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فهرست مطالب



فــرا رســیدن عیــد نــوروز باســتانی و حلــول ســال نــو و بهــار پــر طــراوت را کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد جهــان طبیعــت 
مــی باشــد را حضــور یکایــک همــکاران محتــرم تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم و ســالی سرشــار از برکــت ، معنویــت و موفقیــت در 

ســایه توجهــات خداونــد متعــال بــرای شــما و خانــواده محترمتــان مســئلت دارم .
ســال 1392 کــه بــا چالــش و مشــکالت زیــادی جهــت تأمیــن مــواد اولیــه و ملزومــات شــروع شــده بــود  بــا تــوکل بــه خداونــد  و بــا 
ــه  ــه ب ــد ک ــق گردی ــان ســال شــرکت موف ــد و در پای ــپری گردی ــان  س ــف م ــا موفقیــت نســبی در انجــام  وظای ــزان ب ــاری شــما عزی ی
کلیــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده دســت یابــد. اهدافــی همچــون تولیــد، فــروش، ســود و همچنیــن بازســازی و نوســازی بخــش هــای 

مختلفــی  از واحــد هــای فرســوده و قدیمــی شــرکت از جملــه:
1-بازسازي راهروهاي مشترک تولید

2-  بازسازي انبار دوم فروش
3-بازسازي کلي سالن بسته بندي و بیلیسترینگ جامدات 

4-  ارتقاء کیفي سیستم آبسازي و تصفیه فاضالب
5-ایمن سازي انبار الکل

6- راه اندازي سیستم اعالم و اطفاء حریق
7-بازسازي رستوران و آشپزخانه و تعمیر پشت بام آن

 8-بازسازی و ارتقاء امنیت ورود و خروج انبارهای قرنطینه محصول.
9-راه اندازی سایت اینترنتی شرکت که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

10-اخــذ پروانــه ســاخت و اضافــه شــدن چندین قلــم دارو به ســبد  محصــوالت شــرکت از جملــه کپســول لیپوســولوین 100 و 200 میلــی گرم، 
کــرم ســرتاکنازول ، شــیاف دیکلوفنــاک 50 میلــی گــرم، قــرص مدافنیل 100 گــرم، کــرم افلورنیتیــن و تولید مجــدد قرص کلســیرادون .

همچنیــن در ایــن ســال ســهام شــرکت در فرابــورس پذیرفتــه شــد و بــا توجــه بــه عملکــرد مناســب شــرکت و ارایــه اطالعــات مجمــع 
عمومــی نیمــه اول ســال بــه ســازمان بــورس اوراق بهــادار ، ســهام شــرکت از رشــد چشــمگیری نســبت بــه بهــاء اولیــه برخــوردار گردیــد 
و ایــن موضــوع ضمــن معرفــی و شــناخت بیشــتر ، باعــث اعتبــار مضاعــف شــرکت در ســطح ملــی گردیــده و میتوانــد مزایــای متعــددی 

را  بــرای شــرکت بــه ارمغــان آورد. 
ــن   ــی در بی ــش و همدل ــان زحمتک ــران و کارکن ــک مدی ــک ت ــات ت ــالش و زحم ــون ت ــا مره ــت ه ــن موفقی ــام ای ــه تم ــت ک ــی اس بدیه
مجموعــه کارکنــان محتــرم شــرکت تولیــد دارو میباشــد.  لــذا  بدینوســیله از تمامــی همــکاران گرامــی کمــال تشــکر و ســپاس را دارم . و 
امیــدوارم در ســال جدیــد نیــز بتوانیــم بــا همدلــی و همــکاری کلیــه همــکاران گرامــی و عزیــز بــه کلیــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده 

دســت یافتــه و گامــی دیگــر در جهــت بزرگــی و تعالــی ســازمانی خــود  شــرکت بــزرگ تولیــددارو برداریــم .  

    

سعادت ، خوبی و خوشی را برای همه شما آرزومندم                                                                      
                                                                                                         دکتر منصور افتخاری 

پیام مدیـر عامـل 
به مناسـبت فرا رسیـدن
 عید و بهار طبــــیعت

یا محول الحول و االحــوال 
حول حالنا الی احسن الحال



ســالی کــه گذشــت بــرای ســرزمین عزیزمــان ایــران ســال ســخت و پرچالشــی بــود. لیکــن ملــت بــزرگ ایــران بــا تکیــه 
ــای بســیار  ــت ه ــان محدودی ــه در دشــوارترین شــرایط و در می ــور خــود نشــان داد ک ــان و اندیشــمندان غی ــر جوان ب
ــن موضــوع  ــای ای ــت گوی ــن مل ــراز و نشــیب ای ــر ف ــخ پ ــه تاری ــذرا ب ــد .  نگاهــی گ ــد همــه را شــگفت زده کن میتوان
اســت کــه مــا از تمــام موانــع و گردنــه هــای دشــوار عبــور کــرده و جــان ســالم بــدر بــرده ایــم . روزهــای پایــان ســال 
، خریدهــای نــوروزی، لبخندهــای بهــاری و رونــق مجــدد اقتصــادی کشــور،  بیانگــر ایــن اســت کــه ملــت مــا همچنــان 

زنــده اســت و زنــده خواهــد مانــد.
اینــک نــوروز فــرا رســیده اســت و مــا هــم زمــان بــا زنــده شــدن طبیعــت جشــن مــی گیریــم و همچــون بــاد بهــاری کــه 
زندگــی را بــه تــن خشــک درختــان بــاز مــی گردانــد، مــا نیــز بــا فــرا رســیدن بهــار طبیعــت مــی بایســت از نــو خــود 
را بســازیم. چــرا کــه نــو شــدن و تجدیــد شــدن از نعمــت هــای بــزرگ خداونــد اســت کــه همــواره موجــب تحــوالت در 

موجــودات و همیــن طــور انســان مــی شــود. 
آری نــو شــدن از ویــژ گــی هــای انســان هــم هســت و غلبــه بــر نقــاط ضعــف  مــی توانــد از مــا انســانی نــو بســازد کــه 
زمینــه موفقیــت هــای آتــی مــا را فراهــم ســازد. بایــد تــاش کنیــم کــه بــر روی صفــت نیــک و مثبــت خــود کار نماییــم 
و در جریــان زندگــی روزمــره از هــر چیــزی یــک نکتــه مثبــت پیــدا کنیــم همیــن باعــث مــی شــود کــه گلــه و شــکایت مان 
از روزگارکمتــر شــده و از زندگــی لــذت ببریــم. انســانی کــه متحــول شــده نــه تنهــا خــودش لــذت مــی بــرد و زندگــی 
موفقــی را طــی مــی کنــد، بلکــه روی محیــط اطــراف و کســانی کــه بــا او در خانــه و محــل کار زندگــی مــی کننــد هــم 

بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم موثــر و مفیــد خواهــد بــود.
حــال بیاییــم یکبــار دیگــر همــگام بــا بهــار طبیعــت مــا هــم ســعی کنیــم جوانــه بزنیــم ، جوانــه هایــی کــه جهــان مــا 
را بــرای خــود و دیگــران پــر  بارتــر مــی کنــد. جوانــه هایــی ماننــد نــوع دوســتی ، اراده و پشــتکار، صداقــت و راســتی، 
شــکر گــذاری و حــق شناســی ، صبــوری و خــوش رفتــاری بــا اعضــای خانــواده و همــکاران، توجــه بــه نیازهــای جســمی 
بــدن خــود  ماننــد ورزش کــردن و ... برطــرف کــردن ســایر نقــاط ضعفــی کــه هــر یــک از مــا درون خــود حــس مــی کنــد 

و از خداونــد متعــال بخواهیــم کــه در ایــن راه توفیــق عمــل و انــرژی حرکــت را  بــه مــا عطــا فرمایــد. آمیــن .

               این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود                  
          هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

               کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند   
                                             نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                           

                                                                                           ))سعدی((

               عیدتان مبارک ، نوروزتان پیروز

نگاهی گذرا به سالی که گذشت
سخن سردبیر

4



5

www.old.mehrnews.com : منبع

ــرای اســتقبال از ســال  ــان ب ــی ایرانی ــات مهــم و اصل یکــی از مقدم
ــاعاتی  ــول س ــه بطــور معم ــت ســین« اســت ک ــد »ســفره هف جدی
ــن  ــیزدهم فروردی ــده و س ــترده ش ــو گس ــال ن ــل س ــش از تحوی پی

جمــع می شــود.
عاملــی کــه »نــوروز« را از دیگــر جشــنهای ایــران باســتان جــدا کــرد 
ــوروز«  ــودی ن ــفه وج ــد »فلس ــروز ش ــا ام ــدگاری آن ت ــث مان و باع
یعنــی زایــش و نــو شــدنی اســت کــه در طبیعــت دیــده مــی شــود.

شــک نیســت یکــی از نمودهــای زندگــی جمعــی، برگــزاری جشــنها 
و آییــن هــای گروهــی اســت، گردهــم آمــدن هایــی کــه بــه نیــت 

نیایــش و شــکرگزاری و یــا ســرور و شــادمانی شــکل مــی گیرنــد.
ــم  ــران را ه ــه ای ــای جامع ــن ه ــنها و آیی ــاس جش ــن اس ــر همی ب
ــنها  ــرد: جش ــدی ک ــیم بن ــده تقس ــروه عم ــه گ ــه س ــوان ب ــی ت م
و مناســبتهای دینــی و مذهبــی، جشــنهای ملــی و قهرمانــی و 

جشــنهای باســتانی .
ــای آن  ــون مبن ــه چ ــت ک ــران اس ــتانی ای ــنهای باس ــوروز از جش ن
تازگــی بخشــیدن بــه طبیعــت و روح انســان اســت، پایــدار مانــد و 

ــده اســت. جــاودان مان
یکــی از ارکان اصلــی نــوروز، چیــدن ســفره هفــت ســین بــرای جمع 
شــدن بــر گــرد آن بــه هنــگام تحویــل ســال اســت . در بســیاری از 

اســت  آمــده  منابــع 
کــه »هفــت ســین« 
»هفــت  نخســت 
ــوده و بعدهــا  شــین« ب
تغییــر  »ســین«  بــه 

یافتــه اســت.
هفت شین ها

شــمع، شــیرینی، شــهد 
شمشــاد،  )عســل(، 
شــربت و شــقایق یــا 
ــزای  ــات، اج ــاخه نب ش
دهنــده  تشــکیل 
ســفره هفــت شــین 

ــش  ــران پی ــن« در ای ــت چی ــود »هف ــه وج ــر ب ــی دیگ ــد. برخ بودن
ــه روی  ــوروز ب ــان هخامنشــیان در ن ــد. در زم ــاد دارن از اســام اعتق
هفــت ظــرف چینــی غــذا مــی گذاشــتند کــه بــه آن هفــت چیــن 

ــد. ــی گفتن ــی م ــت چیدن ــا هف ی
بعدهــا در زمــان ساســانیان هفــت شــین رســم متــداول مــردم ایــران 
شــد و شمشــاد در کنــار بقیــه شــینهای نــوروزی، بــه نشــانه ســبزی 
ــر ســر ســفره قرارگرفــت. بعــد از ســقوط ساســانیان  و جاودانگــی ب
ــنتها و  ــد س ــعی کردن ــد، س ــام را پذیرفتن ــران اس ــردم ای ــی م وقت

آیینهــای باســتانی خــود را نیــز حفــظ کننــد.
در روزگار ساســانیان، قابهــای زیبــای منقــوش و گرانبهــا از جنــس 
کائولیــن از چیــن بــه ایــران وارد مــی شــد. یکــی از کاالهــای مهــم 

بازرگانــی چیــن و ایــران همیــن ظرفهایــی بــود کــه بعدهــا بــه نــام 
ــه  ــد و ب ــذاری ش ــی« نامگ ــد »چین ــده بودن ــه از آن آم ــوری ک کش

گویشــی دیگــر بــه شــکل ســینی در ایــران رواج یافتنــد.
اجزایــی کــه بــر روی ســفره هفــت ســین قــرار مــی گیــرد عبارتنــد 
از: ســیب، ســرکه، ســمنو، ســماق، ســیر، ســنجد و ســبزی )ســبزه(.

■ قرآن کریم در سفره هفت سین
ــه هنــگام چیــدن ســفره هفــت ســین اولیــن و مهمتریــن  ایرانیــان ب
مــوردی را کــه بــر ســفره قــرار مــی دهنــد، قــرآن کریــم اســت . ایرانیان 
مســلمان بــه نشــانه تــوکل و توســل بــه خداونــد متعــال در آغاز ســال و 
درخواســت بهترینهــا از خالــق خویــش قــرآن را در بهتریــن جای ســفره 

قــرار داده و پــس از آن اجــزای دیگــر را مــی چیننــد .
■ فلسفه هریک از خوراکیها

ــای  ــه ه ــان اســت و از جوان ــاروری گیاه ــش و ب ــاد زای ــمنو: نم س
ــه مــی شــود. ــدم تهی ــازه رســیده گن ت

سیب: نماد باروری، زایش و سامتی است.
ســنجد: نمــاد عشــق و دلباختگــی اســت و از مقدمــات اصلــی تولــد 

زایندگی. و 
ســبزه: نمــاد شــادابی و سرســبزی و نشــانگر زندگــی بشــر و پیونــد 

او بــا طبیعــت اســت.
ســماق، ســرکه و ســیر: نمــاد 
و  شــادی  محــرک  و  چاشــنی 
ــمار  ــه ش ــی ب ــامتی در زندگ س

ــد. ــی رون م
ســکه: بــه نیــت برکــت و درآمــد 
زیــاد انتخــاب و بــر ســفره هفــت 

ســین مــی نشــیند .
امــا غیــر از ایــن گیاهــان و میــوه 
خــوان  نشــین،  ســفره  هــای 
نــوروزی اجــزای دیگــری هــم 
داشــته اســت، در ایــن میــان 
و  زایــش  نمــاد  مــرغ  تخــم 
آفرینــش اســت و نشــانه ای از 

نطفــه و نــژاد.
آینــه: نمــاد روشــنایی اســت و حتمــاً بایــد در بــاالی ســفره جــای 

بگیــرد.
آب: نشانه برکت و پاکی در زندگی است .

ــار، گل بیدمشــک، شــیر  ــه هــای ان اســپند، شــاخه هــای ســرو، دان
ــوان جــزو اجــزای  ــان و پنیــر، شــمعدان و... را هــم مــی ت ــج، ن نارن

دیگــر ســفره هفــت ســین دانســت.

از هفت شین تا هفت سین/ فلسفه هر یک از اجزای سفره
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ــی  ــع بازرس ــه مجم ــادل )برنام ــی مع ــوی آن در فارس ــت.معنای لغ ــف واژه Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme اس PIC/S مخف
صنعــت داروســازی (اســت.

ــکا( ،  ــاالت متحــده آمری ــذا و دارو ای ــی( ، FDA )ســازمان غ ــر اســاس  WHO)ســازمان بهداشــت جهان ــا ب ــن  GMP داروســازی در دنی قوانی
 PIC/S و ... مــی باشــد، ســازمان غــذا و داروی ایــران ســعی دارد صنایــع داروســازی ایــران را بــا اســتاندارد هــای  PIC/S   اتحادیــه اروپــا(  و(EU
هماهنــگ نمــوده و ایــران نیــز بــه عضویــت ایــن مجمــع بیــن المللــی درآیــد تــا از مزایــای آن مثــل ارتبــاط کاری آســان بــا صنایــع داروســازی 

کشــورهای توســعه یافتــه بهــره منــد شــود.
ایــن قوانیــن در 9 فصــل مهــم گنجانــده شــده اســت کــه در دو شــماره قبــل بــه فصــول مدیریــت کیفیــتQuality Management  و پرســنل

Personnel   پرداختــه شــد.
 در اینجا قصد داریم به فصل سوم : ساختمان و تجهیزات Premises  and  Equipment بپردازیم.

■ساختمان:
ــکان و  ــی از لحــاظ م ــه صورت ــزات بایســتی ب ســاختمان و تجهی
ــه قابلیــت انجــام  ظاهــر طراحــی، ســاخته و نگهــداری شــوند ک
فعالیتهــای مربوطــه را داشــته باشــند. نقشــه و طــرح آن هــا بایــد 
ــل برســاند و امــکان تمیــزکاری  ــه حداق ــروز اشــتباه را ب خطــر ب
 Cross و نگهــداری را بــرای جلوگیــری از آلودگــی متقاطــع
contamination داروهــا فراهــم کنــد. در ضمــن بایســتی 
ــر ســوء روی  ــار ، آلودگــی و به طــور کل هــر اث امــکان ایجــاد غب

ــد. ــل برس ــه حداق ــت دارو در آن ب کیفی

ــای  ــد داروه ــای تولی ــی در فض ــات نبات ــع آف ــموم دف ــا و س ــره کش ه ــامل حش ــموم ش ــد س تولی
انســانی پذیرفتــه نیســت و ممنــوع  اســت

قوانین عمومی:
1- ساختمانها بایستی در محیطی احداث شوند که کمترین خطر برای ایجاد آلودگی در مواد اولیه و محصول وجود داشته باشد.

2- ســاختمانها بایســتی بــه دقــت نگهــداری شــوند و اطمینــان حاصــل شــود کــه تعمیــرات و عملیــات نگهــداری آنهــا خطــری متوجــه کیفیــت 
ــی شــوند. ــق دســتورالعمل های مســتند ضدعفون ــاز طب ــز و در صــورت نی ــد تمی ــد. ســاختمانها بای محصــوالت نمی کن

ــا انبــارش داروهــا  ــا غیرمســتقیم حیــن تولیــد ی ــه صــورت مســتقیم ی ــه بایســتی مناســب باشــد به طــوری کــه ب ــت و تهوی ــا، رطوب ــور، دم 3- ن
خطــری متوجــه آنهــا نکنــد یــا برعملکــرد مطلــوب تجهیــزات تاثیــر ســوء نگــذارد.

4- طراحی و تجهیز ساختمانها باید بگونه ای باشد که بیشترین حفاظت را از محصول در مقابل ورود حشرات و حیوانات بنماید.
5- ســاختمان بایســتی بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه امــکان جلوگیــری از ورود افــراد متفرقــه را بــه محیــط ســاخت، انبــار و آزمایشــگاه کنتــرل 

کیفیــت را داشــته باشــد.
فضای ساخت:

1(بــرای کاهــش خطــر آلودگــی متقاطــع بویــژه در مــورد داروهــای پرخطــر Hazardous ، بایســتی فضــای ســاخت مطلــوب و جداگانــه ای بــرای 
ــد.  ــده( اختصــاص یاب ــک )میکروارگانیســم های زن ــات بیولوژی ــا ترکیب ــواد حساسیت زا)پنی ســیلینها( ی ــد م ــژه مانن ــی وی ــد محصــوالت داروی تولی
تولیــد محصــوالت خــاص ماننــد یکســری از آنتی بیوتیکهــا، هورمونهــای خــاص، مــواد سیتوتوکســیک خــاص، مــواد بســیار فعــال خــاص و مــواد 

غیــر دارویــی همگــی بایســتی در فضــای جداگانــه و غیــر مشــترک انجــام گیــرد.
البتــه در مــوارد خــاص، فقــط بــه  شــرطی که احتیــاط  ویــژه صورت گیــرد و معتبرسازی هـــای الزم ماننــد )Cleaning Validation( انجــام شــود 

می تــوان داروهــای فــوق را در یــک فضــای مشــترک تولیــد کــرد.

2(فضــای ســاخت بایــد طــوری طراحــی شــود کــه امــکان انجــام عملیــات تولیــد طبــق مراحــل مشــخص آن امــکان  پذیــر باشــد و کاس مطلــوب 
را ارائــه کنــد.

3(فضــای محــل کار و انبــار بایســتی بــه انــدازه ای باشــد کــه امــکان قرارگیــری تجهیــزات و مــواد اولیــه را بصــورت مطلــوب ارائــه کنــد بطــوری 
کــه خطــر اختــاط مــواد اولیــه محصــوالت مختلــف بــه حداقــل برســد.

4(ســطح داخــل فضــای ســاخت و بســته بنــدی )شــامل دیــوار، کــف و ســقف ها( بایســتی صــاف و عــاری از هــر گونــه تــرک یــا اتصــاالت بــاز باشــد 
و از ریــزش ذرات روی محصــوالت جلوگیــری کنــد. بایســتی ســطوح به گونــه  ای باشــد کــه براحتــی و بصــورت موثــر تمیــز و ضدعفونــی شــود.

ــات فضــای تولیــد بایســتی طــوری طراحــی و ســاخته شــوند کــه از  ــه هــوا و ســایر امکان ــرق و المپهــا، دریچه هــای تهوی 5(لوله هــا، پریزهــای ب
ایجــاد فضاهایــی کــه تمیــز شدنشــان دور از دســترس و مشــکل اســت، جلوگیــری شــود. در حــد امــکان ایــن مناطــق بایســتی طــوری ســاخته 

شــوند کــه عملیــات تعمیــر و نگهــداری آنهــا از خــارج از فضــای ســاخت انجــام گیــرد.
6(چاهــک فاضــاب )Drains( بایســتی در انــدازه مناســب طراحــی شــود دارای گلویــی کــم عمــق و درپــوش و امــکان تمیــز شــدن و ضدعفونــی 

کــردن آن فراهــم باشــد.
7(فضــای ســاخت بایــد دارای تهویــه مناســب و تجهیــزات کنتــرل هــوا )شــامل کنتــرل دمــا و در صــورت لــزوم کنتــرل رطوبــت و فیلتراســیون( 

باشــد.

قوانین GMP براساس PIC/S )قسمت سوم(
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8( توزین مواد اولیه بایستی در یک اتاق توزین جداگانه انجام گیرد.
9( در فضاهایــی کــه امــکان تولیــد ذره وجــود دارد )ماننــد نمونه بــرداری، توزیــن، اختــاط و فــراوری محصــوالت جامــد و خشــک( بایســتی تمهیداتــی 

بــرای جلوگیــری از آلودگــی متقاطــع داروهــا و تمیــزکاری اندیشــیده شــود.
10( محل بسته بندی داروها بایستی از محل ساخت جدا باشد و از اختاط یا آلودگی متقابل داروها جلوگیری کند.

11( فضای تولید بایستی روشنایی کافی داشته باشد، بویژه در مواردی که نیاز به کنترل حین تولید وجود دارد.
12( کنترل های حین تولید بایستی طوری انجام شود که خطری برای کیفیت محصول ایجاد نکند.

انبار:
1- ظرفیــت انبــار بایســتی کافــی باشــد و امــکان انبــارش متوالــی دســته های مختلــف مــواد اولیــه ، محصــوالت، اقــام بســته بنــدی، مــواد واســط و بالــک را 

فراهــم کنــد. همچنیــن امــکان جداســازی محصــوالت قرنطینــه، آزادشــده ، عــودت شــده و فراخوانــی شــده )Recalled( نیــز فراهــم باشــد.
2- شــرایط انبــارش بایســتی مطلــوب باشــد. انبــار بایســتی تمیــز، خشــک و دارای دمــای مناســب باشــد.برای مــواد اولیــه یــا محصــوالت خــاص بایســتی امــکان 

نگهــداری در شــرایط دمایــی یــا رطوبــت خــاص بــا امــکان کنتــرل ایــن شــرایط فراهــم باشــد.
3- دریافت و بارگیری بایستی به گونه ای انجام شود که از آلودگی مواد اولیه و محصوالت جلوگیری کند.

4- محــل محصــوالت و یــا مــواد قرنطینــه شــده بایســتی کامــا جــدا شــده باشــد. انبــار قرنطینــه بایســتی دارای عامت مشــخص و قابل دید باشــد و دسترســی 
افــراد غیــر مجــاز بــه آن محدود شــود.

5- فضــای توزیــن مــواد اولیــه بایســتی از ســایر فضاهــای انبــار جداســازی شــود بــه گونــه ای کــه از آلودگــی متقابــل یــا میکربــی 
مــواد اولیــه جلوگیــری کند.

6- بایستی بخشهای جداگانه برای انبارش مواد یا محصوالت رد شده،عودت شده و فراخوانی شده در نظر گرفته شود.
7- محصوالت یا مواد بسیار فعال بایستی در محیط ایمن و تحت کنترل نگهداری شود.

8- نگهداری اقام بسته بندی چاپ شده بایستی در محل تحت کنترل انجام گیرد.

فضای کنترل کیفیت:
1- بطــور معمــول آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت از فضــای تولیــد جــدا اســت.در مــورد مــواد بیولوژیــک، میکروبیولوژیــک و رادیــو ایزوتوپ هــا بایســتی 

آزمایشــگاه کنتــرل هــر یــک جــدا باشــد.
2- فضــای آزمایشــگاه بایســتی بــرای انجــام عملیــات مربــوط بــه آن مناســب باشــد. فضــای نگهــداری کافــی بایســتی بصورتــی اختصــاص داده 
شــود کــه از اختــاط و آلودگــی متقاطــع جلوگیــری کنــد. در ضمــن بایســتی مــکان مناســب بــرای نمونه هــا و مســتندات وجــود داشــته باشــد.

