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سالم خدمت همه شما دانشجوهای عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه. طبق روال کلی مون امروز قراره درمورد مراقبت ها 
و مدیریت بیهوشی در اعمال جراحی سزارین صحبت کنیم. مهم ترین چیزی که ما باید در مورد افرادی که کاندیدای این 
اعمال جراحی هستن یعنی خانم های باردار بدونیم تغییرات فیزیولوژیکی هست که حین بارداری اتفاق می افته، این تغییرات 
در سطوح مختلفه و مدیریت بیهوشی این افراد رو خاص و در مواردی هم مشکل می کنه. پس اول این تغییرات و علل و 
عوارضش رو سعی می کنیم خیلی مختصر مرور کنیم و بعدش هم می ریم تا ببینیم روتین مراقبت از این افراد به چه صورته. 

امیدوارم که این مطالب به دردتون بخوره��.
تغییرات فیزیولوژیک حین بارداری

این تغییرات به صورت عمده به سه علت اتفاق میفتن، اولین عامل تغییرات هورمونیه که از جفت ترشح می شن و خود 
این هورمون ها باعث تغییرات زیادی خصوصا در ماه های اول بارداری می شن، دومین عامل باال رفتن متابولیسم و افزایش 
نیازهای متابولیکه که  برای رشد کافی جنین الزمه و سومین عامل هم بزرگ شدن رحم برای جایگیری مناسب جنین 
که به صورت مکانیکال اثرات خودش رو بر روی سیستم های بدن می ذاره و باعث جابه جایی احشای شکمی و فشار بر روی 
اون ها میشه. این ها تغییرات اولیه ای هستن که خودشون باعث یکسری تغییرات ثانویه ی وسیع بر روی سایر ارگان های بدن 

می شن که برای مدیریت بیهوشی ایمن باید از اون ها مطلع باشیم.

سیستم تنفسی:
کلی  علت  چند  تنفسی  تغییرات   
افزایش  به  متعاقب  اینکه  یکی  دارند، 
برون ده قلبی بیمار عروق سر و گردن 
هم پرخون شده و باعث ایجاد ادم راه 
مهم  نکته  که  می شه  فوقانی  هوایی 
عمومی  بیهوشی  قراره  که  مادرانی  در 
لوله  از  باید  ما  که  اینه  کنن  دریافت 
نرمال  حد  از  تر  کوچک  سایز  تراشه 
برای این ها استفاده کنیم عالوه بر اون 
اضافه وزن و گردن کوتاه و سینه بزرگ 
ماسک گیری  سر  به  دادن  پوزیشن 
ما  برای  رو  الرنگوسکوپی  حتی  و 
علت  به  هم  طرفی  از  می کنه،  مشکل 
احشا  به  شده  بزرگ  رحم  که  فشاری 
باعث  می کنه  وارد  دیافراگم  و  شکمی 
می شه FRC بیماران به میزان ٪۲۰ 
قسمت های  چون  و  کنه  پیدا  کاهش 
تحتانی ریه روی هم می خوابن، حالت 
آتلکتازی پیدا می کنن و این نواحی در 
نهایت   در  که  نمی کنن  شرکت  تهویه 
باعث افزایش تهویه دقیقه ای می شه و 

هوشبرهای استنشاقی رو یک انتخاب

مناسب برای بیهوشی این افراد می کنن 
با  مادر  تغییرات  این  درنتیجه  چون 
استفاده از هوشبرهای استنشاقی  هم 
گاز  قطع  با  هم  و  میره  هوش  از  زود 
زود به هوش میاد. از طرفی این کاهش 
اکسیژن  ذخیره  کاهش  با    FRC
رو  بیمار  که  هست  همراه  آلوئولی 
درخطر هایپوکسی قرار میده پس باید 
در این افراد زمان الرنگوسکوپی رو به 

حداقل کاهش بدیم.
نکات کلی بیهوشی و مصرف داروها

اندورفین ها به علت تغییرات هورمونی 
افزایش پیدا می کنن و  بارداری  دوران 
حساسیت مغز باالتره و میزان نیاز مغز 
 ٪4۰_۲5 بین  داروها  از  استفاده  به 
کاهش پیدا می کنه. از طرفی هم میزان 
آلبومین  جمله  از  بدن  پروتئین های 
دوز  و  غلظت  باید  پس  شده  کمتر 
داروهایی که به آلبومین متصل می شن 
و..( پروپوفول  مثل  اسیدی  )داروهای 
رو به این خاطر که سطح آزادشون در 
خون باال میره،کاهش بدیم. از تغییراتی 

که در سطح آنزیمی داریم اینه که

سیستم قلبی_عروقی:
میزان  و    ٪45 حدودا  پالسما  حجم 
افزایش   ٪۲۰ خون  اریتروسیت های 
پیدا می کند که افزایش بیشتر پالسما 
از  باعث آنمی نسبی در مادر می شود. 
طرفی این افزایش حجم باعث افزایش 
مقاومت عروق  و کاهش  قلبی  برون ده 
تغییرات  این  اهمیت  می شه.  محیطی 
تغذیه  و  خونرسانی  بارداری،  حین 
حین  هم  طرفی  از  و  جنینه  کافی 
بیمار  زایمان  نوع  به  )بسته  زایمانه 
از دست  لیتر خون  تا یک  نیم  حدودا 
میده( که علی رغم کاهش یکباره حجم 
تغییرات وسیع  بیمارمون دچار  عروق، 
نکته مهم  البته  همودینامیک نمی شه. 
مراقبتی  در این بیماران اینه که مادر 
بیشترین برون ده قلبی رو بعد از خروج 
جنین حس می کنه چون حجم داخل 
عروقی یکباره افزایش پیدا می کنه اگر 
مادری مشکل قلبی یا دریچه ای داشته 
از  بعد  دقیق  مانیتورینگ  باید  باشه 
زایمان رو براش انجام بدیم تا بیمار به 

