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ورودیــه

بــا  خانــواده  اســاس   ...
و  تنــد  خیلــی  امــواج 

تبلیغــات  بی رحمانــه ی 
ــزل و  ــار تزل ــی دچ غرب
ــد اســت... بنابراین  تهدی
ــت  ــت و حراس کار حمای
و  خانــواده  بقــای  از 
ــواده، کار  ــت از خان حراس

بســیار مهمــی اســت... 
قضیــه ی  قضیــه،  ایــن 

خیلــی عمیقــی اســت.

متأّســفانه  مــا  جامعــه  ی  در   ...
تََبــع خیلــی از جاهــای دنیــا،  بــه 
شــأن زن شــناخته  نشــده اســت. در 
ــه  ــی  ای ک ــگاه کلّ ــام و در ن ــر اس نظ
اســام دارد، زن همــان اســت کــه 
در ایــن جملــه  ی »اَلِمــرأَُة َریحانَــٌة َو 
ــک  ــل ی ــت؛ مث ــه« اس ــت بَِقهَرمانَ لَیَس
ــت و  ــودش الزم اس ــک گل، وج گل. ی
نگهــداری  اش لوازمــی دارد: َو لَیَســت 
بَِقهَرمانَــه؛ منظــور از قهرمــان، ایــن 
قهرمــان متعــارف مــا نیســت، قهرمــان 
یعنــی کارگــزار؛ یعنــی در واقــع رئیــس 
ــم  ــه خان ــه. این جــوری نیســت ک خدم
در خانــه  ی شــما مســئول خدمتگــزاری 
باشــد، حــاال ولــو به  عنــوان رئیــس 
ــن نیســت. َو لَیَســت  ــه ای خدمــه؛ قضّی
بَِقهَرمانَــه؛ قهرمــان در تعبیــرات عربــی 
ــرب  ــات ع ــِج ادبّی ــات رای و در اصطاح
ــک  ــارت اســت از آن  کســی کــه مل عب

گزیــده ای از بیانات مقــام معظم 
رهبـــری در دیــدار هیأت امنای 
گروه هم اندیشـی تحکیم خانـواده

و  حمــــایـت 
از  حـــــراست 
بقـای خانـواده 
و حـــراست از 
خانــــــواده، 
بسیـــــار  کـار 
اسـت مهمــی 

ــد؛  ــان اداره میکن شــما را برایت
ــام  ــان را انج ــی کارهایت یعن
شــما  وقتــی   می دهــد؛ 
ملکــی  یــک  صاحــب 
ــی  ــک قهرمان ــتید، ی هس
زن  میگویــد  داریــد؛ 
نیســت.  این جــوری 
حــاال شــما ببینید اگــر در 
ــک  ــواده  ای، در ی ــک خان ی
ــن  ــا ای ــه زن ب ــه  ای، ب جامع
چشــم نــگاه بشــود، اّوالً تکریــم 
برخــورد  او،  حرمــت  حفــظ  او، 
ــی  ــائل فراوان ــا او و مس ــز ب ماطفت  آمی
ــب  ــدر موج ــت، چق ــش هس ــه دنبال ک
می شــود کــه زن احســاس امنّیــت 
در  کنــد.  آرامــش  احســاس  کنــد، 
ــرود بیــرون  ــد کــه زن ن اســام نگفته  ان
ــاال  ــت. ح ــن نیس ــًا ای ــد؛ اص کار کن
اینکــه بعضــی از مخالفیــن ایــن گرایش 
بــه  میچســبند  فــوراً  زن،  اســامِی 
اینکــه شــما نصــف نیــروی کار جامعــه 
ــزی  ــن چی ــد، چنی ــل میگذاری را معّط
نیســت؛ کســی نگفتــه کار نکننــد، 
ــد؛  ــد، کار کنن ــد کار کنن ــر می توانن اگ
منتهــا بــا ایــن دیــد کار کننــد، بــا ایــن 
ــا  ــه آنه ــه ب ــد؛ کاری ک ــگاه کار بکنن ن
ــا  ــه ب ــد ک ــود کاری باش ــّول می ش مح
ــودن جــور در بیایــد، متناســب  ریحانه  ب
باشــد و البّتــه مهم تریــن مســئولّیت زن 
هــم کدبانویــی اســت؛ معنــای کدبانویی 
ــن  ــش ای ــت، معنای ــزاری نیس خدمتگ
ــرای  ــواده را ب ــط خان ــه محی ــت ک اس
ــرای همســر یــک محیــط  فرزنــدان و ب
امــن و آرام و مهربانــی می کنــد، بــا 
ــه در  ــی ک ــا عّزت ــودش، ب ــی خ مهربان

خانــه بــرای او فــرض می شــود.
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افــــق

رئیس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد:

آزمایشــگاه ها در ورطه ورشکستـگی هستنــد
ــران گفــت: اگــر آزمایشــگاه های تشــخیص  رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ای
طبــی بــه همیــن روال اداره شــوند بــه ورطــه ورشکســتگی خواهنــد افتاد. علیرضــا زالی 
در  اولیــن همایــش بیــن المللــی آسیب شناســی و طــب آزمایشــگاه از پاتولوژیســت ها 
بــه عنــوان مشــاوران امیــن در بســیاری از مــوارد مبتابــه مســائل آزمایشــگاهی نــام 
ــزل شــده  ــرد و گفــت: متاســفانه بقــای آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی دچــار تزل ب
ــه ورطــه ورشکســتگی  ــا همیــن شــیوه اداره شــوند، ب ــه ای کــه اگــر ب ــه گون اســت ب

ســقوط خواهنــد کــرد. 

زالــی بــر رونــد اصــاح تعرفــه هــای آزمایشــگاهی تاکیــد کــرد و گفــت: تعرفه هــای 
ــه  ــام اینک ــا اع ــدارد. وی ب ــی ن ــور همخوان ــادی کش ــای اقتص ــا واقعیت ه ــود ب موج
ــای  ــاس حمایت ه ــر اس ــی ب ــخیص طب ــای تش ــگاهی ه ــیاری از آزماش ــات بس حی
ــد و  ــوان پرداخــت هزینه هــای آزمایشــگاهی را ندارن ــردم ت بیمــه ای اســت؛ گفــت: م
از همیــن رو الزم اســت بیمــه هــا از تعرفه هــای آزمایشــگاهی حمایــت کننــد. زالــی 

بــا تاکیــد بــر اینکــه مســائل اقتصــادی آزمایشــگاه هــا بایــد حــل شــود، افــزود: متاســفانه جــو نگرانــی و دلزدگــی و همچنیــن 
یــاس بــر آزمایشــگاه               های کشــور حکــم اســت. بــه گفتــه زالــی، در حــال حاضــر بیشــتر آزمایشــگاه هــای بخــش خصوصــی دارای 

مطالبــات معــوق از بیمه هــا هســتند کــه باعــث شــده آنهــا دچــار اســتقراض و مشــکات مالــی عدیــده ای شــوند.

آزمایشگاه های پاتولـــــوژی هنــوز درگیـــر تحــریم ها هستند

مسئول کمیته علمی انجمن علمی آسیب شناسی ایران گفت: 
با وجود توافق برجام، آزمایشگاه های پاتولوژی کشور هنوز درگیر تحریم ها هستند.

مــژگان عســگری  افــزود: آزمایشــگاه هــای پاتولــوژی کشــور از نظــر تجهیــزات و مــواد نیازهایــی دارنــد کــه متاســفانه هنــوز 
برطــرف نشــده اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیــت یکــی دو شــرکت در زمینــه واردات تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاه هــای پاتولوژی 
اظهــار داشــت: ایــن وضعیــت باعــث شــده کــه رقابــت بیــن شــرکت ها بــرای واردات تجهیــزات وجــود نداشــته باشــد و همــه 

آزمایشــگاه ها مجبــور شــوند از همیــن یکــی دو شــرکت واردکننــده خریــد کننــد.

عســگری بــا اشــاره بــه مســئله برجــام افــزود: انتظــار داریــم کــه شــرکت هــای خارجــی وارد شــوند تــا بتوانیــم در زمینــه 
ــم. ــان را برطــرف کنی ــوژی نیازهــای خودم ــواد آزمایشــگاه های پاتول ــزات و م تجهی

وی بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در مســیر آزمایشــگاه هــای پاتولــوژی وجــود دارد، گفــت: موضــوع تجهیــزات و مــواد، بیمه هــا 
و تعرفه هــا باعــث شــده کــه دســت ایــن دســته از آزمایشــگاه هــا بــرای پیشــرفت بســته باشــد.

مســئول کمیتــه علمــی انجمــن علمــی آسیب شناســی ایــران در ارتبــاط بــا اینکــه نمونــه هایــی بــرای تشــخیص بــه خــارج 
از کشــور ارســال مــی شــود، گفــت: تنهــا بــرای بعضــی از آزمایشــگاه هــای ژنتیــک و بیمــاری هــای خیلــی پیشــرفته نمونه هــا 
بــه خــارج از کشــور ارســال می شــود، ولــی بــا وجــود همــه مشــکاتی کــه آزمایشــگاه های پاتولــوژی کشــور دارنــد ایــن قبیــل 

آزمایشــگاه ها در یکــی دو آزمایشــگاه خیلــی پیشــرفته کشــور انجــام می شــود.
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رویـــداد

ــا  ــتار بـ ــن روز پرسـ جشـ
حضـــور تولیـــت معـــزز 
آســـتان قـــدس رضـــوی 
در بیمارســـتان رضـــوی 

ــد. ــزار شـ برگـ

مدیرعامـــل  مراســـم،  ایـــن  در 
ـــل  ـــن تجلی ـــوی، ضم ـــتان رض بیمارس
ــتاری  ــت: پرسـ ــتار گفـ ــام پرسـ مقـ
شـــغلی اســـت کـــه بـــه لحـــاظ 

روحـــی نیـــز اثـــرات زیـــادی را روی فـــرد می گـــذارد؛ پرســـتار روح و روانـــش 
دچـــار اصطـــکاک می شـــود و بـــا ایـــن وجـــود بایـــد بـــا انـــرژی و گشـــاده رویی 

پاســـخ گوی نیـــاز بیمـــاران باشـــد.
ـــاغل در بخـــش  ـــنل ش ـــه پرس ـــه کلی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــلطانی ب ـــم س ـــر قاس دکت
ـــی  ـــن اصطـــکاک روحـــی و روان ـــر ای ـــد؛ درگی ـــا بیمـــار ســـر و کار دارن ـــان کـــه ب درم
ـــل  ـــادی قاب ـــاک م ـــا م ـــراد ب ـــن اف ـــات ای ـــت خدم ـــدر و قیم ـــت: ق ـــتند؛ گف هس

ـــت.  ـــران نیس ـــنجش و جب س
ـــه  ـــی ک ـــت: کس ـــد و گف ـــه خوان ـــق و عاق ـــر عش ـــغلی سراس ـــتاری را ش وی پرس
ـــن  ـــد در ای ـــوان نمی توان ـــچ عن ـــه هی ـــد ب ـــردم نباش ـــه م ـــردن ب ـــت ک ـــق خدم عاش

ـــاورد. ـــدس دوام بی ـــه مق حرف

جشن روز پرستار در بیمارستـان رضـوی برگزار شد
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تولیت آستان قدس رضوی:

مشهــد می توانــد به قطــب پزشــکی منطقــه تبدیل شود

ـــه  ـــه ب ـــت را دارد ک ـــن ظرفی ـــهد ای مش
قطـــب ســـامت، بهداشـــت و درمـــان 
منطقـــه تبدیـــل شـــود، دانشـــگاه ها، 
بیمارســـتان های متعـــدد، پزشـــکان 
متعهـــد  پرســـتاران  و  متخصـــص 
در کنـــار بـــارگاه مقـــدس رضـــوی 
ــد  ــه می توانـ ــت کـ ــی اسـ ظرفیت هایـ
ـــی  ـــوان آرمان ـــه  عن ـــه ب ـــر را ن ـــن ام ای
دســـت نایافتنـــی بلکـــه افقـــی قابـــل 

دســـترس، محقـــق کنـــد.

ــوی  ــدس رضـ ــتان قـ ــت آسـ تولیـ
جایـــگاه  اهمیـــت  بـــه  ادامـــه  در 
ــی  ــوی خداخواهـ ــی در پرتـ دگرخواهـ
ـــق  ـــه توفی ـــان اینک ـــا بی ـــرد و ب اشـــاره ک
گره گشـــایی از زندگـــی دیگـــران از 
ــت،  ــان اسـ ــه انسـ ــی بـ ــات الهـ عنایـ
گفـــت: شـــیوه مـــردم داری در نظـــام 
ـــی  ـــا نظـــام مدیریت ـــت اســـامی ب مدیری
ــروز اوج  ــت؛ امـ ــاوت اسـ ــی متفـ غربـ

دکتـــر ســـلطانی ضمـــن تبریـــک میـــاد حضـــرت زینـــب کبـــری)س(، روز 
ـــاش و ســـعی  ـــام ت ـــرد: تم ـــان ک ـــاب اســـامی، بی ـــروزی انق ـــالگرد پی پرســـتار و س
ـــران  ـــریف ای ـــت ش ـــه مل ـــی را ب ـــات درمان ـــن خدم ـــه بهتری ـــت ک ـــن اس ـــا در ای م
ـــات  ـــی از زحم ـــی و قدرشناس ـــایه ی قدردان ـــز در س ـــر ج ـــن ام ـــم و ای ـــه کنی ارائ

ـــد. ـــد ش ـــر نخواه ـــتاران میس ـــژه پرس ـــه وی ـــی ب ـــان و کادر درمان کارکن
ـــی  ـــز درمان ـــه مراک ـــدادی از پرســـتاران نمون ـــن مراســـم از تع ـــی اســـت در ای گفتن

ــداء  ــا اهـ ــوی بـ ــدس رضـ ــتان قـ آسـ
ــر  ــه و گل تقدیـ ــپاس، هدیـ ــوح سـ لـ
شـــد و ســـه بخـــش جدیـــد شـــامل 
 CCU و VIP ،ـــنتی ـــب س ـــک ط کلینی
ـــایش  ـــوی گش ـــتان رض ـــد بیمارس جدی

یافـــت.

ـــه  ـــی و زمین ـــهد توانای ـــت: مش ـــوی گف ـــدس رض ـــتان ق ـــت آس تولی
ـــه را دارد. ـــکی منطق ـــب پزش ـــه قط ـــدن ب ـــل ش تبدی

ـــن  ـــاه در آیی ـــن م ـــنبه 16 بهم ـــه خراســـان ش ـــی حـــوزه علمی عضـــو شـــورای عال
گرامیداشـــت پرســـتاران حریـــم قـــدس رضـــوی کـــه بـــه مناســـب روز پرســـتار 
ـــوق  ـــتان ف ـــای بیمارس ـــاالر همایش ه ـــری)س( در ت ـــب کب ـــرت زین و والدت حض
ـــس  ـــران پ ـــی ای ـــات علم ـــه توفیق ـــاره ب ـــا اش ـــد، ب ـــزار ش ـــوی برگ ـــی رض تخصص
از انقـــاب اســـامی خاطرنشـــان کـــرد: پـــس از انقـــاب اســـامی موفقیت هـــا و 
پیشـــرفت های بزرگـــی در حوزه هـــای علـــوم و تکنولـــوژی، افزایـــش تحصیـــات 
عالیـــه، تربیـــت پزشـــکان، پرســـتاران و کادر پزشـــکی و بهبـــود ارتبـــاط و دسترســـی 

ـــت. ـــاده اس ـــاق افت ـــور اتف ـــی در کش ـــتی و درمان ـــات بهداش ـــه خدم ـــردم ب م

وی ادامـــه داد: پیشـــرفت های دارویـــی و کشـــف و تولیـــد داروهـــای جدیـــد، 
ـــود  ـــی، بهب ـــد درمان ـــای جدی ـــکی و روش ه ـــای پزش ـــوزه تخصص ه ـــرفت در ح پیش
وضعیـــت درمانـــی جامعـــه، تاســـیس و گســـترش مراکـــز علمـــی و درمانـــی از 
ـــه پزشـــکی در کشـــور  ـــس از انقـــاب اســـامی در زمین دســـتاوردهایی اســـت کـــه پ

ـــت. ـــده اس ـــل ش حاص

ــس  ــال های پـ ــکی در سـ ــرفت های پزشـ ــه پیشـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
از انقـــاب اســـامی در کشـــور بســـیار چشـــمگیر بـــوده اســـت، عنـــوان کـــرد: 
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اصـــول مدیریـــت غربـــی مشـــتری 
مـــداری اســـت، امـــا در مدیریـــت 
ـــت  ـــت و دوس ـــخن از محب ـــامی س اس
داشـــتن مـــردم مطـــرح می شـــود.

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس 
ـــه در  ـــان اینک ـــا بی ـــری ب ـــرگان رهب خب
ـــش  ـــد پی ـــرد بای ـــامی، ف ـــازمان اس س
از هـــر چیـــز خـــود را در محضـــر 
پـــروردگار و پاســـخگو بـــه او بدانـــد، 
ـــم  ـــن، تکری ـــت نوی ـــرد: مدیری ـــوان ک عن
ــد،  ــرح می کنـ ــوع را مطـ ــاب رجـ اربـ
امـــا مدیریـــت اســـامی عاقـــه و 
ـــرح  ـــردم را مط ـــه م ـــبت ب ـــت نس محب
می کنـــد و راه رســـیدن بـــه خداونـــد 
را گره گشـــایی از زندگـــی دیگـــران 

می دانـــد.

اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
ــر از  ــی کارآمدتـ ــام کنترلـ ــچ نظـ هیـ
خودکنترلـــی نیســـت، اضافـــه کـــرد: 
ـــه  ـــت ک ـــن معناس ـــی بدی ـــود کنترل خ
ــواره در خلـــوت و جلـــوت،  فـــرد همـ
ـــال  ـــر اعم ـــر ب ـــال را ناظ ـــد متع خداون
و کـــردار خـــود بدانـــد، قانـــون مـــدار 

ــد. ــف نکنـ ــد و تخلـ باشـ

عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبـــری در فـــراز دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه دالیـــل 
نامگـــذاری میـــاد حضـــرت زینـــب)س( بـــه روز پرســـتار اشـــاره و ابـــراز کـــرد: 
ـــده  ـــذاری ش ـــتار نامگ ـــر روز پرس ـــن خاط ـــه ای ـــب)س( ب ـــرت زین روز والدت حض
ـــی  ـــی و دگرخواه ـــر، دلدادگ ـــتند و صب ـــا هس ـــه خوبی ه ـــوه هم ـــان جل ـــه ایش ک
در پرتـــوی خداخواهـــی را می تـــوان در رفتـــار ایشـــان مشـــاهده کـــرد و الگـــو 
ـــم در  ـــای عال ـــه خوبی ه ـــه هم ـــتاری بلک ـــای پرس ـــا جلوه ه ـــه  تنه ـــا ن ـــرارداد، ام ق

ـــت. ـــی اس ـــان متجل ایش

ـــوی عاشـــورا  ـــادی از مدنیـــت اســـامی در پرت ـــه اینکـــه ســـهم زی ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــری دارد و  ـــدن بش ـــه تم ـــتی ب ـــگاه اومانیس ـــرب ن ـــت: غ ـــت، گف ـــه اس ـــکل گرفت ش
ـــدس  ـــتان ق ـــت.تولیت آس ـــام اس ـــانی اس ـــت انس ـــگاه کرام ـــل ن ـــگاه در مقاب ـــن ن ای
ـــرا  ـــتند، زی ـــب)س( هس ـــرت زین ـــتاری حض ـــوی پرس ـــرد: الگ ـــح ک ـــوی تصری رض
ـــار توجـــه داشـــته باشـــند، روح، جـــان  و دل  ـــه جســـم بیم ـــه ب ـــل از اینک ایشـــان قب

او را آرامـــش می بخشـــیدند.

ـــه  ـــه ارائ ـــر ب ـــوی منحص ـــی رض ـــوق تخصص ـــتان ف ـــه بیمارس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــتان  ـــئون بیمارس ـــام ش ـــرد: تم ـــار ک ـــت، اظه ـــکی نیس ـــی پزش ـــات تخصص خدم
ـــد  ـــا تاکی ـــد.وی ب ـــوی باش ـــیره رض ـــامی و س ـــاق اس ـــه از اخ ـــد برگفت ـــوی بای رض
ـــب از ارکان  ـــتاری مناس ـــب و پرس ـــان متناس ـــخیص، درم ـــت در تش ـــه دق ـــر اینک ب
ـــر  ـــان ب ـــر مراحـــل درم ـــان و نظـــارت ب ـــرد: اجـــرای درم ـــوان ک ـــان هســـتند، عن درم
ـــد،  ـــک می کنن ـــان کم ـــه در درم ـــانی ک ـــه کس ـــت و مجموع ـــتاران اس ـــده پرس عه

ـــود. ـــه نش ـــاران اضاف ـــای بیم ـــه درده ـــد دردی ب ـــعی کنن ـــد س بای

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی در پایـان بـا اشـاره بـه اهمیـت تخصـص و بـه روز 
بـودن کادر درمانـی، گفـت: بایـد بین موسسـات درمانی آسـتان قدس رضـوی حلقه 
اتصـال ایجـاد و ارتباط معناداری بین شـرکت های داروسـازی، دانشـگاه امـام رضا)ع( 

و مراکـزی درمانـی ایجـاد شـود تـا عرصه علمـی و اجرایی پیوند داشـته باشـند.

ـــوند و  ـــوب می ش ـــی محس ـــراد کادر درمان ـــن اف ـــره تاثیرگذارتری ـــتاران در زم پرس
ـــش  ـــاران نق ـــان بیم ـــود و درم ـــد بهب ـــان در رون ـــوی آن ـــده از س ـــه ش ـــات ارائ خدم

ــدی دارد.  کلیـ

رشــد آمـــار ارائــه
خدمـــات  درمـانی
در بیمارستان رضـوی

مدیرپرســـتاری بیمارســـتان رضـــوی در مراســـم بزرگداشـــت روز پرســـتار، از رشـــد آمـــار ارائـــه خدمـــات 
ـــر داد. ـــل خب ـــه مـــدت مشـــابه ســـال قب ـــن بیمارســـتان طـــی ســـال جـــاری نســـبت ب ـــی در ای درمان

مهســـا ابریشـــمی در ایـــن مراســـم 
ـــمند  ـــات ارزش ـــه خدم ـــاره ب ـــن اش ضم
گفـــت:  جامعـــه  در  پرســـتاران 
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ـــرت  ـــامی و والدت حض ـــاب اس ـــر انق ـــه فج ـــام اهلل ده ـــک ای ـــن تبری وی ضم
ـــد  ـــه تاکی ـــتاران در جامع ـــه پرس ـــه زینب گون ـــت روحی ـــر تقوی ـــری)س( ب ـــب کب زین
ـــوی  ـــتان رض ـــده در بیمارس ـــه ش ـــی ارائ ـــات درمان ـــد خدم ـــوص رش ـــرد و در خص ک
ـــال  ـــاه س ـــتان در 12 م ـــغال تخـــت در بیمارس ـــب اش ـــت: ضری ـــاری، گف ـــال ج در س
ـــال  ـــه امس ـــی 10 ماه ـــوده و ط ـــد ب ـــدود 52 درص ـــن ح ـــور میانگی ـــه ط ـــل ب قب
ـــش  ـــه افزای ـــمی ب ـــیده است.ابریش ـــن رس ـــور میانگی ـــه ط ـــد ب ـــدود 60 درص ـــه ح ب
ـــم  ـــن رق ـــته ای ـــال گذش ـــزود: در س ـــرد و اف ـــاره ک ـــز اش ـــت نی ـــردش تخ ـــد گ درص
ـــه 7/5  ـــاه ب ـــی 10 م ـــال ط ـــوده و امس ـــاه ب ـــی 12 م ـــن 6/28 ط ـــور میانگی ـــه ط ب

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــاء پی ـــد ارتق درص
ــاران  ــدی بیمـ ــنجی رضایتمنـ ــد در نظرسـ ــازی روش جدیـ ــه پیاده سـ وی بـ
ـــارت  ـــه عب ـــا ب ـــاران و ی ـــدی بیم ـــطح رضایتمن ـــاء س ـــت: ارتق ـــرد و گف ـــاره ک اش
کلی تـــر مراجعـــه کننـــدگان یکـــی از اهـــداف اصلـــی بیمارســـتان رضـــوی در 
ــتا  ــن راسـ ــده در ایـ ــعی شـ ــال های پیـــش رو اســـت و سـ ــاری و سـ ــال جـ سـ
ـــف و  ـــاط ضع ـــع نق ـــه رف ـــبت ب ـــدگان نس ـــر مراجعه کنن ـــق نظ ـــنجش دقی ـــا س ب
رشـــد و ارتقـــاء توانمندی هـــا برنامه ریـــزی شـــود. در حـــال حاضـــر 71 درصـــد 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد و ای ـــل دارن ـــت کام ـــده رضای ـــه ش ـــات ارائ ـــان از خدم مراجع
ـــای  ـــی ماه ه ـــان ط ـــدی مراجع ـــزان رضایتمن ـــمگیر می ـــد چش ـــا از رش ـــه آماره ک

اخیـــر حکایـــت دارد.
ــر  ــروه فجـ ــکیل گـ ــه از تشـ ــوی در ادامـ ــتان رضـ ــتاری بیمارسـ ــر پرسـ مدیـ

پرســـتاران خبـــر داد و گفـــت: قبـــل 
ــه  ــز ارائـ ــروه نیـ ــن گـ ــکیل ایـ از تشـ
خدمـــات درمانـــی بـــه زائـــران پیـــاده 
امـــام رضـــا)ع( بـــه صـــورت رایـــگان 
توســـط کادر پزشـــکی و پرســـتاری 
ــاوه  ــده و عـ ــام شـ ــتان انجـ بیمارسـ
ــروه  ــورد، تشـــکیل گـ ــر ایـــن 2 مـ بـ
امدادرســـانی تخصصـــی جهـــت ارائـــه 
ـــی از ســـوی بیمارســـتان  خدمـــات درمان
ـــیه  ـــروم و حاش ـــق مح ـــوی در مناط رض
شـــهر نیـــز در دســـتور کار قـــرار دارد.

