و ن ب
ملک محمــود روانــه ایــن شــهر ســاخت. نــادر در ربیــع االول 
ــرف  ــهد را از تص ــهر مش ــت ش ــری توانس 1139 هجری قم
ملک محمــود خــارج کنــد. وی پــس از آن در مشــهد حکومــت 
ــال  ــرد. در س ــز ک ــا متمرک ــود را آنج ــای خ ــرده و نیروه ک
1141 هجری قمــری شــاه طهماســب بــه  همراهــی ســپاهیان 
ــهرهای  ــوند ش ــق می ش ــادر موف ــک ن ــه کم ــاش و ب قزلب
ــه  ــرار و افاغن ــت اش ــرات را از دس ــه ه ــان و از جمل خراس
ــال  ــک وی در س ــه کم ــن ب ــد. همچنی ــارج کنن ــان خ و ترکم
ــد.  ــت دهن ــی را شکس ــش عثمان ــری ارت 1142 هجری قم

ــی را  ــاِت تاریخ ــن اطالع ــرا ای ــه چ ــتید ک ــه هس متوج
ــم  ــان کن ــوع متوجهت ــن موض ــه ای ــم ب ــم؟ می خواه می گوی
کــه ایــن اســناد، اطالعــات مربــوط بــه امــور درمانــی مــردم 
ــه  شــهری را نشــان می دهــد کــه مرکــز قــدرِت شــخصی ب
نــام نــادر بــوده اســت. کســی کــه حکومــت ایالــت خراســان 
و عنــوان و منصــب ســرداری کل ســپاهیان ایــران را دارا بــوده 
ــا  ــود ب ــق می ش ــال موف ــش س ــی ش ــه ط ــی ک ــت. کس اس
ــتمدارانه،  ــی سیاس ــا زیرک ــن ب ــود همچنی ــِت خ ــات لیاق اثب
حکومــت را از آن خــود کنــد و رســما افشــاریه را بنــا نهــد. در 
زمــان حکومــت نــادر به عنــوان شــاه ایــران، مشــهد و کالت 
ــز  ــادر نی ــد و پــس از حکومــت دوازده ســاله  ن ــت دارن مرکزی
ــن  ــه، در ای ــان زندی ــا زم ــود ت ــظ می ش ــت حف ــن مرکزی ای
دوران اگر چــه مشــهد و کالت مرکزیــت ندارنــد، همچنــان در 

ایــن منطقــه افشــاریان قــدرت را در دســت دارنــد.

*منظورتان این است حکومت افشاریان در خراسان 
طوالنی تر از سایر نقاِط کشور بوده است؟

بلــه. دقیقــا همین طــور اســت. پــس از نــادر، بــرادر زاده اش 
علی قلی خان افشــار معــروف بــه عادل شــاه حــدود یــک 
ــرادرش  ــر از وی، ب ــی کمت ــاه و مدت ــس از عادل ش ــال و پ س

گذری   رب   دارالشفای   رضوی   رد دوره    افشاری
وقتی دارالشــفا در پایتخت بود
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ابراهیم خــان ســپس شــاهرخ پســر رضاقلی خــان، نــوه  
نادر شــاه، بــا دو چشــم نابینــا حکومــت کردنــد. البتــه 
ــرگ  ــس از م ــه پ ــی، ک ــان ابدال ــوذ احمد خ ــر نف ــاهرخ زی ش
ــود  ــرف خ ــه تص ــرقی را به حیط ــران ش ــر ای ــادر سراس ن
درآورده بــود، حکومــت کــرد ولــی پریشــانی و اختالل فــراوان 
عمومــا در خراســان و به خصــوص در مشــهد به واســطه 
ــرزا و  ــدش نصراهلل می ــن دو فرزن ــزاع بی ــاهرخ و ن ــف ش ضع
نادر میــرزا بــود. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن دوره ایــن اســت 
که پســران شــاهرخ احتــرام آســتان قــدس را رعایــت نکرده 
و هــر یــک دســت تعــدی و تطــاول بــه نفایــس و خزایــن آن 
ــد. ــرف می کنن ــه آالت آن را تص ــی و زرین ــباب قیمت زده و اس

ــه  ــا اینک ــه دارد، ت ــرادر ادام ــن دو ب ــری بی ــزاع و درگی  ن
نصراهلل میــرزا از تــرس بــرادرش بــه کریم خــان  زنــد 
او  و  اعتنایــی نکــرده  او  بــه  پنــاه می بــرد. کریم خــان 
بــه مشــهد بازمی گــردد و اندکــی بعــد فــوت می کنــد. 
ــده،  ــتولی ش ــهد مس ــر مش ــاهرخ ب ــد ش ــرزا فرزن نادر می
ــه و آن شــهر را  ــه مشــهد تاخت ــی ب ــی ممش خــان چناران ول
ــود  ــار خ ــال در اختی ــج س ــا پن ــرده و ت ــارج ک ــگ او خ از چن
ــهد  ــر مش ــی ب ــاه دران ــان تیمورش ــن زم ــرد. در همی می گی
ــاهرخ را  ــاره ش ــاه و دوب ــان را کوت ــت ممش خ ــه و دس تاخت
ــادر  ــت جانشــینان ن ــه ســلطنت می رســاند. دول در مشــهد ب
شــاه، یعنــی شــاهرخ و پســران او در خراسان)مشــهد و توابع 
آن( همچنــان ماننــد یــک ناحیــه بی طــرف مابیــن دو دولــت 
ایــران شرقی)احمد شــاه ابدالــی و اوالد او در خراســان( و 
ایــران غربی)خانــدان زنــد و بعدهــا قاجاریــه( باقــی می مانــد. 
ــی  ــاه ابدال ــری احمد ش ــال 1210 هجری قم ــه در س ــا اینک ت
ــرگ  ــد از م ــی و بع ــاه ابدال ــر او تیمور ش ــرده و پس ــوت ک ف
ــان  ــت خراس ــه حکوم ــر اریک ــی ب ــان ابدال ــز زمان خ او نی
می توانــد  قاجــار  آقامحمدخــان  ســرانجام  می نشــینند. 
ــپاهیاِن  ــد و س ــع کن ــان را مطی ــرف و زمان خ ــهد را تص مش
خراســان را بــرای دفــع حملــه ازبــکان گســیل کنــد. بعــد از 
کشــته شــدِن آقا محمد خــان، نــادر میــرزای افشــار از منطقــه 
هــرات بازگشــته و عنــان اختیــار مشــهد را مجــددا به دســت 
می گیــرد و بــا وجــود دو بــار لشگرکشــِی فتحعلی شــاه 
ــی دارد.  ــت بر نم ــهد دس ــت مش ــرزا از حاکمی ــار، نادرمی قاج
ــپاهیان  ــر س ــری در براب ــال 1217 هجری قم ــرزا در س نادر می
قاجــاری بــه ســرداری شــاهزاده محمد ولی میــرزا ایســتادگی 
ــپاهیانش  ــوق س ــت حق ــرای پرداخ ــه ب ــی ک ــد؛ تاجای می کن
بــه غــارت خزایــن و قنادیــل زریــن و ســیمین آســتان قــدس 
ــه اشــاره  رضــوی روی مــی آورد. محافظــان شــهر مشــهد ب
ــا  میــرزا محمدمهــدی مجتهــد دســت از مقاومــت و جنــگ ب
ــرزا  ــل نادر می ــن دلی ــه همی ــد، ب ــرزا برمی دارن محمد ولی می
بــا تبرزیــن درب روضــه منــوره را شکســته و ســید مذکــور را 
ــد از آن از  ــرزا بع ــد. نادر می ــم کاری زده و می کش ــد زخ چن
مشــهد فــرار می کنــد ولــی در منطقــه چنــاران دســتگیر و بــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب دســتور فتحعلی شــاه کشــته می شــود ت

ــان برســد. ــه پای دوران افشــاریه ب

*درباره اسناد تاریخی آن دوره  آستان قدس رضوی و به ویژه 
اسناد دارالشفا بگویید.

ــوي در دوره  ــدس رض ــتان ق ــکیالت اداري آس ــناد تش اس
ــه دوره  ــت ک ــه اس ــزار صفح ــر 32 ه ــتمل ب ــاریه مش افش
ــت  ــه دس ــان ب ــرف خراس ــا تص ــادر ت ــذاري ن ــي تاج گ زمان
ــا  ــال هاي 1148 ت ــه س ــي فاصل ــار، یعن ــاه قاج ــي ش فتحعل
1217 قمــری را در بر مي گیــرد. اســناد یــاد شــده داراي 
ــه در  ــت. ک ــي، و... اس ــي، سیاس ــي، مذهب ــن اجتماع مضامی
آن نحــوه اداره بیوتــات متبرکــه حــرم رضــوي و امــور مربــوط 
بــه موقوفــات و چگونگــي تخصیــص درآمدهــاي حاصــل از آن 
ــم  ــه به چش ــن مجموع ــور اداري ای ــه ام ــي، هم ــور کل و به ط
ــی،  ــن دوره تاریخ ــده از ای ــای مان ــناد به ج ــورد. در اس مي خ
ــه  ــان صفوی ــناد زم ــه اس ــر مجموع ــه ب ــی ک ــم و انضباط نظ
ــا  ــان ب ــن زم ــدارد. در ای ــود ن ــن دوره وج ــود در ای ــم ب حاک
انتخــاب شــهر مشــهد به عنــوان پایتخــت حکومــت، روابــط 
ــوي  ــدس رض ــتان ق ــه آس ــان آن و مجموع ــي می تنگاتنگ
ــائل  ــیاري از مس ــکاس بس ــبب انع ــه س ــد ک ــود مي آی به وج
سیاســي ایــن عصــر در ایــن اســناد شــده اســت. از لحــاظ 
ــه داشــته اســت.  ــه ادام ــگارش، ســبک دوره صفوی شــیوه ن
ــا نصــف  ــدازه کوچک تــر شــده و ت اســناد از نظــر قطــع و ان

ــد.  ــش یافته ان ــتی کاه ــع خش قط

ســربرگ اغلــب اســناد نوشــته نشــده اســت. دانــگ قلــم 
ریزتــر و ناخواناتــر و جوهــر اســتفاده شــده کم رنــگ و مهــر 
و ســجالت اســناد بســیار کــم شــده اســت. از نظــر تعــداد 
در بســیاری از ســال ها مجموعــه اســناد ناقــص و در برخــی 
ــی  ــور کل ــت. به ط ــده اس ــدود ش ــم و مح ــیار ک ــال ها بس س
می تــوان گفــت هــم در قســمت اوارجــه یــا عایــدات وقفــی، 
ــا هزینه هــای جــاری و هــم در  هــم در قســمت توجیهــات ی
مقــررات یــا احــکام و ارقــام یــا فرامیــن انتصابــات شــغلی، 
تشــخیص دادنی  محسوســی  به نحــو  محدودیــت  ایــن 
ــا  ــه نه تنه ــود ک ــوم می ش ــناد معل ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــت؛  ــده اس ــام می ش ــختی انج ــدی به س ــای نق پرداخت ه
ــا مشــکل  ــان هــم ب ــه کارکن ــوط ب بلکــه وجــوه جنســی مرب
تهیــه و حتــی در برخــی موارد حقــوق کارکنــان بــا جواهرآالت 
ــای  ــت. نمونه ه ــده اس ــت می ش ــی پرداخ ــذری و اهدای ن
ــکالت  ــائل و مش ــد مس ــر ب ــان دهنده تاثی ــده نش ــاد ش ی
اجتماعی سیاســی جامعــه ایــران و به خصــوص منطقــه 
خراســان بــر عملکــرد اداری مالــی مجموعــه آســتان قــدس 

رضــوی اســت.

*تشکیالت اداری دارالشفا در این دوره چطور بوده است؟ 

ــار  ــاه افش ــان نادر ش ــم در زم ــرجان ملک ــه س ــه گفت ب
ــا  ــت و تنه ــوده اس ــر ب ــزار نف ــهد 60 ه ــهر مش ــت ش جمعی
ــانی  ــه خدمت رس ــه وظیف ــهد ک ــود در مش ــفای موج دارالش
درمانــی انجــام مــی داده، دارالشــفای امــام رضا)علیه الســالم( 
ــهد  ــران مش ــار واردان و زائ ــم آم ــر بخواهی ــت. اگ ــوده اس ب
مقــدس و حــرم مطهــر را هــم محاســبه کنیــم، آمــار جمعیــت 
بیــش از ایــن هــم می شــود. بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــن  ــه و جنــگ و جــدال در ای سیاســي اجتماعي، هجــوم افاغن
ناحیــه از کشــور، مي تــوان حــدس زد کــه وظایــف دارالشــفا 
از نظــر پذیــرش بیمــار و مجــروح در ایــن زمــان دو چنــدان 
شــده اســت. عــالوه بــر زائــران و مجــاوران بیمــار، مجروحان 
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ــز  ــف ني ــاي مختل ــات گروه ه ــا و حم ــان درگيري ه و مضروب
ــه در  ــد ك ــر مي رس ــده اند. به نظ ــفا آورده مي ش ــه دارالش ب
ایــن زمــان هــم تشــکيات دارالشــفا ماننــد عصــر صفویــه 
بــوده اســت. بــا ایــن تفــاوت كــه شستشــو و غســل دادن و 
كفــن كــردن بــدن مریض هــاي فــوت شــده در دارالشــفا بــه 
وظایــف بيمــارداران و خدمــه دارالشــفا افــزوده شــده اســت. 
ــل  ــای قب ــن كار در دوره ه ــام ای ــه انج ــوط ب ــات مرب اطاع

وجــود نــدارد.

*به عقيده  شما چرا در این دوره غسل دادن و كفن كردن به 
وظایِف بيمارداران )پرستاران( اضافه شده است؟

ــه نظــر می رســد موقعيــت  ــا ب دقيقــا مشــخص نيســت ام
ــوزِه  ــای ح ــا و درگيری ه ــروز جنگ ه ــهری و ب ــِم ش متاط
ــاال در  ــت. احتم ــوده اس ــر نب ــر بی تاثي ــن ام ــدرت در ای ق
ــه  ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــر ب ــار مرگ و مي ــن دوران آم ای
ــی  ــه در یک ــوان نمون ــت. به عن ــوده اس ــتر ب ــزاع بيش جنگ ون
ــراي  ــد ب ــي نق ــماره20( وجه ــند ش ــن دوره )س ــناد ای از اس
خریــد دارابي)نوعــي پارچــه ضخيــم از جنــس نــخ(، رفــرف، 

ــرر شــده اســت.  ــار داران مق ــرای بيم ــاس ب ــه و كرب پنب

ــه  ــان و بقي ــش كاركن ــرای پوش ــبز ب ــه س ــرف پارچ رف
پارچه هــای ذكــر شــده بــرای پوشــش كفــن بيمــاران فــوت 
ــتور  ــند دس ــن س ــت. در ای ــده اس ــتفاده مي ش ــده اس ش
پرداخــت حقــوق دو بيمــاردار از بيمــارداراِن دارالشــفا و 
هزینه هــای تهيّــه دارابــی بــه قيمــت 8 هــزار دینــار و دو زرع 
ــاس و  ــه و كرب ــار و پنب ــزار دین ــش ه ــت ش ــه قيم ــرف ب رف
ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــدار ني ــته تحویل ــه گماش ــره ب مطه

*درباره اطبای دارالشفا در این دوران توضيح دهيد.

