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با نام و یا خدا. عرض سالم و وقت به خیر خدمت متامی همراهان آوای مراقبت.

خــدای را شــاکریم کــه موفــق شــدیم شــامره پنجــم از نریــه ی علمــی تخصصــی آوای مراقبــت را منتــر کنیــم. بــر 

ــدگان  ــه دی ــگاه را ب ــن دانش ــجویان ای ــای دانش ــتگی ها و توانایی ه ــی از شایس ــته ایم اندک ــه توانس ــم ک ــود می بالی خ

همراهــان خــود پیشــکش مناییــم. بــدون شــک همراهــی و حامیــت شــام عزیــزان، قــوت قلــب مــا بــرای بــه رسانجــام 

ــه ای،  ــک کادر حرف ــا ی ــراه ب ــه هم ــن اســت ک ــده ای ــود. افتخــار بن ــت ب ــه  ی آوای مراقب ــن شــامره از نری رســاندن ای

ــی  ــر همراه ــامره ی اخی ــد ش ــا در چن ــم ت ــر بودی ــیار مفتخ ــم. بس ــته  باش ــکاری داش ــه هم ــن نری ــازی ای در آماده س

بســیاری از دوســتان عزیــز را در کنــار خــود داشــته باشــیم و بســیار متاملیــم ازیــن بابــت کــه ایــن دوســتان را بــه ســبب 

ــه ی  ــاهرخی در حافظ ــتاد ش ــد، اس ــتاد ارجمن ــی اس ــت. همراه ــم داش ــت نخواهی ــی در کادر آوای مراقب فارغ التحصیل

آوای مراقبــت ثبــت شــده اســت؛ مــا نیــز فرصــت را غنیمــت دانســته و در قســمت مصاحبــه، آخریــن ســخنان ایشــان 

ــاب  ــم. از زحــامت 2 ســاله ی جن ــان کرده ای ــم حضورت ــی، تقدی ــاس هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری و مامای را در لب

آقــای علیرضــا قابــر نیــز به عنــوان دبیــر انجمــن علمــی پرســتاری نهایــت قدردانــی و سپاســگزاری را خواهیــم داشــت و 

هیــچ گاه زحامتــی را کــه بــرای انجمــن علمــی پرســتاری و نریــه ی آوای مراقبــت داشــتند را فرامــوش نخواهیــم کــرد. 

در پایــان به رســم ادب، از دوســتان عزیــز و گران قــدر کــه بــه ســبب فارغ التحصیلــی آن هــا را همــراه خــود نخواهیــم 

ــه  ــاری، فاطم ــرا به ــی، زه ــه توکل ــادین، فاطم ــه ش ــا حانی ــر و خانم ه ــای علیرضــا قاب ــاب آق ــم: جن ــاد می کن داشــت ی

آقاخان بیگــی و زهــرا حاجی نصیــری. آرزوی موفقیــت بــرای تک تــک ایــن عزیــزان را دارم. بــا مطالــب جــذاب شــامره ی 

پنجــم از نریــه ی علمــی تخصصــی آوای مراقبــت همــراه باشــید.

ــی  ــل زندگ ــر شــد. ســالمتی گوهــر بی بدی ــت منت ــه آوای مراقب ــن شــامره دوماهنام ــه پنجمی خــدا را سپاســگزاریم ک

اســت کــه مراقبــت از آن افتخــاری اســت کــه نصیــب پرســتاران و مراقبــان ســالمت شــده اســت؛ حرفــه منحــر بــه 

فــردی کــه پاســخ افــراد و خانواده هــا بــه ارتقــای ســالمت، حفــظ ســالمت و مشــکالت بهداشــتی را مشــخص می کنــد. 

امیــدوارم ایــن شــامره از نریــه نیــز شــام رسوران گرامــی را در تحقــق ایــن وظیفــه خطیــر یــاری رســاند. یقینــاً نظــرات 

و پیشــنهادات شــام چــراغ راه مــا در ارتقــای نریــه خواهــد بــود. 

مدیرمسئول نشریه

سردبیــر نشریه

محمدرضا اسدی

امیراحسان احمدی

استامینوفن، 
مسکن یا کشنده؟

ما واسطه ی مهر 
شماییم!

کنه،  درمان آ
معجزه ی طب مکمل
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نحوه کار با وبسایت

لنســت تنهــا یکــی از ده ژورنالــی اســت کــه توســط Elsevier منتــر می شــوند. ایــن 

ژورنــال تخصصــی ماهانــه عناوینــی نظیــر دیابــت و اندوکرینولوژی، ســالمت جهانی، 

هامتولــوژی، HIV، بیامری هــای عفونــی، نورولــوژی، آنکولــوژی، روان پزشــکی و 

ــی، 53/254  ــت، به تنهای ــر لنس ــب تأثی ــد. رضی ــش می ده ــی را پوش ــکی تنفس پزش

اســت. ایــن ژورنــال به صــورت چاپــی، آنالیــن و روی تلفــن همــراه در دســرتس و تعاملــی اســت! ایــن مجلــه خاســتگاه مقاله هــای 

ــد  ــاداری داشــته اند. لنســت افتخــار می کن ــر معن ــر حوزه هــای علمــی و ســالمت انســان تأثی ــه ب ــددی اســت ک ــه  متع پیش گامان

کــه بــه هیــچ نهــاد سیاســی یــا اجتامعــی  وابســته نیســت. لنســت، از زمــان انتشــار نخســتین شــامره اش در ســال 1823، همــواره 

ــر زندگــی  ــد و ب ــا جامعــه را دگرگــون کن ــوم و پزشــکی را در دســرتس افــراد قــرار دهــد ت ــا حــد ممکــن عل ســعی کــرده اســت ت

ــن مقاله هــای پژوهشــی  ــط بهرتی ــی دارد و فق ــم ویراســتاری لنســت اســتانداردهای بســیار باالی ــذارد. تی ــت بگ ــر مثب ــراد تأثی اف

ــورد سیســتم  ــه به تازگــی در م ــه ای ک ــد. مقال ــی انســان ها، انتخــاب می کن ــا بهســازی زندگ ــت و رابطه شــان ب ــر اســاس کیفی را، ب

اســتنت گذاری فایرهــاوک منتــر کرده انــد کــه اولیــن ابــزار پزشــکی چینــی  اســت کــه توســط لنســت بــه رســمیت شــناخته شــد 

و یکــی از مشــکل های مهــم حــوزه  مطالعــات قلبی عروقــی را کــرده، منونــه خوبــی از ایــن مقاله هاســت. هــدف لنســت افزایــش 

تأثیــر اجتامعــی علــوم اســت و ایــن کار را از طریــق تنظیــم دســتور کار، ایجــاد زمینــه، آگاه ســازی رهــران، راه انــدازی مباحثــات و 

ــد انجــام می دهــد. ــی واقعــی ایجــاد کنن ــا تفاوت ــد در دنی ــن تصــور کــه پژوهش هــا می توانن ــاع از ای دف

صفحــه ی اصلــی ســایت شــامل بخش هــای مجــزا بــا عناویــن زیــر اســت کــه بــا کلیــک روی 

هــر قســمت می تــوان وارد پنجــره ی تخصصی تــری شــد و اطالعــات تخصصــی مربــوط بــه 

آن بخــش را مشــاهده کــرد.

ــیون های  ــا و کمیس ــات، رسی ه ــن تحقیق ــرات، آخری ــار و نظ ــن اخب ــامل: آخری ــن ش عناوی

ــکی و... پزش

می توانیــد بــا ثبت نــام در Lancet Alerts از آخریــن مطالــب منترشــده در خانــواده 

مجــالت Lancet بــه روز باشــید. می توانیــد فهرســت الکرتونیکــی مطالــب و ســایر هشــدارها 

 ،Lancet به روزرســانی های  آنالیــن،  اول  محتــوای  از  زودهنــگام  اطالع رســانی  ازجملــه 

ــار بیــامری، هشــدارهای کنفرانــس، خرنامــه نویســنده مــا و مــوارد  هشــدارهای جهانــی ب

دیگــر را دریافــت کنیــد.

سایت ژورنال لنست
اسکن کنید ونده علمی پر

نشریه آوای مراقبت
بهمن ماه   1401
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بررسی دارویی

فورزوماید
Furosemide

رده بندی فارماکولوژیک: دیورتیک 

رده بندی درمانی: دیورتیک/ضد هیپرتانسیون 

C رده بندی مرف در حاملگی: گروه

فارماکودینامیــک و فارماکوکینتیــک: اثردیورتیکــی: مهــار 

ــه هــای پروگزیــال و  ــر در لول بازجــذب و ســدیم و کل

قــوس صعــودی هنلــه

اثــر ضــد هیپرتانســیون: دیالتاســیون عــروق کلیــه و 

عــروق محیطــی، افزایــش GFR و کاهــش مقاومــت 

عــروق محیطــی

رده بندی فارماکولوژیک : دیورتیک تیازیدی 

رده بندی درمانی : مدرتیازیدی ، ضدهیپرتانسیون 

 Cرده بندی مرصف در حاملگی :گروه

اشکال دارویی

اشکال دارویی

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک

اندیکاسیون

اندیکاسیون

کنترا اندیکاسیون

مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه

Scored Tablets: 40 mg

Injection: 10 mg/ml(2 ml- 4ml)

Infusion: 250 mg/ 25ml

Scored Tablets: 50mg

مکانیســم اثــر: اثردیورتیکــی: مهــار بازجــذب و ســدیم و 

کلر در لوله های پروگزیال و قوس صعودی هنله

اثــر ضــد هیپرتانســیون: دیالتاســیون عــروق کلیــه و عــروق 

محیطی، افزایش GFR و کاهش مقاومت عروق محیطی

ــون هــای ســدیم  ــال ی ــا انتق ــه واســطه تداخــل دارو ب ــک: ب اثردیورتی

از خــالل اپیتلیــوم توبولــی کلیــه می باشــد . ایــن عمــل دفــع ســدیم ، 

ــد. ــش می ده ــا و آب را افزای ــات ه ــیم ، بیکربن ــد ، پتاس کلرای

اثــر ضــد هیپرتانســیون: حجــم پالســا و مایــع خــارج ســلولی را کاهــش 

می دهــد .مقاومــت عــروق محیطــی را بــه وســیله اثــر مســتقیم روی 

عــروق خونــی تقلیــل می دهــد .

جذب: به طور ناکامل جذب می شود .

رشوع اثر: ۲ ساعت.

اوج اثر: ۴ ساعت.

مدت اثر: ۱۲-۶ ساعت.

انتشــار: در رسارس بافــت خــارج ســلولی منتــر می شــود، 

ــد  ــود ، از س ــی ش ــظ م ــا تغلی ــه ه در کلی

جفــت عبــور مــی کنــد ، در شــیر 

می شــود. منتــر 

متابولیــزه  ظاهــراً  متابولیســم: 

. د منی شــو

دفــع: نیمــه عمــر : ۱۲۰-۴۵ دقیقــه ، 

از راه ادرار دفــع مــی شــود

دارو را می توان همراه با غذا یا شیر مصرف نمود.

دارو در درجه حرارت 30 تا 15 درجه و دور از نور نگهداری شود.

عالئم حیاتی به ویژه فشارخون بیمار را به  دقت کنترل نمائید.

بیمار را از نظر بروز عالئم هیپوکالمی تحت نظر بگیرید.

میزان جذب و دفع بیمار کنترل شود.

ــرم و  ــای س ــت ه ــات CBC الکترولی ــان آزمایش ــی درم درط
ــد. ــل آوری ــک را به عم ــید اوری ادرار BUN و BS و اس

یــا  و  هیپوتانســیون  و  دهیدراتاســیون  درصــورت 
ــع  ــد قط ــرف دارو بای ــن مص ــش BUN و کراتینی افزای

ــود. ش

ایــن دارو را می تــوان بــدون رقیــق کــردن و بصــورت 
ــود.  ــز نم ــته تجوی آهس

ــر            ــتروز وات ــرم دکس ــه س ــوان ب ــی را می ت ــول تزریق محل
ــود. ــه نم ــر اضاف ــالین و رینگ ــال س ــد و نرم 5 درص

ــزان  ــه حــد مختصــر در رنــگ قــرص تأثیــری در می ــر ب تغیی
اثــر آن نــدارد. ولــی درصــورت تغییــر رنــگ محلــول تزریقــی 

از مصــرف ان خــودداری نماییــد. 

ــر  ــک بهت ــوان دیورتی ــن دارو به عن ــتفاده از ای ــورت اس درص
ــواب  ــالل خ ــب اخت ــا موج ــود ت ــز ش ــا تجوی ــح ه ــت صب اس

ــود. ــب نش ــار در ش بیم

ادم حاد ریه

هیپرکلسمی 

هیپرتانسیون

حمالت هیپرتانسیون- نارسایی حاد و کلیه

درمان کمکی ادم همراه با CHF نارسایی مزمن و کلیه

سیروز کبدی 

نارسایی کلیه

درمان مرحله ای هیپرتانسیون ( داروی 

مرحله اول ودوم)

حساسیت مفرط به تیازیدها یا سایر سولفونامیدها 

آنوری

(B گروه) حاملگی

شیردهی        عارضه جانبی
GI: درد شکم، اسهال 

ــیون،  ــم ودهیدراتاس ــش حج CV: کاه

ــتاتیک  ــیون ارتوس هیپوتانس

EENT: کری گذرا ناشی از تزریق رسیع وریدی 

Hem: آگرانولوسیتوز، لکوپنی گذرا، ترومبوسیتوپنی 

ــمی،  ــت، هیپوکلس ــدون عالم ــیمی ب ــک، هیپریوریس ــوز هیپوکلرمی Met: آلکال

هیپوکاملــی، هیپومنیزیمــی و هیپوناترمــی dilutional ،هیپرگلیســمی، عــدم 

ــز  تحمــل گلوک

Derm: درماتیت، حساسیت به نور

نکته!

هیدروکلروتیازید
Hydrochlorothiazide  

عارضه جانبیکنترا اندیکاسیون

GI: خشــکی دهــان ، افزایــش تشــنگی ، تهــوع ، اســتفراغ ، 

بــی اشــتهایی ، اســهال ، پانکراتیــت ، یرقــان 

CNS: تغییــرات خلــق ، خســتگی یــا ضعــف غیــر عــادی ، 

رسگیجــه ، منگــی ، پارســتزی  

CV: رضبــان نامنظــم قلــب ، نبــض ضعیف ، هیپوتانســیون 

ضعیتی   و

Hem: آگرانولوســیتوز ، ترومبوســیتوپنی ، آمنــی آپالســتیک، 

پنی   لکو

 ، هیپراوریســمی   ، گلیکــوزوری  هیپرگلیســمی   :Met

ملــی   هیپوکا

Other: واکنــش هــای حساســیت مفــرط ، حساســیت 

 ، (xanthopsia) ــیاء ــدن اش ــد ، زرددی ــاری دی ــور ، ت ــه ن ب

ــی . ــم عضالن اسپاس

مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه
برای کاهش اختالت گوارشی دارو را می توان همراه با غذا یا سیر مصرف نمود. 

دوزهای دارو برای جلوگیری از شب ادراری و قطع شدن خواب زمان بندی شوند. 

برای پیشگیری از تحریک معده داروی خوراکی را صبح زود پس از صبحانه تجویز نمائید. 

اگردر ۲دوز تجویز می شوددوزدوم را بعد از 3 ساعت تجویز نکنید.

قرص ها رادر ظرف سر بسته دردمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری کنید .
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اسپیرونوالکتون)آلداکتون(
Hydrochlorothiazide  

رده بندی فارماکولوژیک: دیورتیک نگهدرانده پتاسیم 

رده بنــدی درمانــی: درمان ادم، ضد هیپرتانســیون،داروی 

تشــخیصی در هیپرآلدروســرونیزم، درمان هیپوکاملی 

C رده بندی مرف در حاملگی: گروه

اشکال دارویی
Tablets: 25 mg, 100mg

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک
دارو موجــب مهــار اثــرات آلدوســرتون بــر توبول هــای دیســتال کلیــوی و افزایــش 

دفــع ســدیم و آب و کاهــش دفــع پتاســیم مــی شــود. ممکــن اســت دارو موجــب 

بلــوک اثــرات آلدوســرتون بــر عضــالت صــاف آرتریــول هــا شــود. حــدود ۹۰ %دوز 

ــا در ادرار دفــع  خوراکــی جــذب مــی شــود. رسیعــاً متابولیــزه مــی شــود. عمدت

ــی نیمــه عمــر متابولیــت آن ۲۴ ســاعت  مــی شــود. نیمــه عمــر ۲-۱ ســاعت ول

اســت.

ازدیورتیــک،  ناشــی  هیپوکاملــی  هیپرتانســیون، 

مــرتوراژی ریســک  کاهــش  هیرسوتیســم، 

آنــوری، نارســایی کلیــوی حــاد یــا پیرونــده، هیپرکاملــی 

مــرف همزمــان بــا آمیلورایــد یــا تریامــرتن

اندیکاسیون

کنترا اندیکاسیون

عارضه جانبی
ــم  ــرتیت، زخ ــده، گاس ــزی مع ــهال، خونری ــکمی، اس ــپ ش GI: کرام

ــتفراغ  ــده، اس مع

CNS: آتاکسی، کنفوزیون، خواب آلودگی، رسدرد، لتارژی  

Gu: ناتوانی حفظ نعوظ  

Hem: آگرانولوسیتوز 

Met: دهیدراسیون، هیپرکاملی، هیپوناترمی، اسیدوز متابولیک 

Derm: هیرسوتیسم، بثورات جلدی

مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه
جهت جذب بیشتر دارو با غذا میل گردد.  11

۲۲
33

55
44

دارو را در برابر نور محافظت نمایید. 

برای درمان هیرسوتیسم تا ۲00mg نیز تجویز شده است.

مراقب اسیدوز متابولیک هیپرکلرمیک باشید. 

خاصیت تومورزایی دارودر حیوانات ثابت شده است.