3- وجود اتاقهای جداگانه برای حفاظت تجهیزات خاص از ارتعاش و تداخات الکترونیک، رطوبت و ... ضروری است.
4- بایستی الزامات ویژه در آزمایشگاه جهت حمل مواد خاص مانند نمونه های بیولوژیک و رادیو اکتیو اندیشیده و اجرا شود.

:)Ancillary(فضاهای کمکی
1- اتاقهای تعویض لباس )رختکن ها( بایستی از سایر فضاها جدا باشند.

2- دسترســی بــه رختکن هــا و توالتهــا بایســتی بــه ســهولت انجــام گیــرد. و تعــداد آنهــا بــرای پرســنل کافــی باشــد. 
البتــه توالتهــا نبایــد مســتقیما بــا انبــار یــا فضــای تولیــد ارتبــاط داشــته باشــند.

ــا  ــه ی ــد قطع ــای تولی ــه در فض ــد، در صورتی ک ــدا باش ــد ج ــای تولی ــکان از فض ــی االم ــتی حت ــی بایس ــار فن 3- انب
ــود. ــداری ش ــه ای نگه ــد جداگان ــا کم ــاق ی ــتی در ات ــود دارد بایس ــی وج تجهیزات

4- در صــورت وجــود، حیوانخانه هــا بایســتی از همــه فضاهــای دیگــر کامــا ایزولــه باشــند. ورودی حیوانخانــه و هواســاز 
آن بایســتی کامــا جدا باشــد.

تجهیزات:
1- طراحی، محل قرارگیری و نگهداری تجهیزات ساخت بایستی با عملکرد مطلوب آن تناسب داشته باشد.

2- عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات نباید هیچ خطری برای کیفیت محصول ایجاد کند.
ــز  ــزات بایســتی در فضــای خشــک و تمی ــرد. تجهی ــرد و براســاس روش کار مســتند انجــام گی ــه ســهولت انجــام گی ــزات بایســتی ب ــزکاری تجهی 3- تمی

نگهــداری شــوند.
4- تمیزکاری تجهیزات بایستی به نحوی انجام شود که خود باعث ایجاد آلودگی نگردد.

5- هنگام نصب تجهیزات نباید خطر اشتباه یا ایجاد آلودگی وجود داشته باشد.
6- قســمتهایی از تجهیــزات کــه در تمــاس مســتقیم بــا محصــول اســت نبایــد واکنــش دهنــده )reactive( و جــاذب باشــد و خطــری متوجــه کیفیــت 

محصــول ننمایــد.
7- ترازوها بایستی دقت مطلوب و متناسب با پروسه تولید را داشته باشند و به تعداد کافی در فضای تولید یا انبار وجود داشته باشند.

8- تجهیــزات اندازه گیــری، توزیــن، ثبــت داده، کنتــرل و ... بایســتی طبــق روش کار مناســب در فواصــل مشــخص کالیبــره و کنتــرل شــوند . نتایــج ایــن 
تســت هــا نگهــداری شــده باشــد.

9- لوله ها بایستی لیبل مشخص و خوانا داشته باشند و محتوا و مسیر حرکت آنها مشخص باشد.
10- لوله های آب مقطر، خالص و در صورت لزوم سایر آبها بایستی طبق دستورالعمل مستند تمیز شوند و نمونه برداری ادواری از آنها صورت گیرد  .

11- تجهیزات معیوب بایستی در صورت امکان از فضای تولید یا آزمایشگاه خارج شده یا حداقل برچسب غیرفعال روی آنها نصب شود.

                ادامه دارد...
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کپســول نکســیوم  )Esomeprazol capsule(  Nexium   - محصــول Astrazeneca )بریتانیــا - ســوئد( ایــن 
دارو یــک مشــتق امپــرازول اســت.

ــایر  ــید و س ــت اس ــه بازگش ــداوای  آثارعارض ــرای م ــن دارو ب ــد. ای ــل میکن ــده عم ــید مع ــده اس ــوان کاهن بعن
شــرایطی کــه مرتبــط بــا پدیــده  زیــاد بــودن مقــدار اســید معــده میباشــد ماننــد ســندرم زولینگــر- الیســون، بــه 
کار گرفتــه مــی شــود. ایــن دارو همچنیــن در درمــان ریفاکــس ازوفاژیــال کمــک میکنــد. ) عارضــه ای کــه در آن 
لولــه مــری بخاطــر عارضــه بازگشــت اســید معــده بــه مــرور تخریــب میشــود.( خبــر خــوب اینکــه  ایــن دارو بــه 

زودی در تولیــد دارو بــا نــام کپســول اس امپــرازول ) 20 و 40 میلــی گــرم( تولیــد مــی گــردد.

آمپول هیومیرا )Adalimumab injection(   Humira   - محصول شرکت  Abbvie )وابسته   به  Abbott  ایاالت متحده (
بعنــوان کاهنــده اثــر عناصــر و عواملــی کــه در بــدن انســان منجــر بــه آمــاس و التهــاب میشــود بکارگرفتــه مــی شــود.

عمومــاً بــرای درمــان آرتریــت روماتوئیــد ، آرتــروز خــاص دوره نوجوانــی و پســوریازیس تجویــز مــی شــود. همچنیــن  در 
بیمــاری کــرون یــا همــان زخــم مخــاط روده بــزرگ در هنگامــی کــه هیــچ داروئــی مفیــد واقــع نشــود بــه عنــوان کمــک 

درمــان در بزرگســاالن اســتفاده مــی شــود.

قرص ابیلی فای  )Abilify )aripiprazole tablet  -  محصول شرکت  Otsuka ژاپن
ــش از 1/6  ــال 2013 بی ــای اعصــاب و روان، در س ــک Aripiperazole ( از داروه ــام ژنری ــا ن داروی  Abilify ) ب
میلیــارد دالر فقــط در ایالــت متحــده بــه فــروش رســیده اســت. فــروش ایــن دارو در ســال 2012 در تمــام دنیــا بــه 
بیــش از 5/6 میلیــارد دالر رســید.این دارو ســاخت شــرکت Otsuka ، یــک شــرکت داروســازی ژاپنــی بــا فعالیــت بیــن 
المللــی مــی باشــد کــه در ســال 1964 در نزدیکــی توکیــو تأســیس شــد و در ســال 2012 بیــش از 4 هــزار نفــر پرســنل 

در ســرتا ســر جهــان داشــت.
دارویAbilify یــک داروی آنتــی ســایکوتیک بــرای درمــان اســکیزوفرنی و اختــال دو قطبــی )افســردگی – شــیدایی( می باشــد 

و از طریــق اتصــال بــه رســپتورهای ســروتونین و دوپامیــن در مغــز عمــل مــی کند.
ایــن دارو بــه شــکل قــرص ، محلــول خوراکــی و تزریقــی ســاخته شــده اســت. در ایــران شــکل قــرص آن در ســه دوز 5 ، 10 ، 15 

میلــی گــرم  توســط دو شــرکت داروســازی تولیــد و عرضــه مــی شــود. 
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کپسول سیمبالتا )Duloxetine hydrochloride capsule(    Cymbalta   - محصول شرکت  Eli lilly )ایاالت متحده(
بــا اثرگــذاری بــر روی واکنشــهای شــیمیائی مغــز کــه ممکــن اســت بــه عــدم تعــادل برســند، مانــع از بــروز افســردگی 
میشــود. بــرای درمــان اختاالتــی کــه منجــر بــه بــروز افســردگی حــاد و نیــز اضطــراب عمومــی در افــراد بیمــار مــی شــود 
بــه کارگرفتــه مــی شــود. ایــن دارو بــرای درمــان فیبرومیالژیــا )یــک نــوع دردمزمــن(، یــا درمــان درد مزمــن مفاصــل و 
عضــات ماننــد دردهــای ناحیــه لگــن و نیــز آرتــروز اســتخوانی بــه کاربــرده مــی شــود. ایــن دارو همچنیــن بــرای کاهــش 
درد ناشــی ازآســیبهای عصبــی در بیمــاری نوروپاتــی دیابــت تجویــز مــی شــود. شــرکت دارو ســازی تولیــددارو در چنــد روز 
آینــده  ایــن دارو را بــا نــام تجــاری کپســول دپرســول )دلوکســتین ( در ســه دوز 20 و30و60 میلــی گــرم تولیــد مــی کنــد.

قرص کرستور      )Rosuvastatin tablet(    Crestor   - محصول شرکت  Astrazeneca )بریتانیا- سوئد(
کاهنــده ســطح )کلســترول بــد( خــون یــا همــان )LDL( و تــری گلیســریدهای محلــول در خــون بــا افزایــش )کلســترول 
خــوب( یــا همــان)HDL(. عمومــا بعنــوان کاهنــده میــزان کلســترول و تــری گلیســرید خــون تجویــز مــی شــود. همچنیــن 
ــه دیابــت و  ــرای کاهــش ریســک ســکته و حمــات قلبــی  و ســایر عــوارض قلبــی در افــراد مبتــا ب ــه عنــوان دارو ب ب
مبتایــان بــه عارضــه تنگــی عــروق بــه کارگرفتــه مــی شــود.این دارو بــرای بزرگســاالن و نیزکــودکان حداقــل بــاالی 

10 ســال تجویــز مــی شــود. ایــن دارو هنــوز وارد فهرســت داروهــای ایــران نشــده اســت.

اسپری ادوایر دیسکاس   )Fluticasone and salmeterol spray(  Advair Diskus   - محصول  شرکت Glaxosmithkline )بریتانیا(
مانــع از آزاد شــدن عناصــری در بــدن انســان مــی شــودکه ممکــن اســت باعــث التهــاب و تنگــی نفــس بشــوند. بــا شــل کــردن 
مســیر هــوا در بــدن باعــث کمــک بــه جریــان تنفــس مــی شــود. ایــن دارو بــرای جلوگیــری ازحمــات بیمــاری آســم تجویــز 
مــی شــود. همچنیــن  از بدتــر شــدن عارضــه ای کــه در آن حجــم تنفســی ریــه  انســان کمتــر مــی شــود و بــا برونشــیت مزمــن 

مرتبــط مــی باشــد،جلوگیری مــی کنــد.

آمپول انبرل      )Etanercept injection(    Enbrel   - محصول شرکت Amgen )ایاالت متحده( 

بــرای درمــان آرتریــت روماتوئیــد تجویــز مــی شــود و از عواملــی کــه منجــر بــه تخریــب مفاصــل مــی شــود جلوگیــری مــی کنــد.
ــن  ــی و همچنی ــاص دوران نوجوان ــروز خ ــل و آرت ــای مفاص ــاری ه ــاالن و بیم ــوریازیس در بزرگس ــان پس ــرای درم ــن ب همچنی

ــه میشــود. ــه کارگرفت ــال ب ــاالی 2 س ــودکان ب درک

 آمپول ریمیکد      )Infliximab injection(    Remicade   - محصول شرکت Centocor Biotech  )ایاالت متحده(
بــرای درمــان بیمــاری هــای مشــکات سیســتم ایمنــی ماننــد  آرتریــت روماتوئیــد تجویــز مــی شــود و از عواملــی کــه منجــر به 
تخریــب مفاصــل میشــود جلوگیــری مــی کند.همچنیــن بــرای درمــان پســوریازیس در بزرگســاالن و بیمــاری هــای مفاصــل 

و آرتــروز خــاص دوران نوجوانــی و همچنیــن درکــودکان بــاالی 2 ســال بــه کارگرفتــه مــی شــود.

آمپول کوپاکسون   )Glatiramer injection(    Copaxone     - محصول شرکت  Teva )سرزمین اشغالی فلسطین(
بــرای درمــان بیمــاری )MS( و جلوگیــری از بازگشــت عائــم ایــن بیمــاری تجویــز مــی شــود. ایــن دارو باعــث 
شــفای قطعــی بیمــاری ام اس نمیشــود ولــی زمــان رخــداد حمــات ایــن بیمــاری و بازگشــت آنهــا را نســبت بــه 

دفعــات قبــل بــه مراتــب کمترمــی کنــد

آمپول نوالستا        ) Neulasta      ( Pegfilgrastim injection     - محصول شرکت Amgen  )ایاالت متحده(
ــد ســاخت گلوبولهــای ســفید را در بــدن زیــاد میکنــد. گلبولهــای ســفید درفرآینــد  یــک فــرآورده انســانی کــه رون
مبــارزه بــدن بــا عوامــل عفونــی نقــش اصلــی را دارنــد. ایــن دارو بــرای بهبــود رونــد تولیــد دوبــاره گلوبولهــای ســفید 
در خــون بیمارانــی کــه دوره هــای ســخت شــیمی درمانــی را پشــت سرگذاشــته انــد، تجویــز و بــه کارگرفتــه مــی شــود.
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آرتریــت روماتوئیــد، یــک بیمــاری خــود ایمنــی اســت کــه در آن 
ــاری  ــن بیم ــردازد. ای ــود می پ ــای خ ــب بافت ه ــه تخری ــدن ب ب
ــای  ــات و بافت ه ــر، عض ــاف وت ــی، غ ــه های زالل ــل، کیس مفص
ــای  ــاری، اندام ه ــرفت بیم ــا پیش ــازد. ب ــر می س ــراف را درگی اط
داخلــی نظیــر قلــب، ریه هــا، خــون، چشــم ها، پوســت و اعصــاب 

بــدن نیــز ممکــن اســت تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد.
ــل  ــا عوام ــت، ام ــخص نیس ــت مش ــی آرتری ــل اصل ــا و دلی منش
ــراد  ــکل و شــیوه زندگــی اف ــاد، ســیگار، ال ژنتیکــی، اســترس زی
ــه  ــان ب ــای زن ــبت ابت ــد. نس ــر باش ــد موث ــروز آن می توان در ب
مــردان ســه بــه یــک اســت و زنــان بیشــتر دچــار ایــن بیمــاری 
ــی  ــم عضان ــت دادن حج ــال از دس ــن احتم ــوند. همچنی می ش
و افزایــش بافــت چربــی در زنــان مبتــا، بیشــتر از مــردان 
ــالگی  ــا 50 س ــن 20 ت ــد بی ــت روماتوئی ــوال آرتری ــت. معم اس
ــر نیــز  ــا باالت ــر ی ــروز آن در ســنین پایین ت ــا ب ــروز می کنــد، ام ب

ــد. ــته باش ــود داش ــن اســت وج ممک
عائــم روماتیســم مفصلــی تقریبــا مشــابه عائــم آرتــروز اســت. 
ــعه  ــون و اش ــش خ ــام آزمای ــک و انج ــه پزش ــه ب ــا مراجع ــا ب ام
ایکــس می تــوان آن را تشــخیص داد. اگــر ایــن دو بیمــاری بموقــع 
ــه طــور  ــد، ب ــرار بگیرن ــورد معالجــه ق تشــخیص داده شــوند و م
قابــل توجهــی می تــوان از پیشــروی آنهــا جلوگیــری کــرد. امــا تــا 

بــه حــال درمانــی قطعــی بــرای آنهــا کشــف نشــده اســت.
■ از عالئم تا درمان آرتریت روماتوئید

ــف، احســاس خشــکی  ــورم در مفاصــل، خســتگی و ضع درد و ت
و کاهــش دامنــه حرکتــی در مفاصــل، بخصــوص هنــگام صبــح، 
بــاال و پاییــن شــدن ناگهانــی درد در طــول روز از جملــه عائــم 
ــاری  ــن بیم ــه در مراحــل پیشــرفت ای ــاری اســت. البت ــن بیم ای
ــتگی های  ــد و برجس ــل رخ می ده ــکل در مفاص ــر ش ــروز تغیی ب

ــود. ــاد می ش ــد ایج ــت روماتوئی ــی از آرتری ناش
در ایــن میــان فیزیوتراپــی و فعالیــت ورزشــی بــرای حفــظ 
ــاب،  ــای ضدالته ــکن ها و داروه ــتفاده از مس ــدن، اس ــی ب آمادگ
اســتفاده از داروهــای تعدیــل کننــده سیســتم بــدن، درمان هــای 
ــای تغییرشــکل یافته از  ــا اســتروئید و جراحــی اندام ه ــی ب موضع

ــوند. ــوب می ش ــاری محس ــن بیم ــای ای ــه درمان ه جمل
■ ورزش، راهکاری مناسب برای درمان آرتریت

خــواب و میــزان اســتراحت افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری بایــد 
کافــی باشــد، یعنــی تقریبــا نیمــی از شــبانه روز را بایــد اســتراحت 
کننــد، مخصوصــا اگــر دچــار درد و التهــاب مفصلــی هســتند. از 
طــرف دیگــر بایــد فعالیــت بدنــی مناســب و منظمــی در طــول 
ــی کم کــم باعــث  روز داشــته باشــند، زیــرا روماتیســم مفصل
ایجــاد محدودیــت حرکتــی می شــود، بنابرایــن بــه هیــچ عنــوان 
ورزش نبایــد از برنامــه روزانــه ایــن بیمــاران حــذف شــود. حتــی 

در مراحــل خیلــی شــدید نیــز فــرد بایــد فعالیــت بدنــی خــود را 
در حــد دامنــه حرکتــی مفاصلــش داشــته باشــد.

ــروی  ــزان پیش ــه می ــتگی ب ــی بس ــت ورزش ــوع فعالی ــاب ن انتخ
ــاری  ــن بیم ــی ای ــل ابتدای ــرد در مراح ــر ف ــم دارد. اگ روماتیس
باشــد، آزادی عمــل بیشــتری بــرای پرداختــن بــه فعالیــت 
ــک در  ــن و ایروبی ــدیدتر راه رفت ــوارد ش ــا در م ــی دارد. ام بدن
آب می توانــد بــرای شــخص مفیــد باشــد. داخــل آب، وزن 
ــدن کاهــش یافتــه و شــناوری و آزادی حرکــت بیشــتر اســت.  ب
هنگامــی کــه ایــن بیمــاری و خشــکی مفاصــل پیشــروی زیــادی 
ــث  ــنگین باع ــای س ــخت و وزنه ه ــای س ــد، ورزش ه ــرده باش ک
تخریــب بیشــتر مفاصــل می شــود، در عیــن حــال حفــظ انعطــاف 
و قــدرت عضانــی بــا انجــام ورزش هایــی کــه منجــر بــه تحــرک 
ــرم و  ــی در آب گ ــرکات کشش ــام ح ــت. انج ــد اس ــوند، مفی ش

جکــوزی از خشــکی و درد مفاصــل می کاهــد.
کــم کــردن وزن بــدن فشــار وارده بــر مفاصــل را کاهــش 
می دهــد. ورزش ایروبیــک ســبک، حــرکات کششــی، شــنا، 
ایروبیــک در آب، دوچرخه ســواری و پیــاده روی بــا دو چوبدســتی 

ــد. ــک کن ــل کم ــی مفاص ــه حرکت ــظ دامن ــه حف ــد ب می توان
■ رابطه بیماری و روحیه فرد مبتال به آرتریت

بــه دلیــل مبهــم بــودن و درمــان نشــدن قطعــی در ایــن بیمــاری 
و همچنیــن تغییــر شــکل مفاصــل و محدودیــت حرکتــی، 
معمــوال ایــن افــراد روحیــه خــود را از دســت می دهنــد و دچــار 
افســردگی می شــوند. نحــوه برخــورد اطرافیــان و کمــک گرفتــن 
از روانپزشــکان می توانــد در بهبــود آنهــا موثــر واقــع شــود. 
ــد و روش  ــود را بپذیرن ــکل خ ــد مش ــد بتوانن ــخاص بای ــن اش ای
زندگــی بهینــه و برخــورد بــا ایــن نــوع بیمــاری را یــاد بگیرنــد. 
اگــر داروهــای خــود را تحــت نظــارت پزشــک بــه موقــع مصــرف 
ــادر  ــند، ق ــته باش ــالم داش ــی س ــم غذای ــد و ورزش و رژی کنن
ــرده و  ــری ک ــادی از پیشــروی آن جلوگی ــزان زی ــه می هســتند ب

ــرای خــود بســازند. زندگــی بانشــاطی ب
ــروز بیشــتر روماتیســم  ــه باعــث تشــدید و ب ــی ک یکــی از عوامل
ــا جایــی کــه ممکــن اســت  مفصلــی می شــود، اســترس اســت ت
محیــط زندگــی و محــل کار ایــن بیمــاران بایــد بــدون اســترس 
ــح،  ــای نشــاط  بخــش، تفری ــام کاره ــد. انج ــی باش ــار روح و فش
گــوش کــردن بــه موســیقی مایــم، ماســاژ، مدیتیشــن و... بــرای 
ــواده و  ــار خان ــوع رفت ــن ن ــد اســت. همچنی آرامــش روحــی مفی
ــا ایــن بیمــاران در کاهــش اســترس آنهــا تاثیرگــذار  اطرافیــان ب

اســت.
■ مراقب نوع تغذیه تان باشید

ــار،  مــواد مفیــد شــامل تمــام میوه هــا و ســبزیجات بخصــوص ان
انگــور، کیــوی، کرفــس، زیتــون، ســیر، آجیل هــا و مغزهــا، 
ماهــی، مارچوبــه، زردچوبــه، زنجبیــل، شــیره انگور، غــات و 

ــبز اســت. ــای س چ
ــن  ــوءتغذیه ای ــرال از س ــن مین ــی ویتامی ــل مولت ــرف مکم مص
مثــل  آنتی اکســیدان هایی  می کنــد.  جلوگیــری  بیمــاران 
ــل  ــب مفاص ــع تخری ــی مان ــه نوع ــلنیوم ب ــن C,E,A و س ویتامی
ــذر  ــگا3 کــه در روغــن ماهــی، ب می شــوند. اســیدهای چــرب ام
کتــان و ســویا وجــود دارد، التهــاب مفصلــی را کاهــش می دهــد.

مــواد مضــر شــامل کلســترول و اســیدهای چــرب اشــباع شــده، 
ســیگار و الــکل اســت.

ariyatavan:منبع
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11
ــی  ــی خواب ــکل ب ــا مش ــی ب ــر کودک اگ
بــا  مواجــه شــود، عایمــی مشــابه 
بــی خوابــی بزرگســاالن و حتــی ممکــن 
اســت شــدیدتر از آن را نشــان دهــد، 
زیــرا نیــاز خــواب کــودک بیشــتر از 

ــد. ــی باش ــاالن م بزرگس
کم خوابی کودکان

ــر برطــرف  ــاوه ب ــودکان، ع ــدن ک خوابی
شــرایط  روزانــه،  خســتگی  کــردن 
ــرای رشــد کــودک فراهــم  مناســبی را ب
مــی کنــد. کــودکان فعالیــت روزانــه 
ــد  ــه بزرگســاالن دارن بیشــتری نســبت ب
و در صــورت عــدم اســتراحت کافــی، 
ــن  ــد. بنابرای ــی بینن ــه  م ــیار صدم بس
بــا  کــه  ریــد  دا کودکــی  اگــر 
بــی مواجــه اســت،  مشــکل بــی خوا
حتمــا راهکارهــای زیــر را انجــام دهیــد.
 در اینجــا 12 توصیــه بــرای برطــرف کــردن بــی خوابــی در کــودکان 

را مــی گوییــم.
 1-  بــه والدیــن توصیــه مــی شــود جــای خــواب ثابتــی را بــرای کــودک 
ــا  ــه حتم ــد ک ــد کنن ــود تاکی ــودک خ ــه ک ــد و ب ــر بگیرن ــود در نظ خ
ــی  ــکان خــواب حت ــر م ــد. معمــوال تغیی در جــای خــود اســتراحت کن
ــر  ــرای بزرگســاالن هــم ناخوشــایند اســت و ممکــن اســت ســبب دی ب
بــه خــواب رفتــن آنهــا شــود. احتمــاال ایــن تجربــه را در طــول مســافرت 

داشــته ایــد.

