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تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت داروسازی تولیددارو

تقدیــر و تشــکر مدیریــت و کارکنــان از جنــاب آقــای دکتــر افتخــاری   
و تبریــک بــه جنــاب آقــای دکتــر ســیفی مدیریــت جدیــد شــرکت

در مهرمــاه ســال جــاری، طــی حکمــی از ســوی آقــای دکتــر رضوانــی فــر مدیریت محتــرم شــرکت ســرمایه گذاری 
البــرز، جنــاب آقــای دکتــر پیــام ســیفی بــه عنــوان مدیرعامــل و عضو هیــأت مدیــره شــرکت داروســازی تولیــددارو 
منصــوب گردیدنــد و طــی مراســمی بــا حضور مدیران شــرکت ســرمایه گذاری البــرز و شــرکت داروســازی تولیددارو 

از زحمــات و تالشــهای آقــای دکتــر افتخــاری مدیــر عامل پیشــین شــرکت داروســازی تولیــددارو قدردانی شــد.
ــم  ــن مراس ــرز در ای ــذاری الب ــرمایه گ ــرکت س ــل ش ــر عام ــر مدی ــی ف ــر رضوان ــای دکت ــاب آق  جن
جنــاب آقــای دکتــر پیــام ســیفی کــه بــه ســمت مدیــر عامــل جدیــد منصــوب 
گردیــده را مدیــری فعــال و پویــا و توانمنــد در صنعــت داروســازی خوانــده و 
اظهــار امیــدواری فرمودنــد کــه بــا تــالش و کوشــش مدیریــت جدیــد و ســایر 

مدیــران و همــکاران شــرکت شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر شــرکت 

داروســازی تولیــددارو باشــیم.

دوســال خدمــت ثمربخــش و مؤثــر جنــاب آقــای دکتــر افتخــاری بــا هیچ عمــل پاس داشــتی قابــل جبران 

نیســت . شــکی نیســت زحمــات و تالشــهای انســانهای شــریفی که ســالهای عمر خــود را بــرای خدمت 

بــه جامعــه ســپری کردنــد هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد و از خداونــد جــان آفریــن آرزوی ســالمتی و 

توفیــق را برایشــان مســئلت داریم. 

همچنیــن انتصــاب شایســته جنــاب آقــای دکتــر ســیفی باعــث مســرت و خشــنودی مدیــران 

ــت در  ــه ایشــان آرزوی موفقی ــت ب ــک و تهنی ــذا ضمــن تبری ــده ل ــان شــرکت گردی و کارکن

ــم.  ــت شــرکت داروســازی تولیــددارو را داری ــزرگ مدیری مســئولیت ب

تغییر و تحـول در 
شرکت دارو سازی 
تــولــید دارو
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گزارش چهاردهمین نمایشگاه 
کنگره پوست ایران

ــی  ــا حضــور 74 شــرکت داخل ــن نمایشــگاه ب ای
ــود  ــتاوردهای خ ــی دس ــت معرف ــی جه و خارج
ــا،  ــا آری ــتان دارو، ویت ــب، بهس ــه: پوراط از جمل
ــان،  ــارس حی ــارس دارو، پ ــان، پ ــان کی دارو درم

دکتــر عبیــدی، شــفایاب گســتر، ســینره، ایــران 
آونــد فــر )دکتــر ژیــال(، اکتوورکــو، Rexol و ... 

ــتند. حضــور داش
شــرکت داروســازی تولیــددارو در این نمایشــگاه 
ــاط  ــی از نق ــت. برخ ــمگیری داش ــور چش حض
ــازی  ــرکت داروس ــرای ش ــره ب ــن کنگ ــوت ای ق
تولیــددارو عبارتنــد از: برگــزاری جلســه بــا 
ــه  ــل غرف ــتان رازی در داخ ــئولین بیمارس مس
ــورین  ــرم س ــول ک ــی دو محص ــرکت، معرف ش
و کــرم ســرتاکول بــه بیــش از 1۰۰ نفــر از 

ــد از  ــوژی در بازدی ــوزه درماتول ــن ح متخصصی
ــه  ــددارو ، تهی ــازی تولی ــرکت داروس ــه ش غرف
بانــک اطالعاتــی از پزشــکان متخصــص پوســت  
ــه  ــراری و ارتبــاط مــداوم و امــکان ب جهــت برق

روز رســانی اطالعــات در مــورد محصــوالت 
ــرکت. ــد ش جدی

اغلــب پزشــکان در زمــان معرفــی محصــول 
ــن  ــدند ای ــی ش ــع م ــه مطل ــی ک ــورین زمان س
محصــول همــان  افلورنیتیــن مــی باشــد از 
ــران  ــی ای ــازار داروی ــه ب ــول ب ــن محص ورود ای
ــن دارو  ــتند ای ــالم داش ــد و اع ــتقبال نمودن اس
ــا داروی  ــن و تنه ــکی اولی ــهای پزش در رفرانس
توصیــه شــده جهــت درمــان موهــای زائــد 

ــد.  ــی باش ــا م ــورت خانمه ــه ص ناحی

ــال و  ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــد اســت ب امی
ــی  ــنهادات و حت ــرات، پیش ــدی از نظ ــره من به
ــه ارتقــای کیفیــت و کمیــت  ــادات در زمین انتق
تولیــددارو  داروســازی  شــرکت  محصــوالت 

ــیم. ــته باش ــزون داش ــالش روز اف ت
همکاران حاضر در غرفه:

ــای  ــاب آق ــی، جن ــدس ایمان ــای مهن ــاب آق جن
دکتــر شــیخ هــا

ســرکار خانــم دکتــر احمــدی ، ســرکارخانم 
ــر عطــاری و  ــم دکت ــراش، ســرکار خان ســنگ ت
ســرکار خانــم کاظمــی ســرکارخانم شــهریاری و 

ــم نجفــی  ســرکار خان

چهاردهمیــن نمایشــگاه کنگــره پوســت ایــران بــه منظــور 
معرفــي توانمنــدي هــا، دســتاوردها، محصــوالت و خدمــات 
دارویــي و ارتقــاي دانــش پزشــکان در حــوزه درماتولــوژی 
بــه همــت انجمــن پوســت ایــران بــه مــدت 3 روز از تاریــخ 
ــا حضــور  ــی 5 دیمــاه 93 در ســالن هتــل المپیــک ب 3 ال

4۰۰ نفــر از پزشــکان متخصــص پوســت برگــزار گردیــد.
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عملکــرد شــرکت داروســازی 
تولیــددارو در شــش ماهــه منتهی 
1393 مــاه  31شــهریور  بــه 

تاریخچه فعالیت شرکت:
شــرکت تولیــددارو یکــی از بزرگتریــن و قدیمــی تریــن کارخانجــات 
داروســازی ایــران مــی باشــد کــه در ســال 1335 تأســیس شــده و فعالیــت 
خــود را در زمینــه ســاخت فــرآورده هــای دارویــی و بهداشــتی آغــاز کــرده 
اســت. در ســال 1384 واحــد داروســازی تحــت عنــوان شــرکت داروســازی 
تولیــددارو )ســهامی خــاص( ادامــه فعالیــت داده و در ســال 1391 بعنــوان 
ــف ســی و نهمیــن شــرکت داروســازی در  شــرکت ســهامی عــام و در ردی
بــازار اولیــه فرابــورس مــورد پذیــرش و در تاریــخ 1392/۰6/31 بــرای اولیــن 
ــرار گرفتــه  ــه ق ــورس و اوراق بهــادار مــورد معامل ــار ســهام شــرکت، در ب ب
اســت. در حــال حاضــر حــدود 81 درصــد ســهام ایــن شــرکت متعلــق بــه 
شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری البــرز )ســهامی عــام( بــوده و ایــن شــرکت 

جــزء واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت مذکــور مــی باشــد.
سرمایه شرکت:

ــه  ــوده ک ــال ب ــون ری ــغ 1۰میلی ــیس مبل ــدو تاس ــرکت در ب ــرمایه ش س
ــان ــال در پای ــون ری ــغ 13۰,۰۰۰ میلی ــه مبل ــش ب ــه افزای ــی 5 مرحل ط

 مهر ماه 1393 افزایش یافته است.

ترازنامه: 

ترازنامه شرکت در تاریخ 1393/6/31 به شرح ذیل می باشد:

میلیون ریال

مقایســه ســود و زیــان  شــش ماهــه اول ســال 1393 بــا بودجــه و  دوره 

ــال مشــابه ســال 1392                                                 میلیــون ری

اهداف شرکت:

■ حفــظ و نگهــداری خطــوط تولیــد مطابــق اســتانداردهای صنعــت 

)GMP(داروســازی

■ ارتقاء کیفیت وکمیت تولید داروها

■ نوآوری وعرضه داروهای جدید جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان

■ حفظ سهم بازار و رشد آن

■ رسیدن به اهداف بودجه به لحاظ فروش، سود و کسب درآمد 

مجمــع  بررســی عملکــرد شــش ماهــه شــرکت در ســاعت 15:3۰ روز 
دوشــنبه 1393/۰8/26 جهــت بررســی صــورت هــای مالــی و عملکــرد 
شــرکت در شــش ماهــه منتهــی بــه 1393/۰6/31 در محــل ســاختمان 
شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری البــرز )ســهامی عــام( تشــکیل گردیــد. 
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر رضوانــی فــر مدیــر 
عامــل محتــرم شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری البــرز بــه همــراه مدیــران 
گــروه ســرمایه گــذاری البــرز و مدیــران شــرکت داروســازی تولیــددارو 
ــرم  ــل محت ــر عام ــر ســیفی مدی ــای دکت ــاب آق ــد، جن تشــکیل گردی
ــرکت را  ــه ش ــش ماه ــرد ش ــی عملک ــخنان جامع ــی س ــرکت ط ش

ــد. تشــریح نمودن

ـ  مدیر حسابرسی داخلی علیرضا قرا باغلو  شهابی/  کارشناس  ارشد حسابداری 
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 PIC/S براساس GMP قوانین
کنترل کیفیت )قسمت ششم(

 Pharmaceutical Inspection Co-operation مخفف واژه PIC/S
Scheme اســت. معنــای لغــوی آن در فارســی معــادل )برنامه 

مجمــع بازرســی صنعت داروســازی ( اســت.
 WHO اســاس  بــر  دنیــا  در  داروســازی   GMPقوانیــن
ــذا و دارو  ــازمان غ ــی(، FDA )س ــت جهان ــازمان بهداش )س
ایــاالت متحــده آمریــکا(، EU )اتحادیــه اروپــا( و PIC/S  و ... 
مــی باشــد، ســازمان غــذا و داروی ایــران ســعی دارد صنایــع 
ــگ  ــای PIC/S هماهن ــتاندارد ه ــا اس ــران را ب ــازی ای داروس
نمــوده و ایــران نیــز بــه عضویــت ایــن مجمــع بیــن المللــی 
ــا  ــان ب ــاط کاری آس ــل ارتب ــای آن مث ــا از مزای ــد ت درآی
ــد  ــره من ــه به ــع داروســازی کشــورهای توســعه یافت صنای

شــود.
ایــن قوانیــن در 9 فصــل مهــم گنجانــده شــده اســت کــه 
 Quality( در پنــج شــماره قبــل به فصــول مدیریــت کیفیــت

Management( و پرســنل )Personnel( پرداختــه شــد.

 در اینجــا قصــد داریــم بــه فصــل ششــم: کنتــرل کیفیــت 
بپردازیــم.

اصل:
■ کنتــرل کیفیــت درگیــر فعالیتهایــی مثــل 
ــش  ــخصات، آزمای ــن مش ــرداری، تعیی ــه ب نمون
کــردن و همچنیــن ســازمان دهــی، مستندســازی 
ــی کــه مطمئــن  و آزادســازی می باشــد فعالیتهای
ســازد کــه کلیــه آزمایشــهای الزم و مرتبــط 
ــتفاده و  ــرای اس ــاده ای ب ــچ م ــده و هی ــام ش انج
ــوند  ــروش آزاد نمی ش ــرای ف ــی ب ــچ محصول هی

ــند. ــول باش ــل قب ــا قاب ــت آنه ــر کیفی مگ
فعالیتهــای  بــه  محــدود  کیفیــت  کنتــرل   ■
آزمایشــگاهی نمی باشــد بلکــه بایــد در کلیــه 
ــول  ــت محص ــا کیفی ــط ب ــا مرتب تصمیم گیری ه

ــد. ــر باش درگی
■ اســتقالل کنتــرل کیفیــت از تولیــد جهــت 
ــد  ــت بای ــرل کیفی ــت بخــش کنت ــرد رضای عملک
یــک امــر اساســی تلقــی شــود )بــه فصــل 1 نــگاه 

ــد(. کنی
■ 6-1 هــر ســازنده )دارنــده جــواز بهــره بــرداری( 

بایــد دارای آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت باشــد.
■ واحــد کنتــرل کیفیــت بایــد از قســمتهای 
ــای  ــت فعالیته ــد و الزم اس ــتقل باش ــر مس دیگ
آزمایشــگاه QC تحــت اداره شــخصی واجــد 
ــا  ــک ی ــخصی ی ــد ش ــه باش ــا تجرب ــرایط و ب ش
ــرو او  ــار و قلم ــرل در اختی ــوار کنت ــد البرات چن

ــد. باش
■ منابــع کافــی )انســانی و مالــی( بایــد در اختیــار 
باشــد تــا کلیــه وظایــف QC بطــور موثــر و 

ــرد. ــق انجــام گی موث
■ 6-2 وظایــف اصلــی مدیــر کنتــرل کیفیــت در 

فصــل 2 خالصــه شــده اســت.
■ واحــد کنتــرل کیفیــت بعنــوان یــک مجموعــه 

وظایــف دیگــری نیــز دارد ایــن وظایــف شــامل:
تبییــن روشــهای آنالیــز معتبر شــده و انجــام آنها، 
ــواد  ــس از م ــای رفران ــداری نمونه ه ــظ و نگه حف
و محصــوالت، اطمینــان از صحــت برچســب زنــی 
ــش  ــان از پای ــواد و محصــوالت، اطمین ظــروف م
پایــداری محصــوالت، مشــارکت در تحقیــق و 

بررســی شــکایتها مرتبــط بــه 
کیفیــت محصــوالت و غیــره.

کلیات:
■ تمامــی ایــن فعالیتهــا بایــد 
ــی  ــق روشــهای کتب ــر طب ب
SOP انجــام و در صــورت 
ــود. ــابقه ش ــت و س ــزوم ثب ل

محصــول  ارزیابــی   3-6  ■
دربرگیرنــده  بایــد  نهایــی 
مرتبــط  فاکتورهــای  کلیــه 
شــامل شــرایط تولیــد، نتایــج 

تســتها و کنترلهــای حیــن تولیــد، مرور و بررســی 
ــته بندی(.  ــتندات بس ــاخت )و مس ــتندات س مس
انطبــاق بــا مشــخصات محصــول نهایــی و بررســی 

و کنتــرل بســته بندی نهایــی.
■ 6-4 در صــورت لــزوم، پرســنل QC بایــد 
بــرای  تولیــد  بخش هــای  بــه  دسترســی 
)جهــت  بررســی  و  تحقیــق  و  نمونه بــرداری 
و  بینابینــی  محصــول  اولیــه،  مــواد  کنتــرل 

باشــند. تمــام شــده( داشــته  محصــول 
آزمایشــگاه  دســتگاه های  و  ســاختمان   5-6  ■
ــی را  ــی و اختصاص ــات عموم ــد الزام ــرل بای کنت
بــرای کنتــرل کیفیــت همانطــور کــه در اصــل 3 

ــد. ــد دارا باش ــاره ش اش
دســتگاه های  و  ســاختمان  پرســنل   6-6  ■
موجــود در آزمایشــگاه ها بایــد مناســب امــور 
ــای  ــزان فعالیته ــت و می ــت طبیع ــه از جه محول

ــد. ــدی باش تولی
■ اســتفاده از آزمایشــگاه های بیــرون بایــد مطابــق 
ــراردادی  ــز ق ــل 7، آنالی ــدرج در فص ــول من اص
باشــد امــا ایــن موضــوع بایــد در ســوابق کنتــرل 

کیفیــت ذکــر شــود.

کنتــرل  آزمایشــگاه  خــوب  عملیــات 
ــتندات(: ــردن و مس ــتند ک ــت )مس کیفی

ــد اصــول  ■ 6-7 مستندســازی در آزمایشــگاه بای

ذکــر شــده در فصــل 4 را تبعیــت کنــد. قســمت 
ــرل  ــه کنت ــوط ب ــازی ها مرب ــن مستندس ــم ای مه
کیفیــت اســت و مــوارد زیــر بایــد بــه  آســانی در 
ــترس  ــود و در دس ــت موج ــرل کیفی ــد کنت واح

باشــد:
■ مشخصات:

• SOP  های نمونه برداری؛
• SOP هــای آنالیــز و ســوابق )شــامل صفحه های 

کاری آنالینیــکال و /یا دفاتر یادداشــت آزمایشــگاه(؛
• گزارش آنالیز و/یا گواهی های آنالیز؛

• نتایج پایش محیط های تولید؛
• سوابق معتبرسازی روشهای آنالیز؛

• روش و نتایــج کالیبراســیون دســتگاه ها و نگهــداری 
ــتگاه ها. دس

ــا  ــط ب ــت مرتب ــرل کیفی ــتندات کنت ■ 6-8 مس
بــچ رکــورد بایــد بــرای یــک ســال بعــد از تاریــخ 

ــچ نگهــداری شــود. انقضــاء ب
■ 6-9 بــرای بعضــی از اطالعــات و نتایــج بدســت 
ــان،  ــز، راندوم ــج تســتهای آنالی ــل نتای ــده )مث آم
توصیــه  پایش هــای محیــط  و...(  و  کنترل هــا 
می شــود کــه ســوابق تــا زمانــی نگهــداری شــوند 

کــه امــکان ارزیابــی رونــد را میســر ســازد.

واحد  تحقیقات
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ــه  ــی ک ــات و نتایج ــر اطالع ــالوه ب ■ 6-1۰ ع
ــد  ــکیل می دهن ــورد را تش ــچ رک ــمتی از ب قس
ســایر نتایــج خــام مثــل دفاتــر یادداشــت 
ــد  ــوابق بای ــا س Laboratory notebooks و / ی

در  به آســانی  و  شــده  نگهــداری 
دســترس باشــند.

آزمایشــگاه  خــوب  عملیــات 
ــرداری ــه ب ــت نمون ــرل کیفی کنت

■ 6-11 نمونــه بــرداری بایــد بــر 
 SOP تصویــب شــده و در SOP طبــق
ــر  ــر ذک ــوارد زی ــد م ــرداری بای نمونه ب

شــود:
■ روش نمونه برداری؛

■ وسیله الزم برای نمونه برداری؛
■ مقدار نمونه ای که باید برداشت شود؛

■ دســتورالعمل بــرای تقســیم بنــدی 
نمونــه برداشــت شــده؛

■ نوع و وضعیت ظرف نمونه؛
■ شماره ظرف نمونه برداری شده؛

ــرای  ــه احتیــاط بخصــوص ب ــت هــر گون ■ رعای
ــاک؛ ــتریل و خطرن ــواد اس ــرداری م نمونه ب

■ شــرایط نگهــداری بــرای نمونه هــای برداشــت 
؛ ه شد

ــداری  ــزکاری و نگه ــرای تمی ــتورالعمل ب ■ دس
وســایل نمونه بــرداری؛

رفرانس)نمونه هــای  نمونه هــای   12-6  ■
ــد  ــده( بای ــداری ش ــای نگه ــا نمونه ه ــع ی مرج
ــد. ــول باش ــا محص ــه ی ــاده اولی ــچ م ــده ب نماین

■ نمونه هــای دیگــر را مــی تــوان بمنظــور 
پایــش قســمتهای تحــت اســترس برداشــت 

ــه(. ــا پروس ــا انته ــدا ی ــل ابت )مث
دارای  بایــد  نمونه بــرداری  ظــروف   13-6  ■
برچســب باشــد ایــن برچســب باید نشــان دهنده 
نــام محتــوی، شــماره بــچ، تاریــخ نمونه بــرداری و 
ــرداری انجــام شــده  ــه نمونه ب ــی ک شــماره ظرف

اســت، باشــد.
■ 6-14 نمونه هــای مرجــع از هــر بــچ محصــول 
نهایــی بایــد تــا یــک ســال بعــد از تاریــخ انقضــاء 

ــوند. نگهداری ش
ــی  ــروف نهای ــد در ظ ــی بای ــوالت نهای ■ محص
ــه  ــرایط توصی ــوند و در ش ــداری ش ــود نگه خ

ــوند. ــارداری ش ــده انب ش
■ نمونه هــای مــواد اولیــه )غیــر از حاللها،گازهــا 
و آب( بایــد حداقــل دو ســال بعــد از آزادســازی 
محصــول اگــر پایــداری آنهــا اجــازه دهــد، 

ــوند. ــداری ش نگه
در  اگــر  توانــد  مــی  زمانــی  دوره  ایــن   ■
مشــخصات آن مــاده ذکــر شــده اســت کوتاه تــر 

ــد. باش
ــد  ــوالت بای ــواد محص ــع م ــای مرج ■ نمونه ه
بــه میــزان کافــی بــرای حداقــل یــک آزمایــش 

ــل باشــد. کام
آزمایش کردن و آنالیز

ــازی  ــر س ــد معتب ــز بای ــهای آنالی ■ 6-15 روش
شــده باشــند.

ــه  ــدرج در پروان ــش من ــهای آزمای ــه روش ■کلی

ورود بــازار بــر طبــق روشــهای تاییــد شــده بایــد 
انجــام شــوند.

■ 6-16 نتایــج بدســت آمــده از آزمایشــات بایــد 
ــا از موثــق بــودن آنهــا  ثبــت و کنتــرل شــوند ت

بــا یکدیگــر اطمینــان حاصــل شــود.
ــی  ــت بررس ــا دق ــد ب ــبات بای ــی محاس ■ تمام

ــود. ش
ــت  ــد ثب ــده بای ــام ش ــهای انج ■ 6-17 آزمایش
شــده و ســوابق بایــد شــامل اطالعــات زیــر 

ــد: باش
■ a( نــام مــاده بــا محصــول و در صــورت 

اقتضــاء شــکل دارویــی؛
■b( شــماره بــچ و در صــورت لــزوم ســازنده و/

یــا تامیــن کننــده ؛
■c( مرجــع مشــخصات مربوطــه )فارماکوپــه 
 Specification,HIS( مربوطه یــا روش داخل خانــه

ــش؛ ــهای آزمای In-house( و روش
ــام،  ــات خ ــامل اطالع ــها ش ــج آزمایش ■d( نتای
ــی  ــر گواه مشــاهدات و محاســبات، و مرجــع ه

ــرگ آنالیــز؛ ــا ب ی
■e( تاریخ آزمایش؛

■f( پــاراف یــا ابتــدای نــام شــخصی کــه 
اســت؛ داده  انجــام  را  آزمایــش 

■g( در صــورت اقتضــاء پــاراف یــا ابتــدای نــام 
ــبات را  ــش و محاس ــج آزمای ــه نتای ــخصی ک ش

ــت؛ ــرده اس ــذاری ک صحه گ
■h(  ذکــر صحیــح آزاد شــدن یــا رجکت شــدن 
)یــا تصمیــم دیگــر( و امضــای تاریــخ دار شــخص 

مســئول منتصــب شــده )مدیر آزمایشــگاه(؛
■6-18 کلیــه کنترل هــای حیــن تولیــد شــامل 
تســتهایی کــه در بخــش تولیــد توســط پرســنل 
تولیــد انجــام شــده اســت بایــد بــر طبــق 
تائیــد شــده کنتــرل  روشــهای 
کیفیــت انجــام شــود و نتایــج ثبــت 

ــوند. ــابقه ش و س
■6-19 توجــه خــاص بــه کیفیــت 
شیشــه ای  لــوازم  واکنشــگرها، 
ســنجی  حجــم  محلولهــای  و 
بالونهــای  یــا  ژوژه  )بالون هــای 
حجــم ســنجی(، بــه اســتانداردهای 
کشــت  محیط هــای  و  مرجــع 

ــود. ش
ســنجی  حجــم  محلولهــای   ■
اصــوالًَ  و  کشــت  محیط هــای  و 
تمــام محلولهــای واکنشــگرها و 
بــر  بایــد  آزمایــش  محلولهــای 
ــه  ــی تهی ــای کتب ــق SOP ه طب

شــوند.
ــرای  ــه ب ■6-2۰ واکنشــگرهای آزمایشــگاهی ک
ــا تاریــخ  مــدت طوالنــی تهیــه می شــوند بایــد ب
تهیــه و امضــای شــخص تهیــه کننــده آن 

ــوند. ــخص ش مش
■تاریــخ انقضــاء بهمــراه شــرایط نگهــداری 
و  ناپایــدار  واکنشــگرهای  بــرای  بخصــوص 
محیط هــای کشــت بایــد بــر روی برچســب 

آنهــا مشــخص شــود.
بایــد  محلولهــای حجمــی  بــرای  ضمنــاً   ■
آخریــن تاریــخ اســتاندارد کــردن و آخریــن 

فاکتــور مشــخص باشــد.
ــر  ــید ه ــخ رس ــزوم تاری ــورت ل ■ 6-21 در ص
مــاده کــه بــرای آنالیــز و آزمایــش مصــرف 
می شــود )مثــل واکنشــگرها، اســتانداردهای 
ــد. ــخص باش ــب مش ــد روی برچس ــع( بای مرج

انبــارداری  و  اســتفاده  دســتورالعملهای   ■
بایــد  مرجــع  اســتانداردهای  و  واکنشــگرها 

شــوند. پیــروی 
■ در برخــی مــوارد الزم اســت یــک تســت 
شناســایی و / یــا تســتهای دیگــر بــر روی 
واکنشــگرها بــه هنــگام رســید و قبل از اســتفاده 

ــود. ــام ش ــا انج آنه
■ 6-22 حیوانــات بایــد قبــل از اســتفاده بــرای 

آزمایــش مــواد و محصــوالت قرنطینــه شــوند.
■ ایــن حیوانــات بایــد در شــرایطی نگهــداری و 
کنتــرل شــوند کــه از مناســب بــودن آنهــا بــرای 

تســتهای مــورد نظــر اطمینــان باشــد.
ــل شناســایی باشــند  ــد قاب ــات بای ■ ایــن حیوان
ــخ و اســتفاده  و ســوابق کــه نشــان دهنــده تاری

آنهــا اســت موجــود باشــد.

