
 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

   

 10000000000000000000000000000000000000000افتتاح بیمارستان

 2 0000000000000000000000000000000000000000سخن مسئولین 

 3 000000000000000000000000000000000000000000سخن ریاست 

 4 000000000000000000000000000000000000000000تاریخچه دیر 

 6 00000000000000000000000000000000000000افتتاح اوزون تراپی 

 7000000000000000000000000000راه اندازی دستگاه پیشرفته رادیولوژی

 8 00000000000000000000000000000000000000000نظام پرستاری 

 9 000000000000000000000000000000000000000000آنژین صدری 

 11 000000000000000000000000000000000000شادترین مردم جهان 

 12 00000000000000000000000000000000000000000000پنومونی 

 13 00000000000000000000000000000000000000تاریخچه پرستاری 

 15 000000000000000000000000000000000000000000روز پرستار 

 16 000000000000000000000000000000000000دیابت مرگ خاموش 

 17 000000000000000000000000000000000000000دیابت در مدرسه 

 19 000000000000000000000000000000000000000000روانشناسی 

0000000000000000000000000000000000000000000000 21 CPR  

 23 00000000000000000000000000000000000000000اوزون تراپی  

 25 00000000000000000000000000000000000000مسمومیت دارویی 

 0000000000000000000000000000000000000000000000 72 MS      

 29 0000000000000000000000000000000000دفاع حضرت زهرا )س( 

 31 0000000000000000000000000000000000000نامه شهید حججی 

 32 00000000000000000000000000000000کالس های آموزش همگانی 

 330000000000000000000000000000000000000نرم افزارهای پزشکی

 35 000000000000000000000000000000000000تهدید به سقط جنین 

 36 000000000000000000000000000000000000000000ایمنی بیمار 

 37 00000000000000000000000000000000000جاذبه های گردشگری 

 38 000000000000000000000000000000000000000000000 مفتون

 

 فهرست مطالب



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتتاح بیمارستان امام هادی )ع( شهرستان دیر

 شهرستان مردم های خواسته ترین قدیمی از دیر تختخوابی 56 بیمارستان

 به آن برداری بهره عملیات یدالیل به بنا بارها قبل سالیان طی که بود دیر

 صنعت از نمایندگی به پارس ویژه منطقه سازمان که بود افتاده تعویق

 ساخت عملیات ، پروژه شدن نهایی تا متعدد اعتبارات اختصاص با نفت

 با 26/02/96 تاریخ در بیمارستان این.کرد می دنبال را پروژه این اتمام و

 .گردید افتتاح یدام و تدبیر دولت در بهداشت وزیر حضور

 در تجهیزات نظر از بیمارستان این: کرد اضافه هاشمی زادهقاضی حسن

 بیمارستان این در مدرنی و روزبه تجهیزات و دارد قرار خوبی وضعیت

 .است شده مستقر

 در زیربنا مترمربع ۴۸ و هزار 6 مساحت با و طبقه دو در بیمارستان این

 ویژه، هایمراقبت هایبخش دارای مربع متر هزار 2۷ مساحت به زمینی

 آزمایشگاه، کودک، و مادر زایمان، و زنان عمل، اتاق بستری،

 سونوگرافی و رادیولوژی  درمانگاه، اورژانس، حسابداری، داروخانه،

 .است

: داشت اظهار آئین این در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

 بوده شهرستان این مردم دیرینه خواسته دیر بیمارستان تکمیل و ساخت

 .شود محقق مردم بحق خواسته این که شد تالش راستا این در و است

: گفت بوشهر درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس

 و بهترین از دیر( ع) هادی امام تختخوابی 56 بیمارستان تجهیز برای

 .است شدهاستفاده  پزشکی تجهیزات زمینه در برندها معتبرترین

 

 

 

 

 

 علیرضا مومنی

 بیمارستان مسئول تدارکات و پشتیبانی

 1 .برای گذشته غمگین و برای آینده نگران نباشید، در زمان حال زندگی کنید



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 کژه اسژت برخژوردار ایویژژه جایگاه از ربوشه استان جنوب در دیر شهرستان

 هایمیژدان بژویژه گژاز و نفژت نظیر مختلفی صنایع و منابع وجود با آن اهمیت

 دوچنژدان دیگر سوی از شمالی پارس میدان و سو یک از جنوبی پارس گازی

 .شود می

 تحژول طرح داشت رو پیش که اقتصادی مشکالت تمام با امید و تدبیر دولت

 بسژیار رضژایت شژاهد امژروز و داد قژرار خژود کارهژای مبنای را سالمت نظام

 شده تبدیل دولت برجسته نکات از یکی به و هستیم آن خدمات از مردم باالی

 .است

 باشژدمی مهمژی بسژیار اقدام شهرستان در سالمت بخش هایزیرساخت توسعه

 تمژام نیمژه هاسژال که دیر( ع) هادی امام بیمارستان به توانمی آن جمله از که

 .رسید برداریبهره به و تکمیل بود، مانده باقی

 و مسژوولین ها،دستگاه همه که دارد وجود دیر بیمارستان پیرامون نیز مشکالتی

 پزشژژکان حضژور بژا .شژود برطژژر  مشژکل ایژن تژا کننژژد کمژک بایژد مژردم

 خدمات یقیناً اندداشته محروم منطقه به خدمت برای که ایانگیزه و متخصص

 توفیژق. داشژت خواهژد پی در را مردم مندیرضایت و شد خواهد ائهار خوبی

 بژرای تژالش و اسژت الهی هایموهبت بهترین از یکی مردم به گذاریخدمت

 .دارد عظیم پاداش الهی موهبت ترینبزرگ عنوان به سالمت تامین

 تژامین و مشژکالت رفژع و شناسایی راستای در بیمارستان گام به گام اندازیرا

 تسژریع زمینژه ایژن در تا است این ما سعی تمامی و گیردمی صورت اتتجهیز

 .شود

در جنژوب مسوله بهداشت و درمان از مسائل مهم و اساسی کشور بویژه 

 گردد.استان بوشهر محسوب می

اجرای طرح تحول نظام سالمت گامی بزرگ در حوزه سالمت کشژور 

بژر اسژژاس  1۴0۴اسژت و نقشژه راه حژوزه سژالمت اسژتان تژا افژق سژال 

کارشناسی دقیقی صورت گرفته است و باید همژه مسژووالن در اجژرای 

 دقیق آن متعهد شوند.

فت در حال مصژوب کژردن آن هم اکنون پکیجی با همکاری وزارت ن

هستیم، که پکیج اخثصاصی سالمت است. وزارت نفت وارد عمل شده 

و مطالعات مربوطه در این زمینه به اتمام رسیده است و ما منتظژریم کژه 

های الزم را در این مسوولین محترم وزارت بهداشت و درمان نیز بررسی

ارسژتان عسژلویه، زمینه انجام دهند. بالگرد جهژت اورژانژس هژوایی، بیم

توسعه بیمارستان کنگان، تجهیز بیمارستان امام هادی )ع( شهرستان دیژر 

و توسعه بیمارستان جم همژه اینهژا مژورد توجژه ماسژت و در آن پکژیج 

 لحاظ شده است.

بیمارستان امام هژادی )ع( دیژر نقژش بسژیار مهمژی در توسژعه خژدمات 

ن بیمارستان یکژی سالمت در شهرستان دیر خواهد داشت و با تکمیل ای

از خواسته های مهم مردم منطقه محقق خواهد شژد. تکمیژل بیمارسژتان 

دیر آرزوی دیرینه مردم این دیار بوده است و امروز با کادر پزشژکی و 

 کند.دهی میتجهیزات مناسب به مردم خدمت

 
  

 

 2 .نیست دیر هیچوقت خود، روان سالمت به پرداختن و اندیشیدن برای. دریابید را خود روان سالمت اهمیت 



 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۸بیمارستان امام هادی )ع( شهرستان دیر آرزوی دیرینه مردم این شهرستان بود کژه پژس از 

 26/02/96 های مستمر مژردم و مسژوولین بژا حضژور وزیژر بهداشژت در تژاریخسال با پیگیری

بینانژژه همژژراه بژژا ریزی مژژدون، واقعاز زمژژان افتتژژاح بژژا یژژک برنامژژه انژژدازی شژژد.افتتژژاح و راه

بندی و پذیرش فشارهای وارده بر کارکنان خود سعی نمودیم فشار کمتری بژه مژردم اولویت

 وارد شود.

پزشک  5پزشک مقیم و 2مند است که از این تعداد متخصص بهره ۷این بیمارستان از وجود 

 16کژادر پرسژتاری و مامژایی و  ۴0پزشک عمومی،  ۸متخصص پاره وقت هستند و همچنین 

 باشند.رسانی به مردم مینیروی خدماتی و پشتیبانی مشغول به خدمت

اندازی خواهژد شژد. در فژاز نخسژت ماهه راه 6فاز مختلف در بازه زمانی  3این بیمارستان در 

ورژانژژس، داروخانژژه، سژژاختمان اداری و درمانگژژاه هژژای رادیولژژوژی، آزمایشژژگاه، ابخش

برداری رسید و در فاز بعدی با حضور پزشکان مقژیم بخژش بسژتری آن نیژز تخصصی به بهره

های کند. فاز سوم نیز در ماهکنندگان خدمات درمانی ارائه میبرداری و اکنون به مراجعهبهره

 برداری خواهد رسید.رهاندازی بخش زایشگاه و اتاق عمل به بهآینده با راه

ترین دستگاه رادیولوژی در جنژوب اسژتان شژده کژه اکنون این بیمارستان مجهز به پیشرفتههم

 روی بژر نمژایش امکان دارای و مطلوب کیفیت و دیجیتال امکانات با رادیولوژی این دستگاه

 هبژ تصژویر خروجژی قابلیژت بژه تژوانمی آن بژارز خصوصژیات از. اسژت خانگی هایسیستم

 بژژه مجهژز کژه کژرد اشژاره دیسژی روی بژژر دایکژم فرمژت قالژب در هژم و کلیشژه صژورت

 ایژن. باشژدمی آمریکژا واریژان تیژو  و آلمژان اسژتلمن ژنراتور ژاپن، کونیکای هایپنلفلت

 میلیژارد 5 ارزش بژه اسژتابلیزر و UPS پرینتژر، جمله از جانبی امکانات با رادیولوژی دستگاه

ایژژن  بژه و خریژداری پزشژکی آمژوزش و درمژان بهداشژت، وزارت تاعتبژارا محژل از ریژال

 .است یافته اختصاص بیمارستان

تژوان شهرسژتان ای برخوردار اسژت کژه میبیمارستان امام هادی)ع( در منطقه از جایگاه ویژه

های پژارس های پتروشژیمی و شژرکتدیر و شهرها و روستاهای اطرا  به خصوص شژرکت

ای در تواند نقش عمدهباشیم میاندازی آن مینه چندان دور شاهد راهای شمالی که در آینده

رو ما در تالش هسژتیم بژا کمژک گیری قطب درمان در منطقه جنوب استان شود. از اینشکل

مردم و مسوولین و خیرین حوزه سالمت در منطقه بتوانیم آن را با امکانژات پیشژرفته روز دنیژا 

 مجهز نماییم.

ا توجژه بژه موقعیژت خاصژی کژه در منطقژه دارد نیازهژای بسژیاری را در خژود این بیمارستان ب

بیند که قطعاَ بخشی از این نیازها با یاری خیرین محترم با سرعت بیشتری رفع خواهژد شژد. می

تژوانیم با توجه به فضای فیزیکی بیمارستان و همچنین نبود مرکز قلب در جنوب استان، مژا می

محترم به عنوان مرکز قلب و همچنین بیمارستان مادر و کودک در با همت خیرین و مسوولین 

 جنوب استان فعالیت کنیم. 

 3 .بپذیرید را آن آرامش با دهید، تغییر را چیزی توانیدنمی اگر



 
 

 

 

 

  

 مشخصات جغرافیایی دیر

هری از شهرسژتان کیلومتری شمال غرب بندر طژا 50شهرستان دیر در 

متری از سطح دریژا واقژع اسژت. شژهر بنژدری دیژر  12کنگان و بلندی 

کیلومتری شژهر بوشژهر قژراردارد و دارای  20۸مرکز شهرستان دیر در 

چنژین دارای بندرگاه خوب با عمق کژافی آب، بژرای لژنج هاسژت. هم

بازار، کاروان سرا و چند نخلستان و تعدادی چاه کم عمق آب شژیرین 

شهرستان دیر از شمال به خورموج و تنگستان و از شرق به بنژدر است. 

کنگان و از غرب و جنوب به آب های خلیج فارس محدود می باشژد. 

 آب و هوای دیر گرم و مرطوب است. 

 پیشینه تاریخی و تجاری شهرستان دیّر
ردستان و بندر بتانه در اطرا  دیر و آثار تاریخی باقی وجود ناحیه ب

ها نیز مانده حکایت از سوابق تاریخی این شهر دارد. در عصر عیالمی

اند که هر سال در این شهر بازار بزرگی بر پا خواندهبتانه را بتنه می

است. همچنین کاربرد واژه بتخانه و اینکه بقول مستوفی، شده می

نماید که در این منطقه قرار داشته، این نقطه را تأیید می دیرهای فراوانی

است. بنادر های ادیان مختلف در بطانه فراوان بودهمعابد و پرستشگاه

اند. در کتاب دیّر، بتونه و بردستان در عصر ساسانیان معمور و آباد بوده

تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس تألیف محمد ابراهیم کازرونی 

چهار برجیست در کنار دریا و بقدر پنجاه، شصت « دیر»که: است آمده

 خانه چوب نخل و آن قلعه منجمله بلوک بردستان است.

مولف فارسنامه ابن بلخی نام قدیمی دیّر را نجیرم یا نجیرام ذکر کرده 

است. روایژژژژتی دیگر نیز دال بر این اسژژژت که دیّر در اصل ))د ژ ی ژ 

 است گونه آباد بوده است و وجه تسمیه آن بدینر(( و))دایر((به معنی 

شایر قشژژژقایی در قدیم برای معامله و تجارت به این دیار رفت و آمد که ع

اند چون دیّر دارای لنگرگاه خوبی بوده و تجارت اند و برخی نیز گفتهداشژژژته

گرفته و دارای رونق اقتژژژصادی بوده در آن خارجی نیز از این بندر صورت می

 ردند.کزمان به این بندر دایر )به معنی آباد( تلفظ می

همچنین گفته شده بعلت آبادانی به دایر معرو  بوده سپس دَی ّر نامیده شده است. 

با مطالعه پیشینه تاریخی شهرستان در زمینژه تجژارت خژارجی، ایژن شهرسژتان در 

مهژم  اند که این بندر در کنژار بنژادرعصر سامانیان از بنادر معژژژمور بوده و آورده

ترین بتانه )بتخانه یا بطونه( از آبژادترین و پررونژقتاریخی سیرا  بویژه در منطقه 

های بنادر جنوب ایران زمین بوده اسژت بطوریکژه از ایژن بنژدر کژاال بژه سژرزمین

 ها به این بندر وارد گردیده است.النهرین و چین صادر و از آن سرزمینبین

 تاریخچه پزشکی بوشهر 
ه از جمله گروهی درباره پیدایش دانش پزشکی، اقوال متفاوتی وجود دارد، ک

کلدانیان و گروهی جادوگران و کاهنان مصری و کثیری دانشمندان قدیم یونان را 

 مخترع علم پزشکی دانسته اند.

