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بنام یگانه هستی بخش...
خداونــد منــان را شــاکرم کــه بــر مــن منــت نهــاد تــا بخشــی از عمــر خویــش را 
در جمــع بــا صفــا و پرمحبــت شــما همــکاران گرامــی ســپری نمایــم و بــه یقیــن 
ادعــا مــی کنــم کــه در طــول ایــن مــدت بهــره فراوانــی از آمــوزه هــای انســانی، 

اخالقــی، علمــی و فنــی شــما عزیــزان نصیــب اینجانــب شــده اســت.
گرچــه خیلــی زود گذشــت ودوره همــکاری بــه ســر آمــد لیکــن فرصتی بــود مغتنم 
کــه دوســتی هــا و صفــا و صمیمیــت چــون تــار و پــودی مســتحکم تنیــده شــود و 
یــاد و خاطــرات دوران همــکاری نقــش و نــگاری گــردد پــر از جلــوه هــای محبــت.

ــت  ــیرینی و رضای ــا ش ــت و تنه ــی نیس ــن جدای ــزی از ای ــه گری ــغ ک ای دری
خاطــر از خدمــات صادقانــه و عاشــقانه برایــم باقــی مانــده کــه دریچــه 
ــان  ــد اذع ــاید. بای ــی گش ــم م ــدی را برای ــاف خداون ــش و الط ــی از آرام زیبای
ــا را از  ــری، م ــتگی و پی ــان دارد، بازنشس ــان جری ــواره در جه ــق هم ــم عش کن
عشــق دور نمــی کنــد بلکــه اکســیری اســت کــه پیــری را از مــا دور مــی کنــد.

اینــک کــه گــذر عمــر نفــس هــای بنــده را در عرصــه خدمــت و خدمتگــزاری در 
مجموعــه تولیــددارو، بــه شــماره انداختــه، در آســتانه بازنشســتگی خواســتم کــه 
خداحافظــی  خویــش را بــا تشــکر و طلــب حاللیــت از همــه همــکاران و عزیــزان 
ــت،  ــن کیفی ــی، تضمی ــئول فن ــگاه، مس ــت، آزمایش ــد، مدیری ــای تولی در واحده
تحقیقــات، مالــی، اداری، بازرگانــی، انفورماتیــک، برنامــه ریــزی و انبارهــا، بازاریابی 
ــن  ــی و بهداشــت و همچنی ــات، ایمن ــی، فنــی و مهندســی، خدم ــروش، نگهبان و ف
همکارانــی کــه در تهیــه و تدویــن نشــریه پیــک ســبز یــاری ام کردنــد مزیــن نمایم 
و امیــدوارم خاطــرات بــد ایــن ســالها، کاســتی هــا و تقصیرهای مــرا فرامــوش کنید 
و در عــوض چهــره ای را بخاطــر بســپارید کــه همیشــه همــه شــما را دوســت داشــته 
و بــه دوســتیتان افتخــار مــی کنــد و بــه حمایــت و دعــای خیرتــان نیازمنــد اســت.

ــی  ــدوارم در تمام ــزون دارم  و امی ــق روز اف ــالمتی و توفی ــی آرزوی س ــرای همگ ب
ــید. ــربلند باش ــق و س ــی و کار موف ــل زندگ مراح

دوستدار شما ـ دکتر اکرامی
آبان ماه 1395
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ــته  ــل رش ــارغ التحصی ــژاد ف ــد ن ــی بیرجن ــرا اکرام ــر زه ــم دکت ــرکار خان س
داروســازی از ســال 1365  در عناویــن مختلــف از جملــه سرپرســت البراتــوار 
فرموالســیون بهداشــتی، رئیــس حفاظــت محصــوالت داروئــی، رئیــس بخــش 
ــی،  ــد داروی ــر واح ــی، مدی ــدات داروئ ــد جام ــر تولی ــی، مدی ــدات داروئ جام
ــر  ــه، مدی ــر کارخان ــول، مدی ــت محص ــرل و حفاظ ــای کنت مدیرالبراتواره
آزمایشــگاه کنتــرل و در کنــار آن مدیــر مســئول نشــریه پیــک ســبز شــرکت 
داروســازی تولیــددارو )ســهامی عــام( مشــغول بــه فعالیــت بودنــد و اکنــون 
کــه پــس از ســالها خدمــت در راه توســعه شــرکت بــه افتخــار بازنشســتگی 
ــان در   ــغ ش ــی دری ــالش و کوشــش ب ــت از ت ــته اس ــد، شایس ــده ان ــل آم نای

ــد. ــی بعمــل آی ــاء و گســترش شــرکت تشــکر و قدردان پیشــرفت، ارتق
بــر ایــن باوریــم بازنشســتگی فصــل نوینــی از زندگــی اســت و آغــازی بــرای 
ــن دوران  ــت ای ــد اس ــت و امی ــد اس ــای جدی ــده ه ــیوه و ای ــا ش ــی ب زندگ
جدیــد از پــر بارتریــن  و بــا نشــاط تریــن مراحــل زندگــی پرثمرتــان باشــد. 
ســعادتمندی و ســیادت روزافــزون ســرکار  و خانــواده  محتــرم  را از خداونــد 
متعــال خواســتاریم. امیــد  اســت  در ســایه ســار  امــن  الهــی جامعــه ی امروز  
و  فــردای  مــا  همــواره  از بــرکات وجــودی و تجربیــات ارزنــده ســرکار عالــی 
بهــره منــد و بهــره ور باشــد.  توفیــق رفیــق طریــق عــزت و اعتبارتــان باشــد.

دکتر سیفی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

ره آن کس خدمت جاانن هب جان کرد     
هب گیتی انم خود را جاودان کرد
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گــزارش برگــزاری پانزدهمیــن 
جلســه بازنگــری مدیریــت

در راســتای اجــرای الزامــات و انجــام بهبــود مســتمر در سیســتم یکپارچــه 
ــنبه  ــت در روز یکش ــری مدیری ــه بازنگ ــن جلس ــت )IMS( پانزدهمی مدیری
ــاء  ــور اعض ــا حض ــت ب ــس مدیری ــالن کنفران ــل س ــورخ 95/9/28 در مح م
کمیتــه بازنگــری مدیریــت )شــامل مدیرعامــل و کلیــه معاونیــن، مدیــران و 

برخــی از روســای محتــرم واحدهــا( برگــزار گردیــد.

اهم مباحث مطرح شده:
ـ ارائه گزارش نتایج ممیزی داخلی مرداد ماه سال 1395 

ـ ارائه گزارش پایش شاخص های کنترل فرآیندی 6 ماهه اول سال 1395
ـ ارائه گزارش پایش اهداف 6 ماهه سال 1395

ـ ارائه گزارش نتایج بازخورد مشتریان
ـ ارائه گزارش میزان عدم انطباق محصول و بررسی علل آن

ـ ارائه گزارش وضعیت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
ـ ارائه توصیه های بهبود

ـ مروری بر تغییرات مؤثر بر سیستم مدیریت کیفیت

ــی در  ــه رهنمودهای ــه ارائ ــدام ب ــددارو( اق ــرم شــرکت داروســازی تولی ــل محت ــر عام ــر ســیفی )مدی ــای دکت ــاب آق ــه جن در ادام
راســتای اجــرای هــر چــه بهتــر امــور مربــوط بــه سیســتم یکپارچــه مدیریــت نمودنــد. در پایــان مقــرر گردیــد کلیــه واحدهــا برنامــه 
نهایــی خــود را در راســتای رفــع عــدم انطبــاق هــای گــزارش شــده و همچنیــن رونــد اجــرای پــروژه هــای بهبــود ارائــه نماینــد و 

اطالعــات آن توســط واحــد تضمیــن کیفیــت مــورد پایــش و ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــه صــورت دوره ای گــزارش شــود.
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EFQM چیست ؟
مدل تعالی سازمانی

European Foundation for Quality Management =EFQM

افسانه رضایی/ کارشناس ارشد بازرگانی _ واحد برنامه ریزی و انبارها

اندیشــمندان علــم مدیریــت بــا تکیــه بــر تجــارب ســازمانهای موفــق و پیشــرو، 
همــواره در پــی یافتــن راه حــل هایــی جهــت بهبــود وضعیــت و حرکــت بــه 
ســمت تعالــی بــوده انــد کــه نتیجــه تحقیــق و مطالعــات آنهــا،  منجــر بــه خلق 
ابزارهایــی همچــون 5S، BSC ،ISO ، SIXSIGMA،PM،CRM و...
شــده اند کــه هــر کــدام از ایــن ابزارهــا در صــورت بکارگیــری صحیــح درزمــان 
و  مــکان مناســب، می توانــد منافــع مــادی و غیــر مــادی بیشــماری را بــرای 
ســازمانها بهمــراه داشــته باشــد. امــا بــا توجــه بــه خواســت و انتظــار همیشــگی 
مدیــران و نــوع نــگاه آنهــا بــه چنیــن ابزارهایــی کــه متکــی برنتایــج حاصلــه 
)نتیجــه مــداری( می باشــد، معمــوالً خروجــی حاصــل از بکارگیــری ایــن فنون، 
در حــد انتظــار نبــوده اســت. بهمیــن جهــت بــه مــوازات پیدایــش تکنیکهــای 
ــی  ــد شــدند. مدلهــای تعال ــی ســازمانی متول مدیریتــی متنــوع، مدلهــای تعال
ــد چارچــوب  ــا توانســته ان ــق دنی ــرداری از شــرکتهای موف ــا الگو ب ســازمانی ب
مناســبی را بــرای مدیریــت ســازمانها در محیــط رقابتــی ارایــه نماینــد. ویژگــی 
ــن  ــت ای ــه مدیری ــه کل ســازمان اســت و ب ــوع نگــرش ب ــا، ن ــن مدله ــارز ای ب
امــکان را می دهــد تــا ضمــن  ارزیابــی ســازمان تحــت امــر خــود، بتوانــد آن را 
بــا ســایر ســازمانهای مشــابه مقایســه نمایــد. از ســوی دیگــر، مدل هــا معمــوالً 
ــد کــه امــکان اســتفاده از تکنیکهــای مختلــف را  ــه ای طراحــی شــده ان بگون
بــرای ســازمان فراهــم آورنــد. ایــن مــدل بــه ســازمانها کمــک مــی کنــد تــا 
بــا مقایســه وضعیــت موجــود و مطلــوب خــود، تفاوتهــا را شناســایی کننــد و 
ســپس بــا بررســی علــل ایــن تفاوتهــا راه حــل هــای بهبــود وضــع موجــود را 

پیــدا و آنهــا را اجــرا نماینــد. 
ــای  ــد بازاره ــرض تهدی ــا در مع ــاد اروپ ــه اقتص ــه 1980 ، ک ــر ده  در اواخ
خــاور دور) بویــژه ژاپــن( قــرار داشــت، گروهــی متشــکل از مدیــران عامــل 14 
ســازمان پیشــرو در اروپــا گــرد هــم آمدنــد تــا راهــکار بــه ســالمت جســتن از 
مخاطــره موجــود و ســرد مــداری آینــده را بیابنــد. مشــورت ایــن گــروه و عــزم 
ــه تاســیس بنیــاد غیر وابســته کیفیــت انجامیــد. بنیــادی کــه چشــم  ــان، ب آن
انــداز آن درخشــش ســازمانهای اروپایــی در جهــان و ماموریــت آن گســترش 
ــویق  ــتآوردها و تش ــایی دس ــت، و شناس ــای مدیری ــه دوره ه ــا و ارای آگاهی ه
ــال  ــب در س ــن ترتی ــت. بدی ــی اس ــعه و تعال ــیر توس ــان مس ــزش راهی و انگی

1989، بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا بــا نــام مخفــف EFQMتاســیس شــد و 
کمیســیون اروپــا آن را تائیــد کــرد.

همانگونــه کــه گفتیــم کــه ایــن مــدل چهارچوبــی جهــت ارزیابــی و بررســی 
ــف  ــه تعاری ــت . بناب ــود اس ــع موج ــوب و وض ــع مطل ــن وض ــاوت بی ــل تف عل
مدیریتــی هــر ســازمان در تــالش اســت کــه در نهایــت برنامــه ریــزی هــای 
ــای  ــوب ه ــی از چهاچ ــرآمد در یک ــازمان س ــک س ــه ی ــود، ب ــدت خ ــد م بلن
مدیریتــی تبدیــل شــود. ســازمان ســرآمد از نظــر ایــن مــدل ســازمانی اســت 
ــان  ــد. ذینفع ــرآورده نمای ــازمان را ب ــان س ــه ذینفع ــت کلی ــد رضای ــه بتوان ک
و  جامعــه  کارکنــان،  مشــتریان،  ســهامداران،   از  عبارتنــد  ســازمان 
ــراد و ســازمانهایی کــه از ســود  محیــط زیســت، شــرکای تجــاری و کلیــه اف

ــد. ــی گردن ــع و از ضــرر آن متضــرر م ــازمان منتف س
اصول سرآمدی:

اکثــر مدلهــای تعالــی ســازمانی بــه رشــد متــوازن ســازمانها براســاس دو معیــار 
اصلــی زیــر توجــه مــی کننــد:

 • نتایج حاصل از عملکرد سازمان
• رشد متوازن و مناسب اجزاء و عوامل تشکیل دهنده سازمان

عوامل دخیل در مدل سرآمدی EFQM  در دو حوزه بررسی می شود:
  • توانمند سازها

  • نتایج
ــان،  ــتراتژی، کارکن ــری، اس ــار رهب ــامل 5 معی ــازها ش ــد س ــوزه توانمن ح
شــراکت هــا و منابــع، و فــر آینــد هــا ومحصــوالت وخدمــات  اســت کــه بیــان 
ــا هــم  ــا ب ــل آنه ــک ســازمان و نحــوه  تعام ــده ی ــده اجــزا تشــکیل دهن کنن
اســت. حــوزه نتایــج نیــز شــامل 4 معیــار اســت.   نتــا یــج مشــتری، نتــا یــج 
کارکنــان، نتــا یــج  جامعــه، و نتــا یــج کســب و کار اســت  کــه دســتاوردهای 
حاصــل از عملکــرد ســاز مــان را تشــکیل مــی دهنــد.  ایــن مــدل  ســعی 
ــاز  ــن امتی ــد و ای ــل کن ــدد تبدی ــه ع ــا را ب ــازمان ه ــرد س ــد عملک ــی کن م
ــازمانهای  ــاز س ــر امتی ــارت دیگ ــه عب ــود، ب ــی ش ــه م ــر گرفت از 1000 در نظ
متقاضــی از 1000 محاســبه شــده و ســازمان هــای ســرآمد معرفــی می شــوند. 
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معتبر سازی پاکسازی
Cleaning Validation

ممــوالً روش هــای پاکســازی بایــد معتبــر ســازی شــوند. بــه طــوری کلــی معتبــر ســازی پاکســازی بایــد مســتقیمًا در 
موقعیــت هــا یــا مراحلــی از فرآینــد انجــام شــود کــه آلودگــی یــا انتقــال مــواد، ریســک بزرگــی بــرای کیفیــت مــاده 
موثــر دارویــی باشــد. بــه عنــوان مثــال در مــواردی کــه باقیمانــده مــواد در مراحــل خالــص ســازی بعــد طــی فرآینــد 
خــارج مــی شــوند. ممکــن اســت معتبــر ســازی فرآینــد پاکســازی تجهیــزات در مراحــل اولیــه تولیــد ضــروری نباشــد.

- معتبــر ســازی فرآیندهــای پاکســازی، بایــد بازتــاب الگوهــای واقعــی اســتفاده از دســتگاه هــا باشــد. اگــر مــواد موثــره یــا مــواد بینابینــی مختلفــی 
در یــک دســتگاه یکســان ســاخته مــی شــود و ایــن تجهیــزات توســط یــک فرآینــد یکســان تمیــز مــی شــود. مــی تــوان یــک مــاده موثــره دارویــی 

یــا مــاده بینابینــی را بــه نمایندگــی از بقیــه مــواد بــرای معتبــر نمــودن پاکســازی انتخــاب کــرد.
ایــن انتخــاب بایــد بــر مبنــای میــزان حاللیــت و دشــوار بــودن پاکســازی و محاســبه محــدوده هــای باقیمانــده مــواد بــر اســاس قــدرت ســمیت 

و پایــداری آن هــا باشــد.
ــرش،  ــل پذی ــی قاب ــطوح پاکیزگ ــواد، س ــا، م ــوند، روش ه ــز ش ــت تمی ــرار اس ــه ق ــی ک ــد تجهیزات ــازی، بای ــازی پاکس ــر س ــکل معتب - پروت
پارامتــر هایــی کــه پایــش و کنتــرل مــی شــود و روش هــای آنالیــز را شــرح دهــد. هــم چنیــن ایــن پروتــکل بایــد نــوع نمونــه هــای تهیــه 

شــده و چگونگــی جمــع آوری و برچســب زنــی آن هــا را نیــز نشــان دهــد.

سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید
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- نمونــه بــرداری بایــد شــامل ســوآب کشــی، آبکشــی یــا روش هــای جایگزیــن مناســب )بــه عنــوان مثــال اســتخراج 
مســتقیم( جهــت ردیابــی مــواد باقیمانــده محلــول و نــا محلــول باشــد. روش هــای نمونــه بــرداری مــورد اســتفاده بایــد 
ــس از پاکســازی باشــند. ممکــن اســت  ــزات، پ ــر روی ســطوح تجهی ــده ب ــواد باقیمان ــری کمــی م ــدازه گی ــه ان ــادر ب ق
نمونــه بــرداری بــه روش ســو آب کشــی در مواقعــی کــه ســطوح تمــاس محصــول بــه دلیــل طراحــی دســتگاه و یــا 

محدودیــت هــای فرآینــد بــه آســانی قابــل دسترســی نباشــد، کاربــردی نیســت.
ــا آلودگــی هــا حســاس هســتند  ــده ی ــه ردیابــی مــواد باقــی مان - بایــد از روش هــای آنالیــز معتبرســازی شــده کــه ب
اســتفاده شــود. حــد شناســایی هــر روش آنالیــز بایــد دارای حساســیت کافــی بــرای ردیابــی ســطح قابــل پذیــرش تعییــن 
شــده از مــواد باقیمانــده یــا آلودگــی باشــد. ســطح بازیابــی قابــل دســت یابــی روش نیــز بایــد تعییــن شــود. محــدوده هــای 

مــواد باقیمانــده بایــد عمــل قابــل دســتیابی، قابــل صحــه گــذاری و بــر اســاس مخــرب تریــن باقیمانــده هــا باشــد.
ــا  ــد نظــر باشــد و ی ــره م ــاده موث ــا در م ــا اندوتوکســین ه ــی ی ــام میکروب ــزان ت ــه کاهــش می ــی ک - در فرآیندهای
ــه ضــد  ــوط ب فرآینــد هــای دیگــری کــه دغدغــه وجــود چنیــن آلودگــی هایــی در آن هــا وجــود دارد، مطالعــات مرب

ــی و اندوتوکســین باشــد. ــد متوجــه آلودگــی میکروب ــزات بای ــی، پاکســازی تجهی عفون
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ــالمت چیست؟ کارت س
کارت ســالمت یــک کارت پالســتیکي شــبیه کارت اعتبــاري اســت 
کــه محتــوي اطالعــات قابــل خوانــدن بوســیله کامپیوتــر مي باشــد 
ــه  ــتي ب ــاي بهداش ــن مراقبت ه ــا متخصصی ــار و ی ــت بیم ــه جه ک
منظــور تســهیل ارائــه مراقبتهــاي بهداشــتي صــادر مــي شــود. ایــن 

کارت مــي توانــد اختصاصــي یــا غیــر اختصاصــي باشــد.
کارت اختصاصــي کارتــي اســت کــه فقــط حــاوي اطالعات پزشــکي 
اســت، در حالــي کـــه کارتــي کــه در آن اطالعــات بیمــه، مالــي و 
ــا اطالعــات پزشــکي ترکیــب شــده  اعتبــاري، تحصیلــي و غیــره ب

باشــد یــک کارت غیــر اختصاصــي اســت 
ــه  ــل: کارت بیم ــي از قبی ــن مختلف ــا عناوی ــالمت ب ــاي س کارت ه
ســالمت، کارت بیمــار، کارت بیمارســتان و کارت مراقبتهاي پزشــکي 
ــا و  ــه ه ــا، داروخان ــک ه ــک، کلینی ــار، پزش ــط بیم ــس، توس اورژان
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتي م ــات بهداش ــدگان خدم ــه دهن ــایر ارائ س

مــي گیــرد.
دو نــوع از کارت هــا کــه کاربــرد زیــادي در مراقبتهــاي بهداشــتي 

دارنــد:
PDC 1-کارت اطالعات بیمار

HPC 2- کارت تخصصي سالمت

)PDC(کارت اطالعات بیمار
ــداري  ــار نگه ــزد بیم ــه در ن ــت ک ــي اس ــار، کارت ــات بیم کارت اطالع
مــي شــود و بیمــار اطالعــات پزشــکي کامــل، دقیــق و بــه روز خــود 
ــات داراي نقــش  ــن اطالع ــه ای ــس ک ــوارد اورژان ــه خصــوص در م را ب
حیاتــي مــي باشــند در دســترس دارد. حتــي در مــوارد غیــر اورژانــس 
ــاره  ــه درمــان مناســب، جلوگــــیري از دوب اطالعــات کامــل بیمــار، ب
کاري در انجــام آزمایشــــات و تســتهاي پزشــکي و هــم چنیــن 

ــرد. ــد ک ــا کمــک خواه ــز داروه خطــرات ناشــي از تداخــل تجوی
ایــن کارت معمــوالً حــاوي اطالعــات شــخصي بیمــار، اطالعــات بیمــه، 
اطالعــات اورژانــس، تجویزهــاي دارویــي، کــد شــخصي بیمــار و یــک 
کــد محرمانــه جهــت ارتبــاط بیــن کارت و دســتگاه هــاي کارت خــوان 

مــي باشــد.
 )HPC(کارت تخصصي سالمت

کارت تخصصــي ســالمت، یــک کارت مجــوز دسترســي شــخصي اســت 
کــه جهــت متخصصیــن مراقبــت هــاي بهداشــتي صــادر مــي شــود و 

حــاوي اطالعــات قابــل خوانــدن بوســیله کامپیوتــر مــي باشــد.
ــیله  ــده کارتHPC، بوس ــتي دارن ــاي بهداش ــت ه ــن مراقب متخصصی
ایــن کارت در یــک سیســتم اطالعاتــي شناســایي و اعتبار داده مي شــوند 
ــا، اجــازه  ــه آنه ــوط ب ــت مرب ــت و رشــته فعالی ــه موقعی ــا توجــه ب و ب
ــاي  ــت امض ــار و ثب ــر روي کارت بیم ــات ب ــتن اطالع ــدن و نوش خوان
ــر روي مــدارك و اطالعــات بیمــار را خواهنــد داشــت. الکترونیکــي ب

در واقــع کارت تخصصــي ســالمت کلیــد دسترســي بــه اطالعــات کارت 

ــت. بیمار اس
ایــن کارت معمــوالً حــاوي اطالعــات شناســایي متخصصیــن ســالمت، 

کــد شــخصي و امضــاي الکترونیکــي مــي باشــد.
 محتویات کارت سالمت 

نــوع یــک کارت تعییــن کننــده محتــواي اطالعــات آن کارت 
ــار  ــات بیم ــات کارت اطالع ــال محتوی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــي باش م

)PDC( بــه عملکــرد آن کارت بســتگي دارد.
ــکي،  ــي، پزش ــتفاده از کارت مدیریت ــدف اس ــه ه ــن ک ــه ای ــته ب بس
ــواي آن کارت  ــد. محت ــورد باش ــه م ــر س ــي از ه ــا ترکیب ــس ی اورژان
ــاي  ــه نیازه ــک کارت ب ــات ی ــن اطالع ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــر اس متغی

ــتگي دارد:  ــز بس ــور نی ــک کش ــي ی ــي و اخالق قانون
اطالعات مدیریتي:

یک کارت سالمت مي تواند اهداف مدیریتي داشته باشد.
اطالعــات مدیریتــي شــامل: مشـــخصات بیمــار، اطالعــات بیمــه، 
ــره  ــار و غی ــاي بیم ــان و پرداخت ه ــاي درم ــه ه ــات هزین اطالع

مــي باشــد. 
هــر یــک از عملکردهــاي مدیریتــي بــه مجموعــه اطالعــات مختلفــي 

نیــاز دارد کــه بایــد بــر روي کارت بیمــار ذخیــره شــده باشــد.
اطالعات اورژانس:

کارت اورژانــس حــاوي جزئیــات مــوارد اورژانــس، بیماري هــاي مزمــن 
و برنامــه هــاي مراقبــت بیمــار مــي باشــــد کــه در نهایت درمـــان بهتر 

و ســــریع تــر را در مــــوارد اورژانــس ممکن مي ســازد.

اسماعیل حسن پور / کارشناس فناوری اطالعات - واحد فناوری اطالعات
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اطالعات پزشکي:
کارتــي اســت کــه اطالعــات مربــوط بــه ســالمت شــخص در آن قــرار 

دارد. 
ــد در  ــي باش ــه اطالعات ــوي چ ــن کارت محت ــه ای ــورد ک ــن م در ای
ــه  ــي ب ــي وجــود دارد، ول ــاي متفاوت ــدگاه ه ــف دی کشــورهاي مختل
طــور کلــي ایــن موضــوع بــه نیازهــاي قانونــي و اخالقــي هــر کشــور 

ــتگي دارد. بس
سیستم کارت سالمت 

یک سیستم کارت سالمت شامل:
1- ایستگاه هاي کاري شامل: کامپیوترها و شبکه ها

2- کارتهاي سالمت بیماران و متخصصین مراقبتهاي بهداشتي
3- دستگاه هاي کارت خوان

4- سازمانهاي صادر کننده کارتها 
قابلیــت همخوانــي سیســتم هــاي کارت ســالمت ســـازگاري و هــم 
ــک سیســتم  ــتمهاي کارت ســالمت، قابلیــت ی ــي بیــن سیســ خوان
ــات  ــردن اطالع ــه روزک ــا ب ــتفاده ی ــدن، اس ــالمت در خوان کارت س
کارت ســالمتي اســت کــه بوســیله سیســتمهاي کارت ســالمت دیگــر 

ارســال شــده اســت.
ــي  ــطح جهان ــروه در س ــازمان و گ ــش از 50 س ــر بی ــال حاض در ح
ــن آوري  ــن و انتشــار اســتانداردهاي ف ــراي تدوی مشــغول فعالیــت ب
اطالعــات در حــوزه ســالمت هســتند؛ در اینجــا بــه برخــي از 

فعالیت هــا در ایــن حــوزه اشــاره مي شــود:
ـ  استاندارد الگوي اطالعاتي
ـ  استانداردهاي تبادل پیام

ـ  استانداردهاي فني
ــن پیــش  ــت یکــي از مهــم تری ــن قابلی ــه ای ــي رســد ک ــه نظــر م ب

ــد. ــالمت باش ــتفاده از کارت س ــترش اس ــت گس ــا جه نیازه
انواع کارت سالمت 

:)memory cards(1- کارت هاي حافظه
کارت هایــي کــه داراي حافظــه هســتند و ماننــد یــک فالپــي دیســک 
اطالعــات را بــه ســادگي بــر روي خــود ذخیــره مــي کننــد و اطالعــات 

جدیــد بــر روي اطالعــات قبلــي نوشــته مــي شــود.
:)microprocessor cards(2- کارت هاي پردازشگر

ایــن کارت هــا شــامل یــک حافظــه و یــک پردازشــگر در یــک جیــپ 
اســت و مــي تواننــد اطالعاتــي را کــه بــر روي حافظــه کارت وجــود 

دارد حــذف کننــد، اضافــه کننــد و یــا تغییــر دهنــد.
ایــن کارت ماننــد یــک کامپیوتــر کوچــک اســت کــه ورودي خروجــي 

را کنتــرل مــي کننــد )خوانــدن و نوشــتن(.
ــي  ــري از دسترس ــه جلوگی ــي در زمین ــت باالی ــا قابلی ــن کارت ه ای
ــف  ــطوح مختل ــادگي س ــه س ــد و ب ــات دارن ــه اطالع ــاز ب ــر مج غی

ــد. ــي کنن ــرل م ــات را کنت ــه اطالع ــي ب دسترس
ــطوح  ــت از س ــي )محافظ ــخصات امنیت ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مختلــف اطالعــات(، مقــرون بــه صرفــه بــودن، قابلیــت حمــل 
ــاب  ــم در انتخ ــاي مه ــات از معیاره ــره اطالع ــت ذخی کارت و ظرفی
ــر از  ــه غی ــه ب ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــي ت ــد م ــي باش ــک کارت م ی
مــدارك تصویــري کــه نیــاز بــه ذخیــره حجــم زیــادي از اطالعــات 
دارد کارت هــاي هوشــمند پردازشــگر، مناســب تریــن وســیله ذخیــره 
اطالعــات بصــورت قابــل حمــل در همــه مــوارد مدیریتــي، اورژانســي 
ــاال  ــي ب ــاي امنیت ــتلزم عملکرده ــه مس ــکي ک ــاي پزش و کاربرده

ــي باشــند. اســت، م

فواید استفاده از سیستم کارت سالمت 
1- کاهش هزینه:

ـ  فرآیندهاي دفتري و کاغذي
ـ  مخارج پستي
ـ  چاپ اطالعات

ـ  ذخیره سازي اطالعات
ـ  اصالح اطالعات

ـ  بازیابي اطالعات 
2- صرفه جویي در وقت به دلیل:

ـ  نداشتن تقاضاي تکراري براي اطالعات
ــراي بدســت آوردن  ــت ب ــه جســتجو و صــرف وق ــاز ب ــدم نی ـ  ع

ــات مناســب اطالع
ـ  عدم نیاز به تکمیل فرم هاي غیر ضروري

3- دقت، صحت و هماهنگي اطالعات: 
ـ  کاهش ناهماهنگي ها

ـ  بهبود فرآیندها
ـ  بهبود قابلیت خواندن اطالعات

ـ  رفع اشکاالت مربوط به ورود اطالعات
4- جامعیت اطالعات موجود:

ـ  دسترسي سریع تر به اطالعات
ـ  ساده و مؤثر شدن روشهاي مدیریتي

ـ  کم کردن میزان اشتباهات
5- کاهش تقلب: 

ـ  بهبود کنترل دسترسي به اطالعات
6- بازرسي:

ـ  بهبود رسیدگي و بازرسي کلینیکي
ـ  بهبود رسیدگي و بازرسي مالي

ــرعت  ــش س ــث افزای ــالمت باع ــتفاده از کارت س ــي اس ــور کل بط
ــاران،  ــکي بیم ــه پزش ــات و تاریخچ ــي اطالع ــي و بازیاب دسترس

افزایــش دقـــت و صـــحت ارتبـــاط بیــن قســـمت هاي مخـــتلف
ــود  ــال آن بهب ــه دنب ــتي و ب ــاي بهداش ــده مراقبت ه ــه دهن ارائ

کیفیــت درمــان، مخصوصــاً در مــوارد اورژانــس مي شــود.
ــکان دسترســي  ــدم ام ــت ع ــه عل اســتفاده از کارت ســالمت ب
غیــر مجــاز بــه اطالعــات باعــث افزایــش امنیــت و اطمینــان بــه 

ــي گــردد. ــات در مراقبت هــاي بهداشــتي م صحــت اطالع
منابع: 

ــت  ــعه صنع ــازي در توس ــتاندارد س ــش اس ــن - نق ــان، امی - محمدی
انفورماتیــک پزشــک -  کمیتــه مطالعــات فــن آوري اطالعــات، دفتــر 
ــریه  ــل از نش ــه نق ــوري - ب ــت جمه ــن آوري ریاس ــاي ف ــکاري ه هم

ــیراز ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــات دانش ــاوری اطالع فن
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اولیــن آســپرین را از پوســت درخــت بیــد اســتخراج کردنــد. آســپیرین در دوزي کــه بــراي پیشــگیري 
ــا دیگــر NSAID هــا تداخــل دارد. چــون  از بیمــاري هــاي قلبــي - عروقــي اســتفاده مــي شــود ب
NSAID هــاي دیگــر، روي پالکــت هــا مــي نشــینند و آنهــا را موقتــا اشــغال مــي کننــد، در ایــن 
حالــت آســپیرین نمــي توانــد تمــام پالکــت هــا را اشــغال کنــد و اثربخشــي آن کاهــش مــي یابــد. در 
صورتیکــه مجبــور بــه مصــرف آســپیرین بــا یــک NSAID باشــیم، ابتــدا بایــد آســپیرین را بــه بیمــار 
داد و 2 تــا 4 ســاعت بعــد NSAID را تجویــز نمــود. در کودکانــي کــه عفونــت ویروســي ) آنفلوانــزا یــا 
 .Rey's Syndrome ــروز ــه ب ــد، منــع مصــرف دارد چــون مــي توانــد منجــر ب واریســال زوســتر( دارن
ــد باعــث induse آســم  شــود آســپیرین در آســم هــم منــع مصــرف دارد، چــون خــودش مــي توان

شــود.