گفتنی است در این مراسم که 
تولیت معزز آستان قدس رضوی 
نیز حضور داشت؛ از تعدادی از 
پرستاران نمونه مجموعه های 
درمانی آستان قدس رضوی 

تقدیر شد و در ادامه بخش های 
 VIP و ICU ، کلینیک طب سنتی
جدید بیمارستــــان رضــوی 

گشایش یافت.

رشــد آمـــار ارائــه
خدمـــات  درمـانی
در بیمارستان رضـوی



هم
جد

 ه
ره

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

8

ر شـــد برگزا بیمارســـتان رضوی  در  روپا  انجمن  CTO ا رئیس  آمـــوزش  CTO با حضور  کارگاه 

کارگاه آموزش پیشرفته ی 
بازکردن انسداد عروق مزمن 

کرونر یا CTO با حضور 
رئیس انجمن CTO اروپا در 

بیمارستان رضوی برگزار شد.

ـــن  ـــس انجم ـــی، رئی ـــور گاالس پروفس
CTO اروپـــا در حاشـــیه برگـــزاری 
ایـــن کارگاه گفـــت: CTO یکـــی از 
پیشـــرفته ترین روش هـــای بالـــون و 
اســـتنت گذاری اســـت و معمـــوال بـــر 
ــن  ــداد مزمـ ــه انسـ ــی کـ روی بیمارانـ
ـــابقه  ـــا س ـــته و ی ـــری داش ـــروق کرون ع
ـــتند و  ـــاز داش ـــب ب ـــی قل ـــل جراح عم
همچنـــان بـــا انســـداد مزمـــن عـــروق 

ــود. ــام می شـ ــتند؛ انجـ ــه هسـ مواجـ

عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه 
بـــا  ایتالیـــا،   )Catania( کاتانیـــا 
ــاری  ــال جـ ــه از سـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
بـــا بیمارســـتان رضـــوی همـــکاری 
رضـــوی  بیمارســـتان  افـــزود:  دارد؛ 
تجهیـــزات و امکانـــات الزم و کافـــی را 
ـــت  ـــا دارا اس ـــن عمل ه ـــام ای ـــرای انج ب
ـــا  ـــه ت ـــر س ـــب ه ـــت مناس ـــا مدیری و ب
ـــی کـــه از روش  هـــای  ـــاه بیماران شـــش م
ـــری  ـــروق کرون ـــدن ع ـــرای بازش ـــر ب دیگ
ـــه  ـــرای CTO ب ـــد را ب ـــواب نگرفته ان ج
ـــبختانه  ـــد و خوش ـــی می کنن ـــن معرف م
ـــرای  ـــده ب ـــام ش ـــل انج ـــون عم ـــا کن ت
تمامـــی بیمـــاران از جملـــه چهـــار 

ـــرار  ـــروز تحـــت عمـــل ق بیمـــاری کـــه ام
گرفتنـــد؛ موفقیت آمیـــز بـــوده اســـت.

مغتنمی  CTO   فرصت  ـــی   آموزش کارگاه  برگزاری 
فراهم می کند یرانی  ا ـــتر متخصصان  بیش ـــب مهارت  برای کس

متخصص قلب و عروق 
بیمارستان رضوی، برگزاری 

کارگاه آموزشی CTO را 
فرصت مغتنمی برای کسب 
مهارت بیشتر متخصصان 

ایرانی دانست.

ـــاره  ـــا اش ـــدی ب ـــانه محم ـــر افس دکت
ـــه آنژیوپاســـتی CTO روشـــی  ـــه اینک ب
ـــزات  ـــد تجهی ـــه نیازمن خاصـــی اســـت ک
ـــه  و  ـــده و تجرب ـــک پیچی ـــاص، تکنی خ
مهـــارت متخصـــص مربوطـــه اســـت؛ 
ـــار  ـــه در کن ـــل ک ـــه عام ـــن س ـــت: ای گف
ـــان  ـــن روش درم ـــود؛ ای ـــع ش ـــم جم ه
فوق العـــاده ای بـــرای بیمـــار محســـوب 

می شـــود.

ــتر در  ــن روش بیشـ ــزود: ایـ وی افـ
ـــروق  ـــن ع ـــداد مزم ـــه انس ـــی ک بیماران
کرونـــری دارنـــد؛ اســـتفاده می شـــود و 
ـــت  ـــوراد موفقی ـــد م ـــا 95 درص در 90 ت
آمیـــز بـــوده و ضمـــن کم عارضـــه 
بـــودن، تجربـــه یـــک زندگـــی ســـالم 
و بـــدون درد را بـــرای بیمارانـــی کـــه 

ســـال ها بـــا دردهـــای مزمـــن ناشـــی 
ــرو  از گرفتگـــی عـــروق کرونـــری روبـ

بوده انـــد؛ فراهـــم می کنـــد.

اینترویشـــنال  فلوشـــیپ  ایـــن 
 CTO کاردیولـــوژی گفـــت: عمـــل
عملـــی ســـنگینی اســـت و2 تـــا ســـه 
ســـاعت زمـــان می بـــرد؛ معمـــوال 
ـــی آســـان نیســـت  ـــه رگ اصل رســـیدن ب
بـــه ویـــژه کـــه بایـــد از شـــریان های 
ـــل  ـــه مح ـــا ب ـــود ت ـــتفاده ش ـــی اس فرع
ـــه  ـــه تجرب ـــن ب ـــیم و ای ـــر برس ـــورد نظ م
ـــادی  و مهـــارت متخصـــص وابســـتگی زی

دارد.

ـــوی را در  ـــتان رض ـــدام بیمارس وی اق
برگـــزاری ایـــن کارگاه هـــای آموزشـــی 
ــا  ــه تـ ــر سـ ــاوب هـ ــور متنـ ــه طـ بـ
شـــش مـــاه یکبـــار مثبـــت ارزیابـــی 
ـــاره  ـــه اش ـــور ک ـــت: همان ط ـــرد و گف ک
ـــه  ـــه تجرب ـــن روش ب ـــت ای ـــردم موفقی ک
ـــتگی دارد از  ـــص وابس ـــارت متخص و مه
ـــرو حضـــور متخصصـــان برجســـته ای  این
چـــون پروفســـور گاالســـی و انجـــام ایـــن 

ـــا  ـــه عمدت ـــی ک ـــر روی بیماران ـــل ب عم
بیمارانـــی بوده انـــد کـــه از روش هـــای 
ـــی  ـــه عبارت ـــه و ب ـــواب نگرفت ـــر ج دیگ
محســـوب  ســـخت  مـــوارد  جـــزو 
می شـــوند؛ فرصـــت بســـیار مناســـبی 
بـــرای کســـب مهـــارت و تجربـــه 
ـــور  ـــروق در کش ـــب و ع ـــان قل متخصص

فراهـــم کـــرده اســـت.
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مدیرعامــل بیمارســتان 
رضــوی در حاشیــه 
برگــزاری کارگــاه  

 CTO آموزشـــی پیشــرفته
و انجام عمـــل های تـــاوی 

در این بیمارستــان گفت:
سیاســت کلی بیمارستـان 
رضــوی حــرکت به سمت 

ارائه خدمات درمــانی 
نویــن و پیشرفتــه است.

ـــاره  ـــا اش ـــلطانی، ب ـــم س ـــر قاس دکت
بـــه ســـرمایه گذاری وســـیعی کـــه 
آســـتان قـــدس رضـــوی در ایـــن 
بیمارســـتان از منظـــر تجهیـــزات و 
ـــا  ـــت: ب ـــات اناجـــام داده اســـت؛ گف امکان
ـــه  ـــی ک ـــزات و امکانات ـــه تجهی ـــه ب توج
فراهـــم شـــده؛ ســـعی کرده ایـــم بـــه 
ـــن  ـــی را در ای ـــا درمان ـــن روش ه روزتری
بیمارســـتان ارائـــه کنیـــم تـــا مـــردم 

نیـــز بهـــره بیشـــتری ببرنـــد.

دکتـــر ســـلطانی افـــزود: بـــر ایـــن 
ـــات  ـــه خدم ـــوص ارائ ـــاس و در خص اس
ـــان  ـــه درم ـــرفته در عرص ـــی پیش درمان
بیماری هـــای قلـــب و عـــروق بـــا 
کشـــورهای  دانشـــگاهی  مراکـــز 
اروپایـــی چـــون ایتالیـــا و آلمـــان 
درنهایـــت  و  مذاکـــره شـــدیم  وارد 
ـــری  ـــک س ـــزی ی ـــرح ری ـــه ط ـــدام ب اق
اعمـــال جراحـــی کردیـــم کـــه اگـــر 
چـــه در کشـــور انجـــام می شـــود 
ــام ایـــن  ــارت انجـ ــا دانـــش و مهـ امـ
ــا در  ــه عمدتـ ــی کـ ــات درمانـ اقدامـ
اینترویشـــنال  عمل هـــای  زمینـــه 
ــه  ــور کـ ــوز آن طـ ــت؛ هنـ ــب اسـ قلـ
بایـــد بومـــی نشـــده و نیازمنـــد ایـــن 
هســـتیم کـــه بـــا تعامـــل بیشـــتر بـــا 
متخصصـــان اروپایـــی و آمریکایـــی 
بتوانیـــم اســـتفاده از ایـــن روش هـــا را 

ــیم. ــعه ببخشـ ــور توسـ در کشـ

در   CTO عمـــل  انجـــام  از  وی 
ـــزود:  ـــر داد و اف ـــتان رضـــوی خب بیمارس
هـــر ســـه تـــا شـــش مـــاه یک بـــار و 

بـــرای بیمارانـــی کـــه انســـداد مزمـــن 
عـــروق کرونـــری دارنـــد کـــه بـــا 
روش هـــای معمـــول ایـــن انســـداد 
کارگاه هـــای  در  نشـــده  برطـــرف 
ـــان  ـــارکت متخصص ـــا مش ـــی و ب آموزش
مجـــرِب اروپایـــی چـــون پروفســـور 
ــر بـــه  گاالســـی کـــه در حـــال حاضـ
عنـــوان رئیـــس انجمـــن CTO اروپـــا 
فعـــال اســـت؛ ایـــن روش درمانـــی 
ــود و روز  ــام می شـ ــاران انجـ روی بیمـ
ـــا  ـــل CTO ب ـــورد عم ـــه م ـــته س گذش

ــد. ــام شـ ــت انجـ موفقیـ

ـــهرام  ـــور دکترش ـــا حض ـــم ب ـــروز ه ام
ــان و  ــن آلمـ ــگاه آخـ ــی از دانشـ لطفـ
ـــتری  ـــر محمودشبس ـــت دکت ـــه مدیری ب
2عمـــل تـــاوی انجـــام شـــد کـــه 
ــه  ــت بـ ــا موفقیـ ــورد بـ ــتین مـ نخسـ

اتمـــام رســـید.

ــل  ــه عمـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــی و  ــل غیرتهاجمـ ــک عمـ ــاوی یـ تـ
عمـــل  بـــه  نســـبت  کم عارضه تـــر 
ــت:  ــت؛ گفـ ــاز اسـ ــب بـ ــی قلـ جراحـ
ــه روش  ــورت بـ ــه آئـ ــض دریچـ تعویـ
ــه ای  ــه روش پرهزینـ ــر چـ ــاوی اگـ تـ
اســـت امـــا در بیمارانـــی کـــه ســـابقه 
عمـــل جراحـــی قلـــب بـــاز داشـــتند؛ 
دیابتـــی هســـتند و بـــه طـــور کلـــی 
ریســـک انجـــام عمـــل قلـــب بـــاز در 
ـــیار  ـــاوی روش بس ـــت ت ـــاال اس ـــا ب آن ه

ــود. ــد بـ مناســـبی خواهـ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــلطانی بـ ــر سـ دکتـ
روش  هـــای  روزافـــزون  توســـعه 
درمان هـــای  در  اینترویشـــنال 
ـــاوی  ـــت: در ت ـــی گف ـــای قلب بیماری ه
کـــه در حقیقـــت کارگـــذاری دریچـــه 
ــورال  ــریان فمـ ــق شـ ــورت از طریـ آئـ
اســـت؛ بیمـــار بـــا حداقـــل بیهوشـــی 
ــده و  ــان شـ ــم درمـ ــل تهاجـ و حداقـ
ـــتری  ـــدت بس ـــول م ـــه ط ـــن اینک ضم
وی کاهـــش پیـــدا مـــی کنـــد؛ رونـــد 
ــد  ــریع تر خواهـ ــز سـ ــودی اش نیـ بهبـ

بـــود.

ـــی  ـــم بیهوش ـــتی تی ـــه سرپرس وی ک
برنامه ریـــزی  تـــاوی  عمـــل   2 در 
شـــده در بیمارســـتان رضـــوی را عهـــده 
ـــن  ـــود؛ در خصـــوص بیهوشـــی حی دار ب
ـــی  ـــوال جراح ـــت: اص ـــاوی گف ـــل ت عم
قلـــب نیازمنـــد متخصـــص بیهوشـــی 
ـــرده  ـــب کار ک ـــه قل ـــه در زمین ـــت ک اس

ـــد. باش

ـــت  ـــن اس ـــئله ای ـــاوی مس در روش ت
ـــد خیلـــی دقیـــق کنتـــرل  کـــه فشـــار بای
ـــن  ـــار پایی ـــر فش ـــا اگ ـــون مث ـــود چ ش
بیایـــد عـــوارض مغـــزی و کلیـــوی 
ایجـــاد می  کنـــد و اگـــر از حـــدی 
باالتـــر رود ممکـــن اســـت روی قلـــب 
ـــه  ـــود ک ـــث ش ـــی باع ـــذارد و حت ـــر بگ اث
دریچـــه تحـــت تاثیـــر فشـــار بـــاالی 
ـــده و  ـــب نش ـــه و نص ـــرار گرفت ـــون ق خ

یـــا درســـت کار گذاشـــته نشـــود.

ـــن  ـــم بیهوشـــی موظـــف اســـت حی تی
ــار  ــاص فشـ ــای خـ ــا داروهـ ــل بـ عمـ
ـــورادی  ـــرده و در م ـــرل ک ـــار را کنت بیم
کـــه خونریـــزی اتفـــاق می افتـــد نیـــز 

اقدامـــات الزم را انجـــام دهـــد.

نـــوع  ایـــن  در  اینکـــه  ضمـــن 
عمل هـــا هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت 
ـــه  ـــل ب ـــنال تبدی ـــل اینترویش ـــه عم ک
عمـــل قلـــب بـــاز شـــود لـــذا کنتـــرل 
ــژه ای  ــیت ویـ ــز از حساسـ ــه چیـ همـ

ــت. ــوردار اسـ برخـ

بیمارســـتان رضوی در  و عروق  بیماری های قلب  درمـــان  در  پیشـــرفته  و  نوین  رائه خدمات  ا
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انجام شـــد با موفقیت  بیمارســـتان رضوی  در  بیمار   2 برای  تاوی  پیشـــرفته  عمل 

رئیس بخش قلب و جراحی 
قلب بیمارستان رضوی 

از انجام موفقیت آمیز عمل 
پیشرفته تاوی برای 2 بیمار 

در این بیمارستان خبر داد.

دکتــر محمــود شبســتری افــزود: 
دو بیمــار 82 ســال و 85 ســاله کــه 
ریســک جراحــی قلــب بــاز در آنهــا بــاال 
بــود و بیماری هــای زمینــه ای دیگــر 
نیــز داشــتند؛ تحــت عمــل تــاوی قــرار 

ــد. گرفتن

ــرفته  ــل پیش ــن عم ــزود: در ای وی اف
ــاز از  ــب ب ــی قل ــه جراح ــاز ب ــدون نی ب
طریــق پوســت و شــریان محیطــی 
نصــب  بیمــار  آئــورت  روی  دریچــه 

می شود.

ایــن  گفــت:  شبســتری  دکتــر 
ــرب  ــای مج ــم ه ــک تی ــه کم ــل ب عم
اینترویشــنال قلــب، جراحــی قلــب، 
و  اکوکاردیوگرافــی  قلــب،  بیهوشــی 
رضــوی  بیمارســتان  تصویربــرداری 

انجــام شــد.

بیمارســتان  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــتان  ــای آس ــی حمایت ه ــوی در پ رض
قــدس رضــوی در مســیری حرکــت 
می کنــد کــه در آینــده ای نزدیــک 
محســوب  کشــور  ســامت  قطــب 
ــم  ــق و چش ــن اف ــا ای ــد. ب ــد ش خواه
انــداز اســتفاده از روش هــای جدیــد 
و  تخصصــی  رشــته های  در  درمانــی 

فــوق تخصصــی بــه ویــژه جراحــی قلــب 
و عــروق در بیمارســتان رضــوی در زمره 

اســت. اولویت هــا 

بماند ـــد عقب  نبای یران  ا
فراگیر خواهد شد ـــرعت  به س تاوی  روش  ز  ا استفاده 

یک جراح قلب از دانشگاه 
آخن آلمان گفت: استفاده از 
روش تاوی برای تعویض 
دریچه آئورت قلب روز به 

روز گسترش می یابد و ایران 
نباید از بهره گیری از این 

روش عقب بماند در حالی که 
ایران متاسفانه در خصوص 

بهره گیری از روش های 
اینترویشنال هنوز نتوانسته 
به جایگاه مناسب خود دست 

پیدا کند.

ــوص  ــی در خص ــهرام لطف ــر ش دکت
تــاوی  افــزود: در عمــل  ایــن روش، 
دریچــه روی دریچــه خــود مریــض 
ــردن  ــاز ک ــدون ب ــود و ب ــه می ش تعبی
قفســه ســینه از طریــق شــریان فمــورال 
پــا وارد شــده و دریچــه را روی قلــب کار 

ــم. ــی گذاری م

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روش از 
ــش در کشــورهای  ــال پی ــدود 10 س ح
ــوان  ــه عن ــان ب ــژه آلم ــه وی ــی ب اروپای
ــا  ــاران ب ــرای بیم ــوم ب ــک روش مرس ی

ــاز(  ــب ب ــل قل ــرای عم ــاال )ب ــک ب ریس
انجــام می شــود؛ گفــت: در حــال حاضــر 
دو ســوم عمل هــای مربــوط بــه دریچــه 
آئــورت در کشــور آلمــان از طریــق تاوی 

ــود.  ــام می ش انج

وی جایــگاه ایــران را در خصــوص 
ــری از روش هــای اینترویشــناِل  بهره گی
ــه  ــب و بیماری هــای قلبــی ب ــان قل درم
ــری از روش  ــوص بهره گی ــژه در خص وی
هایــی چــون تــاوی مناســب ندانســت و 
گفــت: در کشــور کوچکــی مثــل لبنــان 
کــه جمعیتــی خیلــی کمتــری نســبت 
بــه ایــران دارنــد در برخــی مراکــز 
درمانــی هفتــه ای یــک بــار تــاوی انجام 
ــل  ــن عم ــران ای ــا در ای ــود. ام ــی ش م
ــوری  ــه ط ــده ب ــام ش ــم انج ــی ک خیل
کــه در شــهر بزرگــی چــون مشــهد یــک 
ــاوی  ــا دو مــورد قبــل از ایــن عمــل ت ی

انجــام شــده اســت.

وی بــه گســترش روزافــزون اســتفاده 
از روش تــاوی اشــاره کــرد و افــزود: 
ــک  ــده ای نزدی ــید در آین ــن باش مطمئ
بــا توجــه بــه عــوارض کــم ایــن عمــل و 
همین طــور کوتــاه بــودن دوره بهبــودی 

بیمــار ایــن روش بــرای بیمــاران بــا 
ــام  ــز انج ــن نی ــط و پایی ــک متوس ریس
خواهــد شــد و حتــی بــرای دریچــه 
میتــرال نیــز اســتفاده از ایــن روش 

ــد. ــد ش ــردری خواه کارب

دکتــر لطفــی بــه هزینــه بــاالی 
ــاوی نیــز اشــاره کــرد و گفــت:  عمــل ت
مشــکلی اصلــی در گســترش ایــن روِش 
غیرتهاجمــی هزینه هــا بــاالی آن اســت 
در آلمــان هــم همیــن طــور اســت ایــن 
ــر  ــت براب ــا هش ــت ت ــدود هف ــل ح عم
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ــه در  ــاز هزین ــب ب ــل قل ــتر از عم بیش
بــر دارد امــا در درازمــدت بــه طــور 
ــتم  ــه سیس ــری را ب ــه کمت ــع هزین قط
ــد و در  ــان وارد می کن ــت و درم بهداش
نتیجــه بیمه هــا بایــد در ایــن زمینــه بــا 
هوشــمندی بیشــتری وارد عمــل شــوند.

و  امکانــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 

تجهیــزات مناســب بیمارســتان رضــوی 
بــرای انجــام ایــن عمــل گفــت: تجربــه 
و تبحــر تیــم پزشــکی در بهره گیــری از 
ایــن روش از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت؛ خوشــبختانه بیمارســتان رضــوی 
هــم تجهیــزات و امکانــات الزم را در 
اختیــار دارد و هــم پزشــکان متخصــص 

ــی  ــه راحت ــد ب ــه می توانن ــی ک و مجرب
و  هدایــت  را  عمل هایــی  چنیــن 
مدیریــت کننــد. بــا تکــرار بیشــتر تــاوی 
در ایــن بیمارســتان در آینــده ای نزدیک 
ــه  ــت ب ــد توانس ــتان خواه ــن بیمارس ای
ــق  ــی موف ــز درمان ــوان یکــی از مراک عن

ــردد. ــرح گ ــه مط ــن زمین در ای

بیمارســـتان رضوی در  یو  کرا روش  به   AF ابلیشـــن  6 عمل  انجام 

کرد کار  به  آغاز  بیمارســـتان رضوی  کلینیک طب ســـنتی 

این کلینیک با مســـئولیت فنی و طبابت دکتر 
مجید انوشـــیروانی، متخصص طب سنتی 

ایران و اســـتادیار دانشکده طب سنتی و مکمل 
دانشـــگاه علوم پزشکی مشهد، فعاًل روزهای 

شـــنبه  از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۳۰ ارائه خدمت 
خواهد کرد. 

مراجعه کننـــدگان و بیمـــاران می تواننـــد بـــرای دریافـــت 
ــز  ــه جـ ــه روزه بـ ــتر همـ ــات بیشـ ــب اطاعـ ــت و کسـ نوبـ
ـــن  ـــماره تلف ـــا ش ـــا 13:30 ب ـــاعت 7 ت ـــل از س ـــای تعطی روزه

36004533 تمـــاس بگیرنـــد.

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه نیــاز و تعــداد مراجعه کننــدگان، 
در آینــده نزدیــک ایــن کلینیــک در روزهــای دیگــر هفتــه نیــز 
ارائــه خدمــت خواهــد کــرد کــه زمــان ارائــه خدمــت و شــرایط 

ــاً اعــام خواهــد شــد. بهره منــدی از آن متعاقب

فوق تخصص آریتمی و 
پیس میکر قلب در بیمارستان 

رضوی، از انجـــام 6 عمــل کرایو 
ابلیشـــن AF در ایــن بیمارستان 

خبــر داد.

گفت:عمـل  طاهرپـور  مهـدی  دکتـر 
ابلیشـن AF بـر روی 6 بیمـار بـا  کرایـو 
نظـارت دکتـر متیـو از هامبـورگ آلمـان و 
همـکاری دکتـر علیرضـا حیـدری، دکتـر 
مهـدی حسـن زاده و دکتـر حمیـد برکپـور 
از تیـم الکتروفیزولـوژی بیمارسـتان رضوی 
انجام شـد و شـرایط بیماران در حال حاضر 
مناسـب اسـت و عمل هـا نیز بـدون عارضه 

اسـت. بوده 

بخـش  راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن  در   88 سـال  در  الکتروفیزیولـوژی 
بیمارسـتان گفت: این بخش بـا انجام عمل 
ابلیشـین و کاشـت دیوایس قلبـی کار خود 
را آغـاز کـرد؛ از ابتدای فعالیـت برنامه ریزی 
بـر این اسـاس بـود که تمـام ابلیشـن هایی 
الکتروفیزیولـوژی  مراکـز  بهتریـن  در  کـه 
جهـان انجـام می شـود در اینجـا هـم قابـل 
انجـام باشـد؛ ما هم همین رویـه را در پیش 
گرفتیـم و به تدریج ابلیشـن های پیچیده تر 

و زمانبر تـری را شـروع کردیـم که ابلیشـن 
AF نیـز جـزو آن ها اسـت. 

درمانــی  روش  ابلیشــن  افــزود:  وی 
ــی  ــرای برخ ــنال( ب ــه ای )اینترویش مداخل
ــه شــکل  آریتمی هــای قلبــی اســت کــه ب
ــی  ــای قلب ــان نابج ــا ضرب ــد ی ــان تن ضرب

بــروز می کننــد.

دکتـر طاهرپـور افـزود: منبـع انـرژی ای 
کـه بـرای ایـن روش مـورد اسـتفاده قـرار 
رادیوفرکونسـی  اشـعه  معمـوال  می گیـرد 
اسـت. ولـی در ایـن روش جدید مـا از کرایو 
به عنـوان منبـع انـرژی اسـتفاده می کنیم.

