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حسین جان!حسین جان!
آقــای مهربــان مــن ، وقتــی خورشــید رست بــر فــراز قلــه نیــزه ایــن آیــه را تــاوت مــی کــرد ، ذرات عــامل شــهادت آقــای مهربــان مــن ، وقتــی خورشــید رست بــر فــراز قلــه نیــزه ایــن آیــه را تــاوت مــی کــرد ، ذرات عــامل شــهادت 

مــی دادنــد کــه تویــی هــامن بزرگرتیــِن نشــانه های خــدا ...مــی دادنــد کــه تویــی هــامن بزرگرتیــِن نشــانه های خــدا ...
ســتاره هــای زخــم و رنــج هــای تــو در کهکشــان کربایــت نشــانه هــای خداوندنــد بــرای متــام انســان هــا ، کــه ســتاره هــای زخــم و رنــج هــای تــو در کهکشــان کربایــت نشــانه هــای خداوندنــد بــرای متــام انســان هــا ، کــه 

خــدا بــه تــو فخــر مــی کنــد و مــی گویــد:خــدا بــه تــو فخــر مــی کنــد و مــی گویــد:
 کــه آی اهــل زمیــن و آســامن! ببینیــد شــاهکار مــرا نــگاه کنیــد بــه حســین مــن کــه چــه رسمســتانه از محبــت  کــه آی اهــل زمیــن و آســامن! ببینیــد شــاهکار مــرا نــگاه کنیــد بــه حســین مــن کــه چــه رسمســتانه از محبــت 

مــن دار و نــدارش را فــدای مــن کــرده ، و مــن نیــز هســتی را بــه پایــش خواهــم ریخــت...مــن دار و نــدارش را فــدای مــن کــرده ، و مــن نیــز هســتی را بــه پایــش خواهــم ریخــت...
اینگونــه بــود کــه دل مــا غــرق در هجــوم ســیل متــام هســتی بــه پــای رسو رعنــای حســین ریختــه شــد ، اینگونــه اینگونــه بــود کــه دل مــا غــرق در هجــوم ســیل متــام هســتی بــه پــای رسو رعنــای حســین ریختــه شــد ، اینگونــه 

بــود آری خــدا مــا را در قیــد و بنــد حســین آفریــد ، شــکر حــی ذواملنــن را...بــود آری خــدا مــا را در قیــد و بنــد حســین آفریــد ، شــکر حــی ذواملنــن را...

من از کودکی عاشقت بوده اممن از کودکی عاشقت بوده ام
قبومل منا گرچه آلوده امقبومل منا گرچه آلوده ام

غمت حاصل زندگانی منغمت حاصل زندگانی من
به راه تو طی شد جوانی منبه راه تو طی شد جوانی من

ازین رو سپیدم بِر داورمازین رو سپیدم بِر داورم
که من هم سیاهی این لشگرمکه من هم سیاهی این لشگرم

السام علی الشهید املظلوم ؛ اباعبداللهالسام علی الشهید املظلوم ؛ اباعبدالله

أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصَحاَب الَْكْهِف َوالرَِّقيِم كَانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجبًاأَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصَحاَب الَْكْهِف َوالرَِّقيِم كَانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجبًا
نكند خيال كرده ای بعيض نشانه های ما، مثل اصحاب نكند خيال كرده ای بعيض نشانه های ما، مثل اصحاب 
كهف و رقيم، در برابر اين  همه نشانه عددی هستند؟!كهف و رقيم، در برابر اين  همه نشانه عددی هستند؟!
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امیرمحمد زینی وندامیرمحمد زینی وند

حرفــه ی پرســتاری کــه امــروزه در مراقبــت و کنــرتل بیــامری هــا و حرفــه ی پرســتاری کــه امــروزه در مراقبــت و کنــرتل بیــامری هــا و 
ــر از همیشــه  ــگ ت ــر رن ــر و پ ــت اپیدمــی هــا نقشــی موثرت ــر از همیشــه مدیری ــگ ت ــر رن ــر و پ ــی هــا نقشــی موثرت ــت اپیدم مدیری
ــه پیــدا کــرده اســت ،ســابقه اندکــی در دوره تاریــخ بــری دارد. بــه  پیــدا کــرده اســت ،ســابقه اندکــی در دوره تاریــخ بــری دارد. ب
گونــه ای  کــه عمــر پرســتاری نویــن در جهــان کمــی بیــش از یــک گونــه ای  کــه عمــر پرســتاری نویــن در جهــان کمــی بیــش از یــک 

قــرن اســت.قــرن اســت.
ــراز و  ــراز ف ــوان بخــش کوچکــی از تاریخچــه پ ــه عن ــراز و هــر پرســتار ب ــراز ف ــوان بخــش کوچکــی از تاریخچــه پ ــه عن هــر پرســتار ب
نشــیب پرســتاری موظــف اســت کــه آگاهــی خــود را از پیدایــش و نشــیب پرســتاری موظــف اســت کــه آگاهــی خــود را از پیدایــش و 

ــرده و بــه ارزش هــای آن بیــش از پیــش پــی بــربد.رونــد تکامــل ایــن حرفــه بــاال بــرده و بــه ارزش هــای آن بیــش از پیــش پــی بــربد. رونــد تکامــل ایــن حرفــه بــاال ب
اولین بار آشوکا ، پادشاه هند بود که اولین بیامرستان های شناخته شده را تاسیس کرد اولین بار آشوکا ، پادشاه هند بود که اولین بیامرستان های شناخته شده را تاسیس کرد 

تاریخچه حرفه پرستاری
تاریخچه حرفه پرستاری

و کســانی در آنجــا بــه عنــوان پرســتار اســتخدام شــدند. پرســتاری بــا تاســیس فرقــه هــای مذهبــی بــرای مراقبــت از بیــامران و کســانی در آنجــا بــه عنــوان پرســتار اســتخدام شــدند. پرســتاری بــا تاســیس فرقــه هــای مذهبــی بــرای مراقبــت از بیــامران 
پیدایــش یافــت. بــه تدریــج ارتبــاط بیــن پرســتاران بــه واســطه فرقــه هــای مذهبــی بــا بیــامران بیشــرت شــد تــا جایــی کــه فوبــه پیدایــش یافــت. بــه تدریــج ارتبــاط بیــن پرســتاران بــه واســطه فرقــه هــای مذهبــی بــا بیــامران بیشــرت شــد تــا جایــی کــه فوبــه 
، خادمــه کلیســا بــه عیــادت بیــامران مــی رفــت. بــا ایــن وجــود در ایــن دوران ، توجــه زیــادی بــه حرفــه پرســتاری منــی شــد تــا ، خادمــه کلیســا بــه عیــادت بیــامران مــی رفــت. بــا ایــن وجــود در ایــن دوران ، توجــه زیــادی بــه حرفــه پرســتاری منــی شــد تــا 
اینکــه در ســال اینکــه در ســال ۱۲۰۷۱۲۰۷ میــادی الیزابــت قدیــس در مجارســتان متولــد شــد ؛ وی حامــی پرســتاری بــود و کمــک هــای بســزایی  میــادی الیزابــت قدیــس در مجارســتان متولــد شــد ؛ وی حامــی پرســتاری بــود و کمــک هــای بســزایی 
بــه ایــن حرفــه کــرد. پــس از دوره الیزابــت قدیــس ، دوبــاره بــی توجهــی هــا بــه پرســتاری بــاال گرفــت تــا جایــی کــه مــی تــوان بــه ایــن حرفــه کــرد. پــس از دوره الیزابــت قدیــس ، دوبــاره بــی توجهــی هــا بــه پرســتاری بــاال گرفــت تــا جایــی کــه مــی تــوان 

ســال هــای ســال هــای ۱۵۵۰۱۵۵۰ تــا  تــا ۱۸۵۰۱۸۵۰ میــادی را دوران تاریــک پرســتاری نامیــد. میــادی را دوران تاریــک پرســتاری نامیــد.

يا َمْن اِْسُمُه َدوآٌء َو ِذكْرُُه ِشفآٌءيا َمْن اِْسُمُه َدوآٌء َو ِذكْرُُه ِشفآٌء
بکوشیم که جهان به طراوت،ترنم،تسکین و تسلی برسد بکوشیم که جهان به طراوت،ترنم،تسکین و تسلی برسد 

گل  برویــد  و  زمــان  ذهــن  در  آبــادی  و  دانایــی  و  بیــداری  گل  برویــد  گل   برویــد  و  زمــان  ذهــن  در  آبــادی  و  دانایــی  و  بیــداری  گل  برویــد   
زمیــن روی  بــر  عشــق  و  زمیــنبینایی،صلــح،آزادی  روی  بــر  عشــق  و  بینایی،صلــح،آزادی 

در پــس هــر لحظــه راز رس بــه مهــری وجــود دارد.کشــف ایــن راز،کار هــر کســی در پــس هــر لحظــه راز رس بــه مهــری وجــود دارد.کشــف ایــن راز،کار هــر کســی 
ــد  ــس هــم کار ســختی نیســت.گاهی بای ــی هــر ک ــا کشــف راز زندگ ــد نیســت ام ــس هــم کار ســختی نیســت.گاهی بای ــی هــر ک ــا کشــف راز زندگ نیســت ام
رنــگ بخشــید بــه تابلوهــای تاش،تابلوهــای تاشــی کــه بــوم و رنگشــان هــامن رنــگ بخشــید بــه تابلوهــای تاش،تابلوهــای تاشــی کــه بــوم و رنگشــان هــامن 

آینــده ای اســت کــه در تکاپویــش هســتیم.آینــده ای اســت کــه در تکاپویــش هســتیم.
ــگاه  ــی اســت کــه میهــامن ن ــه دانــش نو،تابلوی ــه کاف ــم نری ــگاه ماحصــل تــاش تی ــی اســت کــه میهــامن ن ــه کافــه دانــش نو،تابلوی ــم نری ماحصــل تــاش تی
ــده ی  ــان ناخوان ــه از میهامن ــد نری ــامره جدی ــت.ما در ش ــان اس ــای پرمهرت ــده ی ه ــان ناخوان ــه از میهامن ــد نری ــامره جدی ــت.ما در ش ــان اس ــای پرمهرت ه
ــش در  ــی های ــری توانای ــرای بکارگی ــی ب ــاش آدم ــا ت ــت ت ــان بری ــم و ج ــش در جس ــی های ــری توانای ــرای بکارگی ــی ب ــاش آدم ــا ت ــت ت ــان بری ــم و ج جس
نــواوری و خلــق اثــر نوشــتیم و از روح طبیعــت در نقــش و نگارمــان نیــز بهــره نــواوری و خلــق اثــر نوشــتیم و از روح طبیعــت در نقــش و نگارمــان نیــز بهــره 

ــم. ــم.بردی بردی
ــن  ــم در ای ــوش ذوق تی ــای خ ــه ه ــبانه روزی بچ ــاش ش ــل ت ــت حاص ــد اس ــن امی ــم در ای ــوش ذوق تی ــای خ ــه ه ــبانه روزی بچ ــاش ش ــل ت ــت حاص ــد اس امی
مســیر پــر فــراز و نشــیب،نوری باشــد هــر چنــد انــدک بــه ســهم خودمــان بــرای مســیر پــر فــراز و نشــیب،نوری باشــد هــر چنــد انــدک بــه ســهم خودمــان بــرای 

ــان. ــان.مخاطبامن مخاطبامن
بــر خــود الزم مــی دانــم از متامــی دوســتان و اســاتیدی کــه در ایــن مســیر مــارا بــر خــود الزم مــی دانــم از متامــی دوســتان و اســاتیدی کــه در ایــن مســیر مــارا 
ــی را داشــته باشــم و در آخــر نیزمشــتاق و  ــاری کردند،کــامل تشــکر و قدردان ــی را داشــته باشــم و در آخــر نیزمشــتاق و ی ــاری کردند،کــامل تشــکر و قدردان ی

ــرای پیشــنهادات و انتقــادات شــام عزیــزان هســتیم.پذیــرای پیشــنهادات و انتقــادات شــام عزیــزان هســتیم. پذی

راضیه جوامنرد راضیه جوامنرد 
رسدبیر نریه کافه دانش نورسدبیر نریه کافه دانش نو

سخن رسدبیرسخن رسدبیر
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هشداری دیگر در راه است؟هشداری دیگر در راه است؟
کووید یا آبله میمون؟کووید یا آبله میمون؟

پردیس رشیدیپردیس رشیدی امیر پیامنیامیر پیامنی

پــس از اینکــه پــس از اینکــه COVIDCOVID--1919 جهــان مــدرن امــروزی را بــه لــرزه درآورد و آرامــش را از مردمــان جهــان گرفــت ، نوبــت بــه ویــروس دیگــری رســید  جهــان مــدرن امــروزی را بــه لــرزه درآورد و آرامــش را از مردمــان جهــان گرفــت ، نوبــت بــه ویــروس دیگــری رســید 
کــه بــر رس زبــان هــا بیفتــد  و بــار دیگــر ایــن نگرانــی را ایجــاد کنــد کــه پــس از فروکــش کرونــا و بازگشــت آرامــش نســبی ، زنــگ خطــر دیگــری کــه بــر رس زبــان هــا بیفتــد  و بــار دیگــر ایــن نگرانــی را ایجــاد کنــد کــه پــس از فروکــش کرونــا و بازگشــت آرامــش نســبی ، زنــگ خطــر دیگــری 

بــه صــدا درآمــده اســت.بــه صــدا درآمــده اســت.

آبله میمونآبله میمون کووید -کووید -1919
%%1010_%_%11 %%6.816.81 -% -%2.32.3 کشندگی

عفونت هاي ثانويه، ديسرتس تنفيس، برونش پنوموين، آنسفاليت، عفونت هاي ثانويه، ديسرتس تنفيس، برونش پنوموين، آنسفاليت، 
استفراغ، اسهال، زخم قرنيه و کورياستفراغ، اسهال، زخم قرنيه و کوري

ARDSARDS، آسيب حاد قلبي، آسيب حاد کليه، سپتي سمي، ، آسيب حاد قلبي، آسيب حاد کليه، سپتي سمي، 
شوک، نارسايي چند عضويشوک، نارسايي چند عضوي

عوارض

جداسازي و کشت ويروس، اميونوهيستوشيمي براي آنتي ژن هاي جداسازي و کشت ويروس، اميونوهيستوشيمي براي آنتي ژن هاي 
PCR،GeneXpertPCR،GeneXpert ،براي آنتي بادي ها،  براي آنتي بادي ها ELISAELISA ،ويرويس، ويرويس

اشعه ايکس قفسه سينه، يس يت اسکن، RT-qPCR براي 
تشخيص اسيد نوکلئيک

تشخیص

تب، رسدرد، ميالژي، کمردرد و لنفادنوپايتتب، رسدرد، ميالژي، کمردرد و لنفادنوپايت
تب، رسفه و تنگي نفس، گلودرد، ميالژي يا خستگي، تب، رسفه و تنگي نفس، گلودرد، ميالژي يا خستگي، 
رسدرد، هموپتيزي، رينوره، اسهال، پريي، هيپوکسمي رسدرد، هموپتيزي، رينوره، اسهال، پريي، هيپوکسمي 

يب اشتهايييب اشتهايي

تظاهرات 
سیستامتیک

بثورات ژنراليزه از طريق فازهاي ماکوال، پاپوالر، تاويل )نايف( و بثورات ژنراليزه از طريق فازهاي ماکوال، پاپوالر، تاويل )نايف( و 
پوسچوالر و به دنبال آن پوسته شدن پيرفت مي کند. ايجاد پوسچوالر و به دنبال آن پوسته شدن پيرفت مي کند. ايجاد 

اسکار در ضايعات بزرگرتاسکار در ضايعات بزرگرت

بثورات اريتامتوز، کهري گسرتده، وزيکول هاي واريسا بثورات اريتامتوز، کهري گسرتده، وزيکول هاي واريسا 
مانند، بيامري کاوازاکي، پتيش، لکه هاي ليدوئيد، آکرو مانند، بيامري کاوازاکي، پتيش، لکه هاي ليدوئيد، آکرو 

سيانوز، گانگرن خشکسيانوز، گانگرن خشک

تظاهرات
پوستی - مخاطی

%%100100 %%2020
درصد 

درگیری پوست

انتقال زئونوزانتقال زئونوز
انسان به انسان از طريق متاس مستقيم با خون يا ترشحاتانسان به انسان از طريق متاس مستقيم با خون يا ترشحات

انتقال زئونوز؛ انتقال انسان به انسان از طريق قطرات انتقال زئونوز؛ انتقال انسان به انسان از طريق قطرات 
تنفيستنفيس

انتقال

77--1717 روز روز 33--77 روز )تا  روز )تا 22 هفته( هفته( کمون

آبلــه میمــون یــک بیــامری ویروســی غیرمعمــول و تهدیــد کننــده زندگــی اســت کــه متعلــق بــه جنــس آبلــه میمــون یــک بیــامری ویروســی غیرمعمــول و تهدیــد کننــده زندگــی اســت کــه متعلــق بــه جنــس OrthopoxvirusOrthopoxvirus و عضــوی از خانــواده  و عضــوی از خانــواده 
PoxviridaePoxviridae اســت . ایــن ویــروس حــاوی  اســت . ایــن ویــروس حــاوی DNADNA پوشــش دار و دو رشــته ای ) پوشــش دار و دو رشــته ای )dsDNAdsDNA( اســت. بیشــرت مــوارد آبلــه میمــون انســانی کــه هــر از ( اســت. بیشــرت مــوارد آبلــه میمــون انســانی کــه هــر از 
چنــد گاهــی گــزارش شــده اســت ، در غــرب آفریقــا و آفریقــای مرکــزی کــه مناطــق بومــی ایــن ویــروس هســتند ، مشــاهده شــده اســت . بــا چنــد گاهــی گــزارش شــده اســت ، در غــرب آفریقــا و آفریقــای مرکــزی کــه مناطــق بومــی ایــن ویــروس هســتند ، مشــاهده شــده اســت . بــا 
ایــن حــال ، اخیــراً در بیــش از ایــن حــال ، اخیــراً در بیــش از 1212 کشــور غیــر آفریقایــی نیــز شناســایی شــده اســت.  کشــور غیــر آفریقایــی نیــز شناســایی شــده اســت. WHOWHO بیــش از  بیــش از 123123 مــورد آبلــه میمــون )هــر دو مــورد  مــورد آبلــه میمــون )هــر دو مــورد 
مشــکوک یــا تاییــد شــده( را از کشــورهایی ماننــد اســرتالیا، بلژیــک، کانــادا، فرانســه، آملــان، ایتالیــا، هلنــد، پرتغــال، اســپانیا، ســوئد، بریتانیــا و مشــکوک یــا تاییــد شــده( را از کشــورهایی ماننــد اســرتالیا، بلژیــک، کانــادا، فرانســه، آملــان، ایتالیــا، هلنــد، پرتغــال، اســپانیا، ســوئد، بریتانیــا و 
ایــاالت متحــده تاییــد کــرده اســت. ایــن ویــروس مشــرتک انســان و دام بــرای اولیــن بــار در ســال ایــاالت متحــده تاییــد کــرده اســت. ایــن ویــروس مشــرتک انســان و دام بــرای اولیــن بــار در ســال 19581958 در کلنــی هــای میمــون هــا کــه در یــک  در کلنــی هــای میمــون هــا کــه در یــک 
آزمایشــگاه تحقیقاتــی دامنارکــی نگهــداری مــی شــدند ، شناســایی شــد و بیــامری ای  آبلــه ماننــد مشــاهده شــد. بنابرایــن بــه عنــوان »آبلــه آزمایشــگاه تحقیقاتــی دامنارکــی نگهــداری مــی شــدند ، شناســایی شــد و بیــامری ای  آبلــه ماننــد مشــاهده شــد. بنابرایــن بــه عنــوان »آبلــه 
میمــون« نــام گــذاری شــد . ایــن در حالیســت  کــه جونــدگان بــه عنــوان مخــزن طبیعــی میمــون« نــام گــذاری شــد . ایــن در حالیســت  کــه جونــدگان بــه عنــوان مخــزن طبیعــی MPXVMPXV در نظــر گرفتــه مــی شــوند و تاریخچــه طبیعــی در نظــر گرفتــه مــی شــوند و تاریخچــه طبیعــی

تــا اینکــه در ســال تــا اینکــه در ســال ۱۸۲۰۱۸۲۰ میــادی ارشاف زاده ای بــه نــام فلورانــس نایتینــگل در ایتالیــا متولــد شــد. وی از کودکــی بــه کمــک کــردن و خدمــت  میــادی ارشاف زاده ای بــه نــام فلورانــس نایتینــگل در ایتالیــا متولــد شــد. وی از کودکــی بــه کمــک کــردن و خدمــت 
بــه بیــامران عاقــه داشــت و بــه تدریــج بــه حرفــه پرســتاری وارد شــد کــه همیــن موضــوع باعــث نفــرت خانــواده اش نســبت بــه او شــد!بــه بیــامران عاقــه داشــت و بــه تدریــج بــه حرفــه پرســتاری وارد شــد کــه همیــن موضــوع باعــث نفــرت خانــواده اش نســبت بــه او شــد!