ــر  ــدن و دی ــدار مان ــازه بی ــا اج ــودکان اص ــته از ک ــن دس ــه ای 2- ب
ــف  ــام تکالی ــی انج ــا حت ــون و ی ــاهده تلویزی ــه مش ــه بهان ــدن ب خوابی
ــر  ــا در نظ ــواب آنه ــرای خ ــخصی را ب ــان مش ــد. زم ــه را ندهی مدرس

ــد. ــدود کنی ــان، مح ــان زم ــدن در هم ــه خوابی ــا را ب ــد و آنه بگیری
ــت مشــاهده  ــه عل ــودکان ب ــه برخــی از ک ــی شــود ک ــده م گاهــی  دی
ــر  ــن بهت ــوند. والدی ــی ش ــی م ــم خواب ــار ک ــناک دچ ــای ترس ــم ه فیل
ــودک،  ــدازه ک ــش از ان ــک بی ــناک و تحری ــم ترس ــدن فیل ــت از دی اس

ــد. ــری کنن جلوگی

3 - ساعات خواب منظمی را برای کودکان در نظر بگیرید.
ســاعات خــواب کــودک بایــد ثابــت باشــد. یــک ســاعت خــاص را در نظر 
ــا در آن ســاعت  ــار کــودک خــود را تشــویق کنیــد ت ــد. اولیــن ب بگیری
خــاص بــه رختخــواب بــرود و شــب های دیگــر، حتــی تعطیــات آخــر 
ــرار  ــرا رســیدن زمــان خــواب کــودکان ق ــار ف هفتــه آن ســاعت را معی
دهیــد. بــرای بیــدار شــدن از خــواب نیــز همیــن رویــه را ادامــه دهیــد. 
توجــه داشــته باشــید هــر قــدر کــودکان زودتــر از خــواب بلنــد شــود 
بهتــر اســت، زیــرا تــا شــب کامــا خســته مــی شــود و حــدودا همــان 

ســاعت مقــرر بــه خــواب مــی رود.

ــند  ــود باش ــودک خ ــه ای ک ــادات تغذی ــب ع ــد مراق ــن بای 4 -  والدی
ــود  ــی خ ــه غذای ــن دار را از برنام ــی کافئی ــواد غذای ــد م ــعی کنن و س
ــه مصــرف ایــن  ــا کــم کننــد. اگــر هــم کــودک عاقمنــد ب حــذف و ی
مــواد غذایــی بــود، ســعی شــود حتــی المقــدور ایــن مــواد را 4 ســاعت 
قبــل از خــواب مصــرف کنــد، زیــرا واکنــش کــودکان بــه مصــرف مــواد 
کافئیــن دار ماننــد بزرگســاالن اســت، یعنــی همانطــور کــه مصــرف ایــن 

ــی  ــبب ب ــاالن س ــواد در بزرگس م
ــودکان  ــود، در ک ــی ش ــی م خواب

ــر را دارد. ــن اث ــز همی نی

5 - متخصصــان تغذیــه معمــوال 
مصــرف مــوادی ماننــد شــیر ولــرم 
را کــه حــاوی کلســیم اســت، قبــل 

از خــواب توصیــه مــی کننــد.
6 -  حداقــل دو ســاعت قبــل از 
خــواب، شــام کــودک را آمــاده 
کنیــد تــا بخــورد. ایــن کار ســبب 
ــود و  ــی ش ــذا م ــبی غ ــم نس هض
کــودک بــا معــده پــر بــه رختخــواب 
نمــی رود، زیــرا معمــوال معــده پــر، 

ــود. ــی ش ــی م ــبب بدخواب س

7 - توصیــه مــی شــود از مصــرف 
غذاهــای پرکالــری در وعــده شــام 
اجتنــاب شــود. مصــرف زیــاد مــواد 

قنــدی هــم در وعــده شــام کــودکان توصیــه نمــی شــود زیــرا مصــرف 
ــرک  ــاد تح ــرژی و ایج ــش ان ــبب افزای ــواب، س ــل از خ ــاد قب ــد زی قن
ــتر،  ــرک بیش ــه تح ــل ب ــن می ــود. بنابرای ــی ش ــودک م ــتر در ک بیش

ــد. فراینــد خــوب خوابیــدن را مختــل مــی کن

ــرود،  ــه خــواب ب ــر خســته شــود و ب ــن کــه کــودک زودت ــرای ای 8 - ب
توصیــه مــی شــود او را بــه فعالیــت بدنــی در طــی روز تشــویق کنیــد. 
کودکانــی کــه در طــی روز فعالیــت کافــی انجــام نمــی دهنــد و انــرژی 

خــود را تخلیــه نمــی کننــد، دچــار بــی خوابــی مــی شــوند.

ــودک  ــه ک ــورد عاق ــازی م ــباب ب ــازی و اس ــایل ب ــه وس ــر گون 9 - ه
خــود را از اتــاق خــواب او دور کنیــد، زیــرا گاهــا دیــده مــی شــود کــه 
ایــن دســته از کــودکان بــه بــازی بــا ایــن وســایل مشــغول مــی شــوند 

و نمــی خوابنــد.

10 - بــه والدیــن کودکانــی کــه معمــوال از کــم خوابــی رنــج مــی برنــد 
توصیــه مــی شــود ، دمــای اتــاق کــودک خــود را بررســی کننــد. گرمای 
هــوای اتــاق کــودک ســبب بدخوابــی مــی شــود. پــس بــا ایجــاد تهویــه 
ــم  ــواب او فراه ــرای خ ــبی ب ــرایط مناس ــودک، ش ــاق ک ــب در ات مناس

کنیــد.

11 - بــه والدیــن ایــن دســته از کــودکان توصیــه مــی شــود تــا محیــط 
خانــه را بــرای بهتــر خوابیــدن کــودک ســاکت نگــه دارنــد و از ایجــاد 
هــر گونــه ســر و صــدای بلنــد و صــدای تلویزیــون و ... خــودداری کننــد.

12 - والدیــن ایــن دســته از کــودکان بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه 
هیــچ گاه عصبانیــت خــود را از بــی خوابــی کــودک بــروز ندهنــد، زیــرا 
کــودک بــا مشــاهده هــر گونــه عصبانیــت، دچــار اضطــراب و تنش می شــود 
کــه ایــن اضطــراب خــود ســبب بدخوابــی بیشــتر او مــی شــود و ســیکل 

معیوبــی را ایجــاد مــی کنــد.

TEBYAN.NET : منبع
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بــه طــور کلــی در بســته بنــدی محصــوالت دو جنبــه عمــده زیــر مــورد 
توجــه قــرار مــی گیــرد: 

- کاربردی بودن 
- جذابیت 

ــل  ــی مث ــی های ــر ویژگ ــر ب ــدی ناظ ــودن بســته بن ــردی ب ــه کارب جنب
ــهولت  ــتفاده از محصــول و س ــهولت اس حفاظــت از محصــول، س
ــی،  ــر زیبای ــدی ب ــته بن ــت بس ــی محصــول اســت و جذابی ــه جای جاب

ــد.  ــت مــی کن ــگ و نوشــتار آن دالل شــکل، رن
الزم  اطالعــات  تمــام  ابتــدا  بایــد  طــراح 
ــا و ...  ــا ، کارفرم ــازار، رقب ــول، ب ــاره محص درب
ــن اطالعــات شــامل  ــه دســت آورد کــه  ای را ب
ــام کار،  ــرای انجــام و اتم ــان الزم ب بودجــه، زم
ــود،  ــی موج ــررات قانون ــی، مق ــات فن موضوع
و  بازاریابــی  اســتراتژی  طراحــی،  اهــداف 
ــه آن  ــات برجســته محصــول اســت ک خصوصی
ــد  ــد بدان ــد. وی بای ــی کن ــز  م ــه متمای را از بقی
چــه تعــداد جعبــه بایــد تولیــد شــود  و  ماشــین 
هــای موجــود در چــه شــرایطی هســتند، باالترین 
ســرعت مناســب تولیــد چیســت و تناســب آن بــا 
تولیــد ســاالنه چگونــه اســت؟ طــراح بســته بندی 
ــرف  ــادی مص ــوان اقتص ــه ت ــه ب ــا توج ــد ب بای
کننــدگان بســته بنــدی را طراحــی کنــد. بــرای 
ــه  ــد ک ــم درآم ــای ک ــواده ه ــرای خان ــال ب مث
ــت، در  ــم اس ــا مه ــرای آنه ــادی ب ــه اقتص جنب
نظــر گرفتــن بســته بنــدی بــا ســایر خانــواده هــا 
متفــاوت اســت یــا بــا توجــه بــه تغییــر الگــو و 

ســبک زندگــی در بعضــی جوامــع کــه باعــث کاهــش در تعــداد  افــراد 
ــر را  ــاز دو نف ــه نی ــی ک ــدی های ــته بن ــه بس ــت، ارائ ــده اس ــواده ش خان
ــورد اســتقبال  ــد م ــن کن تأمی
خواهــد بــود. طــراح حرفــه ای 
ــوان  ــد ت ــدی بای ــته بن بس
تحلیــل دقیــق خصوصیــات 
و  کشــورها  فرهنگــی 
کالن  و  خــرد  بازارهــای 
را داشــته و دارای ویژگــی 
ــد. وی  ــی باش ــای خاص ه
عــالوه بــر اینکــه بایــد 
درکــی قــوی از حجــم و 
ــد  ــد، بای ــته باش ــرم داش ف
گرافیســت قابلــی نیــز باشــد 
تکنولــوژی  مــورد  در  و 
تولیــد و مــواد مــورد اســتفاده در صنعــت بســته بنــدی آگاهــی کامــل 
داشــته باشــد چــرا کــه ایــن آگاهــی باعــث  ارائــه طــرح هــای عملــی 
و اقتصــادی و ابتــکاری خواهــد شــد. در طراحــی بســته بنــدی بایــد بــه 

ــرد: ــه ک ــر توج ــکات زی ن
ــتر  ــه بیش ــت ک ــم اس ــدری مه ــه ق ــل ب ــن اص ــدی: ای ■ هویتمن
ــک  ــه ی ــد چــرا ک ــی دارن ــت نگــه م شــرکتها ســالها طــرح کاال را ثاب
طــرح منحصــر بــه فــرد از لحــاظ نــام، برنــد تجــاری و ویژگــی هــای 

طــرح موجــب تمایــز محصــول یــک شــرکت از رقبــا مــی شــود و در 
حافظــه بلنــد مــدت مشــتریان جــای مــی گیــرد. از ایــن رو در طراحــی 
ــد و  ــر نباش ــه تغیی ــاز ب ــا نی ــا بعده ــرد ت ــت الزم را ک ــد دق ــه بای اولی
ــا محصــول وارد نشــود.  ــداران ب ــاط بصــری خری ــر ارتب خدشــه ای ب
ــک  ــه ی ــی از تهی ــدف اصل ــی: ه ــت و دسترس ــرا، حفاظ ■ اج
ــی  ــوالت و دسترس ــواص محص ــداری خ ــظ و نگه ــدی، حف ــته بن بس
راحــت بــه محتویــات داخــل بســته بنــدی مــی باشــد. عــالوه بــر ایــن 
هــر یــک از عوامــل توزیــع و مصــرف نیــز از بســته بنــدی انتظاراتــی 
ــا  ــد ت ــاز دارن ــدی را نی ــته بن ــان بس ــرده فروش ــال خ ــرای مث ــد. ب دارن
براحتــی در معــرض دیــد و نمایــش خریــداران قــرار گیــرد و یــا در انــدازه 
هــای متفــاوت باشــد تا بــا قــدرت خرید مشــتریان گوناگون متناســب باشــد. 
مصــرف کننــدگان نیــز نوعــی از بســته بنــدی را مــی پســندند کــه براحتــی 
قابــل حمــل باشــد و براحتــی بــه محتویــات آن دسترســی پیــدا کننــد. 
ــه  ــودن: هزین ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
ــده  ــام ش ــت تم ــد قیم ــدی نبای ــته بن بس
محصــول را بــه حــدی بــاال ببــرد کــه 
تعــداد قابــل توجهــی از مشــتریان از خریــد 

ــوند.  ــرف ش ــول منص محص
ــدی:  ــته بن ــی بس ــی گرافیک طراح
ــوع  ــه موض ــه س ــدی ب ــته بن ــک بس گرافی
اصلــی فــرم، رنــگ و انتخــاب خــط مناســب 
مربــوط مــی شــود. طــراح در انتخــاب 
ایــن ســه موضــوع اصلــی بایــد بــه تفاوتهــای 
فرهنگــی بیــن جوامــع و گروههــای مختلــف 
ــا  ــال بچــه ه ــرای مث ــد. ب ــه کن ــه توج جامع
بیشــتر از هــر چیــز بــه رنــگ توجــه مــی کنند 
ــه شــکل  ــردان بیشــتر ب ــه م ــی ک در صورت

ــد.  ــی کنن ــت م دق
 

■  رنــگ بســته بنــدی: رنــگ از دوران 
باســتان مــورد توجــه و تحقیــق بــوده اســت. 
در عصــر حاضــر نیــز رنــگ در فرهنــگ هــای 
مختلــف دارای مفاهیــم گوناگــون اســت. بــه طورکلــی مــی تــوان گفــت 
ــی  ــودن و خنث ــق ب ــل عمی ــه دلی ــر ب ــالهای اخی ــکی در س ــگ مش رن
بــودن بــا اینکــه ســمبل انــدوه اســت در بســیاری از بســته بندی هــای لوکس 
ــوع حــس  ــک ن ــع ی ــه در واق ــود ک ــی ش ــتفاده م ــات اس ــد عطری مانن
اشــرافی را القــا مــی کنــد. رنــگ ســفید احســاس خنکــی، معصومیــت، 
صداقــت و پاکــی را القــا کــرده و بخصــوص وقتــی بــا رنــگ آبــی بیایــد 
ترکیــب مناســبی را ارائــه مــی کنــد. ســبز آرام تریــن رنــگ هاســت و 
در هیــچ جهتــی حرکــت نمــی کنــد و ســمبل فرهنــگ بــورژوازی اســت 
کــه بــی حرکتــی را تداعــی مــی کنــد. در واقــع ســبز امیــد بــه زندگــی 
اســت و آبــی مملــو از تفکــر و جدیــت اســت. ســرخ عالمــت شــادی، 
نیــرو، قــدرت مردانگــی و تحــرک اســت، در واقــع هــم جدیــت و هــم 
ــود  ــی ش ــر م ــره ت ــه تی ــر چ ــد و ه ــی کن ــا م ــی را الق ــار و مهربان وق
جــدی تــر و عمیــق تــر و جســمانی تــر مــی شــود. صورتــی رمانتیســم 
ــه اســت کــه  ــد. نارنجــی رنگــی زنان ــا مــی کن ــودن را الق ــی ب و خجالت
زندگــی روحانــی درونــی را القــا مــی کنــد کــه هــر چــه تیــره تــر مــی 
شــود بشــر را بیشــتر بــه ســمت بــی نهایــت مــی خوانــد. زرد پــر ســر 
ــت و  ــگ اس ــن رن ــر دوام تری ــن و پ ــده تری ــره کنن ــن ، خی و صداتری
برخــالف آبــی عمــق را القــا نمــی کنــد. بنفــش اندیشــه ای متفکــر و 
عرفانــی  و رازگونــه را القــا مــی نمایــد. در اروپــا رنــگ ســبز تیــره مــورد 
عالقــه نمــی باشــد. در ایــران قهــوه اي بــراق و قرمــز مــات مــورد تنفــر 
اســت و در ســوئیس رنــگ زرد یعنــی لــوازم آرایشــی و رنــگ زرد تخم مرغی 

نشــانه مــرگ اســت.

در  بنــدی  بســته  اهمیــت 
بازاریابــی و فروش کاال)قســمت دوم (
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ــل  ــه دلی ــوش ب ــب و چهارگ ــکال مکع ــدی: اش ــته بن ــرم بس ■   ف
قابلیــت نشــان دادن، مناســب تریــن فــرم بســته بنــدی اســت. از ســوی 
دیگــر ایــن نــوع فرمهــا در قفســه براحتــی کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد. در 
طراحــی فــرم یــک بســته بنــدی، انــدازه نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــودن را  ــا ارزش ب ــای کوچــک عطــر احســاس ب ــاًل شیشــه ه اســت. مث

القــا مــی کنــد. 
■  طراحــی خــط: یــک طــراح بســته بنــدی بایــد زوایــه دیــد جامعــی 
ــه چشــم هایــش در  ــه خــط داشــته باشــد کــه توانایــی و تجرب نســبت ب
تشــخیص ایــن موضــوع از نشــریات و پوســترها و عالئــم خیابانــی ناشــی 
ــوع خاصــی از خطــوط را طلــب  ــوع از بســته بنــدی ن مــی شــود.  هــر ن
مــی کنــد. مثــاًل در جعبــه هــای شــیرینی و شــکالت بایــد حــروف نــرم 
ــا داشــته باشــد، روی  ــا حالتــی باریــک و زیب و کشــیده اســتفاده شــود ت
جعبــه هــای دیســک هــای کامپیوتــر از حــروف محکــم اســتفاده می شــود که 
دوام را تداعــی مــی کننــد، در مــورد محصوالتــی کــه خوانــدن اطالعــات 

آنهــا ضــروری اســت مثــاًل داروهــا 
خوانــا بــودن حــروف مهــم اســت و 
در نهایــت بــرای بچــه هــا انتخــاب 
تــر  مطلــوب  درشــت  حــروف 

اســت.
■ آزمایش بسته بندی

ــت  ــرد و مقبولی ــی عملک ــور کل بط
گــرو  در  بنــدی  بســته  یــک 
الزم  عملــی  آزمایشــات  انجــام 
و  کاال  نــوع  بــه  بســته  اســت. 
ــه تغییــر در کــدام  اینکــه نســبت ب
و  شــیمیایی  فیزیکــی،  عوامــل 

میکروبیولوژیکــی حساســیت داشــته باشــد، بســته بنــدی بایســتی تحــت 
ــن  ــود. ای ــش ش ــخص آزمای ــتاندارد مش ــاس اس ــر اس ــن و ب ــرایط معی ش
آزمایشــها عمدتــًا اثبــات یکپارچگــی بســته بنــدی، جلوگیــری از صدمــات 
فیزیکــی و عــدم نفــوذ پذیــری بســته بنــدی نســبت بــه شــرایط خارجــی 
را دنبــال مــی کننــد. امــا دســته دیگــری از آزمایشــها هــم هســتند کــه 
شــاید خیلــی در ایــران مرســوم نباشــند. آزمایشــهای مذکــور بــه دو دســته 
ــوند و  ــی ش ــیم م ــری )Image( تقس ــداری )visibility( و تصوی پدی
هدفشــان مطالعــه میــزان اثرگــذاری بســته بنــدی حیــن قــرار گرفتــن در 
فروشــگاه و البتــه در کنــار محصــوالت شــرکت هــای رقیــب مــی باشــد. 
ــهایی  ــن آزمایش ــام چنی ــرای انج ــم ب ــه از قدی ــی ک ــی از روش های یک
ــی باشــد  ــی شــد تاکیستوســکوپ )Tachistoscope( م اســتفاده م
کــه هماننــد پروژکتورهــای معمولــی بــا نمایــش بســته بنــدی در کســری 

ــد. ــی کن ــی م ــه آن را بررس ــب توج ــزان جل ــه( می ــه )1/50 ثانی از ثانی
انجــام آزمایشــهای مشــابه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط اســتاندارد مــی توانــد 
بــه مدیــران بازاریابــی در مــورد افزایــش اثرگــذاری بســته بنــدی کمــک 
ــدی  ــته بن ــدس بس ــک مهن ــی ی ــوارد حت ــی م ــد. در برخ ــیاری کن بس
بایســتی قــادر باشــد مشــخص کنــد کــه خوانــش )Legibility( بســته بندی 
تحــت تاثیــر کــدام عامــل اســت: شــکل، رنــگ، ابعــاد یــا لیبــل. امــا در 
حالــت کلــی بایســتی بــه خوانــش بســته بنــدی در مقابــل رقبــای اصلیــش 

ــت  ــی اس ــن نکات ــال چنی ــایه اِعم ــع در س ــد. در واق ــه کن ــازار  توج در ب
کــه بســته بنــدی مــی توانــد جایــگاه اصلــی محصــول را در بــازار بــرای 
ــر  ــدی دیگ ــته بن ــردن بس ــی ک ــرده و کپ ــخص ک ــده مش ــرف کنن مص

شــرکت هــا دیگــر ارزش خــود را  از دســت مــی دهــد.
■  ارزش گذاری ساختار بسته بندی

ــت  ــی اس ــروش الگوی ــد ف ــذار در فراین ــر گ ــیار تاثی ــزای بس ــی از اج یک
ــن  ــود. ای ــی ش ــاب م ــی و انتخ ــدی طراح ــته بن ــاختار بس ــرای س ــه ب ک
ــل  ــول مث ــا محص ــط ب ــر مرتب ــه از عناص ــام گرفت ــی اله ــی گاه طراح
ــول  ــد محص ــای تولی ــا جغرافی ــول و ی ــا محص ــول، منش ــه محص هندس
مــی باشــد. بنابرایــن صرفــًا بــا تکیــه بــر خالقیــت ذاتــی طــراح و بــدون 
کمــک گرفتــن از داده هــای بــازار شناســی نمــی تــوان بــه گزینــه هــای 
مناســب رســید. نکتــه مهمتــر چگونگــی انتخــاب از میــان ایــن گزینــه هــا و 
ارزیابــی بســته بنــدی منتخــب اســت. در ایــن زمینــه آزمایشــهای مختلفی 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــی ای ــه کل ــک نکت ــا ی پیشــنهاد و امتحــان شــده ام
ــه  ــن ب ــد ممک ــا ح ــها ت آزمایش
ــک  ــد نزدی ــی خری ــت واقع حال
باشــند. اینکــه محصــول شــما در 
یــک بــازار ملــی یــا بیــن المللــی 
ــد  ــی جنگ ــزرگ م ــای ب ــا رقب ب
ــا  ــی و ب ــازار محل ــک ب ــا  در ی ی
ــری  ــازه وارد، تاثی ــوالت ت محص
نــوع  روی  زیــادی  بســیار 
ــا خواهــد داشــت.  آزمایشــهای م
از دیــد فنــی ســاختار بســته بندی 
بســته  مــاده  انتخــاب  شــامل 
بنــدی، نیازهــای مصــرف کننــده، 
ــد، مالحظــات لجســتیکی  ــد تولی ــار، الگــوی هندســی، فراین نیازهــای انب
ــه  ــات ب ــن اطالع ــه ای ــود. کلی ــی ش ــی م ــت محیط ــات زیس و مالحظ
تفکیــک از بخــش هــای مختلــف ســازمان بایســتی در اختیــار طــراح یــا 
ــا  ــتی ب ــی بایس ــم طراح ــز تی ــان نی ــود. در پای ــته ش ــی گذاش ــم طراح تی
اســتدالل هــای مشــخص و واقعــی ارتباطــی منطقــی بیــن گزینــه نهایــی 
و نیازمنــدی هــای بخــش هــای مختلــف برقــرار کنــد. البتــه صحبــت از 
تعییــن نیازهــا بــر خــالف ســادگی ظاهــری آن بــه آســانی امــکان پذیــر 
نیســت. در واقــع مهنــدس یــا طراحــان بســته بنــدی بایســتی اطالعــات 
ــد،  ــهای تولی ــدی، روش ــته بن ــواد بس ــورد م ــی در م ــه کاف ــی و تجرب فن
ــته  ــل را داش ــل و نق ــتانداردهای حم ــول و اس ــا محص ــط ب ــن مرتب قوانی

باشــند. 
در پایــان بایــد گفــت اهمیــت کار بــر روی بســته بنــدی کاالهــا بارهــا و 
بارهــا اثبــات شــده اســت. در مــواردی، بخصــوص آنجــا کــه ارزش افــزوده 
شــرکت از راه بســته بنــدی ایجــاد مــی شــود مثــل صنایعــی کــه بــر پایــه 
مونتــاژ شــکل مــی گیرنــد بــه صــورت عینــی، اثــرات بســته بنــدی قابــل 
رؤیــت اســت. در مــواردی پیــش آمــده کــه بــا ایجــاد یک تغییــر در بســته بندی 
کاالیــی کــه در شــرکتی مونتــاژ مــی شــده اســت تقاضــا بــرای آن کاال در 

مــاه اول صــد در صــد افزایــش یافتــه اســت. 
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ســـایـبـــــر نـایـــــف
ــا اســتفاده از همــه حوزه هــای مختلــف دانــش و  ســرطان، یکــی از مشــکات بشــر اســت کــه انســان ها در طــی ســالیان دراز ب
فنــاوری ونــه فقــط پزشــکی ســعی کرده انــد بــه تدریــج شــناخت خــود را از آن بیشــتر کننــد، تــا درمان هایــی بــرای آن پیــدا 
کننــد و اگــر در مــورد برخــی از انــواع ســرطان هــا، درمان هــا، عــاج قطعــی نبوده انــد، دســت کم بــر طــول عمــر و یــا کیفیــت 

ــد. ــده عمــر بیفزاین ــا و ســال های باقیمان ــا و ماه ه زندگــی بیمــاران در روزه

ســایبرنایف، جدیــد تریــن روش درمــان تومورهــای ســرطانی بــه 
جراحــی  صــورت 
میباشــد  بســته 
میتوانــد  کامــا  و 
بــرای  جایگزینــی 
جراحــی  عمــل 
ــن  ــا ای ــد ب ــاز باش ب
ــان  ــه درم ــاوت ک تف
بــا ایــن روش بــدون 
درد،خونریــزی و کمتریــن عــوارض جانبــی بــرای بیمــاران 
ســرطانی میباشــدعاوه بــر ایــن درصــد موفقیــت و نابــود کــردن 

باالســت. بســیار  روش  ایــن  بــا  ســرطانی  تومورهــای 
در واقــع یکــی از اشــکال نویــن پرتودرمانــی موســوم بــه 
ســایبرنایف Cyberknife اســت. شــاید از اســم ســایبرنایف بتوانیــد، 
حــدس بزنیــد کــه ســایبرنایف چیســت! بــا واژه ســایبر کــه همــه 

ــو اســت. ــی چاق ــه معن ــم ب آشــنا هســتیم، knife ه
از  یکــی  پرتودرمانــی  دانیــم  مــی  کــه  طــور  همــان 
ــعه  ــدن اش ــا تابانی ــه در آن ب ــت ک ــرطان اس ــای س درمان ه
ــوند.  ــته می ش ــرطانی کش ــلول های س ــرطانی، س ــوده س ــر ت ب
ــی، انجــام  ــوع و متفاوت ــا اهــداف و شــیوه های متن ــی ب پرتودرمان
ــبات  ــات و محاس ــه امکان ــاز ب ــی نی ــام پرتودرمان ــود. انج می ش
دقیــق دارد، بایــد دقیقــا محاســبه شــود کــه چــه میــزان اشــعه 
بــه بــدن تابانیــده شــود، ایــن میــزان اشــعه بایــد دقیقــا بــر هــدف 

ــود. ــز ش متمرک
ــرار  ــدن ق ــرد در عمــق ب ــوده ای کــه اشــعه می گی از آنجــا کــه ت
ــر راه  ــای س ــه اعض ــود ک ــده ش ــوری تابانی ــعه ط ــد اش دارد، بای
تحــت تأثیــر قــرار نگیرنــد بــه همیــن منظــور گاهــی اشــعه کل 
ــه  مــورد نیــاز را محاســبه می کننــد و از چنــد مســیر اشــعه را ب
بــدن می تاباننــد، طــوری کــه نهایتــا میــزان کلــی پرتــو دریافتــی 
ــا  ــا از آنج ــد، ام ــی باش ــرطانی کاف ــلول های س ــتن س ــرای کش ب
کــه اشــعه بــه چنــد باریکــه تقســیم شــده و از چنــد زاویــه بــه 
ــام  ــیب نمی بینند.انج ــر راه آس ــای س ــده، اعض ــده ش ــدن تابانی ب
ــور  ــا تص ــی دارد، مث ــی فراوان ــکات تکنیک ــد مش ــن فراین همی
کنیــد کــه بیمــاری گلیومــا در نزدیــک عصــب بینایــی دارد، در 
ایــن صــورت حتــی نیــم میلیمتــر، هــم بــرای مــا اهمیــت فــراوان 
دارد، چــون هــر اشــتباهی می توانــد منجــر بــه نابینایــی مریــض 

شــود.
ــی  ــت ول ــی نیس ــوی واقع ــری از چاق ــه خب ــیوه البت ــن ش در ای

ــدون درد،  ــق و ب ــی دقی ــد چاقوی ــه مانن ــده ب ــده ش ــو تابانی پرت
بــدون اینکــه نیــاز بــه بیهوشــی باشــد، عرصــه را بــر ســلول های 

ــد. ــگ می کن ــرطانی تن س
■ سایبرنایف دو جزء اصلی دارد

ــد  ــی ذرات تولی ــتاب دهنده خط ــه ش ــط ی ــه توس ــوی ک 1. پرت
می شــود.

