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 فهرست

 دست اندرکاران فصل نامه  

 سرمقاله 

 یادی از شاعر بزرگ موالنا  

 چهارشنبه شادی 

 مراسم صبحانه کاری در مرکزبرگزاری  

 شهرداری از بخش ها 12نطقه بازدید کارکنان م 

 کاردرمانی پرسنل از تقدیر  

 تقدیر از همکاران مددکاری مرکز در روز مددکاری 

 تقدیر از مهندسین مرکز در روز مهندس 

 خواجه نصرالدین طوسی 

ترم کمیسیون بهداشت و درمان بازدید اعضای مح 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  و هیئت رئیسه مجلس

 کیه؟ تولد امروز 

 .. فرزند تولد ازدواج، مراسم جهت همکار به تبریک 

 خوش آمدگویی به همکاران جدید الورود  

  پرستار و گارد کمک همکاران به آمدگویی خوش 

  مرکز در جدید طرح یک اجرای 

  فجر دهه ویژه و تقدیر ورزشی مسابقات برگزاری 

 مرکز در فارماکولوژی آموزشی  کالس برگزاری 

 برگزاری مسابقات علمی واحد پرستاری 

 دفترپرستاری در پرستار هفته جشن 

 بستری های بخش در پرستار هفته جشن 

  پرستاری مدیریت از تقدیر مراسم 

  پرستاری کادر ویژه پرستاری مسابقات برگزاری 

 پرستاری های نوشته دل و ها خاطره 

 شاعرانه 

 بازنشسته همکارانتعدادی  از کنیم یادی 

  و بخش ها در مرکز جشن شب یلدا 

 خبر اندوه از دست دادن همکارگرامی 

 فعالیت های بسیج مرکز 

 زنان بخش در اعتیاد بستری بیمار  اتاق اختصاص 

 باربخشی در مرکز در دی ماهتبازدید ادواری اع 

با پرسنل  اجرایی معاون اندیشی هم جلسات 

 خدمات

پرسنل با  اجرایی معاون اندیشی هم جلسات  

 انتظامات

 

  کارکنان از  12 منطقه تقدیرشهرداری 

 روزانه ورزش درباره واقعیت 21 

 دارویک نوع معرفی  

 21-کووید های واکسن درباره مهمی نکات 

  دعوت به همکاری 

سپيد ياس انهم فصل اندرکاران دست  

نيا طالب زرها: رپستاری  فرهنگی کمیته رئیس  

مغرور مژگان: رپستاری  فرهنگی کمیته دبیر  

 فهیمه رنجیر، ملیحه معصومی، فریبا صباغیه، پورسمائی،محمدرضا کشاورز،رضا دکتر

،سمیرا زرها اوالزداده، رداتج،زینب شجیعی،مژده زرها ، شعبانی  استواری

مهری احمد سلیمی،  

 طالب زرها خانم سرکار رپستاری  دفتر محترم مدرییت اهی حمایت و ازهمراهی

.داریم را  قدردانی و تشکر نهایت  بی نيا  

اریان روانپزشکی مرکز رپستاری  فرهنگی کمیته  
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مقاهل سر  

رم كن  بيدا

  ممی ررداندرب خوابی هك مرا ربده

كانم بده  اين شب دنباهل دار  ت

 دارد چشمهایم را هب هم می دوزد

 و رد پای فراموشی

 سلول اهی مغزم را خط خطی می كند

 اتريكي چراغ اه را روشن كن

 جوره شبیه لكه ی

 پخش میشود روی حافظه ام

یم كن  می رتسم، صدا

 !ربممی ررداند...خوابی هك مرا ربده

 کارشناس رپستاری  -زرها استواری 

 

 با يادی از شارع زبرگ موالان

 ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

 رب شاخ و ربگ از ردد دل بنگر نشان بنگر نشان

 ای باغبان هین گوش كن انهل ردختان نوش كن

 نوهح كنان از ره طرف صد بی زبان صد بی زبان

 رهرز نباشد بی سبب رريان دو چشم و خشک لب

 نبود کسی بی  ردد دل رخ زعفران رخ زعفران

 حاصل ردآمد زاغ غم رد باغ و می کوبد قدم

 رپسان هب افسوس و ستم کو گلستان کو گلستان

 کو سوسن و کو نسترن کو سرو و الهل و ياسمن

 کو سبزپوشان چمن کو ارغوان کو ارغوان
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 چهار شنبه شادی
برآن شدیم که در کنارمددجویان مرکز چهارشنبه های 

 متفاوت، مفرح و به یادماندنی را برگزار کنیم.

برنامه های تدوین شده با هدایت پرستارخوش آمدگو و 

با مشارکت واحدهای دیگر مرکز مسئول مددکاری  

آمدگویی و آرزوی بهبودی گفتن دکلمه کوتاه خوش 

 دقیقه ۵برای بیماران بستری با پیچ مرکز به مدت 

پذیرایی از بیماران با همراهی واحد خیریه مرکز 

 ودفتر پرستاری

جرای مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و اهداء ا

 جوایز به آنها

اجرای موسیقی زنده، تئاتر و دعوت از گروه های 

 ریخارج از مرکز با همراهی شهردا

برگزاری کالس های آموزشی مفید برای بیماران با 

 موضوع از قبل تعیین شده بعد از نظرسنجی از آنها

دعوت به عیادت بیماران از اساتید و مسئولین و 

 انتخاب بخش مورد نظر در همان روز

 اهداء گل به بیماران

دریافت پیشنهادات همکاران و ارزیابی آنها و سپس 

 چهارشنبه های ماه مورد نظراجرا در یکی از 
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 تشکر از حضور گرم و صمیمانه و تقدیر  

 12مهمان های گرامی شهرداری منطقه 

 

خانم ترنم نجاتی مسئول فرهنگی سرای محله فرهنگیان 

 آزادی

 خانم تندیس نجاتی مدیر محله فرهنگیان آزادی

 خانم بزرگی مسئول سالمت محله دانشگاه تهران

 مسئول سالمت فرهنگیان آزادی خانم عباسی

 خانم بابایی گروه موزیک آوا جهت اجرای برنامه ورزشی

 خانم کریمی مدیر محله دانشگاه تهران و

 موسس مرکز نیکوکاری یاس مهربانی

 12مهندس فاتحی رییس اداره اجتماعی ناحیه دو منطقه 

 12دکتر نظام آبادی رییس بسیج منطقه 

 ناحیه دوآقای صابری کارشناس فرهنگی 

مراسم چهارشنبه شادی جهت بیماران به همراه 

پخش و اجرای موسیقی ورزشی و اجرای مسابقات 

ورزشی و فرهنگی و اهدای جوایز به مددجویان 

 د.ذیرایی با شیرینی و میوه برگزارشمرکز و پ
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0011ربرزاری صبحاهن کاری رد مهر ماه سال   

آنها هستيد ادنتف، شما خالق اه اتفاق ممی فرصت  

صبح  21 تا  ۸ ساعت  2۰11مهر سال  1۲در روز دوشنبه 

به منظورمعرفی  ماه ربیع االول   مصادف با شروع

تقدیر و تشکر از همکاران بازنشسته، برندگان   و

و   مسابقات، همکاران نمونه شش ماهه دوم سال گذشته

در محوطه مرکز مراسم صبحانه  همکاران نمونه بسیج 

رشد.پس از تقدیر از همکاران بازنشسته و برگزا کاری

از   نفر 21  به  نمونه مرکز با اهدا تقدیرنامه و کارت هدیه

.      شد به قید قرعه کارت هدیه اهداء  شرکت کنندگان   

 

 

 

 

 

  اگه یکی هست که به فکر خوشحال کردنته

 و اینکه یه لبخند حتی شده کوچیک

روی لبت بیاره   

ایــن یعنــــی 

   خوشــبختــــــی

... به همیـــــن سادگــــــی  
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شهرداری از بخش اهی بستری  10بازديد کاركنان منطقه   

پیرو پیشنهاد دکتر کشاورز مدیرعامل محترم مرکز 

با  پرسنل محترم شهرداری از بخش های بستری مرکز

با  12هدف ارتباطات و تعامالت بیشتر شهرداری منطقه 

 1۸ایران در روز چهارشنبه مرکز روانپزشکی 

.                                                            بازدیدکردند مهر  

 