زخم پای دیابتی
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طرح بحث علمی

دیابــت شــایع ترین بیــامري متابولیکــی اســت ]1[. از مهم تریــن عــوارض مزمــن 

ــدت و  ــرتی های طوالنی م ــه بس ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــای دیابت ــت، پ ــامری دیاب بی

ــادی  ــی و اقتص ــنگین روان ــار س ــر ب ــن ام ــود؛ ای ــو می ش ــیون عض ــت آمپوتاس درنهای

بــه فــرد و خانــواده و سیســتم بهداشــتی وارد می کنــد. از عوامــل تاثیرگــذار بــر ایــن 

ــرد ]2[. ــاره ک ــی اش ــه خودمراقبت ــوان ب ــه می ت عارض

ابعــاد خــود مراقبتــی در بیــامران مبتــال بــه دیابــت، طیــف وســیعی از رفتارهــاي خــود 

مراقبتــی شــامل پایــش و کنــرتل ســطح گلوکــز خــون، انســولین درمانــی و قرص هــای 

خوراکــی ضــد دیابــت، ورزش و فعالیت هــای فیزیکــی، تغذیــه و رژیم هــای تغذیــه ای، 

پیشــگیري از ایجــاد عــوارض حــاد و مزمــن دیابــت، مراقبــت از پاهــا، تــرك ســیگار و 

ــر  ــه تأخی ــا، در ب ــن فعالیت ه ــرد ]3[. ای ــر می گی ــتی را در ب ــای بهداش ــایر رفتاره س

ــادي دارد.  ــت زی ــی اهمی ــزرگ و نوروپات ــروق ب ــوارض ع ــري از ع ــن و جلوگی انداخ

نتایــج مطالعــات نشــان می دهنــد کــه نســبت قابل توجهــی از آمپوتاســیون های 

ــد  ــگیری باش ــی قابل پیش ــب خودمراقبت ــای مناس ــق برنامه ه ــی، از طری ــدام تحتان ان

.]4[

ــه  ــا ب ــی در رسارس دنی ــاي دیابت ــم پ ــان زخ ــراي درم ــون ب ــی تاکن ــیوه های مختلف ش

ــای  ــت. تکنیک ه ــق اس ــت تحقی ــز در دس ــدي نی ــای جدی ــده و درمان ه کار گرفته ش

شــامل  کــه  ایجادشــده  دیابتــی  زخم هــای  در  التیــام  ایجــاد  بــراي  متعــددي 

ــی  ــوم تراپ ــی و وکی ــان زخــم و اســتفاده از فشــار منف ــن، دبریدم پانســامن های نوی

ــت. ]5[ اس

پــس از مشــاهده يــك زخــم پــا در بيــامر ديابتــي، بايـــد مشـــخص شــود كــه آيــا ايــن 

زخــم عفــوين اســت يــا نــه؟ زخم هــای غيـــر عفـــوين فقــط بــا برداشــن فشـــار از روي 

ــان و  ــه دبريدم ــاج ب ــوين، احتي ــای عف ــه زخم ه ــند؛ درحايل كـ ــام مي یابـ ــم التيـ زخـ

تجـــويز آنتی بیوتیــک دارنــد. بــراي مشــخص كــردن عامــل عفونــت، كشــت و آنتـــي 

بيـــوگرام از زخم هــا رضوري اســت. منونه بــرداری از قســمت های ســطحي زخـــم 

قابل اعتامد نبـــوده و بايـــد از عمـــق زخـــم منونه بـــه عمـــل آيـــد ]6[.

فــردی کــه دچــار زخــم پــای دیابتــی اســت مهــم اســت کــه هــرروز پاهــای خــود را 

بازرســی کنــد و در صــورت مشــاهده عالئــم، رسیعــاً بــه دنبــال مراقبت هــای پزشــکی 

باشــد:

-زه کشی از پا که باعث لک شدن جوراب می شود.

-تورم غیرمعمول

-تحریک و قرمزی

-بوی شدید از یک یا هر دو پا

-بافت سیاه اطراف زخم پا

بســیاری از زخم هــای پــای دیابتــی در زیــر انگشــت شســت ایجــاد می شــوند. 

ــرده و  ــایی ک ــود را شناس ــی خ ــای دیابت ــم پ ــوان زخ ــر بت ــه زودت ــه هرچ درصورتی ک

ــت. ــرت اس ــدید بیش ــوارض ش ــگیری از ع ــامل پیش ــت، احت ــرار گرف ــان ق ــت درم تح

متأســفانه، اگــر زخــم دیابتــی را نادیــده گرفتــه شــود، به راحتــی درمــان نخواهــد شــد. 

ــه در  ــی اســت ک ــی حــدود ۸۵% از قطــع عضوهای ــای دیابت ــای پ ــی زخم ه به طورکل

ــد. ــاق می افت ــاالن اتف بزرگ س

ــی  ــم دیابت ــود، زخ ــام نش ــتی انج ــی به درس ــم دیابت ــت از زخ ــان و مراقب ــر درم اگ

ــن  ــن رف ــه باعــث از بی ــل می شــود ک ــق تبدی ــت عمی ــک عفون ــه ی ــاد ب به احتامل زی

بافــت ســامل و انتقــال مســتقیم عفونــت بــه اســتخوان می شــود. متوقــف شــدن ایــن 

ــت. ــر اس ــختی امکان پذی ــت به س ــوع از عفون ن

در ایــن میــان، پرســتاران و کادر بهداشــتی بایــد بــا داشــن اطالعــات وســیع در ایــن 

ــن  ــت ای ــان و مراقب ــوه ی درم ــان را از نح ــای آن ــامران و خانواده ه ــی بی ــورد، متام م

ــه  ــامران ب ــا بی ــتاران ب ــر پرس ــورد طوالنی ت ــه برخ ــه ب ــا توج ــازند. ب ــه، آگاه س عارض

نســبت ســایر اعضــای کادر بهداشــتی، شایســته اســت تــا بــا مطالعــه ی منابــع جدیــد 

و تحقیقــات صورت گرفتــه در ایــن زمینــه، شــیوه ی نوینــی از مراقبــت را بــرای ایــن 

بیــامران بــه اجــرا در بیاورنــد. نتایــج تحقیقــات از اثربخشــی بســیاری از درمان هــای 

ــزارش  ــه گ ــن عارض ــر ای ــون و ... ب ــن زیت ــه ورا، روغ ــل، آلوئ ــون عس ــی هم چ طبیع

می دهنــد.

1. Sanei sistani, S. and M. Zademir, Effect of Using Self-Care Behaviors in the Diabetic Foot Prevention 

among Patients with Diabetic Foot Ulcer: A Systematic Review. Journal of Diabetes Nursing, 1)9 .2021): p. 1366-1356.

.(م.ت. محمدرضا, درمان های نوين در زخم پاي ديابتي (مقاله مروري and ,اعظم, ك., ل. باقر .2

 تأثیــر اجــرای برنامــه خودمراقبتــی بــر اســاس الگــوی اورم بــر رفتارهــای خودمراقبتــی در بیــامران مبتــال ,.et al ,شــهباز .3

2)14  .2016 مامایــی,  و  پرســتاری  مجلــه  دیابتــی.  پــای  زخــم  .p. 117-108 :(بــه 

 تاثــر اجــراي برنامــه خودمراقبتــي بــر اســاس الگــوي اورم بــر رفتارهــاي خودمراقبتــي در بيــامران ,.et al ,.اعظــم, ش .4

ديابتــي پــاي  زخــم  بــه  .مبتــال 

5. Hassanzadeh Ghahdarijani, E., F. Sabohi, and M. Shirazi, Comparison of Vacuum-Assisted Closure 

Therapy and Modern Dressing on Wound Healing in Patients with Diabetic Foot Ulcers. Journal of Diabetes Nursing, 

4)8  .2020): p. 1211-1200.

 مــروری بــر زخــم پــای دیابتــی و روش هــای نویــن درمــان آن، مــروری بــر مقــاالت و منابــع پزشــکی. ,.et al ,.هرنــدي, ا  .6

4)16  .2009 ایــران,  جراحــی  .p. 7-1 :(نریــه 
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استامینوفن، مسکن یا کشنده؟
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بررسی بیمار

ــا پــای خــودش وارد اورژانــس می شــود و  ــا تهــوع و اســتفراغ شــدید، ب ــا بی حالــی و لب هــای کبــود و انگشــتان کبــود همــراه ب در یــک شــیفت عــر، بیــامر ب

ــرم... همــه ی این هــا رو خــوردم امــا  ــد: مــن منی خــوام مبی ــج برگــه قــرص را روی پیشــخوان قــرار می دهــد و می گوی ــد... پن ــه ســمت ایســتگاه پرســتاری می آی ب

پشــیمونم....

رسیع قرص ها را نگاه می کنیم... پنج برگه قرص استامینوفن 500 !!

رسیع بیامر را روی تخت برده و مانیتورینگ می کنیم... عالئم حیاتی او به رشح زیر است:

BP: 90/60 - PR: 55 - RR: 28 - SPO2:%93 - T: 36.6  
ــامر  ــرای بی ــدا ب ــرده اســت. ابت ــه مســمومیت به شــدت پیرفــت ک ــم ک ــامل می دهی ــودن SPO2  احت ــن ب ــا پایی ــد و ب ــار می کن ــامر نفس تنگــی شــدیدی اظه بی

اکســیژن بــا ماســک می گذاریــم و یــک IV line فیکــس می کنیــم. بــه دلیــل فشــار پاییــن 500cc  نرمال ســالین می گذاریــم… بیــامر دچــار اســتفراغ می شــود و 

بــه او یــک رســیور می دهیــم... رسیــع آزمایش هــای الزم شــامل liver functional test (LFT) و BUN, CR و تســت های انعقــادی (PT, PTT, INR) را ارســال 

می کنیــم. 

ــامر NGT فیکــس  ــرای بی ــع ب ــد کــه رسی ــامر حــارض می شــود. پزشــک می گویی ــن بی ــر بالی ــم و ب ــض، پزشــک را صــدا می کنی ــس از اســتیبل شــدن نســبی مری پ

و معــده بــا 3 لیــرت رسم شستشــو داده شــود و پــس از شستشــو 50گــرم شارکول+ســوربیتول داده شــود. رسیــع بــرای بیــامر NGT فیکــس می کنیــم و معــده را 

ــای  ــه مردمک ه ــامن ب ــپس نگاه ــویم...! س ــیژن تراپی می ش ــم اکس ــض علی رغ ــورت مری ــودی ص ــه کب ــاره متوج ــو، یک ب ــن شستش ــم... در حی ــو می دهی شستش

بیــامر می افتــد کــه حالــت میــوز شــدید و اصطالحــاً Pinpoint دارد!! میدانیــم کــه مردمک هــا هنــگام مســمومیت شــدید بــا اپیــوم و مخدرهــا بــه ایــن حالــت 

ــم  ــم و می بینی ــی می کنی ــا را بررس ــدد قرص ه ــته و مج ــن بازگش ــه استیش ــع ب رسی

ــک  ــن ی ــه کدئی ــت ک ــوده اس ــن!!« ب ــتامینوفن کدئی ــرص »اس ــای ق ــی از برگه ه یک

مخــدر اســت... رسیــع بــه پزشــک اطــالع می دهیــم و پزشــک می گویــد کــه رسیــع 

طبــق پروتــکل نالوکســان تزریــق بشــود. پــس از تزریــق دو دوز نالوکســان، دیســرتس 

تنفســی و بی قــراری بیــامر بهــرت می شــود و بایــد بــرای جلوگیــری از ایجــاد عــوارض 

ــامر را  ــم... بی ــق دســتور پزشــک بگذاری ــون نالوکســان هــم طب مســمومیت، انفوزی

هم چنــان تحــت مانیتورینــگ قــرار می دهیــم؛ آزمایشــات را بررســی می کنیــم 

کــه افزایــش آنزیم هــای کبــدی نشــان دهنده آســیب اســتامینوفن بــه کبــد اســت... 

بایــد رسیعــاً آنتــی دوت اســتامینوفن کــه »ان اســتیل سیســتئین« می باشــد را آمــاده 

کنیــم و طبــق دســتور دارویــی مربوطــه طــی ســه دوز بــه شــکل زیــر بــرای بیــامر 

ــم: ــون می کنی انفوزی

• دوز اول:150mg/kg +200 دکسرتوز 5% طی یک ساعت

• دوز دوم: 50mg/kg+500 دکسرتوز 5% طی 4 ساعت

• دوز سوم:100mg/kg+1لیرت دکسرتوز 5% طی 16 ساعت

ــت  ــه و جه ــامر کاهش یافت ــم مســمومیت در بی ــات عالئ ــن اقدام ــی ای ــس از متام پ

ــه بخــش مســمومیت منتقــل می شــود. ــان ب ــد درم ــه رون ادام

نکات مهم این کیس

ــا نشــانه های مســمومیت و  ــامر ب ــد به محــض ورود بی ــوان پرســتار بای ــا به عن م

overdose، اطالعــات کاملــی از زمــان، میــزان و نــوع مــاده مرفــی داشــته باشــیم تــا 

بتوانیــم در رسیع تریــن زمــان ممکــن اقدامــات الزم را انجــام دهیــم.

از عــوارض مســمومیت بــا اســتامینوفن، وجــود کبــودی بســرت ناخن هــا، کبــودی 

ــد و  ــم ها می باش ــراری، زردی چش ــدید، بی ق ــده درد ش ــتفراغ، مع ــوع، اس ــا، ته لب ه

آنتــی دوت آن NAC می باشــد کــه بایــد به صــورت وریــدی انفوزیــون شــود.

1

3

اســتامینوفن به شــدت بــه کبــد و کلیه هــا آســیب می رســاند و بایــد متامــی 

ــمومیت  ــدت مس ــالع از ش ــت اط ــد و Cr و BUN جه ــی کب ــت های آنزیم تس

انجــام شــود.

ــا مخدرهــا دپرســیون تنفســی و ارســت تنفســی  ــوارض مســمومیت ب از ع

می باشــد و در مســمومیت بــا اســتامینوفن بایــد حتــامً حتــامً بــه وجــود کدئیــن 

در ترکیــب دارو توجــه کنیــم!!

2

4
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شــام بــرای خلــق کــردن بــه دو چیــز نیــاز داریــد: خالقیــت و نــوآوری ، 

ایــن دو پیش نیــاز شــام هســتند تــا بتوانیــد فراینــد خلــق ایــده خــود را 

تکمیــل کنیــد. ابتــدا معنــی آن هــا را افــرتاق بدهیــم:

خالقیت: فکر کردن، ایجاد تازگی

نوآوری: اجرا کردن فکر، انتشار تازگی 

قبــل از اینکــه فرآینــد ۸ مرحلــه ای خلــق ایــده را باهــم بررســی کنیــم، الزم اســت 

کــه به طــور خالصــه بدانیــم مســئله خالقیــت چــرا اهمیــت دارد؟

۱. توانایی ایده پردازی برای حل مسئله و کنار آمدن با آن

۲. عدم نیاز به تقلید و ایجاد روش شخصی

۳. برخورداری از مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده

۴. ایجاد تغییرات بزرگ 

اول
گام

دوم
گام

پنجم
گام

هفتم
گام

هشتم
گام

چهارمسوم
گامگام

فرآیند ۸ مرحله ای خلق ایده

انتخاب درست موضوع. شام برای پیدا کردن موضوع فقط کافی است از خودتان سؤال کنید، یک 

ایده خوب بر اساس یک سؤال خوب شکل می گیرد.

ــر  ــدن ایده هــای دیگــر و الهــام گرفــن از آن هــا پ ــا دی ــده ب ــده و اطالعــات. مخــزن ای جمــع آوری ای

ــید! ــود برس ــخصی خ ــبک ش ــه س ــت ب ــد، درنهای ــک می کن ــود و کم می ش

ایجاد حواس پرتی های آگاهانه و برداشنت مترکز از روی خلق ایده. شام با انجام کارهای آرامش بخش مانند: 

پیاده روی، موسیقی، تفریح با دوستان ، ذهنتان آزاد می شود و ایده ها به سمتتان رسازیر خواهند شد.

ترکیب و پردازش ایده ها و اطالعات 

ارزیابی کارآمدی ایده
اجرایی 

ایده
بهبود ایده. چطور ایده  ام را بهرت کنم؟ چطور آن را ساده تر کنم؟ 

بررسی دوباره، ترکیب هوشمندانه، بهبود نتیجه

چیــپ هیــث و دن هیــث نویســندگان کتــاب ایــده عالــی مســتدام دو بــرادر و کارآفرینــان موفــق و شناخته شــده ای در ســطح جهانــی 

ــود  ــوند و به خودی خ ــاخته می ش ــب س ــای جال ــه ایده ه ــود ک ــه می ش ــه خالص ــن جمل ــتدام در ای ــی مس ــده عال ــاب ای ــتند. کت هس

ممکــن اســت جــذاب نباشــند. کتــاب از هشــت بخــش اساســی تشکیل شــده اســت کــه هــر بخــش بــه شــام یــاد می دهــد تــا چگونــه 

ایــده موردنظرتــان را بیــان کنیــد. شــام بایــد بتوانیــد بــه مفهــوم کلیــدی ایــده خــود پــی بریــد، توجــه مخاطــب را بــه ایده تــان جلــب 

ــه آن هــا  ــد، ب ــاور کنن ــد ایده هــای شــام را ب ــراد بتوانن ــا اف ــد ت ــد، کاری کنی ــه شــکلی واضــح و روشــن دربیاوری ــان را ب ــد. ایده ت کنی

ــن  ــه چنی ــا در رســیدن ب ــد ت ــه شــام کمــک می کن ــاب ب ــن کت ــد. ای ــل کنن ــر اســاس ایده هــای شــام عم ــاً ب ــد و نهایت ــت بدهن اهمی

اهدافــی موفــق باشــید.
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پرستار ارشد

ارشد ویژه

ــتاری:  ــژه پرس ــد وی ــی ارش ــول دوره کارشناس ط
تعــداد واحد هــای درســی در ایــن دوره ۳۲ واحــد اســت کــه شــامل 

کــه  هســت  پایان نامــه  واحــد   ۴ و  اجبــاری  اختصاصــی  واحــد   ۲۸

می گــردد. ارائــه  دانشــگاه   توســط  تــرم   ۴ در  به طورمعمــول 

ICUICU
ICU

ICUICU
ICUICUICUICU

ICUICUICUICUICUICUICUICU
ICUICUICUICUICUICU

ICUICU

ــاخه  ــک ش ــژه ی ــای وی ــتاری مراقبت ه ــته: پرس ــف رش تعری
بهینه ســازی  از طریــق  کــه  اســت  پرســتاری  از رشــته  اختصاصــی 

مراقبت هــای پرســتاری از بیــامران بدحــال و نیازمنــد بــه مراقبت هــای 

ویــژه، تقویــت مبانــی مدیریتــی، آموزشــی، پژوهشــی، اخــالق و رفتــار 

ــر و عــوارض  ــت پرســتاری، کاهــش مرگ ومی ــات مراقب ــه ای، موجب حرف

بیــامری در بخش هــای ویــژه را فراهــم می ســازد.

ــته  ــد ناپیوس ــی ارش ــته کارشناس ــالت رش ــته: رس ــالت رش رس
ــر و عــوارض  ــارت از کاهــش مرگ ومی ــژه عب پرســتاری مراقبت هــای وی

ــاء  ــژه و گســرتش ســاختاری در ارتق ــامران بســرتی در بخش هــای وی بی

ــا  ــد ب ــی کارآم ــت دانش آموختگان ــد مراقبت هــای پرســتاری و تربی رون

توانائی هــا و فــرا توانائی هــای الزم هســت.

نقش های دانش آموختگان:
- ارائــه ماهرانــه مراقبت هــای پرســتاری و اجــرای مداخــالت الزم 

پرســتاری جهــت بیــامران نیازمنــد بــه مراقبت هــای ویــژه

انجــام  در  کمــک  و  (غیرتهاجمــی)  الزم  ارزیابی هــای  انجــام   -

ویــژه بخش هــای  در  بســرتی  بیــامران  در  تهاجمــی  ارزیابی هــای 

بیــامران  - تفســیر و تحلیــل داده هــای جمع آوری شــده در مــورد 

نیازمنــد بــه مراقبت هــای ویــژه

ــان در امــر مراقبت هــای بیــامران بدحــال  ــه ســایر متصدی - آمــوزش ب

در بخــش

- آمــوزش بــه دانشــجویان ســایر مقاطــع رشــته پرســتاری در بخش هــای 

ــای ویژه  مراقبت ه

ــارج از  ــل و خ ــود در داخ ــات موج ــز تحقیق ــا مراک ــاط ب ــاد ارتب - ایج

ــال ــامران بدح ــای بی ــه ی مراقبت ه ــور در زمین کش

 - بهینــه منــودن رونــد ارائــه پرســتاری بــه بیــامران بدحــال از طریــق 

طراحــی و اجــرای  مداخــالت

شــرایط ورود بــه ایــن گرایــش: داوطلبــان بــرای ورود 
بــه دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته پرســتاری مراقبت هــای ویــژه 

عــالوه بــر صالحیت هــای عمومــی بایــد رشایــط ذیــل را داشــته باشــند.

