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ــان  ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم ــزاری مجم برگ
ــه 1394/12/29 ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــهام ب س

شرکت داروسازي تولید دارو)سهامی عام(
ــهام  ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــامانه  ــره در س ــی منتش ــاس آگه ــر اس ــرکت ب ش
کــدال در تاریــخ 1395/02/15  بــا حضــور اکثریــت 
ســهامداران راس ســاعت 10:00 صبــح روز دوشــنبه 
مــورخ 1395/02/27در محــل تهــران، خیابــان 
جدیــد  ســاختمان  تهــران،  دانشــگاه  آذر،   16
دانشــکده داروســازي، ســالن رازي برگــزار گردیــد.

دستور جلسه 
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

گزارش عملکرد شرکت 
در ابتــدای جلســه جنــاب آقــای دکتــر ســیفی مدیریــت محتــرم عامــل  ضمــن  تشــکر از حمایتهــای شــرکت محتــرم گــروه 
ســرمایه گــذاری البــرز ، هیــات مدیــره شــرکت و همــکاری خالصانــه مدیــران و کارکنــان زحمــت کــش  شــرکت داروســازی 

تولیــددارو ، گزارشــی از عملکــرد شــرکت در ســال 1394 و برنامــه هــای آتــی در ســال 1395 ارائــه نمودنــد:
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اهم اقدامات و طرحهای انجام شده 
■ اخذ گواهینامه GMP جهت خطوط تولید محلول های موضعی

■ دریافت 37 پروانه ساخت دائم محصوالت
■ کاهش زمان فرآیند تولید داروهای جدید

■ ارتقــاء کمــی و کیفــی ســبد داروئی)انتخــاب شــرکت داروســازي 
تولیــددارو بعنــوان یکــي از شــرکتهاي برتــر داروســازي کشــور در 

ــد( ــای جدی داروه
■ راه اندازی سیستم برچسب اصالت 

■ کاهش زمان ساخت برخی از محصوالت
■ بازسازی خطوط تولید پویدون و ترموراب

■ اجرا و نصب دوربین مداربسته محوطه
■ ارتقاء کیفی بخش آبساز

■ برگزاری 2،381 نفر ساعت آموزش پرسنل
■ شروع پروژه بازسازی سالن توزین

اهم برنامه های آتی سال 1395
■ افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهینه سازی خطوط تولید 

)GMP( حفظ ونگهداری خطوط تولید مطابق استانداردهای صنعت داروسازی ■
■ توسعه سبد محصوالت مجموعه و اشکال دارویی جدید در حوزه های جذاب

■ ارتقاء میزان صادرات محصوالت
■ افزایش تولید از طریق کوتاه نمودن فرآیندهای تولید و استفاده  بهینه از دستگاه ها

ــی  ــازرس قانون ــتقل و ب ــابرس مس ــزارش حس ــرکت و گ ــرم ش ــل محت ــزارش مدیرعام ــتماع گ ــس از اس ــی پ ــع عموم ــه مجم در ادام
شــرکت، نســبت بــه تصویــب صورتهــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه 1394/12/29 اقــدام و بــه شــرح زیــر اتخــاذ تصمیــم نمــود:

    1( تقسیم سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به مبلغ 1.060 ریال تصویب گردید.
   2( موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.

   3( روزنامه   اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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معتبرسازی فرآیند ساخت قرص )قسمت اول(
Process validation of tablet dosage form

معتبرســازی validation یکــی از مهمتریــن گامهــا در دســتیابی و ثبــات کیفــی محصــوالت دارویــی اســت. معتبرســازی 
نشــانه ای از تعهــد یــک کارخانــه داروســازی بــه تضمیــن کیفیــت محصــوالت خــود مــی باشــد. معتبرســازی تضمیــن 

مــی کنــد کــه محصــوالت تولیــد شــده دارای ویژگــی هــای کیفــی از پیــش تعییــن شــده مــی باشــند.

معتبرسازی های رایج در صنعت داروسازی عبارتند از:
validation of heating , ventilation and air – conditioning systems1- معتبرسازی سیستم های هواساز

validation of water systems for pharmaceuticals 2- معتبرسازی سیستم های آب
cleaning validation 3- معتبرسازی تمیزکاری

Analytical method validation 4- معتبرسازی روشهای آنالیز
validation of computerized systems 5- معتبرسازی سیستم های کامپیوتری

Qualification of systems and equipment  6- احراز کیفیت سیستم ها و تجهیزات
process validation  7- معتبرسازی فرآیند

معتبرســازی فرآینــد عبــارت از تهیــه و ارائــه یــک مــدرک مســتند اســت کــه نشــان مــی دهــد فرآینــد تولیــدی مــورد نظــر توانایــی تولیــد 
محصــول بــا مشــخصات کیفــی از قبــل تعییــن شــده را بطــور موثــق و تکــرار پذیــر دارا مــی باشــد.

بدلیــل نــوع محصــوالت و پیچیدگــی هــای فرآیندهــای ســاخت و همچنیــن محدودیــت هــای تســت هــای آزمایشــگاهی ، آزمایــش محصــول 
نهایــی بــه تنهایــی نمــی توانــد کیفیــت محصــول را تضمیــن کند.لــذا در معتبرســازی فرآینــد پروســه تولیــد بــه چندیــن مرحلــه جداگانــه 
تقســیم شــده و هــر مرحلــه بســته بــه تجــارب عملــی و یــا اصــول تئــوری مــورد مطالعــه دقیــق قــرار مــی گــردد. طــی ایــن مطالعــات 
مراحــل و پارامترهــای بحرانــی کــه مــی تواننــد روی کیفیــت محصــول دارویــی تاثیرگــذار باشــند شناســایی شــده و تحــت کنتــرل قــرار 

مــی گیرنــد.
در معتبرســازی فرآینــد فاکتورهایــی از قبیــل طراحــی فرآینــد، کیفیــت مــواد اولیــه )شــامل مــواد موثــره، مــواد جانبــی، ملزومــات بســته 

بنــدی( و همچنیــن آزمایشــات حیــن تولیــد و آزمایشــات بــر روی محصــول نهایــی مــورد بررســی دقیــق قــرار مــی گیرنــد. 

معتبرسازی فرآیند به چهار شکل انجام می شود.
prospective validation 1- معتبرسازی آینده نگر

 concurrent زمــان   هــم  یــا  کار  حیــن  معتبرســازی   -2
validation

Retrospective validation 3- معتبرسازی گذشته نگر
Revalidation4- معتبرسازی مجدد

ــام  ــار روش انج ــن چه ــری از ای ــرح مختص ــه ش ــال ب ح
معتبرســازی مــی پردازیــم:

1- معتبرســازی آینــده نگــر: ایــن روش بــر اســاس برنامــه ای دقیــق 
و از پیــش تعییــن شــده در مرحلــه طراحــی و توســعه، قبــل از اخــذ 
ــی و ورود آن  ــاس صنعت ــول در مقی ــد محص ــاخت و تولی ــه س پروان
ــد  ــد تولی ــن روش فرآین ــی شــود .در ای ــی انجــام م ــازار داروی ــه ب ب
ــر اســاس  ــه ب ــی تفکیــک مــی گــردد هــر مرحل ــه مراحــل مجزای ب
دانســته هــای علمــی و یــا تجربــی مــورد بررســی و ارزیابــی دقیــق 
ــت  ــر کیفی ــر ب ــی )موث ــای بحران ــی آن پارامتره ــه و ط ــرار گرفت ق

محصــول( critical process parameters مشــخص گردیــده و به 
منظــور رســیدن بــه محصــول بــا کیفیــت بطــور موثــق و تکرارپذیــر 

تحــت کنتــرل و پایــش دقیــق قــرار مــی گیرنــد.
2- معتبرســاز حیــن کار یــا همزمــان: ایــن نــوع معتبرســازی شــبیه 
ــه در  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــر اس ــده نگ ــه روش آین ــازی ب معتبرس
معتبرســازی همزمــان محصــول در مقیــاس صنعتــی تولیــد و همزمان 
بــا تولیــد محصــول پایــش بحرانــی فرآینــد انجــام مــی گــردد،  پــس 
ــن شــده  ــش تعیی ــی از پی ــخصات کیف ــراز مش ــان از اح از اطمین
آزادســازی محصــول بــرای ورود بــه بــازار دارویــی صــورت مــی گیــرد.
3- معتبرســازی گذشــته نگــر: در ایــن نــوع معتبرســازی از اطالعــات 
موجــود از ســری ســاخت  هــای قبلــی محصــوالت و تجزیــه و تحلیــل 
ــان  ــه نش ــواهدی ک ــازی ش ــرای مستندس ــات ب ــن اطالع ــاری ای آم
دهنــد تولیــد در شــرایط تحــت کنتــرل انجــام گرفتــه اســت اســتفاده 
مــی گــردد. الزم بــه توضیــح اســت معتبرســازی گذشــته نگــر دقــت 
معتبرســازی بــه روشــهای آینــده نگــر و همزمــان را دارا  نمــی باشــد.

عباس آدابی/ دکتر داروسازـ مدیر تولید
سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید
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مراحل انجام معتبرسازی فرآیند عبارتند از:
ــش بدســت آمــده از مراحــل  ــر اســاس دان ــه فرآینــد ســاخت صنعتــی محصــول ب ــن مرحل 1- طراحــی فرآینــدprocess design: در ای

طراحــی و توســعه  تبییــن مــی گــردد.
2- احــراز کیفیــت فرآینــد process qualification  :   در ایــن مرحلــه فرآینــد طراحــی شــده در مرحلــه قبــل از لحــاظ صحــت و تکــرار 

پذیــری در ســاخت مقیــاس صنعتــی محصــول مــورد تاییــد قــرار مــی گیــرد.
ــه مشــخصات  ــداوم محصــول و رســیدن ب ــد م ــا تولی ــه ب ــن مرحل ــدcontinued process verification: در ای ــداوم فرآین ــد م 3- تایی
کیفــی از پیــش تعییــن شــده تضمیــن مــداوم ongoing assurance بدســت مــی آیــد کــه مؤیــد آن اســت محصــول در شــرایط تحــت 

کنتــرل تولیــد مــی گــردد.
بنابرایــن معتبرســازی فرآینــد وســیله ای اســت بــرای اثبــات مســتند صحــت شــواهدی مبنــی بــر اینکــه فرآیندهــای تولیــدی قابــل اعتمــاد 
بــوده و دارای قابلیــت تکرارپذیــری بــرای ســاخت محصوالتــی بــا کیفیــت مــورد نظــر هســتند، حالــت ایــده آل وقتــی اســت کــه معتبرســازی 
فرآینــد در مرحلــه فرموالســیون و طراحــی و قبــل از ورود محصــول دارویــی بــه بــازار انجــام و تکمیــل شــود )معتبــر ســازی آینــده نگــر( 
حــال اگــر ایــن امــر ممکــن نباشــد معتبرســازی فرآینــد مــی توانــد در خــالل ســاخت بــچ صنعتــی انجــام شــود )معتبرســازی همزمــان( 
فرآیندهایــی کــه مدتهــا بــدون هیــچ تغییــر مهــم و قابــل مالحظــه ای بــکار گرفتــه شــده انــد مــی تواننــد بــر اســاس یــک پروتــکل تاییــد 

شــده معتبرســازی شــوند )معتبرســازی گذشــته نگــر(.
پیش نیازهایی که برای معتبرسازی فرآیند می توان در نظر داشت عبارتند از: 

1- آموزش کافی به افراد تیم معتبرسازی و ایجاد انگیزه در آنان
2- احراز کیفیت دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در ساخت و آنالیز محصول

3- معتبرسازی سیستم آب خالص ساز، سیستم هواساز و سایر یوتیلیتی ها از قبیل سیستم هوای فشرده و ...
4- معتبرسازی تمیزکاری تجهیزات تولیدی

References:
Industrial process validation of solid dosage form 
Review on industrial process validation of tablet dosage form 

در  مجــدد  معتبرســازی  مجــدد:  معتبرســازی   -4
حقیقــت تکــرار معتبرســازی فرآینــد و یــا بخشــی از آن 
مــی باشــد. معتبرســازی مجــدد وقتــی انجــام می شــود 
کــه تغییــری در فرموالســیون محصــول، دســتگاه هــای 
مــورد اســتفاده در ســاخت ، محــل ســاخت محصــول و 
یــا بــچ ســایز آن صــورت گرفتــه باشــد و یــا اینکــه در 
ــی  ــک دوره زمان ــا طــی ی ــی ی ســری ســاختهای متوال
ــتگاهها  ــواد، دس ــری در م ــچ تغیی ــدون هی ــاص ب خ
ــر  ــورد نظ ــت م ــا کیفی ــول ب ــاخت محص ــرایط س و ش

تولیــد نشــده باشــد.
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اینترنِت اشیاء یا IOT چیست و چه کاربردی دارد؟
ــا واژه  ــن روزه ــه ای ــد ک ــاده باش ــاق افت ــم اتف ــما ه ــرای ش ــاید ب ش
ــه  ــا اینک ــد ی ــای آن را ندانی ــی معن ــید ول ــنیده باش ــیاء را ش ــت اش اینترن
ــدودا  ــد، ح ــی کن ــه ای را معرف ــه مقول ــت چ ــرار اس ــد ق ــن واژه جدی ای
ــوژی  ــازار تکنول ــوع در ب ــن موض ــدن ای ــرح ش ــان مط ــال از زم دو س
ــتر  ــما را بیش ــا ش ــم ت ــد داری ــه قص ــن مقال ــا در ای ــذرد، م ــی گ ــا م دنی
ــما  ــرای ش ــن واژه را ب ــوی ای ــای لغ ــدا معن ــم. ابت ــنا کنی ــن واژه آش ــا ای ب
ــه جدیــد مــی پردازیــم. ــه بررســی ایــن مقول توضیــح داده و بعــد از آن ب

اینترنــت اشــیاء )Internet of Things( بــه طــور کلــی اشــاره دارد بــه 
بســیاری از اشــیاء و وســایل محیــط پیرامون مــان کــه بــه شــبکه 
ــد و مــی تــوان توســط اپلیکیشــن های موجــود  اینترنــت متصــل شــده ان
در تلفن هــای هوشــمند و تبلــت آنهــا را کنتــرل و مدیریــت کــرد.

ــا  ــی پدی ــده در ویک ــه ش ــف ارائ ــق تعاری ــژن ، طب ــو وی ــزارش اک ــه گ ب
ــط  ــال 1999 توس ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــیاء ، ب ــت اش ــارت اینترن عب
ــرد  ــف ک ــی را توصی ــت و جهان ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــن اشــتون م کوی
ــت  ــرای خــود هوی ــی جــان، ب ــه اشــیاء ب کــه در آن هــر چیــزی، از جمل
دیجیتــال داشــته باشــند و بــه کامپیوترهــا اجــازه دهنــد آن هــا را ســازماندهی 
و مدیریــت کننــد. اینترنــت در حــال حاضــر همــه مــردم را بــه هــم متصــل 
مــی کنــد ولــی بــا اینترنــت اشــیاء تمــام اشــیاء بــه هــم متصــل مــی شــوند. 
ــوده  ــات ب ــاوری و ارتباط ــای فن ــد در دنی ــی جدی ــیاء مفهوم ــِت اش اینترن
و بــه طــور خالصــه فنــاوری مدرنــی اســت کــه در آن بــرای هــر 
ــق  ــال داده از طری ــت ارس ــیاء( قابلی ــا اش ــوان و ی ــان، حی ــودی )انس موج
ــود. ــم می ش ــت، فراه ــا اینتران ــت ی ــم از اینترن ــی، اع ــبکه های ارتباط ش

ــده  ــرارداده ش ــیمی ق ــی بی س ــواج رادیوی ــر ام ــیاء ب ــت اش ــتر اینترن بس
ــق  ــا از طری ــد ت ــی دهن ــکان را م ــن ام ــف ای ــتگاه های مختل ــه دس ــه ب ک
ــد. ایــن بســتر شــامل  ــراری ارتبــاط بپردازن ــه برق ــا یکدیگــر ب ــت ب اینترن
NFC، RFID ،ــرف ــوث کم مص ــای، بلوت ــد وای ف ــتانداردهایی مانن اس
ــم نشــنیده باشــید. ــا را ه ــون اســم آن ه ــاید تاکن ــه ش ــره اســت ک و غی
ــمند،  ــای هوش ــمند، خودروه ــتات های هوش ــمند، ترموس ــای هوش قفل ه
مطمئنــا این هــا واژه هایــی هســتند کــه بارهــا و بارهــا شــنیده اید و البتــه 

ــد شــنید. همــه دســتگاه های یادشــده  ــی بیشــتر خواهی در ســال های آت
ــرار  ــف IoT ق ــور مخف ــه ط ــا ب ــیاء ی ــت اش ــام اینترن ــه ن ــته ای ب در دس
می گیرنــد. در ســطح پایــه ای، اینترنــت اشــیاء درواقــع بــه ارتبــاط اشــیاء 
مختلــف از طریــق اینترنــت و برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر می پــردازد تــا 
هــدف آن یعنــی فراهم کــردن تجربــه کاراتــر و هوشــمند تر محقــق شــود. 
هماننــد دیگــر تکنولوژی هــای جدیــد، IoT نیــز می تواند در ابتــدا مفهومی 
ســردرگم  کننــده بــه نظــر برســد. همچنیــن ایــن واژه بــه  ویــژه هنگامــی 
کــه صحبــت از اســتانداردهای مختلــف و همچنیــن ایمنــی و امنیــت آن 
می شــود می توانــد مفاهیــم جدیــد و ویــژه ای پیداکنــد. بــه عبــارت دیگــر 
ایــده طراحــی دســتگاه های مختلــف بــا امــکان برقــراری ارتبــاط بی ســیم 
بــه منظــور رهگیــری و کنتــرل از طریــق اینترنــت و یــا حتــی یــک برنامــه 
ســاده مخصــوص گوشــی های هوشــمند، اصطالح اینترنــت اشــیاء را توصیف 
می کنــد. بــا اجــرای ایــن شــیوه در نهایــت ممکــن اســت محیــط پیرامــون 
بشــر بــه چیــزی شــبیه آنچــه در فیلــم هــا و داســتان هــای تخیلــی اشــاره 
مــی شــود نزدیــک شــود بــه عنــوان مثــال بهــره گیــری از ایــن شــیوه
 باعــث مــی شــود یــک جارو برقــی بتوانــد در زمان مشــخصی فعال شــده، 
محــل تعییــن شــده از قبــل را نظافت کرده و ســپس مجددا خاموش شــود.