 

 

 

 

 تقدری از رپسنل کارردمانی

به مناسبت روز  2۰11مهر  ۵در روز چهارشنبه مورخ 

کاردرمانی مدیرعامل محترم مرکز جناب آقای دکتر 

کشاورز و دکتر صباغیه معاون محترم اجرایی و همینطور 

جناب آقای ابراهیمی سرپرست محترم اموراداری از این 

ضمن تبریک این روز از پرسنل محترم   واحد بازدید و

             .       تقدیر شد  این واحد با اهدا گل و تقدیرنامه
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 و تقدری از رپسنل مددکاری  روز مددکاری 
والدت حضرت علی )ع( و روز مددکاری  به مناسبت

اجتماعی، جناب آقای دکتر کشاورز مدیر عامل ،جناب 

مدیر پرستاری   معاون اجرایی به همراه آقای پور سمائی

بهمن ۰1این مرکز شنبه   و تعدادی از اعضای هیات علمی

 .این روز را به مددکاران مرکز تبریک گفتند  2۰11

 

 
دکتر کشاورز در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های 

کارکنان این واحد اظهار داشت: مددکاری اجتماعی کار 

بسیار سخت و پرچالشی است. همواره شاهد هستیم که 

مددجویان برای رفع مشکالت خود به واحد مددکاری 

و همکاران دلسوز ما نیز با  بیمارستان مراجعه می کنند

 تمام توان برای رفع مشکالت آنان تالش می کنند. 

 

 

 

همچنین در جذب و همکاری با خیرین سالمت نیز بسیار 

فعال هستند و به همت مددکاران مرکز توانسته ایم به 

 خوبی از کمک خیرین بهره مند شویم.

داوم امیدواریم این فرایند با تالش شما همکاران گرامی ت 

 .داشته باشد

 

 

 
در پایان با اهدای تقدیرنامه و گل از 

 .شد قدردانی   مددکاران زحمات
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  روز مهندس

مصادف با بزرگداشت  2۰11اسفند  ۵روز پنج شنبه 

خواجه نصر الدین طوسی و روز مهندس نام گذاری شده 

است.به همین مناسبت مراسمی با حضور مهندسین مرکز 

اسفند ماه در دفتر  ۷ایران در تاریخ شنبه روانپزشکی 

 ریاست برگزارشد .

انجام  تقدیر و تشکر در این مراسم از زحمات یکایک

 شد. 

 

 
مه و گل از مهندسین مرکز تقدیر همکاران با اهدا تقدیرنا

 شد.                      

 

 

 خواهج نصرالدين طوسی

 

 
 اطالعات فردی

 

 حسن طوسی محمد بن محمد بننام کامل: 

 ... و عشر حادی عقل استادالبشر،: لقب 

 قمری ۵1۷جمادی االول سال  22تاریخ تولد: 

 محل زندگی: نیشابور، قلعه های اسماعیلیان

 قمری ۲۷1ذی الحجه سال  2۸تاریخ وفات : 

 محل دفن: عراق، کاظمین
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شت و ردمان مجلس شورای اسالمی و  بازديد اعضای محترم کمیسیون بهدا

مرکزااگشنه علوم زپشکی اریان از هیئت رئیسه محترم د   

موضوع نحوه تامین بودجه با  2۰11آبان  سال  21در مورخ 

تختخوابی مرکز  ۰11برای تکمیل ساختمان جدید 

روانپزشکی ایران با حضور رییس کمیسیون بهداشت و 

برنامه ریزی درمان مجلس، رییس سازمان مدیریت و 

دانشگاه علوم پزشکی ایران  تاستان تهران و سرپرس

              . بررسی شد

 

   

 

جناب آقای دکتر امیرعباس   در ابتدای این دیدار،

کشاورز اخالقی؛ مدیرعامل مرکز روانپزشکی ایران با 

بیمارستان، دلیل تشریح سابقه تاسیس و فعالیت این 

تختخوابی  ۰11احداث ساختمان جدید بیمارستان 

روانپزشکی را بر طرف کردن بخشی از مشکل کمبود 

پزشکی در استان تهران، رفع مشکالت  های روان تخت

های بسیار قدیمی و فضای  ناشی از سازه و زیرساخت

نامناسب بیمارستان فعلی که اساساً از ابتدا برای کاربری 

نی ساخته نشده و به روز رسانی و تامین زیر بیمارستا

ساخت استاندارد برای ارائه خدمات مناسب و تخصصی 

.                                                                       اعالم کرد  

 

وی در خصوص مشخصات بیمارستان در حال ساخت 

تختخوابی با بیست و شش  ۰11گفت: این بیمارستان 

شود و تمام  طبقه ساخته می هزار متر مساحت در پنج

های الزم برای زیرمجموعه یک مرکز روانپزشکی  بخش

استاندارد از جمله بخش های روانپزشکی کودک و 

نوجوان تا بخش سالمندی و نیز در شاخه های مختلف 

تنی، درمان اعتیاد،  روانپزشکی مثل بیماری روان

درمانی  ثل انواع روانپزشکی م های سرپایی روان سرویس

شناختی  ها، آزمایشات تخصصی و خدمات روان و مشاوره

.                                                      پیش بینی شده است  

 

عالوه بر رشته های  افزود:   جناب آقای دکتر کشاورز

تخصصی روانپزشکی فضای مناسب برای راه اندازی 

های تخصصی پرکاربرد مرتبط  بخش های مربوط به رشته

پزشکی، مثل بخش های داخلی، نورولوژی و  با روان

های پزشکی،  کلینیک تخصصی که تمام رشته پلی

یو جنرال، اتاق عمل سرپایی و همچنین سه مرکز  سی آی

روز  به تحقیقات دیده شده و با ایجاد بخش تصویربرداری 

به  در این مرکز؛ امکان همه نوع کار پژوهشی را که

 .تصویربرداری مغز ارتباط دارد، فراهم خواهیم کرد

دکتر کشاورز تصریح کرد: کار ساخت این بیمارستان سه 

شده و هم اکنون با بیست و هشت  سال قبل شروع 

درصد پیشرفت فیزیکی، از حدود چهارماه پیش متوقف 

              .                                                          شده است 

وی ابراز امیدواری کرد با هم فکری و تالش اعضای حاضر 

در جلسه راه حل عملی برای تامین منابع مالی ساخت و 
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.                                              تجهیز این مرکز پیدا شود  

 

 

سپس دکتر عبد الرضا پازوکی؛ سرپرست دانشگاه علوم 

و  ۵حدود  ست با اشاره اینکه پزشکی ایران در این نش

میلیونی استان تهران تحت  2۰نیم میلیون نفر از جمعیت 

پوشش خدمات این دانشگاه است، گفت: متاسفانه 

تقسیم بودجه بین دانشگاه های علوم پزشکی با این 

 ۵نسبت انجام نمی شود و این در حالی است که از 

 شهرستان تحت پوشش دانشگاه ایران، چهار شهرستان

از فقیر ترین و محروم ترین شهرستان های کشور 

هزار  ۷۸1هستند به عنوان مثال شهرستان بهارستان با 

تخت بستری دارد که معادل یک  211نفر جمعیت فقط 

.                                    دهم متوسط سرانه کشوری است  

پازوکی سپس به کمبود تخت های روانپزشکی و اهمیت  

سالمت جامعه پرداخت و ابراز امیدواری کرد با  آن برای

همکاری مجلس و استانداری تهران، مشکل تامین بودجه 

تختخوابی  ۰11برای تکمیل و تجهیز بیمارستان 

 .روانپزشکی ایران برطرف شود

 

                                         

                                 

ا توجه به جایگاه و ظرفیت اعضا وی این بیمارستان را ب

هیات علمی دانشگاه از نظر آموزشی سرآمد و از نظر 

فرد در  درمانی و پژوهشی برجسته و منحصربه

 .    کشورارزیابی کرد
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دکترحسین علی شهریاری؛ رییس کمیسیون  و در ادامه، 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 