الــف– دارا بــودن مــدرک کارشناســی در رشــته پرســتاری مــورد تائیــد 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی

ب– سالمت کامل جسم و روان

ج– موفقیت در آزمون ورودی

مواد آزمون ارشد و ضرایب آن:

رضیبمواد امتحانیردیف

4پرستاری داخلی جراحی1

2پرستاری کودکان2

2پرستاری بهداشت مادران و نوزادان3

2پرستاری بهداشت جامعه4

2پرستاری بهداشت روان5

3زبان عمومی6

ششم
گام
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طب سنتیمحاسبات دارویی

در شــامره قبلــی نریــه بــه عالئــم اختصــاری دســتورات و اشــکال دارویــی و 

محاســبه دوز داروی هــای خــورای و تزریقــی و درصــدی پرداختیــم. در ایــن شــامره 

بــه محاســبه تعــداد قطــرات رسم و میکروســت می پردازیــم. اگــر شــماره قبلــی 

ــی! ــودش کن ــه نشــریات دانل ــی از خان ــدی می تون نشــریه رو نخون

 

ــی  ــد ول ــا ۱۵ می باش ــر رسم ه ــره در اک ــور قط ــه: فاکت                           نکت
بــا ایــن حــال ممکــن اســت در ســت های مختلــف ایــن عــدد متفــاوت باشــد، بــرای 

آگاهــی از ایــن عــدد بایــد بــه عــدد نوشــته شــده بــر روی پوشــش پالســتیکی ســت 

رسم مراجعــه شــود.

در صورتی که فاکتور قطره ۱۵ باشد با ساده کردن آن به فرمول زیر می رسیم: 

مثال: 

۵۰۰ میلــی لیــرت از رسم نرمــال ســالین بایــد در عــرض ۴ ســاعت انفوزیــون شــود. چنــد 

قطــره در دقیقــه بایــد بــه بیــامر انفوزیــن شــود؟

۳۱ قطره بر دقیقه یعنی تقریباً هر ۲ ثانیه یک قطره.

 )ml/hr( داروهایــی کــه بــه صــورت میلــی لیــر در ســاعت

ــز می شــوند. تجوی

مثال: 

۲ گــرم ســفتازیدیم در ۱۰۰ میلــی لیــرت رسم قنــدی ۵% در مــدت ۳۰ دقیقــه بــا 

ــن  ــامر انفوزی ــه بی ــد ب ــه بای ــد قطــره در دقیق ــز شــده اســت. چن میکروســت تجوی

ــود؟ ش

۲۰۰ قطره بر دقیقه یعنی تقریباً هر ثانیه ۳ قطره

ــرم در  ــی گ ــا میل ــه )µg/min( ی ــرم در دقیق ــه صــورت میکروگ ــه ب ــی ک داروهای

دقیقــه )mg/min( تجویــز می شــوند.

مثال: 

نیرتوگلیســیرین بــا دوز ۵ میکروگــرم بــر دقیقــه تجویــز شــده اســت. در صورتــی کــه 

یــک آمپــول نیرتوگلیســیرین (حــاوی ۵ میلــی گــرم) را در ۱۰۰ میلــی لیــرت رسم قنــدی 

۵% رقیــق کــرده باشــند، تعــداد قطــرات را در دقیقــه محاســبه کنیــد.

ــه  ــار در دقیق ــرم وزن بی ــه ازای کیلوگ ــرم ب ــه صــورت میکروگ ــه ب ــی ک داروهای

تجویــز می شــوند.  )µg/kg/min(

مثال: 

بــرای بیــامر مبتــال بــه افــت فشــار خــون کــه دارای ۷۰ کیلوگــرم وزن می باشــد، داروی 

دوپامیــن بــه مقــدار 10µg/kg/min تجویــز شــده اســت. در صورتــی کــه یــک آمپــول 

دوپامیــن (معــادل ۲۰۰ میلــی گــرم) را در ۱۰۰ میلــی لیــرت رسم قنــدی ۵% رقیــق کــرده 

باشــیم، چنــد قطــره در دقیقــه بایــد بــه بیــامر انفوزیــن شــود؟ 

ــی گــرم در ســاعت  ــا میل ــه صــورت واحــد در ســاعت )U/h( ی ــی کــه ب داروهای

)mg/h( تجویــز می شــوند.

مثال: 

هپاریــن بــه مقــدار ۱۰۰۰ واحــد بــر ســاعت تجویــز شــده اســت. در صورتــی کــه ۱۰ 

هــزار واحــد هپاریــن را در ۱۰۰ میلــی لیــرت دکســرتوز ۵% رقیــق کــرده باشــیم، چنــد 

قطــره در دقیقــه بایــد بــه بیــامر انفوزیــون شــود؟

ــت ۱۰  ــن (باغلظ ــده هپاری ــق ش ــول رقی ــره از محل ــه ۱۰ قط ــر دقیق ــه در ه چنانچ

هــزار واحــد در ۱۰۰ میلــی لیــرت)، تزریــق گــردد، در هــر ســاعت مقــدار ۱۰۰۰ واحــد 

هپاریــن بــه بیــامر تزریــق خواهــد شــد.

منبع: راهنامی جامع و کاربردی محاسبات دارویی، نر جامعه نگر

 

محاسبه  قطرات  ســرم

محاسبه  قطرات میکروست

فاکتور قطره )فاکتور قطره )mmmm( ( ** ) )1515( مقدار محلول( مقدار محلول

فاکتور قطره )فاکتور قطره )mmmm( ( ** ) )6060( مقدار محلول( مقدار محلول

فاکتور قطره )فاکتور قطره )6060( ( ** مقدار محلول  مقدار محلول ** )میکرو یا میلی گرم بر د قیقه(  دوز دارو )میکرو یا میلی گرم بر د قیقه(  دوز دارو

وزن وزن ** فاکتور قطره ) فاکتور قطره )6060( ( ** مقدار محلول  مقدار محلول ** )میکروگرم بر د قیقه(  دوز دارو )میکروگرم بر د قیقه(  دوز دارو

 فاکتور قطره ) فاکتور قطره )6060( ( ** مقدار محلول  مقدار محلول ** )میکروگرم بر د قیقه(  دوز دارو )میکروگرم بر د قیقه(  دوز دارو

 ) )mmmm( مقدار محلول( مقدار محلول

6060  ** )ساعت( زمان انفوزیون )ساعت( زمان انفوزیون

6060  ** )ساعت( زمان انفوزیون )ساعت( زمان انفوزیون

)متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل)متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل

)متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل)متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل

)تبدیل به ساعت( )تبدیل به ساعت( 6060  ** )متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل )متناسب با دوز دارو( مقدار دارو درحالل

44  ** )ساعت( زمان انفوزیون )ساعت( زمان انفوزیون

=  تعداد قطرات در دقیقه=  تعداد قطرات در دقیقه

=  تعداد قطرات در دقیقه=  تعداد قطرات در دقیقه

=  تعداد قطرات در دقیقه=  تعداد قطرات در دقیقه

=  تعداد قطرات در دقیقه=  تعداد قطرات در دقیقه

=  تعداد قطرات در ساعت=  تعداد قطرات در ساعت

=  تعداد قطرات در دقیقه=  تعداد قطرات در دقیقه

500

6*100

31

200

4*4

0.5 * 60

≅

=

5 * 60 * 100

10 * 60 * 100 * 70

1000 * 60 * 100

= 6

= 21

= 10

5000

200000

10000

در نریــه ی پیشــین کــامکان بــه تأثیــر طــب ســوزنی در درمــان چاقــی پرداختیــم؛ اکنــون می خواهیــم بــه تأثیــر شــگرف ایــن طــب بــه یکــی دیگــر از مســائل شــایع و البتــه 

مهــم جوامــع، یعنــی آکنــه و جوش هــای پوســتی کــه جمعیتــی بالــغ بــر 650 میلیــون نفــر را در رستــارس جهــان درگیــر خــود منــوده اســت، بپردازیــم.

ــی از  ــی چرب ــیر خروج ــداد در مس ــه ی انس ــه درنتیج ــت ک ــتی اس ــالل پوس ــی اخت ــوش، نوع ــا ج ــه ی آکن

پوســت ایجــاد می شــود. تراکــم غــدد چربــی کــه در پوســِت رسارس بــدن گســرتش یافته اســت، در نواحــی 

رسوصــورت و ســینه بیشــرت اســت. همیــن امــر موجــب بــروز بیشــرت آکنــه در ایــن نواحــی و بروز مشــکالتی 

ــرد و...). ــی ظاهــری، اعتامدبه نفــس ف ــر در زیبای ــه تأثی ــرد می گــردد (ازجمل ــرای ف ب

ایــن انســداد در مســیر خروجــی چربــی (کــه بــه بــاور پژوهشــگران مغــرب زمیــن عامــل اصلــی ایجــاد آکنــه اســت) می توانــد بــه 

طــرق مختلــف ازجملــه ترشــح بیش ازحــد چربــی، رشــد میکروب هــا و یــا اختــالل در کراتینــی شــدن مــو ایجــاد شــود؛ حــال آنکــه از 

دیــدگاه طــب ســنتی عوامــل دیگــری هــم چــون رژیــم غذایــی (غذاهــای چــرب و پــر ادویــه)، عواطــف و احساســات، اســرتس و ســطح 

هورمون هــا در بــدن در بــروز ایــن مســئله، مؤثــر محســوب می شــوند.از ســویی دیگــر دانشــمندان طــب ســنتی بــر ایــن باورنــد کــه 

ریشــه بــروز آکنــه را می تــوان در اعضــا و ارگان هــای بــدن نیــز، جســت؛ طبــق عقیــده ی ایــن افــراد، عملکــرد صحیــح کبــد، ریــه، 

معــده و طحــال نقــش بــه ســزایی در ســالمت پوســت ایفــا می کنــد.

درمــان  بــرای  بی شــامری  روش هــای  امــروزه 

آکنــه ازجملــه روش هــای دارویــی، طــب ســنتی 

توســط  کــه  نویــن  درمان هــای  همین طــور  و 

در  می گیــرد،  صــورت  پیرفتــه  دســتگاه هایی 

ــا  ــا مزای ــن درمان ه ــک از ای ــر ی ــت. ه ــرتس اس دس

بهرتین هــا  انتخــاب  بــرای  کــه  دارد  معایبــی  و 

کــه  داشــته  آن  بــر  را  مــا  آن هــا،  میــان  از 

کنیــم. گفت وگــو  و  بحــث  پیرامونشــان  قــدری 

راه های درمان آکنه
در ایــن شــماره از نشــریه بــه تأثیــر طب 

ســوزنی در درمــان آکنــه می پردازیــم.

نتایج یک پژوهش:
ــر  ــه، 120 نف ــا 200 منون ــاری ب ــه آم ــک جامع ــده در ی ــه ی انجام ش ــق مطالع طب

تحــت درمــان بــا طــب ســوزنی و 80 نفــر تحــت درمــان بــا روش هــای دیگــر قــرار 

گرفتنــد. نتایــج، میــزان تأثیرگــذاری طــب ســوزنی را در بهبــودی افــراد، 95 درصــد 

ثبــت کــرد کــه ایــن رقــم در مقابــل تأثیــر 80 درصــدی ســایر درمان هــا 

(ازجملــه قــرص و کــرم) نشــان از باالبــودن قــدرت اثربخشــی آن 

اســت.

ــان  ــاالی طــب ســوزنی در درم ــدرت ب ــه ق ــه ب حــال ک

ــان جــای ســؤال باشــد  ــاید برایت ــد؛ ش ــی بردی ــه پ آکن

کــه آیــا ایــن روش، بــر هــر نــوع جوشــی مؤثــر اســت؟ 

درمــان  مــدت  طــول  و  چگونــه  آن  انجــام  روش 

چقــدر اســت؟ معایــب و مزایــای آن چیســت؟ و 

ــا طــب ســوزنی  ــان ب ــت درم ــرادی در اولوی چــه اف

ــتند؟ هس

ادامــه         در  را  پرســش ها  ایــن  متامــی  پاســخ 

. نیــد بخوا

درمان آکنه، معجزه طب مکمل
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روش انجام و طول دوره ی درمانی
پزشــک پــس از اخــذ رشح حــال و تاریخچــه ی بالینــی و یافــن منشــأ ایجــاد آکنــه در فــرد، ســوزن هایی بســیار ظریــف شــبیه بــه نــخ را در نقــاط خاصــی از پوســت کــه بســته 

بــه عضــو هــدف متفــاوت اســت وارد کــرده و پــس از دقایقــی ســکون، خــارج می کنــد. طــول مــّدت ایــن جلســات از 20 دقیقــه تــا یــک ســاعت، بســته بــه شــّدت بیــامری 

پوســتی فــرد متفــاوت اســت. ایــن روش درمانــی را می تــوان یک بــار، دو بــار و یــا ســه بــار در هفتــه یــا در فواصــل زمانــی طوالنی تــری دنبــال منــود. قابل ذکــر اســت کــه فــرد 

بــا گذشــت یــک الــی دو هفتــه، شــاهد تغییــرات چشــمگیر در پوســت خــود خواهــد بــود. درنهایــت بــا گذشــت 6 هفتــه پوســت فــرد بــه طــول کامــل پاک ســازی می شــود.

البتـّـه ممکــن اســت طــی جلســات مکــّرر بــه دلیــل درگیــر شــدن الیه هــای زیریــن پوســت ،آثــار زخــم ناشــی از جــوش نیــز برطــرف شــود.

جوش هایی که با طب سوزنی قابل درمان هستند:
جوش های هورمونی (دوره ی قاعدگی، بلوغ  و...)

جوش های دوران بزرگ سالی

جوش های شایع (ازجمله کومدون های رسسفید و یا دارای برجستگی قرمز)

عوارض و معایب:
عوارض شایعی که طی چند روز از بین می روند:

- درد

- کبودی خفیف 

- قرمزی در محل ورود سوزن

ــت  ــن اس ــل ممک ــراد ذی ــرای اف ــن روش ب ای
خطرآفریــن باشــد:

- افــراد دیابتی(کــه کبــودی حاصــل از ورود ســوزن ها بــا تأخیــر بهبودیافتــه 

و یــا ممکــن اســت بــه زخــم تبدیــل شــود)

ــر را  ــرد پیس میک ــت عملک ــن اس ــه ممک ــر قلبی(ک ــراد دارای پیس میک - اف

ــر قــرار دهــد) دســتخوش تغیی

- افراد باردار(ممکن است موجب القای زایامن شود)

ــه  ــرادی کــه دارای اختــالالت انعقــادی هســتند.(ممکن اســت منجــر ب - اف

خونریــزی شــود)

- البتــه زمان بــر بــودن ایــن روش و نیــاز بــه تغییــر ســبک زندگــی بــه شــکل 

ــن  ــب ای ــز کــامکان از معای ــی نی ــد شــدن نتیجــه ی درمان ــرای عای مکمــل ب

ــود. ــوب می ش روش محس

مزایا!
ــایر  ــالف س ــان (برخ ــف درم ــان توق ــه در زم ــم آکن ــت عالئ ــدم بازگش - ع

ــا) روش ه

ــرت  ــح بیش ــا ترش ــت (ب ــطح پوس ــه در س ــده ی آکن ــار به جامان ــش آث - کاه

کالژن)

- کاهش قرمزی، جوش های رسسیاه و کیست

- بهبود خون رسانی به پوست و سلول ها با ورود سوزن

- کاهش اضطراب و اسرتس

- عدم نیاز به بیهوشی و جراحی

- برطرف کردن مشکالت دیگری ازجمله تنگی نفس، تپش قلب و...

ــن روش  ــت ای ــر اس ــراد، بهت ــته از اف ــدام دس ک
ــد؟ ــش بگیرن ــی را در پی درمان

- افــرادی کــه بــه هــر دلیــل قــادر بــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی موجــود 

در داروهــا نیســتند(ازجمله حساســیت ،عــوارض و..)

- افــرادی کــه حتــی یــک مــورد از اختــالالت نام بــرده شــده در بخــش 

و..) هســتند.(دیابت،بارداری  دارا  را  معایــب 

ــه  ــی ب ــرده ول ــان ک ــی را امتح ــای درمان ــی روش ه ــالً متام ــه قب ــرادی ک - اف

نرســیده اند. نتیجــه ای 

توصیه هایی ضمن درمان با طب سوزنی
- مرف میوه و سبزی ها و انواع ویتامین و آب فراوان و پرهیز از مرف قهوه و الکل

- داشن خواب و فعالیت بدنی منظم

- استفاده از کمپرس گرم به شکل متناوب برای کاهش درد در موضعِ ورود سوزن

کالم آخر
ــی  ــن روِش درمان ــد موفقیــت در ای الزم اســت بدانی
ــوده و  ــاوت ب ــرد متف ــر ف ــات ه ــه خصوصی ــته ب بس
نمی تــوان از تأثیــر صددرصــدی آن بــا قطعیــت 

ــت. ــخن گف س
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انواع مختلف آریتمی ها شامل آریتمی های سینوسی، دهلیزی، پیوندگاهی و 
بطنی می باشد.

در این بخش به بررسی برخی از آریتمی های دهلیزی می پردازیم.

آریتمی هــای دهلیــزی: ایــن آریتمی هــا جــزء آریتمی هــای فــوق بطنــی می باشــند 
و از کانونــی در دهلیــز به جــز گــره SA منشــأ می گیرنــد.

سه مورد از شایع ترین آریتمی های دهلیزی عبارت اند از:

انقباضات زودرس دهلیزی

فلوتر دهلیزی                    

فیریالسیون دهلیزی

ــل از  ــز قب ــه از دهلی ــه الکرتیکــی منشــأ گرفت ــی ایجــاد می شــود کــه تکان PAC زمان

آنکــه تکانــه طبیعــی بعــدی از گــره SA تولیــد شــود، بــه وجــود آیــد.

علــل احتمالــی ایــن آریتمــی: مــرف کافئیــن، الــکل، نیکوتیــن، اضطــراب، 
هیپوکاملــی هیپروملــی،  حاملگــی، 

ــی در اکــر  ــب دارد ول ــش قل ــامر احســاس تپ ــوارد بی ــی: در برخــی م ــم بالین عالئ
ــود. ــاهده منی ش ــی مش ــم بالین ــوارد عالئ م

ویژگی های PAC در نوار قلب:

ضربان قلب: وابسته به ریتم زمینه ای است (مثل تاکی کاردی سینوسی).

ریتم قلب: نامنظم است.

مــوجP: یــک مــوج P زودرس و متفــاوت از ســایر امــواج P مشــاهده می شــود 
و یــا اینکــه در مــوج T پنهــان می شــود.