محسن ملکی/ واحد انبار فنی
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ــته  ــال گذش ــران ،س ــن مبحــث در ای ــودن ای ــازه ب ــه ت ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــب آن  ــد و در قال ــان برپاش ــتان اصفه ــه در اس ــن زمین ــمیناری در ای س
پروفســور روب وان کرنبــرگ اظهــار کــرد: 20 ســال پیــش ایــن بحــث 
ــوان در  ــه می ت ــا متوجــه شــدند ک ــا بعده ــرد داشــت، ام در ادارات کارب
ــت اشــیاء  ــن صــورت اینترن ــه ای ــرد؛ ب ــز از آن اســتفاده ک ــا نی خیابان ه
جایگاهــش در اروپــا را پیــدا کــرد و می تــوان گفــت امــروزه اروپاییــان در 
زندگــی روزمره شــان نیــز از ایــن امــر اســتفاده می کننــد و ایــن چیــزی 
اســت کــه کمیســیون اروپا به آن رســیده و امــروزه کاربــردش را می بینیم.
ــت،  ــدی اس ــث جدی ــیاء بح ــت اش ــث اینترن ــه بح ــان اینک ــا بی وی ب
ــا در  ــه اینج ــم ک ــجویان را می بین ــتادها و دانش ــرد: اس ــان ک خاطرنش
ــا نیــز هنــوز  ــت اشــیاء خــوب کار می کننــد البتــه در اروپ بحــث اینترن
در قســمت های ابتدایــی ایــن بحــث هســتیم و بــا توجــه بــه مهندســان 
ماهــری کــه وجــود دارد، شــروع ایــن کار شــروعی ســخت نخواهــد بــود.

کرنبــرگ بــا اشــاره بــه کاربردهــای اینترنت اشــیاء، خاطرنشــان کــرد : به 
طــور مثــال یــک شــهر در اســپانیا 10 هــزار سنســور نصــب کــرده اســت 
کــه شــامل سنســورهایی مثــل سنســور دمــا و یــا سنســور حرکتــی کــه 
ــن سنســورها  ــه ای ــا توجــه ب ــد، می شــود. ب ــرار داده ان ــا ق روی اتوبوس ه

دولــت تمــام اطالعــات مــردم را می گیرد.حتــی چیــن نیــز در ایــن امــر 
فعــال اســت و ســعی می کنــد بحــث اینترنــت اشــیاء را گســترش دهــد 
تــا بتوانــد مدیریــت بهینــه ای بــر روی منابــع و مردمــش داشــته باشــد.
در ایــن میــان قطعــا دسترســی بــه ایــن نــوع فنــاوری مــی توانــد گردش 
مالــی خــاص خــود را هــم بــه دنبــال داشــته و ســودآوری ایجــاد کند.بــر 
اســاس بررســی هــای موسســه IDC ارزش بــازار محصــوالت و خدمــات 
اینترنــت اشــیاء تــا ســال 2017 بــه 7,3 ترییــون دالر مــی رســد. ایــن 
ــون  ــازار مذکــور در ســال 2012 تنهــا 4,8 تریلی ــی اســت کــه ب در حال
دالر ارزش داشــت. بــر همیــن اســاس نام هــای بزرگــی مانند سامســونگ، 
ال جــی، اپــل، گــوگل و فیلیپــس در حــال حاضــر بــر روی دســتگاه های 
ــز  ــه هــم کار می کننــد و شــرکت های کوچــک بی شــماری نی متصــل ب
بــه تحقیقــات در ایــن زمینــه مشــغولند. براســاس تحقیقــات انجام شــده 
انتظــار مــی رود 4,9 میلیــارد دســتگاه مرتبــط با هم در ســال جــاری مورد 
اســتفاده قرارگیرنــد و ایــن رقــم تــا ســال 2020 بــه 25 میلیــارد برســد.
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بررســی هــای موسســه تحقیقاتــی گارتنــر نشــان مــی دهــد کــه تــا ســال 2020 بیــش از 25 میلیــارد 
ــا دیگــر  ــت ی ــه اینترن ــت اشــیاء ب ــر اینترن ــات مبتنــی ب ــق خدم وســیله مختلــف در جهــان از طری
شــبکه هــای اطــالع رســانی متصــل خواهنــد شــد. بررســی هــای شــرکت سیســکو نیــز حاکیســت 
کــه تــا غلبــه یافتــن پدیــده اینترنــت اشــیاء تنهــا ســه ســال زمــان باقیســت. بنابرایــن در ســال 2018 
ماشــین هــا و سیســتم هــای الکترونیکــی مــی تواننــد از طریــق اینترنــت بــدون  نیــاز بــه انســان هــا و 

حتــی بیشــتر از آنهــا بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند.
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داروهاي ضد انعقاد
 Heparin: Amp 5000, 10000 Units, Vial 25000 U/5 ml
 Enoxaparin: Amp 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 Units
 Dalteparin: Amp 2500, 5000, 7500, 10000 Units

این داروها در پیشگیري و درمان اختالالت ترومبوامبولیک استفاده مي گردند. از عوارض مهم این داروها ترومبوسایتوپني ها )افت پالکت( است. 
انتی دوت این داروها Sulphate Protamine است. براي کنترل اثر هپارین از PTT استفاده مي شود. هپارین در بارداري رده B مي باشد؛ 

بنابراین ضد انعقاد انتخابي در بارداري است.
 Warfarin: Tab 5 mg

وارفارین اندکس درماني باریک و تداخالت مهمي دارد. توصیه مي شود همواره از یک شکل تجاري استفاده شود.
بیمار مصرف کننده وارفارین الزم است که به صورت دورهاي INR خود را چک کند.

ایــن دارو در ابتــداي مصــرف بــه علــت مهــار پروتئینهــاي طبیعــي ضدانعقــاد موجــود در بــدن )C& S Protein( باعــث افزایــش احتمــال بــروز 
ترومبــوز مــي شــود لــذا در ابتــداي مصــرف آن داروهــاي ضــد انعقــاد تزریقــي تجویــز مــي شــود. تغییــر رژیــم غذایــي و تغییــر در مصــرف ســبزیجات 

باعــث تغییــر در اثربخشــي دارو مــي شــود. )Vitamin K( آنتــي دوت وارفایــن اســت.
ایــن دارو در بــارداري رده X مــي باشــد. در صــورت اضافــه شــدن هــر دارویــي کــه مــي توانــد بــر روي متابولیســم، Protein Binding وارفاریــن 
مؤثــر باشــد و یــا بــر ســطح فاکتورهــاي انعقــادي بیمــار تاثیــر بگــذارد بایســتي مجــدداً انــدازه گیــري INR انجــام گرفتــه و دوز وارفاریــن متناســب 
ــي،  ــا شــکم خال ــي در صــورت احســاس ناراحتــي در مصــرف دارو ب ــل مصــرف اســت ول ــي قاب ــا شــکم خال ــا ب ــا غــذا ی ــد. دارو ب ــا آن تغییــر یاب ب
همــراه غــذا میــل شــود ولــي بــه بیمــار توصیــه شــود کــه همیشــه بــه یــک صــورت ثابــت )بعــد یــا قبــل از غــذا( و در ســاعت مشــخص روز دارو 

را مصــرف نمایــد.

Dabigatran: Tab 75, 110, 150 mg
 PT دابیگاتــران مهــار کننــده مســتقیم ترومبیــن بــوده و بــراي تنظیــم دوز نیــاز بــه انــدازه گیــري
نــدارد. در پیشــگیري از ترومبــوز قبــل از عمــل بــه صــورت خوراکــي مصــرف مــي شــود. داروهــاي 
ــران یــک مهــار کننــده ترومبیــن  ــد IM تزریــق شــوند. دابیگات ــه هیــچ وجــه نبای ضــد انعقــاد ب
مســتقیم کــه از تشــکیل لختــه خــون جلوگیــری مــی کنــد. ایــن دارو پالکــت هــای موجــود در 

خــون را از انعقــاد حفــظ مــی کنــد.
ــه ســکته مغــزی در  ــرای جلوگیــری از لختــه شــدن خــون و کاهــش خطــر ابتــال ب ــران ب دابیگات
افــراد مبتــال بــه نــوع خاصــی از اختــالالت ریتــم قلــب اســتفاده مــی شــود. بــرای کاهــش خطــر 
ابتــال بــه ســکته مغــزی و لختــه شــدن خــون در بعضــی بیمــاران مبتــال بــه فیبریالســیون دهلیــزی 

اســتفاده مــی شــود.

ترومبولیتیك ها:
Alteplase: Amp 10, 50 mg
Reteplase: Vial 10 U/10 ml 
Streptokinase: Amp 250000, 750000 Units

این داروها به صورت وریدي در درمان انفارکتوس میوکارد حاد در بیمارستان استفاده مي شوند.
ضدفیبرینولیز:

Tranexamic Acid:Cap 250mg /Tab 500 mg/Amp 50mg/ml (5 ml),100 mg/ml(5,10ml):
این دارو در انواع اختالالت خونریزي دهنده حاد استفاده میشود، هم چنین به عنوان آنتي دوت استرپتوکیناز در Over dose آن کاربرد دارد. در 

خونریزي بیني یا دندان که بند نمي آید مي توان آمپول را بشکنید و روي پنبه بریزید و در ناحیه بگذارید.

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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مهارکننده هاي تجمع پالکتي:
 مهارکننده سیکلواکسیژناز:

ــا مهــار سیکلواکســیژناز را بــه صــورت برگشــت ناپذیرموجــب مهــار ترومبوکســان A2 مــي شــود. بنابرایــن بایــد 7 تــا 5 روز قبــل از عمــل  ب
جراحــي قطــع شــود

 Aspirin (ASA): Tab EC 80, 81 mg, Tab Chewable 100 mg, Tab 325 mg, Tab MC 500 mg
پرمصــرف تریــن داروي مهارکننــده پالکتــي آســپیرین اســت. در قــرص هــاي MC )میکروکوتــد یــا میکروکپســولیتد( بــراي کاهــش عــوارض 
گوارشــي، ذرات را coat نمــوده انــد، کــه بــا ایــن حــال ایــن قــرص قابلیــت نصــف شــدن دارد، بــه طــور کلــي همــه اشــکال دارویــي آســپیرین 
ــه علــت احتمــال رخــداد ســندرم ري  ــد بجــز قــرص هــاي EC آن. آســپیرین در کــودکان کمتــر از 16 ســال ب قابلیــت نصــف شــدن را دارن
)Reye's Syndrome( نبایــد اســتفاده شــود، همچنیــن آســپیرین در افــراد دچــار زخــم فعــال گوارشــي، G6PDD، آســم، رینیــت و پولیــپ 

بینــي منــع مصــرف دارد.
 اگــر در نســخه بچــه اي آســپیرین دیــده شــد، یــا اشــتباه تجویــز شــده یــا آن بچــه مــورد شــناخته شــده بیمــاري کاوازاکــي اســت کــه بــه 

موقــع درمــان نشــده و بایــد تــا پایــان عمــر آســپیرین بگیــرد.
اگــر بچــه اي تــب داشــت بــه هیــچ عنــوان نبایــد از آســپیرین اســتفاده کــرد، داروي انتخابــي در ایــن مــوارد، NSAID هــا هســتند. دوزهــاي 
80 -81 میلــي گرمــي کــه تفــاوت دوزاژ فــرم هــاي آمریکایــي و ایرانــي داروســت، تفاوتــي از نظــر اثربخشــي باهــم ندارنــد. در خانــم بــاردار دوز 

80 میلــي گــرم آن بــراي پیشــگیري ازPre- Eclampsia تجویــز مــي شــود.
شــایع تریــن عــوارض ایــن دســته داروهــا عــوارض عصبــي و گوارشــي اســت EC نمــودن آســپیرین، اثــري روي کاهــش عارضــه گوارشــي آن 
 EC نــدارد و بــراي کاهــش ایــن عارضــه بایــد آســپیرین را بعــد از غــذا مصــرف نمــود؛ امــا ایــن نکتــه را هــم بخاطــر بســپارید کــه قــرص هــاي

را بایــد قبــل از غــذا مصــرف نمــود.
آسپیرین در دوزهاي 60 تا 650 میلي گرم، خاصیت ضدپالکتي دارد.

Dipyridamol 200mg + ASA 25mg
چــون دي پیریدامــول بایــد بــا دوز هــاي بــاال و بــه تعــداد 6 تــا 4 قــرص در روز مصــرف مــي شــد، پذیــرش دارو کــم بــود و بجــاي آن ایــن داروي 
ترکیبــي معرفــي شــد کــه در ســکته هــاي مغــزي در بیمارانــي کــه نمــي تواننــد کلوپیدوگــرل مصــرف کننــد، Approve دارد. ایــن ترکیــب 

دارویــي چــون آهســته رهــش اســت عــوارض گوارشــي نــدارد، فرکانــس مصــرف آن کمتــر اســت و روز یــک بــار مصــرف مــي شــود.

:PDE مهارکننده هاي
ــر فســفو دي اســتراز پالکتــي هســتند، در نتیجــه باعــث  مهارکننــده هــاي برگشــت ناپذی
افزایــش CAMP در پالکــت شــده و از طرفــي موجــب مختــل شــدن بازجــذب آدنوزیــن 

مــي شــوند، یعنــي از دو طــرف باعــث ایجــاد اثــر ضــد تجمــع پالکتــي مــي شــوند.
 Dipyridamole: Tab 25, 75 mg, Amp 10mg/2ml

 قــرص دي پیریدامــول جایگزیــن آســپیرین در اختــالالت تجمــع پالکتــي مــي باشــد کــه 
بایــد بــا دوز 300 تــا 400 میلــي گــرم روزانــه مصــرف شــود. فــرم 10mg Amp آن بــراي 
تســت تشــخیصي اســکن رنگــي قلــب )Scan Thallium( و یــا جایگزیــن تســت ورزش در 
بیمــاري کــه توانایــي دویــدن نــدارد اســتفاده مــي شــود. بــراي ایــن کار از 5 عــدد آمپــول 
ــم  ــن ه ــاي آن از داروي آدنوزی ــوان بج ــي ت ــه م ــد؛ البت ــي کنن ــتفاده م Persantin اس
بــراي عکــس بــرداري رنگــي قلــب اســتفاده نمــود. چــون دي پیریدامــول یــک مهارکننــده 
ــع  ــي من ــایي قلب ــرد، در نارس ــي ب ــاال م ــي را ب ــک آریتم ــت و ریس ــتراز اس ــفودي اس فس

مصــرف دارد.
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داروهای جدید داروسازی تولید دارو
قرص سیتاگلیپتین 25 و 50 میلی گرم  

دسته داروئی مهارکننده دی پپتید پپتیداز تیپ 4 )کاهنده قند خون(
مکانیسم اثر

ایـن دارو بـا مهـار آنزیـم دی پپتید پپیتـداز تیپ چهار در کنـار رژیم غذایی بـرای درمان و بطور 
موثـری قنـد خـون را کاهش می دهـد و بـا مهارتجزیه هورمـون اینکرپتین  هنگام غـذا خوردن 

در سـاعات اولیه مصـرف اثر گـذار خواهد بود.
موارد مصرف

درمان تک داروئی یا کمکی در دیابت  تیپ 2 بزرگساالن
مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو

مقـدار مصـرف هـر دارو را پزشـک تعییـن مـی کنـد  امـا مقـدار مصـرف معمـول دارو به شـرح 
اسـت: ذیل 

- بزرگساالن: 100 میلی گرم یکبار در روز که می توان همراه یا بدون غذا میل شود
- بیماران با اختالل متوسط در عملکرد کلیه : 50 میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختالل شدید در عملکرد کلیه : 25 میلی گرم یکبار در روز
* در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون ، باید مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

* این دارو می تواند همراه با غذا یا بدون غذا مصرف شود.
موارد منع مصرف

در صورت وجود هر گونه حساسیت به دارو

شــکل دارویــی: شــربت 120 میلی لیتــری هــر 5 میلی لیتــر 
حاوی 2 میلی گرم سالبوتامول سولفات می باشد.

طبقه بندی فارماکولوژیك:
 آگونیست بتا آدر نرژیک

طبقه بندی درمانی:
  برونکودیالتور

طبقه بندی مصرف در بارداری:
C رده 

مکانیسم عمل:
 سالبوتامول به طور انتخابی رسپتورهای بتا آدرنرژیک برونشها 

را تحریک نموده و باعث گشادشدن راههای هوایی می شود.
فارماکوکینتیك:

 جذب: به خوبی و سریعاً از دستگاه گوارش جذب می شود.
پخش: از سد خونی – مغزی عبور می کند.

متابولیسم: توسط کبد به متابولیک های غیرفعال متابولیزه 
می شود.

