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سرمقاله

فهرست
سرمقاله

چندی است که آمدن بهار را نظاره گریم  ،فصلی
سرشار از شادی و طراوت و سبزی ،پرندگان بر بام
های سبز درختان به آواز دلخوش کرده اند و
برگهای رقصان با موسیقی ترنم باران ،چشم هر
بیننده ای را خیره نموده اند.

رویکردهای روانشناختی
افسردگی در کمین پرستاران
امروز تولد کیه؟
گفتگو با دوست
معرفی یك طرح
با شاعران

زمین فرش رنگین خود را گسترده تا میزبانی کند
بر هر رهگذر خسته ای که به پا بوس مهربانی
پروردگار آمده است تا بسراید سرود عشق و
شادابی را.

جدوالنه
من یك پرستارم
جدول برنامه فرهنگی شش ماه اول سال1397
نتایج مسابقه فرهنگی

آسمان سخاوتمند تر از همیشه و نسیم با خنکا ی
وجودش ،نوازشگر بی منت این سفره الهی اند.

دعوت به همکاری

شکوفه های رنگا رنگ درختان ،به بوستان تعالی
پا گذاشته اند تا در دانشگاه به میوه شدن ،متعالی
شوند و در دستگاه بزرگ هستی  ،درس معرفت
کردگار بیانوارنند.
به قول سعدی شیرین سخن:

ربگ ردختان سبز رد نظر هوشیار
ره ورقش دفتریست معرفت کردگار
حال در اولین بهار بوستان یاس های سپیدش را
از رنگ پاکی زینب صفتان به عاریت گرفته است
با شما همسفر می شویم.
فاطمه یوسفی-بهار97
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این دوره ارضای بدون چون و چرای تمامی

رويكرد هاي روان شناختي يا نظريههاي شخصيت

نیازهای کودك می باشد.
مرحله دوم  :خودمختاری در مقابل شرم و تردید :
از  18ماهگی تا سه سالگی می باشد .در این
مرحله کودك دوست دارد که خود کارهای خود
را انجام دهد و از واژه های من ،مال من و . . .
استفاده می کند که بایستی به خود مختاری
کودك با حفظ نکات ایمنی کمك کرد.
مرحله سوم  :ابتکار در برابر احساس گناه  :از 3
الی  5سالگی می باشد .کنجکاوی جنسی کودك
در این مرحله شروع شده و کودك به آلت خود
دست می زند .به آلت کودکان دیگر توجه
انواع رویکردهای روان شناختی شامل مواردی

می کند و به طور طبیعی سرکوب می گردد .در

چون رویکردهای انسان گرایی(مازلو و راجرز)،

انتهای دوره و در طول گذر از این مرحله نحوه

رویکردهای رفتارگرایی (واتسون ،پائولوف و

برخورد افراد و برخورد صحیح اطرافیان با

اسکینر) ،رویکردهای شناختی (ژان پیاژه)،

رفتارهای کودك بسیار مهم بوده و نباید کودك

رویکردهای روانکاوی (فروید ،آدلر ،اریکسون و . .

به دلیل این گونه رفتارها تنبیه شود.

).می باشد که در این مطلب به طور خالصه در

مرحله چهارم  :سعی و تالش در مقابل احساس

مورد نظریههای روانکاوی اریکسون صحبت

حقارت  :سن مدرسه .در این مرحله کودك وارد

می کنیم :

مدرسه می شود و در تالش برای انجام موفقیت

مطابق با نظریه اریکسون ،ما درهریك از مراحل

آمیز کارها و تکالیف می باشد .کودك دوست دارد

رشد با یك تکلیف اساسی (چالش) رو به رو

که به مهارتهای بزرگساالن دست یابد پس بسیار

هستیم در صورت حل موفقیت انگیز این چالش

مهم است که در مدارس فعالیتی به کودك ندهیم

سالمت روان ما تضمین خواهد شد و در صورت

که در انجام دادن آن شکست بخورد و احساس

عدم موفقیت دچار آسیب روانی خواهیم شد.