سمت نارسایی قلبی پیش نره.
رحم  چون  که  اینه  دیگه  مهم  نکته 
وضعیت  در  خصوصا  شده  بزرگ 
سوپاین روی ورید اجوف تحتانی فشار 
بازگشت  می شه  باعث  و  می کنه  وارد 
یا  پاراورتبرال  عروق  سمت  به  وریدی 
که  بره  مهره ها  اطراف  عروق  همون 
باعث پرخونی غیر طبیعی این عروق و 
افت فشار بیمار می شه، ما می دونیم که 
امروزه روش ارجح برای مدیریت زنان 
باردار حین سزارین بی حسی اسپایناله 
باید  پس  می گیم(  درموردش  )جلوتر 
که  داره  امکان  چون  باشیم  مواظب 
حین انجام اسپاینال این عروق پرخون 
هماتوم  دچار  مریضمون  و   بشه  پاره 
باعث  فشار  افت  هم  طرفی  از  بشه،  
سرگیجه  و  استفراغ  و  تهوع  و  تعریق 
می شه و همین افت فشار می تونه روی 
خونرسانی به جنین هم اثر بزاره، پس 
نباید خیلی در وضعیت سوپاین  بیمار 
اینکه بیمار رو کمی به سمت  یا  باشه 
چپ منحرف کنیم تا این فشار از روی 
اختالل  از  و  بشه  برداشته  اجوف  ورید 

خونرسانی جلوگیری بشه.

نویسنده: زهرا رحمتی

دانشجوی ترم 6 هوشبری

نکات بی حسی و مراقبت های بالینی در اعمال سزارین

از تیغ تیز جراحی تا شروع زندگی
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و  باشه  کرده  پیدا  کاهش  ممکنه  استراز  کولین  فعالیت 
اثرشون  خاتمه  و  متابولیسم  که  ساکس  مثل  داروهایی 
پیدا  افزایش  کمی  اثرشون  طول  آنزیمه  این  به  وابسته 
می کنه. در زنان باردار برای جلوگیری از خونریزی زیاد 
حین زایمان سطح فاکتورهای انعقادی خونشون باال رفته 
که ریسک ترمبوآمبولی رو در این افراد بیشتر می کنه که 
باید حتما حواس مون بهش باشه. از طرفی تمامی تغییرات 
ترشح  افزایش  با  بارداری  مکانیکال  و  هورمونی  ازجمله 
اسید معده، فشار به معده و تغییر زاویه گاسترو ازوفاژیال 
سرعت  کاهش  باعث  معده،  اسیدیته  و  فشار  افزایش  و 
این  در  را  آسپیراسیون  ریسک  و  میشه  معده  تخلیه ی 

افراد افزایش میده.
 روش بیهوشی 

و  عمومی  بیهوشی  روش  ما سه  بیهوشی   روش  نظر  از 
بی حسی های نوروآگزیال شامل اسپاینال و اپی دورال رو 
است  اسپاینال  انتخابی  روش  موارد   ٪99 در  که  داریم 
)مگر در مواقعی که کنتراندیکاسیون داشته باشیم( چون 
هم از نظر تکنیک راحت تره و هم شلی و بی دردی خوبی 
می ده و حجم داروی کمتری استفاده می کنیم  که خطر 
مسمومیت کمتر بوده و دارو هم کمتر به جنین می رسه. 
هوشیار  بیمار  که  اینه  هم  دیگش  مزیت های  جمله  از 
 L1 مهره  سطح  در  بزرگسال  افراد  در  نخاع  بیداره.  و 
اسپاینال رو جهت جلوگیری  تموم میشه و ما بی حسی 
انجام  این سطح  از  پایین تر  نخاع  به  ناخواسته  از آسیب 
می دیم معموال از بوپی واکائین یا همون مارکائین باحجم 
۲_۳ سی سی برای بیمار استفاده می شه که جهت  شلی 
و بی حسی کافی برای اعمال سزارین باید بیمار تا درماتوم 
ویژه  نخاعی  عصب  یک  توسط  که  پوست  از  )نواحی 
بی حس  نیپل ها  سطح  تا  یعنی   T4 میشن(  عصب دهی 
اعصاب  بلوک  باعث  بی حسی  سطح  همین  که  باشه 
سمپاتیک این نواحی هم می شه که متعاقب به این بلوک 
بیمار ما دچار هایپوتنشن و تغییرات همودینامیک می شه 
قلبی و فشارخون  باال برنده ریت  باید داروهای  که حتما 
دم دست باشه از جمله این داروها می تونیم به آتروپین 
اشاره کنیم که ضربان قلب رو  آنتی کولینرژیکه  که یک 
۰.5mg/ml که حتما  باال می بره به صورت آمپول های 
باید با دوز کافی به مریض آتروپین بدیم چون توی دوزای 
بعدی  داروی  معکوس می شه.  برادی کاردی  باعث  پایین 
فنیل افرینه که فقط روی گیرنده های آلفا اثر می کنه یک 
داروی  می بره.  باال  رو  خون  فشار  که  وازوکانستریکتوره 
دیگه که اهمیت بالینی برای ما داره  افدرین که هم روی 
گیرنده آلفا و هم بتا اثر می کنه و ضربان قلب و فشار رو 

به طور همزمان باال می بره.
عارضه بعدی که به علت اسپاینال اتفاق میوفته و خیلی 
از بیمارا از اون شکایت دارن سردرد که به خاطر پانکچر

بعد از چک دستگاه و آماده سازی کامل وسایل برای انجام 
بیهوشی عمومی درصورت نیاز، وسایل بی حسی اسپاینال 
شامل ست اسپاینال، سوزن اسپاینال، دستکش، بتادین، 
آماده  را  مارکائین  آمپول  و  اسپاینال  سوزن  سرنگ، 

می کنیم.
 داروهایی که حتما باید دم دست باشه شامل آتروپین، 
آماده  رو  توسین(  )اکسی  سنتو  و  فنیل افرین  و  افدرین 
می کنیم. افدرین و فنیل افرین نیاز به رقیق سازی دارند 
که آمپول افدرین رو به پنج می رسونیم، فنیل افرین رو 
ابتدا به ده می رسونیم و بعد یک سی سی از اون رو باز به 
ده می رسونیم تا هر سی سی حاوی 1۰ ماکرو دارو باشه. 
مگر  میشه  ست  رینگر  سرم  مادر  هیدراتاسیون  جهت 
درمواردی که کنتراندیکاسیون داشته باشیم، آنتی بیوتیک 
پروفیالکسی هم ۲گرم سفازولین رقیق کرده و به صورت 

