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بخش
ارث ی کاهش استرس تنی رب ذهنآگاهی ) (MBSRرب

پیشآزمون ،پسآزمون و دورهی پیگیری و تعامل
آن با گروه توانست تأثیر معناداری را بر امید به

فعالیتاهی خودمراقبتی و امید هب زندگی رد بیماران مبتال هب دیابت نوع

زندگی بگذارد و اين تأثیر پس از دورهی پیگیری
يک ساله پايدار بود (.)p=0/004

پ
دو :با یگیری یک ساهل

نتیجهگیری :يافتهها نشان داد ،درمان فوق میتواند

چکیده:

بر افزايش فعالیتهای خودمراقبتی و امید به زندگی
در بیماران مبتال به ديابت نوع دو مؤثر باشد .لذا،

زمینه و هدف :ديابت يکی از شايعترين بیماریهای

ارائهی اين نوع مداخالت به عنوان بخشی از درمان و

مزمن است که با مشکالت روانشناختی به ويژه استرس

مراقبت جامع ديابت توصیه میگردد.

رابطهی زيادی دارد .در اين زمینه مداخالت روانشناختی
میتواند مفید واقع شود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی

واژههای کلیدی:

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی

ديابت نوع دو ،ذهن آگاهی ،استرس ،خود مراقبتی،

( )MBSRبر فعالیتهای خودمراقبتی و امید به زندگی

امید به زندگی

در بیماران مبتال به ديابت نوع دو ،با پیگیری يک ساله
بود.
روش کار :در اين پژوهش از طرح نیمهتجربی
پیشآزمون-پسآزمون و يک دورهی پیگیری يک ساله با
گروه کنترل استفاده شد .جامعهی آماری اين پژوهش را
بیماران مبتال به ديابت نوع دو -عضو انجمن ديابت ايران
شهر تهران -تشکیل دادند .برای نمونهی پژوهش ،تعداد
 60نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و در
نهايت برای هر گروه  15نفر درنظر گرفته شد که به طور
تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند.
ابزار مورداستفاده ،پرسش نامههای خالصهای از
فعالیتهای خودمراقبتی برای افراد ديابتی ( )SDSCAو
امید به زندگی اشنايدر بود .دادههای حاصل به روش
تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت.

يافتهها :نتايج نشان داد ،درمان فوق تأثیر معناداری
بر فعالیتهای خودمراقبتی داشت و اين تأثیر پس از
شیما کیوان ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،

دورهی پیگیری يک ساله پايدار بود (.)p=0/037

دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران

همچنین ،اين درمان فقط باتوجه به زمانهای
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بخش
ربرسی میزان ارث ی آموزش مهارتهای اتب آوری رب فرسودگی شغلی

مواد و روش ها :پژوهش مداخله ای حاضر روی60
نفر از پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی ايران

رپستاران شاغل رد مرکز آموزشی ردمانی روانپزشکی اریان رد سال 1397

با نمونه گیری در دسترس در دو گروه مستقل به
صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه

چکیده

شاهد انجام گرفت .پس از انجام پیش آزمون از

مقدمه :انعطاف پذيری مجموعه مهارت هايی است

طريق پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و

که منجر به بینش جديد نسبت به چالش های

فرسودگی شغلی مسلش

آينده می شود .انعطاف پذيری در هر محیط و

()hselseM

شرکت کننده

گان به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و

جامعه ای بخشی از عوامل ايجاد و حفظ سالمت

مداخله قرار گرفتند .در  10جلسه گروهی،

است که در آن رشد سالمت جسمی ،روحی و

هفتهای يکبار تحت آموزش بر اساس پروتکل

اجتماعی تضمین شده است .بخش بهداشت و

آموزش تاب آوری کانر و ديويدسن قرار گرفتند

درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سالمت انسانها

.سپس با انجام پس آزمون ،داده ها گردآوری

يکی از مهمترين حوزه های توسعه پايدار در

شدند .به منظور تجزيه و تحلیل

جوامع بشری به شمار می رود که تحقق اين امر

دادههای

توصیفی از جداول فراوانی و به منظور تحلیل

نیازمند وجود کادر درمانی سالم و شاداب و دارای

داده های کمی از روش تی مستقل استفاده شد.

انگیزه کاری باال می باشد .مهارت های تاب آوری

يافته ها :در اين مطالعه میزان فرسودگی شغلی

يکی از مهارت های درونی-اجتماعی هستند که

گروه ها در قبل از مداخله اختالف معناداری

باعث میشوند فرد در شرايط سخت انعطاف پذير

نداشت .بعد از مداخله نیز اختالف معناداری

بوده و بتواند در برابر مشکالت مقاومت کنند .بر

مشاهده نگرديد که نشان از عدم تاثیر اين

اين اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان

مداخله بر سطح فرسودگی بود) .(<P 0/05

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر

بحث و نتیجه گیری :نتايج اين مطالعه نشان داد

فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز

که علیرغم مطالعات قبلی ،آموزش مهارت های

آموزشی درمانی روانپزشکی ايران در سال 1397

تاب آوری نمی تواند در کاهش میزان فرسودگی

می باشد.

شغلی پرستاران تاثیر بسزايی داشته باشد انجام
مطالعات با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.
کلمات کلیدی :آموزش ،تاب آوری ،فرسودگی شغلی ،پرستار

نج
انزنین اسماعیلی ،زرها طالب نیا ،حامد طارهی ،ملیحه ر بر
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داليل بیشتری الزمه؟ لیستی از داليل ارزشمند
که بر اساس يک نظر سنجی آماری از همسران
پرستاران تهیه شده ،پیش روی شماست:
-1پرستاران به صورت شیفتی کار می کنند
با توجه به اينکه پرستاران در شیفت های
مختلف چندين ساعته کار می کنند ،دقت بااليی در
برنامه ريزی روزانه داشته و اتالف وقت را تا حد
چشمگیری کاهش می دهند و اين خود يک مزيت
منحصر به فرد است.
-2پرستاران در کنترل و درمان جراحات واردند.
مايک اليو از شکستگی استخوان ها و

در سال  1998که مايک اليو به واحد جديدی در

مارگزيدگی گرفته تا سرطان را تجربه کرده و در

بیمارستان مرتل بیچ منتقل شد به تنها چیزی که

تمام اين مدت همسرش در کنارش بوده و همه

فکر نمی کرد پیدا شدن سرو کله عشق در زندگی

جوره کمکش کرده است.

اش بود.وی پدری مطلقه با دو فرزند و پرستار بخش

-3پرستاران اهمیت چک آپ ها را درك می کنند

قلب بود که تصمیم داشت تمام تمرکزش را صرف
ارتقاء معلومات علمی اش در بخش جديد کند.اما

افراد زيادی از مراجعه به پزشک طفره می روند.