از  اسـتفاد  مزیـت  خصـوص  در  وی 
کرایـو گفـت: در اسـتفاده از کرایـو ابلیشـن 
بـرای AF به یکسـری تجهیزات پیشـرفته 
نیـاز نیسـت و زمـان انجـام عمل نیـز کوتاه 
تـر والبتـه عمـل نیـز کم عارضه تـر اسـت؛ 
متاسـفانه فعـا هزینه های وسـایل مصرفی 
ایـن عمـل را بیمه هـا بـه خوبـی پوشـش 
نمی دهنـد و بـه همین علت فقـط بیمارانی 
کـه توانایـی مالـی بیشـتری دارنـد از ایـن 

می شـوند. بهره منـد  روش 

 AF ابلیشـن اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
حـدود 2 دهـه اسـت کـه در دنیـا مرسـوم 

شـده و از 10 سـال پیش نیز در ایران انجام 
بیمارسـتان  مشـهد  در  گفـت:  می شـود؛ 
رضـوی تنهـا مرکـز درمانـی اسـت کـه بـه 

دسـتگاه کرایـو مجهـز شـده اسـت.

دکتـر طاهرپور در پایان از همکاری دکتر 
سـلطانی، و دکتر شبسـتری جهـت خرید و 
شـده  ذکـر  عمل هـای  انجـام  هماهنگـی 
تشـکر کـرد و گفـت: امیـدوارم با مسـیری 
کـه بیمارسـتان رضـوی در پیـش گرفتـه 
روز بـه روز بتوانیـم خدمـات درمانی بهتر و 

پیشـرفته تری را بـه مـردم ارائـه کنیـم.
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روی خـط 
هنـــــر

ماجـــرای نیمـــروز دومیـــن ســـاخته 
ـــان،  ـــین مهدوی ـــد حس ـــینمایی محم س
ــه  ــت کـ ــوان سینماسـ ــردان جـ کارگـ
بـــه تهیـــه کنندگـــی ســـید محمـــود 
ـــادی  ـــت. ه ـــده اس ـــاخته ش ـــوی س رض
ــان،  ــرداد صدیقیـ ــر، مهـ ــازی فـ حجـ
ــی از  ــدا کیانـ ــر و لینـ ــد مهرانفـ احمـ
ـــتند.  ـــم هس ـــن فیل ـــران ای ـــه بازیگ جمل
نمایـــش ماجـــرای نیمـــروز در روز ششـــم 
ســـی و پنجمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر 
ــه  ــیاری را بـ ــین بسـ ــه  و تحسـ توجـ

خـــود جلـــب کـــرد.

تسویه حساب روی پرده سینما

ماجـــرای نیمـــروز یـــک نمونـــه 
ــت.  ــران اسـ ــینمای ایـ ــی در سـ متعالـ
ــویه  ــده از تسـ ــکان دهنـ ــر تـ یـــک اثـ
ـــردم  ـــا م ـــن ب ـــن منافقی ـــاب خونی حس

در ســـالهایی دور. فیلـــم در محتـــوا 
ـــت  ـــک اس ـــتند نزدی ـــه مس ـــدر ب همانق
کـــه در فـــرم. مهدویـــان همانقـــدر 
بازنمایـــی واقعیـــت رویدادهـــای ســـال 
60 برایـــش مهـــم اســـت کـــه نحـــوه 
ـــی  ـــم حس ـــب و ه ـــه مخاط ـــال آن ب انتق
او بـــا ماجراهـــای فیلـــم. ذکـــر دقیـــق 
ـــن  ـــه پایی ـــداد در گوش ـــر روی ـــخ ه تاری
ـــر تنهـــا یـــک نشـــانه نیســـت. یـــک  تصوی
ـــاداری  ـــرای وف ـــت ب ـــزرگ اس ـــای ب ادع
ـــه واقعیـــت. از حضـــور شـــهید بهشـــتی  ب
تـــا انفجـــار حـــزب جمهـــوری و از 
ـــا انفجـــار نخســـت  مســـعود کشـــمیری ت
ــوی  ــعود رجـ ــرار مسـ ــا فـ ــری تـ وزیـ
ــم  ــه در فیلـ ــن همـ ــه 19 بهمـ و ضربـ
ـــب  ـــتی مراق ـــه درس ـــی ب ـــت. او حت هس
ـــا  ـــخصیت ه ـــودن ش ـــه روزه ب ـــت ک اس
ـــتان 60 را  ـــان در تابس ـــاه رمض ـــذر م و گ

فراموش نکند. 

فیلمســـاز کامـــا مـــی دانـــد چـــه 
ــن  ــزار ایـ ــد و ابـ ــد بگویـ ــی خواهـ مـ
ـــه خوبـــی یافتـــه اســـت.  روایـــت را نیـــز ب
ـــازی  ـــبک فیلمس ـــه در س ـــه ای ک تجرب
ـــت.  ـــی اس ـــال تعال ـــه گام در ح او گام ب
ـــک  ـــم او ی ـــر فیل ـــی از ه ـــن ویژگ همی
ـــروز  ـــرای نیم ـــازد. ماج ـــی س ـــتاره م س
ـــادف  ـــر متع ـــه تعبی ـــتاره ب ـــا س ـــتار ی اس
ــت  ــم اسـ ــود فیلـ ــدارد. خـ ــینما نـ سـ
ـــتاره ای در  ـــت. س ـــتاره اس ـــک س ـــه ی ک
ســـینمای انقـــاب اســـامی. در همـــه 
حرفهایـــی کـــه در دهـــه 60 جامانـــده 
ـــده  ـــت. پدی ـــده اس ـــی مان ـــه باق و ناگفت
ـــه  ـــینما ک ـــرد در س ـــه ف ـــر ب ای منحص
در تمـــام ایـــن ســـال ها جـــای خالـــی 
ـــه آن  ـــاال ب ـــم و ح ـــرده ای آن را حـــس ک

ـــم. ـــی داری ـــوش م ـــان خ ج

ـــانه  ـــک نش ـــا ی ـــر تنه ـــن تصوی ـــه پایی ـــداد در گوش ـــر روی ـــخ ه ـــق تاری ـــر دقی ذک
ـــهید  ـــور ش ـــت. از حض ـــه واقعی ـــاداری ب ـــرای وف ـــت ب ـــزرگ اس ـــای ب ـــک ادع ـــت. ی نیس
ـــت  ـــار نخس ـــا انفج ـــمیری ت ـــعود کش ـــوری و از مس ـــزب جمه ـــار ح ـــا انفج ـــتی ت بهش

ـــت. ـــم هس ـــه در فیل ـــن هم ـــه ۱۹ بهم ـــوی و ضرب ـــعود رج ـــرار مس ـــا ف ـــری ت وزی

ــز  ــه چیـ ــروز همـ ــرای نیمـ در ماجـ
بـــه انـــدازه اســـت. آنقـــدر کـــه بعـــد 
ـــی  ـــت نم ـــم دل ـــاز ه ـــه ب از 110 دقیق
خواهـــد تمـــام شـــود. رمـــز موفقیـــت 
مهدویـــان هـــم همیـــن یکدســـتی 
در  فقـــط  نـــه  یکدســـتی  اســـت. 
طراحـــی صحنـــه دقیـــق و چهـــره 
ـــوص  ـــه خص ـــه ب ـــین ک ـــردازی  دلنش پ
ـــی  ـــد. وقت ـــی آی ـــه چشـــم م ـــا ب در بازیه
ـــز  ـــک می ـــی دور ی ـــای اصل شـــخصیت ه
ـــر  ـــام تصوی ـــادل در تم ـــی نشـــینند تع م
ـــا  ـــه ی ـــازی اضاف ـــچ ب ـــرار اســـت هی ـــر ق ب
ــم و درد  ــت. غـ ــودی در کار نیسـ کمبـ
مهـــرداد صدیقیـــان بـــرای تمـــام کســـانی 
ـــده  ـــد پدی ـــده ان ـــال ها را دی ـــه آن س ک
ــاد مـــی  ــه یـ ای آشناســـت وقتـــی بـ
ـــی رادر  ـــتان و نزدیکان ـــه دوس ـــد چ آورن
ـــت  ـــق از دس ـــن خل ـــکیات مجاهدی تش
ــی  ــت مـ ــتند از دسـ ــا داشـ ــد یـ دادنـ

دادنـــد. 

ـــخصیت  ـــر در ش ـــازی ف ـــادی حج ه

کمـــال درســـت همـــان پاســـداری 
ـــال  ـــتقیما از س ـــگار او مس ـــه ان ـــت ک اس
ـــرده  ـــول ک ـــم حل ـــد و در فیل 60 آورده ان
ــت از  ــرار اسـ ــه قـ ــی کـ ــت. کسـ اسـ
ـــات  ـــم از ارتفاع ـــد در فیل ـــه بع ـــی ب جای
ـــا  ـــب را ب ـــد و دل مخاط ـــازی دراز بیای ب
ـــس  ـــا در کوچـــه پ ـــد ت خـــود همـــراه کن
کوچـــه هـــای شـــهر بـــا او بـــه خانـــه 
هـــای تیمـــی منافقیـــن در تهـــران 
ــد از 30  ــابش بعـ ــرود و حسـ 1360 بـ
ســـال روی پـــرده ســـینما بـــا قاتـــان 

مـــردم تســـویه کنـــد.

روایتـــی  نیمـــروز«  »ماجـــرای 
روزهایـــی  از  خـــروش  و  پرجـــوش 
ــه  ــا حماسـ ــه بـ ــت کـ ــوار اسـ کابوسـ
نجـــات مییابـــد. ســـاختار و محتـــوای 
فیلـــم دقیقـــا شـــبیه هـــم هســـتند؛ 
ــر  ــم خبـ ــی فیلـ ــروع آرام و معمولـ شـ
از درجـــا زدن و تکـــرار محمدحســـین 
ـــداد.  ـــود می ـــم دوم خ ـــان در فیل مهدوی
امـــا ایـــن همـــه ماجـــرا نبـــود، هـــر 

ـــری  ـــوای تازهت ـــم، ه ـــر رفتی ـــه جلوت چ
در فیلـــم جریـــان یافـــت و ســـرانجام، 
ــرای  ــون بـ ــوش و پرخـ ــی خـ فرجامـ
»ماجـــرای نیمـــروز« رقـــم خـــورد؛ 
ــهر از  ــد و شـ ــم از تردیـ ــدگاه فیلـ دیـ

ــاق نجـــات یافتنـــد.  نفـ

دقایـــق ابتدایـــی، نگرانـــی غالـــب بـــود؛ 
نگـــران، هـــم بـــرای آدمهـــا و جامعـــه 
ـــم  ـــود فیل ـــرای خ ـــم ب ـــم و ه درون فیل
کـــه نکنـــد بـــاز هـــم درام در دام حرفهـــا و 
ـــور  ـــا ظه ـــد. ام ـــو بیفت ـــعارهای دوپهل ش
و حضـــور »حماســـه کمـــال« هـــر دو 
نگرانـــی را برطـــرف کـــرد. منجـــی 
ـــی  ـــا ایران ـــی کام ـــه قهرمان ـــا ک ـــم م فیل
و پـــاک از خصلت هـــای هالیـــوودی 
اســـت، نقطـــه ثقـــل و اتـــکای فیلـــم 
ـــزای  ـــازی آتش ـــا ب ـــال، ب ـــود. کم ـــی ش م
ـــود  ـــاد و نم ـــم نم ـــر، ه ـــادی حجازیف ه
ـــض  ـــم بغ ـــی و ه ـــی و مردم ـــان مل قهرم
شـــکفته قهرمان هـــای سرکوبشـــده 
در ســـینمایی قهرمان گریـــز اســـت. 
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شـــخصیتی کـــه از قضـــا جلوتـــر و 
ــود  ــاز و خـ ــگاه فیلمسـ ــر از نـ مترقیتـ
فیلـــم، راه نجـــات را نشـــان میدهـــد. 
ـــم  ـــلیان از فیل ـــد متوس ـــی روح احم گوی
ـــار«  ـــتاده در غب ـــان، »ایس ـــی مهدوی قبل
در ایـــن فیلـــم و در قامـــت کمـــال 

ظهـــور کـــرده اســـت. 

ـــک  ـــه ی ـــا اینک ـــروز« ب ـــرای نیم »ماج
ـــا  ـــود ام ـــوب میش ـــی محس ـــم تاریخ فیل
ــاف  ــت؛ برخـ ــم روز اسـ ــا فیلـ دقیقـ
تصـــور اولیـــه و ظاهـــر فیلـــم، موتـــور 
ــاد  ــا تضـ ــم، صرفـ ــن فیلـ ــه ایـ محرکـ
بیـــن نیروهـــای امنیتـــی وفـــادار بـــه 
ـــن  ـــا منافقی ـــردم ب ـــان م ـــاب و فدایی انق
ـــه  ـــر پای ـــم ب ـــه کل درام فیل نیســـت، بلک
تقابـــل دو دیـــدگاه »مذاکره گـــرا« و 
»مبارزهجـــو« بنـــا شـــده اســـت. تـــا 
ـــه  ـــم ب ـــازش و رح ـــت از س ـــی صحب وقت
ـــی جـــز  ـــان اســـت، حاصل دشـــمن در می
کابـــوس و رخنـــه موذیانـــه نفوذی هـــا 
ـــرد از  ـــت و نب ـــی مقاوم ـــا وقت ـــدارد. ام ن
حاشـــیه بـــه اصـــل میآیـــد، قلـــه هـــا 

ـــوند. ـــح میش فت

 1360 ســـال  تهـــراِن  بازســـازی 
ــه  ــم، فقـــط بـ شمســـی در ایـــن فیلـ
ـــت،  ـــدود نیس ـــا مح ـــانه ه ـــش نش نمای
بلکـــه روابـــط، مناســـبات و روح آن 
ـــی  ـــم تجل ـــز در فیل ـــه نی ـــان و زمان زم

یافتـــه اســـت.

دســتاورد دیگــر »ماجــرای نیمــروز« 
از  مهدویــان  محمدحســین  حرکــت 
ــه درام اســت. هــر چنــد کــه  مســتند ب
فیلــم قبلــی او نیــز مایهــای دراماتیــک 
داشــت، امــا بســیاری از مــردم آن را 
یــک مســتند پنداشــتند. امــا فیلــم 
ــت  ــتانی اس ــم داس ــک فیل ــد او، ی جدی
کــه حضــور بازیگــران حرفهــای و چهــره 
هــم بــه ایــن مهــم کمــک کــرده  اســت. 
ــن  ــتندگرایی در ای ــای مس ــا اطواره ام
فیلــم هــم حاکــم اســت. نماهــای لغــزان 
کــه نتیجــه دوربیــن روی دســت اســت، 
وفــادرای کارگــردان بــه مســتندنمایی را 
ــز و  ــی تمرک ــا گاه ــد. ام ــان می ده نش

ــد.  ــم می زن ــر ه ــب را ب ــل مخاط تأم

تمجیــد وزیــر بهداشــت از 
»ماجـــرای نیمـــروز«

زاده  قاضـــی  سیدحســـن  دکتـــر 
هاشـــمی وزیـــر بهداشـــت، درمـــان 
ــم  ــاره فیلـ ــکی، دربـ ــوزش پزشـ و آمـ
ـــرای  ـــت: »ماج ـــروز« گف ـــرای نیم »ماج
نیمـــروز« فیلـــم بســـیار خوبـــی بـــود 
و کســـانی کـــه انتظـــار دیـــدن ایـــن 
فیلـــم را داشـــتند، بـــا فیلـــم خوبـــی 

روبـــرو شـــدند.

ـــه حـــال  ـــا ب ـــر بهداشـــت گفـــت: ت وزی
شـــش فیلـــم را در جشـــنواره دیـــده ام 
و بـــه نظـــرم هنـــوز بـــرای نظـــر دادن 
در مـــورد فیلم هـــای جشـــنواره زود 
اســـت. وی افـــزود : در بیـــن کارهایـــی 
ـــر  ـــم فج ـــنواره فیل ـــال در جش ـــه امس ک
دیـــده ام، یـــک مســـئله بـــرای مـــن 
جـــای نگرانـــی و تأســـف دارد و آنهـــم 
ـــا  ـــم ه اســـتعمال ســـیگار در بیشـــتر فیل

ــت. ــه ها  اسـ ــط هنرپیشـ و توسـ
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دستــاورد

انجام یک عمــل جراحی 
خاص در بیمارستان رضوی
طـــی یـــک عمـــل جراحـــی خـــاص در بیمارســـتان 
ــت  ــه دسـ ــده بـ ــع شـ ــت قطـ ــوی انگشـ رضـ

ـــورد. ـــد خ ـــار پیون بیم

ــوی،  ــتان رض ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیپ  ــدی و فلوش ــص ارتوپ ــودی، متخص ــی اج ــر عل دکت
جراحــی دســت، طــی شــش ســاعت عمــل جراحــی، موفــق 
بــه پیونــد زدن انگشــت شســت بیمــار بــه دســتش شــد. 

ـــن  ـــام ای ـــی انج ـــه پیچیدگ ـــاره ب ـــا اش ـــص ب ـــن متخص ای
عمـــل پیونـــد گفـــت: ایـــن عمـــل ریســـک زیـــادی دارد و 
امـــکان پـــس زدن عضـــو پیونـــد شـــده زیـــاد اســـت؛ بـــه 
ـــوع  ـــن ن ـــودن ای ـــر ب ـــه هزینه ب ـــه ب ـــا توج ـــر و ب ـــن خاط همی

جراحـــی ، ایـــن پیوندهـــا کمتـــر اتفـــاق می افتـــد.

وی افـــزود: بیمـــاری کـــه شســـتش پیونـــد شـــد؛ 
ـــز در  ـــده نی ـــع ش ـــو قط ـــت و عض ـــارپی داش ـــدگی ش قطع ش
ـــده  ـــل ش ـــتان منتق ـــه بیمارس ـــخ( ب ـــبی)در ی ـــرایط مناس ش
بـــود و عمـــل بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد و امـــروز پـــس 
ــه  ــز بـ ــا موفقیت آمیـ ــو کامـ ــل عضـ ــام عمـ 7 روز از انجـ
دســـت بیمـــار بازگشـــته اســـت. دکتـــر اجـــودی در ادامـــه 
ــی  ــای جراحـ ــاز عمل هـ ــورد نیـ ــات مـ ــوص امکانـ در خصـ
پیونـــد دســـت گفـــت: ایـــن عمل هـــای جراحـــی زمانـــی 
ــد  ــا حـ ــاب تـ ــروق و اعصـ ــه عـ ــت کـ ــز اسـ موفقیت آمیـ
ـــر مســـتلزم  ـــن ام ـــد؛ ای ـــد بخورن ـــن نحـــو پیون ممکـــن و بهتری
برخـــورداری اتـــاق عمـــل از ابـــزار و وســـایل مـــورد نیـــاز 
ـــت  ـــده اس ـــوزش دی ـــای آم ـــکوپی و نیروه ـــی میکروس جراح
ـــرای  ـــات الزم ب ـــوی امکان ـــتان رض ـــبختانه بیمارس ـــه خوش ک

ــت. ــی را دارا اسـ ــن عمل هایـ ــام چنیـ انجـ

ـــل  ـــدرت عم ـــه ن ـــور ب ـــه در کش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــران  ـــت: در ته ـــود؛ گف ـــام می ش ـــت انج ـــد دس ـــی پیون جراح
ـــود و در  ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــل ه ـــن عم ـــز ای بیشـــتر در دو مرک

ـــت.  ـــدود اس ـــیار مح ـــز بس ـــور نی ـــرق کش ش

ـــی  ـــای خوب ـــه پروتزه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــودی، ب ـــر اج دکت
بـــرای مشـــکات قطـــع عضـــو و نقـــص عضـــو پـــا وجـــود 
ــرای  ــی بـ ــردی کاملـ ــز کاربـ ــفانه پروتـ دارد؛ گفـــت: متاسـ
ـــام  ـــرد را در انج ـــت، ف ـــت دس ـــدارد و معلوی ـــود ن ـــت وج دس
ـــوی  ـــتن، شستش ـــوردن، نوش ـــون غذاخ ـــاده ای چ ـــای س کاره
شـــخصی و ... دچـــار مشـــکل مـــی کنـــد از اینـــرو بایـــد 
حمایت هـــای بیشـــتری از ســـوی بیمه هـــا بـــرای اعمـــال 
ـــت  ـــو دس ـــع عض ـــا قط ـــط ب ـــم مرتب ـــد و ترمی ـــی پیون جراح
و رفـــع معلویت  هـــای ایـــن عضـــو صـــورت پذیـــرد تـــا از 
تحمیـــل هزینه هـــای بیشـــتر بـــه جامعـــه، در آینـــده 

جلوگیـــری شـــود.
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ـــد.   ـــب می دون ـــده اند؛ مرت ـــب ش ـــه عجی ـــن دوره و زمان ـــای ای آدم ه
بـــرای هیـــچ چیـــز وقـــت ندارنـــد؛ در پـــی مقصـــدی هســـتند 
ـــن  ـــه همی ـــت و ب ـــم اس ـــی مه ـــان خیل ـــه آن برایش ـــیدن ب ـــه رس ک
خاطـــر چنیـــن شـــتابان در حرکتنـــد. حتـــی وقتـــی بنـــا اســـت 
ـــرای  ـــد، ب ـــه دارن ـــاز عجل ـــد ب ـــم برون ـــح ه ـــافرت و تفری ـــه مس ب

ـــز... ـــه چی ـــرای هم ـــتن؛ ب ـــرای بازگش ـــیدن؛ ب رس

ـــد؛  ـــاک کنن ـــبزی پ ـــینند س ـــم بنش ـــار ه ـــد کن ـــت ندارن ـــر فرص ـــروز دیگ ـــادران ام م
خـــرد کننـــد و قرمه ســـبزی تـــازه بـــار بگذارنـــد؛ ســـر ظهـــر رســـتوران ها و فســـت 
فودهـــا هســـتند کـــه شـــلوغ می شـــوند؛ مـــزه ی عشـــق مـــادر کـــم کـــم از مـــزه ی 
ـــتند  ـــان هس ـــن می ـــر... در ای ـــای دیگ ـــی چیزه ـــاید خیل ـــود و ش ـــذف می ش ـــا ح غذاه
کســـانی کـــه هنـــوز هـــم طعـــم عشـــق در زندگی اشـــان جـــاری و ســـاری اســـت. 
ـــه ای  ـــو را در خلس ـــند ت ـــه باش ـــی ک ـــر جایگاه ـــان در ه ـــود و حضورش ـــه وج ـــانی ک کس
ـــه  ـــت ب ـــتی و وق ـــان نیس ـــذر زم ـــران گ ـــه در آن نگ ـــه ای ک ـــرد خلس ـــرو می ب ـــیرین ف ش

ـــی داری.  ـــدازه کاف ان

ـــرای  ـــه ب ـــر ک ـــای دیگ ـــا جاه ـــا ب ـــی اینج ـــذاری می فهم ـــه می گ ـــش ک ـــه مطب ـــا ب پ
ـــیرینی  ـــک ش ـــینی ی ـــوی س ـــرق دارد. ت ـــی ف ـــردی، خیل ـــه ک ـــک مراجع ـــت پزش ویزی
ـــزرگ دکتـــر  خانگـــی و نقـــل چفـــت هـــم گذاشـــته شـــده اســـت؛ کـــه گوشـــه ای از میـــز ب
ـــه  ـــیرینی ای را ک ـــر ش ـــود دکت ـــه وارد می ش ـــی ک ـــر کس ـــاص داده؛ ه ـــود اختص ـــه خ را ب
بـــه گفتـــه ی خـــودش مـــال تبریـــز اســـت بـــه او تعـــارف می کنـــد. میـــل نـــدارم و 

ـــرداری... ـــد ب ـــم بای ـــم نداری ـــورم ه نمیخ

اینجـــا مطـــب دکتـــر محمد تقـــی 
 88 کـــه  پزشـــکی  اســـت.  صـــراف 
ســـالگی را پشـــت ســـر می گـــذارد و 
ـــه روی  ـــی اش ب ـــب قدیم ـــم مط ـــوز ه هن
مراجعه کننـــدگان بـــاز اســـت.  پـــای 
صحبـــت ایـــن اســـتاد پیشکســـوت 
عرصـــه ی طـــب کـــودکان نشســـتیم 
ـــه  ـــه ب ـــوز آمیخت ـــه هن ـــان او ک ـــا از زب ت
ـــزدی اســـت؛ بشـــنویم  لهجـــه ی شـــیرین ی
از ســـال هایی کـــه صـــرف طبابـــت و 
خدمـــت بـــه مـــردم ایـــن شـــهر کـــرده 

اســـت.

ــخص  ــه مشـ ــن لهجـ ــا ایـ ــتاد بـ اسـ
اســـت یـــزدی هســـتید؛ از تولدتـــان 
ـــاکن  ـــه س ـــد ک ـــه ش ـــه چ ـــد و اینک بگویی

ــدید؟ ــهد شـ مشـ

ــزد  ــال 1307 در یـ ــد سـ ــن متولـ مـ
ــتم  ــزدی نیسـ ــا یـ ــا اصالتـ ــتم امـ هسـ
فامیلـــی مـــن صـــراف شـــیرازی اســـت؛ 

نکوداشـت استاد پیشکسـوت طــب کودکـان

استاد محمـد  تقی صراف
ســـالمتی و شــادی    را        بچسب و     بقیـــــــه را رهـا کن!
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نکوداشت

ـــرت  ـــزد مهاج ـــه ی ـــیراز ب ـــن از ش ـــد م ج
ــه  ــود و البتـ ــاکن می شـ ــد و سـ می کنـ
ــا اینکـــه  ــادر مـــن یـــزدی بـــود؛ امـ مـ
چـــه شـــد کـــه ســـاکن مشـــهد شـــدم 

حکایتـــش طوالنـــی اســـت.