درآمد زا نبودن خدمات روانپزشکی برای مراکز درمانی 

دولتی و نیز کمبود منابع خیرین برای تکمیل و ساخت 

بیمارستان های تخصصی روان پزشکی؛ تنها راه برای 

کز درمانی روانپزشکی تامین بودجه، تشریح اهمیت مرا

در مجلس و قرار دادن آن دراولویت تخصیص منابع مالی 

از سوی دستگاه های اجرایی از جمله سازمان برنامه و 

است.                                                                     بودجه  

         

 

دکتر محمدعلی محسنی بند پی؛ عضو دیگر کمیسیون 

شت و درمان مجلس شورای اسالمی هم، گریزی به بهدا

زیر ساخت های فرسوده درمانی استان تهران زد و گفت: 

بر خالف انتظار، استان تهران به عنوان پایتخت کشور از 

نظر شاخص زیر ساخت های درمانی در وضعیت بدتری 

بسیاری از استان های کشورقرار دارد که  نسبت به 

.                     مجلس است مستلزم توجه ویژه دولت و  

 

 

بعد از آن مسعود شفیعی؛ رییس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان تهران نیز خواستار نگاه ویژه دولت و 

مجلس به بودجه و زیرساخت های بهداشتی و درمانی 

استان تهران شد و افزود: با توجه به اینکه تعداد قابل 

ها برای دریافت خدمات توجهی بیماران سایر استان 

درمانی تخصصی و فوق تخصصی از تخت های بستری 

استان تهران استفاده می کنند، کمک به بهبود زیر 

ساخت های درمانی استان تهران در حقیقت کمک به 

.                                                              همه کشور است  

 

 

از ساختمان در حال ساخت در پایان حاضران در جلسه 

.روانپزشکی ایران بازدید کردند  
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 امروز تولد كیه؟

كاران  پاییزی ميالد تون مبارك هم  

✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ 

 

 انسانها و زمین به درختان میکنند، تکیه اسمان به ابرها

یکدیگر مهربانی به  

 انگار که میکند معجزه چنان دوست یک دلگرمی گاهی

توست کنار زمین در خدا  

شریک، نه علتند را شادی دوستانیکه سایه باد جاودان  

دلیل نه شریکند را غم و  

جان پاییزی مبارک اومدنت  

 

 

 آاقيان و خانم اه

 

مالشاهی معصوهم مشرفی شاپور  طارهی حامد   

فالح  مهدخت باخدا  محسن  ویسی رپيا   

عباسی علی منتعلی حسین  فرزين قنبر   

مارهی المیرا شیری  شیوا   جباری  اکبر   

شاهمرادی مهدی سمیعی افطمه   بازييديان 

رپیشانی رپوين زمانی رضا  سرفراز فضه   

انردی صدراهل  عمرانی زرها   

 

كاران مبارك تون ميالد زمستانی هم  

✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ 
 

رسد می سپیدی نوبت رنگ، همه این از بعد  ... 

مبارک تولدت من زمستانی دوست  

 اه خانم و آاقيان

سلیمی مریم پور کاويان منیره  رداتج مژده  پور زینال ارزو   

تبرزيی ليال کالهت زرها  زاده ولی پويا  امینی محمد   

کاظمی سمیه ردویشيان حبیب  صاربی سامان  كانی مرضیه  پي  

تیموری  اصغر دهشت عباس  حيدری  سارا   پیروزجهان شبنم   

حاتمی مریم كاری  فرشته  ش مرادپور حسین  زاده ارباهیم   

نورانی صمد صادقی خديجه  کردی آذين  مستعد مارال   

مشیری  افطمه اریی امین  عاشوری  رپيوش  باقرژناد فهیمه   

مفردی جواد وحيد شاویسی بابک النگ انهی سلیمانی  
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كاران جهت مراسم تشکر ازدواج ، تولد فرزند و  تبريک هب هم

 و...آنها   بابت زحمات ارزنده
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كاران جديدكاران جديد خوش آمدگویی هب هم  دی عکس از هم  الورود و تعدا

دوستان و همکاران بدون شک حضور پر خیر و برکت 

، برکتی بی و درمانی در این مجموعه آموزشی جدید 

 بدیل از جانب پروردگار متعالی است.

 ضمن گرامیداشت این حضور خجسته

تعالی  سالمتی و توفیقات روزافزون شما را از محضر باری

 خواستاریم.
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كاران کمک رپستار اورژانس  و گارد مرکز  خوش آمدگویی هب هم

 
کوچکترین کوتاهی در مراعات اصول 

 امنیتی گناه بزرگ شناخته می شود.

 )ره(امام خمینی 
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 مرکز رد جديد طرح يک اجرای

 
 مسئول توسط بیماران به آموزش جدید روند طرح اجرای

 در 2۰11 سال ماه آبان اول از بخش هر در بیمار به آموزش

 آگاهی افزایش هدف با ایران روانپزشکی و آموزشی مرکز

 بخشی اثر موثر، ارتباط پرستاران، علمی سطح ارتقای و

 case همراه به بیماران اعتماد جلب افزایش ها، آموزش

reporte  منبع معرفی با همراه مرکز، پرستاری دفتر در 

، الزم به ذکر است که پیشنهاد  توسط سرکار  آموزشی

خانم فریبا معصومی سوپروایزر آموزشی مرکز ارائه شده 

و  و در حال انجام در مرکز با نظارت دفتر پرستاری

 می باشد.مسئول آموزش به بیمار مرکز خانم رنجبر

  پرستاران

 و آگاهی زیر مطالب خصوص در طرح اجرای از قبل ”ضمنا

 :باشد می ذیل شرح به موارد که باشند داشته مطالعه

 درمانی ارتباط و ارتباط -2

 بیماران به آموزش محتوای -1

 روانپزشکی شایع اختالالت-۰

 داروها شناخت-۰

 روانی معاینه-۵

 و جسمی اختالالت در پرستاری های فرایند-۲

 روانپزشکی

 گوردون روش به تحویل مدل -۷

 پرستاری های گایدالین از استفاده-۸

 زندگی های مهارت-1

 آموزشی های حداقل -21

 

 در نیز بیماران به آموزش وظایف شرح و ریزی برنامه

 است گرفته قرار بیمار به آموزش مسئولین دسترس

 

 بیماران به آموزش امر در افزون روز موفقیت آرزوی با

 و آنها اطالعات و آگاهی سطح افزایش و روانپزشکی
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 ربرزاری مسابقات ورزشی وژیه دهه فجر 

 

 

بهمن  11مسابقات ورزشی ویژه ایام دهه فجر در تاریخ 

با هماهنگی واحد فرهنگی مرکز وبا حضور پرسنل  2۰11

رشته ورزشی )دارت ، تنیس روی ۰در سالن کادرمانی در 

 فوتبال دستی ،شطرنج ( برگزار شد .  ،میز

معرفی شدند و طی که نفرات برگزیده در هر رشته 

 .مراسمی از نفرات برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد

 

 

 

 

 

 دارت

 خانم فاتحی، آقای ابراهیمی، آقای جهانگیری

 فوتبال دستی

 آقای پورسمائی، آقای اسفندیاری، آقای نظری

 شطرنج

 آقای قربانی، آقای بهتویی، خانم مغرور

 تنیس رومیزی

 دارابی آقای سیا سیدی، آقای چوبین، آقای
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 مراسم تقدری از ربندگان مسابقات دهه فجر

 
مراسم تقدیر از نفرات برتر مجموعه مسابقات فرهنگی 

در مرکز در  2۰11،ورزشی به مناسبت ایام دهه فجر سال 

در دفتر  21راس ساعت  2۰11بهمن  ۰1  شنبه مورخ  روز

مدیر عامل با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر 

،معاون اجرایی محترم مرکز جناب آقای پور کشاورز 

سمائی ،مدیره محترم پرستاری سرکار خانم طالب نیا 

درمان جناب آقای طاهری و مسئولین   ،مدیر محترم

فرهنگی و روابط عمومی مرکز سرکار خانم شعبانی و 

 . سرکار خانم مغروربرگزار شد
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 رزاری کالس  آموزشی افرماکولوژی رد مرکزرب 

 
آموزشی فارماکولوژی جهت کادر پرستاری از   کالس

مهر راس ساعت  21طرف دانشکده پرستاری در تاریخ 

توسط کیمیا سعیدی دانشجوی ارشد   صبح ۸:۰1

پرستاری در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار شد که از 

دانشکده پرستاری  -سرکار خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی

فریبا معصومی جهت  و سوپروایزر آموزشی مرکز خانم

 .نمائیم هماهنگی ها تقدیر و تشکر می

 