تاریخ تمدن بوشهر نیز به بیش از پنج هزار سال پیش باز می گردد. زیگورات 

ز شا در هزارة سوم پیش اریریمذهبی مربوط به دوران طالیی عیالم، به نام کی

تل بندر در تل پی 1913میالد که آثار آن توسط پزارد فرانسوی در سال 

های طبی بوشهرحفاری شد؛ مکانی بوده است که در کنار مراسم مذهبی، درمان

پذیرفته است؛ زیرا در تمدن باستانی عیالمی، مذهب، بیماران نیز در آن انجام می

اند و روحانیون تهجادو و طب با یکدیگر ارتباط و پیوستگی نزدیک داش

 کردند.های باستان به عنوان پزشک نیز نقش ایفا میهای تمدنزیگورات

های عصر ساسانی، همزمان با دانشگاه جندی شاپور ، دانشگاه بندر یکی از دانشگاه

کیلومتری جنوب  16نیز است که آثار این بندر اکنون در روستای حصار در سی

 باشد. همچنین در دوران بندر گناوه پا برجا میکیلومتری شمال  20بندر دیلم و 

 زهرا پوش

 مسئول مدارک پزشکی بیمارستان

 4 .است مردان و زنان در ناباروری علل از یکی دخانیات استعمال 

http://static1.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/ZDI2ZTg5YTc2/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-Vu8m4D6Zu5XC8txGTTHxHudbVkfXsgGzotHfQdCIyzelBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXJQYXb5JINRZQ,,/.jpg
http://www.bandardayyer.blogfa.com/post-5.aspx
http://tebbehirani.blogfa.com/post/166


 
 

 
خوریم که تجارتی سیرا  در استان بوشهر برمیتمدن اسالمی، به بندر 

 مشهورترین بندر تجارتی قرون وسطی در جهان اسالم بوده است.

سینا ، در جلسات درس به او و دیگر نصور، استاد پزشکی ابنابوم

گوید که در های جراحی و پزشکی سخن میدانشجویانش از روش

سیرا  آموخته است و این حاصل برخورد سیرافیان بازرگان با تمدن 

مصر باستان که تاریخ پزشکی آنان به بیش از دو هزار سال پیش از میالد 

ای که از تقطیر خرما از اعمال جراحی با ماده باشد. در سیرا  پیشمی

های پس از ماالندند تا از عفونتها میآوردند بر زخمبه دست می

ترین مسائل جراحی است جلوگیری جراحی که اکنون نیز از اساسی

 کنند.

 دیّرقسمتی از اعتقادات مردم 

 آب روی طال 

رسد آب روی این رسم در جنوب بسیار رایج است. معموال اگر کسی بت

 .دهند تا آرام شودریزند و به او میطال می

 تابه گرمک 

اگر کودکی داشته باشند که در اثر بیماری و یا علل دیگر ضعیف و الغر 

باشند و این ضعف و الغری ادامه پیدا کند، معتقدند که دیگران او را نظر 

کنند می« تابه گرمک»زده اند و برای رفع این نظر زدگی شب چهارشنبه 

ای افروزند و تابهبه این معنی که چهارراهی را انتخاب کرده و آتش می

در این موقع یک زن و دخترش )حتما باید این  دهند.را روی آن قرار می

عمل به وسیله یک زن و دخترش که عزب باشد صورت بگیرد( دو 

گاه یکی بچه را در دست گرفته و به دیگری ایستند. آنطر  آتش می

گرداند وهمین عمل تکرار کند و دیگری نیز او را به اولی بر میرد می

شود و مادر طفل موظف است ظرفی را که محتوی آب و یک قطعه می

آید زاج سفید است روی تابه بریزد. زاج در اثر سوختن به شکلی در می

کنند و آن را به صورت یکی از و آنها را به شکل صورتی تعبیر می

نظر »گاه شخص کنند. آنطفل را دیده است تشبیه میآشنایان که روز 

که آب دهان خود به پیشانی  خواهنداز او میرا پیدا کرده و « کرده

رفع و کودک شفا « نظر زدگی»کودک بمالد و معتقدند که به این وسیله 

 د.یاب

 کُندو 

نند. به کاگر کودکی تا دو سالگی راه نرود به اصطالح او را کُندو می

جز مادر  گذارند و دو نفر زن، بهیب که کودک را در زنبیل میاین ترت

گردانند گیرند و کودک را تا هفت خانه میکودک، دو دسته زنبیل می

ندو/ تا کُندو پا نداره/ ای خدا پا بده سی ک"خوانند: و با صدای بلند می

زدند و اهل خانه مواد غذایی ها میو درب خانه "کُندوی ما پا بگیره

اندند. معتقد خورگرفتند و به کودک می، شکر، بیسکویت و ...( می)قند

رود.پس از کُندو راه می بودندکودک

 منابع
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 تراپی در بیمارستاناندازی اوزونافتتاح و راه

 

سرپرسژژت شژژبکه بهداشژژت و درمژژان مهنژژدس احمژژد آخونژژدی، 

بژژا تراپژژی بیژژان کردنژژد: ، در حاشژژیه افتتاحیژژه اوزونشهرسژژتان دیژژر

شژده و مسژاعدت ویژژه ریاسژت دانشژگاه علژوم های انجامپیگیری

ان بوشژهر در بیمارسژتان پزشکی بوشهر کلینیک زخم جنژوب اسژت

 دسژتگاه .شژدانژدازی راه ۸/12/96در تژاریخ امام هژادی )ع( دیّژر 

شژده میلیون ریال خریداری ۸00اعتبار یک میلیارد و  تراپی باازون

اندازی این کلینیژک در بیمارسژتان امژام هژادی )ع( دیژر راه .است

ه وآمد شهروندان به خارج از استان شده و عالوباعث کاهش رفت

ه ئژبر پوشش خدمات به بیماران مناطق جنوبی استان بوشهر توان ارا

 .جژوار در اسژتان هرمزگژان و فژارس را داردخدمات به مناطق هم

 ةتوانند با مراجعه به کلینیک درمان زخم و انجام مشاوربیماران می

منژد شژده و پژس از طژی کژردن تخصصی از تمامی خژدمات بهره

 .مل دست یابندی درمان به بهبودی کادوره

یابنژد زیژرا سژختی بهبژود می ها در افراد مبتالبه دیابت غالباً بهزخم

شژود ماننژد ها و گردش خژون ایجژاد میمشکالتی که برای عصب

انسژداد شژریانی مژانع بسژته شژدن  هژاینوروپاتی محیطی و بیماری

طورکلی ها در کلینیژک زخژم بژهدرمان این زخم .شودها میزخم

های مرده و کنترل عفونژت، تخلیه زخم، تخلیه بافت شامل برش یا

ی های پیشژرفتههای جدیژد و پیشژرفته، پانسژماناستفاده از دستگاه

هژای ضژژروری پژای دیژابتی اسژت کژژه درمژانی و آمژوزش مراقبت

 .دهدترمیم زخم را به میزان زیادی افزایش میسرعت

ها ی زخمافت و ضدعفونبی درترمیم العادهزون قابلیت فوقوگاز ا

شود و تراپی باعث کاهش و حذ  عفونت در زخم میاُزون. دارد

ترمیم با تشخیص پزشک نسبت به میزان استفاده از این گاز سرعت

 .یابدطور مؤثری کاهش میزخم افزایش و زمان بهبودی به

تراپی ازجمله خدمات مژؤثر زونومهندس آخوندی تصریح کرد: ا

خصوص در مژوارد دارای زخژم بتی بهبرای بهبود عملکرد افراد دیا

ناپذیر و قطع عضژو ناشژی از آن برای جلوگیری از صدمات جبران

درصد از بیمژارانی کژه زخژم  92شود و طبق آمار در محسوب می

 .اند درمان شده و از قطع عضو جلوگیری شده استدیابت داشته

 

 

 

 

 علی ابراهیمی

 روابط عمومی بیمارستان

 6 .ستمصر  غذاهای دریایی از جمله ماهی در پیشگیری از سرطان موثر ا



 
 

  

 استان جنوب در رادیولوژی پیشرفته دستگاه اولین اندازی راه 

این دستگاه رادیولوژی با امکانات دیجیتال و کیفیت مطلوب و 

از  .های خانگی است دارای امکان نمایش بر روی سیستم

صورت  قابلیت خروجی تصویر بهآن می توان به ات بارز خصوصی

 اشاره کرد کهکلیشه و هم در قالب فرمت دایکم بر روی سی دی 

 و آلمان استلمن ژنراتور ژاپن، کونیکای هایپنل فلت به مجهز

. این دستگاه رادیولوژی با امکانات می باشد امریکا واریان تیو 

میلیارد ریال  5به ارزش  بلیزراستاو   UPSجانبی از جمله پرینتر، 

از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .یافته است خریداری و به بیمارستان امام هادی )ع( دیر اختصاص

 

 7 .شود فشارخون افزایش موجب تواندمی هم یددار نمک زیاد مصر 

 

 

 علی ابراهیمی

 روابط عمومی بیمارستان

 مصطفی فخرایی

 شاعر معاصر

 

 

 

 

 افتادم راه هاکفش همین با

  گذشتم هاپل خمیدگی از

 جا وازهمین

 ایصخره کنار ایستادم

 حوصله بی های حباب با

 مصطفی خفرایی 

 شاعر معارص

 

 دیدم خودم:  دیدم را خودم

 صدایم درخطوط باد وزش

 زدند می حلقه مرگم دور هاشن

 دیگر

 دادنمی نجات را تازه یصخره ایخاطره هیچ



 
 

 

  

 نظام رپستاری جنوب استان

هیات مدیره نظام پرستاری کنگان، دیر، جژم و عسژلویه پژس از برگژزاری 

شهرسژژتان و چهژژارمین دوره انتخابژژات  ۴اولژژین دوره انتخابژژات در ایژژن 

نفر  9تشکیل شد. این هیات مدیره مرکب از  139۴خرداد  29کشوری در 

 که اسامی افراد به شرح ذیل است: اعضاء اصلی است

سژژهراب -جژژواد اکبژژری-عبژژاس انژژدخش-آقایژژان: عبدالحسژژن آذریژژار

 علی حبیب زاده-رزمجویی

 طاهره ابراهیمی-هما حاتمی-طاهره درون-خانم ها: لیال محمدی

ای و مسژتقل اسژت کژه هژیت پشژتوان  حرفه-نظام پرستاری سازمانی صنفی

ه بژه منظژور تحقژق بخشژیدن بژه دولتی ندارد و دارای شخصیت حقوقی ک

 اهدا  و وظایف سازمان تشکیل شده است.

 باشد:ساله نظام پرستاری کنگان به شرح ذیل می2چکیده عملکرد  

  خط تلفن به نام نظام پرستاری 1خرید. 

  ثبت نظام پرستاری بعنوان دومین نظام پرستاری پس از تهران در

 .اری(سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)مؤسسه غیرتج

 افتتاح حساب به نام نظام پرستاری. 

 قرارداد با بیرون بر. 

 تفاهم نامه با بانک رسالت. 

 قرارداد با فرش و مبل تهران. 

  100نفر و تمدید و به روز کردن بژیش از  200عضویت بیش از 

 .نفر

  اجبژژاری کژژردن مهژژر پرسژژنل در بیمارسژژتان هژژا بژژا همکژژاری و

 .هماهنگی مترون ها و مسول بخش ها

 خوانی و کمک بهیاریرگزاری دوره نسخهب. 

 افتتاح دفتر نظام پرستاری در بیمارستان بعنوان یک دفتر مجزا. 

 مژرتبط مسژائل خصژوص در انتقادی خبرهای تولید و اظهارنظر 

 .ها )سایت سازمان نظام پرستاری(رسانه در پرستاری با

 ن بیمه مسوولیت سازمان نظام پرستاری )بیمه پیشژگاما اندازی راه

 .نظام سالمت(

 

 ( اداری تجهیزات و ،پرینتر، کامپیوتر) نیاز مورد تجهیزات تامین

عدد گوشی تلفن توسط  1کار و یوتر، میزمدیره،کامپ هایهیأت

دستگاه فکس توسژط  ،رینتر،پبیمارستان امام خمینی )ره(کنگان 

بهداشت و درمان نفت و دستگاه اسکنر توسط شبکه بهداشت و 

 .درمان دیر

 کنترل زمینه در در ستاد نماز جمعه کنگان سالمت پارک ایجاد 

 ...و سالمندی هایمراقبت و چربی فشارخون، قند،

 دانشژژگاه  ومعژژاونین محتژژرم رئژیس جلسژژه بژژا برگژزاری چنژژدین

ها و طژرح   پرسژتاری خصوصژاً کارانژه)بررسی مشکالت جامع

 .مبتنی بر عملکرد قاصدک(

  پیگیری و مکاتبه با ریاست،  معاون درمان و توسعه دانشژگاه در

 .مورد حق ایاب و ذهاب، مهدکودک و حق غذا

  پیگیری مسایل و مشکالت پرستاران با مدیریت بیمارستان  امژام

ذا، جملژه کیفیژت غژذا و نژوع ظژر  غژخمینی )ره(کنگان مژن

 .هاوضعیت پانسیون

  پیگیری سژرویس ایژاب و ذهژاب پرسژتاران در بیمارسژتان امژام

 .خمینی)ره( کنگان

  کارانژه پرستاری دیر خصوصاً پیگیری مسائل و مشکالت جامع

ها و وضعیت پانسیون درمانگاه بردخون با ریاست محترم شژبکه 

 .بهداشت و درمان دیر

 رکارخانم الماسژی چندین مکاتبه بژا نماینژده محتژرم مجلژس سژ

 .مجلس من جمله پرستار بیمارستانی

-هژاد صژنفیدر پایان از تمامی همکاران گرامی خواهشمندیم که به تنهژا ن

ای خژود اعتمژاد و مژا را بژیش از پژیش حمایژت کننژد تژا بتژوانیم در حرفه

 راستای نظام سالمت قدمی برداریم.

ارسژتان امژام و در آخر از همژ  همکژاران پژرتالش و خژدوم پرسژتاری بیم

هادی )ع( شهرستان دیر در پایان سال جژاری بعلژت اینکژه شژاید نتوانسژته 

طلبیم و امیژدواری در باشیم آنچه که باید انجژام وظیفژه کنژیم پژوزش مژی

ها برایشان رقم بخژورد و سژال آینژده، واپسین روزهای پایانی سال، بهترین

 سالی پر از خیر و برکت برای همگی باشد.