نایتینگل مطالعات خود را در بیامرستان »کایزروت« در ساحل رود »برن« آغاز کرد.   نایتینگل مطالعات خود را در بیامرستان »کایزروت« در ساحل رود »برن« آغاز کرد.   
مدتــی از ورودش بــه حرفــه پرســتاری مــی گذشــت کــه در ســال مدتــی از ورودش بــه حرفــه پرســتاری مــی گذشــت کــه در ســال ۱۸۵۳۱۸۵۳ جنــگ کریمــه رشوع شــد و عرصــه ای مناســب بــرای خدمــت رســانی هــای  جنــگ کریمــه رشوع شــد و عرصــه ای مناســب بــرای خدمــت رســانی هــای 

نایتینــگل بــه مجروحیــن بــه وجــود آمــد.نایتینــگل بــه مجروحیــن بــه وجــود آمــد.
در این جنگ ها ، چندین هزار نفر از نظر تامین غذا ، لباس و دارو تحت نظر وی قرار گرفتند.   در این جنگ ها ، چندین هزار نفر از نظر تامین غذا ، لباس و دارو تحت نظر وی قرار گرفتند.   

فلورانــس، در ســال فلورانــس، در ســال 18601860 بعــد از بازگشــت از جنــگ هــای کریمــه، بــه اوج شــهرت رســیده بــود. در هــامن ســال نایتینــگل اولیــن برنامــه آموزشــی  بعــد از بازگشــت از جنــگ هــای کریمــه، بــه اوج شــهرت رســیده بــود. در هــامن ســال نایتینــگل اولیــن برنامــه آموزشــی 
مــدون را بــرای پرســتاری پدیــد آورد. مــدون را بــرای پرســتاری پدیــد آورد. 

پس از تدوین برنامه آموزشی پرستاری ، لیندا ریچارد در سال پس از تدوین برنامه آموزشی پرستاری ، لیندا ریچارد در سال ۱۸۷۳۱۸۷۳ اولین  اولین 
پرستار آمریکایی بود که رسام برای این حرفه آموزش دید.پرستار آمریکایی بود که رسام برای این حرفه آموزش دید.

پس از این وقایع ، در سال پس از این وقایع ، در سال ۱۸۸۱۱۸۸۱ صلیب رسخ آمریکا توسط  صلیب رسخ آمریکا توسط 
ــکا تاســیس شــد.  ــکا تاســیس شــد.  انجمــن پرســتاران آمری ــون و در ســال ۱۹۱۱۱۹۱۱ انجمــن پرســتاران آمری ــون و در ســال کارا بارت کارا بارت

تاســیس ایــن دو ســازمان ، باعــث رســمی تــر شــدن حرفــه پرســتاری تاســیس ایــن دو ســازمان ، باعــث رســمی تــر شــدن حرفــه پرســتاری 
ــای  ــگ ه ــتاری در جن ــت پرس ــد. اوج اهمی ــدن آن ش ــناخته ش ــای و ش ــگ ه ــتاری در جن ــت پرس ــد. اوج اهمی ــدن آن ش ــناخته ش و ش
جهانــی اول و دوم مشــخص شــد ، جایــی کــه ارتــش هــا بــه اهمیــت جهانــی اول و دوم مشــخص شــد ، جایــی کــه ارتــش هــا بــه اهمیــت 
ــن  ــت از مجروحی ــش مراقب ــات و افزای ــرای کاهــش تلف ــتاران ب ــن پرس ــت از مجروحی ــش مراقب ــات و افزای ــرای کاهــش تلف ــتاران ب پرس

پــی بردنــد.پــی بردنــد.
با گذر زمان ، نقش های جدیدی برای پرستاری به وجود با گذر زمان ، نقش های جدیدی برای پرستاری به وجود 

آمد تا جایی که پرستاری نوین تفاوت بسیاری با پرستاری در آمد تا جایی که پرستاری نوین تفاوت بسیاری با پرستاری در 
قرن قرن ۱۸۱۸ و  و ۱۹۱۹ میادی دارد. میادی دارد.

در آغاز سده بیستم ، بزرگرتین چالش پیش روی پرستاری تعریف جایگاهش در آغاز سده بیستم ، بزرگرتین چالش پیش روی پرستاری تعریف جایگاهش 
به مثابه حرفه ای معترب بود که مورد احرتام بیامران ، پزشکان به مثابه حرفه ای معترب بود که مورد احرتام بیامران ، پزشکان 

و سیاست گذاران حکومتی باشد.پیشگامان پرستاری با تعیین استانداردهای باال برای و سیاست گذاران حکومتی باشد.پیشگامان پرستاری با تعیین استانداردهای باال برای 
آموزش پرستاری ، صاحیت افراد و نیز ارتقای کیفیت مراقبت ها در تحقق این امرموفق شدند. آموزش پرستاری ، صاحیت افراد و نیز ارتقای کیفیت مراقبت ها در تحقق این امرموفق شدند. 

بــا پیرفــت هــای پرســتاری در قــرن بیســت و یکــم ، چالــش هــای جدیــدی پیــش روی پرســتاران اســت ، از جملــه افزایــش تقاضــا بــرای اســتخدام بــا پیرفــت هــای پرســتاری در قــرن بیســت و یکــم ، چالــش هــای جدیــدی پیــش روی پرســتاران اســت ، از جملــه افزایــش تقاضــا بــرای اســتخدام 
پرســتاران ، آمــوزش هــای پرســتاری ، مســائل اقتصــادی و اصاحــات در مراقبــت هــای بهداشــتی کــه جامعــه پرســتاری را بــه چالــش کشــیده انــد.پرســتاران ، آمــوزش هــای پرســتاری ، مســائل اقتصــادی و اصاحــات در مراقبــت هــای بهداشــتی کــه جامعــه پرســتاری را بــه چالــش کشــیده انــد.

منبع:منبع:

کتاب تاریخ پرستاری نوشته لیزابت کتاب تاریخ پرستاری نوشته لیزابت 
کرینگ ترجمه فاطمه شادابکرینگ ترجمه فاطمه شاداب
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33. جهــش در . جهــش در MPXVMPXV ممکــن اســت قابلیــت انتقــال آن را افزایــش دهــد . اگرچــه  ممکــن اســت قابلیــت انتقــال آن را افزایــش دهــد . اگرچــه MPXVMPXV یــک ویــروس  یــک ویــروس DNADNA بــا نــرخ جهــش کمــرت اســت،  بــا نــرخ جهــش کمــرت اســت، 
امــا بایــد ایــن احتــامل را در نظــر گرفــت کــه تحــت فشــار انتخابــی خاصــی، جهش هــای تطبیقــی امــا بایــد ایــن احتــامل را در نظــر گرفــت کــه تحــت فشــار انتخابــی خاصــی، جهش هــای تطبیقــی MPXVMPXV احتــامالً تجمــع می یابنــد. آخریــن  احتــامالً تجمــع می یابنــد. آخریــن 
تجزیــه و تحلیــل نشــان داد کــه تجزیــه و تحلیــل نشــان داد کــه MPXVMPXV هــا در ایــن شــیوع جهــش هــای تــک نوکلئوتیــدی و جهــش هــای تغییــر چارچــوب را در مقایســه  هــا در ایــن شــیوع جهــش هــای تــک نوکلئوتیــدی و جهــش هــای تغییــر چارچــوب را در مقایســه 
بــا مــوارد قبلــی نشــان مــی دهنــد. اینکــه آیــا مبنــای ژنتیکــی بــرای انتشــار بــی ســابقه ویروســی در خــارج از آفریقــا وجــود دارد یــا خیــر، بــا مــوارد قبلــی نشــان مــی دهنــد. اینکــه آیــا مبنــای ژنتیکــی بــرای انتشــار بــی ســابقه ویروســی در خــارج از آفریقــا وجــود دارد یــا خیــر، 

بایــد دقیقــا مشــخص شــود تــا ایــن احتــامل توضیــح داده شــود.بایــد دقیقــا مشــخص شــود تــا ایــن احتــامل توضیــح داده شــود.

آبلــه میمــون واکســن یــا داروی قطعــی نــدارد، بــا مدیریــت عائــم و پیشــگیری یــا بهبــود عــوارض بــه عنــوان یــک ســندرم درمــان مــی شــود  آبلــه میمــون واکســن یــا داروی قطعــی نــدارد، بــا مدیریــت عائــم و پیشــگیری یــا بهبــود عــوارض بــه عنــوان یــک ســندرم درمــان مــی شــود  
تحقیقــات قبلــی گــزارش داده بــود کــه واکســن آبلــه تحقیقــات قبلــی گــزارش داده بــود کــه واکســن آبلــه 8585 درصــد در برابــر آبلــه میمــون محافظــت مــی کنــد . اتحادیــه اروپــا بیــش از صــد  درصــد در برابــر آبلــه میمــون محافظــت مــی کنــد . اتحادیــه اروپــا بیــش از صــد 
هــزار دوز از یــک واکســن نســل ســوم آبلــه خریــداری کــرده اســت و کشــورهایی ماننــد بریتانیــا، کانــادا و ایــاالت متحــده آمریــکا اســرتاتژی هــزار دوز از یــک واکســن نســل ســوم آبلــه خریــداری کــرده اســت و کشــورهایی ماننــد بریتانیــا، کانــادا و ایــاالت متحــده آمریــکا اســرتاتژی 
واکسیناســیون حلقــه ای را آغــاز کــرده انــد کــه شــامل واکسیناســیون افــرادی اســت کــه در معــرض یــک مــورد تشــخیص داده شــده قــرار واکسیناســیون حلقــه ای را آغــاز کــرده انــد کــه شــامل واکسیناســیون افــرادی اســت کــه در معــرض یــک مــورد تشــخیص داده شــده قــرار 
گرفتــه انــد. بریتانیــا همچنیــن واکســن آبلــه را بــه گرفتــه انــد. بریتانیــا همچنیــن واکســن آبلــه را بــه MSMMSM کــه در معــرض خطــر بــاالی قــرار گرفــن در معــرض آبلــه میمــون هســتند، کارکنــان  کــه در معــرض خطــر بــاالی قــرار گرفــن در معــرض آبلــه میمــون هســتند، کارکنــان 

آزمایشــگاهی کــه بــا ایــن ویــروس کار مــی کننــد و ســایر کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی ارائــه خواهــد کــرد.آزمایشــگاهی کــه بــا ایــن ویــروس کار مــی کننــد و ســایر کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی ارائــه خواهــد کــرد.

  بــا ایــن حــال، اقدامــات پیشــگیرانه بهداشــتی همچنــان بــرای پیشــگیری از بیــامری بهرت اســت ،   بــا ایــن حــال، اقدامــات پیشــگیرانه بهداشــتی همچنــان بــرای پیشــگیری از بیــامری بهرت اســت ، 
ماننــد اجتنــاب از متــاس حیــوان یــا انســان آلــوده و بهداشــت مناســب دســت. آبلــه میمــون نیــاز ماننــد اجتنــاب از متــاس حیــوان یــا انســان آلــوده و بهداشــت مناســب دســت. آبلــه میمــون نیــاز 
بــه تشــخیص رسیــع و پاســخ فــوری بهداشــت عمومــی دارد. در رشایــط فعلــی پزشــکان بایــد بــه تشــخیص رسیــع و پاســخ فــوری بهداشــت عمومــی دارد. در رشایــط فعلــی پزشــکان بایــد 
نســبت بــه هرگونــه راش بــا تظاهــرات مشــابه آبلــه میمــون هوشــیار باشــند و بــرای تشــخیص نســبت بــه هرگونــه راش بــا تظاهــرات مشــابه آبلــه میمــون هوشــیار باشــند و بــرای تشــخیص 
ــوزش  ــد. آم ــخیص دهن ــوزش   (  تش ــد. آم ــخیص دهن ــی ) vesicular herpesvesicular herpes  (  تش ــال تاول ــون را از تبخ ــه میم ــی، آبل ــی ) افرتاق ــال تاول ــون را از تبخ ــه میم ــی، آبل افرتاق
ــرای  ــان پزشــکان و توســعه دســتورالعمل هــای مدیریــت بیــامری ب ــرای حرفــه ای و آگاهــی در می ــان پزشــکان و توســعه دســتورالعمل هــای مدیریــت بیــامری ب حرفــه ای و آگاهــی در می

بهبــود، تشــخیص و درمــان آبلــه میمــون بســیار مهــم اســت.بهبــود، تشــخیص و درمــان آبلــه میمــون بســیار مهــم اســت.

اقدامات : اقدامات : 
اگرچــه تصــور می شــود کــه آبلــه میمــون ، برخــاف  اگرچــه تصــور می شــود کــه آبلــه میمــون ، برخــاف  SARSCoVSARSCoV--22، بــه نــدرت بــدون عامــت ، بــه نــدرت بــدون عامــت 
گســرتش می یابــد ،  شــیوع ناگهانــی اخیــر در چندیــن کشــور ایــن نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه گســرتش می یابــد ،  شــیوع ناگهانــی اخیــر در چندیــن کشــور ایــن نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه 

جهش هــای ژنوتیپــی بالقــوه می تواننــد فنوتیــپ ویــروس را تغییــر دهنــد.جهش هــای ژنوتیپــی بالقــوه می تواننــد فنوتیــپ ویــروس را تغییــر دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه خطــر شــیوع یــا اپیدمــی هــای آینــده همیشــه وجــود خواهــد داشــت، ایــن بــا توجــه بــه اینکــه خطــر شــیوع یــا اپیدمــی هــای آینــده همیشــه وجــود خواهــد داشــت، ایــن 
واقعیــت کــه درس هــای آموختــه شــده از کوویــد-واقعیــت کــه درس هــای آموختــه شــده از کوویــد-1919 بــه واکنــش رسیــع بــه ایــن شــیوع کمــک  بــه واکنــش رسیــع بــه ایــن شــیوع کمــک 
کــرده اســت، دلگــرم کننــده اســت و نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور مــداوم بــرای رســیدگی بــه کــرده اســت، دلگــرم کننــده اســت و نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور مــداوم بــرای رســیدگی بــه 

شــیوع هــای آینــده نیــاز بــه افزایــش هوشــیاری اســت.شــیوع هــای آینــده نیــاز بــه افزایــش هوشــیاری اســت.
ــه  ــامری را در مقایس ــادرات بی ــرخ ص ــا ن ــه قرنطینه ه ــد ک ــاهده کرده ان ــکاران مش ــز و هم ــه ول ــامری را در مقایس ــادرات بی ــرخ ص ــا ن ــه قرنطینه ه ــد ک ــاهده کرده ان ــکاران مش ــز و هم ول
ــا اقدامــات کنــرتل مــرزی 8181 درصــد کاهــش داده اســت. امــا ایــن مــورد در ارتبــاط بــا آبلــه  درصــد کاهــش داده اســت. امــا ایــن مــورد در ارتبــاط بــا آبلــه  ــا اقدامــات کنــرتل مــرزی ب ب

ــان در دســت بررســی اســت .  ــی همچن ــان در دســت بررســی اســت . میمون ــی همچن میمون

اقدامات : اقدامات : 

منابع:منابع:

ویــروس کامــاً شــناخته شــده نیســت و  ندانســن تاریخچــه طبیعــی ایــن ویــروس از شناســایی منابــع بالقــوه انتقــال مشــرتک بیــن انســان و دام ویــروس کامــاً شــناخته شــده نیســت و  ندانســن تاریخچــه طبیعــی ایــن ویــروس از شناســایی منابــع بالقــوه انتقــال مشــرتک بیــن انســان و دام 
جلوگیــری مــی کنــد. جلوگیــری مــی کنــد. 

اولیــن مــورد انســانی زمانــی گــزارش شــد کــه ویــروس در کودکــی از کنگــو  ) آفریقــا مرکــزی ( در ســال اولیــن مــورد انســانی زمانــی گــزارش شــد کــه ویــروس در کودکــی از کنگــو  ) آفریقــا مرکــزی ( در ســال 19701970 شناســایی شــد و اولیــن شــیوع آبلــه  شناســایی شــد و اولیــن شــیوع آبلــه 
میمــون در خــارج از آفریقــا در ســال میمــون در خــارج از آفریقــا در ســال 20032003 گــزارش شــد .امــا شــیوع آن در مناطــق مختلــف از جملــه نیجریــه در ســال  گــزارش شــد .امــا شــیوع آن در مناطــق مختلــف از جملــه نیجریــه در ســال 20172017 و ســنگاپور در ســال  و ســنگاپور در ســال 
20192019گــزارش شــده اســت. همچنیــن در مــاه مــه گــزارش شــده اســت. همچنیــن در مــاه مــه 20222022، شــیوع عفونــت آبلــه میمــون انســانی، بصــورت انتقــال انســان بــه انســان در چنــد کشــور ، شــیوع عفونــت آبلــه میمــون انســانی، بصــورت انتقــال انســان بــه انســان در چنــد کشــور 

اروپایــی و آمریــکای شــاملی گــزارش شــد.اروپایــی و آمریــکای شــاملی گــزارش شــد.
دوره کمــون دوره کمــون 77 تــا  تــا 1717 روز اســت، بــا یــک مرحلــه اولیــه تــب، پیــروی  روز اســت، بــا یــک مرحلــه اولیــه تــب، پیــروی 11 تــا  تــا 44 روز و ســپس بثــورات  روز و ســپس بثــورات 1414 تــا  تــا 2828 روزه. عائــم بالینــی شــامل تــب،  روزه. عائــم بالینــی شــامل تــب، 
رسدرد، میالــژی، کمــردرد و لنفادنوپاتــی اســت. راش تقریبــاً در همــه مــوارد دیــده مــی شــود و ابتــدا روی صــورت ظاهــر مــی شــود و بــه صــورت رسدرد، میالــژی، کمــردرد و لنفادنوپاتــی اســت. راش تقریبــاً در همــه مــوارد دیــده مــی شــود و ابتــدا روی صــورت ظاهــر مــی شــود و بــه صــورت 
گریــز از مرکــز گســرتش مــی یابــد و تنــه، دســت هــا و پاهــا را درگیــر مــی کنــد. بثــورات ژنرالیــزه شــده و از طریــق فازهــای ماکــوال، پاپــوالر، گریــز از مرکــز گســرتش مــی یابــد و تنــه، دســت هــا و پاهــا را درگیــر مــی کنــد. بثــورات ژنرالیــزه شــده و از طریــق فازهــای ماکــوال، پاپــوالر، 
تاولــی و پوســچوالر پیرفــت می کننــد و بــه دنبــال آن پوســته پوســته شــدن ضایعــات را داریــم کــه تــا تاولــی و پوســچوالر پیرفــت می کننــد و بــه دنبــال آن پوســته پوســته شــدن ضایعــات را داریــم کــه تــا 33 هفتــه ناپدیــد می شــوند و ضایعــات  هفتــه ناپدیــد می شــوند و ضایعــات 
بزرگــرت بــا اســکار بهبــود می یابنــد.در بزرگــرت بــا اســکار بهبــود می یابنــد.در 8080 درصــد بیــامران ،تعــداد ضایعــات معمــوالً  درصــد بیــامران ،تعــداد ضایعــات معمــوالً 100100--55 اســت.  عــاوه بــر تــب و ضایعــات پوســتی عمومــی  اســت.  عــاوه بــر تــب و ضایعــات پوســتی عمومــی 

، عائــم رسدرد ، فارنگوتونســیلیت، درد هنــگام بلــع و مدفــوع نیــز گــزارش شــده انــد.، عائــم رسدرد ، فارنگوتونســیلیت، درد هنــگام بلــع و مدفــوع نیــز گــزارش شــده انــد.