اســناد در ایــن دوره نشــان می دهنــد كــه در فاصلــه 
ــان  ــداد طبيب ــری تع ــا 1165هجری قم ــال هاي 1160 ت س
دارالشــفا نســبت به دوره هــای گذشــته ببيشــتر شــده 
ــات  ــش موقوف ــا افزای ــاط ب ــئله بی ارتب ــن مس ــت. ای اس
ــی  ــاک و اراض ــد زوج ام ــوص یکص ــدس به خص ــتان ق آس
وقفــی علی شــاه افشــار نيســت. بــا اندكــي دقــت در 
ليســت كاركنــان و تعــداد پرســنل به خصــوص اطبــا در 
ــد و  ــر می رس ــر به نظ ــوع ملموس ت ــن موض ــن دوره، ای ای
ــاران  ــار بيم ــش آم ــه افزای ــی ب ــه ارتباط ــد ك ــان می ده نش
نداشــته اســت، بلکــه اختصــاص بخــش زیــادی از موقوفــات 
علی شــاه و تعييــن حقــوق و مزایــای خــاص بــرای كاركنــان 
ــاران  ــی بيم ــواد غذای ــرای دارو و م ــی ب ــاص وجوه و اختص

ــت.  ــوده اس ــفا ب دارالش

ایــن عامــل باعــث ایجــاد جرقــه ای مجــدد بــرای رشــد و 
ــی آســتان  ــور دیوان ــم و تنســيق ام ــات و تنظي توســعه خدم
ــت  ــدار حاكمي ــد دوران اقت ــدودی مانن ــا ح ــوی ت ــدس رض ق
ــفا در  ــای دارالش ــدول اطب ــر در ج ــود. اگ ــده ب ــان ش صفوی
دوره افشــاریه دقــت كنيــم مشــخص می شــود كــه در برخــی 
ــی  ــب و حت ــر طبي ــار  نف ــا چه ــه ی ــفا س ــال ها در دارالش س
ــال  ــا در س ــد. مث ــه كار بوده ان ــغول ب ــن مش ــش از ای بي
ــی  ــرزا محمد عل ــر مي ــاوه ب ــری ع 1160و 1161هجری قم

ــی،  ــب، آقا عل ــم طبي ــن ميرزا ابراهي ــرزا ابوطالب ب ــب، مي طبي
ــد،  ــب، آقا محم ــی طبي ــاد، آقا یحي ــجد گوهرش ــب مس طبي
ــی(  ــی طبيب)محمد قل ــاد، آقا ميرزا قل ــجد گوهرش ــب مس طبي
و ميرزا محمد حســين طبيــب و آقا مجيــد، طبيــب مســجد 
ــد.  گوهرشــاد، همگــی در ليســت اطبــای مواجب بگيــر بوده ان

*درباره سایر پرسنل دارالشفا در دوره افشاری چه اطاعاتی 
به دست آمده است؟

ــترده تر  ــان گس ــن زم ــفا در ای ــازمانی دارالش ــاختار س س
ــدا  ــت پي ــل مركزی ــاید به دلي ــود. ش ــده ب ــه ش از دوره صفوی
ــر  ــاوه ب ــن دوره ع ــر. در ای ــل دیگ ــا دالی ــهد ی ــردن مش ك
ــراح،  ــارداراِن زن ج ــرد، بيم ــارداراِن م ــر، بيم ــب و ناظ طبي
ــع  ــراش و صاحب جم ــان، ف ــاردار، درب ــدار، انب دالک، تحویل
نيــز از دیگــر پرســنل شــاغل در ایــن مــکان بوده انــد. حقــوق 
ــه  ــا س ــک ت ــن ی ــه بي ــه در دوره صفوی ــم ك ــارداران ه بيم
تومــان نقــدی و یــک تــا دو خــروار جنســی ســاليانه بــوده، 
ــش  ــی افزای ــروار جنس ــت خ ــد و هش ــان نق ــار توم ــه چه ب
ــف  ــتاران زن نص ــوق پرس ــق روال حق ــا طب ــت ام ــه اس یافت

ــت. ــوده اس ــردان ب ــوق م حق

ــن دوره  ــوق در ای ــم پرداخــت حق ــن را هــم بگوی ــه ای  البت
ــرا  ــد، چ ــر می رس ــور به نظ ــا این ط ــوده ی ــخت ب ــی س كم
ــوق  ــت حق ــه پرداخ ــوط ب ــت مرب ــود اس ــندی موج ــه س ك
بيمــارداران ِ مــرد و زن دارالشــفا در ســال 1164هجری قمری. 
ــاال  ــه احتم ــد ك ــان می ده ــابه نش ــناد مش ــند و اس ــن س ای
وضــع اقتصادی سياســی جامعــه آن قــدر بــد بــوده كه آســتان 
ــوق  ــت حق ــرای پرداخ ــخ ب ــن تاری ــوی در ای ــدس رض ق
ــرده  ــتفاده می ك ــردم اس ــی م ــذورات اهدای ــش از ن كاركنان
ــال  ــان، دو مثق ــوق كاركن ــای حق ــند به ج ــن س ــت. در ای اس
ــم  ــه همان طــور كــه گفت جواهــر پرداخــت شــده اســت. البت
ایــن موضــوع نه تنهــا در ایــن ســند؛ بلکــه در اســناد 
ــه  ــت ك ــده اس ــاهده ش ــم مش ــان ه ــر كاركن ــي دیگ پرداخت

ــت. ــه آن روز اس ــاع جامع ــت اوض ــان دهنده وخام نش

*منابع درآمد دارالشفا حرم رضوی در عصر افشاریه چه بود؟

ــرد  ــاد نک ــفا ایج ــرای دارالش ــی ب ــه خاص ــاه موقوف نادر ش
امــا بــه دســتور او ایــوان صحــن عتيــق متصــل بــه توحيدخانه 
ــه  ــوره را ك ــه من ــت بقع ــر تح ــنگ های مرم ــا كاری و س ط
ــن  ــرد. وی همچني ــروش ك ــد، مف ــان آورده بودن از آذربایج
ســقاخانه ای از ســنگ مرمــر یک پارچــه كــه از هــرات منتقــل 
شــده بــود، در صحــن عتيــق ایجــاد و مزرعــه دهشــک را كــه 
بيســت زوج بــوده، وقــف بــر مصــارف ایــن ســقاخانه كــرد. 
ــم  ــی را ه ــوان عباس ــته ای ــب گلدس ــتور تذهي ــاه دس نادر ش
داد. الكهــارت)1890(  دربــاره اقدامــات نــادر در حــرم امــام 
ــل  ــه قب ــذري ك ــه ن ــا ب رضا)عليه الســام( می نویســد»نادر بن
ــام  ــه حــرم ام ــود، دســتور داد ك ــرده ب از تصــرف مشــهد ك
ــاره  ــا و من ــاره مط ــد آن دوب ــر و گنب ــام( تعمي رضا)عليه الس
ــادرت  ــادر در مب ــرک ن ــوز مح ــود. هن ــاخته ش ــدي س جدی
ــت  ــن اس ــت. ممک ــوم نيس ــت معل ــات درس ــن اقدام ــا ای ب
ــد.  ــه باش ــر انگيخت ــن كار ب ــه ای ــيع وي را ب ــب در تش تعص
ــا  ــد دل علم ــته باش ــه خواس ــت ك ــل اس ــتر محتم ــي بيش ول



هم
زد

سی
ره 

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

23

ــا  ــاورد.« ام ــت بي ــد به دس ــراوان بودن ــوذ ف ــه داراي نف را ك
علی شــاه )علی قلی ميرزا(، جانشــين نــادر، ضمــن تغييــر 
ــرای  ــز ب ــی را ني ــرم، موقوفات ــيکی ح ــات كش ــدد خدم مج
ــاهي  ــار علي ش ــاص داد. طوم ــوی اختص ــدس رض ــتان ق آس
ــه  ــوط ب ــن اســناد مرب ــا ارزش تري ــن و ب ــره قديمي تري از زم
موقوفــات و تشــکيالت اداري آســتان قــدس رضــوي اســت 

ــت. ــده اس ــته ش ــتور وی نوش ــه دس ــه ب ك

ــه عادل شــاه هــم مشــهور اســت،   علي شــاه افشــار كــه ب
بالفاصلــه بعــد از مــرگ نــادر و اســتقرار بــر اريکــه ســلطنت 
ــتور  ــری دس ــال 1160هجری قم ــه س ــهد، ب ــهر مش در ش
ــاهي  ــار علي ش ــرد. طوم ــادر ك ــار را ص ــن طوم ــم اي تنظي
ــوي  ــدس رض ــتان ق ــات آس ــت از كل موقوف ــياهه اي اس س
ــم  ــان تنظي ــا زم ــدا ت ــه از ابت ــاد ك ــع گوهرش ــجد جام و مس
طومــار شــناخته شــده بــود. ايــن طومــار درحقيقــت به منزلــه 
دســتورالعمل و برنامــه ســنواتی يــا به عبــارت ديگــر اليحــه 
ــات  ــه در آن موقوف ــدس رضــوی اســت ك بودجــه آســتان ق
آســتان قــدس بــا ذكــر مشــخصات و ميــزان درآمــد هــر يک 
مشــخص و ذكــر شــده اســت. همچنيــن تشــکيالت و وظايف 
ــان آســتان  ــک صاحب منصب مســتخدمان و مباشــران و يک ي
ــی از ســفارش  ــوم شــده و حت ــا اســم و رســم معل قــدس ب
آراســتگی لبــاس كاركنــان هــم فروگــذار نشــده اســت. خــود 
علي شــاه نيــز صــد زوج ملــک بــر موقوفــات پيشــين افــزوده 
اســت. در ايــن طومــار دربــاره دارالشــفاي آســتان قــدس و 

توجــه بــه رشــد و توســعه آن نيــز تاكيداتــي شــده اســت.

*در اشاراِت تاريخی تان گفتيد بعد از نادر بر سر جانشينی اش 
اختالفات زيادی بوده، اين اختالفات در اداره دارالشفا هم نمود 

داشته است؟

بعـد،  بـه  1180هجری قمـری  سـال های  حـدود  از  بلـه، 
وضعيـت اداری و مالـی و امـور آسـتان قـدس رضـوی بسـيار 
جانشـينان  درگيری هـای  می شـود.  نابسـامان  و  مغشـوش 
نـادر؛ به خصـوص فرزندان شـاهرخ و تجـاوز آن ها بـه اموال و 
دارايی های آسـتان قـدس و اوضاع متشـنج اجتماعی سياسـی 
افاغنـه و مسـلط شـدن احمد خـان  خراسـان به علـت نفـوذ 
ابدالـی در ايـن ناحيـه و ناامنـی راه هـا باعـث ركـود اقتصادی، 
سياسـی و اجتماعـی خراسـان و به خصوص مشـهد می شـود. 
خـب! خانـدان زنـد به خراسـان مسـلط نشـدند. ايـن منطقه 

همچنـان در دسـت خانـدان افشـار باقـی ماند. 

ــرن  ــارم ق ــه چه ــان ده ــا پاي ــامان ت ــت نابس ــن وضعي اي
ســيزدهم هجــری و تســلط كامــل فتحعلی شــاه قاجــار 
ــناد  ــه اس ــوع در مجموع ــن موض ــد. اي ــدا می كن ــه پي ادام
ــدس رضــوی  ــت اســناد آســتان ق موجــود در آرشــيو مديري
ــخص  ــوس و مش ــالً محس ــأ كام ــک خ ــاِد ي ــِث ايج باع
شــده اســت و آن ايــن اســت كــه از ســال 1180  تــا ســال 
1240 هجری قمــری، حــدود شــش دهــه، اســناد تشــکيالت 
ــت و  ــود نيس ــوی موج ــدس رض ــتان ق ــی آس اداری و مال
ــه  ــور توج ــت، درخ ــده اس ــی مان ــی باق ــداد اندك ــم تع اگر ه

ــت. ــجم نيس و منس

ــخ  ــن تاري ــد از اي ــل و بع ــه قب ــت ك ــی اس ــن درحال  اي

ــئله  ــن مس ــد. اي ــی مانده ان ــی باق ــناد ديوان ــه اس ــا هم تقريب
ــی  ــای خدماتی درمان ــه فعاليت ه ــه چرخ ــد ك ــان می ده نش
ــاده و  ــی از كار افت ــور كل ــان به ط ــن زم ــدس در اي ــتان ق آس
ــختی  ــت س ــد و در نهاي ــيار كن ــی آن بس ــور اداری و ديوان ام
ــن  ــال اي ــت و احتم ــرده اس ــپری ك ــال را س ــن خ ــان اي زم
ــای  ــدس، اوراق و پرونده ه ــتان ق ــناد آس ــان اس ــه ضابط ك
ــن آســتان مقــدس را به منظــور حفاظــت  ــی اي ــی و مال ديوان
بــه منــازل خــود يــا جــای مطمئنــی انتقــال داده باشــند هــم 

ــت.  ــن نيس دور از ذه

 تا كنــون مشــخص نشــده كــه از ســال 1180 هجری قمــری 
كــه ســيد علی متولــی آســتان قــدس بــوده، تا حــدود 
ميرزا محمد علــی  زمــان  يعنــی  1220هجری قمــری 
ــرم  ــی ح ــت و متول ــی سرپرس ــه كس ــی، چ ــينی متول حس
ــت. در  ــده اس ــه اداره می ش ــوده و چگون ــوی ب ــر رض مطه
منابــع هــم در اين بــاره مطلــب خاصــی نوشــته نشــده اســت. 
می تــوان دليــل ايــن موضــوع را ناشــی از اوضــاع نابســامان 
اجتماعــی و سياســی اقتصادی ايــن زمــان دانســت؛ چــرا كــه 
از دو دهــه قبــل از ظهــور نــادر و در پايــان حکومــت صفويــان، 
اوضــاع خراســان بــا وضعيــت نا بســامانی روبــه رو شــد. ايــن 
ــدان  ــادر به خصــوص فرزن ــان جانشــينان ن نابســامانی در زم
شــاهرخ نصراهلل ميــرزا و نادر ميــرزا و تعــدی آن هــا بــه 
ــری  ــه رهب ــه ب ــوم افاغن ــا هج ــه و ب ــالک موقوف ــوال و ام ام
ــزی  ــت مرك ــتمر دول ــای مس ــی و درگيری ه ــان ابدال احمد خ
ــد و  ــود می رس ــه اوج خ ــان ب ــه خراس ــان در ناحي ــا مهاجم ب

ــد. ــاد می كن ــأ را ايج ــن خ اي

*در پايان اگر موضوعی هست كه بايد توضيح بدهيد، 
بفرماييد.

ــاری  ــفا در دوره  افش ــارت در دارالش ــوع نظ ــاره موض درب
ــی  ــز توضيحات ــاره ني ــم دراين ب ــن مايل ــه م ــيديد ك نپرس
ــری(  ــال  1160 هجری قم ــاری)حدود س ــم. در دوره افش بده
ــور  ــرل ام ــديد و كنت ــارت ش ــود دارد، نظ ــناِد آن وج ــه اس ك
ــا  ــام دو ي ــناد ن ــی از اس ــود. در برخ ــتر مي ش ــفا بيش دارالش
ــرای دارالشــفا ذكــر شــده  ســه و حتــی چهــار نفــر ناظــر ب
ــفا  ــای دارالش ــی از اطب ــناد، برخ ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــکان  ــن م ــم در اي ــر ه ــوان ناظ ــت به عن ــر طباب ــالوه ب ع

خدمــت می كردنــد.

ــه از  ــن بره ــتر در اي ــارت بيش ــوع نظ ــِي موض در بررس
زمــان، چنــد احتمــال وجــود دارد. اول: اختــالل در نظــم امــور 
ــراد  ــي از اف ــتفاده برخ ــا سوء اس ــوء مديريت ي ــفا و س دارالش
ــع  ــش مناب ــت. دوم: افزاي ــده اس ــود آم ــت به وج از موقعي
وقفــي خــاص دارالشــفا در ايــن زمــان اســت كه يکصــد زوج 
ــد  ــوص بع ــال و دوره به خص ــن س ــاه در اي ــات علي ش وقفي
ــوم:  ــورد س ــد. م ــزوده ش ــه آن اف ــری ب از 1160هجری قم
نشــان دهنده دقــت بيشــتر در عملکــرد مســئوالن مجموعــه 
ــريف  ــکان ش ــن م ــی اي ــور موقوفات ــه ام ــوی ب ــرم رض ح
ــاص از  ــه خ ــن بره ــي در اي ــه درمان ــا مؤسس ــوان تنه به عن
ــل  ــه دلي ــوص ب ــردم به خص ــه م ــتر ب ــه بيش ــخ و توج تاري
ناماليمــات اجتماعی سياســی جامعــه آن روزگار بــوده اســت. 
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پزشــکان و متخصصــان تغذيــه ميانــه 
ــري،  ــل کال ــت فودها به دلي ــا فس ــي ب خوب
ــد،  ــان ندارن ــک فراوانش ــي و نم ــد، چرب قن

امــا بــا وجــود توصيه هــا و هشــدارهاي 
مکــرر آن هــا، بــاز هــم مصرف کننــدگان و 

ــتند.  ــم نيس ــا ک ــل غذاه ــن قيب ــتداران اي دوس
بــا مطلــب، گام بــه گام بــا خــوردن يــک ســاندويچ 

ــا ببينيــم در هــر دقيقــه  همبرگــر، همــراه مي شــويم ت
چــه اتفاق هايــي در بــدن مي افتــد.

10دقيقهبعد:مغزتانازشماتشکرميکند
ـــري  ـــو کال ـــا 540 کيل ـــه تقريب ـــزرگ ک ـــر ب ـــاندويچ همبرگ ـــک س ـــوردن ي خ
انـــرژي دارد، باعـــث می شـــود کـــه قنـــد خـــون از حـــد طبيعـــی بيشـــتر 
ـــي داده  ـــن فرمان ـــح دوپامي ـــش ترش ـــراي افزاي ـــز ب ـــه مغ ـــاز، ب ـــود. در آغ ش
ــد. ايـــن هورمـــون در  ــادي می گوينـ ــه آن هورمـــون شـ ــه بـ ــود کـ مي شـ
بـــدن افـــرادي کـــه مـــاده مخـــدري ماننـــد کوکاييـــن مصـــرف مي کننـــد 
ـــد  ـــادي مي کن ـــاس ش ـــرد احس ـــب ف ـــن ترتي ـــه اي ـــود و ب ـــح مي ش ـــم ترش ه

و بـــه مصـــرف بيشـــتر تحريـــک مي شـــود.
20دقيقهبعد:قندبهشماحملهميکند

ــزرگ مقــدار قابل مالحظــه اي قنــد و ســديم  ــا مي دانيــد يــک همبرگــر ب آي
ــت  ــد و درياف ــت بيشــتر وادار مي کنن ــه درياف ــدن را ب ــب ب ــن دو ترکي دارد؟ اي
بيــش از انــدازه آن هــا بــراي بــدن، زيان هايــي از جملــه افزايــش احتمــال ابتــال 

بــه چاقــي، ديابــت، فشــارخون و بيماري هــاي قلبــي را همــراه دارد.
30دقيقهبعد:سديمبهشماحملهميکند

يـک سـاندويچ همبرگر بـزرگ حـاوي 970 ميلي گرم نمک اسـت، در حالي که 
سـازمان جهاني بهداشـت توصيه کـرده افراد روزانه کمتـر از 5 گرم نمک مصرف 
کننـد. بعـد از خـوردن ايـن مقـدار نمـک در يـک وعده، فرد احسـاس تشـنگي 

مي کنـد و در اکثـر اوقـات اين حس با گرسـنگي 
اشـتباه گرفتـه مي شـود. در نتيجه فـرد همچنان 
بـه غذا خـوردن ادامـه مي دهد. نمـک فراواني که 
در يـک وعـده وارد بدن شـده به کليه ها نيز فشـار 
مـي آورد و باعـث افزايش فشـارخون شـده و زمينه 

بـروز بيماري هـاي قلبي و سـکته فراهم می شـود.
40دقيقهبعد:خواببهشماحملهميکند

ــراد دوســت   ــر اف ــزرگ اکث ــر ب ــک همبرگ ــوردن ي ــد از خ بع
دارنــد اســتراحت کننــد و چرتــي بزننــد. قنــد زيــاد موجــود در همبرگــر باعــث 
ــه از پانکــراس ترشــح  ــون ک ــن هورم ــش ترشــح انســولين مي شــود. اي افزاي
شــده بايــد ميــزان قنــد خــون را کنتــرل کنــد. بــا افــت ناگهانــي قنــد بعــد از 
ــد و دوســت دارد اســتراحت  ــرد احســاس خســتگي مي کن ترشــح انســولين، ف

ــد. ــراغش مي آي ــه س ــنگي ب ــاره گرس ــم دوب ــد و کم ک کن
60دقيقهبعد:هضمچربيهابهکنديآغازميشود

ــدن  ــذا در ب ــا غ ــت ت ــان الزم اس ــاعت زم ــا 72 س ــول 24 ت ــور معم به ط
هضــم شــود. همبرگــر از جملــه غذاهايــي اســت کــه ديرتــر هضــم مي شــود 
ــم  ــال هض ــا کام ــرد ت ــان مي ب ــه  روز زم ــش از س ــودن بي ــل چرب ب و به دلي
ــان  ــدن 51 روز زم ــس در ب ــد اســيدهاي چــرب تران ــب اســت بداني شــود. جال
الزم دارنــد تــا هضــم شــوند و يــک همبرگــر بــزرگ 1/5 گــرم چربــي ترانــس 
ــا  ــروه از چربي ه ــن گ ــت اي ــد درياف ــان داده ان ــف نش ــات مختل دارد. مطالع
احتمــال ابتــال بــه بيماري هــاي قلبــي، چاقــي، ســرطان و ديابــت را افزايــش 
ــي  ــه غذاي ــي در برنام ــر را هر از گاه ــاندويچ همبرگ ــر س ــن اگ ــد، بنابراي مي ده
ــن  ــار اي ــده کن ــيب زميني سرخ ش ــاي س ــد به ج ــعي کني ــد، س ــود مي گنجاني خ
ســاندويچ از ســاالد و به جــاي انــواع کوالهــا از آب معدنــي اســتفاده کنيــد. نــان 
ــدازه  ــد و ان ــوع ســبوس دار درخواســت کني ــد از ن ــز مي تواني ــان را ني مصرفي ت

کوچــک ســاندويچ را ســفارش دهيــد. 