 

 عباس اندخش

 بیمارستان مسئول نظام پرستاری

 8 .های غذایی اصلی را حذ  نکنیدوزن هیچگاه یکی از وعده برای کاهش



 
 

 عفت عابدی

 سوپروایزر آموزش 

 آنژین صدری

شود)ناشی از نژین صدری از نظربالینی به دردجلوی قلبی اطالق میآ

 و )راست وچپ( هاکه انتشار درد به دست خونرسانی ناکافی بافت قلبی(

 باشد.حالت تهوع همراه می و این درد با عرق سرد گردن وجود دارد،

الیت بوجود هنگام فع نکته مهم در مورد دردهای مذکور این است که در

با از سرگرفتن  و شوندلحظه استراحت برطر  می پس از چند مده وآ

 . گردندعالیم برمی فعالیت مجدداَ

باالرفتن از  )راه رفتن و فعالیت 

)در جهت مخالف باد حرکت  تماس با هوای سرد اضطراب، پله(،

  .وسنگین خوردن غذای زیاد کردن(،

قفسه سینه در  درد نژین صدری،آترین عالمت مهم 

باشد این درد گاهی به ناحیه جلوی قلبی و در پشت استخوان جناغ می

 .شودفک تحتانی و پشت منتشر می گردن، دست چپ و راست،

 

 

دقیقه  5 باشد مدت درد کمتر ازدرد دارای شدت خفیف تا متوسط می

اکسیژن ودر  استراحت، ا تجویز نیتروگلیسرین،نژین بآدرد  .باشدمی

 سایر عالیم همراه با درد شامل: .یابدمواردی با تنفس عمیق تخفیف می

 غش)سنکو (، پش قلب،ت تعریق، رنگ پریدگی، تنگی نفس،

الزم به ذکر است که در افراد  .باشدسرگیجه واختالالت هاضمه می

صبی حسی،درد ایجاد نشده عسالمند ودیابتی بعلت تغییر در گیرنده های 

  .شودضعف و تنگی نفس بیشتر دیده می ،وحالت غش

داده می حال بیمارشرح دو اغلب با بررسی تظاهرات بالینی در 

اسکن  تست ورزش، های تشخیصی دیگر شامل نوارقلب،روش .شود

 .باشدانژیوگرافی عروق قلب میآ قلب و

 و شامل بهبودی ازحمله حاد اهدا  درمانی در انژین صدری 

 باشد.جلوگیری از حمالت بعدی برای کاهش خطر بروزسکته قلبی می

شود درمان طبی بدو صورت طبی و جراحی انجام می درمان معموالَ

درمان جراحی  باشد.شامل درمان دارویی وکنترل عوامل خطرافرین می

 .باشدپیوند عروق قلب می شامل گذاشتن استنت و

 

 

 9 نگام شنا کردن یا زیر آب رفتن از محافظ پالستیکی گوش استفاده کنید.در ه



 
 

  
آموزش به بیمار مبتال به آنژین صدری پس از 

 ترخیص از بیمارستان

باعث درد قفسه  های روزانه در حدی باشد کهبرنامه و میزان فعالیت

صدری در ابتدای  نژینآاگر عالئم  .خستگی نشود و تنگی نفس سینه،

لیت بین کار و فعا. کند ، صبح زودتر از خواب بیدار شویدصبح بروز می

های مختصر استراحت در طول دوره ،در فواصل مناسب استراحت کنید

تر و مکرر زود بخوابید و زمان استراحت شما طوالنی ،روز داشته باشید

های ورزش ارند وهایی که به تالش زیاد احتیاج داز انجام فعالیت .باشد

 .سانسور استفاده کنیدآجای پله از هبهتر است ب .ناگهانی خودداری شود

از  ،کمتر غذا بخورید ،اگر افزایش وزن دارید باید وزن خود را کم کنید

ز از پرخوری پرهی کنید.رژیم غذایی پرکالری و غنی از کلسترول پرهیز 

از مصر  غذاهای  کنید.خودداری  از مصر  زیاد کافوین)قهوه( و کنید

 2تا و کنیدمدت کوتاهی استراحت ، از صر  غذا بعد کنید.نفاخ پرهیز 

از رژیم غذایی پرفیبر استفاده . ساعت از فعالیت بدنی خودداری کنید

 های روده کوچک جلوگیریکنید که نه تنها از یبوست وسایرناراحتی

 .دهدنژین صدری را کاهش میآبلکه تعداد و شدت حمالت  کندمی

 

به منظور  کشد در یک اتاق پراز دود،از بودن با فردی که سیگار می

 کنید. نژین صدری خودداریآکاهش خطر بروزحمالت 

 

 هیت عالمت بالینی نداشته باشید حتماَ  حتی اگر های تجویز شده رادارو

  مصر  کنید.

بدون  کارهای خود را از عجله کردن در انجام کارها خودداری کنید.

 .فشار طبق برنامه انجام دهید استرس و

با شال گردن روی  برای گرم کردن هوا در آب و هوای بسیار سرد،

در مقابل باد حرکت نکنید و در هوای سرد  .دهان و بینی را بپوشانید

سالمندان  خصوصاَ تری بپوشید،در زمستان لباس گرم. تر راه برویدآهسته

 .ترندستی به سرما حساسعلت کاهش ضخامت چربی زیرپوه که ب

در تمام اوقات قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی را همراه خود داشته باشید 

قرص  همیشه از .بدانند افراد خانواده باید محل نگهداری قرص را و

ماه اثر  3-6این قرص در عرض یراز ؛نیتروگلیسرین تازه استفاده کنید

)چون  شیشه تیره رنگ با درب بسته قرص در دهد.دست می از را خود

داری خشک نگه و جای سرد در و شود(ن میآشدن  اثرهوا باعث بی

بدن نباشد زیرا دمای بدن باعث بیظر  قرص خیلی نزدیک به  شود.

 .شودمی آن اثرشدن

 10 .ود را از نوع سبوس دار انتخاب کنیدتاحد امکان نان و غالت مصرفی خ



 
 

 

  

 شادترین مردم کشورهای دنیا

مژردم « 201۷گزارش جهانی شادترین کشورها در سژال »بر اساس 

هژا در رده دوم قژرار نروژ شادترین مردم جهان هستند و دانمارکی

را مورد بررسی قرار  کشور در جهان 155اند. این نظرسنجی گرفته

 .داده است

نروژ کشوری است که ثروت حاصل از نفت خود را بجای اینکژه 

صر  هزینه هژای جژاری کنژد، بژرای آینژدگان سژرمایه گژذاری 

کند. این کشور توانسته خود را از چرخه رونق و رکود بسیاری می

 .از اقتصادهای قدرتمند بدور نگاه دارد

، هژژد  مشژژترک، سژژخاوت و سژژطح بژژاالیی از اعتمژژاد متقابژژل

داری خوب عواملی هستند که باعث شده نژروژ در رتبژه حکومت

 .بندی شادترین مردم جهان، جایگاه نخست را کسب کند

های اول تا دهم شادترین کشورهای جهان عبارتنژد از: نژروژ، رتبه

دانمارک، ایسلند، سوئیس، فنالند، هلند، کانادا، نیوزیلند، استرالیا 

  و سوئد

کشور آفریقای سژیاه )آفریقژای زیرصژحرایی(، سژوریه، یمژن،  ده

سودان جنوبی، گینه، توگو، رواندا، تانزانیژا، برونژدی و جمهژوری 

بندی کشورهای شاد جهژان قژرار آفریقای مرکزی هم در قعر رتبه

 .دارند

جفری ساکس مدیر شبکه توسعه پایدار و مشاور ویژژه دبیژر کژل 

شاد کشورهایی هسژتند کژه از  کشورهای»سازمان ملل می گوید: 

 نظر رفاه، سرمایه اجتماعی که به معنای درجه باالیی از اعتماد

اجتمژاعی در یژک جامعژه اسژت، میژزان انژدک نژابرابری و اعتمژاد بژه 

 «.دولت، وضعیت متعادلی دارند

جهژان ایسژتاده اسژت. وضژعیت  10۸ایران در این رتبه بندی در ردیف 

 .پله بدتر شده است 3ایران نسبت به سال گذشته 

فاکتور اصلی صورت گرفتژه اسژت،  6این رتبه بندی بر اساس سنجش 

شژامل: تولیژد ناخژژالص داخلژی، امیژد بژژه زنژدگی، آزادی، سژژخاوت، 

 .حمایت اجتماعی، وضعیت فساد در دولت و شرکت ها
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 11 .برای پختن غذاها بیشتر از روشهای بخارپز و آب پز به جای سرخ کردن استفاده کنید



 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

 پنومونی

کند یه که یک یا دو طر  قفسه سینه را درگیر میبه التهاب بافت ر

شود پنومونی یا عفونت ریه گفته و معموال در اثر عفونت ایجاد می

های مختلفی شود. عفونت ریه ممکن است در اثر ارگانیسممی

ها ایجاد شود. عالوه بر ها و انگلها، قارچها، باکتریشامل ویروس

ق مواد شیمیایی مانند بخارهای ها، ممکن است در اثر استنشاعفونت

نیز التهاب ریه ایجاد شود. در موارد نادری ممکن است سمی 

زا ایجاد شود. ممکن شاق مواد حساسیتنالتهاب ریه در اثر است

های دیگر وجود است مواجهه با موادی که در محیط کار یا محیط

ه هایی از ریه کبخشدارند باعث ایجاد التهاب در بافت ریه شود. 

شود، این مایع حاوی دچار عفونت شده است توسط مایع پر می

 کند.باشد که با عفونت مقابله میهای سفید خون میگلبول

 های ابتال به پنومونی چیست؟عالئم و نشانه 

به طور گسترده در تمام بیماران مبتال به ذات  عالئمی که تقریباً

 شود.الریه مشاهده می

 عالئم اولیه شامل:

 تر نیز دیده غلب با درجه باال اما درجه پایینتب: ا

 شود.می

 لرز 

 سرفه مداوم 

 اشکال در تنفس 

 از دست دادن اشتها 

 حالیضعف و بی 

 درد بیش از حد قفسه سینه 

 افزایش تولید عرق 

 باید موارد زیر را به خاطر بسپارید:پس شما 

 های خوراکی تجویز شده را در زمان آنتی بیوتیک

 صحیح و تا مدت زمان دستور داده شده ادامه دهید.

  در صورت بروز عوارض جانبی احتمالی حتما به پزشک

 .معالج خود اطالع دهید

 ها و تامین اتساع کامل ریه، برای پاک کردن ریه

طور مداوم انجام هش داده شده را بتمرینات تنفسی آموز

 .دهید

  پس از فروکش کردن تب به تدریج فعالیت خود را

 .افزایش دهید

 هبرای پیگیری، رادیوگرافی سینه و معاینات فیزیکی ب

 کنید.طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه 

 پرهیز از مصر  سیگار. 

 پرهیز از مصر  الکل. 

 ی شدید که باعث هاتا زمان بهبودی کامل از فعالت

 .شود اجتناب کنیدخستگی زیاد می

 تغذیه کامل داشته باشید و به مقدار الزم استراحت کنید. 

 

 عفت عابدی

 بیمارستان سوپروایزر آموزش 

 12 .روز( در واحد 3 حداقل) بگنجانید خود غذایی برنامه در ا ر  های تازهها و میوهانواع سبزی



 
 

 

  

 

 تاریخچه پرستاری

 داد، پایژان را وی سژالمت و گشت ورحمله انسان کالبد بر درد و رنج که آنگاه

 عرصژه بژر مقژدس حرفه این بشر، پیدایش زمان از یعنی آمد؛ وجود به پرستاری

 خژدمت در پزشژکی همپژای پرسژتاری تژاریخ، مسیر در. است شده نمایان گیتی

 در و انژدنموده پیشژرفت علژم قالژب در دو ایژن تدریج، به و است بوده هاانسان

 انجام توجهی شایان خدمات ها،جنگ و طبیعی حوادث مانند بحرانی، هایزمان

 اند.داده

 انسژان بازپروری و درمانی تشخیصی، هایکوشش از ای مجموعه اگر را"طب"

 بازآوری روند در مهمی نقش چه "پرستار" که یابیممی در آنگاه بخوانیم، بیمار

 نماید.می ایفا جامعه، و خانواده اجتماعی، تولید عرصه به افتاده کار از انسان

 کژه اسژت پرستار سوی از طبیب دستورات دلسوزانه و دقیق مسووالنه، اجرای با

 چون هم دو، این میان ارتباط منظر، این از و! ... کندمی پیدا معنی درمان و طب

 دست! و است مغز پیچیده ارتباط

 در پرسژتاران، از قژدردانی نظژورم بژه مژه مژاه 12 در هرسژاله پرستار جهانی روز

 فلژورانس زادروز کژه خژاطر ایژن بژه. شژودمی داشژته گرامژی جهان نقاط اقصی

 ایژن اسژت، مه 12 در مدرن پرستاری حرفه بنیانگذار و انگلیسی پرستار نایتینگل

تولد حضژرت زینژب  روز ایران در. است شده انتخاب پرستار روز عنوان به روز

 .شودمی شناخته آنان زحمات از تقدیر و پرستار زرو در پنجم جمادی االول

 از مدتی علیهاالسالم زینب حضرت که بس همین پرستاری شرافت و عظمت در

 کودکژان. است بوده خدا برگزیده آخرین یادگار  پرستار را خود عمر

 دیدش نیاز بود، آنان از مراقبت دارعهده وی که بیماری و سرپرستبی

 داشتند. سرپرستی و محبت عطوفت، به

 ریاضژیدان و پرستار دست،بهچراغ بانوی به نایتینگل، مشهور فلورانس

 وی. بژود مدرن پرستاری حرفه بنیانگذار و انگلیسی بزرگ آماردان و

 در( آمژژار شژژاهی انجمژژن) آمژژاری پادشژژاهی انجمژژن عضژژو زن اولژژین

 است. انگلستان

 بژا او زیژرا شژده داده دسژت بژه چراغ نویبا لقب نایتینگل فلورانس به

 ضژمن و گشژتمی بیمژاران برسژر شب طول درتمام خوابی بی تحمل

 شخصژیتی بژه مستمرش هایفعالیت با او. دادمی دلداری آنها به درمان

 کژه شژد بدل جنگ دوران در سربازان سالمتی وضعیت بهبود در مهم

 .گذاشت برجای جهانی سطح در عمیق تأثیری

 اسالم در پرستاری

 انسانی هر نهاد و فطرت در ناتوانان، به کمک و مجروحان از پرستاری

 سژیره. اسژت اجتماعی زندگی در آن اهمیت از حاکی که دارد وجود

 کارهژای انجژام میژدان در کژه بژوده ایژن بژر همژواره نیژز الهی رهبران

 عصژر کامژل انسژان و بربایند هاانسان همه از را سبقت گوی پسندیده،

 تژرینبزرگ ترتیژب، بژدین تژا باشژند آینژدگان بژرای الگژو و خویش

نیژک،  کارهژای از یکژی. گردنژد هژانیکی بژه عمل در هاانسان مشوق

 گماردند.می همت بدان نیز الهی رهبران و است بیماران از «پرستاری»

 

 سیده کلثوم حسینی

 مترون بیمارستان

 13 .شودمی برطر  شیرخوار تشنگی شیرمادر، در کافی آب وجود علت به



 
 

 

 تاریخچه پرستاری در ایران:

میالدی نخستین آموزشگاه پرسژتاری در ایژران توسژط یژک  1925در سال 

ومیژژه و همژژین طژژور هیوژژت مژژذهبی خژژارجی در شژژهر تبریژژز و سژژپس در ار

 .شهرهای دیگر گشایش یافت

بژا اجژازه وزیژر فرهنژگ  1316اما اولین آموزشگاه پرستاری ایران در سژال 

وقت دکتر علی اصغر حکمت و با استادی دکتر جهانشاه صالح احداث شد. 