دفع: سریعاً در ادرار و مدفوع دفع می شود
موارد مصرف:

• اسپاسم برونش در بیماران مبتالبه بیماری انسدادی 
برگشت پذیر راه هوایی )آسم(

• پیشگیری از اسپاسم برونش ناشی از ورزش

ــای  ــامل بیماری ه ــی ش ــی – عروق ــای قلب احتیاط:بیماری ه
عــروق کرونــر و هایپــر تانســیون، هایپــر تیروئیــدی، دیابــت 

ملیتوس و تداخالت دارویی:
ــن و دیگــر آمینهــای  ــی نفری مصــرف ســالبوتامول همــراه اپ
مقلــد ســمپاتیک استنشــاقی باعــث افزایــش اثرات ســمپاتیک 
ــان  ــرف همزم ــود. مص ــا می ش ــن داروه ــمیت ای ــر س و خط
ــه  ــردگی های س ــم MAO و ضدافس ــای آنزی ــا مهارکننده ه ب
حلقــه ای، خطــر اثــرات جــدی قلبــی و عروقــی را در پــی دارد.
ــث  ــت باع ــن اس ــر ممک ــای دیگ ــا بالکره ــول و بت پروپرانول

ــوند ــالبوتامول ش ــرات س ــش اث کاه
عوارض جانبی:

اعصــاب مرکــزی: تحریــک CNS، گیجــی، ســردرد، پرتحرکــی، 
میگــرن،  کســالت،  بی خوابــی،  عضــالت،  تــون  افزایــش 

ــف ــرزش، ضع ــت، ل عصبانی
قلــب،  طبــش  فشــارخون،  افزایــش  عروقــی:  ـ  قلبــی 

تاکیــکاردی
ــش  ــر دل، افزای ــوزش س ــتهایی، س ــوارش: بی اش ــتگاه گ دس

ــر حــس چشــایی، اســتفراغ اشــتها، تهــوع، تغیی
متابولیک: هایپوکالمی )با دوزهای باال(

عضالنی ـ اسکلتی: کرامپ عضالنی

شربت سالبوتامول:
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شربت هانی تیدی
ترکیبات اصلی فرآورده:

 آویشن شیرازی، عسل
مورد مصرف: 

به عنوان خلط آور قوی، در درمان سرفه و برونشیت استفاده می گردد.
ویژگی های این فرآورده: 

ایـــن فـــرآورده عـالوه بـر آویشـن شـیرازی حـاوی عســــل طبیعـی می باشـد کـه ضمن شـــــیرین 
کـردن شــــربت و خـــوش طعـم کـردن آن خواص ضد سـرفه ، خلط آور ، نـرم کننده مخـاط گلو و ضد 

میکروبـی آویشـن را نیـز تقویـت مـی کند.

این دارو  با نام تجاری Uloric در دنیا شناخته می شود.
موارد مصرف

فبوکسوستات در درمان هیپراورسمی مزمن  در بیماران مبتال به نقرس به کار می رود.
  موارد  منع  مصرف

- در صـورت وجـود هر گونه حساسـیت به فبوکسوسـتات و یا دیگر اجزای تشـکیل دهنـده دارو ، قبل 
از مصرف دارو با پزشـک  مشـورت  شود.

- از مصرف همزمان فبوکسوستات با آزاتیوپرین یا مرکاپتوپورین خودداری شود.
- ایمنی و کارایی مصرف این دارو در افراد زیر 18 سال به اثبات نرسیده است.

- این دارو در بیماران با نارسایی شدیدکبدی و کلیوی می بایست با احتیاط مصرف شود.
موارد  احتیاط  و  هشدار

- این دارو در بیماران با نارسایی شدیدکبدی و کلیوی می بایست با احتیاط مصرف شود.
- عـود نقـرس : پـس از شـروع درمان با فبوکسوسـتات احتمال عـود نقرس افزایش می یابد که ناشـی 
از کاهش سـطح اوره خون وجبران آن از ذخایر اوره موجود در بافتها می باشـد. برای جلوگیری از عود 

نقرس ، همزمان ، درمان پیشـگیرانه با یکNSAID  یا کلشـی سـین توصیه می گردد.
- رویدادهای قلبی عروقی : در بیماران مصرف کننده فبوکسوسـتات ممکن اسـت حوادث ترومبوتیک 

قلبی عروقی  مشـاهده شود.
- بیمـاران کبـدی: ارزیابی آزمایشـگاهی متنـاوب از عملکرد کبد بعنوان مثال 2  و 4 ماه پس از شـروع 

درمـان با فبوکسوسـتات پیشـنهاد می گردد و الزم اسـت مصرف دارو با احتیـاط انجام گیرد.
- بیماران کلیوی : مصرف فبوکسوسـتات در بیماران با نارسـایی جدی کلیوی CrcL<30 ml /min  با 

انجام گیرد.    احتیاط 
- خطـر ویـژه : مصـرف فبوکسوسـتات در بیمارانـی که میـزان تشـکیل اوره در آنها بشـدت افزایش 

یافته اسـت.
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو

- دوز معمول : 40 یا 80 میلی گرم یکبار در روز
- در شروع درمان :40 میلی گرم یکبار در روز

- تنظیـم دوز : بـه بیمارانـی کـه پـس از دو هفتـه درمـان بـا فبوکسوسـتات 40 میلـی گـرم، 
سـطح SUA خونشـان بـه پاییـن تـر از mg/dL 6 نرسـیده اسـت ، مصـرف دوز  80 میلـی گرم 

فبوکسوسـتات توصیـه می شـود.

- بـرای جلوگیـری از عـود نقـرس در زمـان شـروع درمـان بـا 
فبوکسوسـتات ، درمـان همزمـان بـا یـک

NSAID یـا کلشـی سـین حداقـل بـرای 6 مـاه توصیـه 
گـردد. می 

ایـن دارو را مـی تـوان بـدون توجه بـه صرف غذا یا آنتی اسـید، 
کرد. مصرف 

عوارض جانبی دارو
هـر دارو بـه مـوازات اثـرات درمانـی ممکـن اسـت باعـث بـروز 
عـوارض ناخواسـته نیز شـود اگر چه همـه این عـوارض در یک 
فـرد دیـده نمیشـود، در صـورت بـروز عـوارض زیر با پزشـک یا 

داروسـاز مشـورت نمائید.
عـوارض شـایع: درد مفاصـل، اختـالل در عملکـرد کبـد، 

راش   تهـوع، 
در صـورت مصـرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شـده سـریعاً به 

پزشـک یا مراکز درمانـی مراجعه کنید.

قرص تیدوریك )فبوکسوستات( 40 و 80 میلی  گرم 
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آموزش الفبای نظم به کودکان
ــای  ــت  و پاش ه ــت و ریخ ــردی اس ــر ف ــرای ه ــات الزم ب ــی از خصوصی ــب یک ــم و ترتی ــتن نظ داش
بیش ازحــد، قبــل از آنکــه خــود فــرد را اذیــت کنــد، باعــث آزار و اذیــت اطرافیــان می شــود؛ امــا چــه 
چیــز باعــث می شــود بعضــی افــراد آن  قــدر نامنظــم باشــند کــه خــود و دیگــران را آزار بدهنــد؟ نظــم و 
ترتیــب هــم ماننــد بســیاری از صفــات دیگــر اکتســابی اســت و بســیاری از والدیــن یــا خودشــان منظــم 
ــی چطــور  ــه فرزندانشــان باشــند، ول ــرای آمــوزش نظــم ب ــا نمی تواننــد الگــوی مناســبی ب نیســتند و ی
ــتان،  ــع دوس ــا و جم ــا در مهمانی ه ــه  تنه ــان ن ــا آن ــار آورد ت ــه ای منظــم ب ــودکان را به گون ــوان ک می ت

بلکــه در بزرگســالی هــم از همــه لحــاظ فــرد منظــم و مرتبــی باشــند.
ــان و  ــتر از زم ــر و بیش ــی بهت ــراد در زندگ ــود اف ــث می ش ــزی باع ــب و برنامه ری ــم و ترتی ــع نظ درواق

ــد. ــذت ببرن لحظــات زندگــی خــود ل

القاب نامناسب
ــان از شــما  اگــر می خواهیــد فرزندت
ــب  ــم و مرت ــوزد و منظ ــزی بیام چی
باشــد، نبایــد او را بــا واژه هایــی 
ــم و...  ــل، نامنظ ــلخته، تنب ــل ش مث
ــًا بی نظــم  صــدا کنیــد، اگرچــه واقع
او  ترتیــب  بدیــن  زیــرا  باشــد، 
نه تنهــا نظــم را یــاد نمی گیــرد، 
بلکــه تصــور نامناســبی هــم از خــود 
ــد  ــس ب ــرد و آن ح ــد ک ــدا خواه پی
ــا خــود حمــل می کنــد  را همیشــه ب
و درنهایــت نســبت بــه خــود و 
منفــی  تصــوری  توانایی هایــش 

ــت. ــد داش خواه
ــن اســت   بنابرایــن نخســتین گام ای
ــی  ــات منف ــا صف ــودک را ب ــه ک ک
ــه  اجبــار و  خطــاب نکــرده و وی را ب
تحکــم وادار بــه انجــام کاری نکنیــد؛ 
زیــرا بدیــن ترتیــب چیــزی در 
ــود  ــه نمی ش ــودک نهادین ــود ک وج
ــوند  ــق نمی ش ــم موف ــن ه و والدی
نظم پذیــری را بــه کــودک القــا 
در  هم صفتــی  وقتــی  و  کننــد 
ــا در  ــود، نه تنه ــه نش ــودک نهادین ک
خانــه، بلکــه در بیــرون از خانــه هــم 
آن را یــاد نمی گیــرد و درنتیجــه 

نمی دهــد. انجامــش 

بی نظمی در داخل و خارج از خانه
معمــوالً وقتــی کــودکان مشــکل خاصــی دارنــد، آن مشــکل چــه بــرای خــود آن هــا چــه 

ــد. ــوه می کن ــر جل ــع، مهم ت ــان جم ــزل و در می ــارج از من ــان در خ ــرای والدینش ب
ــرس  ــا ت ــزل ب ــودکان در من ــر ک ــت. اگ ــان بی نظمی هاس ــز هم ــکالت نی ــی از مش یک
ــف  ــای مختل ــا جمع ه ــی و ی ــی وارد مهمان ــوند، وقت ــام کاری ش ــه انج ــار وادار ب و اجب
ــد  ــور می کنن ــان تص ــدارد، آن ــود ن ــار وج ــتور و اجب ــر آن دس ــون دیگ ــوند، چ می ش
ــه  ــزل نتیج ــارج از من ــد در خ ــن نمی توانن ــن والدی ــد؛ بنابرای ــتری دارن ــل بیش آزادی عم
مثبتــی دریافــت کننــد. بــه همیــن خاطــر بایــد از قبــل و داخــل منــزل روش هــای مفیــد 
ــنوی  ــرای حرف ش ــودکان ب ــتر ک ــالت بیش ــزه و تمای ــه انگی ــر ب ــه منج ــی را ک و متفاوت
ــارج از  ــا خ ــود ت ــه ش ــدان نهادین ــود فرزن ــم در وج ــا کم ک ــد ت ــان کنن ــود، امتح می ش

ــد. ــت یابن ــود دس ــوب خ ــه مطل ــه نتیج ــز ب ــزل نی من

اصول مهم آموزش و نظم
ــراز محبــت کــرد؛  ــه کــودک اب ــد ب ــن اصــول اولیــه نظــم آن اســت کــه همیشــه بای یکــی از مهم تری
البتــه ایــن ابــراز محبــت اصــاًل بــه معنــای لــوس کــردن نیســت. درواقــع جــو خانــواده بایــد فضایــی 
آکنــده از عاطفــه و مهربانــی باشــد. ضمــن اینکــه الزم اســت ایــن عواطــف همــواره تــوأم بــا قاطعیــت و 
وضــع قوانینــی بــرای او و نیــز اجــرای آن بــرای تمامــی افــراد خانــواده باشــد؛ یعنــی اگــر مــا از کــودک 
می خواهیــم کــه منظــم باشــد، بایــد خودمــان منظــم باشــیم؛ البتــه وضــع قوانیــن مــا نیــز حتمــًا بایــد 
ــا بچــه 4 ســاله خــود  ــا ســن و ســال و شــرایط کــودک باشــد؛ مثــاًل وقتــی می خواهیــم ب متناســب ب
ــه  ــون ممکن ــن، چ ــه م ــده ب ــتت رو ب ــم دس ــش می کن ــم: »خواه ــه او می گویی ــویم، ب ــان رد ش از خیاب
ــن  ــان از ای ــه همچن ــت ک ــاله خواس ــه 10 س ــك بچ ــوان از ی ــر نمی ت ــی دیگ ــد«  ول ــت بزن ــین به ماش

قانــون تبعیــت کنــد.

فرشته فریدونی/ پزشک عمومی ـ واحد بهداشت
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انتخاب روش تربیتی مناسب
ــه  ــد ک ــخت می گیرن ــدر س ــا آن ق ــی ی ــد؛ یعن ــش نمی گیرن ــی را در پی ــادل و یکنواخت ــیوه متع ــوالً ش ــود معم ــی خ ــن درروش تربیت ــفانه والدی متأس
ــه  ــا توج ــرد. ب ــدی نمی گی ــان را ج ــای آن ــاًل حرف ه ــودک اص ــه ک ــد ک ــان می گیرن ــه او آس ــدر ب ــا آن ق ــد و ی ــرب می کنن ــودکان را دل زده و مضط ک
بــه اینکــه ریشــه روش هــای تربیتــی همــراه بــا تحکــم و زور، تــرس، تهدیــد و اجبــار اســت، نه تنهــا تأثیــر زیــادی نخواهــد داشــت، چــه  بســا موجــب 
می شــوند افــراد در بزرگســالی دقیقــاً خــالف آنچــه را کــه بــه او گفتــه  شــده اســت، انجــام بدهنــد. البتــه روش نادرســت دیگــری هــم وجــود دارد کــه 
می گویــد چــون بچــه موجــود لطیفــی اســت، بایــد فقــط بچگــی کنــد و نیــز بایــد او را بــه حــال خــود رهــا کــرد تــا بــدون ســختگیری بــزرگ شــود؛ 

ــود. ــد ب ــون برایشــان ســخت خواه ــت از قان ــد و تبعی ــاد نمی گیرن ــن را ی ــه، قوانی ــی در مدرس ــا حت ــا بعده ــن بچه ه ــب ای به این ترتی
 امــا روش درســت، درونــی یــا نهادینــه کــردن نظــم و انضبــاط بــرای کــودک اســت؛ ایــن روش بــر مبنــای اطاعــت محــض و فرمان بــرداری نیســت، ولــی 
بــه او یــاد می دهیــم کــه بــا رعایــت نظــم و ترتیــب، هــم بیشــتر می تــوان از زندگــی لــذت بــرد و هــم بهــره بیشــتر و بهتــری از آن کســب کــرد. درواقــع 
ــی  ــه وقت ــد؛ درصورتی ک ــدا کن ــی پی ــایلش را به خوب ــد وس ــت، نمی توان ــه اس ــم  ریخت ــه  ه ــز ب ــی همه چی ــه وقت ــود ک ــه ش ــاًل متوج ــد عم ــود او بای خ
همه چیــز ســر جایــش بــوده و بــرای هــر کاری برنامــه مشــخصی وجــود داشــته باشــد، بدیــن ترتیــب وقتــی کــودک عمــاًل چیــزی را یــاد می گیــرد، 
نتیجــه بهتــری هــم از آن دریافــت می کنــد، ضمــن اینکــه ایــن موضــوع همیشــه مثــل یــک اصــل در خاطــرش می مانــد و در ذهنــش نقــش می بنــدد.

منبع: مجله موفقیت

تشویق و تنبیه
ــدون  ــب، ب ــت و مناس ــویق درس ــن تش ــر گرفت ــر، در نظ ــم دیگ ــوع مه موض
ــع  ــت؛ درواق ــم اس ــول نظ ــوزش اص ــه ی آم ــد درزمین ــرای فرزن ــی، ب باج ده
ــویق  ــن تش ــد بهتری ــز می توان ــا کالم محبت آمی ــد ی ــك لبخن ــا ی ــی تنه گاه
بــرای فرزنــدان باشــد و بیشــترین نتیجــه را بــه همــراه داشــته باشــد. فرامــوش 
ــی  ــر تربیت ــه تأثی ــد ک ــت باش ــد درس ــی می توان ــه زمان ــویق و تنبی ــم تش نکنی
ــر روی کــودک بگــذارد و انگیــزه الزم را بــرای ایجــاد تغییــر روش خــود ایجــاد  ب
ــه  ــاداش ب ــوان پ ــه به عن ــم ک ــی ه ــورد هدایای ــد در م ــه نبای ــن اینک ــد. ضم کن
فرزندانمــان داده می شــود، ارزیابــی مــادی داشــته باشــیم و مثــاًل بگوییــم: »چــه 
جایــزه ای! اینکــه ارزش نــداره...« در حقیقــت کــودک بایــد بفهمــد مثــاًل اگــر برای 
رعایــت نظــم در صــف حیــاط مدرســه او را ســر صــف معرفــی می کننــد، ایــن کار 
ــد،  ــب می کن ــش را مرت ــه اتاق ــر در خان ــا اگ ــت و ی ــرای اوس ــی ب ــویق باارزش تش
نبایــد منتظــر دریافــت جایــزه باشــد؛ چراکــه رعایــت نظــم، چــه در منــزل و چــه 

ــت. ــه اوس ــزل، وظیف ــرون از من در بی

الگودهــی درست رعایت نظم و تربیت
رعایــت نظــم و انضبــاط فقــط تمیــز کــردن اتــاق یــا خانــه نیســت، بلکــه الزم اســت 
افــراد نظــم در اســتفاده از زمــان را نیــز یــاد بگیرنــد؛ مثــاًل وقتــی خودمــان همیشــه 
ــم و  ــخ بگذاری ــتانمان را بی پاس ــای دوس ــا تماس ه ــیم ی ــان برس ــر قرارهایم ــر س دی
ــت  ــم وق ــه تنظی ــا ب ــد م ــودک می فهم ــم، ک ــه کنی ــت را بهان ــتن وق ــه نداش همیش
ــش  ــده وی نق ــات آین ــش در ارتباط ــه آموختن ــزی ک ــم؛ چی ــا نمی دهی ــود به خ
ــتراحت  ــح و اس ــرای کار، تفری ــن ب ــی والدی ــد وقت ــان باش ــی دارد. یادم ــیار مهم بس
خــود برنامــه منظمــی داشــته باشــند، در آینــده فرزنــدان مرتــب و منظمــی خواهنــد 
داشــت کــه قادرنــد زمــان را بــه  درســتی مدیریــت کننــد و بنابرایــن می تــوان روی 

حرفشــان حســاب کــرد.
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چــرا آفــت مي زنیــم؟ محرکــش 
ــت؟ ــش چیس ــت؟ درمان چیس
ــد  ــا مي کنن ــکي، ادع ــه دندانپزش ــان ب ــیاري از مراجع بس
کار  انجــام  و  دندانپزشــك  بــه  مراجعــه  از  بعــد  کــه 
برخــي  اســت.  زده  آفــت ،  دهانشــان  دندانپزشــکي 
از آن هــا وســایل و ابــزارآالت آلــوده را دلیــل بــروز 
از  بعــد  آفــت  بــروز  درحالی کــه  مي داننــد،  آفــت 
آلــوده  بــه  ربطــي  هیــچ  دندانپزشــکي  درمان هــاي 
ــت. ــاوت اس ــل متف ــدارد و عل ــایل ن ــودن وس ــا نب ــودن ی ب
تــا  میلي متــر   1-2 از  کوچکــي  زخم هــاي  آفت هــا 
1ســانتي متر هســتند کــه رنــگ زرد یــا ســفید بــا حاشــیه اي 
قرمزرنــگ دارنــد. آفــت 3 نوع مینــور، مــاژور و هرپتیك دارد. 
شــیوع آفــت خیلــي باالســت بــه  طوری کــه گفتــه مي شــود 
ــایع ترین  ــه ش ــا ب ــر دنی ــردم در سرتاس ــد م 20-15 درص
نــوع آفــت )یعنــي آفــت مینــور( مبتــال مي شــوند.