         ادامه دارد...
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قابلیتهــا  ارزیابــی  بــا  ارگونومــی  دانــش 
و  )بیومکانیــک  انســان  محدودیتهــای  و 
آنتروپومتــری(، استرســهای کاری و محیطــی 
صنعتــی(،  روانشناســی  و  کار  )فیزیولــوژی 
نیروهــای اســتاتیک و دینامیــک روی بــدن 
انســان )بیومکانیــک(، احتیــاط )روانشناســی 
و  کار  )فیزیولــوژی  خســتگی  صنعتــی(، 
طراحــی  و  آمــوزش  صنعتــی(،  روانشناســی 
و  )آنتروپومتــری  ابزارهــا  و  کاری  ایســتگاه 
مهندســی(، ســر وکار دارد. بــر ایــن اســاس 
ارگونومــی از بســیاری از علــوم و مهندســی 

تشــکیل یافتــه اســت.
بنابــر ایــن ارگونومــی یــا مهندســی فاکتورهــای 
ــت  ــازمان در جه ــر س ــه طراحــی بهت انســانی ب
ــاه  ــزان رف ــوده و می ــک نم ــودن، کم ــره ور ب به
و ســازگاری انســانها بــا محیــط کار را بــه طــرز 
چشــمگیری افزایــش مــی دهــد. ارگونومــی بــه 
عنــوان رشــته ای از علــوم کــه بــا بدســت آوردن 
بهتریــن ارتبــاط میــان کارگــران و محیــط کاری 
آنهــا در ارتبــاط اســت، تعریــف مــی شــود. 
از کاربــرد آن متناســب و هماهنــگ  هــدف 
نمــودن درخواســتهای کار، محیــط و تکنولــوژی، 
بــا انســانها اســت و در کل، محیط هــای کاری را 
بــا انســانها از نظــر شــرایط شــیمیایی، فیزیکــی، 

ــره متناســب مــی ســازد. فرهنگــی و غی

ــوان در دو  ــی ت ــی را م ــداف ارگونوم اه
ــود: ــان نم ــی بی ــته کل دس

1- بهره وری و افزایش راندمان کار:
ایــن هــدف از طریــق افزایــش راحتــی اســتفاده 
ظرفیــت  گرفتــن  نظــر  در  بــا  کار  ابــزار  از 
انســان،کاهش خطاهــا و افزایــش تولیــد صــورت 

ــرد. ــی گی م
کار شــخص 
نیازهــا هــا                                 توانمنــدی 

2- افزایش ایمنی، بهداشــت و آســایش کارکنان:
ایمنــی،  افزایــش  طریــق  از  هــدف  ایــن 

ارتقــای کیفــی  افزایــش رضایــت شــغلی و 
ــع  ــرد. در واق ــی گی ــورت م ــی ص ــطح زندگ س
ــد. ــی باش ــی م ــانی و ارزش ــائل انس ــاء مس ارتق

شاخه های دانش ارگونومی
دانش ارگونومی را می توان به چند شاخه اصلی 

تقسیم نمود:
1- ارگونومی سخت افزار

2- ارگونومی محیطی
3- ارگونومی شناختی

4- ماکرو ارگونومی)ارگونومی کالن(
بــا توجــه بــه اهمیــت مســائل ارگونومیــک 
ــاخه  ــن ش ــرح اولی ــه ش ــته ب ــای نشس در کاره
پردازیــم: مــی  ارگونومــی  دانــش  اصلــی 

ارگونومی سخت افزار:
 ایــن شــاخه از ارگونومــی در طــول جنــگ 
ارکان  از  یکــی  و  شــد  شــروع  دوم  جهانــی 
ــاخه  ــن ش ــت. ای ــی اس ــم ارگونوم ــمی عل رس
خصوصیــات  مطالعــه  اش،  وظیفــه  عمدتــاً 
ایــن  و کاربــرد  انســان  ادراکــی  و  فیزیکــی 
نشــانگر،  وســایل  طراحــی  در  اطالعــات 
و  کار  ســطوح  صندلــی،  ابــزار،  کنتــرل، 
آرایــش فضاهــا و ایســتگاههای کاری اســت.

آنتروپومتری:
یکــی از علــوم زیــر شــاخه و کاربــردی در 
اســت.  آنتروپومتــری  بحــث  ارگونومــی، 
انســانی  علــوم  از  ای  شــاخه  آنتروپومتــری 
ــدن  ــدازه گیــری هــای ابعــاد ب ــا ان اســت کــه ب
ــی،  ــدرت بدن ــدن، ق ــکل ب ــوص ش ــان بخص انس
ــر و کار دارد. ــت کاری س ــدن و ظرفی ــم ب حج

ــکا  ــردان در آمری ــد م ــن ق ــال: میانگی بطــور مث
173/6 ســانتی متــر اســت. در حالــی کــه 
میانگیــن قــد مــردان ویتنامــی 152ســانتی متــر 
مــی باشــد. خودرویــی کــه بــرای مــردم آمریــکا 
طراحــی شــده، تنهــا برای1۰درصــد از مــردم 
ویتنــام متناســب خواهــد بــود. مگــر اینکــه ایــن 
ــا اســتفاده از صندلــی قابــل تنظیــم،  تفاوتهــا، ب
جبــران شــود. بــا در نظر گرفتــن تفاوتهــای افراد 
از نظــر ابعــاد بدنــی و اعمــال ابعــاد آنتروپومتری 
موقعیــت  طراحــی  و  وســایل  طراحــی  در 

ــر، بخــش مهمــی  ــتفاده کارب ــورد اس ــایل م وس
ــد. ــش ارگونومــی تحقــق مــی یاب از اهــداف دان

در  آنتروپومتــری،  از  اســتفاده  مهمتریــن 
طراحــی  بــرای  نیــاز  مــورد  ابعــاد  تعییــن 
ــی  ــت. در کل در طراح ــای کاری اس ــتگاه ه ایس
ــت  ــر گرف ــن را در نظ ــا میانگی ــوان تنه ــی ت نم
قابــل  طراحــی،  در  فاکتــور  مهمتریــن  و 
ــودن اســت. ایــن امــر در مــواردی کــه  تنظیــم ب
ایســتگاه هــای کاری در شــیفتهای کاری و بیــن 
کارگــران مشــترک مــی باشــد، ضــروری اســت.

ــادی  ــای زی ــری کاربرده ــرو پومت ــای آنت داده ه
در طراحــی اشــیا دارنــد. ولــی یکــی از مهمترین 
ــه  ــای کار ک ــی فضاه ــای آن در طراح کاربرده
ــی  ــد طراح ــاط )مانن ــای کار مح ــوالً فض معم
میــز و صندلــی( نامیــده مــی شــوند، مــی باشــد.

دیســک  از  جلوگیــری  بــرای  مناســب  صندلــی 
کمر)بــرای افــرادی کــه نشســته کارمــی کننــد(

ارگونومــی

مفهــوم و اهــداف ارگونومــی )ERGONOMICS( از دو 
 NOMIKS یــا NOME بــه معنــای کار و ERGO کلمــه
بــه معنــای قاعــده و قانــون ســاخته شــده اســت، کــه 
ــط  ــی رواب ــی و بررس ــش آگاه ــت از دان ــارت اس عب
ــوم  ــه ایســت از عل ــم آمیخت ــن عل ــا کار، ای انســان ب
ــی  ــادی، روانشناس ــی، اقتص ــکی، فن ــف پزش مختل

و..............

ـ  رئیس ایمنی و  بهداشت مهندس محمد قربانپور  /  مهندسی بهداشت حرفه ای 
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ــگیری از  ــرای پیش ــب ب ــی مناس ــرایط صندل ش
ــردرد: کم

1- ا ستاندارد باشد.
2- قابلیت تغییر ارتفاع را داشته باشد.

3- پشتی آن گودی کمر را پر کند.
4- پــا روی زمیــن بــه گونــه ای قــرار گیــرد کــه 

زاویــه بیــن تنــه و ران 9۰ درجــه باشــد.
5- از جــا پایــی هــا بــه گونــه ای اســتفاده شــود 

کــه پشــت پــا خــم شــود.

ویژگی های صندلی ارگونومیک:
1- ارتفــاع صندلــی بایــد قابــل تنظیم باشــد. ارتفاع 

صندلــی41 تــا 52 ســانتی متــر توصیه می شــود.
2- ســطح نشــیمنگاه صندلــی بایــد دارای طــول 
ــرای  ــر باشــد. ب ــا 48 ســانتی مت و عــرض 4۰ ت
ــه  ــر توصی ــن ت ــای په ــی ه ــاق صندل ــراد چ اف

مــی شــود. 
ــا 5 ســانتی  3- ضخامــت تشــک در حــدود 4 ت
متــر باشــد و رویــه آن از جنســی باشــدکه 
اصطالحــاً بتوانــد تنفــس کنــد و لبــه جلــو 
ــد.  ــرم باش ــی آن، ن ــه بیرون ــرد و لب ــی، گ صندل
ــل  ــی، حداق ــا تشــک صندل ــه پشــتی ب 4- زاوی

ــد. ــه باش ــا 11۰ درج 95 ت
ــل 32  ــد حداق ــی بای ــتی صندل ــرض پش 5- ع
تــا 36 ســانتی متــر باشــد. ارتفــاع پشــتی صندلــی 
ــا 82 ســانتی متــر توصیــه مــی  را نیــز بیــن 5۰ ت
ــرار  ــمت ق ــد در قس ــی بای ــتی صندل ــد. پش کنن
گرفتــن گــودی کمــر )ارتفــاع 15 تــا 2۰ ســانتی 
ــدب و در  ــوس مح ــک ق ــن( داری ی ــراز پایی مت
ــوس مقعــر باشــد  ــک ق قســمت پشــت دارای ی
و در قســمت بــاال جایــی بــرای اســتراحت ســر و 

ــد. ــته باش ــردن داش گ
ــا  ــتفاده در کار ب ــورد اس ــای م ــی ه 6- صندل
ــته  ــوده و دس ــته دار ب ــت دس ــر اس ــه بهت رایان
ــا ارتفــاع میــز کار مطابقــت داشــته باشــد.  آن ب
همچنیــن دارای 5 چــرخ بــوده و چرخــان باشــد. 
ــرای  ــه ب ــا 15 درج ــی 5 ت ــف صندل ــیب ک ش
ــب  ــه عق ــل ب ــو و 5 درجــه تمای ــه جل ــل ب تمای

ــازد. ــر س ــکان پذی را ام
 

بسیاری از کسانی که همه ی روز را پشت میز 

می نشینند و دچار درد پشت یا گردن می شوند.
مــی بایســت از صندلیهــای ارگونومیــک اســتفاده 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــرکات کشش ــرده و ح ک
دردهــای اســکلتی و عضالنــی را بــه صــورت 

ــد. ــام دهن ــاوب انج متن

خصوصیات صندلی مناسب برای کارمندان
و  ارتفــاع  دارای  بایــد  کارمنــدان  صندلــی 
وضعیــت مناســب بــا میــز کارشــان باشــد. الزم 
اســت نــوع وظایــف کارمنــد، مثــاًل کار بــا رایانــه 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــز در نظ نی
صندلــی اداری بایــد قابــل تنظیــم باشــد تــا هــر 
ــم  ــود تنظی ــی خ ــب راحت ــد آن را مناس کارمن
کنــد. هرکســی کــه بــه مــدت طوالنــی بــا رایانــه 
کار مــی کنــد بایــد در فواصــل منظــم بــه خــود 
اســتراحتی بدهــد تــا ماهیچــه هــا شــل شــوند و 

خســتگی چشــم تســکین یابــد.
ــل  ــول روز، مث ــراری در ط ــای تک ــام کاره انج
کار بــا صفحــه کلیــد رایانــه، مــی توانــد آســیب 
جســمانی ایجــاد کنــد. در بســیاری مــوارد، 
ــیب ناشــی از  ــد آس ــی توان ــت درســت م وضعی
ــری  ــا از آن جلوگی ــم ی ــراری را ک ــرکات تک ح

ــد.. نمای

مثال کاربردی 
بــرای پیشــگیری از بــروز CTD )ســندرم تونــل 
کارپــال( در مــچ دســت، هنــگام کار در وضعیــت 

نشســته چــه بایــد کــرد؟
ــه  ــد ک ــه ای باش ــد بگون ــطح کار بای ــاع س ارتف
فاصلــه مناســب بینایــی رعایــت گــردد. بهتریــن 
وضعیــت بــرای انجــام کار، هنگامــی اســت کــه 
دســتها در جلــوی بــدن و بازوهــا در طرفیــن و 
بــا زاویــه مناســب قــرار بگیرنــد. مــچ هــا نبایــد 
بــه جایــی تکیــه داده شــوند و نبایــد آنهــا را بــه 
بــاال و پاییــن، یــا اطــراف خــم کــرد. بهتــر اســت 
برآمدگــی انگشــتان )بندانگشــتان(، مــچ و بــاالی 

ــی(  ــک مســیر مســتقیم )خــط افق ســاعد در ی
واقــع شــوند. هنــگام کارکــردن، آرنــج بایســتی 
شــکل یــک زاویــه 9۰ درجــه در حالــت آویختــه 

از شــانه را داشــته باشــد.
 

:CTD عوامل موثر در ایجاد
1- حرکات تکراری

2- اعمال نیروی زیاد
ــود  ــدام، نب ــا ان ــدن ی ــوب ب ــت نامطل 3-  وضعی

ــن کار. ــتراحت حی ــا اس ــه ی وقف
ــه وجــود آمــدن درد در  چــه شــرایطی باعــث ب
ــال(  ــل کارپ ــندروم تون ــت )س ــچ دس ــه م ناحی

مــی شــود؟
ــم و  ــدد خ ــد تع ــراری: مانن ــرکات تک • ح
راســت شــدن ناحیــه کمــر، خــم و راســت شــدن 

ــج ــه آرن دســت در ناحی
ــرد:  ــتن ف ــت نشس ــا وضعی ــچر ی • پوس
ــدت  ــه م ــتن ب ــت نشس ــل ثاب ــی از قبی عوامل
ــودن وضعیــت نشســتن،  ــی و نامناســب ب طوالن
باعــث  صندلــی  بــودن  ناراحــت  همچنیــن 
ــی  ــا م ــت ه ــچ دس ــدن CTD در م ــود آم بوج

ــود. ش
• کمبــود اســتراحت و وقفــه در بیــن 
ــی  ــرده و طوالن ــل کارفش ــاعات کاری: مث س
ــدون در نظــر گرفتــن زمــان مناســبی  مــدت، ب

ــن کار. ــتراحت بی ــرای اس ب
از آنجــا کــه قابلیــت انجــام کار فیزیکــی بســتگی 
بــه انقبــاض عضالنــی دارد و ایــن انقباضــات در 
ــترس،  ــرژی در دس ــع ان ــش مناب ــورت کاه ص
ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی ــی شــوند، ب ــف م ضعی
بــرای  را  هایــی  زمــان  بایســتی  خســتگی، 
اســتراحت کارکنــان در نظــر گرفــت، چــرا کــه 
ــرد از  ــه ف ــتراحت اســت ک ــان اس در خــالل زم
ــران خســتگی  ــه جب ــادر ب ــک ق نظــر فیزیولوژی
هــای ناشــی از کار خواهــد بــود، هــر چــه 
ــی  ــراد در پســت خــود طوالن ــای کاری اف زمانه
ــز  ــاز نی ــورد نی ــتراحت م ــان اس ــد، زم ــر باش ت
ــن  ــورت تأمی ــود و در ص ــی ش ــر م ــی ت طوالن
ــتگی  ــی خس ــرات تجمع ــان، اث ــن زم ــدن ای نش
)ســورمنانژ( در فــرد رخ مــی دهــد و در طوالنــی 

ــی دارد. ــاز م ــدت او را از کار ب م

ادامه دارد...   

منبع : 
1( محمــد عبدلــی، مکانیــک بــدن و اصــول طراحــی 

ایســتگاه کارعصــر دانــش تهــران

ــچر در  ــی پوس ــای ارزیاب ــیوه ه ــه، ش ــا چوبین 2( علیرض
ــران ــاوری ته ــغلی - فن ــی ش ارگونوم
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برنامه ریزی تولید

اصــوالً برنامــه ریزی نخســتین قــدم بــرای مدیریت 
ــاب  ــای انتخ ــه معن ــزی ب ــه ری ــد. برنام ــی باش م
ــری  ــم گی ــری و تصمی ــدازه گی ــل ان ــداف قاب اه
ــه ایــن اهــداف  در خصــوص نحــوه دســت یابــی ب

اســت.
برنامــه ریــزی پیــش نیــاز اجــرا و کنترل می باشــد 
ــردد.  ــل گ ــوان کام ــی ت ــن دو نم ــدون ای و ب
ــدگاه  ــد را از دی ــزی تولی ــه ری ــوان برنام ــی ت م
متفــاوت بــه انــواع مختلفــی تقســیم بنــدی نمــود 
ولــی یکــی از کاربــردی تریــن و مرســوم تریــن این 
تقســیمات، تقســیم بنــدی بــر اســاس بــرد زمانــی 

برنامــه ریــزی مــی باشــد. 
پیــش از پرداختــن بــه این تقســیم بنــدی، توضیح 
ــه  ــر نام ــق ب ــود و اف ــوص پری ــری در خص مختص

ریــزی مفیــد بــه نظــر مــی رســد.
ــی برنامــه ریــزی، پریــود  کوچکتریــن و احــد زمان
نامیــده مــی شــود. فــرض بــر ایــن اســت کــه پریود 
قابــل شکســته شــدن بــه واحدهــای  کوچــک تــر 

نمــی باشــد.
بســته بــه نــوع صنعــت و هــدف از برنامــه ریــزی، 
واحــد زمانــی پریــود مــی تواند یــک شــیفت کاری، 

روز کاری، هفتــه و یــا حتــی مــاه باشــد.
مجموعــه پریودهــا کــه کل زمــان برنامــه ریــزی را 
تشــکیل مــی دهنــد؛ افــق برنامــه ریــزی نامیــده 
ــد،  ــز مــی توان ــزی نی ــق برنامــه ری مــی شــوند. اف

1 ماه،6 ماه، 12 ماه و ...  باشد.
ســه نــوع برنامــه ریــزی وجــود  دارد: بلنــد مــدت، 

میــان مــدت و کوتــاه مــدت

برنامه ریزی بلند مدت
هیــچ نــوع مرزبنــدی روشــنی کــه از نظــر زمانــی 
بتوانــد مابیــن ســه نــوع برنامه ریــزی ذکر شــده در 
فــوق، تمایــزی ایجــاد نمایــد، وجــود نــدارد. ولــی بر 
طبــق یــک قاعــده ســر انگشــتی مــی تــوان گفــت 

ــک  ــرای ی ــدت ب ــد م ــزی بلن ــه ری ــق برنام ــه اف ک
صنعــت، الاقــل بایســتی بــه انــدازه فاصلــه زمانــی 
مابیــن تصمیــم بــه تغییــر دادن تجهیــزات اصلــی 
تولیــد و اجــرای ایــن تصمیــم باشــد. طبعــاً ایــن 
مــدت، بــرای صنایــع مختلــف، متفــاوت می باشــد. 
لــذا افــق برنامــه ریــزی بلنــد مــدت مــی توانــد از 
یــک ســال تــا 5 ســال یــا حتــی 1۰ ســال نیــز بــه 

طــول بیانجامــد. 
در برنامــه ریــزی بلنــد مــدت مراحلــی وجــود دارند 

که عبــارت هســتند از:

1 – پیش بینی تجاری
هــر ســازمان، شــرکت و کارخانــه ای در یــک خــط 

خــاص صنعتــی  و تجــاری فعالیــت مــی کنــد.
ــک  ــرای ی ــری ب ــم گی ــن تصمی ــن و مهمتری اولی
ســازمان ایــن اســت کــه آیــا خــط کاری آن دارای 
آینــده روشــنی مــی باشــد؟ آیــا امــکان پیشــرفت و 
توســعه در ایــن خــط کاری وجــود دارد؟ آیا شــرایط 
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه و جهانــی 
در طــی چنــد ســال آینــده منجــر بــه بهتــر شــدن 
ــا  ــد ی ــد ش ــط کاری خواهن ــن خ ــرای ای ــع ب وض

برعکــس؟
ــد  ــواالت نیازمن ــن س ــه ای ــخگویی ب ــاً پاس طبع
ــادی،  ــی، اقتص ــیع سیاس ــات وس ــتن اطالع داش
اجتماعــی، فرهنگــی، جامعــه شناســی، جمعیــت 
شناســی و غیــره از وضیعــت آینده جامعــه و جهان 
ــن  ــه در ای ــری ک ــم گی ــی تصمی ــد. ول ــی باش م
مرحلــه اتخــاذ مــی گــردد مــی توانــد بــه شــدت 
ــر تاثیــر گــذار  روی مابقــی تصمیمــات کوچــک ت

باشــد.
ــتقیم  ــئولیتهای مس ــاری از مس ــی تج ــش بین پی

ــت. ــازمانی اس ــر س ــت ه ــن رده مدیری باالتری

2 – برنامه ریزی محصول و بازار 
ــازمان  ــی س ــط کاری کل ــه روی خ ــس از اینک پ
توافــق بــه عمــل آمــد نوبــت به تصمیــم گیــری در 
خصــوص انتخــاب نــوع محصول تولیــدی و بــازاری 
اســت کــه آن محصــوالت بایــد در آن ارائــه گردنــد.

ــت  ــازاری اس ــزی ب ــه ری ــر برنام ــم دیگ ــه مه نکت
کــه ایــن محصــوالت بایــد بــرای آن تولیــد شــوند 
چــرا کــه شــرایط فرهنگــی و نیازمندیهــای انســانها 
در مکانهــای مختلــف بــا هــم متفــاوت اســت لــذا 
ــا  ــی کــه در یــک نقطــه از یــک کشــور ی محصول
جهــان مــی توانــد مناســب باشــد در نقطــه دیگــر 

ممکــن اســت نامناســب بــه نظــر آیــد.

3 – برنامه ریزی تولید ادغامی)تجمیعی(
ــت  ــی از کمی ــد تخمین ــی بای ــه م ــن مرحل در ای
محصــوالت تولیــدی در افــق برنامــه ریــزی بلنــد 
ــی  ــل طوالن ــه دلی ــاً ب ــردد. طبع ــاد گ ــدت ایج م
ــز تنــوع  ــودن زمــان در برنامــه بلنــد مــدت و نی ب
ــوع  ــر ن ــرای ه ــه ب ــن ک ــکان ای ــوالت ام محص
محصــول و هــر نــوع مــدل از محصــول، تخمینــی 
ــد ســال  ــد فرضــاً در طــی چن از تعــدادی کــه بای
آینــده تولیــد گردنــد، کمتــر وجــود خواهد داشــت.

لــذا بــا انتخــاب یــک واحــد مشــترک مابیــن تمــام 
محصــوالت کــه بتوانــد تمامــی تولیــدات را در هــم 
ادغــام نمایــد، یــک برنامــه تولیــد ادغامــی ایجــاد 

مــی شــوند.
ــر،  ــرم، مت ــد کیلوگ ــی توان ــی م ــن واحــد ادغام ای
بشــکه، نفــر ســاعت، واحــد پــول و یــا حتــی یــک 

مــدل همگــن از یکــی از محصــوالت باشــد.
ــط  ــد توس ــی بای ــز م ــی نی ــد ادغام ــه تولی برنام
باالتریــن مدیریــت و بــا توجــه بــه ظرفیتهــای آتی 
تولیــد، سیاســتهای مدیریــت از ســهم بــازار قابــل 
ــره ایجــاد شــود. ــت وغی کســب، سیاســتهای دول

برنامــه ریــزی تولیــد بــه معنــای فرآینــد تصمیــم 
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــوص منابع ــری در خص گی
ــاز  ــه آنهــا نی ــد آینــده اش ب ــات تولی ــرای عملی ب
دارد، در حقیقــت مــی تــوان برنامــه ریــزی تولیــد 
را ایجــاد محــدوده و مــرز جهــت عملیــات تولیدی 

آینــده ســازمان تعبیــر نمــود.

مازیار لشگری زاده / کارشناس مترجمی زبان انگلیسی - واحد  برنامه ریزی
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4 ـ  برنامه ریزی نیازمندی به منابع
پــس از آنکــه برنامــه ادغامــی ارائــه گردیــد بایــد 
بررســی ابتدایــی و سرانگشــتی از میــزان منابــع 
ــام  ــرای آن انج ــرای اج ــزوم ب ــورد ل ــدی م تولی

گــردد.