که آن برنامه آموزشی و علمی پرستاران ابتدا در بیمارستان وزیری صژورت 

 "بودن وسایل کافی مجبور شژدند ایژن برنامژه را درگرفت. اما به دلیل نمی

واقژع در خیابژان ژالژه منتقژل کننژد. آموزشژگاه در آن زمژان بژا  "بیمارستان

پژژذیرفت و سژه دوره فژژارغ التحصژژیل مژدرک سژژیکل متوسژطه شژژاگرد می

 .داشت

شمسی نخستین آموزشگاه پرستاری غیردولتی ایر ان به همت  1321در سال 

 219ما آموزشگاه عالی پرسژتاری ایژران طبژق مژاده شرکت نفت آغاز شد. ا

 1326اساسنامه جمعیت شیر و خورشید سرخ وقت در اردیبهشت مژاه سژال 

تأسیس شد و اولین گروه دانشجویان آن به تعداد ده نفر در محژل هنرسژتان 

آموختگژان ایژن عالی دختژران شژروع بژه تحصژیل کردنژد و نخسژتین دانش

انجمژن  1331سال  مراکز درمانی کشور شدند.روانه  1329دانشگاه در سال 

و به درخواسژت جمعیژت  1335پرستاری ایران تاسیس شد. در مهرماه سال 

شیر و خورشید سرخ وقت سژازمان بهداشژت جهژانی یژک نفژر مشژاور در 

رشته پرستاری به ایران اعزام کرد. این مشاوره به همراه دو تژن از پرسژتاران 

 .آموزشگاه تهیه کرد و به جمعیت ارائه دادهایی برای توسعه ایرانی طرح

 جهانی به در دی ماه همان سال نیز دو تن دیگر از مشاوران سازمان بهداشت

این گروه پیوستند و در آموزشگاه مشغول به کار شدند. از آن تاریخ بژه 

ای و های حرفژژهبعژژد پرسژژتاران ایرانژژی بژژه منظژژور کسژژب آخژژرین یافتژژه

انگلسژتان، ، ، به کشژورهای آمریکژا، کانژاداجایگزینی پرستاران خارجی

، مشاوران خارجی بژه تژدریج 1339زالندنو، و لبنان اعزام شدند. تا سال 

به نحوی که در اردیبهشت ماه سال  شان را به پرستاران ایرانی دادندجای

برای اولین بار در ایران یک پرسژتار ایرانژی مژدیریت آموزشژگاه  13۴0

ه رسمیت شناخت و مژدر ک فژارغ التحصژیالن عالی پرستاری ایران را ب

 .ارزیابی کرد« معادل لیسانس»آن را 

آموزشگاه عالی پرستاری ایران به عضویت شورای عژالی  13۴۴در سال 

سیستم درسی واحدی در این  13۴۷پرستاران انگلستان درآمد و در سال 

بژرای کسژب درجژه لیسژانس  1350آموزشگاه به اجراء درآمد. در سال 

واحژد  1۴0واحد بژه  103ری، تعداد واحدهای درسی پرستاران از پرستا

سال بعد مقرر شد برنامه تحصیلی دانشجویان پرستاری  ۴افزایش یافت و 

ها ی تحصیلی لیسانس در سطح کشور بژه مژورد اجژرا مشابه سایر برنامه

 ...درآید

ت اردیبهش 22 تا 15بد نیست بدانیم که اولین هفته پرستاری در ایران در 

ای بژه دنبژال تصژمیمات برگزاری چنین هفتژه .برگزار شد 1336ماه سال 

نهمین جلسه کنفرانس بهداشت جهانی و اولین کنفژرانس پرسژتاری بژین 

المللی در تهران بود علت انتخاب آن هفته در سال مذکور مقژارن بژودن 

 .مهر روز تولد فلورانس نایتینگل بنیانگذار پرستاری نوین بژود 12با روز 

روز تولژد حضژرت زینژب  135۷عد از پیروزی انقالب اسالمی در سال ب

 .)ع( به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است

 .پیدایش پرستاری. بهمن مشفقی.نشریه ارتباط1منبع: 

 پدیا. ویکی2

 14 .دهد رفتار ماست نه زندگی در کنار افراد مبتالابتال به ایدز قرار می آنچه ما را در معرض
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آیین بزرگداشت منزلت پرستاری و تقدیر از پرستاران برگزیده، هژر سژال بژا حضژور 

جمعی از مسوولین استانی و اعضاء جامعه پرستاری در دانشگاه علژوم پزشژکی بوشژهر 

 1396تخژب و نمونژه در سژال شود. خانم طاهره درون یکی از پرسژتاران منبرگزار می

انتخاب شدند. ایشان سوپروایزر بالین و کنترل عفونت بیمارستان امژام هژادی )ع( دیژر 

هستند. خانم درون پرستاری باتجربه هستند کژه از سژوابق کژاری ایشژان سرپرسژتاری 

یو بیمارسژتان امژام خمینژی )ره( کنگژان و آشژنایی بژا سژییو و آیسیبخش ویژه سی

 باشد.رد استفاده در بخش ویژه میتجهیزات مو

 منزلت روز پرستار

والمسلمین رهبر دبیر شورای االسالمبه مناسبت خجسته میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار جناب آقای دکتر هوشمند ریاست بیمارستان، به همراه حجت 

نبه، ضژمن قژدردانی از فرهنگی بیمارستان و جناب آقایان ابراهیمی حراست، امور عمومی و مترون مرکز سرکار خانم حسینی در جشنی، عصر روز چهارشژ

با حضور شهردار زحمات پرستاران این مرکز با اهدا شیرینی و گل و کارت هدیه، روز پرستار را به این عزیزان تبریک و تهنیت گفتند. در حاشیه این مراسم 

راسم از پرسژتار نمونژه اسژتان بوشژهر خژانم درون و شورای اسالمی شهر بردستان نیز از مقام پرستاران با اهدای کارت هدیه تجلیل بعمل آوردند. در پایان م

نظام پرستاری  تجلیل شد. در حاشیه همین مراسمات در دو روز متوالی دکتر کشمیری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، هیات دانشگاهی ،هیات

و شهردار و فرماندهی نیروی انتظامی از مقام واالی پرستاران جنوب استان ، آقای آخوندی ریاست محترم شبکه بهداشت و جناب آقای اعتماد فرماندار دیر 

 با شاخه گلی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

 

 

 

 

 ره درونطاه

 بیمارستان سوپروایزر کنترل عفونت

 15 .درصد( را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهید 5/2مصر  شیر، ماست و پنیر کم چرب )کمتر از 



 
 

  

 16 .برای جذب بهتر کلسیم تا حد امکان شیرساده )بدون هیت افزودنی مانند کاکائو و شکر( مصر  کنید

 : مرگ خاموشدیابت

.  .    ..  .  .    ..  .  .    ..  .    ..  .  .  .  .  .    ..  .  .    ..  .  .  .  .  .    ..  .  .  .    

 دکتر افشین تعلیمی

بیمارستان  ، پزشکمتخصص داخلی

 امام هادی )ع( دیر

 

 

 

ها نشان داده است که افراد مبتال به دیابت به طور بررسی

سیا  از وجیود بیمیاری در  یود      7الیی   4متوسط بیی   

 اند. بر بودهبی

در طی دو ده  گذشته، شژیوع جهژانی بیمژاری دیابژت بژه طژور قابژل 

میلیژون نفژر در  30ای رو به افزایش گذاشته است و از تعداد مالحظه

اسژت و بژرآورد  رسژیده 2013میلیون نفر در سژال  3۸2به  19۸5سال 

میلیون نفژر از جمعیژت جهژان  592قریب به  2035شود که تا سال می

مبتال به دیابت باشند. اگرچه انژواع مختلفژی ازبیمژاری دیابژت وجژود 

دارد ولی به طور کلژی افژزایش شژیوع دیابژت را بایسژتی بژه افژزایش 

ها مرتبط دانسژت. دیابژت یکژی چاقی و کاهش فعالیت فیزیکی انسان

رود و تژژرین معظژژالت بهداشژژتی جامعژژه بشژژری بژژه شژژمار مژژیاز مهم

گژژذارد. بیمژژاری دیابژژت عژژوارض متعژژدد و مهمژژی را بژژه جژژای می

ترین عامل ایجاد نابینایی و کم بینایی، از دسژت رفژتن عملکژرد اصلی

باشژژد. عروقژژی می-هژژای قلبژژیکلیژژه و دیژژالیز، قطژژع عضژژو و بیماری

ب قنژد خژون و فشژار خژون پیشگیری از بروز دیابت و یا کنترل مناس

ای از بژروز عژوارض فژوق بکاهژد. تواند بژه میژزان قابژل مالحظژهمی

ها نشان داده است که افراد مبتال به دیابت به طور متوسط بژین بررسی

اند. بنابراین جهژت خبر بودهسال از وجود بیماری در خود بی ۷الی  ۴

بژار لیانه یکشود که افراد بالغ سژاتشخیص زودتر بیماری، توصیه می

گیری قند خژون ناشژتا را انجژام دهنژد حتژی اگژر کژامالً بژدون اندازه

تواند کامالً بدون عالمت باشد عالمت هستند؛ زیرا بیماری دیابت می

 عالمتی تشخیص بیماری را به تعویق بیاندازد.و همین بی

فرد مبتال به دیابت بایستی به طور کلی سبک زندگی خود را تغییر 

 های هوازیروی و ورزشهای فیزیکی نظیر پیادهلیتدهد. فعا

افزایش دهد، سعی در کاهش وزن داشته باشد و از مصر  قندهای ساده را  

حداقل سالی  و سپس تشخیص بپرهیزد. بسیار مهم است که بیماران در بدو

پزشکی قرار گیرند تا در صورت لزوم به بار مورد معاین  چشمیک

های شبکی  چشم جلوگیری شود. های موجود از پیشرفت آسیبدرمان

بار بایستی بررسی دفع پروتوین کلیوی انجام شود. همچنین سالی یک

بیماران بایستی روزانه با استفاده از دستگاه گلوکومتر قند خون خود را 

خود را در  C1Hb Aماه  3گیری و یادداشت نمایند و هر اندازه

های گیری نمایند. معاینه پاها بخش مهمی از مراقبتآزمایشگاه اندازه

های پا عامل . چرا که کفش نامناسب و یا آسیبروددیابت به شمار می

تواند تا قطع عضو پیشرفت رود و میاصلی زخم پای دیابتی به شمار می

 نماید. 

های مبتال به دیابژت بژارداری اکثژراً پژس از زایمژان قنژد خژون طبیعژی خانم

درصد این افژراد در  60تا  35خواهند داشت؛ ولی باید توجه داشت که بین 

سال بعد دچار بیماری دیابت خواهند شژد. بنژابراین در ایژن  20ی ال 10طول 

ای و بهداشتی بایستی های تغذیهگروه از افراد تغییر سبک زندگی و مراقبت

 با جدیت بیشتری انجام شود.

 



 
 

حتما تا به حال نام بیماریهایی مانند دیابت )مرض قند(؛ 

فشارخون، بیماریهای قلبی و ... را شنیده اید. این گروه از 

شناسیم که های مزمن )درازمدت( مینام بیماریها بهبیماری

یان عمر همراه بیمار بوده ودرمان قطعی برای آنها وجود تا پا

ها، دیابت یا مرض قند ترین این بیماریندارد. یکی از مهم

است. این بیماری همه افراد را در سراسر جهان تهدید 

 شود.کند و هر روز تعداد بیماران دیابتی بیشتر میمی

 

 دیابت در مدارس

 

ها از قبل با آنبهتر است پس از ابتالی فرزندانمان به دیابت، بیش 

بچگی کنیم؛ بدویم و بازی کنیم و اجازه ندهیم دیابت، لذت بچگی 

ها کردن را از کودکانمان بدزدد و سایه شوم بیمار بودن را بر سر آن

 حاکم کند.

دهان بهاند و گاهی هم دهانبرخال  آنچه همه درباره دیابت شنیده

ان دیابتی تلخ چرخد، دیابت بیماری خطرناکی نیست و کام کودکمی

کنند که کودکان دیابتی از شود. متخصصان دیابت توصیه مینمی

جا به خوردن هیت غذایی منع نشوند و نباید با بخور و نخورهای بی

 .ها ضربه وارد کردآسایش و سالمت روحی آن

قرار است کودکمان به مدرسه برود و بیشتر روز خود را در مدرسه و 

سر کالس درس حاضر شود، بازی و ورزش  دور از والدین سپری کند؛

اش را سپری کند. در اینجا الزم است قبل کند و خالصه تمام کودکی

از هر چیز به کودکانمان آموزش بدهیم که چگونه قند خون خود را 

مدیریت کنند و با خود کنترلی به مشکل بر نخورده و روال عادی 

 زندگی خود را طی کنند.

 دیابت در مدرسه

اگرتازه دیابتی شده اید باید درباره چگونگی مراقبت از دیابت خود در 

 ریزی کنید.مدرسه گفتگو کنید وبرای موارد زیر برنامه

 :رعایت برنامه روزانه-1

 الزم است تصمیم بگیرید خوراکی خود را کی و کجا بخورید.

 قبل از ساعت ورزش حتما خوراکی بخورید.-

 در مسافرتهای علمی، مواد خوراکی مانند بیسکوییت همراه داشته باشید.-

 

 قند خون پایین-2

های قندی ی مخصوص )که در آن انواع خوراکیشما باید یک جعبه-

خون پایین در مدرسه داشته باشید تا هر وقت نیاز شد اید( برای قند گذاشته

 از آن استفاده کنید.

 طاهره درون

 بیمارستان سوپروایزر کنترل عفونت

 17 .شودمی شیرخوار ذهنی هایقابلیت افزایش باعث شیردهی زمان طی در وزادن و مادر عاطفی رابطه



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قندخون باال:

اگرقند خونتان باال رفت شاید الزم باشد از معلمتان برای نوشیدن آب و -

 رفتن به دستشوی اجازه بگیرید.

 

 صر  غذا در نهارخوری:-۴

مدرسه تان را به پدر و مادرتان نشان دهید تا با هم برنامه غذایی -

 ریزی کنید. سعی کنید غذای خودتان را با دوستانتان عوض نکنید.برنامه

 نکات ایمنی:

 همیشه کارت مشخصات خود را همراه داشته باشید.-1

 هرگز از سرنگ و النست یکدیگر استفاده نکنید.-2

ز مصر  در یک ظر  سرنگ و النستهای مصر  شده خود را پس ا-3

 پالستیکی بگذارید.

 

 

 

 

 

 

 

از برنامه خودمراقبتی استفاده کنید، چون شما اولین کسی -5

 توانید به خودتان کمک کنید.هستید که می

 معلمی  گرامی روی صحبت ما باشماست

 موز مبتال به دیابت دارید بدانید:آاگر دانش

 کودکان دیابتی با یکدیگر متفاوتند.-

 آموزان را در نظر بگیرید.موقعیت خاص این دانش-

هرگز به دانش آموز خود برچسب دیابتی نزنید. این افراد تمایل -

 ها رفتار شود.آموزان با آندارند مانند سایر دانش

د درکشان کنید و پذیرفته خواهندلسوزی نکنید، این کودکان می-

 و حمایت شوند.

گیر نباشد. اجازه دهید کودک در برای خروج کودک سخت-

موارد لزوم جهت رفتن به دستشویی و نوشیدن مایعات کالس را 

 ترک کند.

صبور باشید، افزایش و کاهش قند خون ممکن است تمرکز و -

 یادگیری کودک را کاهش دهد.

 

اط خود را با والدین،کودک و ارتب .همکاری یک اصل است-

 مربی بهداشت حفظ کنید تا درمواقع لزوم بتوانید کمک کنید.

 

هرگونه تغییر در تزریق انسولین و یا تغییر در قند خونتان را با معلم -۴

 خود در میان بگذارید.