ــر از طبیعــی خواهــد داشــت،  ــه ای کوتاه ت ــه PR: مــوج P زودرس، فاصل فاصل
امــا زمــان آن نرمــال اســت.

نسبتP به QRS: معموالً یک به یک است.

مــوجT: گاهــی ممکــن اســت مــوجP  حاصــل از PAC در مــوج T پنهــان شــود؛ 
ــد. در ســایر مــوارد، شــکل  ــه وجــود می آی ــت مــوج T بدشــکل ب ــن حال در ای

مــوج T بــدون تغییــر خواهــد مانــد.

قطعهST: نرمال است.

نکتــه: PAC هــا در بســیاری از مــوارد خوش خیــم هســتند و در افــراد ســامل هــم 
گاهــی رخ می دهنــد ولــی در برخــی از مــوارد ممکــن اســت خطرنــاک بــوده و 

زمینــه ای بــرای ایجــاد آریتمی هــای کشــنده ای ماننــد فیریالســیون دهلیــزی باشــند.

درمــانPAC: اگــر تعــداد رضبانــات زودرس دهلیــزی کــم باشــد، نیــاز بــه درمــان 
نــدارد، ولــی اگــر تعــداد آن هــا بیــش از شــش رضبــان در دقیقــه باشــد؛ درمــان بــه 

ــالح  ــن، اص ــرف کافئی ــش م ــل کاه ــود (مث ــت می ش ــه ای هدای ــت زمین ــمت عل س

ــی). هیپوکامل

ایــن آریتمــی زمانــی رخ می دهــد کــه دهلیزهــا حــدود 250 تــا 400 تکانــه الکرتیکــی 

رسیــع و منظــم در دقیقــه تولیــد کننــد.

درواقع پیس میکر اصلی قلب، گرهSA  نیست.

برخــی از علــل احتمالــی ایــن آریتمــی: افزایــش ســن، دیابــت، چاقــی، پرفشــاری 
خــون، آنفارکتــوس میــوکارد

عالئم بالینی: درد قفسه سینه، تنگی نفس، کاهش فشارخون

ویژگی های فلوتر دهلیزی در نوار قلب:

ســرعت ضربــان دهلیــزی و بطنــی: رضبــان دهلیــزی حــدود 250 تــا 400 رضبه 
در دقیقــه و رضبــان بطنــی حــدود 75 تــا 150 رضبــه در دقیقــه می باشــد.

ریتم قلب: معموالً ریتم منظم است.

ــواج F نیــز  ــواج را ام مــوج P: بــه شــکل دندانــه ی اره اســت کــه ایــن ام
منــد.  می نا

فاصله PR: قابل محاسبه نیست.

نسبت p به QRS: 2:1، 3:1 یا 4:1 است.

مــوجT: گاهــی ممکــن اســت بــا مــوج P ادغــام شــود؛ در ایــن حالــت 
قابل مشــاهده نخواهــد بــود. در ســایر مــوارد، ایــن مــوج بــدون تغییــر خواهــد 

ــد. مان

قطعهST: نرمال است.

درمــان فلوتــر دهلیــزی: تزریــق آدنوزیــن وریــدی، مــرف داروهــای ضــد انعقــاد، 
انجــام کاردیــوورژن الکرتیکــی

انقباضات زودرس دهلیزی
Premature  Atrial  Contractions 

(PACs) 

فلوتر دهلیزی
Atrial   Flutter

فیبریالسیون دهلیزی
Atrial   Fibrillation 

فیریالسیون دهلیزی یکی از شایع ترین آریتمی ها می باشد.

در این آریتمی، منشاء رضبانات چندین نقطه از دهلیز ها هستند؛ در واقع پیس 

میکر اصلی قلب، گرهSA  منی باشد.

برخــی از علــل احتمالــی ایــن آریتمــی: افزایــش ســن، پرفشــاری خــون، آنفارکتــوس 
میــوکارد، پریکاردیــت، اختــالالت دریچــه ای قلــب

عالئــم بالینــی: تپــش قلــب، افــت فشــار خــون، خســتگی، رسگیجــه، تنگــی نفــس 
فعالیتــی

 

ویژگی های فیبریالسیون دهلیزی در نوار قلب:

ســرعت ضربــان دهلیــزی و بطنــی: رضبــان دهلیــزی حــدود 300 تــا 600 
رضبــه در دقیقــه و رضبــان بطنــی حــدود 120 تــا 200 رضبــه در دقیقــه می باشــد.

ریتم قلب: نامنظم است.

ــا را  ــل تشــخیص اســت و امــواج مــوج دار نامنظــم کــه آنه ــر قاب ــوجp : غی م
امــواج f می نامنــد، مشــاهده می شــود.

فاصلهPR : قابل محاسبه نیست.

نسبت p به QRS: زیاد به یک.

شکل و زمان QRS: معموال طبیعی اما احتامل دارد غیرطبیعی باشد.

ــا مــوج P ادغــام شــود؛ در ایــن حالــت قابــل  مــوجT: گاهــی ممکــن اســت ب
ــود. مشــاهده نخواهــد ب

قطعهST: قابل محاسبه نیست.

درمــان فبیریالســیون دهلیــزی: انجــام کاردیــوورژن الکرتیکــی و دارویــی، تخریــب 
ــای  ــرف داروه ــر، م ــس میک ــتفاده از پی ــا، اس ــز ه ــاز در دهلی ــان س ــاط رضب نق

ــاد ضدانعق
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معرفی مجله علمی

مجله بین المللی اورژانس
ــا کیفیــت بــاال بــا دسرتســی آزاد اســت کــه هــدف آن نشــان دادن پیرفت هــای بالینــی  مجلــه بین املللــی پرســتاری اورژانــس یــک مجلــه ب

ــرای پزشــکان،  ــه در دســامر ۲۰۲۲ ب ــن مجل ــد. ای ــن تخصــص کمــک می کن ــه پیرفــت ای ــان اســت و ب ــف در رسارس جه ــی مختل و تحقیقات

متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی، پرســتاران و مربیــان دانشــگاهی و بالینــی در پرســتاری اورژانــس مــورد داوری و بــه چــاپ رســیده اســت. 

موضوعــات تحــت پوشــش شــامل مــوارد بالینــی جالــب، آخریــن شــیوه مبتنــی بــر شــواهد و پیرفت هــای تحقیقاتــی در اورژانــس اســت کــه 

از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه

-آسیب حاد تروماتیک طناب نخاعی

-شناسایی عالئم و نشانه های هشدار در بیامران مبتال به میگرن

-بثورات غیر شایع یا حساسیت بیش از حد کودکان (بثورات مولتی فرم)

-برسی و مدیریت پروالپس رکتوم در بیامران ساملند

و چندین مورد دیگر که در این مجله مورد برسی قرار گرفته است، اشاره کرد.

مجلــه بین املللــی طــب اورژانســی بــر روی عملکــرد طــب اورژانســی در محیط هــای مختلــف، از بخش هــای اورژانــس شــهری و کلینیک هــای 

روســتایی در جهــان در حــال توســعه، تــا موقعیت هــای بردوســتانه و بالیــای طبیعــی مترکــز دارد. ایــن مجلــه قصــد دارد بــا روشــن کــردن 

پیرفت هــای بین املللــی در عمــل، آمــوزش و پژوهــش بــه هــدف اصلــی خــود کــه کاهــش رنــج و ارتقــای کیفیــت مراقبــت از بیــامران در 

رسارس جهــان اســت، برســد.

بهمن ماه   1401مقاالت این مجله در سایت زیر قابل دسترس است
نشریه آوای مراقبت

https://journals.lww.com/aenjournal/pages/default.aspx
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آرزوی دیرینه THE MAN WHO FAKED 
MADNESS

ــه پارچــه ی رسد مقابلــش کــه می رفــت زیــر خروارهــا  ــا عجــز ب ــار ب ــرای آخریــن ب ب

خــاک دفــن شــود، چنــگ زد. هــوا رسد نبــود امــا همین کــه ُهــرم نفس هــای 

حمیدرضــا دیگــر نبــود، بــرای یــخ زدن جانــش کافــی بــود. رمقــی بــرای اشــک ریخــن 

نداشــت. به آرامــی خــم شــد. مهــر و تســبیحی را کــه مونــس همیشــگی حمیدرضــا در 

ــر آن زد. ــاالی رسش گذاشــت و بوســه ای ب ــود آرام ب ــش ب منازهای

دســتی دور بازویــش حلقــه شــد. مامنعــت نکــرد و آهســته خــود را از داخــل قــر 

ــراد  ــامری از اف ــداد انگشت ش ــت، تع ــش انداخ ــه اطراف ــی ب ــید. نیم نگاه ــاال کش ب

آشــنا کــه آهســته بــا نــوای پرســوز مــداح اشــک می ریختنــد... هیچ وقــت فکــرش را 

ــه خــاک  ــه ای حمیدرضــا را ب ــط غریبان ــن رشای ــه و در چنی هــم منی کــرد کــه این گون

بســپارد. خیلــی دلــش می خواســت مهــدی هــم هامننــد ماهــان کوچــک بــود و در 

خانــه، پیــش مادربزرگــش می مانــد تــا شــاهد صحنــه ی خاک ســپاری پــدرش نباشــد. 

پــدری کــه همیشــه برایــش الگــو و منــاد قــدرت بــود.

بــا درماندگــی روی زمیــن خاکــی نشســت و بــه قــر تنــگ و عمیــق مقابلــش خیــره 

شــد. آوایــی نجــوا گونــه در ذهنــش زنــگ خــورد. چنــدی نگذشــت کــه بلنــدی صــدای 

مــداح و همهمــه ی قرســتان در صــدای ذهنــش گــم شــد. حواســش را معطــوف آن 

طنیــن کــرد. صــدا متعلــق بــه حمیدرضــا بــود کــه داشــت زیــارت عاشــورا می خوانــد، 

تصویــر چهــره اش در مقابــل چشــامنش نقــش بســت. بــرای لحظــه ای مطــب 

ــد. در  ــه چشــامنش دوی ــه ب ــرد. اشــک، بی رحامن ــی از او تصــور ک حمیدرضــا را خال

ــا شــاید می توانســت کاری  ــه عقــب برمی گشــت ت دل آرزو می کــرد، ای کاش زمــان ب

ــر  ــت در براب ــدرت مامنع ــه ق ــود ک ــال ب ــن خی ــاید در ای ــه کاری؟... ش ــا چ ــد. اّم کن

ویــروس کرونــا را داشــت؟!... شــاید هــم تــوان وادار کــردن همــه ی مــردم بــه اســتفاده 

ــد  ــود می شــد فهمی ــی چشــامنش مشــهود ب ــه در نی ن ــی ک از ماســک!... از درماندگ

کــه خــودش هــم چنــدان آرزویــش را بــاور نــدارد...

 دوبــاره صــدای حمیدرضــا بــه گوشــش آمــد، ایــن بــار داشــت خاطــره ی نــور معنــوی 

کــه داخــل اتــاق ICU بیامرســتان دیــده بــود را تعریــف می کــرد... حــال دگرگــون آن 

روز هــر دو نفرشــان را بــه خاطــر دیــدن آن نــور کــه حمیدرضــا می گفــت حــرت 

زهــرا (س) را بــاالی رسش دیــده اســت را بــه یــاد آورد. درســت بــود... شــهادت رزقــی 

بــود کــه خــدا نصیــب بنــدگان خــاص خــودش می کــرد. لبخنــد کمرنگــی بــا تداعــی 

ایــن جملــه بــر چهــره اش نشســت. آری...او نیــز به عنــوان فــردی از کادر درمــان در 

کنــار همــرش بــرای بازیابــی ســالمت مــردم دویــده بــود ولــی تنهــا، حمیدرضــا بــود 

کــه بــه آن رســید.

داســتان کوتاهــی کــه خواندیــد برگرفتــه از زندگــی و شــهادت دکتــر حمیدرضــا مهینــی، 

ــا  ــاس ب ــر تم ــه خاط ــراوان، ب ــای ف ــد از مجاهدت ه ــه بع ــود ک ــران ب ــی ته ــی از اهال ــک عموم پزش
وردیــن ٩٩ بــه مقــام رفیــع شــهادت نائــل شــدند.  ونایــی در حیــن ویزیــت در تاریــخ ٧ فر بیمــاران کر

وحشــان شــاد و یــاد و خاطرشــان گرامــی. ر

COVID 19
CORONAVIRUS

Have you ever thought psychiatry is a pseudo-science that can’t be trusted?
Here is the story of Tony, a man locked up in England’s Broadmoor psychiatric hospital 
who insists that he is sane.
Now, maybe this question comes to your mind that «what did tony do?»
- hardly anything... .
He beat someone up and decided to fake madness to get out of prison sentence. But 
he faked it too well and he’s stuck in Broadmoor and nobody will believe he’s sane .If 
he’d just done his time in prison for the original crime, he’d has got five years, but now 
he has been in Broadmoor for 14 years .
It all started when His cellmate said that if he tells them he’s mad, they’ll send him to 
a cozy hospital and they’ll bring pizzas and he’ll has his play station .
With this background, he asked to see the prison psychiatric. He tried to imitate Ted 
Bundy’s personality (a famous serial killer) by reading his biography book that they 
had at the prison library. Due to his perfect imitation, not only they didn’t send him 
to a cozy hospital that he imagined but also they sent him to Broadmoor, where the 
serial killers have been held, by the minute he got there and took one look at the place 
, he asked to see psychiatric and said «there’s been a terrible misunderstanding, I’m 
not mentally ill». But it was too late.
The only solution that came to his mind in order to rescue himself from that situation 
and seem normal would be to talk to people normally about ordinary things like 
football or what’s on TV, he decided to discuss about a new article that has recently 
been submitted in a valid journal which was about how the U.S. Army was training 
bumblebees to sniff out explosives, so he said to a nurse, «Did you know that the U.S. 
Army is training bumblebees to sniff out explosives?» When he read his medical notes, 
he saw they’d written: « he has the hallucinations that bees can sniff out explosives.”
At that moment, he realized that it’s a lot harder to convince people you’re sane than 
persuade you are crazy... .
After 14 years in Broadmoor, his tribunal held; they let him go. They decided that 
he shouldn’t be held indefinitely because due to the DSM5- manual, he scored high 
on a checklist that might mean he would have a greater than average chance of 
recidivism. According to this simple questionnaire, Tony is not only far from normal, 
but an incurable menace to society. His charms and powers of persuasion are all part 
of what make him so dangerous.
Jon Ronson said:» I think it’s right that Tony is out. Because you shouldn’t define people 
by their maddest edges. And Tony is a semi-psychopath. He’s a gray area in a world 
that doesn’t like gray areas. But the gray areas are where you find the complexity. It’s 
where you find the humanity, and it’s where you find the truth» .

Taken from the psychopath test, by jon ronson.
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مشکالت آموزشی

- شب امتحان چی بخونم؟+ نمونه سوال!!! 
ــی  ــل اصل ــه یکــی از دالی ــادی هســتیم ک ــا شــاهد مشــکالت آموزشــی زی ــروزه م ام

ــاس  ــر اس ــی ب ــای آموزش ــالح برنامه ه ــگاه ها در اص ــه دانش ــدم توج ــد ع آن می توان

نیازهــای روز باشــد. اکنــون مــا در ایــن شــامره می خواهیــم در ارتبــاط بــا برخــی از 

ــم: ــوری بحــث کنی ــن مشــکالت در حــوزه دروس تئ ای

اگــر بخواهیــم در ارتبــاط بــا مشــکالت آموزشــی درزمینــه  ی دروس تئــوری صحبــت 

کنیــم، بایــد بگوییــم کــه مشــکالت آموزشــی در حقیقــت از دو جهــت دچــار اشــکال 

اســت:

1) محتوای آموزشی                                                           

وش های آموزشی و سنجشی برخی اساتید 2) ر

ــیاری  ــه: بس ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــوای آموزش ــا محت ــاط ب در ارتب

از دانشــجویان متأســفانه کتــب مرجــع درســی را اصــالً منی خواننــد و تنهــا راه 

منره گرفــن را فقــط خوانــدن جــزوات اســاتید می داننــد، چــرا کــه اکــر اســاتید تنهــا 

از صحبت هــای خــود در کالس کــه حــال ممکــن اســت از بخش هــای مختلــف 

ــد و ایــن امــر خــود می توانــد منجــر  چندیــن کتــاب مرجــع باشــد، امتحــان می گیرن

ــی  شــود. ــه ایجــاد مشــکالت فراوان ب

وش های آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد: در ارتباط با ضعف ر
ــبب  ــوع س ــن موض ــتند و ای ــت هس ــه پاورپوین ــی ب ــیار متک ــاتید بس ــی از اس  برخ

ــی  ــد خیل ــجویان منی توانن ــه دانش ــود ک ــل کننده می ش ــی کس ــط آموزش ــاد محی ایج

ــد. ــره برن از آن به

برخــی دیگــر در کل تایــم کالس بیشــرت خــود صحبــت کــرده و محیــط فعــال و پویــا 

ــان  ــراوان نش ــات ف ــه مطالع ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــاد منی کنن ــه را ایج دوطرف

داده انــد کــه بــا درگیــر کــردن دانشــجویان در فراینــد یادگیــری، آن هــا بهــرت می تواننــد 

دانشــی را کــه بــه دســت می آورنــد بــه کار بگیرنــد.

ــه شــامر  ــوزش ب ــم آم ــر مشــکالت مه ــتاد و دانشــجویان از دیگ ــف اس ــل ضعی تعام

می آیــد؛ به گونــه ای کــه بــه بازخــورد دانشــجویان اهمیــت داده منی شــود. در 

ــت  ــه وضعی ــه ب ــدون توج ــاتید ب ــب اس ــث از جان ــه مباح ــاهد ارائ ــا ش ــت م حقیق

دانشــجویان هســتیم، به طوری کــه اغلــب مباحــث بــرای دانشــجویان ســنگین و 

غیرملمــوس اســت و باعــث عــدم احســاس نیــاز دانشــجویان بــه دروس علــوم پایــه 

می شــود.

امــروزه در دنیــا بــرای فهــم بیشــرت مطالــب و تثبیــت آن در ذهــن، از تصاویــر 

ســه بعدی اســتفاده می کننــد؛ درحالی کــه برخــی اســاتید در تدریــس خــود از 

تصاویــر قدیمــی و فاقــد جذابیــت اســتفاده می کننــد. در حقیقــت این یــک ضعــف 

ــت. ــن اس ــکی قزوی ــوم پزش ــتاری عل ــکده پرس ــی دانش ــتم آموزش ــزرگ در سیس ب

یکــی دیگــر از نکاتــی کــه می تــوان به عنــوان ضعــف روش هــای آموزشــی در مقطــع 

تئــوری بــه آن اشــاره کــرد، عــدم ارتبــاط قــوی بیــن بخــش تئــوری و بالینــی می باشــد. 

درنتیجــه اغلــب دانشــجویان وقتــی وارد دوره بالینــی می شــوند، عمــالً بخــش زیــادی 

از معلومــات خــود را بــه فراموشــی ســپرده و در دوره بالینــی فقــط تجربــه کســب 

می کننــد.