حقارت در شخصیت وی نهادینه شود.
مرحله پنجم  :هویت در مقابل سردرگمی نقش از

مراحل و چالشها به صورت زیر می باشد :

 13سالگی تا  21سالگی را شامل می شود .هویت

مرحله اول  :اعتماد در مقابل بی اعتمادی :از تولد

به معنی این است که شخص بداند که کیست،

تا  18ماهگی می باشد .که مهمترین موضوع در

مقصد وی کجاست و چه نقشهایی در جامعه
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باید داشته باشد .اگر فرد هویت خود را با موفقیت
کسب کند حس وفاداری و تعهد در شخص شکل
می گیرد.
مرحله ششم  :صمیمیت در مقابل انزوا از 21
سالگی تا  40سالگی را شامل می شود .در این
مرحله شخص با کسب هویت در پی ارتباطات
صمیمانه هست که می تواند روابط عاشقانه یا
دوستانه باشد و شخص ازدواجی موفقیت آمیز و
دوستانی متناسب دارد و اگر نتواند این روابط
صمیمانه را برقرار کند موجب انزوا و در خود فرو
رفتن شخص می شود.
مرحله هفتم  :مولد بودن در مقابل بی حاصلی از
 40تا  60سالگی می باشد .در این مرحله فرد از
این که فرزند دارد راهنمای فرزندان خود است و
از اینکه احساس کند برای جامعه مفید است و
چیزی برای خود و فرزندانش به جا گذاشته
خوشحال است و چه خوب است که این احساس
را به والدین خود بدهیم که احساس بی حاصلگی
نداشته باشند.
مرحله هشتم  :احساس کمال در مقابل یأس و
ناامیدی از  60سالگی به بعد می باشد .فرد در
این سن به گذشته خود نگاه مثبت و منفی
زندگی  60ساله ی خود را بررسی می کند .اگر
جنبه ای مثبت آن بیشتر باشد احساس کمال و
در صورتی که جنبه های منفی آن بیشتر باشد
احساس

یاس

و

ناامیدی

میکند

1

.
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در بخشهای ویژه ( ICUو اورژانس و  ). . .در

افسردگي در كمين پرستاران

مقایسه با سایر پرستاران سطوح باالتر از افسردگی

افسردگی یك بیماری ناتوان کننده و یکی از چهار

را تجربه می کنند که این امر به دلیل همان

بیماری شایع در دنیاست که سالمت روانی و

مواجهه متعدد با صحنه های دلخراش و ناراحت

جسمی فرد را تهدید می کند .پرستاران به دلیل

کننده است .پرستاران خانم نسبت به پرستاران

شرایط ویژه محیط کاری خود در معرض

آقا بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.

افسردگی قرار دارند .در نظر بگیرید وقتی یك

در اینجا می خواهیم با آموزش چند راهکار از

شخص یکی از عزیزانش را از دست می دهد

افسردگی ناشی از کار در محیط پر تنش

چقدر ناراحت و متاسف می شود و تا مدتها در

بیمارستان پیشگیری کنیم :

بهت و افسردگی فرو می رود حال پرستار با تمام
وجود از بیمار در حال احتضار که مدت ها در

 .1تغییر نوع نگاه به صحنههای دلخراش  :ما به

بیمارستان بستری است مراقبت می کند همدل و

عنوان پرستار و کسی که در خط مقدم رسیدگی

همدردش می شود و حرفهایش را گوش می دهد

به این گونه صحنهها هستیم باید نوع نگاهمان با

و برای او حرف می زند و در نهایت مرگ بیمارش

اشخاص عادی متفاوت باشد و در عمق فاجعه این

را می بیند.

گونه صحنهها فرو نرویم و در هنگام رو به رو

پرستار در محیط بیمارستان صحنه ای دلخراش و

شدن با صحنههای دلخراش بیمارستان به این

ناراحت کننده ی متعددی از قبیل بیماران

فکر کنیم که وجود ما و سعی و تالش مان برای

بدحال ،بیماران در حال احتضار ،فوت بیماران

حفظ سالمت بیمار و جلوگیری از عمیقتر شدن

تصادفی و  . . .را می بیند .صحنه های دلخراش

فاجعه موثر و مفید خواهد بود.

که بسیاری از افراد حتی توان فکر کردن به آن را

 .2ورزش کردن  :ورزش در ردیف موثرترین

ندارند چه برسد به اینکه به عنوان پرستار با این

راهکارهای پیشگری از افسردگی قرار دارد.