تنفســی،  دیســرتس  ثانویــه،  هــای  عفونــت  شــامل  شــده  توصیــف  تنفســی، عــوارض  دیســرتس  ثانویــه،  هــای  عفونــت  شــامل  شــده  توصیــف  عــوارض 
برونکوپنومونــی، آنســفالیت، اســتفراغ، اســهال، زخــم قرنیــه و کــوری اســت. میــزان برونکوپنومونــی، آنســفالیت، اســتفراغ، اســهال، زخــم قرنیــه و کــوری اســت. میــزان 

ــت. ــده اس ــف ش ــد توصی ــت. درص ــده اس ــف ش ــد توصی ــا 1010 درص ــا  ت ــن 11 ت ــوردی بی ــر م ــرگ و می ــن م ــوردی بی ــر م ــرگ و می م
آبلــه میمــون عمدتــاً از طریــق متــاس مســتقیم بــا حیوانــات از طریــق مایعــات بــدن آبلــه میمــون عمدتــاً از طریــق متــاس مســتقیم بــا حیوانــات از طریــق مایعــات بــدن 
، خــون، جفــت، آئروســل یــا ضایعــات عفونــی منتقــل مــی شــود . عــاوه بــر ایــن، ، خــون، جفــت، آئروســل یــا ضایعــات عفونــی منتقــل مــی شــود . عــاوه بــر ایــن، 

انتقــال آن مــی توانــد از طریــق متــاس نزدیــک انســان بــا انســان یــا ترشــحات تنفســی انتقــال آن مــی توانــد از طریــق متــاس نزدیــک انســان بــا انســان یــا ترشــحات تنفســی 
باشــد کــه  از نظــر ویژگــی هــای بالینــی و تشــکیل ایمنــی واکنــش متقاطــع رسولوژیکــی شــبیه آبلــه اســت .  جالــب اینجاســت کــه باشــد کــه  از نظــر ویژگــی هــای بالینــی و تشــکیل ایمنــی واکنــش متقاطــع رسولوژیکــی شــبیه آبلــه اســت .  جالــب اینجاســت کــه WHOWHO انتقــال  انتقــال 
اولیــه آن را از طریــق متــاس فیزیکــی نزدیــک فــرد بــه فــرد گــزارش داده اســت کــه باعــث افزایــش اخیــر شــده اســت ، امــا ایــن هنــوز یــک راه اولیــه آن را از طریــق متــاس فیزیکــی نزدیــک فــرد بــه فــرد گــزارش داده اســت کــه باعــث افزایــش اخیــر شــده اســت ، امــا ایــن هنــوز یــک راه 
تاییــد شــده انتقــال نیســت و در دســت مطالعــه اســت. برخــاف مــوارد پراکنــده قبلــی، شــیوع فعلــی در جمعیت هــای انســانی بــدون ارتبــاط تاییــد شــده انتقــال نیســت و در دســت مطالعــه اســت. برخــاف مــوارد پراکنــده قبلــی، شــیوع فعلــی در جمعیت هــای انســانی بــدون ارتبــاط 
ســفر بــه یــک منطقــه بومــی آفریقــا رخ داده اســت. ایــن گیــج کننــده اســت کــه چــه عواملــی باعــث مــی شــوند و بــه گســرتش بــی ســابقه آبلــه ســفر بــه یــک منطقــه بومــی آفریقــا رخ داده اســت. ایــن گیــج کننــده اســت کــه چــه عواملــی باعــث مــی شــوند و بــه گســرتش بــی ســابقه آبلــه 

میمونــی کمــک مــی کننــد. برخــی از دالیــل احتاملــی ذکــر شــده در زیــر ممکــن اســت شــیوع غیرمعمــول را توضیــح دهــد : میمونــی کمــک مــی کننــد. برخــی از دالیــل احتاملــی ذکــر شــده در زیــر ممکــن اســت شــیوع غیرمعمــول را توضیــح دهــد : 

11. کاهــش ایمنــی جمعیــت در برابــر آبلــه نقــش مهمــی در ظهــور مجــدد آبلــه میمــون ایفــا مــی کنــد . در حــال حــارض، جمعیــت عظیمــی از . کاهــش ایمنــی جمعیــت در برابــر آبلــه نقــش مهمــی در ظهــور مجــدد آبلــه میمــون ایفــا مــی کنــد . در حــال حــارض، جمعیــت عظیمــی از 
انســان پــس از انســان پــس از 3030 ســال توقــف واکسیناســیون آبلــه ، در برابــر آبلــه ، آبلــه میمــون و ســایر عفونت هــای ارتوپاکــس ویــروس مصونیــت ندارنــد.  ســال توقــف واکسیناســیون آبلــه ، در برابــر آبلــه ، آبلــه میمــون و ســایر عفونت هــای ارتوپاکــس ویــروس مصونیــت ندارنــد. 
در طــول ایــن شــیوع ، شــیوع باالیــی در بیــن بزرگســاالن در طــول ایــن شــیوع ، شــیوع باالیــی در بیــن بزرگســاالن 2121 تــا  تــا 4040 ســاله بــدون واکسیناســیون آبلــه مشــاهده شــد. ایــن وضعیــت ممکــن اســت  ســاله بــدون واکسیناســیون آبلــه مشــاهده شــد. ایــن وضعیــت ممکــن اســت 

بــه گــردش مــداوم بــه گــردش مــداوم MPXVMPXV در جمعیــت انســانی اجــازه دهــد و در نتیجــه حساســیت ویــروس بــه انســان را تغییــر دهــد. در جمعیــت انســانی اجــازه دهــد و در نتیجــه حساســیت ویــروس بــه انســان را تغییــر دهــد.

22. ظهــور الگوهــای انتقــال جدیــد ممکــن اســت گســرتش . ظهــور الگوهــای انتقــال جدیــد ممکــن اســت گســرتش MPXVMPXV را تســهیل کنــد. در ایــن شــیوع،  را تســهیل کنــد. در ایــن شــیوع، MPXVMPXV در جمعیــت مردانــی کــه از طریــق  در جمعیــت مردانــی کــه از طریــق 
فعالیــت جنســی بــا مــردان رابطــه جنســی دارنــد )فعالیــت جنســی بــا مــردان رابطــه جنســی دارنــد )MSMMSM( منتقــل شــده و ماننــد یــک بیــامری مقاربتــی در حــال گســرتش اســت. متــاس نزدیــک ( منتقــل شــده و ماننــد یــک بیــامری مقاربتــی در حــال گســرتش اســت. متــاس نزدیــک 
در طــول فعالیــت جنســی یــا فعالیــت هــای صمیمــی، از جملــه متــاس طوالنــی مــدت پوســت بــه پوســت، ممکــن اســت در انتقــال انســان بــه در طــول فعالیــت جنســی یــا فعالیــت هــای صمیمــی، از جملــه متــاس طوالنــی مــدت پوســت بــه پوســت، ممکــن اســت در انتقــال انســان بــه 
انســان رضوری باشــد . بــا ایــن حــال، تحقیقــات بیشــرتی بــرای روشــن شــدن اینکــه آیــا آبلــه میمــون مــی توانــد بــه عنــوان یــک بیــامری مقاربتــی انســان رضوری باشــد . بــا ایــن حــال، تحقیقــات بیشــرتی بــرای روشــن شــدن اینکــه آیــا آبلــه میمــون مــی توانــد بــه عنــوان یــک بیــامری مقاربتــی 
تعریــف شــود ، مــورد نیــاز اســت . توضیــح دیگــر بــرای انتقــال غیرمنتظــره ایــن اســت کــه تعریــف شــود ، مــورد نیــاز اســت . توضیــح دیگــر بــرای انتقــال غیرمنتظــره ایــن اســت کــه MPXVMPXV بــه طــور تصادفــی بــه خوشــه  بــه طــور تصادفــی بــه خوشــه MSMMSM وارد  وارد 
شــد و همچنــان در بیــن آنهــا گســرتش مــی یابــد . البتــه موضــوع از دیــد دیگــری هــم قابــل بررســی اســت کــه عــده ای بــه دلیــل دیــد نامناســب شــد و همچنــان در بیــن آنهــا گســرتش مــی یابــد . البتــه موضــوع از دیــد دیگــری هــم قابــل بررســی اســت کــه عــده ای بــه دلیــل دیــد نامناســب 
و ننــگ هایــی کــه ممکــن اســت بــه آنهــا زده شــود ، از بیــان کــردن و پیگیــری درمانــی خــود برتســند و پشــیامن شــوند . ایــن مــی توانــد تبعیــض و ننــگ هایــی کــه ممکــن اســت بــه آنهــا زده شــود ، از بیــان کــردن و پیگیــری درمانــی خــود برتســند و پشــیامن شــوند . ایــن مــی توانــد تبعیــض 
را تشــدید کنــد و باعــث شــود کســانی کــه تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد درخواســت مراقبــت را بــه تاخیــر بیندازنــد . بنابرایــن، همــه اشــکال را تشــدید کنــد و باعــث شــود کســانی کــه تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد درخواســت مراقبــت را بــه تاخیــر بیندازنــد . بنابرایــن، همــه اشــکال 
ــر  ــا قومیــت خاصــی غی ــه جمعیــت ی ــد کــه نســبت ب ــر شــواهد اســتفاده کنن ــد از یــک رویکــرد مبتنــی ب ــه میمــون بای ــر ارتباطــی در مــورد آبل ــا قومیــت خاصــی غی ــد کــه نســبت بــه جمعیــت ی ــر شــواهد اســتفاده کنن ــد از یــک رویکــرد مبتنــی ب ــه میمــون بای ارتباطــی در مــورد آبل

تبعیــض آمیــز باشــد.تبعیــض آمیــز باشــد.
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Electroconvulsive Therapy

شوک درمانیشوک درمانی
امیرحسین اکربیانامیرحسین اکربیان

روش روش ECTECT اولین بار در سال  اولین بار در سال 19381938 توسط روانپزشک ایتالیایی اوگو رسلتی انجام و به رسعت فراگیر شد.  توسط روانپزشک ایتالیایی اوگو رسلتی انجام و به رسعت فراگیر شد. 
الکرتوشــوک درمانــی )الکرتوشــوک درمانــی )ECTECT( قدیمــی تریــن درمــان بیولوژیکــی اولیــه اســت کــه در روانپزشــکی معرفــی شــده اســت و تنهــا درمانــی اســت کــه ( قدیمــی تریــن درمــان بیولوژیکــی اولیــه اســت کــه در روانپزشــکی معرفــی شــده اســت و تنهــا درمانــی اســت کــه 

هنــوز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.هنــوز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
در ایــن روش جریــان ضعیــف بــرق در ایــن روش جریــان ضعیــف بــرق DCDC از طریــق دو الکــرتود کــه در دو طــرف رس نصــب مــی شــوند عبــور داده مــی شــود کــه معمــوالً ایــن  از طریــق دو الکــرتود کــه در دو طــرف رس نصــب مــی شــوند عبــور داده مــی شــود کــه معمــوالً ایــن 
جریــان بیــن جریــان بیــن 200200 میلــی آمپــر تــا  میلــی آمپــر تــا 16001600 میلــی آمپــر بــوده و مــدت زمــان آن بیــن  میلــی آمپــر بــوده و مــدت زمــان آن بیــن 11 تــا  تــا 66 ثانیــه اســت کــه بنابــر تشــخیص پزشــک انجــام مــی شــود. ثانیــه اســت کــه بنابــر تشــخیص پزشــک انجــام مــی شــود.

ایــن یــک گزینــه درمانــی ایمــن، قابــل تحمــل و بســیار مؤثــر بــرای اختــاالت روانپزشــکی عمــده ماننــد اختــاالت خلقــی و اســکیزوفرنی اســت، ایــن یــک گزینــه درمانــی ایمــن، قابــل تحمــل و بســیار مؤثــر بــرای اختــاالت روانپزشــکی عمــده ماننــد اختــاالت خلقــی و اســکیزوفرنی اســت، 
بــه ویــژه هنگامــی کــه تشــدید حــاد عائــم روانپریشــی وجــود دارد یــا اگــر عائــم کاتاتونیــک برجســته باشــد.  بــه ویــژه هنگامــی کــه تشــدید حــاد عائــم روانپریشــی وجــود دارد یــا اگــر عائــم کاتاتونیــک برجســته باشــد.  ECTECTهمچنیــن بــا موفقیــت بــرای همچنیــن بــا موفقیــت بــرای 
درمــان بیــامری پارکینســون، هذیــان، ســندرم بدخیــم نورولپتیــک، اوتیســم و بــی قــراری و افرسدگــی در بیــامران زوال عقــل اســتفاده شــده اســت. درمــان بیــامری پارکینســون، هذیــان، ســندرم بدخیــم نورولپتیــک، اوتیســم و بــی قــراری و افرسدگــی در بیــامران زوال عقــل اســتفاده شــده اســت. 
بــا ایــن حــال، ایــن یــک روش پرخطــر بــرای بیــامران مبتــا بــه افزایــش فشــار داخــل جمجمــه، انفارکتــوس اخیــر میوکارد،خونریــزی یــا ســکته بــا ایــن حــال، ایــن یــک روش پرخطــر بــرای بیــامران مبتــا بــه افزایــش فشــار داخــل جمجمــه، انفارکتــوس اخیــر میوکارد،خونریــزی یــا ســکته 
مغــزی اخیــر، آنوریســم عروقــی، جداشــدگی شــبکیه و فئوکروموســیتوم در نظــر گرفتــه مــی شــود. تکنیــک هــای مــدرن ژنتیکــی و تصویربــرداری مغــزی اخیــر، آنوریســم عروقــی، جداشــدگی شــبکیه و فئوکروموســیتوم در نظــر گرفتــه مــی شــود. تکنیــک هــای مــدرن ژنتیکــی و تصویربــرداری 
عصبــی بــه روشــن شــدن مکانیســم هــای احتاملــی عمــل عصبــی بــه روشــن شــدن مکانیســم هــای احتاملــی عمــل ECTECT کمــک کــرده انــد، امــا بســیاری از مــوارد ناشــناخته باقــی مانــده اســت. بهبــود  کمــک کــرده انــد، امــا بســیاری از مــوارد ناشــناخته باقــی مانــده اســت. بهبــود 

ایــن روش از طریــق تعــدادی از پیرفــت هــای فنــی بــه کاهــش عــوارض جانبــی کمــک کــرده اســت. ایــن روش از طریــق تعــدادی از پیرفــت هــای فنــی بــه کاهــش عــوارض جانبــی کمــک کــرده اســت. 
ــی  ــی شــامل عــوارض قلب ــان پســتکتال و شــدیدترین عــوارض جانب ــژی و هذی ــت تهــوع، میال ــی شــامل رسدرد، حال ــن عــوارض جانب ــی  شــایع تری ــی شــامل عــوارض قلب ــان پســتکتال و شــدیدترین عــوارض جانب ــژی و هذی ــت تهــوع، میال ــی شــامل رسدرد، حال ــن عــوارض جانب  شــایع تری

عروقــی اســت.عروقــی اســت.

یــک دوره معمــول یــک دوره معمــول ECTECT شــش تــا دوازده جلســه به صــورت دو یــا ســه بــار در هفتــه تحــت بیهوشــی بــه همــراه شــل کننــده عضــات انجــام  شــش تــا دوازده جلســه به صــورت دو یــا ســه بــار در هفتــه تحــت بیهوشــی بــه همــراه شــل کننــده عضــات انجــام 
مــی شــود تــا زمانــی کــه عائــم بهبــود یابــد. مــی شــود تــا زمانــی کــه عائــم بهبــود یابــد. 

دارو های مورد استفاده در دارو های مورد استفاده در ECTECT و کاربرد آنها : و کاربرد آنها :
AtropinAtropin :به منظور کم کردن ترشحات: به منظور کم کردن ترشحات

SuccinylcholineSuccinylcholine :شل کننده عضات:    شل کننده عضات   
  PropofolPropofol :داروی بیهوشی که استفاده می شود: داروی بیهوشی که استفاده می شود

قــرار گرفــن الکرتودهــا مــی توانــد دو طرفــه باشــد کــه در آن جریــان تنهــا بــه یــک نیمکــره مغــز منتقــل مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد قرارگیــری قــرار گرفــن الکرتودهــا مــی توانــد دو طرفــه باشــد کــه در آن جریــان تنهــا بــه یــک نیمکــره مغــز منتقــل مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد قرارگیــری 
دو طرفــه الکــرتود نســبت بــه قــرار دادن یــک طرفــه الکــرتود دارای اثــر بیشــرتی اســت ، امــا خطــر بیشــرتی بــرای از دســت دادن حافظــه نیــز بــه دو طرفــه الکــرتود نســبت بــه قــرار دادن یــک طرفــه الکــرتود دارای اثــر بیشــرتی اســت ، امــا خطــر بیشــرتی بــرای از دســت دادن حافظــه نیــز بــه 
همــراه دارد.  بعــد از درمــان ، معمــوالً دارو درمانــی ادامــه مــی یابــد و ممکــن اســت برخــی از بیــامران همچنــان درمــان هــای همــراه دارد.  بعــد از درمــان ، معمــوالً دارو درمانــی ادامــه مــی یابــد و ممکــن اســت برخــی از بیــامران همچنــان درمــان هــای ECTECT را بــرای  را بــرای 

دوره ی نگهدارنــده ادامــه دهنــد. دوره ی نگهدارنــده ادامــه دهنــد. 
بنزودیازپین،کلوزاپین،تئوفیلین،رزرپین ولیتیوم داروهایی هستند که قبل از انجام بنزودیازپین،کلوزاپین،تئوفیلین،رزرپین ولیتیوم داروهایی هستند که قبل از انجام ECTECTباید قطع شوند.باید قطع شوند.