ــرد  ــاره ک ــه آن اش ــامره ب ــن ش ــوان در ای ــه می ت ــری ک ــم دیگ ــیار مه ــکات بس از ن

ایــن اســت کــه اکــر اســاتید از نمونــه ســؤاالت تکــراری در امتحانــات خــود اســتفاده 

ــتی  ــگان به درس ــتعدادیابی نخب ــه اس ــود ک ــب می ش ــوع موج ــن موض ــد و ای می کنن

صــورت نگیــرد. ایــن بدیــن معناســت کــه متأســفانه در پرســش و پاســخ های کالســی 

ــر از  ــار باالت ــم انتظ ــود، علی رغ ــرح می ش ــؤالی مط ــی س ــا وقت ــا در کارآموزی ه و ی

ایــن گــروه از دانشــجویان، ایــن دانشــجویان توامننــد هســتند کــه بــه ســؤاالت پاســخ 

می دهنــد. در حقیقــت ایــن مشــکل بســیار بــر ســطح ســواد دانشــجویان تأثیــر منفــی 

گذاشــته و از ســویی دیگــر بــا اعتامدبه نفــس کاذب دانشــجویان، بــه مقاطــع باالتــر 

ــم  ــا آیت ــد تنه ــدل نبای ــه، مع ــاتید باتجرب ــیار از اس ــم بس ــت. به زع ــد یاف راه خواهن

ــتعداد  ــبب رصف اس ــن س ــه همی ــد؛ ب ــروه باش ــن گ ــنجش ای ــرای س ــده ب ــاظ ش لح

درخشــان بــودن، هیــچ امتیــاز معنــوی بــرای ایــن قــر نخواهــد داشــت. 

به طورکلــی می تــوان گفــت کــه از بزرگ تریــن ضعــف اســاتید در حــوزه ی روش 

ــت،  ــی اس ــذار آموزش ــد و تأثیرگ ــای جدی ــه روش ه ــا ب ــه آن ه ــدم توج ــوزش، ع آم

به طــور مثــال مطالعــات اخیــر مزایــای بســیار اســتفاده از کالس هــای درس معکــوس 

را در آمــوزش بــه منایــش گذاشــته اند. در حقیقــت کالس درس معکــوس موجــب 

افزایــش تعامــل دانشــجو بــا محتــوا، افزایــش و بهبــود زمــان متــاس اســاتید بــا 

دانشــجویان و افزایــش یادگیــری می شــود ولــی مــا امــروزه شــاهد ایــن هســتیم کــه 

اســاتید بســیار کمــی از ایــن روش اســتفاده می کننــد و اکریــت از هــامن روش هــای 

ــه  ــوان ب ــر می ت ــذار دیگ ــای تأثیرگ ــد. از روش ه ــتفاده می کنن ــی اس ــی قدیم آموزش

روش یادگیــری مبتنــی بــر مســئله اشــاره کــرد. ایــن روش یــک روش دانشــجو محــور 

بــوده کــه در آن دانشــجویان از طریــق تجربــه به دســت آمده از همــکاری بــا 

یکدیگــر در مــورد موضوعــی بــه فراگیــری علــم می پردازنــد و علی رغــم تأثیرگــذاری 

زیــاد ایــن روش مــا همچنــان شــاهد اســتفاده از ایــن روش از جانــب تعــداد زیــادی 

از اســاتید نیســتیم.

ــی از علم  ــت تلفیق ــتاری در حقیق پرس
ــه  ــتیابی ب ــه در دس ــت ک ــر اس و هن

ــی  ــش پررنگ ــاتید نق ــم آن اس عل
ــه  ــه ب ــذا توج ــد ل ــا می کنن را ایف
ــی  ــای آموزش ــکالت و نقص ه مش

نویــن  وش هــای  ر به کارگیــری  و 
بزرگــی  گام  می توانــد 

در جهــت رســیدن 
ــای  ــه موفقیت ه ب

ایجــاد  بــزرگ 
ــد. نمای
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دانش مراقبت در ایستگاه دوم

ــتاری  ــش پرس دان
دهیــم ارتقــا  را 
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــت س ــا رشک ــت ب ــش مراقب ــابقه دان ــد مس دوره ی جدی

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــن و دانش ــد باراجی ــن واح ــالمی قزوی ــگاه آزاد اس ــن، دانش قزوی

ــش  ــزاری دوره ی اول مســابقه دان ــس از برگ ــزار خواهــد شــد. پ واحــد تاکســتان برگ

ــورت  ــابقه به ص ــن مس ــار، ای ــن ب ــن، ای ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل ــت در دانش مراقب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتانی برگ اس

ــب 15  ــتاری در قال ــن دوره از مســابقات، 75 دانشــجوی پرس ــه نخســت ای در مرحل

ــگاه  ــم از دانش ــه 10 تی ــن مرحل ــت. در ای ــد پرداخ ــت خواهن ــه رقاب ــره ب ــم 5 نف تی

علــوم پزشــکی قزویــن و 5 تیــم نیــز از دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن واحــد باراجیــن 

ــنبه و  ــای یکش ــه در روزه ــن مرحل ــت. ای ــد داش ــور خواهن ــتان حض ــد تاکس و واح

دوشــنبه مــورخ 7 و 8 اســفند 1401 در دانشــکده پرســتاری و مامایــی برگــزار خواهــد 

شــد.

برگــزاری ایــن دوره از مســابقه بــه همــت انجمــن علمــی پرســتاری صــورت خواهــد 

پذیرفــت. دکــرت حســین رفیعــی به عنــوان دبیــر علمــی مســابقه، اســتاد محمــد 

مــرادی به عنــوان دبیــر فرهنگــی مســابقه، اســتاد بهرامــی به عنــوان مشــاور اســتعداد 

ــل  ــاور مراح ــکده، مش ــی دانش ــط عموم ــوان رواب ــی به عن ــم جامل ــان و خان درخش

ــی  ــانند. کادر اجرای ــاری می رس ــی را ی ــن علم ــگاهی، انجم ــن دانش ــی بی و هامهنگ

دانشــجویی مســابقه را محمدرضــا اســدی، حانیــه شــادین، علیرضــا قابــر، ســید 

امیرحســین حســینی، فاطمــه آقاخان بیگــی، صائــب رضایــی و ســعیده هاشــمی مرفــه 

ــد داد. تشــکیل خواهن

ــی و معــدل  ــرم تحصیل ــر اســاس ت ــی و ب ــدی دانشــجویان توســط کادر اجرای گروه بن

کل صــورت گرفتــه اســت. تــالش بــر ایــن بــوده تــا متامــی تیم هــا از متامــی ترم هــای 

ــک  ــه ی ــت ب ــخص می بایس ــر ش ــه ه ــن مرحل ــند. در ای ــته باش ــو داش ــی عض تحصیل

دســته از ســؤاالت پاســخ دهــد. انتخــاب این کــه کدامیــن دانشــجو بــه کــدام دســته 

ــود. دروس انتخاب شــده در  ــر عهــده ی تیم هــا خواهــد ب از ســؤاالت پاســخ دهــد، ب

هــر مرحلــه به گونــه ای خواهــد بــود کــه از هــر تــرم تحصیلــی، یــک یــا دو درس بــرای 

مســابقه انتخــاب شــود تــا دانشــجویان مشــکلی بــرای پاســخ دهی نداشــته باشــند.

ــگ  ــر لی ــون ه ــد. آزم ــد ش ــزار خواه ــه برگ ــگ 4 تیم ــورت 4 لی ــه به ص ــن مرحل ای

به طــور هم زمــان بیــن 4 تیــم و بــا یــک رسی ســؤال صــورت می پذیــرد. از هــر 

ــرد. دروس  ــد ک ــود خواهن ــد صع ــه بع ــه مرحل ــاز ب ــرتین امتی ــا بیش ــم ب ــگ، 2 تی لی

ــوختگی،  ــت و س ــت، پوس ــس، الکرتولی ــامل تنف ــه ش ــن مرحل ــرای ای ــده ب انتخاب ش

گــوارش و CCU می باشــند. هــر دانشــجو می بایســت بــه 10 پرســش در مدت زمــان 

ــه پاســخ دهــد. 5 دقیق

در پایــان ایــن مرحلــه 2 تیــم از هــر لیــگ بــه مرحلــه بعــد راه خواهنــد یافــت. در 

مرحلــه دوم، 8 تیــم صعودکننــده به صــورت 2 بــه 2 بــا یکدیگــر رقابــت و تیم-هــای 

برنــده بــه مرحلــه نیمه نهایــی راه پیــدا خواهنــد کــرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ســؤاالت طرح شــده در ایــن مســابقه برگرفتــه از علــم 

ــن  ــرای طــرح هــر دســته از ســؤاالت از چندی ــود. ب ــت دانشــجویان خواهــد ب مراقب

طــراح کمــک گرفته شــده اســت. امیدواریــم در پایــان ایــن دوره از مســابقه توانســته 

ــود  ــای واالی خ ــمت هدف ه ــه س ــت را ب ــش مراقب ــتاری و دان ــش پرس ــیم دان باش

ــیم. ــت داده باش حرک

ــا مــا  گــزارش برگــزاری مســابقه را در شــامره های بعــدی نرشیــه خواهیــد خوانــد. ب

همــراه باشــید.
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مصاحبه با استاد

وظیفه ی شما، تبیین جایگاه پرستاری است.

ــی جراحــی.  ــتاری داخل ــوزش پرس ــناس ارشــد آم ــرم شــاهرخی هســتم. کارش ــن اک م

ــی  ــم را در دانشــکده پرســتاری و مامای در حــال حــارض ماه هــای آخــر دوران خدمت

ــردم  ــل برگ ــه قب ــم ب ــر بخواه ــم. اگ ــپری می کن ــن س ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل دانش

بازهــم پرســتاری را انتخــاب می کنــم چــون واقعــاً روح پرســتاری را دریافتــم و همیشــه 

از اینکــه به عنــوان یــک پرســتار بــه مــردم جامعــه ام خدمــت کــردم احســاس رضایــت 

ــی اگــر بخواهــم رشــته دیگــری را  کــردم؛ کــامکان هــم پرســتاری را دوســت دارم ول

ــی  ــم روانشناس ــاب کن ــتاری، انتخ ــته پرس ــای رش ــه به ج ــتاری، ن ــته پرس ــار رش در کن

ــد  ــن ب ــد. بنابرای ــک می کن ــتاری کم ــه پرس ــی ب ــی خیل ــه خیل ــم ک ــاب می کن را انتخ

نیســت افــرادی کــه پرســتار هســتند، در کنــار رشــته خــود روانشناســی را بخواننــد یــا 

اینکــه مطالعــات روانشناســی داشــته باشــند.

 از تعصبــی کــه بــه پرســتاری دارم هامن طــور کــه در صحبت هــای قبــل گفتــم اینکــه 

مــن روح پرســتاری را دریافتــم. پرســتاری یــک تعریــف علمــی دارد و یــک پرســتاری 

اجتامعــی وجــود دارد. امــا پرســتاری چیــزی کــه هســت فقــط دانــش نیســت. کنــارش 

ــه  ــت. ب ــه ای اس ــار حرف ــی و رفت ــول اخالق ــن اص ــه ای ــدی ب ــی و پایبن ــول اخالق اص

ــن ســال ها  ــز اهمیــت اســت و مــن تالشــم را کــردم کــه در ای نظــر مــن خیلــی حائ

ــد باشــم.  ــن اصــول پایبن ــه ای ــه ب ــن افتخــار را داشــته باشــم ک ــوان پرســتار، ای به عن

فکــر می کنــم کــه اگــر هرکســی جایــگاه پرســتاری را دریابــد و بــر اســاس آن عملکــرد 

حرفــه ای داشــته باشــد، مــن مطمئنــم ایــن حــس را مثــل مــن پیــدا می کنــد و ایــن 

بــاور قلبــی مــن بــوده اســت. حتــی زمانــی کــه وارد دانشــگاه نشــده بــودم یکــی از 

مهم تریــن اصولــی کــه بــرای خــودم قائــل بــودم، فراینــد شــغلی و عملکــرد حرفــه ای 

مــن در جهــت کمــک و ارائــه خدمــت بــه مــردم باشــد. یک زمانــی کــه خانــواده ام بــه 

مــن می گفتنــد رشــته دبیــری را بخــوان ولــی بــه نظــرم زمانــی کــه آدم بــا انســان ها 

ــی کمــک  ــاط دارد، در جهــت رشــد معرفــت خیل ــات هســتند ارتب کــه ارشف مخلوق

ــه آن را انتخــاب  ــن پرســتاری را دوســت دارم و خوشــحامل ک ــت م ــد. ازاین جه می کن

کــردم و خوشــحامل کــه پرســتار هســتم.

دوران  طالیی تریــن  مــن  دیــد  دانشــجویی  دوران  دانشــجویی  دوران  خاطــرات 

ــخ ازآن جهــت  ــه تل ــخ باشــد شــیرین اســت. البت ــی اگــر تل می باشــد. لحظــات آن حت

ــیمیایی در آن  ــامر ش ــک بی ــال ی ــدم. به عنوان مث ــم را می دی ــج بیامران ــه درد و رن ک

ــتار  ــوان پرس ــن به عن ــرای م ــامر می کشــید ب ــه آن بی ــه درد و رنجــی ک ــود ک ــان ب زم

غیرقابل تحمــل بــود. درحالی کــه آن عزیــز، همــه آن رنــج را تحمــل می کــرد. خاطــرات 

ــزم  ــا دانشــجوها و اســاتید عزی ــادی از دوران دانشــگاه دارم. خاطــرات ب شــیرین زی

کــه رس تعظیــم بــرای آن هــا فــرود مــی آورم. اگــر جایگاهــی داشــته باشــم، بــه دلیــل 

تــالش و زحمــت آن هــا بــوده و مــن خــودم را مدیــون آن هــا می دانــم. بــا خیلــی از 

آن هــا در حــال حــارض رابطــه دوســتانه ای دارم. در رابطــه بــا شــیطنت های آن زمــان 

منی خواهــم زیــاد صحبــت کنــم (بــا لبخنــد). البتــه شــیطنت های دوران دانشــجویی 

ــون  ــد، چ ــرار می ش ــدام تک ــم م ــه برای ــره ای ک ــیرین ترین خاط ــی ش ــد، ول ــد باش بای

مــن ســال های زیــادی از دوران خدمتــم را، چــه به عنــوان دانشــجو و چــه به عنــوان 

پرســتار و هیئت علمــی، در آی ســیو کار کــردم. در بخش هــای مختلــف آی ســیو 

بــودم. شــیرین ترین خاطــره مــن زمانــی بــود کــه بیــامری حالــش خــوب می شــد و از 

ــود. ــه ای و کاری مــن ب ــن لحظــات زندگــی حرف بخــش می رفــت. از بهرتی

ــردم،  ــی کارک ــوان مرب ــی به عن ــه بالین ــال ۱۳۶۹ در حیط ــه از س ــه اینک ــه ب ــا توج  ب

دانشــجویان زیــادی داشــتم کــه آن هــا هــم متوجــه شــده بودنــد کــه پرســتاری چــه 

مفهومــی دارد و بــر آن اســاس فعالیــت می کردنــد. بیشــرت آن ها دانشــجویی دانشــکده 

پرســتاری قزویــن بودنــد؛ چــون مــن دانشــکده شــهید بهشــتی و دانشــکده پرســتاری 

ایــالم هــم مدتــی خدمــت کــردم؛ ولــی بیشــرت دوران خدمتــم را در قزویــن بــودم اگــر 

بخواهــم از ایــن دانشــجویان نــام بــرم خانــم مریــم ابراهیمــی، رادن زهیــری و خانــم 

فاطمــه خلخالــی و دانشــجویان دیگــری هــم کــه تعــداد آن هــا کــم نبــود. ولــی شــاید، 

ــجویانی  ــه دانش ــتم هم ــه می خواس ــود ک ــاد ب ــداری زی ــن مق ــار م ــی انتظ درمواقع

ــدر  ــوند چق ــه ش ــند. متوج ــه برس ــن مرحل ــه ای ــد ب ــتاری می آین ــته پرس ــه رش ــه ب ک

رشــته آن هــا بــاارزش اســت و فعالیت هــای مهمــی می تواننــد داشــته باشــند؛ خیلــی 

ــر داشــتیم کــه درزمینهٔ هــای پژوهشــی،  دیگــر از دانشــجویان کــه در ســال های اخی

فرهنگــی و آموزشــی فعالیــت می کننــد کــه یکــی از آن هــا کــه به تازگــی اطــالع دارم 

در دانشــگاه شــهید بهشــتی خدمــت می کنــد، خانــم دکــرت فاطمــه ابراهیــم پــور کــه 

باافتخــار دانشــجوی خــودم یــاد می کنــم و خوشــحامل از اینکــه هم چیــن دانشــجویان 

را در ایــن دانشــکده تربیــت کردیــم.

مــن معتقــدم کــه دانشــجویان بایــد در حوزه هــای مختلــف فعالیــت داشــته باشــند. 

ــا خــود از جهــت  ــدن و ارتق ــی دانشــجو درس خوان ــه اصل ــه وظیف درســت اســت ک

ــد. تک بعــدی  ــا انســانیم و انســان ها جنبه هــای مختلفــی دارن ــی م علمــی اســت ول

رفتــار کــردن موجــب پیرفــت و تعالــی انســان منی شــود و همــه انســان ها بایــد در 

ــا توجــه  ــد؛ به خصــوص ب حوزه هــای مختلــف و در جنبه هــای مختلــف فعالیــت کنن

بــه رشــته مــا کــه رشــته پرســتاری اســت. مــن معتقــدم فعالیت هــای اجتامعــی بــرای 

دانشــجویان مــا مهــم اســت؛ چــون مــا تأثیرگذاریــم. به نوعــی می توانیــم بگوییــم مــا 

ســفیر ســالمت هســتیم. قطعــاً می توانیــم روی ســالمت و رفتــار ســالمت گونــه مــردم 

ــر بگذاریــم و زمانــی کــه می خواهیــم در اجتــامع باشــیم، فعالیت هــای فرهنگــی  اث

و ورزشــی مــا مهــم اســت. به خصــوص فعالیت هــای ورزشــی کــه خــودش در راســتای 

ــار  ــه فعالیت هــای اجتامعــی در کن ســالمتی هــم هســت. فعالیت هــای فرهنگــی ک

آن قــرار می گیــرد، تأثیرگــذاری رشــته مــا را بیشــرت خواهــد کــرد. همچنیــن ســالمت 

ــدا  ــا می خواهــد توســعه پی ــه م ــر جامع ــی اگ ــش می دهــد و به نوع ــه را افزای جامع

کنــد و ایــن توســعه رسعــت پیــدا کنــد، مــا بایــد بــه ارتقــاء توســعه ســالمت در همــه 

ابعــاد و جنبه هــا کمــک کنیــم.