 

 

 ربرزاری مسابقه علمی نیب واحداهی رپستاری 

 

با موضوع تریاژ بین واحدهای پرستاری در  مسابقه علمی

در مرکز برگزار شد که بعد ار ارزیابی  2۰11آذرماه سال 

بخش زنان به صورت گروهی به سواالت پاسخ دادند و با 

هزارتومانی معرفی  ۰11کسب رتبه برتر و دریافت کارت 

                 شدند.                                                              
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 جشن هفته رپستار رد دفتررپستاری 

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و  

درستکاری ،بهترین لحظات عمر خود را در سنگر خدمت 

به مردم میگذرانند و در جهت اهداف سازمانی خالصانه از 

هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و با توکل به ایزد منان در 

همکاران در ارتقاء کیفی و کمی مجموعه تالش  کنار سایر

می کنند. لذا به درخواست مدیریت محترم پرستاری به 

پاس خدمات و زحمات شما در این مجموعه و تالش های 

بی دریغ تان در پیشبرد اهداف متعالی سازمان مراتب 

ز با در ج در پرونده عزی همکار تقدیر و تشکر از شما

مرا تقدیم میداری پرسنلی امید است با استعانت از درگاه .

.                   الهی به موفقیـت های روزافزون دست یابید  
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 نصب بنر هفته رپستار رد ورودی مرکز 

 

 رپستار رد بخش اهی بستری جشن هفته 

 

 

 

 روز اترخی عنوان

؛ بصیرت حرهف ای تجديد میثاق با امام و  رپستاری

 رهبری 
11/9/1400  چهارشنبه 

11/9/1400 حقوق مردم، رپستاری جامعه نگر  جنپ شنبه 

فع سالمت ی مدا 19/9/1400 جهاد، معنویت، شهدا  جمعه 

؛ کرامت حرهف ای رپستاری  00/9/1400  شنبه 

، مسوولین 01/9/1400 مردم، رپستاری  يکشنبه 

؛ يک قرن خدمات علمی 00/9/1400 رپستاری  دوشنبه 

؛ تندرستی و نشاط اجتماعی 02/9/1400 رپستاری  هس شنبه 
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توسط سررپستاران و سورپوازيران اسم تقدری از مدرییت رپستاری مر  

ترف اندیشه و تالش خدمتگزاران صديق،   چیه گاه از ياد نخواهد   

پرستاری محترم مدیریت  نیا طالب زهرا  خانم سرکار  

 در  سرپرستاران و سوپروایزران ما  است شایسته بسی

 ویژه  شناسی حق و قدردانی مراتب ، ی روز چنین

 بخش الهام و الگو ما همه برای که جهت این از را  خودمان

 ترین حامی شما داریم، ابراز عالی سرکار خدمت اید بوده

 دلیل شما و ایم داشته تاکنون که هستید پرستاری مدیر

 وارادت سرشارازاخالص باقلبی. هستید ما تیم درخشش

 حضورسازنده پیشکش سپاس لوح این افتخار کمال ودر

 انگیزاین بذردل اینکه به امید با. شود شمامی وثمربخش

  سازمان  عالی پیشبرداهداف موجبات وهمکاری همدلی

 ،کسب روزافزون توفیق متعال خداوند از. سازد فراهم را

 .خواستاریم را شما پایداری و سالمت و موفقیت

 

  

 

 



24 
 

 مرکز وژیه کارد رپستاری هب مناسبت هفته رپستارربرزاری مسابقات رپستاری رد 

برگزاری " هفته پرستار " با عنایت به فرا رسیدن

ویژه کادر  "مسابقات علمی، هنری، ورزشی که

د. یگرد در مرکز برگزارمی  باشد، " پرستاری 

آثار علمی، فرهنگی، هنری خود   همکاران محترم

بهترین " نویسی ارسال دل نوشته، شعر و خاطره

 32را تا روز سه شنبه  "عکس سلفی پرستاران

و  د.اعالم کردن واحد فرهنگیبه  0011آذرماه 

پایان روز هفته پرستار اسامی برندگان اعالم شد. 

بهترین تعریف از  "مسابقه علمی با موضوع 

به دو زبان  "ن روانپرستارو وظایف روانپرستارا

و مسابقه تریاژ بین بخش ها نیز  فارسی و انگلیسی

والیبال و انتخاب بهترین  مسابقه "برگزار شد.ضمنا

 .به حد نصاب نرسید و برگزار نشدچون تیم 
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      شرکت کنندگان در مسابقه هفته پرستار اسامی

 1۰/1/2۰11تا  2۷/1/2۰11از تاریخ 

 عکس سلفی

 شیما خمسهخانم -2

 خانم سمیرا سلیمی-1

 خانم زهرا شجیعی-۰

 خانم فهیمه دوستدار-۰

 فرشته شکاری-۵

 زهرا عمرانی-۲

 مژگان مغرور-۷

 فریبا معصومی-۸

 مهدی شاهمرادی-1

 

 خاطره نویسی

 مژگان مغرور-2

 ملیحه رنجبر-1

 زهرا شجیعی-۰

 زینب اوالدزاده-۰

 

 شعر

 خانم مژده دورتاج-2

 آقای مهدی قاسمی-1

 زلیخا صادقی-۰

 زهرا استواری-۰

 بهترین جمله در رابطه با روانپرستاری

 فرشته حق جو-2

 سمیرا سلیمی-1

 زهرا عمرانی-۰

 کلیپ

 زینب اوالدزاده-2

 فهیمه دوستدار-1

 نوشته دل

 سمیرا سلیمی-2

 مریم حاتمی-1

 تریاژ

 بخش زنان-1

 بخش مهر -1

 فرشته قاسمی-۰

 مژگان مغرور-۰

 ملیحه رنجبر -۵

 

 

 ربندگان مسابقه هفته رپستار

 بخش زنان برنده مسابقه علمی تریاژ

 نفر برندگان خاطره، دلنوشته، کلیپ و... 6

خانم ها مژده درتاج، ملیحه رنجبر، سمیراسلیمی، 

 زینب اوالدزاده، زهرا استواری،زهرا شجیعی
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 خاطره اه و دل نوشته اهی رپستاری 

همزمان داستانک اضطراب شروع کرونا ( 1

 با استرس گم شدن طالهای مادرم

مادرم از شهرستان  جهت  0231در بهمن ماه سال 

رفتن به عروسی اقوام با چند تا سکه تمام بهار 

آزادی برای کادو وطالهای خودش بعد از سه سال 

به منزل من آمده بود که از شانس بد من ورودی 

درب سرویس بهداشتی که یک سرامیک لیز 

ت زمین خورد وشکستگی دوبل ساق ولغزنده  داش

مادرم را به بیمارستان  001پا شد که با آمبوالنس 

بردیم در بیمارستان طالها وسکه ها ی مادرم را به 

 من دادند بعد ایشان را به  اطاق عمل بردند.

همان شب برادرم جهت انجام کارهای مادرم به 

تهران آمد وماشینش را جلوی درب خانه ما پارک 

شانس بد من دزد ماشین برادرم را کال خالی که از 

کرد  ومن ترسیدم طالها را به خانه ببرم، گفتم شاید 

دزد طالهای مادرم را هم ببرد من هم طالهای 

مادرم را به یک کمد در بیمارستان خودمان داشتم 

بردم که درب کمد قفل می شد، از آنجا که من 

ارانم خیلی نگران مادرم بودم فراموش کردم به همک

بگم که در این کمد طال هست وخودم هم فراموش 

 کردم. 

من  0231اسفند سال  0از قضا من  درروز یکشنبه  

مرخصی بودم وروز شنبه اعالم کرده بودند که 

کرونا آمده همه پرسنل وپزشکان ورزیدنت ها 

وحشت زده به دنبال دستکش ومحلول دست بودند 

دستکش من در که چند تا محلول دست ویه بسته 

همان کمد داشتم خالصه درب کمد را شکسته 

بودند جهت برداشت محلول ها واون نایلونی که 

طال ها داخلش بود جلوی کمد افتاده بود وقتی به 

من زنگ زدند که کمد را شکستند یک دفعه یادم 

آمد طال ها اونجاست طالیی که مال خودم نبود 

 نداشتم وتوان خرید مجدد وبرگرداندن آن را هم

خالصه اضطراب زیادی کشیدم تا باالخره امدم  

 وطالها را بردم وسپس تحویل مادرم دادم.