مهــار کننــده انتخابــي COXII مــي باشــد. بنظــر مــي رســد کــه عــوارض گوارشــي آن از ســایر NSAID هــا کمتــر باشــد )برخــي مطالعات 
ایــن مزیــت را بــراي سلکوکســیب قائــل نیســتند. در بیمــاران قلبــي بــا احتیــاط تجویــز شــده بــه علــت تجربــه Rofecoxib و در بیمــاران 
بــا ســابقه CABG منــع مصــرف دارد.( بــه صــورت 2 -1 بــار در روز تجویــز شــده و ماکســیمم دوز روزانــه آن 400 میلــي گــرم مــي باشــد. 
ــا آن بیشــتر اســت. در مــواردي  چــون اســکلت ســاختماني سلکوســکیب، sulfa drug اســت، احتمــال ایجــاد واکنــش هــاي آلرژیــک ب

ماننــد کهیــر بــه آن دقــت شــود

عــوارض گوارشــي بــا آن زیــاد اســت. امــا کمتریــن پروتئیــن بایندینــگ را بیــن NSAID هــا دارد. تنهــا اندیکاســیون آن در آرتریــت بــا دوز 
400 میلــي گــرم 3 بــار در روز مــي باشــد و ماکزیمــم دوز آن 1.8g\day اســت. مصــرف آن در کــودکان زیــر دوســال توصیــه نمــي شــود. 

مصــرف آن بــراي بیــش از 5 روز توصیــه نمــي شــود. جهــت اثــر ضــد دردي ابتــدا 20 میلــي گــرم و ســپس 10 میلــي گــرم هــر 6-4 ســاعت 
تجویــز مــي شــود. ماکســیمم دوز روزانــه آن 40 میلــي گــرم اســت. مصــرف آن در ســن زیــر 17 ســال توصیــه نمــي شــود.

Aspirin (ASA): Tab EC 80, 81 mg, Tab Chewable 100 mg, Tab 325 mg, Tab MC 500 mg 

Celecoxib: Cap 100, 200mg 

Tolmetin: Tab 200 mg

Ketorolac: Tab 10mg, Opht Drop 0.5% 

داروهای ضد درد
سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید
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ــه مســکنهاي  ــوارد درد شــدید کــه ب ــد و در م ــران هســتند کــه بیشــتر مصــرف بیمارســتاني دارن ضــد دردهــاي مخــدر موجــود در ای
معمــول پاســخ نمــي دهــد اســتفاده مــي شــوند.

ایــن دارو آنتــي بیوتیــک نیســت و فقــط یــک ضــد ســوزش و ضــد درد مجــاري ادراري اســت و حالــت dysuria و ناراحتــي بیمــار در 
اثــر عفونــت هــاي ادراري را کنتــرل مــي کنــد. در حیــن مصــرف ایــن دارو اگــر بیمــار هماچــوري پیــدا کنــد، متوجــه نمــي شــود، چــون 
ایــن دارو رنــگ ادرار را بــه نارنجــي تبدیــل مــي کنــد. دوز آن 200 میلــي گــرم هــر 8 ســاعت اســت )یعنــي هــر 8 ســاعت 2 عــدد( بــه 

مــدت 2 تــا حداکثــر 3 روز.

مســکن نســبتا خوبــي اســت و جــذب خوبــي هــم دارد، در فــرآورده هایــي کــه کافئیــن و اســتامینوفن را در کنــار 
هــم دارنــد، جــذب و ســرعت اثــر بهتــر اســت ولــي از طــرف دیگــر خــود کافئیــن، احتمــال عــوارض کلیــوي را 

زیــاد مــي کنــد.

در ایــن ترکیبــات اســتفاده از کافئیــن فقــط بــراي افزایــش جــذب اســت و قــدرت اثــر ضــد دردي 
را بیشــتر نمــي کنــد. کافئیــن بــا دوز تــا 40 60 میلــي گــرم، باعــث شــل شــدن LES و ایجــاد 

رفالکــس مــي شــود.

در ایــران تنهــا در ترکیــب بــا اســتامینوفن )10 میلــي گــرم( موجــود اســت. مصــرف آن در افــراد بــاالي 60 ســال عــالوه بــر اینکــه کاهــش 
درد قابــل توجهــي را نشــان نــداده اســت بلکــه بــا بــروز عــوارض جانبــي بیشــتر نیــز همــراه بــوده اســت . دوز توصیــه شــده از آن بــراي اثــر 
ضــد ســرفه 30mg/dose-15 هــر 6-4 ســاعت )ماکســیمم( 30mg/day و بــراي اثــر ضــد دردي  60mg/dose-30 هــر 6 -4 ســاعت 

)ماکســیمم میــزان مصــرف روزانــه تــا حــدي اســت کــه دوز اســتامینوفن بــه ماکســیمم برســد( مــي باشــد.

بــه صــورت 60-50 میلــي گــرم هــر 6-4 ســاعت )ماکســیمم 400mg/day قابــل اســتفاده اســت.( مصــرف آن در افــراد زیــر 17 ســال توصیــه 
نمــي شــود. از عــوارض مصــرف ایــن دارو ایجــاد euphoria و تشــنج اســت کــه در هــر دوزي از ایــن دارو مــي توانــد بــروز کنــد، کــه ایــن 
موضــوع باعــث خطرنــاك شــدن مصــرف آن مــي شــود. منــع مصــرف مطلــق نــدارد، امــا مصــرف همزمانــش بــا MAOI و یــا SSRI هــا بــه 
 sexual  دلیــل پاییــن آوردن آســتانه تشــنج احتیــاط دارد. تنهــا مــورد مصرفــش، اثــر ضــد دردي نیســت، مقاالتــي هــم اثــر آن را در کاهــش

dysfunction اثبــات کــرده انــد.
Codein:Tab, Soft gel Acetaminophen 300mg/codein 10mg 

Tramadol: Tab 50, 100 mg, Cap 50, 100mg, Tab SR 100mg, Amp 50 mg/ml(2ml) 

Morphin: Tab 10mg, Inj 10mg/ml Pethidine:Inj 50 mg/ml Fentanyl:
 Patch 25, 50 mcg/hr, Inj 0.5 mg/ml Methadone: Tab 5mg, Inj 5,10mg/ml 

Phenazopyridine: Tab 

AXAR or ACA: Tab Acetaminophen 162.5mg, Aspirin 32mg, Cafeine 32.5mg 

Tidifen: Cap Acetaminophen 325mg, Ibuprofen 200mg, Cafeine 40mg

ضد دردهای مخدر
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داروهای جدید شرکت داروسازی تولید دارو
سیتاگلیپتین + متفورمین
طبقه بندی دارویی: داروی خوراکی کاهنده قند خون

شکل دارویی: قرص روکشدار
ــا مهــار جریــان فیزیولوژیــک بــدن و کاهــش  مکانیســم عمــل: ســیتاگلیپتین متفورمیــن ب
ــای  ــده ه ــطح گیرن ــولین در س ــه انس ــیت ب ــش حساس ــطح روده و افزای ــز در س ــذب گلوک ج

ســطح ســلول باعــث کاهــش قنــد خــون مــی شــود.
موارد مصرف: درمان جایگزین در بزرگساالن مبتال به دیابت نوع 2.

مقــدار و نحــوهء صحیــح مصــرف دارو: بزرگســاالنی کــه بــا متفورمیــن بــه پاســخ درمانــی 
نرســیده انــد، 100 میلــی گــرم ســیتاگلیپتین بــه همــراه متفورمیــن بــه دوز متفورمیــن روزانــه 

اضافــه شــود.
بزرگســاالنی کــه بــا ســیتاگلیپتین بــه پاســخ درمانــی نرســیده انــد، 1000 میلــی گــرم متفورمین 

بــه همــراه ســیتاگلیپتین موجــود در فرموالســیون، بــه دوز ســیتاگلیپتین اضافه شــود.
ــر از  ــا ســطح کراتیــن باالت ــا ســابقه کتواســیدوز دیابتــی ـ نارســایی کلیــوی ب ــت تیــپ I ب ــرف: ســابقه حساســیت،  دیاب ــع مص ــوارد من م

ــان. 1/5 میلــی گــرم در دســی لیتــر در مــردان و 1/4 میلــی گــرم در دســی لیتــر در زن
مصرف در بارداری: رده B  بوده و زیر نظر پزشــک مصرف شــود.

مصرف در شــیردهی: با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف شود.
عوارض جانبی: ادم محیطی، افت قند خون، اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ و درد استخوان.

شرایط نگهداری: در دمای زیر 30 درجه و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

ژل ایبوپروفن
شکل دارویی: ژل 

طبقه دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی
مکانیسم اثر: با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز از 

تولید پروستاگالندین ها جلوگیری می کند.
مواد مصرف: مسکن و ضد التهاب  در کاهش 

درد ناشی از کوفتگی، کشیدن عضالت، درد 
ناشی از ورزش و فعالیت فیزیکی.

نحوه مصرف: به میزان 4 تا 10 سانتی متر 
از ژل را در ناحیه مورد نظر بمالید به آرامی 

ماساژ دهید این کار را روزانه حداکثر تا 4 بار 
می توانید انجام دهید.

عوارض جانبی: خارش، اگزما، راش و سرخ شدگی پوست.
مصرف در بارداری: رده A تحت نظر پزشــک مصرف شود.

مصرف در شیردهی: تحت نظر پزشک مصرف شود.
شرایط نگهداری: در دمای زیر 30 درجه و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
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کلد آیس
طبقه دارویی: ضد درد

شکل دارویی: ژل موضعی
ــر آگونیســتی و  ــودن اث ــا دارا ب ــل: منتــول موجــود در کلدآیــس ب ــم عم مکانیس
اختصاصــی بــر رســپتورهای کاپااوپوئیــد و نیــز فعــال ســازی کانــال یونــی، خــواص 

درمانــی ضــد درد موضعــی خــود را اعمــال مــی کنــد.
افــزودن ویتامیــن E عــالوه بــر تثبیــت ســلول هــای پوســتی، از تغییرات مزانشــیمی 
کــه منجــر بــه آســیب بافــت همبنــد در ماهیچــه هــا و عــروق مــی گــردد جلوگیــری 

ــی کند. م
ــه  ــد و ب ــورد نظــر بمالی ــه م ــی از ژل را در ناحی ــدار کاف ــه مق ــرف: ب ــوارد مص م
ــی،  ــای مفصل ــود درد ه ــود. ـ  بهب ــذب ش ــال ج ــا ژل کام ــد ت ــاژ دهی ــی ماس آرام

ــر درد.  ــمی و کم رماتیس
ـ درمان صدمات و ضربه های ورزشی، پیچ خوردگی و رگ به رگ شدگی ها.

نگهداری: در دمای زیر 30 درجه و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

تیدوسپان
دسته دارویی: خلط آور – ضد اسپاسم

مواد تشکیل دهنده: عصاره برگ خشک پیچک
شکل دارویی: شربت

ــرفه  ــا س ــراه ب ــه هم ــس ک ــتگاه تنف ــاط دس ــاد مخ ــاب ح ــرف: الته ــوارد مص م
مــی باشــد. درمــان عالمتــی بیمــاری التهابــی مزمــن )خلــط آور، بــر طــرف کننــده 

اسپاســم، ضــد ســرفه(
ــا نظــر پزشــک  ــرف: در مــوارد عــدم تحمــل فروکتــوز تنهــا ب ــع مص ــوارد من م

ــد مصــرف شــود. مــی توان
بارداری و شیردهی: تنها پس از مشورت با پزشک قابل مصرف می باشد.

مقــدار مصــرف: ـ  در نــوزادان زیــر 1 ســال و کــودکان بیــن 1-5 ســال2/5 میلــی لیتر 
6-9 ســال و افــراد بــاالی 10 ســال  ــار در روز ـ در کــودکان  3 ب از شــربت 

ــه در روز. 3 مرتب ــر از شــربت  ــی لیت 5 میل
ــداری  و از  ــور نگه ــه و دور از ن ــر 30 درج ــای زی ــداری: در دم ــرایط نگه ش

ــود. ــی محافظــت ش ــخ زدگ ی

تیدی فلو
مواد موثره: استامینوفن / گایا فنزین / فنیل افرین

ــزا  ــی و آنفوالن ــرما خوردگ ــای س ــانه ه ــم و نش ــکین عالئ ــرف: ـ تس ــوارد مص م
شــامل درد و کوفتگــی بــدن، گلــو درد، ســر درد، گرفتگــی بینــی، احتقــان و فشــار 
ســینوس و کاهــش موقــت تــب.ـ  رقیــق کــردن ترشــحات مخاطــی برونــش و ایجــاد 

ســرفه بــرای خــارج کــردن ترشــحات آن.
ــر 12 ســال منــع مصــرف دارد. ـ از  ــرای کــودکان زی ــرف: ـ ب ــع مص ــوارد من م
مصــرف همزمــان ایــن دارو بــا ســایر دارو هــای حــاوی اســتامینوفن خــودداری گــردد. 
ـ اســتفاده از ایــن دارو در حــال مصــرف داروهــای MAOIS هســتند توصیــه نمــی شــود.
مقــدار و نحــوه مصــرف:  در افــراد بــاالی 12 ســال 20 میلــی لیتــر هــر 4 ســاعت 

ــار. یک ب
بارداری و شیردهی: با احتیاط فراوان و زیر نظر پزشک.

عوارض جانبی: مشکالت تنفسی، فشار خون باال، واکنش آلژیک، تهوع
شــرایط نگهــداری: در دمــای زیــر 30 درجــه درون جعبــه، دور از نــور و از یــخ زدگی 

محافظت شــود.

15نشریه داخلی داروسازی تولیددارو / شماره 39



ــید و  ــر برس ــه نظ ــرحال تر ب ــاداب تر و س ــا ش ــود ت ــبب می ش ــه س بلک
ــد. ــوع عــرق را از شــما دور می کن ــوی نامطب ب

اگــر حمــام نکنیــد و تنهــا از اســپری و مــام  و عطــر اســتفاده کنیــد، 
ــی در برخــی  ــد و حت ــرق نمی کنی ــوی ع ــع ب ــه رف ــی ب کمــک چندان

ــد.  ــر می کنی ــرق را بدت ــوی ع ــوارد، ب م
7( اگــر فــردی هســتید کــه زیــاد عــرق می کنیــد، یــا کارهــای بدنــی 
ــتحمام، از  ــس از اس ــاً پ ــد، حتم ــام می دهی ــول روز انج ــادی در ط زی
مــواد ضــد تعریــق مثــل مــام، بــرای زیــر بغــل خــود اســتفاده کنیــد تــا 

کمتــر بــا بــوی نامطبــوع عــرق خــود، دیگــران را اذیــت کنیــد.
ــب آن هــا را بشــویید.  ــد و مرت ــز نگــه  داری 8( دســت های خــود را تمی
در محــل کار خــود حتمــاً دســتمال کاغذی قــرار دهیــد. همــراه 
ــی  ــی تنفس ــاری عفون ــه بیم ــی ک ــتمال کاغذی، در مواقع ــتن دس داش
)مثــل ســرماخوردگی( داریــد، از ســرایت بیمــاری بــه ســایر همــکاران 

جلوگیــری می کنــد.
9( ناخن هــای خــود را همــواره کوتــاه و تمیــز نگــه  داریــد، مخصوصــاً 
ــاه  ــا کوت اگــر در بخــش خدمــات  دهــی مــواد غذایــی کار می کنیــد. ب
ــه  ــن ب ــت و ناخ ــای دس ــال میکروب ه ــا، از انتق ــتن ناخن ه ــه  داش نگ

ــد. ــری می کنی ــی، جلوگی ــواد غذای م
10( حتمــاً بعــد از بیــرون آمــدن از دستشــویی، دســت های خــود را بــا 

آب و صابــون بشــویید.
11( اگــر زیــاد عــرق می کنیــد و بــوی عــرق تنــدی داریــد، از مصــرف 

زیــاد غذاهــای ادویــه دار و تنــد خــودداری کنیــد.
12( در محیــط کار، در مــوارد زیردســت های خــود را بــا آب و صابــون 

: یید بشو
■ بعد از دستشویی

■ بعدازاینکــه بــا فــردی کــه ســرماخورده و عطســه و ســرفه می کــرده، 
دســت داده ایــد.