یکــی از مســائلی کــه مــا در دهــه اخیــر بــا آن روبــرو هســتیم، بحــث ادامــه تحصیــل 

و اشــتغال در خــارج از کشــور اســت. مــن خــودم به شــخصه معتقــدم ادامــه تحصیــل 

ــه آن  ــد ک ــرد احســاس می کن ــه خــود ف ــد در جایگاهــی باشــد ک ــرد بای و اشــتغال ف

ــادی را  ــراد زی ــا اف ــد. م ــدا کن ــد پی ــه رش ــد ک ــک می کن ــه وی کم ــرت ب ــگاه بیش جای

داشــتیم کــه در ایــن کشــور تحصیــل کردنــد و در همیــن کشــور به جایگاه هــای خیلــی 

ــه  ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــه ب ــه البت ــذار؛ ک ــی رســیدند. جایگاهــی واال و تأثیرگ عال

حتــامً اســتاد شــده باشــد. حتــی ممکــن اســت یــک فــردی دانشــجو باشــد، دانشــجوی 

کارشناســی ارشــد، ولــی تأثیرگــذار باشــد. هرکســی می توانــد در هرجایــی چــه ایــران 

یــا هرجایــی کــه می توانــد اثرگــذار باشــد و خــودش را بــه آن جایــگاه برســاند، بایــد 

آنجــا باشــد. یعنــی مــن اگــر دانشــجویی از مــن ســؤال کنــد کــه در ایــران مبانــم یــا 

ــن  ــم ببی ــر. می گوی ــا بدت ــرت اســت ی ــدام به ــه ک ــم ک ــت منی گوی ــن هیچ وق ــروم؟ م ب

کجــا می توانــی خــود واقعیــت را پیــدا کنــی و شــکوفا کنــی و بــه جامعــه خــود، در 

درجــه اول جامعــه بزرگ تــر کــه جامعــه انســانی اســت و در درجــه دوم بــه جامعــه 

حرفــه ای ات کمــک کنــی و تأثیرگــذار باشــی. بــه نظــر مــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت. 

ــه  ــن اســت ب ــم ای ــید. مه ــری باش ــی دیگ ــا هرجای ــا ی ــه اینج ــد ک ــی منی کن ــن فرق ای

اهــداف حرفــه ای و هــم اجتامعــی مدنظرمــان دســت پیــدا کنیــم.

ــه  ــت ک ــن اس ــرد، ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــی بای ــتاری خیل ــه در پرس ــه ای ک ــک نکت ی

ــی  ــای علم ــش از مهارت ه ــود دان ــت و منی ش ــته ای practic base اس ــتاری رش پرس

جــدا باشــد. یعنــی دانشــی کــه یــک پرســتار بــه دســت مــی آورد، اگــر در عمــل در 

محیــط بیامرســتان بــر رس بالیــن بیــامر و ارتبــاط بــا افــرادی کــه به عنــوان مددجــو 

ــه نظــرم پرســتاری  ــد، ب ــاده کن ــد آن هــا را در عمــل پی ــرد نتوان ــد، ف مراجعــه می کنن

ــوازی و همســو  ــد م ــی و نظــری بای ــوزش بالین ــن آم ــدارد؛ بنابرای ــی ن ــر مفهوم دیگ

ــم آن  ــمت مه ــه قس ــم ک ــزرگ را داری ــش ب ــن چال ــا ای ــه م ــد ک ــش برون ــم پی باه

ــا نواقــص  ــا. به هرحــال م ــوم پزشــکی در کشــور م ــه بســرت آمــوزش عل ــردد ب برمی گ

ــن  ــه ای ــم ک ــم بدهی ــت ه ــد دست به دس ــا بای ــه م ــی هم ــم ول ــتی هایی داری و کاس

چالش هــا و کاســتی ها را برطــرف کنیــم و بتوانیــم آن هــا را بــه ســطح قابــل قبولــی 

برســانیم کــه درنهایــت هنگامی کــه مــا دانشــجو را فارغ التحصیــل می کنیــم و 

ــامن  ــرد، ه ــرار می گی ــت ق ــه خدم ــرت ارائ ــی در بس ــوزش وقت ــان آم ــی در زم ــا حت ی

عملکــرد حرفــه ای مشــاهده شــود. نــه اینکــه داخــل کتــاب یــا منابــع جدیــد چیــزی 

باشــد کــه به طــور کامــل در بالیــن پیــاده منی شــود. واقعیــت اگــر مــا بــه ایــن مرحلــه 

برســیم (کــه البتــه مــن ایــن را هــم خاطرنشــان بکنــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه ایــن 

مشــکل فقــط در کشــور مــا وجــود دارد هنــوز ایــن شــکاف بیــن آمــوزش و آمــوزش 

بالینــی حتــی در کشــورهای پیرفتــه ای کــه ازنظــر پرســتاری واقعــاً پیرفتــه هســتند 

ــی  ــن مســئله وجــود دارد ول ــد آنجــا همی ــرار دارن ــس موردتوجــه ق ــوان رفرن و به عن

آنجــا کمــرت شــده اســت)، ایــن نشــان می دهــد همــه مــا بایــد دست به دســت هــم 

ــم.  ــئله می گوی ــه آن مس ــذارم و ب ــکل را روی آن منی گ ــم مش ــن اس ــه م ــم. البت دهی

چــون بــرای آن راه حــل وجــود دارد. مســئله مــا زیــاد داریــم در پرســتاری ولــی همــه 

ــر  ــی ب ــرد عال ــک رویک ــی و ی ــی و همراه ــا همدل ــاً ب ــت. قطع ــل اس ــا قابل ح این ه

ــده آل برســانیم. ــط ای ــه رشای ــم آن هــا را ب ــات می توانی ــه تحقیق پای

ــه،  ــه ن ــه ک ــد توصی ــه کارکرده ان ــازه رشوع ب ــه ت ــه اســاتید محــرتم ک ــر بخواهــم ب اگ

نظــر شــخصی خــودم را (کــه بــا ایــن دیــدگاه وارد پرســتاری شــدم) بگویــم، یکــی از 

ــم پرســتاری،  ــک معل ــک اســتاد پرســتاری، ی ــن ی ــه نظــر م ــه ب ــی ک ــن اصول مهم تری

ــد.  ــد در درجــه اول آن را اجــرا بکن ــه خــودش بای ــد، این ک ــگاه کن ــا ن ــه آن ه ــد ب بای

منی توانــم فقــط در ســخن اعــالم کنــم پرســتار بایــد این گونــه رفتــار کنــد امــا خــودم 

رفتــار را نداشــته باشــم. یعنــی مــن معتقــدم یــک اســتاد پرســتاری خودش الگو اســت. 

اگــر رفتــارش کــه حــاال رفتــار حرفــه ای، می توانــد کالمــش بــا بیــامر باشــد، بــا همــکار 

ــا سیســتم آموزشــی و گــروه تخصصــی خــودش باشــد؛ در  باشــد؛ نحــوه ارتباطــش ب

ــط  ــد رشای ــه می دانی ــور ک ــون هامن ط ــد. چ ــش می کن ــه در بخ ــی ک ــار رفتارهای کن

ــوان  ــن به عن ــران، م ــط بح ــر در رشای ــود دارد. اگ ــن وج ــواری در بالی ــخت و دش س

اســتاد رفتــار حرفــه ای داشــته باشــم، قطعــاً بــر روی دانشــجو تأثیرگــذار خواهــم بــود 

و اگــر پایبنــد بــه آن اخــالق و اصــول حرفــه ای نباشــم آن اثرگــذاری کافــی را نخواهنــد 

داشــت، کــه مــن ایــن را بــه عینــه، خــودم مشــاهده کــردم.

ــد؛  ــد انجــام دهن ــه دانشــجویان بای ــی کارهــا وجــود دارد ک ــم خیل ــر می کن ــن فک م

بخــش عمــده آن مســائل صنفــی و حرفــه ای اســت. مــا در ایــن زمینــه بــا توجــه بــه 

اینکــه تشــکل نظــام پرســتاری مــا خیلــی ســابقه ای نــدارد و ســال ۱۳۸۳ (یعنــی کمــرت 

از دو دهــه) نظــام پرســتاری گرفتــه، واقعیــت آن مــا هنــوز بــه آن انــدازه بــه اهــداف 

ــد  ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــه می توان ــن اصــل ک ــم. مهم تری ــدا نکردی ــه ای دســت پی حرف

کــه مــا اهــداف حرفه ای مــان را بــه سیســتم بهداشــت و درمــان، سیســتم قانون گــذار 

جامعــه و سیســتم اجرایــی جامعــه کــه دولــت هســت برســانیم؛ این کــه مــا، جایــگاه 

پرســتاری را به درســتی تبییــن کنیــم و بــر اســاس رشایــط کشــور درخواســت قوانیــن را 

بکنیــم. در حــال حــارض مــا یــک رسی قوانیــن داریــم کــه کمــک می کنــد و از آن هــا 

اســتفاده می شــود کــه مربــوط بــه حــوزه پرســتاری اســت امــا هنــوز مــا کاســتی هایی 

در قانون هایــی کــه مربــوط بــه حــوزه پرســتاری اســت، داریــم. بنابرایــن امیــدم ایــن 

اســت کــه دانشــجویان مــا بایــد یــک شــاخه فعــال نظــام پرســتاری باشــند. به عنــوان 

تنهــا تشــکل حرفــه ای صنفــی پرســتاری چــون وقتی کــه مــا وارد معاونــت پرســتاری 

ــن  ــد تأمی ــف مانن ــه بشــویم مدیریت هــای پرســتاری در ســازمان های مختل وزارتخان

ــود را دارد،  ــاص خ ــای خ ــه چارچوب ه ــا هم ــه این ه ــی ک ــای نظام ــی نیروه اجتامع

ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام پرســتاری همــه این هــا را شــامل می شــود. همــه 

این هــا زیــر چــرت نظــام پرســتاری می آینــد. بنابرایــن مــن فکــر می کنــم بــرای کارهــای 

نامتامــی کــه در پرســتاری وجــود دارد، همچنیــن قوانینــی کــه بایــد تصویــب شــود و 

ــه دانشــجویان  ــاز اســت ک ــا شــود، نی ــد مهی ــن بای ــه به خصــوص در بالی رشایطــی ک

پرســتاری مــا در درجــه اول و خــود پرســتاران مــا در نظــام پرســتاری فعالیــت کننــد 

ــد. چــون در  ــت کنن ــه فعالی ــن خان ــد و در ای ــه خــود بدانن و آن هــا را به نوعــی خان

نظــام پرســتاری اســت کــه مــا می توانیــم در کنــار هــم قــدرت بگیریــم و اگــر قــدرت 

بخواهیــم بایــد نیــروی انســانی داشــته باشــیم. قــدرت تنهــا در پــول نیســت اگرچــه 

پــول و امکانــات مالــی خیلــی خیلــی بــه ایجــاد قــدرت کمــک می کنــد امــا ایــن در 

گفت وگــوی 
بــا صمیمانــه 
اســتاد اکــرم شــاهرخی
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ــی  ــی افــراد اســت کــه باعــث موفقیــت می شــود و اگــر همدل ــودن و همدل ــار ب کن

همــه جامعــه پرســتاری نباشــد بــه نتیجــه ای دســت پیــدا منی کنــد.

ــر  ــه نظ ــا ب ــت. ام ــش اس ــه صحبت ــت ک ــالی هس ــد س ــی چن ــن علم ــت انجم واقعی

می آیــد در طــی ۵ ســال اخیــر انجمــن مــا بســیار فعــال بــوده و مــن خیلــی خیلــی 

ــغول  ــدن مش ــه درس خوان ــط ب ــا فق ــتاری م ــجویان پرس ــه دانش ــدم ک ــحال ش خوش

ــد و در  ــه کارآمــوزی رفــن و کالس رشکــت کــردن بســنده منی کنن نیســتند و فقــط ب

راســتای ارتقــاء خــود و رشــته خودشــان تــالش می کننــد؛ کــه در ایــن راســتا انجمــن 

علمــی و کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی پرســتاری کــه بــه نظــرم پروژه هــای پژوهشــی 

خوبــی را اجــرا کــرده اســت، در کنــار آن حضــور آن هــا در مجامــع پژوهشــی ماننــد 

ســمینارها، کنگره هــا و وبینارهــا حتــی در کارهــای ابتــکاری اخــرتاع واقعــاً بچه هــای 

مــا تــالش بســیار خوبــی داشــتند و بــا توجــه بــه اینکــه در دوران کارشناســی بودنــد و 

طــول حضورشــان در دانشــگاه کوتــاه بــود، واقعــاً کار هــای درخشــانی انجــام دادنــد. 

یکــی از کارهایــی کــه انجمــن علمــی انجــام می دهــد و مــن خیلــی خیلــی خوشــحامل 

از ایــن کار ایــن اســت کــه نریــه خودشــان را مســتقل و بــا محتــوای بســیار خــوب 

منتــر می کننــد و امیــدوارم کــه همــه بچه هــا را تک تــک معرفــی کننــد و رونــدی 

ــه  ــد و ب ــت کنن ــه نامشــان ثب ــد و توانســتند اخرتاعــی را ب ــن بچه هــا کارکردن ــه ای ک

ــم  ــر بخواه ــن اگ ــوند. م ــی ش ــک معرف ــا تک ت ــه آن ه ــاند هم ــرد برس ــه کارب مرحل

ــی  ــای مرتض ــا آق ــن آن ه ــاید اولی ــم، ش ــت بکن ــکده صحب ــرتع دانش ــای مخ از بچه ه

ــال  ــا ۱۲ س ــرت از ۱۰ ت ــه بیش ــی ک ــد. بچه های ــلطانی بودن ــی س ــای عل ــوند و آق رش

اســت کــه فارغ التحصیــل شــدند. یــک وســیله ای را طراحــی کردنــد بــرای اینکــه مــا 

بتوانیــم مترینــات در تخــت بیــامران ارتوپــدی را به راحتــی انجــام بدهیــم. یــا یکــی از 

دانشــجویان مــا آقــای محمدجــواد حســین آبادی فراهانــی کــه اآلن دکــرتای پرســتاری 

دارنــد و خودشــان در کســوت اســتادی در یکــی از دانشــگاه های تهــران شــاغل 

هســتند. ایشــان یکــی از دانشــجویان شــاخص مــا بــود یــک وســیله ای طراحــی کــرده 

بودنــد کــه بــرای بیامرانــی کــه عضــو آمپوتــه داشــتند بــرای مراقبــت از آن اســتفاده 

می شــد. دانشــجوهای دیگــری داشــتیم ماننــد آقــای مهــدی حســینی کــه این هــا جــزو 

دانشــجوهای اولیــن مــا بودنــد، درزمینهــی اخرتاعــات. دانشــجوهای ورودی ســال ۸۵ 

دانشــکده بودنــد کــه واقعــاً توامننــد بودنــد شــاید یکــی آخریــن دانشــجویان مــا کــه 

آالن کــه درجایــگاه خیلــی خیلــی خوبــی هســتند و در مرکــز رشــد دانشــگاه تهــران 

ــکده  ــارات دانش ــزو افتخ ــه ج ــتند ک ــلامنی هس ــا س ــای علیرض ــد آق ــت می کن فعالی

ــه تحقیقــات دانشــجویی  ــب انجمــن علمــی و کمیت می باشــند. همــه این هــا در قال

فعالیــت کردنــد و مــن فکــر می کنــم یکــی از رســالت های اصلــی شــام ایــن اســت کــه 

تک تــک آن هــا را بیاوریــد معرفــی کنیــد کــه بچه هــای مــا ببیننــد و بشناســند و ایــن 

خیلــی مهــم اســت کــه شــام شــوقی بــرای یافــن یــک راه حــل و ایجــاد یــک راه حــل 

جدیــد بــرای تســهیل انجــام کارهــا داشــته باشــید. خوشــبختانه رشایــط مهیــا اســت. 

ــن  ــه در ای ــد. البت ــرای آن می باش ــه پذی ــم وزارتخان ــا و ه ــگاه م ــاً دانش ــی قطع یعن

ــچ کاری راحــت انجــام منی شــود؛  ــی وجــود دارد؛ قطعــاً هی مســیر پســتی بلندی های

ولــی خوشــبختانه ایــن دیــد و رویکــرد مثبــت وجــود دارد کــه بچه هایــی کــه توامننــد 

ــن  ــن م ــد. بنابرای ــه بدهن ــد راه را ادام ــت و می توانن ــاز اس ــان ب ــتند راه برایش هس

فکــر می کنــم مهم تریــن درخواســت به عنــوان یــک عضــو کوچــک جامعــه پرســتاری 

اســتان قزویــن و کشــور ایــران کــه افتخــار می کنــم بــه ایرانــی بودنــم، ایــن اســت کــه 

شــام تک تــک بچه هــای شــاخص پرســتاری را معرفــی کنیــد. این هــا بــرای دانشــجوی 

ــد  ــا دعــوت کنی ــی م ــدی کــه وارد می شــود الگــو باشــد و در دانشــجوهای قبل جدی

کــه بــا ایــن بچه هــا نشســت صمیامنــه داشــته باشــند و الگویــی بشــوند تــا از هــامن 

تــرم اول دانشــجویان وارد ایــن مســیر بشــوند و نگذاریــم بــه ترم هــای آخــر کشــیده 

ــر اســت ولــی وقتــش  ــر و باتجربه ت شــود. اگرچــه در ترم هــای آخــر دانشــجو پخته ت

کوتــاه اســت بنابرایــن مــا هــامن تــرم اول بایــد پایــه کارمــان را بگذاریــم.

بــا توجــه بــه اینکــه مــن در ابتــدا گفتــم ماه هــای آخــر خدمتــم را ســپری می کنــم، 

شــاید حــدود کمــرت از دو مــاه دیگــر بازنشســت می شــوم واقعیــت ایــن اســت کــه 

مــن از پرســتاری بازنشســته منی شــوم. مــن روحــم روح پرســتاری اســت و هرجایــی 

ــا  ــی از آن ه ــاید بعض ــه ش ــردم ک ــی ک ــه خدمت ــردم، ارائ ــامر کار ک ــاالی رس بی ــه ب ک

ــک  ــردم؛ کم ــم ک ــم را ک ــج مریض ــردم؛ رن ــوب ک ــم را خ ــال مریض ــوده، ح ــق ب موف

کــردم بــه زندگــی برگــردد، خوشــحال بــودم و لــذت بــردم و بعضــی از مواقــع موفــق 

نبــودم و ممکــن اســت یــک عزیــزی را ازدســت داده باشــیم. عزیــزی کــه می توانســت 

جایــگاه خوبــی داشــته باشــد و بــه دیگــران کمــک کنــد. مــن بازنشســته منی شــوم. 