 ملیحه رنجبر سوپروایزر کنترل عفونت 
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 کردن کار ساله 1۱ و دل نوشته خاطره(2

صفحه یک در پرستاری شغل در  

  زینب کبری ) س( حضرت والدت

کمبار پرستار روز و

 
 پرستاری هفته آستانه در 0011 سال ماه آذر اکنون

                                                         داریم. قرار

 مرکز استخدام وقتی 0210 سال ماه اسفند

 سال 32 شدم تهران شهر در ایران روانپزشکی

 خود پرستاری طرح ساله 3 دوره تازگی به. داشتم

 پایان به آمل( ع) علی امام بیمارستان اورژانس در را

 بودم.                                                       رسانده

 خانم زنان بخش سرپرستار با استخدامی روز اولین

 بعد، یکسال که شدم آشنا دوستان دیگر و نیا طالب

 از بعد آمد، دنیا به فرزندم 0211 سال ماه اسفند در

 پرستاری مدیر نیا طالب خانم مرخصی، از برگشت

 سرپرستار ایشان پیشنهاد به من و بودند شده مرکز

 .                         شدم روانپزشکی اورژانس بخش

 شد... شروع اینجا از من های خاطره اما و

 شده فرسا طاقت برایم روانپزشکی بیماران با کار

 بود..

 هم الله بیمارستان اورژانس در ها سال همان در

 روان بیمار با کردن کار تفاوت کردم، کار به شروع

 مرکز از من بیشتر دوری باعث جسم بیمار و

 جایگاه از استعفاء به تصمیم که شد روانپزشکی

 گرفتم.                                            سرپرستاری

 بود ها سال همان در ام مالی مشکالت رفع جهت

 کار به شروع هم میالد بیمارستان اورژانس در که

 کردم.

 مشکالت کردم، می کار بیمارستان همزمان تا سه

 شرایط فرزند، از دوری طوالنی های تایم مالی،

 شبانه مفرط های خستگی فرزند، از مراقبت سخت

 که بود شده طوری…هم، سر پشت های شیفت و

 هم را اطرافیان بلکه کردم می اذیت را خودم تنها نه

 جواب حتی نداشتم حوصله و بودم کرده کالفه

 بدهم. را آنها سالم

 آنها شاید و کردند می قضاوت مرا که بسیار چه

 دانستند... نمی

 بودم... بزرگ سقوط یک منتظر همیشه

 پرستار عنوان به من 0231 سال اربعین در اینکه تا

 نجف و کربال به احمر هالل گروه با حج سازمان

 از بعد که شدم بیمار سخت آنجا در. شدم اعزام

 و شدم بستری بیمارستان در عراق، از برگشت

 رفتم. استعالجی ماه شش حدود

 چیز همه دیگر که رفت می پیش سمتی به شرایط

 پیدا دنبال به و بود شده تحمل قابل غیر من برای

 وضعیت این از شدن خالص برای حلی راه کردن

 بودم. شده

 را خود نهایی تصمیم بهبودی، از بعد 0231 سال در

 بودم گرفته ایران روانپزشکی مرکز از استعفاء برای
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 عالقه عدم پرستاری مدیر به را خود استعفاء علت و

 در انگیزه نداشتن و روان بیمار با کردن کار

 هرگز را ایشان جمله. کردم اعالم روانپزشکی

 گفتند:  که کنم نمی فراموش

 و "بارد می بندگان همه سر بر رحمت باران "

 نمی قائل تبعیض بندگانش بین هرگز خداوند"

 "شود.

 تغییر به تصمیم ، ایشان با کردن صحبت از بعد

 ولکام طرح0231 سال ماه دی در و گرفتم نگرش

 خوش و بازدید جهت روانپزشکی در را نرس

 پیگیری مرکز، جدیدالورد بیماران به آمدگویی

 اجرا را روان بیماران بیشتر شناخت و آنها مشکالت

 امور پیگیری مسئول جایگاه در سپس. کردیم

 خدمت، گیرنده حقوق مسئول شکایات، و بیماران

 فرهنگی دبیرکمیته و مرکز فرهنگی کمیته دبیر

 از دفاع و اداری صیانت کمیته دبیر پرستاری،

 آن در سوپروایزری های شیفت و مردم حقوق

                                      کردم.                                                                                    وظیفه انجام مرکز

 برایم روانپزشکی بیماران با کردن کار روز به ...روز

 در هایم ایده یک به یک اجرای شد؛ می تر جذاب

 مسئولین، و مترون های حمایت با کار محل

 کردن برطرف در همکارانم تالش و همراهی

 تغییر و کار به تر عاشق مرا بیماران مشکالت

 کرد. می مثبت سمت به نگرشم

 الله بیمارستان شیفت شب 01 حدود اینکه وجود با

 روانپزشکی مرکز صبح روز هر تقریبا و رفتم می

 ناپذیر خستگی ولی بودم، خدمت به مشغول هم

 می آسان را کار عشق“ که جمله این به و بودم شده

 بودم. آورده ایمان ”کند

 الله بیمارستان از 0011 سال خردادماه در خالصه

 خدمت راه در بیشتری انرژی با تا دادم استفعاء هم

 بردارم. قدم روانپزشکی بیماران به

 مدیر های حمایت توسط که درونی انگیزه

 به مرا توانست بود، شده ایجاد من در پرستاری

 که طوری به برساند، نهایت بی و ابدی آرامش

 کار از بردن لذت جامعه، و دیگران به خدمت

 می بیشتر را ام زندگی برکت روز به روز کردن،

 نهایت بی عشق با و ناپذیر خستگی را امروز و کرد

 بیماران رسانی خدمت به عزیزم دوستان کنار در

 .نمایم می وظیفه انجام روانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاریکارشناس -مژگان مغرور  

 

 

 این از بهتر دعایی کنمت چه

 از پر قلبی را پرستاران خدایا

 که نور از پر آرامش،چشمانی

 جسمی ببیند، را ها بهترین

 قدرت، از پر دستانی سالم،

 را ایمانش هیچگاه که روحی

 شغلی و ندهد دست از خدا به

 خدمت راه در انگیزه از پر

 بفرما عطا بیماران به رسانی
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 پاییز کرونا خاطره(3

 روز پرستار بر تمامی سبز باوران مبارک

 

 

سر مان گرم زندگی هایمان بود و روزها و ماهها و 

فصل ها طبق قرار همیشگی خود می آمدند و می 

رفتند ...سال می رفت که تمام شود ،زمستان برود و 

قرار بود عید بشود ...ولی نشد .زمین راهِ .بهار بیاید 

رفته اش را برگشت و دوباره به پاییز رسید ،دوباره 

پاییز شد ولی این پاییز بر خالف تمامی پاییز ها نه 

هوایش دو نفره بود و نه باران های دلچسب داشت 

بلکه برعکس، همه را از هم جدا می کرد آدم هایی 

که تا دیروز همدیگر را با مهر در آغوش می 

و جدا،اگر پرستار  گرفتند حاال باید دور می ماندند

و پزشک هم بودی که کارت سخت تر بود و این 

پاییز را باید تنها تر قدم می زدی ولی همین تنهایی 

با تمامی سختی هایش هم دلخواه بود هم شیرین 

چون باور کرده بودیم سختی این دوری به حفظ 

 .جان عزیزانمان می ارزد

 

 

 
یک قبل تر خبری آمده بود که در سرزمینی دور 

بیماری آمده ولی ما خیال می کردیم چونان 

سرزمینش از ما دور است ولی نبود ،خیالمان واهی 

 .بود و باطل

 