■ بعــد از دســت زدن بــه پــول و وســایل پرکاربــرد مثــل صفحه کلیــد 
کامپیوتــر و دســتگیره در ماشــین فکــس، دکمــه ی آسانســور و...

tebyan :منبع

برای این کار چه باید کرد؟
1( در محیــط کار، فاصلــه خــود را بــا همــکاران دیگــر حفــظ کنیــد. 
ــی از بیماری هــای مســری مثــل ســرماخوردگی، در محیط هــای  خیل

شــلوغ کــه فاصلــه افــراد بــا یکدیگــر کــم اســت، منتقــل می شــوند.
ــل از  ــد، قب ــی انگشــت( داری ــل بریدگ ــدن )مث ــر زخمــی در ب 2(  اگ
ورود بــه محــل کار، آن را بــا بانــد اســتریل بپوشــانید تــا عفونــت نکند.
ــوش  ــاً درپ ــد، حتم ــل کار می بری ــه مح ــذا ب ــان غ ــا خودت ــر ب 3( اگ
ــه زود فاســد می شــوند،  ــی را ک ــواد غذای ــز م داشــته باشــد. هرگ

ــد. ــه محــل کار خــود نبری ــذا ب ــوان غ ــه  عن ب
4( هرچنــد وقــت یک بــار موهــای خــود را کوتــاه کنیــد تــا ظاهــری 
ــود را  ــای خ ــن موه ــان(. همچنی ــید)در آقای ــته باش ــب داش مرت

ــد. ــز نگــه  داری ــع، تمی ــه  موق ــا شســتن ب ب
ــا  ــد. ب ــه کنی ــک مراجع ــه دندان پزش ــال ب ــار در س ــل یک ب 5( حداق
ــان  ــی ده ــکالت احتمال ــد از مش ــک می توانی ــه دندان پزش ــه ب مراجع
ــد دهــان  ــوی ب ــع شــوید و از مشــکالتی مثــل ب ــدان خــود مطل و دن
ــد.  ــری کنی ــد، جلوگی ــان را آزار می ده ــل کار همکارانت ــه در مح ک
ــخ  ــواك و ن ــار، از مس ــوردن ناه ــد از خ ــل کار بع ــد در مح می توانی

ــد. ــدان اســتفاده کنی دن
ــل کار  ــه مح ــن ب ــش از رفت ــا پی ــواب و ی ــل از خ ــب قب ــر ش 6( ه
حمــام کنیــد. حمــام کــردن نه تنهــا پوســت را تمیــز می کنــد، 

رعایــــت بهداشــــت فــــردی در محــــل کار بســــیار مهــم اســت. 
برخــــی افــراد بــــدون توجــه بــه ایــن مســئله، ســرکار حاضــر 
می شــــوند و ایـــن کار منجـر بـه اذیـت ســـایر همـکاران و درنتیجـه 

دوری کـــردن از آن فــــرد می گــــردد. 
حــوادث شــغلی بــه هــر صــورت و درجــه ای کــه باشــند بــرای 
شـــاغلین، کارفرمـا و جامعـه زیان هـای اقتصـــادی را در بـردارد. ایـن 

زیان هــــا به صــــورت مســتقیم و غیرمســتقیم اســت.

ــردی و ضرورت  ــت ف ]بهداش
ــط کار[ ــت آن در محی رعای

مصطفی شریفی/ مهندس سخت افزار ـ واحد برنامه ریزی و انبار ها
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]معرفی کتب[
فارماکوکینتیک 

ــه بحــث در  ــوژی یکــی از مهمتریــن رشــته هــای داروســازی اســت کــه ب علــم فارماکول
مــورد رفتــار دارو در بــدن و تاثیــر دارو بــر اندامهــا و اعضــای بــدن مــی پــردازد. با شــناخت 
کامــل فارماکولــوژی مــی تــوان عــوارض داروهــا را حــدس زد، داروهــای جدیــد طراحــی 
ــک  ــک و فارماکوکینتی ــاخه ی فارماکودینامی ــه دو ش ــتر ب ــوژی را بیش ــرد و... فارماکول ک
تقســیم بنــدی مــی کننــد. فارماکودینامیــک بــر اثــر دارو بــر رســپتورها و اندامهــا می پــردازد 
امــا  فارماکوکینتیــک Pharmacokinetics کــه موضــوع کتــاب حاضــر اســت بــه رفتــار 
دارو در بــدن از جملــه جــذب توســط اندامهــای گوارشــی, متابلیســم و باالخــره دفــع دارو 
مــی پــردازد. بــا دانســتن ایــن اطالعــات مــی تــوان دز بهینــه و نیــز دز ســمی داروهــا را 

فهمیــد و بهتریــن دز را بــرای بیمــار تعییــن کــرد و...

قوانین کاریزما
ــب  ــد موج ــه می توانن ــردازد ک ــی می پ ــی نکات ــه بررس ــن« ب ــرت مورتنس ــته »ک نوش
افزایــش کاریزمــای مــا شــود ایــن کتــاب بــه پنــج بخــش اصلــی تقســیم شــده و هــر یــک 
ــا،  ــه کاریزم ــوزد ک ــا می آم ــه م ــی را پوشــش داده اســت و ب ــب مختلف ــا مطال از بخش ه

فراتــر از اخــم کــردن، صــاف راه رفتــن و جــدی حــرف زدن اســت.
ــتیابی  ــک و مســیر دس ــای شــخصیت های کاریزماتی ــن ویژگی ه ــاب، مهم تری ــن کت در ای

بــه کاریزمــا مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.

قصه درمانی
نقــش قصــه در تغییــر زندگــی و شــخصیت کــه شــامل 13 فصــل بــا عنــوان هــای زیــر 

مــی باشــد:
2- داستان های انگیزه بخش 1- تغییر دادن ذهن ناهشیار  

4- تلقین غیر مستقیم 3- اعتماد به ذهن ناهشیار  
6- تغییر قالب های ذهنی 5- غلبه بر محدودیت های عادت شده 

8- به دست گرفتن سررشته امور زندگی 7- آموختن به کمک تجربه  
10-  توجه به تفاوت ها 9- گشودن چشم ها   

12- ترفند بازی و روند آتی 11- درمان بیماران پرسش  
13- آموزش ارزش ها و نظم و ترتیب

نویسنده:میلتون اریکسون
مترجم: مهدی قراچه داغی

مهناز صمدی/ کارشناس روابط عمومی ـ واحد بازرگانی
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ــر  ــد و موث ]راه هایــی بســیار مفی
بــرای درمــان گرفتگــی عضــات[
ــا  ــه ب ــدن ک ــالت ب ــی عض ــه گرفتگ ــم، تجرب ــه اش را داری ــا تجرب ــه م هم
دالیــل مختلفــی مبتالیمــان مــی کنــد. اغلــب ایــن گرفتگــی هــا در نواحی 
گــردن، کتــف، کمــر و پشــت پــا طــی انجــام کارهــای روزانــه، بلنــد کــردن 
اشــیاء از روی زمیــن، هنــگام ورزش کــردن و حتــی در خــواب نیــز اتفــاق 
مــی افتــد. هرچنــد عمومــا گرفتگــی عضــالت خطرنــاک نیســت، امــا درد 
آن آزاردهنــده مــی باشــد و مــی توانــد بطورموقــت اســتفاده از ماهیچــه را 

غیرممکــن نمایــد.

دالیل گرفتگی عضالت
فشار عصبی و استرس

بســیار اتفــاق مــی افتــد کــه فشــارهای عصبــی منجــر بــه گرفتگــی عضــالت پشــت پــا در خــواب 
بشــود. ایــن اتفــاق حتــی طــی بــارداری نیــز بــه دنبــال بــروز اســترس، بــرای خانــم بــاردار در مــاه 
پایانــی بــارداری و کاهــش فعالیــت وی اتفــاق مــی افتــد. حتــی در بســیاری افــراد گرفتگــی هــای 
ــده و  ــب درد مع ــه در قال ــد ک ــی افت ــاق م ــده و روده اتف ــه مع ــی در ناحی ــا ریشــه عصب ــی ب عضالن

ــروز پیــدا مــی کنــد. کولیــت هــای روده ای ب
کمبود مواد معدنی

ــا در  ــم ه ــی و آنزی ــواد معدن ــادل م ــروز اختــالل در تع ــه ب ــوارد ب گرفتگــی عضــالت در بســیاری م
بــدن مربــوط مــی شــود کاهــش یــا افزایــش منیزیــم، کلســیم، ســدیم و پتاســیم در خــون منجــر بــه 

انقبــاض عضلــه و جلوگیــری از بازگشــت آن بــه حالــت اول مــی شــود.
کم آبی بدن

کــم آبــی منجــر بــه بــاال رفتــن میــزان اســید الکتیــک در عضــالت و بــروز درد عضالنــی مــی شــود. 
در واقــع از دســت دادن آب بــدن مهــم تریــن عامــل نرســیدن خــون کافــی بــه عضــالت و گرفتگــی 
آن اســت. بــا نوشــیدن آب قبــل از فعالیــت و هــر 15 دقیقــه یــک بــار در حیــن فعالیــت مــی تــوان 

از بــروز چنیــن گرفتگــی هایــی پیشــگیری کــرد.
کاهش جریان خون

باریــک شــدن رگ هایــی کــه خــون را بــه پاهــا مــی رســاند )در اثــر تصلــب شــرایین( مــی توانــد 
گرفتگــی عضــالت را بوجــود آورد و درســت ماننــد گرفتگــی پاهــا و دســت هــا در هنــگام ورزش 

مــی باشــد. ایــن گرفتگــی هــا معمــوال بعــد از ورزش از بیــن مــی رونــد.
 تحت فشار بودن عصب

ــد موجــب گرفتگــی و درد  ــی توان ــی( م ــال نخاع ــرات )تنگــی کان فشــردگی اعصــاب در ســتون فق
پاهــا شــود. ایــن درد معمــوال هنگامــی کــه بــه مــدت طوالنــی راه مــی رویــد، بدتــر مــی شــود. 
ــر  ــه تاخی ــا ب ــود دهــد و ی ــا بهب ــم درد را ی ــد عالئ ــده، مــی توان ــا پشــت کمــی خمی ــاده روی ب پی

بینــدازد.
متخصصــان طــب فیزیکــی معتقدنــد کــه در مــوارد نــادری قــرار گرفتــن در پوزیشــن یــا موقعیــت 
ــام  ــتن اجس ــی و برداش ــتادن طوالن ــا و ایس ــتن ه ــل نشس ــه مث ــت روزان ــگام کار و فعالی ــط هن غل

ــی منجــر مــی شــود. ــه گرفتگــی عضالن ــه طریقــه اشــتباه از روی زمیــن ب ســنگین ب
 روش های درمان گرفتگی عضالت 

گرفتگی عضالنی می تواند به چند روش ساده خانگی درمان شود، از جمله:
ماساژ مالیم 

ــد. آن قســمت از  ــما کمــک کن ــی عضــالت ش ــه کاهــش گرفتگ ــد ب ــی توان ــم م ــاژ مالی ــک ماس ی
بدنتــان را کــه احســاس مــی کنیــد دچــار گرفتگــی   عضالنــی شــده اســت بــا ژل کلــد آیــس مالــش 
دهیــد. ایــن مالــش جریــان خــون ناحیــه مبتــال را بهتــر مــی کنــد و عضــالت گرفتــه را تســکین 
مــی   دهــد. ژل کلــد آیــس یــک مســکن موضعــی اســت کــه بــرای تســکین درد عضــالت موثــر اســت. 

دوش داغ
ــه کاهــش گرفتگــی  ــد ب ــی توان ــز م ــا دوش داغ نی ــرم ی ــک وان گ ی
ــل روی  ــل تحم ــد آب داغ قاب ــازه دهی ــد. اج ــک کن ــی کم عضالن
ــع گرفتگــی  ــا، موجــب رف ــاری شــود. گرم ــان ج ــه ت   عضــالت گرفت

ــد.  ــد ش ــا خواه ــدن آنه ــل ش ــالت و ش عض
 کشش

ــن روش را امتحــان  در صــورت گرفتــن ماهیچــه ســاق پاهایتــان، ای
ــاال قــرار دارد، پاهایتــان  ــه ب کنیــد. در حالیکــه انگشــت پایتــان رو ب
را   بــه ســمت ســرتان بکشــانید، 30 دقیقــه در همیــن حالــت 
ــز  ــان نی ــر و رانت ــالت کم ــدن عض ــل ش ــه ش ــدام ب ــن اق ــد، ای بمانی
کمــک خواهــد کــرد و در   صــورت گرفتگــی عضــالت جلــوی رانتــان، 
پاهایتــان را بــه ســمت ســرین تــان بکشــانید و 30 دقیقــه در همیــن 
ــد  ــی توان ــالت م ــش عض ــم   کش ــه منظ ــک برنام ــد. ی ــت بمانی حال
ــما کمــک و از  ــش عضــالت ش ــری و آرام ــظ انعطــاف پذی ــه حف ب

ــد.  ــگیری کن ــدی پیش ــای بع ــی ه گرفتگ
 کمپرس سرد یا گرم

ــا  ــدت تقریب ــه م ــال ب ــه مبت ــخ روی ناحی ــه ی ــک کیس ــش ی مال
10 دقیقــه یــا تــا زمــان قرمــز شــدن موضــع، بــه شــل شــدن و رفــع 
گرفتگــی عضــالت   کمــک مــی کنــد. علــت قرمــزی موضــع این اســت 
کــه ســلول هــای قرمــز خــون عضــالت را گــرم مــی کنند. کمپــرس 
ــا اســتفاده از  گــرم نیــز روش خوبــی اســت کــه  شــما مــی توانیــد ب
یــک حولــه گــرم یــا پتــوی برقــی جریــان خــون موضــع را تحریــک 

کنیــد و  عضلــه گرفتــه را تســکین دهیــد. 
 آبرسانی

ــه  ــت رفت ــات از دس ــواره مایع ــید و هم ــراوان بنوش ــر روز آب ف ه
ــد.  ــران کنی ــه جب ــور روزان ــه   ط ــان را ب بدنت

رژیم غذایی سالم
ــک  ــود ی ــرر شــما نشــانه کمب ــی مک ممکــن اســت گرفتگــی عضالن
مــاده غذایــی در بدنتــان باشــد. کمبــود مــواد معدنــی نظیــر پتاســیم 
و کلســیم مــی   توانــد موجــب گرفتگــی عضــالت شــود. مــواد غذایــی 
سرشــار از کلســیم ماننــد ماســت و شــیر و هــم چنیــن مــواد غذایــی 
غنــی از پتاســیم نظیــر مــوز  و  ســیب زمینــی را بــه رژیــم غذایــی تــان 
اضافــه کنیــد و مــی توانیــد از یــک پزشــک بــرای تهیــه یــک برنامــه 

غذایــی متعــادل کمــک بگیریــد. 
چای بابونه

ــه  ــه ب ــت ک ــین اس ــام گلیس ــه ن ــه ب ــید آمین ــوع اس ــک ن ــاوی ی ح
آرامــش عضــالت کمــک مــی کنــد. بــرای کاهــش گرفتگــی عضــالت 

ــن چــای بنوشــید.  ــل 5 فنجــان در روز از ای ــد   حداق بای
 عسل

ــوری  ــق چایخ ــه 2 قاش ــردن روزان ــل ک ــا می ــد ب ــی توانی ــما م ش
ــا غــذا، از عــود گرفتگــی هــای عضــالت ســاق پــا و پایتــان  عســل ب

ــد.  ــگیری کنی پیش
 سرکه سیب

ــی از پتاســیم اســت. مخلوطــی از  ــع غن ــک منب ــوع ســرکه ی ــن ن ای
ــک قاشــق چایخــوری عســل، 2 قاشــق چایخــوری ســرکه ســیب  ی

ــید.   ــرم   بنوش و آب گ
درمان گرفتگی عضالت با طب جایگزین و یا سنتی

ــای  ــل ه ــه از مکم ــود ک ــی ش ــنهاد م ــان پیش ــوع درم ــن ن در ای
ویتامیــن ب کمپلکــس )خصوصــاً Vit B1( و در کنــار آن مــی تــوان 

ــود. ــتفاده نم ــز اس ــی نی ــورت موضع ــه ص ــس ب از ژل کلدآی
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خانــواده دیوکســین هــا )Dioxin( دارای بیــش از 419 عضــو اســت کــه 30 
مــورد از آنهــا ســمی هســتند. دیوکســین محصــول جانبــی ناشــی از صنعــت 
ــد  ــانتیگراد تولی ــه س ــاالی 850 درج ــرارت ب ــه ح ــی ک ــت، در صنایع اس
ــم  ــا ه ــن ب ــن و دی اکســید کرب ــول آب، مونوکســید کرب ــد مولک ــی کنن م
ترکیــب شــده دیوکســین ایجــاد مــی شــود. در طبیعــت هــم آتشفشــانها و 

آتــش ســوزی جنگلهــا دیوکســین تولیــد مــی کنــد.
دیوکســین مــی توانــد آب و خــاك را آلــوده نمایــد و بدنبالــش وارد چرخــه 
زندگــی حیوانــات شــود، چــون گیاهــان چنــدان از دیوکســین آلــوده پذیــر 

نیســتند. آلــوده بــودن ســطح  گیاهــان )علــف هــا( بــه دیوکســین  و مصــرف 
چهارپایــان و در نتیجــه تجمــع در بــدن آنهــا منجــر بــه آلوده شــدن گوشــت 

و ســایر فــرآورده هــای مربوطــه مــی گــردد.
ــار  ــا دچ ــی ه ــا، ماه ــه ه ــه آب رودخان ــع ب ــالب صنای ــر ورود فاض در اث

ــوند. ــی ش ــی م آلودگ
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــک منطق ــده در ی ــد ش ــای تولی ــین )Dioxin( ه دیوکس
راحتــی بــه مکانهــای دور منتقــل شــود و چــون مولکــول پایــداری اســت، از 

بــدن یــک جانــور بــه بــدن جانــور دیگــر، منتقــل مــی شــود.

