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سال اول - شماره 2- مرداد ماه 1394 هجری شمسی 
نشریه مجازی نوید ایران ) ماهنامه علمي فرهنگي اجتماعي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  ایران (

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

نسخه مجازی  طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد 

 پرسش از شما - پاسخ از ما 
کاری  از دبیرخانه اجرایی ستاد کشوری برنامه تحول نظام سالمت
تابستان 1394
به پیوست این نشریه ارائه شده است

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

نشراکغذی این مجله ممنوع یم باشد 

© تمامــی حقــوق بــرای صاحــب نشــریه  محفــوظ بــوده و نشــر 
محتویــات آن باذکــر منبــع بالمانــع مــی باشــد .

طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
پـــرســـش از شمــــــا 
پـــــاســـخ از مــــــــا

p4p.behdasht.gov.ir
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نشریه مجازی نوید ایران - شماره دو - مردادماه 1394

صاحب امتیاز: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایران

مدیر مسئول:  دکتر رضا پایدار
سردبیر: ماهرخ مالکی
شورای سر دبیری: 

 دکتر سعیده مهدی پور ، دکتر جواد معظمی،دکتر جلیل علیقلی، دکتر نادر توکلی
دکتر مجید رضا خلج زاده،  شیده گنجه ای،الهام شیرازی زاده

هیئت تحریریه:
احمد مصطفایی،مهین زارع، مهندس مهسا فرج اله حسینی ،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

مروری بر تاریخچه ، سیر تطور و محدوده قلمرو 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران                          

زایمان زودرس

حـرکت معنــاي زیـباي زنــدگي

فهرست گردآوردندگان : 
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40
غذا خوردن پشت میز کار

حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیرمادر و پرورش کودك

پرکاری تیروئید

قرآن و ریاضیتکنولوژی تصویر برداری

پوکي استخوان
کبد بدنسازان در خطر است/ استامینوفن وکبد کودکان

Needle stick
کودکان و مشکالت حاد کلیوی

SAD یا اختالل خلقی فصلی وابسته به نور خورشید
درمان سکته مغزی به روش جدید

آزمایشات دوره ای جهت بزرگساالن
Post-traumatic Stress Disorderاختالل استرسي پس از حادثه یا

ارتباط مدیریت عملکرد و بهره وری

جستجو و یافتن مقاالت

حل مشکالت اساسی در کارباویندوز با استفاده از نرم 
افزارهای پیشنهادی 

مسابقه

سندرم دیسترس تنفسي بالغین ARDS و مراقبت های 
پیشگیری از سرطان ، اصول و شیوه های کلی

فضاي فیزیکي در بخشهاي روانپزشکي

تغذیه سالم و بهداشتی در محیط کار

درمان دردهای مفصلی با کمک بافت هوشمند/  اختراع صافی های  
همودیالیز با کمک فناوری نانو

جراحي تعویض مفصل ران

 اعظم فانی

فروزان برارپور 

  افشین طاهري اعظم    
 نویده هادیان

جمیله السادات صدرایی

سیده طاهره قاسمي ن ژاد 

احمد مصطفاییزهرا ذوالفقاری 

  افشین طاهري اعظم    
سحر امینی

زینت سلطانی محمدی     
سحر امینی

نویده هادیان
زهرا آذربین 

بهناز بهراد
فریبا رزم آهنگ

زهره رستمی

مهسا فرج اله حسینی 

محمد امین ناهیدی

فریبا رزم آهنگ
خدیجه حسین زاده

فرید امامی

نویده هادیان

سعیده نظری

  افشین طاهري اعظم    

12

13

بسته مقیمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی کمیته تحول نظام سالمت دانشگاه ایران

احمد مصطفایی 

نرگس پاك
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2
ــم  ــی خواهی ــا م م
در  کســی  اگــر 
ــض  ــواده ای مری خان
خانــواده  آن  شــد 
بیــش از رنــج مریــض 
ــری  ــج دیگ داری رن

نداشــته باشــد.

مـقام معظـم رهـبری



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
د م

ردا
-م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

3 طــرح تحــول 
ــالمت  ــام س نظ
تــا دســتیابی به 
همــه اهــداف 
بایــد ادامــــه 

ــد  یاب
 حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
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ــرح نظام  ــرای ط اج
خدمتــی  ســامت 
ــی منت  ــه و ب صادقان
ــت  ــه رضای ــت ک اس
جلــب  را  مــردم 

ــت . ــرده اس ک
آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکی  



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
د م

ردا
-م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

5



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
دم

ردا
- م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

6

قال رسول اهلل )ص( : 
»العلم علمان، علم االديان و علم االبدان« 

رســول خــدا )ص( علــم دیــن و علــم پزشــکی را در کنــار هــم قــرار داده و ســامت روح و جســم را هــم 
ســنگ مــی دانــد، چراکــه ســامت ایــن دو موجــب ثبــات ارکان جامعــه اســت . خداونــد در آیــه شــریفه 
»َو إِذا َمِرْضــُت َفُهــَو يَْشــفيِن« خــود را شــافی مــی دانــد و در ایــن میــان پزشــکان وســیله ای بــرای شــفای 

الهــی هســتند. 
ــینا و  ــی س ــس بوعل ــیخ الرئی ــد ش ــتیم ، زادروز تول ــاز هس ــک و داروس ــدر پزش ــتانه دو روز گرانق درآس
ــاز  ــرای بزرگداشــت دو قشــر زحمتکــش و خــدوم پزشــک و داروس ــه ای ب ــای رازی بهان ــن زکری محمدب
اســت تاقســمتی از زحمــات ایــن بزرگــواران جبــران شــود . نویــد ایــران ایــن زادروز را بــه تمامــی پزشــکان 
و داروســازان خطــه اســامی کشــورمان تبریــک و تهنیــت مــی گویــدو از خداونــد متعــال ارتقــاء روزافــزون 

دانــش پزشــکی را در کشــور اســامی مــان خواســتار اســت . 
انتشــار شــماره اول نویــد ایــران بازتــاب مثبتــی در ســطح وزارت متبــوع و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
داشــته کــه موجــب افزایــش دوچنــدان انگیــزه مــان گردیــد تــا بــا اراده ی راســخ تــر بــر ادامــه کار ثبــات 
یابیــم. هیــات تحریریــه بــا ایــن ُحســن اعتمــاد در ارتقــاء کمــی و کیفــی و کاربــردی بــودن نشــریه همــت 

جــزم تــر داشــته ، امیــد اســت مــورد قبــول مخاطبــان ارجمنــد قــرار گیــرد .
ومن ا.... التوفيق
دکتر رضا پايدار
سرپرست معاونت درمان

سخن مدیر مسئول نشریه الکترونیک نوید ایران
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7 حرفی ربای گفتن......
ــار  ــه ب ــان  ب ــوزه درم ــکاران ح ــاش هم ــال ، ت ــت پروردگارمتع ــا عنای ب
نشســت و حــا صــل آن شــماره دوم »نشــریه مجــازی نویــد ایــران« اســت 

کــه هــم اکنــون پیــش روی شــما مــی باشــد.
ــه علمــی نشــریه ،همــکاری و مشــارکت  ــداوم راه و تقویــت مای ــًا ت طبیعت
صاحبنظــران را مــی طلبــد. جــای آن دارد کــه فرصــت را غنیمــت شــمرد ه 
و از همــکاری همــه شــما عزیــزان در غنــای علمــی نشــریه دعــوت بعمــل 
آوریــم. امیــد اســت قــدم کوچــک مــا مــورد رضــای حــق وا قــع  شــود.

                               ماهرخ مالکی

سخن سردبیر نشرهي مجازی
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ــمند  ــينا” دانش ــی س ــد “بوعل وز تول ــالر ــهريور، س  اول   ش
ــد وز تول ــالر ــهريور س ــم ش ــک و  پنج وز پزش ــی و ر ــزرگ ايران  ب
وســاز  را بــه تمامــی پزشــکان و وز دار  “زکريــای رازی” و ر
ــم ــی گوئي ــک م ــران  تبري ــامی اي ــن اس ــازان  ميه وس  دار
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       معاونــت درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی ایــران در 
ســال1368با هــدف تامیــن، حفــظ و ارتقــاء 
ــی در مراکــز  ــات درمان ــه خدم ــت ارائ کیفی
آموزشــی و درمانــی تحــت پوشــش دانشــگاه 
ــروع  ــناس ش ــر کارش ــداد شــش نف ــا تع و ب
بــه فعالیــت نمــود. معاونــت درمــان در 
دانشــکده پزشــکی مســتقر و محــدود قلمــرو 
ــی  ــز آموزش ــه مراک ــًا ب ــی آن صرف نظارت
ــد.  ــی ش ــه دانشــگاه محــدود م ــی تابع درمان
ــه  ــالهای 1368تا1373ب ــالهای س ــول س در ط
تناســب نــوع وظایــف و مســئولیتهای محولــه 
ــی، واحــد  ــا ایجــاد اداره پرســتاری و مامای ب
و  بیمارســتانی  امــور  کارشناســی  هــای 
تجهیــزات پزشــکی ســاختار و تشــکیات آن 

ــت. ــتری یاف ــل بیش تکام
انحــال  بــا  ســال1373همزمان  در       
ســازمان بهــداری اســتان تهــران، وظایــف و 
ــازمان در حیطــه نظــارت  مســئولیتهای آن س
ــی در مناطــق 18-9-6-5-2  برخدمــات درمان
شــهرداری تهــران و شهرســتان هــای کــرج، 
شــهریار و ســاوجباغ همچنیــن نظــارت 
ــی و  ــی، غذای ــامت داروی ــی و س ــر ایمن ب
ــوق الذکــر  آرایشــی بهداشــتی در مناطــق ف
ــان دانشــگاه واگــذار شــد  ــت درم ــه معاون ب
ــت  ــه خدم ــدی در توســعه ارائ و فصــل جدی

ــردم در  ــه م ــات ب ــت خدم ــن کیفی و تضمی
ــورد.  ــم خ ــامت رق ــوزه س ح

     در ایــن واگــذاری پراکندگی وگســترگی 
ــز  ــدد مراک ــوع و تع ــی، تن ــق جغرافیای مناط
ــه  ــعه یافت ــدت توس ــه ش ــش ب ــت پوش تح
سیاســت  ایــن  براســاس  کــه  بطــوری 
ــداری  ــازمان به ــتانهای س ــدادی از بیمارس تع

ــاد، ــت آب ــانهای یاف ــتان )بیمارستــــ اس
ــروز  ــد و فی ــر، توحی ــده، لوالگ ــهید فهمی ش
ــاوه  ــد بع ــه دانشــگاه واگــذار ش ــادی( ب آب
نظــارت بــر نحــوه ارایه خدمــات و ارزشــیابی 
از  اعــم  دانشــگاهی  بیمارســتانهای غیــر 
ــا و  ــه نهاده ــته ب ــه، وابس ــی، خیری خصوص
ســازمانها تحــت پوشــش، در محــدوده حــوزه 

ــت.  ــرار گرف ــگاه ق ــی دانش نظارت
      عــاوه بــر بیمارســتانها، کلیــه موسســات 
تشــخیصی، درمانــی، مراکــز توانبخشــی، 
ــات  ــا و کارخانج ــه ه ــا، داروخان ــب ه مط
ــتی  ــی، بهداش ــی، آرایش ــواد غذای ــد م تولی
ــت  ــن معاون ــی ای ــز تحــت پوشــش نظارت نی
ــش  ــعه و افزای ــع توس ــه تب ــت و ب قرارگرف
حیطــه هــای مســولیت هــا و وظایــف 
معاونــت درمــان بــه معاونــت درمــان و دارو 

ــت. ــام یاف ــر ن ــگاه تغیی دانش

مروری بر تاریخچه ، سیر تطور و محدوده قلمرو معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعظم فانی بازرس ویژه معاونت درمان
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       در طــی ســال هــای 1373 تــا1382 ایــن معاونــت 
در یکــی از ســاختمان هــای ســازمان بهــداری ســابق 
ــال 1382  ــتقر و از س ــریعتی مس ــان ش ــع در خیاب واق
ــهید  ــاختمان ش ــه س ــان ب ــت درم ــا 1389 معاون ت
اســماعیلی واقــع در جمالــزاده جنوبــی انتقــال یافــت. 
در ســال 1383 بــا تشــکیل شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــا الحــاق مناطــق  ــن ب ــاد و همچنی شهرســتان نظــر آب
21 و22 شــهرداری تهــران بــه مناطــق تحــت پوشــش، 
گســتره و محــدوده مناطــق تحــت پوشــش دانشــگاه 

گســترش بیشــتری یافــت.
      در ســال 1385بــا تشــکیل معاونــت غــذا و داروی 
دانشــگاه وظایــف در حــوزه نظارت بــر غــذا و دارو از 
معاونــت درمــان منتــزع و مجــدداً بــا عنــوان معاونــت 
ــل  ــال1389با تبدی ــت داد. درس ــه فعالی ــان ادام درم
ــاد  ــال ایج ــرز و بدنب ــتان الب ــه اس ــرج ب ــتان ک شهرس
دانشــکده علــوم پزشــکی، مراکــز تحــت پوشــش ایــن 
ــرز واگــذار  ــوم پزشــکی الب ــه دانشــکده عل ــه ب منطق
ــمیات  ــرات تقس ــاس تغیی ــر اس ــن ب ــد. همچنی گردی
کشــوری درســا ل 1389و تشــکیل شهرســتانهای مارد، 
بهارســتان و قــدس و ایجــاد شــبکه بهداشــتی درمانــی 
مناطــق مذکــور تحــت پوشــش نظارتــی این دانشــگاه 

قــرار گرفــت.
ــا دو  ــگاه ب ــن دانش ــالهای1389تا 1392ای       در س
ــتی  ــهید بهش ــران و ش ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ادغــام و وظایــف نظــارت بــر ارایــه خدمــات درمانــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــه معاون آن ب
شــهید بهشــتی واگــذار گردیــد، ســپس در ســال 1392 
ــت  ــران، معاون ــوم پزشــکی ای ــاء دانشــگاه عل ــا احی ب
ــاختار و در  ــد س ــاء، تجدی ــز احی ــگاه نی ــان دانش درم

ــاختمان وزارت  ــوری )س ــع جمه ــظ تقاط ــان حاف خیاب
بهداشت و درمان سابق( مستقر شد. 

      در حــال حاضــر معاونــت درمــان ایــن دانشــگاه 
بــا فــراز و نشــیب هــای طــی شــده در ادوار مختلــف 
)10مرکــز  دانشــگاهی  17مرکــز  دارای  زمانــی، 
آموزشــی درمانــی و 7  مرکــز درمانــی ( و 46  مرکــز 
غیــر دانشــگاهی )خصوصــی و خیریــه( و در مجمــوع 
دارای  63 مرکــز، همچنیــن موسســات پزشــکی، مطب 
هــا، و مراکــز توانبخشــی و تشــخیصی واقــع شــده در 
محــدوده جعرافیایــی مناطــق  2،5،6،9،18،21و22در 
شــهر تهــران و شهرســتانهای ربــاط کریــم، شــهریار، 
بهارســتان مــارد و شــهر قــدس را دیدبانــی و تحــت 

ــی دارد. ــرل، نظــارت مســتمر و ارزیاب کنت
     معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران با 
توجــه حجــم گســترده مراکــز تحــت پوشــش خــود 
مســئولیت نظــارت برکیفیــت وکمیــت ارائــه خدمــات 
ــی و  ــتری، توانبخش ــرپایی و بس ــی در مراکزس درمان
ــت  ــر 1/3 از  جمعی ــغ ب ــی بال ــه جمعیت ــخیصی ب تش
اســتان تهــران و 1/6 جمعیــت کل کشــور را عهــده دار 
مــی باشــد. بطــوری کــه  بــر اســاس گســترگی، تعدد 
ــوق تخصصــی تحــت  ــوع مراکــز تخصصــی و ف و تن
ــا دارا بــودن باالتریــن تعــداد تخــت فعــال  پوشــش ب
ــی موسســات  ــل توجه ــداد قاب در ســطح کشــور و تع
درمانــی و بیمارســتانهای خصوصــی )40درصــداز  
ــل  ــهم قاب ــور(، س ــی کش ــای خصوص ــتان ه بیمارس
ــزان  ــذاری را در میـــــ ــر گ ــیار تاثی ــه و بس توج
ــامت و  ــات س ــه از خدم ــاد جامع ــدی آح ــره من به
مراقبــت هــای درمانــی در نظــام ســـــامت کشــور 

ــد. ــا مــی نمای را ایف
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بسته مقیمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد مصطفایی کارشناس مسئول آمار معاونت درمان

ــا شــروع طــرح تحــول نظــام ســامت وارســال دســتورالعمل  ــران ب ــان دانشــگاه ای ــت درم   معاون
بســته مقیمــی، برنامــه ریــزی خــود را بــه منظــور اجــرای دقیــق تــر دســتورالعمل مذکــور، بــا تهیــه 
پیــش نویــس، ســه ســناریو جهــت محاســبه پرداخــت حــق الزحمــه مجریــان طــرح آغــاز نمــود 
. پــس از بررســی هــای الزم و مشــورت بــا تعــدادی از صاحبنظــران و روســای مراکــز و رعایــت 
ــل  ــد. عوام ــد مصــوب گردی ــی باش ــام م ــال انج ــرح موجــود کــه در ح ــتورالعمل، ط ــات دس الزام
ــیفت  ــل ش ــواردی از قبی ــی م ــه مقیم ــق الزحم ــت ح ــت پرداخ ــرح جه ــن ط ــذار در ای ــر گ تاثی
صبــح ،شــیفت عصــر ، شــیفت شــب ، ســاعات غیــر مقیمــی ، ایــام مرخصــی ، زمــان همــکاری ) 
تمــام وقــت ونیمــه وقــت ( مــی باشــد درادامــه برنامــه ای در فرمــت اکســل طراحــی کــه قابلیــت 
محاســبه حــق الزحمــه همــکاران مجــری طــرح را براســاس اطاعــات دریافتــی از مراکــز را دارد، 
تهیــه شــد. هــدف از طراحــی ایــن برنامــه ایجــاد وحــدت رویــه درنظــام پرداخــت ، تســهیل ودقــت 
ــل  ــود .کــه درذی ــی شــده ب ــان بمنظــور پرداختهــا پیــش بین ــن کاهــش زم در محاســبات وهمچنی
ــی  ــرح داده م ــی ش ــری مقیم ــکاران مج ــه هم ــق الزحم ــت ح ــبه وپرداخ ــی  محاس روش وچگونگ

شــود .
ــه دانشــگاه اطالعــات پزشــکان مجــری مقيمــی را براســاس جــدول ارســال شــده  ــه مراکــز تابع -کلي
بــا محوريــت مــوارد فــوق ) شــيفت صبــح و.....( تکميــل وبــه معاونــت درمــان ارســال مــی نماينــد .

-ســاعت موظفــی مجريــان در ماههــای مختلــف وبــر اســاس شــاخص هــای تائيــر گــذا) شــيفت صبــح 
و.....( محاســبه مــی گــردد .

-ســاعت کارکــرد مجريــان در ماههــای مختلــف وبــر اســاس شــاخص هــای تاثيــر گــذار) شــيفت صبــح 
و......(  محاســبه ميگــردد .

-اختــالف ســاعت کارکــرد و موظفــی بــه منظــور محاســبه تعــداد شــيفت هــای مقيمــی بــا احتســاب 
ضريــب 1.5 بــرای شــيفت هــای شــب محاســبه مــی گــردد .

-پــس از تعييــن تعــداد شيـــــــــــــفت هــای مقيمــی عــدد حاصــل درمبلــغ حق الزحمــه مقيمــــــــــی 
) 5/000/000ريــال ( بــرای هــر شــيفت محاســبه وبــه مراکــز اعــالم مــی گــردد . 

-مابــه التفــاوت ايــام تعطيــل )يــک ســوم حــق الزحمــه هرشــيفت( توســط مراکــز وبــه عــدد ارســال 
شــده از معاونــت درمــان اضافــه وبــه عنــوان حــق الزحمــه نهايــی بــه مجريــان پرداخــت ميگــردد .

-در صــورت بدســت آمــدن تعــداد مقيمــی بيشــتر از تعــداد شــيفت هــای عصروشــب اعــالم شــده از 
مراکــز توســط برنامــه ، شــيفت هــای اضافــه بــر اســاس الزامــات دســتورالعمل حــذف خواهــد شــد .

ــان  ــا احتســاب ضرايــب رضايتمنــدی مجري ــا ب ــه پرداختــی حــق الزحمــه ه -از شــروع ســال 94 کلي
محاســبه واعمــا ل مــی گــردد . 

الزم بــه ذکــر اســت برنامــه مذکــور در حــال بــه روز رســانی بــه منظــور محاســبه دقيــق تــر وحــذف 
مداخــالت دســتی ميباشــد تــا کليــه محاســبات از صفــر تــا صــد توســط برنامــه بمنظــور  محاســبه نهايــی 

حــق الزحمــه انجــام گــردد .   
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معرفی کمیته تحول نظام سالمت دانشگاه ایران
نرگس پاک سرپرست واحد آمار و مدارک پزشکی

Committee healthcare reform
 Iran University of Medical Sciences

ــه  ــای کمیت ــن اعض ــه تعیی ــدام ب ــامت ، اق ــول س ــرح تح ــروع ط ــدو ش ــران از ب ــگاه ای دانش
ــود . ــرح نم ــن ط ــگاهی ای دانش

ایــن کمیتــه کــه بــا حضــور مســتمر ریاســت محتــرم دانشــگاه از رســمیت کامــل برخوردار اســت 
ــه منظــور هماهنگــی و یکپارچــه ســازی اقدامــات اجرایــی و بهــره گیــری از خــرد جمعــی  ، ب
،حداقــل هــر پانــزده روز تشــکیل و صورتجلســات آن بــه کلیــه معاونتهــا و مراکــز ارســال مــی 

گــردد. 
ــعه  ــاون توس ــان ، مع ــاون درم ــگاه ، مع ــامل ریاســت دانش ــت ش ــه دارای اعضــاء ثاب ــن کمیت ای
ــب ،  ــتانهای منتخ ــای بیمارس ــی ، روس ــان، مدیربودجه،مدیرمال ــر درم ــذا و دارو، مدی ــاون غ ، مع
نماینــدگان بســته هــای طــرح تحــول، مدیــران  فنــی ، IT و جمعــی دیگــر از مســئولین ســتادی 

مــی باشــد.
در صــورت لــزوم اعضــای مدعــو شــامل ســایر معاونــت هــا ، روســای بیمارســتانهای مرتبــط و 

.... مــی باشــند.
یکــی از اصلــی تریــن فعالیــت هــای ایــن کمیتــه بررســی مــوارد مبهــم در دســتورالعمل هــا و 
بخشــنامه هــای طــرح مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه جدیــد بــودن طــرح و تنــوع تخصــص هــای 
مراکــز تابعــه دانشــگاه خصوصــًا در ماههــای نخســت از تعــدد باالیــی برخــوردار بودنــد ، همچنین 

ــاب  ــدی ارب ــی ، رضایتمن ــرح مقیم ــبانه ط ــای ش ــد ه ــج بازدی ــل ، نتای ــی الینح ــکایات مردم ش
رجــوع ، گــزارش کار ســامانه ســپاس و وضعیــت HIS بیمارســتانها ، داشــبوردهای اطاعاتــی ، 
ــردی ،  ــاری مراکــز قبــل و بعــد از شــروع طــرح بصــورت دقیــق و کارب مقایســه عملکــرد آم
گــزارش اجرایــی شــدن هــر یــک از بســته هــا بــا تاکیــد بــر هتلینــگ و ترویــج زایمــان طبیعــی 
و کاهــش فرانشــیز، رســیدگی بــه تخلــف مســئولین و کارکنــان در رده هــای مختلــف و تشــویق 
پرســنلی کــه بــا برخــورد خــوب و عملکــرد مناســب ، طعــم شــیرین ایــن طــرح را بــه کام مــردم 

زهــر نکــرده انــد از جملــه فعالیــت هــای ایــن کمیتــه اســت .
قــدرت اجرایــی بــاالی کمیتــه ، بعنــوان یــک اهــرم قــوی همــواره پیشــبرد اهــداف طــرح تحــول 

را تضمیــن و بعنــوان مرجــع راهنمــا از انحــراف مســیر طــرح جلوگیــری مــی نمایــد.
ــورت  ــه بص ــن کمیت ــه ای ــرح را ب ــت ط ــی از وضعی ــات منظم ــز گزارش ــه نی ــای تابع ــبکه ه ش

ــد. ــی نماین ــه م ــی ارائ مقطع
تعییــن خــط مشــی واحــد یکپارچــه دانشــگاه در قبــال مســائل خــاص طــرح همــواره در دســتور 

کار ایــن جلســات قــرار دارد. 
چنانچــه مــواردی خــارج از حــوزه اختیــارات ایــن کمیتــه تشــخیص داده شــود بــه کمیتــه اســتانی 

طــرح ارجــاع مــی گــردد. 
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Hyperthyroidism
پرکاری تیروئید

سیده طاهره قاسمي ن ژاد سوپروایزر آموزشي بیمارستان لوالگر

غــده تيروئيــد در قســمت جلــوی گــردن )نــای( قــرار دارد و از 
عنصــر يــد موجــود در خــون بــرای توليــد هورمــون هــای تيروئيــد 
ــری  ــين )T4( و ت ــون تيروکس ــده، هورم ــن غ ــد. اي ــی کن ــتفاده م اس
يدوتيرونيــن )T3( توليــد و بــه داخــل خــون ترشــح مــی کنــد. 
هورمــون هــای تيروئيــد باعــث ســوخت و ســاز ســلول هــا می شــوند. 
غــده تيروئيــد توســط هيپوفيــز و هيپوتاالمــوس تنظيــم می شــود. اگر 
هر کدام از اين سه غده بيش از حد فعاليت داشته باشند، باعث افزايش 
توليــد هورمــون های تيروئيد می شــوند و در نتيجه پــرکاری تيروئيد 

عــارض مــی شــود. 
علل پرکاری تيروئيد:

•بیمــاری گریــوز: گریــوز یکــی از شــایع تریــن علــل پــرکاری 
تیروئیــد مــی باشــد، ایــن بیمــاری یــک اختــال ارثــی و اتوایمیون 

است.
•عملکــرد آدنــوم )نــدول گــرم( و گواتــر ســمی: یــک یــا چنــد 
تــوده در تیروئیــد افزایــش فعالیــت پیــدا مــی کنــد. اگــر بیشــتر 
ــه  ــر ســمی ب ــدول وجــود داشــته باشــد گوات از یــک عملکــرد ن

وجــود مــی آید.
•مصــرف بیــش از حــد هورمــون هــای تیروئیــد: مصــرف بیــش 
از انــدازه داروهــای حــاوی هورمــون هــای تیروئیــد بــدون ویزیت 

مرتــب پزشــک
ــود  ــد TSH: وج ــرک تیروئی ــون مح ــی هورم ــح غیرطبیع •ترش
تومــور در غــده هیپوفیــز باعــث ترشــح غیرطبیعــی TSH و تولیــد 

بیــش از حــد هورمــون هــای تیروئیــد مــی شــود. 
ــن  ــه ممک ــن عارض ــد(: ای ــده تیروئی ــاب غ ــت )الته •تیروئیدی
ــه  ــن عارض ــد. ای ــی رخ ده ــاری ویروس ــک بیم ــد از ی ــت بع اس

ــع غــذا همــراه اســت. در  ــودرد و درد در هنــگام بل ــا تــب ، گل ب
ــه لمــس حســاس اســت وگــردن  ایــن بیمــاری، غــده تیروئیــد ب

ــود دارد. ــم وج درد ه
ــاخت  ــرای س ــد ب ــده تیروئی ــد: غ ــدازه ی ــش از ان ــرف بی •مص
هورمــون هــای تیروئیــد بــه عنصــر یــد نیــاز دارد. افزایــش مقــدار 

یــد باعــث پــرکاری تیروئیــد خواهــد شــد.
عالئم پرکاری تيروئيد:

ــرکات روده،  ــش ح ــا، افزای ــل گرم ــدم تحم ــدید، ع ــق ش تعری
لــرزش، عصبانیــت، تپــش قلــب، کاهــش وزن، خســتگی، کاهــش 
ــی  ــراد مســن، ب ــه.  در اف ــادت ماهیان ــی نظمــی در ع تمرکــز ، ب
ــد  ــرکاری تیروئی ــدیدتر، پ ــوارد ش ــب، و در م ــان قل ــی ضرب نظم
ــود. ــدی ش ــان تیروئی ــب طوف ــت موج ــن اس ــده ممک ــان نش درم
ــب و  ــون، ت ــار خ ــش فش ــم افزای ــدی دارای عائ ــان تیروئی طوف

ــد. ــي باش ــی( م ــان گوی ــی و هذی ــی )گیج ــرات روح تغیی
تشخيص بيماري:

بــا اخــذ  تاریخچــه دارویــی و معاینــات فیزیکــی، چــک مقادیــر 
ــو،  ــو اکتی ــد رادی ــذب ی ــش ج ــد، آزمای ــاي تیروئی ــون ه هورم

ــي شــود. ــد انجــام م اســکن تیروئی
درمان :

ــرار  ــان ق ــت درم ــد تح ــخیص، بای ــض تش ــه مح ــار ب ــن بیم  ای
گیــرد. معمــواًل از یــد رادیواکتیــو، داروهــاي ضــد تیروئیــد )ماننــد 
متــي مــازول و پروپیــل تیواوراســیل( و در برخــي مــوارد از روش 
هــاي جراحــي بــراي برداشــتن بخشــي از غــده، اســتفاده مي شــود. 
در هــر یــک از ایــن روش هــاي درمانــي، تغییــر شــیوه زندگــي، 
ــد  ــي توانن ــت م ــق فعالی ــي و تطاب ــم غذای ــاح رژی ــر و اص تغیی

نقــش بســیار مهمــي در جهــت بهبــودي بیمــار داشــته باشــد.
رژيم غذايي در پرکاري تيروئيد 

ــر اســت  ــد. بهت ــري اســتفاده نماين ــم پرکال ــد از رژي 1- بيمــاران باي
بيمــاران تعــداد وعــده هــاي غذايــي را افزايــش و در مقابــل، حجــم 