کار  انســانی،  نیــروی  ســاعت  اینکــه  نظیــر 
ماشــین، چــه میــزان مــواد اولیــه و غیــره مــورد 
نیــاز خواهــد بــود تــا بتــوان نســبت بــه تامیــن 
ــات  ــزی اقدام ــه ری ــق برنام ــول اف ــا در ط آنه

ــود. ــزی نم ــه ری ــی را برنام مقتض

5- برنامه ریزی مالی
طبیعــی اســت کــه هرنــوع کار تولیــدی نیازمنــد 
ــع  مالــی  ــود. برنامــه ریــزی مناب پــول خواهــد ب
ــی در  ــه ادغام ــرای برنام ــت اج ــاز جه ــورد نی م

ــرد. ــه از کار انجــام مــی پذی ایــن مرحل

برنامه ریزی میان مدت
فاصلــه زمانــی مابیــن ســفارش مــواد اولیــه یــک 
محصــول یــا محصــوالت تــا زمانــی کــه محصول 
ــش  ــود را پی ــارج ش ــد خ ــط تولی ــی از خ نهای
زمــان تولیــد مــی نامنــد. حداکثــر پیــش زمــان 
هــای تولیــد محصــوالت مختلــف یــک کارخانــه، 
حــد اقــل زمــان الزم بــرای افــق برنامــه ریــزی 

میــا ن مــدت خواهــد بــود.
فرآینــد برنامــه ریــزی میــان مــدت شــامل 

ــد: ــی باش ــر م ــل زی مراح

1 ـ  مدیریت تقاضا
ــا شــرایط  متغیــر در کیفیــت و  ــه ب ــرای مقابل ب
ــدی دو راه  ــازمان تولی ــک س ــا، ی ــت تقاض کمی

ــرار دهــد: ــد ق ــی توان ــاوت را م متف
تقاضــا  نوســانات  مقابــل  در  تســلیم  الــف( 

عرضــه( )مدیریــت 
ــر تاثیرگــذاری روی الگــوی تقاضــا  ب( ســعی ب

ــه نفــع ســازمان )اداره کــردن تقاضــا( ب

)MPS( 2- زمان بندی اصلی تولید
ــد  ــه تولی ــک برنام ــت از ی ــارت اس )MPS( عب
ــوع  کــه نشــان مــی دهــد چــه مقــدار از هــر ن
محصــول نهایــی در چــه زمانــی بایســتی تولیــد 

شــود.
ــع  ــتی مناب ــزی سرانگش ــه ری 3- برنام

)RCCP( ــاز ــورد نی ــد م تولی
وظیفــه )RCCP( محاســبه ســر انگشــتی میــزان 
ــی باشــد.  ــاز جهــت اجــرای )MPS( م ــورد نی م
ــا  ــدنی ی ــد ش ــی توان ــت )RCCP ( م در حقیق

ــد. ــودن )MPS(رانشــان ده نشــدنی ب
)MRP( 4- برنامه ریزی نیازمندی به مواد

)MRP( جدولــی اســت زمــان بنــدی شــده، 
ــد  ــدی تولی ــان بن ــالم زم ــک از اق ــر ی ــرای ه ب
مــواد  نیازمنــدی  جــدول  چندیــن   )MPS(

)MRP( مــورد نیــاز خواهــد بــود.
ــدی  ــزی نیازمن ــه ری ــط برنام ــل توس ــوارد ذی م

ــردد: ــی گ ــن م ــواد تعیی م
الــف( مقــداری کــه از مــواد و قطعــات گوناگــون 
جهــت تولیــد اقــالم جــدول زمــان بنــدی اصلــی 

تولیــد )MPS( مــورد نیــاز  مــی باشــند.
ــواد و  ــه م ــاز ب ــی نی ــی زمان ــخ و مقطع ب(تاری

ــات. قطع
ج( تاریخ سفارش دهی مواد و قطعات.

برنامه ریزی کوتاه مدت 

ــزی بحــث شــده  ــوع برنامــه ری ــر خــالف دو ن ب
هیچگونــه قاعــده ای جهــت تعییــن افــق برنامــه 
ریــزی کوتــاه مــدت وجــود نــدارد. این نــوع برنامه 
ریــزی شــامل اولویــت بنــدی هــا )تعییــن و دســت 
یابــی بــه تاریــخ هــای تحویــل( و ظرفیتهاســت.

ــل  ــامل مراح ــدت ش ــاه م ــزی کوت ــه ری برنام
ــردد: ــی گ ــل م ذی

1( زمان بندی مونتاژ نهایی
2( برنامه ریزی وکنترل ورودی وخروجی

3( کنترل فعالیت تولید
4( برنامه ریزی وکنترل خرید

5( مدیریت پروژه
ــی را کــه در ایــن نوشــتار بــه اطــالع  مطالب
ــه ای  ــید، خالص ــرم رس ــدگان محت ــما خوانن ش
از شــروع فرآینــد برنامــه ریــزی در یــک شــرکت 
ــته  ــه توانس ــدوارم ک ــد. امی ــی باش ــدی م تولی
ــر  ــم و اث ــد مه ــن فرآین ــه ای از ای ــم گوش باش

ــم. ــو نمای ــش را بازگ بخ

پانویس :

MPS: Master production schedule
MRP: Material requirements planning
RCCP: Rough cut capacity planning

منبع: کتاب مقدمه ای بر بر نامه ریزی دکتراحمد ماکویی
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ایندوساپ®

• کاربردهای درمانی و مقدار مصرف دارو:
ــتروئیدی  ــر اس ــاب غی ــد الته ــای ض داروه
)NSAID( یکــی از پرکاربردتریــن داروهــای 
پزشــکی هســتند و ســه خاصیــت مهــم 
بــر  تــب  و  درد  ضــد  التهــاب،  کاهــش 
ــای  ــا در دوزه ــروه از داروه ــن گ ــد. ای دارن
بــاال اثــرات ضــد التهابــی دارنــد و از ایــن رو 
منحصــر بــه فــرد هســتند کــه غیــر مخــدر 
می باشــند و اعتیــادی ایجــاد نمی کننــد. 
در  )ایندومتاســین(  ایندوســاپ®  شــیاف 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــا ق ــن داروه ــته همی دس
ــاب  ــرل درد و الته ــراي کنت ــاپ® ب ایندوس
بیماري هــاي  در  شــدید  تــا  متوســط 
روماتیســمي، اســتئوآرتریت حــاد یــا مزمــن، 

التهاب هــاي  و درمــان  آرتریــت جوانــان 

مي شــود. مصــرف  روماتیســمي  غیــر 
ــا  ــک ب ــر دارو را پزش ــرف ه ــدار مص  • مق
ــاری  ــوع بیم ــار و ن ــرایط بیم ــه ش ــه ب توج
تعییــن مــی کنــد ولــی مقــدار مصــرف 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــول دارو ب معم
ــد  ــوان ض ــاالن بعن ــی در بزرگس دوز مصرف
روماتیســم، ضــد التهــاب، ضــد نقــرس و ضد 
ــه و حداکثــر چهــار  تــب: یــک شــیاف روزان

شــیاف در روز مصــرف شــود.
بعنــوان ضــد  دوز مصرفــی در کــودکان 
روماتیســم: 1/5 تــا 2/5 میلــی گــرم بــه ازای 
هــر کیلوگــرم وزن کــودک در روز )در صورت 
لــزوم متناســب بــا میــزان دوز مصرفــی 
ــردد( و  ــدا گ ــیاف ج ــبی از ش ــه مناس قطع
حداکثــر ســه شــیاف در روز مصــرف گــردد.

از  تائیدیــه  دارای  ایندوســاپ®  نکتــه:   *
FDA مــی باشــد و بــا تجویــز پزشــک قابــل 

ــت. ــرف اس مص

• عوارض جانبی:
هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی مطلوب، 
ــروز برخــی عــوارض  ممکــن اســت باعــث ب

ناخواســته نیــز شــود.
در صــورت بــروز عوارضــی چــون اختــالالت 
دســتگاه گــوارش، تهــوع، اســهال، گاهگاهــي 
ســردرد،  گوارشــي،  زخــم  و  خونریــزي 
ــي،   گیجــي، احســاس ســبکي ســر، بي خواب
افزایــش فشــار خــون، افزایــش قنــد خــون و 
تــاري دیــد بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد. 

• موارد احتیاط:
در صــورت ابتــال بــه حمــالت حــاد آســمی، 
ــه  ــیت ب ــوع حساس ــر ن ــت، ه ــر و رینی کهی

داروهــای ضــد درد غیــر اســتروئیدی، در 
ــال و  ــی فع ــم گوارش ــه دارای زخ صورتی ک
ــا  ــا ســابقه عــود مجــدد زخــم گوارشــی ی ی
دچــار خونریــزی یــا التهــاب رکتوم هســتید، 

ــد. ــع نمایی پزشــک را از مصــرف دارو مطل

• شرایط نگهداری دارو:
ــانتیگراد  ــه س ــر 3۰ درج ــای زی دارو در دم
ــود. ــت ش ــی محافظ ــداری و از یخ زدگ نگه

USPDI 2007 : منبع

نام ژنریک دارو:ایندومتاسین
شکل دارویی:شیاف رکتال)مقعدی(

طبقه بندی دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی
دوز دارو:50 و 100 میلی گرم

شرکت سازنده: شرکت داروسازی تولیددارو

شیرین صدر/کارشناس ارشد شیمی معدنی ـ واحد تحقیقات و فرموالسیون
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امــا شــواهد نشــان مــی دهــد ایــن 1۰ نکتــه کلیــدی بــه 
طــور منســجم اثــری مثبــت بــر شــادابی و مفیــد بــودن 
ــا  ــل ب ــراری تعام ــای برق ــه اول، راه ه ــراد دارد. 5 نکت اف
دنیــای بیــرون را در زندگــی روزمــره نشــان مــی دهــد. 5 
نکتــه دوم از درون مــا مــی آینــد و بــه رویکــرد و نگــرش 

مــا بــه زندگــی بســتگی دارنــد.

1. برای دیگران کاری انجام دهید
ــرای  ــی ب ــه ای اساس ــران نکت ــه دیگ ــردن ب ــه ک  توج
شــادی ماســت. کمــک بــه دیگــران نــه تنهــا بــرای آنهــا 
مفیــد و کار بزرگــی بــرای انجــام دادن اســت، بلکــه خــود 
ــنده  ــرد. بخش ــد ک ــالمت خواه ــاداب و س ــز ش ــا را نی م
ــه  ــراد ایجــاد و ب ــن اف ــری بی ــوی ت ــودن، ارتباطــات ق ب
ســاختن جامعــه شــادتر بــرای همــه کمــک مــی کنــد. 
در ایــن مــورد، مســاله تنهــا پــول نیســت بلکــه مــی توانــد 
بخشــیدن زمــان، ایــده و انــرژی هــم باشــد، بنابــر ایــن 
اگــر مــی خواهیــد حــس خوبــی نســبت بــه خــود داشــته 

باشــید، کارهــای خــوب انجــام دهیــد.
2. با مردم ارتباط داشته باشید

ــن ســهم را در شــادابی  ــم تری ــران، مه ــا دیگ ــاط ب  ارتب
ــر،  ــترده ت ــر و گس ــوی ت ــات ق ــا ارتباط ــراد ب دارد. اف
ــری  ــی ت ــر هســتند و عمــر طوالن ــر و ســالم ت شــاداب ت
دارنــد. ارتباطــات نزدیــک بــا خانــواده و دوســتان باعــث 
ــا ارزش  ــس ب ــود و ح ــی ش ــت م ــق و حمای ــاد عش ایج
بــودن را در مــا افزایــش مــی دهــد. شــبکه هــای گســترده 
تــر اجتماعــی بــه آدمــی حــس تعلــق مــی دهــد، بنابراین 
ایجــاد  و  روابطمــان  تقویــت  راه  برداشــتن در  قــدم 
ــرای شــاداب بــودن ضــروری اســت. ارتباطــات جدیــد ب

3. مراقب خود باشید
ــودن  ــال ب ــد. فع ــل ان ــم متص ــه ه ــا ب ــدن م ــن و ب  ذه
ــالمت  ــودن و س ــوب ب ــرای خ ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ب
ــد  ــم خواه ــر ه ــاداب ت ــا را ش ــد اســت، م جســمی مفی
ــد و  ــی بخش ــود م ــمان را بهب ــودن حس ــال ب ــرد. فع ک
ــد .  ــی بخش ــا را از افســردگی رهای ــد م ــی توان ــی م حت
نیــازی نیســت الزامــاً در مســابقات دوی ماراتــن شــرکت 
کنیــم، بلکــه کارهــای بســیاری وجــود دارد کــه مــی توانیم 
ــودن انجــام دهیــم. همچنیــن مــی توانیــم  ــرای فعــال ب ب
ــه  ــاوری فاصل ــی از فن ــودن کم ــوب ب ــت خ ــرای تقوی ب
بگیریــم و بیــرون برویــم. البتــه یادمــان نــرود حتمــا بــه 

ــم. ــی هــم اســتراحت کنی ــدر کاف ق

4. به دنیای اطراف توجه کنید
ــی  ــی خیل ــه زندگ ــد ک ــرده ای ــس ک ــال ح ــه ح ــا ب  ت
بیشــتر از اینهاســت؟ بایــد گفــت خبرهــای خوبــی 
ــت.  ــل ماس ــت در مقاب ــار درس ــن اخب ــود دارد و ای وج
کافــی اســت لحظــه ای درنــگ کنیــم و خــوب بنگریــم. 
ــه  ــبت ب ــیم و نس ــتر بیندیش ــم بیش ــاد بگیری ــه ی اینک
اطــراف آگاه باشــیم، بــرای خــوب بــودن در عرصــه هــای 
ــود، مثــل پیــاده روی  زندگــی معجــزه آفریــن خواهــد ب
ــن  ــا. ای ــا ارتباطــات م ــا ســرکار، روش غــذا خــوردن ی ت
کار باعــث مــی شــود بــا احساســاتمان همســاز و همســو 
شــویم و مانــع از غصــه خوردنمــان نســبت بــه گذشــته 

ــده اســت. و آین
5. به آموختن چیزهای تازه ادامه دهید

ــر  ــودن تاثی ــوب ب ــر خ ــات ب ــیاری جه ــن از بس آموخت
ــای  ــده ه ــرض ای ــا را در مع ــری، م ــت دارد. یادگی مثب
نــو قــرار مــی دهــد و کمــک مــی کنــد همــواره کنجــکاو و 
بــودن  ر، حــس موفــق  یــن کا ا باشــیم.  درگیــر 
مــا مــی دهــد و باعــث تقویــت اعتمــاد بــه نفــس  بــه 
و فعــال بــودن مــا خواهــد شــد. راه هــای زیــادی 
بــرای یادگرفتــن چیزهــای جدیــد وجــود دارد البتــه 
نــه فقــط از طریــق تاییــد دســتورالعمل هــای رســمی. مــا 
مــی توانیــم مهــارت هایمــان را بــا دوســتان بــه اشــتراک 
ــاد بگیریــم کــه  بگذاریــم، عضــو یــک باشــگاه شــویم، ی
آواز بخوانیــم، ورزش جدیــدی را پــی بگیریــم و بســیاری 

ــر. ــای دیگ کاره
6. برای انتظاراتتان هدف داشته باشید 

بــرای شــاداب بــودن الزم اســت حــس خوبــی نســبت بــه 
آینــده داشــته باشــیم. همــه مــا بــرای بــا انگیــزه بــودن 
ــدر  ــد آنق ــداف بای ــن اه ــتیم و ای ــدف هس ــد ه نیازمن
ــه  ــا را ب ــه م ــن اینک ــه در عی ــز باشــند ک ــش برانگی چال
ــز باشــند. اگــر  ــل دســتیابی نی ــد، قاب هیجــان مــی آورن
تــالش کنیــم کاری غیرممکــن انجــام دهیــم، بــی دلیــل 
اســترس زایــی کــرده ایــم، امــا اگــر اهــداف بلندپروازانــه و 
در عیــن حــال معقولــی را برگزینیــم، هــم بــه زندگــی مــان 
ــا  ــه آنه ــت ب ــس رضای ــم ح ــم و ه ــیده ای ــت بخش جه

ــم داشــت. خواهی
7. راه هایی برای برگشت به عقب پیدا کنید

 همــه مــا اوقاتی از اســترس، شکســت و غــم را در زندگی 
هایمــان تجربــه کــرده ایــم، امــا اینکــه چگونــه بــه آنهــا 
ــوب  ــزایی در خ ــر بس ــم تاثی ــی دهی ــان م ــش نش واکن
ــم  ــاب کنی ــم انتخ ــی توانی ــب نم ــا دارد. اغل ــتن م زیس
چــه بــر ســر مــا مــی آیــد، امــا مــی توانیــم نگرشــمان 

را نســبت بــه آنچــه اتفــاق افتــاده اســت، انتخــاب کنیــم. 
ایــن کار در عمــل همیشــه آســان نیســت، امــا یکــی از 
ــر  ــای اخی ــا از پژوهــش ه ــه ه ــن یافت هیجــان انگیزتری
نشــان مــی دهــد فعــال بــودن، ماننــد بســیاری دیگــر از 

مهــارت هــای زندگــی، قابــل آموختــن اســت.
۸. رویکرد مثبتی اتخاذ کنید

احساســات مثبــت مثــل شــادی، تشــکر، قناعــت، الهــام 
و غــرور  تنهــا در همــان زمــان عالــی نیســتند. پژوهــش 
ــن احساســات  ــه منظــم ای ــد تجرب ــی ده ــر نشــان م اخی
یــک نمــودار مارپیــچ صعــودی را ایجــاد و کمــک مــی کند 
ــد  ــر چن ــن ه ــازیم، بنابرای ــان را بس ــورد نیازم ــع م مناب
ــاره فــراز و نشــیب هــای زندگــی واقــع  نیــاز داریــم درب
گــرا باشــیم، امــا ایــن احساســات کمــک خواهنــد کــرد 
ــز  ــوب آن تمرک ــاد خ ــر ابع ــم ب ــرایط، بتوانی ــر ش در ه
کنیــم )دیــدن نیمــه پــر لیــوان بــه جــای نیمــه خالــی(.

9. از آنچه هستید راضی باشید
 هیــچ کــس کامــل نیســت امــا اغلــب اوقات مــا باطــن زندگی 
خــود را بــا ظاهــر زندگی دیگران مقایســه مــی کنیــم. زندگی 
کــردن بــا معایــب مــان  آنچــه نیســتیم بــه جــای آنچــه 
ــر  ــخت ت ــیار س ــان بس ــاد بودنم ــرای ش ــم کار را ب داری
ــه  ــم خــود را هــر آنگون ــاد بگیری خواهــد کــرد. اینکــه ی
ــه  ــت اوضــاع آنطــور ک ــر وق ــم و ه ــه هســتیم بپذیری ک
ــاز هــم  ــان نیســت، ب ــق مرادم ــر وف ــم ب ــا مــی خواهی م
ــا  ــذت م ــی شــود ل ــث م ــان باشــیم، باع ــا خــود مهرب ب
ــد. ــش یاب ــودن افزای ــودن و خــوب ب ــال ب از زندگــی، فع

10. بخشی از یک مجموعه بزرگ تر باشید
افــرادی کــه معنــی و هــدف در زندگــی دارنــد، شــاداب 
تــر و منظــم ترنــد و بهــره بیشــتری از کاری کــه انجــام 
ــی  ــراد، اســترس، ناراحت ــن اف ــد. ای ــد مــی برن مــی دهن
و افســردگی کمتــری را متحمــل مــی شــوند، امــا 
کجــا مــی توانیــم ایــن معنــی و هــدف را پیــدا کنیــم؟ 
شــاید ایمــان در ایــن مــورد کمــک کنــد، پــدر یــا مــادر 
بودنمــان و یــا کاری خــاص کــه تفاوتمــان را نشــان دهــد  
ایــن پاســخ هــا بــرای هــر یــک از مــا متفــاوت اســت، امــا 
ــودن  ــد: متصــل ب همــه آنهــا در یــک چیــز مشــترک ان

بــه چیــزی عظیــم تــر از خودمــان.

www.aftabir.com :منبع

ــرای  ــدی ب ــه کلی 1۰ نکت
یــک زندگــی شــاداب تر

ایــن 10 نکتــه کلیــدی بــرای داشــتن زندگــی شــاداب تــر 

ــای ــوزه ه ــا در ح ــش ه ــن پژوه ــرور آخری ــا م ب

 روان شناســی و رشــته هــای مربــوط بــه آن به دســت 

آمــده اســت. راه و روش هــر فــرد بــرای رســیدن بــه 

ــت... ــادابی متفاوت اس ش
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ــي او از صدمــات و پیشــگیري از  ــوان حفاظــت انســان و کارآی ایمنــي بعن
ــدن انســان تعریــف مي شــود. اولیــن تــالش انســان در جهــت  صدمــه دی
ــي Pliny و  ــخ طبیع ــاب تاری ــش در کت ــال پی ــي 2۰۰۰ س ــود ایمن بهب
Elder آمــده اســت. بعنــوان مثــال در ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه بــراي 
جلوگیــري از استنشــاق مــواد ســمي  کارگــران باید از ماســک هــاي حفاظتي 
اســتفاده نماینــد و از اولیــن وســایل ایمنــي المــپ هــاي ایمنــي معــادن را 
مــي تــوان نــام بــرد. هــدف از اجــراي مقــررات ایمنــي و دســتورالعمل هــاي 
مربوطــه، امــکان بوجــود آمــدن محیــط ســالم اســت بنحــوي کــه کارگــران 
بــدون دغدغــه خاطــر و بــدون تــرس از خطــرات صنعــت بــکار خــود ادامــه 

دهنــد. 

رامو نظریان/ کارشناس ارشد شیمی آلی - واحد تحقیقات و فرموالسیون

ــه  ــوم ک ــده نامعل ــرس از آین ــب ت ــن ترتی بدی
زائیــده و معلــول حــوادث و ســوانح در محیــط 
کار مــي باشــد در جامعــه صنعتــي مــا رخــت 

بــر خواهــد بســت. 
ایمنــی محیــط کار از مهمتریــن شــرایط اولیــه 
ــول  ــت اص ــت. رعای ــط کار اس ــه محی ورود ب
ایمنــی و حفاظتــی از اساســی تریــن ارکان 
ــت در  ــن جه ــت. در ای ــی اس ــای صنعت کاره
تمامــی مکانهــای صنعتــی ســعی بــر آن 
ــرایط  ــت ش ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــده ت ش
ــد و  خطــر ســاز را در محیــط کار از بیــن ببرن
از طــرف دیگــر وســایل اســتحفاظی شــخصی 
ماننــد لبــاس کار، کاله ایمنــی، عینــک ایمنی، 
ــایل  ــی و وس ــتکش ایمن ــی، دس ــش ایمن کف
ــد  ــغلی بای ــر ش ــا ه ــب ب ــوص و مناس مخص

ــرد. ــرار گی ــترس ق ــه و در دس تهی
ــا  ــگام کار در کارگاههــای صنعتــی و کار  ب هن
ــزار صنعتــی، رعایــت نــکات  ماشــین آالت و اب
ــی  ــول عقل ــغل، از اص ــه ش ــوط ب ــی مرب ایمن

اســت.
عــدم رعایــت نــکات ایمنــی، بطــور غیــر 
مســتقیم عامــل ایجــاد حادثــه اســت. هرچنــد 
ممکــن اســت عوامــل دیگــری بعنــوان عوامــل 
مســتقیم محســوب شــوند و در ایجــاد حادثــه 

ــر باشــند. موث
مهمتریــن عوامــل موثــر در ایجــاد حادثــه 

ــت: ــر اس ــرح زی بش
ــا محیــط کار و طــرز کار  1-  عــدم آشــنایی ب

ماشــین االت     
2- جابجائی نادرست وسایل و ابزار سنگین 

3-  سقوط اشیاء
4- استفاده نادرست از ابزار کار و وسایل
5- روی هم انباشتن وسایل در کارگاه 

6- عدم بکار گیری وسایل حفاظتی
7- شتاب و عجله در انجام کار

گذشــته از اینهــا، عوامــل دیگــری نیــز هســتند 
ــن اســت  ــود ممک ــای خ ــک در ج ــر ی ــه ه ک
حــوادث ناگــواری را بــرای افــراد ایجــاد کننــد. 
ــن  ــی از ای ــوادث ناش ــری از ح ــرای جلوگی ب
عوامــل مــی تــوان بــا اتخــاذ روشــهای صحیــح 
و مناســب و رعایــت اصــول حفاظتــی و ایجــاد 
ــط کار  ــن محی ــب و جــدی گرفت نظــم و ترتی
ــل توجــه ای حــوادث را تقلیــل  ــدازه قاب ــه ان ب

داد.
ــه  ــری از حادث ــرای جلوگی ــد ب ــه بای ــی ک نکات

ــوند: ــت ش رعای
لباس کار:

ــاس کار مناســب  ــد از لب ــگام کار بای ــف( هن ال
اســتفاده شــود، لبــاس کار بایــد ســالم و بــدون 
پارگــی باشــد چــرا که ممکن اســت قســمت های 
پــاره لبــاس بــه ماشــینی کــه در حــال حرکــت 
و دوران اســت گیــر کــرده و خطراتــی بوجــود آید.