صحنه های دلخراش رو به رو شوند و در ضمن به

متاسفانه بسیاری از ما پرستاران به امر ورزش

آنها رسیدگی کنند و کارهای مراقبتی و درمانی

توجه نمی کنیم و برای خود بهانه می آوریم که

نیز انجام دهند .این صحنه های دلخراش در کنار

کار دارم ،وقت ندارم و  . . .این ذهنیت را بایستی

شیفت های شب و خستگی و بی خوابی ناشی از

کنار گذاشت و برای خود و سالمتی خود و ورزش

آن سبب شده است پرستاران در معرض افسردگی

کردن وقت گذاشت.

قرار بگیرند.

 .3تنظیم خواب  :واقعیت این است که به طور

تحقیقات انجام شده نشان می دهد شدت
افسردگی

پرستاران

ارتباط

معناداری

قطعی نمی توان جلوی اثرات منفی شبکاری را

با

گرفت اما با رعایت یکسری نکات ساده می توان

رضایتمندی آنها از خوابشان دارد .پرستاران شاغل

این اثرات را تا حد ممکن کاهش داد.
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الف) تغذیه مناسب  :توصیه می شود در حین

محیطی که خواب شما را بر هم می زند از خود

شیفت وعده غذایی اصلی مصرف نشود و قبل از

دور کنید.

شیفت شام خود را میل نمایید .در زمان شیفت

ج) خودداری از شیفت های شب متعدد  :به نظر

شب از مواد غذایی سبك و میان وعدههای

بعضی از دوستان شیفت شب آرامش دارد و یا

مختلف استفاده کنید .سیب مناسبترین میان

بخش ساکت است و  . . .شیفت شب بهتر میباشد

وعده برای صرف در زمان شیفت شب می باشد.

اما نباید غافل شویم که اثرات منفی آن بیشتر از

برای جلوگیری از اثرات منفی بی خوابی و

اثرات مثبت است برای مثال بسیاری از مواد زائد

خستگی و کار زیاد بر بدن ،بطور مداوم آب

بدن در شب و در طی خواب عمیق دفع می شود،

بنویسید .از خوراکیهایی نظیر آجیل و خشکبار

پس تا حد امکان از شیفتهای شب متعدد

استفاده کنید از مصرف زیاد مواد کافئین دار مثل

خودداری کنیم.

قهوه بپرهیزید ،درست است که مواد کافئین دار
باعث حفظ هوشیاری در شیفت شب می شود اما

 .4پیگیری عالقمندیها  :فعالیتهایی را که عاشق

مصرف زیاد آن باعث اختالل در خواب روزانه

انجام دادن آن هستید را پیدا کرده و آنها را انجام

میشود .توصیه می شود مصرف قهوه از دو فنجان

دهید انجام چنین فعالیت هایی رخدادهای

در شبانه روز بیشتر نشود و فاصله زمانی مصرف

دلخراش اخیر را از ذهن شما پاك می کند و

آن تا لحظه خواب حداقل  4ساعت باشد.

شادابی حاصل از آن هرگز رنگ نمی بازد.
نویسندگی ،عکاسی ،کشیدن نقاشی ،ورزش و هر

ب) تنظیم خواب  :به طور متوسط هفت ساعت

فعالیت دیگری که عمیقا مورد عالقهتان باشد .دوز

خواب مفید برای بدن انسان الزم است .یك

الزم هیجان را به زندگیتان تزریق خواهد کرد.

پرستار بعد از شیفت شب باید این ساعت خواب را

پس ،از عالقمندی خود غافل نباشید

جبران کند .برای ایجاد یك خواب مفید در طول
روز رعایت این نکات موثر خواهد بود .قبل از

 .5سفر کردن  :در کشورهای پیشرفته برای

خواب دوش بگیرید ،این کار باعث رفع خستگی

اعضای کادر درمان بخاطر پر تنش بودن کار آنها

شما می شود .قبل از خواب از عواملی که باعث

مرخصیهای بیشتری در نظر می گیرند حتی

آرامش ذهن و روح شما می شود استفاده کنید

برای کادر درمان تورهای مسافرتی لحاظ میکنند،

برای مثال یك گفتگوی صمیمی با همسر ،مطالعه

تا مدتی از محیط پر تنش بیمارستان دور باشند.