 

 18 .تمام افراد خانواده، اعم از کودک و بزرگسال باید نمک یددار تصفیه شده مصر  کنند



 
 

  

دهید یا زندگی شما زندگی سرشار از سودمندی و باروری را ترجیح می

سرشار از کارهای ناتمام و بدون نتیجه؟! زمانی که شما اهدا  خود را با 

نید تواتان نگهدارید، میدقت تعیین کرده و آنها در خط مقدم ذهنی

 .تر کار کنیدهوشمندانه

یک زندگی ارزشمند حاصل تعادل است و برای حفظ تعادل یک 

تکنیک کلیدی وجود دارد تا بتوانید در مسیر درست به زندگی ادامه 

 "ای بصریتفکر زنجیره": دهید

 .سازندموفقیت را می ةهای زنجیرهای شما حلقهها و عادتمسیر، فعالیت

گذارد، وقتی ثیر میأید که یک جزء روی همه چیز توقتی شما بتوانید ببین

ها تاثیرگذار ها و فعالیتشما درک کنید یک عادت روی سایر عادت

است، وقتی شما آینده را به صورت زنجیری ببینید که در طول مسیر نیاز 

اید که در به پیوندهای قوی دارد، آنگاه منبعی از قدرت و انگیزه ساخته

ن )منظور از نظر ذهنی و روحی هنگام باال و پایین های پایین بودزمان

 .شدن در مسیر زندگی است( به شما خدمت خواهد کرد

نهایت شما را به سمت  که بتوانید ببینید هر حلقه از زنجیره درهنگامی

کند، هرگز با دلسردی، نگرانی و یا بیاهدافتان در زندگی هدایت می

 "ای بصریتفکر زنجیره"با تفاوتی حرکت نخواهید کرد. زمانی که 

ترین روزها، به حرکت روید، حتی در سختبتوانید ببینید که به کجا می

 .دانید که مقصدتان کجاستخود ادامه خواهید داد، زیرا می

 

های مشخصی برای شود که برنامهای بصری زمانی آغاز مییجاد تفکر زنجیرها

 ةها و اهدافتان زنجیربرنامه. زندگی، کار، خانواده و سالمت خود داشته باشید

دانید که به کجا شما قبل از اینکه به جایی برسید، می .بصری شما هستند

، بهترین ابزار برای جامع برای زندگی  داشتن یک برنام .خواهید برسیدمی

 .موفقیت و لذت بردن از آن است

 ی روزانه بنویسیدگام اول: برنامه         

خود را قبل از اینکه   های روزانفعالیت: تزندگی شما این اس  اولین قانون برنام

هرگز بدون برنامه روز . بدانید چه کارهایی باید انجام دهید، شروع نکنید دقیقاً

 نید. این کار را هر روز انجام دهید. خود را شروع نک

 هفتگی بنویسید ۀگام دوم: برنام        

های هفتگی خود را قبل از اینکه بدانید چه کارهایی باید انجام دهید، فعالیت

خود را شروع نکنید. تصور کنید زمانی که   هرگز بدون برنامه هفت. شروع نکنید

د، زندگی چه شکلی خواهد بود. دیگر با بعد را بنویسی  هفت  هر هفته برنام  جمع

این "یا  "این هفته چه زود گذشت!"گویید رسیدن چهارشنبه و پنجشنبه نمی

 ".هفته چه کاری انجام دادم

 ماهانه بنویسید ۀگام سوم: برنام        

شود؟ ریزی کنید، حدس بزنید چه میخود را برنامه  که یاد گرفتید هفتزمانی

 هرگز یک ماه را بدون نوشتن برنامه .ریزی کنیدرا برنامهتوانید یک ماه می

 .شروع نکنید

 

 

 مرضیه افسری

 ستانبیمار سوپروایزر بالینی
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ها بخشی از یک ها و ماهها، روزها و هفتهبا توسعه و دنبال کردن برنامه

دهید، تر که شما توسعه میواهند بود، طرحی بزرگتر خپازل بزرگ

انداز. بصری، یک چشم ةیک نمای بلندمدت از زندگی، یک زنجیر

نیاز برای رسیدن های موردشما تصویری جامع از تمام اهدا  و فعالیت

 .کنیدریزی میبه آنها، خواهید داشت، زیرا شما برنامه

ریزی، داشتن تصویر کامل نهایی طراحی مسیر زندگی با برنامه  نتیج

ها و مراحل به صورت بصری است. این روش اغلب در تمام فعالیت

شود. ها، استفاده میپروژه  کار و کسب و برای هماهنگی و توسع

بینید و فرآیند انجام آن روشی که شما تمام پروژه را در یک صفحه می

 .کنیدرا مدیریت می

 !دادنداگر کار آسانی بود که همه انجام می

م زندگی کننده است، زیرا سخت است که تماقطعا نوشتن برنامه خسته

  . ممکن است شما چندین بار ساختار برنامبندی کنیدخود را اولویت

 

ریزی مناسب برای خودتان برسید. اما خود را تغییر دهید تا به یک برنامه

برای  به ارزش این نظم ها را بنویسیدبه محض اینکه اولین برنامه

 .تان پی خواهید بردزندگی

و در مکانی قرار دهید که به راحتی بتوانید  ساده بنویسید خود را  برنام

شما باید یک   ببینید، یک کپی از آن را هم همراه داشته باشید. برنام

ثابت  تمام کارهایی باشد که برای رسیدن به هد  نیاز  ةکنندیادآوری

 .دارید انجام دهید

اید عمل کنید، پاداش زحمات ریزی کردهتمام آنچه برنامه اگر شما به

خود را خواهید گرفت. روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، جادوی 

تبدیل شدن رویاها به واقعیت را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد و 

نسبت به زندگی، محیط اطرا  و آینده، احساسی باورنکردنی خواهید 

 داشت. 

 

 و شژودمژی محسوب عمومی بهداشت عمده مشکل یک خودکشی

 در خودکشژی جایگژاه .اسژت روان بهداشژت در عمده ریتفو یک

 .است داخلی طب در قلبی سکته مشابه روانپزشکی

 تقریبژاً معادل میرندمی خودکشی اثر بر نفر 35000 ساالنه امریکا در

 مژرگ علت دهمین حاضر حال در خودکشی .نفر یک دقیقه 15 هر

 است آن شیخودک با رابطه در مفهوم ترین مهم .باشدمی امریکا در

 تقریبژا .اسژت روانژی بیماری یک نتیجه همواره تقریباً پدیده این که

 کننژدمژی خودکشژی به اقدام یا ودکشیخ که کسانی همه درصد95

 .باشدمی افسردگی ًًمعموالٌ که اندبوده روانی اختالل یک به مبتال

 اسژت پیشژگیری قابژل روانپزشکی بیماران در خودکشی موارد اکثر

 خودکشژی بژا ناکافی درمان یا ارزیابی که دارد وجود دیشواه زیرا

 و روانپزشژکی بیماران در عالمت این به توجه رواین از. دارد ارتباط

 .باشدمی مهم بسیار پزشکان سایر به کنندهمراجعه بیماران

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 
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 پزشکیمتخصص روان
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احیای قلبی موفق در 

 بیمارستان

 سیده کلثوم حسینی

 مترون بیمارستان

آقژایی میانسژال  13:15در تاریخ نهم آذرماه نود وشش مقارن سژاعت 

ید و فشار قلبژی با ماشین شخصی توسط همراهان بدلیل درد بسیار شد

که از نیم ساعت قبل شروع شده به همراه تعریق واستفراغ به اورژانس 

بیمارستان آورده می شود که در بدو ورود ،حژین ویزیژت پزشژک و 

مانیتورینگ قلبی دچار ایست قلبی تنفسی شده، بالفاصله عملیات احیا 

زاده پرشک مقیم اورژانژس و پرسژنل به سرپرستی خانم دکتر رحیمی

گژژژردد )ماسژژژاژقلبی، یژژژک نوبژژژت شژژژوک، ورژانژژژس شژژژروع میا

تراپی( پژژس از آن نژژبض و هوشژژیاری بیمژژار برقژژرار و داروی اکسژیژن

ترمبولیتیک در حضور متخصژص داخلژی تزریژق و پژس از پایژداری 

یو و ادامژه سژیعالیم حیاتی و حال عمومی، بیمار جهژت بسژتری سی

 گردد. درمان به بیمارستان کنگان منتقل می

 گردد. درمان به بیمارستان کنگان منتقل می

 

ای از عضله قلب بعلت نرسیدن اکسیژن زمانی که منطقهسکته قلبی: 

 گردد. الق میشود اطکافی دچار صدمه یا مرگ می

بیشتر حمالت قلبی توسط یک لخته که یکی از  علل سکته قلبی:

شود. لخته معموالً در یک کند، ایجاد میرگهای کرونر را مسدود می

شود. رگ کرونر که قبال بعلت آترواسکلروز باریک شده ،تشکیل می

دارد و این پالک آترواسکلروزی داخل دیواره رگ گاهی ترک برمی

کند. این شود، شروع میل لخته را که ترومبوز نیز نامیده میامر تشکی

رسانی و جریان خون را در رگ مختل وسبب مرگ لخته اکسیژن

 شود.سلولهای قلبی آن ناحیه می

چربی زائد رژیم -فشار خون باال-سیگار عوامل  طرحمله قلبی:

 چاقی-وراثت-سن-دیابت-کنترل نامناسب کلسترول خون-غذایی

( و سطح فیبرینوژن نیز از ریسک CRPعامل هموسیست ین باال ) اخیراً دو

 گردند.فاکتورهای حمله قلبی محسوب می

باشد و یکی از علل عمده مرگ مرگ می 5از هر  1سکته قلبی عامل 

 بالغین است.

دهد،حتی ممکن زدن زندگیمان را تغییر میسکته در یک چشم برهم

وز سکته در آنان بسیار پایین است برای افرادی رخ دهد که احتمال بر

 باشد.

 اقدامات اورژانسی در سکته قلبی:

دقایق اولیه زمان بروز سکته بسیار زمان حساسی است، پس موارد زیر را 

 به خاطر بسپارید.
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ترین بیمارستان به محل زندگی و کار شما در کجا قرار بدانید نزدیک

 ها و اطالعات ضروری در جایی دردارد. همچنین لیستی از شماره تلفن

خانه که قابل رویت باشد بگذارید، تا اگر کسی به خانه شما آمد بتواند 

 .ا را ببیندهآن

سرعت عمل باعث جلوگیری از آسیب جدی به قلب خواهد شد، و حتی 

 عالئم حمله قلبیتواند جان شما را حفظ کند. هرچه واکنش شما به می

 .بیشتر باشد، احتمال زنده ماندن شما باالتر است

تر خود را به امداد پزشکی برسانید. خودتان رانندگی نکنید. هر چه سریع

 .درکل، شخص را تنها نگذارید مگر اینکه بخواهید اورژانس خبر کنید

یداً یافتن کمک پزشکی در ساعات اولیه حمله قلبی، شانس بهبود را شد

 .دهدافزایش می

عالئم خود را برای مسوول اورژانس توضیح دهید. شفا  و مختصر حر  

 .بزنید

اگر شاهد حمله قلبی شخصی هسژتید، ممکژن اسژت نیژاز بژه احیژای قلبژی 

بیهژوش  ،دچژار حملژه که شخص ریوی باشد. فقط زمانی نیاز به احیا است

شده باشد و نبض نداشته باشد، و یا اگر مسوول اورژانس به شما دستور این 

تا زمان رسید آمبوالنس و گروه پزشکی به فرآیند احیژا  ؛کار را داده است

 .ادامه دهید

تواند بژه شژما دسژتورالعمل کامژل نحژوه اجژرای یک مسوول اورژانس می

 .بلد نباشید، آموزش دهداحیای قلبی ریوی را، اگر 

لبژاس تنگژی را  بنشینید یا دراز بکشید و سر را باالتر از بدن قرار دهید. هژر

شژود. بژه هژیت  آزاد کنید تا شخص بتواند براحتی نفس بکشد و یژا جابجژا

 .شده است را ندهید وجه اجازه راه رفتن به شخصی که دچار سکته قلبی

 

و دکتر شما برایتان نیتروگلیسیرین تجویز  اگر سابقه حمله قلبی دارید

کرده است، در زمان بروز عالئم سژکته قلبژی یژک قژرص بخوریژد. 

های ضروری را برای زمان مصژر  قژرص بژه دکتر شما حتماً توصیه

 .شما داده است

شژود، و احتمژال ون مژیآسپرین باعث کاهش چسبندگی پالکت خژ

دهد و جریان خون را در رگها حفظ مژیلختگی خون را کاهش می

 کند. اگر قرص آسپرین ندارید، به بیمار چیز دیگری نخورانید.

ریعتر آن بجای قورت دادن آن، بژه جژذب سژ قرص آسپرینجویدن 

 .در جریان خون کمک خواهد کرد

 مواجهه با حمله قلبی در تنهایی:

های الزم در مورد احیا قلبی ریوی پایژه فرض کنید شما همه آموزش

اید ولی آیا در هنگژام مواجهژه بژا حملژه قلبژی در تنهژایی را فراگرفته

 توانید به خودتان کمک کنید؟می

شوند، تنها و بدون بی مواجه میبسیاری از مردم، زمانی که با حمله قل

هژای مکژرر و شژدید بژه توانند با سرفهمی بیمارانکمک هستند. این 

خود کمک کنند. پیش از هر سرفه باید نفس عمیق بکشژید و سژرفه 

دار باشد و خلط سینه را از عمق سینه ایجژاد کنیژد. باید عمیق و کش

بژار بژدون ثانیژه یژک 2 هژر حدوداً بایدتوالی یک نفس و یک سرفه 

توقف تکرار شود تا کمک برسد و یا ضربان قلب دوبژاره بژه حالژت 

کشد ها میهای عمیق اکسیژن را به داخل ششعادی باز گردد. نفس

های سرفه موجب فشار بژه قلژب و تژداوم جریژان گژردش و حرکت

کننژده روی قلژب شود. همچنین این فشار فشژردهخون توسط آن می

 شود.ل ضربان آن میموجب بازیابی ریتم نرما

 منبع:

 جراحی. برونر و سودارث-کتاب داخلی .1
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 وزون چیست و چه نقشی در درمان دارد؟ا

شژود و بژا روشی است که تزریق اوزون انجام مژی تراپیاوزون یا ازن

مهیا کژردن مژواد الزم بژرای تژرمیم  مفصل و افزایش جریان خون در

درمژانی ماننژد هژر شژود. اوزوندیده باعث درمان میهای آسیببافت

 ی باید براساس معاینه بیمار انجام شود.روش درمانی دیگر

 اثرات:

پژس از تزریژق  راحژت و غیرتهژاجمی اسژت. اوزون یک روش نسژبتاً

توانید بعد از درمان انتظار کاهش درد بالفاصله بعژد از اوزون شما می

همچنژژین بژژا اسژژتفاده از ایژژن درمژژان  ؛انجژژام تزریژژق را داشژژته باشژژید

توانژد این درمژان مژی .شوندیهای شما بازسازی مها و بافتغضرو 

باعژث بهبژودی آسژیب ؛ همچنژینروی زانو تاثیر بیشتری داشته باشژد

های مزمن، بازسازی مفاصل، بهبودی مفصل ناشژی از آسژیبدیدگی

هژا و هژای ورزشژی و بهبژودی کلژی از درد مفاصژل، ماهیچژهدیدگی

 ها شود.عصب

هژا و انژدونتواند در مفاصژل، زیرپوسژت و داخژل تدرمانی میاوزون

پاسخگویی افراد به این درمان متفاوت است اما  .ها تزریق شودماهیچه

  .جلسه برای درمان نیازدارند 5تا  3درشرایط خاص افراد به 

 روش درمانی:

هژژا ایژن روش بژژا ترکیبژی ازگژژاز اوزون ومژواد بژژرای بازسژازی بافژژت

 شژودکاهش اکسیژن مواجه است تزریق می نواحی که با درمفاصل و

این درمان برای بازسازی بافژت .تسریع در روند بهبودی شود تا باعث

های ستون مهرهبیماری آرتروز و اختالالت دیسک دیده،های آسیب

 دیدههای آسیبدلیل اینکه تعدادی ازبافت شود.ها استفاده می

ایژن  در ها دیگر بهبود میابند وجود جریان خژون بیشژتربافت از ترسریع

مفصل  در مغذی مواد بنابراین مهیا کردن موارد بهبودی و .نواحی است

دیژده هژای آسژیبتواند باعث افزایش جریان خون و بهبژودی بافژتمی

 شود.