هــر وعــده را مقــداري کــم کننــد.
2- گنجانــدن تخــم مــرغ، گوشــت قرمــز، گوشــت ماکيــان و 
ــاز  ــن ني ــراي تأمي ــي ب ــم غذاي ــات در رژي ــالت و حبوب ــب غ ترکي

ــود.  ــي ش ــه م ــن توصي پروتئي
3- بــا توجــه بــه افزايــش نيــاز بــه ويتاميــن هــا، اســتفاده از مکمــل 
 ،B2 ،B1 کمپلکــس خصوصــًا ويتاميــن هــاي B ويتاميــن ،C ويتاميــن

وB12 همــراه رژيــم غذايــي بســيار مفيــد مــي باشــد. 
 4- از مصــرف مکمــل هــاي حــاوي يــد، برخــي غذاهــاي دريايــي، 
ــتند،  ــد هس ــي از ي ــه غن ــم ک ــي ه ــاي درياي ــک ه ــا و جلب ــف ه عل

ــد.  ــاب نماين اجتن
5- مصــرف غذاهــا و نوشــيدني هــاي تحريــک کننــده ماننــد 
شــکالت، نوشــيدني هــاي کافئيــن دار) ماننــد چــاي، قهــوه، کــوال( 

ــود. ــدود ش ــيگار مح و س
6- مصــرف گواتــروژن هــا )ترکيباتــي کــه باعــث کاهــش عملکــرد 
غــده تيروئيــد مــي شــوند( توصيــه مــي شــوند. منابــع عمــده 
گواتــروژن هــا عبــارت انــد از: ســبزيجات خانــواده کلــم ،)از قبيــل 
کلــم، گل کلــم، کلــم قمــري، کلــم بروکلــي و بروکســل( اســفناج، 
شــلغم، گالبــي، هلــو، همچنيــن بــادام زمينــي و ســويا. جالــب اســت 
بدانيــد ترکيبــات گواتــروژن بــه دنبــال حــرارت از بيــن مــي رونــد.
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تکنولوژی تصویر برداری
زهرا ذوالفقاری کارشناس واحد شکایات معاونت درمان

      دســتگاههای جدیــد تصویربــرداری )اســکن( از تمــام بــدن در بســیاری 
از فرودگاههــا ودیگــر مــکان هایــی کــه افــراد را بازرســی بدنــی مــی کننــد 
در تمــام جهــان بــه کار گرفتــه شــده انــد .ایــن دســتگاه هــا توانایــی کشــف 
اســلحه وســایر اجســام ســاخته شــده از هــر نــوع مــاده ای کــه از بــدن شــخص 
آویــزان شــده ویــا زیــر لبــاس او پنهــان شــده انــد را در یــک ناحیــه اســکن 

مشــخص در فواصــل کوتــاه تــا چنــد متــری را دارنــد 
ــد  ــس هــای چن ــا فرکان ــس ب ــواج الکترومغناطی ــال ام       در اســکنرهای فع
ده گیــگا هرتــز )1000000000هرتــز برابــر بایــک گیــگا هرتــز اســت( ویــا 
همــان پرتوهــای مایکروویــو تابــش مــی شــود وســپس بــا پــردازش امــواج 
پراکنــده شــده توســط شــی اســکن شــده تصویــر تولیــد مــی شــود. در نــوع 
غیرفعــال اســکنر تنهــا بااســتفاده از انــرژی الکترومغناطیســی انتشــاریافته بــه 
ــت،  ــده اس ــان ش ــاس پنه ــه در لب ــیایی ک ــا اش ــدن ی ــی از ب ــورت طبیع ص
عمــل تصویربــرداری را انجــام مــی دهــد. در نــوع غیــر فعــال بــدن انســان در 

معــرض تابــش امــواج الکترومغناطیســی قــرار نمــی گیــرد. 
      در فرکانــس کاری ایــن اســکنرها انــرژی هــر فوتــون )کوانتــوم انــرژی 
تابــش الکترومغناطیــس( بــرای یونیــزه کــردن وشکســتن پیوندهــای شــیمیایی 
ویــا یونیــزه کــردن اتــم هــا ومولکــول هــا کافــی نیســت. بنابرایــن در ایــن 
ــداول کــه از پرتوهــای  ــو ایکــس مت اســکنرها برعکــس دســتگاه هــای پرت

یونســاز اســتفاده مــی کننــد از پرتوهــای غیریونســاز اســتفاده مــی شــود.
ــی وات ودر  ــا 10تا100میل ــن ه ــش آنت ــًا تاب ــال عموم       در اســکنرهای فع
فرکانــس هــای 30تا300گیگاهرتــز مــی باشــد واســکن کــردن شــیء از تمــام 

جهــات  2تــا 5 ثانیــه طــول مــی کشــد ایــن دســتگاه هابــه عنــوان دســتگاه 
ــناخته  ــز ش ــری نی ــی مت ــوج میل ــا م ــدن ب ــام ب ــرداری از تم ــای تصویرب ه
ــن  ــا بی ــوج پرتوهــا پرتوه ــس هــا طــول م ــن فرکان ــی شــوند چــون درای م

ــی متــر اســت 3تا10میل
      ایــن اســکنرها توانایــی تصویربــرداری از اشــیاء واقــع درپوشــش هــا را 
دارنــد ومــی تواننــد اســلحه هــا ومــواد انفجــاری و وســایل خطرناکــی را کــه 
اســتتار شــده انــد، کشــف کننــد وجزئیــات پیکربنــدی ســطح ایــن وســایل را 
نشــان دهنــد .مــدت زمــان پرتوگیــری واســکن از افــراد عــادی جامعــه بســیار 
ــد و  ــد تولی ــغلی( مانن ــه ای )ش ــای حرف ــت ه ــا در موقعی ــت .ام ــاه اس کوت
تســت و نصــب دســتگاه مــدت زمــان قرارگرفتــن در معــرض پرتــو افزایــش 
مــی یابــد ویــک نفــر ممکــن اســت چندیــن بــار پرتوگیــری کنــد. اطاعــات 
علمــی در مــورد تأثیــر احتمالــی امــواج میلــی متــری بــر روی  ســامتی کــم 
اســت .اطاعــات موجــود در مــورد تأثیــرات گرمایــی ایــن امــواج اســت امــا 
هنــوز دانــش موجــود در مــورد برهــم کنــش امــواج میلــی متــری برسیســتم 
ــم اســت.این  ــیار ک ــواج بس ــن ام ــر ای ــزم تاثی ــا مکانی ــای بیولوژیکــی وی ه
ــدن  ــرداری کل ب ــی کــه توســط دســتگاه تصویرب متــن آســیب هــای احتمال
برســامتی افــرادی کــه توســط ایــن دســتگاه در معــرض امــواج میلــی متــری 
ــی راهنمــای  ــت اجرای ــن قابلی ــد .همچنی ــی کن ــان م ــد را بی ــی گیرن ــرار م ق
ــر را پرتوهــای  ــی حفاظــت در براب ــن الملل ــری کمیســیون بی حــدود پرتوگی
ــری  ــی مت ــواج میل ــای ام ــس ه ــد. درفرکان ــی کنن ــی م ــاز ارزیاب غیریونس
اگــر گذردهــی بافــت مربوطــه در ایــن فرکانــس هــا معلــوم باشــد، میــدان 

ــای  ــد پرتوه ــای بیولوژیکــی همانن ــت ه ــوذ در باف ــق نف ــی وعم ــای القای ه
ــار  ــز رفت ــگا هرت ــن 30تا100گی ــردد. بی ــی گ ــن م ــر تعیی ــاز دیگ غیریونس
ــًا  ــت. مخصوص ــابه اس ــر مش ــن ت ــای پایی ــس ه ــا فرکان ــبی ب ــی نس گذرده
قســمت هــای حقیقــی ومجــازی گذردهــی نســبی مختلــط بــرای بافــت هــای 

ــه ترتیــب از 20بــه6 واز  20به12کاهــش مــی یابنــد پوســت ب
       اگرچــه بافــت پوســت همگــن نیســت امــا شــامل الیــه هایــی اســت.
ــا sc هســتند کــه ضخامــت ایــن  ــه شــاخی ی ــه هــا عبارتنــد از الی ایــن الی
الیــه هــا بــا توجــه بــه عضــو بــدن تغییــر مــی کننــد .بــه طــور مثــال الیــه 
)dermisودرمepidermis اپیــدرم در ســاعد نــازک ودر کــف دســت ضخیــم 
ــی  ــوج میل ــای م ــس ه ــت در فرکان ــی پوس ــی گذرده ــور کل ــه ط ــت .ب اس

ــه محتــوای آب جلــدی پوســت بســتگی دارد متــری ب
      امــواج میلــی متــری بــا فرکانــس افزایــش مــی یابند.بــا محاســبه انتقــال 
آهنــگ جــذب انــرژی امــواج میلــی متــری بیــن فرکانــس 30و90گیگاهرتــز 
بــرروی پوســت ســاعد افزایــش جــذب انــرژی از55بــه 65درصــد را نشــان در 
کــف دســت باعــث افزایــش انتقــال امــواج میلــی متــری در فرکانــس هــای 
باالتــر مــی شــودsc مــی دهــد .ضریــب انتقــال تــوان بــرای پوســت ســاعد 
ــس  ــا در فرکان ــد .ام ــی ده ــان م ــه 65درصــد رانش در sar افزایشــی از 55 ب
ــواج نواحــی  ــت کاهــش عمــق نفــوذ ام ــه عل ــر ممکــن اســت ب هــای باالت
عمیــق تــر پوســت کمتــر شــود. بــه عنــوان مثــال عمــق نفــوذ امــواج تخــت 
بــر روی پوســت ســاعد از0/8بــه0/4 وبــر روی کــف دســت از2/1به7/0میلــی 

متــر کاهــش مــی یابنــد.
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حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیرمادر و پرورش کودک 
)هفته جهانی تغذیه با شیرمادر  7-1 آگوست 2015  )10-16 مردادماه ((

جمیله السادات صدرائی مسئول واحد مامایی معاونت درمان

    اهــداف هفتــه جهانــی تغذيــه بــا شــيرمادر  
2015

1.حمایــت مــادران از ابعــاد مختلــف در تمام 
بخــش هــا تــا در هرجــا  قــادر بــه شــیردهی 

ــند. ــتغال بکار باش و اش
2.ترویــج اقدامــات دوســتدار خانــواده/ 
و حمایــت  مــادر  و  والدیــن/ کــودک 
ــادران شــاغل بــرای تــداوم و  فعاالنــه م
تســهیل شــیردهی توســط کارفرمایــان

ــن  ــاره آخری ــردم درب ــه م ــی دادن ب 3.آگاه
ــادران  ــی از م ــي جهان ــاي قانون ــت ه حمای
ــاره  ضــرورت  ــا درب ــی ه ــش آگاه و افزای

ــی ــن مل ــرای قوانی ــود و اج وج
ــای  ــش روش ه ــهیل و نمای ــت، تس 4.تقوی
ــادران  ــازي م ــد س ــرای توانمن ــی ب حمایت
ــه  ــي جهــت تغذی شــاغل در بخــش غیردولت

ــیرمادر  ــا ش ب
ــی  ــدف یعن ــای ه ــروه ه ــا گ ــل ب 5.تعام
ــای  ــازمان ه ــری، س ــای کارگ ــه ه اتحادی
ــان و  ــای زن ــروه ه ــری، گ ــوق کارگ حق
جوانــان بــرای حفاظــت از حقــوق شــیردهی 

ــط کار ــان در محی زن
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       در ســال 1989 در بيانيــه مشــترك ســازمان جهانــي 
ــا  ــق ب ــه موف ــراي تغذي ــدام ب ــف » ده اق ــت و يونيس بهداش
شــيرمادر« بــراي اوليــن بــار بــه عنــوان عاملــي بــراي حفــظ، 
حمايــت و ترويــج تغذيــه بــا شــيرمادر معرفــي شــد. در ســال 
1990، ده اقــدام بعنــوان يکــي از اهــداف اعالميــه اينوچنتي 
ــت و باالخــره در  ــرار گرف ــد ســران کشــورها ق ــورد تاکي م
ســال 1991 بيانيــه مشــترك دو ســازمان فــوق تحــت عنــوان: 
ــش  ــيرمادر و نق ــا ش ــه ب ــج تغذي ــت و تروي ــظ، حماي »حف
ويــژه بيمارســتان هــا« منتشــر شــد. در ايــن بيانيــه ده اقــدام 
بعنــوان ضوابــط بيــن المللــي تغذيــه و مراقبــت شــيرخواران 
در بيمارســتان هــا تاکيــد و مقــرر گرديــد بيمارســتان هايــي 
کــه ايــن معيارهــا را رعايــت کننــد، لــوح دوســتدارکودك 
دريافــت نماينــد. در کشــور مــا، هــم گام بــا نهضــت جهانــي 
ــن  ــروع اي ــا ش ــان ب ــم زم ــادر و ه ــير م ــا ش ــه ب ــج تغذي تروي
برنامــه از ســال 1370، راه انــدازي بيمارســتان هاي دوســتدار 
کــودك بــه عنــوان بخشــي از سياســت هــاي بهداشــتي مــورد 
ــا  ــق ب ــه موف ــراي تغذي ــدام ب ــت. » ده اق ــرار گرف ــه ق توج
شــيرمادر« بعنــوان دســتورالعمل اجرايــي تغذيــه شــيرخواران 
ــه بيمارســتان  ــان ب ــان و زايم ــاي زن ــراي اجــرا در بخــش ه ب
هــا ابــالغ گرديــد. اينــک پــس از 24 ســال، زمــان آن اســت 
کــه اجــراي ده اقــدام دوســتدار کــودك را در بيمارســتان هــا 

احيــا و تقويــت کنيــم. 
ــا شــيرمادر در معــرض  ــه ب ــج تغذي 1- سياســت مــدون تروي
ديــد کليــه کارکنــان نصــب و بــه آنهــا ابــالغ  شــده باشــد و 
ــات، بطــور مســتمر  ــت خدم ــاء کيفي ــان از ارتق ــراي اطمين ب
ــادر  ــير م ــا ش ــه ب ــج تغذي ــتاني تروي ــه بيمارس ــط کميت توس

پايــش شــود.
2- کليــه کارکنــان بــه منظــور کســب مهارتهــاي الزم بــراي 
اجــراي ايــن سياســت آمــوزش هــاي قبــل از خدمــت و مکرر 

حيــن خدمــت  ببيننــد.

ــير  ــا ش ــه ب ــاي تغذي ــه مزاي ــاردار را در زمين ــادران ب 3- م
ــه  ــوارض تغذي ــداوم آن، ع ــيردهي و ت ــي ش ــادر، چگونگ م

ــد. ــوزش دهن ــک آم ــول زن ــري و گ ــي، بط مصنوع
4- بــه مــادران کمــک کننــد تــا تمــاس پوســت بــا پوســت را 
ــا شــير مــادر را در ســاعت  از لحظــه تولــد و تغذيــه نــوزاد ب
اول تولــد شــروع کننــد و در کليــه بخــش هــا برنامــه تجويــز 
ــه اي  ــه گون ــي ب ــال جراح ــات و اعم ــام آزمايش دارو و انج
طراحــي گــردد کــه اختــالل در تغذيــه از پســتان مــادر ايجــاد 

نکنــد.
ــي  ــادر و چگونگ ــير م ــا ش ــه ب ــادران روش تغذي ــه م 5- ب
ــادر  ــاري م ــورت بيم ــيردهي را ) درص ــداوم ش ــظ و ت حف
يــا شــيرخوار، اشــتغال مــادر( آمــوزش دهنــد و بــراي حــل 

ــد. ــت کنن ــک و حماي ــيردهي کم ــکالت ش مش
ــه جــز شــير  ــاه اول عمــر ب ــه شــيرخواران ســالم در6 م 6- ب
مــادر و قطــره ويتاميــن، هيــچ گونــه غــذا يــا مايعــات ديگــر 
)آب،آب قنــد...( ندهنــد. )مگــر درصــورت ضــرورت 

ــکي( پزش
7- برنامــه هــم اتاقــي مــادر و شــيرخوار را در طــول شــبانه 
ــهيالت الزم  ــال تس ــاي اطف ــش ه ــد و در بخ ــرا کنن روز اج
ــي و  ــاي فيزيک ــادران و نيازه ــبانه روزي م ــت ش ــراي اقام ب

ــد. ــن نماين ــان را تامي ــي آن عاطف
8- مــادران را بــه تغذيــه برحســب ميــل و تقاضــاي شــيرخوار 

بــا شــير مــادر تشــويق، کمــک و حمايــت  کننــد. 
ــتفاده  ــک( اس ــتانک)گول زن ــير و پس ــه ش ــًا ازشيش 9- مطلق

ــد. نکنن
10-  تشــکيل گروههــاي حمايــت از مــادران شــيرده را 
پيگيــري نماينــد و اطالعاتــي در مــورد گروههــاي حامــي و 
ــار والديــن قــرار دهنــد.  مراکــز مشــاوره شــيردهي در اختي
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دو اقدام  نيازمند توجه ويژه : 
اقــدام چهــارم: تغییــرات در دانــش و آگاهــي در مورد 

شــروع زود هنــگام تغذیــه بــا شــیر مادر
      نــوزادان بافاصلــه یــا در عــرض 5  دقیقــه پــس 
از تولــد  ) يــا در صــورت زايمــان ســزارين بــا بيهوشــی 
ــخ  ــادر پاس ــه م ــن ک ــس از اي ــه پ ــد دقيق ــی، چن عموم
ــرار  ــادر ق ــزد م ــد ن مــی دهــد و هوشــيار اســت ( بای
گیرنــد و تمــاس پوســت بــه پوســت برقــرار شــود . 
شــیرخوار بایــد حداقــل یــک ســاعت یــا اگــر ممکن 
ــاس  ــادر تم ــا م ــت ب ــدون مزاحم ــتر ب ــت بیش اس
ــم  ــایی عای ــرای شناس ــد ب ــادر بای ــد و م ــته باش داش
ــود و  ــویق ش ــه  تش ــرای تغذی ــیرخوار ب ــی ش آمادگ
ــه او در ایــن فرآینــد کمــک  اگــر تمایــل داشــت ب
شــود. اگــر مــادر مــی خواهــد نــوزادش بــه صــورت 

خودبخــود پســتان را پیــدا کنــد، بایــد در ایــن مــورد 
بــه او کمــک کــرد وگفــت کــه ایــن فراینــد ممکــن 

اســت بیشــتر از یکســاعت طــول بکشــد. 
ــت  ــه حمای ــات در زمین ــش تجربی ــدام دهــم : افزای اق
مــادر از مــادر اغلــب حمایــت از تغذیــه انحصــاری بــا 
ــواده  ــد در خان ــاه اول پــس از تول ــادر در 6 م شــیر م
هــا کــم مــی باشــد. حتــی در جایــی کــه تغذیــه بــا 
ــن  ــه ممک ــن تغذی ــد، ای ــی باش ــم م ــادر رس ــیر م ش
ــراه  ــده، هم ــدی ش ــان بن ــبی، زم اســت بصــورت نس
بــا پســتانک، اســتفاده از آب و مکملهــای زود هنــگام 
ســایر شــیرها و غذاهــا باشــد. بنابرایــن، اگرچــه برخی 
ــوب  ــیار خ ــیرمادر بس ــا ش ــه ب ــا از تغذی ــواده ه خان
ــت  ــه حمای ــی ک ــی در جای ــد، ول ــی کنن ــت م حمای
خانــواده کافــی نیســت مــادران بــه حمایت بیمارســتان 

گروههــای  یــا 
ــی موجــود  حمایت
و در دســترس  یــا 

مشــاورین تغذیــه 
ــرای  ــادر ب ــیر م ــا ش ب

ــیر کمــک بــه تغذیــه انحصــاری  ــا ش ب
ــد، بنابرایــن  بیمارســتان بایــد بــرای  مــادر نیــاز دارن
ــد.  ــع فراهــم کن ــن مناب ــه ای ــی در زمین آنهــا اطاعات
ــرار باشــد مشــکات شــیردهی بطــور کامــل  اگــر ق
ــیر  ــای ش ــک ه ــای کلینی ــک ه ــوند، کم ــل ش ح
دهــی بیمارســتان بایــد بوســیله حمایتهــای مســتمر در 

ــود. ــت ش ــه تقوی ســطح جامع
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      میــز کار یــک مــکان مناســب روزانــه بــرای رشــد باکتری هــا و میکروب 
هــا ســت. و اگــر شــما پشــت میــز کارتــان غــذا مــی خوردیــد و بدتــر از آن، 
اگــر از جملــه افــرادی هســتید کــه وســط غــذا خوردنتــان بــه دلیــل کاری از 
ــال نیــم ســاعت از خــوردن ناهــار  ــرای مث جــای خــود بلنــد مــی شــوید و ب
ــودن  ــر مشــغله ب ــل پ ــه دلی ــد و ب ــی گردی ــاز م ــد و مجــدداً ب ــی مانی ــاز م ب
صــرف ناهارتــان مــدت زیــادی طــول مــی کشــد، پــس جــای نگرانــی هایــی 
از بابــت درجــه حــرارت و ایمنــی و رشــد میکــروب در غذایتــان وجــود دارد. 
بــه عبــارت دیگــر در درجــه حــرارت اتــاق، بســیاری از غذاهــا مــی تواننــد 

محیــط مناســبی بــرای رشــد باکتــری هــا گردنــد.
      وقتــی همزمــان بــا صــرف غــذا کار کنیــد، گوشــی تلفــن شــما  و صفحــه 
ــی  ــه آلودگ ــه ب ــتند ک ــی هس ــزار های ــه اب ــوس و هم ــر و م ــد کامپیوت کلی

غــذای شــما کمــک مــی کنــد. همچنیــن کار بــا  کاغذهــای کهنــه و قدیمــی 
حیــن غــذا خــوردن،  شــما را مســتعد آلودگــی بــه میکــروب هلیکوباکتــــر 

مــی کنــد. 
ــه  ــت ک ــز کار آن اســـ ــت مي ــوردن پش ــذا خ ــوارض غ ــر از ع ــی ديگ        يک
نمــی توانيــد بــر روی غــذای مصرفــی خودتــان تمرکــز و توجــه کافــی داشــته 
باشــيد. وقتــی شــما بــه جــای تمرکــز بــر غــذای مصرفــی تــان ســرگرم فرســتادن 
ايميــل و پاســخ بــه تلفــن و مرتــب کــردن اوراق باشــيد ممکــن اســت ناخواســته 
پرخــوری کنيــد در واقــع صــرف غــذا پشــت ميــز کار، باعــث عــدم تمرکــز بــر 
ميــزان غــذای مصرفــی در شــما مــی باشــد. وقتــی شــما در پشــت ميــز کار نشســته 
ايــد ايــن احتمــال زيــاد اســت کــه چنــد کار را بــا هــم انجــام دهيــد و بــه مقــدار 

غــذای مصرفــی تــان توجــه کافــی نداشــته باشــيد.

غذا خوردن پشت میز کار
نویده هادیان کارشناس صدور پروانه ها معاونت درمان



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
دم

ردا
- م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

20

نکاتی برای غذا خوردن سالم تر در پشت ميز کار:  
اگــر علــی رغــم همــه توضيحــات فــوق الذکــر،  بــاز هــم ناچاريــد غذايتــان را پشــت ميــز کارتــان 

ميــل کنيــد در اينجــا راه کارهايــی را بــرای تغذيــه ســالم در پشــت ميــز کار بيــان مــی داريــم:
ــد. و  ــد باش ــی خوري ــه م ــی ک ــذا و غذاي ــرف غ ــه ظ ــمتان ب ــوردن چش ــذا خ ــگام غ  1- در هن
وقتــی کــه پشــت ميــز کار غــذا مــی خوريــد حواســتان بــه غذايــی کــه در دهــان مــی گذاريــد 
باشــد و اجــازه ندهيــد کــه بــه خاطــر اينکــه حواســتان معطــوف يــک ايميــل و يــا يــک مــورد 
کاری اســت بيــش از حــد غــذا بخوريــد. بــرای وعــده ناهــار بايــد يــک وعــده غذايــی بــا حجــم 
متعــادل را مصــرف نماييــد ولــی نــه در حــدی کــه احســاس ســيری بيــش از حــد و رخــوت بعــد 

از صــرف غــذا را داشــته باشــيد. 
2- ناهارتــان را خودتــان از منــزل بياوريــد و از غذاهــای پرکالــری و  فســت فــود اجتنــاب کنيد. 
در واقــع ناهــار فرصــت خوبــی اســت بــرای اينکــه غذاهــای ســالم بخوريــد لــذا بــا خــود غذاهــای 
ســالم و ســبک و ســاالد ) مثــل ســاالد مــرغ و ســبزيجات( و... بياوريــد. اگــر بــا خــود غذاهــای 
ســالم حــاوی ســبزيجات، بياوريــد مــواد مغــذی مهــم از جملــه پروتئيــن و فيبــر را دريافــت مــی 
نماييــد. از مصــرف ناهــار هــای گــران قيمــت و پــر حجــم و پرکالــری و پــر چــرب کــه مــواد 
ــرای حفــظ ايمنــی غــذا از ظــروف مخصــوص  ــد  پرهيــز نماييــد.  ب ــی هــم ندارن مغــذی چندان
ــه  ــرای حمــل غــذا اســتفاده کنيــد و ســپس آن را ب ــد ب غــذا کــه غــذا را خنــک نگــه مــی دارن
ــه  يخچــال موجــود در محــل کارتــان منتقــل نماييــد و اجــازه ندهيــد منتقــل کــردن غذايتــان ب

يخچــال بيــش از 2 ســاعت بــه طــول انجامــد.
3- اگــر مجبــور هســتيد کــه پشــت ميــز غذايتــان را صــرف کنيــد بــه دنبــال راهکارهايــی بــرای 
ــد  ــان بلن ــه اوقــات روز باشــيد. هــر زمــان کــه فرصــت داشــتيد از جايت تحــرك داشــتن در بقي

شــده بــه قــدم زدن بپردازيــد.  ســعی کنيــد در مســير برگشــت بــه خانــه قــدری پيــاده روی داشــته 
باشــيد. بهتــر اســت بــرای پيشــگيری از يــک الگــوی زندگــی  ســاکن و بــدون حرکــت در هنــگام 

بيــدار شــدن از خــواب و يــا در اواخــر روز قــدری پيــاده روی و ورزش داشــته باشــيد.
 4- ميــز کار خــود را تميــز و ضــد عفونــی کنيــد. روزی يــک بــار  تميــز کــردن ميــز کارتــان 
بــا مــواد ضــد عفونــی کننــده کافــی اســت. پــاك کــردن ميــز تنهــا بــا دســتمال کاغــذی فايــده 
چندانــی نــدارد و در از بيــن بــردن آلودگــی هــا موثــر نيســت. از تميــز بــودن  تلفــن، کامپيوتــر، 
مــوس و صفحــه کليدتــان اطمينــان حاصــل کنيــد و از لمــس کــردن آنهــا در هنــگام صــرف غــذا 
اجتنــاب کنيــد. همچنيــن بــرای جلوگيــری از آلــوده شــدن غذايتــان نظافــت دســتانتان را رعايــت 
کنيــد و شســت و شــوی دســت هــا قبــل از غــذا را انجــام دهيــد و همچنيــن يــک ضــد عفونــی 

کننــده بــرای دســت را هميشــه در کشــوی محــل کارتــان داشــته باشــيد.
ــزی   ــا رومي ــک روکــش ي ــان از ي ــز کارت ــر روی مي ــذا ب ــگام صــرف غ ــد در هن ــی تواني 5- م

ــذای شــما. ــا و غ ــن ميکروبه ــود بي ــد ب ــی خواهن ــد کــه مانع ــتفاده کني کوچــک اس
6- غذايتــان را تــا حــد امــکان بــه همــراه يــک دوســت يــا همــکار صــرف نماييــد تــا فرصتــی را 

بــرای اســتراحت و تجديــد روحيــه و تعامــل بــا همــکاران بــه خــود بدهيــد.
7- غــذا خــوردن پشــت ميــز کار را تبديــل بــه يــک عــادت بــرای خــود نکنيــد. برخــی مواقــع 
بــرای شــما ميســر اســت کــه غذايتــان را پشــت ميــز کارتــان نخوريد ولــی چــون تبديل بــه عادت 
شــده اســت ناخواســته پشــت ميــز کار غــذا مــی خوريد)حتــی گاهــی در منـــــزل خودتــان! ( و 
ايــن رفتــار غلــط تبديــل بــه يکــی از عــادت هــای روزمــره تــان مــی گــردد.  لــذا هــر زمــان کــه 

برايتــان ميســر شــد غذايتــان را در آرامــش و مــکان مناســب تــر ميــل کنيــد. 
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کبد بدنسازان در خطر است
سحر امینی کارشناس واحد بیماریهای خاص معاونت درمان

چــه نــوع آســيب هايــی متوجــه کبــد افــرادی اســت کــه داروی بدنســازی مصــرف مــی کننــد ؟ ايــن افــراد بــدن خــود را در معــرض چــه نــوع بيمــاری هايــی کبــدی قــرار مــی دهنــد؟ مکمــل هــای 
بــر سيســتم هــای مختلــف بــدن از جملــه کبــد داشــته و مصــرف کننــدگان ايــن قبيــل داروهــا بايــد غذايــی و داروهــای رشــد عضــالت، اثــرات ســوء و غيرقابــل بازگشــتی 

از مصرف اين گونه مواد خودداری کنند.
مصــرف کننــدگان مکمــل هــای غذايــی و داروهــای رشــد عضــالت      ســازمان غــذا و داروی آمريــکا بــه 

بــرای  کــه  اســت  داده  ــن هشــدار  ــرف اي ــد از مص ــدی کب ــای ج ــيب ه ــری از آس جلوگي
ــد.  ــودداری کنن ــواد خ ــه م »چارلــز لی«، مشــاور ارشــد پزشــکی در مرکــز ارزيابی گون
تحقيقــات  دفتــر  و  پذيــرش ســازمان غــذا و داروی آمريــکا، طــی بيانيه داروهــا 
ــی  ــرد: »محصوالت ــالم ک کــه بــه عنــوان مکمــل هــای غذايــی حــاوی مــاده ای اع

ــوده  ــک ب ــتروئيدهای آنابولي و بــه بــازار عرضــه مــی شــوند، خطــری واقعــی اس
ــدگان  ــرف کنن ــالمت مص ــرای س ــد.«ب ــی آين ــاب م ــه حس ب

ــاده  ــه اظهــار داشــت کــه م اســتروئيدهای آنابوليــک ممکــن اســت طيــف او در ادام
ــای  ــتم ه ــرای سيس ــی را ب ــوارض جانب ــيعی از ع ــيبی وس ــته و آس ــراه داش ــه هم ــدن ب ــف ب مختل

که به آنها وارد می کنند برگشت ناپذير باشد.
ــر اســاس اطالعــات منتشرشــده از ســوی ســازمان غــذا و داروی  آمريــکا، آســيب هــای کبــدی بــه طــور ب

اســتروئيدهای آنابوليــک مصنوعــی و يــا کلــی يکــی از خطــرات احتمالــی اســتفاده از محصــوالت حــاوی 
مواد شبه استروئيد به حساب می آيد.