کتاب به مدت کوتاه ،دو الی سه دقیقه سکوت را

اگر برای شما از این فکرها نمی کنند خود به فکر

قبل از خواب تجربه کنید ،هر عاملی که برای شما

خود باشید و سفر را در برنامه زندگیتان قرار

آرامش می آورد را استفاده کنید .پردههای اتاق را

دهید.

بکشید و یك محیط تاریك ایجاد کنید و هر عامل

 .6تمرکز ذهن یا مراقبه  :وقتی در محیط خانه
هستید ذهنتان مدام سراغ صحنههای دلخراش
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که در بیمارستان با آن مواجه شدهاید می رود و

امروز تولد كيه؟

آن صحنهها را برای شما تصویر سازی می کند و
به اصطالح پرگویی می کند .مراقبه یکی از روشها
برای رهایی از پرگویی ذهن است.2

ولی

یك تکه بلور از جنس حضور

هستن کسانی که در کار خودشان استادند و با

یك یاس سپید از رنگ امید

ایجاد تنوع از کسالت بار بودن کارشان جلوگیری

با هرچه وفا از سوی خدا

میکنن!!!!!

تقدیم شما

ميالد تون مبارك همكاران بهاري

ما شادی ها وغم های خود را مدتها پیش ازآنکه
تجربه شان کنیم انتخاب کرده ایم.

آقايان و خانم ها

انتخاب با شماست؟........

راستینه

عزیزی

طریقتی

م.غالمی

رستم پور

م.معصومی

برقی

م.سلیمانی

طباطبایی

داورپناه

افغان

ر.قربانی

خوشنویسان

اکبری

پاکروان

فروزان نیا

شاهی

کمالی

حسین پور

باقری

شهریاری

ف.کاویانپور

ل.نادری

باشی

م .قاسمی

داودی

آقازاده

دولت آبادی

محمد نژاد

کریمخانی

اسمعیل پور

صبوحی

خسروجردی

صابری

عوضخواه

م.قربانی

جعفری

-2منبع:سایت سالمت نیوز
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گفتگو با دوست

اگر پرستار نمی شدید دوست داشتید چه شغلی را

به مناسبت بازنشستگی همکار عزیزمان سرکار خانم

انتخاب می کردید؟

کاظمی گپ کوتاهی با ایشان داشتیم:

از ابتدا شغل های مربوط به درمان را دوست داشتم و
مطمئنا اگر پرستار نمی شدم ،یکی از شغل های
بیمارستان و درمان را بر می گزیدم.
درحرفه تان به چه چیزی بیش از همه افتخار
می کنید؟

رضایت بیماران و دیدن بهبودی آنها و برگشت به
زندگی آنها مرا شاد می کند و در یك جمله دیدن
لبخند بیماران باعث مباحات من می شود.
بزرگترین نگرانی شما در رابطه با شغلتان چه بوده
است؟

سختی های شغل پرستاری که باعث می شد آن جور
که دوست داشتم در ایفای نقش مادری ایده آل
نباشم.
بهترین خاطره شما از دوران خدمت چه بوده است؟
گروه خونی من  𝑂 −است .وقتی که در یکی از
بیمارستان های جنرال شهرستان کار می کردم دو
نوزاد دو قلو بودند که دچار بیماری ایکتر نوزادی
بودند و نیاز به تعویض خون داشتند و من به هردو
آنها خون دادم .این بهترین خاطره من از دوران
خدمتم در لباس پرستاری است.

خودتان را در یك جمله چطور توصیف می کنید؟

خودم را پرستاری می دانم که از خود و خانواده جهت
رضایت بیماران می گذرد.