 

شژود بهبژودی بژدن بژا اسژتفاده تراپی باعث درمژان مژیراهی که اوزون

ها و دراین روند ویتامین .ضدالتهابی است درمانی(ازهومیوپاتی )همسان

هژای معدنی برای کاهش التهاب و افزایش جریان خژون در بافژت مواد

این کار باعث رساندن مواد مغژذی و مژواد  .شوددیده تزریق میآسیب

ایژن درمژان در  .کنژدها را بازسازی مژیشود و بافتها میرشد به بافت

شود و به صژورت مرحله تزریق انجام می 5تا  3ماه و طی  6مدت زمان 

دیده و کاهش درد که در مراحژل سیبآهای دائمی باعث اصالح بافت

 شود.درمان آشکار است، میاولیه 

 علی ابراهیمی

 بیمارستان روابط عمومی
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این درمژان  .حداکثر تا چند روز با تورم روی ناحیه تزریق مواجه شود

در ابتدا مواد طبیعی برای مهیا کردن مواد الزم  :شامل دو قسمت است

 سژالین،تروزایژن تزریژق حژاوی مژواد دکس .شژودها تزریق مژیسلول

بخژش دوم ایژن  ؛میوپاتی الزم استو ترکیباتی از مواد هو Bویتامین 

دیژده بژرای مهیژا کژردن ن در نژواحی آسژیبوزودرمان تزریق گژاز ا

این روند باعث  ،شودها انجام میاکسیژن الزم و ایجاد انرژی در بافت

تراپژی را بژرای کنژیم کژه اوزونشود. توصیه مژیها میبازسازی بافت

دیده انجام دهید اما مرتبه برای هر ناحیه آسیب 3هفته و  2مدت زمان 

 .دربعضی موارد بیشتر از این مقدار نیاز است

 عد از تزریقب

شود بیماران ازیک رژیم غذایی مناسژب حژاوی پژروتوین و توصیه می

تزریژق  از احیژا بعژد استراحت کافی استفاده کنند که بژه ریکژاوری و

 ازتزریق به سژرعت بژه بیماران به اشتباه بعد بسیاری از .کندکمک می

پردازند که این کژار اشژتباهی اسژت انجام تمرینات فیزیکی شدید می

بهتژر اسژت دو  .انژدازدوروند بهبودی وساخت کلوژن را به تژاخیرمی

 هفتژه بعژد 3تا 2توانند روز استراحت داشته باشند و درصورت نیاز می

هژای شژدید و طژوالنی ماننژد )اسژکی، دقت کافی فعالیت تزریق با زا

روی چمن و سطوح پیشرفته یوگا( و حرکات پرشی اکی ، حبسکتبال

 .را انجام دهند

بسیاری از بیماران برای کاهش التهابژات تژا دو روز پژس از تزریژق از 

هژای نگهداشژتن بژرای انژدام پدهای گرم و سپس کمپرس یژخ و بژاال

همچنژین بژرای کژاهش درد و  ؛کننژدتحتانی )ماننژد پژا( اسژتفاده مژی

های طبیعی به غیر از ایبوپروفن، آلیو، مورتین، التهابات از مواد و دارو

آسژژپیرین و یژژا داروهژژای ضژژد التهژژاب بژژدون اسژژتروئید دیگژژر ماننژژد 

 .کنندسلبرکس استفاده می

 نکات مهم

ممکن است نقاط تزریق کمی دردناک شود اما پزشکان برای کاهش 

کننده قبل و بعد از اوزون استفاده مژیحسهای بیمسکن این درد از

ایبوپروفن حداقل دو  از داروهایی مانند ناپروکسین، آسپیرین و .کنند

ممکژن اسژت قبژل از تزریژق  ؛روز قبل از انجام اوزون استفاده نکنیژد

برای شما داروهایی ماننژد تژایلنول، ترامژادول، ویکژودن، نژارکو ویژا 

های روغژن مژاهی را دو شود و مصر  مکملداورهای دیگر تجویز 

 روز قبل ازاوزون قطع کنید.

 هایی کارآیی دارد؟تراپی در درمان چه بیماریاوزون

 

 روش انجام

بیمژژاران  ایژن روش دردنژژاک نیسژت یژژا بژا درد کمژژی همژراه اسژژت و

 شوند به دلیل اینکژه دربالفاصله بعد از این روش با بهبودی مواجه می

 شود ممکن است تا یک ساعت یاگاز تزریق می دیدهبافت آسیب
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های کودکان است که بیش از دارو و مواد شیمیایی علت اصلی مسمومیت

آید، البته وجود میها از طریق بلعیدن در کودکان بهدرصد مسمومیت ۷۷

ها هم از طریق تنفس و یا جذب مواد شیمیایی چون بخشی از مسمومیت

آید، ولی با این همه بلعیدن میوجودها از طریق پوست بهکشحشره

 است.ترین راه انتقال مسمومیت در کودکان ترین و شایعمهم

ها درصد مسمومیت 50ه شده در مجامع پزشکی ئبراساس آخرین آمار ارا

صد هم به سایر مواد غیردارویی مرتبط در 50 دارویی است و ،در کودکان

است. مواد آرایشی، گیاهان و مواد شوینده پس از دارو بیشترین عامل 

که بیشتر مسمومیت در کودکان هستند. در کشور ما هم به دلیل این

ها در کنند، بیش از نیمی از مسمومیتها دارو در خانه نگهداری میخانواده

ها در ایران خانواده دارویی است. معموالَ اطفال و کودکان، همین مسمومیت

بر، مسکن و خوردگی، تبخصوص داروهایی از قبیل سرماچند نوع دارو به

تواند در صورت کنند که این داروها میبیوتیک را نگهداری میآنتی

 .های شدیدی را به همراه داشته باشدمسمومیت ،استفاده توسط کودک

بندی، جذابیت بسیار باالیی داروهای قلبی به دلیل شکل ظاهری و نوع بسته

های ناشی از مصر  این برای کودکان دارند، به همین دلیل مسمومیت

 و البته خطرات به مراتب بیشتری هم برای کودکان داروها بسیار شایع است

 دهد.ک را تغییر میچون این داروها ضربان قلب کود، دارد

ای که در این بین خیلی اهمیت دارد، ایمنی فضای خانه برای نکته

کودکان است. در دسترس نبودن دارو یکی از مواردی است که باید 

 .توسط والدین رعایت شود

 

ه شده باشد، نوع ای توسط کودک استفادکه چه نوع مادهبا توجه به این

م مسمومیت متفاوت است. برای مثال در برخی مواد شوینده ئو زمان عال

های مخاطی بر آسیب ممکن است بالفاصله پس از مصر  عالوه

تابی، مشکالت تنفسی، چنگ زدن می مانند، بیئدستگاه گوارش عال

در برخی مواقع همراه با »شکم، تب، استفراغ، مدفوع مکرر و آبکی، 

تواند اشتهایی می، ضعف عضالنی، لرز و بی«چرک، یا مخاط خون،

ها با گذشت های مسمومیت باشد، البته بخش دیگری از مسمومیتنشانه

 .دهدزمان عالیم خود را نشان می

موقع مسمومیت اهمیت دارد، تشخیص یکی از مواردی که در درمان به

کننده است. این موضوع کمک بسیار زیادی به کادر ماده یا مواد مسموم

خصوص در کند. متاسفانه در بسیاری از موارد بهدرمانی می

 

 عفت عابدی

 بیمارستان سوپروایزر آموزش 
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موقع مسمومیت اهمیت دارد، تشخیص یکی از مواردی که در درمان به

وع کمک بسیار زیادی به کادر کننده است. این موضماده یا مواد مسموم

خصوص در کند. متاسفانه در بسیاری از موارد بهدرمانی می

های کودکان و اطفال این اطالعات در اختیار تیم درمانی قرار مسمومیت

گیرد. در مواردی که مشخص شود، فرد مسموم با استفاده از چه نمی

وجود  موادی دچار مسمومیت شده است، در مراکز درمانی جداولی

 کننده آن ماده را مشخص کرده است. دارد که پادزهر یا خنثی

های ناشی از فلزات سنگین هم یکی استفاده از زغال فعال، در مسمومیت

های درمان مسمومیت است. بسته به نوع مسمومیت و زمان دیگر از روش

وشوی های مختلفی برای درمان وجود دارد. شستروش ،شدهسپری

های گوارشی برای استفراغ از دیگر و تحریک مخاطمعده و روده 

 های درمانی برای این گروه از بیماران است، البته در برخی موارد روش

که سموم از طریق دستگاه گوارش جذب بدن شده است، دیگر این 

 ها پاسخگو نیست. در برخی موارد حتی باید بیمار را دیالیز کرد. روش

ارتباط با مسمومیت کودکان، بر پیشگیری بیش در تمام کشورهای دنیا در 

ها در کنند. هرچند پیشگیری در تمام بیماریاز هر چیز دیگری تأکید می

خصوص مسمومیت اولویت قرار دارد، ولی در زمینه مسمومیت به

 90کودکان، پیشگیری بهترین و موثرترین راهکار است. از طر  دیگر 

افتد، پس در خانه اتفاق میهای اطفال و کودکان درصد مسمومیت

 توان با ایمنی و مراقبت بهتر خطر را کاهش داد. می

 شان شده، چندهایی که مواد شوینده و شیمیایی وارد بدنبسیاری از بچه

ناپذیری چون تنگی مری یا مشکل در سایر سال بعد دچار عوارض جبران

دارد. در موارد اند که درمان آن نیاز به جراحی های گوارشی شدهدستگاه

های ناشی از مصر  داروهای قلبی منجر به خصوص مسمومیتزیادی به

فوت کودکان شده است، بنابراین بهترین و موثرترین راه در این مورد 

 .پیشگیری است

 

 

پایان دوسالگی بهترین زمان برای از شیر گرفتن کودکان است اما نکته مهم نحوه و 

، تجربه بسیار تلخی برای چگونگی آن است و اگر به شیوه درستی صورت نگیرد

 .خوردکودک رقم می

ریای کودک نسبت به مادر برای رفع نیازهای عاطفی و روانی و عشق و عالقه بی

این  ،رسیدن به آرامش وجود دارد اما به طور ناگهانی و با رفتار ضربتی و غلط

این شکست . کندشود و کودک را دچار شکست عاطفی تلخی میارتباط قطع می

گذارد و در ازدواج و مسائل در فرآیند زندگی کودک تاثیر منفی می عاطفی

 .آوردای به وجود میزناشویی وی در آینده مشکالت عدیده

نحوه از شیر گرفتن کودک ممکن است  رفتار غلط مادر در ارتباط با این موضوع و

بخش باشد و کودک دیگر شیر مصر  نکند اما باعث برهم خوردن در ظاهر نتیجه

شود و اختالالتی چون وسواس، پرخاشگری، گاز گرفتن و... حوزه روانی وی می

 .شوددر رفتار وی ایجاد می

روزه، به  ۴5این فرآیند باید به طور تدریجی انجام شود و در یک دوره یک ماه تا 

 .کودک فرصت دهیم تا بتواند با این موضوع کنار بیاید

 

این فرآیند باید به طور تدریجی انجام شود و در یک دوره یک ماه تا 

. با این موضوع کنار بیایدروزه، به کودک فرصت دهیم تا بتواند  ۴5

به  نکته بسیار مهم این است که رفتن کودک به سمت سینه مادر عمدتاً

ای نیست، زیرا وقتی کودک در سن دلیل رفع نیازهای غذایی و تغذیه

های دو سالگی قرار دارد، برای رفع نیازهای غذایی خود از مکمل

ادر در آن کند و در واقع کشش کودک به سمت مغذایی استفاده می

اگر رفتار مادر با کودک . سنین اغلب برای رسیدن به آرامش است

آمیز و عاشقانه باشد به طور تدریجی این نیاز در کودک حل محبت

 .شودمی
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 صورت جزئی یا کلی معموالً از دست دادن قدرت بینایی به

در یک چشم که اکثراً با درد به هنگام حرکت دادن چشم 

  .همراه است

 مدتدوبینی طوالنی 

 بدنهایی از رفتگی یا درد در قسمتخواب 

 گرفتگی که با انجام برخی حرکات گردن احساس برق

خصوص به هنگام خم کردن گردن رو به شود. بهاحساس می

 (پایین )عالمت لرمیت

 رعشه، عدم تعادل و راه رفتن لرزان 

 اختالل کالمی 

 خستگی مفرط 

 سرگیجه 

 هااختالل در عملکرد مثانه و روده 

 تشخیص بیماری:

زیرا عالئم بسیار متنوع است و میست مشکل ا معموالً اسامتشخیص 

ها مشابه باشد. این بیماری اغلب توسط یک فرایند تواند با سایر بیماری

کند. های عصبی را رد میشود که سایر بیماریحذفی تشخیص داده می

ها بطول بیانجامد. ها یا سالاس ممکن است ماهبنابراین تشخیص ام

بررسی کرده و معاینات عصبی  پزشک پرونده کامل پزشکی بیمار را

، عاطفی و ت ارزیابی روانیهایی جهانجام می دهد و همزمان با آن تست

، عکس العمل های ملکردهای زبانی، قدرت، هماهنگی، تعادلع

 .دهد می انجام بینایی و رفتن راه مختلف،

  ل:اس شامتست هایی جهت تایید تشخیص های ام

  

 کنندهتخریب خودایمنی بیماری یک( اسام) اسکلروزیسمالتیپل بیماری

 آن کنندهایجاد عامل که شدبامی مرکزی عصبی دستگاه در میلین غال 

 ژنتیکی و اپیدمیولوژیکی فراوان مطالعات. است مانده باقی ناشناخته هنوز

دارند.  تاکید اسام بیماری ایجاد در محیط و ژنتیک عامل دو نقش بر

ها بیشتر اس حداقل دو برابر مردان و سفیدپوستها به اماحتمال ابتالی زن

 ماری مزمن قرار دارند.از سایر نژادها در معرض این بی

سالگی در  20-50ازنظر سنی هم احتمال ابتال به این بیماری در محدوده 

باالترین حد قرار دارد. هر چند دالیل اصلی این بیماری اسرارآمیز مانده 

است اما از آنجا که شیوع بیماری در مناطقی از دنیا )مانند کشورهای 

ی(که دور از خط استوا های اروپای شرقاسکاندیناوی و دیگر بخش

اند که کمبود ویتامین دی هستند بیشتر است محققان بر این عقیده

 تواند در بروز این بیماری دخیل باشد.)ویتامین نور آفتاب( می

 انواع ام اس 

 کنندهاس عودکننده فروکشام .1

 ی اولیهروندهاس پیشام .2

 ی ثانویهروندهاس پیشام .3

 ی عودکنندهروندهپیش اسام .۴

 عالیم بیماری:

 حسی یا ضعف در دست و پاها و تنه که معموالً در یک بی

 .آیدطر  بدن به وجود می

 اس )مالتیپل اسکلروزیس(های امدانستنی

 سیده کلثوم حسینی

 مترون بیمارستان
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 منبع:

حیدری  ،نرخشی  ,*عروش نیک ،مکاخکی پهلوان. ها در بیماری مالتیپل اسکلروزیس RNA میکرو.2

 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .م
مرجع کامل بیماریهای . چیست؟ عالیم، علت، تشخیص و درمان (MS)بیماری ام اس .1

 اسکلتی و عضالنی ایران

 آیآرام 

 کآزمون الکتروفیزیولوژی 

 نخاعی )شیر نخاعی، پونکسیون کمری( -آزمایش مایع مغزی 

 آزمایش( های پتانسیل برانگیختهEP) 

 ( توموگرافی انسجام نوریOCT) 

 های خونآزمایش 

)تصویرسژازی تشژدید  MRI اسامهژای تشژخیص ترین راهیکی از اصلی

 مغناطیسی( است. 