محرک آفت چیست؟
ــا دوره هــاي  ــارداري ی ــي )ماننــد دوران ب ــرات هورمون اســترس ها و تغیی
ــف  ــی مختل ــواد غذای ــد. م ــدید کنن ــت را تش ــد آف ــه( مي توانن ماهیان
ــز  ــه   و… نی ــي، ادوی ــردو، توت فرنگ ــوي، گ ــوز، کی ــان، م ــد بادمج مانن
ــه و  ــروز آفــت باشــند. گاز گرفتــن قســمتي از گون مي تواننــد محــرک ب
زبــان هــم مي توانــد بــه  صــورت زخم هــاي آفتــي خــود را نشــان دهــد. 
بــه  عــالوه، تعــدادي از مراجعــان دندانپزشــکي بعــد از کار دندانپزشــکي  

ــد. ــت مي زنن آف
ــته  ــد داش ــي مي توان ــاي مختلف ــدان، علت ه ــد از کار روي دن ــت بع آف
باشــد؛ از تحریــک و کشــش بافتــي بــا وســایل دندانپزشــکي و تروماتیــزه 
ــل  ــه داخ ــوادي ک ــه م ــیت ب ــا حساس ــه ت ــان گرفت ــي ده ــدن نواح ش
دهــان اســتفاده  شــده اســت. اســترس نیــز عامــل تشــدید آفــت اســت و 
چــه  بســا بیمــاران پراســترس کــه از درمان هــاي دندانپزشــکي وحشــت 

ــه دندانپزشــکي دچــار آفــت مي شــوند. ــد، حتــي قبــل از مراجعــه ب دارن
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در نظــر داشــته باشــیم زخم هــاي دهانــي کــه بعــد از مراجعــه بــه دندانپزشــکي بــه  صــورت آفــت ممکــن اســت 
ظاهــر شــود عفونــت، قــارچ و… نیســت. نقــش ویروس هــا هــم در بــروز آفــت نشــان داده نشــده اســت. بــروز آفــت ربطــي بــه اســتریل بــودن 
یــا نبــودن وســایل دندانپزشــکي یــا خــود درمــان دندانپزشــکي نــدارد. اگــر ایــن عارضــه واقعــاً آفــت باشــد، ظــرف 2 هفتــه معمــوالً برطــرف 
ــرد و  ــه ک ــک مراجع ــه دندان پزش ــد ب ــود، بای ــرف نش ــه برط ــدت 2 هفت ــي در م ــم دهان ــدان، زخ ــان دن ــد از درم ــه بع ــود. درصورتی ک مي ش
ــي  ــرر دهان ــاي مک ــروز آفت ه ــند. در ب ــدن باش ــي  ب ــاي عموم ــم بیماري ه ــد از عالی ــا مي توانن ــت. آفت ه ــان گذاش ــا او در می ــکل را ب مش
بــه همــراه زخم هــاي ناحیــه تناســلي یــا هرگونــه عالئــم درگیــري چشــمي  مراجعــه ســریع خیلــي مهــم اســت چــون مجمــوع ایــن عالئــم 
ــادي از  ــه  طورکلــي آفت هــاي عــادي کــه در تعــداد زی ــه  عنــوان یــک گزینــه تشــخیصي مطــرح کنــد امــا ب ــد نشــانگان بهجــت را ب مي توان

ــراي افــراد ندارنــد. ــاً خطــري ب افــراد جامعــه دیــده مي شــود، گــذرا هســتند و ذات
درمان آفت چیست؟

امــروزه علــت عمــده ایجــاد آفــت، عملکــرد دســتگاه ایمنــي اســت بنابرایــن بــراي آفــت درمــان مشــخص و قطعــي وجــود نــدارد. محلول هــاي 
تجــاري بــراي درمــان آفــت در بــازار وجــود دارنــد کــه البتــه بیشــتر نقــش تســکیني و کاهــش درد یــا حداکثــر کاهــش دوره آفــت را دارنــد. 
ــراي ماســکه کــردن آفت هــا )گاهــي در ترکیــب  ــه  صــورت دهان شــویه ب ــه  طــور ســنتي شــربت آلومینیــوم ام  جــي اس را ب دندانپزشــکان ب
ــاري  ــم هاي تج ــا اس ــه ب ــینولون ک ــاي تریامس ــد پماده ــا مانن ــد. کورتون ه ــنهاد مي کنن ــن( پیش ــربت دیفن هیدرامی ــون و ش ــک کورت ــا ی ب
مختلــف بــراي درمــان آفــت بــه بــازار عرضــه  شــده اند هــم تــا انــدازه ای مخصوصــاً در شــروع آفــت، در کاهــش درد و دوره بیمــاري مؤثرنــد. 
درمــان هــاي دیگــر شــامل داروهــاي گیاهــي کــه حــاوي گیــاه مــورد و مســواک هســتند و در صــورت عــدم پاســخ بــه درمــان هــاي فــوق و 

بــروز آفــت مکــرر، بایــد یــک دوره آنتــي بیوتیــک درمانــي بــه همــراه مولتــي ویتامیــن اســتفاده گــردد.
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چرا آفت مي زنیم؟
ــي  ــت دهان ــراي آف ــخصي ب ــت مش ــال عل ــه  ح ــا ب ت
ــت  ــوان گف ــوع مي ت ــت. درمجم ــده اس ــخص نش مش
افــراد مختلــف علت هــاي متفاوتــي مي توانــد  در 
زخم هایــي از نــوع آفــت ایجــاد کنــد؛ ژنتیــك، 
ــه  تغذیــه و واکنش هــاي غیرطبیعــي دســتگاه ایمنــي ب
ــد.  ــم مي کنن ــت را فراه ــروز آف ــاي ب ــی زمینه ه  طورکل
ــد  ــا مي توان ــي دارو ه ــی و برخ ــواد غذای ــه م ــرژي ب آل
ــي  ــد. در بیماران ــي باش ــاي دهان ــي آفت ه ــت برخ عل
ــاي  ــد از دوره ه ــم بع ــوند ه ــیمي درماني مي ش ــه ش ک
درمــان و افــراد ســیگاري بعــد از تــرک ســیگار گاهــي 

آفت هــاي دهانــي مشــاهده مي شــود.

شیرین صدر/ کارشناس ارشد شیمی معدنی ـ واحد تحقیقات و فرموالسیون
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معرفی کتب
کتاب شفای زندگی 

نویسینده لوییز هی ترجمه گیتی خوشدل 
پیــام اصلــی اگــر مشــتاق باشــیم و روی ذهــن خــود کارکنیــم تقریبــاً همــه چیــز را مــی تــوان شــفا داد، حتــی 

ــان کــرده اســت. ــرو درم ــن نی ــا کمــک ای ــاب ســرطان وخیــم پیشــرفته اش را ب ــن کت نویســنده ای

نقش داروها در محیط زیست
ایــن کتــاب در خصــوص نقــش دارو در محیــط زیســت و رعایــت اســتانداردها در تولیــد دارو و کاهــش آلودگــی  هــای 
اکوسیســتم بحــث مــی کنــد. از اواخــر ســال هــای 1960 کــه مــوج ســبز پایــدار گردیــد، صنعــت داروســازی نیــز 
ــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای الزم بــه راه  بــه وظیفــه خــود در حفــظ ســالمت محیــط زیســت فائــق گردیــد و ب

حــل هــای خوبــی در جهــت مشــکالت محیــط زیســت دســت یافــت.

آماده سازی فارغ التحصیالن رشته داروسازی 
ــات الزم درخصــوص  ــه اطالع ــرا کلی ــه مــی شــود، زی ــارغ التحصیــالن رشــته داروســازی توصی ــه ف ــاب ب ــن کت ای
تصمیــم گیــری در مــورد ادامــه تحصیــل و کســب تجربــه در رشــته داروســازی را در اختیارشــان قــرار مــی دهــد.
ســاختار ایــن کتــاب بــا مشــارکت متخصصیــن بــا تجربــه تهیــه گردیده اســت و شــرایط الزم بــرای فــارغ التحصیالن 

در مــورد تعییــن رشــته تخصصــی، شــرکت در ســمینارها و آمادگــی جهــت مصاحبــه را فراهم مــی آورد.

مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی
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FDA داروهای تازه تأییدشده توسط

FDA کاربردهای دارویی تازه اعالم شده توسط

■ داروی تزریــق وریــدی Cangrelor بانــام تجارتــی Kengreal : مهارکننــده پالکــت 
p2y12 بــرای اســتفاده در بیمــاران PCI بــرای کاهــش خطــر ترومبــوز.

ــك  ــوط ی ــی Tuxarin ER : مخل ــام تجارت ــن بان ــن + کدئی ■ داروی کلرفنیرامی
ــان  ــرای درم ــر ب ــی اث ــتامین طوالن ــك آنتی هیس ــدی و ی ــرفه اوپیوئی ــد س ض

ــم ســرماخوردگی. ســرفه و عالئ
■ قــرص Ivacaftor + Limacaftor بانــام تجارتــی orkambi : ترکیــب یــك اصالح کننــده 
و یــك تقویت کننــده CFTR بــرای درمــان علــت زمینــه ای سیســتیك فیبروزیــز 

.CFTR در بیمــاران 12 ســال به بــاال بــا موتاســیون ژن
■ ژل موضعــی آداپالــن + بنزوئیل پراکســاید بــا نــام تجارتــی Epiduo Forte: ترکیب 

یــك رتینوئیــد بــا بنزوئیل پراکســاید بــرای درمــان موضعــی آکنــه ولگاریس.
ــت  ــده فعالی ــم کنن ــك تنظی ــی Rexulti: ی ــام تجارت ــا ن ــرص Brexpiprazole ب ■ ق
ــرای  ــی ب ــان کمک ــکیزوفرنی و درم ــان اس ــرای درم ــن ب ــروتونین دوپامی س

ــاژور. ــردگی م ــان افس درم
■ کپســول sonidegib بــا نــام تجارتــی odomzo : مهارکننــده مســیر hedgehog بــرای 

درمــان ســرطان پیشــرفته ســلول هــای بــازال.
ــه  ــا چــاپ ســه بعــدی ب ــی spritam : دارو ب ــام تجارت ــا ن ■ قــرص لوتیراســتام ب

ــا. ــه ه ــن و بچ ــرع در بالغی ــواع ص ــی ان ــان کمک ــوان درم عن
■ قــرص Dichlorphenamide بــا نــام تجارتــی Keveyis : مهارکننــده کربنیــك انهیدراز 

خوراکــی بــرای درمــان پاراالیــز دوره ای هیپرکالمــی و هیپوکالمــی اولیه.
■ قــرص Empagliflozin+Metformin بــا نــام تجارتــی Synjardy: ترکیــب یــك  

بی گوانید با یك مهارکننده SGLT2 برای درمان دیابت تیپ 2.
ــك  ــوط ی ــی Enstilar : مخل ــام تجارت ــا ن ــیپوترین ب ــازون + کلس ــف بتامت ■ ک
ــالک  ــان پ ــرای درم ــتی ب ــن دی پوس ــوگ ویتامی ــا آنال ــتروئید ب کورتیکواس

ــوریازیس. پس

ــن D3/D2 در  ــده دوپامی ــت گیرن ــیال آگونیس ــك پارش ــن: ی ■ داروی کاریپرازی
ــوالر. ــکیزوفرنی و بایپ ــان اس ــرای درم ــق ب ــال تحقی ح

 :MM-398 داروی تزریقــی ایرینوتــکان لیپوزومــال بــا نــام تجارتــی ■
ــرای  ــق ب ــال تحقی ــزار I در ح ــده توپوایزوم ــال مهارکنن ــیون لیپوزوم فرموالس

ــراس. ــرطان پانک ــان س درم
ــق  ــال تحقی ــو در ح ــنس مورفولین ــی س ــر آنت ــك اولیگوم ■ داروی Eteplirsn: ی

ــن. ــی دوش ــتروفی عضالن ــان دیس ــرای درم ب
■ داروی obeticholic Acid: اولیــن دارو در دســته آگونیســت FXR در حــال تحقیــق 

بــرای درمــان ســیروز صفــراوی اولیــه.
■ داروی Rociletinib: داروی مهارکننــده انتخابــی موتاســیون EGFR در حــال 

ــه. ــرطان ری ــان س ــرای درم ــق ب تحقی
■ داروی cobimetinib :یــك مهارکننــده MEK در حــال تحقیــق بــرای تــوام درمانی 

ــرفته. در مالنومای پیش
ثابــت  دوز  مخلــوط  تنوفوویــر:   + ریلپیویریــن   + امتریســتابین  داروی   ■
مهارکننــده هــای ترانــس کریپتــاز معکــوس نوکلئوزیــدی و غیــر نوکلئوزیــدی 

بــرای درمــان عفونــت ایــدز.
ــبکه  ــی ZS-9 :ش ــام تجارت ــا ن ــیلیکات ب ــوم سیکلوس ــدیم زیرکونی ■ داروی س
ــان ــرای درم ــق ب ــال تحقی ــیم در ح ــون پتاس ــده ی ــدام اندازن ــتالی ب کریس

 هایپر کالمیا.
■ اســپری نــازال نالوکســان بــا نــام تجارتــی Narcan :یــك فرموالســیون داخــل 
بینــی از یــك آنتاگونیســت اوپیوئیــدی بــرای درمــان مصــرف زیــاد اوپیوئیدهــا
ــایکوز  ــد س ــك ض ــی Aristada :ی ــام تجارت ــا ن ــرازول ب ــی آریپیپ ــرم تزریق ■ ف
آتیپیــکال تزریقــی بــا فرموالســیون طوالنــی اثــر یــك ماهــه در حــال تحقیــق 

بــرای درمــان اســکیزوفرنی.

تازه های دارویی
مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی
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آبله مرغــان، یــك بیمــاری مســری اســت کــه 
بــه شــکل خــارش پوســتی و ظهــور دانه هــای 
ــز  ــای قرم ــود. دانه ه ــر می ش ــگ ظاه قرمزرن
ــی  ــوش و آبک ــد ج ــان مانن ــتی آبله مرغ پوس
ــا  ــًا در بچه ه ــاری غالب ــن بیم ــند. ای می باش
ــوان  ــنی می ت ــر س ــا در ه ــود، ام ــر می ش ظاه
ــن  ــر واکس ــد. اگ ــال ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ب
ــال  ــال مبت ــید، احتم ــزده باش ــان را ن آبله مرغ

شــدن بــه ایــن بیمــاری بیشــتر اســت.

ــان  ــرای زن ــاری ب ــن بیم ــا ای ــت، ام ــی نیس ــاری خطرناک ــان بیم آبله مرغ
ــتم  ــه دارای سیس ــرادی ک ــاالن و اف ــان، بزرگس ــوزادان، نوجوان ــاردار، ن ب

ــود آورد. ــه وج ــکالتی را ب ــد مش ــند، می توان ــف می باش ــی  ضعی ایمن
بعــد از ایــن کــه بیمــاری آبله مرغــان را گرفتیــد و بهبــود یافتیــد، دوبــاره 
ــرد  ــدن ف ــاری در ب ــن بیم ــروس ای ــا وی ــوید؛ ام ــال نمی ش ــه آن مبت ب
بهبودیافتــه تــا مدت هــا زنــده باقــی می مانــد. اگــر ایــن ویــروس دوبــاره 
فعــال شــود، موجــب بــروز بیمــاری دردناکــی بــه نــام زونــا خواهــد شــد.
اگــر تابه حــال آبله مرغــان نگرفته ایــد و یــا واکســن آبله مرغــان را 
ــد، در  ــاس داری ــه، تم ــان گرفت ــه آبله مرغ ــردی ک ــا ف ــا ب ــد و ی نزده ای

ــد. ــرار داری ــاری ق ــن بیم ــه ای ــال ب ــر ابت ــرض خط مع

راه های سرایت
ــه  ــتر« ب ــروس »واریســال زوس ــان توســط وی آبله مرغ
وجــود می آیــد. ایــن ویــروس به ســرعت پخــش 
می شــود. ایــن ویــروس توســط عطســه کــردن، 
ســرفه کــردن و یــا بشــقاب و لیــوان مشــترک داشــتن 
ــاول آبکــی  ــد. همین طــور اگــر مایــع ت انتقــال می یاب

ــت. ــد گرف ــان خواهی ــد، آبله مرغ ــس کنی را لم
یــک فــردی کــه آبله مرغــان دارد، ولــی هنــوز عالئــم 
ــاری  ــن بیم ــروس ای ــدارد، به ســرعت وی ــاری را ن بیم

را پخــش خواهــد کــرد.
بیمــاری آبله مرغــان 2 تــا 3 روز قبــل از ظهــور 
دانه هــای پوســتی تــا بعــد از ایــن کــه همــه تاول هــا 

خشــک شــدند، قابل ســرایت می باشــد.