سکونتتان در مشهــد به شغلتان 
مربوط می شــد؟ اصالچطــور شد 

پزشک شــدید؟

ـــد  ـــن متول ـــم م ـــه گفت ـــور ک ـــان ط هم
ـــه  ـــن از جمل ـــواده ی م ـــتم و خان ـــزد هس ی
متدنیـــن بـــه نـــام در یـــزد بودنـــد. آن 
ــک ، دارو  ــه پزشـ ــی بـ ــان دسترسـ زمـ
ــود.  ــت نبـ ــروز راحـ ــل امـ ــان مثـ درمـ
ـــالگی  ـــت س ـــه در هش ـــتم ک ـــرادری داش ب
مبتـــا بـــه دیفتـــری شـــد و بـــه علـــت 
ــان و داروی مناســـب فـــوت  نبـــود درمـ
ـــد  ـــر ارش ـــه پس ـــن ک ـــه م ـــدرم ب ـــرد. پ ک
ـــا  ـــوان ت ـــکی بخ ـــرو پزش ـــت ب ـــودم گف ب
ـــن  ـــی و ای ـــردم دوا کن ـــی دردی از م بتوان
ـــن  ـــه ای ـــن از کودکـــی ب ـــه م طـــور شـــد ک

ـــدم و  ـــت گذران ـــه روزی پزشـــک شـــوم. دوره دبســـتان را در دبســـتان هدای ـــودم ک ـــر ب فک
بعـــد وارد دبیرســـتان ایرانشـــهر شـــدم؛ در یـــزد دیپلـــم طبیعـــی و ادبـــی گرفتـــم. کنکـــور 
ـــی  ـــودم دانشـــگاه پزشـــکی شـــیراز  خیل ـــول شـــدم؛ شـــنیده ب دادم و پزشـــکی شـــیراز قب
ـــال  ـــم. یکس ـــیراز نرفت ـــه ش ـــن ب ـــرای همی ـــدارد ب ـــا ن ـــرای مذهبی ه ـــبی ب ـــای مناس فض
ـــام  ـــت ن ـــدم؛ ثب ـــول ش ـــردم و قب ـــرکت ک ـــران ش ـــوق ته ـــگاه حق ـــور دانش ـــد در کنک بع
ـــور دادم  ـــاز کنک ـــه ب ـــد ک ـــن ش ـــدارم. ای ـــوق ن ـــه حق ـــه ای ب ـــدم عاق ـــا دی ـــردم  ام ـــم ک ه
ـــور  ـــدم از تص ـــودم نمی گنجی ـــت خ ـــدم. در پوس ـــول ش ـــهد قب ـــکی مش ـــار پزش ـــن ب و ای
ـــی خوشـــحال  ـــم خیل ـــل کن ـــام رضـــا)ع( تحصی ـــی ام ـــرار اســـت در جـــوار ملکوت اینکـــه ق
ـــه خصـــوص کـــه دانشـــکده پزشـــکی مشـــهد هـــم از نظـــر ســـطح علمـــی خـــوب  ـــودم ب ب

ـــدم. ـــهد آم ـــه مش ـــه ب ـــود ک ـــور ب ـــن ط ـــه ای ـــه ک ـــود. خاص ب

چه ســالی وارد رشــته پزشــکی شدید؟

ســال 1330 بــود کــه قبــول شــدم و آمــدم بــه مشــهد. در دانشــکده از حضــور اســاتید 
بزرگــی چــون دکتــر ســامیراد، دکتــر قــوام نصیــری، دکتــر شــهیدی، دکتــر ســاالری، 
دکتــر قریشــی، دکتــر میردامــادی، دکتــر اســکوئیان، دکتــر بهپور، دکتــر قهرمــان و دکتر 
محاتــی کــه همگــی مرحــوم شــدند؛ بهــره بــردم.  همچنیــن از محضــر اســاتیدی چــون 
دکتــر رادپــور، دکتــر شهرســتانی، دکتــر اخــوان، دکتــر شــاهین فر، دکتــر مســتقیمی و 
مهنــدس شهرســتانی کســب علــم و تجربــه کــردم کــه همگــی از اســاتید واقعــی و الگوی 

انســانیت و اخــاق بودنــد. 

ـــدم  ـــکاس ش ـــری هم ـــر قنب ـــا دکت ـــه ب ـــودم ک ـــکی ب ـــکده پزش ـــارم دانش ـــال چه س
ـــور  ـــمال کش ـــم در ش ـــال ه ـــت س ـــد و هش ـــت بودن ـــی بهداش ـــگاه عال ـــان در آموزش ایش
ـــارغ  ـــدند؛ ف ـــن ش ـــکاس م ـــجوی هم ـــتند دانش ـــی برگش ـــد و وقت ـــت کرده بودن خدم
ـــارغ التحصیـــل  ـــی ف ـــاز شـــاگرد اول ـــا امتی التحصیـــل شـــدیم و مـــن چـــون از دانشـــکده ب
شـــدم؛ بـــورس فرانســـه گرفتـــم. البتـــه ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه از طـــرف وزارت فرهنـــگ 
ـــرای  ـــال ب ـــر ح ـــودم. در ه ـــرده ب ـــت ک ـــز دریاف ـــی نی ـــه اول علم ـــان درج ـــدال  نش م
ـــی  ـــدرک تخصص ـــا م ـــردم و ب ـــی ک ـــه زندگ ـــم در فرانس ـــال ه ـــال، 5 س ـــص اطف تخص
ـــم در  ـــال های اقامت ـــودم و س ـــی ای ب ـــتم. آدم مذهب ـــران برگش ـــه ای ـــب کار ب ـــال و ط اطف
ـــه مـــن چشـــانده  ـــام رضـــا)ع( را ب ـــا حـــرم مطهـــر ام مشـــهد طعـــم شـــیرین همجـــواری ب
ـــداری  ـــرف به ـــدم و از ط ـــهد آم ـــه مش ـــران ب ـــه ای ـــت ب ـــه در بازگش ـــد ک ـــن ش ـــود. ای ب
ـــرای  ـــدم ب ـــکده ش ـــد وارد دانش ـــردم و بع ـــالی کار ک ـــک س ـــدم؛ ی ـــتخدام ش ـــهد اس مش
ـــدن  ـــا گذران ـــال 1343 ب ـــردم. س ـــی ک ـــدارج را ط ـــور م ـــم  همین ط ـــم ک ـــس. ک تدری
ـــه بیمارســـتان امـــام رضـــا)ع(  امتحـــان اســـتادیاری جهـــت تدریـــس و درمـــان کـــودکان ب
ـــام رضـــا)ع( بخـــش منحصـــر  ـــال بیمارســـتان ام ـــان بخـــش اطف ـــی شـــدم در آن زم معرف
ـــال  ـــن س ـــه چندی ـــم ک ـــوش نمی کن ـــود؛ فرام ـــان ب ـــتان خراس ـــودکان اس ـــرد ک ـــه ف ب
ـــتیار   ـــرش دس ـــرایط پذی ـــودم چـــون ش ـــر شـــب کشـــیک ب ـــم و ه ـــی مرخصـــی نرفت پیاپ
آسیســـتان موجـــود نبـــود( مدتـــی کـــه افتخـــار آمـــوزش داشـــتم از بهتریـــن ایـــام زندگیـــم 
ـــروز در  ـــا ام ـــم دوســـت داشـــتم و دارم، برخـــی از آن ه ـــل فرزندان ـــود، دانشـــجویانم را مث ب
ـــه  ـــم. خاص ـــات می کن ـــا را ماق ـــی آن ه ـــر از گاه ـــتند و ه ـــته هس ـــاتید برجس ـــره اس زم

ـــدم! ـــهدی ش ـــزدی  مش ـــه ی ی ـــیرازی و لهج ـــت ش ـــا اصال ـــه ب ـــد ک ـــور ش ـــن ط ای

کار کــردن در آن دوران با امـــروز چه تفــاوت هایی داشت؟

خـــب امـــروز همه چیـــز پیشـــرفت کـــرده؛ پزشـــکی هـــم در عرصـــه تجهیـــزات و 
امکانـــات و هـــم در حـــوزه دانـــش و مهـــارت، پیشـــرفت های زیـــادی داشـــته اســـت. 
ـــاران  ـــه بیم ـــود ک ـــاق ب ـــک ات ـــع ی ـــا)ع( آن موق ـــام رض ـــتان ام ـــال بیمارس ـــش اطف بخ
عفونـــی و غیرعفونـــی را بـــا پـــاراوان از هـــم جـــا می کردیـــم. در مـــدت اســـتادیاری 
ـــوزش و  ـــئول آم ـــج( مس ـــتان قائم)ع ـــودکان بیمارس ـــش ک ـــم در بخ ـــال ه ـــن س چندی
ـــئوالن  ـــاش مس ـــا ت ـــبختانه ب ـــود.  خوش ـــاوت نب ـــی متف ـــاع خیل ـــه اوض ـــودم ک ـــان ب درم
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد در حـــال حاضـــر بخـــش کـــودکان بـــا تجهیـــزات کامـــل 
و همچنیـــن بخش هـــای فـــوق تخصصـــی در رشـــته کـــودکان در بیمارســـتان  های 
ـــوق  ـــک ف ـــده ای نزدی ـــیخ و در آین ـــر ش ـــی دکت ـــوق تخصص ـــا)ع(، ف ـــام رض ـــج(، ام قائم)ع

نکوداشـت استاد پیشکسـوت طــب کودکـان

استاد محمـد  تقی صراف
ســـالمتی و شــادی    را        بچسب و     بقیـــــــه را رهـا کن!
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ـــر  ـــش از 30 نف ـــودکان بی ـــی ک ـــده و در کادر علم ـــاد ش ـــر ایج ـــودکان اکب ـــی ک تخصص
ـــوق تخصصـــی مشـــغول خدمـــت هســـتند کـــه شـــاید بنـــده هـــم  دســـتیار تخصصـــی و ف

ـــم. ـــته باش ـــت داش ـــن موفقی ـــی در ای ـــهم کوچک س

درس را ادامــه ندادیــد؟

همــان طــور کــه اشــاره کــردم در ســال 1347 بــه اســتادیاری ارتقــاء یافتــم و در ســال 
1355 بــا کســب امتیــازات الزم بــه مرتبــه اســتادی نائــل شــدم. همچنین در ســال 1370 

فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان را اخــذ کــردم. 

از ازدواجتـــان بگوییــد.

بله خاطرتان هست که گفتم سال چهارم با دکتر قنبری همکاس بودم.

- بله دقیقا

ــی  ــت. وقت ــی اس ــم طوالن ــش ه ــردم. ماجرای ــان ازدواج ک ــر ایش ــا دخت ــن ب ــب م خ
برگشــتم مشــهد ســال 46 یــا 47 بــود. در هتــل باختــر اتــاق گرفتــه بــودم. صبــح بــود و 
رفتــه بــودم در شــهر قــدم مــی زدم؛ از همکاســی های دانشــکده ام را دیــدم مــن را دعــوت 
ــی ای کــه همــه ی بچه هــای ســابق دانشــکده پزشــکی در آن شــرکت  ــه میهمان ــرد ب ک
داشــتند. گفــت کــه میهمانــی همیــن امشــب اســت و چــه خــوب کــه مــن را هــم دیــده 
و خاصــه اینکــه بایــد بــه میهمانــی بــروم. مــن هــم پذیرفتــم. میهمانــی بزرگــی بــود و 
تقریبــا همــه ی جمــع هــم جــوان بودنــد. دوران شــاه بــود و در میهمانــی آن شــب هــم، 
انــواع و اقســام بســاط ها بــه پــا بــود و مــن در ایــن میــان فقــط نظاره گــر بــودم و ســراغ 
هیــچ چیــزی نرفتــم. اتفاقــا آن شــب دکتــر قنبــری را هــم دیــدم ایشــان از مــن بزرگتــر 
بودنــد و دارای همســر و فرزنــد؛ دکتــر قنبــری هــم مثــل مــن نظاره گــر جمــع بــود. آن 
شــب ایشــان پرســید کــه چــرا فقــط نظراه گــری و مــن هــم گفتــم کــه اعتقاداتــی دارم و 
بــه آن هــا پایبنــدم. جملــه ام تمــام نشــده بــود کــه دکتــر قنبــری گفــت چــه خــوب اســت 
کــه حــاال کــه اینجــا میهمــان هســتید و هنــوز در هتــل اقامــت داریــد فــردا بــرای صــرف 
نهــار بــه منــزل مــا بیائیــد. پذیرفتــم و ایــن آغــاز مــراودات بیشــتر و رفاقــت بیشــتر مــن با 
ایشــان شــد و در نهایــت منجــر بــه خواســتگاری مــن از دختــر ایشــان کــه در حــال حاضر 

همســر مــن هســتند.

پس همسرتــان هم مشهـــدی هستند و بر سکونتتـان در مشهــد مزید 
بر علــت بودنـــد.

ـــه  ـــام رضـــا)ع( و تجرب ـــا ام ـــه جهـــت همجـــواری ب اگـــر چـــه کـــه مـــن قبـــل از ازدواج ب
ـــا  ـــودم ام ـــرده ب ـــاب ک ـــکی انتخ ـــت پزش ـــرای خدم ـــهد را ب ـــهر، مش ـــن ش ـــی در ای زندگ
ـــر  ـــدم پرخی ـــان ق ـــه ایش ـــژه ک ـــه وی ـــود. ب ـــر نب ـــرم بی تاثی ـــور همس ـــا حض ـــه  قطع بل
برکتـــی در زندگـــی مـــن داشـــتند و زندگـــی شـــیرین و خوبـــی را در کنـــار ایشـــان 

ــردم. ــه می کـ تجربـ

از قدم پرخیـــر و برکت همســـرتان گفتیــد ...

ـــرای  ـــگاه ایشـــان ب ـــدا هـــم جای ـــه اســـت از همـــان ابت ـــوی نمون ـــک بان ـــه، همســـرم ی بل
ـــه  ـــر چ ـــم ه ـــه رفتی ـــتگاری ک ـــم خواس ـــت بگوی ـــوب اس ـــود. خ ـــاص ب ـــژه و خ ـــن وی م
ـــد ایشـــان  ـــه باش ـــه چ ـــم مهری ـــدر همســـرم گفتی ـــوان پ ـــه عن ـــری ب ـــر قنب ـــه دکت ـــدر ب ق
ـــد و مـــا هـــم گفتیـــم شـــاید مـــی خواهنـــد  ـــواده ام تعجـــب کـــرده بودن گفتنـــد؛ هیـــچ. خان
ـــه  ـــا در جلس ـــم ام ـــم و بپذیری ـــی نزنی ـــا حرف ـــه م ـــد ک ـــرح کنن ـــل مط ـــع فامی در جم
ـــه  ـــد خاصـــه ک ـــر ندارن ـــزی در نظ ـــه چی ـــه مهری ـــد ک ـــرار کردن ـــم ایشـــان تک رســـمی ه
ـــه  ـــوان مهری ـــه عن ـــان ب ـــان در آن زم ـــزار توم ـــرار 30 ه ـــه اص ـــودم ب ـــن و خ ـــواده ی م خان
ـــدم  ـــه ای خری ـــه خان ـــت ک ـــم می گذش ـــم از ازدواج ـــال و نی ـــک س ـــم. ی ـــر گرفتی در نظ
ـــم در آن  ـــه االن ه ـــی ک ـــن جای ـــاص دادم. همی ـــم اختص ـــه مطب ـــی از آن را ب ـــه بخش ک

طبابـــت و زندگـــی می کنـــم.

چـــه جالـــب یعنـــی شـــما از همـــان 
ــی  ــه زندگـ ــن خانـ ــی در ایـ دوران جوانـ
کـــرده و اینجـــا مطبتـــان بـــوده اســـت.

بلـــه، در ایـــن خانـــه بچـــه دار شـــدیم 
ـــزرگ  ـــه ب ـــن خان ـــدم در ای ـــار فرزن و چه

ـــدیم. ـــر ش ـــا پی ـــا همینج ـــدند و م ش

از فرزندانتــان بگوییـد.

ــار  ــتن چه ــن داش ــی م ــل زندگ حاص
پســر اســت کــه موفقیــت آن هــا را مرهــون 
ــم  ــد اول ــتم. فرزن ــرم هس ــات همس توجه
ــک  ــه پزش ــراف ک ــا ص ــر حمیدرض دکت
اســت؛ فرزنــد دومــم دکتــر علیرضــا صراف  
دندانپزشــک اطفــال اســت و در عیــن 
ــوم  ــگاه عل ــتاد دانش ــن اس ــال جوان تری ح
پزشــکی مشــهد اســت؛ دکتــر محمدصراف 
ــت و  ــی اس ــای عفون ــص بیماری ه متخص
ــه در عرصــه  مهنــدس حســین صــراف ک

ــت.   ــال اس ــاختمان فع راه و س

اجتماعـــی  عرصـــه  در  شـــنیده ام 
هـــم فعـــال هســـتید از فعالیت هـــای 

بگوییـــد اجتماعی اتـــان 

ــام  ــی ام ــارگاه ملکوت ــی ب افتخــار خادم
ــون دارم.  ــا کن رضــا)ع( را از ســال 1374ت
افتخــار حضــور در جبهــه جنــگ در زمــان 
را دارم. عضــو شــورای  دفــاع مقــدس 
ــی نظــام پزشــکی در ســه دوره چهــار  عال
ــت  ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــودم. ب ــاله ب س
ــه  ــهد در س ــکی مش ــام پزش ــره نظ مدی
ــرده ام.  ــت ک ــه خدم ــاله ارائ دوره چهارس
ــن  ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــی رئی مدت
مشــهد  دانشــگاه های  فارغ التحصیــان 
بــودم و  عضــو جامعــه متخصصیــن اطفــال 

ــتم. ــم هس ــه ه در فرانس

افتـخارات شمـا در این سال ها کم 
نبوده اسـت افتخاراتی کــه به آن ها 

اشاره نکــردید.

افتخـــار مـــن خدمت گـــذاری بـــه 
ـــه  ـــه ب ـــی آنچ ـــس. مابق ـــوده و ب ـــم ب مردم
عنـــوان افتخـــار از آن هـــا یـــاد می شـــود 
ـــه  ـــان لحظ ـــاید هم ـــت. ش ـــدگار نیس مان
ــا  ــه یـ ــوان پزشـــک نمونـ ــه عنـ ــه بـ کـ
می شـــدم  معرفـــی  نمونـــه  اســـتاد 
ـــا  ـــال ه ـــن س ـــا در  ای ـــودم ام ـــحال ب خوش
ـــته و دارد و  ـــتری داش ـــه ی بیش ـــه وزن آنچ
ـــم  ـــه گفت ـــت ک ـــان اس ـــده هم ـــم مان برای
ــم و  ــردم وطنـ ــه مـ ــار خدمـــت  بـ افتخـ

تالیفاتـــی کـــه داشـــتم.
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حتما خاطرات زیادی از خدمتتان در 
حــرفه ی پزشـــکی داریــد؛ از 

آن ها بگوئیـــد.

مـــن در طـــی ایـــن ســـال ها بـــا 
ــر و کار  ــادی سـ ــن زیـ ــال و والدیـ اطفـ
ادبیـــات و  اهـــل  داشـــته ام. خیلـــی 
ظرافت گویـــی نیســـتم امـــا بـــه جـــرات 
ــه در  ــقی کـ ــرق عشـ ــم بـ ــد بگویـ بایـ
چشـــمان والدیـــن می دیـــدم بـــرای 
ـــرات دوران  ـــن خاط ـــره بهتری ـــن در زم م
ــه  ــه ای کـ ــس عاقـ ــت. لمـ کاری ام اسـ
بیـــن والدیـــن و فرزندانشـــان می دیـــدم 
بـــه ویـــژه عاقـــه ای کـــه مـــادران بـــه 
ــتند. گاهـــی مایـــه ی  ــان داشـ فرزندانشـ
شـــگفتی مـــن می شـــد. منـــی کـــه 
ـــی را  ـــه های ـــن صحن ـــا چنی ـــا و باره باره
ــی  ــی از نگرانـ ــودم صحنه هایـ ــده بـ دیـ
ــاز  ــارش. بـ ــد بیمـ ــرای فرزنـ ــادری بـ مـ
هـــم از ایـــن همـــه عاقـــه شـــگفت زده 
ــای  ــال هـ ــاد دارم سـ ــه یـ ــدم. بـ می شـ
ـــد  ـــه خداون ـــتی ک ـــادت دوس ـــه عی ـــل ب قب
ـــم.  ـــود رفت ـــرده ب ـــا ک ـــوزادی عط ـــه او ن ب
نـــوزاد مبتـــا بـــه ایکترفیزیولوژیـــک 
ــه  ــود کـ ــم بـ ــان رسـ ــود. در آن زمـ بـ
تـــا 24 ســـاعت نـــوزاد را از مـــادر جـــدا 
مـــی کردنـــد ولـــی خوشـــبختانه ایـــن 
روش از بیـــن رفتـــه اســـت خاصـــه 
ــات  ــه ماقـ ــوزاد بـ ــت نـ ــد از ویزیـ بعـ
ــدش را  ــوز فرزنـ ــه هنـ ــم کـ ــادر رفتـ مـ
ندیـــده بـــود. چـــون بـــه او اطـــاع داده 
ـــری زردی دارد.  ـــوزاد مختص ـــه ن ـــد ک بودن
ـــه  ـــا گری ـــن ب ـــدن م ـــا دی ـــود. ب ـــران ب نگ
گفـــت" دکتـــر بچـــه ام چطـــور اســـت؟ 
خطـــری نـــدارد؟" ایـــن مـــادر جمـــات 
ـــن  ـــی ای ـــم خیل ـــن ه ـــت و م ـــاده ای گف س
ــوز  ــا هنـ ــودم امـ ــده بـ ــا را دیـ صحنه هـ
ـــه  ـــش ک ـــادر و نگاه ـــن م ـــای ای ـــگ ص زن
ـــت؛  ـــرم هس ـــود خاط ـــی ب ـــو از نگران ممل
ــه ای  ــه و عاقـ ــه عاطفـ ــتی کـ ــه راسـ بـ
کـــه خـــدا در نهـــاد مـــادر گـــذارده 
شـــگفت انگیز اســـت.  خاطـــره دیگـــری 
هـــم دارم کـــه بـــاز هـــم مربـــوط بـــه 
ـــت  ـــد اس ـــه فرزن ـــادر ب ـــه م ـــدت عاق ش
ـــات آن  ـــا جم ـــت ام ـــخ اس ـــه تل ـــر چ اگ
ـــد  ـــم فراموشـــم نمـــی شـــود. فرزن ـــادر ه م
ـــود  ـــدید ب ـــب ش ـــه ت ـــا ب ـــادر مبت ـــن م ای
کـــه ظاهـــرا ویروســـی بـــود و چنـــد روز 
ـــران  ـــاد از حـــد نگ ـــادر زی ـــه داشـــت م ادام
بـــود و مرتـــب گریـــه می کـــرد. لحظـــه 
ــا  ــذار تنهـ ــدا نگـ ــاد زد خـ ــه فریـ ای کـ
ـــرود... پشـــتم  ـــادگار همســـرم از دســـتم ب ی

ـــا  ـــادر ت ـــنیدم م ـــه ش ـــور ک ـــا آن ط ـــد ام ـــوب ش ـــش خ ـــودک حال ـــدا ک ـــکر خ ـــد. ش لرزی
مدتهـــا درگیـــر بیمـــاری عصبـــی بـــود.

توصیــه ای که استاد پیشکســوتی که سالیــان سال خدمــت به مردم را 
سرلوحــه زندگی اش قــرار داده است به جوانان چیست؟

ـــدا  ـــکر خ ـــا ش ـــان م ـــه ی جوان ـــه هم ـــرا ک ـــم چ ـــه بکن ـــد توصی ـــن نبای ـــه م ـــه ک البت
ـــر  ـــال های عم ـــل س ـــر از حاص ـــض تذک ـــم مح ـــا می خواه ـــتند. ام ـــمند و آگاه هس هوش
ـــه  ـــن هم ـــه ام. ای ـــر گرفت ـــدا عم ـــال از خ ـــم. 88 س ـــان کن ـــه را بی ـــد نکت ـــم چن و خدمت
ـــت  ـــذرد درس ـــی زود می گ ـــا خیل ـــت. دنی ـــتر نیس ـــه ای بیش ـــون لحظ ـــرم چ ـــال در نظ س

ـــینمایی. ـــم س ـــک فیل ـــر ی ـــل تصاوی مث

ـــی  ـــه زیبای ـــروت، ن ـــه ث ـــت ن ـــول اس ـــه پ ـــد ن ـــال ها می مان ـــن س ـــی ای ـــه در پ ـــه ک آنچ
ـــه  ـــد. ب ـــه می مان ـــت ک ـــت اس ـــوش و محب ـــرات خ ـــوش و خاط ـــا دل خ ـــت. تنه ـــه مکن ن
ـــک  ـــان خش ـــد ن ـــی نمی کن ـــاد فرق ـــا زی ـــم ی ـــید؛ ک ـــوش باش ـــد دل خ ـــه داری ـــر چ ه
ـــان  ـــفت بچسبی اش ـــد س ـــه بای ـــادی ک ـــامتی و ش ـــز س ـــوش. ج ـــا دل خ ـــا ب ـــور ام بخ
ـــم  ـــه ه ـــاک ب ـــک و ام ـــدر مل ـــرده چـــه ق ـــی چـــه دارد و چـــه ک ـــن. فان ـــا ک ـــه را ره بقی
ـــش  ـــه دل ـــن هم ـــا ای ـــرس ب ـــن بپ ـــه را ول ک ـــردش رفت ـــافرت و گ ـــدر مس ـــه ق زده، چ
ـــداری  ـــوش ن ـــامتی و دل خ ـــا س ـــز داری ام ـــه چی ـــی هم ـــه. گاه ـــا ن ـــوده ی ـــوش ب خ
ـــچ  ـــوش هی ـــامتی و دل خ ـــز س ـــه ج ـــتند ک ـــانی هس ـــر از کس ـــا عقب ت ـــور آدم ه اینط

ـــت.  ـــان نیس در بساطش
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گردهمایی

کنفرانـــس علمـــی یـــک روزه »مراقبـــت هـــای 
ـــاه  ـــی« 23 دیم ـــایی قلب ـــاران نارس ـــتاری در بیم پرس
ـــزار شـــد.   جـــاری از ســـوی بیمارســـتان رضـــوی، برگ
ـــای  ـــت ه ـــک روزه »مراقب ـــس ی ـــی کنفران ـــر علم دبی
ــت:  ــی« گفـ ــایی قلبـ ــاران نارسـ ــتاری در بیمـ پرسـ
ــتند  ــی هسـ ــائی قلبـ ــار نارسـ ــه دچـ ــی کـ بیمارانـ
نیازمنـــد اقدامـــات درمانـــی ویـــژه توســـط تیـــم 
ـــتاران  ـــش پرس ـــان نق ـــن می ـــتند و در ای ـــکی هس پزش

بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. 

