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سال سوم - شماره 10 -  ویژه فصل تابستان1396 
نشریه مجازی نوید ایران ) فصلنامه علمي فرهنگي اجتماعي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  ایران(

نسخه pdf و SWF در پایگاه اطالع رسانی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
http://vct.iums.ac.ir به آدرس 
قابل دریافت می باشد

نوید ایران حامی محیط زیست می باشد
انتشار این مجله در فضای مجازی بوده تا از 
قطع درختان جلوگیری شود

نشراکغذی این مجله ممنوع یم باشد 

© تمامی حقوق برای صاحب نشریه  محفوظ بوده و نشر 
محتویات آن باذکر منبع بالمانع می باشد .

برنده مسابقه شماره 9 
سرکار خانم مریم جامعی از 
مرکز بهداشت شمالغرب به 

شماره 35 ....091336

انتشــار مقالــه هــای دریافتــی الزامــا بــه 
نویســندگان  بــا  بــودن  رای  هــم  معنــای 
رعایــت  و  مندرجــات  صحــت  و  نیســت 
ــذ  و  ــتفاده از مآخ ــه اس ــوط ب ــن مرب قوانی
بــوده و  نویســنده  بعهــده  منابــع علمــی 
ــدارد ــه ن ــن زمین ــئولیتی در ای ــریه مس نش
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3 نشریه مجازی نوید ایران - شماره دهم -   ویژه فصل تابستان 1396 
 صاحب امتیاز: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایران

مدیر مسئول:  دکتر رضا پایدار
سردبیر:الهام منصوریان

شورای سر دبیری: 
 دکتر سعیده مهدی پور ،دکتر جلیل علیقلی، دکتر نادر توکلی
دکتر مجید رضا خلج زاده،  شیده گنجه ای،الهام شیرازی زاده

هیئت تحریریه:
احمد مصطفایی ، مهندس مهسا فرج اله حسینی )IT( ، فرزانه رجبی

گرافیک و صفحه آرایی:

مهندس محمدامین ناهیدی

  تلفن:     66707140     ) 10 خط (  -  پست الکترونیک نشریه مجازی ایران :   navidiran@iums.ac.ir  نشانی معاونت درمان : تهران ،  تقاطع خیابان جمهوری  اسالمی  و حافظ ،  ساختمان سابق  وزارت بهداشت ، طبقه  چهارم
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فهرست گردآوردندگان : 

گردآورنده صفحه عنوان

دکتر مهناز یثرب دوست 12 چشم زخم

جمیله سادات صدرایی 14 تکریم مادر باردار

ملیحه رنجبر 15 تحریك مغناطیسي مغز

زهرا سلطانی رضوانده  16 خواص درمانی استویا)قسمت 
دوم(

سیده طاهره قاسمی نژاد 20 ایجاد انگیزه در کارکنان 

گردآورنده صفحه عنوان

سحر امینی  21 مراقبت از زخم سوختگی

شکوفه حیدری 26 سواالت متداول در شیردهی

فرنوش گلبند 28 ساختار پروپوزال

فاطمه عارفی صدر 30 مثبت اندیشی 

دکتر فرزانه میرشریفی، 
مریم جامعی

32 رتینوپاتی در نوزادان نارس

ندا ابراهیم زاده 34 کپسولهای آتش نشانی

36 مصاحبه اختصاصی
 با جناب آقای دکتر احمدوند 

38 مسابقه
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     ملــت بــی نظیــر ایــران اســامی دســت در دســت هــم بــا 
ــاز 29  ــخ س ــت و تاری ــکوه باعظم ــه و ش ــی، حماس ــدت و همدل وح
ــد و  ــق کردن ــتقامت خل ــی و اس ــرافت، آزادگ ــا ش ــت را ب اردیبهش
بــار دیگــر پرچــم ســه رنــگ ایــن کهــن دیــار را بــر فــراز قلــه هــای 
رفیــع عــزت، افتخــار و ســربلندی برافراشــتند. مــردم بصیــر و فهیــم 
ــا  ــش رو را ب ــیر پی ــه، مس ــور عالمان ــی و حض ــی جمع گاه ــا خودآ ب
ــد. مشــارکت گســترده همــراه  ــا امیــد ترســیم نمودن تدبیــر همــراه ب
ــش  ــش از پی ــتحکام بی ــت و اس ــث تقوی ــش باع ــدت و آرام ــا وح ب
ــد. امــروز، روز پیــروزی تمــام  ــه هــای مردمســاالری دینــی گردی پای
ــریف  ــردم ش ــه م ــان داد ک ــات نش ــن انتخاب ــت و ای ــران اس ــردم ای م
ایــران در ســایه رهنمودهــای رهبــر فرزانــه انقــاب همــواره در 
بزنگاههــای حســاس، یــار و یــاور انقــاب، ایــران و اســام انــد و دل 
در گــرو توســعه، پیشــرفت، عــزت و اقتــدار ایــن مــرز و بــوم دارنــد.
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ــه  ــد ب ــاس تعه ــر احس اگ
ــانيت  ــان و انس ــم، انس عل
ــروز  ــك ام ــود، بالش نب
ــما  ــه ش ــرفتهایى ك پيش
مالحظــه  پزشــكى  در 
و  كشــف  مى كنيــد، 
حاصــل نشــده بــود؛ ایــن 
را قــدر بدانيــد. ایــن 
ــى  ــد، خيل ــاس تعه احس

ــت.  ــمند اس ارزش

مـقام معظـم رهـبری
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طــرح تحــول نظــام 
ســالمت تا دســتیابی 
بــه همــه اهــداف 
ــه یابد  ــد ادامــ بای
 حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

ــرح نظام  ــرای ط اج
خدمتــى  ســالمت 
ــى منت  ــه و ب صادقان
ــت  ــه رضای ــت ك اس
جلــب  را  مــردم 

ــت . ــرده اس ك
آقای دكتر هاشمى وزیر محترم بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشكى  



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir
13

96
ن  

ستا
 تاب

ل
ص

ه ف
یژ

- و
ن 

را
د ای

وی
ه ن

ری
نش

 - 
هم

 د
ره

ما
 ش

 نشریه مجازی نوید ایران

8

سخن مدری مسئول نشرهی الکترونیک نوید اریان
َ ال ُیَغيُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى ُیَغيِّروا ما ِبَأنُفِسِه ِإنَّ اللَّ

خداوند سرنوشت هیچ قوم )و مّلتی( را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند

ــم، صــورت  ــت دوازده ــاز دول ــران و آغ ــت ای ــزرگ مل ــا حماســه سیاســی ب ــان ب ــد همزم ــران در ســال جدی ــد ای ــن شــماره نوی انتشــار اولی
ــار ســال گذشــته،  ــوزش پزشــکی در طــول چه ــان و آم ــرم بهداشــت، درم ــر محت ــم و بخصــوص وزی ــت یازده ــرد. زحمــات دول ــی گی م
تغییــرات عمــده ای را در مراکــز درمانــی دولتــی حاصــل آورده اســت کــه شــاهد رضایتمنــدی قابــل توجــه بیمــاران و مراجعیــن هســتیم. 
ــه : ــران نیــز از آغــاز طــرح تحــول ســامت پــروژه هــای متعــددی ببــار نشســته و افتتــاح گردیــده از جمل در دانشــگاه علــوم پزشــکی ای

کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه)س(، تکمیل وافتتاح
کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری، 70% پیشرفت فیزیکی

کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی و حضرت فاطمه)س( رباط کریم اماک سعادتمندی، آماده افتتاح
پروژه های در حال ساخت:

کلینیک ویژه بیمارستان شهدای هفتم تیر، یافت آباد، اکبرآبادی، امام خمینی شهریار، گلستان بهارستان ،کلینیک ویژه پرند و نسیم شهرکه 
امید است مقبول حق تعالی قرار گیرد. در آغاز دولت دوازدهم از خداوند متعال توفیق خدمتگذاری و موفقیت هر چه بیشتر جناب آقای 

دکتر هاشمی، وزیر محترم را در ارتقاء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی چهار سال آتی خواهانیم. انشاء ا.....

دکتررضا پایدار
مدیرمسئول
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اینــک او را مــی خوانــم و بــه یــادش و بــه یاریــش قلمــم را تــکان مــی دهــم. ایــن بــار نیــز بــه لطــف و حمایتــش میهمــان شــمائیم، باشــد کــه بــی ســبب 
کاغذهــا را ســیاه نســازیم.زمین، نفــس کشــیدن را از تــو آغــاز مــی کنــد. عشــق، بــا تــو قــدم بــه خــاک مــی گــذارد تــا عدالــت را بــا تمــام وجــود معنــا 
کنــد. منــاره هــا، بــه یمــن آمدنــت، یکــی یکــی از خــاک ســر بلنــد خواهنــد کــرد تــا ســال هــای ســال بعــد از تــو، منــادی نامــت شــوند. بــا آمدنــت، 
پرنــده هــا آســمان را مــی بیننــد و مــاه، شــب هــای طوالنــی، بیــدار مــی مانــد، تــا بــرای خــواب هــای کودکــی ات، عاشــقانه الالیــی بخوانــد. بــا اعجــاز 
مــی آیــی تــا پیــام آور روزهــای روشــن باشــی. تــو از تمــام پدرانــی کــه مــی شناســم، مهربــان تــری، ایــن را خشــت خشــت خانــه ات قســم خواهنــد 
خــورد.از تــو مــی گویــم کــه شــانه هــای جوانمــردی ات، تســکین دهنــده دردهــای دردمنــدان بــود. از تــو کــه خرابــه هــای محــزون کوفــه، طنیــن گام 
هایــت را خــوب مــی شــناختند، همــان گونــه کــه نخــل هــای شــهر، صــدای گریــه هایــت را. تــو آمــدی کــه بزرگتریــن گــره گشــا باشــی. بزرگــی کــه 
نامــش، ذکــر روزهــای زالل کودکــی مــان اســت. آمــدی و کعبــه، لحظــه هــای رســیدنت را در آغــوش معطــرش تجربــه کرد.آمــدی و آفتــاب در تالــو 
چشــمانت قــد کشــید.تو نخســتین بشــارت خداونــدی پــس از پیامبــر. نگاهــت، تصویــر مردانگــی و راســتی اســت و کامــت زندگــی. از عیــن علــی، 
عــروج مــا معتبــر اســت وز الم علــی لســان مــا پــر گهــر اســت آنکــس کــه نــدارد خبــر از یــای علــی از هســتی خــود در ایــن جهــان بــی خبــر اســت

سخن سردبیر نشرهی مجازي

الهام منصوریان
سردبیر
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 نشریه نوید ایران
ویژه فصل تابستان 1396
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چشم زخم
دکتر مهناز یثرب دوست ، قائم مقام مدیر درمان   معاونت درمان 

ــا نظــر  ــا کنــون در جامعــه مــا وجــود داشــته، چشــم زخــم ی یکــی از باورهــای عقیدتــی کــه از دیربــاز ت
ــا آویختــن خــر مهــره بــه گــردن ســوژه مــورد نظــر و امثــال این هــا  زدن اســت. دود کــردن اســپند ی
رفتارهایــی اســت کــه بــه خاطــر جلوگیــری از تأثیــر چشــم زخــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

مصــر  عزیــز  نــزد  خواســت  پســرانش  از  یعقــوب  هنگامی کــه  اســت  آمــده  کریــم  قــرآن  در        
کــدام  هــر  بلکــه  نخورنــد،  چشــم  تــا  نشــوند  وارد  در  یــک  از  آنجــا  گفــت:  آن هــا  بــه  برونــد 
هــدف  بــا  یعقــوب  حضــرت  می گوینــد  حرکــت  ایــن  یابــی  ریشــه  در  شــوند.  وارد  دری  از 
یــکاد…«  »ان  مشــهور  آیــه  نــزول  همچنیــن  داد.  انجــام  را  کار  ایــن  زخــم  چشــم  از  پیشــگیری 
می دهــد. نشــان  را  مطلــب  ایــن  درســتی  اســت،  رســیده  خــدا  پیامبــر  از  کــه  حدیثــی  و 

      متأســفانه ایــن بــاور هــم ماننــد خیلــی از عقایــد دیگــر دینــی دســتخوش تحریــف و دگرگونــی 
تاریخــی،  روان شناســی  و  عقیدتــی  شناســی  رفتــار  نــگاه  از  اســت.  خرافــات  بــا  آمیختــه  و  شــده 
هنگامــی کــه یــک نفــر بــه فــرد یــا چیــزی عالقــه پیــدا می کنــد اگــر ایــن اظهــار نظــر از روی حســادت 
یــا دشــمنی باشــد، در همــان لحظــه امواجــی منفــی همــراه بــا ذرات منفــی نــگاه از مغــز بــه آن 
ــود. ــن می ش ــب و حتــی از بیــن رفت ــف و یــا تخری ــب تضعی ــد و موج ــورد می کن ــم برخ ــرد یــا جس ف

     وجــود ایــن مســایل و حقایــق نمی توانــد موجــب توهیــن یــا تهاجــم بــه افــراد دیگــر باشــد و آن هــا 
ــا نظــر زدن قــرار دهــد. امــا اصالــت قــدرت تخریــب نگاه هــای آلــوده  را در مظــان شــوری چشــم و ی
بــه حســرت توســط دکتــر »کینــدل« دانشــمند رفتارشــناس انگلیســی پنــج ســال پیــش بــه اثبــات 
رســیده اســت و دلیلــی بــر حقانیــت ایــن بــاور در دیــن مــا محســوب می شــود. بنابــر ایــن در اصالــت 
ــه تأییــد آن توســط اســالم و دانشــمندان کارآمــد شــکی وجــود نــدارد، امــا هــر  ــا توجــه ب ــاور ب ایــن ب
حرکتــی را نمی تــوان بــه حســاب چشــم زخــم گذاشــت و بــرای آن افــراد دیگــر را محکــوم کــرد.

ــزه  ــور معج ــه ط ــه ب ــت ک ــه اس ــده، صدق ــاد ش ــر ی ــواج ویرانگ ــه ام ــن علی ــگاه دی ــزار از ن ــن اب       بهتری
ــای  ــا باوره ــی ب ــاور دین ــن ب ــن ای ــفانه آمیخت ــرد. متأس ــرار می گی ــل ق ــورد عم ــه م ــن زمین ــایی در ای آس
نادرســت و عوامانــه و خرافــی ســبب کــم رنــگ شــدن جایــگاه علمــی  و دینــی ایــن بــاور شــده اســت.

      الزم است، کارشناسان دینی و پژوهشگران حوزه های مربوط با قاطعیت مرز بین واقعیت و خرافات 
را تبییــن کننــد. بخصــوص که خرافات از زمان های خیلی دور در جوامع گوناگون رواج داشــته و هنوز 
هــم وجــود دارد و بعضــی حــرکات نادرســت کــه بیشــتر جنبه شــیادی و رمالــی و دعانویســی دارد، مانند 
جــن گیــری و رمالــی و… بایــد بــه جامعــه شناســانده شــود تــا از فعالیــت شــیادانی کــه میلیون هــا تومــان 
از پــول مــردم را بــا اســتفاده از ســادگی و محدودیــت معلومــات بــه دســت می آورنــد، جلوگیــری شــود.

* به نقل از عربشاهی کریزی ، احمد .آریان فر ، مرتضی ، گردشگری سالمت و قابلیت های گردشگری پزشک درمانی در ایران ، فصلنامه فضای گردشگری ، سال سوم ، شماره 9
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Evil Eye

تکریم مادر باردار توسط ارائه دهندگان خدمت
) ماما / متخصصین زنان و زایمان (

جمیله سادات صدرایی، سرپرست اداره مامایی – معاونت درمان

  ارائه دهندگان خدمت باید :
ــی کــه  ــاردار کارت ــادر ب ــه م ــات ب ــه خدم ــگام ارائ 1-هن
نشــان دهنــده نــام و نقــش حرفــه ای اســت را بــه همــراه 
داشــته باشــد و در ابتــدا خــود را بــه مــادر بــاردار معرفــی 

نمــوده و خوشــامد بگویــد.
2-بــا مــادر بــاردار و همراهانــش ارتباطــی موثــر همــراه بــا 
مهربانــی و آرامــش برقــرار نمایــد تــا نگرانــی و اضطــراب 

موجــود راکاهــش دهــد .
3-ســواالت خــود رابــه زبانی ســاده و روشــن و در ســطح 
ــاردار بپرســد و از قضــاوت کــردن  ــادر ب ــم و درک م فه

درمــورد جــواب هــای وی پرهیــز نمایــد .
ــه  ــخگوئی ب ــوزش و پاس ــرای آم ــی ب ــت کاف 4-فرص
ســواالت و آمــوزش بــه مــادر بــاردار و همــراه وی درنظــر 

بگیــرد.
ــرای مشــارکت در  5-اطالعــات و مهــارت هــای الزم ب

مراقبــت را بــه همــراه مــادر بــاردار ارائــه دهــد.
6-بــه منظــور برقــراری ارتبــاط موثر با گیرنــدگان خدمت 
ــی آن  ــان بوم ــگ و زب ــه فرهن ــبت ب ــود رانس ــش خ دان

منطقــه توســعه دهــد.
7-اطالعــات مــادر بــاردار را جــزء اســرار شــخصی تلقی 

نمایــد و بــدون رضایــت وی در اختیار دیگران قــرار ندهد 
مگــر در مــوارد قانونــی و مجــاز مانند مــواردی که خطری 

وی یــا خانــواده اش را تهدیــد مــی نماید.
8-اطالعاتــی کــه از مــادر بــاردار بــه دســت مــی آورد را 
محرمانــه نگــه دارد و یــاد آور شــودکه ممکــن اســت برای 
مشــاوره بخشــی از ایــن اطالعــات بــا ســایر اعضــای تیــم 

درمــان یــا پژوهــش درمیــان گذاشــته شــود.
9-توضیحــات الزم درخصــوص خدمــت را قبــل و حین 
آن بــه مــادر بــاردار ارائــه دهــد و وی را از نتایــج خدمــات 

ــازد. مطلع س

Reverence to the pregnant mother
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10-در تمــام مراحــل مراقبتــی، مــادر بــاردار 
باعــث  و  ســازد  گاه  آ خــود  وضعیــت  از  را 
آرامــش و امنیــت وی و خانــواده اش گــردد.