 
سه نفر مبتال در ...»ناگهان خبری همه جا پیچید 

.همه، در جا خشکمان زد « ایران مشاهده شده است

.دیگر نه کسی انتظار بهار را داشت و نه کسی 

پاییز شد .پاییزِ برگ ریز  پروای زمستان .به یکباره

ولی این بار برگ ها نبودند که از شاخه ها می 

ریختند ،این آدمیان بودند گرفتارِ خزان .دانه دانه 

...دسته دسته از شاخه های زندگی می ریختند و 

 .اسیرنیستی و مرگ می شدند
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می    کرور   از درخت باورهایمان امید بود که کرور

 .و ها را یکی یکی می چیدریخت و دست پاییز آرز

همه ترسیدیم ...همه ترسیدند ،جایی برای رفتن 

نبود،زمین این مادر همیشه مهربان به فرزندانش 

پشت کرده بود ولی همه به دنبال یک راهی که 

بتوانند از دست این پاییز در امان باشند می گشتند و 

پیدایش نمی کردند .این وسط تکلیف ما روشن بود 

 ندیم و می شدیم باغبان های این باغ باید می ما

خزان زده...خزان به جان ما هم زد ،هر روز خبر 

می   افتادن همکاری از شاخه ی حیات به گوشمان

رسید و وسط ناامیدی و یاس همچنان می ماندیم و 

راهمان را می رفتیم .باید در بین آن همه تاریکی 

شدیم که سوختش جان و روان ما بود  مشعلی می

می ماندیم تا دیگران باورشان را به نور از  ولی

دست ندهند هیچ خبر خوبی راه به گوش ما پیدا 

نمی کرد هر چه بود تاریکی بود و سیاهی...از آن 

پس نه عیدی آمد، نه بهاری رسید و فقط پاییز بود 

که ادامه داشت و حاال انگار مدتی است بوی بهار 

ه می داند می آید ،بوی امید ...بوی رهایی .کسی چ

!شاید روزی عید شد و ما دور هم نشستیم و گذر از 

این زمستان را جشن گرفتیم ولی هیچ کس از یاد 

نخواهد برد اگر در این پاییزی جوانه ای شکفت از 

همان بذرهایی بودند که دستان ما در تاریکی ترس 

 .امیدی بر زمین باورهای خزان زده افشاندند و نا

 

 
حتی این بهار هم دلمان مثل بهارهای قبل خوش 

نخواهد بود چرا که جای خالی آن هایی که پاییز را 

کنارمان بودند ولی به بهار نرسیدند هنوز کاممان را 

این پاییز سایه اش از هر پاییزی .تلخ می کند 

سنگین تر بود و برخی ها تا پایان عمر سنگینی این 

هند کرد سایه را روی زندگی شأن حس خوا

.نوزادانی که وقتی چشم به دنیا گشودند مادر یا 

پدرشان چشم از دنیا بسته بود،آن هایی که عزیزان 

را در گذر از این پاییز جا   و پاره های تنشان

 .گذاشتند و باهم پا به بهار نگذاشتند

 
 

 کارشناس پرستاری -زهرا شجیعی 

 

 

 

 

 

 

که برنده مسابقه زهرا شجیعی تبریک به خانم 

 خاطره نویسی معاونت درمان هم شدند.
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 (دل نوشته پرستاری4

 

 

مواجهه ناگزیر انسان با زمان در حقیقت لحظات 

موعودی هستند که اساس و پایه های زندگی آدمی 

را شکل می دهند. مواجهه نخست در آمدن به 

فصل چونی و چرایی زندگیست همان فصلی که 

انسان چگونه بودن خویش را در پویه ای بی توقف 

معنا میکند و می کوشد تا مفهوم زندگی را به قدر 

خود ارتقا دهد. تردیدی نیست که در این  همت

رهگذر رستگاری از آن کسانی خواهد بود که با 

زمان همراه شوند. در این همراهیست که آدمی 

خوب و زیبا دیدن را می آموزد تا کرامت انسان را 

روزگار اکنون که تار و پود حیات  .پاس دارد

بشری و موجودیت انسان شاید بواسطه زیاده 

ابخردی او مورد تهدید قرار گرفته است خواهی و ن

نجات ابنا بشری تنها به دست کسانی میسر است که 

در همراهی با زمان به طریق جاودانگی در آمده 

اند، همانها که زدودن غبار درد و رنج از چهره 

انسان را پاسخ چون و چرایی زندگی خود دانسته 

 .اند

طالیه داران این نهضت جهانی بی شک سپید 

شان دریادلی هستند که پیروزی اراده آدمی را در پو

 .    جنگ با تقدیر فریاد میزنند

 
 

 روز پرستارمبارک

 

 

 کارشناس پرستاری –سمیرا سلیمی 
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 شارعاهن

 صدای سبز گلشن بودی ای عشق

 .پرستار دل من بودی ای عشق

 
 امید زندگی درسینه هایی

 تو خواهر خوانده ی آیینه هایی

 

 جانم مثل یک حس نجیبیبه 

 تو اصل آیه ی امن یجیبی

 

 به لب هایت گل لبخند جاری است

 همین لبخند خود درمان کاری است

 

 طراوت در نگاهت آشکار است

 وروز تو صدای نو بهار است

 

 به شب بیداری وچشمان خسته

 عالج جان بیماران خسته

 

 غم پیوسته ات را می شناسم

 نگاه خسته ات را می شناسم

 

 ه هر جنگی قرین تر کشی توب

 به هر میدان میان آتشی تو

 

 تو حس لطف بی پایانی ای گل

 به رحمت وارث بارانی ای گل

 

 صدای تو صدای زندگانی است

 ونامت تا قیامت جاودانی است

 کارشناس پرستاری -مژده درتاج 

 شارعاهن

 ام من چاهی را تعلیم کرده

 رسد که به آبی نمی

 !زیبائیِ  ولی چه تاریکی

 سو، از آن

 تاریکیِ زیرِ خاک

 رسد؛ ی من می ست که به چهره چاهی زده

 

 !من آبم، آب

 
 سازد که سکوت کنم نگاهی به آسمان، مجهزم می

 
 آن لحظه که آب،

 کند، به رنگِ خود پرخاش می

 من آنم،

 .ام آن لحظه

 

 کارشناس پرستاری -زهرا استواری
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كار  يادی کنیم از دی هم بازنشسته تعدا  
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لدا رد مرکز ي جشن شب   

 یلدایتان مبارک

 
یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه 

است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن 

                                                               .گرفت

 

 
 

مراسم شب یلدا در راستای گرامیداشت رسم 

دیرین ایرانیان با حضور مدیرعامل و معاون محترم 

اجرایی یمارستان،تعدادی ازپزشکان، پرسنل و 

همراهان بیماران در آخرین روز از فصل پاییز 

این مراسم  در بخش های بستری برگزار شد. 0011

شاد که شامل برپایی همراه با اجرای برنامه های 

وحافظ خوانی پرسنل و  سفره شب یلدا

.                                           برگزارشد بیماران  

 

هدف از برگزاری این برنامه : یلدای مهربانی  

دیرینه است و برماست که مهربانی و شادی را 

تکثیر کنیم و در راستای ایجاد نشاط و انگیزه و نیز 

،بسته های  به پاس بزرگداشت این سنت کهن
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مخصوص شب یلدا که توسط انجمن خیریه مرکز 

جهت  3ناحیه 30و با همکاری شهرداری منطقه 

بیماران با در نظر گرفتن دوری بیماران و کارکنان 

عزیز و متعهد این مرکز از خانواده هایشان، تهیه و 

                                              د. تدارک دیده ش

                                          

 
بیماران همراه  این برنامه با استقبال پرشور پرسنل و

                                                                  بود.