بمبساعتيهمبرگر

ز  ا بعد  یک ساعت 
خوردن همبـرگــر چه 
مي افتد؟ بدن  در  اتفاقي 

Hamburger
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ــگ  ــنود، رنـ ــه می شـ ــرطان را کـ ــم سـ اسـ
می بـــازد. دلـــش خالـــی می شـــود. پذیرفتـــن 
بیمـــاری برایـــش ســـخت اســـت. زمـــان 
ــاری  اش را.  ــد بیمـ ــاور کنـ ــه بـ ــرد کـ می بـ
هزینه هـــای درمـــان یـــک طـــرف، کنـــار 
ـــا درد  ـــراه ب ـــخت و هم ـــل س ـــا مراح ـــدن ب آم
و رنـــج بیمـــاری طـــرف دیگـــر. کـــوه هـــم 
ــان  ــن میـ ــوی. در ایـ ــی آب می شـ ــه باشـ کـ
امیـــدت بـــه بزرگـــی خداســـت و لطـــف او و 
ـــوی او و از  ـــه از س ـــی ک ـــت مهربان ـــاید دس ش
ـــد  ـــده باش ـــرون آم ـــک بی ـــک پزش ـــتین ی آس
ــی روح و  ــه زندگـ ــوان بـ ــم بتـ ــاز هـ ــا بـ تـ
ــا  ــرد بـ ــج نبـ ــید و از درد و رنـ ــان بخشـ جـ

ســـرطان کمتـــر رنـــج بـــرد.
ـــاران  ـــود آالم بيم ـــه بهب ـــن اســـت ک ـــت ای حقيق
ـــم  ـــان و ه ـــود مبتالی ـــراى خ ـــم ب ـــرطاني، ه س
ــرورى  ــرى ضـ ــا، امـ ــان آن هـ ــراى اطرافيـ بـ
اســـت. ایـــن ضـــرورت به اقتضـــاى حفـــظ 
ـــاد  ـــات ایج ـــل حي ـــام مراح ـــى در تم ـــت آدم کرام

مى شـــود و ایجـــاب مى یابـــد. 
ـــب  ـــه ط ـــه در زمين ـــویى ک ـــه ورش ـــر فاطم دکت
ــاران ســـرطانى  تســـکينى به ویـــژه بـــراى بيمـ
فعاليـــت مى کنـــد، مى گویـــد: هـــدف از طـــب 
تســـکينى، بهبـــود کيفيـــت زندگـــى بيمـــار 

ـــت. اس
 ایـــن متخصـــص رادیوتراپـــى انکولـــوژى 
مى افزایـــد: طـــب تســـکينى بـــراى تمـــام 

بيمـــاران مبتـــال بـــه یـــک بيمـــارى مزمـــن و 
به ویـــژه بيمـــاران ســـرطانى ضـــرورى اســـت. 
ـــواده  ـــه خان ـــم ب ـــار و ه ـــه بيم ـــم ب ـــب ه ـــن ط ای

مى کنـــد. خدمت رســـانى  بيمـــار 
ایـــران  در  وى جایـــگاه طـــب تســـکينى 
مى کنـــد:  بيـــان  و  ندانســـته  مناســـب  را 
ــایع ترین و  ــى از شـ ــا یکـ ــتفاده از مخدرهـ اسـ
شناخته شـــده ترین روش هـــا بـــراى کنتـــرل 
اســـت.  تســـکينى  مراقبت هـــاى  در  درد 
ــه  ــف و از جملـ ــل مختلـ ــه دالیـ ــفانه بـ متأسـ
ــا  ــا بـ ــور، مـ ــاد درکشـ ــود اعتيـ ــل وجـ به دليـ
ــا  ــه مخدرهـ ــى در ارائـ ــاى فراوانـ محدودیت هـ
ـــم  ـــت ه ـــن محدودی ـــم. ای ـــاران مواجهي ـــه بيم ب
ــاز  ــورد نيـ ــه داروى مـ ــار بـ ــى بيمـ در دسترسـ
وجـــود دارد و هـــم در نـــوع داروى تجویـــزى.

دردهـــاى  مى افزایـــد:  ورشـــویى  دکتـــر 
ســـرطانى  بيمـــاران  در  تحمـــل  غيرقابـــل 
به تدریـــج بـــر روى کيفيـــت زندگـــى ایـــن 
ــوى  ــه سـ ــا را بـ ــته و آن هـ ــاران اثرگذاشـ بيمـ
ــى  ــزوا و حتـ ــدید، انـ ــردگى شـ ــدى، افسـ نااميـ
ادامـــه  وى  مى دهـــد.  ســـوق  خودکشـــى 
مى دهـــد: آرامـــش، شـــادى و حتـــى اميـــد 
ـــاران  ـــى بيم ـــت قلب ـــب رضای ـــول، موج دادن معق
از  صعب العـــالج  بيمارى هـــاى  بـــه  مبتـــال 
ــن  ــه ایـ ــل بـ ــود. نيـ ــرطان مى شـ ــه سـ جملـ
مهـــم ميســـر نمى شـــود؛ مگـــر اینکـــه مـــرگ 
ــدازه  ــه به انـ ــد کـ ــدا کنـ ــت پيـ ــدر اهميـ آن قـ

زندگـــى مســـتلزم توجـــه پزشـــکى قـــرار 
ــا  ــد تـ ــعى مى کنـ ــکينى سـ ــب تسـ ــرد. طـ گيـ
تجربـــه ناخوشـــایند درد، رنـــج و مـــرگ را 
ـــا  ـــتگان آن ه ـــتگان و وابس ـــاران، بس ـــراى بيم ب

کنـــد. آرام تـــر  و  معقول تـــر  راحت تـــر، 
ـــکال  ـــن کليني ـــت انجم ـــات مثب ـــه اقدام وى ب
ـــب  ـــه ط ـــه ب ـــتاى توج ـــران در راس ـــوژى ای انکول
ــاره  ــرطانى اشـ ــاران سـ ــاره بيمـ ــکينى دربـ تسـ
کـــرده و مى گویـــد: ایـــن اقدامـــات بســـيار 
ـــى  ـــه کاف ـــچ وج ـــا به هي ـــود ام ـــازنده ب ـــد و س مفي
ـــکينى در  ـــب تس ـــگاه ط ـــفانه جای ـــت. متأس نيس
درمـــان بيمارى هـــاى صعب العـــالج به ویـــژه 
ســـرطان هنـــوز جایگاهـــى ناشـــناخته و مبهـــم 
ـــدودى  ـــز مع ـــور مراک ـــطح کش ـــا در س ـــت. م اس
داریـــم کـــه بـــه ایـــن طـــب توجـــه کـــرده و 
ــود را در ایـــن  خدمـــات درمانـــى پزشـــکى خـ

ــد.  ــف کرده انـ ــه تعریـ زمينـ
دکتـــر ورشـــویى بـــا اشـــاره بـــه جـــاى 
و  مردم نهـــاد  ســـازمان هاى  ورود  خالـــى 
خيریه هـــا در زمينـــه ارائـــه خدمـــات طـــب 
ــى  ــت زندگـ ــت کيفيـ ــد: افـ ــکينى مى گویـ تسـ
ــاران ســـرطانى، پيامدهـــاى گوناگونـــى در  بيمـ
ــات  ــورها خدمـ ــيارى از کشـ ــى دارد. در بسـ پـ
ــازمان هاى  ــت سـ ــا حمایـ ــکينى بـ ــب تسـ طـ
مى گيـــرد  انجـــام  خيریه هـــا  و  مردم نهـــاد 
امـــا در ایـــران ایـــن حمایت هـــا هنـــوز در 

ــت. ــى اسـ ــل ابتدایـ مراحـ

به  طب تسکینی 
زندگی سرطانی ها جان 

خواهد داد

Palliative medicine
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رئیـــس بخـــش رادیوتراپـــی و انکولـــوژی 
بیمارســـتان رضـــوی گفـــت: تعـــداد تقریبـــی 
دســـتگاه های رادیوتراپـــی در کشـــور 
ــر یـــک  ــون نفـ ــک میلیـ ــر یـ ــه ازای هـ بـ
دســـتگاه اســـت؛ در حالیکـــه ایـــن تعـــداد 
ــر  ــه ازای هـ ــرفته بـ ــورهای پیشـ در کشـ

250 هـــزار نفـــر یـــک دســـتگاه اســـت. 
دکتـــر فـــرزاد بیدویـــی دربـــاره روش هـــای 
رادیوتراپـــی و انکولـــوژی اظهـــار داشـــت: 
بـــرای درمـــان تومورهـــای ســـرطانی در 
ـــی  ـــص رادیوتراپ ـــراح و متخص ـــک ج ـــکل از پزش ـــکی متش ـــم پزش ـــدا تی ابت
انکولـــوژی، رادیولوژیســـت و پاتولوژیســـت و ســـایر تخصص هـــای مربـــوط 

دربـــاره نحـــوه درمـــان بیمـــار تصمیم گیـــری می کننـــد. 
ـــاس  ـــرفته براس ـــوم پیش ـــرطان های رکت ـــال در س ـــوان مث ـــزود: به عن وی اف
ـــی و  ـــرای رادیوتراپ ـــار را ب ـــدا بیم ـــت ابت ـــن اس ـــکی ممک ـــم پزش ـــم تی تصمی
ـــوال  ـــه معم ـــتند ک ـــی بفرس ـــرای جراح ـــپس ب ـــاع داده س ـــیمی درمانی ارج ش
بیمـــار چند هفتـــه بعـــد از اتمـــام رادیوتراپـــی و شـــیمی درمانی بـــه جـــراح 
ارجـــاع و بعـــد از گذشـــت ســـه هفتـــه از جراحـــی بـــرای شـــیمی درمانی 

ــود.  ــاع داده می شـ تکمیلـــی ارجـ
رئیـــس بخـــش رادیوتراپـــی و انکولـــوژی بیمارســـتان رضـــوی در ادامـــه 
ـــرطانی،  ـــور س ـــه توم ـــکی چنانچ ـــم پزش ـــن تی ـــن در ای ـــرد: همچنی ـــوان ک عن
ـــان  ـــب ترین درم ـــتفاده از مناس ـــاره اس ـــد، درب ـــر کن ـــز درگی ـــه را نی ـــا ری ـــد ی کب

می شـــود.  تصمیم گیـــری 
ـــا  ـــوده اســـت کـــه ب وی گفـــت: رادیوتراپـــی در گذشـــته به صـــورت دو بعـــدی ب
توجـــه بـــه پیشـــرفت های کنونـــی در دســـتگاه ها، ایـــن درمـــان به صـــورت 

ســـه بعدی و حتـــی بـــا روش هـــای پیچیده تـــر انجـــام می شـــود. 
دکتـــر بیدویـــی بـــا تاکیـــد بـــر انجـــام کولونوســـکپی بـــرای پیش یابـــی 
ســـرطان های کولورکتـــال در افـــراد بـــاالی 50 ســـال بیـــان کـــرد: دربـــاره 
ـــی  ـــی دارد، پیش یاب ـــت باالی ـــه اهمی ـــزرگ آنچ ـــرطان های روده ب ـــان س درم
ـــخیص داد و آن  ـــه تش ـــل اولی ـــور را در مراح ـــوان  توم ـــه بت ـــت ک ـــاری اس بیم

ـــرد.  ـــان ک را درم
ـــاره  ـــور اش ـــتاب دهنده در کش ـــتگاه های ش ـــت دس ـــه وضعی ـــه ب وی در ادام
ــور  ــتاب هنده در کشـ ــتگاه های شـ ــداد دسـ ــفانه تعـ ــت: متأسـ ــرد و گفـ کـ
ـــبت  ـــن نس ـــه ای ـــت ک ـــتگاه اس ـــک دس ـــر، ی ـــون نف ـــک میلی ـــر ی ـــه ازای ه ب
ـــت. ـــتگاه اس ـــک دس ـــر ی ـــزار نف ـــر 250 ه ـــه ازای ه ـــرفته ب ـــورهای پیش در کش

ـــتاب دهنده در  ـــتگاه های ش ـــوع دس ـــاره ن ـــرد: درب ـــت ابرازک ـــن انکولوژیس ای
ـــتگاه ها  ـــن دس ـــداد ای ـــر تع ـــا از نظ ـــدارد ام ـــود ن ـــدی وج ـــکل ج ـــور مش کش
ـــات  ـــر از معض ـــی دیگ ـــن یک ـــتیم. همچنی ـــه رو هس ـــدی روب ـــود ج ـــا کمب ب
مـــا در زمینـــه شـــتاب دهنده ها، نبـــود ســـرویس و نگهـــداری کامـــل ایـــن 

دستگاه هاســـت. 
ـــود،  ـــب می ش ـــار عی ـــتگاه دچ ـــه دس ـــفانه زمانی ک ـــرد: متأس ـــح ک وی تصری
دسترســـی ســـریع بـــه تعمیـــرکار متخصـــص بـــرای راه انـــدازی مجـــدد آن 
ــق  ــتگاه و به تعویـ ــدن دسـ ــث خوابیـ ــر باعـ ــن امـ ــت و همیـ ــدور نیسـ مقـ

افتـــادن رونـــد درمـــان می شـــود.

واجهیم
کمبودم

با

هـر  زای  ا به 
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یک 
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امسـال نيز مانند هرسـال با فرا رسـيدن فصل پاييز و بازگشـايي 
مـدارس، شـپش بـه يکـي از مشـکالت مـدارس و مهدکودک هـا 
تبديـل شـده اسـت؛بيماري اي کـه متاسـفانه باورهـاي نادرسـت 
زيـادي دربـاره آن وجود دارند. شـپش حشـره  بسـيار ريزي اسـت 
کـه در محيط هـاي گـرم و مرطـوب زندگـي مي کنـد و 3 جفـت 
پـا و قالب هـاي قدرتمنـدي دارد کـه بـه واسـطه آن بـه پوسـت 
و مـو مي چسـبد و روزانـه 10 تخـم مي گـذارد و باعـث خـارش 
مي شـود. پـس اگـر کودک شـما مرتب سـرش را مي خارانـد، بهتر 
اسـت بـه کـف سـر او و مخصوصـا پشـت گوش هايش نـگاه کنيد. 
معمـوال شـپش قابـل تشـخيص اسـت امـا راه مطمئن تر اسـتفاده 
از شـانه هاي مخصـوص اسـت. اليـه نازکـي از مـو را از ريشـه شـانه کنيد. اگر شـپش وجود داشـته 
باشـد، مي توانيـد آن را روي شـانه ببينيد.بـراي از بيـن بـردن شـپش و حـس خـارش نيـز بهترين 
کار اسـتفاده از داروهـاي ضدشـپش اسـت. بـراي اينکـه دوباره دچار شـپش نشـويم نيـز بايد تمام 
وسـايلي کـه فـرد مبتـال يـا کـودک با آنهـا در ارتبـاط بـوده مثـل ملحفه ها، بالـش و حتـي کاناپه، 
عروسـک ها، کاله، روسـري و... بـا آب حداقـل 60 درجه شسـته شـوند. آنچـه در ادامـه مي خوانيد، 

باورهـاي نادرسـت امـا رايجـي اسـت کـه در ميـان مردم درباره شـپش سـر وجـود دارد.
1. شـپش تنهـا در موهـاي کثيـف النه گـذاري مي کنـد: ايـن باور اشـتباه اسـت. براي شـپش نوع 
مـو، پرپشـت يـا کم پشـت و کوتـاه و بلنـد بـودن آن حتـي تميز يـا کثيـف بودنش مهم نيسـت اما 

داشـتن موهـاي بلنـد، روند درمـان را سـخت مي کند.
2. شـپش سـر ناقـل بيماري اسـت: اين باور اشـتباه است.شـپش سـر برخالف شـپش تنـه، تنها 
روي سـر انسـان ها و ميـان موهايشـان زندگـي مي کنـد و منتقل کننـده يـا عامـل بـروز بيمـاري 
خاصـي نيسـت امـا از آنجايـي کـه باعـث خـارش شـديد مي شـود، آزاردهنـده اسـت و بهتر اسـت 
شـپش ها را از بيـن ببريـم. در برخـي کـودکان نيـش ايـن حشـرات مي توانـد باعث التهاب پوسـت 