و  فوایــد  خدمــت،  هــر  ارائــه  از  11-قبــل 
ــم  ــل فه ــاده و قاب ــی س ــا زبان ــرات آن را ب مض
ــراه وی  ــاردار و هم ــادر ب ــا م ــد ت ــح ده توضی

گاهانــه داشــته باشــند. فرصــت انتخــاب آ
12-قبــل از انجــام اقدامــات تشــخیصی از 
قبیــل بررســی ســامت جنیــن و... علــت ایــن 
ــد.  ــح ده ــاردار توضی ــادر ب ــرای م ــدام راب اق

و  حســاس  اطاعــات  انتقــال  13-بــرای 
بــاردار  مــادر  از  همراهــان،  بــه  محرمانــه 

بگیــرد. اجــازه 
14-درحــوزه فعالیتــی خــود راســتگوئی را 
در برخــورد بــا مــادر بــاردار و همــراه وی 

رعایــت نمایــد.
15-نســبت بــه حفــظ حریــم مــادر بــاردار در 
زمــان ارائــه خدمــات مامائــی حســاس باشــد 
و بــا بــی تفاوتــی بــه ایــن موضــوع، شــأن 

ــد. ــه دار نکن ــانی را خدش انس
16-خدمــات بهداشــت بــاروری را صــرف 

موقعیــت،  نــژاد،  ســن،  جنــس،  از  نظــر 
وضعیــت اقتصــادی، ســبک زندگــی، فرهنــگ، 
ــمی  ــای جس ــی ه ــی و توانائ ــای سیاس باوره

ــد. ــه ده ــاردار ارائ ــادر ب م
ارائــه هرنــوع خدمــت، اصــل  از  17-قبــل 
ــد و  ــت نمای ــردی را رعای ــتقال ف ــتن اس داش
بــدون کســب اجــازه از مــادر بــاردار عملــی 

ــد. ــام نده را انج
18-قبــل از ارائــه خدمــات مامائــی، رضایــت 
گاهانــه مددجــو و یــا سرپرســت قانونــی وی  آ
را جلــب نمایــد و اطاعــات کافــی را بــا توجــه 
در  مددجــو  فرهنــگ  و  دانــش  ســطح  بــه 
اختیــار وی قراردهــد تــا تصمیــم گیــری کنــد.

19-خدمــات مامائــی را مبتنــی بــر دانــش 
روز، قضــاوت صحیــح و عادالنــه ارائــه دهــد.

20-خدمــات مامائــی کــه بــه ســود مــادر 
موقــع  بــه  شــروع  ماننــد   ( اســت  بــاردار 
شــیردهی و تمــاس پوســت بــا پوســت مــادر 

و نــوزاد( را انجــام دهــد.
بــدون  تهاجمــی  اقدامــات  انجــام  21-از 
اندیکاســیون مامائــی بــرای وی ماننــد انجــام 

شــیو، انمــا، القــای لیبــر و انجــام اپیزیوتومــی 
ــد. ــز نمای پرهی

بــه  بــاردار،  مــادر  تمایــل  صــورت  22-در 
مشــارکت  و  همراهــی  اجــازه  وی  همــراه 

بدهــد. را  خدمــات  درارائــه 
ــراه  ــاردار و هم ــادر ب ــت م ــه درخواس 23-ب
وی جهــت انتخــاب فــردی خــاص بــرای ارائه 

خدمــات تــا حــد ممکــن احتــرام بگــذارد.
24-بــرای نقــش حمایتــی همســر و خانــواده 
مــادر بــاردار دردوران هــای مختلــف )ماننــد 
ازآن(  پــس  و  زایمــان  بــارداری،  دوران 

احتــرام و ارزش قائــل باشــد.
و  عقایــد  افــکار،  بــا  مواجهــه  25-در 
رفتارهــای گوناگــون شــکیبائی خــود راحفــظ 

نمایــد.
26-توصیــه هــا و آمــوزش هــای الزم را قبــل 
از ترخیــص و پیگیــری هــای مــورد نیــاز پــس 
از ترخیــص را بــه طــور واضــح بــرای مــادر 

ــد. ــح ده ــراه وی توضی ــاردار و هم ب

Arzte Zeitung به نقل از *
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تحریک مغناطیسي مغز
ملیحه رنجبر، کارشناس پرستاری - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 

ــت  ــز تح ــی در مغ ــت الكتریك ــه در آن فعالی ــت ك ــی اس ــز )rTMS( روش ــی مغ ــك مغناطیس       تحری
تأثیــر میدان هــای مغناطیســی قــرار می گیــرد. میــدان مغناطیســی از طریــق جریــان پالس هایــی 
ــه  ــه روی ــیم پیچ ك ــن س ــد. ای ــور می كن ــر عب ــود، از س ــاد می ش ــكل ایج ــیم پیچ 8 ش ــك س ــط ی ــه توس ك
آن پالســتیكی اســت، بصــورت مســتقیم بــر روی پوســت ســر گذاشــته می شــود و از ایــن طریــق 
میــدان مغناطیســی می توانــد نواحــی خاصــی از قشــر مغــز را تحریــك كنــد. میــدان مغناطیســی 
و  پوســت  ســطح  از  ایمــن  كامــاًل  بصــورت  و  درد  بــدون  می شــود،  ایجــاد   rTMS توســط  كــه 
ایــن  باعــث ایجــاد جریانــی در ســلول های عصبــی مغــز می شــود. بخاطــر  جمجمــه می گــذرد و 
 rTMS یــا  تكــراری   TMS را  آن  می شــوند،  ارائــه  منظــم  فواصــل  در  مغناطیســی  میدان هــای  كــه 
تفــاوت  ایــن  بــا  اســت،   ECT دســتگاه  همــان  مشــابه  نســخه  مغــز  مغناطیســی  می نامند.تحریــک 
 TMS ــر  ــن خاط ــه همی ــم. ب ــاران نمی كنی ــز بیم ــتقیم وارد مغ ــورت مس ــرق را بص ــان ب ــر جری ــه دیگ ك
TMS اســت یعنــی دقیقــًا  عــوارض جانبــی شــوک را نــدارد. یكــی از علــل دیگــر  كانونــی عمــل كــردن 
همــان ناحیــه ای را كــه می خواهیــم تحریــک می كنیــم بــدون اینكــه بــه نواحــی دیگــر مغــز كاری 
ــال  ــن ح ــیند و در عی ــی می نش ــی راحت ــر روی صندل ــو ب ــن روش مددج ــی ای ــیم. در ط ــته باش داش
ــام  ــود را انج ــم كار خ ــتگاه ه ــد دس ــت كن ــود صحب ــر خ ــا درمانگ ــد ب ــت و می توان ــیار اس ــه هوش ك

می دهــد. عــوارض جانبــی :

TMS، ســر درد بعــد از جلســات ابتدایــی اســت و علــت آن        عــوارض جانبــی شــناخته شــده 
ــكان  ــود، ام ــه می ش ــس مواج ــا مغناطی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــر ب ــت س ــون پوس ــه چ ــت ك ــن اس ــم ای ه
ــه آن  ــر ب ــک نف ــر، ی ــر 10 نف ــت. از ه ــی اس ــه موقت ــن عارض ــد. ای ــان ده ــش را نش ــن واكن ــه ای دارد ك
ــرف  ــّكن آن را برط ــرص مس ــتفاده از ق ــا اس ــوان ب ــد، می ت ــار آن ش ــی دچ ــر كس ــود و اگ ــال می ش مبت

كــرد.

ایــن روش در درمان بیماری هــای زیر كاربرد دارد: 

آســیب های وارده بــه اســتخوان، نخــاع، ماهیچه هــا و مفاصــل، وزوز گــوش، توانبخشــی ســكته 
ــک،  ــالل پانی ــانحه، اخت ــس از س ــترس پ ــالل اس ــی، اخت ــری- عمل ــواس فك ــردگی، وس ــزی، افس مغ
دو  اختــالل  و  شــنیداری  توهــم  و  منفــی  عالئــم  اســكیزوفرنیا،  چــون  اختالالتــی  عالئــم  بهبــود 

قطبــی.

مراقبت های پرســتاری :

تــا احســاس آرامــش داشــته  بــوده       طــی مراقبت هــای پرســتاری پرســتار در كنــار مددجــو 
باشــد، بــه مددجــو توضیــح داده می شــود كــه بعــد از ایــن درمــان فعــال، درمــان نگهدارنــده 
نیــز الزم اســت، بــه قطــع درمــان دارویــی نیــاز نــدارد، مددجــو اشــیای فلــزی نبایــد داشــته باشــد، 
4-6 هفتــه، بــدون بیهوشــی یــا حتــی آرام بخــش، مراقبــت  40 دقیقــه در دوره درمانــی  حــدود 

ســرپایی براحتــی قابــل انجــام اســت.

Sustainable Development

https://en.wikipedia.org به نقل از *
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کاربرد خواص درمانی استویا 
)Stevia rebaudiana(- قسمت دوم

زهرا سلطانی رضوانده، کارشناس تغذیه- معاونت درمان

کاربرد های استویا
1.شــیرینی شــیرین بــرگ بــا توجــه بــه ترکیبــات مختلــف گلیکوزیــد، 
 rebaudiosides و    stevioside، steviolbioside،dulcoside کــه شــامل 
AE اســت، ســنجیده مــی شــود. گلیکوزیدهایــی کــه در اســتویا 
ــه  ــوند، در نتیج ــی ش ــزه نم ــدن متابولی ــط ب ــتند، توس ــود هس موج
ــیرین  ــکر، ش ــد و ش ــاف قن ــر خ ــد. ب ــی کنن ــد نم ــری تولی ــچ کال هی
بــرگ باعــث افزایــش ناگهانــی قنــد خــون نمــی شــود در حالــی کــه 
ــاد  ــکر ایج ــرف ش ــر مص ــه براث ــون ک ــد خ ــی قن ــش ناگهان ــن افزای ای
مــی شــود ســبب ایجــاد خســتگی در فــرد و احســاس نیــاز مجــدد 
ــا  ــون و ی ــد خ ــر قن ــری ب ــن تأثی ــردد بنابرای ــی گ ــد م ــرف قن ــه مص ب
واکنشــی بــه انســولین نشــان نمــی دهــد. پــس بــه بیمــاران دیابتــی 
ــا بــدون هیــچ دغدغــه ای از ایــن گیــاه  ایــن اجــازه را مــی دهــد ت
بعنــوان شــیرین کننــده و طعــم دهنــده اســتفاده کننــد. اســتویوزید 
میــزان قنــد خــون را از طریــق افزایــش میــزان انســولین و نیــز 
ــد.  ــی کن ــم م ــا تنظی ــراد مبت ــولین در اف ــذب انس ــزان ج ــود می بهب
ــش  ــورت افزای ــون بص ــد خ ــر قن ــتویا ب ــاه اس ــر گی ــی تأثی ــور کل بط
تولیــد  میــزان  افزایــش  ســلول،  غشــای  بــر  انســولین  تاثیــر 
انســولین، بهبــود میــزان تحمــل نســبت بــه گلوگــز پــس از مصــرف 
کربوئیــدرات هــا، کاهــش قنــد خــون پــس از هــر وعــده غذایــی و 

ــد. ــی باش ــراس م ــده پانک ــای غ ــلول ه ــازی س بازس

S tevia
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ــای  ــاالی غذاه ــرف ب ــی، مص ــی از چاق ــای ناش ــتر بیماریه ــل بیش 1.عام
ــا چربــی اســت. اســتویا بــرای الغــری بســیار مفیــد  دارای قنــد همــراه ب
اســت. بــه خاطــر اینکــه ترکیبــات موجــود در ایــن گیــاه کالــری نداشــته 
و البتــه توجــه داشــته باشــید کــه صرفــا بــا مصــرف ایــن گیــاه و یــک شــبه 
ــد  ــب بای ــی متناس ــتن اندام ــرای داش ــود. ب ــد ب ــن نخواه ــری ممک الغ
یــک رژیــم غذایــی مناســب داشــت و ورزش نمــود. اســتویا یــک مــاده  
مناســب بــرای افــرادی اســت کــه می خواهنــد وزن خــود را کاهــش 
داده و یــا ثابــت نگــه دارنــد. زیــرا قندهــای موجــود در ایــن گیــاه کالــری 
زا نیســتند و می تواننــد بــدون افــزودن وزن، میــل بــه مصــرف شــیرینی 
ــا،  ــیرینی ه ــا و ش ــتیل ه ــا، پاس ــات ه ــد. آب نب ــرف نماین ــراد برط را در اف
ــتویا  ــتفاده از اس ــتند. اس ــاد هس ــی زی ــری و چرب ــا کال ــی ب ــی های خوراک
بــه عنــوان شــیرین کننــده در ایــن قبیــل محصــوالت و یــا بــه عنــوان یــک 
نوشــیدنی و میــان وعــده ی شــیرین می توانــد باعــث کاهــش وزن و یــا 

ــود.  ــش وزن ش ــرل افزای کنت
ــای  ــوردن غذاه ــه خ ــل ب ــد می ــتویا می توان ــتفاده از اس ــن اس 2.همچنی

ــتویا  ــرف اس ــار مص ــر آث ــتها از دیگ ــرل اش ــد. کنت ــش ده ــرب را کاه چ
ــوردن  ــا خ ــا ب ــنگی آنه ــزان گرس ــه می ــد ک ــراد معتقدن ــی اف ــت. برخ اس
اســتویا، ۱۵ تــا ۲۰ دقیقــه قبــل از وعــده غذایــی کاهــش می یابــد. اگرچــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ممک ــدارد ام ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــات علم مطالع
گلیکوزیدهــای موجــود در اســتویا بــه کاهــش اشــتها از طریــق کنتــرل 
ــازی و  ــی نی ــس ب ــک ح ــه ی ــد و در نتیج ــک کن ــز کم ــتها در مغ ــز اش مرک

ــد.  ــا نمای ــدی را الق ــت من رضای
ــی  ــای مصنوع ــده ه ــیرین کنن ــرای ش ــبی ب ــن مناس ــد، جایگزی ــن قن 3.ای
چــون آســپارتام، ســدیم ســاخارین و ســیکامات بــوده چــون قابلیــت 
جــذب کمتــری دارد بــه کاهــش قنــد خــون و فشــار خــون کمــک مــی 
ــط   ــی توس ــای مصنوع ــده ه ــیرین کنن ــر ش ــرگ و دیگ ــیرین ب ــد. ش نمای
FDA تأییــد شــده اســت و مصــرف در حــد تعــادل آن هیــچ خطــری برای 
ــه عنــوان یــک شــیرین کننــده بســته بنــدی و  ســامتی نــدارد. اســتویا ب
مصــرف مــی شــود. اســتویا در برخــی از غذاهــا ماننــد آب نبــات، نوشــابه 
هــای پروتئینــی و چــای بــه عنــوان شــیرین کننــده اســتفاده مــی گــردد. 