نشانه ها
اولیــن نشــانه ایــن بیمــاری، تــب و بعــد از آن ســردرد و گلــودرد اســت. احســاس کســالت، خســتگی و میــل نداشــتن بــه غــذا از عالئــم دیگــر ایــن بیمــاری 
ــه وجــود آمــد، ظاهــر می شــوند؛ امــا عالئــم در برخــی مبتالیــان، فقــط  ــم اولیــه ب ــا 2 روز بعــد از آن کــه عالئ می باشــد. دانه هــای پوســتی آبله مرغــان، 1 ت

ــد. ــانه ها( می باش ــر نش ــب و دیگ ــدون ت ــه )ب دان
ــم و نشــانه های اولیــه آبله مرغــان در شــما ظاهــر  ــا عالئ ــا 16 روز طــول می کشــد ت اگــر باکســی کــه آبله مرغــان داشــته، در تمــاس بوده ایــد، معمــوالً 14 ت

شــود. ایــن دوره بــه نــام دوره نهفتگــی یــا کمــون اســت.
بعــد از ظهــور دانه هــای قرمــز آبله مرغــان، غالبــاً 1 تــا 2 روز طــول می کشــد تــا دانه هــا در تمــام بــدن پخــش گردنــد. معمــوالً 5 تــا 7 روز طــول می کشــد 

تــا دانه هــا خشــک شــود و بیافتــد.
هنگامی که دانه های پوستی خشک شد، می توانید به محل کار، مدرسه و غیره بروید.

نشانه های نادر در آبله مرغان
پنومونــی )ذات الریــه(: اگــر ویــروس آبله مرغــان به طــرف ریــه بــرود، 
ــن و  ــان، بالغی ــاً در نوجوان ــاری غالب ــن بیم ــوید. ای ــه می ش ــه ذات الری مبتالب
ــد،  ــارداری گرفته ان ــر ب ــه ماهه ی آخ ــان را در س ــه آبله مرغ ــارداری ک ــان ب زن

مشــاهده می شــود.
آنســفالیت )تــورم مغــز(: ممکــن اســت 5 تــا 10 روز بعــد از ظهــور دانه هــای 
پوســتی، ایــن بیمــاری بــه وجــود بیایــد. آنســفالیت در کــودکان ممکن اســت، 
بــر مخچــه اثراتــی داشــته باشــد و عــدم هماهنگــی عضــالت را به وجــود آورد. 
ــاد، خواب آلودگــی،  ــاال، ســردرد زی ــب ب ــم آنســفالیت شــامل گیجــی، ت عالی
ــی جــدی، ممکــن  ــوارد خیل ــه روشــنایی و تهــوع می باشــد. در م حســاس ب

اســت فــرد تشــنج کنــد.
ــوده و  ــم را آل ــه چش ــت، قرنی ــن اس ــان ممک ــروس آبله مرغ ــم: وی ــی ک بینای

ــردد. ــی گ ــدرت بینای ــد و درنتیجــه موجــب کاهــش ق زخــم کن

ــد و  ــان گرفته ان ــه آبله مرغ ــالی ک ــر از 20 س ــراد کمت ــندرم Reye: در اف س
ــه وجــود خواهــد آمــد. ــن ســندرم ب ــد، ای آســپیرین مصــرف می کنن

ــار درد  ــان، دچ ــه آبله مرغ ــراد مبتالب ــی از اف ــل(: برخ ــت )ورم مفاص آرتری
ــود  ــا وج ــه دانه ه ــی ک ــا زمان ــاً ت ــن درد غالب ــوند. ای ــل می ش ــه و مفص عضل

ــت. ــد داش ــه خواه دارد، ادام
 

مشکالت نادر و کمیاب بیماران مبتالبه آبله مرغان
- التهاب عصب بینایی یا نخاع

- التهاب بافت های اطراف مغز و نخاع )مننژیت(
- تخریب عصب به علت مشکالت حرکتی

- اختــالل در خــون ماننــد کاهــش مقــدار ســلول های خونــی کــه کمــک بــه 
انعقــاد خــون می کننــد )ترومبوســیتوپنیا(

آبله مرغان

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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مشکالت زنان باردار:
ــار  ــارداری دچ ــه اول ب ــه در نیم ــارداری ک ــان ب زن
آبله مرغــان شــوند، یــا جنیــن خــود را ســقط 
می کننــد و یــا نــوزاد، قبــل از موقــع بــه دنیــا 

ــد. ــد آم خواه
ــه  ــارداری ب ــر ب ــه ماهه آخ ــه در س ــارداری ک ــان ب زن
ــار  ــت دچ ــن اس ــد، ممک ــار گردن ــان دچ آبله مرغ
ــر  ــت در اث ــن اس ــی ممک ــا حت ــوند و ی ــی ش پنومون

ــد. ــا برون ــاری از دنی ــن بیم ای
ــی  ــان در ط ــه مادرانش ــی ک ــوزاد از 100 نوزادان دو ن
بــارداری، آبله مرغــان گرفته انــد، ممکــن اســت 
ــن  ــد. ای ــان بگیرن ــود آبله مرغ ــد خ در 20 روز اول تول
ــند: ــته باش ــر را داش ــم زی ــد عالی ــوزادان می توانن ن
ــر،  ــای دیگ ــر از پ ــا کوچك ت ــد: یك پ ــص تول * نق
جــای زخــم روی دســت یــا پــا و یــا مشــکالت بینایــی

* کاهش وزن تولد
* صرع

* تأخیر هوشی
ــارش و  ــاس خ ــا(: درد، احس ــت shingle )زون * عفون

ــدن. ــرف ب ــوزش در یك ط س
* مــرگ: 7 نــوزاد از 100 نــوزاد، براثــر ایــن بیمــاری از 

ــد. ــن می رون بی

درمان
ــه  جــز اســتراحت و دادن  ــدارد، ب ــان وجــود ن ــرای آبله مرغ ــی ب درمان

داروهــا بــرای پاییــن آوردن تــب و کاهــش خــارش.
برای پایین آوردن تب می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- آب و مایعات فراوان بنوشید. می توانید یخ نیز بمکید.
- با آب ولرم حمام کنید.

ــر و  ــای زب ــد و از لباس ه ــن کنی ــه ت ــی ب ــازک و نخ ــای ن - لباس ه
ــد. ــرم دوری کنی گ

- داروها را به موقع مصرف کنید.
ــر از 20 ســال ســن، از اســپرین اســتفاده  ــراد کوچک ت ــورد اف - در م

نکنیــد، زیــرا امــکان دارد ســندرم Reye را بــه وجــود آورد.
 

توصیه هایی به افراد مبتالبه آبله مرغان
ــر  ــی زی ــرا اوالً آلودگ ــد، زی ــودداری کنی ــتتان خ ــدن پوس * از خاری

ناخن هــا وجــود دارد. ثانیــاً پوســتتان را زخــم می کنیــد.
ــا 30 دقیقــه در حمــام  ــد. 20 ت ــا گــرم بگیری * حمــام آب ســرد و ی

باشــید تــا پوســتتان نــرم شــود.
ــون  ــم )صاب ــای مالی ــا از صابون ه ــد و ی ــتفاده نکنی ــون اس * از صاب
ــتفاده  ــاس( اس ــت های حس ــوص پوس ــای مخص ــا صابون ه ــه و ی بچ

ــد. کنی
ــوان  ــک لی ــد ی ــا جــو بســیار خــوب اســت. شــما می توانی * حمــام ب
ــرده و در آب وان حمــام  ــوط ک ــوان آب ســرد مخل ــا ســه لی جــو را ب

ــد. بریزی
ــه  ــرد. ب ــتفاده ک ــو اس ــای ج ــوان به ج ــز می ت ــته ذرت نی * از نشاس
ــه آب وان حمــام اضافــه   این ترتیــب کــه دو لیــوان نشاســته ذرت را ب

کنیــد.

ــا ــک کنید، ام ــی خش ــه  آرام ــود را ب ــت خ ــردن، پوس ــام ک ــد ازحم * بع
نباید حوله را بر روی پوست خود بکشید.

ــویید  ــم بش ــویی مالی ــودر لباسش ــا پ ــع ی ــا مای ــود را ب ــای خ * لباس ه
)نبایــد این هــا دارای مــاده پاک کننــده قــوی باشــند(.

* دســتکش 10 درصــد نخــی بــه دســت کنیــد تــا از خارانــدن جلوگیــری 
نماییــد.

* دستان خود را همیشه بشویید.
* ســعی کنیــد در شــرایطی قــرار نگیریــد کــه عــرق کنیــد، مثــاًل در اتــاق 

. م گر

واکسن آبله مرغان برای چه افرادی توصیه می شود؟
بــرای تمــام افــراد بیشــتر از یــک ســال، در 2 دوز تزریــق می گــردد. اولیــن 
ــا 6 ســالگی دریافــت  ــا 15 ماهگــی و دوز بعــدی را در 4 ت دوز را در 12 ت
ــرد(. ــت ک ــد از دوز اول دریاف ــاه بع ــوان ســه م ــد )دوز دوم را می ت می کنن

کودکان و بالغینی که آبله مرغان نگرفته اند.
افرادی که در کنار فردی که آبله مرغان دارد، زندگی می کنند.

 
واکسن آبله مرغان برای چه افرادی توصیه نمی شود؟

ــن  ــارداری ای ــل از ب ــاه قب ــک م ــا ی ــد ت ــا می توانن ــاردار. خانم ه ــان ب - زن
ــد از آن دیگــر مجــاز نیســتند. ــد و بع ــق کنن واکســن را تزری

- افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف
- افراد دچار تنگی نفس و آسم

ــد،  ــند، مانن ــی می باش ــن و طوالن ــای مزم ــه دارای بیماری ه ــرادی ک - اف
بیمــاران دچــار ســرطان خــون.

- افــرادی کــه بــه آنتــی بیوتیــک نئومایســین آلــرژی دارنــد، زیــرا واکســن 
ــدار کمــی نئومایســین می باشــد. ــان دارای مق آبله مرغ

ــت  ــن دریاف ــا ایمنوگلوبولی ــما و ی ــون، پالس ــی خ ــه به تازگ ــرادی ک - اف
ــد  ــد و بع ــر کنن ــاه صب ــا 11 م ــدت 3 ت ــخاص م ــن اش ــد ای ــد. بای کرده ان

واکســن آبله مرغــان را بزننــد.
 

جلوگیری از آبله مرغان
بــا تزریــق واکســن آبله مرغــان، می تــوان از ابتــال بــه ایــن بیمــاری 
جلوگیــری کــرد. پزشــکان دو دوز از ایــن واکســن را بــرای کــودکان یــک 
ســال و باالتــر توصیــه می کننــد هیــچ گاه کــودک خــود را نزدیــک فــردی 
ــه  ــد ک ــراد بســیاری تصــور می کنن ــد. اف ــرار ندهی ــان دارد، ق ــه آبله مرغ ک
ــا  ــود، ام ــرد، در بزرگ ســالی ایمــن خواهــد ب ــان بگی اگــر کــودک آبله مرغ

ــد. ــرو کن ــا مشــکالت شــدیدی روب ــودک را ب ــد ک ــن مســئله می توان ای
ــای  ــد، داروه ــی دارن ــی ضعیف ــتم ایمن ــه سیس ــرادی ک ــت اف ــر اس بهت

ضدویــروس دریافــت کننــد.

منبع: کتاب کاتزونگ ترور و مجله سالمت
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پزشکی در سینما

 chronic traumatic(ای تــی  ســی 
ــن  ــا آنســفالوپاتی مزم encephalopathy(  ی
ــلول های  ــده س ــی زوال پیش رون ــک نوع تروماتی
مغــزی، ناشــی از تجمــع یــک پروتئیــن غیرعادی 

ــت ــو )TAU(  اس ــام تائ ــه ن ب
 tau ــول ــز، ملک ــای مغ ــیاری از بیماری ه در بس
ازنظــر شــیمیایی تغییریافتــه و ملکولــی موســوم 
ایجــاد   phpospho-tau تــو  فســفو ـ  بــه 

می کنــد.
محققــان معتقدنــد: فســفو  ـ تــو بااهمیــت 
ــی  ــن »گوریدگ ــای آغازی ــنگ بن ــرا س ــت زی اس
تــو« )tau tangle( اســت کــه باگذشــت زمــان 
ســاخته می شــود و بــه یاخته هــای مغــز آســیب 

می رســاند.
گــروه پژوهشــگران از یــک مــدل جونــده ی 
ــزی  ــرات مغ ــی تغیی ــرای بررس ــگاهی ب آزمایش
ــتفاده  ــف اس ــار خفی ــا انفج ــاس ب ــل از تم حاص
کرده انــد. در ایــن بررســی، پژوهشــگران از یافتــن 
ایــن مســئله در شــگفت شــدند کــه فقــط پــس 
از یــک مــورد انفجار خفیف، میزان فسفـــو  ـ تـــو 

ــد. ــاال می مان ــاه ب ــک م ــا ی ــداقل ت ــا حــ ت
بــه  وارده  تکــرار آســیب های   CTE ارتبــاط
ــان بوکســورهای بازنشســته  ــدا در می ســر، از ابت
شــناخته شــد. ایــن مــورد همچنیــن می توانــد در 
ــی و  ــال و ورزش هــای رزم ــان فوتب ــان بازیکن می
همچنیــن ســربازان ســابق ارتــش کــه ضربه هــای 
متعــدد بــه ســر در حیــن خدمــت پیــش بیایــد.
 CTE عالئــم  بــرای شــروع  مخفــی  دوره ی 
)لــرزش، فراموشــی و عــدم تعــادل( حــدوداً بیــن 

8 تــا 10 ســال اســت. )زمــان بیــن ضربــات مکرر 
ســر تــا زمــان عالئــم بالینــی ایــن بیمــاری(

 )NFL( ابتــدا، لیــگ ملــی فوتبــال آمریــکا
به شــدت بــه ایــن تحقیقــات واکنــش نشــان داد 
ــن  ــرای مخفــی نگهداشــتن ای ــی را ب و تالش های
عــوارض انجــام داد تــا لیــگ فوتبــال آمریــکا زیــر 
ســؤال نــرود. فیلــم نشــان می دهــد کــه چگونــه 
ــی  ــی، گردن کلفت ــات جعل ــگ از اطالع ــن لی ای
ــت از  ــرای محافظ ــور ب ــوه دادن ام ــم جل و مبه
ــالمتی  ــان و س ــت ج ــه قیم ــود ب ــول خ محص
انســان  هــا اســتفاده می کنــد و به ســختی 
بــرای بــد جلــوه دادن و بی حرمــت کــردن اومالــو 
تــالش مــی  کنــد. فیلــم بــه نــکات خوبــی درباره 
این کــه چگونــه طمــع شــرکت  هــا همیشــه بــه  
ســالمتی و ایمنــی انســان  هــا لطمــه مــی زنــد 

اشــاره کرده اســت.
ــس  ــی از جن ــد از انکارهای ــا بع ــال  ه ــا س تنه
ــکا، لیــگ ملــی فوتبــال  صنعــت دخانیــات آمری
امریــکا )NFL( مجبــور بــه قبــول خطــرات 
ضربــات مغــزی شــد و »پروتــکل  هایــی« را برای 
رســیدگی )هرچند ناقص( به مشــکالت ســالمتی 
ناشــی از آن تدویــن کــرد. ایــن مشــکل اساســی 
اســت: تــا زمانــی کــه فوتبــال وجــود دارد، ضربات 
مغــزی نیــز وجــود خواهنــد داشــت و مادامی کــه 
ضربــات مغــزی وجــود داشــته باشــند، خطــرات 

CTE در کمیــن هســتند.
دریکــی از ســتون  هــای تحلیلــی اخیــر نشــریه 
نیویورک تایمــز اومالــوی واقعــی گفتــه بــود 
کــه دیگــر نمــی  توانــد بــاور کنــد کــه جوانــان 

زیــر 18 ســال مجــاز بــه انجــام ورزشــهای دارای 
ــای شــدید باشــند. برخورده

ــام  ــو( تم ــر اومال ــش دکت ــمیت )در نق ــل اس وی
وجــــودش را صــــرف نقـــــشی کرده که از او 
مــی خواهــد تا یــک تغییر شــکل فیزیکــی دقیق 
را تجربــه کنــد، لهجــه نیجریــه ای قابل بــاوری را 
تقلیــد کنــد و بــازی کنترل شــده و تغییریافتــه ای 
را ارائــه دهــد. این یــک نقش آفرینــی مؤثــر اســت 
اگرچــه برخــی اســامی آشــنا بــرای پشــتیبانی از 
اســمیت حضــور یافتــه  انــد. آلبــرت بــرو کــس 
)در نقــش دکتــر ســیریل وکــت( و آلــک بالدوین 
)دکتــر جولیــن بیلــز( نقــش دو پزشــکی را بــازی 
مــی کننــد کــه دوشــادوش اومالــو کار مــی کنند 
و برخــی ترکــش هایــی کــه بــه ســمت اومالــو 
شــلیک مــی  شــوند را به ســوی خــود جــذب 

مــی کننــد.
اولیــن  ســقط جنین  حادثــه  از  بعــد  اومالــو 
ــا  ــت کالیفرنی ــهر الدی در ایال ــه ش ــدش ب فرزن
درســتی  اثبــات  از  بعــد  و  کــرد  نقل مــکان 
ــات NFL از  ــان مقام ــای او و اذعــــ یافته هـــ
طــرف کاخ ســفید پیشــنهاد شــد به عنــوان 
و  آمریــکا  قانونــی  پزشــکی  آسیب شــناس 
ــا  ــنگتن ب ــهر واش ــی ش ــکی قانون ــس پزشـ رئی
مقامــات ســی آی ای و اف بــی آی همــکاری 
ــرد و  ــنهاد را رد ک ــن پیش ــو ای ــی اومال ــد. ول کن
بــه کار ســابقش در شــهر الدی نــزد همســر و دو 
ــدش بازگشــت. او در ســال 2015 شــهروند  فرزن

شــد. ایاالت متحــده 

Concussionصدمه مغزی
مغــزی«  »صدمــه  فیلــم  داســتان 
ــی  ــی و چگونگ ــه بررس )Concussion-2015(  ب
کشــف بیمــاری CTE توســط دکتــر بنــت 
ــه  ــد نیجری ــار متول ــك آفریقایی تب ــو، پزش اومال
شــهر  قانونــی  پزشــکی  نوروپاتولوژیســت  و 

می پــردازد. آمریــکا،  پیتزبــورگ 
ــن  ــتر بازیک ــك وبس ــد مای ــال 2002، جس در س
ــی  ــال آمریکای ــم فوتب ــی تی ــط میان ــابق خ س
پیتزبــورگ اســتیلرز، بعــد از مدت هــا افســردگی و 
اضطــراب و دوری از خانــواده، در کامیونــش یافــت 
ــط  ــن توس ــن بازیک ــی از ای ــج اتوپس ــد. نتای ش
ــرزه  ــه ل ــای ورزش را ب ــو، دنی ــت اومال ــر بن دکت
درآورد. چنــدی بعــد مــرگ مشــابه ســه بازیکــن 
ــو را تأییــد کــرد و  دیگــر، یافته هــای دکتــر اومال
از دل ایــن تحقیقــات بیمــاری CTE کشــف شــد.