تاریخچه: 
 HENRI VICTOR(در ســال هــای 1872، 1835توســط هنــری ویکتــور رگنالــت )POLY VENYLE CHLORIDE( پلــی ونیــل کلرایــد
REGNALT( و اوگــن بومــان)OGEN BUMAN( کشــف گردیــد. آنهــا پــس از مطالعــات زیــاد نتیجــه گرفتنــد کــه ایــن مــاده شــیمیایی از 
بلورینگــی نــا چیــزی بــر خــوردار اســت و بــه علــت زنجیــره هــای حجیــم دارای اســتحکام و ســختی مــی باشــد. در مقابــل حــرارت و نــور نســبتا 
پایــدار بــوده و از تجزیــه آن ،کلریــد ئیــدروژن حاصــل مــی گــردد.  در ســال 1926 توســط والــد ســیمون )VALD SIMON( از شــرکت 
بــی اف گودریــچ روشــی بــرای نــرم کــردن پــی وی ســی بوســیله مخلــوط کــردن آن بــا افزودنــی هــای گوناگــون ابــداع شــد.در نتیجــه ایــن تــالش 
هــا مــاده ای انعطــاف پذیــر بــه دســت آمــد کــه بــه ســادگی در فرآینــد شــرکت مــی کــرد و در بازرگانــی و تجــارت رایــج گردیــد. در اواخــر ســال 1960 دکتــر 
جــان گریــچ )JOHN GRICH( و دکتــر موریــس جانســون )MORIS JHANSON( اولیــن کســانی بودنــد کــه بــه وضــوح ســرطانزایی مــو 
نــو مــر وینیــل کلرایــد را بــرای انســان مشــخص نمودنــد. آنهــا ایــن نتایــج را زمانــی کســب نمودنــد کــه در مــورد کارگــران دایــره پلیمریزاســیون 
وینیــل کلرایــد در شــرکت بــی اف گودریــچ مطالعــه و آزمایــش مــی کردنــد.در ســال 1988 بــه علــت ورود تفالــه مرکبــات آلــوده بــه دیــو کســین 
از کشــور برزیــل مشــکالت زیــادی بــرای کارخانجــات خــوراك دام و طیــور کشــور هــای اروپایــی ایجــاد شــد.در ســپتامبر ســال 1994 ســازمان 
محیــط زیســت کشــور آمریــکا اعــالم کــرد دیوکســین هــا تهدیــد کننــده جــدی بــرای ســالمت عمومــی بــه شــمار مــی رونــد. بــر اســاس ایــن 
گــزارش میــزان دیوکســینی کــه از افــراد تحــت آزمایــش جــدا شــده بــود، مــی توانســت بــرای ســالمتی مــردم خطــر آفریــن باشــد. در ســال 
1979 بــه علــت خــروج دیوکســین از کارخانــه تولیــد حشــره کــش در شــهر سووســو ایتالیــا، محیــط زیســت ایــن منطقــه آلــوده شــد بــه طــوری 
کــه بــرگ در ختــان زرد شــد، مــرگ و میــر حیوانــات خانگــی افزایــش یافــت و عــوارض پوســتی شــامل جــوش و لکــه هــا ی صــورت در اطفــال 
مشــاهده گردیــد. در ســال 1997 مرکــز بیــن الملــی تحقیقــات ســرطان کــه بخشــی از ســازمان بهداشــت جهانــی اســت، نتایــج تحقیقــات خــود 
را در مــورد اثــرات دیــو کســین در انســان منتشــر کــرد و اعــالم نمــود کــه مــاده 2،3 ،7 ،8 تــی ســی دی دی مــی توانــد در انســان ســرطان زا 
باشــد. در ســال 1999 بــه علــت اســتفاده از پــودر چربــی آلــوده بــه دیــو کســین در خــوراك دام و ورود ایــن ســم در فــراورده هــای دامــی کشــور 

بلژیــک، بــه اقتصــاد ایــن کشــور 1/5 میلیــارد پونــد خســارت وارد گردیــد. 
در ســال 2001 مرکــز ملــی ســم شناســی آمریــکا اعــالم کــرد کــه تــی ســی دی دی در انســان ســرطان زا اســت و بــا شــیوع ســرطان هــای ســینه 
ارتبــاط دارد. ســر انجــام در ســال 2003 ایــن مرکــز پــس از تحقیقــات زیــاد در خصــوص ایمنــی مــاده ســمی مــورد نظــر اظهــار نمــود کــه هیــچ 
گونــه دز ایمــن بــرای آن وجــود نداشــته و حتــی مقادیــر کــم آن مــی توانــد بهداشــت و ســالمتی افــراد جامعــه را تهدیــد نمایــد. در ســال 2001 بــر 
اســاس تحقیقــات انجــام شــده اعــالم گردیــد کــه میــزان دیــو کســین خــون افــرادی کــه از جیــره هــای گیاهــی اســتفاده مــی کــرده انــد نســبت 
بــه ســایر افــراد کمتــر بــوده اســت.  در ســال 2002 در آمریــکا تحقیقــی انجــام شــد کــه طــی آن نشــان دادنــد کــه ماهیهــای آبهــای تــازه کــه در 
جیــره غذایــی آنهــا از پــودر گوشــت اســتفاده شــده اســت، دارای باالتریــن میــزان دیوکســین در بــدن خــود هســتند. در ســال 2003 و 2006 
کمیســیون محصــوالت جانبــی در کشــور آمریــکا و اتحادیــه اروپــا اســتفاده از ترکیبــات نــرم کننــده جهــت ســاخت اســباب بــازی هــای کــودکان 

را بــه علــت جــذب دهانــی و بــه خطــر افتــادن ســالمتی آنــان ممنــوع کــرد. 

دیوکسین ، سمجترین مولکول سمی دنیا )قسمت دوم(
پریسا حبیبی/ کارشناسی بهداشت حرفه ای  ـ واحد ایمنی بهداشت
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حوادث مربوط به آلودگی به دیوکسین ها  
بســیاری از کشــورها نظارتهــای خاصــی را در عرضــه مــواد غذایــی خــود 
اعمــال مــی کننــد. ایــن امــر منجــر بــه تشــخیص زودهنــگام آلودگــی 
شــده و اغلــب مانــع از تاثیــر بــد آن در مقیــاس بزرگتــر مــی شــود.بطور 
ــین  ــطح دیوکس ــش س ــخیص افزای ــه تش ــوان ب ــی ت ــال م ــه و مث نمون
ــود آن  ــه وج ــاره داشــت ک ــد اش ــال 2004 در کشــور هلن ــیر در س ش
ــالم  ــد خــوراك دام اع ــتفاده در تولی ــورد اس ــه خــاك رس م ــوط ب مرب
گردیــد. در حادثــه ای دیگــر در ســال 2006 و در کشــور هلنــد، افزایــش 
ســطوح دیوکســین در خــوراك دام تشــخیص داده شــد کــه منبــع آن 
ــد. در  ــایی ش ــوراك شناس ــد خ ــتفاده در تولی ــورد اس ــوده م ــی آل چرب
ــن از گوشــت  ــن ت ــد اعــالم کــرد کــه چندی اواخــر ســال 2008، ایرلن
خــوك و محصــوالت مرتبــط بــا آن تــا 200 برابــر بیشــتر از حــد مجــاز، 
ــه یکــی از بزرگتریــن  ــه دیوکســین مــی باشــند. ایــن یافتــه ب ــوده ب آل
ــط  ــی خطرتوس ــد. ارزیاب ــل ش ــی تبدی ــواد غذای ــیمیایی م ــی ش آلودگ
ــدارد.  ــی ن ــت عموم ــورد بهداش ــی در م ــچ نگران ــان داد هی ــد نش ایرلن

ــوده دام نســبت داده شــد. ــه خــوراك آل ایــن آلودگــی ب
در جــوالی 2007، کمیســیون اروپــا پــس از شناســایی ســطوح باالیی از 
دیوکســین هــا در یــک افزودنــی خوراکــی صمــغ گــوار؛ مــورد اســتفاده 
ــا در  ــی ه ــه فروش ــا اغذی ــر و ی ــات، دس ــتی، لبنی ــوالت گوش درمحص
مقادیــر کــم و بــه عنــوان قــوام دهنــده( یــک هشــدار بهداشــتی خطــاب 
ــع آلودگــی صمــغ گــوار  ــه کشــورهای عضــو خــود صــادر کــرد. منب ب
هنــد کــه بــا پنتاکلروفنــل )PCP(- یــک آفــت کــش ممنوعــه- آلــوده 

شــده بــود عنــوان شــد.
در ســال 1999، ســطوح باالیــی از دیوکســین هــا در مــرغ هــا و 
ــه دنبــال آن،  تخــم مــرغ هــای تولیــد شــده در بلژیــک یافــت شــد. ب
ــه  ــوده ب مــواد غذایــی حیوانــی )مــرغ، تخــم مــرغ، گوشــت خــوك( آل
ــت  ــد. عل ــایی گردی ــر شناس ــور دیگ ــن کش ــا در چندی ــین ه دیوکس
آلودگــی خــوراك دام آلــوده شــدن آن بــه روغــن PCB عنــوان گردیــد.

در مــاه مــارس ســال 1998، ســطوح باالیــی از دیوکســین هــا در شــیر 
ــات  ــپ مرکب ــه پال ــط تفال ــه توس ــد ک ــایی ش ــان شناس ــی آلم مصرف
مصرفــی بــه عنــوان خــوراك دام از برزیــل وارد شــده بــود. ایــن 
ــه  ــل ب ــات از برزی ــپ مرکب ــه ممنوعیــت واردات پال ــات منجــر ب تحقیق

ــد. ــا گردی ــه اروپ اتحادی
ــال  ــا در س ــه دیوکســین ه ــی ب ــواد غذای ــی م ــری از آلودگ ــورد دیگ م
ــکا رخ داد. مــرغ هــا، تخــم مــرغ هــا و  ــاالت متحــده آمری 1997 در ای
گربــه ماهــی هــا هنگامــی کــه یــک مــاده آلــوده )خــاك رس بنتونیــت، 
گاهــی اوقــات "تــوپ رس" نیــز نامیــده مــی شــود( در تولیــد خــوراك 
دام مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، آلوده بــه دیوکســین شــدند.  از آنجایی 
کــه هیــچ شــواهدی مبنــی بــر دفــن زبالــه هــای خطرنــاك در معــدن 
وجــود نداشــت، محققــان حــدس مــی زننــد کــه منبــع دیوکســین هــا 

ممکــن اســت طبیعــی و احتمــاال مربــوط بــه آتــش ســوزی جنــگل از 
ــک  ــین در ی ــادی دیوکس ــر زی ــد. در 1976، مقادی ــخ باش ــل تاری ماقب
ــر  ــا منتش ــیمیایی در Seveso، ایتالی ــه ش ــم در کارخان ــه عظی حادث
ــمان  ــاوی TCDD، در آس ــمی، ح ــیمیایی س ــواد ش ــری از م ــد. اب ش
شــکل گرفــت و در نهایــت مســاحت 15 کیلومتــر مربعــی را کــه در آن 
ــات گســترده  ــوده نمــود. مطالع ــد آل ــر زندگــی مــی کردن ــزار نف 37 ه
بــر روی مــردم آســیب دیــده و بــه منظــور تعییــن اثــرات طوالنــی مــدت 
دیوکســین هــا بــر روی ســالمت انســان همچنــان در حــال اجراســت . 
بــا ایــن حــال ،ایــن تحقیقــات بــه دلیــل عــدم ارزیابــی مناســب قــرار 
گیــری در معــرض آلودگــی مختــل شــده اســت. افزایــش جزئــی برخــی 
ــاروری تشــخیص داده شــده و تحقیقــات  ســرطانها و اثراتــی بــر روی ب

بیشــتری در ایــن زمینــه در جریــان اســت.
اثــرات بهداشــتی وجــود TCDD بــه عنــوان یــک آالینــده در برخــی 
از علــف کــش هــای عامــل نارنجــی )گــرد یــا مایعــی کــه جهــت بــرگ 
ریــزان روی درختــان مــی ریزنــد( کــه در طــول جنــگ ویتنــام اســتفاده 
مــی شــد بطــور گســترده ای مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. وجــود رابطــه 
بــا انــواع خاصــی از ســرطان و همچنیــن دیابــت هنــوز در حــال بررســی 

. ست ا
چنــد مــورد از مســمومیت عمــدی انســانها نیــز گــزارش شــده اســت. 
قابــل توجــه تریــن مــورد در ســال 2004 مربــوط بــه ویکتور یوشــچنکو، 
رئیــس جمهــور اوکرایــن، بــود کــه در بی فنیل هــای پلی کلرینــه 

ــه کلرآکنــه )chloracne( شــد. ناحیــه صــورت مبتــال ب
ــه  ــر ب ــای دیگ ــه ه ــا و زبال ــتیک ه ــوزاندن پالس ــه س چگون

ــد؟ ــی زن ــیب م ــت آس ــط زیس محی
مــواد آلــوده کننــده رهــا شــده از ســوزاندن زبالــه پالســتیکی در داخــل 
یــک بشــکه از طریــق هــوا بــه مســافت هــای نزدیــک یــا دور منتقــل 
مــی شــود و بعــدا بــر روی زمیــن یــا آب هــا مــی نشــیند. تعــدادی از 
ــوده کننــده نظیــر جیــوه، بایفنیــل هــای پلــی کلریناتــه  ایــن مــواد آل
شــده )PCBs(، دیوکســین هــا و فــوران هــا مــدت هــای طوالنــی در 
ــده را  ــدار زن ــع درجان ــه تجم ــل ب ــد و تمای ــی مانن ــت م ــط زیس محی
ــات شــکارچی در راس شــبکه  ــدن حیوان ــن مــواد در ب ــد یعنــی ای دارن
غذایــی متراکــم مــی شــوند. تجمــع ایــن مــواد آلــوده کننــده در بــدن 
ــه طــور غیــر مســتقیم از طریــق آب و غــذای  ــده معمــوال ب ــدار زن جان
ــد. در  ــی ده ــوده رخ م ــوای آل ــتقیم ه ــس مس ــای تنف ــه ج ــوده ب آل
حیــات وحــش دامنــه اثــرات مرتبــط بــا ایــن آلــوده کننــده هــا شــامل 
ــی، بیمــاری هــای دســتگاه  ــد مثل ــی تولی ســرطان، اوالد ناقــص، ناتوان
ایمنــی و اثــرات جزئــی رفتــاری – عصبــی مــی باشــد. انســان مــی تواند به 
طــور غیــر مســتقیم درســت بــه ماننــد حیــات وحــش، بویــژه از طریــق 
ــوده درمعــرض  ــرآورده هــای لبنــی آل مصــرف ماهــی هــا، گوشــت و ف

ایــن مــواد قــرار گیرنــد. 
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]پزشکی در سینما[
طبیــب )The Physician 2013( فیلمــی تاریخــی محصــول کشــور آلمــان اســت کــه زندگــی ابوعلــی ســینا را دســت مایــه خــود قــرار داده 
اســت؛ و بــر اســاس رمــان حکیــم اثــر »نــوا گــوردون« نویســنده امریکایــی کــه در ســال 1986 منتشــر شــد و بیــش از 21 میلیــون نســخه از 
آن در دنیــا بــه فــروش رســید، ســاخته شــده اســت. فیلــم توســط فلیــپ اشتولتســل کارگردانــی شــده اســت و »بــن کینگزلــی« در نقــش 

ابوعلــی ســینا ایفــای نقــش مــی کنــد.
داســتان ایــن فیلــم بــه قــرون وســطا در ســده یــازده میــالدی برمــی گــردد، راب کــول یــک بچــه یتیــم و فقیــر انگلیســی والدینــش را 
بــر اثــر بیمــاری از دســت مــی دهــد و تصمیــم مــی گیــرد کــه بــه تحصیــل پزشــکی بپــردازد تــا بتوانــد از مــرگ و میــر جلوگیــری کنــد. 
او بعــد از تحقیقــات مــی فهمــد کــه تنهــا پزشــک و حکیــم حکمیــان ابوعلــی ســینا در ایــران اســت و ایــن تنهــا امــکان او بــرای تحصیــل 
طبابــت اســت. فیلــم داســتان ســر راســت و خوبــی دارد از جهــت فنــی یــک فیلــم بــا کیفیــت محســوب مــی شــود از نورپــردازی و صحنــه 

آرایــی تــا فیلمبــرداری اثــر قابــل قبــول و در برخــی مــوارد عالــی اســت.