سـر شود.
3. وقتـي همکالسـي فرزنـدم شـپش سـر دارد، نيـازي نيسـت کـه مـن بـراي فرزنـدم درمـان 
ضدشـپش آغـاز کنـم: نه! اين بـاور اشـتباه اسـت.70درصد همشـاگردي هاي يک کـودک مبتال به 
شـپش دچـار ايـن مشـکل مي شـوند. بهتر اسـت همزمان اسـتفاده از محصـوالت ضدشـپش را زير 

نظـر متخصـص آغـاز کنيد.
4. شـپش مخصـوص مـوي کـودکان اسـت: نـه! شـپش مخصوص مـوي کـودکان نيسـت اما در 
کـودکان شـايع تر اسـت زيـرا آنها عـادت دارند حين بـازي سرهايشـان را به هم بچسـبانند و به هم 
نزديک شـوند. در صورتي که فرزند شـما مبتال به شـپش باشـد و سـرتان را به سـرش بچسـبانيد 

شـما هـم گرفتار خواهيد شـد.
  براي درمان شپش سر چه کار کنيم؟

شـپش سـر اغلـب از طريق تماس مسـتقيم سـر با سـر فرد مبتـال ديده مي شـود. البتـه احتمال 

انتقـال از طريـق لباس، کاله، مقنعه، روسـري و 
سـاير لـوازم شـخصي ماننـد شـانه و حولـه نيز 
وجـود دارد. مهـم اسـت بدانيـم کـه بهداشـت 
شـخصي يا تميز بـودن و اسـتحمام ارتباطي به 
ايـن بيمـاري نـدارد و تشـخيص بيمـاري فعال 
بـا ديـدن حشـره زنـده يـا تخـم فعـال در موي 
سـر فرد، توسـط پزشـک به خصـوص متخصص 
پوسـت، گذاشـته مي شـود. پـس از تشـخيص 
اول  داروي خـط  مي رسـد.  درمـان  بـه  نوبـت 
درمـان از نظـر ميـزان تاثيـر و عـدم سـميت، 
شـامپوي پرمتريـن اسـت کـه مي تـوان از آن 
براي تمام سـنين بزرگسـاالن و کـودکان حتي 
شـيرخواران بـاالي 2 مـاه و خانم هـاي بـاردار 
اسـتفاده کـرد. شـيوه مصـرف بـه ايـن ترتيـب 
اسـت کـه موي خشـک و تميـز را بـه مدت 10 
دقيقـه کامـال بـه دارو آغشـته و سـپس موها را 
آبکشـي مي کنيـم و ايـن کار را  9 تـا 10 روز  
بعـد نيـز دوبـاره تکـرار مي کنيـم. دقـت کنيد . 
قبـل از مصـرف دارو نبايد از نرم کننده اسـتفاده 
شـده باشـد و اگر شامپو اسـتفاده می شود بايد 
قبـل از اسـتفاده از پرمترين موها کامال خشـک 
شـوند. همچنيـن تـا 2 روز بعـد از مصـرف دارو 
نيـز بهتـر اسـت اسـتفاده از شـوينده ها را بـه 
تعويـق بيندازيـم. قبـال از داروي ديگـري بنـام 
لينـدان نيـز نـام بـرده مي شـد امـا امـروزه بـه 
علت مقاوم شـدن شـپش ها، به عنـوان خط اول 
توصيـه نمي شـود. اگر يکـي از افراد خانـواده به 
شـپش سـر مبتال شـده بايد همه افـراد خانواده 
روز  بيمـار در 2  درمـان شـوند. وسـايلي کـه 
گذشـته با آنها سـروکار داشـته بايد بـا آب گرم 
بـا حـد اقل دمـای 60 درجه  شسـته  شـوند و 
وسـايل غير قابل شسـته شـو، به مدت 2 هفته 
در کيسـه دربسـته گذاشـته شـوند. پس از يک 
نوبـت اسـتفاده از پرمترين منعي براي مدرسـه 

رفتـن وجود نـدارد.

دکترایمانروحبخش

  فصل، فصل حمله شپـش به مدرسـه هاست!

سر شپــــش  باره  در غلط  بـــاورهای  
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ــه  ــد ب ــر مي توان ــد هن ــه بدانی ــد ک ــب کنی ــت تعج ــن اس ممک
ــه کار  ــي ب ــاي ذهن ــان بیماري ه ــر در درم ــزار مؤث ــک اب ــوان ی عن
ــد؟  ــته باش ــي داش ــد در روان درمان ــي مي توان ــه نقش ــر چ رود. هن
ــاران در  ــه بیم ــد ب ــر مي توان ــانه بیانگ ــک رس ــوان ی ــه عن ــر ب هن
برقــراري ارتبــاط، غلبــه بــر اســترس و کشــف جنبه هــاي مختلــف 

ــد.  ــک کن ــان کم شخصیت ش
ـــه  ـــاي خاقان ـــا فراینده ـــي را ب ـــاي روان درمان ـــي، تکنیک ه ـــر درمان  هن
در هـــم مي آمیـــزد تـــا ســـامت روانـــي و زیســـتي را بهبـــود بخشـــد. 
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــردم از هن ـــه م ـــت ک ـــال اس ـــزاران س ـــه ه ـــودي ک ـــا وج ب
ـــا  ـــد اّم ـــتفاده مي کنن ـــن اس ـــود یافت ـــاط و بهب ـــان، ارتب ـــراي بی ـــي ب راه
ـــد  ـــکان دریافتن ـــت. پزش ـــه اس ـــکل گرفت ـــتم ش ـــرن بیس ـــاي ق ـــمي از میانه ه ـــورت رس ـــه ص ـــي ب هنردرمان
کـــه افـــرادي کـــه از بیماري هـــاي روانـــي رنـــج مي برنـــد غالبـــاً خودشـــان را در نقاشـــي ها و ســـایر 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــر ب ـــتفاده از هن ـــر اس ـــه فک ـــه ب ـــد ک ـــث ش ـــن باع ـــد و ای ـــان کرده ان ـــري بی ـــاي هن کاره
ـــت و  ـــده اس ـــي ش ـــوزه روان درمان ـــي از ح ـــش مهم ـــر بخ ـــان، هن ـــد. از آن زم ـــي بیفتن ـــرد بهبودبخش راهب

ـــي رود. ـــه کار م ـــان ب ـــنجش و درم ـــاي س ـــي از روش ه در برخ
 از هنردرمانـــي مي تـــوان بـــراي درمـــان محـــدوده وســـیعي از اختـــاالت ذهنـــي و درماندگي هـــاي 
روانـــي تـــا حتـــی کمـــک بـــه درمـــان بیماری هـــای جســـمی اســـتفاده کـــرد. در بســـیاري مـــوارد، 
ـــناختي-  ـــا درمان ش ـــي ی ـــروه درمان ـــد گ ـــي مانن ـــاي روان درمان ـــایر روش ه ـــا س ـــراه ب ـــت هم ـــن اس ممک

ـــود. ـــه ش ـــه کار گرفت ـــاري ب رفت
 هنـــر درمانگـــر مي توانـــد از روش هـــاي متنـــوع و متعـــدد هنـــري از جملـــه نقاشـــي، طراحـــي، 
مجسمه ســـازي و کـــوالژ )تصویـــر تّکـــه کاري( در مـــورد بیمـــاران، از کـــودک تـــا ســـالمند، اســـتفاده 
ـــراب،  ـــي، اضط ـــي خانگ ـــمي، بهره کش ـــونت جس ـــي، خش ـــیب هاي هیجان ـــار آس ـــه دچ ـــاني ک ـــد. کس کن
افســـردگي، بیماری هـــای خـــاص همچـــون ســـرطان و... شـــده باشـــند مي تواننـــد از خودبیانگـــري 
خاقانـــه ســـود ببرنـــد. خدمـــات هنردرمانـــي مي توانـــد در مدرســـه، ســـازمان هاي اجتماعـــي، 

سمانههوشیار،کارشناسارشدروانشناسیبالینیمرکز»مهررضوی«

می گیریــم    درمان ســـرطان کمک  برای  ز هنــر هم  ا   
ـــي در  ـــي خصوص ـــز روان درمان ـــتان و مراک بیمارس

ـــند. ـــاران باش ـــترس بیم دس
در اغلـــب جلســـات هنردرمانـــي، تمرکـــز بـــر 
و  ادراکات  دروني)احساســـات،  تجربیـــات  روي 
تصـــّورات( خـــود شـــخص اســـت. بـــا وجـــودي 
ـــري  ـــامل یادگی ـــت ش ـــن اس ـــي ممک ـــه هنردرمان ک
ـــا  ـــردد اّم ـــري گ ـــاي هن ـــا تکنیک ه ـــا ی مهارت ه
ـــي نخســـت بـــر ایجـــاد و بیـــان  تأکیـــد بـــه طـــور کلّ
تصاویـــري اســـت کـــه از درون فـــرد برمي آیـــد، 
نـــه بـــر آن چیزهایـــي کـــه او در دنیـــاي خـــارج 
مي بینـــد و بـــا وجـــودي کـــه در بعضـــي از 
ـــت  ـــن اس ـــز ممک ـــري نی ـــنتي هن ـــاي س کاس ه
ـــّورات و  ـــه از روي تص ـــود ک ـــته ش ـــما خواس از ش
تخیاتتـــان طراحـــي یـــا نقاشـــي کنیـــد اّمـــا در 
ـــات،  ـــر، احساس ـــي تصاوی ـــاي درون ـــي، دنی هنردرمان
ـــه اّول  ـــواره در درج ـــما هم ـــاي ش ـــکار و ایده ه اف

ـــرار دارد. ـــت ق اهمی
مرکـــز »مهـــر رضـــوی« نیـــز بـــا توجـــه بـــه 
ـــد  ـــر روی رون ـــی ب ـــائل روح ـــراواِن مس ـــرات ف تاثی
ـــت  ـــرده اس ـــعی ک ـــرطانی س ـــاران س ـــان بیم درم
ـــکاوی،  ـــی و روان ـــات روانشناس ـــه خدم ـــار ارائ در کن
از طریـــق برگـــزاری کارگاه هـــای هنـــر درمانـــی 
نســـبت بـــه شـــارژ روحـــی بیمـــاران ســـرطانی 

ـــد.  ـــدام نمای اق
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آبـان مـاه، مـاه متفاوتـی بـرای این یک سـاله 
شـیرین خواهد بـود، زیـرا درحالی این سـال و 
سـال های بعـدی تولدش را جشـن می گیـرد که 
حتـی یک بار هـم مـادرش ریحانه بهشـتی او را 
همراهـی نکـرده و حتـی یـک عکـس کنـار مادر 
و کیـک تولـدش نداشـته اسـت. مـادرش در 25 
مهرماه امسـال بـا همه مهربانـی و لبخندهایش 

از بیـن ما کـوچ کرده اسـت.  

همـه مهربانی ها 
يازده آبان به مناسـبت سـالگرد تولـد »مهتا« به 
خانـه اش می رويـم تا بـا چند شـاخه گل، از جای 

خالـی مادرش يـادی کنيم.
»لعيـا« کـه خواهربزرگتر »ريحانه« اسـت و اين 
روزها بيشـتر از يک خاله بـه مهتای کوچک توجه 
دارد، از سـوابق ورزشـی ريحانـه و موفقيت هـای او 

می گويـد. ازمهربانی هـای فراموش نشـده اش.
ادامه  را  حرفه ای  ورزش  ديگر  پدرم  فوت  »با 
نداد زيرا پدرم سه سال مشکل جسمی داشتند و 
به دليل ديابت، بينايی خود را از دست داده بودند. 
در واقع او بيش از ديگران به پدرم رسيدگی می کرد. 
به طورکلی خيلی مهربان بود و بارها با خانه تماس 
می گرفت و از احوال پدر و مادرم می پرسيد. »مامان! 
قرصهاتو خوردی؟« يکی از حرف های هميشگی او 
پشت تلفن بود. به هرحال با مربيگری تيم استان 
تا سال 92 نيز توانست افتخاراتی درحوزه ورزش 

دوميدانی کسب کند.«
رضويـه  منطقـه  در  ريحانـه  هماننـد  کـه  وی 
تدريـس می کنـد، ادامـه می دهـد: ريحانه 5 سـال 
پيمانـی در آموزش وپـرورش فعاليـت می کـرد امـا 
به دليـل شـرکت در کاس های مختلـف مربيگری 
و داوری، فرصتـی بـرای اشـتغال نداشـت ازايـن رو 
اسـتخدام  آزمـون  بـرای  را  فرم هـا  خـودم  مـن 

پـر کـردم. او  آموزش وپـرورش 
اعضای پیکر ریحانه به چند نفر جانی تازه داد

لعيـا بهشـتی از نحـوه اهـدای عضـو خواهـرش 
می گويـد: زمانـی کـه ريحانـه پانزده  سـاله بـود بـا 
خواهـر ديگـرم بـرای دريافـت کارت اهـدای عضو 
مراجعـه کـرد. آن زمـان نزديک به واقعـه زلزله بم 
بـود و عمه جانـم مـرگ مغزی شـده بودنـد. همان 

یکسالگیمتفاوتمهتــا

افتـخار و مانایی؛ هدیــه تولــد ریحانـه به دختــرش

زمـان همـه موافـق بـه اهـدای عضـو ايشـان بودنـد امـا همسرشـان مخالـف بودنـد کـه بعدهـا اظهـار 
پشـيمانی کردنـد. ريحانـه می گفـت: »ايـن کار را انجـام دادم کـه وقتـی اتفاقی بـرای من افتـاد، خانواده 
بـرای اهـدای عضـو دودل نباشـد و بـدون ترديـد اين کار را انجـام دهد.« وقتـی هم که بيمارسـتان به ما 
خبـر مـرگ مغـزی ريحانـه را اعـام کـرد، هيچ پيشـنهادی بـرای اهـدای عضو نداشـت و مـا گفتيم: که 

خواهـرم کارت اهدای عضـو دارد. 
او کـه هنـوز انـدوه را می تـوان در نی نـی چشـمانش ديد، می افزايد: شـب آخر کـه قرار بود فـردا ريحانه 
اهـدای عضـو شـود مـادرم تـا صبـح در بيمارسـتان روی سـرش بـود و اميـد داشـت ريحانـه بـه زندگی 
برگـردد. مـدام می گفـت: شـايد فردا چشـم هايش را باز کند. شـايد معجزه شـود. درواقع بـرای خانواده ما 

آسـان نبـود کـه اهـدای عضو کنيم امـا چون خـودش اين خواسـته را داشـت، پذيرفتيم. 
ايـن خواهـر شـهيد ادامـه می دهـد: اين اهـدای عضو سـعادت و لياقـت می خواهـد. اينکه بعـد از مرگ 

هـم بتوانيم حيات بخش باشـيم، ارزشـمند اسـت. 
برای اهدای عضو باید فرهنـگ سازی شـود

 لعيـا می گويـد: بايـد بـرای اهـدای عضو فرهنگ سـازی شـود.، زيـرا همان گونه کـه در سـال های دفاع 
مقـدس، در جامعـه بـرای حفظ کشـور و نامـوس اين سـرزمين ايثارگـری را ترويج می کردنـد و فرزندان 
ايـن خـاک، بـا غيـرت در ايـن صحنـه حاضـر می شـدند، در راه اهـدای عضـو نيـز به منظـور حمايـت از 

بيمـاران و خانـواده اهدا کننـده و حتـی جامعـه بايد فرهنگ سـازی شـود. 
آن شب چه شد؟

ناگهانی سردرد،  به طور  نيمه شب  بود. حدود  مادرم  ريحانه خانه  آن شب  بهشتی هم می گويد:  لعيا 
سرگيجه، ضعف و تهوع شديدی را احساس کرد. در زمان اين اتفاق عاوه بر مادرم، دو خواهرم هم در 
خانه حضور داشتند، بنابراين خواهر ديگرم و همسرم او را به بيمارستان بردند. وقتی خواهرم به بيمارستان 
رسيد، ديگر قدرت تکلم خود را از دست داده و پزشک اورژانس بيمارستان نيز دستور گرفتن نوار قلب را 
داده بود که آزمايش و نوار سالم بود. پزشک دوم اورژانس هم گفته بود سی تی اسکن انجام دهيد که وجود 
لخته  خون در مغز تأييد می شود و... گريه اجازه نمی دهد بيشتر بگويد اما حقيقت اين است که ريحانه 

کوچ کرده آن هم خيلی زود. يک کوچ که در خاطره ها خواهد ماند. 
یک بغل افتـخار

مهتـا يک سـاله می خنـدد و دسـت تـکان می دهـد. چهـره و نگاهـش يـاد آور سـيمای مـادرش ريحانه 
اسـت. او امـروز مـادری نـدارد کـه  بـا هم عکسـی دو نفـره از تولـدش بگيرند امـا به گفته خالـه اش: مهتا 

حتمـا بـه مـادرش خواهـد باليـد. ريحانـه يک بغـل افتخار بـرای دخترش باقی گذاشـته اسـت. 
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ظهــور بیماری هــای ویروســی طــی چنــد وقــت اخیــر در کانــون توجــه جهانــی قــرار داشــته 
ــق دارد  ــوال تعل ــروس اب ــه وی ــانی ب ــر انس ــار مرگ و می ــر آم ــا از نظ ــن آن ه ــت. مهم تری اس
کــه به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن بیماری هــای واگیــر در تاریــخ شــناخته شــده اســت. 
ــا  ــا ظهــور کــرد. ایــن ویــروس ب ــار در ســال 1976میــادی در مرکــز آفریق ابــوال بــرای اولین ب
قــدرت کشــندگی بــاال توانســته مرزهــای پزشــکی را بشــکند و بــرای مدتــی کوتــاه تــرس را در 
ــه  ــت؛ بلک ــر نیس ــداد مرگ و می ــاری در تع ــن بیم ــهرت ای ــد. ش ــاد کن ــانی ایج ــت انس ــن جمعی بی
ــه  ــر از دو  هفت ــا در کمت ــرد مبت ــن ف ــود نیافت ــورت بهب ــت و در ص ــریع آن اس ــندگی س در کش

می توانــد او را از پــای درآورد.