اکتبر آن سال مايک با کسی آشنا شد که به عنوان

فرانسیس هالند می گويد همسرم همیشه به من

مدير همان بخش منصوب شد و اکنون همسر مايک

يادآوری می کند که در معاينات پزشکی ام به روز

می باشد.زندگی شغلی شان در کنار يکديگر و با

باشم و فشار خونم را مرتب کنترل کنم ،او حتی از

پذيرش ،ثبت سوابق و امور انتقال بیماران به ساير

غده ای که از بدنم برداشته شده غافل نمی شود.

مراکز سپری شده است .به نظر مايک ،همسرش

-4پرستاران شنونده های خوبی هستند

پرستاری باهوش ،فعال ،دلسوز و توانمند است
درست همان فردی که همه دوست دارند در کنار

بیماران نیاز به همصحبت دارند و پرستاران ضمن

خود داشته باشند .شغل پرستار فراهم سازی

شنیدن حرفهای بیماران که بهبود حال شان را نیز

آسايش و مراقبت از بیماران است ،بنابر اين کامال

در پی دارد ،مواردی را که از نظر پزشکی در روند

منطقی است که پرستاران در زندگی مشترك نیز

درمان بیمار اهمیت دارد بدست می آورند.جان پاول

شرکای بسیار خوبی باشند.

می گويد :همسر من نه تنها خوب گوش می دهد
بلکه پس از شنیدن عمال هم درد ها را مداوا می
کند.
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-9پرستاران بهترين مراقبین سالمتی هستند

-5پرستاران می توانند خانه تان را از انواع آلودگی
ها حفظ کنند

تجربه شغلی يک پرستار به وی قدرت و دانش

پرستاران در از بین بردن لکه های عجیب و

اين را می دهد که در زندگی شخصی اش نیز

غريب روی لوازم منزل واقعا استادند.مطمئنا پس از

مراقبت های بهداشتی را اعمال نمايد.اشلی سامورال

سر و کار داشتن با انواع جراحات عفونی بیماران و

می گويد همراهی و تجربه همسرش به عنوان يک

عادت به پاکسازی و دفع آنها ،پاك کردن لکه شربت

پرستار کودك ،آمادگی و روحیه الزم را برای

انگور از روی مبل برايشان تفريح حساب می شود.

نگهداری و مراقبت در منزل از دختر معلول شان
برای وی میسر نموده است.

-6همیشه يادآوری می شود که پرستاران بسیار

-10پرستاران از کثیف شدن دستانشان نمی ترسند

فوق العاده اند
بیماران ذاتا قدردان پرستاری هستند که در امر

بعد از ساعت ها سرو کار داشتن با مايعات

مراقبت خوب عمل می کند.ديويد آمییر می گويد

مختلف بدن نظیر چرك و خون و مواد دفعی بیماران

اغلب اوقات وقتی که برای گردش به اطراف شهر می

 ،پرستاران از خیس شدن با آب جوی در هوای

رويم معموال به افراد زيادی برخورد می کنیم که از

بارانی و حتی نظافت لوله گرفته سینک ظرفشويی

همسرم به خاطر مراقبت از بیمارشان تشکر و

دچار حالت تهوع نمی شوند و اين کارها برايشان

قدردانی می کنند

بسیار پیش پا افتاده محسوب می شود

-7پرستاران فوق العاده صبورند

-11پرستاران هم تیمی های بزرگی هستند

بخش عمده ای از شغل پرستاری کمک به افراد

آنها عادت دارند وظايف و پاداش ها را در يک

در پشت سر گذاشتن موقعیت های دشوار است و در

تیم به اشتراك بگذارند لذا در همه لحظات شريک

مورد بیمارانی که از پس اين امر بر نمی آيند صبر

واقعی شما خواهند بود

زيادی الزم است

-12پرستاران پذيرش حقايق را برايتان آسانتر می
کنند

-8پرستاران در ساماندهی امور غیرمنتظره
توانمندند

ديدن لحظات ناخوشايند دوستان مطمئنا آسان

يکی ديگر از وظايف پرستاران ترياژ بیماران و

نیست.هالند می گويد زمانهايی که دوست دارم يک

سر و سامان دادن امور می باشد و اين مسئله در

نفر را از فرط عصبی شدن له کنم همسرم به حفظ

اداره يک خانواده بسیار موثر است

خونسردی من کمک می کند.همچنین هنگام انجام
اقدامات پزشکی که استرس دارم با توضیحات
همسرم درباره جزئیات بیماری و روند درمان آرامش
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میگیرم و صمیمیت مان هم در طول دوره بهبودی ام

گويد آگاهی همسرم در زمینه طرح های بیمه ای و

بیشتر شده است

محدود کردن هزينه ها همیشه مفید بوده است

-13نگرش پرستاران( خواستن _ توانستن) است

-17پرستاران از برترين مراکز و کادر درمانی اطالع
دارند

احتماال اين لطیفه را شنیده ايد که به پرستاران
فقط قهوه و خودکار و کاغذ بدهید،راهی برای انجام

پرستاران در جامعه پزشکی انواع مراقبت های

کارشان پیدا می کنند.ويلیام سامر می گويد اين

بهداشتی درمانی را ارائه می دهند و اين يعنی اينکه

طرز فکر در مورد پرستاران زمانی به من ثابت شد

آنها بهترين پزشکان و متخصصین را می شناسند و

که همسرم خانه قديمی را که خريده بوديم به

اطالعات الزم را در اختیار شما قرار می دهند.اگر

تنهايی مبله کرد و بدون کوچکترين سروصدا و

رباط قدامی تان آسیب ديد نگران نباشید پرستاران

واهمه ای کمدها را از شر موش ها خالص کرد

بهترين جراح شهر را به شما معرفی می کنند

-14پرستاران شرکای مالی خوبی هستند

-18پرستاران ناجیان واقعی زندگی هستند

رشته پرستاری رشته پرطرفداری در بازار کار می

هنگام کوهنوردی ،هاکی و حتی موتور سواری

باشد و متوسط حقوق ساالنه فوق العاده بااليی دارد.

هرگز به اين فکر نمی کنید که اگر دچار حادثه

شما در کنار يک پرستار می توانید با خیال راحت

شويد ،کسی به دردتان می خورد که کمک های

استراحت کنید و با توجه به سطح باالی درآمد

اولیه را بلد است.اگر با يک پرستار ازدواج کرده ايد

پرستاران مطمئن باشید که سال های سال وضعیت

مثل اينست که مدتهاست حصار ايمنی قدرتمندی

به همین ترتیب ايمن و خوشايند خواهد بود.