ايــن مکمل هــا دســتوراتی  را می دهنــد کــه مربيــان بدنســازی بــدون داشــتن علــم و آگاهــی و تنهــا بــه صــورت تجربــی در رابطــه بــا مصــرف 
ــوارد آســيب هايی را  ــر م ــواد در اکث ــن م ــن رو، مصــرف اي ــز نباشــد. از اي ــح ني ــار ممکــن اســت صحي ــوارض آن دچ ــه  ع ــرد ب ــی دارد و ف در پ

می شود.  
ســمت خــود جلــب کــرده اســت چــون مصــرف پودرهــا بــه دليــل اينکــه خيلــی ســريع ودر کوتــاه مــدت جــواب مــی دهنــد ،گرايــش اکثــر جوانــان را بــه 

صرفــا بــرای ايجــاد تغييــرات محســوس در ايــن داروهــا ممکــن اســت طــی يــک مــاه و يــا دو مــاه بــدن را بــه شــکل محسوســی بــزرگ کنــد .ورزشــکاران 
ــه  ــد کــه از جمل ــتفاده می کنن ــيار  اس ــی بس ــای هورمون ــته پودره ــن دس ــدت از اي ــاه م ــم در کوت ــر خــود، آنه مشــکالت ظاه دارو هــا،  ايــن  مصــرف  عــوارض 

کبدی، هورمونی و حتی عدم باروری می باشد که در حال افزايش  است.  
همه اين عوارضی که تقريبا غيرقابل جبران است؛ مصرف غيراصولی اين مکمل های بدن سازی می  باشد.

ــا نام هــای جعلــی و برندهــای معتبــر  ــازون، تستســترون و مــوارد  ديگــر ايــن پودر هــا را می ســازند و ب ــی کورتــون، اســتروئيد، دگزامت ــا اســتفاده از ترکيــب داروهــای هورمون در کارگاه هــا ب
ــر می باشــد. ــه مراتــب چنديــن براب ــار مــردم قــرار می دهنــد کــه عــوارض آن  ب آمريکايــی و اروپايــی در اختي

از عــوارض جــدی کــه اســتروئيدهای آنابوليــک بــر بــدن وارد مــی کننــد مــی تــوان بــه اثــرات ســوء آن بــر ســطح کلســترول، افزايــش خطــر حملــه قلبــی و ســکته مغــزی، ايجــاد صفــات مردانــه 
در زنــان، بــزرگ شــدن پســتان، نابــاروری در مــردان و کوتاهــی قــد در کــودکان اشــاره کــرد.

 در خاتمه نظارت پزشک و داروسازان برای دوزبندی مناسب دارو ها بسيار مهم است تا صدمه ای که به کبد، کليه و  مابقی ارگانهای بدن می رسد را به حداقل رسانيد.  
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استامینوفن وکبد کودکان
  خبر

متخصصين اطفال:
مصرف خودسرانه استامينوفن می تواند مسموميت زا باشد

ــر3  ــوزادان زي ــرای ن ــوص ب ــه خص ــا ب ــت ام ــددرد اس ــر و ض ــک داروی تب ب ــتامينوفن ي مــاه حتمــًا  بايــد مصــرف ايــن دارو بــا دســتور پزشــک  اس
ــد مســموميت زا و حتــی در مــواردی کشــنده  باشــد.باشــد زيــرا مصــرف بيــش از حــد آن می توان

ــاي      بســياري از والديــن فکــر مي کننــد اســتامينوفن مســکن بي خطــري اســت کــه مي تــوان  ــه ج ــودکان ب ــکين درد ک ــراي تس آن را ب
ــان )افــراد  ــرد. آســپيرين در کــودکان و نوجوان ــه کار ب ــد آســپيرين ب ــرف دارد، مســکن هايي مانن ــت مص ــال( ممنوعي ــر 18 س زي

نــام چــرا کــه مصــرف آســپيرين در مــوارد نــادري در کــودکان و نوجوانــان باعــث عارضــه  بــه  امــا مرگبــاري  نــادر  مغــزي 
سندروم راي مي شود.

ــاي  ــياري از داروه ــره در بس ــربت، قط ــرص، ش ــف ق ــکال مختل ــه اش ــتامينوفن ب ــام هــاي اس ــا ن مســکن و تــب بــر کــه ب
ــتند  ــه هس ــل تهي ــک قاب ــخه پزش ــدون نس ــب ب ــوند و اغل ــي ش ــه م ــف فروخت وجــود دارد.مختل
ــت.  ــر نيس ــي خط ــم ب ــي کني ــر م ــا فک ــه م ــم ک ــا ه ــتامينوفن آنقدره ــا اس ــش از       ام ــرف بي ــا مص ــتامينوفن ب اس
ــرف حــد مجــاز مي توانــد باعــث آســيب بــه کبــد شــود و حتــي بــه نارســايي آن بينجامــد  ــگام مص ــد هن ــن باي .بنابراي
کــودکان اهميــت بيشــتري دارد اســتامينوفن مقــدار مجــاز آن را دقيقــًا رعايــت کــرد و ايــن امــر بــه خصــوص در مورد 

چرا که آنها به اثرات وخيم استامينوفن حساسيت بيشتري دارند.
ــمت  ــا درد در قس ــدی ي ــه کب ــت در ناحي ــمت راس ــموميت  دل درد، درد قس ــم مس بــاال زيــر دنده هــا عالئ راســت و 

مســموميت بــا ايــن دارو اســت.مــی باشــد  و همچنيــن تهــوع، اســتفراغ و گاهــی کمــا و بيهوشــی نيــز از عالئــم 
خطــر اصلــی اين مســموميت در مســموميت بــا اســتامينوفن بــه بــاال رفتــن آنزيم هــای کبــدی نيــز منجــر می شــود چــرا کــه 

ــدن ناحيــه کبــد اســت. کبــد موتــور متحــرك کل بــدن اســت و کارهــای متابوليســمی و ســوخت  ــل ب ــه و تحلي ــاز تجزي و س
به عهده کبد است.

ــت  ــد و در نهاي ــام ده ــود را انج ــد کار خ ــد نمی توان ــرود کب ــن ب ــد از بي ــلولهای کب ــر س پــس اگ می شــود  تخريــب  کبــد 
ــن حــال  ــب کــه در عي ــن داروی خوش خــط و خــال و نجي ــا در مصــرف اي ــر اســت خانواده ه ــد بهت ــاد کن ــموميت ايج ــد مس می توان

دقت الزم را داشته باشند.
در مصرف استامينوفن اين نکته ها را رعايت کنيد:

دستورات مربوط را دقيقًا رعايت کنيد. هيچ گاه دوز مصرفي را دو برابر نکنيد.
باشند. حواســتان جمــع باشــد کــه ســاير افــرادي کــه مراقبــت کــودك را بــه عهــده دارنــد قبــاًل هميــن دارو را بــه او نــداده 

داروها را در زمان هاي توصيه شده به کودك بدهيد.
اگر يک وعده دارو را فراموش کرديد، وعده بعدي را دو برابر نکنيد.

هميشه همه داروها را از دسترس کودکان دور نگه داريد.
فاصله مصرف شربت و قطره استامينوفن نبايد کمتر از هر 4 ساعت باشد چرا که می تواند خطرساز باشد.



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
د م

ردا
-م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

23

استامینوفن وکبد کودکان

ــی  ــم و عوامل ــه عالئ ــا چ ــال ب ــا در اطف ــه ه ــايی کلي نارس
ــان  ــوان آن را درم ــی ت ــه م ــود و چگون ــی ش ــخص م مش

ــرد؟ ک
       طبــق نظــر فــوق تخصــص کليــه کــودکان، نارســايی حــاد 
کليــه بــا عاليــم کاهــش حجــم ادرار، بــی حالــی يــا ورم انــدام 
هــا مشــخص مــی شــود. بــا اشــاره بــه اينکــه نارســايی مزمــن 
کليــه پيشــرفت تدريجــی دارد، ايــن بيمــاری در ســنين کمتــر 
ــه صــورت عــدم  وزن گيــری مناســب، کاهــش  از دو ســال ب
ــتم  ــّرر سيس ــای مک ــت ه ــا عفون ــم ادرار ي ــش حج ــا افزاي ي
ادراری ظاهــر مــی شــود. کاهــش ســرعت رشــد، ُپرنوشــی و 
ُپــر ادراری و رنــگ پريدگــی از عاليــم ايــن بيمــاری در ســن 

بــاالی 2 ســال ميباشــد.
ــه گفتــه پزشــک فــوق تخصــص، علــل نارســايی کليــه        ب

بيمــاری هــای اکتســابی، مــادرزادی يــا ارثــی اســت. 

ــه را، کاهــش  ــت نارســايی حــاد کلي ــن عل ــوان مهمتري ــی ت م
ــای  ــر بيمــاری ه ــر اث ــا دانســت کــه ب ــه ه ــان خــون کلي جري
مختلفــی از جملــه کــم آبــی شــديد بــدن ) اســهال يــا اســتفراغ 
ــود.  ــی ش ــاد م ــديد ايج ــای ش ــت ه ــا عفون ــيده( ي ــول کش ط
ــه، انســداد هــای سيســتم ادراری و  ــی کلي بيمــاری هــای التهاب
عفونــت هــای مکــّرر سيســتم ادراری در ســنين مختلــف را هــم 

از جملــه عامــل زمينــه ســاز نارســايی کليــه مــی داننــد.

درمان به موقع بيماری های ايجاد کننده نارسايی کليه:
      در مــوارد کــم آبــی شــديد بــدن، هرچــه ســريع تــر بايــد 
ــت هــا و  ــران گــردد. درمــان عفون ــدن جب کمبــود مايعــات ب
ــه  ــاری ب ــرفت بيم ــز از پيش ــتم ادراری ني ــای سيس ــداد ه انس
ســمت نارســايی کليــه جلوگيــری خواهــد کــرد. در بيمــاری 
هــای التهابــی کليــه نيــز درمــان بــر اســاس نــوع بيمــاری انجــام 

خواهــد شــد.
      در نارســايی مزمــن کليــه، درمــان هــا بــرای کاهــش 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــمت مرحل ــه س ــاری ب ــرفت بيم ــد پيش رون
ــه  ــد شــد. ب ــه خواه ــد کلي ــا پيون ــز ي ــه ديالي ــد ب ــار نيازمن بيم
ــر  ــالوه ب ــودکان ع ــه ک ــص کلي ــوق تخص ــک ف ــه پزش گفت
اينکــه ايــن بيمــاران بــه برنامــه تغذيــه ای دقيقــی نيــاز دارنــد، 
کنتــرل فشــار خــون، درمــان کــم خونــی و تنظيــم امــالح بــدن 

ــت.  ــم اس ــان، مه در آن

کودکان و مشکالت حاد کلیوی
سحر امینی کارشناس واحد بیماریهای خاص معاونت درمان
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درمان سکته مغزی به روش جدید
زهرا آذربین مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

پنج عالمت هشداردهنده سکته مغزی: 
ــون   ــان  خ ــه  در آن ، جری ــد ک ــف  می کن ــی  را توصی ــزی  وضعیت ــکته  مغ      اصطــاح  س
یــک  قســمت  از مغــز در اثــر یــک  لختــه  خونــی  یــا یــک  رگ  خونــی  پــاره  شــده ، بــه  
طــور ناگهانــی  و جــدی  مختــل  می شــود. عائــم ســکته مغــزی بــه طــور ناگهانــی آغــاز 
می شــوند. بــه همیــن دلیــل توجــه بــه زمــان شــروع عائــم، حائــز اهمیــت اســت. ایــن 

ــد از : ــم عبارتن عائ
احســاس کرختــی يــا ضعف کــه معموالً فقــط در يک طرف صــورت يا بدن، در يک دســت يا 

پا و بسيار ناگهانی بروز می کند.
منــگ و گيــج شــدن کــه موجب اختــالل ناگهانــی گفتار و دشــواری در پيــدا کــردن واژه های 

مناســب و يا حتی ناتوانی در درك گفته های ديگران می شــود. 
اختــالل در راه رفتــن کــه ناشــی از ســرگيجه ناگهانــی، از دســت دادن تعــادل و از دســت دادن 

هماهنگی اســت. 
ــود.  ــم می ش ــر دو چش ــا ه ــک ي ــی در ي ــکل در بيناي ــب مش ــه موج ــد ک ــی دي ــاری ناگهان ت

ــود. ــد می ش ــی دي ــدن کل ــا تيره ش ــی ي ــار دوبين ــرد دچ ــز ف ــی ني گاه
ســردرد غيرعــادی و شــديد کــه شــبيه بــه يــک ضربــه ناگهانــی اســت و گاهــی بــا ســرگيجه 

و حالــت تهــوع همراه اســت.
پنج عالمت ديگر وجود دارد که در خانم ها شايع تر است. اين عالئم عبارتند از:

احساس خستگی ناگهانی 
افتادن يا تشنج ناگهانی 

تشديد ناگهانی ضربان قلب 
بروز درد ناگهانی در قفسه سينه

تنگی نفس به طور ناگهانی و يا سکسکه 
ســکته یــک اورژانــس پزشــکی اســت و بــرای متوقــف کــردن آســیب های احتمالــی بــه 
مغــز بیمــار، فقــط ســه ســاعت فرصــت وجــود دارد. بنابرایــن هــر نــوع نشــانه و عامتــی 

صــرف نظــر از کوچــک بــودن آن، بایــد فــوراً مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
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ــزی  ــکته مغ ــرای س ــان ب ــن درم       امیدوارکننده تری
ایســکمیک )ناشــی از کاهــش خون رســانی( داروی 
ترومبولیتیــک یــا تجزیــه کننــده لختــه خــون موســوم به  
ــده پاســمینوژن بافتــی( تنهــا دارویــی  tpA )فعــال کنن
ــه  ــزی را ب ــز در ســکته های مغ اســت کــه مجــوز تجوی
عنــوان تجزیه کننــده لختــه خــون دریافــت نمــوده اســت. 
ــیله  ــزی بوس ــام ســکته های مغ در حــدود 80 درصــد تم
ــون را از  ــه خ ــوند و tpA لخت ــاد می ش ــون ایج ــه خ لخت
ــه  ــز را ب ــمت مغ ــه س ــون ب ــان خ ــرد و جری ــن می ب بی
ــدی  ــور بهره من ــه منظ ــی آورد. ب ــی در م ــت طبیع حال
ــز  ــون مغ ــان خ ــای جری ــی احی ــده )یعن ــر فای از حداکث
ــن دارو  ــتر(، ای ــیب بیش ــروز آس ــری از ب ــرای جلوگی ب
بایــد ظــرف مــدت ســه ســاعت پــس از شــروع عایــم 
ســکته مغــزی مصــرف شــود. بــرای مصــرف ایــن دارو 
در محــدوده زمانــی مذکــور، بایــد خیلــی ســریع عایــم 
ــا  ــرد مبت ــده و ف ــخیص داده ش ــار تش ــی در بیم بالین
ــتان  ــده و در بیمارس ــرده ش ــتان ب ــه بیمارس ــه ب بافاصل

نیــز پزشــکان نــوع ســکته مغــزی او را ســریع تشــخیص 
ــد  ــا 5 درص ــدود 3 ت ــا ح ــر تنه ــال حاض ــد. در ح دهن
ــتان  ــه بیمارس ــع ب ــه موق ــزی ب ــکته مغ ــه س ــان ب مبتای
ــا  ــرف tpA در آنه ــه مص ــوند، بطوریک ــانده می ش رس

امکان پذیــر می باشــد.
ــزی  ــکته مغ ــه س ــا ب ــه مبت ــرادی ک ــتر اف        در بیش
ــده اند،  ــانی( ش ــش خون رس ــی از کاه ــکمیک )ناش ایس
ــع  ــل قط ــه طورکام ــز ب ــمت مغ ــه س ــون ب ــان خ جری
ــود  ــث می ش ــانی باع ــزان خون رس ــود.کاهش می نمی ش
کــه فعالیــت یــک ناحیــه هســته ای )مرکــزی( در بافــت 
مغــز متوقــف شــود و عایــم بالینــی ظاهــر شــوند. امــا 
ــه منطقــه  تعــداد بســیار بیشــتری از ســلول ها )موســوم ب
ســایه روشــن ایســکمیک( در اطــراف ایــن هســته وارد 
ــلول ها آســیب  ــن س ــد ای ــر چن ــوند ه ــی می ش ــاز تنبل ف
دیده انــد ولــی هنــوز بــه طورکامــل نابــود نشــده اند ایــن 
ــا چندیــن ســاعت می تواننــد در ایــن حالــت  ســلول ها ت
زنــده بماننــد. مصــرف بــه موقــع tpA  برگشــت جریــان 

ــازد. ــلول ها را میســر می س ــن س ــه ای ــون ب خ
      اســتفاده از tpA الزامــا در تمــام قربانیــان ســکته مغزی 
بویــژه در مبتایــان بــه ســکته مغــزی هموراژیک )ناشــی 
ــث  ــن، tpA باع ــت. همچنی ــب نیس ــزی( مناس از خونری
ایجــاد خطــر خونریــزی در مغــز برخــی از افراد می شــود. 
هــم اکنــون پزشــکان بــه دنبــال راه هایــی برای تشــخیص 
ــند  ــی می باش ــای خون ــق آزمایش ه ــراد از طری ــن اف ای
تــا اســتفاده از tpA را ایمن تــر نماینــد. بطورکلــی، 
ــه  ــا ب ــا مبت ــده ی ــای خونریزی کنن ــرد دارای زخم ه ف
ــز  ــرای تجوی ــبی ب ــرد مناس ــاال، ف ــیار ب ــارخون بس فش
ایــن نــوع درمــان نمی باشــد. امــا مزایــای بالقــوه 
ــای  ــتر از زیان ه ــی بیش ــراد خیل ــیاری از اف tpA در بس
 ، tpAــودن ــترس ب ــا در دس ــد. ب ــی آن می باش احتمال
ــم ســکته مغــزی  ــه عای ــون واکنــش ســریع ب هــم اکن
و انتقــال هــر چــه زودتــر فــرد بیمــار بــه بیمارســتان از 

اهمیــت بســیاری برخــوردار شــده اســت.
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Post-traumatic Stress Disorderاختالل استرسي پس از حادثه یا
فریبا رزم آهنگ سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

ــه  ــا ممکــن اســت دچــار حادث ــرو شــود. م ــا حــوادث طاقــت فرســا، ترســناک، و خــارج از کنتــرل روب      در زندگــي روزمــره، هرکســي ممکــن اســت ب
رانندگــي شــویم یــا شــاهد یــک حادثــه دردنــاک باشــیم. پلیــس، آتــش نشــانها وکارکنــان آمبوالنــس هــا بــا احتمــال بیشــتري بــا چنیــن حوادثــي روبــرو مــي 
گردنــد. آنهــا اغلــب مجبورنــد بــا حــوادث ترســناک مقابلــه کننــد. ســربازان ممکــن اســت هــدف تیــر یــا انفجــار قــرار گیرنــد و یــا شــاهد کشــته و مجــروح 
شــدن دوستانشــان باشــند. اغلــب مــردم، بعــد از مدتــي بــدون هیــچ کمکــي بــا آن کنــار مــي آینــد. اگــر چــه در بعضــي افــراد تجربیــات تلــخ، واکنشــي را 
ایجــاد مــي کنــد کــه ممکــن اســت بــراي ماههــا یــا ســالها طــول بکشــد. مــا ایــن واکنــش را اختــال استرســي پــس از حادثــه یــا بــه اختصــار )PTSD( مــي 

نامیم.   چگونه )PTSD(شروع مي گردد؟
ــم، PTSDمــي توانــد پــس از هــر حادثــه تلخــي آغــاز گــردد.  ــي کنی ــر م ــاس خط ــا در آن احس ــه م ــد ک ــه اي میباش ــخ، حادث ــه تل ــک حادث ی

ــاهد  ــا ش ــت ی ــد اس ــرض تهدی ــان در مع ــي م مــردن و یــا مجــروح شــدن دیگــران باشــیم. بعضــي از نمونــه هــاي بــارز حــوادث زندگ
تلخ شامل موارد زیر مي باشد:

هــاي نظامــي/ تجاوزهــاي شــدید شــخصي )ماننــد: تجــاوز جنســي، حملــه    حــوادث شــدید جــاده اي/ درگیــري 
ــه شــدن /حمــات تروریســتي/ اســیر فیزیکــي، ســوء اســتفاده، دزدي،  ــه گــروگان گرفت ــري(/ ب زور گی

بودن/حــوادث  ــاج جنگــي  ــاي الع ــاري ه ــتن بیم ــت بشر/داش ــل دس ــا حاص ــي ی ــوار طبیع ناگ
ــوادث  ــنیدن ح ــي ش غیــر منتظــره و یــا مــرگ ناگهانــي یــک دوســت و یــا فامیــل مــي توانــد حت

اغازگر PTSD باشد
  PTSDشروع مي گردد؟چــه و قــت
 PTSD ــد. عائـــــم  ــد بعــد از یــک تاخیــر چنــد هفتــه اي و یــا چنــد ماهــه شــروع گردن مــي توان
در  معمــواًل  طــی 6 مــاه پــس از حادثــه ناگــوار ظاهــر میگردنــد.آنهــا 
ــده  ــوع عم ــه ن عائم دیگر هم وجود دارند : س
کابوس:1- فــاش بــک و 
طــور مــداوم پیــش چشــم تــان تکــرار مــي شــود. ایــن ممکــن اســت بصــورت فــاش        آن حادثــه بــه 
و یــا کابــوس در خــواب باشــد. آنهــا ممکــن اســت آنچنــان واقعــي بنظــر برســند کــه بــک در طــي روز 
احســاس  ــن خــود شــما  ــما آن را در ذه ــادن اســت. ش ــاق افت ــال اتف ــه در ح ــًا آن حادث ــد واقع کنی
ــا  ــد ام ــي بینی ممکــن اســت احساســات )تــرس، تعریــق( و یــا حــواس فیزیکــي )اعــم از شــنوایي، م
درد(  ــد.بویایــي،  ــاس کنی ــاره احس ــود را دوب ــاده ب ــاق افت ــه اتف ک

و بي تفاوتي:2- دوري گزینــي 
ــردن  ــده ک ــاره زن ــن ممکــن اســت    دوب ــا برای ــده باشــد بن خاطــرات ممکــن اســت بســیار افســرده کنن

ــي  ــا ب ــه آنه ــد ب ــما بخواهی توجهــي کنیــد مثــا شــما خودتــان را بــا ســرگرمي، زیــاد کار کــردن، یــا حــل کــردن جــدول ش
ــد.  ــا معمــا مشــغول مــي کنی و ی

3- در حالــت گارد بســر بــردن)On guard(:     شــما ممکــن اســت همیشــه در حالــت آمــاده بــاش بســر ببریــد گویــي کــه منتظــر خطــر مــي باشــید. شــما 
نمــي توانیــد احســاس آرامــش کنیــد. احســاس اضطــراب داریــد و بســختي بخــواب فــرو مــي رویــد. 
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PTSD  آیــا هر کســي بعــد از یــک حادثــه دچــار

ــردد؟ مي گ
خیــر. امــا تقریبــًا هــر کســي عایــم PTSD را در طــي 

ــما کمــک  ــه ش ــن ب ــرد. ای ــد ک ــه خواه ــاه اول تجرب م
خواهــد کــرد کــه بــه پیــش برویــد همچنیــن باعــث فهــم 

آن تجربیــات تلــخ مــي گــردد.
چگونه مي توانيم به خودمان کمک کنيم ؟

باید ها :
- ســعي کنیــد زندگــي را تــا حــد امــکان بــه حالــت نرمــال بــر 

گردانیــد .
- به زندگي روزمره تان بازگردید .

- دربــاره اتفاقــي کــه افتــاده اســت بــا کســي کــه اعتمــاد داریــد صحبــت 
کنیــد .

- تمرینات آرامبخش را انجام دهید .
- به سر کار بر گردید .

- بصورت منظم بخورید و ورزش کنید .
- به محلي که آن حادثه اتفاق افتاده است ،برگردید.

- لحظاتي را با خانواده و دوستان صرف کنید .
- با احتیاط رانندگي کنید زیرا ممکن است تمرکزتان ضعیف باشد .

ــال  ــا احتم ــات ب ــن لحظ ــوادث در ای ــید – ح ــاط باش ــي محت ــورت کل - بص
ــد . ــي افتن ــاق م ــتري اتف بیش

- با دکترتان صحبت کنید .
- انتظار بهبود داشته باشید .

نبایدها :
- خودتــان را بخاطــر PTSD  مامــت نکنیــد. عائــم PTSD  نشــانگر ضعــف 
شــما نیســت. ایــن عائــم، عائــم طبیعــي در افــراد طبیعــي بــه حــوادث تلــخ 

مــي باشــند.
- احساســاتتان را در خودتــان نگــه نداریــد. اگــر دچــار PTSD  شــدید آنهــا 
را در خودتــان نگــه نداریــد چــرا کــه درمــان معمــواًل بســیار موفقیــت آمیــز 

اســت .