انفوزیون برای مریض می زاریم. 
ممکن  بیمار  که  گفتیم  اسپاینال  بی حسی  انجام  از  بعد 
است افت شدید فشار و ریت رو به خاطر بلوک سمپاتیک 
تجربه کنه پس باید مریض. رو به دقت مانیتور کنیم و 
تا زمان خروج بچه حتما نبض بیمار به طور مداوم چک 
بشه. بعد از خارج کردن بچه باید به بیمار سنتو بدهیم 
تا رحم جمع بشه و خون باقی مونده خارج بشه، بعد از 
تزریق سنتو ممکنه که ما باز افت فشار داشته باشیم پس 

باید خیلی حواسمون به مانیتور بیمار باشه.
اینکه  اول  بدیم  انجام  نوزاد  برای  باید  که  مراقبت هایی 
بعد از ورود مادر حتما وارمر رو روشن می کنیم، وسایل 
در  حتما  پوآر  و  ساکشن  و  درمانی)مپلسون(  اکسیژن 
دسترس باشن  برای خروج مایع آمنیوتیک  و تحریک 
رو ساکشن  بینی  بعد  و  دهان  پوآر  با  اول  نوزاد  تنفسی 
می کنیم ،در مواردی که خون یا مدفوع در این مایع بوده 
و نوزاد دچار دیسترس تنفسی است و یا در مواردی که 
نیاز است از نالتون استفاده کنیم باید خیلی سریع این 
کار را انجام دهیم چون باعث تحریک عصب واگ و افت 

ریت نوزاد میشه که خیلی خطر ناکه.
بعد از عمل

در مرحله بعد از عمل و انتقال مادر و نوزاد به ریکاوری، 
حتما مادر رو از نظر خونریزی رحمی بررسی می کنیم و 
ماساژ رحمی رو برای خروج خون های باقی مانده از رحم 
انجام می دیم، مادر در این مرحله هم نیاز به مانیتورینگ 
اختالالت  بروز  احتمال  هم  هنوز  چون  داره،  دقیق 
پیش  بیمار  به  باید  داره.  وجود  و...  لرز  و  همودینامیک 
آن  درمان  و  پیشگیری  راه های  و  درمورد سردرد  آگهی 

رو بدیم.

شدن دوراعه که با محدود کردن حرکات، استراحت و مصرف 
NSAID قابل  کنترل و  مواد حاوی کافئین  و مسکن های 

درمانه.
از نکات دیگه که خیلی مهمه چون حجم وسیعی از شکم باز 
برای  پروفیالکسی  صورت   به  آنتی بیوتیک  باید  حتما  می شه 
مریض مصرف بشه پس حتما باید سابقه ی حساسیت مریضو 
کامل!!(.  و  دقیق  شرح حال گیری  باشیم)اهمیت  کرده  بررسی 

نسبت  کردیم  پیدا  جامع  و  کامل  دید  یک  که  حاال  خب 
به این بیمارا بریم سراغ وظایفمون در بالین این 

بیمارا.

که  افرادی  توی شرح حال گیری  اهمیت  حائز  نکات  از  باشه. 
کیس سزارین اند ما باید تعداد زایمان های قبلی و مرده زایی 
دریافت خون  سابقه ی  قبلی،  بیهوشی  و  بی حسی  عوارض  و 
و  بپرسیم.  رو  بیمار    Npotime و  اون  از  ناشی  و عوارض 
همونطور ک گفتیم ریسک آسپیراسیون در این افراد بیشتره 
از  روتین  صورت  به  پس  کندتر  معده  تخلیه ی  سرعت  و 
متوکلوپرامید که افرایش دهنده سرعت تخلیه ی معده است 
استفاده می شه، درافراد خیلی چاق که BMI باال دارند و خطر 
آسپیراسیون باز هم باالتره از H۲ بالکرها هم استفاده 
درصورت  و  بشه  کمتر  اسیدیته  تا  می کنیم 
هم  ریوی مون  عوارض  آسپراسیون 

کمتر باشه.

پیش 
از عمل 

همونطور که توی شماره 
حال  شرح  یه  گفتیم  هم  قبلی 

سواد  سطح  به  توجه  با  جامع  و  کامل 
و...  مصرفیش  دارو های  و  ازبیماری ها  بیمارمون 

می گیریم)اهمیت و آیتماشو توی شماره قبلی گفتیم اگه 
نخوندی بدو سریع بخون و بیا(

درسته که گفتیم توی 99٪ درصد مواقع از بی حسی اسپاینال 
همه  توی  و  همیشه  که  باشه  یادتون  ولی  می کنیم  استفاده 
بیماران ما باید ارزیابی دقیق راه هوایی برای بیهوشی عمومی 
رو انجام بدیم و همه ی وسایل  برای انجام آن هم دم دستمون

نکات  از 
دیگه که خیلی مهمه 
شکم  از  وسیعی  سطح  چون 
به  بیوتیک  آنتی  باید  حتما  میشه  باز 
بشه  مصرف  مریض  برای  پروفیالکسی  صورت 
پس حتما باید سابقه ی حساسیت مریضو بررسی کرده 

باشیم)اهمیت شرح حال گیری دقیق و کامل!!(.
حین عمل

مراقبت هایی که توی اتاق عمل انجام می شه  به طور کلی به 
دو دسته مراقبت از هم مادر و هم جنینه.
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copd یا انسداد مزمن ریوی از جمله 
را  هوایی  راه  که  است  بیماری هایی 
این  می کند.  دشوار  را  تنفس  و  بسته 
علت  شایع ترین  پیش رونده  بیماری 
ریوی  اختالالت  از  ناشی  میر  و  مرگ 
است و اولین عالئم این بیماری گاهی 
را  آن  فرد  که  است  خفیف  قدری  به 
می دهد.  نسبت  سن«  »کهولت  به 
شدن  بدتر  با  معمول  بطور  مبتالیان 
آمفیزم  یا  برونشیت  بیماری،  و  عالئم 
و یا هر دو را تجربه می کنند و میزان 
هر یک از این شرایط در افراد مختلف 
آرامی  به  آمفیزم  است.  متفاوت 
از  را  بیمار  ریه های  هوای  کیسه های 
بین می برد، این امر باعث اختالل در 
جریان هوای خارج می شود. برونشیت 
لوله های  باریک شدن  و  التهاب  باعث 
باعث جمع شدن  برونش می شود که 
دیگری  بیماری  آسم  می شود.  مخاط 
مجاری  شدن  باریک  باعث  که  است 
مواقع  بعضی  در  و  می شود  تنفسی 
اما  می کند،  دشوار  را  کشیدن  نفس 
آسم در تعریف COPD وجود ندارد. 
باعث  الوئول ها  در  هوایی  راه  انسداد 
کاهش  یا  آن ها  کامل  شدن  بسته 
می شود؛  ظرفیت شان  در  چشمگیر 
بیمار  تنفسی  جاری  حجم  نتیجه  در 
باعث  تغییرات  این  و  یافته  کاهش 
روزمره،  فعالیت های  در  نفس  تنگی 
قفسه سینه،  درد  سینه،  خس خس 
زیادی،  مخاط  تولید  و  مداوم  سرفه 
یا  سرماخوردگی  خستگی،  احساس 
ریوی  مزمن  انسداد  می شود.  آنفلوانزا 
پیاده روی،  مثل  فعالیت هایی  شدید، 
حتی  یا  منزل  تمیزکردن  آشپزی، 