ب( از بســتن دســتمال گــردن، شــال، کــروات، 
ســاعت، انگشــتر و غیــره بایــد خــوداری شــود 
زیــرا ممکــن اســت در اثــر یــک بــی احتیاطــی 

منجــر بــه بــروز حادثــه شــود.  
پ( بهتــر اســت از لبــاس کاری اســتفاده شــود 
ــای آن  ــه ه ــام دکم ــوده و تم ــره ب ــه یکس ک

بســته باشــد.
 ت( لبــاس کار نبایــد گشــاد باشــد مخصوصــاً 

قســمتهای ســر آســتین و دامــن آن؛ روپــوش 
کار نبایــد بــه میزانــی تنــگ باشــد کــه اعضــای 

بــدن هنــگام کار بــا اشــکال مواجــه شــوند.   
ث( آســتین هــا را نبایــد بــه طــرف بــاال 

برگردانــد و یــا لولــه کــرد. 
ــه وســایل و  ــی ب ــی اعتنائ خطــرات ناشــی از ب

نــکات ایمنــی:
مهمترین وسایل ایمنی عبارتند از:

الــف( کاله ایمنــی: اســتفاده از کاله ایمنی برای 
ــری از خطــرات  ــوی ســر و جلوگی حفاظــت م
ــاً  ــرک مخصوص ــایل متح ــا وس ــاس آن ب تم
بــرای افــرادی کــه مــوی سرشــان بلنــد اســت 
ضــروری اســت. همچنیــن در کارگاههائــی کــه 
ــر  ــیاء دیگ ــه و اش ــا لول ــر ب ــورد س ــر برخ خط
وجــود دارد اســتفاده از کاله ایمنــی الزم و 

ــت. ــروری اس ض
ــایلی  ــا وس ــگام کار ب ــی: هن ــک ایمن ب( عین
ــش  ــکاری، چک ــنباده، جوش ــنگ س ــد س مانن
کاری بــا قلــم روی فلــزات و ... بــرای محافظــت 
مخصــوص  هــای  عینــک  از  بایــد  چشــم 
ــی،  ــام خارج ــا از ورود اجس ــرد ت ــتفاده ک اس
تابــش نورهــای زیــان آوربــه چشــم جلوگیــری 

ــد.  ــه عمــل آی ب
پ( کفــش ایمنــی: بایــد هنــگام کار از کفــش هــای 
بــدون بنــد اســتفاده کــرد تــا از خطــرات 
ــا مانــدن بنــد کفــش جلوگیــری شــود  زیــر پ
ــای  ــزار و کااله ــل اب ــد حم ــواردی مانن و در م
ســنگین الزم اســت از کفــش و پوتیــن هــای 
ایمنــی اســتفاده شــود تــا ســقوط اشــیاء باعــث 

مجــروح شــدن نشــود.

اصول ایمني در 
محـیط کارگاه



15

جهــت دســتیابي بــه صنعتــي منضبــط و 
کارگاهــي تمیــز بــا کارگــران بهــره ور و کاهــش 
ریخــت و پــاش راهکارهــاي زیــر توصیــه 

مي شــود:
1. عالمــت گــذاري و نوشــتن مشــخصات مــواد 
ــا و  ــي ه ــل قوط ــه در داخ ــي ک ــا قطعات و ی
ــوع آنهــا مشــخص  ــا بشــکه هــا هســتند و ن ی

نیســت.
2. لــوازم ضــروري از لــوازم غیــر ضــروري 
تفکیــک شــده و وســائل غیــر ضــروري از 

محیــط کار دور نگــه داشــته شــوند.

ــتفاده  ــورد اس ــزات م ــین آالت و تجهی 3. ماش
و کــف ســالنها و راهروهــا بعــد از هــر شــیفت 

تمیــز شــوند.
4. اقــالم پــر مصــرف در نزدیکــي محــل 

شــوند. داده  قــرار  مصــرف 
5. بــراي نظافــت و بهداشــت شــخصي کارگران 

بایــد یــک برنامــه مــدون وجود داشــته باشــد.

رنگ و کاربرد آن در صنعت:
طبــق اســتاندارد ANSI هــر رنــگ داراي 
ــي  ــوارد خاص ــوده و در م ــژه اي ب ــرد وی کارب

ــي رود.  ــکار م ب
قرمــز: رنــگ قرمــز عالمــت توقــف )کلیدهــاي 
ــگیري و  ــزات پیش ــراري( و تجهی ــف اضط توق
مبــارزه بــا حریــق ماننــد جعبــه هــاي هشــدار 
دهنــده، ســطلهاي شــن و ... را نشــان مــي دهد.

نارنجــي: ایــن رنــگ بــراي نشــان دادن 
خطــر بــکار مــي رود. مثــاًل بــراي نشــان دادن 
ــد  قســمتهاي متحــرک ماشــین کــه مــي توان
ایجــاد لــه شــدگي، بریدگــي و ... بکنــد و نیــز 
ــن  ــا ای ــاظ ماشــین برداشــته شــود ب ــر حف اگ

ــد. ــي دهن ــگ نشــان م رن
ــه،  ــاي تخلی ــان دادن راهه ــراي نش ــبز: ب س
نجــات، پســتهاي کمکهــاي اولیــه، اجــازه عبور 
وســایل نقلیــه و بطــور کلــي معــرف تاسیســات 
حفاظتــي اســت. رنگ ســبز یعنــي رنــگ ایمني.

آبــي: از آنجاییکــه آبــي رنــگ اصلــي هشــدار 
دادن مــي باشــد بــراي نشــان دادن خطــر بــکار 
مــي رود. کاربــرد آن شــامل برچســب زدن 

ــري از  ــه منظــور جلوگی ــراي هشــدار دادن ب ب
ــه  ــي ک ــین های ــادن ماش ــه راه افت ــروع و ب ش
تحــت تعمیــر بــوده و کارگــر در آنهــا مشــغول 

بــکار مــي باشــد.
زرشــکي )ارغوانــي(: بــراي مشــخص کردن 
خطــر تابــش اشــعه هایــي نظیــر ایکــس، آلفــا، 
ــن  ــي رود. ای ــکار م ــون و ... ب ــا، پروت ــا، گام بت
رنــگ بــه همــراه پــره هــاي شکســته شــده در 
ــا و  ــان دادن اتاقه ــراي نش ــه زرد ب ــک زمین ی
محلهایــي اســت کــه در آنجــا مــواد رادیواکتیــو 

ــا جابجــا مي شــود.  ــره ی ذخی

ــرات  ــاط، مخاط ــان دادن احتی ــراي نش زرد: ب
فیزیکــي نظیــر برخــورد، ســر خــوردن، افتــادن 

و مانــدن بیــن چیــزي بــکار مــي رود.                                                                                            
ــت و  ــاي رف ــراي راهروه ــفید: ب ــیاه و س س
ــي رود.                  ــکار م ــي ب ــت یاب ــوط جه ــد و خط آم
ســیاه و زرد: بــراي نشــان دادن مســیر 
ــکار  ــراک ب ــل لیفت ــه مث حرکــت وســایل نقلی

مــي رود. 
ــرد رنــگ در صنعــت نشــان  * مهمتریــن کارب

دادن هویــت لولــه هــا اســت.

آموزش ایمني:
آمــوزش در راســتاي اهــداف بهداشــت حرفه اي 
از اهمیــت بســیار باالیــي برخــوردار اســت چــرا 
کــه آمــوزش صحیــح، ســطح آگاهــي افــراد را 
ــي و بهداشــت را  ــگ ایمن ــرده و فرهن ــر ب باالت
در بیــن کارگــران بــاز مي کنــد. طبیعــي اســت 
کــه کارگــر هــر چــه قــدر نســبت بــه ایمنــي 
و مســایل مربــوط بــه آن آگاه تــر باشــد کمتــر 
ــر ایمــن مــی شــود و  ــه اعمــال غی مرتکــب ب
ــام آن  ــز از انج ــر را نی ــراد دیگ ــن اف همچنی

ــد. ــرف مي کن منص

ابزار:
ــل در  ــل حم ــي قاب ــزار برق ــتي و اب ــزار دس اب
ــا  ــد، ام ــه شــما کمــک مي کن ــا ب انجــام کاره
ــر  ــما خط ــراي ش ــد ب ــي توان ــزار م ــن اب همی
ــه  ــوب، ب ــي خ ــات ایمن ــد. اقدام ــن باش آفری
شــما ایــن اجــازه را خواهنــد داد تــا مخاطــرات 

ــل  ــه حداق ــرات را ب ــرده و خط ــرل ک را کنت
ــاند. برس

مطالــب ذیــل بــه شــما نشــان خواهــد داد کــه 
چگونــه مخاطــرات اســتفاده از ابــزار را کنتــرل 
کنیــد تــا خودتــان و آنهایــي را کــه در اطــراف 
مســایل  و  صدمــه  از  مي کننــد  کار  شــما 

ــد. بهداشــتي محافظــت نمایی
انتخــاب درســت: ایمنــي ابــزار زمانــي 
ــتي و  ــزار دس ــما اب ــه ش ــود ک ــروع مي ش ش
برقــي کارتــان را بطــور صحیــح انتخــاب کنیــد.

کیفیــت: بهتریــن ابــزاري را کــه مــي توانیــد 

تهیــه کنیــد، انتخــاب نماییــد. ابــزار ارزان 
قیمــت کــه از جنــس نامرغوب ســاخته شــده اند 
شکســته و باعــث خــراب شــدن کاریکــه انجــام 
مــي دهیــد شــده و ایجــاد صدمــه بــه خودتــان 

یــا همکارانتــان خواهــد شــد.
ایمنــي: بــه تمهیــدات ایمنــي کــه در ســاخت 
ابــزار بــکار رفتــه انــد توجــه نماییــد. ایــن مورد 
شــامل توجــه بــه ســویچ هــاي ایمنــي، حفاظ، 
قطعــات تیــز و گردنــده، محافــظ هــاي دســت، 

عایــق هــاي پوششــي و غیــره مــي باشــد.
ــاختار  ــا س ــوب ب ــیله خ ــک وس ــب: ی تناس
مناســب ماننــد یــک جســم محکــم در دســت 
ــا،  ــواره چاقوه ــود. هم ــاس مي ش ــما احس ش
پیــچ گوشــتي هــا، انبردســت هــا، قیچــي هــا 
و ابــزار برقــي مــورد نیازتــان را از بیــن انواعــي 
انتخــاب کنیــد کــه بــر طبــق اصــول ارگونومي 
ــن  ــد ای )مهندســي انســاني( طراحــي شــده ان
ــه  ــد ک ــده ان ــاخته ش ــوري س ــزار ط ــل اب قبی
ــف  ــتان  و ک ــه انگش ــاري ب ــه فش ــچ گون هی
دســت شــما نیــاورده، خمیدگــي و پیــچ وتــاب 
نداشــته و خــوب در دســتهاي شــما جــا بگیرد. 
کارایــي: ابــزار مطمئــن، بــراي انجــام وظایــف 
ویــژه طراحــي شــده انــد، ایــن ابــزار مي تواننــد 
کار شــما را آســانتر کــرده و از خســتگي شــما 

ــري نمایند. جلوگی
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ــازی  ــا ب ــیدی ی ــزان اس ــخیص می ــرای تش  ب
 PH بــودن مــواد، شــیمی دان هــا از مقیــاس
 PH:7 ــا ــاده ب ــک م ــد ی ــی کنن ــتفاده م اس
ــا   ــاده ب ــک م ــازی. ی ــه ب ــه اســیدی اســت ن ن
ــدد  ــک ع ــت. هری ــیدی اس ــیار اس PH: 1بس
ــر در  ــر تغیی ــر 1۰ براب ــاس براب ــر در مقی تغیی
قــدرت اســید یــا بــاز اســت. مثــالً یــک محلول 
ــک  ــر از ی ــیدی ت ــر اس ــا PH: 5 ، 1۰ براب ب
محلــول بــا PH: 6 اســت. نوشــابه هــای 
آمونیــاک و  بــوده   PH: دارای5-6  گازدار 

ــظ  ــه حف ــادر ب ــدن انســان ق PH: 11 دارد. ب
PH مناســب بــرای بافــت هــا و مایعــات خــود 
ــن 7/3  ــت بی ــه دق ــاًل PH خــون ب اســت. مث
و7/4 حفــظ مــی شــود. ســلول هــا در جــداره 
ی معــده اســید هیدروکلریــک ترشــح کــرده و 
 PH ــده دارای ــط مع ــود محی ــی ش ــث م باع
بیــن 1 و 2 باشــد کــه بــرای هضــم غــذا 
روده ی  فضــای  برعکــس  اســت.  مناســب 

ــازی اســت.  ــه شــدت ب کوچــک ب
شــرکت هــا از مفهــوم  PHبــرای فــروش 
ــوش و  ــد ج ــرم ض ــت، ک ــرم دس ــامپو، ک ش
دیگــر محصــوالت اســتفاده مــی کننــد. مثــاًل 
 PH یــک داروی پوســتی ادعــا مــی کنــد کــه
پوســت را در حــد 5/5 حفــظ مــی کنــد، ایــن 
یعنــی ســطح پوســت در شــرایط عــادی کمــی 
ــم  ــر مه ــا ب ــی ه ــیدی اســت. بیشــتر آگه اس
بــودن ایــن عامــل تاکیــد مــی کننــد  پوســت 
انســان بــه خوبــی از خــود مراقبــت مــی کند و 
احتیاجــی بــه نگرانــی راجــع بــه PH  پوســت 

نیســت.
ضد اسیدها  

ــودن را  ــیدی ب ــزان اس ــه می ــوادی ک ــه م  ب
کنتــرل مــی کننــد ضــد اســید مــی گوینــد. 
در بخــش قبــل آموختیــم کــه محلــول هــای 

ــن  ــر چنی ــد اگ ــر از 7 دارن ــیدی PH کمت اس
ــود  ــه ش ــید مواج ــد اس ــک ض ــا ی ــی ب محلول
ممکــن اســت PH بــه 7 یــا باالتــر بســته بــه 
میــزان مصــرف برســد. آمریکایــی هــا حــدود 
ــیدهای  ــد اس ــرف ض ــال ص ــارد در س 1 میلی
ــح  ــا ترش ــده ب ــم مع ــد  زخ ــی کنن OTC م
ــود  ــی ش ــر م ــده بدت ــداره ی مع ــید از ج اس
امــا اســید هیدروکلریــک یــک مــاده طبیعــی 
ــذا  ــم غ ــد هض ــاز در فرآین ــورد نی ــد م و مفی
بــوده و بــه جــز شــرایط خــاص نبایــد خنثــی 
ــراد دارای  ــی از اف ــده کم ــع مع ــود. در واق ش
اســید کافــی نبــوده و بایــد مقــداری از آن را از 
طریــق دهــان بخورنــد. ســوء هاضمــه و تــرش 
کــردن شــرایط ناخوشــایندی اســت که بــا درد 
ــاد،  ســوزش آور در قفســه ی ســینه، ایجــاد ب
ــر چــه  ــت تهــوع همــراه اســت. اگ آروغ و حال
ــوط  ــه معــده مرب ــاد مشــکل ب ــه احتمــال زی ب
ــد  ــر خواه ــی تاثی ــید ب ــد اس ــود و ض ــی ش م
ــد  ــا ض ــی ب ــود درمان ــوع خ ــن موض ــود. ای ب
ــده  ــث ش ــرده و باع ــاک ک ــیدها را خطرن اس
ــد.  ــوع کن ــا را ممن ــن دارو ه ــغ ای FDA تبلی
ــاور  ــا ب ــد م ــت دارن ــدگان دوس ــی دهن آگه
ــی  ــده غذای ــک وع ــس از ی ــر پ ــه اگ ــم ک کنی
ســنگین احســاس ســنگینی مــی کنیــم بایــد 
یــک ضــد اســید بخوریــم امــا FDA دریافتــه 
ــن  ــازار در ای ــی در ب ــچ محصول ــه هی اســت ک
شــرایط موثــر نیســت بنابر ایــن خــوردن غذای 
ســنگین دلیلــی بــرای اســتفاده از ضــد اســید 
ــک  ــت. ی ــده نیس ــری از گاز مع ــرای جلوگی ب
ضــد اســید خانگــی جــوش شــیرین اســت این 
مــاده وقتــی در آب  بــا یــک مــاده ی اســیدی 
ترکیــب مــی شــود بالفاصلــه اســید را خنثــی 
ــن  ــای گاز دی اکســید کرب ــاب ه ــرده و حب ک
ایجــاد مــی کنــد. اســتفاده ی متنــاوب از 

جــوش شــیرین بــه عنــوان ضــد اســید معــده 
تــا حــدودی بــی خطــر اســت امــا تکــرار بیــش 
ــرا  ــود زی ــی ش ــع م ــدت من ــه ش ــد آن ب از ح
ــدار  موجــب تکــرار ترشــح اســید بیــش از مق
ــش از  ــتفاده ی بی ــود. اس ــی ش ــاز م ــورد نی م
حــد از جــوش شــیرین احتمــال اعتیــاد بــه آن 
را ایجــاد مــی کنــد. بیمــاران قلبــی وکلیــوی 
بــا رژیــم کــم ســدیم نبایــد از جــوش شــیرین 
ــات کلســیم موجــود در  ــد. کربن اســتفاده کنن
برخــی محصــوالت تجــاری ضــد اســید موجب 
ترشــح بیــش از حــد اســید معــده مــی شــود. 
اســتفاده بنــدرت از کربنــات کلســیم بــی خطر 
اســت. امــا اســتفاده ی روزانــه آن غیــر عــادی 
بــوده و مشــکالتی مثــل یبوســت ایجــاد مــی کند. 
در یکــی از تبلیغــات اخیــر بــرای یکــی از ضــد 
ــع  ــوان منب ــه عن ــتفاده از آن ب ــا اس ــید ه اس
کلســیم بــرای نوجوانــان پیشــنهاد شــده بــود 
در حالــی کــه دریافــت کلســیم کافــی بــا یــک 
رژیــم مناســب از میــوه هــا وســبزیجات میســر 
مــی شــود. اســتفاده از ضــد اســید بــه عنــوان 
ــر  ــازی غی ــر ب ــل اث ــه دلی ــیم ب ــع کلس منب

ــا اشــتباه اســت.  ــن داروه ــادی ای ع

داروها و مواد شیمیایی بـدون 
)PH آگاهی از( OTC نسـخه

حتــی اگــر هیــچ چیــز راجــع بــه شــیمی ندانیــم ایــن موضــوع را 
مــی دانیــم کــه برخــی از مــواد اســیدی و برخــی از مــواد بــازی 
ــری  ــیدی ، باط ــده ی اس ــه مع ــع ب ــا راج ــه ی م ــتند . هم هس
اســیدی ، اســید کربنیــک، خــاک اســیدی ویــا مــواد بــازی مثــل 

صابــون، آب قلیایــی و آمونیــاک شــنیده ایــم .

شهرام احمدی آذر/ کارشناس ارشد شیمی کاربردی ـ رئیس تولید
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منیزیــم،  آلومینیــوم،  مصــرف   : اخطــار 
هیدروکســید مــازاد توســط بیمــاران دارای 
ــرا  ــت زی ــوع اس ــن ممن ــوی مزم ــکل کلی مش
اســتفاده از ضــد اســیدها تعــادل اســید و بــاز را 

ــد.  ــی زن ــم م ــه ه ب
محصــوالت ضــد اســید کــه در آن هــا کلمه ی 
آب گاز دار اســتفاده شــده بســیار رایــج اســت. 
ــدیم و  ــات س ــوالً بیکربن ــا معم ــن داروه در ای
ــتفاده  ــیتریک اس ــید س ــل اس ــید مث ــک اس ی
ــا آب ترکیــب مــی شــوند  شــده کــه وقتــی ب
ــا  ــن داروه ــی از ای ــد برخ ــی کن ــد گاز م تولی
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــپرین هس دارای آس
باعــث ســوزش معــده مــی شــوند زیــرا 
آســپرین محــرک معده اســت و اســتفاده از آن 
بــرای کمــک بــه هضــم غــذا نامعقــول اســت. 
هیدروکســید آلومینیــوم یــک ضد اســید ارزان 
اســت کــه موجــب تولیــد مجــدد اســید شــده 
و توســط بیمــاران بــا رژیــم کــم ســدیم قابــل 
اســتفاده اســت امــا باعــث یبوســت مــی شــود بــه 
ــا هیدروکســید منیزیــم  همیــن دلیــل آن را ب
ــز  ــن نی ــک ملی ــه ی ــد ک ــی کنن ــب م ترکی
هســتند. ایــن ترکیــب موفــق باعــث ســاخت 
محصــوالت متعــدد و مــورد تائیــد شــده اســت.

علــی رقــم همــه ی ایــن مــوارد اگــر بتوانیــد 
کنیــد  تحمــل  را  دارو  ایــن  بــد  ی  مــزه 
ــن  ــم بهتری ــوم ـ منیزی ــید آلومینی هیدروکس

ــت. ــید اس ــد اس ض
ــتفاده از  ــرای اس ــه FDA ب ــور خالص ــه ط ب
ضــد اســید هــا توصیــه هــای زیــر را ارائــه مــی 

دهنــد:

ــه  ــش از دو هفت ــیدی را بی ــد اس ــچ ض 1- هی
ــه پزشــک. ــه توصی ــر ب ــد مگ اســتفاده نکنی

2- بــرای اســتفاده کوتــاه مــدت بــی کربنــات 
ســدیم و کلســیم مفیــد اســت امــا بــرای 
ــید  ــه هیدروکس ــد ب ــی بای ــتفاده ی طوالن اس

آلومینیــوم ـ منیزیــم روی آورد.
ــم ســدیم  ــی ک ــم غذای ــاران دارای رژی 3- بیم
بایــد روی برچســب دارو بــه محتویــات ســدیم 

دقــت کننــد. 
4- داروهــای مایــع وسوسپانســیون از قــرص هــا 
ــتری را  ــطح بیش ــات س ــرا مایع ــد زی موثرترن
ــر از  ــر بیشــتری دارد. اگ ــدرت اث پوشــانده و ق

ــد.  ــد آن را بجوی ــی کنی ــرص اســتفاده م ق
از  بهتــر  5- حــذف علــت ســوء هاضمــه 

اســت. آن  عــوارض  پوشــاندن 
ــه  ــده ب ــه ی مشــکالت مع 6- در صــورت ادام

پزشــک مراجعــه کنیــد. 
برخــی ضــد اســیدها دارای مــواد ســایمتیکون 

هســتند کــه نوعــی برنــده ی گاز اســت.
سوء مصرف 

ــات را خــورد.  ــب تبلیغ ــی فری ــه راحت ــد ب نبای
ــاد  ــیدها اعتی ــد اس ــد ض ــش از ح ــرف بی مص
ــن  ــرا ای ــاک اســت زی ــن خطرن آور اســت و ای
داروهــا تعــادل اســید و بــاز را بــه هــم زده و در 
افــراد مســتعد باعــث ســنگ کلیــه مــی شــود. 

برخــی ضــد اســیدها، یبوســت آور هســتند.
عوارض معکوس  

آلومینیــوم  هیدروکســید  اســیدهای  ضــد 
باعــث یبوســت شــده و جــوش شــیرین باعــث 
ــع  ــود در صــورت من ــی ش ــید م بازگشــت اس
مصــرف ســدیم از جــوش شــیرین نبایــد 
ــدت ضــد  ــی م ــرد. مصــرف طوالن اســتفاده ک
ــه  ــدن را ب ــازی ب ــادل اســیدی و ب اســیدها تع

ــد. ــی زن ــم م ه
واکنش های دارویی 

ضــد اســیدها بــه دو طریــق بــا داروهــای دیگــر 
ــی  ــاد م ــل ایج ــوند و تداخ ــی ش ــب م ترکی
ــا تاثیــر روی  ــا تغییــر هضــم غــذا و ب کننــد. ب
دفــع، کلیــه ضــد اســیدهای آلومینیوم،کلســیم 
ــم، بســیاری از داروهــای نســخه ای را  و منیزی
جــذب کــرده ویــا بــا آنــان ترکیــب مــی شــوند و 
ــن  ــان مــی شــوند. در ای ــر گــذاری آن ــع اث مان
ــای  ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــوان ب ــی ت ــان م می
تتراســاکلین و داروهای دیژیتال، ایندومتاســین 
ــای  ــرای داروه ــرد. ب ــاره ک ــن اش و کلرپرومازی
دیگــر مثــل کوئینیدیــن اســتفاده از ضــد 
ــرد. پیــش  ــاال مــی ب اســید غلظــت خــون را ب
از اســتفاده داروهــای نســخه ای و ضد اســیدها 
بــه طــور همزمــان بــا پزشــک مشــورت کنیــد. 

ــا  ــن داروه ــرف ای ــن مص ــه بی ــاد فاصل ایج
ــد  ــون ض ــد چ ــی ده ــش م ــر را کاه خط
اســیدها دســتگاه گــوارش را بــازی مــی کننــد 
ــش دار را  ــای پوش ــرص ه ــدن ق ــل ش و ح

ــد. ــی کنن ــریع م تس
H2 متوقف کننده های

ــث  ــه باع ــش از اینک ــده پی ــید مع ــف اس توق
ــی از  ــرد گروه ــزم عملک ــود مکانی ــوزش ش س
 H2 ــای ــده ه ــف کنن ــام متوق ــه ن ــا ب داروه

ــت. اس
چهــار دارو از ایــن نــوع بــدون نســخه فروختــه 
 H2 مــی شــود، چــون گیرنــده ی هیســتامین
باعــث تعدیــل ترشــح اســید معــده مــی شــود. 
منتقــدان ایــن روش معتقدنــد کــه مقــدار 
ــذار نیســت  ــر گ ــن دارو تاثی مجــاز مصــرف ای
و نیــاز بــه مصــرف دارو پیــش از ســوزش 
ــه ی  ــف در نتیج ــای مختل ــخ ه ــده و پاس مع
ــن  ــن دارو نگــران کننــده اســت. ای مصــرف ای
ــرد  ــرف ک ــیار مص ــت بس ــا دق ــد ب دارو را بای
ــن  ــدگان ای ــود. تولیدکنن ــوع درد آگاه ب و از ن
داروهــا مصــرف کننــدگان را بــه شــدت ملــزم 
کــرده کــه قبــل از مصــرف توضیحــات آن را به 
ــزی  ــای تجوی ــروه داروه ــد. در گ ــت بخوانن دق
انــواع قدیمــی تــر ایــن دارو توســط داروهایــی 
پریواســید  و  پریلوســک،  نگزیــم،  مثــل 
ــوپرازول(   ــرازول، النس ــرازول، امپ )اس امپ

ــد.  ــن شــده ان جایگزی
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آرام بخشهای طبیعی

ــزي دارد  ــه چی ــاج ب ــه آدم احتی ــت ک ــي هس ــان های زم

کــه آرامــش را بــه او برگردانــد. بعضــي هــا ورزش هــاي 

مالیــم مثــل یــوگا انجــام مــي دهنــد. بعضــي هــا قــرص هاي 

شــیمیایي مــي خورنــد و بعضــي دیگــر از طبیعــت بــراي 

گرفتــن آرامــش اســتفاده مــي کننــد.