درمــان :
همانطـــور که PTSD دو 

دو وجـــــه  دارد،  شناســي  روان  و  جســماني 
روان شــــناسي هــم بــراي PTSD  وجود دارد.درمــان جســــــماني و 

روان درماني :
       همــه روان درمانــي هــاي موثــر در PTSD ، بــر روي آن حادثــه نــا گوار 
ــر روي زندگــي  ــه ب ــد تمرکــز مــي کننــد ن ــم را ایجــاد کــرده ان کــه عائ
گذشــته تــان. شــما نمــي توانیــد آنچــه را اتفــاق افتــاده اســت تغییردهیــد و یا 
فرامــوش کنیــد امــا شــما مــي توانیــد یــاد بگیریــد طــور دیگــري دربــاره آن، 
دربــاره جهــان و دربــاره زندگــي تــان فکــر کنیــد. شــما بایــد قــادر باشــید 
ــدون  ــه ممکــن اســت ب ــي ک ــا آنجای ــاده اســت ت ــاق افت ــه اتف ــه را ک آنچ
ــد. ایــن درمــان  ــه خاطــر آوری اینکــه دچــار وحشــت و اضطــراب شــوید ب
هــا بــه شــما کمــک مــي کنــد تــا حــوادث ناگــواري کــه داشــته ایــد را بــه 
زبــان آوریــد. بوســیله بــه یــاد آوردن حادثــه، غلبــه کــردن بــه آن و برخــورد 
ــامل زدودن  ــه ش ــي اش را ک ــد کار طبیع ــي توان ــان م ــا آن ذهنت ــول ب معق

خاطــرات گذشــته و پرداختــن بــه کارهــاي دیگــر اســت را انجــام دهــد.
       اگــر شــما بتوانیــد دوبــاره احســاس امنیــت داشــته باشــید و احساســاتتان 
ــدن از آن خاطــرات  ــه دوري گزی ــادي ب ــاج زی ــد، شــما احتی ــرل کنی را کنت
ــته  ــرات گذش ــاره خاط ــد دوب ــي توانی ــما م ــع، ش ــد. در واق ــوار را نداری ناگ
ــا  ــا آنه ــه ب ــد در رابط ــي توانی ــن م ــد و بنابرای ــرل در آوری ــه کنت ــان را ب ت

تنهــا وقتــي فکــر کنیــد کــه شــما مــي خواهیــد، 
نــه آنکــه آنهــا بــه صــورت خــود بــه خــود بــه 

ذهنتــان هجــوم آورنــد .
        همــه ایــن درمانهــا، بایــد بــه وســیله متخصص 
درمــان PTSD  انجــام گــردد. جلســات بایــد یــک 
ــوند  ــل هفتگــي برگزارش متخصــص بصــورت حداق
ــه طــول بکشــد. اگــر چــه  ــه مــدت 12-8 هفت ــد ب و بای
جلســات حــدود 1 ســاعت طــول مــي کشــند، امــا ممکــن اســت 

تــا 90 دقیقــه هــم طــول بکشــند .
ــي  ــاري )Cognitive behavior therapy-CBT( راه ــناختي رفت ــان ش درم
ــاره  ــري درب ــه دیگ ــه گون ــا ب ــد ت ــي کن ــک م ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک اس
خاطــرات نــا مطلوبتــان فکــر کنیــد. بنابرایــن آنهــا کمتــر اســترس زا میشــوند 

ــد .  و بیشــتر قابــل کنتــرل مــي گردن
درمان دارویي :

 SSRI - Selective serotonin reuptake افســردگي  قرصهــاي ضــد 
ــوند. ــي ش ــم PTSD م ــدت عائ ــش ش ــث کاه ــم باع inhibitors ه

درمانهاي متمرکز بر جسم :
ــرل اضطــراب ناشــي از PTSD مــي گــردد.  ــن درمانهــا باعــث کنت        ای
آنهــا همچنیــن باعــث کاهــش حالــت درگارد بــودن )On guard( میگردنــد. 
ایــن درمانهــا شــامل فیزیوتراپــي و اســتئوپاتي اســت امــا درمانهــاي مکملــي 
نظیــر ماســاژ، طــب ســوزني، رفلکســولوژي، یــوگا، مدیتیشــن و تــاي چــي 

)Tai chi( را نیــز شــامل میشــود .
اثربخشی بخشي درمان:

       در حــال حاضــر ،شــواهدي وجــوددارد کــه نشــــــــــان مــي دهــد  
 Eye movement desensitization and reprocessing-EDMR
، روان درمانــي ، درمــان شــناختي- رفتــاري )CBT( و داروهــاي ضــد 
افســردگي همگــي درمانهــاي موثــري هســتند .اطاعــات کافــي کــه نشــانگر 

ــدارد. ــر دیگــري باشــد وجــود ن ــن روشــها ب ــري یکــي از ای برت
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سندرم دیسترس تنفسي بالغین ARDS و مراقبت های پرستاری
فریبا رزم آهنگ سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

:ARDS عوامل خطرسازدر
 ایــن ســوال کــه چــرا یــک فــرد بــا بیمــاري حــاد دچــار 
ــوي  ــن تابل ــا همی ــري ب ــي دیگ ــده ول ــکل ش ــن مش ای
بالینــي دچــارARDS نمــي شــود هنــوز کامــًا مشــخص 
ــه  ــازی  مطــرح شــده کــه ب ــل خطرس ــي عوام نیســت ول

ــي باشــد: شــرح زیرم
1-تروما: شوک هیپوولمیک، تروماي فقسه سینه، له شدگی 

بافت ریه یا قلب، آمبولي چربي، تروماي خارج از قفسه سینه 
)بخصوص ضربه مغزي(، سوختگي شدید

CL;N2O;NH3 ،2-تنفس گازهاي سمي: دودها
3-آسپیراسیون مایع: بخصوص بلع سالیسیاتها، باربیتوراتها و 

غرق شدگي 
4-اختاالت هماتولوژیک:DIC، ترانسفوزیو ن متعدد خون 

5-عفونتها 
6-اختاالت متابولیک: پانکراتیت، اورمي،کتواسیدوزدیابتي، 

اکامپسي 
7-شوک: هموراژیک ،سپتیک ،کاردیوژنیک ،آنافیاکتیک 

8-مسمومیت دارویي: بخصوص مصرف بیش ازاندازه هروئین 

پاتوفيزيولوژي :
ــن  ــه پروتئی ــي نســبت ب ــي تلیال ــه طبیعــي، غشــاء اپ  دریــک ری
و مایــع غیرقابــل نفــوذ اســت. ســورفاکتانت  نوعــی لیپوپروتئیــن 
اســت کــه توســط پنوموســیتهاي تیــپ II ســاخته مــي شــود و از 
کشــش ســطحي  آلوئولهــا مــي کاهــد و شــانس کاپــس آلوئولــي 
راکــم مــي کنــد. ســاخت طبیعــي و ترشــح ســورفکتانت توســط 
فعالیــت تنفســي، حجــم جــاري کافــي و هایپرونتیاســیون متنــاوب 
ــر  ــاي زی ــي از بیماریه ــه یک ــي ک ــود. در زمان ــي ش ــک م تحری
ــار  ــدید فش ــش ش ــدید، کاه ــاي ش ــه ه ــا ضرب ــوک ی ــد: ش مانن
ــي  ــرال، پنومون ــال و وی ــي باکتری ــمي، پنومون ــپتي س ــون، س خ
ــي  ــدر، آمبول ــواد مخ ــاد م ــدي زی ــق وری ــیون، تزری آسپیراس
چربــي، پانکراتیــت و عفونتهــاي شــدید  اتفــاق مــي افتــد، آســیب 
ــري  ــش نفوذپذی ــوي موجــب افزای ــاي ری ــوم مویرگه ــه اندوتلی ب
آنهــا شــده و در نتیجــه ادم، خونریــزي آلوئولــي و نســج بینابینــي 
ــه  ــه در نتیج ــن رفت ــوي از بی ــورفاکتانت ری ــاده و س ــاق افت اتف
آتلکتــازي وســیع آلوئولهــا و ســرانجام پیدایــش شــنت راســت بــه 
ــي ایجادشــده و ظرفیــت ذخیــره  چــپ در نتیجــه کاپــس آلوئول

ــد . هــواي ریــه کاهــش مــي یاب

ــا تنگــي نفــس و هیپوکســي شــدید مقــاوم بــه   ایــن شــکل از نارســایي حــاد تنفســي کــه ب
ــي  ــترمویرگی – آلوئول ــیع بس ــات وس ــت ضایع ــود و بعل ــي ش ــخص م ــي مش ــیژن درمان اکس
ــد.    ــي نامن ــاARDS م ــن ی ــندرم دیســترس تنفســي بالغی ــود را س ــي ش ــاد م ــه ایج ــت ری باف
ARDS اغلــب کشــنده بــوده بــا تنگــی نفــس شــدید، هیپوکســمي و انفیلتراســیون منتشــر دو 

طرفــه ریــوی همــراه اســت.
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 :ARDS مراحل   
ــت:  ــه اس ــه مرحل ــژي ARDS داراي س ــر پاتوفیزیولو        از نظ
ــو و  ــم یاپرولیفراتی ــه ترمی ــو، مرحل ــا اگزوداتی ــیب ی ــه آس مرحل

ــک  ــه فیبروتی مرحل
ــا  ــه  24 ت ــن مرحل ــو: ای ــا اگزوداتی ــیب ی ــه آس ــف( مرحل ال
ــود و  ــي ش ــاد م ــیب ایج ــد از آس ــا 7 روز بع ــاعت و گاه ت 48س
ــا اختــال درعمــل ســلولهاي اندوتلیــال مویرگــی مشــخص مــي  ب
شــود. تظاهــرات بالینــي در مرحلــه آســیب، شــامل ادم بینابینــي و 
ــاي  ــه، راله ــازي اســت. درســمع ری ــي و بروزآتلکت داخــل آلوئول
خفیــف در ســرتا ســر ریــه شــنیده مــي شــود، امــا هنــوز عکــس 

ــي اســت . ــه طبیع ری
ب(مرحلــه ترمیــم یاپرولیفراتیــو : در ایــن مرحلــه کــه یک تا ســه 
هفتــه بعــد از بــروز آســیب ایجــاد مــي شــود نفــوذ اریتروســیتها 
ــیون  ــي و پرولیفراس ــان بافت ــه داخــل فضــاي می ــتها ب و فیبروباس
ــروز  ــه فیب ــر ب ــه منج ــد ک ــي افت ــاق م ــپ  II اتف ــلولهاي تی س
ــال  ــث اخت ــت باع ــن ضخام ــود. ای ــي ش ــي م ــن بافت ــاي بی فض
 po2ــه و ــش یافت ــه PCO2 افزای ــده و درنتیج ــادل CO2 ش در تب
بشــدت کاهــش  مــي یابــد. عائــم بالینــي در ایــن مرحلــه شــامل 
تاکــي پنــه و دیــس پنــه شــدید اســت. درســمع ریــه رال مرطــوب 
ــاهد  ــه ش ــي ری ــود و درگراف ــي ش ــنیده م ــه ش ــر ری ــرتا س در س

ــود. ــم ب ــه خواهی انفیلتراســیون منتشــر ری
ــد از  ــه بع ــا چهارهفت ــه ت ــه س ــن مرحل ــک: ای ــه فیبروتی ج( مرحل
ــت  ــط باف ــه توس ــه ری ــن مرحل ــود. در ای ــي ش ــاد م ــیب ایج آس
ــه،  ــدن ری ــروزه ش ــا فیب ــده، ب ــازي ش ــک و کاژن بازس فیبروتی
ــار  ــار دچ ــه و بیم ــش یافت ــدت کاه ــوي بش ــای ری ــت ه ظرفی
 Pao2 ــت ــدید و اف ــي ش ــوي و هایپرکاپن ــدید ری هیپرتانســیون ش
بــه زیــر 35میلــي متــر جیــوه مــي رســد. بیمــار عائــم نارســایي 
ــي  ــان م ــود نش ــیدوزمتابولیک از خ ــا اس ــراه ب ــي هم ــاد تنفس ح

ــد . ده
عالئم :

الــف( یافتــه هــاي ذهنــي : احســاس ناتوانــي تنفســي و ولــع هــوا 
و افزایــش زور تنفــس

ــپس  ــده و س ــده ش ــه دی ــدا تاکــي پن ــي: ابت ــاي عین ــه ه ب( یافت
کاهــش تعــداد تنفــس، وجــودرال، دیــس پنــه، ســرفه و ســیانوز 
بســتر ناخنهــا، افزایــش کار تنفســي، همــراه بــا فــرو رفتگــي بیــن 

ــده مــي شــود. ــده اي دی دن
 ABG   Arteriole blood gas :ج(یافتــه هــاي آزمایشــگاهي
ــي  ــده هایپوکس ــان دهن ــریال نش ــریانی  س ــون ش ــای خ گازه
ــت. در  ــم اس ــایر عائ ــل از س ــي )55mmhg<Pao2( قب ناگهان
شــروع مرحلــه نارســایي تنفســي، بیماردچارهایپوکســي، هایپوکاپني 
و اســیدوز اســت امــا بــا پیشــرفت بیمــاري هیپوکاپنــي تبدیــل بــه 

ــي شــود. ــر م ــز شــدید ت ــي شــده و اســیدوز نی هایپرکاپن
د(یافتــه هــاي رادیولوژیکــي: خطــوط برونشــها و عــروق ضخیــم و 

تــار مــي شــود و انفیلتراســیون ریــوي نیــز دیــده مــي شــود.
ــي،  ــوي: حجــم جــاري، ظرفیــت حیات ــه هــاي عملکــرد ری ه(یافت
حجــم تنفــس دقیقــه اي و ظرفیــت باقیمانــده عملــي کاهــش مــي 

یابــد.
و(یافتــه هــاي بالینــي: کاهــش بــرون ده قلبــي، لتــارژي، ناآرامــي، 
ــن  ــده ادراري، باالرفت ــش برون ــیون، کاه ــکاردي، هایپوتانس تاکی
فشــار    pcwp - Pulmonary capilary wedge pressure

ــوی ــریان ری ــی ش انتهائ
ــه،  ــرس از صدم ــراب، ت ــي: اضط ــي و روان ــاي عصب ــه ه ز( یافت
ــه  ــال ب ــل اتص ــاط بدلی ــراري ارتب ــي برق ــدم توانای ــي از ع ناراحت

ــور ــرل ونتیات ــدن از کنت ــارج ش ــرس از خ ــور، ت ونتیات
برنامه مراقبت پرستاري :

ــري.  ــادالت گازي کاپیل ــال در تب ــتاري 1: اخت ــخیص پرس -تش
  ABGــوي و ــاي ری ــدن صداه ــاک ش ــار: پ ــورد انتظ ــد م برآین

ــي  طبیع
-اقدامات پرستاري : 

1-سمع ریه ها از نظر وجود رال مرطوب وصداهاي اضافي 
ABG 2-ارزیابي آنالیز

فشــار    PAP )Pulmonary alveoral pressure3-بررســي
  PCWP,)آلوئولــی ریــوی

 4-مشاهده تغییر هوشیاري
ــت  ــی فعالی ــودار الکتریک ــرل )Electro cardio gram نم 5-کنت

قلــب( ECG ودیــس ریتمــي هــاي قلبــي 
مداخــات : تجویزاکســیژن طبــق دســتور، حفــظ تهویــه مکانیکــي 
   Positive end expiration pressure  درصــورت نیــاز )بــا

)PEEP -  ــی ــای بازدم ــت انته ــار مثب فش
هــاي  کننــده  بلــوک  ســداتیوها،  دیورتیکهــا،  تجویــز 
ــه  ــي ب ــتور، دادن وضعیت ــق دس ــتروئیدها طب ــکوالر، اس نورورماس

نمایــد.  فراهــم  را  تبــادالت گازي  بیمارکــه حداکثــر 
ــا  ــه ب ــتاري 2: الگــوي نامناســب تنفســي در رابط -تشــخیص پرس
ــس،  ــداد تنف ــار: تع ــد موردانتظ ــه. برآین ــس ری ــش کمپلیان کاه

ــد . ــي باش ــاري طبیع ــم ج ــس و حج ــم تنف ریت
ــه  ــک ب ــتور، کم ــق دس ــور طب ــم ونتیات ــظ تنظی ــات: حف مداخ
بیمــار جهــت اســتفاده از روشــهاي آرام ســازي، آرام کــردن بیمــار 

ــا آرام بخشــهاي دســتورداده شــده. ب
ــي  ــازي راه هوای ــي در پاکس ــدم توانای ــتاري 3: ع ــخیص پرس -تش
در رابطــه بــا ادم ریــوي و بیــن بافتــي. برآینــد مــورد انتظــار: بــاز 
ــط  ــال، خل ــي، شــنیدن صداهــاي تنفســي نرم ــودن راههــاي هوای ب

رقیــق و روشــن
ــام  ــاز، انج ــورت نی ــار در ص ــرفه بیم ــه س ــک ب ــات: کم -مداخ
عوامــل  تجویــز  نیــاز،  در صــورت  اندوتراکیــال  ساکشــن 
موکولیتیــک طبــق دســتور، دادن پوزیشــني کــه حداکثــر تبــادالت 
گازي را فراهــم ســازد، تغییــر پوزیشــن پهلــو بــه پهلو هر2ســاعت، 
انجــام فیزیوتراپــي تنفســي، تأمیــن مایعــات کافــی و پیشــگیری از 

ــی، دهانشــویه  کــم آب
-تشــخیص پرســتاري 4: تغییــر در تغذیــه کمتــر از نیــاز بــدن در 
ــرون  ــه هایپوکســي،کاهش ب ــه ب ــي ثانوی ــا جــذب ناکاف ــه ب رابط

دهــي قلبــي، خســتگي .
-برآینــد مــورد انتظــار: بیمارتغذیــه مناســب وکافــي داشــته، عائــم 

کاهــش وزن را نداشــته باشــد.
ــن هفتگــي  ــي، توزی ــات: بررســي عــادات و نیازهــاي غذای -اقدام
ــمع  ــیون، س ــگیري از آسپیراس ــکان، پیش ــورت ام ــار درص بیم
صداهــاي روده اي، انــدازه گیــري جــذب و دفــع مایعــات، کنتــرل 
ــت  ــي تورگورپوس ــرم، بررس ــیتهاي س ــن و لنفوس ــزان آلبومی می

ــا کمــک  -مداخــات: تنظیــم و تأمیــن نیازهــاي غذایــي بیمــار ب
ــاي  ــذي ه ــن، ریزمغ ــات، پروتئی ــن مایع ــه، تأمی ــناس تغذی کارش
TPN ــي، انجــام ــم غذای ــي ســازي رژی ــاز، ویتامینهــا و غن موردنی

ــزوم  در صــورت ل
ــه  ــتفاده از تهوی ــي، اس ــرس ازخفگ ــتاري 5: ت ــخیص پرس -تش
ــراي  ــي ب ــي و ناتوان ــش آگه ــان از پی ــدم اطمین ــي، ع مکانیک

ــي  ــاط کام ــراري ارتب برق
-مداخــات: ارزیابــي منابــع تــرس، بررســي میــزان درک و 
ــه بیمــار در  توقعــات بیمــار از محیــط اطــراف و توضیــح ســاده ب
ــود در  ــایل موج ــژه و وس ــش وی ــاي بخ ــاري، مراقبته ــورد بیم م
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پیشگیری از سرطان ، اصول و شیوه های کلی 
خدیجه حسین زاده کارشناس مسئول نظارت بر درمان  - معاونت درمان

سرطان قابل پیشگیري و درمان است ؛ با خودمراقبتي و امید
اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

1.. از مصرف دخانیات پرهیز کنید.
 اســتفاده از هــر یــک از فــرآورده هــای توتــون ماننــد ســیگار، پیــپ 
ــه،  ــه ری ــرطان از جمل ــواع س ــاک اســت و موجــب ان ــان خطرن و قلی
ــه رحــم مــی شــود. حتــی جویــدن توتــون نیــز  ــه، کلیــه و دهان مثان
خطرنــاک اســت و احتمــال ســرطان هــای دهــان و لوزالمعــده را زیــاد 

مــی کنــد.
 حتــي اگــر ســیگار هــم نمیکشــید، از نشســتن در جاهایــي کــه افــراد 

دیگــری ســیگار میکشــند خــودداري نماییــد.
ــم  ــن تصمی  اگــر ســیگار مــی کشــید، تــرک ســیگار شــاید مهمتری
ــای  ــاعت ه ــان س ــیگار از هم ــرک س ــار ت ــد. آث ــان باش ــی ت زندگ

ــی شــود. ــرک آشــکار م ــه ت اولی
 هــر چــه زودتــر ســیگار را تــرک کنیــد، ســود بیشــتری مــی بریــد 
و هرچــه زمــان بیشــتری ســپری شــود، مزایــای حاصــل از آن افزایــش 

. بد مییا
 2. فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

ــی چــون پســتان و روده  ــی منظــم احتمــال ســرطان های  فعالیــت بدن
ــزرگ را کاهــش مــی دهــد. ب

  مطلــوب ایــن اســت کــه هفتــه ای 150 دقیقــه ورزش کنیــد یــا 75 
دقیقــه ورزش متوســط انجــام دهیــد.

  اگــر بخواهیــم ســاده بگوییــم بهتــر اســت روزانــه 30 دقیقــه ورزش 
کنیــد بــه طــوری کــه ضربــان قلــب شــما بــاال بــرود و در کنــار آن 

تمریــن هایــی بــرای تقویــت عضــات داشــته باشــید.
  اگــر نمــی توانیــد بــه انــدازه مطلــوب ورزش کنیــد، مطمئــن باشــید 
کــه حتــی چنــد دقیقــه ورزش کــردن بهتــر از ورزش نکردن اســت. از 
نشســتن طوالنــی مــدت از جملــه بــرای تماشــای تلویزیــون بپرهیزیــد.

 3. وزن خود را در حالت ايده آل نگه داريد.
 وزن بــاال احتمــال انــواع ســرطان بــه خصــوص پســتان، پروســتات و 

روده بــزرگ را افزایــش مــی دهــد.
ــد رابطــه  ــه هنــگام تول ــودن وزن ب ــاال ب  توجــه داشــته باشــید کــه ب
مختصــری بــا خطــر ســرطان دارد امــا افزایــش وزن در دوران 
بزرگســالی در تمــام مــوارد بــا افزایــش خطــر ســرطان مرتبــط اســت.
 از کاهــش و افزایــش وزن مکــرر بپرهیزیــد چــون اندکــی بــر خطــر 

ســرطان تأثیــر دارد. 
ــاي  ــم ه ــد و از رژی ــم کنی ــته ای را ک ــي نشاس ــواد غذای  مصــرف م
غذایــی کــه از نظــر میــوه جــات و ســبزي جــات تــازه غنــي هســتند، 

اســتفاده کنیــد.
 از نوشــیدنی هــای شــکردار پرهیــز کنیــد و ایــن نوشــیدنی هــا را بــا 

آب جایگزیــن کنیــد.
ــه انــدازه مناســب غــذا بخوریــد. ســعي کنیــد وعــده هــاي اصلــي   ب
غــذا حــذف نگــردد، زیــرا در ایــن صــورت ناچــار بــه ریــزه خــواري 

خواهیــد شــد.
ــترس و  ــت اس ــد. در حال ــرف کنی ــش ص ــال آرام ــذا را در کم  غ

ــد. ــذا نخوری ــراب غ اضط
 4. تغذيه سالم داشته باشيد.

ــي  ــا حــد امــکان فاقــد چربیهــاي حیوان  از غذاهــاي کــم چــرب و ت
اســتفاده کنیــد.

 روزانه 5 وعده از سبزي ها و میوه ها استفاده کنید.
ــز و  ــز، آب پ ــی، بخارپ ــد کباب ــت مانن ــح پخ ــای صحی  از روش ه
پخــت مایــم در حــرارت کــم اســتفاده کنیــد. غذاهــای نیــم ســوخته 
و ســوخته )کبــاب، جوجــه کبــاب، تــه دیــگ، ســیب زمینــی و پیــاز 

ــد. داغ ســوخته( را مصــرف نکنی
ــا  ــده ی ــده، نمــک سودش ــای دودی ش ــواع گوشــت ه  از مصــرف ان
فــرآوری شــده بــا مــواد شــیمیایی و نگــه دارنــده ماننــد سوســیس و 

ــد. ــاس و کنســرو بپرهیزی کالب
 مصرف قند و شکر  را کاهش دهید.

ــرای طعــم دار کــردن غــذا از  ــد و ب  مصــرف نمــک را محــدود کنی
ــد. ــه و چاشــنی گیاهــی اســتفاده کنی ادوی

ــزان  ــه می ــر چ ــد. ه ــز نمایی ــي پرهی ــروبات الکل ــرف مش  از مص
مصــرف الــکل بیشــتر و طــول دوره آن طوالنــی تــر باشــد، احتمــال 

ــد. ــی یاب ــش م ــرطان افزای س
 5. خود را در برابر عفونت ها محافظت کنيد.

ــت HBV( B ( الزم  ــروس هپاتی ــه وی ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش  ب
اســت بــه خصــوص افــراد پرخطــر واکســن بزننــد ماننــد کســانی کــه 
بــا فــرآورد ههــای خونــی ســر و کار دارنــد و یــا رفتارهــای جنســی 

پرخطــر دارنــد.
 بــرای آمیــزش جنســی از وســایل یــا مــواد محافظــت کننــده، اســتفاده 
کنیــد تــا بــه ویــروس پاپیلــوم انســانی) HPV ( و ســرطان های ناشــی 

از آن ماننــد ســرطان دهــان، دهانــه رحــم و مقعــد مبتــا نشــوید.
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6. از پوست خود محافظت کنيد.
 ســعی کنیــد در معــرض نــور شــدید آفتــاب قــرار نگیریــد بــه خصوص 
از ســاعت 10 صبــح تــا 4 عصــر. امــا بایــد توجــه کــرد کــه بــه میــزان 
مناســب نــور مایــم خورشــید بــه بــدن برســد چــرا کــه در غیــر ایــن 
صــورت، بــا افزایــش احتمــال کمبــود ویتامیــن D، زمینــه ایجــاد برخــی 

ســرطان هــا فراهــم مــی شــود.
 در صورتــی کــه مجبوریــد در تمــاس طوالنــي مــدت بــا تابــش آفتــاب 
ــي و  ــک آفتاب ــر، عین ــاب گی ــاب، کاه آفت ــرم ضدآفت ــید، از ک باش
پوشــش مناســب مثــل لبــاس ســفید، آســتین دار و یقــه بلنــد اســتفاده 

کنیــد.
 از عینکهــای آفتابــی کــه میــزان جــذب اشــعه فرابنفــش UV آنهــا 99 

تــا 100 درصــد اســت اســتفاده کنیــد.
ــی  ــه دارای طیف ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــیون ضدآفتاب ــا لوس ــرم ی  از ک
گســترده باشــد و فاکتــور محافظتــی آفتــاب )SPF ( آن بطــور متوســط 

ــد. 15 باش
 در نزدیکــی آب، بــرف، و شــن بایــد بیشــتر احتیــاط نمــود زیــرا آنهــا 
اشــعههای مضــر خورشــید را بــاز مــی تاباننــد. اشــعه فرابنفــش خورشــید، 
ــن  ــی رســد. بنابرای ــن م ــه ســطح زمی ــز ب ــری نی ــای اب ــی در روزه حت
توصیــه مــی شــود هــر روز از کــرم ضدآفتــاب اســتفاده کــرده و هــر 
دو ســاعت یکبــار، آن را تجدیــد کنیــد. همچنیــن بعــد از شــنا و تعــرق 

زیــاد نیــز، اســتفاده مجــدد از کــرم ضــد آفتــاب الزم اســت.
 بعــد از تمــاس بــا نــور خورشــید، دوش بگیریــد و عــرق موجــود روي 
پوســت، نمــک، مــواد شــیمیایي و فــرآورد ه هــاي ضدآفتــاب را از تــن 

خــود بشــو ییــد.
ــی  ــدون چرب ــی ب ــوازم آرایش ــد، از ل ــی کنی ــش م ــب آرای ــر مرت  اگ
ــی  ــتی را م ــذ پوس ــرب، مناف ــش چ ــوازم آرای ــرا ل ــد زی ــتفاده کنی اس
ــرم  ــن ک ــوان جایگزی ــچ عن ــه هی ــواد آرایشــی دارای SPF ب ــد. م بندن

ــتند. ــاب نیس ــوص ضدآفت ــای مخص ه
7. در منزل و محيط کار اصول ايمنی را عايت کنيد.

 برخــی از مشــاغل شــامل کشــاورزی، ســم پاشــی، نقاشــی، مبــل ســازی، 
کار در صنایــع آهــن، فــوالد، زغــال ســنگ، الســتیک وکار تولیــد یــا 
ــی  ــش م ــا را افزای ــرطان ه ــی س ــر برخ ــش خط ــن و کف ــر پوتی تعمی

دهنــد.
ــا  ــش ه ــت ک ــذب آف ــد. ج ــا بپرهیزی ــش ه ــت ک ــا آف ــاس ب  از تم
ــد  ــاس بای ــورت تم ــرد. در ص ــی گی ــورت م ــت ص ــتر از راه پوس بیش

ــو داد. ــرعت شستش ــه س ــدن را ب ب
 بــه هنــگام کار بــا حــا لهــا، بایــد مطمئــن شــوید کــه اتــاق کامــًا 
تهویــه مــی شــود. در صــورت امــکان در بیــرون از منــزل کار کنیــد یــا 

پنجــره هــا را بــاز کنیــد.
ــز  ــکان پرهی ــد ام ــا ح ــس ت ــعه ایک ــا اش ــروری ب ــورد غیرض  از برخ

ــد. کنی
 اگــر در محیطــی کار مــی کنیــد کــه در آن در معــرض تراکــم باالیــی 
ــظ  ــک محاف ــد، ماس ــرار داری ــار ق ــرد و غب ــاف و گ ــز، الی از ذرات ری
ــوید  ــن ش ــد و مطمئ ــرار دهی ــود ق ــان خ ــی و ده ــب را روی بین مناس
ــه اســت و  ــرار گرفت ــما ق ــح روی صــورت ش ــرز صحی ــه ط ماســک ب

ــع از دیــد شــما نمــی شــود. مان
ــواد  ــار و م ــرد و غب ــاری از گ ــطوح کاری را ع ــن س ــد ممک ــا ح  ت
ــوب(  ــردن تر)مرط ــز ک ــهای تمی ــد و از روش ــه داری ــیمیایی نگ ش

ــود. ــاد نش ــار ایج ــرد و غب ــا گ ــد ت ــتفاده نمایی اس
ــا  ــور خورشــید ی ــر ن ــدن در براب ــق خوابی ــزه شــدن چــه از طری  از برن

ــرا بنفــش پرهیــز کنیــد. المــپ هــای ف
 داروهــا مــی توانــد پوســت را نســبت بــه آفتــاب حســاس تــر کنــد، 
ــایکلین،  ــواده تتراس ــد خان ــا مانن ــک ه ــی بیوتی ــی آنت ــه: برخ از جمل
ناپروکســن، داروهــای ضــد افســردگی، ضــد پرفشــاری خــون، 

ــت. ــی و دیاب ــای قلب داروه
8. زندگی روانی معنوی سالمی داشته باشيد

 در زندگی اهداف واقع گرایانه داشته باشید.
 از تنــش و اضطــراب پرهیــز کنیــد. اضطــراب سیســتم دفاعــی بــدن را 

تضعیــف مــی کنــد.
ــه  ــردگی ب ــد افس ــی مانن ــاری روان ــم بیم ــودن عای ــورت دارا ب  در ص

ــد. ــه کنی ــک مراجع پزش
 بــه طــور میانگیــن هفــت ســاعت در شــب بخوابیــد. نداشــتن خــواب 
کافــی میــل بــه خــوردن شــیرینی جــات را بــاال و قــدرت دفاعــی بــدن 

را پاییــن مــی بــرد.
 خویشتن را دوست بدارید و به جسم و روان خود احترام بگذارید.

ــه  ــای امیدواران ــاید باوره ــا ش ــادی دارد ام ــای زی ــختی ه ــی س  زندگ
ــر  ــت س ــا را پش ــواری ه ــوان دش ــی ت ــه م ــد ک ــی باش ــه راه یگان

ــت. گذاش
ــش  ــاز و نیای ــود و نم ــا خ ــردن ب ــوت ک ــه خل ــی از روز را ب  دقایق

ــید. ــش برس ــه آرام ــا ب ــد ت بپردازی

ــدوار  ــت او امی ــه رحم ــد و ب ــاد کنی ــت او اعتم ــد و حکم ــه خداون  ب
ــید. باش

 
9. زندگی اجتماعی سالمی داشته باشيد.

 با دیگران با مهربانی و احترام رفتار کنید.
 از رقابت های ناسالم و تنش آفرین بپرهیزید.

 به عقاید دیگران احترام بگذارید و به آنها توهین نکنید.
 دیگران را دوست بدارید و قضاوت زودهنگام نداشته باشید.

همــه آدم هــا، خوبــی هــا و بــدی هایــی دارنــد. آنهــا را همانگونــه کــه 
هســتند، بپذیریــد.

اگــر کســی در حــق شــما بــدی کــرد، خشــم خــود را کنتــرل کنیــد و 
تــاش کنیــد او را ببخشــید.

اگــر بــه موضوعــات از دیــدگاه دیگــران نــگاه کنیــد شــاید خیلــی از 
بــدی هــای دیگــران را راحــت تــر بپذیریــد.

 از خــود و دیگــران توقعــات غیــر واقــع بینانــه نداشــته باشــید تــا باعــث 
رنــج و ناراحتــی شــما نگردد.