ـــی  ـــاط نزدیک ـــت ارتب ـــه عل ـــزود: ب ـــی اف ـــیما مینای ـــر ش دکت
کـــه بیمـــار بـــا پرســـتار دارد؛ گـــزارش درســـت عالئـــم و 
ـــیار  ـــک بس ـــه پزش ـــتار ب ـــط پرس ـــخیصی توس ـــانه های تش نش
ـــد در بیمـــار دچـــار نارســـائی  مهـــم اســـت؛ پرســـتار وقتـــی بدان
قلبـــی تنگـــی نفـــس، افـــت فشـــار، اِِدم و .... مهـــم اســـت 
خیلـــی ســـریعتر می توانـــد بـــرای اقدامـــات درمانـــی تیـــم 
ـــائی  ـــی نارس ـــیپ تخصص ـــن فلوش ـــد. ای ـــکی را فرابخوان پزش
ـــائی  ـــار نارس ـــاران دچ ـــان بیم ـــد درم ـــه داد: در رون ـــی ادام قلب
ـــگ اســـت  ـــز بســـیار پررن ـــار نی ـــه بیم ـــوزش ب ـــی نقـــش آم قلب
ـــن خصـــوص بیشـــتر آمـــوزش  ـــا در ای و هـــر چـــه پرســـتاران م
ـــد  ـــار را در رون ـــد بیم ـــر می توانن ـــتر و بهت ـــند بیش ـــده باش دی

ـــازند. ـــو س ـــی هس ـــکی و درمان ـــم پزش ـــا تی ـــان ب درم

ــوص  ــان خصـ ــروق در پایـ ــب و عـ ــص قلـ ــن متخصـ ایـ
ـــت:  ـــی گف ـــس علم ـــن کنفران ـــده در ای ـــرح ش ـــات مط موضوع
تشـــخیص نارســـایی قلبـــی، روش هـــای درمانـــی نارســـائی 
قلبـــی، ارزیابـــی وضعیـــت ســـالمت در بیمـــاران نارســـائی 
ـــتری،  ـــدت بس ـــی م ـــی در ط ـــای اختصاص ـــت  ه ـــی، مراقب قلب
آمـــوزش بیمـــار، آمـــوزش مراقبـــت از خـــود در بیمـــاران 
ــزل در  ــی در منـ ــای اختصاصـ ــی، مراقبت هـ ــایی قلبـ نارسـ
ـــتری  ـــگیری از بس ـــای پیش ـــی، روش ه ـــه نهای ـــاران مرحل بیم
مجـــدد، نقـــش پرســـتار در مراحـــل مختلـــف تشـــخیص و 
ـــس  ـــن کنفران ـــی و... در ای ـــون داخـــل آئورت ـــپ بال ـــان، پم درم

ـــد. ـــته ش ـــی گذاش ـــث و بررس ـــه بح ب

کنفرانس علمی یک روزه »مراقبت های پرستاری در بیماران نارسایی قلبی« برگزار شد

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــمینار در گفتگ ــن س ــی ای ــر علم دبی
ــن  ــت: در ای روابــط عمومــی بیمارســتان رضــوی گف
ســمینار ســعی شــده پیشــرفت های جدیــد طــب 
نــوزاردان بــه ویــژه تازه هــای پزشــکی در خصــوص 

ــود. ــه ش ــوزادان ارائ ــر ن ــرگ و می ــش م کاه

ــوزادان،  ــاء ن ــازه هــای احی ــزود: ت دکتــر رضــا ســعیدی اف
تــازه هــای تشــخیصی و درمــان آسفکســی، تــازه هــای کار بــا 
 NIDCAP ــواردی در خصــوص ــای مکانیکــی و م ونتیالتوره
در ایــن ســمینار در قالــب چهــار پانــل تخصصــی برگزار شــد.

ــا  عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، ب
اشــاره بــه اینکــه یکــی از شــاخص هــای مهــم و مــورد توجــه 
ــت؛  ــوزادان اس ــر ن ــرگ و می ــاخص م ــالمت ش ــوزه س در ح
گفــت: بــر اســاس بررســی هــای WHO چهــل درصــد مــرگ 
ــت  ــه نخس ــک ماه ــال در ی ــج س ــر پن ــودکان زی ــر ک و می
زندگــی روی مــی دهــد و بــاز درصــد زیــادی از ایــن مــرگ 
و میرهــا در هفتــه نخســت تولــد اتفــاق مــی افتــد از ایــن رو 
ــت  ــن دوران از اهمی ــکی در ای ــای پزش ــت ه ــه و مراقب توج

چنــد برابــری برخــوردار اســت.

رئیــس دانشــگاه امــام رضــا)ع( ضمــن اشــاره بــه اســتقبال 
شــایان توجــه از برگــزاری ایــن ســمینار علمــی گفــت: 
درصــد بســیار زیــادی از نقــص عضوهایــی کــه حیــن زایمــان 
و در لحظــات ابتدایــی تولــد روی مــی دهــد؛ بــا ارائــه 
آمــوزش هــای مناســب و در اختیــار داشــتن امکانــات ســاده 
ــا  ــوزش ه ــن آم ــه ای ــل پیشــگیری اســت و ارائ ــی قاب درمان
ــث  ــی باع ــاده درمان ــات س ــن امکان ــذاردن ای ــار گ و در اختی
جلوگیــری از تحمیــل هزیــه هــای فــراوان بــه نظــام ســالمت 

ــود. ــی ش ــد م ــال های بع در س

سمینار علمی »مروری بر تازه های طب نوزادان« برگزار شد
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21 مدیرگــروه نــوزادان و اطفــال دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد گفــت: بــر خــاف تصــور عامــه، دادن آب قنــد 
ــدید  ــده زردی را تش ــار زردی ش ــه دچ ــی ک ــه کودک ب

خواهــد کــرد.

ــمینارعلمی  ــیه سـ ــوری در حاشـ ــا معمـ ــر غالمرضـ دکتـ
»تازه هـــای طـــب نـــوزادان« کـــه در ایـــن بیمارســـتان 
ـــت  ـــه نخس ـــه دو هفت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود؛ ب ـــده ب ـــزار ش برگ
تولـــد بســـیار حســـاس اســـت؛ گفـــت: نوزادانـــی کـــه زرد 
می شـــوند بایـــد هـــر چـــه ســـریع تر بـــه مراکـــز درمانـــی 

و پزشـــکی جهـــت درمـــان ارجـــاع شـــوند.

ایـــن اســـتاد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکي مشـــهد، افـــزود: 
ـــن  ـــای گیاهـــی چـــون شیرخشـــت و ترنجبی اســـتفاده از داروه
نـــه تنهـــا موثـــر نیســـت بلکـــه غلظت هـــای بـــاالی ایـــن 
داروهـــا ممکـــن اســـت باعـــث عفونـــت و حتـــی مشـــکالت 
ـــان  ـــادر در زم ـــه م ـــن کاری ک ـــود. بهتری ـــوزاد ش ـــوی در ن کلی
ـــب اســـت. هـــر  ـــد انجـــام دهـــد شـــیردهی مرت ـــوزاد بای زردی ن
ــود  ــد بهبـ ــد؛ رونـ ــر باشـ ــر و موفق تـ ــیردهی بهتـ ــه شـ چـ

نـــوزاد نیـــز ســـریع تر خواهـــد بـــود.وی ضمـــن تاکیـــد بـــر 
اهمیـــت شـــیردهی نـــوزاد گفـــت: طـــی روزهـــای نخســـت 

ـــت. ـــروی اس ـــیردهی ض ـــار ش ـــا 12 ب ـــن 8 ت ـــد بی تول

ــای  ــل آموزش ه ــد از قب ــادر بای ــزود: م ــوری اف ــر معم دکت
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــد و ب ــه باش ــرا گرفت ــیردهی را ف ــرای ش الزم ب
ــترس در  ــد؛ دوری از اس ــاز کن ــیردهی را آغ ــل ش ــس کام نف
زمــان شــیردهی بــه خصــوص در روزهــای نخســت بــرای مادر 
ــد شــیردهی موفقــی داشــته باشــد. ــا بتوان ضــروری اســت؛ ت

آب قند زردی نوزاد را تشدید می کند

دکتــر ســعیدی بــا اشــاره بــه اینکــه 54 مقالــه بــه 
ــه شــده اســت؛ گفــت:  ــان انگلیســی در ایــن ســمینار ارائ زب
ــر  ــه ســمینار علمــی »مــروری ب خاصــه مقــاالت ارســالی ب
 Iranian journal of  ــال ــوزادان« در ژورن ــب ن ــای ط تازه ه

ــر پزشــکی  ــای معتب ــال ه ــه یکــی از ژورن neonatology ک
اســت و در ده هــا ایندکــس معتبــر بیــن المللــی نمایــه اســت؛ 

ــد. ــاپ می رس ــه چ ب
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دکتـــر احمد شـــاه فرهـــت گفـــت: ســـیتومگالوویروس 
عالئمـــی شـــبیه ســـرماخوردگی در بزگســـاالن دارد 
ـــال  ـــادرش مبت ـــه م ـــی ک ـــه ماه ـــر س ـــن زی ـــا در جنی ام
ـــزی،  ـــیب مغ ـــاد آس ـــث ایج ـــت باع ـــن اس ـــود؛ ممک ش

ـــود. ـــال ش ـــد و طح ـــیب کب آس

ــمینار  ــیه سـ ــوزادان در حاشـ ــص نـ ــوق تخصـ ــن فـ ایـ
علمـــی »مـــروری بـــر تازه هـــای طـــب نـــوزادان« افـــزود: 
ــه  ــوزادان بـ ــر نـ ــرگ و میـ ــش مـ ــت در کاهـ ــدم نخسـ قـ
مراقبت هـــای مـــادر قبـــل از بـــارداری، حیـــن بـــارداری و 

باز می گـــردد. زایمـــان  زمـــان 

ـــهد،  ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
ـــی آن ســـامت  ـــن و در پ ـــه ســـامت جنی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــادر دارد؛  ـــامت م ـــه س ـــاده ای ب ـــوق الع ـــتگی ف ـــوزاد وابس ن
گفـــت: نقـــش مراقبت هـــای حیـــن بـــارداری و انجـــام 
ــان از  ــن میـ ــادر در ایـ ــامت مـ ــنجش سـ ــت های سـ تسـ
ـــان  ـــادران در زم ـــه م ـــری برخـــوردار اســـت. تغذی اهمیـــت باالت
بـــارداری کنتـــرل قند خـــون و فشـــار خـــون، جلوگیـــری از 
کم خونـــی و ... از مـــواردی اســـت کـــه حتمـــا بایســـتی در 

دوران بـــارداری مـــورد توجـــه باشـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـیتومگالوویروس از طریـــق 
ـــکاتی  ـــی از مش ـــرد: یک ـــان ک ـــود؛ بی ـــل می ش ـــس منتق تنف
کـــه در درگیـــری بـــا ایـــن ویـــروس ایجـــاد می شـــود در 

ــت.  ــارداری اسـ ــن بـ ــن در حیـ ــی جنیـ ــه اول آلودگـ درجـ
در صورتـــی کـــه مـــادری در حیـــن بـــارداری بـــه عفونـــت 
ـــال  ـــر انتق ـــد، خط ـــدود ۴۰–۳۰ درص ـــود ح ـــا ش ـــال مبت فع
ــت  ــل عفونـ ــایع ترین علـ ــود دارد و از شـ ــن وجـ ــه جنیـ بـ
مـــادرزادی )congenital infection( محســـوب می شـــود.

ـــا، ۱5 درصـــد  ـــوزادان مبت ـــن ن ـــزود: از بی ـــت اف ـــر فره دکت
ــروس  ــن ویـ ــا ایـ ــری بـ ــواهد درگیـ ــد شـ ــگام تولـ در هنـ
 ،IUGR را نشـــان می دهنـــد کـــه ایـــن عائـــم شـــامل
تظاهـــرات جلـــدی شـــامل )پتشـــی و پورپـــورا(، آتروفـــی 
ــاالت  ــت، اختـ ــپلنومگالی، کوریورتینیـ ــربرال، هپاتواسـ سـ
خونـــی، میکروســـفالی، کاهـــش شـــنوائی حســـی- عصبـــی 
و درجاتـــی از عقـــب ماندگـــی ذهنـــی و درگیـــری مغـــزی 
ـــه  ـــارداری ب ـــان ب ـــاردار در زم ـــادران ب ـــه داد: م اســـت. وی ادام
ـــند و  ـــرماخوردگی باش ـــب س ـــت مراق ـــه نخس ـــه ماه ـــژه س وی
ـــز دوری  ـــده اند؛ نی ـــرماخوردگی ش ـــار س ـــه دچ ـــرادی ک از اف

ـــد. کنن

ـــادران  ـــت: م ـــرد و گف ـــه ک ـــادران توصی ـــه م ـــه ب وی در ادام
ـــت  ـــاز را دریاف ـــورد نی ـــن های م ـــا واکس ـــارداری حتم ـــل از ب قب
کننـــد تـــا بـــارداری راحت تـــری را تجربـــه کنند.ایـــن فـــوق 
تخصـــص نـــوزادان افـــزود: یکـــی دیگـــر از عوامـــل اثرگـــذار 
در ســـامت نـــوزادان دسترســـی بـــه خدمـــات بهداشـــتی و 
ـــراد متخصـــص  ـــی در حیـــن زایمـــان اســـت. اســـتفاده از اف درمان
ـــک  ـــان پرریس ـــه زایم ـــواردی ک ـــی در م ـــده حت ـــوزش دی و آم

ـــت.  ـــروری اس ـــت؛ ض ـــل اس ـــم کام ـــن ه ـــت و جنی نیس

ـــوزاد  ـــردن ن ـــزان ک ـــون آوی ـــی چ ـــت روش های ـــر فره دکت
و زدن ضربـــه بـــه پشـــت بـــرای آغـــاز تنفـــس را روشـــی 
ـــت  ـــن اس ـــن کار ممک ـــت: ای ـــت و گف ـــان آور دانس ـــط و زی غل
ـــود.  ـــوزاد ش ـــزی در ن ـــر مغ ـــات جبران ناپذی ـــه صدم ـــر ب منج
وی ادامـــه داد: اکثـــر نـــوزادان بـــه طـــور طبیعـــی تنفـــس 
می کننـــد و اصـــا نیـــازی بـــه مداخلـــه ندارنـــد و مـــوارد 
ــی و  ــاژ قلبـ ــا ماسـ ــد بـ ــه روی می دهـ ــم کـ ــی هـ خاصـ
ـــتفاده  ـــی اس ـــت. حت ـــدنی اس ـــر حل ش ـــاده دیگ ـــای س روش ه

ـــیردهی  ـــد زود از ش ـــادران نبای ـــه م ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــیردهی  ـــت ش ـــای نخس ـــوال روزه ـــت: معم ـــوند؛ گف ـــد ش ناامی
ـــی  ـــند خیل ـــور باش ـــر صب ـــا اگ ـــت ام ـــکل نیس ـــادران، بی مش م
زود شـــیردهی راحـــت و موفـــق را تجربـــه خواهنـــد کـــرد.
ـــت  ـــوص یبوس ـــوالی در خص ـــه س ـــخ ب ـــه در پاس وی در ادام
کـــودکان بیـــان کـــرد: مـــا زمانـــی می گوییـــم شـــیرخوار 
ـــودن  ـــر ب ـــه دی ـــر ب ـــر دی ـــاوه ب ـــه ع ـــده ک ـــت ش ـــار یبوس دچ
ـــی  ـــا ناراحت ـــوده و ب ـــک ب ـــفت و خش ـــوع س ـــع، مدف ـــان دف زم
ـــن  ـــیرخواری چنی ـــا ش ـــوزاد ی ـــر ن ـــد. اگ ـــع روی ده و درد دف
شـــرایطی را داشـــت بهتریـــن کار افزایـــش نوبت هـــای 

شـــیردهی ، خورانـــدن آب بـــه وی و مراجعـــه بـــه پزشـــک 
ـــت. ـــص اس متخص

ـــوال  ـــه معم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــوری در پای ـــر معم  دکت
شـــیرخوراران در شـــش ماهگـــی کـــه غـــذای کمکـــی را شـــروع 
ـــه  ـــن ب ـــگام رفت ـــک و هن ـــن از پوش ـــن گرفت ـــد؛ س ـــی کنن م
ـــه  ـــرد: در وهل ـــان ک ـــوند؛ بی ـــت می ش ـــار یبوس ـــه دچ مدرس
ـــرار  ـــودک برق ـــی ک ـــم غذای ـــن رژی ـــی بی ـــد تعادل ـــت بای نخس
ـــش داد؛  ـــودک را کاه ـــترس ک ـــدی اس ـــه بع ـــرد و در مرحل ک
ـــر و  ـــت و صب ـــر اس ـــت زمان ب ـــان یبوس ـــورت درم ـــر ص در ه

حوصلـــه زیـــاد می طلبـــد.

مادران باردار در سه ماهه نخست بارداری مراقب سرماخوردگی باشند
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ـــحات  ـــه ترش ـــواردی ک ـــی در م ـــه برق ـــتی ن ـــاکش دس از س
فـــراوان باشـــد نیـــز بـــا احتیـــاط توصیـــه می شـــود.

ـــد  ـــاعت بع ـــد 48 س ـــا بای ـــوزاد حتم ـــزود: ن ـــه اف وی در ادام
ـــد؛ در  ـــه کن ـــک مراجع ـــا پزش ـــی ی ـــز درمان ـــه مراک ـــد ب از تول
ـــد و  ـــت کن ـــان پزشـــکی دریاف ـــا درم صـــورت زرد شـــدن حتم
ـــی  ـــورد بررس ـــش م ـــد و وزن گیری ـــاه رش ـــی 2 م ـــک ال ـــر ی ه

ـــرد. ـــرار گی ق

ــش  ــهد، آزمایـ ــکی مشـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــتاد دانشـ اسـ
تیروئیـــد را از ضروری تریـــن آزمایش هـــا در 2 تـــا 5 روز 
بعـــد از تولـــد دانســـت و گفـــت: نوزادانـــی کـــه در مراکـــز 
ــا را  ــن توصیه هـ ــه ی ایـ ــوند کلیـ ــد می شـ ــی متولـ درمانـ
ــا را  ــن توصیه هـ ــد ایـ ــن بایـ ــد و والدیـ ــت می کننـ دریافـ
ـــدار  ـــم هش ـــه عالئ ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــد. وی در پای ـــی کنن اجرای
ـــت و  ـــب داش ـــر ت ـــوزاد اگ ـــرد: ن ـــان ک ـــوزادان، بی ـــده در ن دهن

شـــیرنخورد حتمـــا بایـــد بـــه پزشـــک مراجعـــه کـــرد.

تقدیر از پیشکسوتان طب نوزادان در بیمارستان رضوی

ایـــن ســـمینار یـــک روزه بـــه همـــت بیمارســـتان 
ـــگاه  ـــکاری دانش ـــا هم ـــوی و ب ـــی رض ـــوق تخصص ف

ــد. ــزار شـ ــا)ع( برگـ ــام رضـ بین المللـــی امـ

در آییـــن اختتامیـــه ایـــن ســـمینار علمـــی، بـــا حضـــور 
ــتان  ــام تولیـــت آسـ ــم مقـ ــاری، قائـ ــید مرتضـــی بختیـ سـ
ـــتان  ـــان بیمارس ـــاون درم ـــجاعی، مع ـــر ش ـــوی، دکت ـــدس رض ق
ـــی  ـــن الملل ـــگاه بی ـــس دانش ـــعیدی، رئی ـــر س ـــوی و دکت رض
ـــا  ـــر علی رض ـــراف، دکت ـــی ص ـــر محمدتق ـــا)ع( از دکت ـــام رض ام
مدرســـی، دکتـــر ســـید جـــواد علیـــزاده، دکتـــر غالم علـــی 
معمـــوری، دکتـــر اشـــرف  محمـــدزاده و دکتـــر احمدشـــاه 
ـــی و تـــالش هـــای ارزشـــمند ایـــن پیشکســـوتان  فرهـــت قدردان

ـــد. ـــاده ش ـــوزادان ارج نه ـــات ن ـــب در نج ـــه ط عرص
از ســه  ایــن ســمینار تخصصــی  ادامــه  هم چنیــن در 
ــوان  ــه عن ــن نشســت ب ــان در ای ــاالت آن ــه مق پژوهشــگری ک

مقــاالت برگزیــده انتخــاب شــده بــود، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
تقدیــر از 16 نفــر از پرســتاران نمونــه حــوزه طــب نــوزادان کــه 
در بخــش NICU بیمارســتان های مختلف ســطح شــهر مشــهد 
فعــال هســتند نیــز از دیگــر بخــش هــای ایــن ســمینار بــود.

تولیـــت  قائم مقـــام 
آســـتان قـــدس رضـــوی 
در حاشـــیه ایـــن ســـمینار 
عنـــوان کـــرد: حضـــرت 
زینـــب)س( اســـوه صبـــر 
پیام رســـان  و  مقاومـــت  و 
حماســـه بـــزرگ کربـــا 
مرتضـــی  هستند.ســـید 
بختیـــاری ضمـــن تبریـــک 
والدت فرخنـــده حضـــرت 
ــتار  ــب)س( و روز پرسـ زینـ
ـــر  ـــش از ه ـــروز بی ـــت: ام گف

ــیره  ــی و سـ ــری از مشـ ــد بهره گیـ ــری نیازمنـ ــان دیگـ زمـ
حضـــرت زینـــب)س( هســـتیم و آنچـــه از ایـــن بانـــوی بزرگـــوار 
ـــازش  ـــدم س ـــتیزی و ع ـــیده، استکبارس ـــا رس ـــه م ـــخ ب در تاری
ـــا دشـــمن اســـت.وی شـــغل پرســـتاری را از مشـــاغل دشـــوار  ب
و البتـــه پربرکـــت دانســـت و اظهـــار کـــرد: پرســـتاران در 

مؤسســـات  مجموعـــه 
ــتان قـــدس  درمانـــی آسـ
ـــر بیمارســـتان  رضـــوی نظی
ـــام  ـــفاء ام ـــوی و دارالش رض
هم چنیـــن  و  رضـــا)ع( 
دیالیـــز  بخش هـــای 
ـــر  ـــده در سراس ـــاح ش افتت
ــرکت  ــط شـ ــور توسـ کشـ
داروســـازی ثامـــن مشـــغول 
بـــه  خدمـــات  ارائـــه 
بیمـــاران و دوســـت داران 
ــتند  ــا)ع( هسـ ــام رضـ امـ
کـــه ان شـــاء اهلل خدمـــات آنـــان مـــورد توجـــه حضـــرت 
ثامن الحجـــج)ع( قـــرار گیرد.بختیـــاری تصریـــح کـــرد: 
توســـعه خدمـــات درمانـــی و دارویـــی و هم چنیـــن ارتقـــاء 
ـــش  ـــای پی ـــات از برنامه ه ـــن خدم ـــی ای ـــی و کم ـــطح کیف س

ــت. ــوی اسـ ــدس رضـ ــتان قـ روی آسـ

حضــرت زینــب )س(؛
اسوه صبــر و مقاومــت و الگـوی پرستاران



هم
جد

 ه
ره

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

24

تلنگــر

نـوع  یـک  ادراری،  عفونـت 
کـه  اسـت  بالینـی  وضعیـت 
و  ادرار  مجـرای  می توانـد 
مثانـه را درگیـر کنـد. عفونت 
شـایع تر  دختـران  در  ادراری 
از پسـران اسـت و معمـوال بـا 
تـب، اسـتفراغ، دل درد و گاهی 

می کنـد. بـروز  اسـهال 

گاهـــی شـــب ادراری، ادرار بدبـــو، 
تکـــرر ادرار و بـــی  قـــراری و ناآرامـــی 
هنـــگام ادرار کـــردن دیـــده می شـــود. 
درمـــان آنتـــی بیوتیکـــی بعـــد از گرفتـــن 
ــت آن  ــراه کشـ ــه همـ ــه ادرار بـ نمونـ
ـــته،  ـــماره گذش ـــود. در ش ـــروع می ش ش
ـــده،  ـــاد کنن ـــل ایج ـــورد عل ـــی در م نکات
ــروه  ــاس گـ ــی براسـ ــرات بالینـ تظاهـ
ـــت  ـــد ایجـــاد عفون ســـنی کـــودکان و رون
ـــم آن  ـــه عای ـــه، ب ـــد. در ادام ـــوان ش عن
در کـــودکان پرداختـــه خواهـــد شـــد.