مرتضی بیاتی/ کارشناس ارشد شیمی فیزیک ـ  واحد البراتوار
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ــا داســتانی کالســیک و جــذاب شــروع مــی شــود و  ــم ب فیل
مخاطــب ایرانــی تــا نیمــه اول فیلــم احســاس غــرور مــی کنــد. 
ــرد  ــه ســر مــی ب ــا در وحــش و بربریــت ب درزمانــی کــه اروپ
ــری  ــگرها درمانگ ــدارد و ارایش ــود ن ــی وج ــچ طبیب و هی
مــی کننــد، ایــران کامــال مــدرن و پیشــرفته نشــان داده مــی 
ــن  ــل اب ــی مث ــه دارد و آوازه کس ــه و مدرس ــود مریضخان ش
ــه ی  ــود. مقایس ــی ش ــنیده م ــا ش ــارج از مرزه ــینا در خ س
ــا  ــرون وســطا ب ــای ق ــی اروپ ــب ماندگ ــه پرســتی و عق خراف
ــتن  ــالمی و دانس ــای اس ــرزمین ه ــرفته ی س ــت پیش وضعی
ــکی  ــه پزش ــن مدرس ــان، اولی ــتان جه ــن بیمارس ــه اولی اینک
ــل  ــن عم ــم و اولی ــد چش ــل آب مرواری ــن عم ــان، اولی جه
آپاندیــس جهــان در ایــران انجــام گرفتــه اســت و بــه تصویــر 
ــب  ــرای مخاط ــم ب ــک فیل ــا در ی ــه اینه ــدن هم ــیده ش کش

ــن اســت. ــی غــرور آفری ایران
تــا ایــن جــای ایــن فیلــم ســینمایی هیــچ مشــکلی بــه چشــم 
نمــی خــورد، ولــی بــا مــرور جزئیــات بیشــتر داســتان فیلــم، 
ــان  ــود را نمای ــرم خ ــم آرام و ن ــات فیل ــات و توهین تحریف
ــت  ــان و حکوم ــفر اصفه ــدای س ــان ابت ــد؛ در هم ــی کنن م
شــیعه آل بویــه و ایرانیــان، افــرادی متعصــب و ضــد مســیحی 
معرفــی مــی شــوند، بــه راب کــول گفتــه مــی شــود کــه بایــد 
ــد چــرا کــه حکومــت اصفهــان  ــن خــودش را عــوض کن دی
ــه شــهر راه نمــی دهنــد و راب مجبــور مــی  مســیحیان را ب
شــود خــود را شــبیه بــه یهودیــان کنــد تــا وارد شــهر شــود.

ــاگرد  ــیناهیچ گاه ش ــن س ــخ اب ــت و تاری ــد در واقعی ــر چن ه
انگلیســی نداشــته و از ان تاریــخ تــا 700 ســال بعــد نشــانی 
ــده  ــان دی ــش ایرانی ــم و دان ــان از عل ــدی غربی ــره من از به

نمــی شــود.
اصفهــان  حاکــم  اصفهــان  بــه  کــول«  »راب  ورود  بــا 
شــمایل  بــه  دیلمــی(  ی  کاکویــه  ی  الدولــه  )عــالء 
کشــیده تصویــر  بــه  ایمــان  بــی  و  خونخــوار  فــردی 

ــناد تاریخــی در آن دوره  ــق اس ــه طب ــن ک ــا ای ــی شــود، ب م
حاکمــان شــیعه ی آل بویــه در مســند امــور بــوده انــد و بــه 
گواهــی اســاتید تاریــخ، اقلیــت هــای مذهبــی در هــر دوره ای 
ــا آرامــش در کنــار هــم مــی  بــه خصــوص دوران آل بویــه، ب
زیســته انــد و هیچگونــه تعصــب خــاص مذهبی نســبت بــه اقلیت 

هــای مذهبــی وجــود نداشــته اســت. 
ــم یکــی از  ــا عل ــا ب ــم ماله ــول فیل ــه ق ــل ب نشــان دادن تقاب
ــع آن  ــه تب ــان اســالم و ب ــم اســت. جه ــم فیل ــات مه تحریف
ــم  ــه حکی ــد. کلم ــوده ان ــی ب ــکوفایی علم ــران در اوج ش ای
ــی  ــه کس ــم ب ــوده و حکی ــرف ب ــمند ص ــر از دانش فرات
مــی گفتنــد کــه علــم و عرفــان را بــا هــم دارا بــوده؛ بــزرگان 
و نخبــگان ایرانــی اول عالــم و حکیــم بــوده انــد و در مرحلــه 

ــمند. ــک دانش دوم ی
ــوده اســت،  ــم و مذهــب از هــم جــدا نب ــران عل ــخ ای در تاری
جدایــی علــوم جدیــده از علــوم حــوزوی قدمتــش حتــی بــه 
ــداث  ــا اح ــر ب ــط امیرکبی ــه توس ــد ک ــی رس ــال نم 200 س
مدرســه دارلفنــون شــکل گرفــت و تــا قبــل از آن تمــام علــوم 

ــد،  ــی ش ــه م ــا آموخت ــط ماله ــا و توس ــه ه ــب خان در مکت
ــی  ــزء دروس اصل ــوم ج ــی نج ــفه و حت ــکی، فلس ــوم پزش عل

ــود. حــوزه علمیــه ب
ابــن ســینا با بــازی »بــن کینگزلــی« خالــی از هر نــوع ذکاوت 
و خالقیــت بــه تصویــر کشــیده مــی شــود و فیلــم »طبیــب« 
بــدون هیــچ اشــاره ای بــه اعتقــادات و مذهــب ابــن ســینا او 
ــط  ــه فق ــد ک ــی ده ــل نشــان م ــردی ســردرگم و منفع را ف
بــه تکــرار عقایــد ارســطو و بقــراط و دیگــر فالســفه ی غربــی 

مشــغول اســت.
ابــن ســینا در اینجــا حتــی نقــش مرشــد و راهنمــا بــودن نیــز 
نــدارد، در بســیاری از صحنــه هــا آمــوزه هــای او انــگار هیــچ 
تاثیــری بــر علــم راب کــول نــدارد، ایــن راب کــول انگلیســی 
ــود،  ــی ش ــژه م ــات وی ــه دم مســیحایی دارد و الهام اســت ک
علــت شــیوع طاعــون را کشــف مــی کنــد و بــا کالبــد شــکافی 
بــه ابــن ســینا مــی فهمانــد کــه بســیاری از تصوراتش اشــتباه 
بــوده؛ امــا کارگــردان حتــی بــه ایــن نیــز بســنده نمــی کنــد 
و در ســکانس نهایــی وقتــی شــاه درخواســت عمــل آپاندیــس 
مــی کنــد ایــن راب کــول اســت کــه عمــل را انجــام مــی دهد 
ــو و  ــه بگــوش فقــط چاق ــد شــاگردی حلق ــن ســینا مانن و اب

تیــغ دســت اســتاد انگلیســی مــی دهــد.
ــورد  ــان م ــه اصفه ــس از اینک ــن ســینا« پ ــم »اب ــن فیل در ای
»یــورش« ســلجوقیان قــرار گرفتــه )در تاریــخ ســلطان 
ــه  ــینا ب ــن س ــرگ اب ــس از م ــا پ ــال ه ــعودغزنوی س مس
اصفهــان حملــه کــرد( و از درون شــهر نیــز از ســوی خائنــان 
ــا خــوردن ســم  ــال هــای متعصــب شــورش برپاشــده، ب و م
در مدرســه ی خــود خودکشــی مــی کنــد! و پیــش از مــرگ 
کتابــی را بــه »راب کــول« مــی دهــد و بــه او مــی گویــد کــه 

ــه آینــدگان برســاند. ــاب را پــس از مــرگ ب ــن کت ای
راب هــم کتــاب را برداشــته و بــا زن محبوبــش بــه انگلســتان 
بازگشــته و بیمارســتانی بــه ســبک بیمارســتان ابــن ســینا در 

اصفهــان تاســیس و بــه مــداوای بیمــاران مــی پــردازد.
»ابن سینا« ی راستین چگونه در گذشت؟

بــه روایــت ابــو عبیــد جوزجانــی از شــاگردان » ابــن ســینا« 
ــن  ــروای اصفهــان » اب ــار و فرمان ــه از امیــران آل زی عالءالدول
ــی  ــدم او را بســیار گرام ــت و مق ــی پذیرف ــه گرم ســینا« را ب
ــح او  ــگ و صل ــگام جن ــه هن ــر و ب ــفر و حض ــت و در س داش
را همــراه و همنشــین خــود ســاخت. » ابــن ســینا« در ایــن 
شــهر کتــاب »شــفا« را بــه پایــان رســاند و بــه ســال 428 در 
ــه همراهــی  ســن پنجــاه و هشــت ســالگی در ســفری کــه ب
ــه همــدان می رفــت، بیمــار شــد و در آن شــهر  ــه ب عالءالدول

در گذشــت و بــه خــاك ســپرده شــد.
ــراز و  ــا همــه ی ف ــب« ب ــم » طبی ــدن فیل ــر حــال دی ــه ه ب
ــی رغــم همــه ی تحریــف هایــش در  ــرودی کــه دارد و عل ف
ــان چــون "300"و  ــا ایرانی ــه ب ــار ســتیزه گرایان ــا آث ــل ب تقاب
ــه جهــت ســتایش و احترامــی کــه نثــار وطــن و  » آرگــو« ب
»ابــن ســینا« یــش مــی ســازد مــی توانــد مغتنــم و دلچســب 

باشــد.
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کدو تنبل یا کدو حلوایی  
ــتات  ــرای ســالمت چشــم ها و پروس ــه ب ــن اســت ک ــاده ی بتاکاروت ــع فوق الع ــل منب کدوتنب

مفیــد اســت و بــه کاهــش خطــر ابتــال بــه ســرطان کمــک می کنــد بــرای تقویت سیســتم 
ــد  ــای قدرتمن ــید ه ــاوی اکس ــی ح ــاه خوراک ــن گی ــت. ای ــا اس ــدن و ریه ه ــی ب ایمن
ــلول  ــت و س ــوه اس ــی در می ــید طبیع ــک اس ــه ی ــت ک ــی اس ــی هیدروکس آنت
هــای مــرده پوســت را برطــرف کــرده و پوســت را درخشــان مــی کنــد. همچنیــن 
حــاوی ویتامیــن A اســت کــه بــه تولیــد ســلول هــای پوســتی جدیــد و نــرم تــر و 
جــوان تــر شــدن ایــن بافــت کمــک مــی کنــدو بــه کاهــش قنــد کمــک مــی کنــد.

کیوی   
کیــوي سرشــار از ویتامیــنC مــي باشــد. مقــدار پتاســیم آن از 

ــن داراي  ــت. همچنی ــوز اس ــر از م ــدي کمت ــا ح ــي ت ــر وزن نظ
ــد.  ــي باش ــک م ــید فولی ــن و اس ــیم، آه ــنA ،E،کلس ویتامی

ــون  ــدن خ ــق ش ــب رقی ــپرین موج ــرص آس ــد ق ــوي مانن کی
شــده از ایجــاد پــالك در خــون جلوگیــري مــي کنــد. 
بــر  دلیــل خاصیــت کاهندگــي کــه  بــه  ایــن میــوه 
ســــــطح تــري گلیســــــیرید دارد، از غلظــت خــون

ــواع  ن ا ــروز  ب و  ــروق  ــدن ع ــگ ش تن ز  ا و  ــد  ــي کاه م
ســکته هــا جلوگیــري مــي کنــد. کیــوي سیســتم حفاظتــي 

بــدن را تقویــت مي کنــد و از بروز ســرطان جلوگیري مــي نماید.

نارنگی   
نارنگی مسکن اعصاب است و برای کلیه بیماران مفید است. 
اگر می خواهید شب راحت بخوابید چند دانه نارنگی بخورید.

ــد، در  ــزی چســبندگی خــون را معالجــه مــی کن ــوه ی پایی ــن می  نارنگــی، ای
نتیجــه تصلــب شــرایین، ورم جــدار وریــد و ســیاه شــدن شــریان، فلــج ناقــص و 

آنژیــن را بهبــود مــی بخشــد.
این میوه ی خوشمزه  منبع غنی بتاکاروتن است.

ــرطان  ــگیری از س ــرای پیش ــت و ب ــن A اس ــی ویتامی ــر فراوان  دارای مقادی
ــد اســت. مفی

نارنگــی بــه خاطــر داشــتن فســفر زیــاد و ویتامیــن هــای فــراوان، باعــث تقویــت 
ــای  ــش گرم ــتهایی و کاه ــی اش ــع ب ــرای رف ــود و ب ــی ش ــوش م ــه و ه حافظ

غریــزی بــدن نیــز مفیــد اســت.
افــرادی کــه بــه نفــخ شــکم مبتــال هســتند بــا مصــرف میــوه نارنگــی بــه تنهایی 

مــی تواننــد بــه درمــان نفــخ شــکم خــود بپردازند. 
نارنگــی از جملــه میــوه هایــی اســت کــه بــرای قلــب و معــده مقــوی بــوده و بــه 
عنــوان یــک اشــتهاآور طبیعــی بــرای بیمــاران کــم اشــتها و افــرادی کــه تمایــل 

بــه افزایــش وزن دارنــد، تجویــز مــی شــود. 
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خرمالو

دارای مقادیــر قابــل توجهــی ویتامین هــای B1 ،B2،B3 و C اســت، در 
ضمــن ایــن میــوه مــواد معدنــی ضــروری بــرای بــدن ماننــد کلســیم، گوگــرد، 
آهــن، فســفر و پتاســیم و مقــداری نیــز ســلولز دارد. خرمالــو میــوه ای بــا کالــری 
بــاال اســت امــا در چربــی بســیار پاییــن اســت. طبــع خرمالــو گــرم و تــر اســت.

شلغم
خواص شلغم آنقدر زیاد است که می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است. 

1.شلغم مقوی است.
2.شلغم اشتها آور است.

3.شلغم ضعف جنسی را درمان کرده و اسپرم را زیاد می کند.
4.شلغم سرفه را تسکین می دهد.

5.ترشی شلغم بهترین نوع ترشی است زیرا مقوی معده و روده ها و اشتها آور است.
6.آب شلغم قند خون را پائین می آورد.

7.تخم شلغم را اگر سرخ کرده و بخورید برای ضعف جنسی موثر است.
8.اگر گلو درد دارید آب پخته شلغم را قرقره کنید.

9.خوردن آب شلغم درمان کننده جوش صورت است.
ــد  ــد شــلغم بخورن ــد حتمــا بای 10.آنهایــی کــه حافظــه ضعیــف دارن

ــرا ثابــت شــده اســت کــه شــلغم حافظــه را تقویــت مــی کنــد. زی
11.شلغم شب کوری را درمان می کند.