S tevia
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ــه در  ــی ک ــی از گلیکوزیدهای ــه برخ ــد ک ــی ده ــان م ــات نش 5.تحقیق
عصــاره اســتویا وجــود دارنــد بــه تولیــد ادرار و دفــع ســدیم کمــک مــی 
کننــد. در دوز مصرفــی بــاال شــیرین بــرگ حتــی مــی توانــد بــه عنــوان 
ــای  ــرگ ه ــاره ب ــد. عص ــل نمای ــم عم ــون ه ــار خ ــده فش ــش دهن کاه
ــوده  ــتولی ب ــتولی و دیاس ــون سیس ــار خ ــش فش ــه کاه ــادر ب ــتویا ق اس
ــودن، از  ــدر ب ــت م ــاظ خاصی ــه لح ــا و ب ــدار رگ ه ــردن ج ــل ک ــا ش و ب
افزایــش فشــار خــون جلوگیــری مــی نمایــد. برگ هــای اســتویا حــاوی 
مــوادی بــه نــام اســتویوزید هســتند. اســتویوزید مــی توانــد بــه عنــوان 
گشــاد کننــده عــروق سیســتمیک ســبب کاهــش فشــار خــون گــردد. 
نتایــج پژوهش هــای متعــددی کــه روی حیوانــات آزمایشــگاهی انجام 
شــده نشــان می دهــد کــه ایــن ترکیــب می توانــد باعــث افزایــش 
ــا  ــی در رگ ه ــه راحت ــون ب ــم خ ــل ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــا ش ــر رگ ه قط
جریــان می یابــد. در ســال 2003 در چیــن، پژوهشــی روی 168 بیمــار 
فشــار خونــی انجــام شــد. نیمــی از شــرکت کننــده هــا روزانــه 3 عــدد 
کپســول 500 میلــی گرمــی اســتویوزید مصــرف کردنــد )بــه مــدت 
ــد.  ــت کردن ــا دریاف ــان دارونم ــا هم ــبو ی ــر پاس ــروه دیگ ــال( و گ 3 س
بررســی ها نشــان داد کــه فشــار خــون سیســتولیک گــروه اول از 150 
بــه mmHg 140 رســیده اســت و فشــار خــون دیاســتولیک شــان از 95  
ــاهده ای در  ــل مش ــر قاب ــا تغیی ــت. ام ــه اس ــش یافت ــه mmHg 89 کاه ب
ــد.  ــده نش ــد دی ــرده بودن ــرف ک ــا مص ــه دارونم ــروه دوم ک ــت گ وضعی
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه اســتویوزید هنــوز بــه عنــوان دارو بــرای 
ــار  ــه فش ــرادی ک ــا اف ــود. ام ــز نمی ش ــاال تجوی ــون ب ــار خ ــش فش کاه

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــد می توانن ــی دارن ــون نرمال خ
ــان  ــی و جری ــیون گلومرول ــزان فیلتراس ــش می ــا افزای ــتویوزید ب 6. اس
ــرد  ــت، عملک ــا اس ــریان ه ــاع ش ــت اتس ــه عل ــه ب ــوی ک ــمای کلی پاس

ــد.   ــی بخش ــود م ــه را بهب کلی
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هیــچ  کــه  اســت  داده  گــزارش  ســرطان  ملــی  7.موسســه 
شــواهد علمــی کــه ادعاهــای قبلــی مبنــی بــر اینکــه

 شــیرین کننــده هــای مصنوعــی ممکــن اســت باعــث ســرطان 
شــوند را تأییــد نمــی کنــد. ضمــن اینکــه بــه دلیــل وجــود 

مــاده ای بنــام اســکارئول البــدان در عصــاره برگــی اســتویا، 
ــن  ــز دارد. بنابرای ــوری نی ــد توم ــت ض ــود خاصی ــی ش ــه م گفت
ــرف  ــد از مص ــیرده بای ــاردار و ش ــان ب ــتر، زن ــات بیش ــا تحقیق ت
شــیرین بــرگ، اجتنــاب کننــد. از آنجایــی کــه اکســید نیتریــک 
و   دارد  ســرطان  موضــوع  در  زیــادی  بســیار  اهمیــت   )No(
ماهیــت قندهــای اســتویوزید بــه صورتــی اســت کــه مــی تواند 
ــا انجــام واکنــش هــای خــاص ســبب کنتــرل مقــدار اکســید  ب
نیتریــک شــود، پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــی توانــد در 

ــد. ــته باش ــش داش ــرطان نق ــگیری از س پیش
ترکیبــات  اســتویا در  از عصــاره ی  از کشــورها  بعضــی  8.در 
ــن  ــد. ای ــتفاده می کنن ــز اس ــتی نی ــی بهداش ــوالت آرایش محص
گیــاه بــه خمیــر دنــدان طعــم شــیرینی می دهــد و جلــوی 

می گیــرد. نیــز  را  دندان هــا  پوســیدگی 
کاهــش  بــرای  آن  فرآورده هــای  یــا  اســتویا  برگ هــای   .9
ــتفاده  ــدا اس ــت ص ــت و تقوی ــوط پوس ــروک و خط ــن و چ چی

می شــوند. همچنیــن از ایــن گیــاه بــرای درمــان بیماریهــا 
و  پوســت  آمــاس  پوســتی،  اگزمــای  پوســتی،  جراحــات  و 
بریدگــی هــای کوچــک اســتفاده می کننــد. چــای کیســه ای 
اســتویا را می تــوان بــرای گرفتــن خســتگی چشــم روی چشــم 
ــتگی  ــان خس ــرای درم ــتفاده از آن ب ــن اس ــرار داد و همچنی ق
و گرفتگــی پوســت و صــدا پیشــنهاد می شــود. محصــوالت 
محافــظ پوســت اســتویا بــه صــورت شــنی، ماســک و کــرم هــای 
مایــع در دســترس اســت. عصــاره مایــع را می تــوان مســتقیمًا 

ــرد. ــتفاده ک ــت اس ــرای پوس ب
نتیجه گیری

     برگ هــای اســتویا حــاوی مــوادی بــه نــام اســتویوزید و 
ربودیوزیــد A می باشــد. ایــن ترکیبــات شــیرین کننده هــای 
طبیعــی هســتند. اســتویا یــک گیــاه بــا قــدرت شــیرین کنندگــی 
بســیار قــوی حــدود 300 برابــر شــیرین تر از قنــد ســاکاروز 
بــرای  مناســب  جایگزیــن  یــک  می توانــد  کــه  می باشــد 
قندهــای تصفیــه شــده باشــد. مصــرف اســتویا در تمامــی ســنین

ــا 6 میلــی گــرم از عصــاره بــرگ   بــی خطــر اســت و روزانــه 5 ت
آن بــه ازای هــر کیلــو گــرم وزن بــدن بــی خطــر اعــام شــده 
اســت. اســتویا یــا شــیرین بــرگ بــه دلیــل دارا بــودن ویژگی های 

ــای  ــیل ه ــا پتانس ــاه ب ــک گی ــوان ی ــه عن ــاد ب ــیار زی ــوب بس مطل
ازرشــمند اقتصــادی و درمانــی شــناخته شــده اســت. از ویژگی 
ــازگار  ــت س ــه قابلی ــوان ب ــتویا می ت ــاورزی اس ــم کش ــای مه ه
شــدن بــه دامنــه وســیعی از شــرایط آب و هوایــی، چنــد ســاله 
ــی،  ــخ زدگ ــارت ی ــر خس ــر در براب ــی نظی ــت ب ــودن و مقاوم ب
اقتصــادی بــودن تولیــد بــرگ اســتویا، امــکان ازدیــاد رویشــی، 
اســتخراج  قابلیــت  ســال،  در  بــار  یــک  از  بیــش  برداشــت 
قندهــای موجــود در بــرگ هــا و ســفید کــردن آنهــا و قابلیــت 
اســتفاده در انــواع صنایــع غذایــی، دارویــی و آرایشــی اشــاره 
نمــود. تاثیــرات بیولوژیکــی و کاربردهــای درمانی اســتویوزید 
ــش  ــر کاه ــر ب ــون تاثی ــواردی چ ــامل م ــه ش ــات مربوط و ترکیب
ــان  ــر درم ــر ب ــون، تاثی ــار خ ــش فش ــر کاه ــر ب ــون، تأثی ــد خ قن
ســرطان، تأثیــرات ضــد تومــور، تأثیــرات ضــد اســهال، تأثیــرات 

ــد.  ــی باش ــازی م ــن س ــتم ایم ــش سیس ادرار آور و افزای

* به نقل از 
-هاشمی، ندا و ربیعی، حدیثه و توکلی پور، حمید و سمانه گازرانی؛ نشریه 

زراعت و فناوري زعفران، جلد 2، شماره 4، زمستان 1393 ص:  303-310
-اطرشی، محمود و مختاری، آرش؛ استویا و خواص درمانی آن، چاپ اول 

1393
-حمزه لوئی، میترا ؛ آثار جایگزینی شیرین کننده هاي استویا به جاي شکر 

برخواص فیزیک و شیمیایی و ارگانولپتیکی بیسکویت؛ زمستان 87 
-اوجاقي ،ابراهیم . خواص شیرین کنندگي قند استویا 
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ایجاد انگیزه در کارکنان
سیده طاهره قاسمی نژاد، سوپروایزر آموزشی   بیمارستان لوالگر

           داشــتن کارکنــان بــا انگیــزه، شــاد و پــر انــرژی الزمــه ی وجــود 
ــود عملکــرد  ــا بهب ــان ب ــزه در کارکن یــک ســازمان اســت. وجــود انگی
شــغلی کارکنــان، موفقیــت ایشــان را تضمیــن مــی نمایــد. انگیــزه عامــل 
درونــی اســت کــه موجــب رفتــار فــرد  مــی شــود. علــی رغــم اهمیــت 
انگیــزه هــای مالــی، توجــه بــه مداخالتــی خــاص هــم در ایجــاد انگیــزه 
ــان  ــزه، کارکن ــا انگی ــط کاری ب ــت. در محی ــذار اس ــر گ ــان تاثی کارکن
بــه نتایــج و مســئولیت عملکــرد خــود متعهدنــد. بیــن کارکنــان تعامــل 
ــکار در  ــوه ابت ــت و ق ــان خالقی ــود دارد. کارکن ــودمند وج ــده و س زن
حــل مســائل دارنــد و در مواقــع ســخت، عرصــه را خالــی نمــی کننــد.

ــنجیده و  ــان را س ــک از کارکن ــر ی ــای ه ــد نیازه ــر بای ــک مدی       ی
ــه  ــزه برنام ــاد انگی ــت ایج ــب، جه ــیوه ای مناس ــه ش ــرد ب ــر ف ــرای ه ب
ــد کــه  ــد احســاس کنن ــان بای ــه انجــام برســاند. کارکن ــزی الزم را ب ری
ــه آنهــا اعتمــاد میشــود. برنامــه هــای  در سیســتم ارزشــمند هســتند و ب
کاری کارکنــان بایــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود، کــه کارکنــان بتواننــد 
بیــن کار و زندگــی خــود هماهنگــی ایجــاد کننــد و زمانــی را بــا خانواده 
بگذراننــد. ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه کارکنــان بــی حوصلــه و 
ــاد  ــت ایج ــوند. جه ــی ش ــزه م ــی انگی ــان ب ــه کارکن ــل ب ــته تبدی خس
ــاس  ــر اس ــود و ب ــارات داده ش ــنل اختی ــه پرس ــد ب ــواره بای ــزه هم انگی
برنامــه هــای منظــم، بــه نحــوه ی کار پرســنل، بــاز خــورد داده شــود. از 

ــود. ــودداری ش ــه خ ــاد ناعادالن ــه و انتق ــت ریزبینان مدیری
      تقویــت روابــط بــاز در سیســتم یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد انگیــزه 
ــه جــای  ــاز در سیســتم، ب ــط ب ــان اســت. جهــت ایجــاد رواب در کارکن
ســاختن جمــالت، ســئوال بپرســید و نظریــات افــراد را جویــا شــوید. از 
ــا یــک دیــد نــگاه کنیــد.  فرضیــات دوری کنیــد و همــه کارکنــان را ب
ــایی  ــکل را شناس ــط مش ــید و فق ــل باش ــه راه ح ــر ارائ ــه فک ــواره ب هم
ــاد  ــب ایج ــتن، موج ــب داش ــه ل ــد ب ــودن، لبخن ــع ب ــوخ طب ــد. ش نکنی
ــان  ــب زب ــاز مــی شــود. همــواره مراق ــط ب ــت و رواب ــط کاری مثب محی
خــود باشــید و مطمئــن باشــید کــه کلمــات بــا رفتــار شــما هــم خوانــی 
ــت  ــوذ مدیری ــار و نف ــان، وق ــا عملت ــرف ب ــاد ح ــورت تض دارد. در ص
ــادی را در  ــی اعتم ــی و ب ــذر بدبین ــد و ب ــی دهی ــت م ــود را از دس خ

ــد. سیســتم مــی کاری
ــه از  ــت منصفان ــه پرداخ ــد ک ــوش کنن ــد فرام ــز نبای ــران هرگ      مدی
ــر  ــت. مدی ــان اس ــزه کارکن ــف انگی ــگیرانه در تضعی ــم پیش ــل مه عوام
خــوب، علــی رغــم تشــویق انجــام عملکــرد قــوی درکارکنــان، موجــب 
تقویــت کار گروهــی در ســازمان مــی شــود. همــواره از کلماتــی مثــل 
مــا،  مــال مــا  بــه جــای  مــن  اســتفاده مــی کنــد. در تصمیــم گیــری، 
ــا  ــه ارزش ه ــر پای ــات را ب ــرده و تصمیم ــل نک ــی عم ــور تصادف ــه ط ب
ــد. ارزش هــای مشــترک باعــث مــی شــود کــه  ــه گــذاری مــی کن پای

وفــاداری، اعتمــاد، افتخــار و صداقــت در سیســتم حــس شــود و 
ــد. ــش یاب ــترس کاری کاه اس

     مدیــر خــوب، مشــکالت را پیــش بینــی و بــرای آن برنامــه ریــزی 
مــی نمایــد. توجــه کــردن بــه پرســنل را فرامــوش نکــرده و با یــاد آوری 
ــاص و  ــع خ ــان در مواق ــا ایش ــوردن ب ــار خ ــنل، نه ــد پرس ــخ تول تاری
تشــکر دوره ای از انجــام درســت کارهــا، در کارکنــان، ایجــاد انگیــزه 
مــی کنــد. بــه کارکنــان ممتــاز خــود اعتبــار مــی دهــد و در جمــع از 
ایشــان تجلیــل مــی نمایــد، بــا ایــن کار نــه تنهــا احســاس خوشــایندی 
ــه پرســنل مــی دهــد بلکــه موجــب ایجــاد الگــوی مناســب جهــت  ب

ســایر کارکنــان خواهــد شــد.
ــزه  ــاد انگی ــده در ایج ــر ش ــوارد ذک ــبرد م ــا پیش ــوب، ب ــر خ ــك مدی ی
ــت  ــب تقوی ــازمان، موج ــان در س ــظ کارکن ــن حف ــان، ضم در کارکن
خالقیــت ایشــان مــی شــود و ســازمان را متحمــل هزینــه هــای گــزاف 
جهــت توانمنــد ســازی نیروهــای جدیــد و تــالش بــرای خوشــنامی در 

ــرد. ــد ک ــازار کاری نخواه ب

* به نقل از منبع: سالمت نیوز وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی
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ایجاد انگیزه در کارکنان

پوســت بزرگتریــن بافــت بــدن انســان اســت کــه شــامل دو الیــه اپیــدرم و درم 
ــن  ــد. ای ــی کن ــم م ــان را فراه ــاء انس ــرای بق ــروری ب ــای ض ــت عملکرده ــت. پوس اس

عملکردهــا شــامل:
1.حفظ دمای بدن

2.سدی برای جلوگبری از هدر رفتن آب از راه تعریق
)D3.فعالیت متابولیکی )تولید ویتامین

4.حفظ ایمنی بدن از طریق پیشگیری از ورود میکروبها به بدن
5.محافظت در مقابل محیط از طریق حس تماس، فشار

6.زیبایی ظاهری
ســوختگی صدمــه ای اســت کــه بــه از دســت دادن یــا تخریــب بافــت پوســت منجــر مــی شــود. صدمــه 
بــه ایــن بافــت مــی توانــد بــه دلیــل تمــاس بــا منابــع الکتریکــی، حرارتــی، شــیمیایی و یــا تابشــی ایجــاد 
شــود. میــزان صدمــات بافتنــی ارتبــاط مســتقیم بــا درجــه حــرارت یــا شــدت ســوزاندگی عامــل ســوختگی 

و طــول مــدت تمــاس پوســت بــا منبــع ســوختگی دارد.

طبقه بندی صدمات سوختگی:

سوختگی ها عمدتا بر اساس اندازه وعمق سوختگی طبقه بندی می شود:
ــاول اســت.  ــدون تشــکیل ت ــر شــده، اپیــدرم قرمــز و ب ــه اپیــدرم درگی 1.درجــه اول)ســطحی(: فقــط الی

ــا فشــار، بافــت ســالم عالئــم و نشــانه هــا: درد، قرمــزی، رنــگ پریدگــی ب
2.درجــه دوم)ضخامــت نســبی(: تخریــب اپیــدرم و الیــه درم همــراه بــا تــاول و ادم زیــر جلــدی و درد. 

عالئــم و نشــانه هــا: درد، تــاول، قرمــزی، ســفید شــدن بــا فشــار، بافــت ســفت
3.درجــه ســوم یــا چهــارم )ضخامــت کامــل(: همــه الیــه هــای پوســت تخریــب شــده انــد، بافــت هــای 

چربــی، عضلــه، اعصــاب، فــراورده هــای خونــی و اســتخوان ممکــن اســت درگیــر شــوند.

مراقبت از زخم سوختگی
سحر امینی، کارشناس نظارت بر درمان – معاونت درمان
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چند نکته در رابطه با سوختگی های الکتریکی:
•مصدوم ازنظر بروز ایست قلبی کنترل شود.

مهــره  صدمــات  احتمــال  و  شــدن  پرتــاب  علــت  •بــه 
ــا  ــده ه ــا دن ــا ی ــتگی اندامه ــری( از نظرشکس ای)گردنی،کم

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
•از بیمار نوار قلب گرفته شود.

•نقــاط ورود و خــروج بــرق پانســمان شــود. بیمــار گــرم نگــه 
داشــته شــود.

•تا ۲۴ ساعت مانیتورینگ انجام شود.
•دو خــط وریــدی جهــت مایــع درمانــی گرفتــه شــود. 
)اهمیــت مایــع تراپــی در ایــن ســوختگی بیــش از ســایر مــوارد 

ــد.( ــی باش م
•NGT وفولی وصل شود.