در این  30از طرف شهرداری منطقه افراد زیر  

.                                           مراسم حضور داشتند  

 

منطقه  3آقای فاتحی رئیس اداره اجتماعی ناحیه  -

30 

 30منطقه  3آقای دارابی کارشناس فرهنگی ناحیه  -

 کریمی مدیر محله دانشگاهخانم  -

 خانم بزرگی مسئول سالمت محله دانشگاه -

 30خانم قشالقی کارشناس سالمت منطقه  -

 30منطقه  3بری کارشناس ناحیه آقای صا -

 خانم باغی خیرشخصی محله دانشگاه -
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 جشن شب يلدا رد بخش اهی بستری 

 

 پاییز ثانیه ثانیه می گذرد،

یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه   

تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب 

 دارد

 عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری
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كارررامی  خبر اندوه از دست دادن هم

 

 

از دست دادن همکار عزیز و گرامی خبر اندوه 

، ما را در غصه جانگداز فرو برد. فریبزر درودی

ل وصف اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قاب

ان تسلیت شنیست. مصیبت وارده به خانواده محترم

.                                                 نمایم عرض می  

 

 جوان نازنین در خاک رفتی

 از این دنیای غم، غمناک رفتی

 زدی آتش به جان دوستداران

 چو گل پاک آمدی و پاک رفتی
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 فعالیت اهی بسیج مرکز

 

 جلسات حلقه اه ی صالحین

جلسات با موضوعات دعاونیایش، عالم برزخ، 

خوش اخالقی، غیبت،انجام واجبات کنترل خشم، 

و و محرمات، کتابخوانی و ... در نمازخانه مرکز 

.                                                   برگزار گردید  

 

 

كاران بسیج مرکز  با  ربرزاری مراسم جشن  یت هم هدا  

 
به مناسبت میالد حضرت رسول  ) ص( و امام جعفر  

بیماران جشن مختصری توسط برای  صادق  ) ع(

          گروه بسیج مرکز با توزیع  شیرینی انجام شد.

 آغاز هفته بسیج

 هفته بسیج گرامی باد

ه آذر هفته بسیج نام گذاری شد 1آبان تا  33از 

است.بسیج فهم درست اتحاد، اراده و اخالص 

مسلمانان است که با ظهور اسالم تولد یافته و در 

  ملت های مسلمان رشد کرده است.                       
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 اختصاص ااتق  بیماران بستری اعتياد   رد بخش زانن

 اعتياد يک بیماری اقبل ردمان است

 
 امروز با رهایی از اعتیاد،

را در دستانم خواهم گذاشتآینده   

 برای رهایی از قفس باید با تمام وجود بال زد

 امروز فرصت شما برای رهایی از زندان ذهن مهیا

  

یکی از اتاق های بخش زنان و اختصاص سه تخت 

بستری به بیماران خانم بستری در مرکز روانپزشکی 

 0011ایران جهت ترک اعتیاد از دی ماه سال 

.                                          مشخص گردیده است  

1400رد دی ماه  ارزيابی ادواری اعتباربخشی مرکز  

 

 

ارزیابی ادواری اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی 

با حضور  0011/01/30روانپزشکی ایران در تاریخ 

ارزیابان ارشد مدیریتی و بالینی برگزار شد و در 

های مختلف  و واحد پایان، پس از بازدید از بخشها

در مورد نقاط مثبت و قابل بهبود در راستای اجرای 

 استانداردهای اعتباربخشی بحث و تبادل نظر گردید
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 جلسات هم اندیشی  معاون اجرایی مرکز با رپسنل خدمات

 
رکز جناب اقای پورسمائی و عاون محترم اجرایی مم

 طی ابراهیمی آقای راداری مرکزامو سرپرست

امور خدماتی   نشستی دوستانه ضوابط و برنامه

 .بیمارستان را تشریح نمودند

 

 

 

 

ضمن تشکر از زحمات   معاون محترم اجرایی مرکز

پرسنل خدمات، نقش و حساسیت کارکنان 

خدماتی را بسیار حیاتی و مهم دانست.در این 

نشست اقدامات مهم و فرآیند های اصلی در 

ردهای بهداشت خصوص رعایت نکات و استاندا

محیطی را که از وظایف پرسنل خدماتی می باشد 

را ذکر و مسائل و مشکالت موجود را مطرح و 

راهکار های پیشنهادی را ارائه نمودند ، همچنین در 

رعایت استاندار های اعتبار بخشی در این   خصوص

حوزه یاد کردند و به رعایت پوشش حرفه ای و 

در پایان ضمن اخالق حرفه ای تاکید نمودند. 

بررسی نقطه نظرات پرسنل خدماتی، نکاتی در 

خصوص کار تیمی و همچنین مسئولیت پذیری و 

کردند.               دقت به رعایت استانداردها عنوان 
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  ااظتنماتجلسات هم اندیشی  معاون اجرایی مرکز با رپسنل 

 
پرسنل انتظامات مرکز با   صمیمانهو جلسه شست ن

معاون محترم اجرایی مرکز جناب آقای پور سمائی 

 .برگزار شد 0011بهمن  3۲، مورخ 

در این نشست کار نیروهای   جناب اقای پور سمائی

و حساس   انتظامات در بیمارستان را بسیار سخت

عنوان کرد و افزود: واحد انتظامات گردانندگان و 

مرکز هستند که در تامین امنیت و  مجریان اصلی 

 .از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند  راری نظمبرق

با تشکر و قدردانی از تالش خالصانه  ایشان

همکاران این حوزه، انتظامات و حراست را خط 

مقدم پاسخگویی به مراجعان دانست و تصریح 

کرد: شما عزیزان انتظامات به عنوان اولین افرادی 

کنید که باید  هستید که با مراجعین ارتباط برقرار می

در عین قاطعیت در اعمال وظیفه برخورد احترام 

آمیز با ارباب رجوع به خصوص مددجویان داشته 

 . باشید

 

 
همچنین وی در خصوص اجرای موارد زیر تاکید 

  :کرد

  رعایت شئونات اداری و آراستگی ظاهری -

نظارت دقیق بر محوطه و گشت زنی به صورت  -

  ساعته 30

رجوع و داشتن رعایت طرح تکرریم ارباب  -

  برخورد مناسب

بازرسی و کنترل وسایل همراه مراجعین با  -

  همکاری پلیس مسقر در مرکز

برگه ورود و خروج همکاران و کاالهای  دریافت -

 مرکز

ارائه گزارش کتبی کلیه مسائل مهم به مقام مافوق  -

  در اسرع وقت

کنترل دقیق ورود و خروج بیمار از بخش های  -

  وطه و درب های خروجیبستری به مح

  پایش مداوم دوربین های مستقر در مرکز -

ضمنا در این نشست همکاران واحد انتظامات نیز 

پیشنهادات و نقطه نظرات خود را با معاون اجرایی 

 .مرکز مطرح کردند
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فعین سالمت    01تقدریشهرداری منطقه  ی مدا از کاركنان رد يادمان شهدا  

 

 03مدافع سالمت در تاریخ مراسم یادمان شهدای 

تهرانسر برگزار  30در شهرداری منطقه  0011بهمن 

در این مراسم ضمن تقدیر از خانواده های  .دش

محترم شهدای مدافع سالمت از مراکزی همچون 

بیمارستان روانپزشکی ایران به عنوان مدافعین 

  .                                               سالمت تقدیر شد

 

 

 واقعیت ردباره ورزش روزاهن 10

 
 

 .ورزش قوای مغزی را تقویت می کند (0

 .جنبش و تکاپو، استرس را از بین می برد (3

 .ورزش به شما انرژی می دهد(2

پیدا کردن کمی وقت برای ورزش چندان هم (0

 .دشوار نیست

 .ورزش به ایجاد رابطه ها کمک می کند (1

 .جلوگیری می کندورزش از بروز بیماری ها (1

 .فیتنس قلبتان را تقویت می کند (۲

 .ورزش اجازه می دهد بیشتر بخورید (1

 ( ورزش کارائیتان را باال می برد.3

 ( کاهش وزن مهمترین هدف نیست.01
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 دارويک نوع    معرفی

 سرترالین به انگلیسی

sertraline

 

 

 ینام های تجار

zoloft –asentra 

 

 

 Cمصرف در بارداری

 

 31دارویی:قرص های خط دار اشکال

 .میلی گرم011و11،

 

 

 طبقه بندی فارماکولوژیک

دارو های ضدافسردگی،مهار کننده ی انتخابی 

 .(*SSRI )بازجذب سروتونین

 

 موارد مصرف

افسردگی ماژور، اختالل وسواس 

، اختالل پانیک، اختالل استرس (**OCD)اجباری

، اختالل ناخوشی پیش (***PTSD)بعد از تروما

،اختالل ترس از حضور  (****PMDD)اعدگیق

                                                       در جمع

  