مهناز صمدی/کارشناس روابط عمومی - رئیس روابط عمومی

 از زمــان هــاي قدیــم، حضــور در طبیعــت، مثــاًل 
ــا  ــا، ی ــي شــدن دســت ه ــي و خاک ــراي باغبان ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــبوي گیاه ــواي خوش ــس ه تنف
ــده،  ــناخته ش ــش ش ــش بخ ــاي آرام ــت ه فعالی
خــواص آرامــش بخــش گیاهــان و خوراکــي هــا 
ــراي کاهــش اســترس و اضطــراب هــم خیلــي  ب
وقــت اســت کــه کشــف شــدند کــه بــراي رفــع 
ــت  ــادوي طبیع ــوان از ج ــی ت ــا م ــترس ه اس

ــرد. اســتفاده ک

سنبل الطیب
ــب  ــنبل الطی ــاه س از گی
عنــوان  بــه  قدیــم  از 
ــراي  ــش و ب ــش بخ آرام
ــي شــود قســمت  ــتفاده م ــي اس ــي خواب ــع ب رف
اصلــي مــورد اســتفاده ایــن گیــاه ریشــه هــاي آن 
ــوي خاصــي دارد. جــدا از مصــارف  ــه ب اســت ک
ــردن و  ــه ک ــا ل ــه ب ــب ک ــنبل الطی ــنتي س س
جوشــاندن 5 گــرم از ریشــه آن انجــام مــي شــود، 
ــز در  ــاه نی ــن گی ــاي ای ــه ه ــا از ریش ــن روزه ای
ــول  ــرص، کپس ــکل ق ــه ش ــازي ب ــع داروس صنای
ــرف آن را  ــه مص ــود ک ــي ش ــتفاده م ــره اس و قط
ــاره  راحــت تــر مــي کنــد. چیــزي کــه بایــد درب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه کنی ــب توج ــنبل الطی س
ــرد.  ــرف ک ــي آن را مص ــدت طوالن ــه م ــد ب نبای
بعــد از دو، ســه هفتــه مصــرف، بــراي یــک یــا دو 

ــم. ــع کنی ــد قط ــرف آن را بای ــه مص هفت

رزماري
ــرگ هــاي معطــر  ــم از ب از قدی
ــه صــورت دم کــرده  رزمــاري ب
بــه جــاي یــک آرامــش بخــش 
ــد.  ــي ش ــتفاده  م ــي اس طبیع
ــن  ــرم از ای ــت 5 گ ــي اس کاف

ــوان آب  ــک لی ــد در ی ــد و بع ــاه را خــرد کنی گی
ــرار  ــار ق ــه روي بخ ــد و 2۰ دقیق ــوش بریزی ج
بدهیــد. بعــد از صــاف کــردن، دمنــوش رزمــاري 
آمــاده اســت. البتــه فــرآورده هایــي بــا شــکل هــاي 
ــه  ــود ک ــي ش ــد م ــاه تولی ــن گی ــف از ای مختل

ــد. ــي کن ــر م ــاده ت مصــرف آن را س

گل ساعتي
گل  گیــاه  هــاي  گل 
ــن  ــي از ای ــاعتي بخش س
بــه  کــه  اســت  گیــاه 
عنــوان آرامــش بخــش از آن اســتفاده مــي شــود 
ــوان آرامــش بخــش  ــه عن ــم ب ــاه از قدی ــن گی ای
ــوان  ــي ت ــت. م ــوده اس ــروف ب ــواب آور مع و خ
فــرآورده هــاي مختلــف ایــن گیــاه را تهیــه کــرد 
یــا بــه روش ســنتي، 7-5 گــرم از گل هــاي 
ــتفاده  ــرده اس ــورت دم ک ــه ص ــک آن را ب خش
ــن  ــاعتي ای ــه گل س ــع ب ــم راج ــه مه ــرد. نکت ک
اســت کــه فــرآورده هــاي ایــن گیــاه هــم نبایــد 
بــه طــور طوالنــي و ممتــد اســتفاده شــود چــون 

ــد. ــاد کن ــتگي ایج ــد وابس ــي توان م

بادرنجبویه
خانــواده  از  بادرنجبویــه 
نعنــاع هاســت کــه شــباهت 
ــا  ــاع دارد ام ــه نعن ــادي ب زی
بــرگ هایــش نــازک تــر و بــوي بهتــري از نعنــاع 
دارد. ایــن گیــاه خــواص زیــادي دارد بــه عنــوان 
مثــال ضدویــروس، ضدآلزایمــر، ضد نفــخ و درد و 
اسپاســم اســت، امــا یکــي دیگــر از ویژگــي هایش 
آرامــش بخشــي و رفــع کننــده بــي خوابي اســت. 
ــران  ــاه در ای ــن گی ــي ای ــرآورده صنعت ــوز ف هن
ــرم از  ــوان روي 5 گ ــي ت ــي م ــده ول ــد نش تولی

بــرگ آن یــک لیــوان آب جــوش ریخــت و بعــد 
ــراي دم کشــیدنش آن را  ــه انتظــار ب از 15 دقیق

نوشــید.

اسطوخودوس
ــم از  ــطوخودوس ه اس
خانــواده نعنــاع هاســت 
و از بــوي آن در صنایــع 
ــن  ــود. ای ــي ش ــتفاده م ــي اس ــازي خیل عطرس
ــا  ــي از آن ه ــه یک ــادي دارد ک ــاه خــواص زی گی

ــي اســت. ــع بدخواب آرامــش بخشــي و رف

علف چاي
گیــاه  تریــن  قــوي 
ــت  ــردگي اس ضدافس
بــا  ارتباطــي  کــه 
ــي  گیــاه چــاي معمول
نــدارد، امــا بــه خاطــر 
ایــن کــه علــف هــرز مــزارع چــاي اســت بــه ایــن 
ــتر  ــاه بیش ــن گی ــت. ای ــده اس ــروف ش ــم مع اس
ــه  ــي ب ــع داروی ــه در صنای ــت ک ــال اس از ده س
صــورت قطــره بــه نــام هایپیــران در حــال تولیــد 
اســت. داروهــاي مشــابه آن هــم در سرتاســر دنیــا 
ــد  ــازي تولی ــه داروس ــد کارخان ــتر از ص در بیش
مــي شــود و پرمصــرف تریــن داروي گیاهــي در 
ــد.  ــي آی ــاب م ــه حس ــان ب ــر جه ــال اخی ده س
اثــرات مهمــي کــه قطــره هایپیــران مــي گــذارد: 
ضــد اضطــراب و دلهــره، رفــع بــد خوابــي، ضــد 
رخــوت و سســتي، مســکن درد و ضــد میگــرن 

ــت. اس
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بیماری های ناشی 
از آب آلـــوده 

ــه  ــته ب ــی  بس ــای صنعت ــود در فاضالبه ــیمیایی موج ــواد ش م
نــوع کارخانه هــا و محصــول تولیــدی آنهــا، ترکیبــات شــیمیایی 
ــا از  ــت. ام ــاوت اس ــی متف ــابهای صنعت ــا در پس ــد آنه و درص
مهمتریــن ایــن ترکیبــات می توان بــه آرســنیک، ســرب، کادمیم و 
جیــوه اشــاره کــرد. ایــن مــواد از طریق پســاب کارخانجــات تهیه 
کاغــذ، پالســتیک، مــواد دفــع آفــات نباتــی، اســتخراج معــادن 

ــود. ــط زیســت می ش ــاری و محی ــای ج وارد آبه

شهرام احمدی آذر/ کارشناس ارشد شیمی کاربردی ـ رئیس تولید

فاضالبهای صنعتی 
فاضالبهــای صنعتــی، فاضالبهایــی هســتند که 
از صنایــع مختلــف حاصــل می شــوند و نســبت 
بــه نــوع صنایــع، ترکیبــات شــیمیایی مختلفی 
ــث  ــا می شــوند، باع ــی وارد دریاه ــد و وقت دارن

آلودگــی آب و مــرگ آبزیــان می گردنــد. 
ــه  ــوه ب ــا جی ــی ب ــع آلودگ ــن فجای از مهمتری
فاجعــه آلودگــی آب رودخانــه میناماتــا در 
ــه   ــه ب ــک ک ــات ارگانومرکوری ــا ترکیب ــن ب ژاپ
عنــوان کاتالیــزور در کارخانــه پالستیک ســازی 
ــوان اشــاره کــرد کــه  اســتفاده می شــود، می ت
ــرض  ــه م ــه ب ــراف رودخان ــردم اط ــی آن م ط
ــی از  ــه ناش ــدند ک ــال ش ــزی مبت ــرار آمی اس
ــود و  ــا ب ــدن آنه ــراوان در ب ــوه ف ــود جی وج
ــدادی  ــوت تع ــه و ف ــوزاد ناقص الخلق ــزاران ن ه
از مــردم، نتیجــه آلودگــی آب بــا پســاب ایــن 

ــود.  ــه ب کارخان

فاضالبهای کشاورزی 
ــد  ــاورزی مانن ــموم کش ــا، س ــن فاضالبه در ای
آلودیــن،   ،DDT هیدروکربنهــای هالوژنــه، 
ــود  ــون وج ــر پاراتی ــفردار نظی ــات فس ترکیب
دارد. مخصوصــا ترکیبــات هالوژنــه بســیار 
خطرنــاک هســتند و هنگامــی کــه تــوام بــا آب 
ــد  ــوذ نماین ــن نف ــای زمی کشــاورزی در الیه ه
ــت  ــاورزی هدای ــط کش ــرون از محی ــه بی ــا ب ی
ــاورزی  ــای کش ــاد فاضالبه ــث ایج ــوند، باع ش

می شــوند.  خطرنــاک  فوق العــاده 

فاضالبهای شهری 
ایــن فاضالبهــا از مصــرف خانگــی آب حاصــل 

ــودات  ــواع موج ــابها ان ــن پس ــود. در ای می ش
ریــز ، میکروبهــا و ویروس هــا و چنــد نــوع 
کــه  دارد  معیــن وجــود  مــواد شــیمیایی 
ــداری اوره  ــز مق ــاک و نی ــن آن آمونی عمده تری
ــیرهای  ــد از مس ــا بای ــن فاضالبه ــد. ای می باش
ســر بســته بــه محــل تصفیــه هدایــت گردنــد. 
ــن  ــی ای ــط قلیای ــازی محی ــی س ــت خنث جه
ــرای رشــد و  فاضالبهــا کــه محیــط مناســب ب
نمــو میکروبهاســت، از کلــر اســتفاده می شــود. 

انواع آالینده های موجود در فاضالبهای شهری:

آالینده بیولوژیکی:
مراکــز  و  بیمارســتانی  پســابهای  دفــع  از 

می شــود. ناشــی  شــهری  بهداشــتی 

آالینده های شیمیایی:
از  شــیمیایی  هــای  آالینــده  بیشــتر 
مصــرف  شــامل  خانگــی  پســابهای  دفــع 
مصــرف  روز  بــه  روز  کــه  شوینده هاســت 
ــه   ــا ب ــن آالینده ه ــود. ای ــتر می ش ــا بیش آنه
ــاختمان  ــوی در س ــل حلق ــود عام ــت وج عل
مولکــول شــوینده )ABS(، غیــر قابــل تجزیــه 
هســتند.  تصفیه خانه هــا  در  بیولوژیکــی 

ــوینده  ــکا، ش ــن و آمری ــور ژاپ ــروزه در کش ام
 )LABS( بــه خطــی  تبدیــل  را  حلقــوی 
ــی در  ــه بیولوژیک ــل تجزی ــه قاب ــد ک نموده ان
ــر کشــورها  ــی در اکث ــا اســت. ول تصفیه خانه ه
ــاده  ــن م ــوز هــم از ای ــودن هن ــت ارزان ب به عل
در صنعــت شــوینده ها اســتفاده می شــود.

سایر آلوده کننده ها :
ــو،  ــواد رادیواکتی ــوبات، م ــد و رس ــواد جام م
ــی  ــای حرارت ــده ه ــوده کنن ــی و آل ــواد نفت م

ــا.  ــل نیروگاهه مث

آلودگی آب درجهان 
جهــان،  مصرفــی  آب  درصــد   69 حــدود 
ــاً آبیــاری می شــود.  صــرف کشــاورزی و عموم
23 درصــد بــه مصــرف صنایــع می رســد 
ــد را  ــدود 8 درص ــا ح ــی تنه ــارف خانگ و مص
شــامل می شــود. در کشــورهای توســعه یافتــه، 
کشــاورزی و صنایــع، بیشــترین مصــرف آب را 
ــا  ــن نقــش را در آلودگــی آبه داشــته و باالتری

دارد. 
 

 GEMS پروژه
ــازمان  ــه س ــت ک ــه اس ــه ده ــه س ــک ب نزدی
ــت  ــط زیس ــه محی ــی و برنام ــت جهان بهداش
ســازمان ملــل، تحــت پــروژه ای بــه نــام 
GEMS )سیســتم مراقبــت زیســت محیطــی 
ازجهــان(، کیفیــت محیــط زیســت را از نظــر 
انــدازه گیــری کیفیــت هــوا، آب، آلودگــی 
مــواد غذایــی و شــاخصهای بیولوژیکــی مــورد 
ــع آوری  ــرای جم ــد. ب ــرار می دهن ــت ق مراقب
بیــش  آب  کیفیــت  مــورد  در  اطالعــات 
ــه  ــت ک ــده  اس ــاب ش ــر انتخ از 5۰ پارامت

ــداز: ــا عبارتن ــن آنه مهمتری
ــیژن  ــول(، BOD )اکس ــیژن محل DO )اکس
 COD ،)مــورد نیــاز واکنشــهای بیوشــیمیایی
)اکســیژن مــورد نیــاز واکنشــهای شــیمیایی(، 
میــزان کلروفرمهــا و نیتراتهــا و فلزات ســنگین 

می باشــد. 
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تصفیه آب و فاضالبها 
آب و فاضالبهــا بــرای اســتفاده و برای برگشــت 
بــه محیــط یــا اســتفاده مجــدد نیــاز بــه تصفیه 
دارنــد. روشــهای مختلفــی بــرای تصفیــه آبهــا 
و فاضالبهــا وجــود دارد کــه بســته بــه مصــارف 
ــتفاده  ــها اس ــن روش ــی از ای ــوع آلودگ آب و ن
می شــود. عمده تریــن  روشــهای تصفیــه آب 

عبارتنــد از:
تصفیه مکانیکی آب 
تصفیه شیمیایی آب 

تصفیه آب به روش اسمز معکوس 
تصفیه بیوشیمیایی آب 

فیلتراسیون آب 

 )Water Quality( کیفیت آب
آب کــه یکــي از فــراوان تریــن ترکیبــات اســت 
هیــچ وقــت خالــص در طبیعــت یافت نمي شــود 
زیــرا کــه از یــک ســو، داراي قــدرت حاللیــت 
بســیار باالیــي اســت که تمــام عناصر موجــود در 
مســیر خــود را کــم یــا بیــش حــل مــي کنــد و 

ــا غیــر  از ســوي دیگــر بشــر آن را مســتقیم ی
ــرایط  ــاً ش ــد،  ضمن ــي کن ــوده م ــتقیم آل مس
اقلیمــي نیــز بــر کیفیــت آب اثــر قابــل توجهي 

مــي گــذارد. 
به عنوان مثال: 

آبــي کــه بــراي تهیــة آشــامیدني هــاي گازدار 
ــد  ــود بای ــي ش ــرف م ــا مص ــابه ه ــل نوش مث
آهــن و منگنــز نداشــته باشــد و در غیــر ایــن 
صــورت آن هــا را بدمــزه مــي کنــد و کــدورت 
ــالوه آب  ــه ع ــر و ب ــک کمت ــد از ی ــز بای آب نی
بــي رنــگ، بــدون بــو و مــزه و بــدون مــواد آلي 
باشــد و ســختي آن بایــد از 2۰۰ میلــي گــرم 

در لیتــر کربنــات کلســیم کمتــر باشــد.

ــن و  ــگ، آه ــختي، رن ــدورت،  س ــزان ک ــا می ی
ــراي  ــاجي ب ــت نس ــه در صنع ــي ک ــز آب منگن
تهیــة اجنــاس درجــه اول مصــرف مــي گــردد 
بایــد تقریبــاً صفــر باشــد،  در غیــر ایــن صــورت 
ــي روي  ــه های ــا و لک ــگ ه ــاد رن ــث ایج باع
محصــوالت مــي گــردد. آبــي کــه در باغــي بــه 
کار مــي رود بایــد مطلقــاً عــاري از آهــن بــوده 
و ضمنــاً امــالح آهکــي آن کــم باشــد تــا باتانن 

مــواد رنگــي و نامحلــول تولیــد نکنــد. 
ــه کار مــي ورد  ــگ هــاي بخــار ب ــي کــه در دی آب
اکســیژن،   از  عــاري  و  ســبک  زالل،  بایــد 
انیدریــد کربنیــک، اســیدهاي آزاد و ترکیبــات 
آلــي باشــد و ســختي تــام بــراي دیــگ هــاي 
معمولــي از 35 میلیگــرم در لیتــر کربنــات 
کلســیم نبایــد تجــاوز کنــد ولــي در دیــگ هاي 

ــد.  ــر باش ــد صف تحــت فشــار ســختي بای
در صنعــت کاغــذ ســازي بــراي تهیه کاغــذ هاي 
ــد فاقــد رنــگ، آهــن و منگنــز و  اعــال، آب بای
مــواد نفتــي و روغنــي باشــد. غلظــت نمــک هاي 
محلــول در کیفیــت آب هــاي کشــاورزي 

بســیار اثــر گذارنــد زیــرا کــه تحمــل گیاهــان 
بــه مقــدار و نــوع مــواد معدنــي محلــول در آب 

متفــاوت اســت. 
چنانچــه امــالح ســدیم آب  بیــش از حــد 
ــن و  ــس زمی ــي جن ــبب خراب ــد س ــاز باش مج
کــم شــدن قابلیــت نفــوذ آب در زمیــن مي شــود 
در صورتــي کــه امــالح کلســیم جنــس خــاک 

را بهتــر مــي کننــد. 
وجــود بــور در آب هــاي زراعــي قابــل اهمیــت 
اســت و زیــادي آن باعــث مســمومیت نباتــات 
ــد  ــدم رش ــبب ع ــم س ــود آن ه ــده و کمب ش
گیــاه مــي شــود، همچنیــن زیــادي کلــردرآب 

باعــث وقفــه در رشــد گیــاه مــي گــردد. 

بــراي آب هــاي  مناســب   PH در ضمــن 
زراعــي و کشــاورزي 8/5 ـ 7 مــي باشــد. 
ــه از  ــامیدني چنانچ ــف آب آش ــل مختل عوام
حــد مجــاز بیشــتر باشــد بــر ســالمتي مصــرف 
کننــدگان اثــر نامطلــوب مــي گــذارد و کیفیت 
مناســب آب آشــامیدني اهمیــت بــه ســزایي در 
حفــظ و ارتقــاء ســطح بهداشــت جامعــه دارد. 
اســتانداردهاي بیــن المللــي ســازمان بهداشــت 
جهانــي براي آب آشــامیدني ســال هــاي 1971 
و 1983 و همچنیــن دســتور العمــل هــاي مجمع 
ــه  ــترده ب ــور گس ــه ط ــال 198۰ ب ــي س اروپای
عنــوان اســتانداردهاي کیفیــت آب آشــامیدني 

مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرنــد. 
انســان بــه طــور کلــي بــه ســه طریــق بــا مــواد 

شــیمیایي مضــر تمــاس پیــدا مــي کند: 
1ـ  تنفس     

2ـ  خوردن و آشامیدن    
3ـ  تماس بدن با این مواد 

ــن  ــا ای ــان ب ــاس انس ــن راه تم ــم تری ــه مه ک
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــط ده ــمي توس ــواد س م

ــوده  ــود را آل ــا خ ــامیدن آن ه ــوردن و آش خ
ــازد.  ــي س م

منبع : کتاب آب و فاضالب )تألیف دکتر سوسن اصغری(
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صنایــع داروئــی کشــور هندوســتان از نظــر حجــم 
محســوب  جهانــی  قــدرت  ســومین  تولیــد 
مــی شــود. بــر اســاس اعــالم بنیــاد دارائــی هــا و 
عالمــات تجــاری هنــد، بــازار داروئــی ایــن کشــور 
ــص ســاالنه در خــالل  ــه رشــد ناخال از حیــث رتب
ســالهای 2۰12 الــی 2۰16 شــاهد رشــدی بین 14 
الــی 17 درصــد خواهــد بــود. هــم اکنــون نیز بــازار 
ــی  ــر جهان ــازار برت ــن کشــور جــزو 5  ب ــی ای داروئ
مــی باشــد و پیــش بینــی شــده اســت کــه تاســال 
ــه  ــن بخــش ب ــد ســالیانه ای ــالدی درآم 2۰2۰ می

ســطح 5۰ میلیــارد دالر آمریــکا خواهــد 
رســید.

حاصــل  رشــد  روبــه  رونــد  ایــن 
حمایتهــای دولتــی از بخــش دارو و مــواد 
ــب  ــز تصوی ــه 6۰ و نی ــیمیائی در ده ش
قانــون حمایــت از حــق ثبــت تجــاری در 
دهــه 7۰ میــالدی مــی باشــد و نهایتــاً 
آزادســازی اقتصــادی دهــه 9۰ کــه 
توســط نخســت وزیــر وقــت هندوســتان 
پایــه گــذاری شــد صنعــت داروئــی ایــن 
ــزی  ــا آن چی ــاخت ت ــادر س کشــور را ق
بشــود کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم.

ــت  ــق ثب ــت از ح ــون حمای ــدان قان فق
تجــاری باعــث شــد کــه شــرکتهای بــزرگ و چنــد 
ملیتــی داروســازی جهان، بــازار هنــد را بــرای ادامه 
کار نامطلــوب ببیننــد و آنهــا را در عرصــه داخلــی 
و بیــن المللــی رهــا ســازند. ایــن خــالء امــا بــرای 
متخصصیــن داروســازی هنــد بــه فرصتــی تبدیــل 
شــد تــا آنهــا بتواننــد بــا مهندســی معکــوس بــه 
تولیــد داروهائــی بــا قیمــت کمتــر از ارزش جهانــی 

آن موفــق شــوند.
ــر  ــرکتهای بزرگت ــان بعضــی ش ــن می ــه در ای البت
بــا گامهایــی هــر چنــد کوچــک بــه فرموالســیون، 
تحقیــق و تولیــد داروهائــی جدیــد پرداختــه انــد و 

ــه امــروز ادامــه دارد. ــا ب ایــن رونــد ت

شرکت دارو سازی سیپال هند
ــازی  ــی داروس ــد ملیت ــرکت چن ــک ش ــیپال ی س
ــی  ــر آن درشــهرهای بمبئ ــه مق ــدی اســت ک هن
هنــد، ســورین بلژیــک دراتحادیــه اروپــا و میامــی 
ــی باشــد.  ــکا مســتقر م ــدای آمری ــت فلوری در ایال
ایــن شــرکت همچنیــن در خــاک هندوســتان در 
8 ایالــت بیــش از 34 کارخانــه و ســاختمان تحقیق 
و تولیــد دارد. همچنیــن در شــهرهای دهلــی، پونــا 
و حیدرآبــاد دفاتــر و شــعبات جانبــی اختیــار کــرده 
اســت. ایــن شــرکت نقشــی پیشــرو  بــرای توســعه 

روشــهای درمانــی بــرای بیماریهــای قلبــی عروقی، 
آرتریــت، دیابــت، کنتــرل وزن ، افســردگی و دیگــر 
مــوارد پزشــکی دارد. ســیپال همچنیــن در نزدیــک 

بــه 17۰ کشــور جهــان حضــور فعــال دارد.
تــا 17 ســپتامبر 2۰14 ایــن شــرکت با ســرمایه در 
گــردش بــازار نزدیــک بــه 4 میلیــارددالر توانســته 
ــام در  ــهامی ع ــرکتهای س ــن ش ــه 42 را در بی رتب

کشــور هندوســتان بدســت اورد.
توســط دکترخواجــه  ســیپال در ســال 1931 
عبدالحمیــد بــا عنــوان صنایــع البراتوارهــای 
شــیمیائی و داروئــی در شــهر بمبئی تاســیس شــد. 
 Chemical( نــام شــرکت هــم از حــرف اول کلمــات

 )Industrial & Pharmaceutical Laboratories
بدســت مــی آیــد کــه در ســال 1984 بــه ایــن نــام 

تغییــرداده شــد.
در ســال 1985 ســازمان دارو و غــذای ایــاالت 
متحــده آمریــکا امکانــات تولیــد فلــه هــای داروئــی 

ــد کــرد. ــن شــرکت را تائی ای
ایــن شــرکت درســال 2۰۰1 موفــق شــد تــا دســته ای 
ــدز را  ــاری ای ــرای بیم ــی ارزان ب ــای خیل از داروه
روانــه بازارکنــد. )کمتــر از 35۰ دالر بــرای یکســال 
ــه ایــدز( همچنیــن  در ســال  هــر بیمــار مبتــال ب
ــم داروی  ــه قل ــت س ــت قیم ــیپال توانس 2۰12 س
ــا  ــزان 54 ت ــه می ضدســرطان را ب

ــد. 6۰ درصــد کاهــش بده
منظــور  بــه  و   2۰13 ســال  در 
افزایــش نفــوذ خــود در بــازار داروی 
قــاره آفریقــا، شــرکت ســیپال ســهم 
5۰ درصــدی خــود از ســهام شــرکت 
آفریقــا  در  واقــع  ســیپالمدپرو 
ــه  ــد و ب ــه 1۰۰ درص ــی را ب جنوب
مبلــغ 44۰ میلیــون دالر آمریــکا 

ــش داد. افزای
در پایــان ســال مالــی 2۰13 مبلــغ 
48 درصــد از درآمــد ســیپال  از 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــادرات ب ــل ص مح
مبلــغ 5/4 درصــد درآمــد ایــن شــرکت در همــان 
ســال بــرای توســعه فعالیتهــای تحقیــق و توســعه 
ــه  ــد ب ــانی جدی ــهای دارورس ــیون و روش فرموالس
ــتان  ــی هندوس ــول داروئ ــن غ ــش R&D ای بخ

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در بمبئی هندوســتان 
واقــع اســت و مدیرعامــل آن هــم دکتــر ســبحان 

ساکســانا مــی باشــد.

www.cipla.com  :منبع

صنایع داروسازی کشور هندوستان

تــا پایــان ســال 2013، تعــداد 4655 بنــگاه 
داروســازی کوچــک و بزرگ در سراســر هندوســتان 
ــر ــغ ب ــتغال بال ــه اش ــه ب ــت ک ــته اس ــود داش وج

345 هزار کارگر در این بخش انجامیده است.