ــم  ــان خــود تصمی ــا در پای ــد ام ــا دیگــران مشــورت کنی در زندگــی ب
ــما را  ــات ش ــات و هیجان ــران احساس ــد دیگ ــد. نگذاری ــری کنی گی

ــد. ــت کنن هدای
 

ــه  ــرطان ب ــده س ــدار دهن ــم هش ــودن عالي ــورت دارا ب 10 . در ص
ــد. ــه کني ــک مراجع پزش

 ابتای به سرطان در اقوام درجه یک
 تغییر در خال های پوستی

 زخم های بدون بهبود
 توده در هر جای بدن

 سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی مدت
 اختال بلع یا سوء هاضمه طوالنی

 استفراغ یا سرفه خونی
 اسهال یا یبوست طوالنی

 خونریزی غیر طبیعی ادرار، مدفوع، واژن، نوک پستان
 بی اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل
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فضاي فیزیکي در بخشهاي روانپزشکي
فرید امامی سوپروایزرآموزشی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 

چند نکته مهم در مورد فضاي فیزیکي در بخشهاي روانپزشکي

ــها در  ــي بخش ــاي فیزیک ــم فض ــه میدانی ــه ک همانگون
ــي  ــاي فیزیک ــا فض ــي ب ــکي تفاوتهائ ــز روانپزش مراک
بخشــهاي جســمي دارد کــه مــي تــوان بــه تعــدادي از 

ــل اشــاره نمــود :  ــکات مهــم آن بشــرح ذی ن
روشنايي :

نــور پــردازي بشــکلي باشــد کــه ایجــاد ســایه نکنــد 
چــرا کــه مــي توانــد ایجــاد توهــم نمایــد .
پوشش منابع روشنایي باید از مواد نشکن باشد .

سیســتم بــرق بخــش ســانترال باشــد وکلیــد وپریــز در 
اتاقهــا نباشــد مگــر آنکــه سیســتم بــرق بخشــها مبــٌدل 
DC  ــرق ــه ب ــرق  AVب ــي آنکــه ب ــد یعن ــته باش داش

تبدیــل شــده باشــد.
حمام ها و دستشويي : 

درب حمــام و توالتهــا بــه بیــرون بــاز شــود و از داخــل 
قفــل یــا کلیــدي نداشــته باشــد .

ــده  ــته ش ــوار کار گذاش ــل دی ــت داخ ــي بایس دوش م
ــه باشــد. ــدون لول ــاش ســقفي ب ــا آب پ باشــد ی

دمــاي آب گــرم نبایــد بســیار داغ شــود معمــوال از 57 
درجــه ســانتي گــراد بیشــتر نباشــد.

ســرامیک وکاشــي کــف و دیــوار در قطعــات کوچک 
ــرل  ــب کنت ــدن مرت ــته و تیزش ــر شکس ــوده و از نظ ب
شــود )کوچــک بــودن ســرامیک وکاشــي بــه جهــت 
کمتــر شکســته شــدن آنهــا و پاییــن آمــدن احتمــال 

لیــز خوردگــي مــي باشــد(.
حمام بدون وان باشد.

ــوار  ــه در دی ــکن ک ــه نش ــتي آین ــرویس بهداش در س
ــد.          ــده باش ــب ش نص

اتاق ها و راهروها : 
ــا  ــوده و جهــت بیمــاران ب ــاق هــا روشــن ب رنــگ ات
ــوب و  ــگ چهارچ ــت رن ــناختي بهتراس ــاالت ش اخت
ــگ و پوشــش  ــد. رن ــاوت باش ــا یکدیگــر متف درب ب
ــتعال  ــل اش ــر قاب ــمي و غی ــر س ــواد غی ــا از م دیواره

باشــد.
اتــاق ســیگار بــا تهویــه مناســب بــراي هــر بخــش در 

نظــر گرفتــه شــده باشــد.
بخــش بــه اتــاق ایزولــه روانپزشــکي و اتــاق امــن بــا 

ــات تعریــف شــده اســتاندارد مجهــز باشــد.  امکان
بــه ازاي هــر بیســت تخــت یــک ایســتگاه پرســتاري 

در نظرگرفتــه شــود
راهروهاي بخش به اندازه کافي پهن باشد .

شیشــه هــا نشــکن باشــد و پنجــره هــا بشــکلي طراحی 
شــود کــه بیــش از 15ســانتي متــر باز نشــوند.

ساير امکانات و تجهيزات بخش :
سقف بخش اگوستیک باشد. 

ــور آن در  ــه مانیت ــته ک ــدار بس ــن م ــه دوربی بخــش ب
ــد  ــن و دور از دی ــه اي ام ــتاري در منطق ایســتگاه پرس

ــز باشــد. ــوده مجه ب
ــورهاي  ــا سنس ــق ب ــام حری ــتم اع ــه  سیس ــش ب بخ

ــد. ــز باش ــا مجه ــه دود وگرم ــاس ب حس
ــان  ــار نگهب ــر و احض ــگ خط ــتم زن ــه سیس ــش ب بخ

ــد. ــز باش مجه
ــوازم متحــرک مثــل تابلوهــا ثابــت شــود و وســایل  ل

قابــل پرتــاب مثــل گلــدان در بخــش نباشــد. 
صندلــي هــا بــراي مراجعیــن متصــل بــه هــم و نصــب 

بــه زمیــن باشــد .
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تغذیه سالم و بهداشتی در محیط کار
نویده هادیان کارشناس صدور پروانه ها معاونت درمان

      افــراد شــاغل کــه بخــش قابــل توجهــی از جمعيــت فعــال را تشــکيل 
می دهنــد حداقــل يــک ســوم روز و يــا حتــی نصــف روز خــود را در محيــط کار 
می گذراننــد و بطــور معمــول يــک وعــده غذايــی و يــک ميــان وعــده خــود را 
ــه مناســب در ســالمت عمومــی و  ــد. نقــش تغذي ــط کار مصــرف می کنن در محي
بــازده کاری بــه اثبــات رســيده اســت. تأميــن غــذای مغــذی و ســالم ســبب ارتقــاء 
ــی از  ــه وزن و چاق ــود.  اضاف ــان می ش ــازده کاری کارکن ــش ب ــالمت و افزاي س
ــه در  ــت تغذي ــای کار اس ــی در محيط ه ــم تحرک ــينی و ک ــتر ميزنش ــب بيش عواق
ــوع  ــادل و تن ــوده و از تع ــرك ب ــزان تح ــا مي ــب ب ــد متناس ــای کار باي محيط ه

برخــوردار باشــد.
 اصول کلی تغذيه در محيط کار

ــد و شــکر، نان هــای ســفيد  ــد قن ــا و کربوهيدرات هــای ســاده مانن مصــرف قنده
و برنــج ســفيد در محيــط کار اگــر چــه در کوتــاه مــدت بــه باالرفتــن قنــد خــون 
ــلول را  ــه س ــز ب ــولين، ورود گلوک ــک ترشــح انس ــا تحري ــا ب ــد ام ــک می کن کم
ــد  ــی از آن مانن ــوارض ناش ــون و ع ــش قندخ ــت کاه ــرده و در نهاي ــريع ک تس

ــال دارد. ــه دنب ــازده کاری را ب خســتگی، خــواب آلودگــی و کاهــش ب
ــد در ايجــاد اســترس نيــز موثــر باشــد.  چگونگــی تغذيــه در محيــط کار می توان
ــه  ــال ب ــرای ابت ــه را ب ــی زمين ــب و بی تحرک ــه نامناس ــا تغذي ــراه ب ــترس هم اس

بيماری هــای مزمــن فراهــم می کنــد.
ســطح هورمون هــای مولــد اســترس ماننــد کورتيــزول بــا مصــرف غذاهــای چــرب 
و هورمــون آدرناليــن در اثــر مصــرف زيــاد قنــد و شــکر و کافئيــن )در قهــوه و 

نوشــابه های کــوال( در خــون بــاال مــی رود.
ــه و  ــک، کلوچ ــواع کي ــون ان ــالت همچ ــا و غ ــداوم کربوهيدرات ه ــرف م مص
ــه  ــبب اضاف ــد س ــد می توان ــه دارن ــی ک ــری باالي ــه کال ــه ب ــا توج ــکويت ب بيس
ــل کار  ــی در مح ــی کم ــت بدن ــه فعالي ــرادی ک ــژه در اف ــه وي ــی ب وزن و چاق

دارنــد، شــود.
ــود در  ــن )موج ــد و کافئي ــرف قن ــش مص ــه کاه ــی از جمل ــرات جزي ــا تغيي ب
نوشــابه ها( در محيــط کار و رعايــت اصــل تنــوع در برنامــه غذايــی روزانــه 
می تــوان بــه حفــظ تعــادل قنــد خــون و افزايــش دريافــت مــواد مغــذی کمــک 
کــرد کــه نتيجــه آن عــالو بــر حفــظ ســالمت و کاهــش عوامــل خطــر 
در  کارکنــان  کاری  بــازده  و  کارايــی  افزايــش  مزمــن،  بيماری هــای 

محيط هــای کار اســت.
  برای داشتن تغذيه مناسب در محل کار الزم است:

بــا توجــه بــه اينکــه تــداوم کار نشســته و بــدون تحــرك می توانــد   
ــر  ــود، بهت ــت ش ــاد يبوس ــوارش و ايج ــتگاه گ ــرد دس ــالل در کارک ــب اخت موج
اســت از نــان و غــالت کامــل )ســبوس دار(  اســتفاده شــود. بــه عنــوان مثــال بــه 
ــواش و باگــت(  ــان ل ــد ن ــه شــده از آرد ســفيد (مانن جــای مصــرف نان هــای تهي

ــود. ــرف ش ــو مص ــان ج ــا ن ــنگک و ي ــان س ن
ــتوران محــل کار وجــود دارد، از  ــذا در رس ــکان انتخــاب غ ــه ام ــی ک در صورت
ــه جــای غذاهــای چــرب و ســرخ شــده  غذاهــای بخارپــز، آب پــز و يــا کبابــی ب

اســتفاده شــود.

بجــای گوشــت قرمــز، غذاهايــی کــه بــا ماهــی و يــا مــرغ تهيــه شــده اند مصــرف 
شــود و در صورتــی کــه امــکان انتخــاب نيســت، تمــام چربی هــای گوشــت قرمــز 

را قبــل از مصــرف بايــد جــدا کــرد.
بــه جــای نوشــابه های گازدار کــه مقــدار زيــادی مــواد قنــدی و کافئيــن وارد بــدن 
ــه چاقــی می شــوند از نوشــيدنی های ســالم تر ماننــد آب و دوغ  کــرده و منجــر ب

کــم نمــک و بــدون گاز اســتفاده شــود.
اگــر در محيــط کار غذاهايــی ماننــد عدســی و يــا خــوراك لوبيــا ســرو می شــود، 
بــه خورشــت های چــرب و غذاهــای ســرخ شــده ترجيــح داده شــود. غذاهايــی کــه 
بــا حبوبــات تهيــه شــده اند ماننــد عدســی و خــوراك لوبيــا، وقتــی همــراه بــا نــان 
مصــرف شــود نــه تنهــا منبــع خــوب پروتئيــن هســتند بلکــه بــه علــت دارابــودن 
ــرکات  ــم ح ــر تنظي ــالوه ب ــر ع ــد. فيب ــک می کنن ــدن کم ــالمت ب ــه س ــر ب فيب

ــز کاهــش می دهــد. ــدی را ني ــواد قن ــا و م دســتگاه گــوارش، جــذب چربی ه
در ميــان وعده هــا، بجــای مصــرف مــواد قنــدی، شــيرينی و يــا بيســکويت بهتــر 
اســت انــواع ســبزی و صيفــی جــات ماننــد خيــار، گوجه فرنگــی، کاهــو، هويــج، 
ميوه هــا و يــا لقمه هايــی کــه در منــزل تهيــه شــده اند ماننــد نــان و پنيــر و 

ســبزی مصــرف شــود.
بــه خاطــر داشــته باشــيد کــه بــا پيــروی از يــک الگــوی غذايــی ســالم در محيــط 
کار نــه تنهــا از اضافــه وزن و چاقــی، ابتــال بــه بيماريهــای قلبــی عروقــی، ديابــت و 
ســاير بيماری هــا پيشــگيری کرده ايــد، بلکــه بــا بهبــود عملکــرد و افزايــش بــازده 

کاری موجبــات ارتقــاء خــود را در محيــط کار نيــز فراهــم می کنيــد.



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
دم

ردا
- م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

34

ــال را تشــکیل  ــت فع ــل توجهــی از جمعی ــراد شــاغل کــه بخــش قاب اف
ــود را  ــف روز خ ــی نص ــا حت ــوم روز و ی ــک س ــل ی ــد حداق می دهن
ــی و  ــده غذای ــک وع ــول ی ــور معم ــد و بط ــط کار می گذرانن در محی
ــش  ــد. نق ــرف می کنن ــط کار مص ــود را در محی ــده خ ــان وع ــک می ی
ــه اثبــات رســیده  ــازده کاری ب ــه مناســب در ســامت عمومــی و ب تغذی
اســت. تأمیــن غــذای مغــذی و ســالم ســبب ارتقــاء ســامت و افزایــش 
ــب  ــی از عواق ــه وزن و چاق ــود.  اضاف ــان می ش ــازده کاری کارکن ب
ــه در  ــای کار اســت تغذی بیشــتر میزنشــینی و کــم تحرکــی در محیط ه
ــادل و  ــوده و از تع ــزان تحــرک ب ــا می ــد متناســب ب محیط هــای کار بای

ــوع برخــوردار باشــد. تن
اصول کلی تغذیه در محیط کار

مصــرف قندهــا و کربوهیدرات هــای ســاده ماننــد قنــد و شــکر، 
ــاه  ــه در کوت ــر چ ــط کار اگ ــفید در محی ــج س ــفید و برن ــای س نان ه
ــک  ــا تحری ــا ب ــد ام ــک می کن ــون کم ــد خ ــن قن ــه باالرفت ــدت ب م
ترشــح انســولین، ورود گلوکــز بــه ســلول را تســریع کــرده و در نهایــت 
ــواب  ــتگی، خ ــد خس ــی از آن مانن ــوارض ناش ــون و ع ــش قندخ کاه

ــال دارد. ــه دنب ــازده کاری را ب ــش ب ــی و کاه آلودگ
چگونگــی تغذیــه در محیــط کار می توانــد در ایجــاد اســترس نیــز موثــر 
ــه را  ــی زمین ــب و بی تحرک ــه نامناس ــا تغذی ــراه ب ــترس هم ــد. اس باش

ــد. ــم می کن ــن فراه ــای مزم ــه بیماری ه ــا ب ــرای ابت ب
ــرف  ــا مص ــزول ب ــد کورتی ــترس مانن ــد اس ــای مول ــطح هورمون ه س
ــد و  ــاد قن ــرف زی ــر مص ــن در اث ــون آدرنالی ــرب و هورم ــای چ غذاه

شــکر و کافئیــن )در قهــوه و نوشــابه های کــوال( در خــون بــاال مــی رود.
ــک،  ــواع کی ــون ان ــات همچ ــا و غ ــداوم کربوهیدرات ه ــرف م مص
کلوچــه و بیســکویت بــا توجــه بــه کالــری باالیــی کــه دارنــد می توانــد 
ــی  ــت بدن ــرادی کــه فعالی ــژه در اف ــه وی ــی ب ــه وزن و چاق ســبب اضاف

ــد، شــود. کمــی در محــل کار دارن
بــا تغییــرات جزیــی از جملــه کاهــش مصــرف قنــد و کافئیــن )موجــود 
در نوشــابه ها( در محیــط کار و رعایــت اصــل تنــوع در برنامــه غذایــی 
روزانــه می تــوان بــه حفــظ تعــادل قنــد خــون و افزایــش دریافــت مــواد 
مغــذی کمــک کــرد کــه نتیجــه آن عــاو بــر حفــظ ســامت و کاهــش 
ــازده کاری  ــی و ب ــش کارای ــن، افزای ــای مزم ــر بیماری ه ــل خط عوام

ــت. ــای کار اس ــان در محیط ه کارکن
برای داشتن تغذیه مناسب در محل کار الزم است:

ــد  ــرک می توان ــدون تح ــته و ب ــداوم کار نشس ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ب
موجــب اختــال در کارکــرد دســتگاه گــوارش و ایجــاد یبوســت شــود، 
ــه  ــان و غــات کامــل )ســبوس دار(  اســتفاده شــود. ب ــر اســت از ن بهت
ــفید ( ــده از آرد س ــه ش ــای تهی ــای مصــرف نان ه ــه ج ــال ب ــوان مث عن
ــرف  ــو مص ــان ج ــا ن ــنگک و ی ــان س ــت( ن ــواش و باگ ــان ل ــد ن مانن

شــود.
ــکان انتخــاب غــذا در رســتوران محــل کار وجــود  ــی کــه ام در صورت
ــای  ــای غذاه ــه ج ــی ب ــا کباب ــز و ی ــز، آب پ ــای بخارپ دارد، از غذاه

ــود. ــتفاده ش ــده اس ــرخ ش ــرب و س چ
ــه  ــرغ تهی ــا م ــی و ی ــا ماه ــه ب ــی ک ــز، غذاهای ــت قرم ــای گوش بج

ــت،  ــاب نیس ــکان انتخ ــه ام ــی ک ــود و در صورت ــرف ش ــده اند مص ش
تمــام چربی هــای گوشــت قرمــز را قبــل از مصــرف بایــد جــدا کــرد.
بــه جــای نوشــابه های گازدار کــه مقــدار زیــادی مــواد قنــدی و کافئیــن 
وارد بــدن کــرده و منجــر بــه چاقــی می شــوند از نوشــیدنی های 

ــود. ــتفاده ش ــدون گاز اس ــک و ب ــم نم ــد آب و دوغ ک ــالم تر مانن س
اگــر در محیــط کار غذاهایــی ماننــد عدســی و یــا خــوراک لوبیــا ســرو 
ــح  ــده ترجی ــرخ ش ــای س ــرب و غذاه ــت های چ ــه خورش ــود، ب می ش
ــی  ــد عدس ــده اند مانن ــه ش ــات تهی ــا حبوب ــه ب ــی ک ــود. غذاهای داده ش
و خــوراک لوبیــا، وقتــی همــراه بــا نــان مصــرف شــود نــه تنهــا منبــع 
ــه ســامت  ــر ب ــودن فیب ــه علــت داراب خــوب پروتئیــن هســتند بلکــه ب
ــتگاه  ــرکات دس ــم ح ــر تنظی ــاوه ب ــر ع ــد. فیب ــک می کنن ــدن کم ب
ــد. ــش می ده ــز کاه ــدی را نی ــواد قن ــا و م ــذب چربی ه ــوارش، ج گ
در میــان وعده هــا، بجــای مصــرف مــواد قنــدی، شــیرینی و یا بیســکویت 
بهتــر اســت انــواع ســبزی و صیفــی جــات ماننــد خیــار، گوجه فرنگــی، 
ــده اند  ــه ش ــزل تهی ــه در من ــی ک ــا لقمه های ــا و ی ــج، میوه ه ــو، هوی کاه

ماننــد نــان و پنیــر و ســبزی مصــرف شــود.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــا پیــروی از یــک الگــوی غذایــی ســالم 
ــای  ــه بیماریه ــا ب ــی، ابت ــه وزن و چاق ــا از اضاف ــه تنه ــط کار ن در محی
ــد، بلکــه  ــت و ســایر بیماری هــا پیشــگیری کرده ای ــی، دیاب قلبــی عروق
بــا بهبــود عملکــرد و افزایــش بــازده کاری موجبــات ارتقــاء خــود را در 

ــد. ــم می کنی ــز فراه ــط کار نی محی

درمان دردهای مفصلی با کمک بافت هوشمند
سعیده نظری کارشناس بیماریهای خاص- معاونت درمان

   خبر
  دانشــمندان در تحقیقــات خــود نوعــی بافــت ســاخته انــد کــه از 
گرمــای بــدن اســتفاده مــی کنــد و آن را بــرای درمــان مشــکات 
مفاصــل و توانبخشــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. بــه منظــور 
ــود  ــی ش ــه م ــاران توصی ــه بیم ــده، ب ــیب دی ــان مفاصــل آس درم
ــا  کــه از گرمــا اســتفاده کننــد و ایــن دســتور پزشــک گاهــی ب
اســتفاده از آب گــرم و یــا بــا اســتفاده از گرمــای مایکــرو ویــو و 

همچنیــن وســایل الکترونیکــی برقــی عملــی مــی شــود.
ــگاه  ــئول و دانش ــی س ــگاه مل ــمندان دانش ــراً، دانش ــا اخی       ام
پوســان کــره جنوبــی بــا همــکاری دانشــمندان دانشــگاه هــاروارد 
آمریــکا، یــک الیــه بافــت نــازک دارای باتــری ســاخته انــد کــه 
گرمــای بــدن را مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد و آن را در زیــر 
خــود نگــه مــی دارد. ایــن بافــت از حلقــه هــای بــه هــم پیوســته 
نانوســیم هــای نقــره ای تشــکیل شــده اســت کــه بیــن دو الیــه 
عایــق امــا قابــل تنفــس آالســتومر شــفاف قــرار دارنــد. هــم ســیم 
هــا و هــم آالســتومرها قــادر بــه اتصــال بــه یکدیگــر و بــزرگ 

شــدن هســتند.
      ایــن بافــت منطبــق بــا خطــوط مفاصــل زانوهــا و مــچ دســت 
ــن  ــده از ای ــاخته ش ــاس س ــا لب ــتبند و ی ــت. دس ــده اس ــاخته ش س
بافــت قــادر اســت در زمانــی کــه پوشــیده شــده و حتــی زمانــی 
کــه کاربــر در حــال حرکــت مــی باشــد گرمــا را بــه بیــرون از 
ــن  ــه از ای ــر چ ــمندان، اگ ــه دانش ــه گفت ــا ب ــال دهد.بن ــود انتق خ
نــوع بافــت هــای مشــابه قبــًا هــم ســاخته شــده اســت، امــا تولیــد 
ــتفاده از  ــا اس ــده و ی ــدی پیچی ــای تولی ــه فراینده ــل ب ــا متمای آنه
ــا طــا  ــی و ی ــه هــای کربن ــی همچــون نانولول ــواد گــران قیمت م
بــود. در مقابــل ایــن بافــت هــم روش تولیــد ســاده ای دارد و هــم 

از مــواد ارزان قیمــت در آن اســتفاده شــده اســت.
 همزمــان بــا اســتفاده از ایــن بافــت بــرای درمــان های توانبخشــی، 

پیشــنهاد شــده اســت کــه ایــن تکنولوژی 
ــر همچــون کاپشــن  ــردی ت ــاس هــای کارب ــرای لب ــد ب ــی توان م
هــای اســکی و صندلــی هــای گــرم ماشــین نیــز مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد.
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درمان دردهای مفصلی با کمک بافت هوشمند
سعیده نظری کارشناس بیماریهای خاص- معاونت درمان

چند نکته مهم در مورد فضاي فیزیکي در بخشهاي روانپزشکي

اختراع صافی های  همودیالیز با کمک فناوری نانو   دانشــمندان در تحقیقــات خــود نوعــی بافــت ســاخته انــد کــه از گرمــای بــدن اســتفاده مــی کنــد 
و آن را بــرای درمــان مشــکات مفاصــل و توانبخشــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. بــه منظــور 
درمــان مفاصــل آســیب دیــده، بــه بیمــاران توصیــه مــی شــود کــه از گرمــا اســتفاده کننــد و ایــن 
ــو و  ــا اســتفاده از گرمــای مایکــرو وی ــا ب ــا اســتفاده از آب گــرم و ی دســتور پزشــک گاهــی ب

همچنیــن وســایل الکترونیکــی برقــی عملــی مــی شــود.
      امــا اخیــراً، دانشــمندان دانشــگاه ملــی ســئول و دانشــگاه پوســان کــره جنوبــی بــا همــکاری 
دانشــمندان دانشــگاه هــاروارد آمریــکا، یــک الیــه بافــت نــازک دارای باتــری ســاخته انــد کــه 
گرمــای بــدن را مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد و آن را در زیــر خــود نگــه مــی دارد. ایــن بافــت 
از حلقــه هــای بــه هــم پیوســته نانوســیم هــای نقــره ای تشــکیل شــده اســت کــه بیــن دو الیــه 
عایــق امــا قابــل تنفــس آالســتومر شــفاف قــرار دارنــد. هــم ســیم هــا و هــم آالســتومرها قــادر 

بــه اتصــال بــه یکدیگــر و بــزرگ شــدن هســتند.
      ایــن بافــت منطبــق بــا خطــوط مفاصــل زانوهــا و مــچ دســت ســاخته شــده اســت. دســتبند و 
یــا لبــاس ســاخته شــده از ایــن بافــت قــادر اســت در زمانــی کــه پوشــیده شــده و حتــی زمانــی 
کــه کاربــر در حــال حرکــت مــی باشــد گرمــا را بــه بیــرون از خــود انتقــال دهد.بنــا بــه گفتــه 
دانشــمندان، اگــر چــه از ایــن نــوع بافــت هــای مشــابه قبــًا هــم ســاخته شــده اســت، امــا تولیــد 
ــی همچــون  ــران قیمت ــواد گ ــتفاده از م ــا اس ــده و ی ــدی پیچی ــای تولی ــه فراینده ــل ب ــا متمای آنه
نانولولــه هــای کربنــی و یــا طــا بــود. در مقابــل ایــن بافــت هــم روش تولیــد ســاده ای دارد و 

هــم از مــواد ارزان قیمــت در آن اســتفاده شــده اســت.
      همزمــان بــا اســتفاده از ایــن بافــت بــرای درمــان هــای توانبخشــی، پیشــنهاد شــده اســت کــه 

ــن تکنولوژی  ای
ــی هــای  ــر همچــون کاپشــن هــای اســکی و صندل ــردی ت ــاس هــای کارب ــرای لب ــد ب ــی توان م

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــز م گــرم ماشــین نی

بــه گــزارش »بوشــهرنیوز« دانشــمند ایرانــی دانشــگاه واترلــو فیلترهایــی ســاخته کــه نــه تنهــا آینــده اکتشــافات 
فضایــی را روشــن تــر مــی کنــد بلکــه اینجــا و بــر روی زمیــن نیــز پرونــده دیالیــز دردآور را بــه بایگانــی مــی 
 Qindi Labs ــای ــو و بنیانگــذار شــرکت نوپ ــی دانشــگاه واترل ــدی دانشــمند ایران ــر مرتضــی احم ــپارد. دکت س
ــها و  ــودی ویروس ــذب و ناب ــت ج ــز قابلی ــیار ری ــذی بس ــورداری از مناف ــا برخ ــه ب ــت ک ــاخته اس ــی س فیلترهای
باکتریهــای موجــود در هــوا، مایعــات و مــواد غذایــی را دارد. اهمیــت ایــن فیلترهــا کــه در ساختشــان از فنــاوری 
نانــو اســتفاده شــده تــا بــه آن حــد بــوده کــه آژانــس فضانــوردی کانــادا نســبت بــه آن ابــراز عاقــه کــرده اســت 
ــروژه و توســعه  ــه پ ــه ارزش 200 هــزار دالر جهــت ادام ــل توجهــی ب ــی قاب ــز کمــک مال ــه همیــن دلیــل نی و ب

نخســتین نمونــه هــای ابتدایــی آن اعطــا کــرده اســت.
      درحالــی کــه شــاید در آینــده از ایــن فیلترهــا بــه عنــوان بخشــی از تــاش بشــر بــرای توســعه اکتشــافات 
فضایــی اســتفاده شــود امــا از ابتــدا تصــور بــر آن بــوده کــه از ایــن فنــاوری نویــن بــرای چالــش مهــم تصفیــه 
خــون بیمــاران دیالیــزی اســتفاده شــود. درحقیقــت ایــن دانشــمند ایرانــی تــاش مــی کنــد تــا از فیلترهــای نانویــی 
جدیــد بــه عنــوان جایگزینــی مطمئــن و مؤثرتــر بــرای دســتگاه دیالیــز اســتفاده کنــد. وزارت بهداشــت و خدمــات 
انســانی آمریــکا بــرآورد کــرده اســت کــه اســتفاده از دســتگاه دیالیــز کــه هــر هفتــه ســاعتها وقــت بیمــار را مــی 

ــد. ــل مــی کن ــر بیمــار تحمی ــزار دالر ب ــر 60 ه ــغ ب ــه ســاالنه ای بال ــرد هزین گی
      هــم اکنــون زندگــی نزدیــک بــه دو میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــه دیالیــز وابســته اســت و ایــن درحالــی 
اســت کــه پــس از گذشــت 5 ســال از آغــاز دیالیــز تنهــا کمتــر از 40 درصــد بیمــاران شــانس زنــده مانــدن دارنــد. 
امــا تیــم دکتــر احمــدی بــر ایــن بــاور اســت کــه فنــاوری جدیدشــان پایانــی مطمئــن بــر ایــن نگرانــی هاســت 
و بــا اســتفاده از آن مــی تــوان بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی ایــن دســته از بیمــاران امیــدوار بــود. ریزحفــره هــای 
موجــود در ایــن فیلترهــا بیــن یــک تــا 10 نانومتــر قطــر دارنــد کــه بدیــن ترتیــب ویروســها و باکتریهــا عمــًا 
ــادا بــه ایــن نکتــه فکــر  شانســی بــرای عبــور از آنهــا نخواهنــد داشــت. در عیــن حــال آژانــس فضانــوردی کان
مــی کنــد کــه از ایــن فنــاوری جدیــد بــرای تصفیــه هــوای درون فضاپیماهــا و اطمینــان خاطــر حاصــل کــردن از 

عــاری بــودن غــذای فضانــوردان از هرگونــه ویــروس و باکتــری اســتفاده کنــد.