4۰ سال سن و سابقه سیگار کشیدن 
دارند. در صورت ابتال به آسم و سیگار، 
خطر ابتال به بیماری COPD حتی 

بیشتر است.

کمبود آلفا-1-آنتی تریپسین در حدود 
 COPD به  مبتال  افراد  از  درصد   1
نوعی  از  بیماری  و  می دهد  رخ 
که  می شود  ناشی  ژنتیکی  اختالل 
آلفا-1-آنتی تریپسین  پروتئین  میزان 
آلفا- واقع،  در  می دهد.  کاهش  را 

در   )AAT( یا  1-آنتی تریپسین 
به  کمک  برای  و  می شود  تولید  کبد 
خون  جریان  به  ریه ها  از  محافظت 
آلفا-1- کاستی  می شود.  ترشح 

آنتی تریپسین بر کبد و همچنین ریه 
نه  تاثیر می گذارد. آسیب دیدگی کبد 
طوالنی  سابقه  با  بزرگساالن  در  فقط 
سیگار، بلکه در نوزادان و کودکان نیز 
رخ می دهد. برای بزرگساالن مبتال به 
آلفا-1- کمبود  به  مربوط   COPD
مشابه  درمانی  شیوه  آنتی تریپسین، 
انواع  به  همان کسانی است که مبتال 
بعضی  هستند.   COPD شایع تر 
بیماران با جبران مقدار از دست رفته 
و  می شوند  درمان   AAT پروتئین 
جلوگیری  ریه ها  به  بیشتر  آسیب  از 

می گردد.

آزمایش  هیچ   :copd تشخیص 
ندارد.  وجود   COPD برای  واحدی 
عالئم،  براساس  بیماری  تشخیص 
آزمایش  نتایج  و  فیزیکی  معاینه 

تشخیصی صورت می گیرد.

پزشک درموارد مشاهده عالئم مشابه 

به  را  خود  ابتدا  تنفسی  اختالالت 
با  و  می دهند  نشان  بازدم  هنگام 
پیشرفت بیماری دم به هنگام دم نیز 
حتی  و  می کند  تجربه  را  مشکالتی 
دچار  استراحت  حین  است  ممکن 

تنگی نفس شوند.

چه چیزی باعث copd می شود؟ 
توتون  دود  بیماری  علت  اصلی ترین 
است به عبارتی دیگر افراد سیگاری در 
صدر مستعدترین اقشار مردم از جهت 
هستند.  ریوی  مزمن  انسداد  به  ابتال  
باعث  می توانند  نیز  مختلفی  عوامل 
از جمله  COPD شوند،  بدتر شدن 
محیط های  معرض  در  گرفتن  قرار 
مثال،  به عنوان  وراثت.  و عامل  آلوده 
در محل  غبار  در معرض  قرار گرفتن 
هوای  آلودگی  و  شیمیایی  مواد  کار، 
داخل یا خارج از منزل )از جمله دود 
توده(  زیست  سوخت های  یا  چوب 
وخیم  را  بیماری  شرایط  می توانند 
کنند. فشار خون باال، مشکالت قلبی، 
الریه،  ذات  مثل  تنفسی  عفونت های 
از جمله  آنتی تریپسین  سرطان ریه و 
هیچ  افراد  برخی  تاثیرگذارند.  عوامل 
برخوردی با ریسک فاکتورها را ندارند 
 COPD بیماری  به  همچنان  و 
مبتال می شوند. در بین افراد سیگاری 
طوالنی مدت، ۲۰ تا ۳۰ درصد آن ها 
به COPD مبتال می شوند. بسیاری 
دیگر به بیماری ریه مبتال می شوند یا 
عملکرد ریه آنها کاهش یافته است. تا 
به امروز علت عدم ابتالی برخی افراد 
سیگاری به copd کشف نشده است. 

بیشتر افراد مبتال به COPD حداقل

تست های  از  ریوی  مزمن  انسداد 
اسپیرومتری، رادیوگرافی قفسه سینه، 
آنالیز گاز خون شریانی و سی تی اسکن 
استفاده  خود  اطالعات  تکمیل  برای 

می کند.

عالمتی  بصورت  بیماری  این  درمان 
است و بهبودی کامل میسر نمی باشد. 
افراد  در  درمانی  اقدام  حیاتی ترین 
مبتال قطع سیگار و هرگونه دخانیات 
است. با توجه به این نکته که صدمات 
غیرقابل   copd از  حاصل  ریوی 
زودهنگام  قطع  و  تشخیص  درمانند 
سیگار بسیار حائز اهمیت است. برای 
داروهایی  از  می توان  عالئم  بهبود 
استروئیدهای  برونکودیالتورها،  چون 
خوراکی و استنشاقی، مهارکننده های 
ژنریک  نام  )با  استراز4  فسفودی 
استفاده  تئوفیلین  و  روفلومیالست( 
از  برخی  برای  جراحی  درمان  کرد. 
بیماران با آمفیزم که با درمان دارویی 
است  کننده  کمک  نمی یابند،  بهبود 
به  جراحی  این  افراد  از  برخی  در  و 
افزایش طول  و  بهبود کیفیت زندگی 
پیوند ریه  عمر کمک می کند همانند 
دیواره های  تخریب  )با  بولکتومی  و 
بزرگ  فضاهای  هوایی  کیسه های 
می گیرند.  شکل  بوال  اسم  به  هوایی 
این فضاها می توانند تنفس را دشوارتر 
فضاها  این  جراحی  این  در  کنند، 

برداشته می شوند.(

 copd در نهایت باید بدانیم که ابتال به
انتهای زندگی نیست و با رعایت برخی 
نکات می توان بیماری را کنترل کرد و 

به زندگی عادی بازگشت.