ــد. در  ــرای جلوگیــری از بیماری هــای ویروســی راه هــای طوالنــی را بررســی کرده ان انســان ها ب
ــر بیماری هــای ویروســی به طــور مرتــب  حــال حاضــر کــودکان در کشــورهای پیشــرفته در براب
ــا  ــی ب ــبت به بیماری های ــی نس ــای ویروس ــرای بیماری ه ــم ب ــوز ه ــا هن ــوند ام ــینه می ش واکس

منشــأ باکتــری، درمان هــای کمتــری وجــود دارد.
ــل ویروس هــای نوظهــور محافظــت کنیــم؟ ایــن ســؤالی اســت  ــه از خــود در مقاب پــس چگون
ــه آن  ــدم، متخصــص پزشــکی اجتماعی و طــب پیشــگیری ب ــا هدایتی مق ــر محمدرض ــه  دکت ک

ــد. ــخ می ده پاس
ایــن متخصــص می گویــد: شــیوع بیماری هــای واگیــردار کرونــا و ابــوال چنــد ســالی اســت کــه 

نگرانی هایــی را در بخــش نظــام ســامت جامعــه ایجــاد کــرده اســت.

   ویـروس کــرونا  
هدایتی مقــدم در معرفــی ویــروس کرونــا می گویــد: ویــروس کرونــا جــزو ویروس هــای 
ســرماخوردگی محســوب می شــود و بســیار شــایع اســت امــا ویروســی کــه امــروز تحــت عنــوان 
ــاوت  ــی متف ــواع قبل ــا ان ــه ب ــت ک ــروس کروناس ــی از وی ــود، نوع ــناخته می ش MERS-CoV ش
ــه  ــر ب ــا منج ــروس کرون ــود. وی ــی می ش ــی و گوارش ــدید تنفس ــای ش ــث بیماری ه ــوده و باع ب

صپزشکیاجتماعیبررسیشد
درگفتگوبامتخص










چگــونه در مقابل ویـــروس های نو ظهــور از خـــــود محافظت کنیم؟

بیمــاری واگیــرداری می شــود کــه بســیار 
ــوان  ــروس آن به عن ــت و وی ــبیه آنفوالنزاس ش
ــی  ــتم تنفس ــه سیس ــاری ب ــن بیم ــل ای عام
ــتم را  ــن سیس ــج ای ــد و به تدری ــه می کن حمل

می انــدازد. کار  از 
وی می افزایــد: ویروس هــای کرونــا جــزو 
آن دســته از ویروس هایــی هســتند کــه اکثــر 
افــراد در طــول زندگی شــان بــه آن مبتــا 
و معمــوال منجــر بــه بیماری هــای خفیــف 
تــا نیمــه شــدید شــبکه تنفســی فوقانــی 

می شــوند.
  عالئم ابتـال 

وی بــه ســرفه، آبریــزش بینــی، تــب شــدید 
کــه بــه التهــاب ریــه و نارســایی کلیــه منجــر 
بیمــاری  ایــن  عائــم  به عنــوان  می شــود، 

اشــاره می کنــد. 
  راه های انتقـال  

دربــاره  هدایتی مقــدم  محمدرضــا  دکتــر 
ویــروس می گویــد:  ایــن  انتقــال  راه هــای 
آنچــه  اســاس  بــر  بیمــاری  ایــن  منبــع 
ــوده اســت امــا  ــوم شــده، شــتر ب تاکنــون معل
ــوم نیســت  ــات معل ــایر حیوان ــش س ــوز نق هن
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و راه هــای انتقــال بیمــاری نیــز به صــورت 
قطعــی مشــخص نشــده اســت. به هر حــال 
ــی  ــه تمــاس خیل ــن اســت ک ــه مســلم ای نکت
نزدیــک با شــتر، اســتفاده از لبنیات پاســتوریزه 
نشــده شــتر به خصــوص شــیر و خــوردن 
گوشــت شــتر خــوب پختــه نشــده باعــث ابتــا 
بــه ایــن بیمــاری شــده اســت. ایــن متخصــص، 
ــانی  ــای انس ــیوع ویروس ه ــای ش ــر راه ه دیگ
کرونــا را از یــک فــرد مبتــا بــه فــردی دیگــر، 
ــا ســرفه و  ــیله عطســه ی ــوا به وس ــق ه از طری
تمــاس نزدیــک فــردی ماننــد لمــس کــردن یا 
ــد:  ــد می کن ــوان کــرده و تاکی دســت دادن عن
ــق  ــد از طری ــن می توان ــاری همچنی ــن بیم ای
لمــس اشــیا یــا ســطوح آلــوده ســپس تمــاس 
بــا دهــان، بینــی یــا چشــم فــرد مبتــا شــیوع 
ــوص  ــوارد به خص ــی م ــد و در بعض ــدا کن پی
اطرافیــان نزدیــک و کادر درمانــی کــه وظیفــه 
مراقبــت از بیمــاران را دارنــد، باعــث انتقــال بــه 

ــران شــود.  دیگ
ــی  ــوص هنگام ــال به خص ــای انتق ــن راه ه ای
ــاری  ــه بیم ــا ب ــوز ابت ــه هن ــد ک رخ می ده
قطعــی نشــده و کادر درمانــی نــکات حفاظــت 

ــند.  ــرده باش ــت نک ــود را رعای از خ

صپزشکیاجتماعیبررسیشد
درگفتگوبامتخص










چگــونه در مقابل ویـــروس های نو ظهــور از خـــــود محافظت کنیم؟

وی درصـد شـیوع و ابتـا ایـن ویروس را در بیـن افرادی کـه عارضه قلبی یا سیسـتم های ایمنی 
ضعیـف دارنـد و افـراد مسـن، شـایع تر می داند که ممکن اسـت منجر به بیماری های شـدید شـود.

دکتــر هدایتی مقــدم می گویــد: نمونه هــای خفیــف ایــن بیمــاری بهتــر اســت در منــزل تحــت 
مراقبــت قــرار گیرنــد. نمونه هــای شــدید و تــوأم بــا اختــال تنفســی بایــد حتمــا در بیمارســتان 
ــه نشــان داده مراقبــت در منــزل در  ــی به هر حــال تجرب ــه بســتری شــوند. ول و در شــرایط ایزول
ــر  ــاری را کمت ــال بیم ــال انتق ــوده و احتم ــتان ب ــر از بیمارس ــب بهت ــف، به مرات ــای خفی نمونه ه
می کنــد. بــه شــرط آنکــه نــکات ضــروری رعایــت شــود. در غیر ایــن صــورت بهتــر اســت بیمــار 

در بیمارســتان بســتری شــود.
  راه های مبارزه با ویـروس  

هدایتی مقـدم شسـتن مـداوم دسـت ها، تمـاس نداشـتن دسـت بـا چشـم ها، بینـی و دهـان و 
خـودداری از تمـاس بـا افـراد مبتـا بـه بیمـاری و رعایـت بهداشـت فـردی را تنهـا راه مبـارزه بـا 
ویـروس مـرگ آور کرونا)کـه تاکنون تلفـات زیادی در جهان و برخی کشـورهای منطقـه خاورمیانه 

بـر جـای گذاشـته اسـت( عنـوان می کنـد؛ ویروسـی کـه هنوز نـه واکسـن دارد نـه دارو.
  چگونگی تشخیـص ویروس  

ــت های  ــق تس ــروس از طری ــن وی ــد: ای ــروس می گوی ــن وی ــخیص ای ــای تش ــاره راه ه وی درب
ــا هســتند، پــس  ــه بیمــاری کرون ــا ب ــرادی کــه مبت ــر اف آزمایشــگاهی مشــخص می شــود. اکث
ــر و  ــکن و تب ب ــای مس ــرف داروه ــا مص ــوان ب ــد می ت ــد، هرچن ــود می یابن ــود بهب ــی خ از مدت
اســتفاده از مرطوب کننده هــای هــوای اتــاق یــا دوش آب گــرم بــرای التیــام گلــودرد و ســرفه از 

ــم آن کاســت.  عائ

  ویـروس ابــوال  
ــن  ــوال کــه کشــنده اســت، نخســتین بار در ســال ۱۹۷۶میــادی شــناخته شــد. ای ــروس اب وی
ــه گاه به طــور مرگبــاری در میــان انســان ها و میمون هــا در آفریقــا شــایع می شــد.  ــروس گاه ب وی
اپیدمي هــاي ایــن بیمــاري معمــوالً بــا یــك مــورد منفــرد کــه از مخــزن ناشــناخته اي از طبیعــت 
انتقــال یافتــه، شــروع شــده و عمدتــاً از طریــق تمــاس نزدیــك بــا فــرد بیمــار و مایعــات بــدن وي 

ــد. ــترش مي یاب گس
  عالئم مشتـرک ابوال با کرونا  

ــاره  ــگیری درب ــب پیش ــکی اجتماعی و ط ــص پزش ــدم، متخص ــا هدایتی مق ــر محمدرض دکت
عائــم ایــن ویــروس می گویــد: ویــروس ابــوال بــا ایجــاد تــب شــدید و خونریــزی بیمــار را از پــا 

ــد. ــترش می یاب ــریع گس ــی س ــی آورد و خیل درم
  مشخصـه های ابتال به ویروس  

وی دربــاره مشــخصه بیمــاري ابــوال می گویــد: فــرد مبتــا بــه ویــروس بــا بــروز ناگهانــی تــب، 
ضعــف شــدید، درد عضانــی، ســردرد و گلــودرد بــه پزشــك مراجعــه می کنــد. معمــوال بعــد از 
مــدت کوتاهــی تهــوع، اســتفراغ، اســهال، بثــورات پوســتی، اختــال عملکــرد کبــد و کلیــه و حتی 
در بعضــی نمونه هــا، خونریــزی داخلــی و خارجــی نیــز بــه دنبــال عائــم و نشــانه های اولیــه بــروز 

خواهنــد کــرد و وضعیــت بیمــار به شــدت رو بــه وخامــت خواهــد رفــت.
  چگونــه درمان شویم؟  

وی میــزان کشــندگي ابــوال را کــه انتقــال آن بــه مراقبــان و پرســنل بهداشــتي به طــور شــایع 
ــان اختصاصــي  ــد: هیــچ درم ــد. هدایتی مقــدم می گوی ــوان می کن ــاد عن ــاده اســت، زی اتفــاق افت
ــر  ــع مؤث ــتر مواق ــز در بیش ــي نی ــاي حمایت ــدارد و درمان ه ــود ن ــوال وج ــراي اب ــي ب ضد ویروس
ــا توجــه بــه اینکــه هیــچ واکســني بــرای پیشــگیري در دســترس نیســت، بــه نظــر  نیســت و ب
مي رســد تنهــا راه پیشــگیري، محــدود کــردن تماس هــاي نزدیــك بــا بیمــاران و مایعــات بــدن 
آن هاســت. وی بــا اشــاره بــه هشــدار ســازمان جهانــی بهداشــت دربــاره پیشــگیری از گســترش 
ایــن بیمــاری می گویــد: در برخــي کشــورها محدودیت هایــي بــراي ورود مســافران از کشــورهاي 
غــرب آفریقــا به خصــوص گینــه، لیبریــا و ســیرالئون کــه ایــن بیمــاری در آن هــا شــیوع داشــته، 
ــن  ــه از ای ــافراني ک ــاري در مس ــای بیم ــزارش نمونه ه ــه گ ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــته ش گذاش
ــن  ــه ای ــروري ب ــفرهاي غیرض ــود از س ــه مي ش ــته اند، توصی ــود بازگش ــور خ ــه کش ــق ب مناط
کشــورها خــودداري شــود و در صــورت مســافرت ضــروري، بــا توجــه بــه دوره کمــون بیمــاري کــه 
از ۲ تــا ۲۱ روز متغیــر اســت، بــروز عائــم تــب، ســردرد، اســهال، اســتفراغ و خونریــزي طــي یــك 

مــاه پــس از تاریــخ مراجعــت را جــدي گرفتــه و حتمــاً بــه پزشــك مراجعــه کننــد.



ناهیدکهنی

نیز  ــرها  عطــ
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ــای  ــه معن ــي ب ــا رايحه درمان ــي ي آروماتوراپ
اســتفاده از عطرهــا در درمــان اســت کــه ايــن 
روزهــا طرفــداران زيــادی پيــدا کرده اســت. در 
ــل در  ــن عام ــا مهم تري ــی، بوه ــم روانشناس عل
بازگردانــی يــک خاطــره يــا حادثــه بــه ذهــن 
ــادی هســتند  ــراد زي ــا  اف ــن روزه هســتند. اي
ــا بيماری هايــی کــه منشــاء  کــه در برخــورد ب
روانــی دارد،  قبــل از هــر چيــز بــه متخصصــان 
آروماتــراپ مراجعــه و از خــواص رايحــه بــرای 
تســکين درد، مواظبــت از پوســت، کاهــش 
اضطــراب، خســتگي و نيــرو بخشــيدن بــه بدن 

اســتفاده کننــد. 
ــورد اســتفاده در  ــاي م ــا عصاره ه ــا ي روغن ه
ايــن روش، اســانس هاي آروماتيکــي معطــر 
ــان،  ــا، درخت ــان، گل ه ــه از گياه ــتند ک هس
ــا  ــا و دانه ه ــان، علف ه ــت درخت ــا، پوس ميوه ه
ــان  ــراي درم ــا ب اســتخراج مي شــوند و از آن ه

ــخصي  ــي مش ــا روان ــمي ي ــاي جس بيماري ه
ــود  ــث بهب ــد باع ــود و مي توانن ــتفاده مي ش اس

ــوند. ــا ش ــگيري از بيماري ه ــا پيش ي
رايحه درمانــي يکــي از روش هايــي اســت 
ــي  ــاي درمان ــاير روش ه ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــه  ــوده و ب ــوردار ب ــريعي برخ ــرفت س از پيش
ــا  ــازل، کلينيک ه ــترده اي در من ــورت گس ص
از  مــوارد مختلفــي  بــراي  بيمارســتان ها  و 
جملــه کاهــش درد حيــن زايمان، کاهــش درد 
ناشــي از عــوارض شــيمي درمانــي در بيمــاران 
ســرطاني و توانبخشــي بيمــاران قلبي اســتفاده 

مــي شــود.
ــرايط  ــه ش ــا ب ــرد بن ــر ف ــی، ه در آروماتراپ
ــاز  ــاص ني ــری خ ــمام عط ــه استش ــی، ب روح
ــه يــک بــوی خــاص واکنــش  دارد و نســبت ب
روي  مي تواننــد  عطرهــا  می دهــد.  نشــان 
حــاالت خلقــي مؤثــر باشــند، خســتگي و 

ــش  ــث آرام ــد و باع ــش دهن ــراب را کاه اضط
شــوند. رايحــه عطرهــای خــوب، از طريــق 
بــه  بينــی  مژک هــای موجــود در ديــواره 
ــک  ــا تحري ــز وارد و ب ــک مغ ــتم ليمبي سيس
ــث  ــد  و باع ــر مي گذارن ــز اث ــاب روي مغ اعص
ترشــح مــوارد نوروشــيميايی مثــل آندروفيــن، 
ــث  ــه باع ــن می شــود ک ــن و آنکفالي نورآدرنالي

ــت. ــرد اس ــی ف ــادی و سرخوش ش
اين روش سـابقه ي شـش هزار سـاله يا بيشتر 
دارد. در يونـان، روم و مصـر باسـتان همگـي از 
مـواد معطـر بـراي درمـان اسـتفاده مي کردنـد. 
)پزشـک  ايمهوتـپ  چـون  بزرگـی  پزشـکان 
مصـری(، هيپوکارت )پزشـک يونان باسـتان( و 
رنه موراسـين گاته فوس )شـيميدان فرانسـوي( 
روغن هـاي معطـر را بـراي اسـتحمام، ماسـاژ، 
موميايـي کـردن اجسـاد، ضد عفونی کـردن و...  

تجويـز مي کردنـد.

بخــش مهمــی از زندگــی مــا آدمهــا را، رایحه هــا تشــکیل می دهنــد و درک مــا  از دنیــای پیرامونمــان بــر مبنــای حــس بویایــی، 
منشــأ ایجــاد طیــف متنوعــی از احساســات، از رنــج تــا لــذت اســت. مــا آدم هــا از اولیــن روزهــای تولــد، در معــرض رایحه هــای 
مختلفــی هســتیم کــه هــر کــدام، باعــث شــکل گرفتن یــک تصویــر در ذهنمــان و یــک خاطــره در قلبمــان هســتند. بــوی آرام بخش 
مــادر، بــوی خــاک بــاران خــورده، بــوی نــان، بــوی ادکلــن پــدر و.... همــه بوهایــی هســتند کــه بــا استشــمام آن هــا، ناخــودآگاه 

موجــی از تصویــر و خاطــره تلــخ و شــیرین بــه ذهنمــان هجــوم مــی آورد.