در اطراف خود کشیده ايد

-15پرستاران می دانند چه وقتی واقعا جای نگرانی

آيا هنوز هم می خواهید بدانید چرا پرستاران کیس

است

خوبی برای ازدواج هستند!!!!!!

پرستاران در ارزيابی وضعیت و تصمیم در
مداخله به موقع مهارت دارند.الن گارلی می گويد
همیشه هنگام مراقبت از بچه هايم احساس آرامش
داشته ام چون فهمیده ام که تنها وقتی مسئله
جدی است که همسرم نگران شود
-16پرستاران قدرت مرور و آنالیز مسائل پیچیده و
مبهم را دارند
مترجم  :ن  .سلیمانی منشی دفتر پرستاری
پرستاران غالبا بايد در مطالبات بیمه و برنامه

مرجع ترجمه  :مجله کیتی کتز ( ) katy katz

های درمانی به بیماران خود کمک کنند.هالند می

تاريخ نگارش متن مرجع 2019/09/16 :
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 7نشاهن عصبی هک مکن است انشی از کروان باشد



سکته مغزی يا عالئم شبه سکته مغزی
داريد

اگر دشواری در تکلم و درك ،فلج يا بیحسی در
صورت ،دست يا پا ،يا بروز مشکالت ناگهانی در ديد
خود را تجربه میکنید بايد کمک پزشکی فوری
دريافت کنید .مطالعات نشان دادهاند در نتیجه
افزايش لخته شدن خون ،سکتههای مغزی با
کوويدـ 19پیوند خوردهاند .حتی افراد جوان بدون
عوامل خطر قبلی برای سکته مغزی نیز وجود لخته
خون را در سرخرگهای مغز تجربه کردهاند .اين
گاهی اوقات بالفاصله و گاهی اوقات پس از  10روز از

کوويدـ 19به عنوان يک بیماری تنفسی شناخته

ابتال به عفونت رخ داده است.

میشود ،اما پژوهشگران میگويند اين ويروس
ممکن است به مغز نیز حمله کند و سبب بروز عالئم


عصبی میشود.

با روانآشفتگی مواجه هستید

دانشمندان در حال بررسی اين موضوع هستند

اگر با روانآشفتگی مواجهايد که با بیقراری ،توهم و

که کوويدـ 19ممکن است مغز را نیز آلوده کند و به

عدم انسجام فکر و گفتار تعريف میشود ،مراجعه به

بروز عالئم عصبی مشکلساز در افراد در هر سنی

پزشک بهترين گزينه است زيرا ممکن است با يکی

منجر شود.

از نشانههای کوويدـ 19مواجه باشید .در برخی
موارد ،بیماران روانآشفتگی را حتی پیش از بروز

اگر دچار اين عالئم عصبی شديد ،بايد احتمال دچار

تب يا بیماری تنفسی تجربه کردهاند.

شدن به ويروس کرونا را در نظر داشته باشید:


اگر سردرگمی و گیجی داريد



اگر سردرگمی موقتی ،حرکات غیر قابل کنترل

سردرد تپشی داريد

سردرد در کنار تب و لرز ،سرفه خشک ،و تنگی

دستها و پاها ،از دست دادن هوشیاری يا آگاهی ،يا

نفس يکی از عالئم اصلی کوويدـ 19است .يکی از

عالئم شناختی يا احساسی مانند تب ،اضطراب يا

بیماران مبتال به اين بیماری سردردهای خود را

دژاوو را تجربه میکنید ،بالفاصله به پزشک مراجعه

شبیه چکشی درون سرش توصیف کرده بود که

کنید .

تالش میکند راه خود را به بیرون باز کند.
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تشنج داريد

وضعیت روانی شما تغییر کرده است

اگر سردرگمی موقتی ،حرکات غیر قابل کنترل

اگر در عملکرد فکری ،احساسی ،روانی و شخصیتی

دستها و پاها ،از دست دادن هوشیاری يا آگاهی ،يا

خود تغییری احساس میکنید که به طور معمول با

عالئم شناختی يا احساسی مانند تب ،اضطراب يا

تغییرات رفتاری همراه است ،ممکن است به

دژاوو را تجربه میکنید ،بالفاصله به پزشک مراجعه

انسفالوپاتی

انسفالوپاتی

کنید .پژوهشگران دانشگاه سینسیناتی با بررسی

اصطالحی دربرگیرنده شرايطی است که بر مغز تاثیر

عالئم عصبی در بیماران مبتال به کوويدـ 19دريافتند

میگذارد .مثال يک بیمار مبتال به کوويدـ 19دچار

که  9درصد آنها از تشنج رنج میبرند.

سردرگمی شده بود و از سردرد شکايت داشت .او

مبتال

شده

باشید.

فقط میتوانست موارد معدودی مانند نام خود را به
پزشکان بگويد و با گذشت زمان میزان پاسخگويی
او کمتر میشد .اسکنهای مغزی تورم غیرعادی و
التهاب در چند بخش مغز وی و همچنین مرگ
سلولها در بخشهايی کوچکتر را نشان دادند.



سرگیجه داريد

حداقل  4درصد از بیماران مبتال به کوويدـ 19مورد
مطالعه قرارگرفته توسط پژوهشگران دانشگاه
سینسیناتی دارای سرگیجه بودند .اين ممکن است
به دلیل سطوح پايینتر اکسیژنی باشد که به مغز
میرسد.
حس بويايی يا چشايی خود را از دست دادهايد
از دست دادن حس چشايی يا بويايی نیز شرايطی
عصبی است .حس بويايی اغلب تا روز سوم آلوده
شدن به کروناويروس جديد از دست میرود و
بیماران بسیاری همزمان حس چشايی خود را نیز از
دست میدهند.