اختراع صافی های  همودیالیز با کمک فناوری نانو

خبر:
  بــه گــزارش »خبرگــزاری مهــر« دانشــمند ایرانــی 
دانشــگاه« واترلــو« فیلترهایــی ســاخته کــه نــه تنهــا آینــده 
اکتشــافات فضایــی را روشــن تــر مــی کنــد بلکــه اینجــا و 
بــر روی زمیــن نیــز پرونــده دیالیــز دردآور را بــه بایگانــی 
ــی  ــمند ایران ــدی دانش ــی احم ــر مرتض ــپارد. دکت ــی س م
 Qindi دانشــگاه واترلــو و بنیانگــذار شــرکت نوپــای
ــورداری از  ــا برخ ــه ب ــت ک ــاخته اس ــی س Labs فیلترهای
ــها  ــودی ویروس ــذب و ناب ــت ج ــز قابلی ــیار ری ــذی بس مناف
ــواد غذایــی را  و باکتریهــای موجــود در هــوا، مایعــات و م
ــاوری  ــان از فن ــه در ساختش ــا ک ــن فیلتره ــت ای دارد. اهمی
ــس  ــه آژان ــوده ک ــد ب ــه آن ح ــا ب ــده ت ــتفاده ش ــو اس نان
ــرده  ــه ک ــراز عاق ــه آن اب ــبت ب ــادا نس ــوردی کان فضان
اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز کمــک مالــی قابــل توجهــی 

ــعه  ــروژه و توس ــه پ ــت ادام ــزار دالر جه ــه ارزش 200 ه ب
ــتین  نخس

نمونه های ابتدایی آن اعطا کرده است.
ــوان  ــه عن ــده از ایــن فیلترهــا ب درحالــی کــه شــاید در آین
ــی  ــافات فضای ــعه اکتش ــرای توس ــر ب ــاش بش ــی از ت بخش
ــه از  ــوده ک ــر آن ب ــور ب ــدا تص ــا از ابت ــود ام ــتفاده ش اس
ــون  ــه خ ــم تصفی ــش مه ــرای چال ــن ب ــاوری نوی ــن فن ای
بیمــاران دیالیــزی اســتفاده شــود. درحقیقــت ایــن دانشــمند 
ــد  ــی جدی ــای نانوی ــا از فیلتره ــد ت ــی کن ــاش م ــی ت ایران
ــتگاه  ــرای دس ــر ب ــن و مؤثرت ــی مطمئ ــوان جایگزین ــه عن ب
دیالیــز اســتفاده کنــد. وزارت بهداشــت و خدمــات انســانی 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــه اس ــت ک ــرده اس ــرآورد ک ــکا ب آمری
دیالیــز کــه هــر هفتــه ســاعتها وقــت بیمــار را مــی گیــرد 
ــار  ــر بیم ــزار دالر ب ــر 60 ه ــغ ب ــاالنه ای بال ــه س هزین

کنــد. مــی  تحمیــل 

هــم اکنــون زندگــی نزدیــک بــه دو میلیــون نفــر در سراســر 
جهــان بــه دیالیــز وابســته اســت و ایــن درحالــی اســت کــه 
پــس از گذشــت 5 ســال از آغــاز دیالیــز تنهــا کمتــر از 40 
درصــد بیمــاران شــانس زنــده مانــدن دارنــد. امــا تیــم دکتــر 
ــان  ــاوری جدیدش ــه فن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــدی ب احم
ــتفاده  ــا اس ــت و ب ــی هاس ــن نگران ــر ای ــن ب ــی مطمئ پایان
از آن مــی تــوان بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی ایــن دســته 
از بیمــاران امیــدوار بــود. ریزحفــره هــای موجــود در ایــن 
فیلترهــا بیــن یــک تــا 10 نانومتــر قطــر دارنــد کــه بدیــن 
ترتیــب ویروســها و باکتریهــا عمــًا شانســی بــرای عبــور از 
آنهــا نخواهنــد داشــت. در عیــن حــال آژانــس فضانــوردی 
کانــادا بــه ایــن نکتــه فکــر مــی کنــد کــه از ایــن فنــاوری 
ــان  ــا و اطمین ــوای درون فضاپیماه ــه ه ــرای تصفی ــد ب جدی
خاطــر حاصــل کــردن از عــاری بــودن غــذای فضانــوردان از 

هرگونــه ویــروس و باکتــری اســتفاده کنــد.
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زایمان زودرس
فروزان برارپور مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

        زایمــان زودرس بعنــوان رویــدادي اتــاق مــي گــردد کــه در آن، 
انقباضــات منظــم رحمــي بــا افاســمان و دیاتاســیون رحمــي همــراه مــي 
ــرد و  ــي گی ــورت م ــارداري ص ــۀ ب ــان 37 هفت ــل از پای ــردد و قب گ
اگــر متوقــف نگــردد بــه تولــد نــوزاد قبــل از موعــد منجــر مــي شــود. 
موالیــد قبــل از موعــد یــا نــوزاد نــارس یکــي از مــوارد عمــدۀ مرتبــط با 
مــرگ و میــر و بیماریهــا در دنیــا محســوب شــده و یکــي از شــایعترین 
عــوارض مامایــي اســت کــه بــر روي ســامتي و بقــاي نــوزاد تاثیرگــذار 
ــتم  ــي سیس ــاالت تکامل ــد، 75% از اخت ــل از موع ــد قب ــت. موالی اس
ــي  ــکات اجتماع ــد مش ــدي مانن ــاي ج ــي ه ــر ناتوانای ــي و دیگ عصب
ــر و بیماریهــاي  ــزان مــرگ و می ــرد و می ــر مــي گی ــاري را در ب و رفت
پــري ناتــال مشــتمل بــر 85% اســت عــاوه بــر آنکــه ســاالنه هزینــه 
اي حــدود بیــش از 30 بیلیــون دالر صــرف مراقبــت از مــادر و 
شــیرخوار پــره مچــور مــي گــردد و هــم چنیــن شــیرخوار متولــد شــده 
ــراي عوارضــي ماننــد ســندرم  ــارس در معــرض خطــر جــدي ب بطــور ن
ــص  ــا، نقای ــا RDS Respiratory Dystress Syndrom ، عفونته ــي ی ــر تنفس زج
قلبــي مــادرزادي و مشــکات تنظیــم حرارتــي قــرار دارد کــه مــي توانــد 
بــه اســیدوز و کاهــش وزن، خونریــزي داخــل بطنــي، مشــکات تغذیــه 
اي منتــج از کاهــش ظرفیــت معــده و رفلکــس مکیــدن تکامــل 
ــد  ــات تول ــي و صدم ــا هیپوکس ــط ب ــي مرتب ــاالت عصب ــه و اخت نیافت
ــژه  ــاي وی ــهاي مراقبته ــي در بخش ــاي بزرگ ــه گامه ــر گردد.گرچ منج
ــرگ  ــدۀ م ــل عم ــم نارســي دلی ــاز ه ــده اســت، ب ــته ش ــوزادان برداش ن
ــي  ــاي دوران کودک ــَه مرگه ــل هم ــن دلی ــي و دومی ــاه اول زندگ در م

محســوب میشــود.
 اقدامات درماني :

 قبــل از انتخــاب یــک روش مداخلــه اي درمانــي، عوامــل زیــادي وجــود 
دارنــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد، ایــن عوامــل عبارتنــد از:  
ــاردار وجــود دارد و  ــادر ب ــم و شــرایطي کــه در م ــارداري، عای ســن ب

احتمــال پیشــرفت دردهــاي زایمانــي و هــم چنیــن خطــرات درمــان. 
   توصيه هاي درماني :

ــراي  ــان ب ــط اول درم ــوان خ ــي بعن ــک اختصاص ــاي توکولیتی داروه
زایمــان زودرس وجــود نــدارد )داروهــاي توکولیتیــک آنهایــي هســتند 
کــه تجویزشــان بهنــگام انقباضــات رحمــي باعــث بهبــود آن و ایجــاد 

ــي گــردد( آرامــش رحمــي م
ــوند،  ــي ش ــر نم ــارداري منج ــودن ب ــي نم ــه طوالن ــا ب ــي بیوتیکه آنت
منتهــي بایــد بــراي جلوگیــري از عفونتهــاي اســترپتوکوکي گــروه بتــا  
ــد،  ــان نماین ــوع زایم ــب الوق ــت قری ــن اس ــه ممک ــي ک ــم های در خان

ــد.  ــز گردن ــي تجوی ــور پروفیاکس بط
ــدت  ــراي م ــارداري را ب ــیر ب ــت س ــن اس ــک ممک ــاي توکولیتی داروه
دو روز تــا یــک هفتــه طوالنــي نماینــد کــه در ایــن اثنــا ممکــن اســت 
تجویــز داروهــاي اســتروییدي بتوانــد ســیر رســیدگي ریــه هــاي جنیــن 

را بهبــود بخشــد .
 تاريخچۀ بهداشتي و معاينات فيزيکي :

 از آنجایــي کــه عایــم زایمــان زودرس زیرکانــه اســت، ممکن اســت از 

نظــر مراقــب بهداشــت حرفــه اي و یــا خــود بیمــار پنهــان بمانــد، بنابــر 
ــه  ــل از مددجــو گرفت ــر اســت یــک تاریخچــۀ بهداشــتي کام ــن بهت ای
شــود و  هــم چنیــن نســبت بــه عوامــل خطــر همــراه بــا زایمــان زودرس 
ــي  ــم های ــرراًًًًًً خان ــود. مک ــگ ب ــه زن ــوش ب ــد گ ــل از موع ــد قب و تول
ــه، انقباضــات رحمــي پیشــرونده  دیــده مــي شــوند کــه بطــور ناآگاهان
ــدون آنکــه  ــد ب ــه مــي کنن ــا دیاتاســیون و افاســمان را تجرب همــراه ب
ــر در  ــۀ  زودرس مؤث ــن مداخل ــر ای ــند، بناب ــته باش ــارزي داش عامــت ب
متوقــف نمــودن زایمــان زودرس و جلوگیــري از تولــد نــوزاد نــارس الزم 
اســت. از مددجــو در مــورد مشــکات و مســایل وي ســؤال کنیــد و او 
ــارۀ عایــم و نشــانه هــاي زایمــان زودرس کــه در ذیــل لیســت  را درب

مــي شــوند آگاه نماییــد.
ــال،2  ــحات واژین ــزان ترش ــش در می ــا افزای ــر و ی ــه تغیی ــر گون 1- ه
ــاري در  ــن (، 3-درد فش ــه پایی ــار ب ــاس زور و فش ــي )احس ــار لگن -فش
قســمت پاییــن کمــر، 4-گرفتگــي هایــي شــبیه دردهــاي پریــود یــک 
ــه اعضــاي درون  ــنگیني نســبت ب ــا س ــي، 5-احســاس درد ی ــا قاعدگ ی
لگنــي، انقباضــات رحمــي بــا یــا بــدون احســاس درد، 6-گرفتگــي هــاي 
روده اي بــا یــا بــدون شــکم روش .بررســي الگــوي انقباضــات رحمــي، 
ــر 20  ــدار و منظــم هســتند، بطوریکــه در ه ــه انقباضــات پای 7- اینگون
دقیقــه، 4 انقبــاض و یــا در هــر ســاعت، 8 انقبــاض روي مــي دهــد. در 
ــي  ــورد بررس ــد م ــرویکس بای ــمان س ــیون و افاس ــه دیاتاس ــن مرحل ای
قــرار گیــرد، در صورتیکــه افاســمان 80% و یــا دیاتاســیون بیشــتر از 
ــه صــورت  ــان عضــو پرزانت ــه آنگاژم ــانتیمتر باشــد و در معاین یــک س



v
c

t.
iu

m
s

.a
c

.ir

13
94

اه 
د م

ردا
-م

ن 
را

د ای
وی

ه ن
ری

نش
 - 

دو
ره 

ما
ش

 نشریه مجازی نوید ایران

37

ــور  ــه بط ــخیصي ک ــتهاي تش ــگاهي ؛ تس ــخیصي و آزمایش ــتهاي تش تس
ــراي بررســي خطــر زایمــان زودرس مــورد اســتفاده قرارمــي  متــداول ب

ــد از :  ــرد عبارتن گی
ــان  ــروز زایم ــد در ب ــي توان ــه م ــت، ک ــان دادن عفون ــراي نش CBC ب

ــد.  ــر باش زودرس مؤث
U/A بــراي نشــان دادن باکتــري و نیتریــت، کــه بــه همــراه عفونتهــاي 

سیســتم ادراري مشــاهده 
مي شوند.

آنالیــز یــا تجزیــَه مایــع آمنیوتیــک بــراي تعییــن نمــودن رســیدگي ریــه 
هــاي جنیــن و وجــود کوریوآمنیونیت. 

ــورد  ــي زایمــان زودرس م ــراي پیــش گوی ــار تســت دیگــر کــه ب چه
ــد از: ــد عبارتن ــي گیرن ــرار م اســتفاده ق

ــدي  ــاخصۀ مفي ــت ش ــن تس ــيني )اي ــن جنــــ ــري فيبرونکتي ــدازه گي 1(ان
ــا 14 روز،  ــراي پارگــي قريــب الوقــوع پــرده هــا در عــرض 7 ت اســت ب
ــا 0/05 ميکــرو گــرم در ميلــي ليتــر افزايــش  در صورتيکــه مقــدار آن ت
يابــد و برعکــس اگــر تســت فيبرونکتيــن منفــي شــود يعنــي در ترشــحات 
واژينــال وجــود نداشـــــــته باشــد، يــک شــانس 98 درصــدي وجــود دارد 

بــر ايــن مبنــا کــه خانــم بــاردار زايمــــــان زودرس نمــي کنــد(

2(بررســي طــول ســرويکس بوســيلۀ ســونوگرافي ترانــس واژينــال )زنــان 
ــۀ دوم  ــه ماه ــي س ــر، در ط ــا کمت ــانتيمتر ي ــرويکس 2/5 س ــول س ــا ط ب
ــل از  ــوزاد قب ــراي زايمــان ن ــر معنــي داري ب ــارداري يــک ريســک باالت ب

ــد( ــارداري دارن ــۀ 35 ب ــل از هفت ــا قب موعــد و ي
3(اندازه گيري استريول بزاقي 

4( کنترل فعاليت رحمي در منزل براي تشخيص انقباضات زودرس. 
  اگــر تعــداد انقباضــات رحمــي بيشــتر از مقــدار تعريــف شــده از ســطح 
آســتانه باشــد، خانــم بــاردار بايــد حــدود 8 تــا 12اونــس معــادل 240 تــا 
360 ميلــي ليتــر آب بنوشــد، اســتراحت کنــد و مثانــه اش را خالــي نمايــد 
و ســپس کنتــرل و ثبــت شــرايط فــوق را تکــرار نمايــد. البتــه مؤثــر بــودن 

ايــن روش مــورد بحــث اســت. 
اقدامات مراقبتي : 

مراقــب دوران بــارداري، در کاهــش میــزان زایمــان قبــل از موعــد و تولد 
نــوزاد نــارس و هــم چنیــن بــراي بهبــود بخشــیدن بــه نتایــج بــارداري، 

چــه بــراي مــادر و چــه بــراي نــوزاد، نقــش اساســي دارد.
آموزش به بیمار یا مددجو : 

 بــه همــۀ خانــم هــاي بــاردار، در مــورد زایمــان پیــش از موعــد آموزش 
دهیــد. بــه مددجــو آمــوزش دهیــد کــه چگونــه شــکم خــود را بــراي 

کنتــرل میــزان انقباضــات و دفعــات آن، لمــس نمایــد. هــم چنیــن بــه 
مددجویــان دربــارۀ اهمیــت مراقبــت دوران بــارداري در کاهــش میــزان 
خطــر و تشــخیص بموقــع عایــم و نشــانه هــاي زایمــان پیــش از موعــد 
آگاهــي بدهیــد. بــه زوج هــا در مــورد چگونگــي ســیر پیشــرفت زایمان 
در پایــان بــارداري توضیــح دهیــد و رژیــم درمانــي مناســب و اهمیــت 
وضعیــت جنینــي در خاتمــۀ بــارداري را بــراي کاهــش اضطــراب آنهــا 
همــراه بــا خطــر تولــد نــوزاد نــارس شــرح دهیــد. هــم چنیــن بــه آنهــا 
ــود رســیدگي  ــراي بهب ــت مصــرف کورتیکواســتروییدها ب ــارۀ اهمی درب
ریــه هــاي جنیــن آمــوزش دهیــد. الزم اســت در تمامــي ایــن مراحــل 
ــند.  ــته باش ــواده مشــارکت داش ــدۀ خان ــت کنن آموزشــي اعضــاي حمای
زمانــي را بــراي بازگویــي مطالــب خانــم بــاردار و خانــواده اش در مــورد 
ــي  ــان توکولیتیک ــوارض درم ــر و ع ــارس و اث ــوزاد ن ــان ن ــج زایم نتای
ــرس و  ــه احســاس ت ــان هــر گون ــراي بی ــا را ب ــد و آنه اختصــاص دهی
یــا ناراحتــي کــه ممکــن اســت تجربــه نمایــد تشــویق نماییــد. مددجــو 
و خانــواده اش را بــراي ارزشــیابي درســت از موقعیــت و برنامــۀ درمانــي 

وي در سرتاســر مراقبتــش یــاري نماییــد. 
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آموزش پيشگيري از زايمان پيش از موعد :
1-پرهیز از مسافرت هاي مسیر طوالني و دور

2-اجتناب از بلند نمودن اشیاي سنگین
3-پرهیز از انجام کارهاي سخت

4-ویزیــت توســط دندانپزشــک بــراي بررســي و درمــان بیماریهــاي لثــه 
اي

5- نــام نویســي در یــک مرکــز بــا برنامــۀ تــرک ســیگار،در صورتیکــه 
ســیگاري هســتید و خــود بــه تنهایــي قــادر بــه تــرک آن نیســتید. 

ــارداري، در صورتیکــه  ــا پایــان 37 هفتــۀ ب 6-قطــع ارتبــاط زناشــویي ت
نشــانه هــاي زایمــان پیــش از موعــد را تجربــه نمــوده ایــد.

ــري  ــراي وزن گی ــده ب ــرل ش ــادل و کنت ــه اي متع ــم تغذی ــک رژی 7-ی
مناســب

8-اجتناب از کاربرد موادي مانند ماري جوانا، کوکایین و هرویین
9-تعییــن و شناســایي مناطــق و عوامــل اســترس زا در زندگــي خــود و 

ــراي کاهــش دادن آنهــا  اســتفاده از تکنیکهــاي مدیریــت اســترس ب
ــه عایــم و نشــانه هــاي زایمــان پیــش از   در صــورت بــروز هــر گون
موعــد قیــد شــده در ذیــل ، مراتــب را بــه مراقــب خــود اطــاع دهیــد . 

•انقباضات رحمي و گرفتگيها و يا درد انتهايي پشت 
•احساس پري و يا فشار در لگن 

•افزايش ترشحات واژينال 
•تهوع، استفراغ و يا اسهال 

•خروج و يا نشت مايع از واژن 

ــوق ،  ــاي ف ــانه ه ــا نش ــم و ی ــک از عای ــر ی ــروز ه ــورت ب  در ص
ــد ؛  ــام دهی ــر را انج ــات زی اقدام

ــد و يــک ســاعت اســتراحت  ــه کاري را متوقــف نمايي 1-انجــام هــر گون
کنيــد.

 2-مثانَه خود را خالي نماييد.
 3-به پهلوي خود دراز بکشيد.

 4-دو يا سه ليوان آب بنوشيد. 
 محــدودَه شــکم خــود را احســاس و لمــس نماییــد و هــر گونــه ســفتي 
ــارداري  ــب ب ــه مراق ــود ب ــورت وج ــي را در ص ــات رحم ــا انقباض ی
ــد  ــد و چگونگــي انقباضــات خــود را توصیــف نمایی خــود اطــاع دهی

ــر ؛  ــوارد زی ــورت م ، بص
•خفيف ؛ اگر آن را مانند نوك بيني احساس مي کنيد 

•متوسط ؛ اگر آن را مانند نوك چانه احساس مي کنيد 
•شديد يا قوي ؛ اگر آن را مانند پيشاني خود احساس مي کنيد

فراهم نمودن حمايت روحي – رواني 
     زمانیکــه زایمــان زودرس و یــا تولــد نــوزاد نــارس بــروز مــي کنــد 
ممکــن اســت مشــکات متعــددي بــراي کســاني کــه بــه آن مبتــا مــي 
ــدود  ــش را مح ــت های ــاردار فعالی ــم ب ــر خان ــود آید.اگ ــوند بوج ش
نمایــد، ممکــن اســت خانــواده و افــراد تحــت مشــارکت را در معــرض 
ــي و اســترس مددجــو  ــد، ســطوح نگران ــرار ده ــاي مضاعــف ق نگرانیه
ــواده اش را بررســي نماییــد و در صــورت امــکان شــرایط ارجــاع  و خان
مناســب را فراهــم آوریــد. ضــرورت ویزیــت درمانگاهــي بیشــتر و مکرر 

ــن  ــا مراقبی ــت کــردن ب ــراي صحب ــان را ب ــد و مددجوی ــد نمایی را تأکی
بهداشــتي خــود تشــویق نماییــد. هــر مــوردي از زایمــان پیــش از موعــد 
بــه خــودي خــود منحصــر بــه فــرد اســت. هــر مراقبتــي کــه بــه خانــم 
بــاردار و همســرش داده مــي شــود بایــد بــا شــناخت و آگاهــي کامــل 
ــد،  ــي کــه در نهایــت زایمــان زودرس دارن ــا باشــد. نیمــي از بانوان آنه
ــن دوران  ــد. مراقبی ــر ندارن ــل خط ــبي از عوام ــناخت مناس ــي و ش آگاه
بــارداري بایــد بــه هــر گونــه شــکایتي کــه از ســوي مددجــو مــي شــود 
توجــه نمــوده و بررســي و ارزیابــي مناســب از موقعیــت بعمــل آورنــد و 
آن را پیگیــري نماینــد. توجــه بــه تفــاوت هــاي بیــن شــرایط بــارداري 
ــل  ــک عام ــد ی ــش از موع ــان پی ــۀ زایم ــاي اولی ــانه ه ــي و نش طبیع
کلیــدي بــراي اطمینــان از مراقبــت هــاي بــه موقــع اســت. بــه نشــانه ها 
و عایــم ذکــر شــده از ســوي مددجــو روشــني و اعتبــار ببخشــید. اگــر 
درمــان بــا توکولیتیــک بــراي توقــف انقباضــات رحمــي موفقیــت آمیــز 
نیســت، زوجیــن را در ایــن دورۀ پــر اســترس حمایــت نماییــد و آنهــا را 
بــراي تولــد نــوزاد آمــاده نماییــد . مددجــو و خانــواده اش را از پیشــرفت 
و تغییــرات ایجــاد شــده و انجــام فراینــد هــا بــراي مثــال، کنتــرل مــداوم 
عایــم حیاتــي جنیــن و مــادر، بویــژه درجــۀ حــرارت مــادر بــراي نشــان 
ــد.  ــع نمایی ــت،  بصــورت محفــوظ مطل ــۀ عفون ــم اولی دادن وجــود عای
ــن  ــراي مددجــو در سراســر ای ــي ب ــرد مراقبت ــه ف ــرد ب ــاط ف یــک ارتب

دورۀ پــر اســترس فراهــم نماییــد و در دســترس قــرار داشــته باشــید.
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ــه  ــی علی ــام عل ــود از حضــرت ام ــن یه ــای دی       روزی یکــی از علم
ــی را کــه اصحــاب کهــف در  الســام پرســید: چــرا قــرآن مــدت زمان
ــی کــه کــه در  ــال ذکــر کــرده اســت در حال ــد، 309 س ــار خوابیدن غ
حاشــیه ی تــورات مــا، زمــان خــواب اصحــاب کهــف 300 ســال نوشــته 

شــده اســت؟
حضــرت امیــر علیــه الســام فرمودنــد: چــون ســال هــای شــما شمســی 
اســت ولــی ســال هــای مــا قمــری اســت و 309 ســال قمــری، مســاوی 

بــا 300 ســال شمســی مــی باشــد.
براساس این روایت می شود محاسبات زیر را انجام داد:

      ســال شمســی یهــود 365 روز تمــام بــوده اســت. بنابرایــن 300 ســال 
آن ها مــی شــود روز 109500=365*300

در حالــی کــه ســال قمــری برابــر اســت بــا 354 روز و 8 ســاعت و 48 
ــا روز 109500=)48  ــت ب ــر اس ــری براب ــال قم ــن 309 س ــه. بنابرای دقیق

ــاعت و 354 روز(*309 ــه و 8 س دقیق
ــه  ــا 309 ســال قمــری. ن ــر اســت ب پــس 300 ســال شمســی یهــود براب

یــک روز کــم تــر نــه بیــش تــر.
ــرآن  ــزول ق ــد از ن ــال بع ــا س ــا صده ــی اســت کــه ت ــن در حال      ای
ــه 60 دقیقــه تقســیم  ــه 24 ســاعت و هــر ســاعت ب ــوز شــبانه روز ب هن
ــن اعجــاز  ــود و ای ــراع نشــده ب ــوز اخت ــی ســاعت هن ــود و حت نشــده ب

قــرآن اســت. حتمــًا گاهــی بــه ذهــن شــما هــم رســیده اســت کــه چــرا 
مــی گوینــد قــرآن معجــزه ی اســام اســت؟ چــرا خداونــد در ســوره ی 
بقــره آیــه ی 22 مــی فرمایــد: اگــر از آنچــه کــه بــر بنــده ی خودمــان 
فــرو فرســتاده ایــم در تعجــب و تردیــد مــی باشــید پــس حداقــل یــک 
ــد و در ایــن کار از هــر کــه خواهیــد کمــک  ســوره مشــابه آن بیاوری

بگیریــد.
      قــرآن در نــزد مســلمانان بزرگتریــن معجــزه حضــرت محمــد)ص( 
ــری از  ــه دیگ ــای گون ــر، ادع ــدهء اخی ــت. در س ــام اس ــر اس ، پیامب
ــرآن«  ــوان »اعجــاز عــددی و نظــم ریاضــی در ق ــا عن ــرآن ب اعجــاز ق
مطــرح شــد. کشــف رابطــه ریاضــی در قــرآن، موجــب شــد برخــی از 
پژوهشــگران مســلمان بــرای کشــف اســرار و رمــوز بیشــتری از قــرآن 

ــد. ــرآن بپردازن ــای ق ــروف و واژه ه ــداد ح ــری از تع ــه آمارگی ب

ــای  ــداد نمازه ــه تع ــت ب ــت. درس ــده اس ــه آم ــاز 5 دفع ــه ی نم ــاًل کلم مث
واجــب روزانــه اصــاًل مــی دانيــد کــه کلمــه ی امــام چنــد مرتبــه در قــرآن 

تکــرار شــده؟ بلــه 12 مرتبــه! بــه تعــداد 12 امــام عليــه الســالم.
ــه  ــه معنــی مــاه اســت 12 مرتبــه آمــده اســت ب کلمــه ی شــهر هــم کــه ب

ــاه ســال. تعــداد 12 م
کلمــه ی يــوم کــه بــه معنــی روز اســت 30 بــار بــه شــکل مثنــی و جمــع 

در قــران آمــده اســت.
      بعضــی کلمــات هــم کــه معانــی متضــادی دارنــد بــه تعــداد مســاوی 
اســتفاده شــده انــد. کلمــات دنیــا و آخــرت هــر کــدام 115 بــار مائــک 
و شــیطان هــم 88 دفعــه اســتفاده شــده اســت. دو کلمــه ی متضــاد مــرگ 
ــار امیــد  ــار و زیــان 50 ب و زندگــی، هــر کــدام 145 دفعــه، ســود 50 ب
8 بــار و تــرس هــم 8 دفعــه، دو کلمــه ســختی و صبــر هــم 114 دفعــه، 
ــار، کلمــه ی رجــل  کلمــه ی حــزب اهلل و حــزب الشــیطان هــر دو 3 ب
بــه معنــای مــرد مســاوی کلمــه ی امــراه بــه معنــای زن هــر کــدام 24 

بــار آمــده اســت.
       کلمــه ی الحســنات بــه معنــای خوبــی هــا و کلمــه ی ســیئات بــه 
ــه ی  ــت. کلم ــده اس ــرار ش ــار تک ــدام 2180 ب ــر ک ــان ه ــای گناه معن
ــه، چــه نتیجــه ای  ــت هــم 73 مرتب ــه و کلمــه ی رضای ــه 73 مرتب صدق
مــی گیریــد؟ » صدقــه موجــب رضایــت خداســت.«کلمه ی مصیبــت 75 
بــار در قــرآن آمــده و کلمــه ی شــکر هــم 75 بــار! یعنــی؛ در مصیبــت 
هــا هــم بایــد شــاکر خداونــد باشــیم. چــون زکات باعــث برکــت مــال 
ــه در  ــدام 32 مرتب ــر ک ــم ه ــت ه ــه ی زکات و برک ــود، کلم ــی ش م
ــات و  ــه ای از تحقیق ــا گوش ــا تنه ــال ه ــن مث ــده اســت و ای ــرآن آم ق

معجــزات قــرآن مــی باشــد.

قرآن و ریاضی
احمد مصطفایی کارشناس مسئول آمار معاونت درمان
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جراحي تعویض مفصل ران
دکتر افشین طاهری اعظم فلوشیپ جراحی هیپ ، متخصص ارتوپدی 

جراحــي تعویــض مفصــل ران یکــي از رضایــت بخــش تریــن جراحــي هــا اســت؛ زیــرا بــه بیمــار اجــازه راه رفتــن دوبــاره مــي دهــد و ایــن امتیــازي باالیــي بــراي زندگــي او 
محســوب مــي شــود. ایــن جراحــي ماننــد تمــام جراحــي هــا دشــواري هــا و محدودیــت هایــي را بعــد از جراحــي بــه بیمــار تحمیــل مــي کنــد. متخصصــان جراحــي ران از 

تمــام تجربــه و مهــارت خــود اســتفاده مــي کننــد تــا ایــن عــوارض را بــه حداقــل برســانند.
جراحــي تعویــض مفصــل ران داراي حساســیت باالیــي اســت؛ بــه همیــن خاطــر الزم اســت ایــن جراحــي توســط متخصــص ماهــر و باتجربــه اي انجــام گیــرد و بیمــار نیــز 

توصیــه هــاي الزم بعــد از جراحــي را جــدي بگیــرد. 

در ادامه:
دکتر افشين طاهري اعظم،

به چند سؤال متداول در اين زمينه پاسخ مي دهد.
ــه علــت زميــن خــوردن  1- پســري 23 ســاله هســتم 7 مــاه پيــش ب
ــل  ــه روز آن را عم ــس از س ــت و پ ــم شکس ــردن ران ــتخوان گ اس
کــردم.االن 7 مــاه از جراحـــي مـــي گــذرد و هنــوز اســتخوان بــه 
ــه  صــورت کامــل جــوش نخـــورده اســت. مـــي خواســتم بدانــم ب

ــود دارد؟ ــل وج ــي کام ــوش خوردگ ــکان ج ــما ام ــر ش نظ
ــون  ــاظ خ ــد از لح ــما  باي ــتخوان ش ــوردن اس ــوش نخ ــکل ج مش
رســاني  ســر فمــور بررســي شــود اگــر خــون رســاني مختــل شــده 
باشــد بايــد تعويــض مفـــصل شــود و اگــر خــون رســـاني برقــرار 
بــود در آن صــورت نيـــاز بــه عمــل نــدارد. و پــس از شــش مــاه از 

ــه عمــل والگــوس اســئوتومي دارد. ــاز ب ــان شکســتگي ني زم
2- کيســت اســتخواني مفصــل ران چيســت و آيــا وجــود کيـــست 

گــردن اســتخوان ران در ام آر آي مشـــخص مــي شــود؟
يــک تومــور خــوش خيــم بــه نــام UBC کــه در صــورت بــزرگ 
بــودن و اشــکال بيــش از يــک دوم قطــر گــردن اســتخوان ران يــا 
وجــود درد؛ نيــاز بــه عمــل جراحــي دارد. و روش هــاي تشــخيص 

ــکن  ــي اس ــي ت ــا س ــي، ام آر آي ي ــق راديوگراف ــاري از طري بيم
مــي باشــد. 