اما کارکرد این عطرها فراتر از این است. عطــرها درمانگــرند...
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 همراه با اسانس های شگفت انگیز 
اسانس رز:

اســـانس گل رز، يكـــي از اســـانس هايي 
اســـت كـــه بـــه ســـختي بدســـت مي آيـــد 
ــن  ــش تـ ــال شـ ــور مثـ ــه طـ ــه بـ ــرا كـ زيـ
گلبـــرگ رز تنهـــا يـــک كيلوگـــرم اســـانس 
يـــا روغـــن معطـــر مي دهـــد. بـــرای تهيـــه 
ـــكل  ـــا ال ـــرگ گل رز ب ـــوال گلب ـــانس رز معم اس
مي شـــود. عصاره گيـــري  حالل هـــا،  يـــا 

اســتفاده  درماني هــا  روان  در  رز  بــوي  از 
و  هارمونــي  حــس  كــه  زيــرا  مي شــود 
امنيــت در بدنمــان ايجــاد مي كنــد و بــه 
ــان مســلط  ــه غرورم ــا ب ــد ت ــا كمــک مي كن م
شــويم. انــرژي دوســت داشــتن در فكــر و 
ــه  ــد و در كل ب ــاد مي كن ــان ايج فعاليت هايم

ــد.  ــي بخش ــازه م ــرژي ت ــا ان ــب م قل
اسانس لیمو ترش:

ايـــن عطـــر از پوســـت ليمـــو تـــرش 
بدســـت مي آيـــد و ســـبب بهبـــود قـــدرت 
ــه  ــيدن بـ ــرو بخشـ ــراد و نيـ ــز در افـ تمركـ
ــي  ــكات عصبـ ــي وتحريـ ــاي ذهنـ فعاليت هـ
مي شـــود. عطـــر ليمـــو تـــرش عطـــر قابـــل 
اســـت  كار  بـــراي محيط هـــاي  توصيـــه 
زيراكـــه جـــو محيـــط كار را آرام مي كنـــد و 
ـــاني  ـــتباهات انس ـــه از اش ـــود ك ـــث مي ش باع
پيشـــگيري شـــود همچنيـــن خســـتگي ، 
تنبلـــي و اســـترس را از بيـــن مـــي بـــرد و 
ـــر  ـــان ت ـــط كار آس ـــاط را در محي ـــاد ارتب ايج
مي كنـــد.  ماننـــد ديگـــر اعضـــاي خانـــواده 
ــي  ــد عفونـ ــرش در ضـ ــو تـ ــات، ليمـ مركبـ

كـــردن محيـــط قدرتمنـــد اســـت.
اسانس وانیل:

ــه  ــي كـ ــاي گياهـ ــانس از دانه هـ ــن اسـ ايـ
در ماداگاســـكار و اندونـــزي رشـــد مي كنـــد 
گرفتـــه مي شـــود خاصيـــت درمانـــي بـــراي 
ـــاخت  ـــل در س ـــن دلي ـــه همي ـــت دارد و ب پوس
ـــود.  ـــي ش ـــتفاده م ـــي از آن اس ـــايل آرايش وس
از نظرروانشناســـي داروي ضدافســـردگي اســـت 
ــاس  ــر آن احسـ ــدن عطـ ــا بوييـ ــه بـ زيراكـ
مي شـــود.  ايجـــاد  افـــراد  در  آرامـــش 
همچنيـــن از نظـــر فيزيكـــي نيـــز فوايـــدي 
را بـــه همـــراه دارد كـــه مي تـــوان از آن هـــا 

خاصيـــت ضـــد درد بـــودن را نـــام بـــرد. 

 از خرید  تا استفاده از عطر 

خريــد »عطــر« بــه دليــل هزينــه نســبتاً ســنگيني كــه در بــردارد بــراي همــه مقــدور نيســت در 
حالــي كــه نــوع ماليمتــر و كــم دوامتــر آن بــا نــام هــاي اســپري و ادوكلــن بــه بهــاي ارزانتــري به 
فــروش مي رســد. اســتفاده از ادوكلــن و اســپري بــراي روز، بــه ويــژه روزهــاي گــرم بهتــر اســت؛ 
زيــرا عطــر ماليمتــري دارد. اســپري را از نــوع عطــري كــه انتخــاب كرده ايــد، مــي توانيــد تهيــه 

كنيــد؛ چــون معمــوال از هــر نــوع اســانس عطــر، اســپري آن هــم موجــود اســت.
ــه طبــع لطيــف و مهــارت خاصــي دارد.  ــاز ب ــه قديمــي اســت كــه ني ــا عطــر يــك حرف كار ب
قبــل از ايــن كــه يــك عطــر الكلــي در شيشــه بســته بندي و بــه بــازار ارايــه شــود، بايــد مدتــي 
نگهــداري شــود و ايــن زمــان بــه خاطــر آن اســت كــه اگــر چربــي و يــا نوعــي از مــواد اوليــه در 
عطــر وجــود داشــته باشــد، رســوب داده و جــدا شــود. ايــن زمــان دو مــاه بــه طــول مــي انجامــد. 
عطرهــاي الكلــي بهتــر اســت كــه در ظــروف شيشــه اي نگهــداري شــوند و از ورود هــوا و نــور در 
آن هــا جلوگيــري شــود. نكتــه اي كــه الزم بــه يــادآوري اســت، اينكــه عطــر را نبايــد بــه دليــل 
گران تــر بــودن يــا مــد روز بــودن و يــا تازگــي نــوع آن انتخــاب كــرد، چــون عطــر بــه هيــچ يــك 
از ايــن مســائل ارتباطــي نــدارد و تنهــا چيــزي كــه در انتخــاب آن مهــم اســت و بايــد مــورد توجه 
قــرار گيــرد، نــوع پوســت شــما اســت؛ زيــرا يــك نــوع عطــر روي پوســت هاي مختلــف، بوهــاي 
متفاوتــي دارد. بنابرايــن بــه جــاي اين كــه ببينيــم ديگــران از چــه عطرهايــي اســتفاده مي كننــد 
و يــا گران تريــن و تازه تريــن عطــري كــه بــه بــازار آمــده، كــدام اســت، بهتــر اســت عطــر را روي 

پوســتمان آزمايــش كنيــم تــا بتوانيــم دربــاره آن داوري درســتي داشــته باشــيم. 
1 . عطر بايد به دور از حرارت يا سرماي بيش از حد نگهداري بشود. 

2 . در شيشه عطر بايد محكم بسته شود تا از بخار شدن آن جلوگيري شود. 
3 . عطــر را در نقــاط نبــض دار بــدن مثــل مــچ دســت، پشــت گــوش، پشــت زانــوي پــا و پشــت 
آرنــج دســت قســمت پائيــن گلــو اســتفاده كنيــد و بــه صــورت چنــد اليــه اســتفاده كنيــد تــا 

مانــدگاری آن افزايــش يابــد.
4 . پس از 3 الی 4 ساعت، معموال بايد مجددا به خودتان عطر بزنيد.

5 . هيچ گاه عطر را مستقيما روی لباس خود به كار نبريد چون ممكن است ايجاد لك كند.
6 . بيــش از ســه عطــر را هم زمــان امتحــان نكنيــد چــون بينــی شــما ديگــر قــدرت تشــخيص 

نخواهــد داشــت.
7 . موقــع اســتفاده از عطــر اگــر پوســت شــما خشــك اســت قبــال از كــرم يــا وازليــن اســتفاده 

كنيــد تــا مانــدگاری عطــر افزايــش يابــد.
8 . می توانيــد عطــر را در هــوای رو بــه روی خــود اســپری كــرده و از آن عبــور كنيــد بــا ايــن 

كار عطــر بــه طــور يكنواخــت روی بــدن شــما می نشــيند.
9 . قبــل از اســتفاده از عطرهــا دقــت كنيــد خــراش يــا زخــم رو بــازی در بــدن نداشــته باشــيد 

چــون تركيــب عطــر بــا مايعــات بــدن ايجــاد بــوی نــا مطبــوع می  كنــد.
10 . هنـگام خريـد عطـر بـرای امتحـان بوی عطـر اجـازه دهيد عطر بـرای مـدت 10 دقيقه روی 
پوسـت شـما بماند چـون زمانی كه با بوی بدن آميخته می شـود بـوی متفاوتی ايجـاد خواهندكرد. 
11 . عطــر را در جايــی كــه مــاده ی بوبــر يــا ضــد عــرق را اســتفاده كرده ايــد بــه كار نبريــد چــون 

رايحــه ماليــم عطــر را می پوشــانند.
ــه  ــرادي ك ــه اف ــوي عطرشــان نســبت ب ــد معمــوال ب ــه پوســتي چــرب دارن 12 . اشــخاصي ك
پوســت خشــك دارنــد، مانــدگاري بيشــتري دارد. زيــرا پوســت چــرب بــه طــور طبيعــي مرطــوب 

ــوي عطــر مي شــود. ــدگاري ب ــت باعــث نگهــداري و مان اســت و رطوب
13 . الــكل موجــود در عطــر باعــث مــي شــود،  بــو، روي پوســتتان نمانــده و از پوســت شــما 
ــه  ــه متوج ــود ك ــد ب ــي خواهي ــا كس ــما تنه ــر، ش ــكل در عط ــود ال ــدون وج ــود. ب ــد ش متصاع

ــد. ــر زده اي ــويد عط مي ش
14 . شيشــه عطــر را در محــل خشــك، خنــك و بــه دور از نــور خورشــيد نگــه داريــد؛ زيــرا نــور 

خورشــيد باعــث بــروز اختالالتــي در مــواد تشــكيل دهنــده عطــر شــده و آن را از بيــن مــي بــرد.
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ــوم  ــگاه علـ ــه دانشـ ــروه تغذیـ ــر گـ مدیـ
ــب  ــم مناسـ ــت: رژیـ ــهد گفـ ــکی مشـ پزشـ
ـــه  ـــا ب ـــش ابت ـــث کاه ـــد باع ـــی می توان غذای

ــود. ــزرگ شـ ــرطان روده بـ سـ
دکتر عبدالرضا 
نورزی در ارتباط 

با تاثير نحوه 
تغذيه با ميزان احتمال  ابتـا به ســرطان 
روده بـزرگ گفت: از  مجموع سرطان های 
شايع جهان تعداد محــدودی از آنها مانند 
سرطان روده بـزرگ ارتبــاط مستقيمی با 

نوع تغذيه افراد جامعه دارد.
وی افــزود: در واقــع منظــور از تاثيــر 
ــرطان  ــه س ــا ب ــال ابت ــر احتم ــه ب تغذي
کولــون يــا روده بــزرگ ايــن اســت کــه مــواد غذايــی کــه مــا در طــی 
ــن ســرطان  ــروز اي ــع ب ــا مان ــد عامــل و ي روز مصــرف می کنيــم می توان
در بــدن شــود کــه تحقيقــات علمــی ايــن امــر را ثابــت کــرده اســت. وی 
در ارتبــاط بــا غذاهــای موثــر در احتمــال بــه ابتــا ســرطان روده بــزرگ 
عنــوان کــرد: در درجــه اول غذاهــای بــا چربــی بــاال عامــل ابتــا بــه ايــن 
ــای دودی و  ــرف غذاه ــه مص ــوان ب ــه می ت ــتند و در ادام ــاری هس بيم

زيــاد ســرخ شــده اشــاره کــرد.
وی ادامـه داد: همچنيـن غذاهايـی کـه بـه صـورت کبابـی، زغالـی، 
دودی و در نهايـت غذاهايـی کـه بـا نمک زيادی مصرف می شـوند از 

ديگـر عوامـل ايجاد کننـده سـرطان در روده بزرگ هسـتند.

  مصرف حداقل 400 گرم میوه در روز  
وی گفــت: البتــه مصــرف کــم ميوه جــات و ســبزيجات نيــز از 
ديگــر عوامــل موثــر بــر احتمــال ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ 
ــرم  ــر از400 گ ــراد در روز کمت ــر اف ــه اگ ــه طوری ک ــت ب اس
ــد؛  ــرم ســبزيجات مصــرف کنن ــر از 350 گ ميوه جــات و کمت
احتمــال ابتــا آن هــا بــه ســرطان کولــون و روده بزرگ بيشــتر 
می شــود. ايــن متخصــص تغذيــه ابــراز کــرد: يکــی از عوامــل 
ــدن  ــل ش ــزرگ از تبدي ــلول های روده ب ــده س ــت کنن محافظ
بــه ســرطان مــوادی اســت کــه توســط باکتری هايــی کــه بــه 
صــورت طبيعــی در روده بــزرگ مــا هســتند توليــد مــی شــوند 
ــن گاز داخــل  ــا تامي ــری ه ــن باکت ــی اي ــرد اصل ــع کارک در واق

روده هــا اســت.

  این ماست مفید  
وی اضافــه کــرد: در هميــن راســتا مــواد غذايــی ماننــد ماســت کم 

چــرب کــه کمتــر از دو درصــد چربــی دارنــد می تواننــد در افزايــش 
تعــداد باکتری هــای موجــود در روده بــزرگ موثــر باشــند بــه هميــن 

ــام  ــه ن ــاده ای ب ــه م ــم چــرب ک ــات و ماســت ک منظــور مصــرف لبني
ــر  ــون موث ــرطان کول ــگيری س ــد در پيش ــد؛  می توانن ــک دارن کروبيوتي

باشــند. 
وی در ارتبـاط بـا مصـرف گوشـت قرمـز و چاقـی در احتمـال بـه ابتـا 
سـرطان روده بـزرگ تشـريح کـرد: مصـرف گوشـت قرمـز بيـش از 400 
گـرم در رژيـم روزانـه افـراد يکـی از عوامل ايجاد سـرطان کولـون يا روده 
بـزرگ اسـت؛ همچنيـن از ديگر داليـل ايجاد کننـده مهم سـرطان روده 
بـزرگ در جوامـع امروزچاقـی اسـت. نـوروزی چاقـی در افـراد را يکـی از 
ريسـک فاکتورهای ايجـاد کننده سـرطان روده بزرگ دانسـت و ابراز کرد: 
در هميـن خصـوص اسـت که به افراد توصيه می شـود نسـبت بـه اضافه 

وزن و چاقـی مراقبت هـای الزم را انجـام دهنـد.

  بخارپز آری زودپز نه!  
وی در خصــوص شــيوه مناســب 

کــرد:  عنــوان  غــذا  طبــخ 
ــد  ــه می داني ــور ک همانط

طبــخ غــذا در جامعه 
و  بــه شــيوه ها 

روش هــای 

ی  د متعــد
ــود  ــام می ش انج

کــه بهتريــن آن طبخ 
بــه شــيوه بخارپزبــوده کــه 

ــا حــرارت  در آن مــواد غذايــی ب

تغــذیه سالم با  بزرگ  روده  به ســـــــرطان  بتال  ا احتمـــال  کاهــــش 
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کم و بخار آب پخته می شوند.
وی طبــخ غــذا بــا زودپــز را بــه دليــل 
فشــار و دمــای بيــش از 250 
را  ظــرف  داخــل  درجــه 
نامناســب اعــام کــرد 
در  گفــت:  و 
پخــت ســريع 

ــل  مث

زودپــز بــه دليــل فشــار بااليــی کــه داخــل 
ــذا کا  ــاختار غ ــود س ــی ش ــاد م ــرف ايج ظ
تغييــر کــرده و باعــث توليــد مــوادی خواهــد 

ــدن مناســب نيســت. ــرای ب شــد کــه ب
مديــر گــروه تغذيــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد در خصــوص طبــخ غذا به شــيوه ســرخ 
ــن  ــر اســت دراي ــرد: بهت ــان ک ــز بي ــردن ني ک
شــيوه از طبــخ، غذايــی را انتخــاب کنيــم کــه زيــر پنــج دقيقــه پختــه 
مــی شــوند، همچنيــن کبــاب کــردن مســتقيم مــواد غذايــی از ديگــر 
روش هــای نامناســب و توصيــه نشــده بــرای پخــت غــذا اســت. وی در 
خصــوص عــادات غذايــی و احتمــال ابتا بــه ســرطان روده بــزرگ خاطر 
نشــان کــرد: بــرای مثــال عــادات غذايی کشــوری ماننــد آمريکا هميشــه 
الگويــی بــرای نشــان دادن تاثيرعــادات غذايــی نامناســب درميــزان ابتــا 
بــه ســرطان روده بــزرگ بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه مــردم ايــن کشــور 
بــه علــت مصــرف بــاالی گوشــت قرمــز، غذاهــای پرچــرب، مصــرف کــم 
ميوه جــات و ســبزيجات و در نهايــت چاقــی بيشــترين ميــزان ابتــا بــه 

ســرطان را در جهــان بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعيــت ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ در کشــور 
ــش  ــال پي ــت س ــزرگ بيس ــرطان روده ب ــفانه س ــت: متاس ــار داش اظه
درکشــور کمتــر شــايع بــود امــا در حــال حاضــر بــه رتبــه چهــارم ميان 
مــردان و دوم ميــان زنــان ايرانــی  رســيده اســت و بــا افزايشــی کــه 
ــد  ــز خواه ــر ني ــای باالت ــه رتبه ه ــی ب ــان کوتاه ــدت زم دارد در م

رســيد.
نــوروزی ادامــه داد: در خراســان رضــوی نيــز وضعيــت ســرطان 
ــيوع  ــزان ش ــن مي ــينه باالتري ــرطان س ــد از س ــزرگ بع روده ب

ــرطان را دارد. س

  ویتامین ها و سرطان روده بزرگ  
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاثيــر کاهــش مصــرف ويتاميــن 
ــه  ــا ب ــيد در ابت ــک اس ــور فولي ــن ط ــای E و D و همي ه
ــه  ــرد: در رابط ــه ک ــزرگ اضاف ــا روده ب ــون ي ــرطان کل س
بــا مصــرف ويتاميــن D در بهبــود ســرطان هايی ماننــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می ش ــش توصي ــال پي ــت س ــتات هف پروس
عنــوان يــک عامــل پيشــگيری کننــده مصــرف شــود امــا در 
حــال حاضــر تحقيقــات نشــان داده مصــرف ايــن ويتاميــن بــه 

ــک مکمــل مناســب نيســت. ــوان ي عن
دکتـر نـوروزی در خصـوص مصـرف ويتامين B نيز ابـراز کرد: 
اگـر چـه کمبـود شـديد ايـن ويتاميـن در کشـور وجـود دارد اما 
تاکنـون کمبـود آن بـه عنـوان عامـل ايجاد کننـده سـرطان روده 

بزرگ شـناخته نشـده اسـت.
ــب و  ــی مناس ــم غذاي ــتفاده از رژي ــزان اس ــا مي ــاط ب وی در ارتي
ــع  ــه در مناب ــگا 3 ک ــرب ام ــيدهای چ ــون اس ــوادی چ ــتفاده از م اس
ــش  ــات در کاه ــدم و حبوب ــج و گن ــبوس برن ــود دارد؛ س ــی وج درياي
احتمــال ابتــا بــه ســرطان کلــون يــا روده بــزرگ عنــوان کــرد: مصــرف 
ايــن مــواد غذايــی مــی توانــد بــه عنــوان بخشــی از رژيــم غذايــی ســالم 
در کنــار کاهــش مصــرف چربــی، گوشــت قرمــز و کاهــش وزن بســيار 

موثــر باشــد.