نویسنده: آتنا رضاپور

دانشجوی ترم 6 هوشبری

COPD قاتل خاموش سیگاری ها

انسداد مزمن ریوی، بیماری بدون درمان
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 داروهای ضد افسردگی 3 حلقه ای

حلقه ای سه  افسردگی  ضد   داروهای 
 همانگونه که از اسمش پیداست، گروه
به بار  اولین  برای  که  هستند   دارویی 
افسردگی اختالل  برای   منظور درمانی 
از دسته  این  گشتند.  مطرح   عمده 
)االویل(، آمی تریپتیلین  شامل   داروها 
)سیلنور(، دوکسپین   آموکساپین، 
)پاملور(، نورتریپتیلین   دسیپرامین، 
 پروتریپتیلین، ایمی پرامین )توفرانیل(
کلومیپرامین می باشد.  تریمیپرامین   و 
فکری- وسواس  اختالل  درمان  جهت 
 عملی در سنین ده سال به باال می تواند
داروهای گیرد.  قرار  استفاده   مورد 
نظر از  حلقه ای  سه  افسردگی   ضد 
اثر اساسی،  افسردگی  اختالل   درمان 
 نامشخصی را با مهارکننده های انتخابی
برجای سروتونین   مجدد   جذب 
فعالیت دلیل  به   می گذارند؛ هرچندکه 
پایین تر آستانه ی  و  کولینرژیکی   آنتی 
قابل جانبی  اثرات  اووردوز،   برای 
 توجهی ایجاد می کند؛ به همین دالیل
 نیز به طور معمول به عنوان خط اول
مورد ماژور  افسردگی  اختالل   درمان 
 استفاده واقع نمی شوند. همچنین گاهاً
از میگرن  این داروها جهت پیشگیری 
 )به ویژه، دوکسپین و آمی تریپتیلین(،
به مزمن،  درد  و  اضطراب  خوابی،   بی 
 ویژه شرایط درد نوروپاتیک؛ مانند درد
 میوفاشیال، نوروپاتی دیابتی و نورالژی

پس از حاملگی مورد استفاده قرار

سازمان تأیید  مورد  گرچه   می گیرند؛ 
این نمی باشد.  آمریکا  داروی  و   غذا 
 داروها به خصوص زیر گروه های آمین
 سوم؛ مانند آمی تریپتیلین، دوکسپین
دردهای کنترل  برای  پرامین  ایمی   و 
قرار استفاده  مورد  مزمن   نوروپاتیک 
درمان دوم  خط  همچنین   می گیرند. 
موفقیت عدم  از  پس   فیبرومیالژیا 
مانند ترجیحی؛  درمانی های  دارو   با 
میلناسیپران و  دولوکستین   پرگابالین، 
 می باشد. شب ادراری کودکان نیز پس
درمانی اول  خط  با  موفقیت  عدم   از 
داروها از  دسته  این  با   دسموپرسین 

 قابل درمان است.

روش های تجویز

حلقه ای سه  افسردگی  ضد   داروهای 
و کپسول  خوراکی،  قرص  صورت   به 
که هرچند  می باشند؛  موجود   محلول 
سه افسردگی  ضد  داروهای  از   برخی 
 حلقه ای مانند کلومیپرامین در مطالعات
  کارآزمایی بالینی به طور داخل وریدی
 نیز تجویز شده است ولی روش معمولی
 برای تجویز نمی باشد. کرم های موضعی
 و پچ های پوستی در برخی از داروهای
مانند ؛  حلقه ای  سه  افسردگی   ضد 
موجود داکسپین  و  پرامین   ایمی 
خوراکی تجویز  حال،  این  با   هستند. 
آن ها تجویز  معمول  روش   همچنان 
یک هر  برای  دقیق  دوزهای   می باشد. 
 از قرص های مختلف ضد افسردگی سه

حلقه ای متفاوت است؛ با این حال

سه افسردگی  ضد  که  آنجایی   از 
عوارض بروز  از  باالیی  خطر   حلقه ای 
 جانبی دارند، دوز اولیه شان پایین است
 و براساس سطح پاسخ به تدریج افزایش
 می یابد. در صورتی که بیماران پاسخی
 به دوز های پایین در روز نشان ندهند،
پاسخ باالتر  دوزهای  در  است   ممکن 
 دهند؛ زیرا داروهای ضد افسردگی سه
مهارکننده های با  مقایسه  در   حلقه ای 
با سروتونین  مجدد  جذب   انتخابی 
اثربخشی باالتر  دوزهای  در  باال،   دوز 

بیشتری نشان می دهند.

کنترا اندیکاسیون ها

 داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای در
با استفاده همزمان  چندین جمعیت و 
 از داروهای مختلف منع مصرف دارند.
شدن طوالنی  خانوادگی  سابقه   اگر 
قلب ناگهانی  مرگ  یا  تی  کیو   فاصله 
نباید باشد،  داشته  وجود  بیمار   در 
حساسیت واکنش های  شوند.   تجویز 
 بیش از حد به داروهای ضد افسردگی
تلقی مطلق  مصرف  منع  حلقه ای   سه 
نوع دارد  امکان  حال  این  با   می گردد؛ 
با بیمار  برای  دسته  این  در   دیگری 
 احتیاط تجویز شود. به دلیل خطر ابتال
 به سندروم سروتونین، نباید از داروهای
با افسردگی سه حلقه ای همزمان   ضد 
 مهارکننده های های مونوآمین اکسیداز
باید بیماران  همچنین  گردد.   مصرف 
شروع از  قبل  روز  چهارده   حداقل 