گردآورنده :فريبا معصومی
کارشناس پرستاری  ،سوپروايزر آموزشی
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خبراهی داغ شش ماه اول سال  1399مرکز

بازديد مسئولین محترم دانشگاه در رابطه با
روند ساخت بیمارستان جديد
بازديدی در تاريخ  99/2/21راس ساعت 14با

پیام تقدير و تشکر رياست محترم دانشگاه

حضور جناب آقای دکتر کوهپايه زاده رياست
محترم دانشگاه ،جناب اقای دکتر توکلی معاون

خانم دکتر فتحی معاونت محترم غذا و داروی

محترم درمان  ،جناب اقای دکتر مظاهری نژاد معاون

دانشگاه علوم پزشکی ايران به نیابت از جناب آقای

آموزشی ،جناب آقای دکتر مزدکی سرپرست

دکتر کوهپايه زاده  ،رياست محترم دانشگاه در مرکز

امورمالی  ،جناب آقای دکترعشرتی سرپرست

آموزشی درمانی روانپزشکی ايران حضور يافتند

معاونت بهداشت،و جناب آقای متوسلیان معاون

و ضمن اعالم پیام تقدير و تشکر صمیمانه رياست

تحقیقات و فناوری دانشگاه و همچنین مديرعامل

محترم دانشگاه ،لوح تقديری به مناسبت هفته

مرکز جناب اقای دکتر کشاورز و جناب آقای دکتر

سالمت و تشکر از تالشهای بی وقفه و دلسوزانه

صیاغیه معاون اجرايی و جناب آقای دکتر صديق
معاون فنی انجام شد .در اين بازديد ابتدا ضمن خیر

پرسنل مرکز در مبارزه با ويروس کرونا را تقديم

مقدم دکتر کشاورز مديرعامل محترم مرکز

جناب آقای دکتر کشاورز اخالقی ،مديرعامل مرکز ،

توضیحاتی در خصوص فعالیتهای انجام شده در

نمودند.

سالهای اخیر و فعالیت های در دست اقدام و

مديرعامل محترم نیز ضمن تشکر از حسن توجه و

همچنین روند ساخت بیمارستان جديد پرداختند و

همراهی صمیمانه رياست محترم دانشگاه علوم

همچنین صحبت هايی از طرف حضار در اين

پزشکی ايران و باالخص معاونت غذا و داروی

خصوص بازگو شد.

دانشگاه ،به بیان اقدامات انجام شده در خصوص
طرح ملی مبارزه با ويروس کرونا و همچنین ارائه
درخواست های مرکز ازرياست محترم دانشگاه علوم
پزشکی ايران پرداختند.
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گفتگوی ويژه مديرعامل مرکز روانپزشکی

ايشان با اشاره به اين نکته که ساختمان فعلی بیمارستان

ايران باخبرنگار دانشگاه علوم پزشکی ايران

روانپزشکی ايران با  160تخت فرسوده است و کاربری
مناسب را ندارد  ،افزود :سالیانه در اين بیمارستان به
حدود  30تا  40هزار بیمار سرپايی  ،خدمات درمانی ارائه
و  3000هزار بیمار بستری پذيرش می شود .همچنین
تعداد زيادی از بیماران در لیست انتظار قرار دارند.
دکتر کشاورز خاطر نشان کرد  :پروژه ساخت بیمارستان
جايگزين بامساحت  26هزار مترمربع دارای  17بخش و
سه پژوهشکده است و بخش جنرال بیمارستان در
راستای بهره وری و بخش آموزش برای مقاطع پزشکی
عمومی ،رزيدنت و حدود پنج فلوشیپ و فوق تخصص
روانپزشکی ،ظرفیت دارد.

مدير عامل مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ايران :
بیمارستان جايگزين روانپزشکی ايران در راستای

البته در حال حاضر هم اين روند آموزش انجام می شود

پاسخگويی اجتماعی به نیازهای حوزه سالمت روان ،در

ولی ساختار فیزيکی مناسبی برای آن وجود ندارد.

حال احداث است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصريح کرد :گروه روانپزشکی
دانشگاه ايران با قابلیت و سابقه طوالنی؛ در حوزه های

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :دکتر امیرعباس

آموزشی و پژوهشی جزو برترين های کشوری محسوب

کشاورز فلوشیپ روان درمانی و مديرعامل مرکز

می شود و دارای خدمات ارزنده  ،دستاوردهای بسیار

آموزشی درمانی روانپزشکی ايران در گفتگو با خبرنگار

زياد و رتبه های برتر بورد تخصصی می باشد.

دانشگاه عنوان کرد :پروژه احداث بیمارستان جايگزين

فلوشیب روان درمانی دانشگاه ايران اعالم کرد  :تعداد

روانپزشکی ايران از سه سال قبل با حمايت رئیس

تخت های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران با

دانشگاه آغاز شد.

میزان استاندارد سطح بندی تعیین شده ،فاصله دارد ،
لذا بايد تمام تالش برای تکمیل پروژه بیمارستان جديد
را بايد بکار گرفت

دکتر کشاورز بیان کرد :عمده ساخت اين پروژه به يک و
نیم سال گذشته برمیگردد و در حال حاضر اسکلت
ساختمان نزديک  30درصد پیشرفت فیزيکی دارد.

دکتر کشاورز افزود :اگر منابع مالی مورد نیاز برای اتمام
پروژه تامین شود و محدوديتی پیش نیاد  ،بیمارستان

مدير عامل مرکز روانپزشکی ايران اظهار کرد :در اين

جايگزين با  300تخت تا يکسال آينده می تواند مورد

راستا با توجه به نیازهايی که در جامعه با آن روبهرو

بهره برداری قرار گیرد .شايان ذکر است با توجه به

هستیم  ،همانند بحث اعتیاد ،خودکشی  ،شروع بیماری

طراحی  ،ساختار  ،وجود تخصص های مختلف ،تنوع

های روانی ،اهمیت سالمت روان ،کمبود تختهای

خدمات و انجام پژوهش های سالمت روان ؛ می توان

روانپزشکی و افزايش جمعیت سالمندی ؛ سبب ساخت

گفت اين بیمارستان در کشور منحصر به فرد است و

بیمارستان جايگزين روانپزشکی شد.

احداث آن جز افتخارات دانشگاه علوم پزشکی ايران می
باشد .
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اجرای ورزش صبحگاهی جهت بیماران در

فراهم نمودن شرايط کتابخوانی بیماران

مرکز روانپزشکی ايران

بستری

انجام ورزش به صورت منظم در میزان آرامش،
اعتماد به نفس و کاهش اضطراب تاثیر دارد.
به پیشنهاد ارزنده و حمايت اجرايی مدير محترم
پرستاری نرمش صبحگاهی به منظور ارتقائ سالمت
جسم و روان بیماران از مورخ 20خرداد 99به مرحله
اجرا درآمده و با استقبال گسترده بیماران مواجه
ورزش صبحگاهی با حضور تعدادی از .گرديد

کتاب ،هم نشینی است که تو را خسته و ملول نمی-

همکاران کارکنان دفتر پرستاری ،همکاران واحد

سازد ،دوستی است که تو را فريب نمیدهد ،رفیقی

کاردرمانی ،سرپرستاران و پرسنل بخش های

است که به تو آزار نمیرساند ،بلندنظر و جوانمردی

بستری در میدان ورزش مرکز روزانه انجام می شود.