مراحل مراحل ECTECTبه ترتیب عبارتند از:به ترتیب عبارتند از:
تونیک تونیک.   .11

کلونیک کلونیک.   .22
استوپور استوپور.   .33

خواب عمیق خواب عمیق.   .44
ــا 4040   ــزان عــود را ت ــا  می ــزان عــود را ت ــا ادامــه ECTECT می ــی ی ــاال اســت. دارودرمان ــه ای بســیار ب ــچ مداخل ــدون هی ــه  ب ــا ادام ــی ی ــاال اســت. دارودرمان ــه ای بســیار ب ــچ مداخل ــدون هی ــک دوره موفــق ECTECT ب ــس از ی ــزان عــود پ ــک دوره موفــق می ــس از ی ــزان عــود پ می
درصــد کاهــش مــی دهــد. تــداوم و نگهــداری درصــد کاهــش مــی دهــد. تــداوم و نگهــداری ECTECT در ترکیــب بــا دارودرمانــی بــا موفقیــت در پیشــگیری از  عــود اســتفاده شــده اســت. کاهــش  در ترکیــب بــا دارودرمانــی بــا موفقیــت در پیشــگیری از  عــود اســتفاده شــده اســت. کاهــش 
تدریجــی درمان هــای حــاد تدریجــی درمان هــای حــاد ECTECT و ادامــه و نگهــداری درمان هــای  و ادامــه و نگهــداری درمان هــای ECTECT فــردی بــر اســاس نیازهــای هــر بیــامر، عمــل بالینــی بهینــه بــه نظــر  فــردی بــر اســاس نیازهــای هــر بیــامر، عمــل بالینــی بهینــه بــه نظــر 

می رســد. می رســد. 
با وجود چندین دهه تحقیق ، هنوز مکانیسم دقیق عملکرد با وجود چندین دهه تحقیق ، هنوز مکانیسم دقیق عملکرد ECTECT مبهم است. مبهم است.
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راضیه جوامنردراضیه جوامنرد

معرفی چند بیامری ژنتیکیمعرفی چند بیامری ژنتیکی

 سندرم آنجلمن یا مرتسک خندان  سندرم آنجلمن یا مرتسک خندان 
Angelman SyndromeAngelman Syndrome

ســندرم آنجلمــن، نوعــی اختــال ژنتیکــی پیچیــده اســت کــه ســندرم آنجلمــن، نوعــی اختــال ژنتیکــی پیچیــده اســت کــه 
ــن  ــر مــی گــذارد. ای ــی تاثی ــر سیســتم عصب ــن در درجــه اول ب ــر مــی گــذارد. ای ــی تاثی ــر سیســتم عصب در درجــه اول ب
ــر را  ــک نف ــر، ی ــر را  هــزار نف ــک نف ــر، ی ــا در هــر 1515 هــزار نف ــادر، تقریب ــامری ن ــا در هــر بی ــادر، تقریب ــامری ن بی
مبتــا مــی کنــد. درصــد ابتــا بــه بیــامری ســندرم آنجلمــن مبتــا مــی کنــد. درصــد ابتــا بــه بیــامری ســندرم آنجلمــن 

در مــردان و زنــان بــه یــک میــزان اســت.در مــردان و زنــان بــه یــک میــزان اســت.

از خصوصیــات بــارز ایــن بیــامری مــی تــوان بــه تاخیــر در تکامــل، از خصوصیــات بــارز ایــن بیــامری مــی تــوان بــه تاخیــر در تکامــل، 
ناتوانــی ذهنــی، اختــال شــدید گفتــار و آتاکســی )مشــکات ناتوانــی ذهنــی، اختــال شــدید گفتــار و آتاکســی )مشــکات 
ــه  ــا ب ــن در کــودکان مبت ــی و تعــادل( اشــاره کــرد. همچنی ــه حرکت ــا ب ــن در کــودکان مبت ــی و تعــادل( اشــاره کــرد. همچنی حرکت

ــده مــی شــود. ــن بیــامری، رصع و میکروســفالی دی ــده مــی شــود.ای ــن بیــامری، رصع و میکروســفالی دی ای
افــراد مبتــا بــه ســندرم آنجلمــن معمــوال بــدون دلیــل مــی افــراد مبتــا بــه ســندرم آنجلمــن معمــوال بــدون دلیــل مــی 
ــاد و  ــای ش ــخصیت ه ــتند و ش ــحال هس ــه خوش ــد، همیش ــاد و خندن ــای ش ــخصیت ه ــتند و ش ــحال هس ــه خوش ــد، همیش خندن

ــد. ــزی دارن ــان انگی ــد.هیج ــزی دارن ــان انگی هیج

درحــال حــارض، درمــان ســندرم آنجلمــن عامتــی و حامیتی اســت. درحــال حــارض، درمــان ســندرم آنجلمــن عامتــی و حامیتی اســت. 
ــال  ــن در ح ــندرم آنجلم ــورد س ــی در م ــی بالین ــن کارازمای ــال چندی ــن در ح ــندرم آنجلم ــورد س ــی در م ــی بالین ــن کارازمای چندی
ــی  ــا داروی خاص ــی ی ــان ژنتیک ــال درم ــن ح ــا ای ــت، ب ــام اس ــی انج ــا داروی خاص ــی ی ــان ژنتیک ــال درم ــن ح ــا ای ــت، ب ــام اس انج

وجــود نــدارد.وجــود نــدارد.
از جمله درمان های حامیتی:از جمله درمان های حامیتی:

داروهای ضدرصع برای کنرتل تشنجداروهای ضدرصع برای کنرتل تشنج
فیزیوتراپیفیزیوتراپی

گفتار درمانی و رفتار درمانیگفتار درمانی و رفتار درمانی

ــن بیــامری، ناشــی از از دســت دادن  ــارز ای ــروز ویژگــی هــای ب ــی ب ــن بیــامری، ناشــی از از دســت دادن علــت اصل ــارز ای ــروز ویژگــی هــای ب ــی ب علــت اصل
عملکــرد ژن عملکــرد ژن UBE3AUBE3A بــر روی بــازوی بلنــد کرومــوزوم  بــر روی بــازوی بلنــد کرومــوزوم 1515 اســت. افــراد معمــوال  اســت. افــراد معمــوال 
ــد و هــر  ــه ارث مــی برن ــد و هــر  را ب ــه ارث مــی برن ــن یــک نســخه از ژن UBE3AUBE3A را ب ــن یــک نســخه از ژن از هریــک از والدی از هریــک از والدی
دو نســخه ایــن ژن در بیشــرت بافــت هــای بــدن فعــال اســت بجــز در نواحــی از دو نســخه ایــن ژن در بیشــرت بافــت هــای بــدن فعــال اســت بجــز در نواحــی از 
مغــز کــه فقــط نســخه ای کــه از مــادر بــه ارث رســیده، فعــال اســت؛ حــال، ایــن مغــز کــه فقــط نســخه ای کــه از مــادر بــه ارث رســیده، فعــال اســت؛ حــال، ایــن 
ســندرم زمانــی بــروز مــی کنــد کــه بخشــی از نســخه دریافتــی از ژن مــادری از ســندرم زمانــی بــروز مــی کنــد کــه بخشــی از نســخه دریافتــی از ژن مــادری از 

دســت رفتــه و یــا آســیب دیــده باشــد.دســت رفتــه و یــا آســیب دیــده باشــد.
گاهــی اوقــات هــم بــدون حــذف شــدن ایــن ســندرم بــروز مــی یابــد، بــه ایــن گاهــی اوقــات هــم بــدون حــذف شــدن ایــن ســندرم بــروز مــی یابــد، بــه ایــن 

صــورت کــه یــک جفــت کرومــوزوم صــورت کــه یــک جفــت کرومــوزوم 1515 منشــا پــدری داشــته باشــند. منشــا پــدری داشــته باشــند.

سندرم فریاد گربهسندرم فریاد گربه
Cri du chatCri du chat
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ســندرم فریــاد گربــه یــا ســندرم جیــغ گربــه، ســندرمی وراثتــی اســت. نــوزاد بــا ایــن رشایــط هنــگام گریــه، فریــاد بلنــدی دارد کــه شــبیه ســندرم فریــاد گربــه یــا ســندرم جیــغ گربــه، ســندرمی وراثتــی اســت. نــوزاد بــا ایــن رشایــط هنــگام گریــه، فریــاد بلنــدی دارد کــه شــبیه 
صــدای گربــه اســت؛ البتــه ایــن ویژگــی بــا افزایــش ســن ناپدیــد مــی شــود. ایــن ســندرم بــا تخمیــن صــدای گربــه اســت؛ البتــه ایــن ویژگــی بــا افزایــش ســن ناپدیــد مــی شــود. ایــن ســندرم بــا تخمیــن 11 در هــر  در هــر 2020 هــزار تــا  هــزار تــا 5050 هــزار تولــد  هــزار تولــد 

اتفــاق مــی افتــد  و ایــن رشایــط بــرای متــام نــژاد هــا صــادق اســت؛ ســندرم فریــاد گربــه اولیــن بــار توســط ژروم لــوژن توصیــف شــد.اتفــاق مــی افتــد  و ایــن رشایــط بــرای متــام نــژاد هــا صــادق اســت؛ ســندرم فریــاد گربــه اولیــن بــار توســط ژروم لــوژن توصیــف شــد.

ســندرم فریــاد گربــه بــه دلیــل حــذف کوچکــی در بخــش انتهایــی بــازوی کوتــاه کرومــوزوم ســندرم فریــاد گربــه بــه دلیــل حــذف کوچکــی در بخــش انتهایــی بــازوی کوتــاه کرومــوزوم 55 بــه وجــود مــی آیــد؛ محققــان معتقدنــد کــه  بــه وجــود مــی آیــد؛ محققــان معتقدنــد کــه 
از دســت دادن ژن از دســت دادن ژن CTNND2CTNND2 علــت اصلــی اختــاالت ذهنــی در افــراد دارای ناهنجــاری مــی باشــد. انــدازه حــذف شــده در افــراد مبتــا  علــت اصلــی اختــاالت ذهنــی در افــراد دارای ناهنجــاری مــی باشــد. انــدازه حــذف شــده در افــراد مبتــا 

متفــاوت مــی باشــد و هرچــه انــدازه قطعــه حــذف شــده بــزرگ تــر باشــد، مشــکات یادگیــری و تاخیــر در رشــد بیشــرت اســت.متفــاوت مــی باشــد و هرچــه انــدازه قطعــه حــذف شــده بــزرگ تــر باشــد، مشــکات یادگیــری و تاخیــر در رشــد بیشــرت اســت.

ایــن ناهنجــاری بــا مشــکات شــدید یادگیــری، تاخیــر در رشــد، میکروســفالی، وزن کــم هنــگام تولــد و هیپوتنــی )ضعــف عضانــی( در ایــن ناهنجــاری بــا مشــکات شــدید یادگیــری، تاخیــر در رشــد، میکروســفالی، وزن کــم هنــگام تولــد و هیپوتنــی )ضعــف عضانــی( در 
دوران کودکــی منــود پیــدا مــی کنــد. افــراد دارای ایــن بیــامری دارای ویژگــی هــای مشــخصی در چهــره خــود نیــز مــی باشــند، شــامل عرضــی دوران کودکــی منــود پیــدا مــی کنــد. افــراد دارای ایــن بیــامری دارای ویژگــی هــای مشــخصی در چهــره خــود نیــز مــی باشــند، شــامل عرضــی 

بــودن زیــاد دو چشــم، پاییــن بــودن گــوش هــا، بینــی کوچــک و صــورت گــرد.بــودن زیــاد دو چشــم، پاییــن بــودن گــوش هــا، بینــی کوچــک و صــورت گــرد.
ســایر اختــاالت در ســندرم فریــاد گربــه: کوتاهــی قــد، حــرکات تکــراری، پــای چامقــی و کــف پــای صــاف، شــکاف کام و لــب، رفتارهــای ســایر اختــاالت در ســندرم فریــاد گربــه: کوتاهــی قــد، حــرکات تکــراری، پــای چامقــی و کــف پــای صــاف، شــکاف کام و لــب، رفتارهــای 

خودآزارنــده و... .خودآزارنــده و... .

درمان قطعی و مشخصی برای این ناهنجاری وجود ندارد ؛ تنها با انجام مواردی می توان عائم این سندرم را کاهش داد:درمان قطعی و مشخصی برای این ناهنجاری وجود ندارد ؛ تنها با انجام مواردی می توان عائم این سندرم را کاهش داد:
فیزیوتراپیفیزیوتراپی

گفتار درمانیگفتار درمانی
کاردرمانیکاردرمانی

شنوایی سنجیشنوایی سنجی
راهنامیی والدین در زمینه تغذیه کودکراهنامیی والدین در زمینه تغذیه کودک

آشنایی بیامر با زبان اشارهآشنایی بیامر با زبان اشاره

برخی کودکان با سندرم فریاد گربه با نارسایی قلبی متولد می شوند.برخی کودکان با سندرم فریاد گربه با نارسایی قلبی متولد می شوند.
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مهدی رستگارمهدی رستگار

جهــان،  رستــارس  جهــان، در  رستــارس  در 
کلیــوی  بیــامری  کلیــوی شــیوع  بیــامری  شــیوع 
کــه  پایانــی  مرحلــه  کــه در  پایانــی  مرحلــه  در 
نگهدارنــده  دیالیــز  نگهدارنــده بــا  دیالیــز  بــا 

ــش  ــوند، بی ــان می ش ــش درم ــوند، بی ــان می ش درم

از از 22 میلیــون نفــر اســت. ایــن بیــامران از بــار  میلیــون نفــر اســت. ایــن بیــامران از بــار 
ــر  ــرگ و می ــوارض و م ــی از ع ــاده باالی ــوق الع ــر ف ــرگ و می ــوارض و م ــی از ع ــاده باالی ــوق الع ف
ــر  ــل شــده مــرگ و می ــرخ تعدی ــد. ن ــج مــی برن ــر رن ــل شــده مــرگ و می ــرخ تعدی ــد. ن ــج مــی برن رن
بیــامران دیالیــزی  بــرای  از همــه علــل  بیــامران دیالیــزی ناشــی  بــرای  از همــه علــل  ناشــی 
در مقایســه بــا افــراد هــم ســن در جمعیــت در مقایســه بــا افــراد هــم ســن در جمعیــت 
عمومــی تــا عمومــی تــا 88 برابــر بیشــرت اســت. درمان هــای  برابــر بیشــرت اســت. درمان هــای 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــامران را مل ــی بی ــز کنون ــت همودیالی ــه رعای ــزم ب ــامران را مل ــی بی ــز کنون همودیالی
محدودیت هــای محدودکننــده رژیــم غذایــی و محدودیت هــای محدودکننــده رژیــم غذایــی و 
ــرص  ــاالی ق ــار ب ــا ب ــد و ب ــات می کن ــرف مایع ــرص م ــاالی ق ــار ب ــا ب ــد و ب ــات می کن ــرف مایع م
محدودیت هــا  ایــن  شــناخت  اســت.  محدودیت هــا همــراه  ایــن  شــناخت  اســت.  همــراه 
جســتجوی جایگزین هایــی را بــرای همودیالیــز جســتجوی جایگزین هایــی را بــرای همودیالیــز 
ــت  ــام داده اس ــه انج ــار در هفت ــه ب ــی س ــت معمول ــام داده اس ــه انج ــار در هفت ــه ب ــی س معمول
کــه ممکــن اســت نتایــج بالینــی بیــامر محــور کــه ممکــن اســت نتایــج بالینــی بیــامر محــور 
ــی را  ــت زندگ ــی و کیفی ــار درمان ــا، ب ــه بق ــی را از جمل ــت زندگ ــی و کیفی ــار درمان ــا، ب ــه بق از جمل
ــد  ــان می ده ــته نش ــواهد انباش ــد. ش ــود بخش ــد بهب ــان می ده ــته نش ــواهد انباش ــد. ش ــود بخش بهب
کــه دیالیــز طوالنی تــر ویــا مکررتــر ممکــن اســت کــه دیالیــز طوالنی تــر ویــا مکررتــر ممکــن اســت 
ــش  ــک، کاه ــای متابولی ــود پارامرته ــق بهب ــش از طری ــک، کاه ــای متابولی ــود پارامرته ــق بهب از طری
ــون  ــار خ ــرت فش ــرتل بیش ــپ و کن ــن چ ــوده بط ــون ت ــار خ ــرت فش ــرتل بیش ــپ و کن ــن چ ــوده بط ت

بــرای بیــامران مفیــد باشــد.بــرای بیــامران مفیــد باشــد.

بنابرایــن یــک نیــاز حیاتــی بــرآورده نشــده بــرای فناوری هــای جدیــد دیالیــز وجــود دارد کــه طیــف وســیع تری از انتخاب هــا را بــه بیــامران ارائــه بنابرایــن یــک نیــاز حیاتــی بــرآورده نشــده بــرای فناوری هــای جدیــد دیالیــز وجــود دارد کــه طیــف وســیع تری از انتخاب هــا را بــه بیــامران ارائــه 
می دهــد و ممکــن اســت برخــی از محدودیت هــای کلیــدی پارادایــم درمــان می دهــد و ممکــن اســت برخــی از محدودیت هــای کلیــدی پارادایــم درمــان ESRDESRD فعلــی را برطــرف کنــد. یــک جایگزیــن بــا پتانســیل بــرای  فعلــی را برطــرف کنــد. یــک جایگزیــن بــا پتانســیل بــرای 
بهبــود فناوری هــای همودیالیــز کنونــی، یــک کلیــه مصنوعــی پوشــیدنی اســت کــه دامئــاً کار می کنــد و بــرای ایجــاد پاکســازی مــداوم امــاح و بهبــود فناوری هــای همودیالیــز کنونــی، یــک کلیــه مصنوعــی پوشــیدنی اســت کــه دامئــاً کار می کنــد و بــرای ایجــاد پاکســازی مــداوم امــاح و 

ظرفیــت اولرتافیلرتاســیون طراحــی شــده اســت.ظرفیــت اولرتافیلرتاســیون طراحــی شــده اســت.
اگــر چــه کلیــه مصنوعــی و طبیعــی هــر دو انــدام هــای دفعــی هســتند و هــر دو از غشــاهای نیمــه تــراوا بــرای جداســازی ذرات کوچــک از اگــر چــه کلیــه مصنوعــی و طبیعــی هــر دو انــدام هــای دفعــی هســتند و هــر دو از غشــاهای نیمــه تــراوا بــرای جداســازی ذرات کوچــک از 
بــزرگ اســتفاده مــی کننــد، امــا هــر کــدام بــر اســاس اصــول متفاوتــی عمــل مــی کننــد. کلیــه طبیعــی یــک دســتگاه تصفیــه یــا همرفــت انتخابــی بــزرگ اســتفاده مــی کننــد، امــا هــر کــدام بــر اســاس اصــول متفاوتــی عمــل مــی کننــد. کلیــه طبیعــی یــک دســتگاه تصفیــه یــا همرفــت انتخابــی 
اســت کــه توســط فشــار خــون تولیــد شــده توســط قلــب، بــا بازجــذب و ترشــح بســیار انتخابــی در پاییــن دســت هدایــت مــی شــود. در مقابــل، اســت کــه توســط فشــار خــون تولیــد شــده توســط قلــب، بــا بازجــذب و ترشــح بســیار انتخابــی در پاییــن دســت هدایــت مــی شــود. در مقابــل، 

دیالیــز، گونــه هــای مولکولــی را عمدتــاً بــا انتشــار ســاده، بــدون نیــاز بــه ایجــاد فشــار یــا بازجــذب جــدا مــی کنــد.دیالیــز، گونــه هــای مولکولــی را عمدتــاً بــا انتشــار ســاده، بــدون نیــاز بــه ایجــاد فشــار یــا بازجــذب جــدا مــی کنــد.
نــام کلیــه مصنوعــی اولیــن بــار توســط آبــل و ترنــر پیشــنهاد شــد و کامــاً عملکــرد مــورد نظــر دســتگاه را نشــان مــی دهــد. متــام کلیــه هــای نــام کلیــه مصنوعــی اولیــن بــار توســط آبــل و ترنــر پیشــنهاد شــد و کامــاً عملکــرد مــورد نظــر دســتگاه را نشــان مــی دهــد. متــام کلیــه هــای 
مصنوعــی کــه در حــال حــارض اســتفاده مــی شــوند محصــوالت احتباســی را از خــون بــا تبــادل از طریــق یــک غشــای نیمــه تــراوا حــذف مــی مصنوعــی کــه در حــال حــارض اســتفاده مــی شــوند محصــوالت احتباســی را از خــون بــا تبــادل از طریــق یــک غشــای نیمــه تــراوا حــذف مــی 

کنند.کنند.