3- آيــا ورزش کــردن بــراي بيمــاران دچــار نکروزآوازکولــر ســر 
ران خــوب اســت؟

تــا حــد امــکان بــراي چنيــن بيمارانــي ورزش توصيــه نمــي شــود 
چــون باعــث تخريــب بيشــتر مفصــل و افزايــش درد و محدوديــت 

حرکتــي بيمــار خواهــد شــد.
4- آيــا انجــام ورزش تکوانــدو در کســي کــه ســر اســتخوان ران او 

ســياه شــده اســت ضــرر دارد؟
ــد از انجــام کنتکــت  ــکان باي ــا حــد ام ــه کامــال ضــرر دارد و ت بل

ــردد.  ــودداري گ ــپورت ) Contact Sport (خ اس
5- فــردي هســتم کــه مبتــال بــه ام اس از نوع پيشــرونده هســتم 3ماه 
اســت بــا تشــخيص ارتوپــد بــه دليــل اســتفاده از کورتون)داروهاي 
13مربــوط بــه ام اس( مبتــال بــه نکــروز ســر فمــور شــده ام. 
پزشــک معالــج مغــز و اعصابــم از عمــل منــع کــرده اســت. ارتوپــد 
ــا  ــاز اســت لطفــا راهنمايــي کنيد.آي مــي گويــد عمــل جراحــي ني
مشــکل حرکتــي مــن بيشــتر مــي شــود؟با درد ايــن بيمــاري چگونــه 

مــدارا کنــم؟

ــود آمــده بســته بــه شــدت  ــما بــه وج مشــکلي کــه  بــراي ش
ــان هــاي مختلفــي دارد.در  درگيــري و درجــه ســياه شــدگي، درم
فازهــاي اوليــه در صورتــي کــه بيمــار در حــال مصــرف کورتــن 
نباشــد مــي تــوان بــا ســوراخ کــردن گــردن اســتخوان ران وکاهــش 
ــم  ــاري ک ــن بيم ــب اي ــرعت تخري ــتخوان ران از س ــز اس ــار مغ فش
کــرد. در فازهــاي پيشــرفته تــر بيمــار بايــد تحــت عمــل جراحــي 

ــرد. ــرار گي تعويــض مفصــل لگــن ق
6- مــن دچــار در رفتگــي مــادرزادي لگــن در طــرف راســت هســتم. 
ــت  ــر اس ــرف ديگ ــر از ط ــن الغرت ــرف م ــان ط ــن هم ــن و باس لگ
ــه يــک طــرف  ــا وســايل طبــي هســت کــه ب علــت چيســت؟ و آي
ران ببنــدم و تعــادل خــود را از جملــه موقــع نشســتن و راه رفتــن 

و ....حفــظ کنــم.
ــادرزادي دارد کارکــرد درســتي  ــي کــه در رفتگــي م مفصــل ران
ــردد  ــي گ ــالت م ــري عض ــف و الغ ــار ضع ــوال دچ ــدارد و معم ن
و روش مناســبي غيــر از انجــام فعاليــت ورزشــي بــراي مقابلــه  بــه 
ــاري کــه  ــراي بيم ــان ب ــن روش درم ــدارد. بهتري ــري وجــود ن الغ
مفصــل رانــش در رفتگــي مــادرزادي دارد تعويــض مفصــل لگــن 

مــي باشــد.
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 حـرکت معنــاي زیـباي زنــدگي
دکتر افشین طاهری اعظم فلوشیپ جراحی هیپ ، متخصص ارتوپدی 

 مقدمه 
 سيســتم حرکتــي بــدن شــامل اســتخوان هــا، مفاصــل و عضــالت اســت. بنابرايــن 
ــرد  ــي ف ــي حرکت ــوند تواناي ــکل ش ــار مش ــدن دچ ــاي ب ــتخوان ه ــه اس ــي ک زمان
ــه  ــاي اســتخوان و مفاصــل ب ــد آســيب ه ــواردي مانن محــدود خواهــد شــد. در م
دليــل وارد آمــدن ضربــه ماننــد شکســتگي، در رفتگــي، کشــيدگي و رگ بــه رگ 
ــن  ــن رفت ــي، از بي ــاي ورزش ــيب ه ــاط، آس ــدوم و رب ــده تان ــاره ش ــا پ ــدن و ي ش
ــاري  ــتخواني و بيم ــاي اس ــل، توموره ــاييدگي مفص ــروز و س ــد آرت ــل مانن مفص
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــدي ب ــص ارتوپ ــا، متخص ــدام ه ــادرزادي در ان ــاي م ه
ــد.  ــان مــي کن ــدن را درم ــر جراحــي مشــکالت سيســتم حرکتــي ب جراحــي و غي
طبــق اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــي، جايگزيــن کــردن مفصـــل آسيـــب ديــده 
ــرن  ــکي، در ق ــم پزش ــر عل ــرفت برت ــي از ده پيش ــي، يک ــل مصنوع ــا مفص ران ب
اخيــر شــناخته شــده اســت. اســـتفاده از ايــن مفصــل تاکنــون توانســته درد و رنــج 
صدهــا هــزار نفــر را در سراســر جهــان کاهــش دهــد و اميــد بازگشــت بــه زندگــي 
عــادي را بــه آن هــا بازگردانــد. ايــن مفصــل اهميــت زيــادي در فرآينــد راه رفتـــن 
دارد و کوچـــک ترين مشـــکالت آن مـــي تواند براي بيـــمار آزار دهنـــده باشـــد. 
زمانـــي کــه مفـــصل ران بــه شــدت دچار آســيب شــود، فعـــاليت هــاي روزانــه فرد 
ــد.  شــايعترين  را مختــل کــرده و بنابرايــن درمــان مفصــل ران ضــرورت مــي ياب
ــي از  ــيبهاي ناش ــس از آن آس ــت و پ ــروز اس ــل آرت ــن مفص ــض اي ــت تعوي عل
ــار  ــه دچ ــرادي ک ــوردن، در اف ــن خ ــي از زمي ــتگي ناش ــل و شکس ــت مفص عفون
ــه مفصــل ران مصنوعــي مــي شــود.  ــد، موجــب نيــاز ب پوکــي اســتخوان شــده ان
احتمــال موفقيــت در انجــام جراحــي تعويــض مفصــل ران بســيار زيــاد اســت بــه 
ــن  ــت اي ــه تح ــرادي ک ــش از 95% از اف ــد بي ــي ده ــان م ــار نش ــه آم ــوري ک ط
عمــل جراحــي قــرار مــي گيرنــد، از نتايــج بدســت آمــده رضايــت کامــل دارنــد.

جراحي تعويض مفصل هيپ
ــز  ــپ ني ــل هي ــل مفص ــتي کام ــه آرتروپالس ــپ ک ــل هي ــض مفص ــي تعوي جراح

ناميــده مــي شــود، شــامل برداشــتن يــک مفصــل معيــوب 

آن  جايگزينــي  و 
مفصــل  يــک  بــا 

)پروتــز(  مصنوعــي 
پروتــز  باشــد.  مــي 

ــمت  ــک قس ــامل ي ــپ ش هي
گــوي ماننــد از جنــس فلــز يــا 

ــت  ــه اس ــک کاس ــراميک و ي س
کــه يــک اليــه داخلــي از جنــس 

ــز دارد.  ــا فل ــراميک ي ــن، س ــي اتلي پل
ــي  ــه اي م ــه گون ــز ب ــن پروت ــس اي جن

باشــد کــه بــا بــدن شــما ســازگار بــوده 
و در برابــر خوردگــي، ســايش و تخريــب 

ــپ،  ــل هي ــاي مفص ــز ه ــت.     پروت ــاوم اس مق
توســط ســيمان اســتخواني و يــا روش غيــر ســيماني 

ــز  ــز هــا ني در محــل محکــم مــي شــوند. برخــي پروت
ســاختمان خاصــي دارنــد کــه بــه اســتخوان اجــازه مــي 

دهنــد در طــول زمــان، در خلــل و فــرج رشــد کــرده و در 
ــا پزشــک  ــوع پروتــز ب جــاي خــود محکــم شــود. انتخــاب ن

معالــج بــوده و بســتگي بــه شــرايط ســن، جنــس و تراکــم 
اســتخوان بيمــاردارد.  جراحــي مفصــل هيــپ در بيــش از 95 درصد 

مــوارد، بــا موفقيــت انجــام مــي شــود. ايــن جراحــي دردي کــه قبــل 
از جراحــي داشــتيد را کاهــش داده و محــدوده طبيعــي حرکــت مفصــل 

ــل از  ــر آنچــه قب ــار نمــي رود کــه ه ــا انتظ ــد ام ــي گردان ــاز م ــما را ب ش
جراحــي قــادر بــه انجــام آن نبوديــد را بتوانيــد بعــد از جراحــي انجــام دهيــد.

زمــان تعويــض مفصــل هيــپ ممکــن اســت مشــکل مفصــل شــما را بتــوان بــدون عمــل جراحــي کنتــرل نمــود. فيزيوتراپــي، کنتــرل وزن، اصــالح فعاليــت هــاي بدنــي، تزريــق اســتروئيد و داروهــاي ضــد درد و ضــد التهــاب، اغلــب 
بــراي کاهــش ناراحتــي کافــي هســتند. عمــل جراحــي تعويــض مفصــل هيــپ تنهــا زمانــي در نظــر گرفتــه مــي شــود کــه مفصــل بــه شــدت آســيب ديــده باشــد و درد شــما بــا ســاير روش هــا کنتــرل نشــود. ايــن درد و محدوديــت مــي 

توانــد در اثــر عوامــل زيــر ايجــاد شــود:         - اســتئوآرتريت )آرتــروز(            - آرتريــت روماتوئيــد          - تومــور اســتخوان         -  ضربــه و شکســتگي          - نکــروز ســر اســتخوان               
عاليم هشدار دهنده براي انجام عمل تعويض مفصل هيپ       

از جمله عاليمي که مي تواند نياز شما را براي انجام جراحي تعويض مفصل هيپ، بيان کند عبارتند از:   
- دردي که با راه رفتن حتي به کمک عصا و واکر تشديد يابد   - درد مداوم با وجود مصرف داروهاي مسکن        

- مشکالت خواب به دليل وجود درد اشکال در باال رفتن يا پايين آمدن از پله ها           - اشکال در برخاستن از وضعيت نشسته
- ناتواني در انجام برخي فعاليت هاي روزانه    
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پوکي استخوان
دکتر افشین طاهری اعظم فلوشیپ جراحی هیپ ، متخصص ارتوپدی 

رضایت از جراحي تعویض مفصل ران

اســتخوان در بــدن شــما یــک بافــت زنــده بــوده و مــداوم 
در حــال جــذب و جایگزیــن شــدن اســت. هنگامــي 
ــت  ــا کهول ــیم ی ــود کلس ــاري، کمب ــت بیم ــه عل ــه ب ک
ســن میــزان جــذب اســتخوان بیشــتر از جایگزینــي 
آن باشــد فــرد دچــار پوکــي اســتخوان مــي شــود. 
ــتر  ــوده و بیش ــف ب ــیار ضعی ــده بس ــوک ش ــتخوان پ اس

ــرار دارد. ــروز ق ــا نک ــتگي و ی ــر شکس ــرض خط در مع
ــا  ــاردار ی ــان ب ــژه زن ــه وی ــان ب ــتخوان در زن ــي اس پوک
یائســه بســیار شــایع بــوده و بســیاري از زنــان از درد ناحیــه 
ــد.  ــه علــت پوکــي اســتخوان رنــج مــي برن لگــن و ران ب
کــه: اســت  ایــن  خــوب  خبــر  یــک 

بیمــاري ورم مفاصــل و پوکــي اســتخوان به روش هــاي غیر 

جراحــي مثــل دارو، تغذیه، تغییر در شــیوه زندگــي و ورزش 
مناســب قابــل درمان اســت. به ســادگي مــي توان بــا ورزش 
کــردن و تغییــر در شــیوه راه رفتــن از درد خــود بکاهیــد.

چنــان چــه هیچ یــک از این مــوارد کارســاز نبودنــد آخرین 
ــه  ــت ک ــل اس ــض مفص ــي و تعوی ــي جراح ــه درمان گزین
تشــخیص ایــن مهــم بــه عهــده پزشــک و جــراح شماســت.

جراحــي تعویــض کامــل مفصــل هیــپ یکــي از موفــق تریــن 
جراحــي هــاي اینترونشــنال در پزشــکي اســت. بیــش از 95 
ــي  ــي را پشــت ســر م درصــد بیمــاران جراحــي هــاي موفق
گذارنــد و نیــازي بــه جراحــي مجــدد )revision( پیــدا نمــي 

کننــد. بــه طــور کلــي 90 تــا 95 درصــد از افــراد بعــد از 10 
ســال و 80 تــا 85 درصــد نیز بعد از 20 ســال از انجــام جراحي، 
دچــار عارضــه خاصــي نمــي شــوند. اگــر مفصــل تعویــض 
شــده دچــار فرســودگي شــود و یــا به مــرور لــق شــود، انجام 

جراحــي تعویــض مجــدد ضــروري خواهــد بــود. بــه تازگــي 
ــا هدایــت مراحــل  ــا اســتفاده از ایمپلنــت هــاي جدیــد و ب ب
ــاي  ــل ه ــر مفص ــول عم ــر، ط ــک کامپیوت ــا کم ــي ب جراح
تعویــض شــده را مــي تــوان حتــي بــه 30 ســال نیــز رســاند.
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رضایت از جراحي تعویض مفصل ران
نقش مهم بازتواني بیمار بعد از جراحي 

چهار نکته براي رضایت بیشتر بعد از جراحي تعویض مفصل

ــي  ــه بازتوان ــپ ب ــل هی ــض مفص ــي تعوی ــت جراح موفقی
ــن  ــدر ای ــه ق ــر چ ــتگي دارد؛ ه ــار بس ــي( بیم )فیزیوتراپ
مراحــل بهتــر و فعاالنــه تــر انجــام شــود احتمــال موفقیــت 

ــد. ــدي بگیری ــن آن را ج ــي رود، بنابرای ــر م ــل باالت عم
ــود.  ــي ش ــاز م ــي آغ ــد از جراح ــه بع ــي بافاصل بازتوان
بیمــار بعــد از پشــت ســر گذاشــتن جراحــي، کار بازتوانــي 
ــي  ــأله مهم ــد. مس ــي کن ــاز م ــراپ آغ ــک فیزیوت ــا ی را ب
ــه شــود حرکــت  ــد در نظــر گرفت کــه در مراحــل اول بای

ــت.  ــار اس ــن بیم ــي راه رفت ــل ران و توانای ــي مفص طبیع
ــي  ــه م ــد ک ــي ده ــما م ــه ش ــه اي ب ــراپ برنام فیزیوت
ــد.  ــرا کنی ــالن ورزش اج ــا س ــزل و ی ــد آن را در من توانی
در طــول اجــراي ایــن برنامــه، بــه توصیــه هــاي 
ــوان بیشــتر از آن  ــچ عن ــه هی ــد و ب ــراپ عمــل کنی فیزیوت
ــار  ــراف آن فش ــات اط ــده و عض ــض ش ــل تعوی ــه مفص ب
ــرور  ــه م ــد ب ــات بای ــن عض ــاي ای ــم ه ــد. زخ وارد نکنی

ــوند. ــد ش ــاره نیرومن ــات دوب ــد و عض ــدا کنن ــود پی بهب

یکــي از مشــکات رایــج بعــد از جراحــي تعویــض هیــپ، 
دررفتگــي مصنوعــي اســت. از آنجایــي کــه مفصــل 
ــر هســتند  تعویــض شــده از مفصــل هــاي طبیعــي کوچکت
ــن  ــد؛ ای ــده ان ــف ش ــر جراحــي ضعی ــا در اث و عضــات پ
ــال  ــار نیســت. بعضــي از حــرکات احتم ــاق دور از انتظ اتف
ــل را  ــوکت مفص ــتخوان از س ــي اس ــر توپ ــن س در رفت
ــه ســمت خــارج  ــا ب ــد چرخــش پ ــد؛ مانن ــي کن بیشــتر م

ــینه. ــه س ــمت قفس ــه س ــو ب ــیدن زان ــل و کش ــا داخ ی

ــود را  ــد، وزن خ ــاب کني ــر انتخ ــه و ماه ــراح باتجرب ــک ج 1. ي
ــد. ــش دهي کاه

2. فيزيوتراپــي و آمادگــي جســماني بــراي جراحــي را از قبــل از 
جراحــي آغــاز کنيــد.

3. بازتواني بعد از جراحي را جدي بگيريد.
4. از تجربه ديگران استفاده کنيد.

بیمــاران بســیاري تجربــه خــود را در زمینــه جراحــي مفصــل را 
ــد. کســاني  ــه اشــتراک گذاشــته ان در شــبکه هــاي اجتماعــي ب

کــه قصــد دارنــد ایــن جراحــي را انجــام دهنــد مــي تواننــد بــه 
ــن  ــي ای ــد. گاه ــتفاده کنن ــران اس ــه دیگ ــق از تجرب ــن طری ای
مطالــب اطاعــات مفیــدي را در اختیــار افــراد قــرار مــي دهنــد. 

در بیــن ایــن مــوارد، هــم افــراد رضایــت منــد و هــم ناراضــي 
وجــود دارنــد. بــراي مثــال یکــي از بیمــاران دکتر طاهــري اعظم 
شــرایط خــود را ایــن گونــه توصیــف کــرده اســت: »یــک ســال 
قبــل جراحــي آرتروپاســتي کامــل مفصــل هیــپ انجــام دادم و 
اکنــون از ایــن کــه موفــق شــدم ســر کار خــود بازگــردم بســیار 

خوشــحالم. یــک ســال پیــش بــه خاطــر شکســتگي ناحیــه گردن 
اســتخوان ران ناچــار شــدم ایــن جراحــي را انجــام دهــم. اوایــل 
بــه خاطــر ســن پایینــم در انجــام ایــن جراحــي تردیــد داشــتم، 
امــا حــاال بعــد از یــک ســال تمریــن مــي توانــم بــدون کمــک 
راه بــروم و تمــام فعالیــت هــاي طبیعــي را انجــام دهــم. جراحــي 
تعویــض کامــل مفصــل یکــي از موفقیــت آمیزتریــن جراحــي ها 
اســت؛ بــه شــرط این کــه جــراح خوبــي انتخــاب کنیــد و در نوع 

ایمپلنــت اســتفاده شــده نیــز دقــت و حساســیت داشــته باشــید.
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Needle stick

Needle stick
زینت سلطانی محمدی کارشناس اداره پرستاری معاونت درمان

    نيدل استيک )Needle stick( چيست؟
      بــه هــر نــوع ســوراخ شــدن پوســت توســط 
ســوزن يــا شــی نــوك تيــز بصــورت تصادفــی 
کــه در هنــگام مداخــالت پزشــکی و پرســتاری 
رخ مــی دهــد نيــدل اســتيک شــدن مــی گويند. 
ــو و  ــرنگ ن ــک س ــط ي ــوزن توس ــم سرس زخ
اســتريل بخــودی خــود هيــچ خطــری را بدنبــال 
نــدارد. بزرگتريــن نگرانــی زمانــی بــروز مــی 
کنــد کــه ســوراخ شــدن پوســت توســط يــک 
ســرنگ اســتفاده شــده و يــا آلــوده بــه خــون 
ــه  ــال ب ــر ابت ــان خط ــن مي ــدکه در اي ــار باش بيم
ــه  ــر ب ــدز منج ــت B، C و اي ــروس : هپاتي وي

نگرانــی خواهــد شــد.
     چــه افــرادی در معــرض خطــر نيــدل 

دارنــد؟ قــرار  اســتيک شــدن 
کليــه افــرادی کــه در مراکــز بهداشــتی و 
ــه خدمــات ميباشــند.  ــه ارائ ــی مشــغول ب درمان

از جملــه :پزشــکان، پرســتاران، خدمــات
     عوامل بروز نيدل استيک :

ــتفاده  ــوزن اس ــدد سرس ــذاری مج ــوش گ درپ
شــده

انتقــال مايعــات بــدن بيمــار از ســرنگ بــه 

داخــل لولــه آزمايــش
ــوك  ــام ن ــوزن و اجس ــب س ــع مناس ــدم دف ع

ــاوم ــروف مق ــز در ظ تي
راه رفتن با سرسوزن

ــتفاده  ــوزن اس ــردن سرس ــت ک ــه دس ــت ب دس
شــده

وضعيــت نامناســب بدنــی در هنــگام انجــام 
اقدامــات تهاجمــی بالينــی

نداشتن تمرکز در هنگام مراقبت بالينی
اقدامات اوليه در هنگام نيدل استيک :

ــون  ــا آب و صاب ــم ب ــوی زخ شستش  -1
ــم،  ــون در چش ــدن خ ــيده ش ــورت پاش )در ص
ــا نرمــال ســالين انجــام مــی گــردد( شستشــو ب

ــم  ــاء تي ــی از اعض ــه يک ــه ب مراجع  -2
ــت،  ــرل عفون ــک کنت ــت )پزش ــرل عفون کنت
ــتان ــت( در بيمارس ــرل عفون ــوپروايزر کنت س

3- در صــورت مشــخص بــودن منبــع آلودگــی 
انجــام  جهــت  منبــع  خــون  از   5-cc10

آزمايــش گرفتــه شــود.
نيــدل  از خــون فــرد   5-10 cc5-گرفتــن

اســتيک شــده

اطمينــان از ميــزان تيتــر آنتــی بــادی   -3
)تيتــر بيــش از U/mI10 نيــاز بــه واکســن 

نــدارد(
6- در صــورت پاييــن بــودن ميــزان تيتــر 
آنتــی بادی)کمتــر از U/mI10( فــرد ويــا 
عــدم انجــام  واکسيناســيون بــر عليــه هپاتيــت 
آمپــول  پزشــک  نظــر  طبــق  بايســتی   ،B

گــردد. تزريــق  ايمنوگلوبوليــن 
7- 3و 6 مــاه بعــد آزمايــش مجــدد جهــت 
ــتيک شــده انجــام  ــدل اس ــرد ني ــان، از ف اطمين

ــود. ش
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Needle stick

Needle stick تــا قبــل از ســال 1987 واژه ناشــناخته ای بــود. مبتاليــان بــه ايــن اختــالل وقتــی کــه SAD واژه     
ــان  ــود نش ــردگی را از خ ــم افس ــا عالئ ــابه ب ــم مش ــی از عالئ ــد، بعض ــی رس ــرا م ــتان ف ــل زمس فص
مــی دهنــد. بــه طــور مثــال بيــش از حــد مــی خوابنــد، بيــش ازحــد  مــی خورنــد، بــی حوصلــه، بــد 

خلــق و کــم انــرژی مــی شــوند و.....
     در بهــار ايــن عالئــم محــو شــده و ممکــن اســت بــه جــای آن، کــم کــم عالئــم مانيــای خفيــف 
شــروع شــود.در واقــع عالئــمSAD شــبيه بــه خــواب زمســتانی اســت. ايــن نــوع پرخــوری 
و پرخوابــی و ذخيــره ســازی چربی،کــه شــبيه بــه کار حيواناتــی چــون خــرس و ســنجاب اســت، در 
ــاده مــی ســازد. زندگــی و  ــوان و از کار افت ــد، او را نات ــه خــود مبتــال کن صورتــی کــه انســان را ب
کار در محيطــی کــه نورکافــی نــدارد، )بــه خصــوص در مناطقــی کــه هــوا بــه نــدرت آفتابــی اســت( 
مــی توانــد موجــب ايجــاد ايــن بيمــاری بشــود. کســانی کــه هفتــه هــا يــا مــاه هــا در اتــاق هايــی کــه 
فاقــد پنجــره و نــور کافــی هســتند، زندگــی مــی کننــد ممکــن اســت بــه ايــن بيمــاری مبتــال بشــوند. 
نمونــه هــای فراوانــی از ايــن بيمــاری مشــاهده شــده اســت کــه تنهــا يــک هفتــه بعــد از تغييــر مــکان 
ــا  ــم افســردگی در آن ه ــج عالئ ــه تدري ــه و ب ــود يافت ــاق دارای پنجــره و روشــنايی کافــی بهب ــه ات ب

برطرف شــده اســت.
درمان:

ــد  ــان بخواب ــه بدنت ــيد ب ــور خورش ــد ن ــيد اســت. اجــازه بدهي ــور خورش ــالل، ن ــن اخت       داروی اي
و از چتــر هــای آفتابــی اســتفاده نکنيــد. در مواقــع لــزوم بــا مشــورت پزشــک معالــج مــی تــوان از 

چــراغ هــای مخصــوص حــاوی نــور فلورســنت يــا نئــون اســتفاده کــرد. در ايــن گونــه مواقــع چشــم 
ــه مســاحت 15 در  هــای خــود را بپوشــانيد. بهتريــن نتيجــه، زمانــی حاصــل خواهــد شــد کــه روزان
30 ســانتيمتر از پوســت بــدن خــود را بــه مــدت 30 تــا 120 دقيقــه در معــرض نــور قــرار دهيــد. 
ــد.  ــته باش ــال داش ــه دنب ــز ب ــی ني ــت عوارض ــن اس ــو، ممک ــط ن ــاری   SADتوس ــان بيم ــه درم البت
ــح  ــش ترش ــه ی افزاي ــف )در نتيج ــای خفي ــا و گاه ماني ــم ه ــک چش ــا تحري ــردردخفيف، درد ي س
ســروتنين مغــزی( از عــوارض جانبــی ايــن روش هســتند. نکتــه مهــم ديگــر ايــن اســت کــه بســياری 
از دارو هــا بــا نــور خورشــيد تداخــل اثــر دارنــد. در ايــن صــورت ممکــن اســت پزشــک، شــما را از 
قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــيد منــع کنــد. بنــا بــر ايــن در صورتــی کــه پزشــک بــه علــت 
بيمــاری ديگــری، بــرای شــما دارويــی تجويــز کــرده اســت، در مــورد قــرار گرفتــن در معــرض نــور 
خورشــيد از او ســوال کنيــد. اســتفاده از تابــش نــور خورشــيد در درمــان بعضــی بيمــاری هــای ديگــر 
نيــز کاربــرد دارد. بــه طــور مثــال نوعــی از افســردگی وجــود دارد کــه در نتيجــه بــر هــم خــوردن 
ريتــم بيولوژيــک در بــدن بــه وجــود مــی آيــد. بــه هــم خــوردن ريتــم بيولوژيــک يــا ســاعت درونــی 
انســان اغلــب، پــس از مســافرت بــه مناطــق دوردســتی کــه دارای اختــالف ســاعت زيــادی بــا محــل 
ســکونت فــرد هســتند يــا در کســانی کــه در نوبــت هــای کاری شــب و بدتــر از آن، گاه روز و گاه 
شــب کار مــی کننــد، پيــش مــی آيــد و ايــن نــوع اختــالل نيــز بــا شــيوه ی درمانــی اســتفاده از نــور 

خورشــيد قابــل بهبــود اســت. 

SAD یا اختالل ُخلقی فصلی وابسته به نور خورشید

نویده هادیان کارشناس صدور پروانه ها معاونت درمان

Season of Affectiv Disorder
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      بــا آزمایــش چــکاپ دوره اي امــکان تشــخیص زودرس بســیاري از بیماریهــا بــراي میســر ســاختن 
ــه هــاي  ــز کاهــش هزین ــر مــي گــردد ، کاهــش عــوارض بیماریهــا و نی ــر امــکان پذی ــان موثرت درم

درمانــي امــروزه در علــم پزشــکي مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفتــه اســت.
       در چــکاپ کامــل بــا شناســایي عوامــل خطــر ســاز ماننــد افزایــش کلســترول و قنــد خــون مــي 
تــوان از ابتــا بــه بیماریهــاي قلبــي یــا پیشــرفت آنهــا جلــو گیــري کــرد. افزایــش کلســترول خــون 
ــا افزایــش خطــر ســکته هــاي قلبــي و مغــزي همــراه اســت.  هــم چنیــن تحقیقــات ثابــت کرده انــد  ب
ــد  ــرار مي گیرن ــکي ق ــي هاي پزش ــت بررس ــد و تح ــش مي دهن ــب آزمای ــور مرت ــه به ط ــرادي ک اف
ــد  ــک مي کنن ــما کم ــه ش ــاي دوره اي ب ــد. آزمایش ه ــري دارن ــر و مفیدت ــر طوالني ت ــب عم ــه مرات ب
ــه  ــد. البت ــان بمانی ــا در ام ــي و افســردگي حاصــل از بیماري ه ــان، درد، ناتوان ــاي گــزاف درم از هزینه ه
آزمایــش همیشــه باعــث پیشــگیري نمي شــود امــا اغلــب اوقــات مي توانــد بیمــاري را در مراحــل اولیــه 

تشــخیص داده و شــانس درمــان را افزایــش دهــد. 
یک نکته مهم:

ــي خــون، پوکــي اســتخوان  ــت، فشــار خــون، چرب اگــر در معــرض عوامــل خطرســاز ســرطان ها، دیاب
ــر پزشــک از  ــق نظ ــد طب ــود دارد، بای ــان وج ــا در خانواده ت ــن بیماري ه ــابقه ای ــد و س ــرار داری و. . . ق
ســنین پایین تــر و در فواصــل کوتاه تــر مــورد آزمایــش و بررســي قــرار بگیریــد پــس حتمــا در ایــن 

مــورد از پزشــک خانــواده خــود ســوال کنیــد.