است که تو را گرفتار يکنواختی و روزمرگی نمی-
سازد و همسايهای است که در کار تو تأخیر روا نمی-

دارد.
به منظور هدفمند بودن اوقات فراغت بیماران
بستری ،افزايش اطالعات و آگاهی در رابطه با
بیماری هايشان ،پیرو اهدا چند جلد کتاب و ثبت
آنها در سیستم کتابخانه مرکز توسط مسئول

طرح فالو آپ بیماران در مرکز روانپزشکی

کتابخانه سرکار خانم بهارلويی و پیشنهاد همکاران

ايران

به منظور همراهی کردن در اين زمینه ،قرار شد برای
بیماران در زمان های مشخص شده کتابخوانی در
بخش ها داشته باشیم.

در بیمارستان روان پزشکی ايران از سال 1397
طرح فالو آپ بیماران به صورت رسمی کار خود را
آغاز نمود که در اين طرح بیماران در ابتدا هر دو
هفته تا دو ماه وسپس ماهانه تا دو سال بیماران فالو
می شوند .
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فناوری اطالعاتIT

فناوری اطالعات در ايران
در ايران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری

به انگلیسی  Information TechnologyياIT

اطالعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و

همانطور که بهوسیله انجمن فناوری اطالعات

تلگراف و تلفن در سال  1382به وزارت ارتباطات و

آمريکا ) (ITAAتعريف شده است« ،به مطالعه،

فناوری اطالعات و مهمتر از آن ايجاد معاونت

يا

فناوری اطالعات وزارت ارتباطات ،خود را متولی

بر رايانه،

اصلی فناوری اطالعات در کشور مطرح ساخت .از

خصوصاً برنامههای نرمافزاری و سخت افزار

اين سال به بعد توسعه همهجانبهای در اين

رايانه میپردازد».

وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز متعددی

طراحی،

توسعه،

مديريت سیستمهای

پیادهسازی،

پشتیبانی

اطالعاتی مبتنی

زير مجموعه آن تشکل يافتند و هر يک از آنها با
توانمنديها و فعالیتهای بسیار ،تحوالت فراوانی را
شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در
بخشهای پست و مخابرات شدند .معاونت فناوری
اطالعات به منظور تدوين راهبردها ،سیاستها،
برنامههای بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش
توسعه فناوری اطالعات و ارائه آن به شورای عالی
بهطور کوتاه ،فناوری اطالعات با مسائلی مانند

فناوری اطالعات معاونتی تحت عنوان معاونت

استفاده از رايانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار

فناوری اطالعات در ساختار سازمانی وزارت

داردتاتبديل،ذخیره،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازيا

ارتباطات و فناوری اطالعات در نظر گرفته شد؛ و

بی اطالعات و در تعريف ديگری (که به نظر میرسد

کمکم سازمانهايی مثل سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات زيرساخت نیز در اين رابطه شکل گرفتند.

کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطالعات به کلیه
فناوریهايی اشاره میکند که در شش حوزه

زمینههایIT

جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش ،حفاظت ،انتقال و

امروزه معنای اصطالح «فناوری اطالعات» بسیار

نمايش اطالعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.

گسترده شدهاست و بسیاری از جنبههای محاسباتی

بسیاری مفهوم فناوری اطالعات را با کامپیوتر و

و فناوری را دربر میگیرد و نسبت به گذشته

انفورماتیک ادغام میکنند ،اين درحالیست که

شناخت اين اصطالح آسانتر شدهاست .چتر فناوری

اينها ابزارهای فیزيکی فناوری اطالعات میباشند

اطالعات تقريباً بزرگ است و بسیاری از زمینهها را

نه تمامی آنچه که فناوری اطالعات پوشش میدهد.

پوشش میدهد .متخصص فناوری اطالعات وظايف

سید حامد خسروانی شريعتی در مقالهای در همین

گوناگونی دارد ،ازنصب برنامههای کاربردی تا

زمینه آوردهاست که ":با فرض اينکه فناوری

طراحی شبکههای

پیچیده

اطالعات يک سیب باشد ،کامپیوتر ،شبکه ،نرمافزار

دادههای اطالعاتی

فناوری اطالعات

و ديگر ابزارهای مرتبط با اين حوزه همانند دم سیب

کتابداری و اطالعرسانی ارتباط تنگاتنگی با هم

است که میوه توسط آن تغذيه میگردد ،حال اين

دارند.

خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و

رايانهای و پايگاه
و علوم

فهیمه شعبانی -مهندسIT

نتیجه در آن خالصه میگردد.
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راستای استقالل در تمامی فعالیتهای روزمره

معرفی مرکز روزانه توانبخشی ابر

زندگیِ فردی ،شغلی و اجتماعی شان است .
•نحوهی انتخاب مراجعان اين مرکز به چه صورت
میباشد؟
مراجعان توسط روانپزشکان ،روانشناسان ،پرستاران
و يا هر يک از اعضای تیم درمان به اين مرکز ارجاع
داده میشوند .صرفنظر از برچسبِ عنوانِ بیماری،
در بدو ورود تحت عنوان "مراجع" توسط
روانپزشک ،کاردرمانگر و روانشناس به لحاظ
عملکرد جسمی و روانی و میزان مشارکت فردی و
اجتماعیشان مورد ارزيابی قرار میگیرند .سپس نه
تنها با توجه به عالئم محدودکنندهی بیماری و

خدمات توانبخشی در اين مجموعه شامل

ناتوانیهايشان ،بلکه با تکیه بر توانمندیها و عالئق

کاردرمانی ،روانشناسی ،گروهدرمانی ،هنردرمانی،

فعلی و توانايیهای قبلی ،ايجاد توانمندیهای جديد

آموزش به مراجعان و خانوادهی آنان درمرکز روزانه

در برنامه کاری مراجع قرار میگیرد ،در اين برنامهها

توانبخشی اَبر ارائه می شود .

مراجع بیش از پیش با چالشهای محیطی و فردی
روبهرو میشود تا توانمندیهای فرديش رشد کرده و

گفت و گوی مختصری با دکتر مريم رسولیان عضو

باور به میتوانم در او و اجتماع محل زندگیش شکل

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران ،متخصص

بگیرد.