 مصرف داروهای ضد افسردگی سه

قطع را  اکسیداز  مونوآمین  مهارکننده  مصرف   حلقه ای، 
با حلقه ای  سه  افسردگی  ضد  داروهای  ترکیب   نمایند. 
توصیه سروتونین  مجدد  جذب  انتخابی   مهارکننده های 
 نمی شود؛ زیرا نشان داده شده است ترکیبی از این عوامل
افزایش سطح داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای  باعث 
می شود. سروتونین  سندروم  به  ابتال  خطر  و  پالسما   در 
افراد در  افسردگی سه حلقه ای  داروهای ضد  از   استفاده 
 مبتال به گلوکوم بسته به زاویه ی آن باید بر حسب احتیاط
بحران خطر  می تواند  کولینرژیک  آنتی  اثرات  زیرا   باشد؛ 
 حاد چشمی را افزایش دهد. عالوه بر این، در بیماران با
 سابقه تشنج باید با احتیاط از داروهای ضد افسردگی سه
سه افسردگی  ضد  داروهای  زیرا  شود؛  استفاده   حلقه ای 
 حلقه ای می تواند آستانه تشنج را کاهش دهد و در بیماران
 مبتال به احتباس ادرار، ممکن است به دلیل خواص آنتی
به باید  نیز  بدتر کند. پزشکان  را  این عالئم   کولینرژیک، 
 طور کلی باید از تجویز داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
 برای بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر جتناب نمایند؛
 هرچند که کنترا اندیکاسیون مطلق ندارد. از آنجایی که
  را در کبد متابولیزهP450 tCAsآنزیم های سیتوکروم 

 می کنند؛ احتیاط در هنگام تجویز داروهای ضد افسردگی
الزم کبدی  آسیب  به  مبتال  بیماران  برای  حلقه ای   سه 
ضد داروهای  بین  در  خاص  طور  به  کلومیپرامین   است. 
 افسردگی سه حلقه ای ، نشان داده شده است که باالترین
 میزان آسیب کبدی ناشی از دارو را دارد؛ بنابراین استفاده
 از آن در بیماران با عملکرد نامطلوب کبدی، ترجیح داده

نمی شود.

عوارض جانبی

از متفاوتی  درجات  حلقه ای  سه  افسردگی  ضد   داروهای 
 میل به گیرنده دارند که منجر به چندین عارضه جانبی
 می گردد. شایع ترین عوارض جانبی شامل یبوست، سرگیجه

و خشکی دهان می باشد. به دلیل بلوک گیرنده های

نویسنده: سیده الهه باقری

دانشجوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 )TCAs( داروهای ضد افسردگی 3 حلقه ای
به انضمام اندیکاسیون ها، روش های تجویز، کنترا اندیکاسیون ها و عوارض جانبی آن ها
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موجب است  ممکن  نیز   کولینرژیکی 
دهان، خشکی  یبوست،  دید،   تاری 
کاردی تاکی  و  ادرار  احتباس   گیجی، 
گیرنده های بلوک  دلیل  به   شوند. 
 آدرنرژیک آلفا 1، می توانند باعث افت
وضعیتی هایپوتنشن  و  خون   فشار 
از ناشی  هیستامینی  بلوک   گردند. 
به منجر  است  ممکن  داروها  این   این 
 آرام بخشی، افزایش اشتها، افزایش وزن
 و گیجی شود. داروهای ضد افسردگی
است ممکن  همچنین  حلقه ای   سه 
جمله از  قلبی-عروقی،  عوارض   باعث 
تی، کیو  مانند طوالنی شدن   آریتمی، 
ناگهانی مرگ  و  بطنی   فیبریالسیون 
 قلب در بیماران مبتال به بیماری قبلی
 ایسکمیک قلب گردد؛ بنابراین بررسی
تجویز از  قبل  بیمار  قلب   سالمت 
حلقه ای سه  افسردگی  ضد   داروهای 
 حائز اهمیت است. شواهدی از داروهای
 ضد افسردگی سه حلقه ای وجود دارد
 که خطر تشنج را در مبتالیان به صرع
در آن  از  استفاده  و  می دهد   افزایش 
با احتیاط تجویز گردد. باید   این گروه 
حلقه ای سه  افسردگی  ضد   داروهای 
 ممکن است باعث افزایش خفیف آنزیم
 کبدی شود؛ با این حال ابتال به هپاتیت
ضد داروهای  از  استفاده  با  ندرتاً   حاد 
است. مرتبط  حلقه ای  سه   افسردگی 
داروهای مصرف  که  است  داده   نشان 
به منجر  حلقه ای  سه  افسردگی   ضد 
خودکشی رفتار  و  افکار  خطر   افزایش 
 در افراد بیست و چهار ساله یا پایین تر
به مبتال  افراد  بنابراین   می شود؛ 
 داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای که
کمتر یا  و چهار سال  بیست  آنها   سن 
ارزیابی باید به طور دقیق مورد   است، 
 قرار گیرند تا افکار و رفتارهای مربوط
گردد. ارزیابی  آن ها  در  خودکشی   به 
 استفاده از داروهای ضد افسردگی سه
نقایص با  بارداری  دوران  در   حلقه ای 

مادرزادی چشم، گوش، صورت و

 گردن و به طور خاص، کلومیپرامین با
 عالئم شدیدتری در نوزادان مانند نقص
از استفاده  بنابراین  است؛  مرتبط   قلب 
 داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای به
خطر بی  بارداری  دوران  در  کلی   طور 
 تلقی نمی شود. در مورد شیردهی، تمام
 داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای به
 جز دوکسپین، با عوارض جانبی ناشی
بنابراین و  نبوده اند  همراه   از شیردهی 
نظر به  می گردند.  محسوب   ایمن 
مورد ایمن ترین  نورتریپتیلین   می رسد 
به شیردهی  دوران  در  استفاده   برای 
دلیل شاخص غیر آرام بخشی آن است.

نظارت و پایش

 به طور کلی، شاخص درمانی داروهای
محدود حلقه ای  سه  افسردگی   ضد 
 است و دامنه درمانی برای هر داروهای
متفاوت حلقه ای  سه  افسردگی   ضد 
عالئم لحاظ  از  باید  بیماران   می باشد. 
کیوآراس موج  افزایش  یعنی   سمیت، 
گیجی، لرزش،  الکتروکاردیوگرام،   در 
کنترل تحت  کما  و  عضالت   سفتی 
شروع که  بیمارانی  تمام  گیرند.   قرار 
افسردگی سه داروهای ضد   به مصرف 
غربالگری نیازمند  می کنند،   حلقه ای 
جمله از  پیشین،  قلبی  شرایط   برای 
 فاصله ی طوالنی مدت کیوتی، بیماری
آریتمی خانوادگی  سابقه  و   قلبی 
 می باشند. بیماران دارای سطوح پایین
دوره ای نظارت  تحت  باید   پتاسیم، 
آن ها در  آریتمی  بروز  خطر  تا   باشند 
 کاهش یابد. گرفتن نوار قلب در بیماران

باالی پنجاه سال توصیه می شود.