2.یــک بــازوی روباتیــک کــه ایــن باریکــه انــرژی تولیــد شــده را 
ــه نقطــه مــورد نظــر بــدن، هدایــت می کنــد. ب

هدف گیــری تومورهــا در ســایبرنایف بــا دقــت بیشــتری، نســبت 
ــایرنایف نخســتین  ــرد. س ــول صــورت می گی ــه شــیوه های معم ب
بــار در ســال 1990 معرفــی شــد. اولیــن بــار از روبــات »فانــوک« 
ــتم های  ــا سیس ــد ام ــتفاده ش ــایبرنایف اس ــن در س ــاخت ژاپ س
 240  KUKA KR بــه  موســوم  آلمانــی  روبــات  از  مدرن تــر، 

ــد. ــتفاده می کنن اس
پرتــو اشــعه ایکــس تولیــدی شــش مــگاوات، انــرژی دارد، ســایبرنایف 
می توانــد هــر دقیقــه ششــصد ســانتی گــری انــرژی پرتــو بتابانــد، 
ــری را  ــانتی گ ــتصد س ــد هش ــر می توان ــای جدیدت ــا مدل ه ام
ــا  ــازها ی ــتفاده از موازی س ــا اس ــا ب ــن پرتوه ــد. ای ــل کنن منتق
collimator هایــی، مــوازی می شــوند و روی نقطــه مــورد نظــر بــا 

ــا شــصت  ــد از پنــج میلیمتــر ت ــدازه دلخــواه کــه مثــا می توان ان
ــز شــود. ــر باشــد، متمرک ــر متغی میلیمت

ــرار داده  ــس ای ق ــعه ایک ــای اش ــار، دوربین ه ــراف بیم  اط
ــه  ــدف را ب ــو ه ــک عض ــت آناتومی ــه موقعی ــوند ک می ش
ــا جایــگاه تــوده  دقــت مشــخص می کننــد، موقعیــت بــدن، ب
ــت،  ــده اس ــخص ش ــا MRI مش ــی تی ی ــیله س ــه وس ــه ب ک
ــت ،  ــا دق ــری ب ــه کامپیوت ــک برنام ــود و ی ــه می ش مقایس
ــا  ــو ب ــه پرت ــوری ک ــد، ط ــت می کن ــات را هدای ــازوی روب ب

ــود. ــده ش ــوده تابانی ــه ت ــت ب دق
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■ می توان سایبر نایف  را به این شکل نیز تعریف کرد
ــرار دادن  ــدف ق ــا ه ــی و ب ــر تهاجم ــی غی ــه روش ــه ب ــی ک روبات
بســیار پــر قــدرت و دقیــق تومورســرطانی و یــا غیــر ســرطانی ، بــه 
ــرای  ــبی ب ــن بســیار مناس ــه جایگزی ــردازد ک ــی پ ــی م ــو درمان پرت
ــا اســتفاده  ــور اســت. ب ــرای خــارج کــردن توم عملهــای جراحــی ب
ــات هــم  ــن روب ــاالی ای ــی و دقــت ب ازعکســبرداری هــای لحظــه ای
ــه هیچــگاه تصــور  ــی را ک ــد ســرطان های ــون پزشــکان میتوانن اکن
نمــی شــد قابــل درمــان و یــا در دســترس جراحــان باشــند را درمــان 

ــد. کنن
 ســایبر نایــف  بــا بــازوی روباتیــک خــود وبــا پرتوهــای هماهنــگ و 
ــه  محــل  دقیــق تومــور را هــدف  ارســال آن از مســیرهای چندگان
و تومــور را نابــود مــی کنــد . بــه وســیله ایــن روش درمــان ،میــزان 
عــوارض جانبــی کاهــش پیــدا مــی کنــد زیــرا ایــن دســتگاه پرتوهای 
ــر کــردن  ــد و از درگی ــور مــی تابان ــق توم ــه محــل دقی تابشــی را ب
ــن  ــتفاده از ای ــن اس ــود بنابرای ــودداری میش ــالم آن خ ــای س بافته
روش بــرای درمــان تومورهایــی کــه در محــل هــای بســیار حســاس 
ــی  ــد و حیات ــور نخــاع( بســیار مفی ــا توم ــور مغــزی و ی ــد توم )مانن
ــر  ــف دیگ ــایبر نای ــک س ــای روباتی ــیله ی بازوه ــه وس ــد . ب میباش
نیــازی بــه اســتفاده از قالــب ســر  و فیکــس کــردن ســر بیمــار در 
ــرای بیمــار  ــان را ب ــن درم ــی تومــور مغــزی نیســت وای ــو درمان پرت

ــدون درد خواهــد کــرد. ب
بــه عــالوه، تکنولــوژی جدیــد ســایبر نایــف میتوانــد هدف 
ــد.  ــود کن ــم ناب ــه را ه ــرطان  ری ــد س ــرک مانن ــای متح ه
ایــن دســتگاه قابلیــت تنظیــم بــر اســاس حــرکات مرتــب 
ســینه هنــگام نفــس کشــیدن را دارد . ایــن باعــث میشــود کــه 
دیگــر نیــازی بــه نگهداشــتن نفــس توســط بیمــار نباشــد و درمــان 
بــا ســرعت بیشــتری پیــش رود. بــدون هیــچ بــرش و یــا بیهوشــی 
ــه  ــان جلس ــس از پای ــد پ ــاران میتوانن ــر بیم ــان، اکث ــول درم در ط
درمــان بــه زندگــی عــادی خــود برگشــته و بــه فعالیــت روزانــه خــود 

بپردازنــد.
بــرای نابــود کــردن تومــور اعضایــی کــه حیــن عمــل ثابت نیســتند و 
حرکــت می کننــد مثــل تومــور ریــه و پانکــراس بایــد چــه کار کــرد؟ 
ــی،  ــن پرتودرمان ــود، در حی ــتفاده نش ــبی اس ــاوری مناس ــر از فن اگ
اعضــای ســالم مجــاور تــوده، هــم در معــرض اشــعه قــرار می گیرنــد 
ــن منظــور،  ــرای ای ــوده هــم کاهــش می یابد.ب ــزان پرتودهــی ت و می
ــام سیســتم همگام ســازی اســتفاده می شــود. در  ــه ن از سیســتمی ب
ایــن شــیوه الیــاف اپتیکــی روی پوســت شــکم قــرار داده می شــوند 
ــک  ــد، ی ــخص می کنن ــی مش ــن پرتوده ــکم را حی ــت ش ــه حرک ک
ــد  ــبه می کن ــکم را محاس ــت ش ــزان حرک ــری می ــم کامپیوت الگوریت
ــا حرکــت  ــازوی روباتیــک دســتور می دهــد کــه متناســب ب ــه ب و ب

شــکم، تغییــر جهــت دهــد.
نتیجــه عمــل بــه وســیله ســایبر نایــف در بســیاری ازغــدد 
ــه  ــش ، کلی ــاع ، ش ــز، نخ ــا  مغ ــدن مخصوص ــرطانی ب س
ــگفت  ــتات ش ــرات و پروس ــرات فق ــتون فق ــراس ،س ،پانک
ــچ  ــاران هی ــی از بیم ــیار باالی ــد بس ــت و درص ــز اس انگی
ــر نمیگردنــد. بایــد در نظــر گرفــت  ــه بیمارســتان ب گاه دیگرب
کــه ســایبر نایــف بــرای تمامــی تومورهــای ســرطان قابــل اســتفاده 
ــان  ــت درم ــف جه ــایبر نای ــوان از س ــال نمیت ــوان مث ــد بعن نمیباش

ــون اســتفاده نمــود. ــا کول ســرطان ســینه و ی
ــایبر  ــک س ــتم روباتی ــیله سیس ــان بوس ــی درم ــوه کل نح

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــف ب نای
مرحلــه اول : بســته بــه نــوع تومــور ســرطان از بیمــار ام آر آی و 

یــا ســی تــی اســکن تهیــه میشــود.
ــی اســکن و ام آر  ــه دوم : اطالعــات ســی ت مرحل
ــت  ــف جه ــایبر نای ــری س ــتم کامپیوت ــه سیس آی ب
برنامــه ریــزی درمــان داده میشــود .نــرم افــزار 
پیشــرفته ایــن سیســتم روباتیــک بــه صــورت بســیار 
ــدار و  ــوع ، مق ــور ، ن ــردن توم ــود ک ــرای ناب ــق ب دقی
جهــت تابــش پرتــو را برنامــه ریــزی میکنــد . در ایــن 
ــد  ــردد چن ــا نظــر متخصــص مشــخص میگ ــه ب مرحل

ــی میباشــد. ــور کاف ــان توم ــرای درم جلســه ب
مرحلــه ســوم :بیمــار بــه اتــاق ســایبر نایــف انتقــال پیــدا کــرده 
ــر روی  ــکی ب ــه ماس ــی ک ــد و در حال ــت دراز میکش ــر روی تخ و ب
ــورد  ــدون درد م ــد و ب ــوش میکن ــیقی گ ــه موس ــورت دارد و ب ص
ــه  ــه ب ــر از 50 دقیق ــر دوره کمت ــوال ه ــرد. معم ــرار میگی ــان ق درم
طــول میانجامــد و بیمــار میتوانــد بعــد از آن بــه محــل اقامــت خــود 

ــردد. بازگ
ــخص  ــف مش ــایبر نای ــات س ــداد جلس ــور تع ــوع توم ــه ن ــته ب بس
میشــود کــه بــه صــورت معمــول بیــن 3 تــا 10جلســه خواهــد بــود 
ــاز اســت. هــر چنــد در تومورهــای پیشــرفته جلســات بیشــتری نی

ــن  ــوان بی ــه می ت ــت ک ــن اس ــف ای ــایبر نای ــای س ــی ه ــی از ویژگ یک
ــد  ــی مفی ــی گاه ــر بالین ــه از نظ ــه انداخــت ک ــی فاصل جلســات درمان
ــم  ــلول های ســرطانی مکانیســم ترمی ــه س ــن اســت ک ــت ای اســت. عل
ــن  ــه بی ــد، در فاصل ــالم دارن ــلوال های س ــه س ــبت ب ــری نس ضعیف ت
می تواننــد  غیرســرطانی  ســالم  ســلول های  ســایبرنایف،  جلســات 
ترمیــم شــوند، در حالــی کــه هنــوز ســلول های ســرطانی ترمیــم پیــدا 
ــوان  ــدازی بیــن جلســات درمــان را نمی ت ــد. چنیــن فاصله ان نکرده ان
ــن  ــی روتی ــای پرتودرمان ــال کرد.روش ه ــن، اعم ــیوه های روتی در ش
ممکــن اســت بــه جلســات روزانــه نیــاز داشــته باشــند کــه ممکــن 

ــا چنــد هفتــه طــول بکشــند. اســت نهایت
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ــتخوان  ــي اس  پوك
ــي اســت كــه  حالت
اســتخوان  آن  در 
ــش  ــك افزاي ــات كوچ ــا ضرب ــتگي ب ــال شكس ــده و احتم ــكننده ش ش
ــع  ــايع جوام ــيار ش ــاي بس ــتخوان از گرفتاري ه ــي اس ــد. پوك مي ياب
ــان  ــد آن در انس ــالگي رون ــن 35 س ــد از س ــه بع ــت ك ــري اس بش
آغــاز مي شــود. حــدود نيمــي از زنــان مســن تر از 45 ســال و 90 
درصــد زنــان مســن تر از 75 ســال بــه بيمــاري پوكــي اســتخوان مبتــا 
ــوند  ــا مي ش ــتخوان مبت ــي اس ــه پوك ــز ب ــن ني ــردان مس ــوند. م مي ش
كــه البتــه ميــزان ابتــاي آنــان كمتــر از زنــان اســت. بــه طــور تقريبــي 
ــه پوكــي  ــر ب ــرد يــك نف از هــر ســه زن يــك نفــر و از هــر دوازده م
ــزار  ــه ده ه ــر ب ــال منج ــر در س ــن ام ــوند و اي ــا مي ش ــتخوان مبت اس
ــداد  ــفانه تع ــه متاس ــان مي شــود ك ــده در مبتاي ــوان كنن شكســتگي نات
اندكــي از مبتايــان بــه پوكــي اســتخوان مــورد بررســي و ارزيابــي قــرار 

مي گيرنــد. 
ــا باالرفتــن ســن  پوكــي اســتخوان عارضــه اي اســت كــه ب
ــاح  ــت و ام ــتحكام باف ــه از اس ــد. در نتيج ــود مي آي بوج
ــود.  ــته مي ش ــت آن كاس ــده و از مقاوم ــم ش ــتخواني ك اس
اســتخوان انســان در ســن كودكــي خاصيــت ارتجاعــي و تحمــل فشــار 
ــت  ــج ســفت و محكــم شــده و از مقاوم ــه تدري ــري را دارد و ب زيادت
آن كاســته مي شــود و ايــن مســئله در ســن 20 ســالگي بــه اوج خــود 
ــه  ــتخوان ب ــتحكام اس ــالگي اس ــا 35 س ــن 20 ت ــن س ــد و بي مي رس
باقــي  قــوت  همــان 
مي مانــد. بــه هميــن 
دليــل در افــراد جــوان 
ضربــات بســيار شــديد 
تصادفــات  مثــل 
مي توانــد منجــر بــه 
شكســتگي اســتخوان 
ايــن  از  امــا  شــود، 
ســن بــه بعــد بتدريــج 
كــم  ســرعتي  بــا  و 
اســتخوان  تراكــم  از 
و  مي شــود  كاســته 
اســتخوان ها بــا بــاال 
ــت  ــه عل ــگي ب ــد از يائس ــان بع ــوند. در زن ــوك مي ش ــن پ ــن س رفت
ــا  ــن هورمون ه ــم اي ــش مه ــه و نق ــاي زنان ــح هورمون ه ــف ترش توق
در اســتحكام اســتخوان هــا، شــيوع پوكــي اســتخوان زيادتــر مي شــود

چه كساني در معرض پوكي استخوان قرار دارند؟ 
ــرض  ــا در مع ــه م ــاد هم ــيار زي ــال بس ــا احتم ــي و ب ــور تقريب ــه ط ب

ــم.  ــرار داري ــتخوان ق ــي اس ــايند پوك ــده ناخوش پدي
ـ افراد مسن در معرض ابتاي بيشتري قرار دارند. 

ــگي  ــن يائس ــد از س ــا بع ــزد خانم ه ــتخوان در ن ــي اس ــه پوك ـ عارض
ــا  ــگي زودرس در خانم ه ــر يائس ــژه اگ ــه وي ــت ب ــايع اس ــيار ش بس

ــد.  ايجــاد شــده باش
ـ تحريــك بدنــي و ورزش باعــث اســتحكام اســتخوان ها در هــر ســني 
مي شــود. عــدم تحــرك و اســتراحت زيــاد باعــث تحليــل اســتخوان ها 

و پوكــي آن مي شــود و دردهــاي اســتخواني را بيشــتر مي كنــد. 
ـ گاه پوكــي اســتخوان در برخــي از خانواده هــا بيشــتر ديــده مي شــود.  
ــن  ــيايي اي ــاي آس ــي از نژاده ــل بعض ــا مث ــي نژاده ــن در بعض همچني

ــت.  ــر اس ــي بيش ت پوك
ـ تغذيــه نقــش مهمــي  در پوكــي اســتخوان بــه عهــده دارد. افــرادي كــه 
D كلســيم كافــي در رژيــم غذايــي آنهــا وجــود نــدارد و يــا ويتاميــن

كافــي دريافــت نمي كننــد، در معــرض ابتــاي باالتــري هســتند. 
ــاد هــم در پوكــي  ــر مصــرف ســيگار، الــكل و قهــوه زي ـ همچنيــن اث

اســتخوان ثابــت شــده اســت. 

ــد  ــاي ادرارآور مي توان ــا داروه ــا و ي ــي از كورتون ه ــتفاده طوالن ـ اس
باعــث پوكــي اســتخوان شــود. البتــه بايــد دانســت كــه مصــرف يــك 
ــد.  ــي ايجــاد نمي كن ــن اختال ــون در ســال چني ــول كورت ــد آمپ ــا چن ي
ـ افــرادي كــه از بعضــي اختــاالت هورمونــي مشــخص رنــج مي برنــد 
مثــل پــركاري تيروئيــد و پاراتيروييــد كــم كاري غــدد جنســي و بيمــاري 
كوشــينگ در معــرض ابتــاي باالتــري بــراي پوكــي اســتخوان هســتند. 

جلوگيري از پوكي استخوان 
ــتخوان را  ــي اس ــر پوك ــاده اي خط ــيار س ــاي بس ــا روش ه ــوان ب مي ت

ــش داد:  كاه
بــا اطــاع از وضعيــت اســتخوان بــه ويــژه در خانم هــا در دوران 
ــردن  ــكار ب ــك، ب ــا پزش ــورت ب ــيله مش ــگي، بوس ــه يائس ــك ب نزدي
ــاي  ــز داروه ــاز تجوي ــاي تشــخيص مناســب و در صــورت ني روش ه
ويــژه مي تــوان از پيشــرفت بيمــاري و عــوارض حاصــل آن پيشــگيري 

ــرد.  ك
بــراي  مؤثــر  بســيار  روش هــاي  از  مناســب  تغذيــه 
پيش گيــري از پوكــي اســتخوان اســت. غــذاي انســان بايــد 
ــاي الزم  ــي و ويتامين ه ــاح كاف ــا و ام ــوي پروتئين ه محت
ــن  ــود. بهتري ــر ش ــتخوان كندت ــي اس ــد پوك ــا رون ــد ت باش
ــاي  ــر، ماســت و غذاه ــير، پني ــن: ش ــع كلســيم و پروتئي منب

ــت.  ــي اس ــژه ماه ــه وي ــي ب درياي
كلســيم يكــي از اجــزاي ســازنده اســتخوان اســت و غــذاي روزانــه هــر 
ــيم  ــرم كلس ــا 1200 ميلي گ ــاوي 1000 ت ــل ح ــد حداق ــغ باي ــرد بال ف
باشــد. البتــه ايــن مقــدار نيــاز در زنــان بــاردار، شــيرده، يائســه، افــراد 
مســن و بچه هــا بيشــتر بــوده و بيــن 1500 تــا 2000 ميلي گــرم اســت. 
همانطوريكــه گفتــه شــد فرآورده هــاي لبنــي ماننــد شــير ماســت پنيــر، 
ــيم اند.  ــم كلس ــوب و مه ــيار خ ــع بس ــوروت از مناب ــك و قره ق كش
ــبز،  ــرگ س ــبزيجات ب ــد از: س ــيم عبارتن ــاوي كلس ــع ح ــاير مناب س
كلــم پيــچ، شــلغم، هويــج، پرتقــال، انگــور و تــوت فرنگــي، خرمالــو، 
ــردو،  ــادام، پســته، گ ــس، كشــمش، ب ــفناج، كرف ــري، اس ــون، جعف زيت
حبوبــات و غذاهــاي دريايــي ماننــد ماهــي بــه ويــژه ماهــي تــن، كيلــكا 

و ســاردين. 
پوكــي اســتخوان يكــي از مهم تريــن عــوارض كاهــش مصــرف كلســيم 
  C ــا عواملــي ماننــد  كمبــود ويتاميــن اســت و در صــورت همراهــي ب
ــا اســتروئيدها )كورتــون(، بي حركتــي،  ،كمبــود ويتاميــن D ، درمــان ب
ــا  ــم ب ــزوده مي شــود. پــس بيايي ــر شــدت آن اف ــكل و … ب مصــرف ال
ــري از  ــتخوان ها و جلوگي ــامتي اس ــظ س ــر حاف ــكات زي ــت ن رعاي

ــيم. ــري باش ــالي و پي ــي اســتخوان خــود در ســن ميان س پوك
ـ هــم اكنــون كــه مقــدار نيــاز روزانــه كلســيم خــود را مي دانيــد، ســعي 
كنيــد بــه ميــزان الزم از مــواد حــاوي كلســيم در روز اســتفاده كنيــد تــا 
دچــار كمبــود ميــزان كلســيم نشــويد. ايــن ذخيره ســازي بــه ويــژه در 
ــه  ــي ك ــت اســت. در صورت ــه دوم و ســوم زندگــي بســيار پراهمي ده
ــي  ــي طبيع ــاي غذاي ــيم را از فرآورده ه ــدار الزم كلس ــد مق نمي تواني
ــفارش  ــايند س ــاري ناخوش ــن بيم ــري از اي ــراي جلوگي ــد، ب ــه كني تهي
ــد.  ــازار بپردازي ــات مكمــل موجــود در ب ــه مصــرف تركيب مي شــود ب

ــيم الزم و  ــتخوان ها و جــذب كلس ــامتي اس ــراي س ــن D  ب  ـ ويتامي
ــا  ــه بگذرانيــد ت ضــروري اســت. بنابرايــن زمانــي را در بيــرون از خان
آفتــاب بتوانــد پوســت شــما را بــراي ســاختن ويتاميــن  D  تحريــك 

كنــد. 
ـ بــه طــور منظــم ورزش كنيــد. اســتخوان هاي اطفــال بــا ورزش 
ــه  ــت. البت ــد داش ــي خواهن ــد طبيع ــوند و رش ــم مي ش ــردن محك ك
افــراد بالــغ هــم بايــد تحــرك كافــي داشــته باشــند. اســتراحت و عــدم 
تحــرك باعــث تحليــل بافــت اســتخواني مي شــود. بهتريــن، مفيدتريــن 
ــراد  ــژه اف ــه وي ــغ و ب ــان هاي بال ــراي انس ــن ورزش ب و بي خرج تري
ــي  ــده پوك ــش دهن ــواد افزاي ــرف م ــت.از مص ــاده روي اس ــن پي مس
اســتخوان ماننــد الــكل، ســيگار، قهــوه فــراوان و … خــودداري كنيــد. 
Darunama.com : منبع
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حتما قطره مولتی ویتامین یا A+D و آهن به نوزادتان بدهید
ــوزاد  ــی ن ــا آ+د از 15 روزگ ــن ی ــی ویتامی ــره مولت دادن قط
شــروع شــده و روزانــه 20 قطــره آ + د ، یــا 25 قطــره مولتــی 
ــود. ــه کــودک داده مــی ش ــان دو ســالگی ب ــا پای ــن ت ویتامی

ــد، از هــر نظــری در وضعیــت  شــیرخوارانی کــه شــیر مــادر مــی خورن
ــه  ــا شیرخشــک تغذی ــه ب ــه شــیرخوارانی هســتند ک ــری نســبت ب بهت
ــف  ــا بیماری هــای مختل ــرژی ی ــه آل ــا ب ــورد ابت می شــوند. حتــی در م
ــرار  ــری ق ــت بهت ــا در مصونی ــن بچه ه ــتفراغ ای ــهال و اس ــه اس از جمل

دارنــد.
ــاداب  ــر ش ــه نظ ــم ب ــکی ه ــودک شیرخش ــک ک ــاید ی  ش
ــا یــک کــودک هــم وزن و همســال  ــا وقتــی او را ب برســد، ام
خــود کــه بــا شــیر مــادرش تغذیــه می شــود مقایســه کنیــم 

ــد. ــم متفاوتن ــا ه ــم ب در می یابی
 یــک تفــاوت ســاده در ایــن اســت کــه کــودک اول فقــط یــک مــزه را 
ــی  ــا کودک ــورد. ام ــه می خ ــت ک ــکی اس ــم شیرخش ــد، آن ه می  شناس
ــا تنوعــی از مزه هــا کــه مــادر در غذاهــای  کــه شــیر مــادر می خــورد ب
خــود می خــورد آشناســت. بنابرایــن کــودک بــه راحتــی بعــد از شــش 

ــذا می خــورد. ــد و خــوب غ ــد را شــروع می کن ــذای جام ماهگــی غ
قطره های ایرانی بهتر از انواع خارجی هستند

ــدو  ــوزادان ویتامیــن D اســت. بچه هــا از ب تنهــا ویتامیــن مــورد نیــاز ن
تولــد تــا شــش مــاه بــه غیــر از شــیر مــادر هیــچ نیــاز دیگــری ندارنــد، 

امــا بایــد ویتامیــن D بدن شــان تامیــن شــود.
در کشــورهای اروپایــی و غربــی بــه تنهایــی قطــره ویتامیــن D دارنــد، 
ــا  ــره AD ی ــوان قط ــت عن ــن D را تح ــد ویتامی ــا بای ــور م ــا در کش ام

مولتی ویتامیــن بــه بچه هــا بدهیــم.
بچه هــا قطــره AD را خیلــی بهتــر از مولتی ویتامیــن تحمــل می کننــد، 
چــون از بــوی قطره هــای مولتــی ویتامیــن خوششــان نمی آیــد. از 
میــان قطره هــای AD نیــز بعضــی چرب تــر و برخــی آبکی ترنــد. 
ســعی کنیــد نــوع آبکی تــر کــه بهتــر تحمــل می شــود را تهیــه کنیــد.