روانپزشکی ،رئیس واحد جامعه نگر مرکز آموزشی

•روند درمان و مشارکت تیمی کادر درمان در اين

درمانی روانپزشکی ايران و رئیس مرکز روزانه

مرکز به چه صورت میباشد؟

توانبخشی اَبر انجام داده است که متن آن به شرح
ذيل است :

با وجود استفاده از متخصصان در رشتههای مختلفی
چون روانپزشکی ،کاردرمانی ،روانشناسی و روان

•خانم دکتر رسولیان لطفا به صورت مختصر مرکز

پرستاری در اين مجموعه ،اهداف اين مرکز

روزانه توانبخشی ابر را معرفی کنید؟

يکپارچه و در راستای ارتقای عملکرد مراجع و
تقويت میزان مشارکت او در تمامی حوزههای مربوط

مرکز روزانه توانبخشی اَبر از آبان  1396در

به زندگی شخصی خود است .اهداف درمانیِ تدوين

ساختمانی مجزا واقع در مرکز آموزشی درمانی

شده برای هر مراجع به صورت خاص ،توسط يک تیم

روانپزشکی ايران ،برای بازتوانی مبتاليان به

درمانی کامال منسجم و حمايتگر ،يکسو با خواست

اختالالت روانپزشکی مستمر فعالیت خود را آغاز

و نیازهای مراجع و خانواده وی بوده و تالش مستمر

کرد .خدمات توانبخشی در اين مجموعه شامل

اين مجموعه برای طی مسیر زندگی به سوی

کاردرمانی ،روانشناسی ،گروهدرمانی ،هنردرمانی،

استقالل هرچه بیشتر مراجعان مبتال به بیماریهای

آموزش به مراجعان و خانوادهی آنان میباشد .هدف

روانپزشکی مزمن در تمام حوزههای فردی و

از ارائه خدمات فوق ،توانمندسازی مراجعان در

اجتماعیشان است .
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عکس از هنرهای دستی مددجويان واحد ابر

•و نکتهی پايانی؟

ارتقای سطح توانمندی و کیفیت زندگی مبتاليان به
اختالالت روانی مزمن و ارتقای بهداشت روانی
خانواده از وظايف اين مرکز است .آگاهسازی جامعه
در خصوص مبتاليان به اختالالت روانپزشکی مزمن
و نیز تقويت ارتباط مراجعان وخانواده جهت
مشارکت در فرايند توانبخشی آنان از جمله وظايف
متخصصان روانپزشکی آگاه و تیم توانبخشی متعهد
است .

برای مشارکت فعال و گستردهی افراد مبتال به
اختالالت روانپزشکی در زندگی فردی و عمومی،
نیاز به بازنگری در باورها و عقايد مردم جامعه،
متخصصان پزشکی و غیر پزشکی وجود دارد؛ نگاه
حاصل از انگ و باور به ناتوانی مبتاليان به اختالالت
روانپزشکی از جمله موانع جدی ورود و مشارکت
اين افراد در جامعه است .اين نگاه محدود کننده
حتی در خود مبتاليان نیز ديده میشود و باور به
"من نمیتوانم"را در عمق وجود خود تجربه
میکنند .فعالیتهای بازتوانی روانی اجتماعی با
فراهم کردن فرصت فعالیت و حضور در جمع با
کشف زوايای اين خطاهای شناختی نادرست و
محدود کننده و تجربه عملی توانمندیهای
مراجعان ،اين چرخه ناکارآمد را ضعیف و سست
میکند

.

من افق روشنی را برای برای ادامهی روند
فعالیتهای مراکز توانبخشی روانی-اجتماعی در
تهران و شهرستانها پیشبینی میکنم.
از سرکار خانم پرديس شکاری (کاردرمانگران مرکز
آموزشی درمانی روانپزشکی ايران) و خانم فاطمه
سلطانی روانشناس بابت همکاری در اين واحد و
ارتباط عالی با بیماران و ايجاد اشتیاق برای حضور و
انجام فعالیت ها سپاسگزاريم.
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مددکاراجتماعی مرکزروانپزشکی اریان

غزلهای عاطفه هستند که تخلصشان "مددکاری
اجتماعی" است.

فعالیتهای مددکاران اين مرکز با حضور مستمر و

به عبارت ديگر مددکاری اجتماعی مجموعهای

توجه به روابط دو جانبه تاثیرپذيری و تاثیرگذاری

متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفهای

بین عوامل اجتماعی از يک سو و مسائل پزشکی و

است که درقالب نهادها ،سازمانها و موسسات

روانپزشکی از سوی ديگر را مدنظر قرار می گیرند.

رفاهی توانبخشی ،اجتماعی ،فرهنگی و تربیتی

مددکاران اجتماعی  ،زندگی را همراه عشق هديه

عرضه میشود تا با ايجاد تغییر و دگرگونی مناسب

می کنند

در شرايط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه ،زمینه

اينجا عشق را در محراب کار جستجو می کنند.

بهزيستی ،رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

دستان پرمهر مددکاران اجتماعی به گونه ای عشق

انسان موجودی اجتماعی است که برای تأمین
نیازهای گوناگون خود با محیط پیرامون خويش

را به وديعه می گذارد که هیچ کسی نمیتواند اين

ارتباط برقرار می کند اين ارتباط که حاصل

عشق را نه از آنان بگیرند ،نه بخرند ،نه بربايند و

سازگاری اجتماعی و درونی شخص است" ،سازگاری

هیچگاه حاضر نمیشوند اين فرصت خدمت را،

روانی" نامیده می شود.

نردبان ترقی خود قرار دهند و آرزو میکنند که،
هیچ دلی مضطرب ،هیچ ديدهای گريان ،هیچ لبی
بیلبخند و هیچ دستی بیياور و هیچ سفرهای تهی و
چراغ هیچ کانون گرم خانوادهای خاموش نباشد.

گاه موانع و مشکالت يا شرايطی در زندگی آدمی
پديد می آيد که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی
فرد را بر هم می زند ،به طوری که مکانیزم های
دفاعی گذشته نمی تواند انسان را ياری کند و در
مددکار اجتماعی به دنبال تغییر و دگرگونی مناسب

نتیجه فشار روانی يا استرس او زياد شده و انسان

در زندگی مددجويان

در اين شرايط احساس عجز و ناتوانی و درماندگی
می کند مددکار اجتماعی در اين حالت می تواند

مددکاران اجتماعی انسانهايی هستند که "قد قامت

شخص بحران زده را که به تعادل مجدد نیازمند

الصاله" عشق را در محراب دفتر کار و زندگی خود،

است ،کمک فوری کند و بايد توجه داشت که

به سوی قبله چشمان پر عاطفه میگويند ،ايشان

مداخله در بحران يک درمان ارزان و کوتاه مدت

مددکاری را نه فقط شغل و حرفه خود ،که آن را

است

جهاد ،نماز و نیاز خود میدانند ،آنان شاعران
گردآورندگان :سمیه رجبی نژاد ،الناز تاجدار
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سرکار خانم شبنم روزبهانی

خوش آمدگويی و شروع فعالیت به همکاران
عزيزمان در نیمه اول سال 1399
«نعمت بزرگی است داشتن همکار خوب»
در شش ماهه اول سال 1399همکاران عزيزی به
جمع ما پیوستند تا بتوانیم دست در دست هم و
درکنار همديگر به اهداف عالی سازمانی و نهايت
افزايش رضايتمندی در همکاران ،مددجويان و
مراجعین مرکز برسیم.
سرکار خانم لیال کرمی