 انواع کلیه های مصنوعی:  انواع کلیه های مصنوعی: 
  Abel، RowntreeAbel، Rowntree خــون از طریــق لولــه اســتوانه ای پمــپ مــی شــود. دیالیــزور طراحــی شــده توســط  خــون از طریــق لولــه اســتوانه ای پمــپ مــی شــود. دیالیــزور طراحــی شــده توســط 
و و TurnerTurner از لولــه اســتوانه ای کلودیونــی اســتفاده مــی کنــد کــه از طریــق آن خــون جریــان داشــت  از لولــه اســتوانه ای کلودیونــی اســتفاده مــی کنــد کــه از طریــق آن خــون جریــان داشــت 

در حالــی کــه مایــع شستشــو در بیــرون گــردش مــی کــرد.در حالــی کــه مایــع شستشــو در بیــرون گــردش مــی کــرد.
هــامن اصــل طراحــی امــا بــا لولــه هــای ســلولزی توســط هــاس و مــوری، دلــورم و تومــاس دنبــال شــد. هــامن اصــل طراحــی امــا بــا لولــه هــای ســلولزی توســط هــاس و مــوری، دلــورم و تومــاس دنبــال شــد. 
یکــی از معایــب ایــن کلیــه هــا حجــم زیــاد خــون مــورد نیــاز بــرای پــر کــردن آنهــا در مقایســه بــا یکــی از معایــب ایــن کلیــه هــا حجــم زیــاد خــون مــورد نیــاز بــرای پــر کــردن آنهــا در مقایســه بــا 

ناحیــه نســبتاً کوچــک دیالیــز بــود. کلیــه مصنوعــی مــوری دارای حجــم خــون ناحیــه نســبتاً کوچــک دیالیــز بــود. کلیــه مصنوعــی مــوری دارای حجــم خــون 560560 میلــی لیــرت اســت.  میلــی لیــرت اســت. 
و ســطح دیالیــز و ســطح دیالیــز MM  0.880.88..²²، کــه خیلــی نامطلــوب نیســت زیــرا لولــه کوچــک اســت )قطــر ، کــه خیلــی نامطلــوب نیســت زیــرا لولــه کوچــک اســت )قطــر 44 اینــچ(، امــا  اینــچ(، امــا 

متأســفانه دیــواره آن بــرای دیالیــز کافــی بســیار ضخیــم اســت. کلیــه مصنوعــی مــوری دارای حجــم خــون متأســفانه دیــواره آن بــرای دیالیــز کافــی بســیار ضخیــم اســت. کلیــه مصنوعــی مــوری دارای حجــم خــون 560560  
میلی لیرت و سطح دیالیز میلی لیرت و سطح دیالیز MM  0.880.88. است که خیلی نامطلوب . است که خیلی نامطلوب 

نیســت زیــرا لولــه کوچــک اســت )قطــر نیســت زیــرا لولــه کوچــک اســت )قطــر 44 اینــچ( امــا متاســفانه اینطــور اســت کــه دارای دیــواره بســیار ضخیمــی بــرای دیالیــز اســت. بــا لولــه  اینــچ( امــا متاســفانه اینطــور اســت کــه دارای دیــواره بســیار ضخیمــی بــرای دیالیــز اســت. بــا لولــه 
هــای ســلولزی کــه دیــواره نازکــی بــه انــدازه یــک نــی نوشــیدنی دارنــد، دیالیــز بهــرت انجــام مــی شــود.هــای ســلولزی کــه دیــواره نازکــی بــه انــدازه یــک نــی نوشــیدنی دارنــد، دیالیــز بهــرت انجــام مــی شــود.

نــوع چرخشــی کلیــه مصنوعــی یــک منطقــه دیالیــز بــزرگ )نــوع چرخشــی کلیــه مصنوعــی یــک منطقــه دیالیــز بــزرگ )MM  2.42.4..22( را بــا حجــم کمــی از خــون )( را بــا حجــم کمــی از خــون )600600 میلــی لیــرت( ترکیــب مــی کنــد. یــک الیــه  میلــی لیــرت( ترکیــب مــی کنــد. یــک الیــه 
نــازک از خــون توســط گرانــش از طریــق لولــه ســلولزی پیچیــده شــده در اطــراف یــک طبــل بــه آرامــی مــی چرخــد. دیالیــز از طریــق لولــه وجــود نــازک از خــون توســط گرانــش از طریــق لولــه ســلولزی پیچیــده شــده در اطــراف یــک طبــل بــه آرامــی مــی چرخــد. دیالیــز از طریــق لولــه وجــود 

دارد امــا فیلرتاســیون رخ منــی دهــد زیــرا بــه ســختی هــر گونــه تفــاوت در فشــارهای هیدرواســتاتیک درعــرض غشــاء وجــود دارد.دارد امــا فیلرتاســیون رخ منــی دهــد زیــرا بــه ســختی هــر گونــه تفــاوت در فشــارهای هیدرواســتاتیک درعــرض غشــاء وجــود دارد.
نوع چرخشی کلیه در سال نوع چرخشی کلیه در سال 19431943 توسط کولف و برک توصیف شد و طرح های مفصلی در سال  توسط کولف و برک توصیف شد و طرح های مفصلی در سال 19461946 و در سال  و در سال 19471947 منتر شد. منتر شد.
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ــه  ــرای مطالع ــاً ب ــه عمدت ــت ک ــی اس ــکوپ فضای ــک تلس ــزوب ی ــه جیم ــرای مطالع ــاً ب ــه عمدت ــت ک ــی اس ــکوپ فضای ــک تلس ــزوب ی جیم
تلســکوپ  ایــن  اســت؛  شــده  طراحــی  فــرورسخ  تلســکوپ اخرتشناســی  ایــن  اســت؛  شــده  طراحــی  فــرورسخ  اخرتشناســی 
ــاب شــده و  ــه فضــا پرت ــون ب ــه تاکن ــن تلســکوپی اســت ک ــاب شــده و قدرمتندتری ــه فضــا پرت ــون ب ــه تاکن ــن تلســکوپی اســت ک قدرمتندتری
وضــوح و حساســیت مــادون قرمــز آن نســبت بــه ســایر تلســکوپ های وضــوح و حساســیت مــادون قرمــز آن نســبت بــه ســایر تلســکوپ های 
مشــابه بســیار بهــرت اســت. ویژگــی و تکنولــوژی کــه تلســکوپ فضایــی مشــابه بســیار بهــرت اســت. ویژگــی و تکنولــوژی کــه تلســکوپ فضایــی 
جیمــزوب دارد، ایــن امــکان را بــه ایــن تلســکوپ مــی دهــد تــا اجرامــی جیمــزوب دارد، ایــن امــکان را بــه ایــن تلســکوپ مــی دهــد تــا اجرامــی 
کــه فاصلــه بســیار دوری دارنــد را نیــز مشــاهده و مــورد بررســی قــرار کــه فاصلــه بســیار دوری دارنــد را نیــز مشــاهده و مــورد بررســی قــرار 

دهــد.دهــد.
تصاویر تلسکوپ جیمز وبتصاویر تلسکوپ جیمز وب

تلســکوپ فضایــی جیمــزوب در شــنبه /چهــارم دی مــاه تلســکوپ فضایــی جیمــزوب در شــنبه /چهــارم دی مــاه ۱۴۰۰۱۴۰۰/از پایــگاه /از پایــگاه 
ــیر  ــت مس ــیر  روز توانس ــت مس ــی ۳۰۳۰ روز توانس ــد و ط ــاب ش ــه پرت ــان فرانس ــی گوی ــی فضای ــد و ط ــاب ش ــه پرت ــان فرانس ــی گوی فضای
خــود را بــا موفقیــت طــی کنــد و در روز دوشــنبه /چهــارم بهمــن مــاه خــود را بــا موفقیــت طــی کنــد و در روز دوشــنبه /چهــارم بهمــن مــاه 
ــکوپ  ــد. تلس ــژ برس ــه دو الگران ــی نقط ــود، یعن ــد خ ــه مقص ــکوپ / ب ــد. تلس ــژ برس ــه دو الگران ــی نقط ــود، یعن ــد خ ــه مقص ۱۴۰۰۱۴۰۰/ ب

فضایــی جیمــزوب توســط موشــک آریــان پنــج پرتــاب شــد .فضایــی جیمــزوب توســط موشــک آریــان پنــج پرتــاب شــد .
اولین تصاویر ارسالی از جیمزوباولین تصاویر ارسالی از جیمزوب

اهــداف  از  فهرســتی  اهــداف /  از  فهرســتی   /۱۴۰۱۱۴۰۱ تیرمــاه  /هفدهــم  جمعــه  روز  تیرمــاه ناســا  /هفدهــم  جمعــه  روز  ناســا 
ــن فهرســت لیســتی  ــرد. در ای ــی ک ــزوب معرف ــی جیم ــن فهرســت لیســتی تلســکوپ فضای ــرد. در ای ــی ک ــزوب معرف ــی جیم تلســکوپ فضای
از اجــرام مشــاهده مــی شــد کــه تلســکوپ فضایــی جیمــزوب از آنهــا از اجــرام مشــاهده مــی شــد کــه تلســکوپ فضایــی جیمــزوب از آنهــا 

ــت. ــده اس ــی ش ــا بررس ــط ناس ــر توس ــرده و تصاوی ــربداری ک ــت.عکس ــده اس ــی ش ــا بررس ــط ناس ــر توس ــرده و تصاوی ــربداری ک عکس
تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین ابرنواخرت را رصد کردتلسکوپ فضایی جیمز وب اولین ابرنواخرت را رصد کرد

تلســکوپ فضایــی جیمــز وب بــا شناســایی غیرمنتظــره اولیــن ابرنواخــرت تلســکوپ فضایــی جیمــز وب بــا شناســایی غیرمنتظــره اولیــن ابرنواخــرت 
ــمندان را  ــت، دانش ــرگ اس ــال م ــتاره در ح ــک س ــار ی ــه انفج ــود ک ــمندان را خ ــت، دانش ــرگ اس ــال م ــتاره در ح ــک س ــار ی ــه انفج ــود ک خ

شــگفت زده کــرد.شــگفت زده کــرد.
تنهــا چندیــن روز پــس از آغــاز عملیــات علمــی تلســکوپ فضایــی جیمز تنهــا چندیــن روز پــس از آغــاز عملیــات علمــی تلســکوپ فضایــی جیمز 
وب، دوربیــن فــرورسخ نزدیــک )وب، دوربیــن فــرورسخ نزدیــک )NIRCamNIRCam( تلســکوپ فضایــی جیمــز ( تلســکوپ فضایــی جیمــز 
SDSS.SDSS." وب، یــک جســم درخشــان غیرمنتظــره را در کهکشــانی بــه نــام "وب، یــک جســم درخشــان غیرمنتظــره را در کهکشــانی بــه نــام

ــارد  ــار میلی ــا چه ــه ت ــدودی س ــه ح ــارد " در فاصل ــار میلی ــا چه ــه ت ــدودی س ــه ح J141930.11J141930.11++52515935251593" در فاصل
ســال نــوری از زمیــن رصــد کــرد. ایــن جســم درخشــان در طــول یــک ســال نــوری از زمیــن رصــد کــرد. ایــن جســم درخشــان در طــول یــک 
دوره پنــج روزه کــم نــور شــد و ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه ایــن دوره پنــج روزه کــم نــور شــد و ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه ایــن 
جــرم آســامنی مــی توانــد یــک ابرنواخــرت باشــد کــه بــا خــوش اقبالــی جــرم آســامنی مــی توانــد یــک ابرنواخــرت باشــد کــه بــا خــوش اقبالــی 
مــدت کوتاهــی پــس از انفجــار توســط تلســکوپ رصــد شــده اســت. مــدت کوتاهــی پــس از انفجــار توســط تلســکوپ رصــد شــده اســت. 
ــا داده هــای آرشــیو شــده از  ــد را ب ــن مشــاهدات جدی ــا داده هــای آرشــیو شــده از اخرتشناســان ای ــد را ب ــن مشــاهدات جدی اخرتشناســان ای
تلســکوپ فضایــی هابــل مقایســه کردنــد تــا تاییــد کننــد کــه ایــن نــور تلســکوپ فضایــی هابــل مقایســه کردنــد تــا تاییــد کننــد کــه ایــن نــور 

جدیــد اســت.جدیــد اســت.
ــی  ــکوپ فضای ــه تلس ــت ک ــگفت آور اس ــت ش ــف از آن جه ــن کش ــی ای ــکوپ فضای ــه تلس ــت ک ــگفت آور اس ــت ش ــف از آن جه ــن کش ای
ــد  ــت. رص ــده اس ــاخته نش ــا س ــتجوی ابرنواخرته ــرای جس ــزوب ب ــد جیم ــت. رص ــده اس ــاخته نش ــا س ــتجوی ابرنواخرته ــرای جس ــزوب ب جیم
ــای  ــکوپ ه ــط تلس ــوالً توس ــه معم ــت ک ــه ای اس ــا وظیف ــای ابرنواخرته ــکوپ ه ــط تلس ــوالً توس ــه معم ــت ک ــه ای اس ــا وظیف ابرنواخرته
پیامیشــی در مقیــاس بــزرگ انجــام مــی شــود. ایــن تلســکوپ ها پیامیشــی در مقیــاس بــزرگ انجــام مــی شــود. ایــن تلســکوپ ها 
ــاه اســکن مــی  ــاه اســکن مــی بخشــهای وســیعی از آســامن را در فواصــل زمانــی کوت بخشــهای وســیعی از آســامن را در فواصــل زمانــی کوت

ــد. ــد.کنن کنن

جیمزوب چیست؟جیمزوب چیست؟

تازه های نجوم ...تازه های نجوم ...

سیده عطیه موسویسیده عطیه موسویایران غم دیدهایران غم دیده

نگار سبزینگار سبزی

به هرسو که می نگرم موج است ،موج اشک های ماتم،اندوه،خا.به هرسو که می نگرم موج است ،موج اشک های ماتم،اندوه،خا.
بیــداد کــه ســیل غــم خیلــی وقــت اســت کــه دلهایــامن را بــه اتــش کشــیده امــا بیدادتــر کــه تــوان نــدارد خامــوش کنــد ایــن زبانــه هــای بــی امــان افســار گســیخته را .مگــر اب بیــداد کــه ســیل غــم خیلــی وقــت اســت کــه دلهایــامن را بــه اتــش کشــیده امــا بیدادتــر کــه تــوان نــدارد خامــوش کنــد ایــن زبانــه هــای بــی امــان افســار گســیخته را .مگــر اب 

واتــش قــرار بیقــراری هــای یکدیگــر نبودنــد!!!! واتــش قــرار بیقــراری هــای یکدیگــر نبودنــد!!!! 
ایرانم غرق در سیل موج های بی رحم آبی است که از هر طرف تازیانه می کشد روی تن نحیف خوزستان تا نصف جهان.ایرانم غرق در سیل موج های بی رحم آبی است که از هر طرف تازیانه می کشد روی تن نحیف خوزستان تا نصف جهان.

 همــه رساپــا گــوش شــده انــد تــا بشــنوند نالــه هــای کمرشــکن عشــق هــای غــرق شــده ای کــه تصویــر نــاب هــر نقاشــان شــده امــا بیــداد کــه صــدا در البــه الی گل والی خفــه شــد  همــه رساپــا گــوش شــده انــد تــا بشــنوند نالــه هــای کمرشــکن عشــق هــای غــرق شــده ای کــه تصویــر نــاب هــر نقاشــان شــده امــا بیــداد کــه صــدا در البــه الی گل والی خفــه شــد 
ونرســید ونتوانســت کشــتی نــوح شــود.ونرســید ونتوانســت کشــتی نــوح شــود.

چاپخانه ها بی امان به خط می کشند تجاوز بی امان سیل را بر روی مرزهای جغرافیایی تا احساسی .چاپخانه ها بی امان به خط می کشند تجاوز بی امان سیل را بر روی مرزهای جغرافیایی تا احساسی .
لنزها به بهرتین شکل به تصویر می کشند این خروشانی را اما چه حیف که این تابلوها ونوشته ها مخاطبان خاص خود را دراین پهنه ی تنها ندارد.لنزها به بهرتین شکل به تصویر می کشند این خروشانی را اما چه حیف که این تابلوها ونوشته ها مخاطبان خاص خود را دراین پهنه ی تنها ندارد.

چه کسی می داند مرحم دل بیقرار این سیل بی رحم در کجای ایران پنهان شده که همگی تاوان این شوخی مسخره را می پردازیم.چه کسی می داند مرحم دل بیقرار این سیل بی رحم در کجای ایران پنهان شده که همگی تاوان این شوخی مسخره را می پردازیم.

رسالت و رشادت،همیشه پرپر شدن در صحنه های نربد تن به تن نیست گاهی شسن پینه ی دستان پراز گل والی پیرزنی است که متام جوانیش را در دجله انداخته.رسالت و رشادت،همیشه پرپر شدن در صحنه های نربد تن به تن نیست گاهی شسن پینه ی دستان پراز گل والی پیرزنی است که متام جوانیش را در دجله انداخته.
ایرامنان مدتیست پریشان خاطر وازرده حال است؛ از یک سو شکست دل زمین از شدت کم ابی و از سویی دگر، سیل  بی امانی که مهامن ناخوانده شدهایرامنان مدتیست پریشان خاطر وازرده حال است؛ از یک سو شکست دل زمین از شدت کم ابی و از سویی دگر، سیل  بی امانی که مهامن ناخوانده شده

از هوایش هم که نگوییم که این روز ها حال دلش پر شده از گرد وغباری که به تاطم می کشد نفس هایامن را.از هوایش هم که نگوییم که این روز ها حال دلش پر شده از گرد وغباری که به تاطم می کشد نفس هایامن را.
تخت های بیامرستان هایش هم که درمانده از این همه بیامری اما همچنان ایستاده و قد علم کرده مثل سپیدار ؛ ریشه گره زده به خاک همچون کاکتوستخت های بیامرستان هایش هم که درمانده از این همه بیامری اما همچنان ایستاده و قد علم کرده مثل سپیدار ؛ ریشه گره زده به خاک همچون کاکتوس

دست کشیده بر روی چشم هایش و پاک کرده اشک هایی را که مزاحم نگاه مهربانش شده اند.دست کشیده بر روی چشم هایش و پاک کرده اشک هایی را که مزاحم نگاه مهربانش شده اند.
ایستادگی ،هنگامی که می فشارند گلویت را زیباترین نربد دنیاست.ایستادگی ،هنگامی که می فشارند گلویت را زیباترین نربد دنیاست.
ای دل ار طاقت غم نیست برو   اواره عشق چون تو کم نیست برو ای دل ار طاقت غم نیست برو   اواره عشق چون تو کم نیست برو 

ای جان تو بیا اگر که خواهی ترسید  ور می ترسی کار تو هم نیست بروای جان تو بیا اگر که خواهی ترسید  ور می ترسی کار تو هم نیست برو
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مصاحبه با دانشجوی منونه دانشگاهمصاحبه با دانشجوی منونه دانشگاه
فردین حیدریفردین حیدری

فردین حیدریفردین حیدریامیر میرامیر میر

ابتــدا خودتــون رو معرفــی کنیــد و در مــورد ابتــدا خودتــون رو معرفــی کنیــد و در مــورد 
ــب  ــه کس ــی ک ــی و افتخارات ــوابق تحصیل ــب س ــه کس ــی ک ــی و افتخارات ــوابق تحصیل س

ــد. ــح بدی ــد توضی ــد.کردی ــح بدی ــد توضی کردی

چــه  شــام  تحصیــل  دوران  اصلــی  چــه حامــی  شــام  تحصیــل  دوران  اصلــی  حامــی 
بــوده؟ بــوده؟کســی  کســی 

نظرتون در مورد مهاجرت چیه؟ نظرتون در مورد مهاجرت چیه؟ 

بزرگرتین آرزویی که داری؟ بزرگرتین آرزویی که داری؟ 

ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــات ســخت اف ــا امکان ــزاری آی ــرم اف ــزاری و ن ــات ســخت اف ــا امکان آی
دانشــگاه بــرای کســب موفقیــت شــام کافــی دانشــگاه بــرای کســب موفقیــت شــام کافــی 

بــوده ؟ بــوده ؟ 

حــس رقابــت طلبیتــون رو برامــون توصیــف حــس رقابــت طلبیتــون رو برامــون توصیــف 
کنیــد.کنیــد.