یك خاطره فراموش نشدنی شما از دوران خدمت

سالهای خدمت در لباس پرستاری بر شما چگونه

چه بوده است؟

گذشت؟

در اوایل خدمت که به این بیمارستان آمده بودم.
بیمارستان سرویس ایاب و ذهاب مناسبی نداشت و از
یك آمبوالنس قدیمی برای رفت و آمد پرسنل
استفاده می شد .بعد از یك شیفت عصر که به خانه
می رفتیم من کنار درب سرویس نشسته بودم و درب
آمبوالنس هم خراب بود در پیچ منتهی به بیمارستان

سالهای اول خدمت سخت بود آن هم به دلیل
امکانات کم ،شیفتهای سنگین و متعدد ،اما به مرور
شرایط بیمارستان و به طبع شرایط کارکردن بهبود
یافت .در کل خوب بود و بهترین مورد آن به دلیل
وجود همکاران خوبی که داشتم بود.
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به علت سرعت آن درب باز شد و من تقریبا از ماشین
به بیرون پرت شدم طوری که تقریبا روی زمین
کشیده می شدم وراننده هم متوجه این موضوع نشد
و به مسیر خود ادامه میدادبعد از طی مسافت تقریبا
زیادی متوجه شد و متوقف شد .پس از این حادثه
وضعیت کیفی سرویس ها بهتر شد.

سرکار خانم مغرور مسئولیت آن را به عهده دارند.

از اینکه در حال بازنشسته شدن هستید چه

به گفته ایشان این طرح در راستای افزایش

احساسی دارید؟

رضایتمندی و آشنایی هر چه بیشتر بیماران و

معرفي يك طرح
از دی ماه سال  1397در مرکز طرح پرستار
خوش آمدگو به اجرا در آمده است که در این امر

همراهان با قوانین و مقررات بیمارستان  ،بخش و

احساس آن قابل بیان کردن نیست از بابت جدایی از
همکاران غمگینم و از اینکه می توانم وقت بیشتری
برای خانوده ام بگذارم خوشحالم.

بستری تا انتهای اقامت و به صورت اجمالی و در

برنامه شما برای بعد از بازنشتگی چیست؟

یك کالم افزایش کیفیت خدمات ارایه شده می

منشورحقوق خود و مراحل درمان از ابتدای

باشد.

قصد دارم ترتیبی دهم که بیشتر در کنار خانواده
باشم .تحصیالتم را به پایان برسانم .شاید هم در آینده
مجددا به کار پرستاری فکر کنم.

لب را همراه با گلی در دست در حال گفتگو با

از وقتی که به ما دادید متشکرم

بیماران جدید می بینیم

...واینگونه است که ما همیشه پرستار لبخند به

8

افقي

با شاعران

 .1پدر بزرگ آزیترومایسین  .2باید از شربت رب بگیرید!
– گروهی از داروهای ادرار آور  .3سندرم شهر رازی-

دخترم بار غمی هست مرا یار تو باش
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میگه گرافیم بد افتاده چرا از پای راستم فقط عکس

من يك پرستارم

گرفتید زانوی پای چپم درد میکنه چرا عکسشو
نگرفتید؟
میگم من رادیولوژیست نیستم!
من پرستارم!
میگه چرا با بیمه روستایی قرارداد ندار چرا بیمه
تکمیلی قبول نمی کنید چرا پس نمیان بیمه منو
تائید کنند؟ میخوام ترخیص بشم؟
میگم من مسئول بیمه نیستم!
من پرستارم!
میگه میخوام از ضارب شکایت کنم نامه چرا نمیدید.
برادرم رو کشت ماشینم داغونه ؟
میگم من پلیس نیستم!
من پرستارم!

میگه چرا با این همه دارو خوب نمیشم چرا امروز به
سردردم اضافه شده چرا ویزیتم دیر شد چرا سمت
راست پهلوی چپم خارش داره چرا ؟

میگه جواب نمونه بیوپسی من چرا نمیاد .محل خون
گیری من درد میکنه چرا؟
میگم من مسئول آزمایشگاه نیستم!
من پرستارم!

میگم من دکتر نیستم !
من پرستارم!
میگه چرا المپ اتاقم روشن نمیشه چرا آب نمیاد

میگه هزینه بستری من چقدره هزینه همراه چقدره
چرا موقع پذیرش از من پول گرفتند؟
میگم من حسابدار نیستم!
من پرستارم!

گرمه چرا درز پنجره بازه چرا پشه نیشم زد . . .؟
میگم من تاسیسات نیستم!
من پرستارم !

میگه چرا پروندم به قسمت ترخیص نرفته چرا برگه
آزمایشم از پرونده گم شده چرا اسمم اشتباه قید
شده ؟
میگم من منشی نیستم!
من پرستارم!