ــد.  ــا برس ــه بچه ه ــن D ب ــی ویتامی ــد بین الملل ــد 400 واح ــه بای روزان
پــس بــرای ایــن حتمــا و حتمــا نــوع ایرانــی قطــره را تهیــه کنیــد کــه 
ــن  ــزان وجــود دارد )چــه مولتی ویتامی ــن می ــک سی ســی از آن ای در ی

)AD و چــه قطــره
ــدود 10  ــد ح ــتند، بای ــربت هس ــورت ش ــه ص ــه ب ــی را ک ــواع خارج ان
 D ــن ــدار ویتامی ــن مق ــاید ای ــا ش ــد ت ــه بچــه  بدهی ــا 15 سی ســی ب ت

ــن شــود. تامی
یادتــان باشــد بــا ایــن کار نســبت ویتامین هــا را در بــدن بچــه بــه هــم 
ــاد باشــد، در طوالنی مــدت فشــار داخــل  می زنیــد. اگــر ویتامیــن A زی

ــه او آســیب می رســد.  ــاد می شــود و ب جمجمــه بچــه زی
حــاال ســوال ایــن اســت کــه چــرا غربی هــا کــه در زمینــه تولیــد ایــن 
ــد؟  ــرف نمی کنن ــه مص ــتند این گون ــم هس ــر ه ــا جلوت ــن از م ویتامی
واقعیــت ایــن اســت کــه در کشــورهای غربــی داخــل اکثــر مــواد غذایــی 

ویتامیــن و حتــی آهــن )در شــیر پاســتوریزه( وجــود دارد. در غذاهــای 
کودکشــان بســیاری مــواد کــه در غــذای بزرگســاالن نیــز هســت، وجــود 

دارد و ایــن حساســیت آنقــدر وجــود نــدارد.
ــرای مصــرف داخــل  ــا ب ــه آنه ــم در اینجاســت ک ــه مه ــاوه نکت ــه ع ب
خــود قطــره ویتامیــن D دارنــد، ولــی آنچــه بــا نــام شــربت های 
ــا ظاهــر بســیار شــکیل و گول زننــده تولیــد می کننــد بــرای  مختلــف ب

ــد.  ــتفاده نمی کنن ــان اس ــور خودش ــت و در کش ــردن اس صادرک
ــد،  ــه می کنن ــن شــربت ها را تهی ــاال ای ــه ب ــا هزین ــن ب بســیاری از والدی
 D ــن ــی متوجــه می شــوند کودکشــان از نظــر ویتامی ــس از مدت ــا پ ام

دچــار کمبــود اســت و نرمــی اســتخوان گرفتــه اســت. 
داروخانه هــا بایــد از آوردن ایــن محصــوالت پرهیــز کننــد و مــردم هــم 

نبایــد بخرنــد. قطــره آهــن  هــم همین طــور.
قطــره آهــن ایرانــی بدمــزه اســت امــا الاقــل می دانیــد وقتــی آن را بــه 

ــد. ــت می  کن ــزان الزم  آهــن را دریاف ــد می بچــه می دهی
آهــن را بایــد از اول هفــت ماهگــی بــا غــذای کمکــی و البتــه در ادامــه 
ــا  ــه آنه ــاءا... هم ــا انش ــد ت ــا بدهی ــه بچه ه ــادر ب ــیر م ــا ش ــه ب تغذی

ــند. ــاد باش ســامت و ش
بنا بر توصیه کمیته کشوری تغذیه :

دادن قطــره مولتــی ویتامیــن یــا آ+د از 15 روزگــی نــوزاد شــروع شــده 
و روزانــه 20 قطــره آ + د ، یــا 25 قطــره مولتــی ویتامیــن تــا پایــان دو 

ســالگی بــه کــودک داده مــی شــود.
ــا شــروع  ــان ب ــی همزم ــان شــش ماهگــی یعن ــز از پای ــن نی قطــره آه
تغذیــه تکمیلــی کــودک، روزانــه 15 قطــره داده مــی شــود و تــا پایــان 

ــد داده شــود. دو ســالگی بای
نکته

ــه جــای اینکــه قطــره  ــوزاد، بهتــر اســت ب ــه ن 1- موقــع دادن قطــره ب
هــا را بــا قطــره چــکان داخــل دهــان کــودک بریزیــد و آن را بشــمارید، 
تعــداد 25 یــا 20 یــا 15 قطــره را در یــک قاشــق مرباخــوری بچکانیــد 

و یکجــا و بــه آرامــی بــا قاشــق بــه کــودک بدهیــد.
2- بعــد از دادن قطــره آهــن بــه کــودک، مقــداری آب جوشــیده خنــک 
بــه او بدهیــد تــا از تاثیــر آهــن بــر روی دنــدان هــا و ســیاه شــدن آنهــا 

جلوگیــری شــود. 

www.tebyan.net
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  anti nonsteroidal- اســتروئیدی  غیــر  التهابــی  ضــد  داروهــای 
inflammatory drugs  NSAIDs جــزو شــایعترین 

ــای  ــان درده ــرای درم ــه ب ــتند ک ــی هس داروهای
بــرده  بــکار  عضانــی  و  اســتخوانی  مفصلــی، 
دســته  ایــن  داروهــای  معروفتریــن  میشــوند. 
دارویــی، آســپرین و ایبوپروفــن )بروفــن( هســتند. 
ایــن داروهــا نــه فقــط ضــد درد بــوده بلکــه تــورم 
ــم  ــب ه ــد ت ــش داده و ض ــز کاه ــاب را نی و الته
ــت  ــش خاصی ــرای کاه ــا ب ــن داروه ــتند. از ای هس
انعقــادی خــون هــم اســتفاده میشــود. ایــن داروهــا 
ممکــن اســت در کاهــش ســرطان هــای روده 

ــند. ــر باش ــزرگ موث ب
■ مکانیســم اثــر داروهــای ضــد التهابــی غیــر 

چیســت اســتروئیدی 
مکانیســم اثــر داروهــای ضــد التهابــی غیــر اســتروئیدی مهــار آنزیــم 
ــم هــا پروتئیــن هــای خاصــی هســتند  ــدن اســت. آنزی خاصــی در ب
ــهیل  ــب تس ــته و موج ــود داش ــده وج ــودات زن ــدن موج ــه در ب ک
ــی  ــد التهاب ــای ض ــوند. داروه ــیمیایی میش ــای ش ــش ه ــی واکن برخ
ــیژناز  ــام سیکلواکس ــه ن ــی ب ــار آنزیم ــب مه ــتروئیدی موج ــر اس غی
Cyclooxygenase COX میشــوند. ایــن آنزیــم موجــب تولیــد موادی 

ــام پروســتاگاندین Prostaglandin میشــود و پروســتاگاندین  ــه ن ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــاورد. ب ــود می ــدن بوج ــاب و درد را در ب ــد الته رون
ــد  ــوند تولی ــب میش ــم موج ــار آنزی ــا مه ــا ب ــن داروه ــه ای ــت ک اس

ــد. ــش یاب ــاب کاه ــده و الته ــم ش ــا ک ــتاگاندین ه پروس
آنزیــم سیکلواکســیژناز دو نــوع اســت. نــوع یــک آن COX-1 موجــب 
ــید و  ــل اس ــوارش در مقاب ــتگاه گ ــده و دس ــواره مع ــت از دی حفاظ
ــه  شــیره هــای گوارشــی اســت و همچنیــن موجــب میشــود کلیــه ب
درســتی کار کنــد. نــوع دو آن COX-2 موجــب بــروز التهــاب میشــود. 
داروهــای ضــد التهابــی غیــر اســتروئیدی موجــب مهــار هــر دو ایــن 
آنزیــم هــا میشــوند. بــه همیــن علــت اســت کــه مصــرف ایــن داروهــا 
ممکــن اســت موجــب ناراحتــی گوارشــی و حتــی زخــم معــده شــود.

ــه  ــر اســتروئیدی هــم اضاف ــن داروهــا پســوند غی ــه ای علــت اینکــه ب
شــده اینســت کــه مهمتریــن داروهــای ضــد التهــاب، اســتروئید هــا 
ــون  ــا کورت ــه آنه ــه اختصــار ب ــه ب ــا کورتیکوســتروئیدها هســتند ک ی
هــم میگوینــد. البتــه عــوارض مصــرف داروهــای کورتیکوســتروئیدی 
ــی  ــاد اســت ول ــد عارضــه پوکــی اســتخوان( زی ــن هــا )مانن ــا کورت ی
ــی اســتخوان  ــر اســتروئیدی عارضــه پوک ــی غی ــای ضــد التهاب داروه

ــد.  را ندارن
■ چــه انواعــی از داروهــای ضــد التهــاب غیــر 

اســتروئیدی وجــود دارنــد
ــی غیــر اســتروئیدی ســاخته  ــواع متفاوتــی از داروهــای ضــد التهاب ان
   Aspirin شــده و قابــل اســتفاده اســت. از معروفتریــن آنهــا میتــوان بــه

  Iboprufen ,Brufen , Indomethacin ،Naproxen ،  Diclofenac ،
Piroxicam و  Meloxicam نــام بــرد. اثــر ایــن داروهــا تقریبــا ماننــد 

هــم اســت ولــی البتــه تفــاوت 
هــم  بــا  مختصــری  هــای 
ــوند  ــب میش ــه موج ــد ک دارن
ــی  ــرای بعض ــا ب ــرف  آنه مص
ــد. ــر باش ــب ت ــاران مناس بیم

ــد  ــای ض ــته ای از داروه دس
اســتروئیدی  غیــر  التهابــی 
آنزیــم  دوم  نــوع  فقــط 
مهــار  را  سیکلواکســیژناز 
میکننــد و بنابرایــن بــا اینکــه 
و  التهابــی  ضــد  خاصیــت 
ــد  ــب دارن ــد ت ــد درد و ض ض
ــر روی  ــی ب ــر نامطلوب ــی اث ول
ــته  ــن دس ــد. ای ــده ندارن مع
ــت  ــر روی خاصی ــا ب از داروه
تاثیــری  خــون  انعقــادی 
داروی  معروفتریــن  ندارنــد. 
ایــن دســته  Celecoxib نــام 

دارد. البتــه ایــن داروهــا هــم میتواننــد عوارضــی ماننــد شــکم 
درد، تهــوع و ســوء هاضمــه داشــته باشــند. مصــرف همزمــان داروهــای 
ضــد اســید و غذاهــای چــرب بــا ایــن داروهــا جــذب آنهــا را مختــل 

ــوند.  ــرف ش ــم مص ــا ه ــد ب ــس نبای ــد پ میکن

www.iranorthoped.ir

داروی ضد التهاب چیست و چگـونه اثـر میکـند
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انگیزه بدهد. تنها کاری که   هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری 
دیگران می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست.

برای  دهنده  انگیزه  و  مشوق  بهترین  که  است  انسان  خود  این   
خودش است.

به خود  اینکه کمی  از  نباشید  آرامش  و  آسایش  در   1 - همیشه 
سختی دهید نهراسید. بزرگ ترین مانع برای رسیدن به استعدادهای 
درونی همین راحت طلبی است. اتفاق های مهم زمانی رخ می دهند 

که شما کمی هم تالش و سختی را تحمل کنید.
 2 - از اشتباه کردن نهراسید عقل به ما کمک می کند تا اشتباه 

نکنیم ولی ممکن است هزاران اشتباه به وجود  آید.
 3 - فکر خود را به مسایل معمولی محدود نکنید سعی کنید بزرگ 

و وسیع فکر کنید.
 4 - شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید افراد شاد همیشه 
انگیزه بیشتری برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و 

آن را با چیز دیگری عوض نکنید.
را به خودشناسی اختصاص دهید  5 - حداقل یک ساعت در روز 
کنید.  گوش  بخش  الهام  موسیقی  یا  مطالعه  مفید  های  کتاب 
به کتاب های صوتی  برای گوش کردن  بهترین فرصت  رانندگی 

در مورد پرورش روح و خودشناسی است.
6 - به خود یاد بدهید که کاری که آغاز کرده اید را باید تمام کنید

انجام یک تصمیم، سراغ  یا  پایان یک کار  از  ما پیش  از  بسیاری 
را  خود  کارهای  همیشه  نیست.  خوب  این  رویم.  می  دیگری  کار 

تمام کنید.
 7 - در حال زندگی کنید وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در 
آینده ای که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی 

خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید.
ببرید لذت بردن  از زندگی لذت  تا   8 - خود تان را مجبور کنید 

بهترین شغل بهشت است.
عقب  هرگز  خورید،  می  یا شکست  شوید  می  درمانده  وقتی   -  9

نشینی نکنید شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد.
فراتر  چیزی  اگر  بپرورانید  سر  در  بزرگ  آرزوهای  همیشه   -  10  
از سطح انتظار باشد ما همه تالش خود را می کنیم تا آن آرزو و 

خواسته را برآورده کنیم.
در  نیست  کشیم  می  که  رنجی  در  زندگی  بزرگ  ناراحتی   
کنید  بنابراین سعی  دهیم.  می  از دست  که  است  چیزهایی 
باید همیشه و در هر لحظه  ما  از دست ندهید.  را  هیچ چیز 
آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم 

که می خواهیم باشیم.
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ــتن و کار  ــای کاش ــه معن ــت ب ایمپلن
گذاشــتن اســت. ایمپلنــت هماننــد 
یــک دنــدان طبیعــی ، زیبا و کاراســت 
ــی دارد.  ــدان طبیع ــر دن ــی براب و دوام
ــی  ــی دندان ــاران، ب ــیاری از بیم در بس
ــرد  ــر عملک ــه ب ــی ک ــر اثرات ــه خاط ب
دهانــی و شــرایط روحــی و روانــی 
بیمــار مــی گــذارد ، نوعــی معلولیــت 
مطالعــات  شــود.  مــی  محســوب 
دراز مــدت نشــان داده کــه میــزان 
موفقیــت عملکــرد ایمپلنــت در فــک پاییــن 95 درصــد و در فــک 

ــت .  ــد اس ــاال 93 درص ب
ــه کار  ــت و چگون ــی اس ــه جنس ــی از چ ــت دندان ایمپلن

ــود؟ ــی ش ــته م گذاش
ــوم  ــس تیتانی ــچ و از جن ــرم پی ــه ف ــدان ب ــای دن ــت ه  ایمپلن
ــوند.  ــی ش ــرار داده م ــک ق ــتخوان ف ــل اس ــتند و در داخ هس
ــت  ــی خــورد. ایمپلن ــه اســتخوان جــوش م ــچ ب ــن پی ســپس ای
ــه شــکلی کــه هــم اکنــون مــورد اســتفاده قــرار  ــی ب هــای دندان
مــی گیرنــد، نزدیــک بــه 30 ســال اســت کــه مــورد تاییــد مجامــع 
علمــی بیــن المللــی قــرار گرفتــه و بــه دنیــای دندانپزشــکی معرفی 
شــده انــد. ایمپلنــت دندانــی یــک ریشــه بســیار بــزرگ اســت کــه 
در اســتخوان پیــچ مــی شــود و جانشــین ریشــه یــا ریشــه هــای 
یــک دنــدان از دســت رفتــه مــی گــردد . از آنجایــی کــه ریشــه 
ــه یــک ریشــه  ایمپلنــت فقــط یــک ریشــه مصنوعــی اســت و ن
کامــا دندانــی ایــن ایمپلنــت بایــد در یــک تــاج )پروتــز( پیچیــده 
شــود. بنابرایــن قــرار دادن ایمپلنــت دندانــی نیازمنــد بهــره بــردن 
از روش جراحــی اســت کــه اغلــب توســط بــی حســی موضعــی 
بســیار راحــت انجــام مــی شــود بــه لطــف ده ســال ســابقه کــه 
هــم اکنــون در ایــن زمینــه داریــم، مــی توانیــم بگوییــم کــه ایــن 

درمــان هــا بســیار قابــل اعتمــاد و معتبــر هســتند. 
چه زمانی بهتر است ایمپلنت گذاشت؟ 

زمانــی کــه کســی یــک یــا چنــد دندانــش را از دســت مــی دهــد 

ــز متحــرک، ســاده  ــی پیــش رو دارد .پروت راه حــل هــای متفاوت
ــع  ــز در واق ــن پروت ــن راه حــل اســت. ای ــن و اقتصــادی تری تری
ــب از  ــر ش ــه ه ــت ک ــزرگ هاس ــی مادرب ــدان مصنوع ــان دن هم
ــن  ــد. ای ــوان آب بگذارن ــا در لی ــد ت ــی کنن ــارج م ــان خ دهانش
پروتــز بــر روی دنــدان هــای کنــاری تکیــه دارد و بــا یــک قــاب 
ــی  ــز از لحــاظ روان ــه آنهــا وصــل مــی شــود تحمــل ایــن پروت ب
مشــکل اســت و امــروزه کمتــر اســتفاده مــی شــود. هنگامــی کــه 
دنــدان هــا کشــیده مــی شــوند چــون نیرویــی از طریــق دنــدان 
هــا بــر اســتخوان زیریــن وارد نمــی شــود، اســتخوان هــر ســال 
ــر مــی شــود و از قطــر وطــول آن کــم  ــاه ت ــر کوت ــد میلیمت چن
ــه  ــوص اولی ــه خص ــتحکام ب ــت و اس ــت ایمپلن ــود کیفی ــی ش م
ــرار  ــه در آن ق ــتخوان دارد ک ــاع اس ــر و ارتف ــه قط آن بســتگی ب
ــج  ــه تدری ــی متحــرک ب ــدان مصنوع ــرد. اســتفاده از دن ــی گی م
اســتخوانی را کــه بــر رویــش قــرار گرفتــه، از بیــن مــی بــرد. در 
ــر  ــه اگ ــور ک ــدن همانط ــای ب ــت ه ــد بســیاری از باف ــع مانن واق
ــی  ــف م ــان ضعی ــرور زم ــه م ــد ب ــه ای کار نکن ــا ماهیچ ــز ی مغ
شــود، اســتخوانی هــم کــه تحریــک نشــود و بــرای جویــدن بــه 
کار نیفتــد، کــم کــم از بیــن مــی رود. عــدم تحریــک اســتخوان 
ــل دو  ــد پ ــه مانن ــی ک ــز ثابت ــا )پروت ــج ه ــورد بری ــول در م آلوئ
ــم صــادق اســت.  ــد( ه ــی کن ــم وصــل م ــه ه ــه را ب ــدان پای دن
ــی  ــه متحــرک اســت ول ــری نســبت ب ــج راه حــل مناســب ت بری

ــب خــاص خــود را دارد. ــاز هــم معای ب

ایمپلنت چیست ؟ 
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بنابرایــن اســتفاده از ایمپلنــت تنهــا راهــی اســت کــه حفاظــت از 
ــول را  ــدان هــا در آینــده و همچنیــن ســامت اســتخوان آلوئ دن
تضمیــن مــی کنــد چنانچــه اســتخوانی کــه از دنــدان محافظــت 
مــی کنــد از بیــن بــرود، دیگــر انجــام ایمپلنــت غیرممکــن خواهد 
ــد اســتخوان و افزایــش قطــر و ارتفــاع  ــود. در ایــن مــوارد پیون ب
ــروری  ــت ض ــام ایمپلن ــل از انج ــی قب ــط جراح ــتخوان توس اس
خواهــد بــود. ایمپلنــت بهتریــن انتخــاب بــرای افــرادی اســت کــه 
در ســامت عمومــی خوبــی بــه ســر مــی برنــد، امــا دنــدان هــای 
ــت  ــه از دس ــا ضرب ــیدگی ی ــه، پوس ــاری لث ــر  بیم ــود را در اث خ
ــدن  ــگام جوی ــما در هن ــت ش ــتفاده از ایمپلن ــا اس ــد. ب داده ان
ــه  ــدن شــما ب ــروی جوی ــد داشــت و نی ــری خواهی احســاس بهت
ماننــد دنــدان هــای طبیعــی خواهــد بــود. از نظــر زیبایــی نیــز 
ــود. عمــل  ــدان هــای شــما خواهــد ب ــد دن ایمپلنــت همانن
ــه جــرأت بتــوان گفــت ماننــد  گذاشــتن ایمپلنــت شــاید ب
ــه  ــته ب ــی بس ــس از جراح ــد .پ ــدان باش ــک دن ــیدن ی کش
ــی  ــوان بدن ــتخوان و ت ــت اس ــی کیفی ــان جراح ــدت زم م
ــت  ــی ایمپلن ــه جراح ــورم در ناحی ــداری درد و ت ــار مق بیم
ــه حداقــل  ــز دارو ب ــا تجوی ــل پیــش بینــی اســت کــه ب قاب
مــی رســد. پــس از کاشــت ایمپلنــت تــا قــرار دادن پروتــز 
روی آن زمانــی حــدود 6 هفتــه تــا 3 مــاه مــورد نیــاز اســت 
ــرزش  ــکان و ل ــدون ت ــا کامــا ایمپلنــت هــا در شــرایط ب ت
ــد و  ــوش بخورن ــار ج ــک بیم ــتخوان ف ــه اس ــی ب ــه آرام ب
ــه  ــه البت ــود ک ــم ش ــا محک ــود کام ــای خ ــت در ج ایمپلن
ــک  ــپس دندانپزش ــاوت دارد. س ــن تف ــاال و پایی ــک ب در ف
پــس از بررســی شــرایط مبــادرت بــه قــرار دادن پروتــز تــاج 
مــی کنــد. البتــه در مــواردی بنــا بــه تشــخیص دندانپزشــک 
مــی تــوان بافاصلــه پــس از جراحــی پروتــز روی ایمپلنــت 

قــرار گیــرد . 
شرایط بیمار جهت ایمپلنت

ــان  ــت درم ــتند و تح ــرطان هس ــار س ــه دچ ــانی ک ■ کس
ــا  ــد ب ــد، بای ــرار دارن ــی و رادیوتراپــی ق هــای شــیمی درمان

ــد .  ــتفاده کنن ــن روش اس ــاط از ای احتی
■ بیماران قلبی ، افراد دیابتی )دیابت کنترل نشده(

■ افــرادی کــه پوکــی اســتخوان دارنــد، بــه خصــوص 
خانــم هــا در ســنین یائســگی حتمــا بایــد آزمایــش پوکــی 

ــد.  ــتخوان بدهن اس
■ افرادی که پیوند عضو داشته اند. 