مرتضی بیاتی/ کارشناس ارشد شیمی فیزیک ـ  واحد البراتوار
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فضیلت ماه مبارك رمضان
»رمضــان« در لغــت از »رمضــاء« بــه معنــاى شــدت حــــــرارت گرفتــه شــده و بــه معنـــــــــاى ســوزانيدن 

مــى باشــد. چــون در ايــن مــاه گناهــان انســان بخشــيده مــى شــود، بــه ايــن مــاه مبــارك رمضــان گفتــه انــد. 

يرمــض  النــه  الرمضــان  ســمى  »امنــا  فرمايــد:  مــى  وآلــه(  عليــه  اللــه  اكرم)صــى  پيامــر 

ســوزاند.« مــى  را  گناهــان  زيــرا  اســت،  شــده  خوانــده  نــام  ايــن  بــه  رمضــان  مــاه  الذنــوب; 

رمضــان نــام یکــی از مــاه هــای قمــری و تنهــا مــاه قمــری اســت کــه نامــش در 
قــرآن آمــده اســت.

در ایــن مــاه کتــاب هــای آســمانی قــرآن کریــم، انجیــل، تــورات، صحــف و زبــور 
نــازل شــده اســت. 

ایــن مــاه در روایــات اســالمی مــاه خــدا و میهمانــی امــت پیامبــر اکرم)صلــی اهلل 
ــد متعــال از بنــدگان خــود در ایــن مــاه در  ــه( خوانــده شــده و خداون علیــه وآل
نهایــت کرامــت و مهربانــی پذیرایــی مــی کند; پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه وآله( 
مــی فرمایــد: »مــاه رجــب مــاه خــدا و مــاه شــعبان مــاه مــن و مــاه رمضــان، مــاه 
امــت مــن اســت،  هــر کــس همــه ایــن مــاه را روزه بگیــرد بــر خــدا واجــب اســت 
کــه همــه گناهانــش را ببخشــد، بقیــه عمــرش را تضمیــن کنــد و او را از تشــنگی 

و عطــش دردنــاک روز قیامــت امــان دهــد.« 
ایــن مــاه، در میــان مســلمانان از احتــرام، اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
و مــاه ســلوک روحــی آنــان اســت و مؤمنــان بــا مقدمــه ســازی و فراهــم کــردن 
زمینــه هــای معنــوی در مــاه هــای رجــب و شــعبان هر ســال خــود را بــرای ورود 
بــه ایــن مــاه شــریف و پربرکــت آمــاده مــی کننــد، و بــا حلــول ایــن مــاه بــا شــور 
و اشــتیاق و دادن اطعــام و افطــاری بــه نیازمنــدان، شــب زنــده داری و عبــادت، 
تــالوت قــرآن، دعــا، اســتغفار، دادن صدقــه، روزه داری و... روح و جــان خــود را از 

سرچشــمه فیــض الهــی ســیراب مــی کننــد.

برترین ماه سال
ــای  ــی ه ــم در آن و ویژگ ــرآن کری ــزول ق ــت ن ــه جه ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
ــرآن  ــت; ق ــن اس ــری برتری ــال قم ــای س ــاه ه ــان م ــه دارد در می ــری ک منحص
کریــم مــی فرمایــد: »مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه قــرآن بــرای هدایــت انســان 

ــازل شــده اســت.«  ــا در آن ن ه
ــد: »ای  ــی فرمای ــان م ــاه رمض ــاره م ــه( درب ــه وآل ــی اهلل علی ــر گرامی)صل پیامب
مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و مغفــرت بــه شــما روی آورد، ماهــی کــه 
نــزد خــدا از همــه مــاه هــا برتــر و روزهایــش بــر همــه روزهــا و شــب هایــش بــر 
همــه شــب هــا و ســاعاتش بــر همــه ســاعات برتــر اســت، ماهــی اســت کــه شــما 
در آن بــه میهمانــی خــدا دعــوت شــده و مــورد لطــف او قــرار گرفتــه ایــد، نفــس 
ــول  ــان در آن مقب ــادات، عملت ــان در آن عب ــبیح و خوابت ــما در آن تس ــای ش ه
ــه  ــد ب ــن ســاعاتی اســت کــه خداون ــان در آن مســتجاب اســت.... بهتری و دعایت

بندگانــش نظــر رحمــت مــی کنــد... .« 

وجود شب قدر در این ماه
شــب قــدر از شــب هایــی کــه برتــر از هــزار مــاه اســت و فرشــتگان در ایــن شــب 
ــال  ــول س ــدگان را در ط ــدرات بن ــع مق ــد و جمی ــی آین ــرود م ــدا ف ــه اذن خ ب
تعییــن مــی کننــد  و وجــود ایــن شــب در ایــن مــاه مبــارک نعمــت و موهبتــی 
الهــی بــر امــت پیامبــر گرامــی اســالم)صلی اهلل علیــه وآلــه( اســت و مقــدرات یک 
ســال انســان هــا )حیــات، مــرگ، رزق و...( براســاس لیاقــت هــا و زمینــه هایــی 
کــه خــود آنهــا بــه وجــود آورده انــد تعییــن مــی شــود و انســان در چنیــن شــبی 

بــا تفکــر و تدبــر مــی توانــد 
بــه خــود آیــد و اعمــال یــک 

ــد و  ــی کن ــود را ارزیاب ــال خ س
ــا فراهــم آوردن زمینــه مناســب  ب

بهتریــن سرنوشــت را بــرای خــود رقــم زنــد. 
ــدرات در شــب  ــر مق ــد: »تقدی ــی فرمای ــه الســالم( م ــام صادق)علی حضــرت ام
نوزدهــم و تحکیــم آن در شــب بیســت و یکــم و امضــاء آن در شــب بیســت و 

ســوم اســت.«

بهار قرآن
نظــر بــه ایــن کــه قــرآن کریــم در مــاه مبــارک رمضــان نــازل شــده و تــالوت 
آیــات آن در ایــن مــاه فضیلــت بســیاری دارد، در روایــات اســالمی، از مــاه رمضان 
ــاد شــده اســت; چنــان کــه حضــرت امــام باقر)علیــه  ــرآن ی ــه عنــوان بهــار ق ب
الســالم(می فرمایــد: »هــر چیــزی بهــاری دارد و بهــار قــرآن مــاه رمضــان اســت.« 

سخن آخر
بدیهــی اســت فضائــل و ثــواب هایــی کــه بــرای مــاه مبــارک رمضــان و روزه داری 
ذکــر شــده و بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــد، از آِن کســانی اســت کــه حقیقــت 
آن را درک کننــد و بــه محتــوای آن عمــل و در گفتــار و کــردار بــه کار گیرنــد و 
بــه آن هــا جامــه عمــل بپوشــانند. چنــان در روایــات اســالمی بــرای روزه داری 
آدابــی ذکــر شــده و کســانی کــه صرفــاً تــالوت قــرآن مــی کننــد، ولــی بــه آیــات 
و احــکام آن عمــل نمــی کننــد و یــا آن کــه از روزه داری تنهــا رنــج گرســنگی 
و تشــنگی را مــی کشــند و بوســیله گنــاه، تأثیــر روزه را از بیــن مــی برنــد و مــاه 
ــر جــای نمــی  ــر اشــخاصی ب ــری ب ــوی آن تأثی ــارک رمضــان و فضــای معن مب

گــذارد، مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه انــد.
روزه فقــط خــودداری از خــوردن و آشــامیدن نیســت، بلکــه خداونــد آن را عــالوه 
بــر ایــن دو، مانــع کارهــا و ســخنان زشــت کــه روزه را بــی اثــر مــی کننــد قــرار 
داده اســت، چــه اندکنــد روزه داران و چــه بســیارند کســانی کــه گرســنگی مــی 

 » . کشند
بنابرایــن، در مــاه مبــارک بایــد تمــام اعضــا و جــوارح را از حــرام دور نگــه داشــت 
و بــا اخــالص، تــوکل و توســل از اهــل بیت)علیهــم الســالم( و عمــل بــه دســتورها 
و احــکام قــرآن کریــم و دوری از گناهــان، انجــام توبــه نصــوح و واقعــی، عبــادت، 
شــب زنــده داری، درک فضیلــت شــب قــدر و... فضیلــت مــاه مبــارک رمضــان را 
درک کــرد و از آن در راســتای رســیدن بــه کمــال حرکــت کــرد و بایــد در ایــن 
مــاه بــه گونــه ای خودســازی کــرد کــه بــا اتمــام مــاه مبــارک تأثیــر و فوایــد آن 
در روح و جــان افــراد باقــی باشــد و اثــر آن تــا مــاه رمضــان آینــده ســال بعــد 

مانــدگار باشــد. 

www.maarefquran.org :منبع

سارا رفعتی/ کارشناس ارشد اقتصاد ـ  واحد فروش
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عملکرد ضعیف آسپرین
یافته هــای تــازه نشــان می دهنــد، پزشــکان بایــد بــه  جــای آســپرین از داروی جدیــدی بــرای درمــان 
ــا  ــای بریتانی ــرل بیماری ه ــتی و کنت ــتیتو تندرس ــمندان انس ــد. دانش ــتفاده کنن ــی اس ــاری قلب بیم
اعــالم کردنــد، داروهــای رقیق کننــده ای ماننــد وارفاریــن بــرای کاهــش فیبریالســیون دهلیــزی کــه 
ــزی دو  ــیون دهلی ــب ترند. در فیبریالس ــد، مناس ــش می دهن ــزی را افزای ــکته مغ ــروز س ــال ب احتم
ــان  ــای ضرب ــوب هســتند و به ج ــان مطل ــد ضرب ــب، فاق ــای قل ــی دهلیزه ــب یعن ــی قل ــره فوقان حف
منظــم و الگــوی طبیعــی، ســریع و نامنظــم منقبــض می شــوند. فیبریالســیون دهلیــزی کــه باعــث 

ــرد.  ــی را می گی ــزار شــهروند بریتانیای ــاالنه جــان 800 ه ــب می شــود، س ــان نامنظــم قل ایجــاد ضرب
پــس از بــروز فیبریالســیون دهلیــزی، کارایــی قلــب کاهش یافتــه و خطــر لختــه شــدن خــون و بــروز 

ســکته مغــزی افزایــش می یابــد. یافته هــای تــازه دانشــمندان بریتانیایــی نشــان می دهنــد، آســپرین کــه 
ســال ها بــرای رقیــق کــردن خــون و کاهــش احتمــال بــروز ســکته مغــزی تجویــز می شــد، در مقایســه بــا 

داروهــای دیگــر ماننــد وارفاریــن عملکــرد ضعیفــی دارد.

بخوانید و سالم باشید

ســیر
ــی  ــت. یک ــا نیس ــی دو ت ــواص آن  یک ــه خ ــت ک ــه ای اس ــی مدیتران ــای غذای ــبزی ها در رژیم ه ــن س ــی از پرکاربردتری ــیر یک س

ــت  ــع دریاف ــن مناب ــی از بهتری ــیر یک ــش اســت. س ــرطان بودن ــو، ضــد س ــر و ب ــبزی پرعط ــن س ــواص ای ــن خ از مهم تری
ــیار  ــات بس ــج تحقیق ــن  رو، نتای ــد. از ای ــاب می آی ــه  حس ــن ث ب ــن ب 6 و ویتامی ــلنیوم، ویتامی ــز، س ــولفور، منگن س
ــگیری از  ــی در پیش ــش پررنگ ــیر، نق ــم س ــرف منظ ــه مص ــد ک ــان می دهن ــان نش ــطح جه ــترده ای در س ــاد و گس زی
ــن،  ــد. همچنی ــاء می کن ــده و روده( ایف ــری، مع ــی )م ــای داخل ــوارش و اندام ه ــتگاه گ ــرطان های دس ــه س ــال ب ابت
ــای  ــرفت توموره ــوی پیش ــد جل ــرطان می توان ــه س ــال ب ــاران مبت ــیر در بیم ــرف س ــه مص ــد ک ــت کرده ان ــان ثاب محقق

ســرطانی و انتشــار آن هــا را در بــدن بگیــرد. هرچنــد کــه هنــوز میــزان مشــخص مصــرف ســیر بــرای پیشــگیری 
از ســرطان تعییــن نشــده اســت امــا خــوردن روزانــه یــک حبــه ســیر می توانــد از بــروز ســرطان جلوگیــری کنــد.

سیگارها خاموش
در هــر شــش ثانیــه یــک نفــر در جهــان بــه دلیــل ابتــال بــه بیماری هــای ناشــی از دود کــردن و در معــرض دودســیگار قــرار گرفتــن 
ــه گــزارش هلــث دی، در حــال حاضــر یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون ســیگاری در جهــان زندگــی می کننــد کــه  جــان می دهــد. ب

بیــش از 84 درصــد آن هــا ســاکن کشــورهای در حــال  توســعه هســتند.
ــرطان ها،  ــی س ــای عفون ــه، بیماری ه ــایی ری ــروق، نارس ــب و ع ــای قل ــدیدکننده بیماری ه ــا تش ــروز ی ــل ب ــیگار عام ــردن س دود ک
بیماری هــای چشــم،  کلیــه،  بیماری هــای  گــوارش،  دســتگاه  بیماری هــای  مغــزی،  بیماری هــای  اســتخوانی،  بیماری هــای 
ــات  ــو اســت. در جوامعــی کــه اســتعمال دخانی ــزش م ــدن و ری بیماری هــای شــنوایی، بیماری هــای دندان هــا، کاهــش ایمنــی ب
در چنــد دهــه اخیــر امــری متــداول اســت 90 درصــد ســرطان ریــه، 15 تــا 20 درصــد ســایر ســرطان ها، 75 درصــد برونشــیت 
ــاله ها، ناشــی از مصــرف  ــا 69 س ــروق در 35 ت ــب و ع ــای قل ــر ناشــی از بیماری ه ــزم و 25 درصــد مرگ ومی ــن و آمفی مزم

دخانیــات بــوده اســت.
ــوارض  ــر از ع ــی دود ســیگار کمت ــر استنشــاق تحمیل ــه اث ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــی ب دانشــمندان ســازمان بهداشــت جهان
ناشــی از دود کــردن ســیگار نیســت اعــالم کردنــد دود محیطــی از نقطــه  نظــر ســالمت آســتانه مجــازی نــدارد، بنابرایــن بهتریــن راه محافظــت از آن قــرار نگرفتــن در 
معــرض استنشــاق تحمیلــی دود ســیگار اســت. بیــش از 40 درصــد بزرگســاالن و نیمــی از کــودکان جهــان در معــرض استنشــاق تحمیلــی دود ســیگار قــرار دارنــد.

اگــر فکــر می کنیــد دود کــردن یــک نــخ ســیگار تأثیــری بــر بــدن و ســالمتی تان نمی گــذارد ایــن گــزارش را بخوانیــد. بــه  طــور میانگیــن هــر ســــیگار در پنــــــج 
دقیقــه و بــا 10 پــک تمــــام می شــود امـــــا در آن پنــج دقیقــه 4 هــزار مــاده شــیمیایی ســمی وارد ارگان هــای بــدن می شــود.

ــر  ــه ب ــاک بالفاصل ــد و آمونی ــه فرمالدئی ــمی ازجمل ــای س ــد. گازه ــگ می کن ــا را قهوه ای رن ــود و دندان ه ــان می ش ــد دود وارد ده ــک را می زنی ــن پ ــه اولی هنگامی ک
سیســتم ایمنــی تأثیــر می گذارنــد و باعــث التهــاب ارگان هــای بــدن می شــوند. دود ســیگار به طــور موقــت پرزهــای موجــود در نــای را از میــان می بــرد و بــه مخــاط 
حملــه می کنــد. در ایــن میــان، هــوای آلــوده بــه نیکوتیــن بــه ریه هــا وارد می شــود. بــه دلیــل ورود نیکوتیــن بــه خــون میــزان آدرنالیــن بــدن افزایــش می یابــد کــه 
ــروز ســکته مغــزی می شــود. در  ــاال رفتــن خطــر ب ــد میــان تپش هــا اســتراحت کنــد کــه باعــث ب ــان قلــب می شــود. قلــب نمی توان ــاال رفتــن فشــار و ضرب ســبب ب
ایــن هنــگام، مونوکســید کربنــی کــه ســیگار ایجــاد کــرده وارد خــون می شــود و توانایــی انتقــال اکســیژن را بــه اندام هــای حیاتــی کاهــش می دهــد. وقتــی میــزان 

ــد. ــه هورمــون دوپامیــن به شــدت کاهــش می یاب نیکوتیــن خــون افزایــش پیــدا کنــد مغــز آســیب می بینــد و میــزان واکنــش ســلول های عصبــی ب
هنگامی کــه میــزان هورمــون دوپامیــن بــدن بــه مرحلــه اســتاندارد می رســد بــدن دوبــاره بــه نیکوتیــن نیــاز پیــدا می کنــد. اگــر زیــاد ســیگار دود کنیــد مغــز واکنــش 
نشــان داده و شــمارا بــه کــم کــردن میــزان مصــرف ترغیــب می کنــد. وقتــی ســیگار کشــیدن تمــام می شــود بــدن بــه شــش تــا هشــت ســاعت زمــان نیــاز دارد تــا 

مــواد ســمی را از بــدن خــارج کنــد.