چند مورد مهم دیگر

موارد در  افسردگی  ضد   داروهای 
مورد افسردگی  و  استرس   اضطراب، 
این همچنین  می گیرند.  قرار   استفاده 
آنورکسیا شرایط  در  می توانند   داروها 
)بی اشتهایی عصبی( نیز تجویز گردند؛

منتها اغلب بی تأثیر هستند.

به عنوان داروها  این  مواقع،  برخی   در 
رفتار روش  همراه  به  کمکی   درمانی 
قرار استفاده  مورد  دیالکتیکی   درمانی 

می گیرد.

فعال داروهای  جمله  از  داروها   این 
مصرف احتماالً  می باشند.   مرکزی 
مشابهی اثرات  به  منجر  داروها   این 
مادرانشان که  می گردد  نوزادانی   در 
به که  زیرا  می کنند؛  مصرف  آن ها   از 
 شیرشان نفوذ خواهد کرد. بدین خاطر،

باید با احتیاط مصرف شوند.

در مکرر  طور  به  که  داروها   این 
 سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد،
 می تواند موجب ایجاد یبوست در آن ها
را روده ای  انتقال  واقع،  در  و   گردد 

کاهش دهد.

باعث می توانند  داروها  این   برخی 
مورد در  ویژه  )به  اشتها   تحریک 
در و  شیرینیجات(  و   کربوهیدرات ها 
نیز و  وزن  افزایش  به  منجر   نتیجه 
 موجب خشکی دهان شوند. همچنین
عالئم مدیریت  منظور  به   می توانند 
تجویز پذیر  تحریک  روده ی   سندروم 
واقع مفید  همواره  البته  که   گردند 

نخواهند شد.

که هنگامی  مذکور  داروهای   جذب 
فیبر از  سرشار  غذایی  وعده های   با 
 مصرف گردد، کاهش می یابد که ناشی
به این وعده ها  اتصال  باالی  قابلیت   از 
 برخی از این داروها می باشد. همچنین
مهار و  آرامبخشی  افزایش  علت   به 
همراه به  نباید  داروها،  این   مکانیسم 
طوالنی مصرف  گردند.  مصرف   الکل 
تحریک به  منجر  می تواند  الکل   مدت 

متابولیسم کبدی این داروها گردد.
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 بالینی
ی ارشد

ته ها
رش

 آموزشی
ی ارشد

ته ها
رش

کارشناسی هوشبری

رمرتبط
د غی

ی ارش
ته ها

رش

فلوچارت تحصیالت تکمیلی کارشناسی هوشبری

فیزیولوژی، علوم تحقیق، اتاق 
عمل، ارگونومی، آموزش بهداشت، 

آمار زیستی، اپیدومیولوژی و ...

تکنولوژی گردش خون )پرفیوژن(

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 
)NICU(

)ICU( پرستاری مراقبت های ویژه

آموزش هوشبری

تحصیالت تکمیلی کارشناسی هوشبری
معرفی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون )پرفیوژن( 

نویسنده: مجید بوالحسنی

دانشجوی ترم 6 هوشبری

علیرضا مرادی

پرفیوژنیست و عضو هیئت مدیره ی
 انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری

فرانسوی  فعل  از  پرفیوژن  اصطالح 
"perfuse" به معنای "جاری شدن" 
می باشد. پرفیوژن یا تکنولوژی گردش 
و  ارگان ها  از  حمایت  معنی  به  خون 
یا جایگزینی سیستم  و  بدن  اندام های 
و  تنهایی  )به  خون  گردش  ریه،  قلب، 
با مجموعه ای از آن ها( در جهت تامین 
عملکرد فیزیولوژیک ارگان ها از طریق 
تخصصی  پارامترهای  تفسیر  و  پایش 

می باشد. 

در  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود 
شکل گیری  موجب  پرفیوژن،  زمینه 
ارشد  کارشناسی  دوره  طراحی  ایده 

پرفیوژن شده است. 

انتظار می رود که با راه اندازی این رشته، 
و  به صورت تخصصی  دانش آموختگان 
آکادمیک بتوانند در کنار سایر اعضای 
تیم جراحی قلب در خدمت به بیماران 

و جامعه باشند. 

معرفی رشته 

دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی

شاخه ای  )پرفیوژن(،  خون  گردش 
از  حمایت  که  است،  سالمت  علوم  از 
عملکرد ارگان ها و اندام های بدن را از 
وسیله  به  خون  جریان  هدایت  طریق 
دستگاه های  یا  و  ریه  و  قلب  ماشین 
و  غیرقلبی،  و  قلبی  بیماران  در  مشابه 
با روش های پیشرفته تکنولوژی گردش 

خون به عهده می گیرد. 

همچنین درطی آن دانشجویان با انواع 
بیماری های قلبی عروقی و تکنیک های 
بای  پس قلبی ریوی و شرایط اضطراری 
با گذراندن  و  به آن آشنا شده  مربوط 
عملی،  و  نظری  درسی  برنامه های 
و  آماده سازی  برای  الزم  توان مندی  
بای پس قلبی ریوی بیمار را در جراحی 
قلب باز کسب کرده و روش های مختلف 
برون اندامی  خون  گردش  تکنولوژی 
یا  و  جراحی  اعمال  نوع  با  متناسب  را 

شرایط و وضعیت بیمار، انجام دهند. 