 عوامل  طر

 :س را افزایش دهنداتوانند خطر ابتالی شما به امعوامل زیر می

اگژر یکژی از .سابقه فامیلی )5.نژاد؛۴.استعمال دخانیات؛3.جنسیت؛2.سن؛1

، خطژر ابژتالی بژه ایژن باشژندوالدین یا خواهر و برادر شما به ام اس مبژتال 

برخژژی از ) هژژای خژژاصبرخژژی عفونت.6کنژژد(؛ میبیمژژاری افژژزایش پیژژدا 

(؛ شژژودعفژژونی میبژژار، کژه باعژژث مونونوکلوژوز هژا ماننژژد اپشژتینویروس

کننژد وهواهای معتژدل زنژدگی میاس در افرادی که در آبام) وهواآب

هژژای بیماری) هژژای خژژود ایمنژژی خژژاصبرخژژی بیماری(؛ تر اسژژتشژژایع

 (.ها التهاب رودهو یا بیماری 1تیروئیدی، دیابت نوع 

 اس ام بیماری درمان

 ب درمژانترکیژ امژروزه. اسژت نشژده یژداپ اسام بژرای قطعی درمان هنوز

 بردن نهفته به مرحله حتی یا و عالئم کاهش برای فیزیکی درمان و داروئی

پردنیزون  مثل متیل استروئیدی داروهای از استفاده. شودمی توصیه بیماری

 یک دوره در اگر البته هستند مفید بیماری عالئم تخفیف برای پردنیزون و

 بژژه بهبژژود نژژدتوانمی همچنژژین اسژژتروئیدها. شژژوند مصژژر  مژژدت کوتژژاه

 مثل بتژااینترفرون داروها سایر. کنند کمک بیماران این در بینائی اشکاالت

. دهنژد کژاهش بیمژاری را حژاد هژایحملژه تعداد توانندمی هم گالتیامر و

 

 بژه خژود ادرار تخلیژه بژرای اسژت ممکژن مثانژه شدید با مشکالت بیماران

 . کنند پیدا نیاز ادارای نصب لوله

 بنیادی هایسلو  اب اسام درمان

 بژا توانسژته اسژت اسام بیماری برای جدید درمان نوعی گویندمی محققان

 حالژت بژه هاکردن آن ریست سپس و بدن ایمنی دستگاه هایسلول کشتن

. کنژد خژاموش سال مدت سه به مبتالیان از تعدادی در را بیماری این اول،

 بیمژاری پیشژرفت هژاآن نفر در نه اندگرفته را درمان این که نفری ده هر از

 .است شده متوقف

 درمانیشیمی با اسام درمان

 اسژتفاده قژرار مژورد سژرطان انژواع درمژان برای فقط درمانیشیمی تابحال

تهژژژاجمی  روش دهژژدمی نشژژان جدیژژد تحقیقژژات ولژژی اسژژت گرفتژژه

 نیز اسدرمان ام در سرطانی، هایسلول کردن نابود بر عالوه درمانی،شیمی

 تخریژب درمانیبژا شژیمی ایمنژی سیستم ابتدا در روش، این در. تاس موثر

 درمانیشیمی از قبل که بیمار های بنیادیسلول از استفاده با سپس شود،می

 بنیادی هایسلول پیوند روش، این. شودترمیم می مجدداً شده، آوریجمع

 قژادر تیح که اسام به مبتال بیمار چند در درمانی این روش نتایج. دارد نام

 .اسژت شژده گژزارش آمیزموفقیژت نبودند، هم روزمره ساده انجام امور به

 است. بیشتر بررسی و تحقیق نیازمند روش این که معتقدند محققان

 بارداری و اسام

 اسبیماری ام به مبتال زنان باردار شدن باورند این بر هاپزشک به طورکلی،

 بژارداری در طژول دهنژدمی ننشژا تحقیقات. ندارد هاآن برای خطری هیت

 بسژیاری بیماری حقیقت، عالئم در .نیست زیاد اسام بیماری عوارض خطر

 احتمژاالً. اسژت کمتژر دوره بژارداری طول در اسام بیماری به مبتال زنان از

 و کننژدمی سژرکوب را ایمنی ها سیستمپروتوین و هاهورمون باالی سطوح

 بژارداری از پژیش اسژت بهتژر. نددهمی را کاهش جدید حمله یک احتمال

 از بعضژی نبایژد بژارداری دوره طژول در زیژرا مشورت کنژد پزشک با فرد

 پژس از اول هژایماه در ایژن، بژر عژالوه. کژرد را مصژر  اسام داروهای

 کند.می پیدا اس افزایشام بیماری عالئم عود احتمال زایمان

 اسام دورنمای

 اگرچه بیمژاری. دارند طبیعی نسبتاً ندگیز ماس ا بیماری مبتالبه افراد بیشتر

 این اما کند،تر میمشکل را وظایف از بعضی انجام و رفتن راه امکان اسام

 خوشژبختانه،. شژودخطرنژاک نمی و شدید ناتوانی به منجر همواره بیماری

 هایدرمان موثر، داروهای استفاده از با توانندمی اسام بیماری مبتالبه افراد

 از و دهنژد انجژام را خژود هایوشغل هافعالیت کمکی وسایل و توانبخشی

 .ببرند لذت مورد عالقه خود هایفعالیت و خانواده
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 (ع) امیرالمومنین از( س)زهرا حضرت دفاع

 :از عبارتند که است برده بهره مختلفی هایشیوه از والیت حق از دفاع یبرا( س)فاطمه حضرت

 مقاومت هایهسته تشکیل و نیروها بسیج -1

 والیت چون مهمی بسیار موضوع از و اندرفته فرو غفلت خواب در انصار و مهاجر از اعم هامسلمان همه که دیدمی وقتی( س)زهرا حضرت

 هلل تقومژوا ان بواحژدة اعظکم انّما قل» آیه حکم به و تنهایی به. اندگرفته فاصله است بخشیده استحکام آنرا غدیرخم در( ص)خدا رسول که

 زنژی آن خژدا بژه زن نزدیکتژرین: فرمژود( ع)علژی امیرالمژومنین به خطاب اینرو از. گرفت مبارزه و قیام به تصمیم«تتفکرّوا ثم فرادی و مثنی

 بیرون خانه قعر از که کندمی اقتضا ام الهی وظیفه که آمده پیش وضعی اکنون اما باشد خانه قعر در نیست ازنی معاونتش به که زمانی تا است،

 .شوم یادآور تو حقّه والیت و امامت و اسالمی حکومت تشکیل به نسبت را آنان مسوولیت تا بروم وانصار مهاجر هایخانه درب به و آمده

 بژه االغ، طژر  دو در( ع)حسژنین و( ع)علژی همراه به و شدمی االغی بر سوار( س)زهرا حضرت غروب مهنگا ،(ع)امیرالمومنین موافقت با

( ع)علی والیت انتخاب فراموشی و اسالمی حکومت تشکیل از هاآن گرفتن فاصله غفلت( س)زهرا فاطمه. رفتندمی انصار و مهاجر هایخانه

 مگژر «مژوال؟ علژی فهژذا مژوال کنژت مژن: »فرموند که ایدنشنیده را خم غدیر در( ص)خدا خنس مگر: فرمودند و کرده یادآورد هاآن به را

 بژه کژه جژوابی امژا ؟«بعژدی نبی ال انّه اال موسی من هارونبمنزله منّی انت( ع)یاعلی: »فرمودند( ص)خدا رسول تبوک غزوه در که نشنیدید

 از آنچژه امّژا. کژردیممی بیعژت( ع)علژی بژا و دادیممی تو به مثبت جواب قطعاً دیمبو نکرده بیعت ابوبکر با ما اگر که بود این دادند حضرت

 کسب را نفر چهار موافقت فقط توانستند( س)زهرا حضرت طریق این از که است این اندنوشته رابطه این در( س)زهرا حضرت فعالیت نتیجه

 .کنند

 قرآنی و عقلی روشن هایاستدالل با دفاع -2

 راه ایژن از شژاید تژا بود ارث ادعای آن و کرد انتخاب را دومی راه. نیاورد بدست را مطلوب نتیجه اول راه از که هنگامی( س)زهرا حضرت

 بژر باشژد عژاملی شژاید خود این و سازد هویدا و آشکار همگان بر را او طرفداران کذب یا و مجهول خلیفه نادرست چهره و بیسوادی بتواند

 .کنند قیام اینکه  تا مردم فکری رشد و آگاهی

 و کردنژد غصژب را بژود بخشیده دخترش به( ص)پیامبر که فدک، سرزمین ،(س)زهرا حضرت اقتضای محاصره هد  با سقیفه کودتاگران

 بژا ایمناظره طی است ضبط تاریخ در که همانطور( س)زهرا حضرت اما. نمودند جعل حدیث عمومی، افکار فریب و خود عمل توجیه برای

 کژردن پاره با عمر نهایت در و بود ظاهری فریب و تسلیم این ولی. درآورد زانو به را هاآن و داد آنان به ایکوبنده پاسخ هوادارنش و ابوبکر

 .داد را حضرت آن پاسخ بود نوشته خلیفه که اینامه

 حجت االسالم والمسلمین محمد رهبر

 بیمارستان مسئول فرهنگی

 29 .گرددمی حتمی مرگ سبب هاری بیماری به ابتال دانیدمی آیا



 
 

 
 
  

 مردم کردن آگاه و دینی تبلیغات -3

 تزریژق بژا و کنندگانش عیادت از دینی، تبلیغات با تا شمرده غنیمت ار وقت افتادند،  بیماری بستر در وقتی( س)زهرا حضرت

 والیت حق از دفاع و اسالمی حکومت تحقق راستای در و بیایند خود به شاید آنان، مرده وجدان در آگاهی و بیداری داروی

. کردنژد شژروع را منفژی زهمبژار ایشژان حقیقژت در. دادنژدنمی عیژادت و مالقژات اجازة کسی هر روبه این از. نمایند حرکت

 کژه کوشیدندمی آنان ولی اندبوده عمر و ابوبکر نداد، عیادت اجازه و کرد آنان با منفی مبارزه( س)فاطمه حضرت که کسانی

 آمژده بوجژود آنان علیه فدک خالفت، غصب از که را مسمومی تبلیغات گونه هر تا. نمایند عیادتی ،(ص)پیامبر یادگار تنها با

 وسژاطت بژا ولژی. کژردمی مخالفژت سژخت آنژان عیژادت بژا و آگاه آنان توطوه از( س)زهرا حضرت اما. گردانند یخنث بود،

 خژویش درباره( ص)خدا رسول سخنان یادآوری با نیز( س)زهرا حضرت. آمدند( س) فاطمه عیادت به( ع)علی امیرالمومنین

 .رفتند بیرون آنحضرت خانه از سخن این با ها آن و ایددهنمو آزار و اذیت مرا نفر دو شما قسم خدا به: فرمود آنان به

 (س)زهرا حضرت هایگریه -۴

 نمایژد، شژان دینژی مسوولیت متوجه را آنان و کند بیدار را مردم نتوانست شده طی راه سه از وقتی( س)کبری صدیقه حضرت

 حقژه حکومژت نظژام و خژود مظلومیژت بژر گریژه آن و برگزیژد والیت حق از دفاع در را چهارمی راه تعقل و تفکر براساس

 نوح، آدم،: گریستند بسیار که اندکرده ذکر نفری پنج از یکی عنوان به را( س)فاطمه حضرت نام تاریخ در.است بوده اسالمی

 گیزهان ایجاد مردم برای کار این  با ایشان  لذا. است پرسیده را ایشان  گریستن راز کسی کمتر اما(. س)فاطمه و یحیی یعقوب،

 جلب خود سوی به را هااندیشه و ذهن خواستمی وی است؟ ریختن اشک حال در( ص)پیامبر دختر چرا که کردمی سوال و

 گرفتژه نادیژده( ع)امیرالمژومنین حژق آن تبع به و اسالم حق که جهت آن از گریستمی او. سازد حقایق متوجه را آنان و کند

. گژردد تکژرار هژاروز آن خواسژتنمی و بژود ناخشژنود جاهلیت از...  و تاریخ گذشته از که گریستمی این برای. است شده

 و یافتمی بیشتر رنج در را مستضعفان دید، می زوال و فنا به رو سیر، این براساس را بشریّت کاروان که گریستمی این برای

 سژتوه بژه ایشان هایگریه از ستیزان والیت و بوده کاش مبارزه این در حضرت سالح. دیدمی تر غالب و ترقوی را ستمکاران

 والیژت مظلومیت و داده آگاهی اسالمی امت به خود هایگریه با حضرت زیرا. نداشتند را ایشان گریه صدای تحمّل و آمدند

 خالفت غصب ،(ع)علی امیرالمومنین مظلومیت توانمی را( س)زهرا حضرت ریختن اشک فلسفه بنابراین. کردندمی بازگو را

 .برشمرد اسالم جهان تاریک آینده و

 قبر اخفاء به وصیّت و شهادت مرز تا والیت حریم از پاسداری -5

 حکومتشان استقرار ایشان ناپذیری سازش و مناقب و فضائل و( ع)علی وجود که رسیدند نتیجه این به وقتی سقیفه سران

 حادثه این در امّا ببرند مسجد به ابوبکر با بیعت برای زور به را او تا بردند هجوم حضرت آن منزل به بود، نخواهد ممکن

 تا( س)کبری صدیقه و آمد پیش خانه درب زدن آتش و درب پشت در( س)زهرا حضرت خوردن ضرب غمبار و جانگداز

( ع) مومنینامیرال به اما. رسیدند شهادت به زمانی اندک از بعد( س)زهرا حضرت. کرد دفاع والیت حریم از شهادت مرز
 30 .دارند وجود ایران در انسان و حیوان بین انتقال قابل هایبیماری



 
 

 
 

  
 

 

  

 بسم ا... النور، النور

 )ع(الشموس، موال علی بن موسی الرضاالنفوس، شمسبه: انیس 

 رو سیاه، گنهکار از: غالم

 سالم آقای خوبم

گذرد و حال که در صحن و سرایت از آخرین باری که به پابوستان آمدم تاکنون چندسالی می

های زیادی از شما داشتم؛ االن هستم، سر تا پا شوق و شعف دارم. یادم هست دفعه قبل خواسته

روسی، جور شدن زندگی و... ام؛ شغل سپاه، عهایم رسیدهکنم به همه خواستهکه خوب فکر می

 .ممنونم آقای خوبم، ممنون

بن جعفر)ع( قسم، تو را به فرزند عزیزت یا رضا، تو را به پدر بزرگوارت موسی

ات فاطمه معصومه)س( قسم، ضامن من جواداالئمه)ع( قسم، تو را به خواهر گرامی

هد شیرین شهادت را شوید.آقا جان دوست دارم همانند علی اکبر)ع( در جوانی ش

بنوشم و جان ناقابلم را فدای شما اهل بیت کنم. فقط یک خواسته شخصی دیگر دارم؛ 

 .موالی من، بر من منت بگذار و جواز شهادتم را امضا کن

رود ها پرونده اعمال ما میشنبهها و پنجگویند دوشنبهامشب شام دوشنبه است؛ می

تو را به مادرت زهرا)س( قسم، دست صاحبمان ولی عصر)عج(. آقای من، 

ام به همراه جواز ام را با امضای خودت مزین کن. آرزو دارم امشب پروندهنامهشهادت

شهادتم به دست امام زمان)عج( برسد؛ بدون شک با دیدن امضای ضمانت شما، ولی

 .کندعصر)عج( هم امضا می

 

دو روز پیش که با لباس سبز پاسداری به حرمت قدم گذاشتم، چقدر لذت بردم؛ باورم 

ای دانم. موالی من، با ورود به سپاه دریچهها را از کرم و بزرگی شما میشود؛ همه ایننمی