پیشــگیری از عفونت های ادراری

درمـــان هـــــای آنتــی بیوتیکـــــی 
عفونـــت  از  کننـــده  پیشـــگیری 

ادراری بـــرای جلوگیـــری از آســـیب و 
ــت.  ــروری اسـ ــوی ضـ ــای کلیـ زخم هـ
داروی مناســـب بـــه شـــکل خوراکـــی 
تجویـــز می شـــود. درمـــان پیشـــگیری 
ـــابقه  ـــا س ـــودکان ب ـــد در ک ـــده بای کنن
عـــود عفونـــت ادراری، ناهنجاری هـــای 
مجـــاری ادراری، نقـــص دســـتگاه ایمنـــی 
یـــا انســـداد نســـبی ادرار تـــا برطـــرف 
شـــدن کامـــل عامـــل زمینه ســـاز 
ـــری  ـــر برت ـــواهدی دال ب ـــد. ش ـــه یاب ادام
آنتی بیوتیـــک تـــک دوز در پیشـــگیری 

از عفونـــت ادراری وجـــود نـــدارد. 

مواردی که در بیماری عفــونت 
مجاری ادراری بایـد مد نظر باشد

 شناســایی عالئــم:  اوج شــیوع 
عفونــت 2 تــا 6 ســالگی، بــه جــز زمــان 
نــوزادی و نســبت ابتــا دختــر بــه پســر 

ــت.  1/10 اس

شـــیرخواران  در  بالینـــی  عائـــم 
و کـــودکان زیـــر 2 ســـال: عائـــم 
نشـــانه ها  و  ندارنـــد  اختصاصـــی 
ــی  ــاالت گوارشـ ــابه اختـ ــا مشـ غالبـ

ــا  ــراه بـ ــت همـ ــن اسـ ــت، ممکـ اسـ
تـــب، بی قـــراری، درد هنـــگام ادرار 
ـــه،  ـــه، گری ـــص مثان ـــه ناق ـــردن و تخلی ک
ـــو،  ـــد ب ـــی، ادرار ب ـــری دائم تحریک پذی
جریـــان غیرعـــادی ادرار و تکـــرر ادرار 
ـــایی  ـــامل: نارس ـــم ش ـــایر عائ ـــد. س باش
ــکات  ــتفراغ، مشـ ــوع، اسـ ــد، تهـ رشـ
ـــکم  ـــخ ش ـــهال، زردی، نف ـــه ای، اس تغذی

ند. می شـــو

عائـــم بالینـــی در کـــودکان بـــاالی 
ـــتم  ـــت سیس ـــه عفون ـــا ب ـــال مبت 2 س
اداری: شـــب ادراری یـــا بی اختیـــاری 
ــو،  ــب، ادرار بدبـ ــول روز، تـ ادرار در طـ
تکـــرر ادرار، درد هنـــگام دفـــع ادرار 
و احســـاس فوریـــت در دفـــع ادرار، 
ــه  ــیت در ناحیـ ــکمی، حساسـ درد شـ
ـــو(،  ـــره ای )درد پهل ـــده ای مه ـــه دن زاوی
اســـتفراغ، تـــب و لـــرز تـــوام بـــا درد 
ـــش  ـــدید و افزای ـــکم درد ش ـــا، ش پهلوه
و  درد  خـــون.  ســـفید  گلبول هـــای 
ــی  ــانه فیزیکـ ــو نشـ ــیت پهلـ حساسـ
عفونـــت کلیـــه اســـت و عفونـــت سیســـتم 
ـــرز و  ـــب و ل ـــا ت ـــب ب ـــی اغل ادراری فوقان

درد پهلـــو همـــراه اســـت.

و    پیـــش آگهی عالئـــم   
ادراری در اطفــــال عفونت 
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 پیشــگیری از یبوســت :  یبوســت 
ــود ادرار  ــدن ادرار و رک ــی مان ــل باق عام
و بازگشــت آن اســت. بــرای درمــان 
بایــد  نیــز  ادراری  مجــاری  عفونــت 
ــان شــود کــه رکــود ادرار  یبوســت درم

ــد. ــم کن را ک

نمونــه  درســت  جمــع آوری   
ــات  ــه مصــرف مایع ادراری:  تشــویق ب
ــه ادرار  ــع آوری نمون ــرای جم ــراوان ب ف
خــوب نیســت زیــرا باعــث ترقیــق ادرار 
ــا  ــداد میکروارگانیزم ه ــذا کاهــش تع و ل
ــن  ــود. دقیق تری ــور کاذب می ش ــه ط ب
ــود  ــی وج ــرای بررس ــش ب ــه آزمای نمون
نمونــه  تهیــه  ادرار  در  میکروب هــا 
بــا روش آسپیراســیون ســوپراپوبیک 
ــه،  ــر 2 ســال( و ســونداژ مثان ــرای زی )ب
سی ســی  چنــد  کــه  شــرطی  بــه 
اول دور ریختــه شــود، اســت. نمونــه 
تهیــه شــده ســریعا )حداکثــر نیــم 
ــود  ــال ش ــگاه ارس ــه آزمایش ــاعت( ب س
ــاعت در  ــا 24 س ــر ت ــورت تاخی و در ص
یخچــال نگهــداری شــود. وقتــی کیســه 
ــه کــودک چســبانده  جمــع آوری ادرار ب
شــد، جهــت جمــع آوری ادرار بهتــر 
اســت بافاصلــه بعــد از ادرار کــردن 
کنــده شــود. مانــدن ادرار در کیســه 
عامــل افزایــش احتمــال آلودگــی اســت. 
ــع آوری  ــه جم ــباندن کیس ــل از چس قب
شســته  صابــون  بــا  موضــع  ادرار، 

ــود. ــک ش وخش

 رژیــم غذایــی مناســب:  مصــرف 
کافئیــن یــا نوشــابه های کربنــات دار 
ــی  ــرات تحریک ــودن اث ــت دارا ب ــه عل ب
ــت. در  ــوب نیس ــه خ ــاط مثان ــر مخ ب
ــه خــوردن  کــودکان مبتــا کــه قــادر ب
مایعــات نیســتند از مایعــات وریــدی 
اســتفاده شــود. مصــرف بیشــتر پروتئین 
ــی چــون باعــث حفــظ اســیدیته  حیوان

می شــود.  ادرار 

 مصرف درســت دارو:  در کودکانی 
کــه مکــررا دچــار عفونــت سیســتم 
کــودک  بــه  اگــر  می شــوند،  ادراری 
ــده  ــگیری کنن ــای پیش ــای داروه دوزه
داده می شــود، بــه والدیــن توصیــه شــود 
شــود  داده  خــواب  از  قبــل  شــب ها 
ــی  ــه باق ــر در مثان ــدت طوالنی ت ــا م ت
بمانــد. اگــر کــودک نمی توانــد قــرص را 

ــا آب  ــودر کــرده، ب بخــورد بایــد آن را پ
میــوه مخلــوط و بــه کــودک بخورانیــد.

تشویق به مصـرف مایعات فراوان و 
تشویـق به دفـع مکــرر ادرار

 پیشــگیری از عــود مجــدد:   
ــل  ــتم ادراری عام ــرر سیس ــت مک عفون
بایــد  و  بــوده  کلیه هــا  بــه  آســیب 
انــگل  پیشــگیری شــود. نشــانه های 
روده ای بــا درمــان مناســب درمــان 
شــود. اجتنــاب از پوشــیدن لبــاس زیــر 
تنــگ و نایلونــی، پیشــگیری از یبوســت، 
عــدم اســتفاده از وان و جکــوزی داغ، 
کودکانــی کــه تــب ناشــناخته دارنــد از 
ــی  ــتم ادراری بررس ــت سیس ــر عفون نظ
شــوند. بــه والدیــن تاکیــد شــود در 
ــرل ادراری  ــی کنت ــه توانای ــی ک کودک
ــاری  ــار بی اختی ــرده و دچ ــب ک را کس
ــد از ادرار و  ــوی ب ــمام ب ــده و استش ش
تکــرر ادرار یــا احســاس فوریــت در دفــع 

ادرار دارد ســریع تر گــزارش کننــد.

 درمــان ریفالکــس مثانــه:  در هر 
ــه  ــداری از ادرار در مثان ــه مق ــار تخلی ب
حالب هــا  در  کــه  ادراری  و  می مانــد 
بــوده، بعــد از دفــع ادرار بــه مثانــه 
بازگشــته و تــا دفــع ادرار بعــدی در 
ــد  ــل رش ــد و عام ــی می مان ــه باق مثان
ــال  ــده و احتم ــه ش ــا در مثان باکتری ه

عفونــت را باالتــر می بــرد.

کلیــه  عفونــت  علــت  شــایعترین 
اســت. کــودکان  در  ریفاکــس 

 کمبــود حجــم مایــع در رابطــه 
ــات و  ــت مایع ــش دریاف ــا کاه ب
وجــود تــب:  مــادران بــه تعــداد 
ــیر  ــیرخواران ش ــه ش ــر ب ــات باالت دفع
خــوب  عــدم  صــورت  در  بدهنــد، 
ــروع  ــدی ش ــات وری ــیرخوردن مایع ش
ــتفراغ  ــوع اس ــه ته ــی ک ــود، کودکان ش
ــود،  ــروع ش ــدی ش ــات وری ــد مایع دارن
از نظــر عائــم کم آبــی، ماننــد خشــکی 
ادرار،  حجــم  کاهــش  و  مخاط هــا 

ــوند. ــی ش بررس

پیــش آگهــی

بــا درمــان زودهنــگام و کافــی در 
زمــان مناســب، پیش آگهــی عفونــت 

ــت.  ــی اس ــوال عال ــتم ادراری معم سیس
بســیار  کــودکان  در  عفونــت  بــروز 
کوچــک )زیــر 2 ســال( و تــوام بــا 
و  کلیــه  مــادرزادی  ناهنجاری هــای 
ــده  ــیب پیش رون ــر آس ــس، خط ریفاک
بنابرایــن  اســت.  بیشــتر  کلیــوی 
در  کــودکان  زودهنــگام  تشــخیص 
ــوص در دوران  ــه خص ــر، ب ــرض خط مع
ــز  ــیار حائ ــی، بس ــیرخوارگی و نوپای ش

اهمیــت اســت.

تشخیــص و درمــان عفونت 
ادراری در اطفــال

ــت  ــوع وضعی ــک ن ــت ادراری، ی عفون
ــرای  ــد مج ــه می توان ــت ک ــی اس بالین
ادراری  )سیســتم  مثانــه  و  ادرار 
تحتانــی( را درگیــر کنــد. از آن جــا 
کــه اغلــب امــکان لوکالیــزه کــردن 
عفونــت وجــود نــدارد، عفونــت سیســتم 
ــه  ــل توج ــدار قاب ــود مق ــه وج ادراری ب
میکروارگانیســم در سراســر سیســتم 
اداری )بــه جــز یــک ســوم تحتانــی 
معموالحــاوی  کــه  ادراری  مجــرای 

اطــاق می شــود. اســت(  باکتــری 

تشخیـــص

ــتم ادراری  ــت سیس ــخیص عفون تش
بــر اســاس درجــه باالیــی از شــک، 
ــی تاریخچــه و معاینــات فیزیکــی  ارزیاب
و آزمایــش ســاده ادرار و کشــت مســجل 
می شــود. در مــواردی کــه احتمــال 
مطــرح  ادراری  سیســتم  عفونــت 
می شــود، حتــی ادرار تــازه نمــای تیــره، 
کــدر و غلیــظ بــا ذرات معلــق مخــاط و 
چــرک همــراه اســت و بــوی ناخوشــایند 

ــی دارد.  ــوی ماه ــه ب ــبیه ب ش

ــت ادراری  ــی عفون ــخیص احتمال تش
ــر پایــه وجــود باکتــری در آزمایشــات  ب
ــب  ــه اغل ــت ک ــکوپی ادرار اس میکروس
نشــانگر وجــود عفونــت در ادرار و وجــود 
ــزی  ــری در رنگ آمی ــک باکت ــل ی حداق

گــرم مطــرح اســت.

بــا  ادراری  عفونــت  تشــخیص 
ادرار  کشــت  در  باکتــری  جداســازی 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــل می ش تکمی
مقــداری نمونــه ادراری جهــت آزمایــش 
اگــر  می شــود.  گرفتــه  کــودک  از 
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کــودک هنــوز نحــوه توالــت رفتــن را یاد 
نگرفتــه، بایــد بــا اســتفاده از یک کیســه 
کــه ناحیــه تناســلی را احاطــه می کنــد، 
ــودکان  ــد. در ک ــری به عمــل آی نمونه گی
بزرگتــر نیــز می تــوان نمونــه ادراری 
را مســتقیما وارد ظــرف نمونه گیــری 
کــرد و تــا حــد ممکــن بایــد ادرار بــدون 
ــود.  ــرف ش ــتقیما وارد ظ ــی مس آلودگ
ــرا  ــه ای وارد مج ــز لول ــات نی ــی اوق گاه
ــود  ــتقیما از خ ــه مس ــا نمون ــود ت می ش

مثانــه گرفتــه شــود.

بهتریــن راه نمونه گیــری، اخــذ نمونــه 
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــه اس ــق مثان از طری
مســتقیما و بــدون آلودگــی، نمونه گیــری 
ــر  ــد، اگ ــل می آی ــه عم ــه ب ادرار از مثان
عفونــت وجــود داشــته باشــد باکتری هــا 
ــل  ــکوپ قاب ــر میکروس ــرک در زی و چ

ــود. مشــاهده خواهــد ب

ــل مشــاهده نباشــد  ــری قاب اگــر باکت
محیط هایــی  وارد  را  ادرار  از  مقــداری 
ــا  ــد در آنه ــری بتوان ــه باکت ــد ک می کنن
ــری،  ــر باکت ــد از تکثی ــد. بع ــد کن رش
ــوان  ــوده و می ت ــایی ب ــل شناس ــا قاب آنه
فهمیــد کــه چــه دارویــی می توانــد 
ــا  ــد را اصطاح ــن فرآین ــد. ای ــر باش موث
ــتی  ــت و درس ــد. صح ــت می گوین کش
کشــت بــه ایــن مســاله بســتگی دارد که 
ــدازه ادرار  ــه ان ــا چ ــام آن ت ــل از انج قب
باقــی مانــده اســت. اگــر نمونه گیــری در 
خانــه انجــام شــده، بهتــر اســت بافاصله 
ــه ســرد شــده و ســپس در داخــل  نمون
ــگاه  ــه آزمایش ــخ ب ــر از ی ــتیکی پ پاس

ــرده شــود. ب

آیا عفونت های ادراری دارای 
اثرات درازمدت هستند؟

بیشــترین  بــا  کوچــک  کــودکان 
ــه  ــوی ثانوی ــات کلی ــزان خطــر صدم می
بــه عفونت هــای ادراری روبــرو هســتند، 
اختــاالت  دارای  اگــر  به خصــوص 
ــد  ــات می توان ــن صدم ــند. ای ــز باش نی
کلیــه،  بافــت  تخریــب  به صــورت 
اختــال در عملکــرد کلیــه، افزایــش 
فشــار خــون و مشــکات دیگــر تظاهــر 
کــودکان  دلیــل  همیــن  بــه  یابــد. 
مبتــا بــه عفونت هــای ادراری بایــد 
ــان شــده و تحــت  ــح درم به طــور صحی

ارزیابی هــای دقیــق قــرار گیرنــد.

نکـاتی که باید مد نظـر باشنـد

ــد  ــه درص ــالگی س ــن 11 س ــا س ت
از دختــران و یــک درصــد از پســران 
مبتــا بــه عفونت هــای ادراری خواهنــد 
ادراری  عفونــت  درمــان  عــدم  شــد. 
می توانــد منجــر بــه بــروز صدمــات 
شــود.  کلیه هــا  بــه  جبران ناپذیــری 
ــت ادراری  ــه عفون ــک ب ــورت ش در ص
ــک  ــط پزش ــودک توس ــد ک ــریعا بای س

ــود. ــت ش ویزی

درمـــــــان

هــدف از درمــان عفونــت ادراری حاد، 
ــیب  ــش آس ــت، و کاه ــه کنی عفون ریش
کلیــوی احتمالــی اســت. درمــان تجربی 
-براســاس  آنتی بیوتیــک  یــک  بــا 
و  -آغــاز  پاتوژن هــا  شــیوع  میــزان 
ــت  ــه کش ــدن نتیج ــاده ش ــس از آم پ
آنتی بیوتیکــی،  تعییــن حساســیت  و 
مذکــور  آنتی بیوتیــک  مــورد  در 
ــا  ــاران ب ــد نظــر می شــود. در بیم تجدی
ناهنجاری هــای زمینــه ای یــا ســابقه 
پاتوژن هــای  ادراری،  عفونــت  عــود 
دســتگاه  نقــص  یــا  نامعمــول 
آنتی بیوتیک هــای  تجویــز  ایمنــی، 

اســت. الزامــی  وســیع الطیف 

 درمــان ســرپایی:  آنتی بیوتیک های 
ــت  ــرپایی عفون ــان س ــی در درم خوراک
ادراری شــامل عفونــت مثانــه و عفونــت 
ــه  ــان ب ــت. درم ــر اس ــه موث ــاد کلی ح
ــژه  ــه وی ــه ب ــاد کلی ــت ح ــع عفون موق
در کــودکان کم ســن و ســال، بــرای 
ــوی ضــروری  پیشــگیری از آســیب کلی
ــان  ــده آل درم ــان ای ــدت زم ــت. م اس
ــودکان مشــخص نشــده  ــی در ک خوراک
امــا مطالعــات نشــان داده انــد کــه خطــر 
ــی  ــم درمان ــت ادراری در رژی ــود عفون ع
ــا  ــه ب ــک روزه در مقایس ــا ی ــک دوز ی ت
ــتر  ــار روزه بیش ــا چه ــه ت ــای س رژیم ه

اســت.

عفونــت  ســابقه  بــا  کــودکان  در 
ناهنجاری هــای  یــا  کلیــه  حــاد 
مجــاری ادراری، یــک رژیــم درمــان 
آنتی بیوتیکــی حداقــل 10 روزه توصیــه 

. د می شــو

 درمــان بســتری:  در کــودکان 

بــا تشــخیص عفونت هــای ادراری در 
ــد،  ــم شــدت می یابن ــه عای ــواردی ک م
بســتری بیمــار و درمــان بــا آنتی بیوتیک 
وریــدی ضــروری اســت. در نــوزادان 
ــم  ــم وخی ــا عای کم ســن و ســال کــه ب
ارجــاع داده شــده اند، دچــار کم آبــی 
ــدم  ــا ع ــتفراغ ی ــتند و اس ــدید هس ش
ــته اند  ــی داش ــای خوراک ــل داروه تحم
نیــز بســتری و شــروع آنتی بیوتیــک 
تزریقــی الزامــی اســت. اخیــرا مطالعه ای 
کــه روی درمــان وریــدی عفونــت ادراری 
ــر  ــودکان زی ــرروی ک ــتان ب در بیمارس
ــان داده  ــده، نش ــام ش ــاه انج ــش م ش
کــه میــزان شکســت درمانــی در درمــان 
ســه و چهــار روزه یکســان اســت. تجویز 
بایــد  وریــدی  آنتی بیوتیک هــای 
حداقــل ســه روز پــس از منفــی شــدن 
ــاعت  ــل 24 س ــا حداق ــون ی ــت خ کش
ــه  ــم ادام ــدن عای ــرف ش ــس از برط پ
ــتری 24  ــاران بس ــتر بیم ــد. در بیش یاب
ــان،  ــس از شــروع درم ــا 48 ســاعت پ ت
در  کــه  می شــود  حاصــل  بهبــودی 
ایــن صــورت می تــوان آنتی بیوتیــک 
خوراکــی را جایگزیــن تزریقــی کــرد 
و درمــان را هفــت تــا چهــارده روز 
ــای  ــر عفونت ه ــان موث ــه داد. درم ادام
عــوارض  از  پیشــگیری  بــرای  ادراری 
زیــرا  اســت  الزامــی  طوالنی مــدت 
عفونــت ادراری حــاد در کــودکان ممکن 
ــد.  ــوی بینجام ــیب کلی ــه آس ــت ب اس
زخــم و آســیب کلیــوی شــایع ترین 
علــت شــناخته شــده فشــارخون بــاال در 
کــودکان اســت، بنابرایــن پیشــگیری بــه 
ــی  ــابقه قبل ــا س ــوزادان ب خصــوص در ن

ــت. ــروری اس ض

بعد از درمان عفونت چه 
آزمایش هایی الزم است؟

بعــد از درمــان عفونــت آزمایش هایــی 
اختــاالت  ارزیابــی  جهــت  دیگــر 
مجــاری ادراری الزم اســت. عفونت هــای 
ــی،  ــاری ادراری غیرطبیع ــرر در مج مک
ــان آور  ــیار زی ــه بس ــرای کلی ــد ب می توان
یــک  فقــط  آنجایــی کــه  از  باشــد. 
مــوارد  تمامــی  نمی توانــد  آزمایــش 
ــد،  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــر را م مدنظ
ممکــن اســت چندیــن روش تشــخیصی 

ــود. ــتفاده ش اس
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سـرطان های مغــز  و  اعصـاب
 به روایت متخصصــــان

عضو هیئت مدیره انجمن 
رادیوتراپی انکولوژی 

ایران گفت: اگر چه هنوز 
شواهد علمی روشنی 

مبنی بر مضر بودن امواج 
تلفن همراه وجود ندارد اما 
استفـــاده طوالنی مـــدت 
و مــداوم از ایــن وسیله 

مضــر است.

دکتـــر محمدرضـــا قـــوام نصیـــری 
ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه هنـــوز 
ـــروز  ـــرای ب ـــی ب ـــن و واضح ـــت روش عل
تومورهـــای  جملـــه  از  ســـرطان ها 
مغـــزی مشـــخص نشـــده اســـت؛ گفـــت:  
ـــر  ـــف ب ـــواج مختل ـــود ام ـــد متوجـــه ب بای
روی بـــدن مـــا بـــی تاثیـــر نیســـتند. 

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران:

استفــاده مــــــداوم 
و طـوالنی مــــدت از 
تلفـن  همراه

مضـــر
اســـت
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پرونـده

ــی  ــا نزدیکـ ــون بـ ــرطان های خـ ــال سـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
محـــل زندگـــی فـــرد بـــه محـــل عبـــور کابل هـــای بـــرق 
ـــوم پزشـــکی  ـــط هستند.اســـتاد دانشـــگاه عل ـــوی مرتب فشـــار ق
مشـــهد، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فاصلـــه مناســـب محـــل 
ــتر  ــد بیشـ ــوی بایـ ــار قـ ــرق فشـ ــای بـ ــی از کابل هـ زندگـ
از300 متـــر باشـــد؛ گفـــت: در کشـــورهایی چـــون ســـوئد ، 
ـــرای کـــودکان  ـــروژ و دانمـــارک،  اســـتفاده از تلفـــن همـــراه ب ن
و نوجوانـــان دارای محدودیـــت اســـت و ایـــن مســـئله 
ـــی  ـــیله ارتباط ـــن وس ـــواج ای ـــودن ام ـــر ب ـــا مض ـــاط ب بی ارتب

نیســـت. 

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امـــواج تلفـــن همـــراه امـــواج 
ـــراه  ـــن هم ـــی تلف ـــک گوش ـــر ی ـــت: اگ ـــتند؛ گف ـــوی ای هس ق
ـــورد  ـــگ بخ ـــا زن ـــد و ی ـــت کن ـــک دریاف ـــو، پیام ـــار رادی کن
ـــی  ـــود یعن ـــد ب ـــی خواهی ـــواج رادیوی ـــال در ام ـــاهد اخت ش
ـــت و روی  ـــو اس ـــوج رادی ـــر از م ـــوی ت ـــب ق ـــه مرات ـــوج آن ب م
مـــوج رادیـــو پارازیـــت ایجـــاد می کنـــد؛ قـــرار دادن یـــک 
ـــا  ـــی قطع ـــدت طوالن ـــه م ـــوش ب ـــار گ ـــدرت در کن ـــوج پرق م
ـــم در  ـــرفت عل ـــا پیش ـــه ب ـــراه دارد ک ـــه هم ـــر ب ـــرات مض اث

دهه هـــای آتـــی مضـــرات آن روشـــن خواهـــد شـــد.