سرکار خانم مهتاب محمدی

جناب آقای حبیب اله درويشیان
جناب آقای مهدی گرامی

سرکار خانم المیرا ماهری

و همکاران خانم ها و آقايان ماهیجانی ،سمیرا عبداله
سلیمی ،حمیدگلی ،آرزو سلیمانی ،پويا ولی زاده،
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جناب آقای حامد صبوحی

 ...اما همکاران عزيزی که در شش ماهه اول سال
 1399افتخار حضور و همکاری را با آنها در مرکز
نداريم و ازصیمیم قلب برايشان آرزوی سالمتی و
موفقیت روز افزون را برايشان داريم.
جناب آقای ابوذر آژگان

سرکار خانم فاطمه نوروز جمشید

سرکار خانم مهديه صفدری

 ...و خانم راضیه طريقتی ،آقای پرهام محبی

سرکار خانم فاطمه يوسفی

الهی درخت زندگیتان همیشه سبز و پربار باد.
آمین
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مث
باد ل مالمتی موهوم

شارعاهن

توی ذهنم رتاهن می رقصاند

مح
شعری زیبا دکتر محمدرضا شالباافن روانپزکش بوب مرکزمان

مث
ل اوراد کهنه نفرین
خط خط چهره مرا می خواند

دخترک اه عبور می کردند
م
نیب آیات جلس رتحیم

خواب آشفته تو را دیدم

مث
ل رتسی هک سرد و شیرین بود

خواب این روزاهی سرردگم

تفه
رد میان صدا ی یک یم

روزاهی رپ از ماللت شرم
رد ن گاه ردشت این مردم

باز ،لب اهی رنم و سنگی تو

پشت این کوهچ اهی تو رد تو

نم
اتر و پود مرا ی کاوید

شاهن اهیم هچ سرد می خندید

… از من اصرار و ازتو

و خدا یی هک پشت این رتدید

می خندی؟

نکبت سرنوشت را می دید
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نیب آغوش گرم یک رتدید

چش
م اهیت هب روی صورت من

قصه ی ما هب این دو سطر رسید

رد دل سرد خاک می خندید

سطراهی دو روز خاموشی

مث
ل آن خاطرات تو رد تو

مث
ل یک جفت قرص خواب آور

هک لبت رددانک می خندید

و دو فنجان رپ از فراموشی
نس
خاک مهما رای محزونی است
حش
شرم چشمان و ی ات گم بود

و تو این بار سرد و خاموشی

رد هوس اهی گرم دستانت

!رهدومان زنده می شویم ،بخند

کودکی اهی من هک می رودیی

نیب این آخرین هم آغوشی

رد ت کاپوی خیس دامانت
من ردخت صنوربی شده ام
هک ن گاه مرا رهس کردی
شریان اهی زرد و گیج مرا
با لبانت رپ از هوس کردی
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هم
الهی هک زهارسال ین جشنو بگیریم

تولد کیه...

هب خاطر و جودت هب افتخار بودن

تو این روز رپ از عشق تو با خنده شکفتی
با هی گرهی ساده هب دنیا بله گفتی

سم
ببین تو ا وان رپ از نور و رپندس
تو قلبا رپ عشقه رو لبا رپ خندس

هس
ات تو تی و چشمات بهونس واهس خوندن
هم
ین شعر و رتاهن تو دنیای ما زندس
واهس تولد تو باید دنیا رو آورد

بازم شادی و بوهس  ،گالی سرخ و میخک

سم
ستاره رو سرت ریخت تو رو ات آ ون ربد

م
نم
یگن کهنه یهش تولدت مبارک

اینا هی یادگاری توی خاطرهاههت

تو این روز طالیی تو اومدی هب دنیا

قس
ولی هب شوق امروز میهش کلی م خورد

جم
و جود پاکت اومد تو ع خلوت ما

تولدت زعزیم رپاز ستاره بارون

تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز

رپ از باد کنک و شوق ،رپ از اینه و شمعدون

سم
از ا ون فرستاد خدا هی ماه زیبا

الهی هک همیشه واهس تبریک امروز

شم
هی کیک خیلی خوش طعم ،با چند ات ع رونن

مهم
بیان هی عالم عاشق ،بیاد زهار ات ون

یکی هب نیت تو یکی از طرف من
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گل اهی ماه تولد

خرداد گل ياس
سفید رفتار دوستانه ای داريد.رك گو و پر حرف

فروردين گل رز

بوده و همین امربه جذابیت شما می افزايد.

گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید.بسیار

مانند گل ياس ،همیشه برای زنده کردن يک مجلس

رك گو هستید و عاشق مسافرت! …اشتیاق زيادی

و معطر کردن آن حضور داريد.از رفتار بد ديگران

برای زندگی کردن داريد و پشتکارتان خوب است.

سريع می گذريد .برای رفاقت ارزش زيادی قائلید.

تیر گل بنفشه
ارديبهشت گل نسترن

زندگی همیشه برايتان شیرين نیستو زياد يا فراز و
فرودهای آن مواجه می شويد.به جای داشتن درآمد

فردی صبور و پرطاقت هستید و اراده بسیار قوی

جزيی به فکردرآمدهای کالن هستید.

داريد.دوست داريد کارها را به آهستگی ولی به طور
جدی انجام دهید .خجالتی هستید و قابل اعتماد.

ذهن خالقی داريد و به دنبال فعالیت های خالقانه

سعی می کنید از مشاجرات دوری کنید.

هستید.در خانه بیشتر از همه جا احساس امنیت و
آرامش می کنید.
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مرداد گل شب بو

مهر گل زنبق

فردی با محبت ،خونگرم ،دلسوز اما کمی عصبی

فرد مودبی هستید.به سرعت عصبانی می شويد ولی

هستید.غالباً از کمبود اعتماد به نفس رنج می بريد و

خیلی سريع به حالت اولیه باز می گرديد.از زيبايی

کمی نیز احساس ترس در شما ديده می شود.

لذت می بريد .فرد محبوبی هستید و سرشت
سخاوتمندی داريد.

برخی اوقات مردم از اخالق خوب شما سوء استفاده

میل زيادی برای زندگی در شما موج میزند و از

می کنند.

انجام هر کاری لذت می بريد

شهريور گل داوودی
جدی ،متفکر و تا حدی انديشمند هستید.در

آبان گل ارکیده

کارهايتان سرسختی و سماجت داريد و اين مسئله
به سرعت تصمیم می گیريد و در انجام کارهايتان

گاهی به ضرر شما تمام می شود.