ار شکر خدا را بگویم باز هم کم جدید از زندگی به روی من باز شد؛ اگر روزی هزار ب

صبرانه چشیدم را چشیدم.حال، بیهای دنیوی هر آن چه که باید میاست؛ ارباب من، از لذت

 .مشتاق چشیدن لذتی اخروی هستم، لذتی که نهایتش رضای خداست

 

 گرچه سرتا پا گناهم، رو سیاهم

 ضامنم باش ای رضا

 مانند آهو ده پناهم

 آقای من

 مرا از درگاهت ناامید نکن

 الهی رضاً برضائک

 المعبود سواک

 حججی محسن/بامداد 1:3۴/ رواق داراالجابه /  حرم امام رضا)ع( - 6/5/9۴

 

 31 .باشدمی کم بسیار آسم بیماری در استنشاقی هایاسپری جانبی عوارض 



 
 

 گزار شده دربیمارستان امام هادی )ع( شهرستان دیرهای آموزش همگانی برکالس

 

 

 

 

 های آموزش همگانی که در آینده برگزارخواهد شدکالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل برگزاری پزشک ارائه دهنده ساعت برگزاری تاریخ برگزاری موضوع کنفرانس

 بخش ویژه بیمارستان رستمیدکتر جنت 16 1۴/10/96 اصول صحیح شیردهی آشنایی با

 طریقه صحیح استفاده از اسپری پیشگیری ازآسم و
 بخش ویژه بیمارستان یمیدکتر تعل 10 1۴/10/96

 بخش ویژه بیمارستان پیدکتر گران 16:30 23/10/96 کنترل خشم واسترس

 بخش ویژه بیمارستان دکتر تعلیمی 13 12/11/96 های پیشگیری ازسرطان روده بزرگراه

 بخش ویژه بیمارستان رستمیدکتر جنت 10:30 12/11/96 های پیشگیری ازسرطان دهانه رحمراه

 بخش ویژه بیمارستان رستمیدکتر جنت 16:30 26/11/96 ت شایع بارداریمشکال

 محل برگزاری ارائه دهنده ساعت برگزاری تاریخ برگزاری موضوع کنفرانس

 بخش ویژه  دکتر تعلیمی 11 1۸/12/96 عوارض مصر  دخانیات

 بخش ویژه دکتر اوجی 11:30 19/12/96 افسردگی های مقابله باروش

 بخش ویژه خانم بیژنی 16 2۸/12/96 مضرات شیر خشک و مادر شیر فواید

گانی بیمارستان امام اهدی )ع( شهرستاکالس  ن دریاهی آموزش هم

 32 .شود آغاز عالئم پیدایش از بعد ساعت ۴۸ تا که بود خواهد مؤثر صورتی در درمان



 
 

 

 

 

  
 

های همراه هم بژه یژک امروزه در دنیای تکنولوژی حتی تلفن

تواننژد کارهژایی ماننژد: انژد و مژیپزشک هوشمند تبدیل شده

گیری میزان ضژربان قلژب، میژزان فشژار خژون، محاسژبه اندازه

گروه خونی، محاسبه سالمتی چشم و ... را به صورت دقیژق و 

 تماد انجام دهند. قابل اع

My Pillbox نرم افزار برای یاد آوری زمان مصرف داروها 

یکی از مشژکالت تمژامی افژراد در هنگژام بیمژاری فراموشژی 

استفاده به موقع از داروهای تجویز شده توسط پزشک اسژت. 

 یژادآوری در شژما بژه توانژدمی My Pillbox این نرم افژزار

فی است برای یژک روها کمک کند. فقط کادا مصر  زمان

بار اطالعات و زمان مصر  داروها را وارد نرم افزار کنیژد تژا 

رسژانی های جالب و متنژوع اطژالعبرنامه در زمان مقرر با شیوه

کند. در ضمن برنامه محدودیتی در ثبت داروهژا نژدارد و مژی

بندی اصژلی برنامژه، داروهژا را در گژروهتوانید نسبت به دسته

 نید. های مورد نظر ثبت ک

 
 "سالمت سنجش" افزار نرم

نرم افزار میزان سالمتی روحی و جسمی شما را اندازهاین 

 گرکند. قادر است کارهایی چون: محاسبهگیری می
 

گر شاخص گر شاخص توده بدن، محاسبهگروه خونی، محاسبه

بینی طول قد، آل، پیشگر قد و وزن ایدهچربی بدن، محاسبه

گر وزن ، محاسبه2گر احتمال ریسک ابتال به دیابت نوع محاسبه

 گر وضعیت افسردگی را انجام دهد. بارداری و محاسبه

deDrugs.com Medication Gui های مشاهده اطالعات و ویژگی

 داروها

های با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود، اطالعات و ویژگی

هر دارو را از لحاظ شرایط مصر  و میزان مصر  آن مطلع 

توانید لیستی از داروهای مصرفی خود را ایجاد شوید، همچنین می

ها را با یکدیگر کنید تا از لحاظ تداخل دارویی و مصرفی نیز آن

 بررسی کنید.

Visual Anatomy Free آموزش بصری آناتومی بدن 

توانید به صورت تصویری و به شکل افزار میبا استفاده از این نرم

های مختلف بدن انسان آشنا شوید، گرایانه با آناتومی و بخشواقع

تصویر با کیفیت است که شما را با  5۸برنامه معرفی شده دارای 

 کند. ویژگی اعضای مختلف آشنا می 300

 
 

 
 

 ی برای تلفن همراهافزارهای پزشکمعرفی نرم

 سید امین اهلل حسینی

 ایکارشناس فیزیک هسته

 



 
 

  

 iosگیری کنید برای ا اندازهمیزان ضربان قلب خود ر

تلفن همراه هوشمند شما را به یک  Heart Rateنرم افزار 

 کافی فقط. کندمی دستگاه سنجش میزان ضربان قلب تبدیل

 دهید قرار تانگوشی دوربین جلوی را خود انگشت شما است

 . کند کار به شروع برنامه تا

 iosقدرت بینایی خود را بسنجید برای 

افزار جالب و کاربردی جهت یک نرم Eye Test این برنامه

سنجش قدرت بینایی چشم توسط تلفن همراه هوشمند است. 

های شما اختالالت تواند با سنجش کامل چشماین برنامه می

افزار میهای نرمموجود در آن را گزارش دهد. از ویژگی

 هایکوررنگی تشخیص ابزارهای توان به مواردی چون:

 خطای از جالب تصاویر بینایی، قدرت سنجش مختلف، ابزار

 اشاره...  و خاص بینایی اختالالت تشخیص دید، ابزارهای

 .کرد

 برای اندروید و سیمبین "فارسی سالمت"نرم افزار 

 منطقی و علمی افزار نرم یک "سالمت فارسی"نرم افزار 

 بدنی، توده شاخص محاسبه بدن، چربی درصد محاسبه برای

 چربی درصد محاسبه و ورزش هنگام لبق ضربان محاسبه

 به مراجعه بدون و آن از استفاده با توانیدمی که بدنی است

 .بیاورید دست به را باال در شده ذکر اطالعات تمامی پزشک

WeightCompanion_1.2 نرم افزار کاهش وزن 

اگر قصد دارید که رژیم غذایی بگیرید و وزن خود را 

کنیم. زار کابردی معرفی میافکاهش دهید به شما یک نرم

افزار بر روی گوشی هوشمند خود میشما با نصب این نرم

توانید تغییرات وزن و یا سایز خود را کنترل کنید. اگر گوشی 

را  WeightCompanion_1.2اندروید دارید نرم افزار 

توانید اطالعاتی را از قد و افزار شما میدانلود کنید با این نرم

دور باسژن خود وارد کنید و برنامه پس از آن  ةوزن و انداز

های تحلیل را به گوشی خود بسپارید تا با تجزیه و تحلیل

گرافیکی و متنی شما را در رسیدن به وزن ایده آل کمک 

 کند.

 

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

Doctor on Demand مکالمه با پزشک برای درمان 

ر نیازی به مراجعه حضوری به افزار دیگبا استفاده از این نرم

توانید به صورت مجازی با یک پزشک نیست، بلکه می

پزشک در ارتباط باشید و مشکالت خود را با اون در میان 

 بگذارید، توجه داشته باشید که برنامه معرفی شده برای

 تب، سرفه، آنفوالنزا، سرماخوردگی، همچون مواردی

 .دارد اربردک...  و ادراری هایعفونت ها،آلرژی

WebMD for Android های ارائه اطالعات حیاتی برای کمک

 اولیه

تواند در مواقع اضطراری و حیاتی به شما افزار میاین نرم

کمک کند تا بهترین انتخاب را برای امدادرسانی و استفاده از 

 ایویژه هایقابلیت افزارنرم البته های اولیه داشته باشید.کمک

 و داروها جراحات، و هابیماری الئمع تشخیص برای

 هایلیست اولیه، هایکمک اطالعات درمان، هایشیوه

 قرار شما اختیار در را... و هاقرص مشخصات سالمتی،

 .دهدمی

CPR.Choking انجام عمل احیای تنفسی 

هایی احیای دهد که چگونه و با چه روشبه شما آموزش می

 و واقعی استادان توسط تنفسی را انجام دهید، این برنامه

 یافته توسعه ها،توصیه آخرین اساس بر و مجرب دکترهای

 .است

Baby and Child First Aid     آموزش کمک هاای اولیاه باه

 والدین

این برنامه توسط صلیب سرخ جهانی ارائه شده است، هد  

افزار ارتقا سطح دانش والدین و ایجاد نرم ایناصلی از ارائه 

ها و مشکالت مختلف یی مقابله با بیمارآمادگی الزم برا

 کودکان است.

 
 

 34 .نمایید پرهیز جداً خود دستهای با بینی و دهان چشم، کردن لمس از ایدنشسته را خود دستهای که زمانی تا



 
 

  

 

 رستمیشیدا جنت دکتر   

بیمارستان  زنان و زایمان، پزشکمتخصص 

 ام هادی )ع( دیرام

 

 

 
 سقط جنین چیست؟

هفته بژه پایژان برسژد )یژک  20زمانی که بارداری قبل از 

. کشژژژد(هفتژژه طژژول می ۴0حژژاملگی طبیعژژی حژژدود 

ترین عالئژژم سژژقط، خژژونریزی از واژن و درد یژژا شژژایع

 گرفتگی شکم است.

 تهدید به سقط جنین چیست؟

زمژژانی کژژه زن حاملژژژه، خژژونریزی از واژن دارد ولژژژی 

حژژاملگی او بژژه پایژژان نرسژژیده اسژژت. اغلژژب اوقژژات، 

شود و بژارداری خود متوقف میطور خودبه خونریزی به

گاهی اوقات تهدید بژه یابد؛ ولی به طور طبیعی ادامه می

 سقط جنین منجر خواهد شد.

 ام که منجر به تهدید به سقط جنین شود؟آیا من کاری انجام داده

احتماالً تهدید به سقط مربوط به کژاری کژه شژما انجژام 

اید نیست؛ اغلب اوقات علت سقط جنین ایژن اسژت داده

 کند.که بارداری از ابتدا به طور طبیعی رشد نمی

 د به سقط جنین چیست؟عالئم تهدی

 ..خونریزی از واژن و درد شکم

 شود چیست؟ شرایط دیگری که باعث عالئم مشابه می

حاملگی خارج رحمی )زمانی که بژارداری بژه اشژتباه در 

 جای دیگر از بدن و خارج از رحم قرار گرفته باشد(.

 آیا باید با دکتر یا مامای خود تماس بگیرم؟

جعژه بژه اگر باردار هستید و خونریزی از واژن داریژد و یژا درد شژکم داریژد، مرا

توانژد پزشک یا ماما داشته باشید. خژونریزی و درد در اوایژل بژارداری گژاهی می

 ای از وضعیت اضطراری مثل حاملگی خارج رحمی باشد.نشانه

 آیا به آزمایش نیاز دارم؟

بله. برای بررسی ضربان قلب جنین از روش تصویربرداری به نام سژونوگرافی کژه 

برای نشژان دادن جنژین در بژدن شژما اسژتفاده  از امواج صوتی برای ایجاد تصویر

 شود.می

)یژک هورمژون  HCGگیری پزشک شما ممکن است از آزمایش جهت انژدازه

 حاملگی( از خون استفاده کند که ممکن است چند روز بعد نیز آن را تکرار کند.

 شود؟تهدید به سقط چگونه درمان می

ط وجود ندارد. گژاهی پزشژکتان متاسفاده درمان قابل اعتمادی برای تهدید به سق

کند کژه در رختخژواب اسژتراحت کنیژد یژا از نزدیکژی جنسژی به شما توصیه می

 خودداری کنید؛ اما برای پیشگیری از سقط ثابت شده نیستند. 

اگر شما از واژن خونریزی دارید پزشکتان عالئم شما را پیگیری خواهد کژرد. در 

یابد یا حاملگی به طور طبیعی ادامه می شود واین پیگیری یا خونریزی متوقف می

دهد و پزشکتان در مژورد آنچژه بعژداً انجژام دهیژد بژا شژما صژحبت سقط رخ می

 خواهد کرد.

 

تهدید 

 به

 سقط جنین

 پرسش 

 و 

 پاسخ

 35 .است بیشتر نارس نوزاد تولد و زاییمرده احتمال کشندمی سیگار بارداری دوران در که مادرانی در



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

گام ااقمت رد بیمارستان 8 بیمار هن م ساده ربای حفظ ایمنی   اقدا

 36 .کنید مصر  ماهی خوراک وعده 2 حداقل هفته در



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

   

   

 اهی گردشگری شهرستان دریجاذهب

 37 شودمی جهان در مرگ میلیون دو زا بیش وقوع باعث ساالنه تحرکی کم



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 شارع زبرگ دری
 سید بهمنیار حسینی )مفتون(

هجژری قمژری/  1315اکبژر، زادة بهمیار=بهمنیار( فرزنژد سژید علی-آبهمیار )آ=آغا=سید

سال زیست و بعد از فژوت،  65خورشید، متخلص به مفتون، در بردخون به دنیا آمد.  12۷6

ن کورک به امانت گذاشژته شژد و سژپس بژه کشژور عژراق جسد او چند سالی در گورستا

 جا به خاک سپرده شد.منتقل و در وادی السالم آن

 
ترین آثار مفتون، همان مجموعه کوچک اشعار اوست به نام هدیه العشاق که شامل دوبیتی، رباعی، غزل، مثنوی و تعداد کمی قصیده مهم

 های شیرین و عاشقانه اوست.اما شهرت عمده او در خطه جنوب به واسط  دوبیتی شمسی تالیف نموده؛ 132۷است؛ که آن را در سال 

 ساقی بیا اندر ربم لبرزی می کن سارغم 

گار مهربان  کامشب فتاده رب سرم شور ن

 می ده هک ات مستم کند از نیستی هستم کند

 از عشق پابستم کند زآن نشئه گردم اتزه جان

 موی او ام چونپیرم ز هجر روی او، آشفته

 رب هیبت اربوی او شد اقمت تیرم امکن

گاهن  امام رد عشق او دیواهناز خویشتن بی

 ام ات رد تنم باشد روانسان رپواهنرپواهن

 گرشورش مرا باشد هب سر نورش هب عالم جلوه

 انید ولی اندر نظر رویش هب چشم مردمان

 مفتون کجا و بندگی با حال سرافکندگی

 بانباشد هب راحت دیدهبا یک جهان شرمندگی 

 38 .شودمی تامین راحتی به بدن نیاز مورد ید میزان یددار نمک متعادل مصر  با
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