وی در ادامـــه بـــه پژوهش هایـــی کـــه 30 ســـال پیـــش 
ـــر روی  ـــاردار ب ـــان ب ـــات زن ـــتعمال دخانی ـــر اس ـــورد تاثی در م
ـــن  ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــود؛ اش ـــده ب ـــام ش ـــان انج جنینش
ـــن  ـــدان ای ـــای فرزن ـــد ابت ـــی داد؛ درص ـــان م ـــا نش پژوهش ه
ـــل  ـــا قب ـــزی ت ـــور مغ ـــوع توم ـــک ن ـــم ی ـــت ک ـــه دس ـــان ب زن

ـــود. ـــه ب ـــش یافت ـــی افزای ـــل تامل ـــد قاب ـــه ح ـــوغ ب ـــن بل از س

ـــای  ـــم توموره ـــه عائ ـــه ب ـــری، در ادام ـــوام نصی ـــر ق دکت
ـــزود: ســـردردهای صبحگاهـــی همـــراه  مغـــزی اشـــاره کـــردو اف
ـــن  ـــه ای ـــه شـــود. چـــرا ک ـــد جـــدی گرفت ـــوع بای ـــت ته ـــا حال ب
ـــرد  ـــن ف ـــرار گرفت ـــس از ق ـــه پ ـــه بافاصل ـــردردها ک ـــوع از س ن
ـــی  ـــروز م ـــتاده ب ـــا ایس ـــته ی ـــه نشس ـــیده ب ـــت درازکش از حال
ـــه  ـــت ک ـــه نیس ـــل جمجم ـــار داخ ـــا فش ـــاط ب ـــی ارتب ـــد ؛ ب کن

ـــد.  ـــزی باش ـــور مغ ـــروز توم ـــی از ب ـــد ناش ـــی توان م

ـــات و تجهیـــزات پزشـــکی  ـــه پیشـــرفت امکان وی در ادامـــه ب
ـــاب  ـــز و اعص ـــای مغ ـــام جراحی ه ـــوص انج ـــژه در خص ـــه وی ب
ـــبت  ـــرفت ها نس ـــن پیش ـــه ای ـــر چ ـــت: اگ ـــرد و گف ـــاره ک اش
بـــه ســـال های قبـــل چشـــمگیر بـــوده اســـت امـــا هنـــوز 

ـــم. ـــا داری ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــا کش ـــادی ب ـــه زی فاصل

رییـــس مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــــکی مشـــهد، گفـــت: وحشـــت از 
شـــنیدن نـــام تومـــور مغــــــزی، بایـــــد در 
ــایع  ــه شـــ ــرا کـ ــود چـ ــه اصـــالح شـ جامعـ
تریـــن تومورهـــای مغــــــزی تومورهــــــای 

خوش خیــــــم هســـتند.

دکتـــر رهـــام ســـالک افـــزود: ســـرطان های مغـــز و 
ــایع در کشـــور نیســـت و  اعصـــاب جـــزو ســـرطان های شـ
ایـــن نـــوع از ســـرطان ها بنـــا بـــه گزارش هـــای مختلـــف 
اعـــام شـــده دررتبـــه ی ششـــم تـــا هشـــتم ســـرطان های 

شـــایع در کشـــور قـــرار دارنـــد.

ـــوم  ـــگاه عل ـــوژی دانش ـــی و انکول ـــروه رادیوتراپ ـــیار گ  دانش
ــروز  ــم بـ ــوص عائـ ــه در خصـ ــهد، در ادامـ ــکی مشـ پزشـ
ـــه  ـــم ک ـــادی را می بینی ـــراد زی ـــت: اف ـــزی گف ـــای مغ توموره
ـــردرد در  ـــی س ـــور کل ـــه ط ـــد ب ـــکایت می کنن ـــردرد ش از س
میـــان مـــردم شـــایع اســـت.  برخـــی از ســـردردها ممکـــن 

ــه  ــد؛ بـ ــروز کنـ ــزی بـ ــور مغـ ــاد تومـ ــی ایجـ اســـت در پـ
عبارتـــی یکـــی از علـــل غیرشـــایع ســـردرد ممکـــن اســـت 

بـــروز تومـــور مغـــزی باشـــد.

ـــی  ـــاالت ناگهان ـــنج و اخت ـــوان از تش ـــاید بت ـــزود: ش وی اف
ـــزی  ـــای مغ ـــروز توموره ـــم ب ـــوان عائ ـــه عن ـــاب و روان ب اعص
نـــام بـــرد امـــا قطعـــا ایـــن عائـــم  بایـــد بیشـــتر مـــورد 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالک ب ـــر س ـــد. دکت ـــرار گیرن ـــی ق بررس

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

شایع تــرین تومــورهای مغــزی تومورهای خوش خیــم هستند
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روش هـــای تشـــخیصی در خصـــوص ســـرطان های مغـــز و 
 MRI :ـــرد ـــان ک ـــت؛ بی ـــته اس ـــی داش ـــرفت خوب ـــاب پیش اعص
ـــروزه در بســـیاری از  ـــه ام روش تشـــخیصی مناســـبی اســـت ک

ـــت.   ـــترس اس ـــی در دس ـــخیصی و درمان ـــز تش مراک

وی تجهیـــزات و امکانـــات رادیوتراپـــی در کشـــور را 
ـــایر  ـــا از س ـــی از تکنیک ه ـــت: در برخ ـــت و گف ـــب دانس مناس
کشـــورها عقب تـــر هســـتیم. بـــه عنـــوان مثـــال بـــا اینکـــه 
ــه  ــتفاده از روش IMRT را بـ ــکان اسـ ــا امـ ــتگاه های مـ دسـ
ـــی  ـــن روش بوم ـــتفاده از ای ـــش اس ـــوز دان ـــد هن ـــی ده ـــا م م
ـــی از ایـــن  ـــی کـــه در برخـــی از کشـــورهای عرب نشـــده؛ در حال
روش بیـــش از 10 ســـال اســـت کـــه اســـتفاده می شـــود. 

وی افـــزود: درمـــان اصلـــی در اکثـــر تومورهـــای مغـــزی 
ــز  ــی موفقیت آمیـ ــی زمانـ ــن جراحـ ــت و ایـ ــی اسـ جراحـ
اســـت کـــه بافـــت تومـــورال تـــا حـــد ممکـــن بـــه طـــور 
کامـــل خـــارج شـــود؛ امـــا نکتـــه اصلـــی اینجاســـت کـــه 
ـــه  ـــاد ب ـــتگی زی ـــر وابس ـــاوه ب ـــت ع ـــن باف ـــل ای ـــروج کام خ

ـــات  ـــه تجهیـــزات جراحـــی و امکان ـــه و تبحـــر پزشـــک،  ب تجرب
ـــک پذیری در  ـــه ریس ـــن ب ـــت و همچنی ـــته اس ـــی وابس جراح
ـــدر  ـــه ق ـــرو هرچ ـــالم، از این ـــای س ـــه بافت ه ـــه ب ـــورد صدم م
ـــر  ـــت کمت ـــن باف ـــود و ای ـــام ش ـــر انج ـــور زودت ـــخیص توم تش
ـــکان  ـــد ام ـــده باش ـــک ش ـــز نزدی ـــالم مغ ـــای س ـــت ه ـــه باف ب

انجـــام یـــک جراحـــی موفـــق بیشـــتر می شـــود.

ـــی  ـــوص جراح ـــدم در خص ـــه داد: معتق ـــالک ادام ـــر س دکت
مغـــز و اعصـــاب امکانـــات و تجهیـــزات جراحـــی در حـــد 
ـــوص  ـــن خص ـــت و در ای ـــا نیس ـــکان م ـــص پزش ـــر و تخص تبح

ـــتیم.  ـــف هس ـــار ضع دچ

ـــت و  ـــکی پرداخ ـــای پزش ـــر توصیه ه ـــه ذک ـــان ب وی در پای
ـــزی  ـــور مغ ـــردردی ، توم ـــر س ـــد ه ـــد بدانن ـــردم بای ـــت: م گف
ـــاری خـــود  ـــم بیم ـــی شـــدن عائ ـــه طوالن ـــد ب ـــا بای نیســـت ام

ـــد. ـــی نزنن ـــه خوددرمان ـــچ گاه دســـت ب ـــد وهی ـــه کنن توج

معاون آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی:

اهمیت استفــاده از روش های تشخیــصی مولکولی در درمان 
بافــت سرطــانی روز به روز بیشتــر می شـود

معـــاون آمـــوزش و پژوهـــش بیمارســـتان 
ـــای  ـــتفاده از روش ه ـــت اس ـــت: اهمی ـــوی گف رض
بافـــت  تشـــخیصی مولکولـــی در درمـــان 
ســـرطانی روز بـــه روز بیشـــتر می شـــود.

ـــای  ـــی »تازه ه ـــمینار علم ـــری س ـــتاد خب ـــزارش س ـــه گ ب
ــارزادگان  ــران غفـ ــر کامـ ــهد، دکتـ ــوژی« در مشـ نوروانکولـ
ـــس از  ـــرطان پ ـــی س ـــخیص قطع ـــه تش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ــت؛  ــر اسـ ــوژی امکانپذیـ ــخیص پاتولـ ــرداری و تشـ نمونه بـ
ـــای  ـــزو توموره ـــه ج ـــوم ک ـــای مننژی ـــده توموره ـــت: عم گف
ـــم  ـــوش خی ـــای خ ـــتند توموره ـــاب هس ـــز و اعص ـــایع مغ ش
ــا  ــه گلیوم هـ ــوط بـ ــتر مربـ ــا بیشـ ــتند و بدخیمی هـ هسـ

ـــت. ـــز اس ـــود مغ ـــت خ ـــا باف ـــاء آن ه ـــه منش ـــت ک اس

ــرطان ها  ــان سـ ــروزه درمـ ــه امـ ــه اینکـ ــاره بـ وی بااشـ
بـــه ســـمت درمان هـــای تخصصـــی ویـــژه ی هـــر فـــرد در 
حـــال حرکـــت اســـت؛ گفـــت: یافته هـــای مولکولـــی بـــه 
ــای ژنـــی  ــا جهش هـ ــا یـ ــد پروتئین هـ ــا کمـــک می کنـ مـ
ـــم  ـــی کنی ـــورال را بررس ـــت توم ـــک باف ـــه در ی ـــکل گرفت ش
و مشـــخص کنیـــم ایـــن بافـــت بـــه چـــه دارویـــی پاســـخ 
ــب ترین  ــی ای مناسـ ــه روش درمانـ ــوال چـ ــد و اصـ می دهـ

روش بـــرای از بیـــن بـــردن ایـــن بافـــت اســـت.

ــه  ــزود: درجـ ــوی افـ ــی رضـ ــال بین المللـ ــردبیر ژورنـ سـ
ــن  ــورال باایـ ــای تومـ ــی بافت هـ ــا بدخیمـ ــی یـ خوش خیمـ
ــد گفـــت  ــود و بایـ ــای مولکولـــی مشـــخص می شـ روش هـ
کـــه آینـــده ی درمان هـــای ســـرطان وابســـتگی بیشـــتری 

بـــه ایـــن نـــوع از تشـــخیص ها خواهـــد داشـــت.

ـــوی  ـــتان رض ـــگاه بیمارس ـــه آزمایش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاه  ـــج م ـــان از پن ـــگاه در خراس ـــتین آزمایش ـــوان نخس ـــه عن ب
ــن  ــرای تعییـ ــی بـ ــای تشـــخیص مولکولـ ــل از مارکرهـ قبـ
نـــوع بافت هـــای تومـــورال بهـــره می بـــرد گفـــت: امـــروزه 
تشـــخیص بافـــت تومـــورال  بـــدون توجـــه بـــه یافته هـــای 

مولکولـــی یـــک تشـــخیص ناقـــص محســـوب می شـــود.

ـــه یافته هـــای  ـــزود: توجـــه ب ـــان اف ـــارزادگان در پای ـــر غف دکت
ـــذار  ـــرطان اثرگ ـــان س ـــا 40 درصـــد روی درم ـــی  30 ت مولکول
ـــه متخصصـــان  ـــا آگاهـــی بخشـــی ب اســـت  و از ایـــن رو بایـــد ب
ـــوع  ـــن ن ـــه ای ـــه ب ـــوص توج ـــری در خص ـــاران مطالبه گ و بیم
از تشـــخیص ها را افزایـــش دهیـــم تـــا در درمـــان ســـرطان 

ـــم. ـــل کنی ـــر عم ـــم موفق ت بتوانی
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ـــگاه  ـــوژی دانش ـــی انکول ـــروه رادیوتراپ ـــر گ مدی
علـــوم پزشـــکی مشـــهد، گفـــت: بـــر اســـاس 
آمـــار ثبـــت مـــوارد بدخیـــم وزارت بهداشـــت، 
ـــور  ـــه  توم ـــال ب ـــد ابت ـــورد جدی ـــاالنه 2۰۰ م س

ـــم. ـــان  داری ـــزی در خراس ـــم مغ بدخی

ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــزود: بـ ــوری افـ ــم انـ ــر کاظـ  دکتـ
آمارواقعـــی مـــوارد ابتـــای ســـاالنه  بـــه تومـــور بدخیـــم 
ـــام رســـمی باشـــد  ـــزی در خراســـان ومشـــهد بیشـــتر از ارق مغ
ـــوارد  ـــت م ـــدم ثب ـــه ع ـــاری ب ـــاوت آم ـــن تف ـــی از ای ـــه بخش ک

و همچنیـــن عـــدم نمونه بـــرداری بـــاز مـــی  گـــردد. 

ـــا  ـــکی مشـــهد ب ـــوم پزش ـــی دانشـــگاه عل ـــات علم عضـــو هی
ـــا ســـه  درصـــد کل  ـــزی 2 ت ـــای مغ ـــه توموره ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــرد:  ـــان ک ـــد؛ بی ـــی کنن ـــاد م ـــان را ایج ـــدن انس ـــای ب توموره
ـــوارد  ـــر م ـــم براب ـــک و نی ـــزی ی ـــور مغ ـــه توم ـــردان ب ـــای م ابت

ـــت. ـــوان اس ـــای بان ابت

دبیــر علمــی ســمینار »تازه هــای نوروانکولــوژی« گفــت: در 
بــروز ســرطان هــای مغــز و اعصــاب نقــش عوامــل محیطــی 
کم رنگ تــر اســت  امــا تمــاس مــداوم بــا اشــعه ایکــس در ایــن 
ــات در  ــن بعضــی از مطالع ــر نیســت. همچنی ــی تاثی رابطــه ب
خصــوص اســتفاده طوالنــی مــدت از تلفــن همــراه شــواهدی 
ــر  ــه ه ــا ب ــن نیســت ام ــر چــه متق ــه اگ ــد ک ــر کرده ان را ذک
ــراه در  ــن هم ــاد از تلف ــتفاده زی ــه اس ــال ک ــن احتم ــال ای ح
بــروز تومورهــای مغــزی اثرگــذار باشــد؛ را تقویــت می کنــد. از 
ایــن رو مناســب تر اســت کــه افــراد اســتفاده از تلفــن همــراه 
را محــدود کــرده و در هنگامــی کــه نیــازی بــه تلفــن ندارنــد 

آن راخامــوش کننــد.

ـــی  ـــه عوامل ـــهد ب ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــیار دانش دانش
چـــون ســـندروم های خـــاص ژنتیکـــی در بـــروز تومورهـــای 
ـــت: ســـرطان خـــون و ســـرطان های  ـــرد و گف ـــاره ک ـــزی اش مغ

ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــایع در اطف ـــرطان ش ـــاب دو س ـــز و اعص مغ
ـــز  ـــل بســـیار حائ ـــان کام ـــا در درم ـــگام آن ه تشـــخیص زودهن

ـــت. ـــت اس اهمی

ــا  ــراه بـ ــردرد همـ ــون سـ ــی چـ ــه عائمـ ــه بـ وی توجـ
ـــنوایی و  ـــا ش ـــی ی ـــال در بینای ـــون اخت ـــی چ ـــال حس خت
اختـــال در حرکـــت اندام هـــا را ضـــروری خوانـــد و گفـــت:  
ـــه  ـــردردی ک ـــا س ـــت ام ـــایع اس ـــیار ش ـــردرد بس ـــه س ـــر چ اگ
ـــد  ـــا بای ـــد حتم ـــی باش ـــا حرکت ـــی ی ـــال حس ـــا اخت ـــراه ب هم

ـــرد. ـــرار گی ـــتر ق ـــه بیش ـــورد توج م

ـــی  ـــی و رادیوتراپ ـــان جراح ـــه از درم ـــوری در ادام ـــر ان دکت
بـــه عنـــوان درمان هـــای اصلـــی تومورهـــای مغـــزی نـــام 
بـــرد و گفـــت: شـــیمی  درمانـــی در درمـــان انـــواع زیـــادی 
ـــد   ـــه بای ـــده دارد البت ـــش عم ـــز نق ـــزی نی ـــای مغ از توموره
بگویـــم کـــه اســـتفاده از مارکرهـــای مولکولـــی بـــرای 
ــیار  ــروزه بسـ ــار امـ ــر بیمـ ــب هـ ــای مناسـ ــز داروهـ تجویـ
ـــهر  ـــطح ش ـــر در س ـــال حاض ـــت و در ح ـــتفاده اس ـــورد اس م
ـــرای تجویزهـــای  ـــز از مارکرهـــای MGMT و IDH ب مشـــهد نی
دقیق تـــر و بـــا اثرگـــذاری بیشـــتر اســـتفاده می شـــود امـــا 
ـــد در دســـتور  ـــا بای ـــن روش ه گســـترش بیشـــتر اســـتفاده از ای

ـــرد. ـــرار گی کار ق

مدیر گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

ثبت ساالنه 200 مورد تومــور بدخیـــم مغــزی در خراســان
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13 عــادت روزانــه کــه 
به طـور مخفیــانه باعث

فشـــار روانـــی یـــا 
استــــرس می شونــد

ــه  ــوند کـ ــوب می شـ ــی محسـ ــل از زمانی هایـ ــای تعطیـ روزهـ
بـــرای اکثـــر مـــردم پـــر از نگرانـــی هســـتند، امـــا همـــه مـــا 
ــود  ــال خـ ــدارد حـ ــد نـ ــدا قصـ ــی عمـ ــه هیچ کسـ ــم کـ می دانیـ
را خـــراب کنـــد، بلکـــه عادت هایـــی کـــه مـــا در زندگـــی داریـــم 
ـــر  ـــا را بدت ـــال م ـــد و ح ـــر بگذارن ـــا تاثی ـــال م ـــد روی ح می توانن
ـــیم. ـــته باش ـــی داش ـــا آگاه ـــر آن ه ـــا از تاثی ـــه م ـــدون آنک ـــد، ب کنن
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درصورتی کــه ازنظــر روانــی تحت فشــار 
قــرار گرفتیــد توصیــه می شــود کــه نفــس 
عمیقــی بکشــید و ســعی کنیــد کــه خــود 
را آرام کنیــد. ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
بــه دلیــل عوامــل زیــر تحت فشــار روانــی 
ــای  ــره عادت ه ــه در زم ــد ک ــرار بگیری ق
ــور  ــه به ط ــد ک ــرار می گیرن ــه ای ق روزان

ــه باعــث فشــار روانــی می شــوند. مخفیان

1. در طول روز نخندیده اید:

ـــد  ـــا ح ـــه ت ـــاری را ک ـــن ب ـــر آخری  اگ
درآمـــدن اشـــک از چشـــم خندیده ایـــد 
بـــه  بایـــد  نمی آوریـــد،  یـــاد  بـــه 
گزینه هـــای زندگـــی خـــود دوبـــاره 
به عبارت دیگـــر،  بیندازیـــد.  نگاهـــی 
فشـــار روانـــی شـــما ممکـــن اســـت 
ــد.  ــما باشـ ــدن شـ ــل نخندیـ ــه دلیـ بـ
کـــه  می دهنـــد  نشـــان  تحقیقـــات 
خنـــده می توانـــد اســـترس را تســـکین 
ـــازد،  ـــر س ـــون را فعال ت ـــان خ ـــد، جری ده
ـــی  ـــتم ایمن ـــد، سیس ـــا را آرام کن عضله ه
ـــکین  ـــد و درد را تس ـــت کن ـــدن را تقوی ب

دهـــد.

2. از عضویت خود در باشگاه ورزشی 
استفاده نمی کنید: 

در تحقیقـــی کـــه محقق هـــا روی 
دریافتنـــد  دادنـــد  انجـــام  موش هـــا 
ــام  ــن انجـ ــه تمریـ ــه موش هایـــی کـ کـ
ـــی  ـــدت کوتاه ـــتند در م ـــد توانس می دادن
ـــام  ـــا حم ـــاس ب ـــا اضطـــراب ناشـــی از تم ب
ـــود  ـــد و خ ـــار بیاین ـــترس زا کن ـــخ اس آب ی
را آرام کننـــد. نتایـــج ایـــن تحقیـــق نشـــان 
می دهـــد کـــه وقتـــی بـــدن ازنظـــر 
ــز توانایـــی  ــال اســـت مغـ فیزیکـــی فعـ
ـــترس  ـــر اس ـــدن ب ـــق آم ـــتری در فائ بیش
ـــم  ـــم، آن ه ـــن منظ ـــت. تمری ـــد داش خواه
زمانـــی کـــه حوصلـــه تمریـــن راداریـــد 
ــد و  ــما بکاهـ ــترس شـ ــد از اسـ می توانـ
ـــود. ـــما ش ـــر ش ـــره بهت ـــود چه ـــث ش باع

3. به آهنگ های نامناسب گوش 
می دهید:

بـــه  تحقیق هـــا  از  بســـیاری  در 
مزایـــای گـــوش دادن بـــه موســـیقی 
ــا  ــت. امـ ــده اسـ ــکین بخش اشاره شـ تسـ
هـــر شـــخصی بـــه آهنگ هـــای خاصـــی 
گـــوش  به عبارت دیگـــر،  دارد.  عاقـــه 
دادن بـــه آهنگ هایـــی کـــه موردعاقـــه 

شـــما نیســـتند ممکـــن اســـت باعـــث 
ـــوند. ـــما ش ـــی ش ـــار روان ـــا فش ـــترس ی اس

4. شستن ظرف های کثیف درون 
ظرف شویی را به فردا موکول می کنید:

ــرار  ــا و قـ ــتن چیزهـ ــز نگه داشـ تمیـ
دادن هـــر چیـــزی در جـــای خـــود 
اســـترس  تســـکین  بـــه  می توانـــد 
کمـــک کنـــد. افـــرادی کـــه اتاق هـــای 
ــز  ــا تمیـ ــد یـ ــز نمی کننـ ــود را تمیـ خـ
ــا ظرف هـــای  ــا مخصوصـ کـــردن چیزهـ
کثیـــف را بـــه زمـــان دیگـــری موکـــول 
ــار  ــث فشـ ــن کار باعـ ــا ایـ ــد بـ می کننـ
روانـــی یـــا اســـترس خـــود می شـــوند، 
امـــا تحقیقاتـــی وجـــود دارنـــد کـــه 
نشـــان می دهنـــد تمیـــزی می توانـــد 
بـــه تســـکین اســـترس کمـــک کنـــد.

5. رابطه جنسی کافی با همسرتان 
برقرار نکرده اید:

 آمیــزش جنســی کافــی بــا همســرتان 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــی از چیزهای یک
بــه تســکین اســترس شــما کمــک کنــد. 
جنســی  رابطــه  اگــر  به عبارت دیگــر، 
کافــی بــا همســرتان نداشــته باشــید 
ــار  ــه تحت فش ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
ــگاه  ــان دانش ــد. محقق ــرار بگیری ــی ق روان
ســطوح  کــه  دریافتنــد  پرینســتون 
هورمــون اســترس کمتــر در موش هــا 
ــه  ــا داده اســت ک ــه آن ه ــن اجــازه را ب ای
ــد.  ــام دهن ــی انج ــزش جنس ــرروز آمی ه
ــر ایــن، ایــن محققــان دریافتنــد  عــاوه ب
آمیــزش  از  بونوبــو  میمون هــای  کــه 
جنســی به عنــوان یــک ابــزار کنتــرل 

اســترس اســتفاده می کننــد.

6. اجازه می دهید که نفس کشیدن 
شما بر شما غلبه کند:

تنفـس سـریع یـک واکنـش طبیعی به 
عوامـل اسـترس زا اسـت، امـا اگـر کنتـرل 
تنفـس خود را به دلیـل چیزهایی همچون 
مواجه شـدن بـا یـک ببـر تیزدنـدان یا یک 
رویـداد نگران کننده از دسـت دادید سـعی 
کنیـد که به نحـوی کنترل تنفـس خود را 
بـه دسـت بگیریـد. به عبارت دیگـر، زمانـی 
کـه احسـاس نگرانـی بـه شـما دسـت داد 
سـعی کنیـد تـا کنتـرل تنفـس خـود را 
بـه دسـت بگیریـد که ایـن کنتـرل تنفس 
بـه  مربـوط  تمرین هـای  انجـام  از طریـق 

کنتـرل تنفـس حاصـل می شـود.

7. سعی می کنید که با عوامل 
استرس زا مواجه شوید:

ــک  ــترس زا ی ــل اس ــا عوام ــه ب مواجه
تــاش شــجاعانه اســت، امــا حقیقــت 
ایــن اســت کــه ســعی در خــودداری 
از چیزهایــی کنیــد کــه باعــث فشــار 
ــو  ــک مای ــوند. کلینی ــما می ش ــی ش روان
می گویــد کــه بــرای کاهــش اســترس یــا 
ــل  ــور کام ــد به ط ــود بای ــی خ ــار روان فش
از افــرادی کــه باعــث اســترس شــما 
ــن  ــر ای ــی اگ ــد، حت ــوند دوری کنی می ش
افــراد از دوســتان و نزدیــکان شــما باشــند.

8. نکته خوبی در مورد خودتان 
نگفته اید:

کــه  اســت  داده  نشــان  تحقیقــات 
ــل  ــز ح ــرر )»همه چی ــس مک اعتمادبه نف
خواهــد شــد« یــا »مــن بچــه را نخواهــم 
ــک  ــترس کم ــش اس ــه کاه ــت«( ب انداخ
ــزار  ــک اب ــان ها ی ــا انس ــز م ــد. مغ می کن
قدرتمنــد اســت، پــس بهتــر اســت کــه از 

ــم. ــتفاده کنی آن اس

9. به نحوی بد یا بدجور می خوابید:

اگـــر خـــواب نامنظـــم و ناکافـــی 
ــی  ــار روانـ ــث فشـ ــید باعـ ــته باشـ داشـ
خـــود می شـــوید. یـــک برنامـــه خـــواب 
ـــاری  ـــر بیم ـــما در براب ـــا از ش ـــالم نه تنه س
ـــماری  ـــرطان ها و ش ـــی از س ـــی، بعض قلب
ـــت  ـــن محافظ ـــامتی مزم ـــکات س از مش
می کنـــد، بلکـــه باعـــث می شـــود کـــه 
ــود  ــی خـ ــود و زندگـ ــه خـ ــبت بـ نسـ

احســـاس بهتـــری داشـــته باشـــید.