•گرافی از ریه و قسمت های آسیب دیده گرفته شود.
•به عوارض کلیوی و خونریزی داخلی توجه شود.

ســوختگی هــای شــیمیایی: اســیدها و بازهــا ســبب ســوختگی 
هــای شــیمیایی مــی شــوند. معمــوال بازهــا نســبت بــه اســیدها 
صدمــات شــدیدتری را بــه وجــود مــی آورنــد. عوامــل اســید و 
بــاز شــامل برخــی شــوینده هــای خانگــی و ترکیبــات صنعتــی 

مــی شــوند.

چند نکته در رابطه با سوختگی های شیمیایی:
ــدت  ــه م ــالین ب ــال س ــا نرم ــاد آب ی ــم زی ــا حج ــو ب • شستش

ــه. ــی ۳۰ دقیق ۱۵ال
• بیرون آوردن کلیه لباس های مصدوم.

• موادی که بصورت پودر است با برس پاک شود.
• از خنثی نمودن مواد شیمیایی خوداری شود.

• شستشــو در ســوختگی شــیمیایی چشــم بــه گونــه ای باشــد 
کــه آب از گوشــه خارجــی چشــم خــارج شــده و وارد چشــم 

ســالم نشــود.
ســوختگی هــای تابشــی: بــه ســوختگی هــای ناشــی از 
ــه مــی شــود. معمــوال ســوختگی هــای  ــا اشــعه گفت تمــاس ب
ــوختگی  ــن س ــت عی ــن اس ــتند و ممک ــی هس ــی موضع تابش
حرارتــی ظاهــر شــوند. صدمــات تابشــی مــی تواننــد در 
ــزات صنعتــی، مثــل  ــور خورشــید، تجهی ــا ن تمــاس مســتقیم ب
ــتفاده در  ــورد اس ــزات م ــا و تجهی ــیکلوترون ه ــتابگرها و س ش

ــود. ــاد ش ــکی ایج ــان پزش درم
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اولین اقدام پس از بروز سوختگی ها
ــدا  ــد، ابت ــاس باش ــر لب ــل زی ــوخته در مح ــع س ــر موض      اگ
ــم  ــیار مه ــه بس ــی نکت ــد ول ــاس کنی ــرون آوردن لب ــه بی ــدام ب اق
اینجــا اســت کــه در صورتــی کــه ســوختگی بــه حــدی شــدید 
اســت کــه پارچــه لبــاس بــه پوســت بــدن چســبیده اســت، هرگــز 
ــاس از ســوختگی  ــا کشــیدن پارچــه ســعی در جــدا کــردن لب ب
نکنیــد بلکــه پارچــه را دور تــا دور ســوختگی بــا قیچــی بریــده 
ــا آب ســرد را  ــه پاییــن آوردن دمــا ب ــاس مرحل ــا همــان لب ــا ب و ی

ــد. ــه کنی ــه پزشــك مراجع ــن فرصــت ب انجــام داده و در اولی
ــات آن از  ــش ضایع ــرای کاه ــوختگی ب ــاد س ــگام ایج ــه هن ب
ــی، گرمــای  ــد. چرب ــا کــره بپرهیزی ــه روغــن و ی ــدن هرگون مالی
ــوختگی را  ــدت س ــته و ش ــه داش ــت نگ ــوختگی را در پوس س

ــد. ــی کن ــتر م بیش
کاربــرد پمادهــا و لوســیون هــای مخصــوص تنهــا در ســوختگی 

درجــه اول مــی توانــد کارســاز و مفیــد واقــع شــود.
از مایعــات داغ )ماننــد آب       محــل ســوختگی حاصــل 
ــا آب  ــه ب ــری ماشــین، ســوپ و …( را بالفاصل جــوش، آب بات
ــی کــه  ــب در صورت ــن ترتی ــه ای ــخ( بشــویید. ب ــه آب ی ســرد )ن
ــا  ــد، ب ــده باش ــوختگی ش ــبب س ــع داغ س ــاالی مای ــرارت ب ح
ــوختگی  ــده و در س ــن آم ــوخته پایی ــت س ــای پوس ــن کار دم ای
ناشــی از تمــاس بــا محلــول هــای اســیدی و یــا بــازی، جریــان 
ــرات  ــن ادامــه تاثی ــن رفت ــق شــدن مــاده و از بی آب موجــب رقی

ــود. ــی ش ــل از آن م حاص
     پوســتی کــه دچــار ســوختگی شــده بهتــر اســت بــا پانســمان 
ــه  ــا ب ــع ورود میکروب ه ــه مان ــدی ک ــرا س ــود، زی ــانده ش پوش
ــر  ــمان ها بهت ــن پانس ــده و ای ــته ش ــت، شکس ــدن اس ــل ب داخ
ــه صــورت  ــود زخــم ب ــض شــود و ســیر بهب ــه تعوی اســت روزان
روزانــه از ســوی پزشــک رویــت شــود تــا در مــواردی کــه 
ــه  ــاز ب ــه نی ــا اینک ــی ی ــک موضع ــرف آنتی بیوتی ــه مص ــاز ب نی
ــطحی  ــوختگی های س ــود. در س ــخص ش ــت، مش ــی اس جراح
و کوچــک در صورتــی کــه هــر گونــه عالئمــی از تغییــر شــکل 
ــر  ــا تــب ایجــاد شــود، بهت ــورم، درد شــدید ی زخــم، التهــاب، ت
ــان را  ــه درم ــار تحــت نظــر پزشــک متخصــص ادام اســت بیم

ــد. ــری کن پیگی
     زخــم ســوختگی بــرای بهبــود عالئــم بهتــر اســت چــرب نگــه 
ــچ پمــاد و داروی  ــاد داشــته باشــید هی ــه ی ــی ب داشــته شــود، ول
ــرد  ــن بب ــوختگی را از بی ــای س ــه ج ــدارد ک ــود ن ــی وج موضع
ــدی  ــور ج ــه ط ــود و ب ــوختگی ش ــگاه س ــاد جوش ــع ایج ــا مان ی
ــرد.  ــری ک ــد جلوگی ــا بای ــی دارو ه ــورد بعض ــی  م ــات ب از تبلیغ
ــک زخــم ســوخته فقــط از ســوی پزشــک  ــان ی ــع، درم در واق
متخصــص ممکــن اســت. در طــول زمــان بهبــود زخــم ســوخته 
ــر  ــن و پ ــر پروتئی ــم پ ــه ای رژی ــر تغذی ــت از نظ ــر اس ــز بهت نی
کالــری و همچنیــن حــاوی مقادیــر بــاالی ویتامیــن C مصــرف 
ــود. ــوختگی می ش ــم س ــام زخ ــریع در التی ــث تس ــه باع ــود ک ش

توجــه داشــته باشــید خــود تاول هــا به عنــوان پانســمان بیولوژیــک 
ــه  ــواردی ک ــی در م ــد، ول ــت می کنن ــوخته محافظ ــه س از منطق
ــل  ــا عام ــد ی ــزرگ باش ــل ب ــا روی مفاص ــود ی ــی ش ــاول خون ت
ســوختگی، مــواد شــیمیایی باشــند بهتــر اســت تاول هــا ترکانــده 

شــوند و پوســت ســوخته پانســمان شــود.
مراقبت ها

     تمیــز کــردن زخــم: روش هــای مناســب متعــددی مــی توانــد 
ــرف  ــود مص ــتفاده ش ــوختگی اس ــم س ــردن زخ ــز ک ــرای تمی ب
ســرم شستشــو یــا اســتفاده از آب لولــه کشــی. تعویــض روزانــه 
ــرای  ــدون ســوختگی، ب پانســمان و مشــاهده زخــم و پوســت ب
بررســی نشــانه هــای التیــام و بــروز عفونــت موضعــی ضــروری 
ــار در روز انجــام  ــا دو ب مــی باشــد. در کل ایــن درمــان یــک ی
ــش  ــدن وکاه ــای ب ــش دم ــگیری از کاه ــرای پیش ــود ب ــی ش م
تمــاس بــا باکتــری هــا طــول مراقبــت از زخــم تــا آنجایــی کــه 
ــا  ــم ب ــردن زخ ــز ک ــود. از تمی ــی ش ــدود م ــت مح ــن اس ممک
ــر  ــش خط ــل افزای ــه دلی ــدن در آب ب ــل ب ــازی کام ــه ورس غوط

ــد. ــت بپرهیزی ــروز عفون ب
فشــار آب بــه خــارج ســازی عوامــل موضعــی و دبریدمــان 

ــد. ــی کن ــک م کم
مراقبــت از زخــم: هــدف اصلــی فراینــد مراقبــت از زخــم 
ــم و  ــام زخ ــریع در التی ــور تس ــه منظ ــع ب ــت موض ــظ رطوب ،حف

پیشــگیری از بــروز عفونــت در آن مــی باشــد.

آنتــی بیوتیــک درمانــی موضعــی: معمــوال تصمیــم گیــری بــرای 
ــم   ــت زخ ــای وضیع ــر مبن ــی ب ــد میکروب ــل ض ــرف عوام مص
ســوختگی اســت. صدمــات ســوختگی عملکــرد مکانیســم های 
ــت  ــه در حال ــبوم ک ــح س ــدد ترش ــامل غ ــت )ش ــی پوس حفاظت
ــه  ــرب نگ ــر چ ــالوه ب ــه ع ــد ک ــی کنن ــح م ــبوم ترش ــادی س ع
داشــتن پوســت در تخریــب بعضــی موجــودات زنــده ذره بینــی 
مثــل اســترپتوکوک و بعضــی گونــه هــای اســتافیلوکوک کمــک 
ــی  ــای موضع ــک ه ــی بیوتی ــرد. آنت ــی ب ــن م ــد( از بی ــی کن م
ــرم  ــره )SSD(، ک ــولفادیازین نق ــد از: س ــرف عبارتن ــورد مص م

ــیلور. ــین و س ــاد باسیتراس ــولفامیلون(، پم ــتات مافناید)س اس
دبریدمــان زخــم: بــرای التیــام زخــم در ســوختگی هــای 
عمیــق وخفیــف جلــدی برداشــتن بافــت اســکار ضــروری                        
ــد از  ــه بع ــت ک ــده ای اس ــر زن ــت غی ــکار باف ــد. اس ــی باش م
ــه  ــچ گون ــن بافــت هی ــه ســوختگی تشــکیل مــی شــود ای صدم
ــا  ــن ه ــفید، پادت ــای س ــن گلبوله ــدارد بنابرای ــی ن ــان خون جری

ــد. ــوذ کنن ــه نف ــن ناحی ــه ای ــد ب ــی توانن نم
دبریدمان ۲هدف اصلی دارد:

1- برداشــتن بافــت آلــوده شــده بــه اجســام خارجــی و باکتــری 
هــا بنابرایــن بیمــار را در برابــر عفونــت هــای تهاجمــی حفاظــت 

مــی کنــد.
2- برداشتن بافت مرده

انواع دبریدمان به شرح ذیل می باشد:
ــرای برداشــتن  1- مکانیکــی: اســتفاده از قیچــی و فورســپس ب

بافــت نکــروزی و شــل
2- آنزیمــی: مصــرف موضعــی مــواد تجزیــه کننــده پروتئیــن در 
بســتر زخــم ) ایــن عوامــل در نــرم کــردن بافــت اســکار وحــل 

شــدن بافــت ســودمند مــی باشــند.(
درماتــوم  طریــق  از  مــرده  بافــت  برداشــتن  جراحــی:   -3
الکتریکــی یــا چاقــوی جراحــی تــا زمانــی کــه بــه بافــت زنــده 

خونریــزی دهنــده منتهــی شــود.
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* به نقل از کمیته پزشکان طب پاسخگو ترجمه کانون 
انسان پاک، زمین پاک

پیشگیری از سندرم کمپارتمان:
     تــورم و ادم پاســخ طبیعــی بافــت پوســت در مقابــل ترومــا 

و جراحــی اســت. نارســایی عروقــی و فشــار روی اعصــاب
)بــه علــت تــورم درمــان نشــده( مــی توانــد بــه بــروز ســندرم 
کمپارتمــان منجــر شــود. ســندرم کمپارتمــان هنگامــی اتفــاق 
ــته  ــای بس ــک فض ــی در ی ــل بافت ــار داخ ــه فش ــد ک ــی افت م
افزایــش یابــد، در نتیجــه جریــان خــون و عمکــرد بافــت 
داخــل آن فضــا مختــل مــی شــود. مهــم تریــن عالمــت 

ســندرم کمپارتمــان درد اســت.
خصوصیات این درد عبارتست از :

•شدت درد بیش از حد انتظار است.
•شدت درد در عرض چند ساعت بیشتر میشود.

•درد در تمام طول اندام احساس میشود.
•درد گنگ و منتشر است.

•درد با مسکن های معمولی کم نمیشود.
•درد اگر در ساق باشد با حرکت مچ پا شدیدتر میشود.

دیگر عائم سندرم کمپارتمان عبارتند از:
•فقدان نبض شریانی.

Capillary refill تاخیر در پر شدن مویرگی•
•رنگ پریدگی و سردی اندام

•احســاس ســوزش یــا ســوزن ســوزن شــدن در انــدام و 
کاهــش حــس لمــس

•عدم برقراری حرکات ارادی در انگشتان.
•حرکات دردناک انگشتان.

ــم کــه عضــالت  ــی حرکــت دهی •اگــر انگشــتان را در جهت
ــد. ــش مــی یاب کمپارتمــان کشــیده شــوند درد بیمــار افزای

•تورم و سفتی اندام
ــو  ــرد و عض ــاز ک ــا را ب ــد ه ــد بان ــار بای ــش فش ــرای کاه ب
مربوطــه را نیــز بــاال نگــه داشــت ولــی بایــد دقــت کــرد کــه 
کــه عضــو باالتــر از ســطح قلــب قــرار نگیــرد در صورتــی کــه 
بــا ایــن اقدامــات خــون رســانی و فشــار داخــل بافــت طبیعــی 

ــد  ــدا خواه ــرورت پی ــیوتومی ض ــام فاش ــاال انج ــود احتم نش
کــرد.

تغذیه:
•مصرف زیاد مایعات جهت جلوگیری از یبوست

ــای  ــرآورده ه ــز، ف ــت قرم ــم پرپروتئین)گوش ــت رژی •رعای
امعــاء و احشــاء، جگــر، زبــان،دل، ماهــی، تخــم مــرغ ( 

ــات ــاوی میــوه، ســبزیجات تــازه و لبنی ــرژی و ح پران
ــرک  ــردن از ت ــرب ک ــا چ ــب، ب ــوختگی ل ــورت س •در ص
ــذا  ــر غ ــت ت ــد راح ــا بتوان ــد ت ــری نمائی ــی آن جلوگی خوردگ

ــورد. بخ
•بیمار را به غذا خوردن تشویق نمایید.

ــم  ــی نیســت در فواصــل آن از رژی ــی کاف •ســه وعــده غذای
مایعــات اســتفاده شــود.

•بیمــار را تشــویق کنیــد تــا بعــد از هــر وعــده غذایــی 
بزنــد. مســواک 

•جهــت دســتیابی بــه میــزان نیــاز غذایــی بیمــار انجــام 
ــاز  ــورد نی ــری م ــزان کال ــن می ــرای تعیی ــه ای ب ــاوره تغذی مش
ــت. ــروری اس ــب آن ض ــت مناس ــوه دریاف ــی نح ــه و بررس روزان

به منظورکاهش خارش:
•بیمــار بــه اســتفاده از لبــاس هــای نخــی یــا پنبــه ای، جوراب 

هــای نخــی یــا حولــه ای وکفــش کتانــی نرم تشــویق شــود.
•دوش آب سرد بگیرد.

•با حوله مرطوب پوست خنک نگه داشته شود.
•از غذاهای محرک بپرهیزد.

•شستشــوی یــک روز در میــان بــا آب ولــرم بــه همــراه 
شــامپوی بچــه یــا صابــون بچــه ضــروری اســت .

ــا لوســیون هــای تجویــز شــده چــرب نگــه  •پوســت بیمــار ب
داشــته شــود.

•بــه بیمــار توصیــه کنیــد از خارانــدن ، خراشــیدن، ســائیدن، 
ضربــه زدن،کشــیدن و حــرکات خشــن خــوداری کنــد.

•بیمــاررا از منابــع حرارتــی تــوام بــا گــرد و غبــار و خــاک دور 

کنیــد. ) درهــوای آلــوده نیــز قرارنگیرید (
ــه بخــش  ــان ب ــه یایــک روز در می ــی: مراجعــه روزان فیزیوتراپ
فیزیوتراپــی ویــژه بیمــاران ســوختگی بعــد از ترخیــص کامــال 

ضــروری اســت.
اهمیت فیزیوتراپی:

•فیزیوتراپی سبب افزایش بهبودی زخم می شود.
•فیزیوتراپی سبب کاهش تورم زخم می شود.