آزمایشات دوره ای جهت بزرگساالن
بهناز بهراد مدیر پرستاری مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول)ص(

از سن 20 سالگی به بعد حداقل هر 5 کلسترول1
سال یک بار

هر 2 سال یکبارفشار خون2
از سن 40 سالگی به بعد هر 3 سال تست دیابت3

یکبار
از سن 50 سالگیتست سرطان روده بزرگ4
از سن 40 سالگی سالیانهمعاینه پوست5
از سن 40 سالگی سالیانهآب مروارید و گلوکوما6
پس از یائسگی و یا در سن 60 سالگی آزمایش تراکم استخوان7

سالیانه
از سن 40 سالگی سالیانهبررسي مدفوع از نظر وجود خون8
هر 6 ماه یکبارسامتی لثه و دندانها9
هر 6 ماه یکبارکنترل وزن10
از سن 50 سالگی سالیانهمعاینه پروستات11
هر 2-1 سال یکبارتست پاپ اسمیر12
زنان با سن باالی 40 سال سالی یکبارماموگرافی13

آزمایش شمارش سلول هاي خوني 14
)CBC( ، بررسي کم خوني ، تعیین 
آهن سرم و ظرفیت تام اتصال آهن 

)TIBC( نیز مقادیر ذخایر آهن( 
فریتین )و همچنین ویتامین B12 و 

اسیدفولیک)

پس از 50 سالگي  سالیانه

Periodic tests for adults
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ارتباط مدیریت عملکرد وبهره وری
زهره رستمی مسئول امور مالی معاونت درمان

مدیریت عملکرد
      مدیریــت عملکــرد ترجمــه عبــارت انگلیســی »Performance Management« می باشــد کــه تعاریــف 

متعــددی از آن ارائــه شــده اســت، مــوارد زیــر از آن جمله انــد:
مدیریــت عملکــرد را می تــوان مجموعــه ای از اقدامــات و اطاعــات تلقــی کــرد کــه بــه منظــور افزایــش ســطح 
اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع در جهــت دســتیابی بــه هدفهــا بــه شــیوه ای اقتصــادی تــوام بــا کارایــی و 

اثربخشــی صــورت می گیــرد. )ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور، 1382( 
ــا مدیریــت امــور و  ــرای آن دســته از فعالیتهــای ســازمانی اســت کــه ب مدیریــت عملکــرد اصطــاح عامــی ب
ــراری  ــرای تســهیل برق مســئولیتهای شــغلی و رفتــاری کارکنــان ســر و کار دارد. مدیریــت عملکــرد راهــی ب
ــر کاری و تعهــد  ــه پیدایــش محیــط مطلوب ت ــان و سرپرســتان اســت و ب ــاط و ایجــاد تفاهــم بیــن کارکن ارتب

ــی، 1382(  ــی و موفق ــود. )ابیل ــات منجــر می ش ــت خدم ــه کیفی بیشــتر نســبت ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــردی دانس ــرد را رویک ــت عملک ــوان مدیری ــوق می ت ــف ف ــه تعاری ــه ب ــا توج       ب
ــان  ــتها و انتظــارات ســازمان از کارکن ــم خواس ــان، باعــث تفهی ــن سرپرســتان و کارکن ــه بی ارتباطــات دوجانب
از یــک ســو و انتقــال خواســتها و تقاضاهــای کارکنــان بــه سرپرســتان و مدیریــت ســازمان از ســوی دیگــر، 
محیطــی را جهــت اســتفاده بهینــه از کلیــه امکانــات و منابــع در جهــت تحقــق اهــداف ســازمان پدیــد مــی آورد. 
ــه آســانی عملکــرد ضعیــف کارکنــان را تشــخیص و در  ــا سرپرســتان ب مدیریــت عملکــرد باعــث می شــود ت
جهــت بهبــود آن اقــدام نمــوده و از ســوی دیگــر بــا دادن پاداشــهای مناســب بــه عملکــرد مطلــوب کارکنــان، 

عملکردهــای مطلــوب را ترغیــب و تکرارپذیــری آنهــا را افزایــش دهنــد. 
مدیریــت عملکــرد فراینــدی اســت کــه هــم ارزشــیابی عملکــرد و هــم نظامهــای انضباطــی و خــط مشــی های 
رســیدگی بــه شــکایات را بــه عنــوان ابــزار مدیریتــی خــود در برمی گیــرد. فنــون و ابــزار ایــن مدیریــت بــرای 

بــاال بــردن بهــره وری کارکنــان و کســب مزیــت رقابتــی ســازمان بــه کار مــی رود.
بهره وری 

ــده  ــرح گردی ــادل واژه انگلیســی )Productivity( مط ــوان مع ــه عن ــره وری ب ــه به ــان فارســی کلم       در زب

اســت. در برخــی از متــون دیگــر معادلهایــی نظیــر راندمــان، بازدهــی، قــدرت تولیــد، قابلیــت و بــاروری کارآمد 
ــر اســت کــه مصــرف  ــن ام ــار ســنجش ای ــی معی ــر کل ــه تعبی ــره وری ب ــن واژه مذکــور شــده اند. به جایگزی
ــدت  ــه در درازم ــاز جامع ــورد نی ــتانده های( م ــد خروجــی )س ــرای تولی ــا( ب ــوان ورودی )نهاده ه ــه عن ــع ب مناب

چقــدر موثــر و کارآمد اســت.
      تعریــف دیگــری کــه از دیــدگاه سیســتمی بــرای بهــره وری ارائــه شــده اســت: بهــره وری از ایــن دیــدگاه 
ــره وری  ــاس به ــن اس ــر ای ــد. ب ــخص می کن ــتانده ها )Outputs( را مش ــا )Inputs( و س ــن داده ه ــاط بی ارتب
نشــان دهنده میــزان کارآیــی ترکیــب عوامــل در فراینــد تولیــد اســت یعنــی اگــر از امکانــات، خــوب اســتفاده 
شــود بهــره وری نیــز افزایــش می یابــد بنابرایــن در صورتــی کــه از نیــروی انســانی بــه عنــوان یکــی از عوامــل 

تولیــد بــه خوبــی اســتفاده شــود، بهــره وری نیــروی انســانی نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
      بهــره وری بــه طــور کلــی دارای دو مولفــه اســت. مولفــه نخســت کارآیــی و مولفــه دیگــر اثربخشــی انجــام 
ــارت  ــه عب ــود، ب ــر اطــاق می ش ــتاده از داده کمت ــه دســت آوردن س ــی ب ــه توانای ــی ب ــت اســت. کارآی فعالی
دیگــر خــوب کار کــردن همــان کارآیــی اســت. اثربخشــی بــه تطبیــق نتایــج حاصــل از انجــام کار بــا هدفهــای 
ــوان اثربخشــی نامیــد. بنابرایــن  ــه دیگــر ســخن، کار خــوب کــردن را می ت مــورد نظــر اطــاق می گــردد و ب

در یــک تعریــف کلــی بهــره وری عبــارت اســت از: »درســت انجــام دادن کار درســت«.
 بنابرایــن در صورتــی کــه کارهــا یــا وظایــف ســازمانی بــه خوبــی مشــخص و شــرایط احــراز هــر مســئولیت 
ــه نحــو صحیــح  ــراد ب ــز اگــر اف ــده باشــد و از ســوی دیگــر نی ــز معیــن گردی و نحــوه انجــام هــر وظیفــه نی
ــا توجــه بــه اســتعداد، توانایــی و دانــش الزم بــه هــر یــک از وظایــف یــا کارهــا گمــارده شــده باشــند،  و ب
انتظــار مــی رود کــه بهــره وری نیــروی انســانی افزایــش یابــد. البتــه نبایــد از راهنمایی هــای ارائــه شــده توســط 
سرپرســتان و پرداختهــای جبرانــی و نظــام پاداشــها متناســب بــا عملکــرد کارکنــان غافــل شــد چــرا کــه بــدون 
انجــام صحیــح ایــن مــوارد، نــه تنهــا بهــره وری افزایــش نمی یابــد چــه بســا کارکنــان بدلیــل عــدم کارآیــی 
ــه دلیــل بی عدالتی هــای حاکــم بــر سیســتم، کــم کاری  سیســتم در جبــران خدمــات آنهــا ســرخورده شــده و ب

نمــوده و عمــًا باعــث کاهــش بهــره وری کل سیســتم شــوند.

Performance Management
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 جستجو و یافتن مقاالت
مهندس مهسا فرج اله حسینی مسئول واحد فناوری اطالعات معاونت درمان

Search and Find ArticlesSearch and Find Articles
Search and Find Articles

Search and Find ArticlesSearch and Find Articles
چگونه درباره یک موضوع فارسی، مقاله انگلیسی جدید پیدا کنیم؟

در ایــن مقالــه مــی خواهیــم روش ســاده و درســت جســتجو را بــه شــما آمــوزش دهیــم تــا بتوانیــد 
در کمتــر از 5 دقیقــه یــک جســتجوگر ماهــر شــوید. روش کار بــه صــورت زیــر اســت:

1- یافتن کلمات تخصصی به التین
 ابتــدا، کلمــات را بــه التیــن پیــدا کنیــد. توجــه نماییــد عنــوان را ترجمــه نکنیــد و تنهــا کلمــات 
کلیــدی عنــوان فارســی را بــه التیــن پیــدا کنیــد. از آنجائــی کــه کلمــات تخصصــی هســتند، نبایــد 
اشــتباه کنیــد. یادتــان باشــد بــرای یــک نتیجــه خــوب در جســتجو شــما نبایســتی جملــه و عبــارت 

را پیــدا کنیــد. فقــط کلمــه! ایــن هنــر شماســت کــه بعــد از پیــدا شــدن نتیجــه جســتجو ببینیــد:
•کدام عنوان مقاله مرتبط با عنوان کار شماست.

•ایــن هنــر شماســت کــه وقتــی یــک کلمــه نتیجــه نمــی دهــد بتوانیــد از ترکیــب دو کلمــه بــه 
هــدف خــود برســید.

•اگر یک کلمه خاص جواب نداد، جستجو را با کلمه دیگری ادامه دهید.
•چکیده مقاالت را بخوانید، شاید مرتبط باشد.

ــد  ــی توان ــد هــم م ــی آی ــج جســتجو م ــار نتای ــروزه کن ــه کــه ام ــده مقال •قســمت هــای برگزی
ــد. کمــک کن

•و اگــر یــک پایــگاه مثــل ســاینس دایرکــت بــرای هــدف شــما مناســب نیســت و نتایــج خوبــی 
نمایــش نمــی دهــد، پایــگاه را عــوض کنیــد و بعنــوان مثــال بــه پایــگاه گــوگل اســکوالر مراجعــه 

. یید نما

- موتورهای جستجو 
وقتــی کــه کلمــات تخصصــی را بــه التیــن پیــدا کردیــد، بایــد بــه دنبــال یــک موتــور جســتجوی 
ــی را  ــات تخصص ــتجو، کلم ــای جس ــد در موتوره ــید. بای ــه باش ــردن مقال ــدا ک ــرای پی ــوب ب خ

جســتجو کنیــد.
گوگل اسکالر

اگــر بــه دنبــال مقالــه ای خــاص مــی گردیــد بــه شــما گــوگل اســکوالر )Google Scholar( را 
ــه هــای جدیــد و قدیمــی را جســتجو  پیشــنهاد مــی کنیــم. در گــوگل اســکوالر مــی توانیــد مقال
)Search( کنیــد. یافتــن مقــاالت جدیــد انگلیســی و فارســی در گــوگل اســکوالر بســیار آســان 
اســت. فقــط کافــی اســت کلمــه یــا کلیــد واژه مــورد نظــر را جســتجو کنیــد. اســکوالر بــه معنــای 

پژوهشــگر یــا محقــق اســت.
که لینک آن http://scholar.google.com می باشد.

     بعنــوان مثــال درصورتیکــه در مــورد بلــوغ دنبــال مقالــه ای هســتید، کافــی اســت کلمــه بلــوغ 
ــادی  ــداد زی ــد از جســتجو، تع ــد. بع ــه Maturity اســت را جســتجو کنی ــام انگلیســی آن ک ــا ن ی
ــه  ــه مــورد نظــر شماســت و روی مقال ــه خواهیــد داشــت کــه مــی توانیــد ببینیــد کــدام مقال مقال
مــورد نظــر کلیــک کنیــد. همچنیــن اگــر ســال انتشــار یــا پژوهــش آن مقالــه بــرای شــما مهــم 
ــه همیــن راحتــی شــما مــی  ــد. ب اســت مــی توانیــد در همانجــا ســال را مثــا 2014 انتخــاب کنی

ــا گــوگل اســکوالر، دنیایــی از مقــاالت را بصــورت رایــگان در اختیــار داشــته باشــید. توانیــد ب
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موتور جستجوی پايگاه ساينس دايرکت
بــا اســتفاده از موتــور جســتجوی science Direct کــه 

لينــک آن در آدرس ذيــل مــی باشــد 
 http://www.sciencedirect.com

مــی توانيــد بــه راحتــی بــا تعــداد زيــادی مجلــه مرتبــط بــا 
زمينــه کاری خــود آشــنا شــويد.

ــر مــی توانيــد آدرس ســايت، محــل هــای  ــر زي در تصوي
ــام  ــد و حــوزه کاری و ن ــام نويســندگان، فيل جســتجوی ن

ــد. ــال را ببيني در باکســی کــه در تصويــر زيــر نشــان داده شــده اســت نيــز ژورن
دو گزينــه مــی باشــد. مــی توانيــد بــرای مرتــب کــردن نتايج 

بــر حســب ســال از آن اســتفاده نماييــد.

       بعنــوان مثــال بــا کلمــه ســاده agriculture جســتجو را در باکــس حــوزه کاری و موضــوع 
ــزار  ــی شــود کــه 431 ه ــيه ســمت چــپ نشــان داده م ــم. در حاش ــی دهي ــد( انجــام م )فيل
مــورد پيــدا شــده اســت. زيــر آن باکســی مــی باشــد کــه ميتوانيــد در مــوارد پيــدا شــده بــاز 
هــم جســتجو کنيــد! حتــی بــا گزينــه هــای محــدود کننــده limit و ... مــی توانيــد جســتجو 
را منحصــر بــه مجلــه، کتــاب و کارهــای مرجــع نماييــد. پاييــن آن حتــی گزينــه هايــی بــرای 

محــدود کــردن مــوارد پيــدا شــده بــه ســال خاصــی کــه مــد نظرتــان هســت نيــز دارد.

توجــه : تمــام باکــس هايــی کــه عالمــت زده شــده اســت 
ــان اســتفاده  ــا در کارت ــد از آنه ــد بتواني ــردی هســتند و باي کارب

ــيد. ــه برس ــه نتيج ــريعتر ب ــا س ــد ت کني
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حل مشکالت اساسی در کارباویندوز با استفاده 
از نرم افزارهای پیشنهادی 

مهندس محمد امین ناهیدی کارشناس فناوری اطالعات دفتر ریاست دانشگاه
عناوین موضوعات درخواستی خود را  جهت نشر در آینده در حوزه فناوری اطالعات به پست الکترونیک nahidi.ma@iums.ac.ir ارسال فرمائید

یکــی از مشــکات اساســی در اســتفاده از وینــدوز، بــه یــاد 
ــده  ــده ش ــای خری ــریال های نرم افزاره ــماره س ــتن ش داش
ــی  ــی نرم افزارهای ــخه ی اصل ــد نس ــل خری ــر اه ــت. اگ اس
کــه اســتفاده می کنیــد، هســتید قطعــا تــا بــه حــال بــا ایــن 

ــد. ــرم کرده ای ــه ن ــت و پنج ــکل دس مش
ــب  ــد نص ــه قص ــد ک ــم می آی ــه چش ــی ب ــکل زمان مش
دوبــاره ی نرم افــزار خریــداری شــده را داشــته باشــید. 
ــن  ــه در ای ــت ک ــه ای اس Wifi Password Revealerبرنام
ــزار  ــن نرم اف ــد. ای ــما بیای ــک ش ــه کم ــد ب ــع می توان مواق
در نســخه ی رایــگان خــود اجــازه ی بازیابــی شــماره ســریال 
ــی آن  ــه نســخه ی پول ــد. البت ــما می ده ــه ش ــه را ب 300 برنام
نیــز وجــود دارد کــه بازیابــی شــماره ســریال 6500 برنامــه 

ــرد. ــد ک ــما ممکــن خواه ــرای ش را ب
ــری  ــردی دیگ ــای کارب ــده، نرم افزاره ــعه دهن ــن توس ای
ــز  ــن رم ــرای یافت ــد Wifi Password Revealer را ب مانن
ــتم  ــر روی سیس ــه ب ــس ک ــبکه ی وایرل ــده ی ش ــوش ش فرام

ــت. ــرده اس ــه ک ــده، ارائ ــره ش ــما ذخی ش

بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت کــه پــس از مدتــی اســتفاده 
از وینــدوز، بــه علــت ذخیــره شــدن اطاعــات غیرضــروری، 
ــل  ــن عام ــود. ای ــد می ش ــیار کن ــل بس ــتم عام ــن سیس ای
ــاره ی کل  ــب دوب ــه نص ــران ب ــا کارب ــود ت ــث می ش باع

ــد. ــل خــود روی بیاورن سیســتم عام
ــزار  ــد، نرم اف ــدوز را نداری ــاره ی وین اگــر قصــد نصــب دوب
CCleaner می توانــد اطاعــات غیرضــروری را از حافظــه ی 
دســتگاه شــما پــاک کــرده و فضــای اشــغال شــده توســط 

آن هــا را آزاد کنــد.

ممکــن اســت بــرای شــما نیــز پیــش آمــده باشــد کــه پــس از پــاک 
کــردن فایلــی از لپ تــاپ و حتــی از ســطل آشــغال وینــدوز، متوجــه 
ــن  ــد ای ــده اید. Pandora Recovery می توان ــودن آن ش ــا ارزش ب ب

نگرانــی شــما را بــا بازیابــی فایــل از دســت رفتــه برطــرف کنــد.
ــد، در  ــاک می کنی ــود پ ــر خ ــی را از کامپیوت ــه اطاعات ــی ک زمان
ــی  ــا زمان ــما ت ــتگاه ش ــه ی دس ــر روی حافظ ــات آن ب ــع اطاع واق
ــد.  ــی می مان ــت، باق ــده اس ــر نش ــر پ ــای دیگ ــط داده ه ــه توس ک
ــا  ــا ب ــتند، ام ــت نیس ــل بازگش ــواره قاب ــده هم ــاک ش ــای پ فایل ه
ــرای  ــود را ب ــانس خ ــد ش ــتفاده از Pandora Recovery می توانی اس

ــد. ــان کنی ــا امتح ــی آن فایل ه بازیاب
نظــر شــما در مــورد ایــن برنامه هــا چیســت؟ آیــا برنامه هــای ذکــر 
ــتفاده از  ــگام اس ــده در هن ــود آم ــه وج ــکات ب ــد مش ــده می توانن ش

وینــدوز را برطــرف کننــد؟

ــت و  ــده اس ــی نمان ــدوز 10 باق ــه ی وین ــا عرض ــادی ت ــان زی زم
ــتارت  ــوی اس ــه آن، من ــا 8.1 ب ــدوز 7 ی ــگان از وین ــانی رای بروزرس
ــره ای را  ــت پنج ــدرن در حال ــتفاده از اپلیکیشــن های م ــت اس و قابلی
بــرای کاربــران بــه همــراه خواهــد آورد. اگــر قصــد بروزرســانی بــه 
وینــدوز 10 را نداریــد، می توانیــد بــه وینــدوز 8.1 خــود امکانــات و 

ــد. ــه کنی ــادی را اضاف ــای زی ویژگی ه
ــت  ــا قیم ــتارداک ب ــرکت اس ــاخت ش ــس س ــادرن میک ــزار م نرم اف
5 دالر، بــه شــما اجــازه می دهــد تــا اپلیکیشــن های مــدرن را 
ــد  ــد. اگــر نمی توانی ــتفاده کنی ــدوز خــود نصــب و اس ــر روی وین ب
ــد، اســتارت8 و  ــر کنی ــدوز 10 صب ــان عرضــه ی رســمی وین ــا زم ت
ــما  ــه ش ــی 30 روزه ب ــخه ی آزمایش ــه ی نس ــا ارائ ــس ب ــادرن میک م
ــل  ــدوز 10 را قب ــای وین ــی از ویژگی ه ــا بخش ــد ت ــازه می دهن اج

ــد. ــه کنی ــمی آن تجرب عرضــه ی رس

CCleaner
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ــتراک گذاری  ــه اش ــدیدی ب ــاز ش ــات نی ــی اوق گاه
ــد در  ــرض کنی ــد. ف ــود داری ــاپ خ ــت لپ ت اینترن
هتلــی هســتید کــه دسترســی هــر اتــاق محــدود بــه 
ــال  ــه ی اتص ــا گزین ــا تنه ــت و ی ــر اس ــک کارب ی
شــما بــه مــودم اصلــی یــک کابــل اینترنــت اســت.
ــات مناســبی  ــه صــورت پیش فــرض امکان ــدوز ب وین
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــدارد ام ــن کار ن ــام ای ــرای انج ب
 Connectify Hotspot، ماننــد  نرم افزارهایــی 
می توانیــد   Virtual Router و   MyPublic WiFi
ــتراک  ــه اش ــود را ب ــر خ ــت کامپیوت ــال اینترن اتص

ــد. بگذاری

ــای  ــردن نرم افزاره ــنجاق ک ــان س ــا هم ــن ی ــت پی قابلی
ــدوز  ــی آن در وین ــان معرف ــکبار از زم ــه تس ــتفاده ب پراس
ــه ی  ــت. برنام ــت آورده اس ــیاری بدس ــداران بس 7 طرف
ــر  ــی را بهت ــن ویژگ ــرکت 1UP ای ــه ش ــق ب Bins متعل
ــای  ــد نرم افزاره ــازه می ده ــما اج ــه ش ــد و ب ــز می کن نی
ــد. ــردآوری کنی ــکبار گ ــون تس ــک آیک ــابه را در ی مش
بعــد از نصــب و راه انــدازی Bins فقــط الزم اســت آیکــون 
ــخص  ــی مش ــه در جای ــد ک ــه می خواهی ــای  ک برنامه ه
گــردآوری کنیــد را بــا اســتفاده از دراگ و دراپ و ماننــد 
کاری کــه در گوشــی هوشــمند خــود انجــام می دهیــد، در 

یــک فولــدر تســکباری جمــع کنیــد.
بــا اســتفاده از بینــز خواهیــد توانســت نرم افزارهــای 
ــای وب را در یــک  ــا مرورگره ــیقی و ی ــا موس ــط ب مرتب

ــد. ــردآوری کنی ــخص گ ــل مش مح

بســیاری از کابــران وینــدوز از دســتکتاپ خــود بــرای دسترســی ســریع بــه 
فایل هــا و برنامه هــای مــورد نیــاز اســتفاده می کننــد. امــا ایــن روش باعــث 
درهــم ریختگــی دســکتاپ و از بیــن رفتــن نظــم آن می شــود. اینجــا اســت 

ــد. ــما می آین ــک ش ــه کم ــد Fences ب ــردی مانن ــزاری کارب ــه نرم اف ک
ــتمی  ــای سیس ــا و میان بره ــا برنامه ه ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش Fences ب
خــود را بــر روی نواحــی مشــخصی از دســکتاپ قــرار دهیــد. هــر ناحیــه بــه 
صــورت ســایه ای دیــده می شــود تــا بتــوان در یــک نــگاه بــه راحتــی تمامــی 
ــای  ــک، آیکون ه ــار کلی ــا دوب ــد ب ــما می توانی ــرد. ش ــاهده ک ــوارد را مش م
مرتــب شــده ی خــود را مشــاهده کــرده و یــا بــا دوبــار کلیــک مجــدد آن هــا 
ــد  ــزار، مانن ــن نرم اف ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــی می توانی ــد. حت ــان کنی را پنه

ــد. ــدی کنی ــمند، دســکتاپ خــود را صفحــه بن گوشــی های هوش

ــدوز، از دســت  ــاره ی وین ــن مشــکات در نصــب دوب یکــی از بزرگ تری
ــد از  ــت. CloneApp می توان ــتفاده اس ــای پراس ــات برنامه ه دادن تنظیم

ــرد. ــک آپ بگی ــما ب ــات ش ــن اطاع ای
ــود را  ــواه خ ــای دلخ ــا برنامه ه ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــون اپ ب کل
انتخــاب کــرده و از تنظیمــات آن هــا بــک آپ بگیریــد و در زمــان نیــاز 
ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــات خ ــدن تنظیم ــرای بازگردان ــا ب ــن بک آپ ه از ای

ــه صــورت پیش فــرض از 100 برنامــه پشــتیبانی می کنــد  ــزار ب ایــن نرم اف
ــل  ــای پروفای ــدوز، فولدره ــوری وین ــات را از دایرکت ــد اطاع و می توان
ــه بــک آپ گیــری از  و رجیســتری جمــع آوری کنــد. البتــه اگــر نیــاز ب
ــت  ــود نیس ــرض موج ــت پیش ف ــه در لیس ــد ک ــه ای داری ــات برنام تنظیم

ــد. ــه کنی ــتی اضاف ــورت دس ــه ص ــد آن را ب می توانی

وقتــی می خواهیــد بــر روی حافظــه ی سیســتم خــود جــای بیشــتری 
ــن  ــرای یافت ــق ب ــردی و دقی ــزاری کارب ــه نرم اف ــاز ب ــد نی ــاز کنی ب

برنامه هــای غیرضــروری داریــد.
GetFolderSize می توانــد بــه شــما در ایــن زمینــه کمــک 
ــا اســتفاده از ایــن برنامــه می توانیــد کل حافظــه یــا بخــش  کنــد. ب
دلخواهــی از آن را اســکن کنیــد. GetFolderSize فولدرهــای شــما 
ــغال  ــه اش ــی ک ــدار فضای ــاس مق ــی و براس ــورت درخت ــه ص را ب

ــد داد. ــش خواه ــد، نمای کرده ان
ــی  ــه فضای ــی ک ــد فولدرهای ــودار می توانی ــن نم ــتفاده از ای ــا اس ب
بیشــتر از حــد نیــاز اشــغال کرده انــد را شناســایی کــرده و یــا بــازی 
ــد،  ــازی نکرده ای ــت ب ــا اس ــه مدت ه ــی را ک ــری قدیم کامپیوت
ــد ویژگی هــای  بازیابــی کنیــد. برنامــه ی WinDirStat نیــز می توان

مشــابهی را در اختیــار شــما قــرار دهــد.

یافتــن اطاعــات ســخت افزاری کامپیوتــر بــا اســتفاده از ابــزار 
ــه  ــی ک ــت و اطاعات ــخت اس ــیار س ــدوز بس ــرض وین پیش ف
ــت  ــا اس ــتند. اینج ــطحی هس ــیار س ــز بس ــد نی ــدا می کنی پی

ــد. ــما می آین ــک ش ــه کم ــردی ب ــای کاب ــه نرم افزاره ک
نرم افــزار Speccy ســاخت شــرکت پیریفــرم بــه شــما 
ــخت افزار  ــی از س ــات دقیق ــا اطاع ــد ت ــکان را می ده ــن ام ای
ــن  ــد. ای ــاهده کنی ــت مش ــک لیس ــود را در ی ــر خ کامپیوت
ــتفاده و  ــورد اس ــوع رم م ــات و ن ــد اطاع ــزار می توان نرم اف
مقــدار حافظــه ی آن و حتــی اطاعــات مادربــرد دســتگاه را در 

ــد. ــرار ده ــما ق ــار ش اختی

CloneAppSpeccy Bins

Connectify HotspoFencesGetFolderSize
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مسابقه:

ه 
بق

ـــا
ــــ

سـ
م

C
o
m
p
et

it
io

n برنده مسابقه نشریه مجازی نوید ایران  شماره یک : 74 --- 091228
 خانم رجبی معاونت درمان

سوال شماره يک : 
بيماری  SAD  »اختالل خلقی فصلی«  درچه کسانی بروز می کند؟

1-کسانی که به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت زیر نور مستقیم خورشید دچار عائم سوختگی می شوند.
2-این بیماری یکی از مراحل افسردگی دو قطبی است.

3-پس از مسافرت به مناطق دوردستی که دارای اختاف ساعت زیادی با محل سکونت فرد هستند به وجود می آید.
4-کسانی که هفته ها یا ماه ها در اتاق هایی که فاقد پنجره و نور کافی هستند، زندگی می کنند ممکن است به این بیماری مبتا بشوند.

سوال شماره دو: 
بر اساس موضوعات مطروحه در نشريه ضريب کارکرد در شيفت شب در بسته مقيمی مراکز، جهت همکاران مجری کدام گزينه می باشد ؟

           2  )4                1/7 )3                  1/5 )2                 1/2)1
سوال شماره سه: 

کداميک از موارد زير از عوامل بروز نيدل استيک می باشد؟
1(وضعیت مناسب بدنی در هنگام انجام اقدامات تهاجمی

2( در پوش گذاری مجدد سرسوزن استفاده شده
3(دفع مناسب سوزن واجسام نوک تیز در ظروف مقاوم

4(راه نرفتن با سرسوزن
سوال شماره چهار: 

کداميک ازموارد ذيل از علل پرکاری تيروئيد نمی باشد؟
1(مصرف بیش از اندازه ید

TSH 2( ترشح غیر طبیعی هورمون
3( مصرف بیش از اندازه ماهی 

4( تیروئیدیت
 سوال شماره پنج: 

چه مدت بعداز عمل سزارين می توان تماس پوست با پوست مادر با نوزاد را برقرار نمود؟
5 دقیقه  )1

نیم ساعت   )2
1 و2 ساعت   )3

چند  دقیقه بعد از اینکه مادر پاسخ می دهد وهوشیار است   )4

به پنج نفر از کسانی که به سواالت مسابقه پاسخ صحیح دهند به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا میگردد.
اسامی برندگان مسابقه در شماره بعدی نشریه اعالم می گردد.

ارسال پاسخ مسابقه به صورت فقط یک عدد پنج رقمی )از چپ به راست( به شماره پیامکی30002223660000
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