 مکانیسم اثر

باعث مهار برداشت انتخابی پیش سیناپسی 

سروتونین و به میزان بسیار کمتری نوراپی نفرین و 

دوپامین می گردد.اثر مشخصی روی گیرنده های 

ابا،هیستامینرژیک یا آدرنرژیک،کولینرژیک،گ

 .بنزودیازپینی ندارد

 

 عوارض جانبی

سیستم اعصاب مرکزی:بی خوابی، گیجی،خستگی، 

 آژیتاسیون

 گوارشی:تهوع،اسهال،استفراغ، سوءهاضمه

قلبی عروقی:تپش قلب،ادم،فشار خون، 

 سنکوپ،تاکی کاردی، اتساع عروق

 پوستی:عرق، آلوپسی،درماتیت
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جنسی،کاهش  اندروکرین و متابولیک:کاهش میل

 وزن،دیابت بی مزه،درد شکمی

ادراری تناسلی:اختالل نعوظ،اختالل در انزال،ادرار 

 منقطع

 عصبی عضالنی:ترمور ،هایپرکینزی

 هماتولوژی:هموراژ

 

 

 تداخل دارویی

  ( Xها،لینزولید)ریسکMAOIمتیلن بلو،

 ( D )ریسک)SSRI,لیتیم

داروهای ضدپالکت)آسپرین،کلوپیدوگرل و...( 

 ( C)ریسک

 ( D اتانول)ریسک

 ( Cآنتی کواگوالنت ها)ریسک

ضد تهوع های آنتاگونیست 

 ( Cسروتونین:متوکلوپرامید)ریسک

 ( Cداروهای ضدسایکوز: هالوپریدول )ریسک

 بتابالکرها

کبدی: 2A4القا کننده های قوی آنزیم

 ( Cکاربامازپین،فنی توئین،فوس فنی توئین)ریسک

مولتی ویتامین ها و مواد 

 ( C،فوالت،آهن )ریسکA,D,E,Kمعدنی:ویتامین

 

 

 

*Selective serotonin reuptake 

inhibitors 

Obsessive-compulsive disorder 

*Post traumatic stress disorder 

****Premenstural dysphoria 

disorder 

*Social anxiety disorder 

 

 سوپروایزرآموزشی -تهیه شده: فریبا معصومی
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كات  .هك بايد هب اطالع مردم ربسد 19-مهمی ردباره واکسن اهی کوويد ن

 

 

اطرافمان بسیاری هستند واکسن زدند ولی  

مبتال شدند، بستری و فوت هم گزارش شده. پس 

 چرا واکسن؟

هرچند واکسن ها اثربخشی شان کم شده و  

درصد واکسینه شدن جامعه نرسیدیم.  11هنوز به 

هنوز واکسن ها در کاهش شواهد متعدد داریم 

 .مرگ و بستری بسیار مفیدند. حتما واکسن بزنید

 مبتال به کرونا شدم. آیا میتوانم واکسن بزنم؟ 

از بهبودی تان تا زمان دریافت واکسن  

حداقل یک ماه فاصله نیاز است. کمتر از یک ماه 

 .واکسن نزنید

دوز اول یک واکسن را زدم. دوز دوم  

 یگری بزنم؟میتوانم واکسن د

برای دوز دوم حتما باید همان واکسنی را  

بگیرید که دوز اول زدید. هنوز شواهد کم است و 

در کشورمان تصمیمی برای استفاده واکسن دیگر 

 .برای دوز دوم و سوم نیست

 

داروی بیهوشی/ بی حسی/ مولتی ویتامین و  

یا داروهایی که برای بیماری ام میخورم آیا تداخلی 

 کسن دارد؟با وا

هیچ شواهدی از تداخل موارد باال و واکسن  

ها وجود ندارد. داروهایتان را درست مصرف کنید 

مگر برخی داروها که پزشک مستقر در مرکز 

واکسن یا پزشک شخصی تان تشخیص دهد 

 .تداخل دارند

 

در خانه مان فرد مبتال داریم. من خودم عالئم  

 ندارم. آیا میتوانم واکسن بزنم؟

اگر عالئم ندارید منعی برای واکسن ندارید.  
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اگر مواجهه دارید میتوانید چند روز واکسن را به 

تاخیر بیندازید ببینید عالئم میگیرید یا خیر. تست 

هم میتوانید بدهید ولی برای دریافت واکسن الزاما 

نیاز به تست ندارد. فقط اگر عالئم داشتید بهتر 

 .یر بیندازیداست واکسن را یک ماه به تاخ

 

توانایی انتخاب چند واکسن وجود دارد.  

 کدام واکسن را بزنم؟

در شرایط فعلی کشورمان، هر واکسنی که در 

دسترس بود استفاده کنید مگر مشکل پزشکی 

خاصی داشته باشید که با پزشک محل واکسن 

 .مشورت کنید

دوز اول را در یک مرکز زدم. آیا میتوانم  

 مرکز دیگر دریافت کنم؟دوز دوم را در 

اگر در مرکزی که برای دوز دوم مراجعه  

میکنید، آن واکسن موجود باشد، به شما اجازه 

 .میدهند. ترجیحا همانجا بروید که دوز اول را زدید

آیا برای اثربخشی بهتر واکسن ها، میتوانم  

 فاصله بین دو دوز واکسن را کم یا زیاد کنم؟

شواهد موجود اقدام کنیم. بهتر است براساس  

 0سینوفارم، برکت، پاستوکووک، اسپوتنیک همان 

هفته )براساس  03و یا  0،1هفته است. استرازنکا: 

آنچه روی کارتتان نوشته شده( فاصله بین دو دوز 

است. چند روز کم یا زیاد خیلی نگران کننده 

 .نیست

 

 با دو دوز تا چند وقت ایمنی کافی داریم؟ 

ت میگویند دو الی سه هفته بعد دوز مطالعا 

دوم به حداکثر ایمنی آنهم برای کاهش ریسک 

ماه  1-1مرگ و بستری در اکثر افراد میرسید. بین 

این ایمنی ممکن است ادامه یابد. برخی واکسن ها 

 .ماه هم ذکر شده است 03تا 

واقعیت دارد باید دوز سوم را هم بزنیم؟ نیاز  

 است؟

ین تصمیمی را برای برخی برخی کشورها چن 

 1واکسن ها گرفته اند. خصوصا آنهایی که حداقل 
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ماه از دوز دومشان گذشته یا برای ایمنی زایی بیشتر 

دربرابر دلتا و المبدا. فعال چون نسبت کمی در 

ایران واکسینه شدند تصمیمی برای دوز سوم نیست 

مگر برای کادر سالمت که در مرحله مقدماتی 

 .ا اجراستتصمیم گیری ی

آیا نتیجه تست آنتی بادی بعد دریافت 

 واکسن نشان دهنده مقدار ایمنی زایی است؟

تستهای موجود آنتی بادی لزوما نمیتواند  

ایمنی حاصل از واکسن را در شما نشان دهد و 

ایرادات زیاد دارد. در نتیجه این کار را انجام 

 .ندهید

 

آیا نیاز است بعد/ قبل دریافت واکسن  

 دارویی را قطع یا شروع کنم؟

خیر. داروهایتان را متوقف نکنید. سرخود  

دارویی هم نخورید مگر دارویی که پزشک شما 

 1بگوید. فقط اگر عالئم تب، بدن درد داشتید هر 

 .ساعت یک استامینوفن ساده بخورید

 اپیدمیولوژیست -احمد مهری  

 

 

كاری  هب دعوت هم  

كاری  هب تمایل زعزيانی چنانچه ؛ ماست افتخار موجب  فصل با هم

ممایند اعالم فرهنگی واحد هب دارند را  سپيد ياس فرهنگی انهم  

 را  خود نظرات نقطه و پیشنهادات ، علمی مطالب توانيد می شما" ضمنا

 جمع از پس هك ؛ دهيد اراهئ بخش ره رد فرهنگی شاهخ رابطین هب

 .رردد قيد مطالب آتی اهی انهم فصل رد اتدیی و آوری 

 رابطین شاهخ فرهنگی رد بخش اه

 فرهنگی ینرابط نام بخش

 - اورژانس

 فداکارخانم  مهر

 مشیریخانم  زنان

 فالح کیشخانم  یک مردان

 آقای موسویان دو مردان

 آقای فاطری سه مردان

 

 

                                          