12.شلغم بعلت داشتن ویتامین B1 عالج کم خونی است.
13.شــلغم بــرای رشــد و نمــو اســتخوانها مفیــد اســت بنابرایــن زنــان 

باردار و شیرده حتما باید از آن استفاده کنند.
14.زن حاملــه ای کــه در مــدت بــارداری شــلغم خــورده باشــد بچــه 
اش زودتررشــد کــرده، زودتــر حــرف مــی زنــد و حتــی زودتــر راه مــی 

افتــد و در مقابــل امــراض مقاومــت بیشــتری خواهــد داشــت.
15.آنهایــی کــه غــده تیروئیدشــان کــم ترشــح مــی کنــد بایــد حتمــا 
شــلغم بخورنــد زیــرا شــلغم بعلــت داشــتن یــد فــراوان ترشــحات غــده 

تیروئیــد را تنظیــم مــی کنــد.
ــی گســترش  ــرطان اســت و حت ــاه ضــد س ــن گی ــلغم مهمتری 16.ش

ــد. ــی کن ــف م ســرطان را متوق
17.شلغم درمان بسیاری از بیماریهای پوستی است.

18.شلغم پخته بهترین دارو برای برونشیت است.
ــرای پیشــگیری از  و باالخــره ســعی کنیــد کــه در فصــل زمســتان ب
ســرماخوردگی و بیماریهــای تنفســی اقــال چنــد بــار در هفتــه شــلغم 

بخوریــد شــلغم پختــه بهتریــن صبحانــه اســت. بــدن را تمیــز کــرده و مــواد ســمی را ازبــدن خــارج مــی ســازد.
www.beytoote.com :منبع
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]تاریخچــه شــرکت ِمــرک آلمان[
منشــا و ریشــه فعالیتهــاي مــرك Merck KGaA بــه قــرن

کــه  زمانــي  یعنــي   1668 ســال  بــه  و  میــالدي   17
ازخطــه شــوینفورت  داروفروشــي  مــرك،  یاکــوب  فردریــش 
کــه  اِنــِگل(  )داروفـــــــروشي    Engle–Apoteke مالـــــکیت 
داشــت عهــده  بــه  را  دردارمشـــــتات  خانوادگــي  میراثــي 
نــوه مــرك  امانوئــل   1816 ســال  در  گــردد.  مــي  بــر 
جــان هاینریش مرك مشــاور ارتش هس داروســازي را بــه ارث برد.

تواناییهــاي علمــي امانوئــل مــرك درســطح فــوق العاده باالیــي قرار 
داشــت و بــه همیــن دلیــل تالشــهاي او در آزمایشــگاه داروســازي 
ــواد مؤثرگیاهــي کــه  ــوان م ــه عن ــراي جداســازي آلکالوئیدهــا ب ب
ــا موفقیــت شــد، تولیــد  ــوأم ب ــد ت کمــي قبــل کشــف شــده بودن
ایــن مــواد را در حجــم انبــوه در 1827 تحــت عنــوان "مجموعــه 
ــاي  ــه آلکالوئیده ــامل کلی ــه ش ــیمیایي" ک ــي و ش ــات داروی ابداع
شــناخته شــده آن زمــان بــود بــراي فــروش عرضــه کــرد.

امانوئــل مــرك و همکارانــش پــس از ایــن شــروع موفــق در آزمایشــگاه داروســازي، کارخانــه شــیمیایي دارویــي ســاختند کــه عــالوه بــر مــواد اولیــه 
داروهــا، مــواد شــیمیایي خــاص دیگــري را نیــز در برنامــه تولیــد داشــت. بیــش از 800 محصــول اختصاصــي در کاتالــوگ 1860 بــه چشــم مــي خــورد 

کــه طــي گــذر بــه قــرن بعــد بــه 10000 محصــول رســید.
هنگامــي کــه امانوئــل مــرك در 1854 از دنیــا رفــت مدیریــت داروســازي و کارخانــه بــه وارثــان او یعنــي کارل، گئــورگ، ویلهــم و بقیــه افتــاد امــا 
در ایــن اثنــاء نیــز شــرکت بــه طــور مســتمر پیشــرفت مــي کــرد بــه گونــه اي کــه مثــاًل تعــداد کارگــران از 50 نفــر در ســال 1855 بــه 1000 نفــر 

در ســال 1900 رســید.
در ســال 1888 بــازار شــاهد ورود واکنشــگرهاي خالــص ضمانــت شــده مــرك  بــا برچســب Pro analysis بــود. در ســال 1899 نیــز ابتــدا بهنامــه 
مــواد فوتــو شــیمیایي و ســپس د ر 1904 بهنامــه مــواد  دارویــي منتشــر شــد. در ایــن زمــان شــرکت نمایندگــي هــاي خارجــي در برخــي کشــورها 

و چنــد دفتــر بــزرگ در لنــدن، نیویــورك و مســکو داشــت.
فشــار کاري و تولیــد مضاعــف بــه دهــه 1914 کــه بــا کمبــود مــواد اولیــه، کارگــران ماهــر و از طــرف دیگــر جنــگ کــه تولیــد داروهــاي خــاص را 

ضــروري مــي نمــود مشــکل ســاز بــود.
پایــان جنــگ بــا از دســت رفتــن دفترهــاي خارجــي شــرکت از جملــه  Merck & co در ایــاالت متحــده همــراه بــود. در ایــن زمــان ویتامیــن هــا 
بــه عنــوان محصوالتــي جدیــد توجــه هــا را بــه خــود جلــب کــرده بودنــد. Vigantol  در ســال 1927 و Cebion  در ســال 1934 محصــوالت 

مرکــي بودنــد کــه در ایــن راســتا معرفــي شــدند.

سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید

26نشریه داخلی داروسازی تولیددارو / پاییز 95



بــا شــروع جنــگ جهانــي دوم مجــدداً جهت گیــري شــرایط اقتصادي 
تغییرکــرد، بــه گونــه اي کــه کارگــران ماهــر و مــواد اولیــه روز بــه روز 
کمتــر مــي شــد. در انتهــاي جنــگ یعنــي 25 مــارس ســال 1945 
کارخانــه توســط ســربازان آمریکایــي در حالــي کــه بخــش اعظمــي 
از دســتگاهها ویــران شــده بــود و 70 درصــد تــا 80 درصــد ظرفیــت 

تولیــد از بیــن رفتــه بــود اشــغال شــد.
در ابتــداي، پــس از خاتمــه جنــگ شــرکت فقــط مجــاز بــه 
ــود.  ــرد خــود ب ــل کارب ــده هــاي ماشــینهاي قاب جمــع آوري باقیمان
ــا  ــد داروه ــازه تولی ــي اج ــت نظام ــال 1945 دول ــل س در 30 آوری
را صــادر کــرد و دو مــاه بعــد کارخانــه مجــاز بــه تولیــد 
ــیمیایي  ــواد ش ــذا، واکنشــگرها و م ــده ي غ ــها، نگهدارن ــت کش آف
خــاص بــراي آزمایشــگاهها شــد. اصالحــات پولــي  20 ژوئــن ســال 
ــه  ــد ک ــان گردی ــادي آلم ــکوفایي اقتص ــي در ش ــه عطف 1948 نقط
ــه معجــزه اقتصــادي)wirtscaftswunder( معــروف اســت. ایــن  ب
ــراي  ــروش ب ــد ف ــا رش ــوآم ب ــرك ت ــرا ي م ــادي ب ــکوفایي اقتص ش
ــان  ــن زم ــق در ای ــي موف ــل داروی ــود. از عوام ــادي ب ــالها ي متم س
ــز مصــرف  ــروزه نی ــه ام ــاًل Fortecortin  ک ــه Corticoid مث تهی
هورمــون  تهیــه   ،  Nasivin ســرماخوردگي  داروي  شــد،  مــي 
 Iivin  ، عامــل ضــد حساســیت ،  Menavoa و Cestafortin
Sulfonamide  ، محــرك هضــم  Nutrizym ، گســتره عظیمــي 
ــود. ــي Encordin ب ــل قلب ــک  Refobacin و عام ــي بیوتی از آنت

ــي در  ــاي صدف ــیمیایي کار روي رنگدانه ــهاي ش ــش پژوهش در بخ
ــاز  ــس از آن آغ ــال پ ــع، 10 س ــاي مای ــراي بلوره ــال 1957 و ب س
شــد. در بخــش شــیمي تجزیــه نیــز مــرك همــواره نقــش پیشــتازي 
در توســعه روشــهاي کروماتوگرافــي داشــته اســت. پیشــینه تاریخــي 
300 ســاله مــرك در آرشــیوي کــه از حــدود ســال 1905 برپــا شــده، 
مســتند شــده اســت. درایــن آرشــیو تمــام اســناد خانوادگــي مــرك، 
داروفروشــي انــگل و بــه طــور کلــي شــرکت مــرك جمــع آوري شــده 
ــوان مــرك )1642   ــه ی ــوط ب اســت. قدیمیتریــن دســت نوشــت مرب

-1573( پــدر فردریــش یاکــوب مــرك اســت.
ــاي  ــده ه ــداري پرون ــز نگه ــرك مرک ــري م ــیو 800 مت ــروزه آرش ام
دوره هــاي مختلــف شــرکت شــامل اســناد تجــاري، مجوزهــا، 
قراردادهــا، پروتکلهــا، مکاتبــات، بهنامــه هــا و ســایر انتشــارات مــرك 
ــي و  ــع تبلیغات ــرك، مناب ــدان م ــخصي کارمن ــناد ش ــراه اس ــه هم ب
حــدود 40000 کاتالــوگ عکســبرداري شــده و البتــه همیــن مقــدار 

ــت. ــي اس ــاي دیجیتال داده ه
مرک امروز

ــد د ر شــرکتهاي تابعــه خــود در  هــم اکنــون مــرك 33000 کارمن
60 کشــور دنیــا دارد. گروههــا تولیــدي مــرك در  بخشــهاي مختلــف 
بیــش از 20000 محصــول تخصصــي درحیطــه دارویــي، مــواد 
ــد. ــد مــي کنن شــیمیایي خــاص و محصــوالت آزمایشــگاهي را تولی
در 1995 تشــکیالت قانونــي شــرکت از ســهامي خــاص بــه ســهامي 
ــرکت  ــهام ش ــد س ــم 70 درص ــوز ه ــه هن ــه البت ــد ک ــدل ش ــام ب ع

ــواده مــرك اســت. ــه خان متعلــق ب
تاریخچه شرکت بازرگاني مرک و ایران مرک

شــرکت مــرك آلمــان در ســال 1347 و توســط شــرکت فــون گلینــک مســتقر در ســوئیس خــود، شــرکت بازرگانــي مــرك را بــا هــدف بازاریابــي 
و فــروش مــواد شــیمیایي آزمایشــگاهي و دارویــي بــه مدیریــت آقــاي کارل وبــر در خیابــان کریمخــان زنــد ابتــداي آبــان جنوبــي کوچــه پازنــد 
ســاختمان مــرك تاســیس نمــود. ایــن شــرکت طــي ســالهاي متمــادي در قالــب حضــور در نمایشــگاه هــا، برگــزاري ســمینارهاي داخلــي و 
خارجــي در محــل شــرکت مــرك در دارمشــتات آلمــان، چــاپ و منتشــر کــردن مقــاالت و کتــب مختلفــي از جملــه راهنمــاي میکــروب شناســي 
عملــي کــه کتابــي بســیار مفیــد و شــناخته شــده در بخــش آموزشــي و صنایــع مرتبــط بــا میکروبیولــوژي اســت در امــر فــروش و بازاریابــي 
محصــوالت مــرك آلمــان فعالیــت نمــود. نتیجــه ایــن فعالیتهــا شــناخت کافــي و اعتمــادي اســت کــه هــم اکنــون مصــرف کننــده هــاي 
محصــوالت مــرك آلمــان بــه ایــن برنــد معــروف و باکیفیــت دارنــد. شــرکت مــرك آلمــان در اواخــر ســال 1384 تصمیــم گرفــت کــه خــود 

مســتقیما در بــازار ایــران حضــور نداشــته باشــد و بنابرایــن شــرکت بازرگانــي مــرك پــس از 36 ســال بــه فعالیــت خــود خاتمــه داد.
شــرکت مــرك آلمــان همچنیــن شــرکت ایــران مــرك را بــراي تولیــد داروهــاي خــود تاســیس نمــود. کارخانــه داروســازي کــه درجــاده قدیــم 
کــرج - شــادآباد - خیابــان 17 شــهریور واقــع شــده بــود در ســال 1348 بــه بهــره بــرداري رســید. ایــن شــرکت نیــز پــس از 15 ســال فعالیــت 

در ســال 1360 بــه طــرف ایرانــي واگــذار و بــه شــرکت داروســازي اســوه تغییــر نــام داد.
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تیدی فلو
شکل دارویی:

شربت
موارد مصرف:

تسکین موقت عالئم و نشانه های سرماخوردگی، آنفوالنزا شامل درد و گرفتگی بدن، گلو درد، سردرد، گرفتگی بینی
مقدار و نحوه مصرف:

- در افراد  باالی 12 سال: 4 قاشق مرباخوری هر 4 ساعت یک بار
موارد احتیاط مصرف:

مشکالت کبدی – مشکالت قلبی – فشارخون باال – دیابت – مشکالت تنفسی
عوارض جانبی:

فشارخون باال – سردرد – سرگیجه – اختالل در خواب
مصرف در بارداری و شیر دهی:
 دارو زیر نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری:
 دارو در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

تریپل کلد
شکل دارویی:

شربت
موارد مصرف:

 تسکین موقت عالئم ناشی از سرماخوردگی مانند درد – احتقان سینوس – سوزش و آبریزش چشم و بینی – عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
مقدار و نحوه مصرف:

- کودکان 4 تا 5 سال با وزن 16/5 - 21/5 کیلوگرم – با تجویز پزشک
- کودکان 6 تا 11 سال با وزن 21/5- 43 کیلوگرم – 2 قاشق مربا خوری معادل 10 میلی لیتر در 2 دوز منقسم

موارد احتیاط مصرف:
داشتن سابقه بیماری آسم – مشکالت ریوی – مشکالت قلبی – فشارخون باال – مشکالت دیابت

عوارض جانبی:
یبوست – اسهال – سرگیجه – خواب آلودگی

مصرف در بارداری و شیر دهی:
 دارو زیر نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری: 
دارو در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

فورکلدتیدی
شکل دارویی:

شربت
موارد مصرف:

بهبود عالئم ناشی از تب یونجه – حساسیت دستگاه تنفسی فوقانی – بهبود عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا
مقدار و نحوه مصرف:

- افراد 12 سال به باال: 4 قاشق مرباخوری هر 4 ساعت
- کودکان 6 تا 12 سال: 2 قاشق مرباخوری هر 4 ساعت

موارد احتیاط مصرف:
بیماری کبدی – بیماری قلبی – فشارخون باال – دیابت – گلوکوم

عوارض جانبی:
بروز مشکالت قلبی – بی خوابی – بازگشت سرفه – ایجاد بثورات جلدی

مصرف در بارداری و شیر دهی:
دارو زیر نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری: دارو در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.
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]داروســازی و داروخانــه در فرانســه[

در فرانســه بــرای پیــدا کــردن یــک داروخانــه کافــی اســت بــه دنبــال صلیــب ســبز بگردید بــرای رشــته داروســازی 6 یــا 7 ســال تحصیل در دانشــگاه 
الزم اســت، بنابــر ایــن مــی توانیــد بــه توصیــه هــای داروســازان فرانســوی اعتمــاد کنیــد و اگــر دچــار مشــکالت پزشــکی خیلــی جــدی نباشــید، آنهــا 
شــما را درمــان خواهنــد کــرد در غیــر ایــن صــورت در صــورت لــزوم شــما را بــه نزدیــک تریــن پزشــک عمومــی یــا متخصــص راهنمایــی خواهنــد 
کــرد. داروســازان فرانســوی در مــورد ســالمتی و ســبک زندگــی ســالم، بعنــوان مثــال کنتــرل وزن، تغذیــه و تــرك دخانیــات هــم اطالعــات کافــی 
دارنــد و مــی تواننــد در ایــن گونــه مــوارد توصیــه هــای درمانــی بــه بیمــاران داشــته باشــند داروخانــه هــا لــوازم آرایشــی و بهداشــتی هــم 
مــی فروشــند ولــی بــرای نتیجــه بهتــر، از مغــازه هــای لــوازم آرایشــی – بهداشــتی و عطــر فروشــی هــا خریــد کنیــد )برندهــای معمولــی در 

ســوپر مارکــت هــا هــم بــه فــروش مــی رســند(
در فرانســه داروخانــه هــای زنجیــره ای وجــود ندارنــد و هــر داروســاز مالــک داروخانــه خــود و آن را شــخصاً مدیریــت مــی کنــد. قیمــت دارو هــا تحت 
کنتــرل دولــت اســت و بــه همیــن دلیــل قیمــت دارو نســبت بــه ســایر کشــور هــای اتحادیــه اروپــا ارزان تــر اســت و دارو هــای ژنریــک نیــز از ســایر 
دارو هــا )دارو هــای برنــد( ارزان تــر اســت. بــه عنــوان مثــال داروی ایبوبروفــن از نروفــن ارزان تــر اســت. اگــر بــه دلیلــی داروی خــود را گــم کــرده ایــد 
داروســاز مــی توانــد تــا زمــان دسترســی بــه پزشــک تــان، مقــداری دارو برایتــان تجویــز کنــد، برخــی از داروخانــه هــا دارای دســتگاه هایــی خــارج 
از داروخانــه هســتند کــه محصوالتــی ماننــد کانــدوم را در کلیــه ســاعات در اختیــار افــراد قــرار مــی دهنــد کــه ایــن کار در راســتای پیشــگیری از 
بیمــاری هــای مقاربتــی و بخصــوص بیمــاری ایــدز اســت. بــا توجــه بــه پوشــش بیمــه ای خــود ممکــن اســت هیــچ هزینــه ای بابــت دارو نپردازیــد 

یــا امــکان دارد پــس از پرداخــت بــا در دســت داشــتن فاکتــور مربــو طــه از بیمــه خــود بخشــی از هزینــه را دریافــت نماییــد.