ــه  ــم ک ــؤال می کن ــد از او س ــدا کن ــکلی پی ــی مش ــر کس ــروم اگ ــه ب ــی ک ــن هرجای م

می توانــم کمــک کنــم یــا نــه. می توانــم بگویــم یکــی از بزرگ تریــن سپاســگزاری های 

روزانــه مــن از خــدا ایــن بــود کــه بــه مــن ایــن فرصــت را داد کــه مــن پرســتار بشــوم 

ــم  ــاال نگــه داشــتم و گفت ــن ســال ها و باافتخــار رسم را ب ــردم از ای ــذت ب ــت ل واقعی

کــه مــن یــک پرســتارم خیلــی جاهــا بچه هــا دیــدن مــن را خانــم دکــرت صــدا می زننــد 

ــرای شــام انجــام  ــم ب ــم پرســتار هســتم. چــه کاری می توان ــم مــن خان و مــن می گوی

دهــم و تــا آخریــن لحظــه ای کــه خداونــد بــه مــن اجــازه بدهــد در ایــن دنیــا زنــده 

ــوم  ــدن دانشــگاه عل ــی از بازنشســته ش ــود ول ــتار خواهــم ب باشــم همین طــور پرس

پزشــکی قزویــن بــه دلیــل اینکــه چهارچــوب و قوانینــی اســت و مــا بایــد جــا را بــرای 

نیروهــای جــوان و پرانــرژی و توامننــد خالــی کنیــم خوشــحامل کــه بازنشســته می شــوم 

کــه جایــی بــاز شــود بــرای یــک نیــروی توامننــد و اســتاد پرســتاری دیگــری کــه بتوانــد 

بیایــد و مطمئنــم هرکــدام از عزیزانــی کــه بعــد از مــن هســتند یــا آالن هســتند و بعد 

از مــن ارائــه خدمــت می کننــد، قطعــاً بهــرت از مــن هســتند و همــه شــام نســل جــوان 

ــان خدمــت کنیــد. ــه پرســتاری و جامعه ت ــد ب خیلــی خیلــی بهــرت از مــن می توانی

ــد به طــور  ــاید بتوان ــه ش ــزی ک ــی آن چی ــای آخــرم ول ــم حرف ه ــم بگوی ــاید نتوان ش

ــه در  ــار دارم و همیش ــه انتظ ــزی ک ــتین چی ــرد، نخس ــرار بگی ــه ق ــدی موردتوج کلی

حیــن اولیــن صحبتــی کــه بــا دانشــجویان تــازه وارد دارم بــه آن اشــاره می کنــم، ایــن 

اســت کــه در درجــه اول بــه خودتــان زمــان بدهیــد پرســتاری را بشناســید. اگــر کســی 

ــد؛ درحالی کــه  پرســتاری را نشناســد واقعــاً ممکــن آن را خیلــی خیلــی کوچــک بدان

مــن تأکیــد می کنــم کــه پرســتاری ارائــه ی مراقبــت علمــی اســت و شــام مهارت هــای 

یــدی خــود را بــرای ارائــه مراقبــت بــه کار می گیــری، در حــال انجــام کاری هســتی 

کــه متامــی بریــت از آن اســتفاده می کنــد. شــاید مثالــی کــه می توانــم بزنــم، 

ــرک  ــا را ت ــن دنی ــه می خواســت ای ــی اســت. در هنگامی ک ــرزا خان ــم می مرحــوم مری

ــی ای کاش  ــم ول ــو را منی دان ــت ت ــن حکم ــا م ــم خدای ــه می گفت ــن همیش ــد م بگوی

مــن می توانســتم عمــر خــودم را روی عمــر ایــن مرحــوم بگــذارم تــا ایشــان بتوانــد 

خدمــت بیشــرتی بــه بریــت داشــته باشــد. امــا مــن مطمئنــم کــه مــن، شــام، پــر 

ــم  ــای اســدی، تک تــک دانشــجویان پرســتاری، مــا داری ــم آق ــزم دانشــجوی خوب عزی

ــه  ــود و ب ــوب می ش ــردی خ ــک ف ــی ی ــون وقت ــم. چ ــت می کنی ــه بری ــت ب خدم

جامعــه بازمی گــردد پــس مــا خیلــی برنده ایــم. یــک اینکــه مــا برنده ایــم و دو 

مفتخریــم کــه خداونــد ایــن افتخــار را بــه مــا داده اســت. پــس عزیــزان مــن رشــته ی 

ــن  ــا کوچک تری ــد. ب ــان دهی ــود زم ــه خ ــد و ب ــید، روح آن را دریابی ــود را بشناس خ

نامالیــامت به خصــوص آن هــا کــه در دوران دانشــجویی ممکــن اســت وجــود داشــته 

باشــد نلغزیــم. مــن مطمئنــم کــه اگــر روح آن را دریابیــم هــر هنــگام کــه بیامرســتان 

می رویــم، میگوییــد خدایــا مــن خیلــی شــکر گــذارم کــه مــن یــک روز دیگــر توانســتم 

ــم  ــر می خواه ــه در آخ ــنهادی ک ــم. پیش ــت کن ــت خدم ــه بندگان ــا ب ــم ت ــا باش اینج

ــت  ــان بی نهای ــز، شــام توامنندی هایت ــه دانشــجویان عزی ــن اســت ک داشــته باشــم ای

ــد در آفرینــش انســان توامننــدی بی نهایــت قــرار داده اســت. از شــام  اســت. خداون

خواهــش می کنــم، شــامها خیلــی از اوقــات یــک ســهم خیلــی خیلــی کوچکــی از آن 

را اســتفاده می کنیــد، زیــر 10 درصــد. از شــام خواهــش می کنــم هــر کــدام از شــام 

اگــر از توامنندی هایتــان اســتفاده کنیــد هــر کــدام از شــام یــک ســتاره درخشــان در 

جامعــه و حیطــه ی حرفــه ای خــود خواهیــد بــود. بــرای همــٔه شــام آرزوی ســالمتی 

می کنــم.
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مصاحبه با دانشجو

تحصیل، تأهل، همراهی، پشتیبان

1- خودتان را معرفی کنید.
بــه نــام حــق؛ بــا ســالم و عــرض ادب خدمــت شــام و همراهــان نریــه آوای مراقبــت. پیشــاپیش ســال 

جدیــد را خدمــت شــام تریــک عــرض می-منایم.

بنــده علــی رزاق پــور، 25 ســاله، دانشــجوی کارشناسی ارشــد پرســتاری کــودکان دانشــگاه علوم پزشــکی 

گیــالن هســتم، و در مقطــع کارشناســی، ورودی مهــر 95 دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن بــودم. طــی 

ســال های تحصیــل در مقطــع کارشناســی، یــک ســال دبیــر و ســه ســال عضــو شــورای مرکــزی کمیتــه 

ــه  ــزی کمیت ــال عضــو شــورای مرک ــک س ــی، و ی ــتاری و مامای ــات دانشــجویی دانشــکده پرس تحقیق

ــوان عضــو شــورای مرکــزی در  ــه عن ــن، ســه ســال ب ــودم. همچنی تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه ب

کانــون هــالل احمــر دانشــگاه فعالیــت منــودم

2- از افتخاراتتان برای مان بگویید.
در مقطــع  و هــم  کارشناســی  در مقطــع  اســتعدادهای درخشــان، هــم  کمیتــه  در  عضویــت 

ــای  ــدن واحده ــر گذران ــالوه ب ــال، ع ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــارات بن ــی از افتخ ــد، یک کارشناسی ارش

درســی، فعالیــت در زمینه هــای پژوهشــی و فرهنگــی نیــز بســیار برایــم حائــز اهمیــت اســت. از ایــن 

رو، همــواره در هــر دو مقطــع تحصیلــی، از هیــچ تالشــی دریــغ نکــردم و توانســتم در ســال 1399، 

ــه  ــجوی منون ــنواره دانش ــن جش ــوری، و در 29 و 30امی ــته کش ــگر برجس ــجوی پژوهش ــوان دانش عن

کشــوری، مقــام اول دانشــجوی منونــه دانشــگاهی را بــه دســت آوردم. در ســال 1397 نیــز در ســطح 

دانشــکده، بــه عنــوان دانشــجوی پژوهشــگر برتــر شــناخته شــدم. عــالوه بــر ایــن، موفــق شــدم دو 

ــام دوم  ــر را در کنگره هــای کشــوری دانشــجویان علوم پزشــکی، و مق ــام پوســرت برت ــی مق ــال پیاپ س

ــامر  ــت از بی ــا مراقب ــط ب ــای مرتب ــرای عفونت ه ــگیری ب ــرتاتژی های پیش ــی اس ــره بین امللل را در کنگ

کــه در مشــهد برگــزار شــد، بــه دســت آوردم. همچنیــن، بیــش از 18 مقالــه منتــر شــده در مجــالت 

معتــر داخلــی و خارجــی، 10 مقالــه ارائــه شــده بــه صــورت پوســرت و 7 طــرح پژوهشــی مصــوب دارم.

3- در حال حاضر، مشغول به چه کاری هستید؟
ــوان  ــه عن ــا آن، ب ــراه ب ــودکان هســتم. هم در حــال حــارض، دانشــجوی کارشناسی ارشــد پرســتاری ک

ــم.  ــت می کن ــن فعالی ــالن و آزاد باراجی ــن، گی ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه های عل ــی در دانش ــی بالین مرب

ــات  ــان دبیرســتان داشــتم، در اوق ــان انگلیســی را از زم ــس زب ــه ســابقه تدری ــن، از آن جــا ک همچنی

فراغــت مشــغول بــه تدریــس زبــان انگلیســی در دپارمتــان زبــان جهــاد دانشــگاهی اســتان قزویــن و 

تدریــس بــه صــورت خصوصــی هســتم.

ــاره  ــن ب ــما در ای ــر ش ــت؟ نظ ــر اس ــکان پذی ــل، ام ــا تأه ــل ب ــا تحصی 4- آی
ــت؟ چیس

بلــه... صــد در صــد... فقــط بایــد خدمتتــان عــرض کنــم کــه هــر دو نفــر بایــد بــه درک متقابــل از 

یکدیگــر رســیده باشــند. همچنیــن، نیــاز بــه پشــتیبانی طرفیــن از دیگــری دارد. البتــه بایــد بــرای ایــن 

دو مســئله برنامه ریزی هــای صحیــح صــورت گیــرد کــه اگــر ایــن رشایــط باشــد، چــه بســا ایــن مســیر 
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بــرای هــردو کوتاه تــر شــود. بنــده خــودم در ســال آخــر مقطــع کارشناســی متأهــل 

شــدم و همچنیــن، در پایــان هــامن ســال توانســتم در کنکــور کارشناسی ارشــد 

ــتم،  ــرم را نداش ــتیبانی های هم ــر پش ــه اگ ــت ک ــر اس ــه ذک ــوم. الزم ب ــه ش پذیرفت

قــادر بــه پیمــودن ایــن مســیر نبــودم. 

5- از خاطرات دوران کارشناسی تان برای ما بازگو کنید.
طــی دوران کارشناســی، اتفاقــات زیــادی بــرام رخ داد، و تجربیــات و خاطــرات تلــخ و 

شــیرینی زیــادی را تجربــه کــردم. یکــی از ایــن خاطــرات شــیرین، رشکــت در مناظــره 

ــن  ــگاه آزاد باراجی ــه در دانش ــود ک ــل ب ــگاه بین املل ــجویان دانش ــا دانش ــی ب گروه

برگــزار شــد. در ایــن مناظــره، بــه جــای اینکــه بــه اصــل موضــوع بپردازیــم، در حــال 

ــی  ــت... یک ــوش گذش ــا خ ــی واقع ــم ول ــم باختی ــر ه ــم. در آخ ــی بودی خوش گذران

دیگــر از خاطراتــم، رشکــت در اردو جهــادی بــود کــه بــه مــدت 3 شــبانه روز کــه در 

ــط  ــن 3 روز، ســخت ترین رشای ــزار شــد. در ای یکــی از روســتاهای طــارم ســفلی برگ

زندگــی را تجربــه کردیــم، چــه بــود آن 3 شــب؛ نــه نــت داشــتیم، نــه آنــن داشــتیم، 

و نــه حتــی رسویــس بهداشــتی مناســب. امــا یکــی از شــادترین خاطــرات بــا هــم-

دانشــگاهی هایم بــرام رقــم خــورد...

6- مهمتریــن اتفاقــی کــه در دوران کارشناســی بــرای شــما رقــم 
خورد؟

و  آموزشــی  فعالیت هــای  در  کــه  کــردم  ســعی  همیشــه  تحصیــل  دوران  طــی 

تحقیقاتــی فعــال باشــم، امــا یکــی از پشــیامنی هایم ایــن اســت کــه فعالیــت کمــرتی 

ــم  ــن فعالیت های ــردم، ای ــه آن دوران بازگ ــر ب ــتم و اگ ــی داش ــای فرهنگ در زمینه ه

ــخ  ــی پاس ــر تحصیل ــم از نظ ــر بخواه ــتا، اگ ــن راس ــدم. در همی ــش می ــم افزای را ه

بدهــم، کســب دســتآوردهای مختلــف آموزشــی و پژوهشــی، مخصوصــاً کســب عنوان 

دانشــجوی پژوهشــگر برجســته کشــوری، از مهم تریــن اتفاقــات مقطــع کارشناســی ام 

ــز از مهم تریــن اتفاقــات  بــه حســاب می آیــد. همچنیــن، از نظــر کلــی، ازدواجــم نی

ایــن دوران بــود. ایــن کــه در دوران دانشــجویی توانســتم ازدواج کنــم، باعــث شــد 

کــه در اهــداف بلندمدتــم جلوتــر باشــم و در اهــداف کوتــاه مدتــم همیشــه کســی 

را داشــتم کــه همراهــم باشــد.

ــت  ــتاری اس ــل در پرس ــه تحصی ــرای ادام ــما ب ــنهاد ش 7- پیش
یــا خیــر؟

ــن پاســخ  ــن ســوال م ــه ای ــد ب ــدا بای ــن ســوال، شــام ابت ــه پاســخ ای ــرای رســیدن ب ب

بدهیــد کــه هــدف شــام از ادامــه تحصیــل در مقطــع باالتــر چیســت. رشــته پرســتاری 

هــم جــزو رشــته  هایی از علوم پزشــکی بــه حســاب می آیــد کــه ادامــه تحصیــل 

ــع  ــم در مقط ــرتی و ه ــع دک ــم در مقط ــد، ه ــع کارشناسی ارش ــم در مقط در آن ه

پســت دکرتی امــکان پذیــر اســت. همچنیــن، رشــته پرســتاری گســرتدگی زیــادی دارد 

ــد در  ــس، بای ــود؛ پ ــامل می ش ــکی را ش ــته های علوم پزش ــی رش ــا دروس متام و تقریب

خیلــی از ایــن علــوم اســتاد باشــی. امــا شــاید 4 ســال مقطــع کارشناســی مــدت زیــادی 

ــاز  ــوان در مباحــث خــاص متبحــر شــد و یکــی از نقــاط مثبــت آن، ب نباشــد کــه بت

بــودن دســت در انتخــاب گرایــش دلخــواه اســت.

8- آیــا بــه عقــب بازگردیــد، بــاز هــم پرســتاری و بــاز هــم علــوم 
پزشــکی قزویــن را انتخــاب می کنیــد؟

ــی از  ــناخت کاف ــه ش ــی ک ــدم، از آنجای ــته ش ــن رش ــه وارد ای ــل ک ــرا، اوای دروغ چ

ــای دانشــجوی  ــی از دانشــجویان علوم پزشــکی روی ــل خیل ــن رشــته نداشــتم و مث ای

پزشــکی شــدن را در رس داشــتم، خیلــی خوشــحال نبــودم. امــا، حــاال بــا فعالیت هــای 

گســرتده ام در زمینه هــای پژوهشــی و آموزشــی ایــن رشــته، دیــدگاه و عالقــه ام 

نســبت بــه آن عــوض شــده، علی الخصــوص بــا قبــول شــدن در گرایــش مــورد عالقــه 

ارشــدم، اگــر االن بــه عقــب برگــردم، بلــه؛ بــاز هــم پرســتاری را انتخــاب می کنــم. در 

مــورد دانشــگاهامن بگویــم کــه چهــار ســال خاطــره تلــخ و شــیرین آن جــا را محــال 

اســت کــه از دســت بدهــم.

9- نقــاط قــوت و ضعــف دانشــکده پرســتاری و مامایــی از نظــر 
شــما چیســت؟

ــه عنــوان دانشــجو در  ــاً 2 ســال از آخریــن حضــور بنــده ب ــا وجــود گذشــت تقریب ب

ــی رخ  ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــاد آموزش ــی در ابع ــیار مثبت ــات بس ــکده، اتفاق دانش

ــق  ــر، شــوراها و اعضــای الی ــک مدی داده اســت کــه همگــی نشــان دهنده وجــود ی

اســت. امــا اگــر بخواهــم بــه صــورت خاص تــر در مــورد نقــاط قــوت صحبــت کنــم، 

می توانــم در وهلــه اول، بــه حضــور اســاتید هیئــت علمــی بســیار توامننــد، بــا تجربــه 

و فعــال از جنبــه نظرهــای مختلــف اشــاره کنــم کــه هــر کــدام بــه نوبــه، در گرایــش 

و تخصــص خــود تبحــر بســیار باالیــی دارنــد و می تواننــد راهنامهــای بســیار مناســبی 

ــی  ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــد آموزش ــزی هدفمن ــند. برنامه ری ــجویان باش ــرای دانش ب

ــت از دانشــجویان  ــی، حامی ــالت تکمیل ــته های تحصی ــرای دانشــجویان، وجــود رش ب

و مشــارکت دادن آن هــا در امــور مختلــف، برگــزاری ســمنیارها یــا هامیش هــای 

مختلــف، محیــط آموزشــی مناســب، و ... از دیگــر نقــاط قــوت دانشــکده بــه حســاب 

ــاط  ــوت، دارای نق ــاط ق ــر داشــن نق ــن حــال، هــر نظامــی عــالوه ب ــا ای ــد. ب می آین

ضعفــی هــم اســت کــه دانشــکده از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. در ایــن راســتا، 

ــه پژوهشــی  ــم از نبــودن مجل ــه نقــاط ضعــف اشــاره کنــم، می توان اگــر بخواهــم ب

اختصاصــی بــرای دانشــکده، نامناســب بــودن یــا کمبــود فضاهــای رفاهــی در 

بیامرســتان ها و ... نــام بــرم کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور، قابــل رفــع و بالطبــع، 

ارتقــا هســتند.

10- پیشــنهاد شــما بــه برنامه ریــزان آموزشــی بــرای پیشــرفت 
دانشــجویان چیســت؟

تشــکیل جلســات منظــم بــا اســاتید، دانشــجویان و فارغ التحصیــالن بــا هــدف 

ــوزی، نظــارت دوره ای  ــورد کالس هــای نظــری و کارآم نیازســنجی و نظرســنجی در م

بــر کیفیــت ایــن کالس هــا، بازنگــری و بــه روز رســانی آن هــا می تواننــد راهکارهــای 

ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــن، ب ــند. همچنی ــت دانشــجویان باش ــرای پیرف ــاده ب بســیار س

ــی روش هــای  ــه هســتیم، جایگزین ــدی از دانشــجویان مواجه ــا نســل جدی ــروزه ب ام

نویــن آموزشــی، نظیــر مســئله محور، وظیفه محــور و مبتنــی بــر گوشــی های همــراه 

بــا روش هــای ســنتی می تواننــد بــه یادگیــری هــر چــه بهــرت دانشــجویان کمــک کنــد.

11- آوای مراقبــت از دیــدگاه شــما چگونــه اســت؟ نظــر شــما در 
ایــن بــاره چیســت؟

از نظــر مــن، آوای مراقبــت توانســته کــه بســرت مناســبی را جهــت شــکوفایی اســتعداد 

ــای  ــش زمینه ه ــن، پوش ــد. همچنی ــم کن ــف فراه ــای مختل ــجویان در زمینه ه دانش

آموزشــی، علمــی- پژوهشــی و فرهنگــی از نقــاط قــوت آن اســت کــه باعــث جلــب 

مشــارکت دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی شــده اســت.