10. به نظر شما مدیریت زمان بیشتر 
به عنوان یک هدف است تا یک 

حقیقت: 

ــول  ــما در ط ــف ش ــداد وظای ــر تع اگ
یــک روز زیــاد اســت، ایــن را لحــاظ 
ــف  ــک از وظای ــر ی ــرای ه ــه ب ــد ک کنی
اختصــاص  بایــد  را  مدت زمانــی  چــه 
ــود و  ــردن روز خ ــزی ک ــد. برنامه ری دهی
اولویت بنــدی کــردن وظایــف خودتــان در 
ــرت  ــه مدی ــوط ب ــای مرب تصمیم گیری ه
و  می کنــد  کمــک  شــما  بــه  زمــان 
درنتیجــه احســاس کنتــرل بیشــتری روی 

ــت. ــد داش ــود خواهی ــی خ زندگ

سالمتمدارانه
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11. از کلمه »بله« زیاد استفاده 
می کنید:

گاهـی از اوقـات برای سـبک کـردن بار 
اشـکالی  خـود  شـخصی  مسـئولیت های 
نـدارد کـه از کلمـه »نـه« اسـتفاده کنیـد. 
بـرای مثـال، می توانیـد بـه دوسـت خـود 
بگوییـد کـه نمی توانیـد او را بـه فـرودگاه 
صـرف  بـرای  قبـل  از  چـون  ببریـد، 
یـا  کرده ایـد  برنامه ریـزی  باکسـی  شـام 
نمی توانیـد بـرای مهمانی شـرکت یـا اداره 
خـود یـک کیـک میـوه ای درسـت کنیـد، 

چـون بـه زمـان زیـادی نیـاز دارد.

12. همواره تلفن همراه شما در 
دستانتان است:

ســـعی کنیـــد کـــه ایـــن عـــادت 
نامناســـب را کنـــار بگذاریـــد. تحقیقـــات 
دسترســـی  کـــه  داده انـــد  نشـــان 
ــت و  ــل و اینترنـ ــه ایمیـ ــگی بـ همیشـ
تلفـــن همـــراه می توانـــد باعـــث فشـــار 
ــه  ــود. توصیـ ــترس شـ ــا اسـ ــی یـ روانـ
می شـــود کـــه بـــرای جلوگیـــری از 
ـــول روز  ـــی در ط ـــار روان ـــا فش ـــترس ی اس
ـــا  ـــراه ی ـــن هم ـــی تلف ـــدت معلوم ـــرای م ب

رایانـــه خـــود را خاموش کنیـــد.

13. به تازگی در رسیدن به یک هدف 
بزرگ موفق بوده اید:

داده انـــد کـــه  نشـــان  تحقیقـــات 
موفقیـــت در دســـتیابی بـــه هدف هـــای 
مربـــوط بـــه همـــدردی بـــا دیگـــران و 
ــی  ــی اهدافـ ــان، یعنـ ــه آنـ ــی بـ مهربانـ
کـــه بـــرای شـــما و دیگـــران ســـودمند 
هســـتند، بیشـــتر می تواننـــد اضطـــراب 
پـــس از موفقیـــت را نســـبت بـــه نائـــل 
شـــدن بـــه اهـــداف شـــخصی کاهـــش 
ـــری  ـــر آدم بهت ـــر، اگ ـــد. به عبارت دیگ دهن
ـــم  ـــری ه ـــد احســـاس بهت باشـــید می توانی

داشـــته باشـــی
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ــوع  ــار آن موض ــون آث ــر پیرام ــور و تدبی ــای نوظه ــده ه ــناخت پدی ش
ــت،  ــیاری اس ــی بس ــای مطالعات ــازمان ه ــا و س ــکده ه ــق در اندیش تحقی
ــا  ــه عمدت ــت ک ــده اس ــدی فزاین ــه ح ــاوری ب ــرفت فن ــرعت پیش ــی س ول
اندیشــمندان علــوم انســانی از آن بــاز می ماننــد و بــا برخــوردی انفعالــی 

ــار آن وارد عمــل شــوند. ــد آث ــد در تحدی تــالش مــی کنن

بیشــتری  شــدت  موضــوع  ایــن  ارتباطــات  حــوزه  در 
دارد،ســرعت،تنوع گســتره و عمــق وقایــع عرصــه ارتباطــات فراتــر 
از دیگــر تغییــرات اســت و بــه همیــن دلیــل کنتــرل آثــار آن نیــز 
دشــوار مــی نمایــد، هرچنــد محیــط جدیــد ارتباطــی مشــکالتی 
دارد  ولــی خدمــات متنوعــی را بــرای مخاطــب خــود ایجــاد کرده 
کــه عامــل جــذب ، بســط و نفــوذ آن در ســبک زندگــی جوامــع 
شــده اســت، امــا عــدم آمادگــی جوامــع بشــری بــرای حضــور در 
ایــن فضــا اشــکال هــای فراوانــی را بــه دنبــال داشــته و مهمتــر 
آنکــه اندیشــمندان هــر روز بــا پدیــده هــای نویــن از ایــن محیــط 
روبــرو مــی شــوند بــدون آنکــه پیــش بینــی آن را کــرده باشــند.

ـــاوری  ـــرفت فن ـــه پیش ـــع ب ـــای جوام ـــش ه ـــی واکن در بررس
هـــای ارتباطـــی شـــاهد برخـــورد ســـلبی مـــی باشـــیم کـــه 
ماحصـــل آن در فضاهـــای جدیـــد ارتباطـــی اثـــری نداشـــته 
ـــز از  ـــتگی گری ـــاری از خس ـــی آث ـــع غرب ـــد در جوام ـــت هرچن اس
ـــوع  ـــور ن ـــزی از ظه ـــا گری ـــی گوی ـــی شـــود ، ول ـــده م ـــاوری دی فن
ـــوان  ـــی ت ـــی م ـــه خوب ـــف ب ـــن وص ـــا ای ـــت، ب ـــد نیس ـــط جدی رواب
ـــوی  ـــرم از س ـــدرت ن ـــاد ق ـــازی در ایج ـــای مج ـــگاه فض ـــه حای ب
ـــاهد آن  ـــه ش ـــرا ک ـــرد، چ ـــی ب ـــا پ ـــر دنی ـــان آن در سراس صاحب
هســـتیم، هیـــچ یـــک از حـــوزه هـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی، 

سیاســـی و اقتصـــادی مصـــون از اثـــرات فنـــاوری اطالعـــات و 
ـــتند. ـــات نیس ارتباط

در عرصـــه فرهنـــگ، )در حـــوزه قـــدرت نـــرم( تـــا پیـــش 
ــود و  ــه بـ ــواره یـــک طرفـ ــی ماهـ ــم ارتباطـ ــن، مکانیسـ از ایـ
مخاطـــب کامـــاًل منفعـــل و متاثـــر بـــود امـــا در اینترنـــت و 
فضـــای مجـــازی ایـــن گونـــه نیســـت؛در ایـــن فضـــا، بســـتر 
ـــه  ـــی ک ـــرد در هرجای ـــت و ف ـــاز اس ـــده و ب ـــب پراکن ـــرای مخاط ب
ـــه اســـت کـــه فضـــای  ـــد و اینگون ـــد حضـــور یاب بخواهـــد مـــی توان

مجـــازی واقعیـــت امـــروز ارتباطـــات بشـــری شـــده اســـت.

ـــیو  ـــکان آرش ـــوا ام ـــاد محت ـــارکت در ایج ـــودن مش ـــی ب تعامل
ـــی و تاییـــد و رد  و تکثیـــر پیـــام نظـــر دهـــی مثبـــت یـــا منف
کـــردن یـــا انتقـــال از یـــک گـــروه اجتماعـــی بـــه اجتمـــاع 
ـــیع  ـــره وس ـــدن، دای ـــناخته ش ـــدون ش ـــور ب ـــاوت دیگر،حض متف
ـــدن  ـــر ش ـــم اث ـــاوت ک ـــاف متف ـــکار و اصن ـــار، اف ـــا اقش ـــاط ب ارتب
ـــان  ـــا و الم ـــان ه ـــدن نش ـــن ش ـــط و جایگزی ـــان و کالم و خ زب
ـــان  ـــکان جری ـــن ام ـــام و همچنی ـــی پی ـــرای الق ـــای مشـــترک ب ه
ســـازی و اثـــر گـــذاری را مـــی تـــوان ازجملـــه ویژگی هـــای 

ـــت. ـــد دانس ـــی جدی ـــای ارتباط ـــن فض ای

جامعه نبض 

واقعیــت فضـــای مجــازی
به قلم محمد امین توکلی زاده؛

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی
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با کتاب پرواز 

منبع: قدس آنالین

من رفیق روزهای خیانت هستم

  آنا گاوالدا در سال ۱۹7۰ در محله بولین پاریس 
به دنیا آمد. پدر و مادرش از آن پاریسی های 
اصیل بودند و شغل آبا و اجدادی شان یعنی 

نقاشی روی ابریشم را دنبال می کردند.

    آنـــا روزگار کودکـــی اش را بـــا ســـه خواهـــر و بـــرادرش 
ـــدر و  ـــد پ ـــاله ش ـــی 14 س ـــرد، وقت ـــپری ک ـــی آرام س در محیط
مـــادرش هـــر یـــک دل در گـــرو آدم تازه یـــی بســـتند و بچـــه 
هـــا را بـــه خالـــه هـــا و عمـــه هـــا ســـپردند و ماهانـــه پولـــی 
ـــتادند.  ـــا می فرس ـــش ه ـــوم و خوی ـــه ق ـــان ب ـــداری ش ـــرای نگه ب
بـــرای همیـــن هـــم آنـــا گاوالـــدا از 14 ســـالگی اش نـــزد خالـــه اش 
ـــت و در  ـــه داش ـــیزده بچ ـــود س ـــه خ ـــی ک ـــرد، خاله ی ـــی ک زندگ

ـــود. ـــیون ب ـــک پانس ـــبیه ی ـــه اش ش ـــع خان واق

کمی  بعد در اوج جوانی با یک دامپزشک ازدواج می کند.

 لوئیـــز و فلیســـیتی حاصـــل ایـــن ازدواج هســـتند. گاهـــی 
بـــه عنـــوان معلـــم کار هـــای پـــاره وقـــت انجـــام می دهـــد و 
ـــی دارد. ـــتن برم ـــرای نوش ـــا را ب ـــتین گام ه ـــا نخس ـــن ج از همی

ــا چــاپ مجموعــه داســتان »دوســت داشــتم  در 29 ســالگی ب
کســی جایــی منتظــرم باشــد«، در کمتــر از یــک ماه کتابــش تمام 
کتــاب فروشــی هــای مرکــز شــهر را بــه تســخیر خــود درمــی آورد 
و در یــک هفتــه 200 هــزار نســخه فــروش می کنــد. در خــارج از 

فرانســه مجموعــه داســتانش بــه 19 زبــان ترجمــه شــد.

ـــای قصـــه اش او  ـــد زن ه ـــد همســـرش درســـت مانن کمـــی  بع
ـــان  ـــا قهرم ـــترکی ب ـــت مش ـــدا سرنوش ـــد و گاوال ـــرک می کن را ت
ـــرش، کارش  ـــی از همس ـــس از جدای ـــد، او پ ـــدا می کن ـــش پی های

ـــد... ـــات می کن ـــف ادبی ـــی اش را وق ـــام زندگ ـــا و تم را ره

کتابهای موجود در کتابخانه بیمارستان رضوی از آناگاوالدا ، 
نویسنده ی فرانسوی محبوب زنان:

1- دوستش داشتم

2- کاش کسی جایی منتظرم باشد

فعالیـــت در ایـــن رســـانه هـــا ســـبک و ســـیاق خاصـــی 
ـــای  ـــری ه ـــت گی ـــر اســـاس جه ـــار اســـت ب ـــر، ناچ دارد و کارب
آن عمـــل کنـــد، در واقـــع مخاطـــب نمـــی توانـــد از خـــود 
اطالعـــات نـــداده و فعـــال باشـــد، ایـــن همـــان نقطـــه ای 
اســـت کـــه بـــر اســـاس آن ایـــن فنـــاوری را برتـــر کـــرده 
اســـت.مخاطب در فضـــای مجـــازی احســـاس مـــی کنـــد 
ـــن  ـــی آورد لیک ـــت م ـــم بدس ـــری را ه ـــانه ای برت ـــواد رس س
ـــباهت  ـــی ش ـــارت ارتباط ـــک مه ـــه ی ـــتر ب ـــوع بیش ـــن موض ای

دارد تـــا یـــک علـــم و دانـــش.

ــات و ارتباطــات  ــاوری اطالع ــای فن در حــوزه پیشــرفت ه
در جهــان بــا رونــد ســریع مواجــه ایــم و ایــن ســرعت، حــوزه 
برنامــه ریــزی یــا قبــل از آن سیاســت گــذاری، تصمیــم گیری 
ــه ای کــه  ــرار مــی دهــد، نکت ــر ق و هماهنگــی را تحــت تأثی
ــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه بیشــتر کشــورها  بایــد ب
ــده  ــرف کنن ــات مص ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن در ح
هســتند، بــه بیــان دقیــق تــر در ایــن جنــگ زاده فنــاوری و 
فرهنــگ، نــه مــی تواننــد سیاســت گــذاری کننــد و نــه مــی 
تواننــد تصمیــم بــه موقــع بگیرنــد و هــر چــه قــدر کــه بــرای 
ــه ثبــات در ایــن حــوزه تــالش مــی کننــد کمتــر  رســیدن ب

موفــق مــی شــوند.

ــر  ــتن در ه ــارکت داش ــت، مش ــر قیم ــه ه ــدن ب ــده ش دی
چیــز، موثــر بــودن در ایــن فضــا بــدون شــناخت عقبــه یــک 
جریــان و... همــه و همــه، مهمتــر از شــناخت پیــدا کــردن و 
معرفــت افزایــی شــده و عمــق انــدک اندیشــه هــا و مکاتــب از 
کتــاب هــا و آثــار مطــول تبدیــل بــه عالیــم کوچــک شــده اند 
کــه همــان مطالــب را نمایندگــی نمــی کننــد ولــی بــه مراتــب 
اثرگــذاری بیشــتری بــر مخاطــب خــود دارنــد و ایــن همــان 
نقطــه ای اســت کــه ممکــن اســت مســیر انحطــاط فرهنگــی 

انســان را ریــل گــذاری کنــد.

در واقـــع ارتباطـــات در خدمـــت فرهنـــگ و تبـــادل 
آن خدمـــت مـــی کـــرده اســـت ولـــی بـــا شـــکل جدیـــد، 
علیـــه فرهنـــگ هـــا گام برمـــی دارد. هـــر چندصیانـــت از 
فرهنـــگ هـــا، ارزش هـــا و تمـــدن هـــا در گـــرو شـــناخت 
ـــری از  ـــری حداکث ـــره گی ـــرل هوشـــمندانه و به ـــح و کنت صحی
ـــی  ـــن ارتباط ـــزار نوی ـــا اب ـــت ام ـــد اس ـــی جدی ـــای ارتباط فض
ـــد آورده ،  ـــع بشـــری پدی ـــرای جوام ـــی را ب ـــای متنوع چالش ه
ـــه فرصـــت  ـــای آن  را ب ـــوان تهدیده ـــد بت ـــن راســـتا بای و در ای
و قـــدرت آن را همســـو بـــا ارزش هـــا ســـاماندهی کـــرد. آینـــده 
پژوهشـــی در حـــوزه ارتباطـــات کار دشـــواری اســـت ولـــی 

الزم و ضـــروری اســـت.

ـــذاری  ـــت گ ـــتازی در سیاس ـــی و پیش ـــده پژوه ـــدون آین ب
همیشـــه بایـــد شـــاهد انفعـــال در برابـــر تغییـــرات باشـــیم 
ایـــن آینـــده پژوهـــی هـــم در عرصـــه فنـــاوری و هـــم در 
ـــری  ـــات بش ـــده ارتباط ـــناخت آین ـــانی و ش ـــوم انس ـــوزه عل ح
مبتنـــی بـــر ارزش هـــا و هنجـــار هـــا و خدمـــات متقابـــل 

علـــوم ارتباطـــی و فرهنگـــی ضـــروری اســـت.
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برای نخستیــن بار DNA جنیــن انســان ویــرایش شد

در پزشـــکی، برخـــی از پیشـــرفت های شـــگفت انگیز در حـــوزه 
ــمتی از  ــر قسـ ــا هـ ــروز، تقریبـ ــه امـ ــا بـ ــد. تـ ــی رخ می دهنـ جراحـ
ـــات  ـــن صدم ـــی بدتری ـــد حت ـــی می توان ـــده و جراح ـــض ش ـــدن تعوی ب
را اصـــالح کنـــد. آنچـــه در زیـــر می آیـــد، فهرســـتی اســـت از 
شـــگفت انگیزترین پیشـــرفت های جراحـــی کـــه در ســـال 2۰۱6 بـــه 

مرحلـــه اجـــرا درآمدنـــد.

ایمپــلت مغـــزی

ایمپلنـت مغـزی به بیمـاران مبتا بـه ALS کمـک می کند 
تـا بـا اسـتفاده از فکرشـان با دیگـران ارتباط برقـرار کنند.

 ALS ــا ــک یـ ــرال آمیوتروفیـ ــکلروزیس لتـ ــاری اسـ بیمـ
ـــه  ـــر اســـت ک ـــو پیشـــرونده ویرانگ ـــاری نورودژنراتی ـــی بیم نوع

سیســـتم نورونـــی را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده و در نهایـــت، 
ــب  ــم تخریـ ــد تکلـ ــور را، ماننـ ــای موتـ ــی توانایی هـ تمامـ
ـــیله ای  ـــال 2016، وس ـــار، در س ـــتین ب ـــرای نخس ـــد. ب می کن
ـــه  ـــته شـــد ک ـــه ALS کار گذاش ـــا ب ـــک زن مبت ـــز ی درون مغ
ـــران  ـــا دیگ ـــکارش ب ـــط از راه اف ـــا فق ـــی داد ت ـــکان م ـــه وی ام ب

ـــد. ـــرار کن ـــاط برق ارتب

ــه از  ــده کـ ــاخته شـ ــی سـ ــت از پروب هایـ ــن ایمپلنـ ایـ
طریـــق ســـوراخ های روی جمجمـــه جایگـــذاری می شـــوند. 
ــر  ــه زیـ ــوند کـ ــل می شـ ــیله ای متصـ ــه وسـ ــا بـ پروب هـ
پوســـت قفســـه ســـینه بیمـــار قـــرار داده شـــده و داده هـــا 
ـــت،  ـــل اس ـــدار متص ـــی چرخ ـــه روی صندل ـــی ک ـــه تبلت را ب

می فرســـتند.

هرچنــد ایــن دســتگاه کنــد کار کــرده و بایــد ارتقــا پیــدا 
کنــد، قــدم بزرگــی بــه ســوی توانمنــد کــردن بیمــاران مبتــا 
ــای ارتباطــی  ــد برخــی از مهارت ه ــا بتوانن ــه ALS اســت ت ب

خــود را کــه در اثــر بیمــاری از دســت داده انــد، بازیابنــد.  

ــی جفـــت مصنـــوعی ــی اســت و زمان ــا و رشــد جنیــن حیات ــرای بق جفــت ب
کــه دچــار اشــکال شــود، اغلــب بدیــن معنــا اســت کــه جنیــن 
نمی توانــد زنــده بمانــد و بقــا پیــدا کنــد. بــه هرحــال، شــاید به 
زودی بــا یــک راه حــل جراحــی مواجــه شــویم کــه مشــکات 
ــی 2016،  ــاه م ــد. در م ــارداری برطــرف می کن ــت را در ب جف
محققــان بــا اســتفاده از یــک جفــت مصنوعــی برای نخســتین 
بــار توانســتند بــره بســیار زودرســی را بــه مــدت یــک هفتــه 

زنــده نــگاه دارنــد.

ایـــن وســـیله هنـــوز در انســـان آزمایـــش نشـــده، امـــا 
ـــن  ـــرای ای ـــدازه ای ب ـــه ان ـــی ب ـــی حیوان ـــت در کارآزمای موفقی
ـــوی  ـــی را از س ـــت بزرگ ـــد گرن ـــه بتوان ـــود ک ـــی ب ـــروژه کاف پ

موسســـه ســـامت ملـــی آمریـــکا دریافـــت کنـــد.

فنــاورانه

5 جــــراحی برتــــــر در ســال 2016
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به دنیا آمــدن نخستیــن نــوزاد دنیــا که 
DNA خـــود را از 3 والــد گرفت

 DNA ــه دنیــا گذاشــت کــه ــا ب ــوزادی پ در ســال 2016، ن
خــود را از 3 والــد گرفتــه بــود. ایــن پروســه بــرای پیشــگیری 
از ابتــای نــوزاد بــه یــک بیمــاری مــادرزادی انجــام شــد کــه 
ــز  ــته نی ــد در گذش ــت. هرچن ــادر می گرف ــل را از م ژن عام
ــود،  ــدی انجــام شــده ب ــوزاد 3 وال ــد ن ــرای تول ــی ب تاش های
نــوزاد مذکــور توانســت در ســال 2016 بــا اســتفاده از روشــی 

ــود.  ــد ش ــه spindle nuclear transfer متول ــوم ب موس

 DNA ــا ــد تـ ــازه می دهـ ــکان اجـ ــه پزشـ ــن روش بـ ایـ
ــل  ــی را حمـ ــص ژنتیکـ ــه نقـ ــادر را کـ ــال مـ میتوکندریـ
 DNA ــا ــی بـ ــن جایگزینـ ــد. ایـ ــن کننـ ــد، جایگزیـ می کنـ
فـــردی صـــورت می گیـــرد کـــه بیمـــاری ژنتیکـــی نـــدارد. 
در نتیجـــه، کـــودک DNA هســـته از مـــادر و پـــدرش دارد، 
ــل  ــادر منتقـ ــط از مـ ــه فقـ ــال )کـ ــا DNA میتوکندریـ امـ

ــت. ــده اسـ ــن شـ ــومی تامیـ ــده سـ ــود(، از دهنـ می شـ

ویرایـــش DNA جنیـــن انسان
ســـال 2016، ســـالی پـــر از ابداعـــات بـــزرگ در زمینـــه 
ـــود کـــه دانشـــمندان  ـــن ســـال ب ـــود. در ای ـــاروری و ژنتیـــک ب ب
ـــتین  ـــرای نخس ـــان ب ـــن انس ـــک جنی ـــتند DNA را در ی توانس
ـــن شـــاهکار  ـــد. ای ـــش کنن ـــم پزشـــکی، ویرای ـــخ عل ـــار در تاری ب
 CRISPR-Cas9 ـــه ـــزاری موســـوم ب ـــا اســـتفاده از اب علمـــی ب
انجـــام گرفـــت تـــا ژن هـــای جنین هـــای ســـالم انســـان را 
اصـــاح کننـــد. هرچنـــد بـــه جنین هـــا اجـــازه داده نشـــد 
تـــا بـــه انـــدازه کافـــی رشـــد کننـــد و بـــه بلـــوغ کامـــل 
ـــدی،  ـــوزاد 3 وال ـــد ن ـــه روزی، مانن ـــی رود ک ـــد م ـــند، امی برس
ایـــن پروســـه بتوانـــد از انتقـــال بیماری هـــای ژنتیکـــی بـــه 

ـــد. ـــگیری کن ـــوزادان پیش ن

نخستیـــن جــراحی روبوتیــک
ــرای  ــی بـ ــکان انگلیسـ ــپتامبر 2016، پزشـ ــاه سـ در مـ
نخســـتین بار در جهـــان توانســـتند جراحـــی روبوتیـــک 
را درون چشـــم یـــک بیمـــار بـــا موفقیـــت انجـــام دهنـــد. 
ــایی را از  ــا غشـ ــت تـ ــاز داشـ ــاله، نیـ ــار 70 سـ ــن بیمـ ایـ
ــک  ــتفاده از یـ ــا اسـ ــی بـ ــردارد. جراحـ ــه اش بـ روی قرنیـ
جوی اســـتیک و صفحـــه نمایـــش لمســـی بـــرای کنتـــرل 

ــام گرفـــت. ــراح روبوتیـــک انجـ جـ

ـــد:  ـــام کردن ـــه ای اع ـــفورد در بیانی ـــگاه آکس ـــان دانش محقق
ـــد جراحـــی  ـــه ارتقـــا و پیشـــرفت درمان هـــای جدی »ایـــن کار ب
ـــه  ـــادی ک ـــلول های بنی ـــی و س ـــد ژن تراپ ـــی، مانن ـــرای نابینای ب
ـــوند،  ـــام ش ـــی انج ـــیار باالی ـــت بس ـــا دق ـــن و ب ـــر رتی ـــد زی بای

کمـــک شـــایانی می کنـــد.

Medpage Today :منبع

5 جــــراحی برتــــــر در ســال 2016
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هفت سیــن  های نوروزی     پرسنل بیمارستان رضوی

)تصویــربرداری(

)NICU(

)دفتــر پرستــاری(

)بازتوانی(

)تغذیه(

)اورژانـــس(

)پژوهش(

)بانک تجارت(



هم
جد

 ه
ره

ما
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

39

هفت سیــن  های نوروزی     پرسنل بیمارستان رضوی

)روابط عمومی( )مرکز مهر رضـوی(

)کلینیک(

)IPD(

)بهبــود کیفیت(

)مخابــرات(

)کتابخـــانه(

)BMS(
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