رامو نظریان ) کارشناس ارشد شیمی آلی( - واحد تحقیقات و فرموالسیون
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انگور
انگور، عالوه بر آنتی اکسیدان های فراوان، مقادیر باالیی از دو نوع آنتی اکسیدان قوی به نام های ویتامین ث و 

ویتامین ب 6 را هم در خود جای  داده است. به همین دلیل هم می تواند به  عنوان یک خوراکی ضد 
سرطان در برنامه غذایی روزانه ما جای داشته باشد. بهتر است برای دریافت انواع مختلفی از 

آنتی اکسیدان های موجود در انگور رنگ های مختلفی از این میوه خوش طعم را در سبد غذایی تان 
قرار دهید.

شکالت تلخ
شــکالت تلــخ هــم ماننــد چــای، حجــم باالیــی از فالونوئیدهــا را در خــود جــای داده اســت و بــه همیــن دلیــل 
می توانــد خوراکــی ضــد ســرطانی خوبــی بــه شــمار بــرود. ناگفتــه نمانــد هــر چــه حجــم شــکر و کــره کاکائــوی 

به کاررفتــه در شــکالت کمتــر باشــد، خــواص ضــد ســرطانی اش بیشــتر خواهــد بــود.

ماهی سالمون
ــی از اســیدهای  ــن پروتئیــن خوراکــی و حجــم باالی ماهــی ســالمون دارای مرغوب تری
ــرطانی آن را  ــد س ــی و ض ــش ضدالتهاب ــوان نق ــن  رو نمی ت ــت. از ای ــگا 3 اس ــرب ام چ
ــردن هــر چــه بیشــتر از خــواص ماهــی ســالمون، بهتــر  ــرای بهــره ب ــده گرفــت. ب نادی

ــا بخارپــز مصــرف کنیــد. ــه  صــورت تنــوری ی اســت هفتــه ای دو مرتبــه آن را ب

پتاسیم
وجود ماده معدنی پتاسیم در بدن به حفظ استحکام استخوان ها کمک کرده و نقش اساسی در حفظ 

عملکرد طبیعی سلول ها، کاهش خطر بروز فشارخون و سنگ های کلیوی ایفاء می کند.
متأسفانه، نتایج بررسی ها نشان داده اند که برخی از سالمندان از رژیم های غذایی پیروی می کنند که 

نیاز روزانه بدنشان به پتاسیم )چهار هزار و 700 میلی گرم( را تأمین نمی کنند.
سالمندان باید مواد غذایی سرشار از پتاسیم از قبیل موز، سیب زمینی، آلوبخارا، سبزی ها، میوه و ... 

را هرروز مصرف کنند. حتماً پیش از مصرف مکمل های خوراکی پتاسیم با پزشک مشورت کنید تا از 
بروز عوارض جانبی جلوگیری کنید.

چای
انــواع چــای، حــاوی مــاده ای بــه نــام فالونوئیــد هســتند کــه می تواننــد احتمــال ابتــال بــه انــواع ســرطان 
ــم صــورت گرفتــه، نشــان داده اســت کــه  ــر روی بیــش از 66 هــزار خان را کــم کننــد. تحقیقــی کــه ب
ــدان  ــرطان تخم ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط ــا کاه ــول روز ب ــای در ط ــان چ ــا 3 فنج ــم 5 ت ــرف منظ مص
ــم از  ــا بتوانی ــود ت ــرف ش ــط مص ــی متوس ــک و بارنگ ــورت خن ــد به ص ــای بای ــه چ ــاط دارد. البت ارتب
ــری را  ــرطان م ــه س ــال ب ــر ابت ــای داغ، خط ــیدن چ ــویم. نوش ــد ش ــرطانی اش بهره من ــد س ــواص ض خ
افزایــش می دهــد. بــد نیســت بدانیــد کــه تحقیقــات جدیــد ثابــت کرده انــد کــه نوشــیدن چــای کافــی 
ــد. ــش می ده ــد کاه ــا 46 درص ــتان را ت ــرطان پس ــه س ــال ب ــانس ابت ــگی، ش ــول روز در دوران یائس در ط
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ــازی  ــرکت داروس شــــ
آمریکایــی و چندملیتــی 

ــه  ــون ب ــه هم اکن ــت، ک اس
ــرکت  ــن ش ــوان بزرگتری  عن

ــوب  ــان، محس ــازی جه داروس
می شــود.

شــرکت فایــزر در ســال 1849 
توســط چارلــز فایــزر تاســیس 

شــد. ایــن شــرکت در طــول فعالیــت 
ــان،  ــازی جه ــت داروس ــود در صنع خ

ــداری و ادغــام  ــادی را خری شــرکت های زی
ــه وارنــر- نمــوده کــه از آن جملــه می تــوان ب

لمبــرت در ســال 2000 فارمســیا در 2003 و وایــت 
در 2009 اشــاره کــرد، کــه ایــن شــرکت را بــا قیمــت 

ــهام  ــت آورد. س ــال 2009 بدس ــارد دالر، در س 68 میلی
ــی  ــورس بمبئ ــورک و ب ــورس نیوی ــازار ب ــزر در ب ــرکت فای ش

ــل  ــخ 8 آوری ــن از تاری ــرکت همچنی ــن ش ــود، ای ــه می ش معامل
ــود.  ــوب می ش ــز محس ــی داو جون ــن صنعت ــی از میانگی 2004 بخش

تاریخچه
ــط  ــه توس ــردد، ک ــاز می گ ــال 1849 ب ــه س ــزر ب ــازی فای ــرکت داروس ــیس ش ــه های تاس ریش

ــد. ــدازی ش ــزر راه ان ــز فای ــام چارل ــی بن ــیمی دان آلمانی-آمریکای ش

قرن 19
ــه  ــارت« در حیــن مهاجــرت ب ــز ارت ــام »چارل ــه ن ــی ب ــاد آلمان ــزر« و یــك قن ــز فای ــام »چارل ــه ن ــی ب در دهــه 1840 یــك شــیمی دان آلمان
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا یکدیگــر آشــنا شــدند و چنــد ســال بعــد، یعنــی در ســال 1849 شــرکت چارلــز فایــزر انــد کــو. را بــرای تولیــد 

مــواد شــیمیایی از جملــه ترکیبــات یــد، اســید ســیتریك و اســید بوریکتاســیس کردنــد
ــوژی تخمیــر و تولیــد اســید ســیتریك در مقادیــر زیــاد شــد. از جملــه موفقیت هــای اولیــه  مطالعــات و تــالش آنهــا موجــب رشــد تکنول

ــد. ــر می باش ــدن موث ــگل ب ــای ان ــان کرم ه ــم در درم ــوز ه ــه هن ــود، ک ــانتونین ب ــارت، داروی س ــزر و ارت فای

فـایزر

قرن 20
توســط   1928 ســال  در  پنی ســیلین  کشــف  دنبــال  بــه 
ــورد  ــاد م ــر زی ــی آن در مقادی ــگ، چگونگ ــاندر فلمین الکس
انگلســتان  از  دانشــمند  چندیــن  و  گرفــت  قــرار  بحــث 
بــرای تحقیــق در ایــن زمینــه، رهســپار آمریــکا شــدند.
ــازن  ــه مخ ــود از جمل ــات خ ــال 1941 کلیه امکان ــزر در س فای
ــیتریك  ــید س ــد اس ــرای تولی ــتفاده ب ــورد اس ــر م ــزرگ تخمی ب
را، در اختیــار پــروژه تولیــد پنی ســیلین قــرار داد. فایــزر 
مجروحیــن  درمــان  بــرای  را  شــده  تهیــه  پنی ســیلین 
جنــگ جهانــی دوم، بــه مناطــق جنگــی صــادر می کــرد.
ــی  ــگ جهان ــان جن ــده در زم ــال ش ــای اعم ــم محدودیت ه به رغ
ــازار  ــه ب ــود را روان ــیلین خ ــد پنی س ــی از تولی ــزر بخش دوم، فای
ــودمند آن  ــرات س ــز از اث ــاران نی ــایر بیم ــا س ــرد، ت ــرف ک مص

ــوند. ــد ش بهره من

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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ــس  پ
ــگ  ــام جن از اتم

ــای  ــع محدودیت ه ــا رف و ب
قبلــی، فایــزر بــه تولیــد هــر چــه 

بیشــتر پنی ســیلین اهتمــام ورزیــد و بــه زودی بــه 
بزرگ تریــن تولیــد کننــده پنی ســیلین جهــان 
)50٪ درصــد نیــاز بــازار جهانــی دارو( تبدیــل شــد.
شــرکت های  توســط  پنی ســیلین  تولیــد  بــا 
ــزر  ــه وجــود آمــده، فای ــت قیمتــی ب متعــدد و رقاب
از  را  پنی ســیلین  تولیــد  بــه  عالقــه  کم کــم 
ــد  ــه تولی ــود را متوج ــات خ ــت داد و تحقیق دس
ــود. ــر نم ــی دیگ ــالم داروی ــایرآنتی بیوتیکها و اق س
ــای  ــزر آنتی بیوتیك ه ــای 1940 و 1950، فای در دهه ه
ــایکلین  ــی تتراس ــه اکس ــری، از جمل ــروف دیگ مع
ــد و  ــایکلین )را تولی ــی تتراس ــین( اکس و ترامایس
ــك  ــن آنتی بیوتی ــایکلین اولی ــرد. تتراس ــه ک عرض

ــا روش هــای مصنوعــی اســت. تهیــه شــده ب
ــیار  ــات بس ــین تبلیغ ــروش ترامایس ــرای ف ــزر ب فای
زیــادی کــرد و بــر خــالف روال مرســوم بــه 
ــتان ها و  ــه بیمارس ــود ب ــتقیم داروی خ ــروش مس ف
ــای  ــر مخالفت ه ــن ام ــه ای ــا روی آورد، ک داروخانه ه
زیــادی را برانگیخــت. ایــن مســاله تــا حــدی مهــم 
ــواد  ــناس اداره م ــش« کارش ــری ول ــه »هن ــود ک ب
ــه  ــکا ک ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــی و داروئ غذائ
سرپرســت بخــش آنتی بیوتیك هــا بــود، مــورد 
اتهــام واقــع شــد و نهایتــًا باعــث تغییــرات بنیــادی 
در مقــررات و قوانیــن اداره مــواد غذائــی و داروئــی 

ــد. ــکا گردی ــده آمری ــاالت متح ای
در اواســط قــرن بیســتم شــرکت فایــزر روش هــای 
»دســتکاری مولکولــی« را بــه کار گرفــت، کــه طــی 
ــای  ــرکت ها را مبن ــایر ش ــروش س ــای پرف آن داروه
ــتقات  ــه مش ــا تهی ــرار داده و ب ــود ق ــات خ مطالع
جدیــدی کــه موثرتــر و کم عارضه تــر بودنــد، 
ــازار  ــه ب ــادی ب ــروش زی ــای پرف ــت داروه توانس

ــد. ــه کن عرض

ــیتین« را  ــازی »دس ــرکت داروس ــال 1963 ش ــزر در س ــرکت فای ش
خریــداری کــرد کــه تعــدادی داروی اوتی ســی پــر فــروش از جملــه 
قطــره چشــمی »وایزیــن«، داروهــای ضــد خــارش و مســکن بن گــی 

ــرد. ــد می ک را تولی
فایــزر در ســال 1981 داروی پیروکســیکام، بــا نــام تجــاری »فلدیــن« 
ــك  ــاالی ی ــروش ب ــر ف ــن داروی پ ــه اولی ــه ب ــرد، ک ــد ک را تولی
ــای  ــال آن داروه ــه دنب ــد. ب ــل ش ــرکت تبدی ــن ش ــارد دالر ای میلی
ــزر  ــط فای ــارد دالر، توس ــك میلی ــاالی ی ــروش ب ــا ف ــری ب دیگ
ــن(  ــا )نفیدپی ــه پروکاردی ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــدند، ک ــد ش تولی
در ســال 1989، »زولفــت« یــا ســرتالین در ســال 1992 اشــاره کــرد. 
ــرای درمــان  ــرای درمــان حساســیت و »گلوکتــرول« ب »زایتــرک« ب
ــزر  ــروش فای ــر ف ــروف و پ ــای مع ــر داروه ــوع دوم، از دیگ ــت ن دیاب

محســوب می شــدند.
ــالت  ــه دفروکســامین مزی ــاده اولی ــزر در ســال 1983 م شــرکت فای
را بــه روش ســنتتیك تولیــد و خلوصــش را بیــش از نــوع تخمیــری 
ــی  ــای داروی ــد فراورده ه ــرای تولی ــس آن را ب ــرد و از آن پ ــالم ک اع

ــت. ــف می فروخ ــی مختل ــرکت های داروی ــه ش ب

قرن 21
ــاًل  ــزر کام ــرت، فای ــرکت وارنر-المب ــد ش ــا خری ــال 2000 ب در س
متحــول شــد و نتیجــه ایــن خریــد، فــروش بســیار بــاالی لیپیتــور 
بــود. ایــن شــرکت در ســال 2006 خــط تولیــد مــاده اولیــه خــود را 

ــرد. ــذار ک ــال« واگ ــرکت »اکس ــه ش ب
شــرکت فایــزر در ســال 2003 شــرکت فارماســیا را خریــداری نمــود. 
ایــن شــرکت در ســال 2009 دســت بــه خریــد بزرگــی زد و بــا قیمــت 

68 میلیــارد دالر، شــرکت دارویــی ویئــت را تصاحــب نمــود.

آمار
ــا فــروش بیــش  فایــزر تنهــا شــرکتی اســت، کــه بیــش از 5 دارو ب
از یــك میلیــارد دالر در بــازار دارد. ایــن شــرکت بــا داشــتن بیــش 
ــالدی  ــال 2012 می ــان، در س ــر جه ــد در سراس ــزار کارمن از 91 ه

ــت. ــته اس ــارد دالر داش ــر 58 میلی ــغ ب ــدی بال درآم

فایزر در ایران
ــام شــرکت  ــا ن شــرکت فایــزر در ســال 1964 میــالدی شــرکتی را ب
ــران  ــود در ای ــت خ ــت مالکی ــزر، تح ــای فای ــهامی البراتواره س
ــرکت  ــن ش ــهام ای ــالب 1357، س ــس از انق ــرد. پ ــدازی ک راه ان
ــرکت  ــه ش ــام آن ب ــال و ن ــران انتق ــی ای ــع مل ــازمان صنای ــه س ب
ــرکت رازک  ــر ش ــال حاض ــت و در ح ــر یاف ــای رازک تغیی البراتواره
ــورس اوراق  ــز در ب ــهام آن نی ــده و س ــام در آم ــهامی ع ــورت س بص

ــت. ــده اس ــه گردی ــران عرض ــادار ته به
داروهای مشهور

ــزر  ــده فای ــد ش ــای تولی ــده ترین داروه ــهورترین و شناخته ش مش
ــد از: عبارتن

 ■ زیووکسید )لینزولید(
 ■ زاناکس )آلپرازوالم(
 ■ زولوفت )سرترالین(
 ■ ویاگرا )سیلدنافیل(

 ■ سلبرکس )سلکوکسیب(
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داروسازی در سوئیس
مقطع کارشناسی ارشد در 7 رشته داروسازی

ــی  ــوی درس ــامل 7 الگ ــوئیس ش ــور س ــل در کش تحصی
ــت. ــاوت اس متف

رشته داروسازی
ســال اولیــه تحصیــل بــر 3 الگــوی درســی متفاوت شــامل 
ــذاری  ــاری( پایه گ ــعه دارو، دارو و بیم ــناخت دارو، توس )ش
شــده اســت. ســال دوم بــه تخصــص داروســازی اختصــاص 
ــناخت  ــاوت )ش ــی متف ــوی درس ــامل 5 الگ ــد و ش می یاب
ــه  ــتی اولی ــای بهداش ــتم مراقبت ه ــی، سیس دارو و طراح
ارتباطــات، حقــوق و اقتصــاد دارو، تولیــد دارو( و همچنیــن 

ــد. ــوزی می باش ــه کارآم 30 هفت

موقعیت های شغلی
ــت  ــازی، جه ــته داروس ــد در رش ــی ارش ــع کارشناس ــالن در مقط فارغ التحصی

ــد: ــدام می نماین ــر اق ــغلی زی ــای ش موقعیت ه
ـ داروساز داروخانه

ـ داروساز بیمارستان
ـ داروساز صنعتی )بخش تحقیقات و قوانین(

ـ داروساز دانشگاه )تحقیقات، تدریس(
ــازمان های  ــه، س ــالمت جامع ــی، س ــت عموم ــازمانی )بهداش ــاز س ـ داروس

ــه ای( حرف
ـ شیمی بالینی، آزمایشگاه های آنالیز بالینی

ـ سازمان های بشردوستانه
داروساز بیمارستان

ــرای  ــه بیمارســتان و باهــدف جــذب بهتریــن شــیوه ب ایــن برنامــه درســی شــامل آموزش هــای تخصصــی و حرفــه ای در زمینــه داروخان
ــی و کار  ــکی بالین ــاد پزش ــی ابع ــر از پیچیدگ ــه درک بهت ــتیابی ب ــتان و دس ــه بیمارس ــت دارو ب ــل و مدیری ــاب، تحوی ــازی انتخ آماده س

ــود. ــی می ش تحقیقات
داروساز صنعتی

کارشناسی ارشد دارویی صنعتی، بر پیشرفت تحقیقات دارویی و توسعه محصول از دیدگاه صنعتی و نظارتی تمرکز می کند.
ایــن دوره هــا توســط داروســازان صنعتــی و نظارتــی ارائــه  شــده اســت، در ضمــن ایــن برنامــه بــه دیپلــم فــدرال ســوئیس منجــر نمی شــود 
ــان  ــه زب ــه درســی کارشناســی ارشــد ب ــا بیمارســتان را شــامل نمی شــود. کل برنام ــوزی در داروخانه هــای عمومــی ی ــوع کارآم و هیــچ ن

ــود. ــس می ش ــی تدری انگلیس

ســوئیس بانــام رســمی کنفدراســیون ســوئیس کشــوری اســت در اروپای 
غربــی کــه از شــمال بــا آلمــان، از شــرق بــا اتریــش، از جنــوب بــا ایتالیا 
ــر  ــون نف ــور 7.5میلی ــن کش ــت. ای ــایه اس ــه همس ــا فرانس ــرب ب و از غ

ــع دارد. ــر 41.290 کیلومترمرب ــاحتی بالغ ب ــت و مس جمعی
ســوئیس بــرای کوه هــا، ســاعت ها، شــکالت، پنیــر و بی طرفــی 
ــپ در  ــای آل ــته کوه های زیب ــت رش ــده اس ــناخته  ش ــود ش ــی خ سیاس
ســوئیس یــك مــکان دیدنــی بــرای بازدیــد هســتند. ایــن کشــور برخــی 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــد ای ــود را دارد مانن ــرد خ ــه  ف ــر ب ــای منحص ویژگی ه
ایــن کشــور ســه زبــان ملــی رســمی دارد. بســته بــه هــر منطقــه ای از 
ســوئیس گردشــگران زبان هــای فرانســوی، ایتالیایــی و آلمانــی را پیــدا 
خواهنــد کــرد. اگرچــه زبانــی بــه اســم زبــان سوئیســی وجــود نــدارد، 
یــك گویــش آلمانــی بــه نــام سوئیســیـ  آلمانــی وجــود دارد کــه اغلــب 
توســط کســانی کــه در نزدیکــی مــرز آلمــان ســاکن هســتند، صحبــت 

می شــود.

مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی
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جذابیت های گردشگری سوئیس

داروساز داروخانه
ــودن  ــرایط ب ــد ش ــای واج ــت برنامه ه ــا موفقی ــه ب ــجویانی ک دانش
بــرای شــرکت در آزمــون دیپلــم داروخانــه ســوئیس فــدرال را کامــل 

ــد. ــرکت کنن ــون ش ــن آزم ــد در ای ــد می توانن کرده ان
ســال اول در مــورد مــواد دارویــی شــامل ســه الگــوی آمــوزش )کشــف 
ــی و  ــواد داروی ــی، م ــواد داروی ــعه م ــی توس ــی و طراح ــواد داروی م
ــی  ــروژه تحقیقات ــك پ ــن ی ــجویان همچنی ــد، دانش ــی باش ــاری( م بیم
ــه اختصــاص  ــه داروخان ــه جامع ــد. ســال دوم ب ــه می کنن ــردی را ارائ ف
ــی،  ــواد داروی ــناخت م ــوزش )ش ــوی آم ــج الگ ــامل پن ــده و ش داده  ش
سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی ارتباطــات، حقــوق و اقتصــاد، 

ــه  ــی( و 30 هفت ــری داروی ــی، پیگی ــاژ داروی ــی و تری ــت همگان بهداش
کارآمــوزی می باشــد.

شرح دوره بیوتکنولوژی
ــوژی  ــوع: بیوتکنول ــاری در دو موض ــامل دروس اجب ــی ش ــه درس برنام
ــه  ــد در دوره مربوط ــجویان می توانن ــت. دانش ــی اس ــد داروی و بیوتولی
خــود از طیــف گســترده ای از مباحــث پیشــرفته در رشــته های 
ــن  ــد و همچنی ــی فرآین ــتی مهندس ــی زیس ــیمیایی و مهندس ــواد ش م
ــت  ــوم محیط زیس ــیاالت، عل ــك س ــون از دینامی ــات گوناگ موضوع
انــرژی و حوزه هــای مرتبــط انتخــاب کننــد. الزامــات برنامــه همچنیــن 
ــد در  ــی ارش ــه کارشناس ــی و پایان نام ــروژه تحقیقات ــك پ ــامل ی ش

ــد. ــه می باش ــول 32 هفت ط

فواره ژنو 
ــن  ــی از معروف تری ــر یک ــی (Jet d'Eau) غول پیک ــواره آب ــن ف ای
نقــاط دیدنــی ژنــو اســت. بــا پرتــاب 140 متــر آب در هــوا، درجایــی 
ــود و  ــی می ش ــو دررود رون خال ــه ژن ــه در آن دریاچ ــرار دارد ک ق
آن قــدر بــزرگ اســت کــه می تــوان آن را از مایل هــا دورتــر 
ــود و  ــاب می ش ــوا پرت ــن آب در ه ــار 7 ت ــر ب ــرد. در ه ــاهده ک مش
بســیاری از آن بــه تماشــاگران در پاییــن اســکله پاشــیده می شــود. 
ــی  ــی آب ــای صورت ــا رنگ ه ــال ب ــار در س ــه ب ــا س ــواره دو ی ــن ف ای
ــن  ــتانه روش ــبت های بشردوس ــر مناس ــه خاط ــری ب ــگ دیگ ــا رن ی

می شــود.
گریندلوالد

ــکی  ــت اس ــهر پیس ــن ش ــد بزرگ تری ــتانی گریندلوال ــهر کوهس ش
ــتنی  ــی دوست داش ــهر آلپاین ــن ش ــت. ای ــراو اس ــه جانگف در منطق
ــتان را دارد.  ــتان و زمس ــت در تابس ــرای فعالی ــه ب ــر دو منطق ه
ــد  ــد می توانن ــی رون ــد م ــه بازدی ــتان ب ــه در تابس ــگرانی ک گردش
مکان هــای  از  برخــی  و  تماشــایی  پیــاده روی  مســیرهای  از 
ــگران  ــد. گردش ــذت ببرن ــا ل ــنگ نوردی در اروپ ــتنی س دوست داش
ــواری  ــی سورتمه س ــا حت ــد و ی ــکی کنن ــد اس ــی توانن ــتانی م زمس
ــنواره از مجســمه های یخــی در  ــد. دوســتداران جش را امتحــان کنن

ــرد. ــد ب ــذت خواهن ــرف ل ــی ب ــنواره جهان جش
آبشار راین

ــا  ــار در اروپ ــن آبش ــفوزان، بزرگ تری ــی ش ــن در نزدیک ــار رای آبش
ــور  ــك ت ــق ی ــد از طری ــگفت انگیز می توان ــره ش ــن منظ ــت ای اس
ــه بازدیدکننــدگان ســوئیس  ــق قابل دسترســی باشــد، کــه ب ــا قای ب
حوضــه آب ریــز دوست داشــتنی، قلعه هــای کنــار رودخانــه و 
ــاالی  ــه در ب ــط رودخان ــه در وس ــایی قرارگرفت ــنگ تماش تخته س

ــد داد. ــان خواه ــار را نش آبش

زایتگلوگه
زایتگلوگــه )Zytglogge( دروازه بــرج ســاعت در بــرن، قدیمی تریــن 
ــزرگ اســت. دروازه در ســال  دروازه شــهر و یــك محــل تاریخــی ب
1100 ســاخته  شــده اســت و ســاعت کــه بــه بــرج زیبایــی بخشــیده 

ــت  ــاعت هایی اس ــن س ــایی ترین و قدیمی تری ــی از تماش ــت یک اس
ــاعت در  ــن س ــود. ای ــده ش ــه جهان دی ــر نقط ــد در ه ــه می توان ک
ــرای قرن هــا ســاعت اصلــی شــهر  ســال 1530 ســاخته شــد کــه ب
ــه ای و  ــان غیرحرف ــرای عکاس ــالکاری ب ــا ط ــاروک ب ــبك ب ــود. س ب
ــرج دارای یــك ســاعت  حرفــه ای یــك تصویــر زیبــا اســت. ایــن ب
نجومــی تندیســك هــا، ناقــوس ســاعت و دو بــرج ســاعت اســت که 
ــوند.  ــت می ش ــزی هدای ــد مرک ــم واح ــك مکانیس ــط ی ــه توس هم
ــی از  ــوان یک ــوئیس را به عن ــه س ــت ک ــواردی اس ــی از م ــن  یک ای

ــت. ــرده اس ــن ک ــان تضمی ــر در جه ــازی برت ــق ساعت س مناط

برنینا اکسپرس
ــز  ــگ قرم ــك قطــار بارن ــا اکســپرس )Bernina Express( ی برنین
اســت کــه از رشــته کوه های آلــپ می گــذرد و از شــهر شــور 
آغــاز می شــود و در شــهر تیرانــو درســت آن طــرف مــرز در شــمال 
ــن ســواری قطــار  ــان می رســد. مســیر در دیدنی تری ــه پای ــا ب ایتالی
ســوئیس حــدود 4 ســاعت طــول می کشــد و از بیــش از 196 پــل و 
ــا  ــی و قله ه ــای طبیع ــر یخچال ه ــد. مناظ ــور می کن ــل عب 55 تون
ــیاری  ــاع و بس ــر ارتف ــا 60 مت ــی ب ــتانی، پل های ــهرهای کوهس و ش
ــتند،  ــاهده هس ــار قابل مش ــارج از قط ــر در خ ــر نفس گی از مناظ
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه  ط ــیدنی را ب ــالت و نوش ــه تنق ــه خدم درحالی ک

ــد. ــت ندهی ــفر را از دس ــن س ــد. ای ــما می آورن ــی ش صندل

پل چپل
پــل چپــل یــك پــل طوالنــی 204 متــری بــر روی رودخانــه رئــوس 
در شــهر لوســرن اســت. ایــن قدیمی تریــن پــل چوبــی سرپوشــیده 
در اروپــا اســت و یکــی از جاذبه هــای توریســتی اصلــی در ســوئیس 
اســت. پــل سرپوشــیده در ســال 1333 بــرای کمــك بــه حفاظــت از 
شــهر لوســرن در مقابــل حمــالت طراحــی و ســاخته شــد. در داخــل 
پــل یــك ســری از نقاشــی های مربــوط بــه قــرن 17 وجــود دارد کــه 
حــوادث تاریــخ لوســرن را بــه تصویــر می کشــد. بخــش عمــده ای از 
ــال 1993  ــوزی در س ــك آتش س ــی ها در ی ــن نقاش ــر ای ــل و اکث پ

نابــود شــدند هرچنــد کــه پــل به ســرعت بازســازی شــد.
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■ برگزاری جلسات هفتگی حلقه های صالحین در نماز خانه شرکت.
■  بزرگداشت اعیاد شعبانیه و تجلیل از جانبازان شرکت )برادران رسول زمانزاده، قاسم افتخاری، محمد حسین رشوند، اسالم کاووسی، عباس 

گلچین زاده، مجید میرزائی، شهزاد مصدق، محمد رضا رمضانی، علی اکبر صفا(.
■  اردوی زیارتی قم و جمکران در آستانه نیمه شعبان.

■  بزرگداشت سالگرد رحلت حضرت امام )ره(.
■ برگزاری برنامه های معنوی ماه مبارک رمضان )امام جماعت مدعو حجه االسالم سید محمد داودپور، قرائت ترتیل قرآن قبل از نماز ظهر و 

عصر، مسابقه اذان، مسابقه کتبی شمیم رمضان، حفظ جزء سی قرآن و ...(.

الهم عجل لولیك الفرج        
پایگاه مقاومت شهید نیکبخت تولیدارو       
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ضمــن تبریــک هفتــه کارگــر و روز کارگــر بــه همــکاران ارجمنــد، مراســمی بــه همیــن منظــور بــا حضــور تعــدادی از همــکاران 
شــرکت کــه بــه نمایندگــی از طــرف تمامــی همــکاران بــا حضــور در مرقــد حضــرت امــام خمینــي )ره(، بــا   آرمــان هــاي انقــالب 
تجدیــد میثــاق نمودنــد تشــکیل گردیــد. حضــرت امــام خمینــي )ره( در اردیبهشــت مــاه 1359 بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر در 
پیامــی بــه ملــت ایــران از  کارگــران زحمتکــش تجلیــل و خاطــر نشــان کردنــد کارگــران از ارزشــمندترین طبقــه و ســودمندترین 
گــروه در جامعه هــا هســتند. چــرخ عظیــم جوامــع بشــری بــا دســت توانــای کارگــران در حرکــت و چرخــش اســت. حیــات یــک 

ملــت، مرهــون کار و کارگــر اســت. 
گرامیداشــت کارگــر، پاسداشــت حرمــت انســانی اســت کــه چــرخ ســنگین صنعــت، آبادانــی، پیشــرفت و رونــق اقتصــادی هر کشــور، 
بــا عــرق جبیــن و دســتان توانمنــد او بــه حرکــت در مــی آیــد و زیرســاخت هــای توســعه کشــور، در پنــاه ایثــار، سختکوشــی و 

صبــوری کارگــران شــکل مــی گیــرد . مبــارک بــاد روز کارگــر بــر تمامــی کارگــران گرانقــدر.

          الهم عجل لولیك الفرج

گردهمایی روزکارگر
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اخبار داخلی

■ پیام تسلیت
مطلع شدیم همکاران گرامی 

جنــاب آقــای مجیــد نظــری در غــم از دســت دادن مــادر گرامیشــان و  جنــاب آقــای حجــت الــه عزیــزی در غــم از دســت 
دادن بــرادر محترمشــان بــه ســوگ نشســته انــد. ضمــن همــدردی، بــرای ایشــان از درگاه ایــزد یکتــا صبــر و شــکیبایی و بــرای 

درگذشــتگان رحمــت ایــزدی را خواســتاریم.

■ تبریك پیوند آسمانی با آرزوی خوشبختی 
خانم فاطمه احتشامی بجنوردی

با عرض تبریک به همکار محترم پیمانکار شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی و مهندسی مدبر:
جناب آقای یاسر محمدی

■ تبریك موفقیت برای کسب طال
جناب آقای محمدرضا کریم پور موفق به کسب مقام اول مسابقات قهرمانی تکواندو شده اند.

■ آشنایی با همکاران جدید
علی پورصابری سیاهورودی در واحد انتظامات

فرازنه هادیان در واحد فروش
مینا نیازی در واحد فروش

سیده الهام هدایتی آلهاشم در واحد دبیرخانه
محمد مهدی گرشاسبی در واحد البراتوار

هاجر دورقی در واحد بازرگانی
محمدرضا طبسی در واحد فنی و مهندسی

رحیم آقائی در واحد فنی و مهندسی  

■ تبریك تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم جناب آقای محمد شفیعی

با عرض تبریک به همکار محترم پیمانکار شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی و مهندسی مدبر:
جناب آقای  وحید میزانی
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1- هپارین و وارفارین به ترتیب در بارداری جز چه رده ای می باشند.
B-X )الف
X-B )ب
B-B )ج
C-X )د

ــر  ــه کــودکان کدامیــك از روشــهای زی ــرای آمــوزش نظــم ب 2- ب
مناســب تــر مــی باشــد.

الف( ابراز محبت
ب( لوس کردن

ج( تشویق و پاداش
د( گزینه الف و ج

3- کدامیك از گزینه های زیر باعث ایجاد آفت در دهان نمی شود.
الف(استریل نبودن وسایل دندان پزشکی

ب(گاز گرفتن زبان
ج(کشش بافتی با وسایل دندان پزشکی

د(گزینه الف و ج

4- آفت دهان چند نوع می باشد و شایع ترین نوع آن کدام است.
الف( 3- ماژور

ب( 4- هرپتیک
ج( 3 - مینور

د(4-مینور

5- پس از تماس با بیماری آبله مرغان، نشانه های اولیه این بیماری 
چه زمانی ظاهر می شوند؟

الف( در دوره نهفتگی
ب( پس از دوهفته
ج(قبل از دو هفته
د( گزینه الف و ب

6- ویروس بیماری آبله مرغان کدامیك از گزینه های زیر می باشد.
الف( آنسفالیت

Reye )ب
ج( ترومبوسیتوپنیا

د( هیچکدام

7- اصالح IOT به چه معنایی می باشد.
الف( اینترنت هوشمند
ب( بلوتوث کم مصرف

ج( اینترنت شبکه
Internet of Things )د

8- کدامیك از گزینه های زیر اشتباه می باشد.
الف( هر چه حجم شکر در شکالت بیشتر باشد خواص ضد سرطانی اش کمتر 

است
ب( پتاسیم در بدن باعث کاهش فشارخون و افزایش سنگ کلیه می شود

ج( برای آفت دهان درمان قطعی وجود ندارد
د( اگر ویروس آبله مرغان به طرف ریه برود مبتال به ذات الریه می شود

9- کدامیك از گزینه های زیر به عنوان بستر در اینترنت اشیاء 
استفاده می شود.

WIFI )الف
NFC )ب

 RFDI )ج
د( گزینه الف و ب

10-  سیر دارای کدامیك از عناصر زیر می باشد.
الف( سلنیوم

ب( سزیم
B2 ج( ویتامین

د( سدیم

مسابقه

اسامی برندگان مسابقه نشریه سی و ششم: آقاي رامز پزشكي، آقاي جواد سلمان زاده و آقاي ابراهيم زارع
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