یک جمله خطاب به اساتید بفرمایید: یک جمله خطاب به اساتید بفرمایید: 

توصیه ای برای سایر دانشجویان دارید؟ توصیه ای برای سایر دانشجویان دارید؟ 

اگرصحبت دیگه ای هست بفرمایید.اگرصحبت دیگه ای هست بفرمایید.

ــده  ــش اوم ــجوییتون پی ــول دوره دانش ــده در ط ــش اوم ــجوییتون پی ــول دوره دانش در ط
خســته و نــا امیــد بشــید؟ اگــر پیــش اومــده خســته و نــا امیــد بشــید؟ اگــر پیــش اومــده 

ــد؟  ــر اومدی ــد؟ چطــوری از پســش ب ــر اومدی چطــوری از پســش ب

ــن خاطــره دوران دانشــجوییتون  ــیرین تری ــن خاطــره دوران دانشــجوییتون ش شــیرین تری
چــی بــوده؟چــی بــوده؟

اوقــات فراغــت خودتــون رو چطــوری ســپری اوقــات فراغــت خودتــون رو چطــوری ســپری 
مــی کنیــد؟ مــی کنیــد؟ 

مهــم تریــن انگیــزه ی شــام بــرای انجــام مهــم تریــن انگیــزه ی شــام بــرای انجــام 
فعالیــت هاتــون چــه چیــزی بــوده؟ فعالیــت هاتــون چــه چیــزی بــوده؟ 

به نام خالق پیدا و پنهان.به نام خالق پیدا و پنهان.
ــهر  ــاکن ش ــهر  ،س ــاکن ش ــد ۱۳۷۶۱۳۷۶ ،س ــدری ،متول ــن حی ــده فردی ــد بن ــدری ،متول ــن حی ــده فردی بن
خــرم آبــاد و فــارغ التحصیــل رشــته پرســتاری از خــرم آبــاد و فــارغ التحصیــل رشــته پرســتاری از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی هســتم کــه  در حــال حــارض پرســتار بخــش و مامایــی هســتم کــه  در حــال حــارض پرســتار بخــش 
ــورد  ــتم . در م ــی هس ــهید مدن ــتان ش ــورد  بیامرس ــتم . در م ــی هس ــهید مدن ــتان ش ICUICU بیامرس
افتخــارات کــه پرســیدید مــن افتخــار زیــادی کســب افتخــارات کــه پرســیدید مــن افتخــار زیــادی کســب 

ــوده. ــد و دوســتان ب ــوده.نکــردم و لطــف خداون ــد و دوســتان ب نکــردم و لطــف خداون
مســئولیت هــای زیــادی رو تجربــه  کــردم ماننــد مســئولیت هــای زیــادی رو تجربــه  کــردم ماننــد 
دبیــری انجمــن علمــی پرســتاری، دبیــری کمیتــه دبیــری انجمــن علمــی پرســتاری، دبیــری کمیتــه 
تحقیقــات دانشــکده ، عضــو هیئــت نظــارت بــر تحقیقــات دانشــکده ، عضــو هیئــت نظــارت بــر 
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه، عضــو هســته مرکــزی انجمــن هــای علمــی دانشــگاه، عضــو هســته مرکــزی 
انجمــن هــای علمــی پرســتاری کشــور ،ترجمــه انجمــن هــای علمــی پرســتاری کشــور ،ترجمــه ۲۲  
ــاپ ۵۵   ــتانم، چ ــایر دوس ــراه س ــه هم ــاب ب ــد کت ــاپ جل ــتانم، چ ــایر دوس ــراه س ــه هم ــاب ب ــد کت جل
ــرب داخلــی و خارجــی ،  ــال هــای معت ــه در ژورن ــرب داخلــی و خارجــی ، مقال ــال هــای معت ــه در ژورن مقال
ارائــه پوســرت و ســخرانی در بیــش از ارائــه پوســرت و ســخرانی در بیــش از ۳۰۳۰کنگــره معتــرب کنگــره معتــرب 
کشــوری و ......  در کنــار ایــن فعالیــت هــا همیشــه کشــوری و ......  در کنــار ایــن فعالیــت هــا همیشــه 
ســعی می کــردم از مطالعــه واحــد هــای درســی ســعی می کــردم از مطالعــه واحــد هــای درســی 
غافــل نشــوم و خــدا رو شــکر بــا معــدل الــف موفــق غافــل نشــوم و خــدا رو شــکر بــا معــدل الــف موفــق 

ــتاری شــدم.   ــته پرس ــی از رش ــارغ التحصیل ــه ف ــتاری شــدم.  ب ــته پرس ــی از رش ــارغ التحصیل ــه ف ب

ــزاری و  ــخت اف ــات س ــاظ امکان ــا از لح ــگاه م ــزاری و دانش ــخت اف ــات س ــاظ امکان ــا از لح ــگاه م دانش
نــرم افــزاری یــک دانشــگاه تیــپ نــرم افــزاری یــک دانشــگاه تیــپ ۲۲ محســوب میشــه. محســوب میشــه.

ــته  ــود داش ــد وج ــات بای ــه از امکان ــه ک ــی انچ ــته یعن ــود داش ــد وج ــات بای ــه از امکان ــه ک ــی انچ یعن
باشــه، نیســت و در بــازه زمانــی کــه ســایر دانشــگاه باشــه، نیســت و در بــازه زمانــی کــه ســایر دانشــگاه 
دانشــگاه  ســمت  بــه  کــه  برمیــدارن  قــدم  دانشــگاه هــا  ســمت  بــه  کــه  برمیــدارن  قــدم  هــا 
هــای هــزاره ســوم و نســل ســوم یــا بهــرته کــه هــای هــزاره ســوم و نســل ســوم یــا بهــرته کــه 
دانشــگاه  کنــن،  حرکــت  مولــد  دانشــگاه  دانشــگاه بگــم  کنــن،  حرکــت  مولــد  دانشــگاه  بگــم 
ــن  ــه ای ــذ ب ــوز روی کاغ ــتان هن ــکی لرس ــوم پزش ــن عل ــه ای ــذ ب ــوز روی کاغ ــتان هن ــکی لرس ــوم پزش عل

موضوعــات فکــر مــی کنــه.موضوعــات فکــر مــی کنــه.
زیرســاخت هایــی هســت ولــی اینکــه بخوایــم فکــر زیرســاخت هایــی هســت ولــی اینکــه بخوایــم فکــر 
ــن طــور  ــر، ای ــا هســتش خی ــط مهی ــم متــام رشای ــن طــور کنی ــر، ای ــا هســتش خی ــط مهی ــم متــام رشای کنی
ــم  ــو و فراه ــه تکاپ ــور ب ــرد مجب ــود ف ــت و خ ــم نیس ــو و فراه ــه تکاپ ــور ب ــرد مجب ــود ف ــت و خ نیس

ــتش.  ــب هس ــط مناس ــردن رشای ــتش. ک ــب هس ــط مناس ــردن رشای ک

انســان ویژگــی هــای مختلفــی داره و در ذات انســان انســان ویژگــی هــای مختلفــی داره و در ذات انســان 
حــس هــای مختلفــی هســت کــه یکیــش نــا امیدیــه.حــس هــای مختلفــی هســت کــه یکیــش نــا امیدیــه.

ــد بشــم  ــا امی ــه ن ــده ک ــش اوم ــه حــال پی ــا ب ــه ت ــد بشــم بل ــا امی ــه ن ــده ک ــش اوم ــه حــال پی ــا ب ــه ت بل
ــم  ــردم و مه ــی ک ــر م ــه فک ــه نتیج ــه ب ــی همیش ــم ول ــردم و مه ــی ک ــر م ــه فک ــه نتیج ــه ب ــی همیش ول
ــن  ــا بهرتی ــن ت ــر کنی ــه فک ــه نتیج ــام ب ــه ش ــه ک ــن این ــا بهرتی ــن ت ــر کنی ــه فک ــه نتیج ــام ب ــه ش ــه ک این
ــختی  ــوری س ــن ط ــین و ای ــته باش ــرد رو داش ــختی عملک ــوری س ــن ط ــین و ای ــته باش ــرد رو داش عملک

ــن. ــر میش ــاده ت ــون س ــیر برات ــای مس ــن.ه ــر میش ــاده ت ــون س ــیر برات ــای مس ه

دوران  کــه  بــودم  شــانس  خــوش  خیلــی  دوران مــن  کــه  بــودم  شــانس  خــوش  خیلــی  مــن 
دانشــجویی مــن همزمــان شــد بــا پیــدا کــردن دانشــجویی مــن همزمــان شــد بــا پیــدا کــردن 
دوســتانی کــه خیلــی بــا ارزش بــودن بــرام و خاطرات دوســتانی کــه خیلــی بــا ارزش بــودن بــرام و خاطرات 
ــم،  ــه کردی ــم تجرب ــا ه ــادی رو ب ــیرین زی ــخ و ش ــم، تل ــه کردی ــم تجرب ــا ه ــادی رو ب ــیرین زی ــخ و ش تل
همــون جمــع دوســتانه ای کــه داشــتم و هنــوزم بــا همــون جمــع دوســتانه ای کــه داشــتم و هنــوزم بــا 
هــم ارتبــاط داریــم، شــیرین تریــن خاطــره ای هســت هــم ارتبــاط داریــم، شــیرین تریــن خاطــره ای هســت 
ــده  ــی مون ــن باق ــرای م ــجویی ب ــه از دوران دانش ــده ک ــی مون ــن باق ــرای م ــجویی ب ــه از دوران دانش ک
ــته  ــتانی داش ــه دوس ــه همیش ــحامل ک ــی خوش ــته و خیل ــتانی داش ــه دوس ــه همیش ــحامل ک ــی خوش و خیل
ــن  ــا و بدتری ــان ه ــن زم ــخت تری ــه در س ــن و دارم ک ــا و بدتری ــان ه ــن زم ــخت تری ــه در س و دارم ک

ــم. ــاب کن ــون حس ــم روش ــط بتون ــم.رشای ــاب کن ــون حس ــم روش ــط بتون رشای

ســعی مــی کنــم مطالعــه کنــم و بعضــی مواقــع هــم ســعی مــی کنــم مطالعــه کنــم و بعضــی مواقــع هــم 
ورزش و متاشــای فیلــم و یــا طبــق عــادت ســعی مــی ورزش و متاشــای فیلــم و یــا طبــق عــادت ســعی مــی 

کنــم دوســتانم رو ببینــم.کنــم دوســتانم رو ببینــم.

مــن در خدمــت اســاتید زیــادی بــودم و ازشــون درس مــن در خدمــت اســاتید زیــادی بــودم و ازشــون درس 
ــردم.  ــتفاده ک ــون اس ــی هاش ــم و از راهنامی ــردم. یادگرفت ــتفاده ک ــون اس ــی هاش ــم و از راهنامی یادگرفت
خانــواده ام بــودن کــه همیشــه حامیتــم کــردن.خانــواده ام بــودن کــه همیشــه حامیتــم کــردن.

دوســتان خوبــی داشــتم کــه همیشــه خیلــی بــه مــن دوســتان خوبــی داشــتم کــه همیشــه خیلــی بــه مــن 
لطــف داشــن.لطــف داشــن.

در واقــع یــک مجموعــه کامــل همیشــه همــراه مــن در واقــع یــک مجموعــه کامــل همیشــه همــراه مــن 
بــوده و بــا کمــک اونهــا تونســتم ایــن نتایــج رو بــوده و بــا کمــک اونهــا تونســتم ایــن نتایــج رو 
کســب کنــم و خداروشــکر مــی کنــم کــه تونســتم تــا کســب کنــم و خداروشــکر مــی کنــم کــه تونســتم تــا 
حــدودی جــواب اعتــامد و لطفشــون رو پــس بــدم.حــدودی جــواب اعتــامد و لطفشــون رو پــس بــدم.

ــا  ــم ت ــه فکــر کن ــه موضوعــات عاقان ــم ب ــا مــن همیشــه ســعی مــی کن ــم ت ــه فکــر کن ــه موضوعــات عاقان ــم ب مــن همیشــه ســعی مــی کن
ــی. ــی.احساس احساس

در حــال حــارض مهاجــرت بــرای دانشــجویان علــوم پزشــکی یــک گزینــه در حــال حــارض مهاجــرت بــرای دانشــجویان علــوم پزشــکی یــک گزینــه 
اســت کــه اخیــرا هــم پررنــگ شــده، بــه خاطــر رشایطــی کــه وجــود داره اســت کــه اخیــرا هــم پررنــگ شــده، بــه خاطــر رشایطــی کــه وجــود داره 
خیلــی از بچــه هــا تصمیــم بــه مهاجــرت مــی گیــرن و حــارضن ســختی خیلــی از بچــه هــا تصمیــم بــه مهاجــرت مــی گیــرن و حــارضن ســختی 

هــای مهاجــرت رو بپذیــرن.هــای مهاجــرت رو بپذیــرن.
ــام  ــته ای ه ــم رش ــودم و ه ــالهای خ ــن و س ــایر همس ــل س ــم مث ــام من ــته ای ه ــم رش ــودم و ه ــالهای خ ــن و س ــایر همس ــل س ــم مث من
مهاجــرت رو بــرای خــودم یــک گزینــه مــی دونــم ولــی نــه یــک گزینــه مهاجــرت رو بــرای خــودم یــک گزینــه مــی دونــم ولــی نــه یــک گزینــه 
جــدی؛ همیشــه اعتقــادم اینــه کــه آدم تــا جایــی کــه مــی تونــه بایــد جــدی؛ همیشــه اعتقــادم اینــه کــه آدم تــا جایــی کــه مــی تونــه بایــد 

ــازه. ــه و بس ــازه.مبونه،بجنگ ــه و بس مبونه،بجنگ

آرزو کــه زیــاده ولــی مــن یــک بیــت شــعر مــی خونــم براتــون در مــورد آرزو کــه زیــاده ولــی مــن یــک بیــت شــعر مــی خونــم براتــون در مــورد 
آرزوهــا و بــه همیــن اکتفــا مــی کنــم ;آرزوهــا و بــه همیــن اکتفــا مــی کنــم ;

از آن زمان که آرزو چون نقشی از رساب شداز آن زمان که آرزو چون نقشی از رساب شد
متام جست و جوی دل سوال بی جواب شدمتام جست و جوی دل سوال بی جواب شد

بــا ایــن بیــت جــواب ســوالتون رو دادم و امیــدوارم رشایــط حــال حــارض بــا ایــن بیــت جــواب ســوالتون رو دادم و امیــدوارم رشایــط حــال حــارض 
بهــرت بشــه و بتونیــم فکــر کنیــم کــه مــی تونیــم بــه آرزوهامــون هــم بهــرت بشــه و بتونیــم فکــر کنیــم کــه مــی تونیــم بــه آرزوهامــون هــم 

برســیمبرســیم

ــدن  ــا ب ــذارن و بهشــون به ــت بگ ــرای دانشــجوها بیشــرت وق ــاتید ب ــدن اس ــا ب ــذارن و بهشــون به ــت بگ ــرای دانشــجوها بیشــرت وق اســاتید ب
ــه و در  ــای مختلف ــراز و نشــیب ه ــر از ف ــه و در چــون دوره ی دانشــجویی پ ــای مختلف ــراز و نشــیب ه ــر از ف چــون دوره ی دانشــجویی پ
ایــن دوره ایــن اســاتید هســن کــه بهرتیــن راهنــامی دانشــجو هــا مــی ایــن دوره ایــن اســاتید هســن کــه بهرتیــن راهنــامی دانشــجو هــا مــی 

تونــن باشــن.تونــن باشــن.

یک توصیه دوستانه دارم برای سایر دانشجوها:یک توصیه دوستانه دارم برای سایر دانشجوها:
ــه شــام میــدن،  ــه شــام میــدن، وقتــی یــک مــدرک رو کــه بعــد از امتــام تحصیلتــون ب وقتــی یــک مــدرک رو کــه بعــد از امتــام تحصیلتــون ب

ــدن، ــه همکاســی دیگــه شــام می ــه همکاســی دیگــه شــام میــدن،همــون مــدرک رو هــم ب همــون مــدرک رو هــم ب
ــه  ــت چ ــام در طــول دوران تحصیل ــه ش ــه ک ــی کن ــرق م ــی ف ــا خیل ــه ام ــت چ ــام در طــول دوران تحصیل ــه ش ــه ک ــی کن ــرق م ــی ف ــا خیل ام
ــدر  ــاء دادی و چق ــودت رو ارتق ــدر خ ــام دادی و چق ــی رو انج ــدر کارهای ــاء دادی و چق ــودت رو ارتق ــدر خ ــام دادی و چق ــی رو انج کارهای
ــعی  ــس س ــی. پ ــق باش ــی موف ــی و علم ــی اجتامع ــتی در زندگ ــعی تونس ــس س ــی. پ ــق باش ــی موف ــی و علم ــی اجتامع ــتی در زندگ تونس
کنیــن کــه تــا زمــان و فرصــت داریــن ازش اســتفاده کنیــن چــون بعــد کنیــن کــه تــا زمــان و فرصــت داریــن ازش اســتفاده کنیــن چــون بعــد 
ــود  ــام وج ــرای ش ــه ب ــی ممکن ــان کاف ــت و زم ــه کار، فرص ــود از رشوع ب ــام وج ــرای ش ــه ب ــی ممکن ــان کاف ــت و زم ــه کار، فرص از رشوع ب

ــه. ــته باش ــه.نداش ــته باش نداش

ــازم  ــو و ب ــش ن ــه دان ــون کاف ــه خوبت ــم از شــام و نری ــازم تشــکر مــی کن ــو و ب ــش ن ــه دان ــون کاف ــه خوبت ــم از شــام و نری تشــکر مــی کن
لطــف داشــتین بــه بنــده کــه بعــد از ایــن مــدت جویــای احــوال مــن لطــف داشــتین بــه بنــده کــه بعــد از ایــن مــدت جویــای احــوال مــن 
ــی کــه مــن همیشــه  ــه داشــتین.از اونجای ــی کــه مــن همیشــه شــدید و درخواســت مصاحب ــه داشــتین.از اونجای شــدید و درخواســت مصاحب
اعتقــادم بــر اینــه کــه کلامتــی کــه در شــعر هــا اســتفاده میشــه اعتقــادم بــر اینــه کــه کلامتــی کــه در شــعر هــا اســتفاده میشــه 
پرمعناتــر و ســنگین تــر هســن بــا یــک دوبیتــی دیگــه صحبتــم رو بــه پرمعناتــر و ســنگین تــر هســن بــا یــک دوبیتــی دیگــه صحبتــم رو بــه 

امتــام مــی رســونم: امتــام مــی رســونم: 
عمریست رهنوردی و چون کودکان هنوزعمریست رهنوردی و چون کودکان هنوز

آگاه نی که چاه کدام است و ره کدام استآگاه نی که چاه کدام است و ره کدام است

کلمــه رقابــت، کلمــه ی جذابیــه و اینکــه بتونــی بــا کلمــه رقابــت، کلمــه ی جذابیــه و اینکــه بتونــی بــا 
افــراد مختلــف و گــروه هــای مختلــف رقابــت داشــته افــراد مختلــف و گــروه هــای مختلــف رقابــت داشــته 

باشــی قطعــا نقــاط مثبــت و منفــی زیــادی داره.باشــی قطعــا نقــاط مثبــت و منفــی زیــادی داره.
ــا  ــن ب ــی م ــت اصل ــه رقاب ــردم ک ــا هــم اشــاره ک ــا قب ــن ب ــی م ــت اصل ــه رقاب ــردم ک ــا هــم اشــاره ک قب
خــودم بــوده و در طــول مســیرم هــم بــا گــروه هــای خــودم بــوده و در طــول مســیرم هــم بــا گــروه هــای 

مختلــف و افــراد مختلــف رقابــت کــردم.مختلــف و افــراد مختلــف رقابــت کــردم.
خداروشــکر کــه نتایــج خوبــی حاصــل شــده و هرگــز خداروشــکر کــه نتایــج خوبــی حاصــل شــده و هرگــز 
قصــدم آســیب زدن بــه شــخص یــا گروهــی نبــوده و قصــدم آســیب زدن بــه شــخص یــا گروهــی نبــوده و 

اگــر رقابتــی بــوده اون یــک رقابــت ســامل بــوده.اگــر رقابتــی بــوده اون یــک رقابــت ســامل بــوده.