ســوال 12. بــه عنــوان نکتــه پایانــی، توصیــه شــما بــه 
چیســت؟ مراقبــت  آوای  همراهــان 

بــه عنــوان یکــی از اعضــای کوچــک خانــواده دانشــکده پرســتاری و مامایــی قزویــن 

بــه همراهــان ایــن نریــه توصیــه می کنــم کــه قــدر لحظــات زندگــی خــود را بداننــد 

و همــواره جهــت رســیدن بــه اهــداف خــود هــر چنــد کوچــک بکوشــند کــه نابــرده 

رنــج، گنــج میــر منی شــود... یــا حـــــق!
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ما واسطه ی مهر شماییم
ــا  ــی بچه ه ــه وقت ــت ک ــر اس ــواده مؤث ــا در خان ــاس بچه ه ــال و احس ــدر ح آن ق

ــده اند. ــض ش ــواده مری ــگار کل آن خان ــوند ان ــض می ش مری

اولیــن روزی کــه قــرار شــد در بیامرســتان قــدس کار کنــم، وقتــی وارد ســاختامن 

شــدم، نــگاه نگــران مــادران و تــرس کــودکان را کــه دیــدم، حــس بــدی داشــتم.

انــگار درودیــوار آنجــا مثــل هیوالهــای دوران بچگی هایــامن شــده بودنــد. ایــن 

را می شــد از عمــق نــگاه کــودکان ســه و چهارســاله ای کــه بــا تــب و رسفــه روی 

ــم  ــد. در دمل گفت ــد، فهمی ــگاه می کردن ــا را ن ــد و دیواره ــته بودن ــی نشس صندل

کاش می شــد کاری کــرد تــا هیچ وقــت هیچ کــس مریــض نشــود، مخصوصــاً 

ــدارد کــه حقیقــی بشــود. ــم امــکان ن ــا می دانســتم آرزوی کــودکان. ام

ــه  ــه و کادو ب ــدای هدی ــرای اه ــت ب ــرف الس ــه از ط ــود ک ــال ۱۴۰۰ ب ــان س آب

ــم  ــودم گفت ــا خ ــامن روز ب ــم. ه ــدس رفتی ــرتی بــه بیامرســتان ق ــودکان بس ک

ــض نشــوند،  ــع داشــت هیچ وقــت بچه هــا مری ــوان توق ــه منی ت درســت اســت ک

ــد و بیــامر می شــوند،  ــه بیامرســتان می آین ــی ب امــا می شــود کاری کــرد کــه وقت

ــر حالشــان خــوب شــود و ترسشــان کمــرت. زودت

چنــد روز بعــد، پیشــنهادم را بــا دوســتان الســتی در میــان گذاشــتم. می دانســتم 

بقیــه اعضــا، ذوق و شوقشــان بــرای اینکــه لبخنــد روی لــب کــودکان بیایــد از مــن 

ــا  ــد و برنامه ریزی ه ــتقبال ش ــتان اس ــازی بیامرس ــنهاد زیباس ــت. از پیش بیشرتاس

ــد  ــای هرنمن ــروه از بچه ه ــک گ ــردن ی ــه جمع ک ــدام ب ــدا اق ــد. در ابت رشوع ش

دانشــگاه کردیــم. بــا زحمــت، تــالش و مطالعــه ی زیــاد، توانســتیم طــرح مناســب 

ــن  ــول از خیری ــع آوری پ ــد از جم ــم. بع ــاب کنی ــده ای را انتخ ــی ش و روانشناس

و خریــد رنــگ و مــواد اولیــه ی رنگ آمیــزی، در اســفندماه، فــاز اول کار بــا 

ــه خــودش رشوع شــد. ــوط ب ســختی های مرب

یــک راهــروی پــر از تــردد بــود و تجربــه ی اول مــا در کار زیباســازی بــا 

دانشــجوهای الســتی. دو دخــرت بودیــم کــه بــا کاردک و بتونــه، زیرســازی و 

کردیــم. رشوع  را  دیوارهــا  آماده ســازی 

رشایــط جدیــد و کمــی خســته کننده بــود؛ امــا ناامیــد نشــدیم و بــا کمــک متــام 

اعضــای گــروه و دوســتان، فــاز اول بــا موفقیــت متــام شــد. ناگفتــه منانــد از صبــح 

ــم. دانشــجوها از کالس، کشــیک و بخــش، مســتقیم  ــا آخــر شــب، کار می کردی ت

ــک  ــل ی ــا مث ــد. م ــرژی بودن ــر از ان ــد و همیشــه پ ــردن می آمدن ــرای کمــک ک ب

خانــواده بودیــم. لبخنــد کودکانــی کــه بــه بیامرســتان می آمدنــد و مادرانــی کــه 

ــر می کــرد. ــد براب ــذت کار را چن ــد، ل ــر برایــامن می کردن دعــای خی

ــرای اجــرای  ــه ب ــواد اولی ــول م ــام دوندگی هــا توانســتیم پ ــا مت ــاه امســال ب آذرم

ــگاه  ــن زیباســازی درمان ــه لطــف خــدا و کمــک خیری ــم. ب فــاز دوم را جــور کنی

ــودکان،  ــامن ک ــرق چش ــت. ب ــرا اس ــال اج ــد و در ح ــدس رشوع ش ــتان ق بیامرس

خوشــحالی کارکنــان و قدردانــی خانواده هــا برایــامن خیلــی بــاارزش اســت. دیــدن 

ــی های  ــان دادن نقاش ــا نش ــش را ب ــودک مریض ــه ک ــرای درحالی ک ــادر ب ــک م ی

روی دیــوار آرام و رسگــرم می کنــد، کمــرت شــدن تــرس چشــامن کودکانــی، رضایــت 

والدیــن و...بــرای مــا بســیار ارزشــمند اســت.

مــا در الســت بــه تک تــک اعضــا و گــروه پرتالشــامن افتخــار می کنیــم کــه 

ــردن  ــوان جمع ک ــه ت ــم ک ــد ممنون ــتاده اند. از خداون ــنگ ایس ــن کار قش ــای ای پ

و هامهنگــی ایــن گــروه را بــه مــن داد تــا بتوانیــم کار بزرگــی را رقــم بزنیــم. بــه 

امیــد خــدا کارهــا و ایده هــای زیباتــری در فازهــای بعــدی اجرایــی می شــود. مــا 

از دوســتانی کــه متایــل بــه همــکاری دارنــد اســتقبال می کنیــم و منتظــر حضــور 

گرمشــان هســتیم.

»یادتان نرود ما در الست واسطه ی مهر شما هستیم«
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ــای  ــت ه ــا در فعالی ــارکت آنه ــکی و مش ــوم پزش ــجویان عل ــدن دانش ــی ش اجتامع

اجتامعــی همــواره پــر اهمیــت و مــورد توجــه بــوده اســت. طــرح همپــا یکــی از طرح 

ــی را  ــل توجه ــت هــای قاب ــن رابطــه توانســته اســت موفقی ــه در ای ــی اســت ک های

گســب منایــد. طــرح همپــا بــا همــکاری خیریــه دانشــجویی الســت و انجمــن علمــی 

ــن  ــوم پزشــکی قزوی ــت درمــان دانشــگاه عل ــی و معاون دانشــکده پرســتاری و مامای

طراحــی و اجــرا گردیــد. در ایــن رابطــه بــرای اطــالع بیشــرت از جزییــات ایــن طــرح 

مصاحبــه ای بــا آقــای دکــرت رفیعــی مشــاور ایــن طــرح انجــام شــد.

ســالم اقــای دکتــر امــروز از نشــریه آوای مراقبــت در رابطــه بــا طــح همپــا 
ــن  ــات ای ــورد کلی ــد در م ــم ش ــون خواه ــتیم. ممن ــما هس ــت ش در خدم

طــرح کمــی توضیــح بفرماییــد؟
ســالم عــرض مــی کنــم خدمــت شــام و خواننــدگان نریــه آوای مراقبــت. طــرح همپــا 

یگــی از برجســته تریــن پــروژه هــای دانشــجویی در ســطح دانشــگاه علــوم پزشــکی 

قزویــن مــی باشــد. اســاس ایــن طــرح یــک فعالیــت خیرخواهانــه علمــی مبتنــی بــر 

نیــروی متخصــص دانشــجویی اســت. رشوع ایــن طــرح حــدود دو ســال پیــش بــود. در 

خیریــه الســت شــاخه ای بــه نــام آمــوزش جامعــه بــود کــه فعالیــت نســبتا محــدودی 

ــه برخــی  ــه الســت محــدود ب ــوزش خیری ــت هــای شــاخه آم ــده فعالی داشــت. عم

کارگاه هــای آموزشــی در ســطح شــهر بــود. در جلســه ای کــه بــا مناینــده دانشــجویان 

خیریــه الســت داشــتیم تصمیــم گرفتیــم کــه فعالیــت آموزشــی خیریــه را هدفمنــد 

تــر کنیــم و آمــوزش را بــه افــراد نیازمنــد بــه آمــوزش ارائــه دهیــم. در هــامن زمــان 

واحدهــای آمــوزش ســالمت در بیامرســتان هــا رشوع بــه کار کــرده بودنــد. بــا متاســی 

ــه در  ــه کمــک خیری ــد ک ــان منودن ــا بی ــن واحدهــا داشــتیم آنه ــا مســئولین ای ــه ب ک

زمینــه آمــوزش مــی توانــد بــه ایــن واحدهــا کمــک منایــد. و از اینجــا بــود کــه رشوع 

طــرح همپــا اســتارت خــورد.

آقای دکتر در این طرح چه گروه هایی مشارکت داشتند؟
هامنطــور کــه خدمتتــان گفتــم عمــده اجــرای ایــن طــرح بــر عهــده دانشــجویان بــود. 

اگــر بــا جزییــات بخواهیــم بیــان کنیــم دانشــجویان پرســتاری و همچنیــن دانشــجویان 

ــه برخــی  ــد. ضمــن اینک ــی دهن ــه الســت بیشــرت کارهــا را انجــام م ــال در خیری فع

اســاتید هــم در کنــار دانشــجویان حضــور دارنــد.

آقای دکتر میشه با جزییات بیشتر فعالیت تان را شرح دهید؟
در ایــن طــرح تیــم مــا فعالیــت هــای آموزشــی مشــخصی را بــه صــورت خیریــه  ارائــه 

ــدا فعالیــت  ــه اســت. در ابت ــم. در واقــع یــک فعالیــت علمــی خیرخواهان مــی دهی

آموزشــی مــا اختصــاص بــه خانــواده بیــامران ســکته مغــزی نیازمنــد بــه مراقبــت در 

منــزل کــه در خطــر زخــم فشــاری بودنــد داشــت. بعــد از دســتاوردهای خــوب در 

ایــن زمینــه فعالیــت هایــامن را گســرتش دادیــم و در حــال حــارض در حــال همــکاری 

بــا واحــد آمــوزش ســالمت بیامرســتان بوعلــی ســینا هســتیم. مــا در تهیــه محتــوا و 

ــا االن بیــش از 20 جلســه  ــم. ت ــه گــروه هــای هــدف مشــارکت داری ــوا ب ــه محت ارائ

کارگاه آموزشــی و همچنیــن تهیــه محتــوای آموزشــی در قالــب فیلــم، صــوت، تصویــر 

و مــن داشــته ایــم. همــه ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت خیرخواهانــه بــوده اســت. 

ــن حــوزه ورود و  ــز در ای ــم در بخــش هــای دیگــر نی ــک قصــد داری ــده نزدی در آین

فعالیــت مناییــم.

ــرح  ــن ط ــم در ای ــتاری ه ــی پرس ــن علم ــه انجم ــد ک ــر فرمودی ــای دکت آق
ــه  ــه چ ــن ب ــن انجم ــکاری ای ــد هم ــه بفرمایی ــته. میش ــارکت داش مش

ــوده؟ ــورت ب ص
ــر عهــده دانشــجویان عضــو انجمــن علمــی  ــا ب ــی طــرح همپ بیشــرت فعالیــت اجرای

بــوده اســت. تــالش هــای اقایــان صفــری، قابــر، اســدی و بقیــه عزیــزان در ایــن طــرح 

بســیار زیــاد بــود. 

آقای دکتر شرکت در این طرح چه مزایایی برای دانشجویان دارد؟
مــن همیشــه بــه دانشــجویانی کــه در ایــن طــرح همــراه بــوده انــد مــی کویــم کــه 

خداونــد لطــف بزرگــی بــه مــا کــرده کــه در ایــن مســیر قــرار گرفتــه ایــم. در مســیری 

کــه دانــش مــان را بــه نیازمنــد بــه آن رایــگان ارائــه مــی دهیــم. ایــن بزرگرتیــن امتیــاز 

مــا هســت. معتقــدم کــه جنبــه معنــوی ایــن موضــوع بســیار پــر رنــگ اســت و در 

آینــده دانشــجویان اثــر گــذار اســت. عــالوه بــر آن مشــارکت در ایــن طرح، مســئولیت 

پذیــری دانشــجویان را افزایــش مــی دهــد. عــالوه بــر اینهــا بــرای دانشــجویان در ایــن 

طــرح امتیازاتــی علمــی و فرهنگــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت. صحبــت هایــی 

هــم شــده کــه بتونیــم امتیــازات دیگــه ای را هــم بــرای مشــارکت کننــدگان در نظــر 

بگیریــم.

آقــای دکتــر آیــا دانشــجویان حتمــا بایــد عضــو انجمــن علمــی باشــند تــا 
بتونــن در ایــن طــرح همــکاری کننــد؟

ــوا  ــه محت ــل تهی ــف مث ــای مختل ــش ه ــن در بخ ــی تون ــجویان م ــه دانش ــر. هم خی

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــد اس ــه من ــجویان عالق ــه دانش ــا از هم ــد. م ــک کنن کم

آقای دکتر صحبت پایانی در این زمینه دارید بفرمایید.
ــی  ــم م ــی ه ــات اینچنین ــه موضوع ــه ب ــام ک ــوب ش ــه خ ــم از نری ــی کن ــکر م تش

پردازیــد. ایــن موضوعــات بیشــرت بایــد مــور توجــه قــرار بگیــرد. ســالمت و رسبلنــد 

باشــید.
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معرفی کتاب فرهنگی

چشم هایش

ــا کتــاب »چشــم هایش« را معرفــی کنیــم. کتــاب چشــم هایش در ســال ۱۳۳۱  در ایــن شــامره نریــه قصــد داریــم ت

ــن  ــه در بی ــرای همیش ــود را ب ــام خ ــم هایش ن ــان چش ــن رم ــا نوش ــوی ب ــزرگ عل ــد. ب ــر ش ــار منت ــن ب ــرای اولی ب

نویســندگان مهــم و جریان ســاز ایرانــی تثبیــت کــرد و بــا نــری محکــم و تأثیرگــذار، داســتانی عاشــقانه بــا رگه هایــی 

ــده قــرار داده اســت. از سیاســت پیــش روی خوانن

اســتاد مــاکان نقــاش بزرگــی اســت کــه در زمــان رضاشــاه در تبعیــد می گــذرد. یکــی از آثــار باقی مانــده از او، پــرده ای 

اســت به نــام »چشــم هایش«، چشــم های زنــی کــه گویــا رازی را در خــود پنهــان کرده اســت. راوی داســتان کــه ناظــم 

مدرســه و مســئول منایشــگاه آثــار اســتاد مــاکان اســت، ســخت کنجــکاو اســت راز ایــن چشــم ها را دریابــد؛ بنابرایــن 

ســعی می کنــد زن در تصویــر را بیابــد و از ارتبــاط او بــا اســتاد مــاکان بپرســد.

در بخشی از رمان چشم هایش می خوانیم:
_بــه  مــن گفــت: چشــم های تــو مــرا بــه ایــن روز انداخــت، ایــن نــگاه تــو کار مــرا بــه اینجــا کشــانده. تــاب و تحمــل نگاه هــای تــو را نداشــتم. منی دیــدی کــه 

ــزی در آن نیســت. ــو هیچ چی ــن! جــز ت ــگاه ک ــر ن ــن دقیق ت ــم: در چشــم های م ــه او می گفت ــم؟ ب ــن می دوخت ــه زمی چشــم ب

_بعضی چیزها را منی شود گفت.

بعضــی چیزهــا را احســاس می کنیــد. رگ و پــی شــامرا می تراشــد، دل شــامرا آب می کنــد، امــا وقتــی می خواهیــد بیــان کنیــد می بینیــد کــه بی رنــگ و جالســت؛ 

ماننــد تابلوئیســت کــه شــاگردی از روی کار اســتاد ســاخته باشــد. عینــاً هــامن تابلوســت؛ امــا آن روح، آن چیــزی کــه دل شــامرا می فشــارد، در آن نیســت.

_کســی کــه در عمــرش گرســنگی نکشــیده، کســی کــه از رسمــا نلرزیــده، کســی کــه شــب تــا ســحر بی خــواب منانــده، چگونــه ممکــن اســت از ســیری، از گرمــا، 

از پرتــو آفتــاب صبــح لــذت بــرد.

نعمت مراقبت در لباس خدمت
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در روانشناســی رنــگ، هــر رنگــی تأثیــر غیرقابــل انــکاری بــر رفتــار و برداشــت 
مــا دارد. ایــن نیرویــی اســت کــه بــه ســادگی نمــی توانیــم از آن اجتنــاب کنیــم. 
بــا ایــن حــال، نحــوه درک و تفســیر مــردم از رنــگ هــا نیــز توســط فرهنــگ و ســنت 

هــای آنهــا تعییــن مــی شــود.
رنــگ بنفــش یکــی از ســه رنــگ ثانویــه ای اســت کــه از ترکیــب دو رنــگ اصلــی 
قرمــز و آبــی بــه دســت مــی آیــد و در واقــع نــه رنــگ گــرم اســت و نــه ســرد. رنــگ 
ــت و  ــده اس ــاخته ش ــان س ــط انس ــه توس ــت ک ــه ای اس ــگ ثانوی ــن رن ــش اولی بنف

رنــگ زرد بــه عنــوان مکمــل رنــگ بنفــش شــناخته مــی شــود.
ــرا  ــهودی و درونگ ــوزدارد، ش ــان، روح دلس ــن کم ــگ رنگی ــن رن ــش، هفتمی بنف
ــش،  ــتقل، بینش بخ ــرد و مس ــه ف ــر ب ــک روح منحص ــوان ی ــه عن ــش ب ــت. بنف اس
نشــاط آور و بــه طــور غیرقابــل انــکاری زیباســت آن انــدازه کــه بــه راحتــی 

ــت. ــده اس فریبن
بنفــش مربــوط بــه مکان هــای عمیــق و دوردســت در فضــای بیرونــی اســت و 
رمــز و راز را تداعــی می کنــد. رنگــی اســت کــه بــه ناشــناخته هــا متصــل اســت، 

ــاند. ــی رس ــت را م ــت و حکم ــش اس ــش بخ آرام
رنــگ بنفــش خودشناســی را تشــویق مــی کنــد و درک مــا از درونــی تریــن 
افکارمــان را عمیــق تــر مــی کنــد. نیــاز بــه رشــد معنــوی دارد و در کارهــای 
شــخصی مــا را راهنمایــی مــی کنــد و ذهــن، بــدن و روح را در هماهنگــی حفــظ مــی 

ــد. کن
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