زکریا مومنی شریف/  ناظر انبار مواد اولیه
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معرفی محصول جدید شرکت 
داروسازی  تولیددارو

ــی از  ــد درد ناش ــای ض ــروه داروه ــن در گ پرگابالی
تخریــب و یــا اشــکاالت عصــب قــراردارد کــه اولین 
بــار درکشــور بــا نــام برنــد لیریــکا ســاخت شــرکت 

فایــرز وارد و توزیــع گردیــده اســت.
ایــن دارو در دردهــای نوروپاتیــک مرکــزی و 
محیطــی / درمــان کمکــی در صــرع کانونــی 
همــراه یــا بــدون فراگیــر شــدن ثانویــه / اختــالالت 

ــود. ــی ش ــرف م ــر مص ــی فراگی اضطراب
 بعضــی از دردهــا در اثــر تخریــب عصــب ایجاد می 
گــردد کــه بیشــتر در بــازو، دســت، انگشــتان و پاها 
و کــف پاهــا بــوده و بصــورت خــواب رفتگــی، گزگز، 
مورمــور یــا احســاس ســرد و یــا داغ شــدن در ایــن 
قســمتها  بــروز مــی نمایــد. در ایــن نــوع دردهــا از 
داروهــای ضــد درد خاصــی اســتفاده مــی گــردد و 
پرگابالیــن مــی توانــد در ایــن مــوارد تأثیــر خاصــی 
داشــته باشــد. همچنیــن در افــرادی کــه مبتــال بــه 
زونــا شــده انــد کــه معمــوالً همــراه بــا تظاهــرات 
ــاک مــی باشــد نیــز مــورد اســتفاده  جلــدی دردن

قــرار مــی گیــرد.
از  ناشــی  دردهــای  درمــان  بــرای  پرگابالیــن 
فیبرومیالــژی نیز اســتفاده مــی شــود. فیبرومیالژی 
ــدید و  ــای ش ــبب درده ــه س ــت ک ــی اس وضعیت
عضــالت ســفت و حســاس / تندرنــس مــی شــود و 

فــرد احســاس خســتگی مــی کنــد و در بــه خــواب 
رفتــن و یــا بیــدار شــدن دچــار مشــکل مــی شــود.

پرگابالیــن بــا ســایر داروهــا بــرای درمــان اضطــراب 
ــی  ــا برخ ــن ب ــی رود و همچنی ــه کار م ــر ب فراگی
داروهــا نیــز بــرای درمــان انــواع خاصی از تشــنج در 

افــراد مبتــال بــه صــرع اســتفاده مــی شــود.
پرگابالیــن بــا کاهــش تعــداد پیــا م ســیگنال هــای 
ــب شــده ارســال  ــه توســط عصــب تخری دردی ک

مــی شــود عمــل مــی کنــد.
ایــن دارو در کپســول هــای 25 /5۰ / 75 /1۰۰ 
بــازار  در  گــرم  میلــی   3۰۰/225/  2۰۰/  15۰/
موجــود مــی باشــد کــه بیشــترین میــزان مصــرف 
ــرکت  ــه در ش ــد ک ــی باش ــوع 75 و 15۰ م آن ن
داروســازی تولیــددارو، تولیــد و بــه زودی بــه بــازار 

ــد. ــد گردی ــه خواه عرض
الــکل و مــواد مخــدری کــه باعــث خــواب آلودگــی 
مــی شــوند ممکــن اســت اثــرات آرام بخــش 

ــد. ــش ده ــن را افزای پرگابالی
احتیاط:

- قطــع ناگهانــی دارو )حداقــل در طــول یــک هفته 
میــزان مصــرف کاهــش یابد(

- نارسایی احتقانی شدید قلبی 
- شــرایطی کــه ممکــن اســت آنســفالوپاتی را 

ــد  ــریع کن تس
- آسیب کلیوی 

ــت  ــه عل ــر تراتوژنیســیته ب ــش اث ــارداری: افزای - ب
ــاً در 3  ــنج مخصوص ــد تش ــای ض ــرف داروه مص
ماهــه اول بــارداری یــا در صورتــی کــه بیمــار 2 یــا 
چنــد داروی ضــد تشــنج مصــرف مــی کنــد وجــود 

دارد. 
- شــیردهی: در صــورت درمــان تــک دارویــی 
مشــکل وجــود نــدارد در صــورت درمــان ترکیبــی 
ــی  ــروری م ــص ض ــک متخص ــا پزش ــورت ب مش

باشــد. 
عوارض جانبی : 

- خشــکی دهــان، یبوســت، اســتفراغ، نفــخ، 
ســرگیجه، خــواب آلودگــی، تحریــک پذیــری، کــم 
دقتــی، اختــالل حرکتــی عضالنــی، اختــالل تکلم، 
اختــالل حافظــه، اختالل بینایــی، تغییر در اشــتها، 

ــار  ــش فش ــمی، کاه ــی، هیپوگالیس ــش وزن افزای
ــوارض  ــی ع ــون و برخ ــار خ ــش فش ــون، افزای خ

دیگــر. 
میزان مصرف : 

- دردهــای نوروپاتــی: بزرگســاالن بــاالی 18 ســال 
ــرم در روز در 2  ــی گ ــا 15۰ میل ــان ب ــروع درم ش
تــا 3 دوز منقســم در صــورت لــزوم میــزان مصــرف 
بعــد از 3 تــا 7 روز تــا 3۰۰ میلــی گــرم در روز در 
2 تــا 3 دوز منقســم افزایــش مــی یابــد در صــورت 
نیــاز بعــد از 7 روز بــه حداکثــر 6۰۰ میلــی گــرم در 

روز در 2 الــی 3 دوز منقســم افزایــش مــی یابــد. 
- صــرع: بزرگســاالن بــاالی 18 ســال، شــروع 
ــار در روز، ســپس  ــا 25 میلــی گــرم دو ب درمــان ب
میــزان مصــرف در مــدت 7 روز بــه صــورت 
تدریجــی بــه 5۰ میلــی گــرم روزانــه تــا 3۰۰ میلی 
گــرم در 2 تــا3 دوز منقســم افزایــش مــی یابــد در 
صــورت نیــاز میــزان مصــرف پــس از 7 روز حداکثر 
تــا 6۰۰ میلــی گــرم در 2 تــا 3 دوز منقســم افزایش 

مــی یابــد. 
- اضطــراب فراگیــر: بزرگســاالن بــاالی 18 ســال، 
ــرم در روز در 2  ــی گ ــا 15۰ میل ــان ب ــروع درم ش
تــا 3 دوز منقســم در صــورت نیــاز میــزان مصــرف 
ــرم  در  ــی گ ــزان 15۰ میل ــه می ــدت 7 روز ب در م
روز افزایــش مــی یابــد حداکثــر مصــرف 6۰۰ میلی 
گــرم  روزانــه در 2 تــا 3 دوز منقســم مــی باشــد.  
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تب خـونریزی 
دهــنده ابوال

ابــوال )EBOLA( از بیماری هــای مشــترک بیــن انســان 
ــروس  ــی وی ــام نوع ــع ن ــوال در واق ــت. اب ــوان اس و حی
ــاری  ــک بیم ــوال، ی ــده اب ــزی دهن ــب خونری ــت. ت اس
ــال  ــار در س ــتین ب ــه نخس ــت ک ــنده اس ــدید و کش ش

ــد. ــناخته ش ــالدی ش 1976 می

رامو نظریان/ کارشناس ارشد شیمی آلی - واحد تحقیقات و فرموالسیون

نــام ویــروس ایــن بیمــاری از یکــی از 
رودخانه هــای کشــور زئیــر کــه امــروزه 
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو نــام دارد، 
ــرای  ــاری ب ــن بیم ــت. ای ــده اس ــه ش گرفت
ــد. ــده ش ــو دی ــور کنگ ــار در کش ــن ب اولی

ــروس  ــد کــه وی ــن باورن ــر ای پژوهشــگران ب
ابــوال از طریــق حیوانــات بــه انســان ســرایت 
جانــوری  بــدن  در  معمــوالً  و  می کنــد 
آفریقــا  قــاره  در  کــه  زندگــی می کنــد 
ــالی  ــه ابت ــرادی ک ــر اف ــکونت دارد. اکث س
ــوال تاکنــون تاییــد شــده اهــل  ــه اب ــان ب آن

کشــورهای آفریقایــی بوده انــد.
ابــوال یــک بیمــاری ویروســی اســت و 
ــود.  ــی ش ــاد م ــوال ایج ــروس اب ــط وی توس
ــا  ــروس ه ــواده فیلووی ــروس از خان ــن وی ای
ــدن،  ــه ب ــدن ب ــس از وارد ش ــه پ ــت ک اس
نوعــی بیمــاری تــب دار و خونریــزی دهنــده 
ایجــاد مــی کنــد کــه در 5۰ تــا 9۰ درصــد 
بیمــاران عالمــت دار، بــه مــرگ منجــر 

ــد. ــد ش خواه
ــا  ــوال، تنه ــروس اب ــه وی ــار گون ــه از چه البت
ــت  ــدون عالم ــاری ب ــه بیم ــه ب ــک گون ی
منجــر مــی شــود و بــه مــرگ نیــز منتهــی 

ــد. ــد ش نخواه
هنــوز راه و نحــوه دقیــق ســرایت ایــن 
بیمــاری مشــخص نشــده اســت و تنهــا

ــوال از  ــاالً اب ــه احتم ــت ک ــوان گف ــی ت م

طریــق تمــاس بــا خــون یــا دیگــر مایعــات 
همچــون  ترشــحاتی  همچنیــن  و  بــدن 
ــه  ــروس ب ــن وی ــه ای ــوده ب ــراد آل ــط اف خل

ــود. ــی ش ــل م ــالم منتق ــراد س اف
ویــروس ابــوال، ســلول هــای اندوتلیــال کــه 
ــرش  ــی را ف ــای خون ــی رگ ه ســطح داخل
مــی کننــد و ســلول هــای پالکــت را درگیــر 

مــی کنــد.
ویــروس ابــوال بــا صدمــه رســاندن بــه رگ هــای 
خونــی و عــدم توانایــی پالکــت هــا در 
انعقــاد خــون ســبب مــی شــود کــه بیمــار 
ــادی از دســت داده و  ــه ســرعت خــون زی ب

ــار شــوک شــود. دچ
پزشــکان، پرســتاران و بهیارانــی که مشــغول 
ــم  ــد ه ــوده ان ــوال ب ــه اب ــان ب ــان مبتالی درم
ــود  ــه خ ــام وظیف ــن انج ــرات در حی ــه ک ب
ــه  ــد، ک ــده ان ــار ش ــاری دچ ــن بیم ــه ای ب
ــتی  ــائل بهداش ــت مس ــدم رعای ــت آن ع عل
ــوه  ــی از نح ــدم آگاه ــی الزم و ع و مراقبت
ــن  انتقــال در ســال هــای اول شناســایی ای

ــوده اســت. ــاری ب بیم
بــه هــر حــال، ایــن ویــروس بــه هــر شــکلی 
ــا 21 روز  ــدن شــود، بعــد از 2 ت کــه وارد ب

عالیــم آن ظاهــر مــی شــود.
بیمــار بــا بــروز ناگهانــی تــب، ضعــف 
ــودرد  ــردرد و گل ــی، س ــدید، درد عضالن ش

ــد. ــی کن ــه م ــک مراجع ــه پزش ب

معمــوالً بعــد از مــدت کوتاهــی، تهــوع، 
اســتفراغ، اســهال، بثــورات پوســتی، اختالل 
ــی در بعضــی  ــه و حت ــد و کلی ــرد کب عملک
ــز  ــی نی ــی و خارج ــزی داخل ــوارد، خونری م
بــه دنبــال عالیــم و نشــانه هــای اولیــه بــروز 
خواهنــد کــرد و وضعیــت بیمــار بــه شــدت 

ــه وخامــت مــی رود. رو ب
نتایــج آزمایــش هــا، کاهش تعــداد گلبــول های 
ســفید و پالکــت هــا و افزایــش آنزیــم هــای 
کبــدی را نشــان مــی دهنــد. برعکس ســال های 
نخســت، تشــخیص بیمــاری آســان تــر 

شــده اســت.
تســت هــای تشــخیص اختصاصــی بــه 
صــورت تشــخیص آنتــی ژن هــا و یــا ژن هــای 
ویروســی در خــون یــا دیگــر مایعــات بــدن 

ــتند. ــترس هس در دس
ــز  ــروس نی ــن وی ــلولی ای ــت س ــراً کش اخی
ــی  ــوان آنت ــی ت ــی م ــده و حت ــدور ش مق
بــادی هــای تشــکیل شــده علیــه ایــن 
ویــروس را در بــدن بیمــاران تعییــن کــرد.

ــه  ــی ک ــه روش های ــال، اگرچ ــر ح ــه ه ب
ــاری را تســهیل  ــد تشــخیص بیم ــه ش گفت
ــه  ــد، امــا خطــر انتقــال بیمــاری ب کــرده ان
ــت و در  ــیار باالس ــگاه بس ــنل آزمایش پرس
ــد  ــی بای حیــن انجــام چنیــن آزمایــش های

ــود. ــب ب ــه شــدت مراق ب
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درمان ابوال 
ــش  ــه بخ ــد ب ــار بای ــم، بیم ــوارد وخی در م
مراقبــت هــای ویــژه انتقــال یابــد. تــا کنــون 
هیــچ نــوع درمــان اختصاصــی و قطعــی و یــا 

ــوال کشــف نشــده  ــرای اب ــی واکســنی ب حت
ــی کــه فعــاًل  و تمــام داروهــا و واکســن های
پیشــنهاد مــی شــوند، بــه ســال هــا تحقیــق 
ــه بالینــی احتیــاج  ــه مرحل ــرای رســیدن ب ب

ــد. دارن
ــواردی  ــه در م ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
تزریــق خــون و پالســمای افــراد بهبــود یافته 

از بیمــاری بــه مبتالیــان، موثــر بــوده اســت.
پیشگیری

ــرای انســان  ــوال چــه ب ــا کنــون واکســن اب ت
و چــه بــرای حیوانــات، بــه صــورت تجــاری 
بــه بــازار عرضه نشــده اســت. امــا گزارشــاتی 
ــه صــورت آزمایشــگاهی  ــه واکســن ب از تهی

موجــود مــی باشــد.
نکات مهم در پیشگیری

ــدن  ــحات ب ــا ترش ــاس ب ــری از تم ■ جلوگی
ــوده. ــرد آل ف

■ عــدم تمــاس بــا اجســاد افــراد و یــا 
حیواناتــی کــه احتمــاالً در اثــر بیمــاری تلــف 

ــد. ــده ان ش
■  اســتفاده از ماســک و دســتکش یــک بــار 

مصــرف در مناطــق آلــوده.
■  اســتفاده از لبــاس کار مناســب، ماســک و 
دســتکش در مــواردی کــه تمــاس بــا بیمــار 
و یــا مــورد مشــکوک اجتنــاب ناپذیــر اســت.

و  پزشــکی  تجهیــزات  از  اســتفاده   ■
ــرف. ــار مص ــک ب ــتریل و ی ــتانی اس بیمارس

ــوان  ــی ت ــه را م ــد نکت ــن، چن ــود ای ــا وج ب
ــرد: ــه ک توصی

1- بیمــاران مشــکوک بایــد قرنطینه شــوند و 
بــه پرســتارانی کــه از ایــن بیمــاران مراقبــت 
مــی کننــد توصیــه مــی شــود مراقبــت های 
ــا و  ــاس ه ــردن تم ــرای محــدود ک الزم را ب
کنتــرل دقیــق ترشــحات بــدن بیمــار انجــام 

دهنــد.
انجــام اقدامــات تهاجمــی یــا حتــی اقداماتی 
مثــل گذاشــتن ســوند، گرفتــن نمونــه هایــی 
ــری و  ــاران، رگ گی ــدن بیم ــحات ب از ترش
ــات  ــام اقدام ــن و در کل، تم ــام ساکش انج
ــل و  ــت کام ــت مراقب ــد تح ــتاری بای پرس

ــرد. ــق انجــام گی ــرل دقی کنت
ــا  ــه ب ــتان ک ــنل بیمارس ــتاران و پرس پرس
بیمــاران در تمــاس هســتند بایــد بــه کمــک 
دســتکش، ماســک و روپــوش هــای مناســب 

محافظــت شــوند.

2- افــراد خانــواده و دیگــر افــرادی کــه 
ــد،  ــته ان ــاس داش ــی تم ــن بیماران ــا چنی ب
ــد.  ــرار گیرن ــل ق ــری کام ــت پیگی ــد تح بای
ایــن پیگیــری شــامل انــدازه گیــری درجــه 

حــرارت بــدن دو بــار در روز و بســتری شــدن 
بیمــار در بیمارســتان و قرنطینــه شــدن 
ــن بیمــاری در  ــه ای ــراد مشــکوک ب تمــام اف
ــب(  ــروز ت ــس از ب ــه پ ــتان )بالفاصل بیمارس

ــت. اس

منبع: همت نیوز
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بیماری برونشیت 
برونشیت حاد و مزمن و درمان آن

برونشیت چیست؟
 برونشــیت تــورم و التهــاب لولــه هــای نایچــه )برونــش هــا( 
یــا مســیر عبــور هــوا میــان بینــی و شــش هاســت. بــه طــور 
دقیــق تــر، برونشــیت بــه شــرایطی اطــالق مــی شــود کــه 

غشــای ایــن مجــاری متــورم یــا ملتهــب شــده باشــد. 
: )Acute Bronchitis( برونشیت حاد 

بــه بیمــاری کوتــاه مدتــی اطــالق مــی شــود کــه معمــوالً 
ــد  ــت ویروســی مانن ــا عفون ــرماخوردگی ی ــک س ــس از ی پ
آنفوالنــزا بــروز مــی یابــد. ایــن نــوع برونشــیت معمــوالً بــا 
ــی و  ــاس ناراحت ــگ، احس ــبز رن ــینه س ــط س ــرفه و خل س
دردناکــی در ناحیــه قفســه ســینه، تــب و گاهــی تنگی نفس 
همــراه اســت. برونشــیت شــدید معمــوالً ظــرف چنــد روز یا 

یــک هفتــه بهبــود مــی یابــد. 
 برونشیت مزمن :

ــه واســطه ســرفه هــای خلــط آور و مســتمری کــه یــک  ب
ــود  ــرد وج ــی در ف ــال پیاپ ــی دو س ــا حت ــاه و ی ــه م ــا س ی
دارد )البتــه در صورتــی کــه ســرفه دلیــل دیگــری نداشــته 
باشــد( اطــالق مــی شــود. افــرادی کــه بــه برونشــیت مزمــن 
مبتــال هســتند از لحــاظ ابتــال به مشــکالت تنفســی و عالئم 
درجــه هــای مختلفــی دارنــد. ایــن ســرفه هــا ممکــن اســت 
در طــول دوره هــای مختلــف ســال بهبــود یــا تشــدید یابــد. 

 عواملی که موجب ابتال به برونشیت می گردد:
برونشــیت توســط ویــروس هــا، باکتــری هــا و ســایر ذراتــی 

کــه موجــب آزار نایچــه هــا مــی گــردد، ایجــاد مــی شــود.
ــت هــای ویروســی   برونشــیت حــاد معمــوالً توســط عفون
ــان  ــط هم ــوالً توس ــود )معم ــی ش ــاد م ــا ایج ــش ه برون
ــزا  ویروســی کــه موجــب ابتــال بــه ســرماخوردگی و آنفوالن
مــی گــردد(. برونشــیت در واقــع بخشــی از پاســخ سیســتم 
ایمنــی بــدن در جهــت پاســخ بــه عفونت اســت؛ چــون تورم 
زیــاد نایچــه هــا بــه عنــوان عملــی تدافعی خلــط می ســازد. 
عــالوه بــر ویــروس هــا، باکتــری هــا، قــرا گرفتــن در معــرض 
دود تنباکــو یــا آلودگــی هــوا و یــا محلــول های شــیمیایی و 
بیمــاری رفالکــس معــده مــی توانــد موجــب بروز برونشــیت 

حــاد شــود. 
 برونشــیت مزمــن بیــش از همــه بــه واســطه دود 
ــد  ــی توان ــال، م ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــاد م ــیگار ایج س
ــاد  ــز ایج ــاد نی ــیت ح ــرر برونش ــای مک ــه ه ــر حمل در اث
گــردد. آلودگــی هــوا، گــرد و غبــار، گازهــای ســمی و بخارات 

صنعتــی نیــز در ایجــاد برونشــیت مزمــن مؤثرنــد. 
عالئم ابتال به برونشیت حاد و مزمن:

• تورم یا التهاب برونش ها 
• سرفه 

• تولید مخاط شفاف، سفید، زرد، خاکستری یا سبز
• تنگی نفس 

• خس خس سینه 
• خستگی 
• تب و لرز

• احساس ناراحتی و درد در ناحیه قفسه سینه 
• گرفتگی یا آبریزش بینی 

 برونشــیت حــاد معمــوالً باعــث ایجــاد ســرفه هایــی مــی 
شــود کــه چندیــن هفتــه و حتــی پــس از برطــرف شــدن 
برونشــیت ادامــه مــی یابــد. تــورم بلنــد مــدت برونش هــا در 
برونشــیت مزمــن موجــب ایجــاد زخــم در نایچــه و مجــاری 
تنفســی مــی شــود کــه خــود موجــب تولیــد مقــدار زیــاد 
مخــاط مــی گــردد. از جملــه ســایر عالئــم ابتال به برونشــیت 
مــی تــوان بــه عفونــت هــای مکــرر تنفســی و ســرفه اشــاره 
کــرد کــه صبــح هــا و هــم چنیــن در آب و هــوای مرطــوب 

تشــدید مــی یابــد.
چگونگی تشخیص برونشیت:

ــار،  ــردی بیم ــی و ف ــر بررســی ســوابق خانوادگ ــالوه ب ع
تســت هــای متعــددی وجــود دارد کــه برای تشــخیص ابتال 
بــه برونشــیت بــه کار مــی رونــد. در صورتــی کــه پزشــک به 
ــرد، صــدای خــس خــس و  ــگام بررســی تنفــس ف هن
ــرد  ــی غیرطبیعــی را بشــنود، معمــوالً از ف ــا صداهای ی
مــی خواهــد کــه عکســی از قفســه ســینه خــود بگیــرد. 
تســتی نیــز وجــود دارد کــه عملکــرد ریــوی را بــا اســتفاده 
ــد.  ــی کن ــی م ــپیرومتر بررس ــوان اس ــت عن ــزاری تح از اب
ممکــن اســت پزشــک انجــام ایــن تســت را نیــز بــه منظــور 
بررســی ابتــال بــه آســم یــا امفیــزم الزم بدانــد. کشــت مخاط 
ــد  هــم یکــی از گزینــه هــای موجــود اســت کــه مــی توان
وجــود باکتــری هــای موجــود در بــدن فــرد را بررســی کنــد. 