تحصیل در رشته داروسازی در فرانسه:
ــرای  ــدرك دکت ــد م ــاز بای ــوان داروس ــه عن ــه ب ــرای کار در فرانس ب
داروســازی Diplome deَtat de Docteur en pharmacie را اخــذ نماییــد.

ایــن مــدرك پــس از 6 تــا 9 ســال تحصیــل بــر اســاس انتخــاب اولیــه 
رشــته، بدســت مــی آیــد. تحصیــل در ایــن رشــته فقــط در ســطح 
دانشــگاه انجــام مــی گیــرد و در تمــام کشــورهای اتحادیــه اروپــا قابل 

ارزشــیابی اســت.
هــر دانشــگاه در فرانســه بــه چنــد دانشــکده تقســیم مــی شــود کــه 
ــوند.  ــی ش ــناخته م ــام  Uniteَ de formation et Recnerche  ش ــه ن ب
24 دانشــکده رشــته داروســازی یــا UFR de Pharmacie وجــود دارد.

ــرای  در کمیتــه کشــوری آمــوزش فرانســه یــک برنامــه تحصیلــی ب
ــه در ســطح کشــور و در  ــده اســت ک ــن ش ــازی تعیی ــته داروس رش
ــد رعایــت شــود. تعــداد دانشــجویان ایــن  تمامــی دانشــکده هــا بای
رشــته نیــز ســاالنه بــا توجــه بــه قبولــی در کنکــور تعییــن می شــود.

کار در فرانسه به عنوان داروساز:
دارو ســاز در فرانســه مســئول بررســی نســخ پزشــکان اســت و حــق نــدارد در مــورد دوزاژ یــا قطــع دارو بــه بیمــاران توصیــه ای بکنــد، مگــر در مــوارد اورژانــس یــا 
بــا تمــاس بــا پزشــک معالــج بیمــار. داروســاز بایــد در مــورد دارو بــه بیمــار مشــاوره بدهــد، بــه افــراد زیــر 18 ســال در صــورت لــزوم وســایل پیشــگیری از بــارداری 
توزیــع کنــد، زیــرا تجویــز ایــن نــوع داروهــا توســط سیســتم بیمــه ســالمت بــه عهــده داروســاز گذاشــته شــده اســت . همچنیــن آن هــا نقــش آمــوزش دهنــده بــه 
بزرگســاالن، در خصــوص تــرك دخانیــات را بــه عهــده دارنــد. از ســال1999 داروســازان بــه عنــوان همــکاران سیســتم بیمــه ســالمت در جهــت ترغیــب بیمــاران 
بــه اســتفاده از دارو هــای ژنریــک بشــما ر مــی رونــد: در واقــع در صورتیکــه پزشــک معالــج قیــد نکنــد، داروســاز مــی توانــد، داروی تجویــز شــده را از نــوع ژنریــک بــه 

بیمــار بدهــد. فقــط بــا عملکــرد داروســازان بــه تنهایــی میــزان جابــه جایــی داروهــای برنــد بــه ژنریــک 70درصــد بــوده اســت .

مهناز صمدی/ کارشناس روابط عمومی ـ واحد بازرگانی
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حرفه داروسازی در آینده 
بــه خصــوص  تغییــرات زیــادی در زمینــه حرفــه داروســازی و 
داروخانــه هــا در راه اســت کــه بــی تاثیــر در برنامــه آموزشــی داروســازی 

ــود:  نخواهــد ب
بیمــاران  از  بســیاری  بیمارســتانی،  شــبکه  وجــود  دلیــل  بــه  ـ 
کننــد  مــی  مراجعــه  داروخانــه  بــه  کــه  بیمارســتانی  خــارج 
داروهــای  ماننــد  بیمارســتانی  داروهــای  از  بســیاری   بــه  
HIV, AIDS (Combivir, Epivir, Sustiva, Crixivan)

و یــا داروهــای شــیمی درمانــی )Xeloda ,Navelbine( و یــا کــم خونــی 
)Aransep( دسترســی دارنــد.

ــای  ــبکه ه ــود. ش ــی ش ــادی م ــد زی ــار تاکی ــوزش بیم ــورد آم ـ در م
آمــوزش بــه بیمــاران مبتــال بــه بیمارهــای مزمــن ماننــد دیابــت، آســم، 
ــق  ــت ح ــن دریاف ــازان ضم ــا داروس ــاوره ب ــت مش HIV و AIDS جه

ــد.  مشــاوره ایجــاد شــده ان
ـ بســیاری از داروهــا در داروخانــه هــا در دســترس بیمــاران قــرار دارنــد 

کــه نیــاز بــه نســخه پزشــک ندارنــد.
ــک  ــا ی ــا، ی ــه ه ــایر داروخان ــا س ــا ب ــد ت ــازه دارن ــا اج ــه ه ـ داروخان
ــا  ــاخت داروه ــت س ــت دوم، جه ــرارداد دس ــتانی ق ــه بیمارس داروخان

ــد. ــد کنن منعق
ــرده و  ــدا ک ــت پی ــازان اهمی ــه داروس ــم در جامع ــدی ه ــم ارتوپ ـ عل

ــد.  ــش دارن ــه آن گرای ــز ب ــازان نی داروس
ـ بــه دلیــل افزایــش جمعیــت ســالمند، تعــداد خانــه هــای ســالمت نیــز 
ــا توجــه بــه توزیــع داروخانــه هــا در کشــور  در حــال افزایــش انــد و ب
فرانســه، داروســازان در ایــن زمینــه هــم نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد.

ـ در بیمارســتان هــا، الزم اســت ارزیابــی نســخ از نظــر دارویــی بهبــود 
ــاز  ــخص داروس ــط ش ــا توس ــخه ه ــه نس ــر هم ــال حاض ــد و در ح یاب
بررســی نمــی شــود. داروســازی بالینــی بایــد بــا هــدف تامیــن امنیــت 

ــد. بیمــار و بهبــود درمــان وی توســعه یاب
بطــور کلــی بــا توجــه بــه کمبــود پزشــک در فرانســه، بــه نظــر می رســد 
نیــاز بــه انتقــال مهــارت هــای پزشــکی بــه ســایر شــاغلین  امــر ســالمت، 
قابــل توجــه باشــد. کمیتــه کشــوری آمــوزش داروســازی در حــال حاضــر 

مشــغول بررســی برنامــه تحصیلــی و ارزیابــی منابــع مرجع اســت.

خالصه
در کشــور فرانســه، تعــداد داروســازان بــا اســتفاده از ســهمیه کنتــرل مــی شــود. داروســازان ایــن کشــور حداقــل 6 ســال آمــوزش مــی بیننــد کــه طــول 
مــدت آن بــر اســاس اســتاندارد هــای بیــن المللــی تعییــن شــده اســت. الزمــه تخصــص در داروســازی بیمارســتانی، آمــوزش اســت. همچنیــن یــک 
تخصــص بــا عنــوان بیولــوژی پزشــکی وجــود دارد )فرانســه یکــی از معــدود کشــورهایی اســت کــه ایــن رشــته را دارد( و یــک تخصــص دیگــر هــم بــرای 
کار در صنعــت داروســازی اســت. در هــر حــال کار اصلــی همــان داروســازی عمومــی اســت. فرانســه دارای یــک ســازماندهی داروخانــه ای خــاص اســت 
کــه بطــور انحصــاری در امــر توزیــع دارو و در چهارچــوب قانــون فعالیــت مــی کنــد. ایــن تــالش هــا در جهــت توزیــع درســت دارو بــه داروخانــه هــا 

اســت کــه دارای تراکــم زیــادی در کشــور مــی باشــد. یعنــی بــرای هــر 3000 نفــر ســاکن، یــک داروخانــه وجــود دارد.
پاریس و برج ایفل

ایــن شــهر مملــو از زیبایــی اســت. از مــوزه لــوور گرفتــه اســت تــا بــرج ایفــل، کلیســای نتــردام و خیابــان شــانزه لیــزه.  پاریــس را مــی تــوان شــهر 
مــد و فرهنــگ نیــز نامیــد. حمــل و نقــل ایــن شــهر عالیســت و متــرو مهــم تریــن نقــش را در جابــه جایــی مســافر در ایــن شــهر ایفــا مــی کنــد. 

:)Eiffel Tower( برج ایفل
بــرج ایفــل بــرای بزرگداشــت صدمیــن ســالگرد انقــالب فرانســه ســاخته شــده اســت. نــام ســازنده ایــن بنــا گواســتاو ایفــل بــود. بــرج ایفــل نــه تنهــا 

بــه عنــوان نمــاد شــهر پاریــس، بلکــه بــه عنــوان یکــی از بــرج هــای مشــهور دنیــا شــهرت دارد.
ــا ســرانجام در  ــد ت ــه مــدت دو ســال و دو مــاه متوالــی کار کــرده ان ــرج ایفــل حــدود 234 متــر ارتفــاع و 1665 پلــه دارد. حــدود ســیصد کارگــر ب ب

ســال 1889 ایــن بــرج افتتــاح شــده اســت.
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■ برگــزاری هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور در نمایــش دســتاوردهای آن ایــام در پــارك قائــم و دعــوت از خانــواده شــهدای 
شــرکت در مراســم یــاد شــده )شــهیدان ســاالری و فــالح پور(.

■ برگــزاری یــک دوره مســابقه فوتســال بمناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــه میزبانــی شــرکت مینــو و حضــور 
تیــم فوتســال پایــگاه در آن مســابقات.

■ برگزاری مراسم عزاداری در شرکت طبق سنوات گذشته با حضور پرسنل و دسته عزاداری در محوطه شرکت
■ برگــزاری جلســه شــورای حــوزه داروئــی و فرماندهــان شــرکتهای تابعــه بــه میزبانــی پایــگاه مقاومــت شــرکت در ســالن 

نس ا کنفر
■ حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه بمناسبت هفته پدافند غیرعامل در شرکت داروپخش 

■ حضور تعدادی از بسیجیان و پرسنل شرکت در پیاده روی اربعین و عرض خیر مقدم به این زائران کربالی معلی
■ برگزاری هفته وحدت بمناسبت والدت پیامبر اسالم )ص(

الهم عجل لولیک الفرج        
پایگاه مقاومت شهید نیکبخت تولیدارو       

اهم فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج در فصل پاییز 95  
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اخبار داخلی

■ بازنشستگان گرامی
ـ جناب آقای عربعلی غالمی)انبار مواد اولیه(

ـ جناب آقای گل وردی جمالی)تولید(

■ زیارت قبول
مقدم  زائرین  کربالي معلي به مناسبت اربعین حسیني را گرامي مي داریم.

آقایــان محســن ســلطاني، علــي متولــي، احمــد زنــدي، رامــز پزشــکي، محمــود احمدیــان، نویــد مومنــي، 
اصغــر ایمــان نــژاد، علیرضــا نیــک، عبــاس گلچیــن زاده، رســول زمانــزاده، رضــا قنبري، اشــکان ششــپري، 
ابــاذر شــریفي، حســن حیــدرزاده، مهــدي قربانــي، حســن هاشــمي، منصــور حیــدري، جــواد خانکنــدي، 
ســعید مجیــدي، جــواد ســلمان زاده، آرش باهــوش، جعفــر رضائــي نــژاد، حســین باقرپــور، محمــد رضــا 

طبســي، مجیــد احمــدي نیــا

■ آشنایی با همکاران جدید
- سرکار خانم دکتر مریم درتاج  مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت  - جناب آقای محمد رجب تباردرویش معاون بهره برداری 

- جناب آقای ایرج باباخانی کارشناس حسابداری - سرکار خانم  هانیه آقابزرگ کارشناس بازرگانی خارجی 
- سرکار خانم محبوبه عباسیون کارشناس فروش   - سرکار خانم هانیه عسکری کارشناس حسابداری  

- جناب آقای هادی فرضعلی نژاد پرسنل واحد اداری - جناب آقای ایمان الماسی پرسنل انبار   

■ تبریک تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم سرکار خانم معصومه مهدی

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

جناب آقای مهدی رحیمی

■ پیام تسلیت
مطلــع شــدیم همــکاران گرامــی جنــاب آقایــان مظفــر و اســالم  پژوهیــده، جنــاب آقــای غالمرضــا عبــدی و همچنیــن 
جنــاب آقــای حمیــد شــادمان در غــم از دســت دادن مــادر گرامیشــان بــه ســوگ نشســته انــد. ضمــن همــدردی، بــرای 

ایشــان از درگاه ایــزد یکتــا صبــر و شــکیبایی و بــرای آن مرحومــه رحمــت ایــزدی را خواســتاریم.
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1- اولین بار آسپرین را از پوست چه درختی استخراج کردند.
 الف( چنار

ب( بید 
ج( سرو
د( کاج

2- کدامیک از گزینه های زیر از دالیل گرفتگی عضالت می باشد.
الف( کمپرس سرد

ب( کم آبی بدن
ج( کمپرس گرم

د( گزینه الف و ج

3-  تنگی کانال نخاعی چیست.
الف(  فشردگی مهره ها در ستون فقرات
ب( تنگ شدن مهره ها در ستون فقرات

ج( فشردگی اعصاب در ستون فقرات
د( همه موارد

4- روش نرم کردن PVC توسط چه کسی و در چه سالی ابداع شد؟
الف( والد سیمون-1988

ب( هنری ویکتور- 1872
ج( جان گریچ - 1960
د( والد سیمون-1926

5- نام دیگر خاک رس بنتونیت چیست؟
الف( پنتالکروفنل

ب( توپ رس
PCP )ج

د( گزینه الف و ج

6- کدامیک از داروهای زیر جز داروهای شیمی درمانی می باشد؟
Xeloda)الف

Aransep )ب
Celecoxib )ج
 Ketorolac)د

7- کدامیک از جمله های زیر اشتباه می باشد؟
الف( فسفر باعث تقویت حافظه و هوش می شود

ب( ویتامین A به تولید سلول های پوستی جدید کمک می کند
ج( بتاکاروتن ترشحات غده تیروئید را تنظیم می کند

د( ویتامین B1 عالج کم خونی است

8- کدامیــک از داروهــای زیــر بــا مهــار آنزیــم سیکلواکســیژناز از 
تولیــد پروســتاگالندین هــا جلوگیــری مــی کنــد.

الف( منتول
ب( ایبوپروفن

ج( سیتاگلیپتین
د( متفورمین 

9- نمونه برداری در معتبرسازی پاکسازی شامل چه مراحلی می باشد.
الف( آبکشی

ب( سوآب کشی
ج( برچسب زنی

د( گزینه الف و ب

10-کدامیک از گزینه های زیر جز موارد کارت اختصاصی بیماران می باشد.
الف( اطالعات مالی
ب(  اطالعات بیمه

ج( اطالعات تحصیلی
د( اطالعات پزشکی

مسابقه

اسامی برندگان مسابقه نشریه سی و هشتم: آقاي مهرداد یادگاری ، آقاي مهرداد امانی و آقاي داوود نعمتی
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