■ افــراد ســیگاری توصیــه مــی شــود کــه ایمپلنــت انجــام 
ندهنــد چــون اســتفاده از ســیگار گرمایــی ایجــاد مــی کنــد 

کــه باعــث شکســت ایمپلنــت مــی شــود.
ــد  ــا بای ــتند، حتم ــه هس ــاری لث ــار بیم ــه دچ ــرادی ک ■ اف

ــد.  ــان کنن ــت درم ــل از ایمپلن ــه را قب ــاری لث بیم
■ افــرادی کــه بهداشــت ضعیفــی دارنــد کاندیــدای مناســبی 

ــرای ایمپلنت نیســتند. ب
 هزینــه انجــام ایمپلنــت چقــدر اســت. چــرا بعضــی ایمپلنت 

ــا گرانترند؟  ه
فاکتورهای تعیین کننده در هزینه 

ــازنده  ــه س ــه کارخان ــته ب ــه بس ــت ک ــچ ایمپلن ــود پی ■ خ
ــه  ــی وجــود دارد ک ــای متفاوت ــازنده قیمــت ه و کشــور س
ــی اســتفاده  پیشــنهاد مــی شــود همیشــه از ایمپلنــت های
شــود کــه مــورد تاییــد و شــناخته شــده باشــند. سیســتم 
ــی را  ــل جبران ــات غیرقاب ــتاندارد صدم ــای ارزان و غیراس ه

ــد آورد.  ــار خواهن ــه ب ب
ــد  ــه بای ــت ک ــک و پروتزیس ــراح دندانپزش ــتمزد ج ■ دس
ــردن  ــه روز ک ــت ب ــند و جه ــته باش ــه روز داش ــات ب اطاع
ــی  ــی و خارج ــمینارهای داخل ــد در س ــا بای ــات حتم اطاع
متعــدد کــه مســتلزم پرداخــت هزینــه هــای ســنگین 

ــد. ــرکت کنن هستند،ش
■ هزینه مواد مصرفی 

هزینــه البراتــوار کــه نســبت بــه پروتزهــای معمولــی هزینــه 
زیادتــری را در بــردارد. 

■ متخصص پروتز یا همان پروتزیست 
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ــان در طــب  ــی درم ــن مبان ــم تری ــزاج یکــی از مه  شناســایی م
ســنتی ایــران اســت و بررســی آن در زندگــی بهتریــن روش بــرای 

حفــظ ســامت ، تندرســتی و نشــاط عمومــی بــدن میباشــد.
شناســایی طبــع بــدن و آگاهــی از نــوع مــزاج کمــک میکنــد تــا با 
مصــرف مــواد غذایــی کــه مناســب بــا طبــع و مزاج اســت بــدن را 
ســالم و تندرســت نگهداریــد ، عائمــی کــه بــرای شــناخت مــزاج 
در ایــن مطلــب گفتــه میشــود بــرای افزایــش اگاهــی میباشــد و 
بهتــر اســت بــرای اطمینــان کامــل از نــوع طبــع و مــزاج خــود از 

یــک متخصــص طــب ســنتی مشــاوره بخواهیــد.
ــدازه  ــدن : بررســی کیفیــت و ان ــو در ب ــت م ــت و کمی کیفی
موهــا در بــدن انســان یکــی از نشــانه هایــی اســت کــه درمانگــران 
طــب ســنتی بــا کمــک آن نــوع مــزاج هــر فــرد را تعییــن میکنند 
، بــا بررســی رنــگ مــو ، پرمویــی یــا کــم مویــی ، جنــس مــو ، 
حالــت مــو و میــزان رشــد مــو در افــراد مختلــف میتــوان بــه نــوع 

مــزاج و طبــع آن هــا پــی بــرد.
■ اگــر ســرعت رشــد مــوی بــدن کــم باشــد ایــن مســئله نشــانه 
ــد              ــریع باش ــی س ــو خیل ــد م ــر رش ــت ؛ اگ ــزاج اس ــردی م س
) احســاس شــود مــو زودتــر از حــد طبیعــی رشــد میکنــد ( ایــن 

ــزاج اســت. مســئله دلیــل گرمــی م
■ پرمویــی بــدن نشــانه گرمــی مــزاج و کــم مویــی بــدن نیــز از 

ســردی مــزاج اســت.
ــرادی  ــزاج اســت ، اف ــری م ــر ســردی و ت ــل ب ــو دلی ■ نازکــی م
کــه مــوی کلفــت دارنــد دارای مزاجــی گــرم و خشــک هســتند.

■ مجعــد بــودن و حالــت دار بــودن موهــا یکــی دیگــر از نشــانه 
هــای گرمــی و خشــکی مــزاج اســت ؛ افــرادی کــه مــوی صــاف و 

لخــت دارنــد دارای مزاجــی ســرد و تــر هســتند.
■ رنــگ مــوی افــراد نیــز یکــی دیگــر از نشــانه هــای تشــخیص 
ــرم و  ــزاج گ ــد م ــره دارن ــوی تی ــه م ــرادی ک ــت ، اف ــزاج اس م

ــر  ــا زودت ــای ســفید در آن ه ــه موه ــرادی ک ــد ؛ اف خشــک دارن
رشــد کــرده اســت مــزاج ســرد و تــری دارنــد ، افــرادی کــه مــوی 
ــده  ــن موضــوع نشــان دهن ــد ای ــی دارن ــی طای ــا حنای روشــن ی

ــزاج اســت. ــدال در م اعت
شــکل و فــرم انــدام : یکــی دیگــر از عائمــی کــه درمانگــران 
ــد  ــتفاده میکنن ــراد اس ــزاج اف ــایی م ــرای شناس ــنتی  ب ــب س ط

ــدن اســت. ــدام و عضــات ب بررســی ظاهــر و شــکل ان
■ افرادی که سینه ای فراخ و پهن دارند گرم مزاج هستند.

ــته و  ــروق برجس ــد و ع ــزرگ دارن ــای ب ــدام ه ــه ان ــرادی ک ■ اف
نبضــی قــوی دارنــد گــرم مــزاج هســتند ؛ همچنیــن فــردی کــه 
ــری داشــته  ــف ت ــدون هــای ظری ــزرگ و تان عضــات ســفت و ب

باشــد نیــز گــرم مــزاج اســت.
■ افــرادی کــه دارای چهــره الغــر بــوده و پوســتی بــه اســتخوان 

چســبیده دارنــد دارای مــزاج گــرم و خشــک هســتند.
ــته ای  ــاهده و برجس ــل مش ــای قاب ــتخوان ه ــه اس ــرادی ک ■ اف
ــا  غضــروف حنجــره و بینــی آن هــا برجســته و واضــح  ــد ی دارن

ــرم و خشــک هســتند.  ــزاج گ ــز دارای م اســت نی
ــایی  ــای شناس ــر از روش ه ــی دیگ ــواب افراد:یک ــت خ وضعی
ــی  ــت و چگونگ ــاعت، کیفی ــی س ــرد بررس ــر ف ــع ه ــزاج و طب م
ــه  ــتید ک ــرادی هس ــروه اف ــر در گ ــت. اگ ــرد اس ــر ف ــواب ه خ
ســاعت خــواب شــما بیشــتر از حــد مجــاز یعنــی 8 ســاعت اســت 
در ایــن صــورت در گــروه افــرادی قــرار داریــد کــه دارای مــزاج 

ســرد هســتید.
ولــی اگــر ســاعت خــواب شــما کمتــر از 8 ســاعت اســت و شــما 
در بیشــتر ســاعات روز بیــدار هســتید و کار مــی کنیــد یــا خــود 
را بــه کاری ســرگرم و مشــغول مــی کنیــد در گــروه افــرادی کــه 

دچــار مــزاج گــرم و خشــک هســتند، قــرار مــی گیریــد.

چگونه تشخیص بدهیم مزاج ما سرد است یا گرم
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منبع : مجله سیب سبز 
       هفته نامه زندگی مثبت

رنگ پوست بدن:
ــفید  ــه س ــل ب ــفیدرنگ و مای ــرد س ــت ف ــه پوس ــرایطی ک در ش
باشــد مــی توانــد نشــانه خوبــی بــرای تشــخیص ســردمزاجی فــرد 
ــه  ــل ب ــا مای ــگ ی ــدن آنهــا قرمــز رن باشــد.افرادی کــه پوســت ب
ــرم  ــزاج گ ــه دارای م ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــت از جمل ــز اس قرم
هستند.کســانی کــه پوســت بــدن شــان زرد رنــگ یــا مایــل بــه 
زردی اســت از جملــه افــرادی هســتند کــه گــرم مــزاج هســتند. 
ــه  ــت و ب ــدر اس ــره و ک ــا تی ــدن آنه ــت ب ــه پوس ــرادی ک در اف
ــای  ــگ اســت نشــانه ه ــی رن ــا بادمجان ــب آنه ــگ ل اصطــاح رن

ــد.  ــی باش ــرد م ــزاج س م
میزان سازگاری شما با محیط :

ــت  ــکی و رطوب ــرما، خش ــا، س ــا گرم ــورد ب ــوی در برخ ــر عض اگ
ــرد ایــن موضــوع نشــان دهنــده غلبــه  خیلــی ســریع آن را بپذی
ــرار  ــا ق ــر در معــرض گرم ــال اگ ــوان مث ــه عن ــزاج اســت. ب آن م
ــاس  ــد و زود احس ــرم بخوری ــع گ ــا طب ــی ب ــا خوراک ــد ی بگیری
گرمــا درشــما ایجــاد شــود ایــن امــر نشــان دهنــده گرمــی مــزاج 

ــت. شماس
همچنیــن کنــدی در حــرکات و خونســردی و دیــر خشــم بــودن 
از عائــم عــام فــرد ســرد مــزاج تندرســت اســت،و زود خشــمی، 
ــه  ــن، از جمل ــته ســخن گفت ــد و پیوس ــی و تن شــجاعت، پُرحرف

نشــانه  هــای عــام فــرد گــرم مــزاج تندرســت اســت.
افــراد گــرم  مــزاج یــا ســرد مــزاج چــه نکاتــی را بایــد 

رعایــت کننــد:
* افــرادی کــه مــزاج گــرم و خشــک دارنــد بایــد از هــوای تــازه و 
خنــک بهــره  منــد شــوند و در رژیــم غذایــی خــود از آب و مایعات 
، میــوه و ســبزیجات تــازه مثــل کاهــو و اســفناج اســتفاده کننــد 
ــد.  ــودداری کنن ــوه خ ــای و قه ــدازه چ ــش از ان ــیدن بی و از نوش
ــد مصــرف غذاهــای گــرم و خشــک را  ــن بای ــراد همچنی ــن اف ای

بــه خصــوص در هــوای گــرم کاهــش دهنــد.
* افــرادی کــه مــزاج گــرم و تــر دارنــد بایــد از مقادیــر مســاوی 
ــا ســبزیجات و گوشــت اســتفاده کننــد، غذاهــای  میــوه  جــات ی
دریایــی نیــز بــرای ایــن افــراد مفیــد اســت. همچنیــن ایــن افــراد 
بایــد از غذاهایــی بــا فیبــر بــاال اســتفاده کننــد تــا اجابــت مــزاج 
ــر  ــزاج ســرد و ت ــه دارای م ــرادی ک ــی داشــته باشــند و اف طبیع

ــه فقــط 2 وعــده غــذا میــل  هســتند حتــی  المقــدور بایــد روزان
ــم  ــر ک ــرد و ت ــراد س ــوارش اف ــتگاه گ ــی دس ــرا توانای ــد، زی کنن
ــن دو  ــا 12 ســاعت بی ــل حــدود 10 ت اســت و الزم اســت حداق
ــه بیفتــد و اگــر در بیــن وعــده  هــای  وعــده غذایــی  شــان فاصل
ــد  ــوه مانن ــی می ــدار کم ــد مق ــی احســاس گرســنگی کردن غذای
ــا مقــدار مناســب از روغــن  ســیب، گابــی و یــا ســاالد همــراه ب
ــد  ــراد بای ــن اف ــد. غــذای ای ــودر آویشــن میــل کنن ــا پ زیتــون ی
سرشــار از پروتئیــن و فیبــر )تخــم  مــرغ ، گوشــت، میگــو و جگــر( 
ــردی  ــای س ــرف غذاه ــا در مص ــب  ه ــتان و ش ــد و در زمس باش

 بخــش احتیــاط کننــد.
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــات ب ــد از مایع ــرد بای ــزاج س ــراد دارای م * اف
ــا آب هویــج  اســتفاده کننــد و هــر روز یــک لیــوان آب ســیب ی
ــرو  ــه و کنس ــخ  زده ، کهن ــای ی ــرف غذاه ــد و از مص ــل کنن می
شــده خــودداری کننــد. ایــن افــراد بایــد مصــرف مــواد ســرد را 
ــوی  ــواد گرمــی  بخــش ق ــاد م ــه مصــرف زی ــد. البت کاهــش دهن
ــراد  ــن اف ــرای ای ــز ب ــل و... نی ــاز، زنجبی ــیر، پی ــل، س ــد فلف مانن

مناســب نیســت.
ــرای  ــا ب ــت ســردی و گرمــی غذاه ــد گفــت رعای در مجمــوع بای

ــا گــرم  شــان اهمیــت دارد. ــه طبــع ســرد ی ــا توجــه ب افــراد ب
افــراد بایــد توجــه کننــد گوشــت گوســفند، گنــدم ، خرما، عســل، 
ــی ،  ــادام زمین ــدق و ب ــادام، فن ــته، ب ــردو، پس ــد گ ــا مانن مغزه
شــیره انگــور ، هویــج، انجیــر، دارچیــن، زنجبیــل، زعفــران، بابونــه 
و نعنــاع از جملــه غذاهــای گــرم بــه حســاب مــی  آینــد و گوشــت 
گاو و ماهــی، جــو، ماســت، دوغ، انــار، آلــو ، خیــار، گوجــه فرنگــی 
ــج، لیمــو و ســماق غذاهــای  ــه، باقــا، غــوره، کــدو، نارن ، هندوان

ســرد محســوب مــی  شــوند.
ــا عوامــل دیگــری  ــز دادن از خوراکــی  ه ــا پرهی ــه ی ــرای توصی ب
ماننــد مــزاج شــخصی، اقلیــم زیســتی و محــل زندگــی او، 
ــت  ــز دخال ــادات او نی ــغل و ع ــیت و ش ــن و جنس ــن س همچنی
ــرای  ــا مشــکلی ب ــه عارضــه ی ــی ک ــه خصــوص در زمان ــد. ب دارن
ــختگیری  ــا س ــرف ی ــراط در مص ــت، اف ــده اس ــش نیام ــراد پی اف
غیــر منطقــی در پرهیــز از خوراکــی  هــای پاکیــزه و ســالم، نــاروا 

ــت. ــت اس و نادرس
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ــی  ــر از زندگ ــی ناپذی ــی جدای ــه بخش ــی ب ــایت های اجتماع س
ــت  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــیاری از م بس
ــوارض  ــال ع ــن ح ــد و در عی ــه فوای ک

ــد. ــراه دارن ــه هم ــم ب ــادی ه زی
ــا  ــد ب ــان معتقدن ــیاری از کارشناس بس
کمــک ایــن ســایت ها ارتباطــات بیــن 
ــدی شــده  ــه جدی انســان ها وارد مرحل
و ســریع تر  بهتــر  مــردم جامعــه  و 

ــوند. ــر ش ــا خب ــر ب ــال یکدیگ ــد از ح می توانن
امــا از ســوی دیگــر تعــدادی دیگــر از کارشناســان نیــز معتقدنــد 
ــادی را  ــکات زی ــوک مش ــوص فیس ب ــه خص ــایت ها ب ــن س ای
هــم بــه وجــود آورده انــد و در حقیقــت مهم تریــن مزیــت ایــن 
ــت  ــران و دوس ــا دیگ ــاط ب ــهولت ارتب ــان س ــه هم ــایت ها ک س
ــرای  ــم ب ــادی را ه ــکات زی ــن مش ــن بی ــت در ای ــی اس یاب

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــا ب خانواده ه
در آخریــن نمونــه از این مشــکات، تعــدادی از وکای آمریکایی 
ــد هم اکنــون عامــل یــک پنجــم طاق هــا در ایــن  اعــام کردن

کشــور ســایت فیس بــوک اســت.
در حقیقــت محبوبیــت فوق العــاده ایــن ســایت کــه هم اکنــون 
ــران  ــا همس ــده ت ــث ش ــر دارد باع ــون کارب ــش از 500 میلی بی
امــکان و موقعیــت بیش تــری بــرای خیانــت بــه یکدیگــر داشــته 
ــا صفحــه همســر  ــی بعضــی از زن و شــوهرها مرتب باشــند حت
خــود را در ایــن ســایت بررســی می کننــد تــا نشــانه های 
احتمالــی از ارتبــاط مخفیانــه آن هــا را بــا دیگــران پیــدا کننــد.

ــط  ــا فق ــی از خانواده ه ــه بعض ــود دارد ک ــواردی وج ــی م حت
ــر  ــر و دیگ ــن همس ــی بی ــات پیام ــاهده ارتباط ــل مش ــه دلی ب
دوســتان آناینشــان مشــکوک شــدند کــه ایــن عامــل در 

ــت. ــده اس ــر ش ــاق منج ــه ط ــت ب نهای
تاثیر منفی روی نمرات دانش آموزان

اســتفاده  فیس بــوک  از  کــه  دانشــجویانی  و  دانش آمــوزان 
ــه در  ــت ک ــی اس ــر از آن های ــیار بدت ــان بس ــد نمراتش می کنن

ــتند. ــو نیس ــایت عض ــن س ای
از  کــه  دانش آموزانــی  نمــرات  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
از  درصــد   20 بــه  نزدیــک  می کنــد  اســتفاده  فیس بــوک 
ــی کــه از ایــن ســایت اســتفاده نمی کننــد پایین تــر  آن های

ــت. اس
امــا بــا ایــن حــال نزدیــک بــه ســه چهــارم دانش آموزانــی کــه 
از ســایت های اجتماعــی اســتفاده می کننــد معتقدنــد ایــن 
ــا  ــدن آن ه ــه و درس خوان ــی روی مطالع ــر منف ــایت ها تاثی س
نداشــته اســت. امــا تحقیقــات ثابــت کــرده اســت دانش آموزانــی 
ــد  ــد موفق ترن ــتفاده نمی کنن ــی اس ــایت های اجتماع ــه از س ک
و 88 درصــد از آن هــا زمــان بیش تــری را صــرف مطالعــه غیــر 

ــد. ــی می کنن درس
فیس بوک کارمندان را تنبل می کند

ــوزان  ــه دانش آم ــدود ب ــط مح ــوک فق ــای فیس ب ــه ضرره البت
ــد  نمی شــود. نظرســنجی ها در کشــور انگلســتان نشــان می ده
شــبکه های اجتماعــی ماننــد فیس بــوک و تویتــر ســاالنه 
ــرر  ــتان ض ــاد انگلس ــه اقتص ــد ب ــارد پون ــه 14میلی ــک ب نزدی
ــن  ــدان از ای ــتفاده کارمن ــل اس ــه دلی ــرر ب ــن ض ــاند. ای می رس

ــت. ــاعات اداری اس ــن س ــایت ها در حی س
ــه  ــد ک ــراف کرده ان ــدان انگلیســی اعت ــی از کارمن ــش از نیم بی
ــایت هایی  ــذار در س ــه گشــت و گ ــاعات اداری مشــغول ب در س
ــه  ــب مختلــف را ب ــوک می شــوند و مطال ماننــد تویتــر و فیس ب

ــد. ــتراک می گذارن اش
ــد کــه  ــرار کرده ان ــدان  هــم اق ــه یــک ســوم از کارمن ــک ب نزدی
روزی نیــم  ســاعت در ایــن ســایت هــا فعــال هســتند. همچنیــن 
یــک میلیــون نفــر یعنــی معــادل 6 درصــد از کارمنــدان 
ــود را در  ــه خ ــت روزان ــاعت از وق ــک س ــش از ی ــی بی انگلیس

می گذراننــد. اجتماعــی  ســایت های 

اثرات مخـرب فـیس بوک روی 
زنــدگـی اجتـماعـی مـــردم

آیــا میدانیــد فیــس بــوک عامــل اصلــی یــک ســوم طاقهــا در جهــان 
اســت ؟

نتایــج تحقیقــات یــک ســایت انگلیســی نشــان مــی دهــد کــه یــک ســوم 
مــوارد درخواســت طــاق بــه دلیــل مســائلی اســت کــه در فیســبوک رخ 

ــی دهد. م
ــه  ــویی را ب ــی زناش ــد زندگ ــی توانن ــی م ــای اجتماع ــبکه ه ــا ش “آی
خطــر بیندازنــد؟” ایــن ســئوالی اســت کــه امــروز ذهــن رفتارشناســان 

ــت ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــی را ب اجتماع
تحقیقاتــی کــه تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت نشــان مــی دهد 
ــویی و  ــای زناش ــل دعواه ــی از دالی ــوک یک ــس ب ــه خصــوص فی ــه ب ک
ــاق  ــایت »ط ــه س ــی ک ــه تحقیق ــر پای ــون ب ــا اکن ــت، ام ــه اس متارک
ــن  ــه ای ــی رســد ک ــه نظــر م ــس انجــام داده اســت ب ــن« در انگلی انای
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــور ب ــن کش ــل در ای ــی حداق ــبکه اجتماع ش
ــه زوجینــی کــه قصــد  طــاق تبدیــل شــده اســت . ایــن ســایت کــه ب
طــاق دارنــد، سرویســهایی را ارائــه مــی کنــد در ایــن بررســیها دریافتــه 

ــوک اســت. ــه دلیــل فیــس ب اســت کــه یــک ســوم مــوارد طــاق ب
مولفــان ایــن تحقیــق کــه بــر روی 5 هــزار درخواســت طــاق مطالعــه 
ــزار  ــک اب ــه ی ــبوک ب ــد: “فیس ــح دادن ــوص توضی ــن خص ــد در ای کردن
اولیــه ارتباطــات تبدیــل شــده اســت. درحقیقــت پســتهایی کــه افــراد 
ــد زندگــی زناشــویی  ــر روی پروفایلهــای خــود مــی نویســند مــی توان ب
ــن  ــد دارد از ای ــز قص ــن دادگاه نی ــد. همچنی ــر بیندازن ــه خط ــا را ب آنه
ــد.” ــوان یــک منبــع مســتند دلیــل طــاق اســتفاده کن ــه عن پســتها ب

روابــط بــر روی ایــن شــبکه اجتماعــی بــا یک پیــام معمولــی آغاز می شــود 
امــا در دراز مــدت مــی توانــد بــه ماجرایــی تبدیــل شــود کــه ازدواج فــرد 

را در یــک موقعیــت مخاطــره آمیــز جــدی قــرار دهــد.
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■ این جمالت برایتان آشنا نیست؟ 
ــم  ــدم، صورت ــل ش ــبیه گوری ــه، ش ــی افت ــره ام داره م چه
پــر از چــروک شــده، بــه زودی کچــل میشــم، قــدم خیلــی 
ــی ام  ــدن، بین ــا بلن ــاه ی کوتاهــه، افســرده ام، انگشــتام کوت
خیلــی بــزرگ و بــی ریختــه، مــن یــه خپــل چاقــم، همــه 
دارن بــه مــن نــگاه مــی کنــن، ایــن عضــوم خیلــی کوچیکــه 
ــازک  ــی ن ــن خیل ــای م ــرت لب ــه نظ ــه، ب ــی بزرگ ــا خیل ی
هســتن؟ موهــام چطــورن؟ آرایشــم کــه بــه هــم نریختــه؟ 
ــه  ــم! هم ــک کن ــو چ ــه خودم ــوی آین ــرم ت ــریع ب ــد س بای
ــاری  ــه ای از بیم ــر درج ــات بیانگ ــات و احساس ــن جم ای