•فیزیوتراپــی ســبب کاهــش چســبندگی در نواحــی ســوختگی 
ــت از  ــه در نهای ــود ک ــی ش ــل م ــراف مفاص ــا اط مخصوص
ــد. ــری میکن ــی جلوگی ــت حرکت ــاه شــدن عضــو و محدودی کوت

از  )ناشــی  عضــالت  درد  کاهــش  باعــث  •فیزیوتراپــی 
شــود. مــی  بیحرکتــی( 

•فیزیوتراپی باعث کاهش عوارض تنفسی می گردد.
در شرایط اضطراری زیر باید فورا اورژانس را خبر کنید:

یــا  پاهــا  دســت ها،  از  وســیعی  ســطح  کــه  •ســوختگی 
ــد. ــه باش ــرا گرفت ــزرگ را ف ــل ب ــک مفص ــطح ی ــا س ــورت ی ص

ــک  ــدازه ی ــتر از ان ــعت بیش ــه وس ــه دو ب ــوختگی درج •س
ــت ــف دس ک

•سوختگی درجه ۳ یا ۴
•مشکل در تنفس یا سوختگی مجاری تنفسی

•استنشاق دود
ــال  ــرل به دنب ــا درد غیرقابل کنت ــی ی ــف، بی حال ــاد ضع •ایج

ســوختگی
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سواالت متداول در شیردهی
شکوفه حیدری، کارشناس مامایی – معاونت درمان

شیردهی در شیر خواران چند قلو:

     تولیــد شــیر مــادر تابــع قانــون عرضــه و تقاضــا اســت یعنــی 
هــر چــه مکیــدن پســتان مــادر توســط شــیر خــوار بیشــتر 
میــزان  شــد.  خواهــد  بیشــتر  شــیر  ترشــح  و  تولیــد  باشــد 
دفعــات  شــیرخواران،  نیــاز  بــه  بســتگی  مــادر  شــیر  تولیــد 
مناســب،  شــرایط  و  محیــط  هــا،  پســتان  مکیــدن  مــدت  و 
آرامــش و اســتراحت و تغذیــه خــوب مــادر و همچنیــن کمــک 
شــیر  هــر  تغذیــه  دفعــات  دارد.  مشــوق  و  خانــواده  افــراد 
ــد  ــم تولی ــا ه ــد ت ــبانه روز باش ــار در ش ــا10 ب ــد 8 ت ــوار بای خ
انــدازه کافــی  بــه  بیشــتر شــود و هــم شــیر خــواران  شــیر 

ــرف  ــرای برط ــد. ب ــد کنن ــوب رش ــوده و خ ــت نم ــیر دریاف ش
ــه  ــتر، توصی ــیر بیش ــد ش ــت و تولی ــر وق ــی از نظ ــودن نگران نم
ــه  ــود. تغذی ــام ش ــان انج ــا همزم ــو ه ــه دو قل ــود تغذی ــی ش م
همزمــان 2 شــیر خــوار باعــث صرفــه جویــی در وقــت مــادر 
3-2 مــاه اول پــس از تولــد الزم اســت  خواهــد شــد. در 
دفعــات و مــدت تغذیــه هــر شــیر خــوار یادداشــت و ثبــت 
ــس)در  ــک خی ــد 6-5 پوش ــوزادان بای ــدام از ن ــر ک ــود. ه ش
ــند  ــته باش ــس( داش ــه خی ــه8-6 کهن ــتفاده از کهن ــورت اس ص

ــد.  ــع کنن ــوع دف ــار مدف و 5-2 ب



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
96

ن  
ستا

 تاب
ل

ص
ه ف

یژ
- و

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

هم
 د

ره
ما

 ش

 نشریه مجازی نوید ایران

27

راه های افزایش شیر مادر و تداوم شیردهی چیست؟
     مکیــدن صحیــح و مکــرر پســتان مهــم تریــن عامــل افزایش شــیر 
ــت  ــواب اس ــب خ ــول ش ــوار در ط ــیر خ ــه ش ــت. چنانچ ــادر اس م
ــار بایــد او را بیــدار کــرد و شــیر داد ) در طــول  هــر 3 ســاعت یکب
ــد و  ــاق باش ــم ات ــوار ه ــیر خ ــا ش ــادر  ب ــاعت( م ــر1/5-2 س روز  ه
از  هــر 2 پســتان شــیر بدهــد. آرامــش، خــواب کافــی، تغذیــه ســالم 
و مایعــات  کافــی در تولیــد و افزایــش جریــان شــیر موثــر هســتند. 
بــارداری در  از مصــرف دخانیــات و قــرص هــای جلوگیــری از 
ــاور دارد برخــی  طــول شــیر دهــی پرهیــز شــود. چنانچــه مــادر ب
ــد،  ــی کن ــاد م ــیرش را زی ــر ش ــی خط ــج و ب ــی رای ــای گیاه دارو ه
مصــرف آنهــا بــا مانــع اســت.  در بســیاری از مناطــق از دم کــرده 
هــا و چــای هــای مختلــف گیاهــی بــه منظــور افزایــش شــیر  مــادر 
اســتفاده مــی شــود و معتقدنــد کــه برخــی مــواد غذایــی مثــل  
مخمــر آبجــو، بــادام خــام، شــبدر و بســیاری مــواد گیاهــی دیگــر 
ــور  ــه ط ــدام ب ــوز هیچک ــی هن ــوند ول ــی ش ــیر م ــش ش ــبب افزای س
علمــی کامــا ثابــت نشــده اســت. اگــر احســاس مــی کنیــد کــه بــا 
خــوردن بعضــی مــواد غذایــی شــیر بیشــتری تولیــد مــی کنیــد در 
ــیر  ــما و ش ــرای ش ــی ب ــاده غذای ــن م ــه ای ــان از اینک ــورت اطمین ص

خــوار خطــری نــدارد مصــرف آن بــا مانــع اســت چــون ایــن بــاور 
مــی توانــد  رفلکــس جریــان شــیر را تحریــک کنــد.

ــه شــیر دهــی ادامــه  ــارداری مجــدد مــی تــوان ب ــا در صــورت ب آی
داد؟

       اگــر مــادر بــاردار اســت و فرزنــد بزرگتــری دارد کــه شــیر مــی 
خــورد، لزومــی نــدارد شــیر دهــی را قطــع کنــد. ولــی چنانچــه 
ــزی و  ــا خونری ــی ی ــا درد رحم ــته و ی ــان زودرس داش ــابقه زایم س
کاهــش وزن در طــول بــارداری دارد ایــن هــا دالیــل پزشــکی 
بــرای از شــیر گیــری در طــول بــارداری محســوب مــی شــود. اگــر 
ــات  ــن انقباض ــود ای ــی ش ــی م ــاض رحم ــار انقب ــی دچ ــیر ده ــا ش ب

ــد.  ــن ندارن ــرای جنی ــری ب ــوال خط معم
چطور تشخیص دهیم که شیرمادر کافی است؟

بهتریــن راه بــرای تشــخیص شــیر مــادر افزایــش  وزن شــیر خــوار 
و ترســیم منحنــی رشــد او مــی باشــد. راه هــای دیگرتشــخیص 

ــد از:  ــادر عبارتن ــیر م ــت ش کفای
•تعــداد 6 کهنــه مرطــوب یــا بیشــتر در 24 ســاعت بــا ادرار کمرنگ 

از روز چهــارم تولــد بــه بعــد .
ــن  ــی ممک ــد از 1 ماهگ ــاعت ) بع ــار در 24 س ــزاج 3 ب ــت م •اجاب

اســت ایــن دفعــات کاهــش یابــد و حتــی هــر چنــد روز یکبــار یــک 
اجابــت مــزاج نــرم و حجیــم داشــته باشــد بــدون اینکــه بیمــار 

ــد ( باش
•هشیار بودن، قدرت عضانی مناسب و پوست شاداب . 

تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران شاغل :
•در تمــام مــدت مرخصــی زایمــان شــیر خــوار فقــط بــا شــیر مــادر 

تغذیــه شــود . 
ــب  ــر و ش ــی در عص ــیر ده ــات ش ــه کار، دفع ــت ب ــس از بازگش •پ

ــد. ــش یاب افزای
ــیر  ــا ش ــوار ب ــیر خ ــه ش ــرای تغذی ــیردهی ب ــاعتی ش ــی س •از مرخص

ــود .  ــتفاده ش ــاعت کار اس ــول س ــادر در ط م
•مــادر بایــد شــیر خــود را در ســاعات جدایــی از شــیر خــوار هــر 3 
ســاعت یکبــار بدوشــد، تخلیــه پســتان هــا بــه افزایــش شــیر کمــک 

مــی کنــد.
شــیر دوشــیده شــده بــرای تغذیــه شــیر خــوار ذخیــره شــود تــا در 
ــیر  ــب ش ــود. مراق ــه ش ــیر تغذی ــن ش ــا ای ــودن از او ب ــان دور ب زم
ــیر  ــه ش ــان ب ــق و فنج ــا قاش ــده را ب ــیده ش ــیر دوش ــد ش ــوار بای خ

ــد. ــوار بده خ

راهنمای مادران برای تغذیه با شیرمادر 
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ساختار پروپوزال
فرنوش گلبند، کارشناس امور پژوهشی – معاونت تحقیقات و فناوری

ــق اســت کــه در آن پژوهشــگر  ــر تحقی ــی ه ــوزال نقشــه و رکــن اصل      پروپ
را مشــخص می کنــد و ســپس جهــت  تحقیــق خــود  اهــداف  و  مســیر 
ــتی  ــق بایس ــردازد. محق ــش می پ ــتجو و آزمای ــه جس ــداف ب ــه اه ــتیابی ب دس
انجــام  از  قبــل  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  را  خــود  تحقیــق  چارچــوب  تمامــی 
تحقیــق یکجــا بــه عنــوان ))پروپــوزال یــا طــرح تحقیــق(( ارائــه نمایــد . 
بدیهــی اســت هــر آنچــه را محقــق در طــرح تحقیــق تدویــن و تنظیــم 
پیــاده ســازد.  و  اعمــال  دقیقــًا  بایســتی  اجــرا  مرحلــة  در  اســت  نمــوده 

امــا قبــل از تدویــن یــک پروپــوزال الزم اســت پژوهشــگر مشــخصات 
ــات  ــی، درج ــمت فعل ــغل، س ــی، ش ــام خانوادگ ــام، ن ــامل ن ــه ش ــود را ک خ
ــن  ــی، فعالیتهــای پژوهشــی و ســوابق شــغلی و همچنی علمــی، ســوابق تحصیل
ــی و  ــه علم ــغل، درج ــام، ش ــامل ن ــرح )ش ــی ط ــکاران اصل ــخصات هم مش
 )Proposal(  ــوزال ــدای پروپ ــدی در ابت ــه بن ــورت طبق ــکاری( بص ــوع هم ن
ــخصی  ــمتهای مش ــا و قس ــامل بخش ه ــش ش ــوزال  پژوه ــر پروپ ــاورد . ه بی
ــی  ــط علم ــت و ضواب ــات درس ــاس اطالع ــر اس ــا را ب ــد آنه ــه بای ــت ک اس
تکمیــل کــرد .در ایــن مبحــث بــه اجــزای مهــم پروپــوزال میپردازیــم.

عنوان طرح:
     انتخــاب موضــوع تحقیــق اولیــن گام در تدویــن و اجــرای یــك طــرح 
پژوهشــی اســت. رکــن اصلــی هــر تحقیــق را ایــن مرحلــه تشــکیل مــی 
ــکل  ــود را ش ــی خ ــای تحقیقات ــه فعالیته ــة آن کلی ــر پای ــق ب ــرا محق ــد، زی ده
ــه از درکــی اســت کــه محقــق از مســئله  مــی دهــد. عنــوان هــر تحقیــق برگرفت
ــه  ــك جمل ــورت ی ــه ص ــتی آن را ب ــًا بایس ــه نهایت ــت ک ــته اس ــکل داش ــا مش ی
تدویــن نمایــد کــه بــه آن عنــوان یــا موضــوع تحقیــق گفتــه مــی شــود.
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در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن پروپوزال ارائه می گردد. منابعی که در تنظیم پروپوزال استفاده شده اند باید با یک شیوه استاندارد )مثال 
Vancouver (تنظیم شوند و در این قسمت ذکر شوند. 

مقدمه و بیان مسئله:
 در قســمت بیــان مســئله بایســتی دقیقــًا مســئله ای کــه بــه صــورت عنــوان 
ــن  ــد ضم ــق بای ــی محق ــردد، یعن ــن گ ــت تبیی ــده اس ــته ش ــق نوش تحقی
معرفــی موضــوع و بیــان کلیاتــی در مــورد موضــوع ، محــدوه موضــوع را 
از نظــر علمــی بیــان کنــد و مشــخص نمایــد چــه مشــکلی را میخواهــد 
بررســی کنــد.  اهمیــت مشــکل چیســت؟  کمبودهــای عملــی - علمــی 
ــخص  ــی را مش ــات قبل ــه در تحقیق ــورد مطالع ــوع م ــوص موض در خص
ــه  ــی ب ــی پژوهش ــألة اصل ــا مس ــی ی ــؤال اصل ــد س ــا بای ــد .در انته نمای
صــورت عبــارت ســؤالی آورده شــود .بــه طــور کلــی بیــان مســأله بایســتی 
بــه گونــه ای نوشــته شــود کــه هــر خواننــده بــدون حضــور ارائــه دهنــده 
طــرح ، آنچــه را کــه در ذهــن محقــق در خصــوص موضــوع وجــود دارد 

ــد.  را درك نمای
تعریف واژه های اختصاصی :

واژه هــای اختصاصــی کــه در عنــوان و اهــداف ذکــر شــده اســت بایــد 
ــد در  ــدی هــر طــرح بای ــاه تعریــف شــود. واژه هــای کلی بصــورت کوت
ــا  ــارة آنه ــرح درب ــه ط ــد ک ــی باش ــای اساس ــو عه ــة موض ــدة هم برگیرن

بحــث مــی کنــد.
فرضیات و سواالت تحقیق: 

     فرضیــه، بیانــی اســت حدســی یــا علمــی ومبتنــی بــر دانــش و 
ــر را  ــد متغی ــا چن ــط بیــن دو ی گاهــی هــای قبلــی پژوهشــگر، کــه رواب آ
ــوان مــی کنیــم  ــه ای را عن مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.  وقتــی فرضی
در حقیقــت مــی گوییــم اگــر شــرایط چنیــن و چنیــن رخ دهــد، نتایــج  
ــه را  ــه،  نظری ــون فرضی ــا آزم ــگر ب ــد  پژوهش ــد ش ــان خواه ــان و چن چن
گاهــی جدیــدی را تولیــد مــی نمایــد. بــا توجــه  شــکل داده و دانــش و آ
ــد  ــا چن ــن دو ی ــط بی ــاره رواب ــی در ب ــی حدس ــه بیان ــه فرضی ــن ک ــه ای ب
متغیراســت. لــذا، بایــد بــا آزمایــش ســنجیده شــود. یعنــی پژوهشــگر در 
جریــان تحقیــق حــدس هــای خــود را امتحــان مــی کنــد تــا علــت واقعــی 
ــی  ــر کار پژوهش ــد .ه ــدا نمای ــت را پی ــل درس ــه و راه ح ــکل را یافت مش
الزامــًا بــرای دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق، دارای ســؤاالت تحقیــق مــی 
ــد دارای  ــی توان ــق م ــداف تحقی ــوع و اه ــه موض ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام باش
ــق بســتگی  ــة تحقی ــودن فرضی ــا نب ــودن ی ــا نباشــد. دارا ب ــه باشــد ی فرضی
بــه مبانــی نظــری و علمــی موضــوع و نیــز نــوع عنــوان تحقیــق دارد. بــه 
عنــوان مثــال در موضوعاتــی کــه محقــق بــه دنبــال شناســائی وتوصیــف 
متغیرهــا مــی باشــد ضرورتــی بــه ارائــه فرضیــه نبــوده و تحقیــق مــی توانــد 

ــا طــرح ســؤاالت تحقیــق انجــام شــود . ب
اهداف طرح: 

اهــداف تحقیــق بــه ســه دســته، هــدف کلــی و اهــداف فرعــی و اهــداف 

کاربــردی تقســیم مــی شــوند .
هــدف کلــی: هدفــی اســت کــه محقــق در نتیجــة انجــام تحقیــق مــی 
خواهــد بــه آن برســد. مــی تــوان گفــت در اکثــر تحقیقــات هــدف کلــی 
ــری  ــا خب ــان حــال اســتمراری ی ــه زب ــق اســت کــه ب ــوان تحقی همــان عن

نوشــته مــی شــود.
ــق  ــی تحقی ــدف کل ــق از ه ــی تحقی ــداف فرع ــی: اه ــداف اختصاص اه
ــه  ــق از آنجــا کــه دســتیابی ب ــر تحقی ــع در ه ــی گــردد. در واق ناشــی م
ــد هــدف  ــه چن ــر نیســت، آن را ب ــاره امــکان پذی ــه یکب ــی ب اهــداف کل
ــا  ــه آنه ــتیابی ب ــق و دس ــه تحقی ــه در نتیج ــد ک ــی کنن ــیم م ــی تقس فرع

ــردد . ــق گ ــی محق ــدف کل ه
اهــداف کاربــردی: بــا درج ایــن اهــداف مشــخص میگــردد نتایــج ایــن 
ــرای  ــرد داشــته باشــد و ب ــد کارب ــی توان ــی م ــه های ــق در چــه زمین تحقی

ــودن پژوهــش درج میگــردد. ــردی ب ــه کارب نشــان دادن جنب
ــات  ــدی مطالع ــیم بن ــه تقس ــه ب ــا توج ــمت ب ــن قس ــه: در ای ــوع مطالع ن
پژوهشــی و نــوع تحقیق)کمــی یــا کیفــی(، یکــی از انــواع مطالعــات درج 