آزمایــش خــون نیــز یکــی از گزینــه هاســت. 
درمان برونشیت:

 از افــراد مبتــال بــه برونشــیت معمــوالً خواســته مــی شــود 
ــوب و  ــوای مرط ــند، از ه ــات بنوش ــد، مایع ــتراحت کنن اس
داروهــای ضد ســرفه و مســکن هــای معمولی برای تســکین 
عالئــم هم چنیــن تســهیل تنفس مصــرف نمایند. بســیاری 
ــان  ــچ درم ــدون هی ــع ب ــاد در واق ــیت ح ــوارد برونش از م
خاصــی از بیــن مــی رود امــا بــرای برونشــیت مزمــن هیــچ 

ــدارد.  درمانــی وجــود ن
ــوارد  ــم برونشــیت م ــرل عالئ ــرای کنت ــوالً ب پزشــکان معم

ــد: ــی نماین ــز م ــل را تجوی ذی
• آنتــی بیوتیــک. آنتــی بیوتیــک هــا روش مناســبی بــرای 
برطــرف نمــودن عفونــت هــای ویروســی هســتند. همچنین 

از بــروز عفونــت هــای ثانویــه هــم جلوگیــری مــی نماینــد. 
ــف  ــه توق ــت ک ــر داش ــد در نظ ــرفه. بای ــای ضدس • داروه
کامــل ســرفه راه مناســبی نیســت چــون ســرفه راهی اســت 

بــرای بیــرون آمــدن خلطهــا از ریــه
• برونکودیالتــور. ایــن دارو موجــب مــی شــود نایچــه هــا بــاز 

شــده و مخــاط درون آن پــاک گــردد
• موکولیتیــک. ایــن دارو موجــب مــی شــود مخــاط درون 
مجــاری تنفســی نــرم و رقیــق شــده و در نتیجــه خــروج آن 

تســهیل یابــد
• داروهــای ضدالتهابــی و اســتروئیدهای گلوکوکورتیکوئیــد. 

ایــن داروهــا بــرای عالئــم مزمــن تجویــز مــی شــوند
• برنامــه هــای توانبخشــی ریــوی. یعنــی برنامــه ای با کمک 

یــک درمانگــر ریــوی بــرای تســهیل و کمک بــه تنفس 
 روش های رفتاری دیگر نیز عبارتند از:

• اجتنــاب از قــرار گرفتــن در معــرض دود تنباکــو و تــرک 
مصــرف ســیگار

• استفاده از دستگاه بخارساز
ــوای ســرد  ــاب از ورود ه ــرای اجتن ــتفاده ا زماســک ب • اس

بــه ریــه 
ــردن  ــته ک ــور آهس ــه منظ ــته )ب ــان بس ــا ده ــس ب • تنف

ــس( تنف
راههای اجتناب از ابتال به برونشیت:

 برونشــیت بیمــاری اســت کــه تا حــد زیــادی قابــل اجتناب 
ــه  ــوان ب ــه روش هــای پرهیــزی مــی ت مــی باشــد. از جمل

مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
ــرک  ــو و ت ــرض دود تنباک ــن در مع ــرار گرفت ــز از ق • پرهی

ســیگار
•  دوری کــردن از افــراد مبتــال بــه ســرماخوردگی یــا 

ــزا آنفوالن
• تزریق ساالنه واکسن آنفوالنزا 

• تزریــق واکســن ذات الریــه )بــه ویــژه در مــورد افــراد باالی 
سال(  6۰

• شستشوی مکرر دست ها 
•  پرهیــز از قــرار گرفتــن در مــکان هــای ســرد، نمنــاک و یا 

محیــط هایــی کــه مملــو از آلودگــی هوا می باشــند 
• اســتفاده از ماســک در برخــورد بــا افــرادی کــه ســرفه یــا 

عطســه مــی کننــد 

irandarman.com : منبع

ــه برونشــیت مبتــال هســتند هــوا و  افــرادی کــه ب
نتیجتــاً اکســیژن کمتــری را بــه ریــه هــای خــود وارد 
مــی نماینــد. در ایــن افــراد همچنیــن خلط بیشــتری 

در ناحیــه مجــاری تنفســی ایجــاد مــی شــود.

مهناز صمدی/کارشناس روابط عمومی - رئیس روابط عمومی
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لــوک  »)Lucy )2۰14« جدیدتریــن ســاخته 
ــده  ــاخته ش ــه س ــن نظری ــه همی ــر پای ــون ب بس
اســت. فیلــم داســتان دختــر 25 ســاله ای بــه نــام 
لوســی ) اســکارلت جوهانســون ( مــی باشــد کــه 
در چیــن تایپــه زندگــی و تحصیــل مــی کنــد. او 
ــتش ، روزگار  ــای دوس ــازی ه ــه ب ــر حق ــه خاط ب
ســختی را در ایــن کشــور مــی گذرانــد و اســترس 
کار نیــز حــال و روز او را بســیار بــد کــرده اســت. 
لوســی در یکــی از روزهــای ســختش مــی بایســت 
کیفــی شــامل محمولــه ای خطرنــاک از مــواد 
ــه  ــت ک ــاده ای اس ــام CPH4 )م ــه ن ــی ب ترکیب
ــود  ــه وج ــارداری ب ــی در دوران ب ــور طبیع ــه ط ب
ــگ  ــای جان ــام آق ــه ن ــردی ب ــه ف ــد ( را ب می آی
برســاند امــا لوســی در حیــن انجــام کار دســتگیر 
مــی شــود و بســته هــای مــواد مخــدر بــزور داخــل 
شــکمش جاســاز مــی شــود. لوســی در وضعیــت 
اســارت، متحمــل شــکنجه هایــی نیــز مــی گــردد 
کــه باعــث پــاره شــدن بســته در شــکمش 
مــی شــود و پــس از مــدت کوتاهــی وی متوجــه 
مــی شــود کــه قــدرت تمرکــز فــوق العــاده ای پیدا 
ــش  ــرایط اطراف ــر ش ــه تغیی ــادر ب ــه ق ــرده ک ک
مــی باشــد بــه همیــن دلیــل تصمیــم مــی گیــرد 
انتقــام خــودش را از کســانی کــه زندگــی او را نابود 

ــد بگیــرد و... کــرده ان
از آن جایــی کــه لوســی ایــن مــاده را صــرف کــرده 
ــده در  ــکلی فزاین ــه ش ــزش ب ــدرت مغ ــت، ق اس
ــن  ــا ای ــذر از ده درصــد معمولی ســت و ب حــال گ
اتفــاق بــرای او قدرت هــای جادویــی متنوعــی بــه 
دســت می آیــد. او می توانــد خطــوط تلفــن را 
دســت کاری کنــد، مــردم را از جایشــان بلنــد کنــد 
و بــا ســرعتی مافــوق صــوت تایــپ کنــد. ولــی بــا 
ــاعت  ــد س ــرای چن ــه ب ــد ک ــال او می دان ــن ح ای
ــه  ــی ب ــد. لوس ــد مان ــده نخواه ــر زن ــر بیش ت دیگ
کریســتال های اضافــه نیــاز دارد تــا بــه »برتــری« 

صــد درصــد برســد و امیدوارانــه دانشــی کــه 
انســان بــه دنبــال آن اســت را در اختیــار پروفســور 
ســاموئل نورمــن )بــا بــازی مــورگان فریمــن( قــرار 

دهــد.
وقتــی لوســی چیــز هــای بیشــتری در مــورد 
ــانی او  ــت انس ــوزد صف ــی آم ــان م ــریت و انس بش
کــم کــم کاهــش پیــدا مــی کنــد و از ایــن صفــات 
مــی تــوان بــه ناتوانــی او در ارتبــاط بــا دیگــر افــراد 
اشــاره کــرد کــه از مهمتریــن ویژگــی هــای انســان 

اســت.
ــا قفــل  ــی کــه لوســی تصمیــم مــی گیــرد ت زمان
مغــز خــود را بــاز کنــد و قابلیــت هــای جدیــدی را 
بــه دســت آورد، بســون  بــه اینکــه کاراکتــر واقعــاً 
چــه کاری مــی توانــد انجــام دهــد توجهــی نکــرده 
ــه  ــه او چگون ــود را روی اینک ــز خ ــتر تمرک و بیش
ــات و  ــن آزمایش ــه ای ــی اینک ــه خوب ــران را ب دیگ
مــواد چــه تاثیــری مــی توانــد بــر بشــریت داشــته 
ــرار داده اســت. داســتان  ــد ق باشــد درک مــی کن
ــی اســت و  ــی تخیل ــای علم ــده ه ــر از ای ــم پ فیل
بســون نیــز تمــام تــالش خــود را کــرده تــا از ایــن 
موضــوع اطمینــان پیــدا کنــد. زمانــی کــه لوســی 
بــه پایــان داســتان خــود نزدیــک مــی شــود همراه 
بــا داســتان شــاهد تکامــل و تغییرات در او هســتیم 
و تقریبــا در کل فیلــم بــا او خواهیــم بــود ولــی بــا 
ایــن حــال ممکــن اســت بــرای بعضــی از بینندگان 
ارتبــاط بــا شــخصیت اصلــی و کاراکتــر هــای فرعــی 

مشــکل باشــد.
ــوده  ــرار ب ــد ق ــه ش ــه گفت ــور ک ــی« همانط »لوس
ــه اســتفاده ده درصــدی از مغــز و در  ــاره قضی درب
ــدرت اســتفاده و نتایجــش  ــن ق ــش ای ــه افزای ادام
ــان  ــه درســتی در جری ــن موضــوع ب ــا ای باشــد ام
فیلــم بســط و گســترش نمــی یابــد و بــه راحتــی 
بــه حــال خــود رهــا مــی شــود تــا پیکــره داســتان 
براســاس همــان داســتان مــواد مخــدر و شــخصیت 

اصلــی زن کــه قــرار هســت همــه افــراد را قلــع و 
قمــع کنــد بنــا شــده باشــد

بــا اینحــال » لوســی« بــه عنــوان یــک اثــر اکشــن 
مــی توانــد مخاطبــش را راضــی نگــه دارد. بســون 
ــار اکشــن  ــد آث ــه سالهاســت در ســاخت و تولی ک
فعالیــت دارد و آثــار پرفروشــی نظیــر »ربــوده 
ــه  ــوان تهی ــه عن ــه اش ب ــز در کارنام ــده« را نی ش
ــه ســکان  ــار خــودش ب کننــده مــی بینــد، ایــن ب
کارگردانــی فیلــم تکیــه زده و بــا اســتفاده از 
ــات  ــم توانســته لحظ ــه فیل ــه و نیم ــتان نصف داس
ــن  ــد مخاطبی ــه بتوان ــاورد ک ــود بی ــنی بوج اکش

ــد. ــان زده کن ــش را هیج فیلم
ــر  ــده از دخت ــق ش ــی موف ــه خوب ــون ب جوهانس
مظلــوم و ســاده ابتدایــی فیلــم شــخصیتی هیــوال 
در میانــه فیلــم ترســیم کنــد و در لحظــات اکشــن 
ــد.  ــته باش ــن را داش ــرد ممک ــن عملک ــز بهتری نی
ــی  ــمند باهوش ــش دانش ــن در نق ــورگان فریم م
آشــنا  لوســی  بــا  داســتان  اواســط  در  کــه 
ــت  ــده هس ــع کنن ــه قان ــل همیش ــود مث ــی ش م
ــگام  و صــدای دلنشــین فریمــن مخصوصــاً در هن
ــرای  ــکات جــذاب ب ــز یکــی از ن ســخنرانی هــا نی

ــود.  ــی ش ــوب م ــاگری محس ــر تماش ه
بــی شــروع مــی  یــده هــای جذا »لوســی« بــا ا
ــه انحطــاط  ــا ب ــده ه ــن ای ــه ای ــا در ادام شــود ام
مــی رود و در نهایــت بــا کلــی ســوال بــی جــواب و 
حفــره در فیلمنامــه بــه پایــان مــی رســد. شــاید 
بهتــر مــی بــود کــه بســون کمــی از تمرکــزش 
بــر روی اکشــن فیلــم مــی کاســت و در عــوض بــه 
پــرورش ایــده جــذاب داســتانش مــی پرداخــت. 
ــر  ــک اث ــاکان ی ــا اینحــال »لوســی« کم ــا ب ام
اکشــن نســبتاً تماشــایی هســت کــه حداقل مــی تواند 
ــبی  ــم مناس ــب فیل ــدن مخاط ــار دی ــرای یکب ب

باشــد. 

پزشکی در سینما

ـ واحد البراتوار مرتضی بیاتی  /  کارشناس ارشد شیمی فیزیک 

ــان  ــز در می ــرد مغ ــاره عملک ــه ای درب ــاور عامیان ب
ــان  ــده انس ــه ش ــه در آن گفت ــود دارد ک ــردم وج م
ــود  ــز خ ــد مغ ــتفاده از 10 درص ــه اس ــادر ب ــا ق تنه
ــی  ــورده باق ــت نخ ــر دس ــد دیگ ــت و 90 درص هس

ــت. ــده اس مان

ایــن بــاور کــه سالهاســت در میــان عمــوم مــردم پذیرفتــه شــده ، 
از لحــاظ علمــی تــا حــدود زیــادی رد شــده و دانشــمندان معتقــد 
هســتند کــه چنانچــه 9۰ درصــد مغــز انســان بــی اســتفاده بــود، ضربــه بــه ایــن نواحــی از مغــز نمــی بایســت تغییــری در حالــت انســان 
ایجــاد مــی کــرد در صورتــی کــه اینطــور نیســت و ایــن بخشــها پیوســته بــه یکدیگــر متصــل هســتند. همچنیــن دکتــر بــری بایرشــتاین کــه 
یکــی از معــروف تریــن محققــان علــوم اعصــاب در جهــان بــه شــمار مــی رود معتقــد هســت کــه ایــن بــاور بطــور کامــل مــردود اســت چراکه 
تصاویــر گرفتــه شــده از مغــز نشــان مــی دهــد کــه حتــی زمانــی کــه انســان فعالیــت خاصــی هــم انجــام نمــی دهــد، بــاز هــم مغــز کار 

خــودش را انجــام مــی دهــد و همیشــه همــه بخــش هــای آن فعــال مــی باشــد.
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چگونه به کودکان مان پس انداز و 
خـرج کـردن را یــاد بدهیـم!

 درس 3 تا 5 سالگی
بــرای چیــزی کــه مــی خواهــی صبــر کــن! 
شــاید یــاد دادن ایــن درس از یــاد گرفتن اش 
ســخت تــر باشــد و بــه همیــن دلیــل خیلــی 
از بچــه هــا درس هــای بعــدی اقتصــادی را 
کــه ســنگ بنایــش روی ایــن نقطه گذاشــته 

مــی شــود یــاد نمــی گیرنــد.
ــه  ــی ب ــکان وقت ــا نزدی ــادر ی ــدر و م ــاًل پ مث
خریــد مــی رونــد و کــودک را همــراه خــود 
مــی برنــد از اینکــه بــه او بگوینــد نمــی توانند 
برایــش چیــزی بخرنــد احســاس عــذاب 
ــول  ــه پ ــاً ک ــد مخصوص ــی کنن ــدان م وج
ــادی  ــر اقتص ــند و از نظ ــته باش ــراه داش هم
ــا  ــه آنه ــد ب ــازه خری ــان اج ــه ش بودج
ــن درس  ــد ای ــد بدانی ــا بای ــد ام ــی ده م
بســیار ضــروری اســت و الزم اســت او بدانــد 
ــه  ــما ب ــا ش ــد ب ــرای خری ــدن ب ــراه ش هم
معنــای خریــد کــردن بــرای خــودش نیســت 
و هــر چیــزی را کــه بخواهد در همــان لحظه 
نمــی توانــد داشــته باشــد. البتــه بعضــی هــا 
ــه  ــع کــردن کــودک شــان از جمل ــرای قان ب
»پــول نداریــم« اســتفاده مــی کننــد یــا بــا 
چشــمک و ایمــا و اشــاره از فروشــنده مــی 
خواهنــد تــا همراهــی شــان کنــد و بــا ایــن 
ــن جنــس فروشــی نیســت«  ــه که»ای توجی
ــه  ــه هم ــی ک ــد در حال ــه را بکنن ــال قضی ق
ــا  ــد ب ــت و او بای ــتباه اس ــا اش ــن راهکاره ای

حقیقــت روبــرو شــود و درســت تریــن جمله 
را بشــنود مثــل ایــن کــه: »مــا بــرای خریــد 
بــرای تــو بــه فروشــگاه نیامــده ایــم و آمــده 
ایــم مــواد غذایــی بخریــم یــا بــرای الــف یــا 

ــم.«  ــد کنی ب خری

تمرین های 3 تا 5 سالگی
تمریــن اول: وقتــی در صــف ایســتاده ایــد و 
او مشــغول بــازی کنــار شماســت و خــودش 
ــگاه  ــراف ن ــه اط ــا ب ــد ی ــی ده ــاب م را ت
ــروع  ــتقیم ش ــور غیرمس ــه ط ــد ب ــی کن م
کنیــد بــه صحبــت کــردن دربــاره ایــن کــه 
مثــاًل شــما هــم وقتــی هــم ســن و ســال او 
بودیــد چیــزی مــی خواســتید و بعــد از ایــن 
ــد آن  ــع کردی ــان را جم ــای ت ــول ه ــه پ ک
ــد  ــا عی ــان ی ــرای تولدت ــا ب ــد ی ــده ای را خری

ــد.  ــه ای ــه گرفت هدی
تمریــن دوم: بــا همراهــی او 3 قلــک بخرید و 
روی هــر کــدام شــان برچســب هایــی بــا این 
عنــوان بزنیــد: قلــک پــس انــداز قلــک خــرج 
قلــک کمــک و صدقــه! بعــد برایــش معنــی 
ــا ایــن روش  هــر کــدام را توضیــح دهیــد. ب
پــول هایــی کــه مــی گیــرد را بیــن ایــن 3 
ــول هــای عیــدی و  قلــک تقســیم کنیــد. پ
ــزد  ــداز بری ــدش را داخــل قلــک پــس ان تول
و اجــازه بدهیــد بــرای خریــد هــای بزرگــی 
کــه مــی خواهــد از آن اســتفاده کنــد بعــد از 

او بپرســید دوســت دارد بــا پــول هایــش بــه 
بچــه هــای فقیــر یــا کســانی کــه بــه پــول 
ــی  ــد کم ــد بع ــک کن ــم کم ــد ه ــاز دارن نی
ــک و  ــک کم ــل قل ــش را داخ ــول های از پ
صدقــه و قســمتی را هــم داخــل قلــک خــرج 
بریزیــد و بگوییــد بــا ایــن قســمت از 
پــول هایــش مــی توانــد چیزهــای کوچکــی 
کــه مــی خواهــد را بخــرد، مثــل شــکالت یــا 

برچســب و... 
تمریــن ســوم: برایــش هــدف تعریــف کنیــد. 
او نمــی توانــد خیلــی زود بــه چیزهایــی کــه 
مــی خواهــد برســد! یادتــان کــه نرفتــه ایــن 
درس بــزرگ ایــن ســن و ســال اســت. پــس 
ــد  ــن کنی ــی تعیی ــرای او هدف ــت ب الزم اس
کــه کمــی دور از دســترس باشــد و در عیــن 
امیــدواری صبــوری را بــه او آمــوزش بدهیــد، 
امــا یــک بچــه 3 تــا 5 ســاله چگونــه مــی تواند 
زمــان و رســیدن بــه 6 مــاه آینــده یــا یک ســال 
آینــده را درک کنــد؟ بــرای او نقاشــی کنیــد. 
یــک جــدول هفتگــی یــا ماهانــه بکشــید و از 
ــه  ــد از صبحان ــر روز بع ــاًل ه ــد مث او بخواهی
ــه  ــا ب ــد ت ــگ کن ــا را رن ــه ه ــی از خان یک
زمــان در نظــر گرفتــه شــده برســد. بــه طــور 
ــا  ــد و ب ــته باش ــه ای داش ــم برنام ــم ه منظ
هــم پــول هــا را بشــمرید و از اینکــه دارد بــه 
هدفــش مــی رســد ابــراز خوشــحالی کنیــد. 

درس دادن مســایل اقتصــادی بــه بچــه هــا آســان 
ــت  ــان نیس ــت! آس ــم نیس ــخت ه ــا س ــت ام نیس
چــون بایــد خودتــان بــا ایــن مقولــه آشــنا باشــید 
و ســخت هــم نیســت چــون گاهــی تنهــا بایــد پــا 

ــد...  ــان بگذاری روی دل ت

ـ  واحد مسئول فنی ندا  زهدار  /  کارشناس شیمی 
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درس 6 تا 10 سالگی
ــوری  ــه ج ــری چ ــم بگی ــاز داری تصمی نی
پولــت را خــرج کنــی! در ایــن ســن خیلــی 
ــول  ــد پ ــا بیاموزی ــه ه ــه بچ ــت ب ــم اس مه
ــش را  ــر تمــام پول تمــام شــدنی اســت و اگ
ــد  ــرج کن ــه خ ــدون برنام ــل و ب ــدون دلی ب

دیگــر پولــی نــدارد امــا اگــر هوشــمند باشــد، 
مــی توانــد پــول هایــش را جمع و بیشــتر کند، 
در عیــن حالــی کــه مــی توانــد چیزهایــی که 
ــه  ــن کار را چگون ــرد. ای ــد را بخ ــی خواه م
بایــد انجــام بدهیــد؛ بــا ادامــه دادن تمریــن 
ــه  ــرج و صدق ــای خ ــک ه ــی! قل ــای قبل ه
ــم  ــا ه ــد؛ ب ــوش نکنی ــداز را فرام ــس ان و پ
هــدف گــذاری مالــی داشــته باشــید ضمــن 
ــه از او  ــای خان ــل ه ــرج و دخ ــه در خ اینک
نظــر بخواهیــد و از پیشــنهادهایش اســتفاده 
کنیــد و بــه ایــن وســیله او را هــم بــا مســائل 
مالــی آشــنا کنیــد و هــم اعتمــاد به نفســش 

ــد.  ــاال ببری را ب

تمرین های 6 تا 10 سالگی
هــا  بچــه  دادن  مشــارکت  اول:  تمریــن 
ــه ! از  ــای خان ــم ه ــا و تصمی ــد ه در خری
تصمیــم هــای کوچــک شــروع کنیــد. مثــاًل 
ــد  ــار خری ــره ب ــدان ت ــرا از می ــه چ ــن ک ای

مــی کنیــد بــه جــای اینکــه از مغــازه ســر 
کوچــه خریــد کنیــد و کــم کــم بــه اینجــا 

ــد  ــن ماشــین را خریدی برســید کــه چــرا ای
ــد.  ــه را اجــاره کردی ــن خان ــا ای ی

ــداری  ــگاه مق ــه او در فروش ــن دوم: ب تمری
ــد  ــان بدهی ــزار توم ــدازه 5 ه ــه ان ــول ب پ
ــد  ــال خری ــان در ح ــه خودت ــی ک و هنگام
هســتید از او بخواهیــد تــا مثــاًل یــک کیلــو 
ــر  ــد اگ ــل از خری ــرد! قب ــوب بخ ــیب خ س
ــد.  ــزد کنی ــه او گوش ــت ب ــه ای الزم اس نکت
تمریــن ســوم: هنــگام خریــد و در حالــی کــه 
او کنــار شــما راه مــی آیــد بــا خودتــان ایــن 
ــا صــدای کمــی بلنــد کــه او  ســوال هــا را ب
هــم بشــنود مطــرح کنیــد: آیــا االن بــه ایــن 

ــاز دارم؟ قیمتــش مناســب اســت؟  ــا نی واقع
واقعــا ضــروری اســت؟ 

درس 11 تا 13 سالگی
ــت  ــاال وق ــرفت دارد: ح ــت پیش ــول قابلی پ
آن اســت کــه تمرکــز خــود را از روی پــس 
ــد و او را وارد  ــک برداری ــای کوچ ــدازه ه ان
پــس انــدازه هــای بــزرگ تــر کنیــد. او هــم 
مــی توانــد در ایــن ســن درآمدهــای کوچــک 
ــول  ــم پ ــد و ه ــف کن ــودش تعری ــرای خ ب

توجیبــی هــای بــزرگ تــر یــا جایــزه هــای 
ــرد.  ــری بگی ــزرگ ت ب

تمرین های 11 تا 13 سالگی
ــه او بگوییــد اگــر پــس  ــد ب ــن اول: بای تمری
ــا  ــد ب ــروع کن ــر ش ــه زودت ــر چ ــداز را ه ان
ــه آن چــه مــی خواهــد  ســرعت بیشــتری ب
نزدیــک تــر مــی شــود. اگــر خودتــان هــم به 
ایــن موضــوع بــاور نداریــد بــد نیســت نتیجه 
یــک تحقیــق آمریکایــی را بدانیــد کــه مــی 
ــال  ــر س ــالگی ه ــن 14 س ــر از س ــد اگ گوی
1۰۰ دالر کنــار بگذارید در ســن 65 ســالگی 
ــزار دالر  ــی 23 ه ــود بانک ــاب س ــا احتس ب
ــالگی  ــر از ســن 35 س ــد داشــت و اگ خواهی
ایــن کار را شــروع کنیــد در ایــن ســن تنهــا 

ــد داشــت!  ــزار دالر خواهی 7ه
تمریــن دوم: بــا او بــه ســایت هــای مختلــف 

برویــد و دربــاره خبرهــای بــاال و پاییــن 
ــد.  ــتجو کنی ــی جس ــا کم ــت ه ــدن قیم ش
ســعی کنیــد جســتجوی تــان بیشــتر از آن 
ــته  ــح داش ــت تفری ــد حال ــدی باش ــه ج ک
ــاره  ــا درب ــدس م ــه ح ــن ک ــال ای ــد؛ مث باش
ــت  ــی درس ــا گوش ــودرو ی ــالن خ ــت ف قیم