بسیار سريع و چابک هستید.تغییرات شغلی شما را
به رغم آنکه شخص مهربانی هستید اما برخی اوقات

نمی ترساند که اين موضوع يکی از برتری های

رگه های نامهربانی در شما نمايان شده که اين

شخصیت شماست .توانايی استثنايی در سازماندهی

مسئله ديگران را آزار می دهد.

کارهايتان داريد.
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آذر گل مريم

بهمن گل گاليل

احساساتی ،صادق ،باوفا ،بشاش و خوش اخالق

باهوش هستید و میدانید چه میکنید .میخواهید

هستید ،اما اگر بخواهید می توانید همزمان روی

همه امور مطابق میل شما باشد که البته گاهی

ديگر سکه را نیز نشان دهید.خانه را تنها پناهگاه

میتواند به دلیل عدم توجه به نظر ديگران برايتان

مطمئن زندگی میدانید .کمال طلب و تا حدی رويايی

مشکل ساز شود…اما در مورد عشق صبور هستید.

هستید که در برخی موارد اين رگه های شخصیتی

همواره اهدافی برای دستیابی داريد و واقعاً برای

به کمک شما می آيند.

رسیدن به آنها تالش می کنید.

دی گل همیشه بهار
اسفند گل نرگس

اهل رقابت و دوست بازی و قابل اعتماد و امین
هستید و خیلی عالقه داريد وقت خود را بیرون از

مهربان ،با گذشت و بسیار تودار هستید ،به هیچ

خانه بگذرانید .بسیار تودار و در واقع درون گرا

وجه خودخواه نیستید.همیشه بهترين را برای

هستید ،از شادی ديگران شاد می شويد اما خود به

ديگران می خواهید .دوستانتان برايتان بسیار مهم

سختی به آرزوهايتان دست می يابید.

هستند و قدر آنچه را که داريد می دانید.
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هم کاران اتبستانی تولداتن مبارک باد

هم کاران بهاری تولداتن مبارک باد

اسامی همکاران بهاری:

اسامی همکاران تابستانی:

آقايان و خانم ها :راستینه،ماهیجانی،برقی ،داورپناه،

آقايان و خانم ها:کفايی ،حق جو ،فیضی ،بستامی،

جلیل نیا ،فروزان نیا،روزبهانی  ،فضل اله کاويان پور،

دستور ،عبدی ،سعیدی ،نجارلو ،رنجبر ،مقدم،

قاسمی ،دولت آبادی ،عزيزی ،صدراله احمدی،

شجیعی ،احمديان ،صفرايی ،گرامی ،غالمحسین

سردشتی ،شاهی ،باقری،لیال نادری،رحیمه قربانی،

نادری ،امامی ،طالب نیا ،يوسفی،ترگل ،محبی ،فرج،

طريقتی ،مهرناز معصومی ،ناصر پور ،سمیرا سلیمی،

کیوان ،روح اله غالمی ،مغرور ،استواری ،مضری،

مژگان صابری ،باشی ،عوض خواه ،کريم خانی،

سیاوشی ،الهام عاشوری ،گل محمدی ،موسوی،

اسمعیل پور ،خسروجردی ،صبوحی

حمیدی،زلیخاصادقی،سعیدقربانی،خیرالهی،
وند حاتمی ،زرين کاله ،باقرزاده ،علیمرادی ،فريبا
معصومی ،يلدارضايی ،فداکار ،جبريیلی،محمدجانی،
اشرفی ،مرادی ،عباسی ،حمید ،حسنی ،فاطری،
مهتاب محمدی
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تعدادی از عکس های زيبای جشن تولد مبارك
همکاران و اهدا هديه به عنوان ياد بود به آنها

25

جش نشس
گ
ت
ن باز ی
جشن باز نشستگی و تقدير و تشکر همکار خوب و
محبوب و بی نظیرمان جناب آقای محمود غالمی
کارشناس پرستاری که سالها با افتخار در کنارمان
فعالیت می کردند و در جايگاه سوپروايزر بالینی
بودند که در نسخه قبلی با ايشان گفتگو و مصاحبه
زيبايی داشتیم.

بازنشستگی فصل نوينی از زندگی و آغازی برای
زندگی با شیوهها و ايدههای جديد است.
امیدوارم اين دوران از پربارترين و شادترين مراحل
زندگیتان باشد.

26

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی همکار

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

عزيزمان سرکار خانم الهام رستم پور را به خانواده
 ...و اما جای خالی همکارانی که ديگر در بین ما

محترم آن مرحوم و کلیه همکاران تسلیت عرض

نیستند و به رحمت ايزدی پیوستند.

می نمائیم.
هر چند که تاب فراق و هجران سخت و دشوار است
لیکن تقدير الهی را جز صبر و بردباری چاره ای
نیست .از خداوند بزرگ برای آن مرحومه غفران
واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل
و اجری جزيل را مسئلت می داريم .
روحش شاد و يادش گرامی باد.
الهام عزيز سخت است نبودنت با کوله باری از
خاطرات خوش با لبخندی ملیح که زيستن را امید
میبخشید و مرگ را به سخره میگرفت و چه ناباورانه
رفتی...

سبکبال پر گشودی و مهمان خدا شدی در اوج قله
درگذشت نابهنگام همکار عزيزمان جناب آقای نبی

آرامش

اله منصوری

...
بی آنکه بدانی غم فراق چون تويی چه میکند با ما
...

رفتی و رفتنت با خود بسیار خاطره ها آورد
خاطره صدای گرمی که سال ها در پس زمان به
شنیدنش خو کرده بوديم

خاطره چهره همیشه خندانی که می خنداند و هرگز
گرد غم نمی گرفت

خاطره دل بزرگی که کوچکی دنیای فانی را طاقت
نیاورد و به ابديت آرامش پیوست

يادت

ماندگار

ای

صدای

همیشه

ماندنی

روح آسمانی ات قرين رحمت حق
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دعوت هب هم کاری

در انتها از عزيزانی که تمايل به همکاری و درج مطالب
شان در فصل نامه ياس سپید در فصل های بعدی را دارند
لطفا مطالب ارزنده ،ترجمه ،عکس های ماندگار ،پژوهش
های خود را به رابطین کمیته فرهنگی در بخش ها يا
مسئول کمیته فرهنگی سرکار خانم مژگان مغرور ارائه
دهند تا دست در دست هم بتوانیم در ارتقاء فصلنامه
کوشا باشیم.
رابطین کمیته فرهنگی در بخش ها
نام رابطین

نام بخش

مريم خسروجردی

اورژانس

ويدافداکار

مهر

عرفان فاطری

سه مردان

آذين کردی

زنان

محدثه عبدالرحیمی

يک مردان

محمد فرج

دو مردان
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