میگــردد.  
کلیــات روش اجــرا : شــامل نــوع تحقیــق، جامعــه مــورد تحقیــق، 
مشــخصات نمونــه پژوهــش، معیارهــای ورود و خــروج از مطالعــه، حجــم 
نمونــه و روش محاســبه آن، محیــط تحقیــق، روش نمونــه گیــری، روش 
ــا،  ــردآوری داده ه ــزار گ ــی اب ــی و روائ ــا، روش پایای ــردآوری داده ه گ
چگونگــی تجزیــه وتحلیــل داده هــا و روشــهای آمــاری بــکار رفتــه مــی 

باشــد .
جــدول متغیرهــا:  در ایــن جــدول نــام متغیــر، نــوع متغیــر، مقیــاس متغیر، 
تعریــف عملــی و نحــوه انــدازه گیــری آن مشــخص مــی گــردد .متغیرهــا 
عمدتــًا بــر اســاس اهــداف ویــژه تعییــن مــی شــوند و بــرای ثبــت هــر یــك 

از آنهــا بایــد دلیــل و هدفــی وجــود داشــته باشــد .
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

     در ایــن قســمت بایــد چگونگــی تجزیــه و تحلیــل اطالعــات روشــن 
ــل از انجــام مطالعــه و جمــع آوری اطالعــات  ــد قب ــن کار بای گــردد. ای
ــن مــی گــردد کــه  ــن ترتیــب محقــق مطمئ ــه ای ــرا ب ــرد. زی صــورت پذی
کلیــه اطالعــات الزم بــا شــیوه مناســبی جمــع آوری خواهنــد شــد و هــم 
ــه و تحلیــل قــرار نمــی گیرنــد  چنیــن اطالعاتــی کــه هرگــز مــورد تجزی
ــل از  ــد قب ــًا بای ــر حتم ــج بهت ــب نتای ــرای کس ــوند. ب ــی ش ــخص م مش
ــه و تحلیــل  ــرای تصمیــم گیــری در مــورد نحــوه تجزی شــروع مطالعــه ب
ــك  ــا ی ــری ب ــه گی ــی نمون ــه و چگونگ ــم نمون ــن حج ــات و تعیی اطالع
ــامل  ــات ش ــل اطالع ــه و تحلی ــم. تجزی ــاوره کنی ــار مش ــص آم متخص

ــر مــی باشــد : مراحــل زی

1-آمــاده ســازی اطالعــات : در ایــن مرحلــه اطالعــات ثبــت شــده در 
ــدی  ــه صــورت خــام مــی باشــند، کــد بن پرسشــنامه هــا و فرمهــا کــه ب

ــد . ــر مــی گردن ــا وارد کامپیوت شــده و  داده ه
ــاری  ــهای آم ــه روش ــن مرحل ــات: در ای ــاری اطالع ــز آم ــرح آنالی 2- ط
ــه کار رود ،  ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــی و تحلیل ــهای توصیف ــامل روش ش
مشــخص مــی شــوند . ایــن کار بایــد قبــل از جمــع آوری اطالعــات و 
انجــام مطالعــه صــورت بگیــرد تــا اطالعــات مناســب و بــا روش صحیــح 

ــد . ــع آوری گردن جم
ماحظات اخاقی:

ــه پزشــکی و ســایر رشــته هــای وابســته از  ــی در حرف مالحظــات اخالق
اهمیــت فــوق العــاده برخــوردار اســت. بــه نــکات اخالقــی بایســتی در 
ــن راســتا ارزشــهای فرهنگــی  ــق توجــه نمــود. در ای تمــام مراحــل تحقی
ــرد.  ــرار گی ــد نظــر ق ــد م ــه بای ــراد تحــت مطالع ــوق اف ــه حق ــرام ب و احت
ــت در  ــی شــود و در مجمــوع صداق ــش بین ــد پی ــی بای ــات احتمال صدم

ــت شــود . ــد رعای ــق بای ــی مراحــل تحقی تمام
محدودیتها و مشکات احتمالی و راههای کاهش آنها:

     در هــر تحقیقــی ممکــن اســت محدودیتهــا و مشــکالتی وجــود داشــته 
باشــد. ایــن محدودیتهــا مــی تواننــد جــزء محدودیتهــای اخالقــی باشــند 
ــکاری  ــدم هم ــه و ع ــل بودج ــی از قبی ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــن ک ــا ای و ی
شــرکت کننــدگان در تحقیــق و... امــکان اجــراء وجــود نداشــته باشــد 

کــه بایــد در پروپــوزال بــه آنهــا اشــاره نمــود .
ــق مســتلزم خــرد کــردن  ــق هــر تحقی ــن زمــان دقی ــی : تعیی جــدول زمان
ــی  ــت درج م ــدول گان ــام ج ــه ن ــی ب ــه درجدول ــت ک ــق فعالیتهاس دقی
گردد.کــه بایــد فهرســتی دقیــق و کامــل از همــة فعالیتهــای الزم تهیــه و 

ــق مشــخص شــود. ــز بطــور دقی مــدت زمــان هــر فعالیــت نی
بودجه:

تعیین بودجه تحقیق مستلزم شناخت عناصر زیر است.
- نوع، مدت و زمان فعالیتهای الزم

- نیروی انسانی و تجهیزات الزم جهت انجام درست فعالیت
-احتســاب نفــر- زمــان بــرای هــر یــك از فعالیتهــا، معمــوال یــك فعالیــت 
ــای  ــا تخصصه ــی ب ــات توســط گروه ــر جمــع آوری اطالع خــاص نظی
ــی  ــورت م ــاص ص ــطوح خ ــف و درس ــالت مختل ــون و تحصی گوناگ
ــر  ــه از ه ــود ک ــخص نم ــت مش ــر فعالی ــرای ه ــد ب ــن بای ــرد، بنابرای گی

ــدر اســت. ــر ســاعت چق ــه ه ــر الزم اســت و هزین ــد نف تخصــص چن
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اهمیت مثبت اندیشی در چیست 
و چطور می توان به آن دست یافت؟
فاطمه عارفی صدر، کارشناس آمار – مدیریت آمار و فناوری 

     اغلــب بــه مــا توصیــه مــی شــود کــه 
ــم.  ــظ کنی ــود را حف ــت خ ــه ی مثب روحی
ــر ــزرگ ت ــش ب ــن چال ــه ای ــدر ک ــر چق ه

ــر  ــه نیمــه ی پ ــگاه کــردن ب  مــی شــود، ن
لیــوان نیــز غیــر واقعــی تــر و دشــوارتر 
بــه نظــر مــی رســد. اگــر مثبــت اندیشــی 
را افــکار واهــی و پوچــی بدانیــم، حفــظ 
تمرکــز بــرای  دســتیابی بــه آن مشــکل 

ــد. ــد ش ــر خواه ت
بــه  دســتیابی  بــرای  واقعــی  مانــع       
روحیــه ی مثبــت ایــن اســت کــه مغــز 
تنهــا  کــه  یافتــه  تکامــل  نوعــی  بــه  مــا 
بــوده  بــه دنبــال تهدیدهــا و خطرهــا 
مــی  تــر  ســاده  را  آنهــا  روی  تمرکــز  و 
دانــد. ایــن مکانســیم طبیعــی بــه زمانــی 
ــا،  ــا در غاره ــداد م ــه اج ــردد ک ــی گ برم
ــاالت  ــه احتم ــد ک ــوده ان ــکارچیانی ب ش
ــه  ــان ب ــط اطرافش ــدن در محی ــته ش کش

فراوانــی یافــت مــی شــد.
     ایــن شــرایط بــه میلیــون هــا ســال 
قبــل بــر مــی گــردد. امــا امــروزه ایــن 
ــرش  ــرای نگ ــز ب ــل مغ ــه تمای ــم ب مکانیس
ــا زمانــی  ــده ت ــل ش ــی تبدی ــکار منف و اف
کــه حقیقتــا یــک مــورد تهدیــد آمیــز را 
احتمــال  تهدیدهــا،  ایــن  کنــد.  پیــدا 
رویدادهــا یــا کارهایــی کــه بــه نتایــج بــد 

ــی  ــر م ــد براب ــد را چن ــد ش ــر خواهن منج
کننــد. زمانــی کــه تهدیدهــا در مســیری 
ــل  ــت تبدی ــه واقعی ــد، ب ــی کنی ــی م ــه ط ک
نفــع  بــه  مکانیســم  ایــن  شــوند،  مــی 
شــما خواهــد بــود. امــا زمانــی کــه ایــن 
ــد از  ــد و بع ــی کنی ــور م ــا را تص تهدیده
ــود کار  ــروژه ی خ ــه روی پ ــی ک دو ماه
ــد  ــیده ای ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــرده ای ک
ــود، در  ــی ش ــه م ــت مواج ــا شکس ــه ب ک
ــم  ــن مکانیس ــی ای ــر منف ــت تاثی واقــع تح
انــداز  چشــم  کــه  ایــد  گرفتــه  قــرار 
ــه ارمغــان آورده  ــرای شــما ب ضعیفــی را ب
ــی  ــرار م ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــی ش و زندگ

ــد. ده
چالــش  یــک  مثبــت  ی  روحیــه  حفــظ 
روزانــه اســت کــه بــه تمرکــز و دقــت نیــاز 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــی خواهی ــر م دارد. اگ
واکنــش طبیعــی مغــز در برابــر تهدیدهــا 
از روی  بایــد عمــدا و  مقاومــت کنیــد، 
قصــد و هــدف ایــن کار را انجــام دهیــد. 
صــورت  بــه  مثبــت  ی  روحیــه  حفــظ 

ــود.  ــی ش ــق نم ــی محق اتفاق
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ارتباط مثبت اندیشی با سامت
ــان  ــما زی ــالمت ش ــرای س ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــاز اس ــی دردسرس ــی گرای      منف
ــد کــه مثبــت  ــه حــال مطالعــات بســیاری نشــان داده ان ــا ب ــود. ت ــار خواهــد ب ب
اندیشــی از لحــاظ جســمی و روانــی، ســالم تــر از منفــی بافــی اســت. مارتیــن 
ســلیگمن از دانشــگاه پنســیلوانیا آزمایــش هــای زیــادی را در ایــن زمینــه 
طراحــی و اجــرا کــرده اســت. ســلیگمن بــا محققانــی از دارتمــوث و دانشــگاه 
ــی از رده هــای  ــا شــرکت کنندگان میشــیگان همــکاری کــرده و آزمایشــی را ب
ــر ســطح مثبــت اندیشــی و منفــی  ــا 65 ســال اجــرا کــرد؛ آنهــا تاثی ســنی 25 ت
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــدگان را م ــرکت کنن ــالمتی ش ــزان س ــر می ــی ب گرای
ــرور  ــه م ــاف ب ــراد منفــی ب ــد کــه ســالمت اف ــا نشــان مــی دهن ــن بررســی ه ای

ــی رود. ــه وخامــت م ــش ســن، رو ب ــا افزای ــان و ب زم
     مطالعــات ســلیگمن بــه تحقیقــات انجــام شــده توســط کلینیــک مایــو شــباهت 
دارد؛ بررســی هــای آنهــا نشــان  مــی دهــد کــه افــراد خــوش بیــن، کمتــر دچــار 
بیمــاری هــای قلبــی عروقــی شــده و عمــر آنهــا طوالنــی تــر اســت. البتــه هنــوز از 
مکانیســم دقیــق تاثیــر منفــی بافــی بــر ســالمت، اطالعاتــی در دســت نیســت؛ بــا 
اینحــال، محققــان دانشــگاه yale  وکلــورادو بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه منفــی 
ــن  ــده و ممک ــراه ش ــی هم ــتم ایمن ــده ی سیس ــف ش ــهای تضعی ــا واکنش ــی ب باف

اســت بــه تومورهــا و بیمــاری هــای عفونــی منجــر شــود.
ــد  ــی و ب ــزان خــوش بین ــه و می ــر رفت ــز فرات ــن نی ــان دانشــگاه کنتاکــی از ای محقق
بینــی را بــا یــک ویــروس، بــه بــدن منتقــل کــرده و واکنــش هــای ایمنــی را انــدازه 
گیــری کردنــد. آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مثبــت اندیشــی، واکنــش هــای 

ایمنــی قــوی تــری را در مقایســه بــا بدبینــی نشــان مــی دهــد.
ارتباط مثبت اندیشی با عملکرد

ــن  ــد نیســت. مارتی ــرای ســالمتی مفی ــا ب ــت، تنه ــه و نگــرش مثب      حفــظ روحی
ســلیگمن همچنیــن بــه مطالعــه ی ارتبــاط میــان مثبــت اندیشــی و عملکــرد 
افــراد پرداختــه اســت. بــرای مثــال در یکــی از بررســی هــای خــود میــزان مثبــت 
ــورد  ــا م ــی آنه ــه ی فعالیت ــه را در زمین ــدان بیم ــی کارمن ــش منف ــا گرای اندیشــی ی
انــدازه گیــری قــرار داد. کارمنــدان مثبــت اندیــش توانســتند 37 درصــد بیشــتر از 

ــد. ــی کنن ــروش هــای خــود را نهای ــاف ف ــی ب ــدان منف کارمن
ــی  ــت اندیش ــه ی مثب ــه مطالع ــری ب ــرد دیگ ــر ف ــتر از ه ــلیگمن بیش ــن س      مارتی
پرداختــه اســت. او بــه توانایــی تحــول افــکار منفــی و تمایــالت طبیعــی مغــز بــاور 
ــه  ــدا کــرد. او ن ــن مهــم دســت پی ــه ای ــوان ب ــد کــه چطــور مــی ت دارد و مــی دان
تنهــا بــه ایــن موضــوع بــاور دارد، بلکــه مطالعــات او نشــان داده انــد کــه افــراد مــی 
ــه  ــا اســتفاده از تکنیــک هــای ســاده، ب ــکار منفــی خــود را ب ــالت اف ــد تمای توانن
ســمت افــکار مثبــت ســوق دهنــد؛ ایــن تکنیــک هــا مــی توانــد رفتارهــای طوالنــی 
مدتــی را ایجــاد کنــد کــه در نهایــت بــه عــادت هــای مثبــت تبدیــل مــی شــود.

بــرای اینکــه روحیــه ی مثبــت خــود را بــرای همیشــه حفــظ کنیــد، مــی توانیــد ایــن 
ســه روش را بــه کار بگیریــد:

1. حقایق را از تخیالت جدا کنید.
اولیــن گام بــرای یادگیــری نحــوه ی تمرکــز روی مثبــت اندیشــی ایــن اســت کــه 

بدانیــد چطــور بایــد افــکار و حــرف هــای منفــی کــه بــا خــود تکــرار مــی کنیــد 
را تحــت کنتــرل داشــته باشــید. هــر چقــدر کــه ایــن افــکار منفــی را بــا خودتــان 
تکــرار مــی کنیــد، د رواقــع قــدرت بیشــتری را در اختیارآنهــا قرارمیدهیــد. بیشــتر 

افــکار منفــی مــا، تنهــا فکــر بــوده و حقیقــت ندارنــد.
     بــه محــض اینکــه احســاس کردیــد حــرف هــا و افــکار منفــی را کــه صــدای 
ــف کــرده  ــد آن را متوق ــد رون ــد، بای ــاور کــرده ای ــد، ب ــی کن ــان گوشــزد م درونت
ــار  ــد را کن ــی دهی ــام م ــه انج ــر کاری ک ــد. ه ــاده کنی ــذ پی ــا را روی کاغ و آنه
ــه  ــان مــی گــذرد را روی کاغــذ بنویســید. ب ــزی کــه در فکرت گذاشــته و هــر چی
ــن  ــا ذه ــد و ب ــد ش ــر خواهی ــی ت ــد، منطق ــت کردی ــا را یادداش ــه آنه ــض اینک مح
آزادتــری بــه ارزیابــی آنهــا مــی پردازیــد. نوشــته هــای خــود را ارزیابــی کــرده و 
میــزان حقیقــی بــودن آنهــا را بررســی کنیــد. متوجــه مــی شــوید کــه اســتفاده از 
ــا بدتریــن، باعــث نمــی شــود کــه افــکار شــما  کلماتــی مثــل هرگــز، همیشــه و ی

ــر باشــد. حقیقــی ت
     آیــا حقیقتــا همیشــه کلیدهــای خــود را گــم مــی کنیــد؟ البتــه کــه نــه. شــاید 
ــراه  ــه هم ــع، آن را ب ــر مواق ــا در اکث ــد، ام ــرده ای ــوش ک ــا آن را فرام ــی روزه برخ
ــرای مشــکالتتان پیــدا کنیــد؟ اگــر  ــا هرگــز نمــی توانیــد راه حلــی را ب داریــد. آی
ــر  ــاال در براب ــس احتم ــد، پ ــده ای ــه ش ــکل مواج ــا مش ــدازه ب ــن ان ــا ای ــا ت حقیقت
ــک  ــا ی ــا ب ــر حقیقت ــا اگ ــد. و ی ــی کنی ــت م ــران مقاوم ــن از دیگ ــک گرفت کم
مشــکل دشــوار و رام نشــدنی مواجــه هســتید، پــس چــرا وقــت خــود را بــا اســترس 
و نگرانــی بیهــوده هــدر مــی دهیــد؟ اگــر بعــد از نوشــتن افــکار روی کاغــذ، بــاز 
هــم احســاس کردیــد کــه آنهــا حقیقــی هســتند، آن را بــه دوســت، همــکار و یــا 
هــر فــرد دیگــری کــه بــه او اعتمــاد داریــد، نشــان دهیــد؛ بررســی کنیــد کــه آیــا 
ــت  ــب، حقیق ــن ترتی ــر. بدی ــا خی ــد ی ــی دانن ــی م ــما را حقیق ــکار ش ــم اف ــا ه آنه