میگه مالفه چرا کثیفه چرا پتو بوی لجن میده چرا
سطل زباله رو خالی نمی کنید چرا گوشه اتاق سه
روزه یه لکه خون مونده؟
میگم من خدمات نیستم!
من پرستارم!

میگه گوشیم رو کی دزدید چرا نمی زارید بچه یه
سالمو ببینم چرا نمی زارید ماشینمو داخل بیمارستان
پارك کنم؟
میگم من انتظامات نیستم!
من پرستارم!

میگه چرا برنجش نپخته چرا آب گوشت نمیدید چرا
مرغش سرخ نشده چرا نون نمیدید ته دیگش کو ؟
میگم من آشپز نیستم!
من پرستارم!
10

میگه چرا دکتر گوش و حلق و بینی ندارید چرا
سونوگرافی دائم ندارید چرا دکتراتون بدند؟
میگم من رییس بیمارستان نیستم!
من پرستارم!

برگزاري مسابقه نهج البالغه
کمیته فرهنگی پرستاری بر طبق جدول فعالیت های
برنامه ریزی شده در شش ماه اول سال  1397از تاریخ
7خرداد تا  17خرداد به مناسبت شب های قدر و شهادت

نمیدونم شاید من همه کاره بیمارستان باشم!!!!!!!!

حضرت علی (ع) مسابقه فرهنگی نهج البالغه را در مرکز
برگزار نموده و پس از بررسی به سه نفر برتر هدیه هایی
اهداء گردید .

جدول فعاليت هاي برنامه ريزي شده

اسامی برندگان مسابقه نهج البالغه به شرح ذیل است:

شاخه فرهنگي در شش ماه اول1397

-1سرکار خانم ناهی سلیمانی
-2جناب آقای صدراهلل نادری

مناسبت

برنامه پيشنهادي

تاريخ

شب های قدر
شهادت حضرت علی (ع)

مسابقه نهج البالغه

97/3/25
و97/3/26

عید فطر

نصب بنر تبریك عید در
ورودی مرکز

97/4/24

والدت حضرت معصومه (ع)
روز دختران

پارك بانوان جهت
همکاران خانم

97/5/3

والدت حضرت امام رضا (ع)

مسا بقه ورزشی
کارکنان(شطرنج-دارت-
فوتبال دستی و
پینگ پونگ)

97/5/31تا
97/6/8

عید تا عید
(عید قربان تا عید غدیرخم)

مسابقه با موضوع مرتبط

97/6/1

روز بزرگداشت ابوعلی سینا
روز پزشك

97/6/4

روز کارمند

پیاده روی دور دریاچه
چیتگر

97/6/5

روز دارو سازی
والدت امام علی النقی (ع)

تبریك به پزشك داروساز
مرکز

97/6/20تا
97/6/29

ده روز اول محرم-تاسوا وعاشورا

برگزاری زیارت عاشورا

97/3/7تا
97/3/17

-3جناب آقای مرتضی خیرالهی

برگزاری جشن روز
پزشك
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دعوت به همكاري
موجب افتخار ماست ؛ چنانچه عزیزانی تمایل به
همکاری با فصل نامه فرهنگی یاس سپید را دارند
به واحد فرهنگی اعالم نمایند.
ضمنا" شما می توانید مطالب علمی  ،پیشنهادات
و نقطه نظرات خود را به رابطین شاخه فرهنگی
در هر بخش ارائه دهید ؛ که پس از جمع آوری و
تایید در فصل نامه های آتی مطالب قید گردد.
رابطین شاخه فرهنگی در بخش ها
نام بخش

رابطین فرهنگی

اورژانس

خانم یلدا رضایی

مهر

خانم فاطمه یوسفی

زنان

خانم مژده درتاج

یك مردان

خانم لیال فیضی

دو مردان

خانم سحر فرخادی

سه مردان

خانم لیال خاوری

درنهایت ازهمراهی و حمایت های مدیریت محترم
دفتر پرستاری سرکار خانم زهرا طالب نیا و
سرکارخانم یلدا رضایی که در تهیه و تنظیم فصل
نامه بهاری تالش نمود ه اند قدر دانی به عمل
می آید.
بااحترام
مژگان مغرور
مسئول شاخه فرهنگی پرستاری
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