ــه!  ــا ن ــوده ی ب
ــه  ــا ب ــه ه ــن بچ ــن س ــوم: در ای ــن س تمری
ــا پــس  ــد ت ولخرجــی تمایــل بیشــتری دارن
انــداز کــردن امــا مــی توانیــد بــا وعــده هــای 
حقیقــی هیجــان انگیــز آن هــا را در مســیر 
درســت حرکــت دهیــد. بــه طــور مثــال بــه 
ــع  ــه در ازای جم ــد ک ــول را بدهی ــن ق او ای
ــزار  ــما 2۰ ه ــان ش ــزار توم ــردن 1۰۰ ه ک
تومــان بــه او کمــک مــی کنیــد! حــواس تــان 
باشــد مبلــغ کمکــی معقوالنــه باشــد و او را 

بــد عــادت نکنــد! 

www.tebyan-ardebil.ir :منبع
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تاریخچه کامپیـوتر و 
کاربرد آن در پزشکی 

ــردازش و  ــی پ ــدف اصل ــا ه ــکی ب ــر در پزش ــرد کامپیوت کارب
ــات  ــن اطالع ــن ای ــات بی ــکی و ارتباط ــات پزش ــز اطالع آنالی
ــر  ــات ب ــن اطالع ــه ای ــدگان مربوطــه اســت ک و اســتفاده کنن
ــای  ــتم ه ــرد سیس ــل از عملک ــه حاص ــش و تجرب ــاس دان اس
ــی  ــور کل ــه ط ــد ب ــی باش ــت م ــکی و بهداش ــف در پزش مختل
ــا پزشــکی را مــی تــوان در 6 ســطح و یــا  ارتبــاط کامپیوتــر ب

ــرد.  ــدی ک ــیم بن ــف تقس ــرد مختل کارب

مصطفی شریفی/ کارشناس سخت افزار ـ واحد انبار داری فنی

ــیله آن  ــه وس ــه ب ــتگاهی ک ــا دس ــر ی کامپیوت
محاســبه عــددی را مــی تــوان انجــام داد بــرای 
ــت  ــرده اس ــدا ک ــرد پی ــده کارب ــدف عم دو ه
یکــی بــه جهــت انجــام محاســبات پیچیــده بــا 
ــی  ــتیابی و ارزیاب ــت دس ــی جه ــهولت و یک س

ــده. ــاد وپیچی ــات زی اطالع
کاربــرد کامپیوتــر در پزشــکی بــا هــدف اصلــی 
پــردازش و آنالیــز اطالعــات پزشــکی و ارتباطات 
ایــن اطالعــات و اســتفاده کننــدگان  بیــن 
ــر اســاس  ــات ب ــن اطالع ــه ای مربوطــه اســت ک
دانــش و تجربــه حاصــل از عملکــرد سیســتم های 
ــه  ــف در پزشــکی و بهداشــت مــی باشــد ب مختل
طــور کلــی ارتبــاط کامپیوتــر با پزشــکی را مــی توان 
در 6 ســطح و یــا کاربرد مختلف تقســیم بنــدی کرد.
1( ثبــت اطالعــات و ارتباطــات مربــوط به آن 

)Recorbing anb Communication(
ــن  ــل گرفت ــواردی مث ــامل م ــرد ش ــن کارب ای
ــی روی  ــک و حیات ــم بیولوژی ــال ئ ــش ع و نمای
مانیتــورِ یــک بخــش مراقبــت هــای ویــژه می باشــد، 
ارتبــاط بیــن ترمینــال هــای یــک شــبکه 
کامپیوتــر در بیمارســتان و انتقــال اطالعــات 
ــا  ــه بخــش و ی ــال از آزمایشــگاه ب ــه طــور مث ب
فرســتادن پیــام هــای الکترونیکــی بیــن بخــش ها 

ــت. ــتان اس ــف بیمارس ــز مختل و مراک
2( ذخیره و بازیابی اطالعات در بانک اطالعاتی

(Dases bata of Retrieval Storage)
شــامل سیســتم ثبــت و ذخیــره اطالعــات 
ــرش  ــه پذی ــوط ب ــور مرب ــر، ام ــار و کامپیوت بیم
و ترخیــص و محاســبه مخــارج پرونــده بیمــار و 
حتــی ذخیــره اطالعــات مربــوط بــه آزمایشــات 
رادیوبیولــوژی، وضعیــت بیمــار و گزارشــات 

ــد. ــی باش ــر م ــار درکامپیوت بیم

اتوماتیــک کنتــرل  و  محاســبه   )3 
)Automat ionComputa t ion)

ــای پزشــکی  ــر دســتگاه ه در حــال حاضــر اکث
مثــل CT ,NM ,EEG ,ECG بــه کامپیوتــر 
یــا میکروپروسســور وصــل هســتند کــه در واقــع 
کنتــرل و کارکــرد آنهــا را انجــام داده وکنتــرل 
ــج  ــت نتای ــود کیفی ــت بهب ــی ال زم در جه کیف
حاصــل را بــه طــور اتوماتیــک انجــام داده 

ــد. وگــزارش مــی نمای
4( شناسایی و تشخیص

 )Biagnosis Recognition)
ایــن کاربــرد شــامل مــدل هــای تشــخیصی بــا 
اســتفاده از روش هــای مختلــف تصمیــم گیــری 
تخمینــی و سیســتم هــای Expert مــی باشــد. 
ــات  ــش و تجربی ــاس دان ــا براس ــدل ه ــن م ای
مختلــف از سیســتم مــورد نظــر کــه پیشــاپیش 
ــر داده مــی شــود و  ــه کامپیوت ــن اطالعــات ب ای
مــدل یــا سیســتم مــورد نظــر بــا آن اطالعــات و 
یــا مــدل قبلــی مقایســه وارزیابــی مــی گــردد و 
در نتیجــه تفــاوت و یــا تشــخیص نــوع تغییــرات 
ــه  ــه را نســبت ب ــورد مطالع ــدل م حاصــل در م

مــدل طبیعــی نشــان مــی دهــد.
مــواردی مثــل شناســایی الگوهــای مختلــف در 
تصاویر پزشــکی، تشــخیص اتوماتیک بیمــاری ها از 
روی ســیگنال ECG دســته بنــدی و شــناخت 
ســلول هــای مختلــف خونــی توســط کامپیوتــر 

از انــواع دیگــر ایــن گــروه هســتند.
)Control Therapy( درمان و کنترل )5

کنتــرل میــزان مایعــات و مــواد خونــی در 
ــه توســط  ــژه ک ــای وی ــت ه ــک بخــش مراقب ی
کامپیوتــر بــه طــور اتوماتیــک انجــام شــود ایــن 
ــی  ــواد خون ــا م ــازد ت ــی س ــم م ــکان را فراه ام
ــق مــداوم دارو در  ــم تســت و تزری ــه طــور دائ ب

جهــت کنتــرل ســطح ال زم آنهــا صــورت گیــرد.
6( تحقیقات و مدل سازی

(Mobelling Research)
در ایــن راســتا، انــواع پدیــده هــای فیزیولوژیــک 
بــدن انســان و یــا کارکــرد بافــت هــای مختلــف 
در  مختلــف  هــای  عملکــرد دســتگاه  یــا  و 
ــی  ــه بررس ــان و در نتیج ــدن انس ــا ب ــه ب رابط
ــه صــورت  ــر آنهــا ب عوامــل مختلــف فیزیکــی ب
ــک،  ــی، گرافی ــری )ریاض ــای کامپیوت ــدل ه م
مکانیکــی( در مــی آیــد. بــه عنــوان مثــال 
فیزیولوژیکــی سیســتم قلبــی و عروقــی و عوامــل 
مکانیکــی مثــل فشــار، جریــان خــون، حجــم و 
 ECG عوامــل الکتریکــی مثــل ســیگنال هــای

ــی شــود. ــدل بازســازی م ــک م ــه صــورت ی ب
ــت بررســی  ــی جه ــدل های ــز م در بهداشــت نی
بیمــاری هــا و اثــرات متقابــل عوامــل گوناگــون 
و رفتــار عوامــل بیمــاری زا طراحــی مــی شــود. 
ُکشــنده  تشعشــعات  پدیــده  رادیوتراپــی  در 
ســرطان و برخــورد آن بــا ســلول هــای ســرطانی 
ــز  ــر در آن نی ــی موث ــف فیزیک ــل مختل و عوام
بــه صــورت مدلــی شــبیه ســازی مــی شــود تــا 
ــال روی  ــل از اعم ــف را قب ــل مختل ــرات عوام اث

ــد. ــاری بررســی و تســت کنن بیم
تمــام اســتفاده هــای فــوق بــا کمــک روش های 
ــه آن  ــوط ب ــر و ارتباطــات مرب ــف کامپیوت مختل
ــره آن،  ــات، ذخی ــت اطالع ــن و ثب ــامل گرفت ش
بازیابــی آن، پــردازش و آنالیــز اطالعــات، انتقــال 
اطالعــات و در انتهــا نمایــش اطالعــات بــه 

ــد. دســت مــی آی
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طرح کاربرد کامپیوتر در خدمات پزشکی
ــع آوری  ــکی، جم ــه پزش ــی در حرف ــته اصل هس
ارزیابــی  هــا،  بیمــاری  دربــاره  اطالعــات 
ــپس  ــه وس ــش و تجرب ــو دان ــات در پرت اطالع
اتخــاذ تصمیمــات در مــورد اقداماتــی اســت کــه 
ــار برداشــته  ــراد بیم ــان اف ــت درم بایســتی جه
شــود. لــذا پــردازش اطالعــات مربــوط بــه عالئــم 
بیمــاری هــا و آزمایــش هــای پزشــکی یکــی از 
قســمت هــای حائــز اهمیــت در حرفــه پزشــکی 
ــردازش  ــق پ ــا از طری محســوب مــی شــود. تنه
مناســب اطالعــات اســت کــه پزشــکان و ســایر 
ــا  ــه ب ــود، قاطعان ــد ب ــادر خواهن کادر پزشــکی ق

ــد. ــه نماین ــاری مقابل بیم
ــد  ــی توانن ــکان م ــه پزش ــا ک ــی از آنج از طرف
ــا و  ــاری ه ــم بیم ــال ئ ــن ع ــط مابی ــرای رواب ب
نحــوه مــداوا و معالجــه افــراد، قاعــده ای کلــی و 
مشــخص وضــع کننــد، در نتیجــه قــادر خواهنــد 
بــود بــه منظــور برخــوردار ســاختن بیمــاران از 
نیــاز و  خدمــات پزشــکی و درمانــی مــورد 
مطلــوب از کامپیوتــر اســتفاده فزاینــده ای بــه عمل 
ــره  ــق ذخی ــا از طری ــع کامپیوتره ــد. در واق آورن
و دســترس قــرار دادن بــه موقــع اطالعــات 
ــه  ــاغلین حرف ــه ش ــت، ب ــز اهمی ــق حائ وحقای
طبابــت کمــک مــی کننــد. تســریع ارتباطــات، 
گرفتــن عصــاره اطالعــات از داده هــا و جلوگیــری 
مقــدورات  جملــه  از  انســانی  اشــتباهات  از 

ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــا ب کامپیوتره
تشخیص نوع بیماری

کامپیوتــر مــی توانــد بــه پزشــکان کمــک 
نمایــد تــا بــرای بــه دســت آوردن بهتریــن 
ــی را  ــن راه و روش درمان ــن، بهتری نتیجــه ممک
ــن  ــزه ای ــای مکانی ــد. سیســتم ه انتخــاب نماین
توانایــی را دارنــد تــا قــدرت اســتدال ل انســان را 
افــزاش دهنــد و بــه همیــن دلیــل مــی توانند در 
تشــخیص بیمــاری بــه یــاری پزشــکان بشــتابند 
بــرای تشــخیص بیمــاری ال زم اســت چنــد 
ــر پیمــوده شــود: ــه شــرح زی ــه اساســی ب مرحل

ـ کســب حقایــق مربــوط بــه بیمــاری از ســابقه 
بیمــار

ـ انجــام معاینــه پزشــکی و آزمایــش هــای 
آزمایشــگاهی

ــم  ــا و عالئ ــت نســبی نشــانه ه ــی اهمی ـ ارزیاب
ــاری ــف بیم مختل

ـ تهیــه فهرســت کلیــه بیمــاری هایــی کــه ایــن 
بیمــاری بــا آنهــا شــباهت دارد.

در  بتوانــد  کامپیوتــر  آنکــه  بــرای  البتــه 
ــرورت  ــود، ض ــع ش ــر واق ــی موث ــن مراحل چنی
ــای  ــری روش ه ــک س ــد ی ــی نمای ــاب م ایج
ــیله  ــه وس ــه ب ــه ک ــابه آنچ ــتماتیک مش سیس
مــورد  بیمــاری  تشــخیص  متخصصیــن 
ــرای طراحــی  ــرار گیــرد، تهیــه شــود. ب اســتفاده ق

ــری تشــخیص بیمــاری،  سیســتم هــای کامپیوت
ــاالت  ــاری و احتم ــم بیم ــامل عالئ ــتی ش بایس
ــاری خــاص تشــکیل داد و  ــک بیم ــه ی ــوط ب مرب
اطالعــات جمــع آوری شــده از معاینــه هــر بیمــار 
جدیــد را بــا اطالعــات ماتریــس احتمــاالت 
ــن  ــه نمــود، از ای ــه آن اضاف ــاً ب مقایســه و احیان
طریــق بــا مقایســه سیســتم هــای فیزویولوژیکی، 
ــب  ــای مناس ــرم افزاره ــازی ن ــبیه س ــکان ش ام

ــز فراهــم خواهــد شــد. نی
بهبود مدیریت و افزایش بهره وری

ــزه  ــوب مکانی ــای مطل ــروی و اتخــاذ روش ه ــا پی ب
بــرای جمــع آوری داده هــا، حتــی قبــل از ورود 
ــدت  ــوان م ــی ت ــا، م ــتان ه ــه بیمارس ــاران ب بیم
ــن  ــود و از ای ــخص نم ــا را مش ــه آنه ــف بهین توق
ــن  ــل ممک ــه حداق ــا را ب ــف آنه ــدت توق ــق، م طری
تقلیــل داد. از هنــگام ورود بیمــاران بــه بیمارســتان تا 
زمــان خــروج آنهــا در صــد قابــل توجهــی از بودجــه 
و زمــان، صــرف ثبــت، پــردازش و ذخیــره اطالعــات 
پزشــکی در سیســتم هــای دســتی رایــج مــی شــود. 
ــات  ــتم اطالع ــک سیس ــاد ی ــا ایج ــه ب ــی ک در حال
ــردازش و  ــه پ ــا هزین ــه تنه ــع ن ــتانی جام بیمارس
ــد،  ــی رس ــن م ــل ممک ــه حداق ــات ب ــره اطالع ذخی
بلکــه امــکان دسترســی ســریع بــه ســوابق بیمــاری 
نیــز فراهــم مــی شــود. ســوابق و اطالعــات یــک فرد 
را مــی تــوان بــا مراجعــه بــه یــک شــماره شناســانی، 
نــام وی و یــا در مــوارد اضطــراری فقــط بــا مراجعــه 
بــه شــرح فیزیکــی بــه دســت آورد. بــا کمــک چنیــن 

ــوان زمــان بنــدی  سیســتم هایــی همچنیــن مــی ت
ــف  ــای مختل ــش ه ــا و بخ ــک ه ــتفاده از کلینی اس
ــات  ــود و خدم ــخص نم ــر مش ــو بهت ــه نح ــز ب را نی
ــا  ــالوه ب ــه ع ــرد. ب ــزه ک ــز مکانی ــابداری را نی حس
جایگزیــن شــدن کامپیوترهــا بــه جــای بایگانــی های 
عریــض و طویــل، امــکان اســتفاده بهینــه از فضــای 
ــورت  ــود در ص ــی ش ــم م ــتر فراه ــتانها بیش بیمارس
اســتفاده از سیســتم هــای مکانیــزه مــی تــوان تعــداد 
پرســنل قســمت هــای مختلــف را در ســطح مطلــوب 

ــود. ــظ نم و کارا حف
ــه  ــکی، ن ــتی و پزش ــات بهداش ــن خدم ــه بهتری ارائ
ــمار  ــه ش ــی ب ــت مل ــز اهمی ــاله حائ ــک مس ــا ی تنه

مــی آیــد بلکــه یــک ســرمایه گــذاری عمــده 
اقتصــادی نیــز محســوب مــی شــود. در ایــن راســتا، 
ــکی  ــه پزش ــر در حرف ــتفاده از کامپیوت ــت اس اهمی
ــور  ــه منظ ــتی، ب ــات بهداش ــن خدم ــل تامی و مراح
پــردازش مکانیــزه اطالعــات، بــه طــور چشــم گیری 
ــرورت  ــود. ض ــی ش ــر م ــوس ت ــه روز محس روز ب
اداره موثــر اطالعــات پزشــکی، بنــا بــه دالئــل 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــتی، بس ــی و بهداش ــف مال مختل
اســت. بــه عــال وه مراقبــت مکانیــزه پزشــکی 
ــال  ــه در س ــد ک ــد گردی ــب خواه ــی موج ــه تنهائ ب
ــتن  ــرای نوش ــذ ب ــرف کاغ ــی مص ــده حت ــای آین ه
نســخه هــای داروئــی نیــز بــه حداقــل برســد. 
ــتاران  ــکان، پرس ــه پزش ــد ب ــی توانن ــا م کامپیوتره
و ســایر پرســنل مســئول خدمــات بهداشــتی در 
انجــام آزمایــش هــا، تشــخیص بیمــاری و مراقبــت 
بیمارســتانی بــا حداقــل هزینــه کمــک نماینــد. یــک 
ــه  ــک پارچ ــاًل ی ــز و کام ــی متمرک سیســتم اطالعات
بیمارســتانی همچنیــن مــی توانــد وظایفــی از قبیــل 
حســابداری، پذیــرش بیمــار، برنامــه زمانــی اســتفاده 
از اطــاق هــای بیمارســتانی، سفارشــات و شــمارش 
ــه  ــدی مراجع ــان بن ــی، زم ــال م مصرف ــودی اق موج
بــه قســمت هــای عکســبرداری، تســهیال ت اطــاق 
ــه  ــره را ب ــی و غی ــم غذای ــزی رژی ــرح ری ــل، ط عم

ــد. ــام ده ــی انج راحت

WWW.AFTABIR.COM : منبع
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نگاهی به فعالیتـهای 

فرهنـــگی پایــگاه 

بســـیج شـــرکت 

درپــــاییـــزی که 

گــذشــت

1- برگــزاری مراســم جشــن عیــد غدیــر 

عیــد والیــت و امامــت حضــرت علــی )ع( 

در نمازخانــه و اهــداء هدیــه بــه ســادات 

حاضــر در مراســم

و  ســخنرانی  عــزاداری،  اقامــه   -2

قرائــت زیــارت عاشــورا در دهــه اول 

مــاه محــرم توســط روحانــی مدعــو 

ــکار  ــور و مداحــان هم ــا داود پ حــاج آق

ــن  ــاج حس ــی و ح ــی امام ــاج غالمعل ح

حیــدرزاده

فرماندهــان  جلســه  برگــزاری   -3

حــوزه هــای داروئــی تهــران بــزرگ 

بــه میزبانــی پایــگاه مقاومــت شــهید 

ــس ــدارو در ســالن کنفران نیکبخــت تولی

عــزاداری  مراســم  4-برگــزاری 

ــورای  ــوعا و عاش ــام تاس ــبت ای بمناس

حســینی و برپائــی دســته عــزاداری 

ــرکت  ــه ش ــکاران در محوط ــط هم توس

ــیج در  ــه بس ــم هفت ــزاری مراس 5- برگ

ــور  ــا حض ــرکت ب ــه ش ــل نمازخان مح

ــداء  ــال و اه ــادی و فع ــاء ع ــه اعض کلی

ــگاه ــه تعــدادی از بســیجیان پای ــه ب هدی

6- شــرکت در همایــش بســیجیان ناحیه 

کارگــری در شــرکت داروپخش

ومن اهلل التوفیق

پایگاه بسیج شهید نیکبخت تولیدارو
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گردهمایی بازنشـتگان 
شـرکت داروســازی
 تــولــــید دارو
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ورود همکار جدید سرکار خانم صفوری سنگتراش   را در واحد بازاریابی و صادرات  تبریک گفته و برای  ایشان آرزوی کامیابی داریم. 
ورود همکار جدید جناب آقای  محمود ساکی  را در واحد معاونت مالی و اداری تبریک گفته و برای  ایشان آرزوی کامیابی داریم.

بازنشسته گرامی
 جناب آقای محمد حسن شهیدی

جناب آقای محسن سلطانی 
انتصاب حضرتعالی به عنوان » مدیر حراست شرکت داروسازی تولیددارو« تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و 

توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.

عرض تسلیت

همکاران گرامی، قدم نو رسیده را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

زیارت قبول

ســرکار خانــم یگانــه مهــر درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض مــی نماییــم و آرزوی 
صبــر و ســالمتی برایتــان داریــم همچنیــن بــرای آن عزیــز درگذشــته غفــران و رحمــت واســعه الهــی را خواســتاریم.

 جناب آقای رضا نجفقلیزاده، جناب آقای علی متقیان، جناب آقای ولی بخشی، جناب آقای افشین پیکانی

مقدم زائرین کربالی معال به مناسبت اربعین حسینی را گرامی می داریم.
آقایــان مقصــود اســماعیل زاده، اصغــر ایمــان نــژاد، حســن باقــری، حمیــد پالیــزدار، محمدرضــا تاجیــک، حســن حیــدرزاده، منصــور 
حیــدری، رحیــم رضایــی، بهــرام رمضانــی، محســن ســلطانی، ابــوذر شــریفی، حمیدرضــا عزیــزی،  قاســم فرامــرزی،  وحیــد قاســمی،  

علیرضــا لطفــی،  حســین نظامــی، علــی محمدپــور، علــی متولــی، میــالد زارع  مقــدم، ســیدرضا مهــدوی، حســن هاشــمی

اخبار داخلی 

ــرم  ــئول محت ــر مس ــی مدی ــرا اکرام ــر زه ــم دکت ــرکار خان ــان س ــکار گرامیم ــدیم هم ــع ش مطل
ــه  ــان ب ــر عزیزش ــت دادن خواه ــم از دس ــوار؛ در غ ــرم البرات ــت محت ــبز  و مدیری ــک س ــریه پی نش

ســوگ نشســته انــد، ضمــن همــدردی بــرای ایشــان از درگاه ایــزد یکتــا صبــر و شــکیبایی و بــرای آن 
ــم. ــی نمایی ــئلت م ــال مس ــد متع ــات را از خداون ــو درج ــه عل مرحوم
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ورود همکار جدید سرکار خانم صفوری سنگتراش   را در واحد بازاریابی و صادرات  تبریک گفته و برای  ایشان آرزوی کامیابی داریم. 
ورود همکار جدید جناب آقای  محمود ساکی  را در واحد معاونت مالی و اداری تبریک گفته و برای  ایشان آرزوی کامیابی داریم.

بازنشسته گرامی
 جناب آقای محمد حسن شهیدی

عرض تسلیت

1- مخفف MRP چه عبارتی است؟
Master Rough planning )الف

Master Requirements Planning )ب
   Material Requirements Planning)ج
Manufacturing Resource Planning )د

2-نمایش عالیم بیولوژیک و حیاتی روی مانیتور یک بخش مراقبت های 
ویژه ، متعلق به کدام کاربرد کامپیوتر در پزشکی می باشد؟

  Mobelling Research)الف
Biagnosis Recognition )ب

Recorbing and communication )ج
Control Therapy )د

3- کدام گزینه از مراحل تشخیص بیماری می باشد؟
الف( کسب حقایق مربوط به بیماری از سابقه بیمار

ب( انجام معاینه پزشکی و آزمایش های آزمایشگاهی
ج( تهیه فهرست کلیه بیماری هایی که این بیماری به آنها شباهت دارد

د( هر سه مورد

4-کدامیک از موارد زیر حتما باید SPC داشته باشند ؟
الف( مواد بالک

ب( مواد حد واسط
ج( مواد اولیه
د( همه موارد

5- نام ویروس بیماری ابوال برگرفته از کجا می باشد؟
الف(رودخانه جمهوری دموکراتیک کنگو

ب( کشور زئیر
ج( کشور ابوال

د(گزینه الف و ب

6- سور منانژ چیست؟
الف( طراحی ارگونومیک ایستگاه کاری

ب( اثرات تجمعی خستگی
ج ( حرکات تکراری دست و کمر

د(  هر سه مورد

7- طبق استاندارد ANSI کاربرد رنگ نارنجی در صنعت چه می باشد؟
الف( ایمنی

ب( خطر تابش اشعه
ج( مسیر حرکت وسایل نقلیه

د( خطر له شدگی

۸- چرا آب هیچ وقت خالص در طبیعت یافت نمی شود؟
الف( توسط بشر مستقیم وغیر مستقیم آلوده می شود

ب ( همه آبها الوده هستند
ج( دارای قدرت حاللیت باالیی است وتمام عناصر مسیر خود را حل می کند

د(  مورد الف و ج

9- آنتووپومتری چیست؟
الف( اندازه گیری ابعاد بدن انسان

ب( افزایش راندمان
ج( طراحی صندلی ارگونومیک

د( هیچکدام

10- مصرف آلومینیم منیزیم هیدروکسید مازاد توسط کدام بیماران 
ممنوع است؟

الف( بیماران مشکل گوارشی
ب( بیماران مشکل روده

ج( بیماران مشکل کلیوی مزمن
د(بیماران مشکل قلبی

مسابقه

اسامی برندگان مسابقه  نشریه سی ام: آقای مهدی مینویی، آقای رضا امینی، آقای محمد شفیعی
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