مســاله روشــن خواهــد شــد.
ــراد شــما  ــق م ــر وف ــت ب ــد کــه اوضــاع هیچوق ــی کــه احســاس مــی کنی      زمان
نیســت و یــا اینکــه چیــزی کــه مــی خواهیــد، هرگــز اتفــاق نمــی افتــد، در واقــع 
تنهــا تحــت تاثیــر تمایــل طبیعــی مغــز در برابــر تهدیدهــا قــرار گرفتــه ایــد. شناســایی 
ــد  ــه شــما کمــک مــی کن ــودن افــکار ب ــا تخیلــی ب و مشــخص کــردن حقیقــی ی
کــه از چرخــه ی منفــی بافــی در امــان بمانیــد و چشــم انــداز مثبتــی را بــه دســت 

آوریــد.
2. شناسایی وقایع و اتفاقات مثبت

بــه محــض اینکــه از ســرکوب کــردن خــود و افــکار منفــی نجــات پیــدا کردیــد، 
ــی  ــه چیزهای ــه روی چ ــد ک ــاد بدهی ــود ی ــز خ ــه مغ ــه ب ــیده ک ــرا رس ــت آن ف وق

ــت. ــه ی مثب ــان روحی ــی هم ــود؛ یعن ــز ش متمرک
     ایــن روش بعــد از تمریــن هــای چنــد بــاره، آســان تــر مــی شــود؛ امــا در وهلــه ی 
اول بایــد بــه ذهــن ســرگردان خــود کمــک کــرده و نکتــه ی مثبتــی را در اختیــار آن 
قــرار دهیــد تــا روی آن متمرکــز شــود. هــر چیــز مثبتــی مــی توانــد دقــت مغــز شــما را 
متمرکــز کنــد. زمانــی کــه همــه چیــز روی روال پیــش مــی رود و روحیــه ی خوبــی 
ــق مــراد  ــر وف ــز ب ــچ چی ــی کــه هی ــا زمان ــر مــی شــود. ام ــن کار آســان ت ــد، ای داری
نیســت و ذهنتــان از افــکار منفــی انباشــته شــده، ایــن کار بــه یــک چالــش تبدیــل 

ــه روز خــود فکــر کــرده و یــک اتفــاق مثبــت را  ــن مواقــع، ب خواهــد شــد. در ای
پیــدا کنیــد، فرقــی نمــی کنــد کــه چقــدر کوچــک یــا بــزرگ باشــد. اگــر نکتــه 
ی خوبــی در روز گذشــته وجــود نــدارد، بــه روزهــا یــا هفتــه هــای قبــل تــر نــگاه 
کنیــد. حتــی مــی توانیــد بــه چشــم انــداز مثبتــی کــه بــرای خــود در نظــر گرفــت 

ایــد فکــر کنیــد.
      منظــور از ایــن کار پیــدا کــردن یــک نکتــه ی مثبــت بــرای مواقعــی اســت کــه 
افــکار منفــی بــه ســراغ شــما مــی آینــد؛ در ایــن زمــان هــا مــی توانیــد ذهــن را روی 
نکتــه ی مثبتــی کــه پیــدا کــرده ایــد، متمرکــز کنیــد. در گام اول، بــا مجــزا کــردن 
حقیقــت از تخیــل، قــدرت را افــکار منفــی مــی گیریــد. گام دوم ایــن اســت کــه 
افــکار منفــی را بــا مثبــت جایگزیــن کنیــد. بــه محــض اینکــه یــک فکــر مثبــت را 
شناســایی کردیــد، مــی توانیــد در صــورت بــروز افــکار منفــی، توجــه خــود را روی 
ــا مشــکل مواجــه شــدید، مــی توانیــد  ــرای ایــن کار ب آنهــا متمرکــز کنیــد. اگــر ب
ــر  ــه فک ــری ب ــن آزادت ــا ذه ــرده و ب ــرار ک ــی را تک ــکار منف ــتن اف ــه ی نوش پروس

کــردن دربــاره ی رویدادهــا و نکتــه هــای مثبــت بپردازیــد.
3. از قدردانی و حق شناسی یک عادت بسازید.

     زمــان هایــی را بــرای خــود اختصــاص دهیــد و در آن بــه تمــام چیزهایــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــن کار باع ــد. ای ــر کنی ــتید، فک ــا هس ــدردان آنه ــه ق ک
کنــد.  پیــدا  کاهــش  درصــد   23 تــا  کورتیــزول  زای  اســترس  هورمــون 
تحقیقــات انجــام شــده در دانشــگاه کالیفرنیــا نشــان داده اســت افــرادی کــه 
ــاد  ــود ایج ــی را در خ ــی از روی قدردان ــا نگرش ــد ت ــی کنن ــالش م ــه ت روزان
ــزان اضطــراب آنهــا  ــه کــرده و می ــرژی مضاعفــی را تجرب ــه و ان ــد، روحی کنن

ــود. ــی ش ــر م ــزول، کمت ــش کورتی ــر کاه ــه خاط ــز ب نی
     اگــر هــر روز تمرکــز خــود را روی مثبــت اندیشــی قــرار دهیــد، بینــش قدردانــی 
را بــه دســت مــی آوریــد. هــر زمــان کــه افــکار منفــی و بدبینــی بــه ســراغ شــما 
ــد.  ــن کنی ــت جایگزی ــکار مثب ــا اف ــرده و آن را ب ــتفاده ک ــد اس ــن ترفن ــد، از ای آم

بدیــن ترتیــب، نگــرش مثبــت بــه یــک عــادت تبدیــل خواهــد شــد.
نتیجه گیری نهایی

    شــاید ایــن روش هــا را بدیهــی و ســطحی بدانیــد، امــا فرامــوش نکنیــد کــه از 
ــد عــادت  ــی توانن ــا م ــن روش ه ــزی برخــوردار هســتند. ای ــدرت شــگفت انگی ق
ــه صــورت طبیعــی  ــه اینکــه مغــز مــا ب ــا توجــه ب ــد. ب هــای قدیمــی را از بیــن ببرن
ــاز  ــدت نی ــه ش ــس ب ــد، پ ــرورش ده ــود پ ــی را در خ ــکار منف ــه اف ــل دارد ک تمای
داریــم تــا بــرای بــه دســت آوردن روحیــه ی مثبــت تــالش کنیــم. بــا بــه کار گیــری 
ــی مواجــه  ــری در ســالمت جســمانی و روان ــا افزایــش چشــم گی ــن روش هــا ب ای

ــرد. ــز بهــره خواهیــد ب ــر عملکــرد اجرایــی نی ــای آن ب شــده و از مزای

* به نقل از دبیریان-اعظم-با آلرژی فصلی چه کنیم- 17 فروردین 92- انتشارات تارنمای فرارو
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     رتینوپاتــی نارســی یــا ROP، از شــایعترین علــل کوری 
قابــل پیشــگیری در نــوزادان  اســت. این بیماری نــوزادان 
نــارس را مبتــال مــی کنــد. بــا توجــه بــه بهبــود امکانــات 
ــدن آنهــا  ــده مان ــارس ، درصــد زن ــوزادان ن ــت از ن مراقب
 ROP افزایــش یافتــه و در نتیجــه تعــداد نــوزادان مبتال بــه
در چنــد ســال اخیــر افزایــش قابــل توجهــی داشــته کــه 
متاســفانه در برخــی مــوارد منجــر بــه کــوری این نــوزادان 

شــده اســت.
     نوزادانــی کــه بــا وزن کمتــر از 1500 گــرم ) یــا 
در مــواردی بــا وزن کمتــر از 2000 گــرم( و بــا ســن 
حاملگــی کمتــر از 33 هفتــه ) در برخــی مــوارد کمتــر از 
36 هفتــه ( بــه دنیــا مــی آینــد در معــرض ابتــال هســتند. 
در ایــن کــودکان شــبکیه چشــم تکامــل نیافتــه اســت و 
تاثیــر عوامــل مختلــف از جملــه دریافت اکســیژن ممکن 
اســت باعــث ایجــاد رگهــای غیرطبیعــی در چشــم آنهــا 
بشــود. عــدم دریافــت اکســیژن کافــی خطــر مشــکالت 
مغــزی را زیــاد میکنــد و ممکــن اســت تجویــز اکســیژن 
ــا نظــر پزشــک ضــروری باشــد. در بیشــتر مــوارد ایــن  ب

رگهــای غیرطبیعــی بــه طــور خودبخــود از بیــن مــی روند. 
ــر، ســن حاملگــی  ــدازه کــه وزن کــودک کمت ــه هــر ان ب
هنــگام تولــد پاییــن تــر و مشــکالت پــس از تولــد بیشــتر 
ــت.  ــتر اس ــا بیش ــی رگه ــد غیرطبیع ــال رش ــد، احتم باش
خوشــبختانه بــا تشــخیص و درمــان بموقــع بــه خوبــی مــی 

تــوان ایــن بیمــاری را بهبــود بخشــید.
احتمال ابتال چه نوزادانی به ROP بیشتر است ؟

نــوزادان نــارس  یــا  وزن کمتــر از 1500 گــرم ) و در 
مــوارد کمتــر از 2000 گــرم(

ــن متوجــه آن  ــی دارد کــه والدی ــن بیمــاری عالمت ــا ای آی
بشــوند ؟

متاســفانه ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه و درمــان پذیر هیچ 
عالمتــی نداشــته و تنهــا معاینــه چشــم پزشــکی مــی توانــد 

منجــر بــه تشــخیص صحیح شــود.
چگونه می توان این بیماری را تشخیص داد؟

همــه نــوزادان درمعــرض خطــر بایــد تحــت معاینــه دقیــق 
چشــم توســط یــک متخصصــص بیماریهــای شــبکیه که 

تبحــر الزم در معاینــه ایــن بیمــاران را دارد قــرار بگیرنــد.

چه زمانی این نوزادان معاینه شوند؟
ــه  ــی 27 هفت ــن حاملگ ــا س ــده ب ــد ش ــوزادان متول       ن
ــه  ــد معاین ــس از تول ــه پ ــت 4 هفت ــی بایس ــتر ، م ــا بیش ی
ــن  ــا س ــده ب ــد ش ــوزادان متول ــوند. درن ــری ش و غربالگ
حاملگــی کمتــر از 27 هفتــه، مــی بایســت مجمــوع 
ــا  ــد ت ــه باش ــس از تولد31هفت ــن پ ــا س ــی ب ــن حاملگ س
اولیــن معاینــه انجــام شــود . یعنــی نوزادانــی کــه بــا ســن 
ــتری  ــان بیش ــوند، زم ــی ش ــد م ــری متول ــی کمت حاملگ
ــا ابتــال بــه رتینوپاتــی نارســی شــدید  طــول مــی کشــد ت

ــد. ــان دهن را نش
آیا یکبار معاینه کافی است؟

ــه ســن و وزن  ــه اول ، بســته ب ــس از معاین ــه، پ معمــواًل ن
نــوزاد و وضعیــت چشــم او بنــا بــه توصیــه چشــم پزشــک 

Retinopathy of Prematurityبایــد زمــان انجــام معاینــه بعــدی تعییــن گــردد.

رتینوپاتی )مشکالت شبکیه( در نوزادان نارس  
)Retinopathy of Prematurity - ROP(

دکتر فرزانه میرشریفی، مریم جامعی
 مسئول و کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شمال غرب
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Retinopathy of Prematurity

آیا ROP قابل درمان است؟
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــت معاین ــع تح ــه موق ــوزاد ب ــر ن اگ
ــان  ــل درم ــود ، ROP قاب ــخیص داده ش ــاری تش بیم
 ROP ــه ــال ب ــوزاد مبت ــه ن ــوط ب ــای مرب ــت. آماره اس
در ایــران نشــان مــی دهــد کــه بــا تشــخیص و درمــان 
صحیــح ، تقریبــًا همــه ایــن نــوزادان بهبــود یافتــه انــد.

درمان این بیماری چیست ؟ 
     بعضــی از کودکانــی کــه بیماریشــان در حــد درجــه 
۱ یــا ۲ اســت بــدون درمــان بهبــود می یابنــد. در مــوارد 
دیگــر، در صورتیکــه بیمــار عالئــم بیمــاری درجــه ۳ یا 
باالتــر را نشــان دهد درمان الزم اســت. برای جلوگیری 
از انتشــار عــروق غیــر طبیعــی ممکــن اســت مناطقی از 
شــبکیه را بــا روشــی بنــام کرایوتراپــی درمــان کنند. در 
ــن روش قســمت هایی از شــبکیه منجمــد می شــود.  ای
لیــزر هــم ممکــن اســت بدیــن منظــور اســتفاده شــود. 

در هــر دو روش زخم هــای دائمــی در قســمت های 
محیطــی شــبکیه باقــی می مانــد ولــی در اغلــب 

مــوارد ایــن روش هــای درمانــی در حفــظ دید 
مرکــزی بیمــار موفــق هســتند. در صــورت 

جداشــدگی شــبکیه انجــام جراحــی 
الزامــی اســت.

کتاب طب کودکان نلسون
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

کپسول آتش نشانی :
نوعــی دســتگاه بــرای خاموش نمــودن آتش اســت . این دســتگاه 
جــزء خامــوش کننده هــای آتــش قابــل حمــل دســتی بــوده و بــا 
توجــه بــه نــوع آتــش ترکیبــات مختلــف ماننــد آب، پــودر و گاز، 
ــد.  ــش می افکن ــر روی آت ــار ب ــا فش ــن را ب ــید کرب گاز دی اکس

طرز استفاده از کپسول :
     متاســفانه خیلــی از مــا خانمهــا و آقایــون در مواقــع اضطــراری 
طــرز اســتفاده درســت از کپســول های آتــش نشــانی را بلــد 
نیســتیم در واقــع کپســول  آتــش نشــانی اســتوانه های فلــزی 
ــوع مــاده خفــه کننــده  ــا یــک ن ــا آب ی محکمــی هســتند کــه ب
ــه  ــی را ک ــی اهرم ــده اند و وقت ــر ش ــن پ ــید کرب ــد دی اکس مانن
بــاالی ایــن استوانه اســت فشــار دهیــد، مــاده بــا فشــار زیــادی از 
ــه، مخــزن  کپســول خــارج می شــود در ایــن کپســول ها یــک لول
تحــت فشــار کپســول را بــه قســمت باالی کپســول متصــل و یک 
شــیر فنــری نیــز ارتبــاط میــان لولــه را بــا دهانــه خروجــی مســدود 
کرده اســت. در بــاالی ســیلندر، ســیلندر کوچــک دیگــری وجود 
دارد کــه بــا گاز فشــرده ای ماننــد دی اکســید کربن پر شده اســت 
ــرد. ــن را می گی ــید کرب ــار دی اکس ــوی انتش ــیر جل ــک ش و ی

ضامــن  بایــد  نشــانی  آتــش  کپســول  از  اســتفاده  بــرای 
ــک  ــرم ی ــن اه ــار داد. ای ــرم آن را فش ــیده و اه ــول را کش کپس
میلــه را فشــار می دهــد تــا شــیر فنــری را بــه پاییــن فشــار 
دهــد و مســیر خروجــی را بــاز کنــد. گاز فشــرده شــده بــر 
اثــر فشــار رهــا می شــود و بــا نیــروی قابــل مالحظــه ای از 
ــود . ــارج می ش ــده، خ ــل ش ــی منتق ــه خروج ــه دهان ــزن ب مخ

و  گیــری  هــدف  ســوخت  روی  مســتقیمًا  را  آن  بایــد 
بــا  را  کپســول  کــرد.  پخــش  ســوخت  تمامــی  روی 

. می ســازند  مختلــف  گازهــای  و  مختلــف  اندازه هــای 
آب   - هالــوژن   - گاز  و  -پــودر   co2 انــواع: 
دارد. ویــژه  کاربــرد  آنهــا  از  هریــک  و... 
کننده هــا خامــوش  حریــق  اطفــاء  مــواد  انــواع 

بــا توجــه بــه کاربــرد متفــاوت خامــوش کننده هــا و از طرفــی بــا 
ــاء  ــواد اطف ــراق، م ــواد در حــال احت ــودن م ــاوت ب ــه متف توجــه ب
کننــده نیــز متفــاوت مــی باشــند . پنــج نــوع مــواد اطفــاء کننــده 
بــا کار بــرد متفــاوت در خامــوش کننده هــای ذیــل وجــود دارد :

 WATER FIRE ۱- خاموش کننده های محتوی آب
EXTINGUISHER

 POWDER FIRE۲- خاموش کننده های محتوی پودر
EXTINGUISHER

 CARBON DIOXIDE ۳- خاموش کننده های محتوی گاز
FIRE EXTINGUISHER

 EXTINGUISHER ۴- خاموش کننده های محتوی کف
FOAM FIRE

5- خاموش کننده های محتوی مواد هالوژنه 
HALOGENATED FIRE EXTINGUISHE

انتخــاب نــوع کپســول خامــوش کننــده مهمتریــن نکتــه در 
ــه  ــت ک ــن اس ــانی ای ــش نش ــای آت ــده ه ــوش کنن ــورد خام م
بدانیــد هــر خامــوش کننــده بــرای اطفــاء نــوع خاصــی از 
آتــش ســوزیها مناســب اســت. بنابرایــن شــما میبایســت قبــال بــر 
ــش ســوزی  ــاده ای کــه ممکــن اســت دچــار آت ــوع م اســاس ن
گــردد نســبت بــه تهیــه خامــوش کننــده مناســب اقــدام نماییــد.