ــه  ــردی خودش ــر ف ــب ه ــه رقی ــاد دارم ک ــن اعتق ــه م ــردی خودش ــر ف ــب ه ــه رقی ــاد دارم ک ــن اعتق م
ــه  ــد ک ــد ببینی ــی خواهی ــه م ــی ک ــام زمان ــی ش ــه یعن ــد ک ــد ببینی ــی خواهی ــه م ــی ک ــام زمان ــی ش یعن
امــروز نســبت بــه دیــروز چــه پیرفــت هایــی امــروز نســبت بــه دیــروز چــه پیرفــت هایــی 
ــرد  ــد ک ــی خواهی ــت های ــردا چــه پیرف ــد و ف ــرد کردی ــد ک ــی خواهی ــت های ــردا چــه پیرف ــد و ف کردی

بایــد خودتــون رو بــا خودتــون مقایســه کنیــد.بایــد خودتــون رو بــا خودتــون مقایســه کنیــد.
چــون  و  دادم  انجــام  رو  کار  ایــن  همیشــه  چــون مــن  و  دادم  انجــام  رو  کار  ایــن  همیشــه  مــن 
ــرای  ــدی ب ــرد مفی ــه ف ــتم ک ــت داش ــه دوس ــرای همیش ــدی ب ــرد مفی ــه ف ــتم ک ــت داش ــه دوس همیش
جامعــه باشــم و در حیطــه هــای علمــی و پژوهشــی جامعــه باشــم و در حیطــه هــای علمــی و پژوهشــی 
هــم پیرفــت کنــم، همیشــه ســعی کــردم کــه هــم پیرفــت کنــم، همیشــه ســعی کــردم کــه 
بهرتیــن عملکــرد رو نســبت بــه دیــروزم داشــته باشــم بهرتیــن عملکــرد رو نســبت بــه دیــروزم داشــته باشــم 

ــم. ــودم ببین ــردای خ ــرتی رو در ف ــج به ــم.و نتای ــودم ببین ــردای خ ــرتی رو در ف ــج به و نتای
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منبعمنبع

شــیوع شــیوع tsts در رسارس جهــان  در رسارس جهــان 0.30.3% تــا % تــا 11% اســت. عــاوه بــر ایــن، % اســت. عــاوه بــر ایــن، 11% تــا % تــا 33% از کــودکان و نوجوانــان ممکــن اســت شــکل خفیــف یــا ناشــناس داشــته % از کــودکان و نوجوانــان ممکــن اســت شــکل خفیــف یــا ناشــناس داشــته 
باشــند. مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان داده اســت کــه باشــند. مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان داده اســت کــه 2020 درصــد از کــودکان در ایــاالت متحــده آمریــکا زمانــی در دوران کودکــی تیــک را نشــان  درصــد از کــودکان در ایــاالت متحــده آمریــکا زمانــی در دوران کودکــی تیــک را نشــان 

مــی دهنــد و بهرتیــن شــیوع مــی دهنــد و بهرتیــن شــیوع tsts احتــامالً  احتــامالً 88--44 مــورد در هــر  مــورد در هــر 10001000 کــودک اســت. کــودک اســت.
پدیدارشناســی و ویژگــی هــای تیــک: تیک هــای حرکتــی معمــوالً حــرکات ناگهانی،کوتــاه، اغلــب تکــراری و هامهنــگ بــا شــدت های متفــاوت پدیدارشناســی و ویژگــی هــای تیــک: تیک هــای حرکتــی معمــوالً حــرکات ناگهانی،کوتــاه، اغلــب تکــراری و هامهنــگ بــا شــدت های متفــاوت 
هســتند کــه ممکــن اســت حــرکات و تکه هایــی از رفتــار طبیعــی را تقلیــد کننــد. در اصــل، تیــک هــای صوتــی / آوایــی محصــول حرکــت هــوا هســتند کــه ممکــن اســت حــرکات و تکه هایــی از رفتــار طبیعــی را تقلیــد کننــد. در اصــل، تیــک هــای صوتــی / آوایــی محصــول حرکــت هــوا 
از طریــق انقبــاض عضــات بینــی، دهانی-فارنکــس و حنجــره و تنفســی هســتند. از نظــر تریحــی، تیــک هــای آوایــی اصطــاح ارجــح بــه تیــک از طریــق انقبــاض عضــات بینــی، دهانی-فارنکــس و حنجــره و تنفســی هســتند. از نظــر تریحــی، تیــک هــای آوایــی اصطــاح ارجــح بــه تیــک 

هــای صوتــی اســت زیــرا همــه صداهــا در تارهــای صوتــی تولیــد منــی شــوند.هــای صوتــی اســت زیــرا همــه صداهــا در تارهــای صوتــی تولیــد منــی شــوند.
ــا نشــانگرهای پزشــکی  ــر اســاس رشح حــال و مشــاهده بــدون تســت آزمایشــگاهی، تشــخیصی قطعــی ی ــا نشــانگرهای پزشــکی تشــخیص: تشــخیص اختــال تیــک ب ــر اســاس رشح حــال و مشــاهده بــدون تســت آزمایشــگاهی، تشــخیصی قطعــی ی تشــخیص: تشــخیص اختــال تیــک ب
اســت. در طــول ارزیابــی، مهــم اســت کــه پزشــک تیــک هــا را از اختــاالت حرکتــی ناشــی از دارو )ماننــد آکاتیزیــا، دیســتونی، پارکینسونیســم( اســت. در طــول ارزیابــی، مهــم اســت کــه پزشــک تیــک هــا را از اختــاالت حرکتــی ناشــی از دارو )ماننــد آکاتیزیــا، دیســتونی، پارکینسونیســم( 

و آلــرژی هــا متامیــز کنــد.و آلــرژی هــا متامیــز کنــد.

مدیریت و درمان :مدیریت و درمان :
مدیریــت اختــاالت تیــک بایــد بــا آمــوزش جامــع بــه کــودک و خانــواده و بررســی گزینــه هــای مختلــف درمانــی آغــاز شــود. مهــم اســت کــه مدیریــت اختــاالت تیــک بایــد بــا آمــوزش جامــع بــه کــودک و خانــواده و بررســی گزینــه هــای مختلــف درمانــی آغــاز شــود. مهــم اســت کــه 
بــه خانــواده هــا آمــوزش داده شــود کــه تیــک هــا اغلــب بــا گذشــت زمــان بهبــود مــی یابنــد، بــه خصــوص زمانــی کــه جوانــان بــه بزرگســالی بــه خانــواده هــا آمــوزش داده شــود کــه تیــک هــا اغلــب بــا گذشــت زمــان بهبــود مــی یابنــد، بــه خصــوص زمانــی کــه جوانــان بــه بزرگســالی 
نزدیــک تــر مــی شــوند. عــاوه بــر ایــن، در حــال حــارض، هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد نتایــج بهــرت، مربــوط بــه مداخلــه زودتــر نزدیــک تــر مــی شــوند. عــاوه بــر ایــن، در حــال حــارض، هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد نتایــج بهــرت، مربــوط بــه مداخلــه زودتــر 

بــا تیــک هــا اســت.بــا تیــک هــا اســت.

نگرانی های کیفیت زندگی و ماحظات مدیریتی:نگرانی های کیفیت زندگی و ماحظات مدیریتی:
اگرچــه در برداشــت اول، ویژگــی اصلــی مرتبــط بــا اگرچــه در برداشــت اول، ویژگــی اصلــی مرتبــط بــا tsts  - تیــک هــا - ممکــن اســت ســاده بــه نظــر برســد، ارائــه و ســیر   - تیــک هــا - ممکــن اســت ســاده بــه نظــر برســد، ارائــه و ســیر tsts مــی توانــد بســیار  مــی توانــد بســیار 
متفــاوت باشــد. در چالــش برانگیزتریــن حالــت، متفــاوت باشــد. در چالــش برانگیزتریــن حالــت، tsts مــی توانــد مجموعــه ای از مشــکات عملکــردی، تحصیلــی و اجتامعــی ایجــاد کنــد کــه بــه  مــی توانــد مجموعــه ای از مشــکات عملکــردی، تحصیلــی و اجتامعــی ایجــاد کنــد کــه بــه 
مداخلــه نیــاز دارنــد. مداخلــه نیــاز دارنــد. tsts بــه نــدرت بــه عنــوان یــک بیــامری منفــرد ظاهــر مــی شــود، و گاهــی اوقــات بیــامری هــای عاطفی/یادگیــری ممکــن  بــه نــدرت بــه عنــوان یــک بیــامری منفــرد ظاهــر مــی شــود، و گاهــی اوقــات بیــامری هــای عاطفی/یادگیــری ممکــن 
اســت تیــک هــا را تشــدید و تصویــر تشــخیصی را مبهــم کننــد. همچنیــن تشــخیص اســت تیــک هــا را تشــدید و تصویــر تشــخیصی را مبهــم کننــد. همچنیــن تشــخیص tsts از ســایر بیــامری هــای روانپزشــکی رایــج مرتبــط، ممکــن  از ســایر بیــامری هــای روانپزشــکی رایــج مرتبــط، ممکــن 

اســت دشــوار باشــد. اســت دشــوار باشــد. 

عوامــل ژنتیکــی و محیطــی یــا ایمونولوژیــک مســئول عوامــل ژنتیکــی و محیطــی یــا ایمونولوژیــک مســئول 
منشــا تیــک و منشــا تیــک و tsts هســتند. هســتند.

ــده  ــال دهن ــاص و انتق ــی خ ــای حرکت ــال در مداره ــده اخت ــال دهن ــاص و انتق ــی خ ــای حرکت ــال در مداره اخت
هــای عصبــی مرتبــط بــا آنهــا احتــامالً مســئول هــای عصبــی مرتبــط بــا آنهــا احتــامالً مســئول tsts هســتند. هســتند.

ســندرم تــورت )ســندرم تــورت )TSTS( یــک اختــال عصبی-روان پزشــکی در دوران کودکــی و نوجوانــی اســت کــه بــا تیک هــای حرکتــی و صوتــی یــا آوایــی ظاهــر ( یــک اختــال عصبی-روان پزشــکی در دوران کودکــی و نوجوانــی اســت کــه بــا تیک هــای حرکتــی و صوتــی یــا آوایــی ظاهــر 
می شــود و اغلــب بــا اختــال بیش فعالــی کمبــود توجــه) می شــود و اغلــب بــا اختــال بیش فعالــی کمبــود توجــه) adhdadhd( اختــال وســواس فکری-اجبــاری) ( اختــال وســواس فکری-اجبــاری) ocdocd(و ســایر اختــاالت روان شــناختی همــراه (و ســایر اختــاالت روان شــناختی همــراه 
اســت. ایتــارد در اســت. ایتــارد در 18251825 یــک زن فرانســوی را بــا تیــک هــای بــدن، صداهــای پــارس و فحاشــی توصیــف کــرد. در ســال  یــک زن فرانســوی را بــا تیــک هــای بــدن، صداهــای پــارس و فحاشــی توصیــف کــرد. در ســال 18851885 یــک متخصــص مغــز  یــک متخصــص مغــز 
و اعصــاب فرانســوی، جــورج ژیــل د ال تــی، هشــت بیــامر دیگــر را بــه پرونــده ایتــارد اضافــه کــرد. ایــن بیــامران حــرکات غیــرارادی یــا تیــک و اعصــاب فرانســوی، جــورج ژیــل د ال تــی، هشــت بیــامر دیگــر را بــه پرونــده ایتــارد اضافــه کــرد. ایــن بیــامران حــرکات غیــرارادی یــا تیــک 
ــت های  ــا(، و ژس ــد )اکواللی ــی می کردن ــران را کپ ــامت دیگ ــا(، کل ــد )کوپرواللی ــی می کردن ــد، فحاش ــدا می دادن ــی ص ــتند. برخ ــری داش ــت های مخت ــا(، و ژس ــد )اکواللی ــی می کردن ــران را کپ ــامت دیگ ــا(، کل ــد )کوپرواللی ــی می کردن ــد، فحاش ــدا می دادن ــی ص ــتند. برخ ــری داش مخت
دیگــران را تقلیــد می کردنــد )اکوپراکســی(. بــا وجــود افزایــش آگاهــی، بســیاری از بیــامران تشــخیص داده نشــده یــا اشــتباه تشــخیص داده شــده دیگــران را تقلیــد می کردنــد )اکوپراکســی(. بــا وجــود افزایــش آگاهــی، بســیاری از بیــامران تشــخیص داده نشــده یــا اشــتباه تشــخیص داده شــده 

انــد.انــد.

 نربد همه جانبه با افرسدگی  نربد همه جانبه با افرسدگی 
ــه  ــد ک ــه می کن ــی ارائ ــرای افرسدگ ــدی ب ــان جدی ــاینس درم ــه فلونوروس ــد ک ــه می کن ــی ارائ ــرای افرسدگ ــدی ب ــان جدی ــاینس درم فلونوروس
بــا ترکیبــی از یــک هدســت تحریــک مغــزی خانگــی و یــک اپلیکیشــن بــا ترکیبــی از یــک هدســت تحریــک مغــزی خانگــی و یــک اپلیکیشــن 
تلفــن همــراه، هــم عنــارص جســمی و هــم رفتــاری افرسدگــی را هــدف تلفــن همــراه، هــم عنــارص جســمی و هــم رفتــاری افرسدگــی را هــدف 

ــد. ــرار می ده ــد.ق ــرار می ده ق
 محصول محصول

فلونوروســاینس )فلونوروســاینس )Flow NeuroscienceFlow Neuroscience( یــک رشکــت مراقبــت ســامتی ( یــک رشکــت مراقبــت ســامتی 
ــرای درمــان افرسدگــی ارائــه می کنــد. محصــول  اســت کــه دســتگاهی بــرای درمــان افرسدگــی ارائــه می کنــد. محصــول اســت کــه دســتگاهی ب
ایــن رشکــت یــک هدســت تحریــک مغــزی بــا کاربــری آســان بــه همــراه ایــن رشکــت یــک هدســت تحریــک مغــزی بــا کاربــری آســان بــه همــراه 
یــک اپلیکیشــن تلفــن همــراه شخصی ســازی شــده اســت. سیســتم یــک اپلیکیشــن تلفــن همــراه شخصی ســازی شــده اســت. سیســتم 
درمانــی فلــو نوروســاینس عنــارص جســمی و رفتــاری اختــال افرسدگــی درمانــی فلــو نوروســاینس عنــارص جســمی و رفتــاری اختــال افرسدگــی 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــد.( را ه ــرار می ده ــدف ق ــاژور )MDDMDD( را ه ــاژور )م م
  DLPFCDLPFC افرسدگــی بــا کاهــش فعالیــت در ناحیــه ی پیشــانی مغــز کــه افرسدگــی بــا کاهــش فعالیــت در ناحیــه ی پیشــانی مغــز کــه
نامیــده می شــود همــراه اســت. فعالیــت نامتعــادل نامیــده می شــود همــراه اســت. فعالیــت نامتعــادل DLPFCDLPFC می توانــد  می توانــد 
منجــر بــه تغییــر اشــتها، اختــال در خــواب و خلــق پاییــن شــود. منجــر بــه تغییــر اشــتها، اختــال در خــواب و خلــق پاییــن شــود. 
ــتقیم  ــان مس ــک جری ــو، تحری ــت فل ــتفاده در هدس ــورد اس ــک م ــتقیم تکنی ــان مس ــک جری ــو، تحری ــت فل ــتفاده در هدس ــورد اس ــک م تکنی
  DLPFCDLPFC اســت. ایــن تحریــک، فعالیــت مغــز در ( اســت. ایــن تحریــک، فعالیــت مغــز در )tDCStDCS( فراجمجمــه ای )فراجمجمــه ای

ــد. ــش می ده ــی را کاه ــم افرسدگ ــرده و عائ ــی ک ــد.را بازیاب ــش می ده ــی را کاه ــم افرسدگ ــرده و عائ ــی ک را بازیاب
اپلیکیشــن همــراه از روش رفتــار درمانی )اپلیکیشــن همــراه از روش رفتــار درمانی )Behavior therapyBehavior therapy( اســتفاده ( اســتفاده 
ــه  ــرد را در فعالیت هــای ضدافرسدگــی مشــارکت دهــد ک ــا ف ــد ت ــه می کن ــرد را در فعالیت هــای ضدافرسدگــی مشــارکت دهــد ک ــا ف ــد ت می کن
بــه میــزان قابــل  توجهــی عائــم افرسدگــی را کاهــش می دهنــد. درمانگــر بــه میــزان قابــل  توجهــی عائــم افرسدگــی را کاهــش می دهنــد. درمانگــر 
مجــازی طــی بیــش از مجــازی طــی بیــش از ۵۰۵۰ جلســه ی درمانــی، بیــامر را راهنامیــی می کنــد  جلســه ی درمانــی، بیــامر را راهنامیــی می کنــد 
و بــه صــورت گام بــه گام دســتورالعمل هایی دربــاره ی چگونگــی بهبــود و بــه صــورت گام بــه گام دســتورالعمل هایی دربــاره ی چگونگــی بهبــود 

خــواب، رژیــم غذایــی، ورزش و مراقبــت ارائــه می دهــد.خــواب، رژیــم غذایــی، ورزش و مراقبــت ارائــه می دهــد.
ــط در  ــارض فق ــال ح ــه در ح ــی را ک ــت درمان ــدوار اس ــت امی ــن رشک ــط در ای ــارض فق ــال ح ــه در ح ــی را ک ــت درمان ــدوار اس ــت امی ــن رشک ای
ــرتس  ــود، در دس ــتفاده می ش ــز اس ــک مغ ــی تحری ــای تخصص ــرتس کلینیک ه ــود، در دس ــتفاده می ش ــز اس ــک مغ ــی تحری ــای تخصص کلینیک ه
عمــوم قــرار دهــد. همچنیــن در نظــر دارد درمانــی مقــرون  بــه رصفــه عمــوم قــرار دهــد. همچنیــن در نظــر دارد درمانــی مقــرون  بــه رصفــه 