تغــذیه سالم با  بزرگ  روده  به ســـــــرطان  بتال  ا احتمـــال  کاهــــش 
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تزریق کن و قند را بسوزان
ــوع 2 مبتــا شــده ايد،  ــت ن ــه دياب ــه تازگــي مشــخص شــده ب اگــر ب
پزشــکتان حتمــا بــه شــما دربــاره اهميــت رژيــم غذايــي و فعاليــت بدني 
در کنتــرل قندخــون توضيــح داده اســت امــا عــاوه بــر اين هــا، گاهــي 
بــراي کنتــرل قنــد خــون، دارو هــم الزم اســت. بــراي کنتــرل ديابــت، 
ــا عنــوان کلــي  داروهــاي خوراکــي مختلفــي وجــود دارد کــه از آنهــا ب
قرص هــاي کاهنــده قنــد خــون يــاد مي شــود. امــا يکــي از موثرتريــن و 
پرمصرف تريــن داروهــاي کنتــرل ديابــت، داروي تزريقــي ايــن بيمــاري 
ــکار  ــن راه ــولين، آخري ــايد انس ــته ش ــت. در گذش ــولين اس ــي انس يعن
درمانــي بــراي بيمــاران ديابتــي به حســاب مي آمــد امــا امــروزه مزايــاي 
ــه هميــن دليــل،  اســتفاده از آن در درمــان ديابــت مشــخص شــده و ب
پزشــک ممکــن اســت زودتــر تزريــق انســولين را بــه بيمــارش توصيــه 
کنــد. گاهــي نيــز پزشــک صــاح مي بينــد بيمــار هــم داروي خوراکــي 

ديابــت و هــم انســولين تزريقــي را اســتفاده کنــد.
چه انسولیني بزنیم؟

انتخــاب نــوع انســولين بــه تصميــم پزشــک و شــرايط بيمــار بســتگي 
ــذا خــوردن  ــان غ ــا زم ــق انســولين را ب ــا معمــوال پزشــک تزري دارد ام
بيمــار هماهنــگ مي کنــد. انســولين بايــد زمانــي کارش را شــروع کنــد 
کــه غــذا مي خواهــد جــذب شــود. بنابرايــن انــواع ســريع االثر 15 دقيقــه 
ــود.  ــق مي ش ــذا تزري ــد از غ ــه بع ــم بافاصل ــي ه ــذا و گاه ــل از غ قب
انــواع کوتاه  اثــر، 30 تــا 60 دقيقــه قبــل از غــذا و متوســط االثر، 1 
ــه  ــه ب ــا توج ــوط، ب ــواع مخل ــود. ان ــق مي ش ــذا تزري ــل از غ ــاعت قب س
نــوع محلــول، حــدود 10 تــا 30 دقيقــه قبــل از غــذا تزريــق مي شــود. 
ــدارد.  ــي ن ــده غذاي ــان وع ــه زم ــر ربطــي ب ــواع طوالني اث ــق ان ــا تزري ام
ــراه  ــر هم ــوع انســولين کوتاه اث ــک ن ــا ي ــر، ب گاهــي انســولين طوالني اث
مي شــود کــه البتــه بــاز هــم بــه نظــر پزشــک بســتگي دارد. گاهــي نيــز 
ــت( همــراه  ــرص دياب ــا داروي خوراکــي )ق ــر را همــراه ب ــوع طوالني اث ن

مي کننــد.
)R( انسولین رگوالر

ــولين  ــه انس ــاران ب ــن بيم ــت و بي ــفاف اس ــت، ش ــزو کوتاه اثر هاس ج
آبکــي )کريســتال( معــروف اســت. از آنجــا کــه 60-30 دقيقــه بعــد از 
ــه  ــق آن، 30 دقيق ــت تزري ــر اس ــود، بهت ــروع مي ش ــر آن ش ــق، اث تزري
قبــل از غــذا باشــد. اگــر فــرد بعــد از تزريــق آن غــذا نخــورد، دچــار افــت 

ــود. ــون مي ش قندخ
NPH انسولین

جــزو متوسط  االثرهاســت و رنــگ شــيري و کــدري دارد. از آنجــا کــه 
ــود.  ــق ش ــذا تزري ــل از غ ــا قب ــت حتم ــد، الزم نيس ــريع اثر نمي کن س

ايــن انســولين بــراي تاميــن نيــاز بلندمــدت مناســب اســت. شــروع اثــر 
آن حــدود 2 ســاعت بعــد از تزريــق اســت و گاهــي همــراه قرص هــاي 
خوراکــي ديابــت اســتفاده مي شــود. مثــا پزشــک در طــول روز، قــرص 
ــه  ــي را توصي ــل از خــواب( انســولين تزريق ــگام شــب )قب ــت و هن دياب

مي کنــد.
)H(انسولین لیسپرو

ــد از  ــد بع ــي قن ــش ناگهان ــرل افزاي ــراي کنت ــت و ب ــريع االثر اس س
ــت.  ــفاف اس ــوالر، ش ــد رگ ــگ آن مانن ــد. رن ــل مي کن ــوب عم ــذا خ غ
مي تــوان آن را 15 دقيقــه قبــل از غــذا يــا بافاصلــه بعــد از غــذا تزريــق 
کــرد و خطــر افــت قندخــون بــا آن کمتــر اســت. گاهــي بهتريــن نتيجــه 
 )NPH( ــط االثر ــولين متوس ــک انس ــا ي ــراه ب ــپرو هم ــب ليس را ترکي

مي دهــد.
گارژین

انســولين نســبتا جديــدي اســت کــه جــذب آهســته دارد و ســطح آن 
ــق آن در  ــار تزري ــد و يک ب ــت مي مان ــا ثاب ــاعت تقريب ــول 24 س در ط

روز کافــي اســت.
انواع انسولین

انســولين انــواع زيــادي دارد امــا همــه آنهــا بــه شــکل تزريقي هســتند. 
ــدي  ــدت دوام طبقه بن ــر و م ــروع اث ــرعت ش ــاس س ــواع آن را براس ان
مي کننــد. ســريع االثر،کوتاه اثر، متوســط االثر، طوالني اثــر، مخلــوط.

پزشــک تشــخيص مي دهــد کــدام نــوع انســولين بــراي بيمــار مناســب 
ست. ا

انتخاب نوع انسولین
انتخاب نوع انسولين براي بيمار به عوامل مختلفي بستگي دارد:

پاســخ بــدن بــه انســولين کــه در افــراد مختلــف متفــاوت اســت. شــيوه 
ــه  ــار، اينک ــن بيم ــه، ورزش و...(،س ــوع تغذي ــکل، ن ــرف ال ــي )مص زندگ
بيمــار چنــد وقــت يکبــار قنــد خونــش را کنتــرل مي کنــد؛ در انتخــاب 

نــوع انســولين اثــر دارد.
نکته هاي انسولین

ــولين  ــق انس ــوص تزري ــرنگ هاي مخص ــط از س ــق فق ــگام تزري هن
ــود.  ــتفاده ش اس

هــر ســرنگ را تــا 20 بــار مي تــوان اســتفاده کــرد تــا حــدي کــه ســر 
ســوزن آن کنــد نشــده باشــد.

ــال  ــال انتق ــوع اســت چــون احتم اســتفاده از ســرنگ مشــترک ممن
ــود دارد. ــي وج آلودگ

شيشــه هاي انســولين )ويــال( در حــال مصــرف را مي تــوان در دمــاي 
اتــاق نگه داشــت امــا ويال هــاي بازنشــده را بايــد در يخچــال )نــه 

ــا فريــزر( گذاشــت. جايخــي ي
ــولين 100  ــي انس ــاوي 10 سي س ــولين ح ــال( انس ــه )وي ــر شيش ه

ــولين دارد. ــد انس ــه 1000 واح ــر شيش ــي ه ــدي يعن واح
از تکان دادن زياد شيشه انسولين خودداري کنيد.
به تاريخ انقضاي روي شيشه انسولين دقت کنيد.

قبــل از مصــرف، کنتــرل کنيــد داخــل شيشــه انســولين ذرات خارجي 
وجود نداشــته باشــد.

انســولين کريســتال بايــد کامــا شــفاف و يکدســت باشــد. انســولين 
NPH نيــز بعــد از يــک تــکان مايــم بايــد يکدســت و شــيري باشــد.

ــرار  ــرما ق ــا و س ــيد، گرم ــتقيم خورش ــور مس ــوي ن ــولين را جل انس
ــد. ندهي

تزريــق انســولين ســرد دردناک تــر اســت. بهتــر اســت 20 دقيقــه قبــل 
از تزريق، آن را از يخچال خارج کنيد.

دانستني هاي
انســولیـن؛  
کاهنده داروي   
قنــد خـون  
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تزريــق انســولين زيرجلــدي اســت، يعنــي نــه خيلــي عميــق نــه خيلي 
ســطحي! در محــل تزريــق بــا انگشــت خــود چيــن پوســتي ايجــاد کنيد 

تــا مانــع تزريــق عضاني آن شــويد.
ــول را  ــد. آمپ ــارج کني ــوا خ ــال و ســرنگ را از ه ســوزن را داخــل وي
ــد  ــيد. چن ــرنگ بکش ــي درون س ــه آرام ــولين را ب ــد و انس ــه کني وارون

ــاب نداشــته باشــد. ــا حب ــد ت ــه ســرنگ بزني ــم ب ــه ماي ضرب
سوزن را با زاويه 90 درجه مستقيم وارد پوست کنيد.

ــراي ترزيــق، شــکم بهتريــن محــل اســت چــون جــذب در آنجــا از  ب
همــه جــا بيشــتر اســت. بعــد از تزريــق، محــل را کمــي مالــش دهيــد.    
بهتــر اســت محــل تزريــق هــر بــار کمــي تغييــر کنــد و در يــک نقطــه 
ــه داشــته  ــي فاصل ــا محــل قبل ــار 2 ســانتي متر ب ــر ب ــت نباشــد )ه ثاب

باشــد.(
گاهــي بــه جــاي ســرنگ و ســوزن از قلم هــاي انســولين بــراي تزريــق 
ــادي  ــت زي ــا قيم ــت ام ــاده تر اس ــتفاده از آن س ــود. اس ــتفاده مي ش اس

دارد.
پمــپ انســولين نيــز دســتگاهي اســت کــه عملکــردش شــبيه 
لوزالمعــده اســت. در ايــن دســتگاه، انســولين بــه ميــزان مــورد نيــاز بــا 
ســوزن زيــر پوســت شــکم به طــور مــداوم تزريــق مي شــود، امــا قيمــت 

ــاد اســت. ايــن دســتگاه بســيار زي
  نسل جدید انسولین ها در راه است 

انسولین استنشاقي 
آفــرزا )Afrezza(، انســولين استنشــاقي ســريع االثر اســت کــه 
از ســوي ســازمان غــذا و داروي آمريــکا بــراي انســولين درمانــي 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تايي ــوع 1 و 2 م ــت ن ــه دياب ــا ب ــاالن مبت بزرگس
ــازار  ــود در ب ــاقي موج ــولين استنش ــا انس ــرزا تنه ــون آف ــت. هم اکن اس
ــده  ــازار ش ــا وارد ب ــه قب ــابه آنک ــول مش ــود و محص ــوب مي ش محس
ــا  ــل خطــر ابت ــه دلي ــي موجــود نيســت. ب ــازار داروي ــود، ديگــر در ب ب
ــه برونکواسپاســم حــاد، آزمــون اســپيرومتري قبــل از شــروع درمــان  ب
بايــد انجــام شــود. شــايع ترين عــوارض جانبــي ناشــي از مصــرف آفــرزا 
ــا  ــو ي ــرفه، دردگل ــون(، س ــد خ ــت قن ــمي )اف ــد از  هايپوگليس عبارتن

ــردرد. ــو و س ــک گل تحري
ــه  ــورد مطالع ــروژه انســولين استنشــاقي از ســال 1924 ميــادي م پ
 )Exubera( ــرا ــه اگزوب ــولين ک ــک انس ــودر خش ــن پ ــت. اولي ــوده اس ب
نــام داشــت، در ســال 2006 ميــادي مــورد تاييــد قــرار گرفــت. هرچنــد 
ــد،  ــال بع ــدک آن در س ــروش ان ــل ف ــه دلي ــده ب ــرکت توليد کنن ش
دســت بــه جمــع آوري ايــن محصــول زد. اســپري اگزوبــرا در مقايســه بــا 
اســپري هاي متــداول و مــورد اســتفاده بــراي درمــان آســم، بــه مراتــب 
بزرگ تــر بــود و نيــاز داشــت کــه بيمــار هــر 6 مــاه يکبــار بــراي آزمــون 
ــه  ــاوه، هزين ــه ع ــد. ب ــه کن ــک مراجع ــب پزش ــه مط ــپيرومتري ب اس
اگزوبــرا در مقايســه بــا انســولين زيرجلــدي موجــود در بــازار بــه مراتــب 
بيشــتر بــود. در ســال 2014 ميــادي، آفــرزا کــه انســولين استنشــاقي 
اســت، تاييديــه ســازمان غــذا و داروي آمريــکا را اخــذ کــرد و هم اکنــون 

ــازار محســوب مي شــود. ــا انســولين استنشــاقي موجــود در ب تنه
ــر  ــرل بهت ــراي کنت ــه ب ــت ک ــريع االثر اس ــولين س ــک انس ــرزا، ي آف
قندخــون در بزرگســاالن مبتــا بــه ديابــت نــوع 1و 2 تجويــز مي شــود. 
ايــن دارو بــراي تجويــز در گــروه کــودکان تاييديــه نــدارد. آفرزا انســولين 

رگــوالر انســاني اســت؛ زمانــي کــه توســط بافــت ريــه جــذب شــده و 
ــت.  ــاني اس ــوالر انس ــولين رگ ــکال انس ــاير اش ــابه س ــد، مش ــل کن عم
ــفر  ــام تکنوس ــا ن ــال دارو ب ــرد انتق ــه ف ــر ب ــوژي منحص ــرزا از تکنول آف
ــق ريه هــا را ميســر  ــال انســولين از طري ــرد کــه امــکان انتق بهــره مي ب
مي ســازد. ايــن سيســتم انتقــال دارو، بــا تشــکيل کريســتال هاي 
ــاد 2  ــا ابع ــن مولکول ه ــود. اي ــام مي ش ــن انج ــل دي کتوپيپرازي فوماري
تــا 3 ميکرومتــري دارنــد. بــه دنبــال استنشــاق، انســولين تکنوســفر بــه 
ــولين از  ــک، انس ــود. در PH فيزيولوژي ــه مي ش ــت ري ــرعت وارد باف س
خــال اپيتليــوم ريــوي وارد جريــان خــون مي شــود. انســولين تکنوســفر 
ــا  ــر غلظــت خــود رســيده و در مقايســه ب ــه حداکث ــه ب طــي 15 دقيق

ــود.  ــذف مي ش ــدن ح ــريع تر از ب ــدي س ــولين زيرجل انس
انسولین خوراکی در راه است

ــاک و وقت گيــر  تزريــق، به طــور کلــي، کاري ســخت، ترســناک، دردن
ــت.  ــه دياب ــا ب ــودکان مبت ــن و ک ــراد مس ــراي اف ــوص ب ــت، به خص اس
طــي ده هــا ســالي کــه از ســاخته شــدن انســولين گذشــته، کارخانه هــاي 
زيــادي ســعي کرده انــد انســولين خوراکــي بســازند امــا هنــوز ايــن کار 
انجــام نشــده چــون انســولين، مولکــول پروتئينــي خاصــي اســت کــه 
به وســيله آنزيم هــاي معــده از بيــن مــي رود و حتــي اگــر بتــوان کاري 
کــرد در معــده از بيــن نــرود، ايــن مولکــول بــه دليــل انــدازه بزرگــي کــه 

ــواره روده بگــذرد و وارد خــون شــود. ــد از دي دارد، نمي توان
يــک کارخانــه  داروســازي، طراحــي خاصــي بــراي مولکــول انســولين 
انجــام داده؛ يــک اليــه محافــظ ضداســيد اطــراف انســولين ســاخته کــه 
ــه   ــک کارخان ــد. ي ــت مي کن ــده محافظ ــاي مع ــر آنزيم ه آن را در براب
داروســازي در هنــد نيــز موفــق بــه ســاخت انســولين خوراکــي در ســال 

2012 شــد.
ــق  ــگاهي موف ــات آزمايش ــون حيوان ــرل قندخ ــولين در کنت ــن انس اي
بــود امــا هزينــه ســاخت ايــن دارو بســيار زيــاد بــود و در نتيجــه توليــد 

تجــاري آن بــه صرفــه نبــود.
ــراي ســاخت انســولين  ــه تازگــي شــيوه ارزان تــري ب ايــن محققــان ب
خوراکــي يافته انــد؛ قــراردادن انســولين در کيســه هاي کوچکــي از 
چربــي و اتصــال آن بــه اســيد فوليــک بــراي بهبــود ورود دارو بــه خــون. 
ــر آنزيم هــاي  ــا ارزان قيمــت هســتند و انســولين را در براب ــن چربي ه اي
معــده حفــظ مي کننــد درنتيجــه انســولين وارد روده کوچــک مي شــود.