کپسول های آتش نشانی
ندا ابراهیم زاده، کارشناس بیماریهای خاص   معاونت درمان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
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دسته بندی و کاربرد کپسول ها 
حــرف مــورد اســتفاده روی کپســول هــای آتــش نشــانی بســته بــه نــوع آن، در سیســتم بیــن المللــی ) بــه جــز آمریــکا( بــه صــورت جــدول 

زیــر اســت:
رنگ کپسول ها

     در اســتاندارد رنــگ کپســول هــا بایــد بــه ســه نکتــه اذعــان کــرد: 1- ایــن اســتانداردها از هــر کشــور بــه کشــور دیگــر فــرق مــی کنــد. 
حتــی در اســترالیا کــه تابــع ســنتی انگلســتان اســت، تفــاوت وجــود دارد. 2- ایــن اســتانداردها تابــع زمــان هســتند. قبــال کل کپســول هــا 
را رنــگ مــی کردنــد، جدیــدا همــه کپســول هــا ســرخ هســتند تــا تمایــز محیطــی ایجــاد شــود و از یــک نــوار رنگــی یــا قطعــه پالســتیکی 
رنگــی اســتفاده مــی شــود. 3- در بســیاری از جاهــا ماننــد کشــور مــا، بــا توضیحــات نوشــتاری یــا تصویــری روی کپســول هــا مشــخص 
مــی شــوند. چــون در لحظــه بحرانــی آتــش ســوزی، کاربــرد آنهــا فرامــوش مــی شــود کــه مثــال بــرای خامــوش کــردن تابلــوی بــرق، 
کپســول ســفید برداریــم یــا آبــی یــا غیــره در پایــان امیــدوارم روزی فــرا برســه کــه همگــی نحــوه صحیــح اســتفاده از خامــوش کننــده هــا 

رو یــاد بگیریــم تــا کمتــر دچــار تلفــات جانــی و مالــی شــویم.

  Apotheken Umschau به نقل از *

 انواع کپسولهای آتش نشانی مناسب برای:  حروف مبین
A جامدات معمولی A آب 

B مایعات A , B کف 

C گازها A , B, C , E پودر 

D فلزات واکنش زا A , B, E دی اکسید کربن 

E تجهیزات الکتریکی A , B, C, E مایع بخار شونده 

F روغن ها A , B, E هالون 

  A , F مواد تر 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
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گفتگوی اختصاصی 
با آقای دکتر محمد احمدوند

از  بیهوشــی،  متخصــص  احمدونــد  محمــد  دکتــر  آقــای 
همــکاران دلســوز و متعهــد دانشــگاه کــه در دو نوبت ریاســت 
بیمارســتان فیروزآبــادی را بعهــده داشــته انــد. سکونتشــان در 
شهرســتان ری امتیــاز بزرگــی جهــت مســئولیت بیمارســتان 
ــده ای در  ــرات عم ــاء تغیی ــت. وی منش ــوده اس ــادی ب فیروزآب
بیمارســتان بــود کــه شــایان تقدیــر و تشــکرمی باشــد. پــای 
صحبــت خالصانــه و بــی ریــای ایشــان مــی نشــینیم و از خداوند 

متعــال توفیــق روزافــزون  و سالمتیشــان را خواســتاریم.
      در ســال 1346 در محلــه بــاروت کوبــی از توابــع شــهرری بدنیــا 
ابتدایــی را در مدرســه ســجادیه واقــع در میــدان  آمــدم. تحصیــالت 
صفایــه شــهرری و دوران راهنمایــی کــه مصــادف بــا انقــالب اســالمی بــود 
ــی  ــی ط ــمه عل ــه چش ــع در محل ــان واق ــی محمدی ــه راهنمای را در مدرس
کــردم. بدنبــال تغییــر منــزل دوران دبیرســتان را در مدرســه شــفا پشــت 
بیمارســتان 501 ارتــش آن زمــان گذرانــدم. قبــول شــده کنکــور پزشــکی 
ســال 68 دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران مــی باشــم. از ســال 72 بــه طــور 
ــی  ــص بیهوش ــت- و متخص ــرن- رزیدن ــجو انت ــب دانش ــاوب در قال متن
در بیمارســتان فیروزآبــادی مشــغول بــکار بــوده ام کــه بالطبــع شــناخت 
خوبــی از موقعیــت بخشــهای بیمارســتان و پرســنل خــوب و زحمتکــش 
آن مرکــز را دارم. در اینجــا الزم مــی دانــم یــادی از پــدرم کــه در عنفــوان 
جوانــی در بیمارســتان فیروزآبــادی بــه رحمــت خــدا رفــت داشــته باشــم 
ــت  ــم را در جه ــعی و تالش ــی س ــا تمام ــد ت ــت ش ــر عل ــد ب ــود مزی ــه خ ک
ــی  ــات ب ــزرگ از زحم ــینه ب ــا پیش ــم و ب ــتان معظ ــی بیمارس ــاء و بالندگ ارتق

ــم.  ــام ده ــال دارد، انج ــه دنب ــادی را ب ــت ا... فیروزآب ــغ آی دری
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از برنامه های کاری خود در ریاست بیمارستان 

فیروزآبادی بگویید.
      ورود مــن در چرخــه مدیریتــی بیمارســتان از زمــان ریاســت آقــای 
دکتــر پایــدار و همراهــی با ایشــان در ســال 85 آغاز شــد. تجــارب باالی 
ناشــی از ســالیان دراز مدیریتــی و اخــالق نیــک، از ایشــان مدیر وارســته 
ای ســاخته اســت، کــه اســتادی گرانقــدر بــرای پیمــودن راه اخــالق و 
مدیریــت مــی باشــند. در ســال 89 و بــا رفتــن ایشــان بــه معاونــت درمان 
دانشــگاه ایــران و بــا ابــالغ جنــاب آقــای دکتــر ابطحــی ریاســت وقــت 
دانشــگاه، به سرپرســتی ریاســت بیمارســتان فیروزآبادی منصوب شــدم. 
بعــد از مــدت کوتاهــی بــا ادغــام دانشــگاه ایــران در دانشــگاه تهــران و 
شــهید بهشــتی، همکاری بنده در حوزه ریاســت بیمارســتان فیروزآبادی 
ــن ــران در بهم ــگاه ای ــاء دانش ــس از احی ــدد پ ــید و مج ــان رس ــه پای ب

میراســماعیل  دکتــر  آقــای  جنــاب  ابــالغ  بــا   92 ســال   
شــدم. منصــوب  فیروزآبــادی  بیمارســتان  ریاســت  بــه 

با مشکات و موانع چگونه برخورد کردید.
ــه و اهــداف  ــور جاری ــره ام ــک سیســتم شــامل اداره روزم ــت ی مدیری
بلندمــدت و اســتراتژیک مــی باشــد بــه عبــارت دیگــر در همــان زمــان 
کــه مشــکالت روزمــره را بررســی و رفــــــع مــی کنیــم و مزیــت هــای 
کوچــک جــاری را ســامان مــی دهیــم بایــد بــرای اهــداف کالن نیــز 
ــن امــور بجــز همبســتگی ســازمانی و  ــزی کــرد. تمامــی ای ــه ری برنام
همــکاری افــراد سیســتم و اســتفاده از خــرد جمعــی میســر نمی باشــد. 
ــد. ــول کن ــی مســئولیتها را قب ــد تمام ــر بای ــت یکنف ــد در نهای ــر چن ه

      عــدم وجــود دســتگاه ســی تــی اســکن – بخــش آنژیوگرافــی 
در  متــر   4500 مســاخت  بــه  ســاختمان  رهاشــدن  کاره  نیمــه  و 

شــش طبقــه موســوم بــه ســاختمان تصویربــرداری از مشــکالت 
مجــدد  فعالیــت  شــروع  در  فیروزآبــادی  بیمارســتان  اصلــی 
اینجانــب بــود و رفــع ایــن مشــکالت از اهــداف اولیــه بنــده در 
اســت. بــوده  فیروزآبــادی  بیمارســتان  طــول ســالیان خدمــت در 

ســی تــی اســکن: در اطــراف بیمارســتان فیروزآبــادی چندیــن دســتگاه 
اســکن موجــود مــی باشــد کــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی و دولتــی 
مــی باشــد و اعــزام بیمــاران بــه ایــن مراکــز، هزینــه مضاعــف و 
ــال داشــت.  ــه را بدنب ــردم منطق ــان و مشــکالت م ــش طــول درم افزای
ــا  ــم ب ــه ســراغ نماینــدگان مجلــس رفت ــدا ب ــن مشــکل ابت ــرای رفــع ای ب
چندیــن نماینــده تلفنــی و حضــوری تمــاس حاصــل شــد کــه در 
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــران در ای ــده ته ــال نماین ــر ط ــای دکت ــت آق نهای
خوبــی داشــتند و روز بازدیــد وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی جنــاب آقــای دکتــر هاشــمی از بیمارســتان و 
ــر  ــور، وزی ــی پ ــای جمال ــاب آق ــرم ری جن ــدار محت ــاعدت فرمان مس
محتــرم دســتور تعلــق یــک دســتگاه ســی تــی اســکن بــه بیمارســتان 
را صــادر نمودنــد. ورود دســتگاه بــه بیمارســتان و راه انــدازی آن 
ــرف  ــی از ط ــت ریال ــدون پرداخ ــه ب ــردم منطق ــکالت م ــع مش و رف
دانشــگاه شــیرینی مضاعفــی را جهــت ایــن پیــروزی بدنبــال داشــت. 
ســاختمان تصویربــرداری: ســاختمانی بــه مســاحت تقریبــی 4500 
متــر بــا حــدود 40درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه مــدت یــازده ســال در 
پیشــانی بیمارســتان خودنمایــی مــی کــرد کــه ســالها تــالش مســئولین 
ــره  ــه به ــه مرحل ــرا ب ــود آن ــته ب ــتان نتوانس ــتان و شهرس ــت بیمارس وق
ــد  ــب و بازدی ــوت اینجان ــال دع ــال 93 بدنب ــد س ــاند. عی ــرداری برس ب
ــه  آقــای دکتــر مســجد جامعــی ریاســت وقــت شــورای شــهر تهــران ب

ــاف ــدس کتانب ــای مهن ــاب آق ــه 20 جن ــرم منطق ــهردار محت ــراه ش هم
 ) خداونــد بــه ایشــان جــزای خیــر و طــول عمــر بدهــد ( اعتبــاری بــه 
ــاختمان  ــن س ــازی ای ــک در بازس ــت کم ــان جه ــارد توم ــغ 2 میلی مبل
ــی حــدود دو ســال  ــغ دریافت ــه مبل ــار ب ــل اعتب ــت کــه تبدی ــق گرف تعل
رفــت و آمــد بــه شــهرداری ری، شــهرداری مرکــز و شــهرداری منطقه 2 
را بدنبــال داشــت کــه بــه لطــف خداونــد پــس از تــالش فــراوان محقــق 
شــد. در اینجــا از زحمــات آقــای نیکویــی نماینــده حقوقــی بیمارســتان 
نیــز باید تشــکر ویژه داشــته باشــم. پــس از ورود اســکن فقدان دســتگاه 
ام آر آی در خدمــت رســانی بیمــاران بــه شــدت محســوس شــد.

نقشه راه آینده  
ــرم  ــر محت ــبانه وزی ــد ش ــادی در بازدی ــدازی ام آر آی فیروزآب       راه ان
بهداشــت در مــاه رمضــان امســال و رضایــت ایشــان از عملکــرد 
ــای  ــه قرارداده ــت ک ــرار گرق ــتور کار ق ــتان در دس ــئولین بیمارس مس
آن  بدنبــال  عنقریــب  نیــز  انــدازی  راه  و  تکمیــل  شــرف  در  آن 
خواهــد بــود. جهــت راه انــدازی ســاختمان آنژیوگرافــی- قلــب 
بــاز بــه مســاحت تقریبــی شــش هــزار متــر در چهــار طبقــه نیــز 
انجــام شــده کــه در  بــا شــرکت خصوصــی  مذاکــرات خوبــی 
مرحلــه تهیــه نقشــه و تاییــد آن از معاونــت درمــان مــی باشــد.

سخن آخر
بنــده، خــدا را شــاکرم کــه تمامــی ســعی و تــالش خــود را در بهبــود 
ــی  ــت مال ــراز مثب ــته ام و ت ــت داش ــتانی در دوره ریاس ــرایط بیمارس ش
بیمارســتان در ســال 96 پنــج میلیــارد تومــان مــی باشــد. در پایان یــادآور 
مــی شــوم اهــداف ســازمان بایــد بیــن افــراد همان ســازمان ترســیم شــود 
ــا بتوانیــد مســیر را طــی کنیــد. و ایشــان را همــراه و یــار خــود کنیــد ت
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سوال 1 - کدام مورد صحیح است : 
1 : در تحریک مغناطیسی مغز جریان برق بصورت مستقیم وارد مغز بیمار می گردد.

TMS : 2 عوارض جانبی شوک را دارد.
ــا درمانگــر خــود  ــد ب ــی راحتــی می نشــیند و در عیــن حــال کــه هوشــیار اســت و می توان ــر روی صندل ــن روش مددجــو ب 3 : در طــی ای

ــد دســتگاه هــم کار خــود را انجــام می دهــد. صحبــت کن
4 : تحریک مغناطیسی مغز با بیهوشی انجام می گردد.

سوال 2- کدام مورد صحیح نیست :
1 : بیماران دیابتی می توانند بدون هیچ دغدغه ای از شیرین برگ استفاده کنند.

2 : در دوز مصرفی باال شیرین برگ حتی می تواند به عنوان افزایش دهنده فشار خون هم عمل نماید.
3 : زنان باردار و شیرده باید از مصرف شیرین برگ اجتناب کنند.

4 : عصاره ی استویا در ترکیبات محصوالت آرایشی بهداشتی نیز استفاده می شود.

سوال 3-     رایج ترین نوع سوختگی:
1 : سوختگی الکتریکی        2: سوختگی حرارتی         3: سوختگی شیمایی            4: سوختگی تابشی

نحوه شرکت در مسابقه :
ارسال پاسخ به صورت فقط یک عدد ده رقمی ) از چپ به راست (

به شماره پیامکی 30002223660000
برنده مسابقه شماره 9 سرکار خانم مریم جامعی از مرکز بهداشت 

شمالغرب به شماره 35 ....091336
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n سوال 4- در استاندارد رنگ کپسول ها:
1 : - این استانداردها از هر کشور به کشور دیگر فرق می کند.

2 : همه کپسول ها سرخ هستند و از یک نوار رنگی یا قطعه پالستیکی رنگی استفاده می شود.
3 : همه کپسول ها سرخ هستند با توضیحات نوشتاری یا تصویری روی کپسول ها مشخص می شوند.

4 : هر سه مورد

ROP  سوال 5 - رتینوپاتی نارسی یا
1 : از شایعترین علل کوری قابل پیشگیری در نوزادان  است. 

2: در این نوزادان شبکیه چشم تکامل نیافته است.
3 : این بیماری نوزادان نارس را مبتال می کند.

4: هر سه مورد

سوال 6 - کدام مورد صحیح نمی باشد. 
1 : دفعات تغذیه هر شیر خوار باید 8 تا10 بار در شبانه روز باشد.

2 : برخی مواد غذایی مثل  مخمر آبجو، بادام خام، شبدر سبب افزایش شیر می شوند. 
3: اگر مادر باردار است و فرزند بزرگتری دارد که شیر می خورد، لزوما باید شیر دهی را قطع کند.
4 :کفایت شیر مادر با هوشیار بودن، قدرت عضالنی مناسب و پوست شاداب مشخص می گردد.

سوال 7 -  کدام مورد صحیح نمی باشد.
1 : به هنگام ایجاد سوختگی برای کاهش ضایعات آن روغن و یا کره بمالید.

 2 : محل سوختگی حاصل از مایعات داغ را بالفاصله با آب سرد بشویید.
3 :   پوستی که دچار سوختگی شده بهتر است با پانسمان پوشانده شود.

 4 : تاول ها به عنوان پانسمان بیولوژیک از منطقه سوخته محافظت می کنند.
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n ســوال 8 -  در شــکل زیــر دقــت کنیــد و بــا توجــه بــه رابطــه بیــن اعــداد مشــخص کنیــد چــه عــددی بایــد بــه جــای 
عالمــت ســوال قــرار گیــرد؟

     235 )4      253 )3      153 )2       353  )1   
ســوال 9 -  مجمــوع ســن پــدر و پســری، 66 ســال اســت. ســن پــدر، عکــس ســن پســر اســت. آیــا مــی توانیــد ســن 

آن دو را بیابید؟چنــد حالــت ممکــن مــی توانــد وجــود داشــته باشــد؟
)4                    3 )3                    2 )2                  1)1                                                                                  

 
سوال 10 -  

40)4                       70 )3                  50 )2                 60)1                                 
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