ــش بکشــاند. ــه چال ــی را ب ــش بکشــاند.فراهــم کــرده و صنعــت داروی ــه چال ــی را ب فراهــم کــرده و صنعــت داروی
مزایای محصول:مزایای محصول:

ــای  ــری از مزای ــی و بهره گی ــان افرسدگ ــف درم ــای مختل ــق روش ه ــای  تلفی ــری از مزای ــی و بهره گی ــان افرسدگ ــف درم ــای مختل ــق روش ه  تلفی
هــر روشهــر روش

 قابل استفاده در منزل قابل استفاده در منزل
 فاقد عوارض جانبی داروها فاقد عوارض جانبی داروها

Tourette syndrome in Tourette syndrome in 
children: An updatechildren: An update
Kallol K Set et al. Curr Kallol K Set et al. Curr 
Probl Pediatr Adolesc Probl Pediatr Adolesc 
Health Care. Health Care. 20212021 Jul. Jul.
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حاجیــه خانــم متولــد حاجیــه خانــم متولــد ۱۳۲۵۱۳۲۵ بــود .زنــی کــه ماننــد همــه ی زنــان ســاملند موهــای ســپیدش  بــود .زنــی کــه ماننــد همــه ی زنــان ســاملند موهــای ســپیدش 
او را ملقــب بــه گیــس برفــی کــرده بــود .چیــن هــای صورتــش نشــان از گــذر عمــری او را ملقــب بــه گیــس برفــی کــرده بــود .چیــن هــای صورتــش نشــان از گــذر عمــری 
ــی  ــامت ب ــده حــوادث روزگار و نشــان زح ــز خمی ــش نی ــد کوتاه ــم دارد.ق ــر از تاط ــی پ ــامت ب ــده حــوادث روزگار و نشــان زح ــز خمی ــش نی ــد کوتاه ــر از تاطــم دارد.ق پ
ــا ســن ۷۰۷۰ ســالگی ســامل اســت  ســالگی ســامل اســت  ــزرگ اســت.گیس برفــی ت ــواده ای ب ــرای خان ــرش ب ــا ســن نظی ــزرگ اســت.گیس برفــی ت ــواده ای ب ــرای خان ــرش ب نظی
ــا کــرده اســت و نشــانی از بیــامری نیســت. امــا کــم  ــی ت ــه خوب ــا او ب ــا روزگار ب ــا کــرده اســت و نشــانی از بیــامری نیســت. امــا کــم .گوی ــی ت ــه خوب ــا او ب ــا روزگار ب .گوی
کــم روزگار مامــت هــای دوران ســاملندی را بــرای او فراهــم کــرده اســت.در ســال کــم روزگار مامــت هــای دوران ســاملندی را بــرای او فراهــم کــرده اســت.در ســال ۸۴۸۴  
ــوچ پرســتوها  ــا ک ــراه ب ــی اش هم ــان و خــان ســاالر زندگ ــراه همیشــگی،مرد مهرب ــوچ پرســتوها هم ــا ک ــراه ب ــی اش هم ــان و خــان ســاالر زندگ ــراه همیشــگی،مرد مهرب هم
ــه ابدیــت پیوســت. ــده ای رهــا ب ــار ســفر ابــدی را بســت و همچــون پرن ــار او ب ــه ابدیــت پیوســت.از کن ــده ای رهــا ب ــار ســفر ابــدی را بســت و همچــون پرن ــار او ب از کن

فــراغ همــراه و همســفر همیشــگی بــرای گیــس برفی ســنگین بــود و کــم کــم ناراحتــی فــراغ همــراه و همســفر همیشــگی بــرای گیــس برفی ســنگین بــود و کــم کــم ناراحتــی 
هــای درونــی، بیــامری هــای جســمی اش را نشــان دادند.کیســت هــای کمــری ،آن گلولــه هــای درونــی، بیــامری هــای جســمی اش را نشــان دادند.کیســت هــای کمــری ،آن گلولــه 
هــای کوچــک ســمی آمدنــد و حرکــت کــردن را برایــش ســخت کردنــد .بــا نگرانــی هــای هــای کوچــک ســمی آمدنــد و حرکــت کــردن را برایــش ســخت کردنــد .بــا نگرانــی هــای 
فــراوان گیــس برفــی بــه اتــاق عمــل رفــت و آفــت هــای جانــش را خــارج کردند.اوضــاع فــراوان گیــس برفــی بــه اتــاق عمــل رفــت و آفــت هــای جانــش را خــارج کردند.اوضــاع 
خــوب پیــش مــی رفــت تــا اینکــه یــک روز بــا فشــارخون بــاال بــه اورژانــس رســانیده خــوب پیــش مــی رفــت تــا اینکــه یــک روز بــا فشــارخون بــاال بــه اورژانــس رســانیده 
شــد.به صــورت اتفاقــی و بــرای بررســی علــت مشــکل ،ســی تــی اســکنی برایــش انجــام شــد.به صــورت اتفاقــی و بــرای بررســی علــت مشــکل ،ســی تــی اســکنی برایــش انجــام 
مــی دهند.امــا جــواب آن ماننــد متامــی قصــه هــای تلــخ و پــردرد نشــان از تومــور مغــزی مــی دهند.امــا جــواب آن ماننــد متامــی قصــه هــای تلــخ و پــردرد نشــان از تومــور مغــزی 
آن قــارچ هــای ســمی کشــنده مــی دهــد کــه ذهــن آرام گیــس برفــی را احاطــه کــرده آن قــارچ هــای ســمی کشــنده مــی دهــد کــه ذهــن آرام گیــس برفــی را احاطــه کــرده 
اند.درمــان بافاصلــه رشوع مــی شــود نگرانــی خانــواده بــه گیــس برفــی مــی فهامنــد اند.درمــان بافاصلــه رشوع مــی شــود نگرانــی خانــواده بــه گیــس برفــی مــی فهامنــد 
ــع مــی شــود دوســت دارد  ــراوان از موضــوع مطل ــا ارصار ف ــه جــدی اســت ب ــع مــی شــود دوســت دارد کــه قضی ــراوان از موضــوع مطل ــا ارصار ف ــه جــدی اســت ب کــه قضی
مخالفــت کنــد .مــی خواهــد پایــان عمــری االخــون واالخــون بیامرســتان نشــود .دو پــرس مخالفــت کنــد .مــی خواهــد پایــان عمــری االخــون واالخــون بیامرســتان نشــود .دو پــرس 
مجــرد دارد دوســت دارد پــول درمانــش را خــرج عروســی آن دو کنــد .امــا بــا ارصار بــه او مجــرد دارد دوســت دارد پــول درمانــش را خــرج عروســی آن دو کنــد .امــا بــا ارصار بــه او 
مــی گوینــد کــه حتــام بایــد درمــان شــود مگــر آرزویــش رخــت دامــادی گل پرسهایــش مــی گوینــد کــه حتــام بایــد درمــان شــود مگــر آرزویــش رخــت دامــادی گل پرسهایــش 
ــک  ــی کوچ ــران دای ــه نگ ــرت از هم ــی کند.بیش ــان را رشوع م ــد درم ــا تردی ــت ؟ ب ــک نیس ــی کوچ ــران دای ــه نگ ــرت از هم ــی کند.بیش ــان را رشوع م ــد درم ــا تردی ــت ؟ ب نیس
یاهــامن تــه تغــاری خانــواده اســت چــرا کــه پیونــد کلیــه انجــام داده و بــه مراقبــت نیــاز یاهــامن تــه تغــاری خانــواده اســت چــرا کــه پیونــد کلیــه انجــام داده و بــه مراقبــت نیــاز 
دارد.شــیمی درمانــی کــه رشوع شــد کــم کــم همــه بــا دیــدگان خــود ذره ذره آب شــدن دارد.شــیمی درمانــی کــه رشوع شــد کــم کــم همــه بــا دیــدگان خــود ذره ذره آب شــدن 
گیــس برفــی را دیدند.اوضــاع آنقــدر وخیــم شــد کــه گیــس برفــی قصــه گــو حافظــه اش گیــس برفــی را دیدند.اوضــاع آنقــدر وخیــم شــد کــه گیــس برفــی قصــه گــو حافظــه اش 
را از دســت داد.حــال اوضــاع بهــم ریختــه شــد .مانــدن در بیامرســتان او را بــه شــدت را از دســت داد.حــال اوضــاع بهــم ریختــه شــد .مانــدن در بیامرســتان او را بــه شــدت 

بــی قــرار مــی کنــد.بــی قــرار مــی کنــد.

ــا  ــا خانــواده مجبــور بــه ترخیــص و آوردنــش بــه کلبــه آرامــش همیشــگی و مامــن زندگــی مــی شــوند. ب ــه آرامــش همیشــگی و مامــن زندگــی مــی شــوند. ب خانــواده مجبــور بــه ترخیــص و آوردنــش بــه کلب
اینکــه افــراد خانــواده را بــه یــاد منــی آورد ولــی کنارشــان آرام اســت .شــب هــا راحــت تــر مــی خوابــد. اینکــه افــراد خانــواده را بــه یــاد منــی آورد ولــی کنارشــان آرام اســت .شــب هــا راحــت تــر مــی خوابــد. 
گاهــا احــوال تــه تغــاری را مــی پرســد و او را بخاطــر مــی آورد .گاه از خاطــرات پــدر بــزرگ مــی گویــد، گاهــا احــوال تــه تغــاری را مــی پرســد و او را بخاطــر مــی آورد .گاه از خاطــرات پــدر بــزرگ مــی گویــد، 
مــی خنــدد و در انتهــای خنــده هایــش اشــک مــی ریزد.بــا اینکــه فرامــوش کــرده امــا مــی خواهــد همــه مــی خنــدد و در انتهــای خنــده هایــش اشــک مــی ریزد.بــا اینکــه فرامــوش کــرده امــا مــی خواهــد همــه 
کنــارش باشــند. ســفره غــذا را در کنــار رخــت خــواب او پهــن کنند.قــارچ هــای ســمی گویــا قــوی تــر از کنــارش باشــند. ســفره غــذا را در کنــار رخــت خــواب او پهــن کنند.قــارچ هــای ســمی گویــا قــوی تــر از 
ــا  ــا شــیرزن قصــه مــا هســتند .کــم کــم نــای راه رفــن را هــم از او گرفتنــد. گل هــای حســن یوســف گوی شــیرزن قصــه مــا هســتند .کــم کــم نــای راه رفــن را هــم از او گرفتنــد. گل هــای حســن یوســف گوی
دیگــر آبپاشــیدن گیــس برفــی را بــه خــود نخواهنــد دیــد.او دیگــر رفیــق همیشــگی رخــت خــواب شــده دیگــر آبپاشــیدن گیــس برفــی را بــه خــود نخواهنــد دیــد.او دیگــر رفیــق همیشــگی رخــت خــواب شــده 
ــس  ــه تغــاری پرســیدن هــم خــربی نیســت.دردهای شــبانه بیشــرت شــده اند.ســیامی گی ــس اســت.دیگر از ت ــه تغــاری پرســیدن هــم خــربی نیســت.دردهای شــبانه بیشــرت شــده اند.ســیامی گی اســت.دیگر از ت
برفــی تغییــر کــرده از آن مخمــل هــای ســفید چیــزی منانــده .دیگــر از خاطــرات خــوش چــراغ نفتــی و نــان برفــی تغییــر کــرده از آن مخمــل هــای ســفید چیــزی منانــده .دیگــر از خاطــرات خــوش چــراغ نفتــی و نــان 
وعدســی و چپــق پدربــزرگ خــربی نیست.ســکوت ،نــگاه هــای معنــادار ،نالــه هــای ناشــی از درد،تهــوع وعدســی و چپــق پدربــزرگ خــربی نیست.ســکوت ،نــگاه هــای معنــادار ،نالــه هــای ناشــی از درد،تهــوع 
هــای گاه و بــی گاه تنهــا چیزهایــی اســت کــه در گیــس برفــی در یــاد مانــده اســت.صدای مخملــی اش هــای گاه و بــی گاه تنهــا چیزهایــی اســت کــه در گیــس برفــی در یــاد مانــده اســت.صدای مخملــی اش 
دیگــر بــه گــوش منــی رســد ،از خــوردن هــم خــربی نیســت،اما در زمــان تعویــض لبــاس هایش یــا .....بســیار دیگــر بــه گــوش منــی رســد ،از خــوردن هــم خــربی نیســت،اما در زمــان تعویــض لبــاس هایش یــا .....بســیار 
معــذب اســت نگاهــش پــر از اشــک مــی شــود. کدبانــوی متیــز و مرتــب مــا از ایــن رشایــط دلگیــر اســت معــذب اســت نگاهــش پــر از اشــک مــی شــود. کدبانــوی متیــز و مرتــب مــا از ایــن رشایــط دلگیــر اســت 
.شــب هــا نفــس هایــش کــم و زیــاد مــی شــود یکــی مــی آیــد و گویــی بعــدی منــی آیــد .....از تنهایــی .شــب هــا نفــس هایــش کــم و زیــاد مــی شــود یکــی مــی آیــد و گویــی بعــدی منــی آیــد .....از تنهایــی 
تــرس دارد .....مــی خواهــد حتــام کســی در زمــان خــواب دســت هــای کوچــک و نحیــف و لرزانــش را تــرس دارد .....مــی خواهــد حتــام کســی در زمــان خــواب دســت هــای کوچــک و نحیــف و لرزانــش را 
ــی  ــوی همگ ــختی از گل ــه س ــام ب ــتند ...ش ــع هس ــواده جم ــود.همه ی خان ــا نش ــه ای ره ــرد و لحظ ــی بگی ــوی همگ ــختی از گل ــه س ــام ب ــتند ...ش ــع هس ــواده جم ــود.همه ی خان ــا نش ــه ای ره ــرد و لحظ بگی
پاییــن مــی رود...... امــروز یکــی از جلســات ســخت مبــارزه بــا قــارچ هــای  ســمی آن توپــک هــای بــی پاییــن مــی رود...... امــروز یکــی از جلســات ســخت مبــارزه بــا قــارچ هــای  ســمی آن توپــک هــای بــی 
رحــم مغــزی بــوده اســت،بعد از جلســه شــیمی درمانــی اوضــاع جســمی وخیــم اســت امــا گیــس برفــی رحــم مغــزی بــوده اســت،بعد از جلســه شــیمی درمانــی اوضــاع جســمی وخیــم اســت امــا گیــس برفــی 
عجیــب آرام اســت.برف آرام آرام مــی بــارد .....بــه قــول گذشــته هــای گیــس برفــی آســامن امشــب پنبــه عجیــب آرام اســت.برف آرام آرام مــی بــارد .....بــه قــول گذشــته هــای گیــس برفــی آســامن امشــب پنبــه 
ریــز اســت......لبخندهایش امشــب زیــاد شــده و گاه و بــی گاه لبخنــد مــی زنــد ......دســت تــه تغــاری ریــز اســت......لبخندهایش امشــب زیــاد شــده و گاه و بــی گاه لبخنــد مــی زنــد ......دســت تــه تغــاری 
در دســتان گیــس برفــی اســت.....همه را عمیــق نــگاه مــی کند...گویــا مــی خواهــد تصویــر همــه را بــرای در دســتان گیــس برفــی اســت.....همه را عمیــق نــگاه مــی کند...گویــا مــی خواهــد تصویــر همــه را بــرای 
همیشــه  در ذهــن ثبــت کند.....نفــس هایــش امشــب خیلــی بهــرت اســت و گویــی ریــه هــا دارنــد آخریــن همیشــه  در ذهــن ثبــت کند.....نفــس هایــش امشــب خیلــی بهــرت اســت و گویــی ریــه هــا دارنــد آخریــن 
ماموریــت خــود را بــه بهرتیــن شــکل انجــام مــی دهند......مــادر دســت و کتفــش را بــه عــادت هرشــب ماموریــت خــود را بــه بهرتیــن شــکل انجــام مــی دهند......مــادر دســت و کتفــش را بــه عــادت هرشــب 
ماســاژ مــی دهــد و گیــس برفــی بــا لبخنــد و بســن چشــم هایــش لــذت و آرامشــش را نشــان مــی دهــد...ماســاژ مــی دهــد و گیــس برفــی بــا لبخنــد و بســن چشــم هایــش لــذت و آرامشــش را نشــان مــی دهــد...

ــه خــورده و آن را از خــود جــدا منــی کند......امشــب از  ــه دســتانش بخی ــی ب ــش گوی ــی زیبای ــه خــورده و آن را از خــود جــدا منــی کند......امشــب از تســبیح آب ــه دســتانش بخی ــی ب ــی زیبایــش گوی تســبیح آب
تزریــق مســکن و نالــه هــم خــربی نیســت....همه چیــز آرام اســت.همه چیــز خــوب اســت تاســحرگاه تزریــق مســکن و نالــه هــم خــربی نیســت....همه چیــز آرام اســت.همه چیــز خــوب اســت تاســحرگاه ۱۴۱۴  
دی ،تــه تغــاری بــا صــدای اذان بیــدار مــی شــود و متوجــه مــی شــود دســت گیــس برفــی از دســتانش دی ،تــه تغــاری بــا صــدای اذان بیــدار مــی شــود و متوجــه مــی شــود دســت گیــس برفــی از دســتانش 
جــدا شده،دســتش را مــی گیــرد امــا دیگــر از آن گرمــای کودکــی تــا االن خــربی نیســت......گیس برفــی بــا جــدا شده،دســتش را مــی گیــرد امــا دیگــر از آن گرمــای کودکــی تــا االن خــربی نیســت......گیس برفــی بــا 
ســختی هــا و نگرانــی هــای فــراوان توپــک هــای ســمی را بــا خــود بــرد و بــه دیــدار خــان ســاالرش بــه ســختی هــا و نگرانــی هــای فــراوان توپــک هــای ســمی را بــا خــود بــرد و بــه دیــدار خــان ســاالرش بــه 

ابدیــت کــوچ کــرد.........ابدیــت کــوچ کــرد.........
پایان.پایان.
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ــه  ــد ب ــه من ــجویان عاق ــو « از دانش ــش ن ــه دان ــه » کاف ــه گاهنام ــد ب ــه من ــجویان عاق ــو « از دانش ــش ن ــه دان ــه » کاف گاهنام
فعالیــت در نریــات ، جهــت همــکاری در نریــه دعــوت بــه فعالیــت در نریــات ، جهــت همــکاری در نریــه دعــوت بــه 

عمــل مــی آورد .عمــل مــی آورد .
همچنیــن اعضــای ایــن گاهنامــه ،گواهــی همــکاری معتــرب همچنیــن اعضــای ایــن گاهنامــه ،گواهــی همــکاری معتــرب 

دریافــت مــی کننــد.دریافــت مــی کننــد.
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فراخوان نریهفراخوان نریه

چالشچالش

بــر اســاس لینــک زیــر بــه ایــن بــر اســاس لینــک زیــر بــه ایــن 33 ســوال پاســخ دهیــد و از مــا بــه  ســوال پاســخ دهیــد و از مــا بــه 
قیــد قرعــه جایــزه نقــدی دریافــت کنیــدقیــد قرعــه جایــزه نقــدی دریافــت کنیــد

محل سمع؟محل سمع؟
وضعیت سمع؟وضعیت سمع؟

نوع اختال؟نوع اختال؟
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