در روده کوچــک هــم اســيد فوليــک بــه انتقــال آن بــه خــون کمــک 
مي کنــد. ايــن روش در موش هــا اثرگــذاري مناســبي داشــته و قندخــون 
را بــه انــدازه انســولين تزريقــي کاهــش داده امــا هنــوز مرحلــه آزمايــش 

روي داوطلبــان انســاني باقي مانــده اســت.
ــاخت  ــراي س ــاش ب ــال ت ــا در ح ــر دني ــان بســياري در سراس محقق
انســولين خوراکــي هســتند. در ايــران نيــز محققــان دانشــگاه صنعتــي 
ــا  ــي هســتند. آنه ــن راه ــال يافت ــان در طرحــي پژوهشــي در ح اصفه
انســولين را بــا پليمرهاي زيســتي پوشــش دادنــد کــه در معــده از بيــن 
نــرود. ايــن دارو روي موش هــاي آزمايشــگاهي آثــار خوبــي داشــته امــا 

هنــوز بــه مرحلــه بعــدي نرســيده اســت.

www.salamatiran.com از برگرفته
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خیلي هــا اعتقــاد دارنــد دنیــا را کســاني اداره مي کننــد کــه داراي هــوش متوســط امــا 
ــي«  ــوش هیجان ــي را »ه ــاي اجتماع ــن مهارت ه ــه ای ــتند ک ــي هس ــي باالی ــاي اجتماع مهارت ه
مي نامنــد. مي گوینــد آدم هایــي بــا هــوش متوســط تنهــا به دلیــل داشــتن هــوش هیجانــي بــاال 
در همــه امــور در صــدر جــدول آدم هــاي موفــق هســتند امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا واقعــا 

ــد؟  ــق باش ــي موف ــک زندگ ــن ی ــد ضام ــي مي توان ــوش هیجان ه

آیا هوش هیجاني حرف اول را مي زند؟
در منابــع مطالعاتــي مختلــف بحث هــاي زيــادي در مــورد هــوش هيجانــي وجــود دارد کــه هــر 
کــدام تعابيــر مختلفــي از آن دارنــد امــا هــوش هيجانــي واقعــا چيســت؟ هــوش هيجانــي بخشــي 
از توانمندي هــاي روان شــناختي مــا انسان هاســت کــه در فراينــد رويارويــي بــا امــور زندگــي بــه 
ــي کمــک مي کنــد در چالش هــاي مختلــف، بهتــر  مــا کمــک مي کنــد. در واقــع، هــوش هيجان
بــا شــرايط کنــار بياييــم و آن را کنتــرل کنيــم. البتــه ايــن نــوع مديريــت بايــد بــه گونــه اي باشــد 
کــه روي ســامت انســان در ديگــر ابعــاد زندگــي تاثيــر منفــي نگــذارد. هــوش هيجانــي زمينــه 
ــد و  ــم مي کن ــوي فراه ــي و معن ــي اجتماع ــف زندگ ــاي مختل ــرد را در جنبه ه ــي ف ــد و ترق رش
ــزاري تاثيرگــذار در رونــد رشــد روان شــناختي انســان محســوب مي شــود. امــروزه در  هماننــد اب
ــد امــا  ــي حــرف اول را در موفقيــت انســان مي زن بســياري جاهــا گفتــه مي شــود هــوش هيجان
ايــن موضــوع بــه ايــن معنــا نيســت کــه هــوش پايــه بي اهميــت و ناچيــز شــمرده مي شــود بلکــه 
هــوش هيجانــي هماننــد ســازه اي اســت کــه روي هــوش پايــه ســوار مي شــود. يعنــي تــا زمانــي 
کــه هــوش پايــه يــا عمومــي فــرد توانمنــد نباشــد نمي تــوان از او انتظــار هــوش هيجانــي داشــت. 
در واقــع، بــه واســطه هــوش پايــه اســت کــه هــوش هيجانــي امــکان بــروز پيــدا مي کنــد. امــا 
اگــر هــوش پايــه و عمومــي فــردي از حــد ميانگيــن باالتــر باشــد بــه ايــن معنــا نيســت کــه هوش 
هيجانــي او نيــز بــه هميــن انــدازه باالســت. يعنــي ممکــن اســت فــردي از لحــاظ هــوش عملياتي 

و عمومــي داراي ضريــب بااليــي باشــد امــا هــوش هيجانــي پايينــي داشــته باشــد.
هوش هیجاني صرفا مهارت ایجاد رابطه نیست

امــروزه ايــن ســوال مطــرح مي شــود کــه آيــا بــراي موفقيــت در عرصه هــاي مختلــف زندگــي 
نيازمنــد هــوش هيجانــي هســتيم يــا نــه؟ مطالعــات اخيــر نشــان مي دهــد هــوش هيجانــي نقــش 
کليــدي و اساســي در پيشــرفت انســان ها دارد امــا در توضيــح بايــد گفــت هــوش هيجانــي صرفا به 
شــيوه ارتبــاط افــراد بــا ديگــران بســتگي نــدارد يعنــي هــوش هيجانــي تنهــا بــه روابــط اجتماعي 
ختــم نمي شــود .متاســفانه در بعضــي جاهــا هــوش هيجانــي را تنهــا بــه روابــط اجتماعــي معنــا 
مي کننــد کــه اصــا درســت نيســت. هــوش هيجانــي ابعــاد مختلفــي دارد. اگــر بخواهيــم تعريــف 
درســتي از هــوش هيجانــي داشــته باشــيم بايــد اين طــور توضيــح دهيــم کــه در وهلــه اول افــراد 
بايــد هــوش پايــه و عمومــي داشــته باشــند و در وهلــه دوم بايــد از مهارت هايــي برخــوردار باشــند 
ــرد  ــد و خــود ف ــر مي گذارن ــد رشــد و شــکل گيري شــخصيت تاثي ــا در فراين ــن مهارت ه ــه اي ک
آنهــا را يــاد مي گيــرد يــا ديگــران بــه او انتقــال مي دهنــد. در واقــع، اگــر فــرد ايــن مهارت هــا را 
در اختيــار داشــته باشــد هــوش هيجانــي اش تقويــت خواهــد شــد. وقتــي جامعــه رشــد مي کنــد 
و پيچيده تــر مي شــود، طبيعتــا شــکل نيازمندي هــاي انســان نيــز تغييــر مي کنــد و بــر هميــن 
ــاي  ــايد در زندگي ه ــود. ش ــس مي ش ــتر ح ــي بيش ــوش هيجان ــاي ه ــه مهارت ه ــاز ب ــاس ني اس
گذشــته به دليــل نــوع شــيوه زندگــي چالش هــاي کمتــري وجــود داشــت و در نتيجــه نيــاز بــه 
هــوش هيجانــي کمتــر بــود امــا امــروزه بــا توجــه بــه گســترش جامعــه بشــري و پيچيــده شــدن 

روابــط نيــاز بــه هــوش هيجانــي بيشــتر اســت.
برخورد با چالش ها هوش هیجاني است

وقتــي فــرد بتوانــد در مواجهــه بــا چالش هــاي زندگــي مديريــت و کنتــرل درســتي بــر شــرايط 
بــه وجودآمــده داشــته باشــد به طــوري کــه آن چالش هــا روي ســامت جســمي و روانــي او تاثيــر 
نگــذارد مي تــوان گفــت فــرد از هــوش هيجانــي برخــوردار اســت. بنابرايــن هــوش هيجانــي تنهــا 
بــه نحــوه ارتبــاط افــراد بــا يکديگــر خاصــه نمي شــود. مصــداق ديگــر هــوش هيجانــي مهــارت 
ــه  ــال هم ــراي مث ــي خــاص اســت. ب ــد مديريت ــز نيازمن ــان ني ــراز هيج ــراز هيجان هاســت. اب اب
ــي  ــاس مهارت هاي ــويم و براس ــي مي ش ــار مشــکات خلق ــترس زا دچ ــل اس ــر عوام ــا تحت تاثي م

خــاص يــاد مي گيريــم هيجانــات منفــي خــود 
را کنتــرل کنيــم تــا نــه بــه خــود و نــه ديگران 
آســيب نرســانيم. ايــن نــوع واکنــش نيــز 

ــي ماســت. ــوش هيجان نشــان دهنده ه
مهارت اجتماعي بعدي از هوش هیجاني است

ــاد  ــي از ابع ــران يک ــا ديگ ــاط ب ــوه ارتب نح
هــوش هيجانــي اســت البتــه نــه اينکــه 
ــا  ــن بعــد باشــد. همــه م ــه اي تنهــا محــدود ب
بــا ديگــران ارتبــاط برقــرار مي کنيــم امــا 
تشــخيص اينکــه ارتباطــات مــا تــا چــه انــدازه 
ســالم و ناســالم بــوده و چــه تاثيــري روي 
ــه  ــت ک ــي اس ــذارد مهارت ــا مي گ ــي م زندگ
ــال  ــراي مث ــي برمي گــردد. ب ــه هــوش هيجان ب
رفتارهــاي پرخاشــگرانه و انفعالــي از جملــه 
شــيوه هاي رفتــاري اي هســتند کــه باعــث 
ــردي  ــود. ف ــران مي ش ــرد و ديگ ــه ف ــيب ب آس
کــه در حــوزه تخصصــي خــود مهــارت بااليــي 
ــز  ــي ني ــوش باالي ــال از ه ــن ح دارد و در عي
ــيوه  هاي  ــه ش ــر در زمين ــت، اگ ــوردار اس برخ
ــال  ــراي مث ــد، ب ــي باش ــار ايرادات ــاري دچ رفت
پرخاشــگرانه يــا انفعالــي رفتــار کنــد، نمي تواند 
بازخــورد خوبــي از محيــط داشــته باشــد و در 
عيــن حــال نمي توانــد ارتبــاط خوبــي بــا 
ــي  ــد و حت ــرار کن ــود برق ــراف خ ــط اط محي
اگــر بتوانــد ارتبــاط موثــري هــم برقــرار کنــد 
بيشــتر از موضــع قــدرت اســت کــه در پيشــبرد 
ــز  ــدان موفقيت آمي ــازمان چن ــک س ــداف ي اه
ــي.  ــوري و نظام ــط ديکتات ــد رواب ــت مانن نيس
ــراد  ــر اف ــي اگ ــاي اجتماع ــوزه مهارت ه در ح
ــدگاه و احســاس خــود را در مــورد  بتواننــد دي
بيانگــر  کننــد  بيــان  مختلــف  موضوعــات 
هــوش اجتماعــي آنهاســت. بنابرايــن براســاس 
مطالعــات انجام شــده مي تــوان بــه يقيــن 
گفــت هــوش هيجانــي تاثير بســيار مســتقيمي 
در فرايندهــاي رشــد اجتماعــي، خاقيــت، 
ــاي  ــي در جنبه ه ــورت کل ــه ص ــت و ب مديري

ــراد دارد. ــت اف ــف موفقي مختل
اولویت با آموزش مهارت هاي شناختي است

اگــر بخواهيــم جامعــه را بــه ســمت رشــد و 
تکامــل هدايــت کنيــم بايــد از همــان مقطــع 
پيش دبســتاني و دبســتاني روي اهميــت هوش 
ــا آمــوزش  هيجانــي تاکيــد کنيــم. در واقــع، ب
جديــد  نســل  بــه  مختلــف  مهارت هــاي 
جامعــه اي را شــکل دهيــم کــه از لحــاظ هوش 
ــه رشــد و تکامــل رســيده باشــند.  ــي ب هيجان
ــت  ــي اس ــوش هيجان ــا ه ــت ب ــن اولوي بنابراي
و بعــد از آن بايــد وارد حوزه  هــاي علمــي و 

ــد. تخصصــي ش

برگرفتهازهفتهنامهزندگیمثبت

موفقیت ــوي  س به  پیش   ، ني   هیجا بر هوش  ر  ــوا س



هرگــز نبایــد ســعی در تکــرار لحظــات داشــت، بایــد آن هــا را همانگونــه کــه یــک 
بــار اتفــاق افتاده انــد؛ فقــط تنهــا بــه خاطــر آورد!

)عقاید یک دلقک  _ هاینریش بل(

ــات.  ــل ادبی ــزه نوب ــده جای ــی و برن ــنده آلمان ــل«  نویس ــودور بُ ــش تئ »هاینری
ــس از آن  ــار پ ــی دوم و آث ــگ جهان ــوص جن ــه خص ــگ ب ــه جن ــار او ب ــتر آث بیش

می پــردازد.
وی در بیســت ســالگی پــس از اخــذ دیپلــم در یــک کتابفروشــی مشــغول بــه کار 
ــت  ــه خدم ــی دوم ب ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ــان ب ــد از آن، هم زم ــال بع ــا س ــد؛ ام ش
ســربازی فراخوانــده شــد و تــا ســال ۱۹۴۵ را در جبهه هــای جنــگ بــه ســربرد. بــا 
ــد؛  ــا نازی هــا و حــزب ناســیونال سوسیالیســم مخالــف بودن ــواده اش ب این کــه خان
ــه  ــا آن هــا همدلــی داشــت. نامه هایــی کــه بــل از جبهــه ی جنــگ ب او در ابتــدا ب
دوســت دختــر و همســر آینــده اش، آنــه مــاری می نوشــت، بــه خوبــی ایــن مدعــا 

ــد. ــات می کن را اثب
ــام  ــه ن ــا، ب ــد آن ه ــن فرزن ــه اولی ــرد ک ــاری ازدواج ک ــا آن م ــال ۱۹۴۲ ب او در س
ــه  ــگ ب ــس از جن ــت. پ ــا رف ــاری از دنی ــر بیم ــر اث ــال ۱۹۴۵ ب ــیتف، در س کرس
تحصیــل در رشــته زبــان و ادبیــات آلمانــی پرداخــت. در ایــن زمــان بــرای تأمیــن 

ــرد. ــرادرش کار می ک ــاری ب ــازه نج ــی در مغ ــل و زندگ ــرج تحصی خ
ــاپ  ــا چ ــانید و ب ــاپ رس ــه چ ــود را ب ــتان های خ ــن داس ــال ۱۹۴۷ اولی در س
داســتان »قطــار بــه موقــع رســید«، بــه شــهرت رســید؛ و در ســال ۱۹۵۱ بــا برنــده 
ــه  ــق ب ــیاه« موف ــفند س ــتان »گوس ــرای داس ــروه ۴۷ ب ــی گ ــزه ادب ــدن در جای ش
دریافــت اولیــن جایــزه ادبــی خــود شــد. در ۱۹۷۱ ریاســت انجمــن قلــم آلمــان را 
بــه عهــده گرفــت. او در ســال ۱۹۷۲ توانســت بــه عنــوان دومیــن آلمانــی، بعــد از 

»تومــاس مــان«، جایــزه ادبــی نوبــل را از آن خــود کنــد.
آثار موجود در کتابخانه بیمارستان رضوی از این نویسنده: 

ع ق ای د ی ک  دل ق ک 
در دل  گ ردب اد )با مقدمه هاینریش بل(

ن ان  آن  س ال  ه ا
آب روی  از دس ت  رف ت ه  ک ات ری ن ا ب ل وم 

و شام بود و صبح بود

  و اما معرفی کتاب عقاید یک دلقک: 

"عقایــد یــک دلقــک "یكــي از تاثیرگذارتریــن رمــان هــاي قــرن بیســتم اســت. 
ــام »هانــس شــینر« اســت کــه از پنــج ســال قبــل  ــه ن ــاره دلقكــي ب کتــاب درب
ــود،  ــز خ ــخنان طنزآمی ــا س ــود و ب ــر مي ش ــي ظاه ــع مذهب ــون در مجام ــا کن ت
ــه  ــه ب ــت ک ــي اس ــه دار معروف ــد کارخان ــد. او فرزن ــرگرم مي کن ــاگران را س تماش
ــن  ــت. ای ــه اس ــش گرفت ــاده اي را در پی ــي س ــت پا زده و زندگ ــدر، پش ــروت پ ث
ــان  ــه کار آن زم ــاي محافظ ــي و کلیس ــاع سیاس ــا اوض ــت ب ــه در مخالف ــاب ک کت
ــادي  ــري انتق ــه، نظ ــش از هم ــز و بی ــخ و غم انگی ــت تل ــري اس ــده، اث ــته ش نوش
ــت  ــابقه نیس ــا بي س ــه تنه ــا ن ــل از کلیس ــاد ب ــک دارد. انتق ــاي کاتولی ــه کلیس ب
کــه بســیار هــم عمیــق اســت. هاینریــش بــل معتقــد اســت کــه کلیســا درســده 
گذشــته بــه مــردم آلمــان خیانــت کــرده و بــا ســكوت خــود در برابــر اعمــال غیــر 
انســاني هیتلــر، عمــا از او حمایــت کــرده اســت. ایــن داســتان در زمان انتشــارش 
بــا انتقادهــاي بســیاري مواجــه شــد امــا بــا گذشــت زمــان اهمیتــي تاریخــي پیــدا 
ــه را  ــه او جامع ــود و ن ــدا می ش ــی ج ــكل واضح ــه ش ــه ب ــس از جامع ــرد. ... هان ک
مــی پذیــرد و و نــه جامعــه او را... ســرانجام مــاری، هانــس را تنهــا مــی گــذارد و 
بــدون هیــچ توافــق یــا گفتگویــی بــرای جدایــی بــا شــخص دیگــری بــه صــورت 

ــد.... ــمی ازدواج می کن رس
به کانال رسمی کتابخانه بیمارستان رضوی در تلگرام بپیوندید:

https://telegram.me/generallibrary 

نگاهیبهکتابهایهاینریشبلدرکتابخانهبیمارستانرضوی
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6-سوق - دوست - مقدار ماده ای که با یک 

بلع وارد مری شود
7- از نقاط مستعد بدن برای زخم فشاری - از 

عناصر محلول - رخ
8- درخت تسبیح - اشاره ی نزدیک -  رنگ 

فرعون - نوعی خودرو 
9- چسب قدیمی - اشاره ی دور - میوه تلفنی
10- در برگیرنده - همیشگی - ماده افیونی با 

سرکش اضافه
11- ابزار و ... - التهاب وریدی - اندیشیدن
12- پسوند شباهت و نسبت - سرطان آن 

کشنده است 
13- همه - » نیا « برعکس شده - محصول 
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7- نوعی بستنی - تست خونرسانی شریانی 

- جدید
8- مادر - غذای بیمار - » بابک « است اما 

خراب شده - عنصر تیرویید
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