ــداری اســت. خودزشــت پن
■ سندرم خود زشت پنداری         

ســندرم خــود زشــت پنداری یــا BDD یــک بیمــاری روانــی 
اســت کــه طــی آن فــرد به شــدت در مــورد اشــکاالت جزئی 
ــود.  ــاس می ش ــود حس ــر خ ــا ظاه ــورت ی ــود در ص موج
ــه ایــن بیمــاری خــود را زشــت می بیننــد و  افــراد مبتــا ب
در بســیاری از مــوارد دســت بــه انجــام عمل هــاي جراحــی 
زیبایــی و اســتفاده بیــش از حــد از لــوازم آرایشــي می زننــد  
ــا  ــداز کــرده و ب ــراد مــدام ســرتاپای دیگــران را بران ــن اف ای
خــود مقایســه مــی کنند.البتــه بــرای مبتــا بــودن بــه ایــن 
ــم  ــدت عائ ــن ش ــا ای ــا ب ــه حتم ــت ک ــاری الزم نیس بیم
گفتــه شــده را داشــته باشــید، زیــرا ایــن بیمــاری در افــراد 
مختلــف بــه شــکل های گوناگــون خــود را نشــان می دهــد. 
ــود را در  ــورت خ ــب ص ــاری مرت ــن بیم ــه ای ــا ب ــرد مبت ف
ــراری  ــه ف ــدن آین ــس از دی ــا برعک ــد ی ــک می کن ــه چ آین

اســت.
■ آقایان هم به اندازه خانم ها در خطرند

ــن  ــاری معمــوال بی ــن بیم ــات انجــام شــده ای ــرو تحقیق پی
ــترین  ــه بیش ــد ک ــی ده ــالگی رخ م ــا 35 س ــنین 15 ت س
شــیوع آن در 33 ســالگی بــوده اســت. نســبت شــیوع بیــن 

خانــم هــا و آقایــان تقریبــا برابــر گــزارش شــده اســت. ایــن 
بیمــاری در آقایــان بیشــتر بــه ابــراز نگرانــی از نــازک شــدن 
ــی  ــا پرموی ــی ی ــم موی ــر، ک ــوی س ــدن م ــم ش ــا و ک موه
ــق  ــم در حــال تزری ــه دائ ــی ک ــرم عضــات )آقایان ــدن، ف ب
هورمــون و پروتئیــن هــای بدنســازی هســتند(و قــد دیــده 
شــده اســت. در بانــوان هــم بیشــتر نگرانــی هــا در رابطــه بــا 
نواحــی صــورت، چهــره و در مــواردی شــکل پاهــا و ســایز 

ســینه هــا بــوده اســت.
ممکن است به این دالیل خودتان را زشت ببینید

■ افسردگی
ــاس  ــراد احس ــه اف ــی ک ــد زمان ــان می ده ــات نش تحقیق
افســردگی دارنــد میــزان نارضایتــی از ظاهرشــان بــه 

می رســد.  حــد  بیشــترین 
■ مجرد بودن

معمــوال افــرادی کــه ازدواج کرد ه انــد دیــد مثبت تــری 
ــس  ــا برعک ــد، ام ــود دارن ــدام خ ــر و ان ــه ظاه ــبت ب نس
ــا  ــراد مجــرد تقریب ــان اف ــی در می ــات منف ــتن احساس داش

روال همیشــگی و دائــم پیــدا می کنــد.
■  خرید لباس

از  بعــد  افــراد  از  بســیاری  نشــان می دهــد  تحقیقــات 
رفتــن بــه خریــد بــه شــدت از شــکل بــدن خــود احســاس 

می کننــد.  نارضایتــی 
■ خوردن غذا

ــار  ــا خــوردن ناه ــی ب ــه دچــار BDD هســتند حت ــی ک زنان
هــم ممکــن اســت دچــار افســردگی شــوند و انــدام خــود را 

در آینــه بــزرگ و زشــت ببیننــد. 
■  اشتباه مغز

حتــی الغرتریــن افــراد هــم ممکــن اســت مقابــل آینــه خود 
را چــاق ببیننــد کــه دلیــل آن هــم اشــتباه مغــز در تخمیــن 
انــدازه بــدن اســت. تحقیقــات نشــان می دهــد مغــز انســان 
ــر  ــر و پهن ت ــوم بزرگ ت ــا دوس ــدن را ت ــدازه ب ــد ان می توان
ــه  ــر از آنچ ــوم کوتاه ت ــا یک س ــد را ت ــی و ق ــدازه واقع از ان
هســت، ببینــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه بعضــی از زنــان 
ــه فکــر کاهــش  ــاز هــم ب ــر ب ــدام الغ ــا وجــود داشــتن ان ب

وزن هســتند.
ــما  ــف در ش ــات مختل ــا درج ــم ب ــن عائ ــر ای ــر اگ در آخ
ــکان  ــه پزش ــه ب ــای مراجع ــه ج ــت ب ــر اس ــود دارد بهت وج
زیبایــی و اســتفاده بیــش از حــد از لــوازم آرایــش بــه یــک 

ــد. ــه کنی ــک مراجع ــا روانپزش ــناس ی روانش

          )Dysmorphic Disorder Body(سندرم خود زشت پنداری 

www.ravanpezshk.akairan.com : منبع
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در مواقعــی کــه وضعیــت 
کنتــرل  فــرد  ســامت 
اســت  ممکــن  می شــود 
ــد.  ــاق افت ــی اتف ــتباه بزرگ اش
بــروز یــک تغییــر در پاهــا 
ــه روی  ــت و چ ــه روی پوس چ
اولیــن  می توانــد  ناخن هــا 

نشــانه از یــک مشــکل جــدی 
موقــع  بــه  اگــر  کــه  باشــد 
تشــخیص داده شــود زندگــی فــرد 
می کند.پزشــکان  پیــدا  نجــات 
در  عائــم  برخــی  از  معتقدنــد 
بــه  می تــوان  انســان  پاهــای 
فــرد  بیمــاری  یــا  ســامت 
پــی بــرد چــون پاهــا اولیــن 
تحــت  کــه  بدننــد  اعضــای 
ــی قــرار  ــکات عصب تاثیــر مش
ــاری  ــه بیم ــی ک ــد. زمان می گیرن

در بیمارســتان یــا مرکــز درمانــی بســتری شــده و 
ــه  ــدام ب ــتاران اق ــرد و پرس ــرار می گی ــان ق ــت درم تح
کنتــرل دمــای بــدن، فشــارخون و وزن او می کننــد 
ــا  ــان را درآورده باشــید ت ــر اســت جورابهایت گاهــی بهت

ایــن کنترلهــا بهتــر صــورت گیــرد.
ــر  ــت تاثی ــه تح ــدن هســتند ک ــای ب ــن اعض ــا اولی پاه
ــن  ــرا در دورتری ــد زی ــرار می گیرن ــی ق ــکات عصب مش
از قلــب و ســتون فقــرات واقــع شــده اند.  فاصلــه 
ــت  ــه ثاب ــد ک ــود دارن ــری وج ــل دیگ ــن دالی همچنی
ــی  ــد. زمان ــل ش ــا غاف ــامت پاه ــد از س ــد نبای می کنن
کــه بــدن احســاس خطــر کنــد، پاهــا بــه آســانی مــورد 
ــد چــون خــون پیــش از آن کــه  ــرار می گیرن ــد ق تهدی
بــه دســت ها و پاهــا برســد بــه اعضــای داخلــی و مغــز 

فرســتاده می شــود.
ــر  ــدن ه ــا دی ــد ب ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــکان ب پزش
ــان  ــرای درم ــه ب ــش از آن ک ــر و پی ــم زی ــه از عائ گون
آنهــا دســت بــه اقدامــی بزننــد بایــد حتمــا بــا پزشــک 

ــد: مشــورت کنن
وجــود رشــته های مــو روی انگشــتان پــا عامــت  

خوبــی بــه حســاب می آیــد زیــرا ریــزش ناگهانــی آنهــا 
می توانــد نشــان دهنده وجــود مشــکلی در سیســتم 
گــردش خــون باشــد بــه ایــن معنــی کــه خــون کافــی 
ــن  ــه انگشــتان نمی رســد. همچنی ــا ب ــرای رشــد موه ب
ــب  ــه قل ــن باشــد ک ــد ناشــی از ای ــده می توان ــن پدی ای
نکنــد. پمپــاژ  پــا  بــه  کافــی  خــون  مقــدار 

■ گرفتگی مکرر پاها
ــن آب  ــت رفت ــدن و از دس ــا در ب ــود ریزمغذی ه کمب
ــا  ــل گرفتگــی مکــرر عضــات پ ــد یکــی از دالی می توان
ــرادی کــه فعالیــت ورزشــی انجــام می دهنــد  باشــد. اف
ــه آشــامیدن مقــدار آب کافــی هوشــیار  ــد نســبت ب بای
ــی  ــه گرفتگ ــدن ب ــن آب ب ــت رفت ــرا از دس ــند زی باش
ماهیچه هــا منجــر می شــود. همچنیــن الزم اســت فــرد 
نســبت بــه دریافــت پتاســیم، منیزیــم و کلســیم اقــدام 
ــل  ــواد مغــذی یکــی از دالی ــن م ــود ای ــرا کمب ــد زی کن

گرفتگــی عضــات اســت.

■ بهبود نیافتن درد پا
بهبــود نیافتــن درد شــدید پــا از عائــم 
ــا ســرطان  ــت ی ــه دیاب ــا ب هشــداردهنده ابت
پوســت اســت. کنتــرل نکــردن ســطح گلوکــز 
ــا  ــاب پ ــدن اعص ــیب دی ــه آس ــز ب ــون نی خ
منجــر می شــود و بــه ایــن معنــی اســت 
کــه هــر گونــه زخــم یــا بریدگــی روی پــا 
ایجــاد شــود بــدون آن کــه آن را حــس کنیــم. 
همچنیــن در صورتــی کــه زخــم عفونــی شــود و 
تحــت درمــان قــرار نگیــرد بــه قطــع عضــو فــرد 

منجــر می شــود.
التیــام نیافتــن یــک زخــم می توانــد یکــی 
ــای  ــد. توموره ــت باش ــرطان پوس ــم س از عائ
ــن  ــی بی ــدن حت ــمت از ب ــر قس ــم در ه بدخی
انگشــتان رشــد می کننــد بــه همیــن دلیــل پاهــا 
ــر  ــت در نظ ــداوم پوس ــات م ــد در معاین ــز بای نی

ــوند. ــه ش گرفت
■ سرد بودن مداوم پاها

کــم کاری تیروئیــد شــایع ترین علــت ســرد بــودن همیشــگی پاهاســت. 
ــه  ــا رســیدن ب همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــردی حتــی ت
ســن 40 ســالگی از ابتــای خــود بــه کــم کاری تیروئیــد اطــاع نداشــته 
باشــد. متاســفانه ســرد بــودن پاهــا حداقــل مشــکل ناشــی از کــم کاری 
تیروئیــد اســت. ایــن بیمــاری همچنیــن می توانــد موجــب ریــزش مــو، 

خســتگی، افزایــش وزن و افســردگی نیــز شــود.
■ ورم ناگهانی انگشت شست پا

 ورم کــردن، داغ شــدن، قرمــز شــدن و دردنــاک شــدن مفصــل مســتلزم 
ایــن اســت کــه فــرد بــه ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کنــد. ورم ناگهانی 
انگشــت بــزرگ پــا می توانــد ناشــی از نقــرس، عفونــت، ضربــه و آرتــروز 

ــد. التهابی باش
■ کرختی

ــی  ــوارض جانب ــا ع ــود ی ــی ش ــت ناش ــد از دیاب ــا می توان ــی  پاه کرخت
ــا  ــی از پاه ــا یک ــه تنه ــی ک ــن در صورت ــد. همچنی ــیمی درمانی باش ش
ــا  ــو ی ــا، زان ــل آن عصــب جمــع شــده در پ دچــار گرفتگــی شــود دلی

کمــر اســت.
■ قوز شست پا

ــوب  ــاختار معی ــانه های س ــی از نش ــت یک ــا در حقیق ــت پ ــوز شس ق
پاهاســت کــه اغلــب بــه ارث می رســد و بــه نــدرت از پوشــیدن کفــش 

ــود. ــی می ش ــب ناش نامناس
■ درد پاشنه پا

ــوس کــف  ــا از کشــیدگی رباطــی ناشــی می شــود کــه ق درد پاشــنه پ
ــن  ــفت، راه رفت ــیار س ــای بس ــیدن کفش ه ــی دارد. پوش ــه م ــا را نگ پ
ــتفاده  ــه و اس ــای کهن ــیدن کتانی ه ــا پوش ــتی ی ــی ال انگش ــا دمپای ب

ــد. ــی می کن ــان را طوالن ــد درم ــا رون ــدت از آن ه ــی م طوالن
■ خارش و پوسته پوسته شدن پوست پا

ــوان  ــا را می ت ــدن پوســت پ ــته ش ــارش و پوس ــوارد خ ــن م ــایع تری ش
بــا اســتفاده از کرم هــای ضــد قــارچ درمــان کــرد همچنیــن الزم اســت 

پوســت پــا را در تمــام روز خشــک و خنــک نگــه داشــت.
■ زرد شدن ناخن شست پا

ــه طــور  ــاال رفتــن ســن ب ــا ب ــد ب ــا می توان زرد شــدن ناخــن شســت پ
طبیعــی اتفــاق افتــد امــا در صورتیکــه بــا شــکنندگی و پوســته پوســته 

شــدن همــره باشــد ناشــی از عفونــت قارچــی اســت.
www.persianv.com : منبع د!
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ــه  ــرد ک ــرف ک ــی را مص ــواد غذای ــی م ــد برخ ــوده بای ــوای آل در ه
ــته  ــوا را داش ــود در ه ــمی موج ــواد س ــی م ــت خنثی کنندگ خاصی

ــند. باش
■ از طالبی تا ماهی

و  ســلنیوم  آنتی اکســیدان های  حــاوی  کــه  غذاهایــی  مصــرف 
ــوای  ــی ه ــگام آلودگ ــود؛ هن ــه می ش ــم توصی ــتند ه ــن هس بتاکاروت
استنشــاقی، مقــدار زیــادی رادیــکال آزاد در بــدن تولیــد می شــود کــه 
ســبب کاهــش تــوان فــرد در انجــام کارهــای روزمــره زندگــی شــده و 
ــاری  ــد بیم ــن مانن ــای مزم ــد بیماری ه ــدت می توان ــی در دراز م حت
ــل  ــه حداق ــرای ب ــد. ب ــاد کن ــواع ســرطان را ایج ــی و ان ــی- عروق قلب
رســاندن عواقــب ناشــی از تجمــع رادیکال هــای آزاد در بــدن مصــرف 
آنتی اکســیدان ها را در رژیــم غذایــی افزایــش دهیــد. ســبزیجات 
ــم  ــفناج، کل ــل، فلفل،اس ــدو تنب ــه، ک ــی، انب ــل طالب ــی مث و میوه های
ــای  ــد در غذاه ــم می توانی ــلنیوم را ه ــد. س ــن دارن ــو بتاکاروت و زردآل

ــد. ــدا کنی ــل و غــات ســبوس دار پی ــان، آجی ــرغ، ن ــی، م دریای
■ E + C + D= ضد آلودگی

ــان، از  ــت فرم ــه پش ــل کار و چ ــه در مح ــتید، چ ــه هس ــه در خان چ
ــی مثــل: کرفــس، اســفناج، گوجه فرنگــی، لیمــو شــیرین،  مــواد غذای
ــی از  ــه غن ــد ک ــتفاده کنی ــو اس ــبز کاه ــه س ــال و برگ ــی، پرتق نارنگ
ویتامیــن C هســتند. البتــه مصــرف جوانــه گنــدم، روغن هــای 
گیاهــی، گــردو، بــادام، زیتــون، جگــر و ســبزیجات دارای بــرگ ســبز 
کــه منابــع ویتامیــن E هســتند را هــم فرامــوش نکنیــد. بــه خصــوص 
اگــر شــغل تان طــوری اســت کــه بایــد بیشــتر در هــوای آزاد باشــید؛ 
ایــن ویتامیــن می توانــد مســمومیت ناشــی از آلودگــی هــوا را خنثــی 
ــرغ  ــره و زرده تخم م ــیر، ک ــم ش ــن D ه ــب ویتامی ــع مناس کند.مناب

ــند. ــان باش ــی روزانه ت ــه غذای ــد در برنام ــه بای هســتند ک
■ پکتین بخورید

مــواد غذایــی کــه سرشــار از پکتیــن هســتند، ســرب موجــود در هــوا 
ــدن می شــوند؛  ــه ســلول های ب ــع از نفــوذ ســرب ب ــد و مان را می گیرن
مصــرف روزانــه یــک عــدد ســیب می توانــد عــوارض ناشــی از آلودگــی 
ــز  ــی نی ــال و توت فرنگ ــد پرتق ــی مانن ــش داده و میوه های ــوا را کاه ه
سرشــار از پکتیــن بــوده و بــرای کاهــش عــوارض آلودگــی هــوا مفیــد 

. هستند
■ لبنیات کم چرب میل کنید

در هــوای آلــوده بایــد بیشــتر از همیشــه شــیر، ماســت و دوغ بنوشــید، 
ــود،  ــت می ش ــات یاف ــه در لبنی ــیمی ک ــم و کلس ــفر، منیزی ــرا فس زی
همگــی خنثی کننــده ســموم هســتند و بــرای کاهــش صدمــات 
دســتگاه تنفســی و التهــاب دســتگاه گــوارش ناشــی از آلودگــی هــوا، 

بایــد مصــرف شــیر و لبنیــات بیــش از پیــش شــود.
ــی  ــاط تنفس ــدن مخ ــث نرم ش ــای آن باع ــیر و فراورده ه ــرف ش مص
فوقانــی، مــری و معــده می شــود و به دلیــل وجــود ترکیبــات مناســب 
بــرای رشــد و نمــو باکتری هــای مفیــد کــه عمــل دفــع ادرار و مدفــوع 

بیماری هــای  و  التهابــات  تنظیــم می کننــد،  را  آالینــده  مــواد  و 
ــد. ــش می ده ــوارش را کاه ــتگاه گ دس

 ■ کمبود کلسیم = جذب سرب بیشتر!
افــرادی کــه کمبــود کلســیم دارنــد، بیشــتر در معــرض خطــر آلودگــی 
ــی  ــزات 2 ظرفیت ــای فل ــون گیرنده ه ــد. چ ــرار می گیرن ــرب ق ــا س ب
ــی  ــد و در صورت ــل می کنن ــی عم ــورت رقابت ــان به ص ــدن انس در ب
ــدن ماننــد آهــن  ــاز ب ــزات مــورد نی ــا فل ــن گیرنده هــا، قبــا ب کــه ای
ــا  ــدن کمتــر در معــرض آلودگــی ب و کلســیم اشــباع شــده باشــند، ب
ــا ســرب  ــاد ب ــی زی ــری از آلودگ ــرای جلوگی ــرد ب ــرار می گی ســرب ق
بهتــر اســت لبنیــات بیشــتری مصــرف کنیــد کــه منبــع غنــی کلســیم 

هســتند.
■ چرب و چیلی ها ممنوع

در روزهایــی کــه آلودگــی هــوا بســیار زیــاد اســت، از غذاهــای چــرب 
ــد  ــتفاده نکنی ــی اس ــی و گیاه ــد حیوان ــای جام ــوص چربی ه به خص
ــوان  ــش ت ــدید کاه ــث تش ــط باع ــی فق ــن غذاهای ــرف چنی ــه مص ک
ــتفاده از  ــس اس ــد. پ ــد ش ــول روز خواه ــما در ط ــی ش ــی و ذهن بدن
تنقــات کــم ارزش مثــل چیپــس، پفــک و نوشــابه های گازدار را 
ــدن  ــد در ب ــال جــذب عناصــر مفی ــه باعــث اخت ــال شــوید ک بی خی
ــد.  ــدید کن ــوا را تش ــی ه ــی آلودگ ــرات منف ــد اث ــود و می توان می ش
ــل داشــتن  ــه دلی ــاس هــم ب ــل سوســیس و کالب ــوادی مث مصــرف م
مــواد شــیمیایی و نگهدارنــده، عــاوه بــر ایــن کــه بــه خــودی خــود 
مضــر و ســرطان  زاســت، بــرای ســاکنان شــهرهایی کــه هــوای ناســالم 

ــود. ــه نمی ش ــه توصی ــچ  وج ــه هی دارد، ب
■ سیر و پیاز بخورید

ــده ای  ــوی آزار دهن ــه ب ــم ک ــدر ه ــر ق ــی، ه ــره فرنگ ــاز و ت ــیر، پی س
داشــته باشــند امــا حــاوی مقــدار زیــادی گوگــرد هســتند که مــی توانند 

از مخــاط دســتگاه تنفســی محافظــت کننــد.
■ نوشیدن آب زیاد فراموش نشود

ــی  ــاح اضاف ــا ام ــد ت ــک می کن ــا کم ــه کلیه ه ــاد آب ب ــیدن زی نوش
از بــدن خــارج شــود و ذرات آلودگــی مــدت کمتــری در بــدن باقــی 

ــد. بمان
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ــی  ــس خوب ــه ح ــان ک ــر زم ه
نداشــتید، دو گزینــه داریــد:

1( دوبــاره همیــن کارهایــی کــه 
انجــام مــی دادیــد را مجــددا 
ــای  ــا 2( کاره ــد, ی ــام بدهی انج
متفاوتــی را امتحــان بکنیــد و 
حــس خــوب را بــه خودتــان بــاز 
گردانیــد. بعضــی اوقــات شــماره 2 بــه همیــن راحتــی هــا هــم نیســت، بهر 
حــال مــا 10 پیشــنهاد داریــم کــه وقتــی حــس خوبــی نداریــد مــی توانیــد 

ــردد. ــان برگ ــد روی لبانت ــا لبخن ــد ت انجــام بدهی
۱- به خودتان زیاد سخت نگیرید.

مــا فشــار زیــادی را بــروی خودمــان وارد مــی کنیــم. در حالیکــه اینــکار 
ــات الزم اســت کــه  ــه نفــع مــان نیســت، بعضــی اوق ــه هیــچ وجــه ب ب
عقــب نشــینی کنیــد، کمــی تامــل کنیــد، و تمــام چیزهــای خوبــی کــه 
هــم اکنــون در زندگــی تــان داریــد را بازبینــی کنیــد. بنابرایــن هــر وقت 
احســاس بــدی داشــتید، اینــکار را بکنیــد: بــه چیزهایــی فکــر کنیــد که 
در زندگــی بخاطــرش سپاســگزار هســتید. بــر روی چیزهایــی کــه داریــد 
تمرکــز کنیــد … نــه بــر روی چیزهایــی کــه نداریــد. ایــن فشــار زیــادی 
ــا خــود واقعــی تــان در  ــان قــرار دادیــد را برداریــد. ب ــروی خودت کــه ب
ــودن تنهــا  ایــن لحظــه یکــی بشــوید و بخاطــر داشــته باشــید، شــاد ب

یــک انتخــاب اســت.
۲- بلند شوید و حرکتی بکنید.

ــار  ــخت گرفت ــک روز س ــه در ی ــه وقتیک ــی ک ــن کارهای ــی از بهتری یک
ــوید و  ــد ش ــه بلن ــت ک ــن اس ــد، ای ــاب کنی ــد انتخ ــی توانی ــتید م هس
ــد و  ــال، بیــرون بروی ــرای مث ــد. ب کمــی حــرکات ورزشــی انجــام بدهی
کمــی پیــاده روی کنیــد. نزدیــک خانــه کمــی دوچرخــه ســواری کنیــد. 
ــرای  ــف ب ــاس تاس ــد و احس ــواب نمانی ــد. در رختخ ــگاه بروی ــه باش ب
خودتــان نکنیــد. برخیزیــد، حرکتــی بکنیــد، و بــر ایــن لحظــات غلبــه 

کنیــد.
۳- با افرادی که دوستشان دارید بیشتر وقت بگذرانید.

وقتیکــه نارحــت هســتید خانــواده و دوســتان مــی تواننــد بهتریــن دارو 
باشــند. حتــی اگــر نمــی توانیــد حضــوری آنهــا را ببینیــد، گوشــی تلفــن 
را برداریــد و بــه کســی کــه دوســتش داریــد تلفــن کنیــد. بعضــی اوقــات 
ــان را  ــه حــرف هایم ــم دوســتی اســت ک ــاز داری ــه نی ــزی ک ــا چی تنه

بشــنود و کمــک کنــد تــا کمــی انــدوه مــان کاهــش بیابــد.
۴ -راهی برای خندیدن پیدا کنید.

ــازه  ــا اج ــم. ام ــی گیری ــی جــدی م ــی را خیل ــات زندگ ــا بعضــی اوق م
بدهیــد دیدمــان را عــوض کنیــم: احساســی کــه هــم اکنــون داریــد یــک 
ــه  ــان اســت کــه تابحــال تجرب لحظــه بســیار کوچــک از کل زندگــی ت
کردیــد. بدانیــد کــه ناراحتــی گــذرا اســت. و حــال خودتــان را بــا دیــدن 

ویدیــو، شــو و کلیــپ آنایــن مــورد عاقــه تــان بهتــر بکنیــد.
۵- غذای سالم و مقوی بخورید.

حــدس بزنیــد مــردم در زمانــی کــه حــس خوبــی ندارنــد چــه چیزهایی 
مــی خورنــد؟ بلــه، مــواد غذایــی بــه درد نخــور. عکــس اینــکار را انجــام 
بدهیــد و بدنتــان از شــما تشــکر خواهــد کــرد. غذاهــای ســالمی مثــل 

ســبزیجات، میــوه هــا، آجیــل ها 
ــای خوراکــی مصــرف  ــه ه و دان
کنیــد. خــوردن یــک میــان 
وعــده ســالم مــی توانــد به شــما 
ــری  ــا حــس بهت ــد ت کمــک کن
ــا  ــان را ب ــید و بدنت ــته باش داش
غذاهــای مقــوی اشــباع بکنیــد. 

ــد. ــی گوین ــرد م ــن اســتراتژی برد-ب ــه ای ب
۶- نفس های عمیق بکشید.

ــر  ــا اگ ــری نیســت، ام ــان کار ســخت و زمانب ــرروی تنفــس ت ــز ب تمرک
ــک  ــن کار ی ــی همی ــه تنهای ــد ب ــی توان ــدی داشــته باشــید م حــس ب
ــه بجــز تنفــس  ــد دقیق ــرای چن ــن ب ــد. بنابرای ــاوت ایجــاد کن ــا تف دنی
تــان بــروی چیــز دیگــری تمرکــز نکنیــد. نفــس هــای عمیــق و آهســته 
ــازدم از شــر تمــام احساســات منفــی تــان خــاص  ــا هــر ب بکشــید و ب

بشــوید.
۷- با حیوانات خانگی کمی وقت صرف کنید.

حیوانــات خانگــی خاصیــت درمانــی دارنــد و بــا هــوش هســتند. وقتیکــه 
غمگیــن هســتید مــی تواننــد حــس تــان را عــوض کننــد. حتــی اگــر 
ســگ, گربــه و یــا دیگــر حیوانــات خانگــی را نداریــد, حتمــا دوســتانی 
داریــد کــه ایــن حیوانــات را دارنــد. کمــی وقــت خــود را بــا حیوانــات 
ــن  ــان از بی ــه چطــور اســترس ت ــد ک ــد دی ــد خواهی ــد بع ســپری کنی

مــی رود.
۸- کارهای هیجان انگیز انجام بدهید.

ــام دادن کاری را  ــال انج ــس و ح ــاید ح ــتید ش ــرده هس ــه افس وقتیک
نداشــته باشــید. امــا یکــی از بهتریــن کارهــا بــرای آزاد کــردن ذهنتــان 
از افــکار منفــی و بیهــوده ایــن اســت کــه بیــرون برویــد و کار هیجــان 
انگیــزی انجــام بدهیــد. بــه ســفر جــاده ای بــرای ماقــات ســرزده یکــی 
از دوســتانتان کــه خیلــی وقــت اســت ندیــد برویــد. از فروشــگاه مــورد 
ــد.  ــان بخری ــرای خودت ــدی ب ــاس جدی ــد و لب ــدن کنی ــان دی ــه ت عاق

کمــی هیجــان بــه زندگــی تــان اضافــه کنیــد.
۹- نوشته الهام بخش مطالعه کنید.

وقتیکــه غمگیــن هســتید کلمــات شــفا بخــش هســتند و مــی تواننــد 
ــخنان  ــرای س ــت ب ــتجویی در اینترن ــد. جس ــوض کنن ــان را ع ــس ت ح
الهــام بخــش بــزرگان داشــته باشــید. و ســخن یکــی از بــزرگان معــروف 
و مــورد ســتایش خودتــان را بخوانیــد و یــا کتــاب الهــام بخــش و تامــل 

برانگیــز مطالعــه کنیــد.
۱۰- بیکار نباشید.

وقتیکــه روز بــدی داریــد یــک راه آســان اســت کــه بــا آن مــی توانیــد 
ذهنتــان را از افــکار منفــی رهــا کنیــد: کاری انجــام بدهیــد. مــی توانــد 
کار شــخصی تــان باشــد، کار متفاوتــی باشــد، یــا پــروژه ای باشــد کــه 
ــانید  ــی رس ــام م ــه اتم ــه کار را ب ــد، وقتیک ــان داری ــوردش هیج در م
ــی  ــکار منف ــر اف ــان از ش ــن ت ــید و ذه ــر باش ــود مولدت ــی ش ــث م باع

ــود . آزاد بش
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۱۰ کاری کــه وقتــی حــس 
ــد  ــد مــی توانی ــی نداری خوب

ــد ــام بدهی انج
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ــان  ــری طوف ــا شــکل گی ــان ب ــس همزم ــوالن هی ــگل، همســر ن ابی
کاترینــا مجبــور مــی شــود پنــج هفتــه زودتــر از موعــد وضــع حمــل 
ــه  ــازه ب ــا دختــر ت کند.امــا هنــگام زایمــان مــی میــرد و نــوالن را ب
دنیــا آمــده شــان تنهــا مــی گذارد.بــه توصیــه پزشــکان نــوزاد بایــد 
در دســتگاه انکوباتــور نگــه داری شــود تــا اولیــن گریــه نــوزاد صورت 
بگیرد.همزمــان بــا گســترش طوفــان بیمارســتان تخلیــه مــی شــود 
ــدش  ــوالن و فرزن ــتگاه، ن ــال دس ــکان انتق ــدم ام ــت ع ــه عل ــی ب ول
ــرق قطــع  ــه حــال خــود رهــا مــی شوند.ســاعتی بعــد ب ــار ب باالجب
شــده و دســتگاه حــاوی نــوزاد بــه کمــک موتــور بــرق معیوبــی کــه 
ــه دارد روشــن  ــه دقیق ــی س ــر دو ال ــتی در ه ــارژ دس ــه ش ــاز ب نی

ــد...  مــی مان
البــه الی انبــوه فیلم هــای پرســروصدا و پــر از انفجــار و ویرانی هــای 
ــوردی  ــان برخ ــی آخرالزم ــا نوع ــه ب ــی ک ــای فیلم ــی، تماش فیزیک
مینی مالیســتی می کنــد و بــه جــای تمرکــز بــر آتــش و دود و 
ــر کشــیدن فروپاشــی  ــه تصوی ــی ب ــا و شــهرها، در پ ــی خانه ه خراب
ــا از  ــت. ام ــش اس ــاً لذت بخ ــت ، واقع ــی و ذره ذره ی انسان هاس درون
طــرف دیگــر، تماشــای پــل واکــر مرحوم)کــه نوامبــر ســال گذشــته 
در تصــادف وحشــتناک ماشــین در40ســالگی درگذشــت( در یکــی از 
ــی  ــم در حال ــرش ، آن ه ــای عم ــا و نقش آفرینی ه ــن فیلم ه بهتری
ــه شــکل های  ــرگ« ب ــه ی »م ــا مقول ــدام ب ــم م ــر فیل ــه در سراس ک
مختلــف )از فــوت همســرش گرفتــه تــا نزدیکــی دو ســه  دقیقــه ای 
ــدن و  ــه ش ــا خف ــده اش ب ــا آم ــه  دنی ــازه  ب ــد ت ــونده ی فرزن تکرارش
ــت  و  ــودش( دس ــه ی خ ــی پله پل ــی و فیزیک ــال روان ــی اضمح حت

ــت. ــز اس ــاً غم انگی ــد، انصاف ــرم می کن ــه ن پنج
بهتریــن جنبــه ی ســاعت ها و آن چــه باعــث شــده محصــور شــدنش 
در محیــط بســته ی یــک بیمارســتان بــه مــال نینجامــد کــه هیــچ، 
ــا و  ــک به ج ــای دراماتی ــد، گره ه ــرژی باش ــت و ان ــده از جذابی آکن
پیوسته ای ســت کــه در طــول اثــر گنجانــده شــده و بــر پایــه ی آن ها، 
ــه  ــانیت« و هرآن چ ــودی »انس ــد ناب ــدون تأکی ــی و ب روال تدریج
بــا آن مرتبــط اســت، در شــرایط بحرانــی پیش بینــی  نشــده، 
ــرای  ــا ب ــان کاترین ــه ی توف ــع فاجع ــد. در واق ــش درمی آی ــه نمای ب
ــیار  ــای بس ــردن حادثه ه ــال ک ــا دنب ــا ب ــده ت ــه ای ش ــاز بهان فیلم س
ــه  ــی ک ــی اش و فاش بک های ــه شــخصیت اصل ــوط ب خصوصــی مرب
ــی  ــی و روان ــد، زوال فیزیک ــخصیت می آی ــن ش ــت ای ــه کار پرداخ ب

ذره ذره ی او را بــه زوال شــرف و انســانیت جامعــه ای درگیــر بحــران 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــا ب ــاعت ها ب ــِزِرر در س ــک ِهی ــد. اری ــد بزن پیون
ــا  ــودت دوپ ــیگری های موج ــراق وحش ــدون اغ ــت و ب ــم  وکاس بی ک
ــای  ــه  زده ه ــه حادث ــک ب ــای کم ــه ج ــه ب ــانی ک ــر انس ــه  ظاه و ب
ایــن  البتــه  و   - می اندیشــند  غــارت  بــه  فقــط  از جان بریــده 
ــه  ــتاری ک ــی پرس ــرافت و اخاق گرای ــا ش ــاد ب ــی ها در تض ددمنش
ــدا  ــر پی ــی پررنگ ت ــوه ی بس ــد جل ــش را می گیرن ــه جان بی رحمان
ــه  ــه ب ــازی ک ــت  س ــده و سرنوش ــش تعیین کنن ــا نق ــد – و ب می کن
تنهــا چهارپــای داســتان می دهــد، در قیــاس بیــن شــرافت آدم هــا و 
حیوان هــا، آشــکارا جانــب چهارپایــان را می گیــرد. او از ایــن طریــق 
ــنه  ــگ گرس ــان و س ــن قهرم ــه بی ــی ک ــه ی غریب ــاد رابط ــا ایج و ب
ــرافت  ــش، ش ــی فیلم ــی و معنای ــان اخاق ــد در جه ــاد می کن ایج
ــا  ــه یغم ــه ب ــی ک ــر از دوپاهای ــا را برت ــات چهارپ ــاداری حیوان و وف
ــرار  ــد ق ــلیک می کنن ــانی ش ــر کمک رس ــه هلی کوپت ــا ب ــد ی آمده ان

می دهــد.
انگشــت  شــمار بــودن تصاویــر خارجــی فیلــم کــه بــه چنــد نمــای 
کوتــاه از توفــان کاترینــا محــدود شــده، اجــازه می دهــد تــا بتوانیــم 
ــه  ــاعت ها را ب ــی س ــه ویران ــتان رو ب ــط بیمارس ــی محی ــه  راحت ب
ــل آن را  ــای داخ ــا و حیوان ه ــا و آدم ه ــادی از کل دنی ــوان نم عن
ــم و  ــی از انســان ها و حیوان هــا در نظــر بگیری ــوان نمایندگان ــه عن ب
ــر و گســترده تر تعمیــم بدهیــم.  ــه جاهایــی فرات جهان بینــی اش را ب
ــدی  ــای خارجــی و پای بن ــز فکــر شــده اش از نماه ــا پرهی ــزرر ب هی
ــا  ــد ت ــش کاری می کن ــخصیتی قهرمان ــاد ش ــز روی ابع ــر تمرک ب
رســتگاری نهایــی و  قابل پیش بینــی او، بــه  هیــچ  وجــه آزار دهنــده 
و گل درشــت بــه نظــر نرســد. و ایــن بــرای فیلمــی در حــال  و هــوای 
ــی و  ــای اخاق ــار از بیانیه ه ــوالً سرش ــه معم ــه ک ــای فاجع فیلم ه
ــی  ــتاورد بزرگ ــتند دس ــی هس ــات گرایی های آبک ــانی و احساس انس

اســت.

Film-Magazine : منبع

پزشکی در سینما

نویسنده و کارگردان: اریك ِهیِزِرر. بازیگران: پل واکر )نوالن ِهیز(، 
جنسیس رودریگز )ابیِگیل(. محصول 2۰1۳
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فعالیتهای فرهنگی پایگاه بسیج شهید نیکبخت به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی
ــام  ــل ازمق ــددارو و تجلی ــرکت تولی ــهدای گرانقدرش ــی ازش ــد عباس ــاالری و مجی ــی س ــهیدان مجتب ــه ش 1( حضوردرخان
شــهدا توســط فرماندهــی پایــگاه بــه همــراه چنــد نفــر از اعضــای شــورای پایــگاه و اهــدای هدیــه بــه خانــواده آنهــا ازطــرف 

مجموعــه شــرکت تولیــددارو .

2( تجلیــل از 3تــن از فرزنــدان شــهید گرانقــدر انقــالب کــه در شــرکت تولیــددارو مشــغول بــه کارهســتند.تجلیل از آقایــان 
اکبرشــاهی فرزنــد شــهید حســین شــاهی کــه درتاریخ1363/4/4درمنطقــه عملیاتــی غــرب توســط منافقیــن کــوردل بــه 
شــهادت رســید. تجلیــل ازآقــای علــی متولــی فرزنــد شــهید مرتضــی متولــی کــه درســال 72 درحیــن ماموریــت نظامــی 
بــه شــهادت رســید. و تجلیــل از آقــای ســعید فــالح پورفرزنــد شــهید حســن فــالح پورکــه درمورخــه 60/10/10 در منطقــه 

گیالنغــرب بــه فیــض شــهادت نائــل آمدنــد.

ــگاه  ــوم اهلل 22 بهمــن  توســط بســیج پای ــی ی ــی درمســیرهای  راهپیمائ ــای داروئ ــال درنمایشــگاه توانمندیه 3(حضورفع
ــود ــی ســازمان بســیج برگزارشــده ب ــه همــت حــوزه هــای داروئ مقاومــت شــهید نیکبخــت و ب
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4( برپائــی مراســم گرامیداشــت پیــروزی انقــالب اســالمی درمحــل نمازخانــه شــرکت بــا حضــور مدیریــت محتــرم عامــل 
جنــاب دکتــر افتخــاری و همراهــان و نیــز جمــع کثیــری از پرســنل شــرکت .

5( برگــزاری مســابقه فوتســال جــام فجــر بیــن واحدهــای مختلــف تولیــد درســالن ورزشــی پــارک قائــم کــه در ایــن دوره 
از مســابقات تعــداد 8 تیــم و هرتیــم بــه همــراه 8 بازیکــن حضــور داشــتند. درپایــان تیــم شــهید نیکبخــت بــا نتیجــه1-5 
توانســت تیــم البراتــوار را شکســت داده و بــه مقــام قهرمانــی ایــن دوره ازمســابقات برســد. همچنیــن ازطــرف پایــگاه بســیج 

جوایــز ارزشــمندی بــه تیمهــای اول و دوم اهــدا گردیــد.

6(برگــزاری مســابقه کتبــی و غیرحضــوری بیــن پرســنل شــرکت و نیــز فراخــوان مســابقه عکاســی بــا تلفــن همــراه در روز 
راهپیمائــی 22 بهمــن توســط پرســنل  شــرکت.

عکس : زکریا مومنی شریف
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ــا عــدم برخــورداری از شــرایط دریافــت مناســب  ــروز بســیاری از بیماریهــای حــاد و مزمــن کمبــود و ی از آنجــا کــه در ب
ــروق،  ــب و ع ــای قل ــه بســیاری از بیماریه ــا ب ــگ ابت ــد و پیــش آهن ــت دارن ــی دخال ــی و داروی ــای رژیمــی، غذای مکمله
اعصــاب و روان، بیماریهــای التهابــی، بیماریهــای غــدد و ســرطان و ... دریافــت ناکافــی ایــن مــواد مــی باشــد انجمــن علمــی 

داروســازان ایــران تصمیــم بــر اجــرای همایــش علمــی در ایــن ارتبــاط گرفتنــد.
در ایــن راســتا کنفرانــس علمــی تجویــز و مصــرف منطقــی مکملهــا از تاریــخ 4-6 دی مــاه ســال جــاری در مــکان همایــش 

هــای بیــن المللــی رازی تهــران برگــزار گردیــد.
ــه ایــن  ــه مصــرف و تجویــز مکملهــا، محــور اصلــی مباحــث علمــی ب ــگاه علمــی ب ــا رویکــرد ایجــاد ن در ایــن همایــش ب

موضــوع اختصــاص یافــت.

در خصــوص مصــرف و تجویــز مکمــل هــا نظــرات و چالشــهای متعــددی وجــود دارد و طــی ده هــای اخیــر مصــرف مکمــل 
ــوده  ــا دیــدگاه تبلیغاتــی و تجــاری صــرف مواجــه ب هــای غذایــی و  دارویــی و نقــش آنهــا در نظــام ســامت از یکســو ب
ــا ارایــه مــوارد مصــرف نامســتند و غیــر واقعــی ایــن فــراورده را اعجــاز گــر معرفــی کــرده کــه حتــی میتوانــد مــرده  و ب
را زنــده کنــد و از ســوی دیگــر دیــدگاه بدبینانــه ای وجــود دارد کــه همــه مزایــا و محاســن ایــن داروهــا را بطــور کامــل 
انــکار میکنــد .  امــا واقعیــت ایــن اســت کــه میتــوان بیــن ایــن دو دیــدگاه افراطــی و تفرطــی دیــدگاه ســومی را یافــت 
کــه مکمــل هــای غذایــی ودارویــی را در جایــگاه طبیعــی ، منطقــی و علمــی خــود نشــان دهــد و مــوارد مصــرف درســت و 
نادرســت آنهــا را از هــم جــدا کنــد.  ایــن کنگــره بیشــتر در خصــوص ترویــج دیــدگاه ســوم برگــزار گردیــده تــا بــه مقابلــه 
بــا کاربردهــای نادرســت و ادعاهــای تبلیغاتــی پرداختــه و بــا ترویــج کاربــرد علمــی و منطقــی مکملهــا بــه ارتقــای ســامت 

جامعــه کمــک نمایــد.    

ــرای داروســازان، پزشــکان  ــه ب ــاز مــدون روزان ــه و 6  امتی ــدون روزان ــر م ــوزی غی ــاز بازآم ــش مذکــور دارای 5 امتی همای
ــود. ــه ب ــرای تغذی ــن اطفال،کارشناســان داروســازی و دکت ــی، متخصصی ــن داخل ــی، متخصصی عموم

در حاشــیه ایــن همایــش شــرکتهای تولیدکننــده دارو نیــز حضــور داشــتند و بــه ارائــه جدیدتریــن دســتاوردهای خــود در 
ایــن صنعــت پرداختنــد.

غرفــه شــرکت تولیــددارو در ایــن همایــش در مــکان مناســبی قــرار داشــت و روزانــه بیــش از 500 پزشــک و داروســاز از 
غرفــه بازدیــد   مــی کردنــد.از جملــه برنامــه هــای غرفــه تولیــددارو توزیــع پرسشــنامه ســنجش رضایتمنــدی و دریافــت 
نظــرات و پیشــنهادات پزشــکان و داروســازان بازدیــد کننــده در خصــوص محصــوالت گیاهــی و مکملهــای غذایــی شــرکت 

و عملکــرد شــرکتهای توزیــع کننــده بــود.
ــران داروک،  ــازی ای ــرکتهای داروس ــوان ش ــی ت ــتند م ــش حضــور داش ــن همای ــه در ای ــده دارو ک ــرکتهای تولیدکنن از ش

ــرد. ــام ب ــهردارو و... را ن ــدی، ش ــانس، عبی ــج اس ــاوی، گل دارو، باری الح
امیــد میــرود برگــزاری ایــن همایــش هــا و حضــور موثــر در آنهــا بــه توســعه شــاخص هــای ســامت در جامعــه ایــران و 

تشــخیص و برطــرف نمــودن نیازهــای دارویــی کشــورمان کمــک کنــد. 

گزارش شرکت درهمایش تجویز و مصرف منطقی مکملها 
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با آرزوی خوشبختی روز افزون برای همکاران گرامیمان پیوند آسمانیشان را تبریک می گوییم 

مسابقه

ورود همکاران جدید را به شرکت تبریک گفته و برای  ایشان آروزی کامیابی داریم

همکاران گرامی ، از دست دادن عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای ایشان طلب مغفرت می نماییم.

اسامی برندگان مسابقه نشریه بیست و هفتم : آقای حمید شادمان، آقای حمید خسروی ، خانم پگاه شیخی 

همکاران گرامی ، قدم نورسیده را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم 

 آقای هوشنگ محمدی  -   خانم مریم بهاری  -  آقای علی درویشی 

آقای مجید سرمدی در واحد گرانول سازی
آقای سید حمید رضا مهاجری در واحد حراست

آقای حسن عشقی در واحد موتور خانه

آقــای علــــیرضا لطـــفی بــه علــت فــوت بــرادر گرامیشـــــــان        -          آقــای مجیــد جلــو خانی بــه علت فوت پدر بزرگوارشــان
آقــای غالمحســن مهــری وردق بــه علــت فــوت مــادر عزیزشــان        -          آقای اباصلت عبدی بابانظر به علت فوت پدر بزرگوارشــان

آقای پرویز محمد زاده به علت فوت پدر بزرگوارشان

خانم سارا کاظمی -  آقایان رضا رشیدی  -  حسین فرامرزی -  جواد سلمان زاده  -  ابراهیم عبدلی پناه بخش - علی عبدی

1.اولین عضو بدن که تحت تأثیر مشکالت عصبی قرار می گیرد کدام 
گزینه می باشد؟ 

 الف ( پوست
ب ( قلب
ج ( زبان
د ( پاها

2.کدامیک از موارد زیر توسط روش سایبر نایف قابل درمان نمی باشد؟
الف( تومورهای سرطانی در پانکراس

ب( تومورهای سرطانی در شش
ج( تومورهای سرطانی در کولون

د( تومورهای سرطانی در کلیه
3.کمبود چه عناصری در بدن جذب سرب را افزایش داده و باعث 

ایجاد بیماری های مضر و خطرناک می شود.
الف( فسفر، کلسیم

ب(آهن ، کلسیم
ج(منیزیوم ،آهن

د( منیزیوم،کلسیم،آهن
4.کدام جمله از اثرات مخرب و منفی فیس بوک در زندگی اجتماعی می باشد؟

الف( زمینه اختاف را در زندگی زناشویی فراهم می کند
ب( تأثیر منفی بر روی درس دانش آموزان و دانشجویان می گذارد

ج(باعث اتاف وقت کارمندان در محل کار می شود
د( همه موارد

5.کدام یک از درمان های زیر کمک می کند به مرور زمان از استحکام 
استخوان آلوئول دندان کاسته نشود؟

الف( استفاده از بریج ها
ب( استفاده از ایمپلنت

ج( استفاده از پروتز متحرک
د( هیچ کدام

6.طبق قوانین PIC/S کدام یک از محصوالت ذیل را می توان در سالن 

تولید دارویی ، تولید نمود؟
الف( اقام آرایشی و بهداشتی

ب(  محصوالت دفع آفات نباتی
ج( مواد غذایی 

د( هیچکدام
7.دومین فصل PIC/S )مهمترین فصل( کدام است؟

الف( ساختمان و تجهیزات
ب ( مدیریت کیفیت

ج(  پرسنل 
د( مستندات

8.هدف اصلی از تولید یک بسته بندی چیست؟
الف ( ایجاد جذابیت برای کاال

ب( حفظ و نگهداری خواص کاال
ج ( دسترسی راحت به کاال

د ( گزینه های ب و ج
9.مناسب ترین شکل هندسی برای یک بسته بندی از نظر قابلیت 

دیده شدن کدام است؟
الف (  مثلث

ب ( دایره
ج ( مکعب
د ( استوانه

10.مهمترین  عامل در  رسیدن به موفقیت و  اهداف مورد نظر شرکت 
کدام ویژگی میباشد؟

الف( برنامه ریزی مناسب مدیران
ب(  تاش و زحمات کارکنان

ج (  همدلی در بین مجموعه کارکنان و مدیران
د( کلیه موارد 