به عنوان  رشته  این  آموخته ی  دانش 
عضو تیم درمانی در حفظ ارگان ها و 

طبیعی  فیزیولوژیکی  حفظ  اندام ها، 
اعمال  در  بدن  در  متناسب  دمای  و 
همکاری  مشابه  اعمال  و  قلب  جراحی 
دارد. سالیانه حدود 5۰  هزار مورد عمل 
مي شود  انجام  کشور  در  قلب  جراحي 
بهداشت  سازمان   گزارش   طبق   و 
در  مرگ ومیر  علل  از  یک سوم  جهاني، 
و  قلبي  بیماري هاي  از  ناشي  ایران، 
عروقي مي باشد. درحال حاضر در کشور 
و  ارزشمند  جایگاه  قلب،  جراحی  ما 
روند کارآمدی دارد. جراحان، پزشکان، 
متخصصین بیهوشی و پرفیوژنیست ها با 
دانش و تخصص خود به بهبود بیماران 

و پیشرفت این رشته کمک می کنند. 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان 
ارشد پرفیوژن 

توانند  می  دوره  این  آموختگان  دانش 
در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند: 

- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

- مراکز درمانی در بخش های مختلف:



19 18

آنژیوگرافی،  جنرال،  و  قلب  عمل  اتاق 
مراقبت های  درمانی،  شیمی  اورژانس، 

ویژه و ... 

بالینی  مهارت های  آموزش  بخش   -
در مراکز درمانی و دانشکده های علوم 

پزشکی 

و  پژوهشکده  تحقیقاتی،  مراکز   -
پژوهشگاه های علوم پزشکی 

- حوزه های مرتبط در وزارت بهداشت 
درمانی و آموزش پزشکی و مراکز تابعه 

به  و  ارزیابی  تولید،  طراحی،  حوزه   -
کارگیری و نگه داری تجهیزات پزشکی 
مرتبط با رشته قلب و عروق و حمایت 

از گردش خون 

- شرکت های دانش بنیان 

- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 

در  شرکت  برای  که  رشته هایی 
گردش  تکنولوژی  ارشد  آزمون 

خون )پرفیوژن( مجاز می باشند:

هوشبری،  رشته های  کارشناسي 
پرستاری و اتاق عمل.

واحدهای  تعداد  و  دروس 
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش 

خون )پرفیوژن( 

تعداد کل واحدها: ۳1 واحد 

دروس تخصصی اجباری: ۲4 واحد 

دروس تخصصی اختیاری: ۳ 

دروس  ضرایب  و  امتحانی  دروس 
کنکور ارشد پرفیوژن 

پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی 
پزشکی  فیزیک   ،)1( بیوشیمی   ،)4(
)1(، فیزیولوژی )1(، فارماکولوژی )1(  

زبان عمومی)۳( 

علی رضا  آقای  جناب  با  گفتگو 
مرادی 

بیمارستان  در  شاغل  پرفیوژنیست، 
مدیره ی  هیئت  عضو  و  تهران  بقیه اهلل 

انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون

برون پیکری ایران  

همه  و  تخصصی  بررسی  به  ادامه  در 
ایشان  زبان  از  رشته  این  جانبه 

می پردازیم 

و  ارائه دهنده  دانشگاه های   .1
تکنولوژی  رشته  پذیرش  ظرفیت 

گردش خون: 

با  خون  گردش  تکنولوژی  رشته ی 
در  عمال  شد  انجام  که  تالش هایی 
در  که  شد  مصوب   9۰ دهه ی  انتهای 
مقطع کارشناسی ارشد دانشجو بپذیره 
و خیلی کارهای ریشه ای انجام شد که 
این آموزش  کدام دانشگاه ها در کشور 
ظرفیتی  چه  با  و  باشن  داشته  رو 
نهایت  در  بکنن.  دانشجو  پذیرش 
از  تا  دو  در  محدود  خیلی  صورت  به 
شروع  رشته  این  پذیرش  دانشگاه ها 
شد، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 
در مرکز آموزشی قلب شهید رجائی در 
اقدام کردن  به پذیرش دانشجو  تهران 
در  که  افرادی  مجموع  ابتدا  در  که 

رفته سراسر کشور پذیرفته رفته  بود.  نفر   9 فقط  می شدن 
ظرفیت پذیرش این رشته افزایش پیدا 
مانند  که  بود  این  بر  سعی  ولی  کرد 
سایر رشته های علوم پزشکی به حالت 
کارشناسان  برای  شغل  نبود  و  اشباع 
ظرفیت   1۳99 سال  در  برسه.  ارشد 
نفر   19 کشور  در  رشته  این  کلی 
سراسری و خودگردان بود و به صورت 
همگانی فقط رتبه های زیر 1۰۰ مجاز 
به انتخاب رشته شدند. در حال حاضر 
شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
قلب  مرکز  و  یزد  مشهد،  اصفهان، 
شهید رجائی تهران در لیست پذیرش 

دانشجویان این رشته قرار دارند.

لزوم سابقه 2 سال کار بالینی جهت 
پذیرش در این رشته: 

برای  فقط  رشته  این  پذیرش  ابتدا  در 
 ۲ سابقه ی  که  می شد  انجام  کسانی 
پایان  گواهی  و  بالینی  سابقه ی  سال 

طرح یا پایان خدمت خودشون رو که

مبنی بر ۲ سال سابقه ی بالینی بود رو 
داشتن اما در حال حاضر شرط ۲ سال 
برای  و  شده  برداشته  بالینی  سابقه ی 
و  نداشت  وجود  شرط  این   99 کنکور 
تازه فارغ التحصیالن هم میتونستن این 

رشته رو انتخاب کنند. 

 طول دوره تحصیل رشته پرفیوژن: 

مدت زمان کارشناسی ارشد این رشته 
این صورته  به  همانند رشته های دیگه 
این  ترم   4 در طول  بتونه  دانشجو  که 
رشته رو بگذرونه ولی در گذشته با توجه 
به اینکه دانشجو در سال دوم آموزش 
باید در ۲5۰ عمل پرفیوژن شرکت کنه 
به صورت خوشبینانه 5 ترمه گذروندن، 
و  دریچه   ،CABG عمل های  برای 
عمل های  تعداد  باید  دانشجو  اطفال 
مشخصی رو می گذروند تا از پایان نامه 
ظرفیت  این  روی  االن  ولی  کنه  دفاع 
تعدادشون  و  شده  بازنگری  عمل ها 

کمتر شده تا دانشجو بتونه 

از  قبولی  قابل  تعداد  با  رو  دوره  این 
بیماران بگذرونه.

و  شغلی  آینده  و  انداز  چشم 
تحصیلی 

رشته ی  پرفیوژن  رشته ی  هرحال  به 
دهه  یک  از  کمتر  که  هست  نوپایی 
است که به پذیرش دانشجو می پردازه 
به نظر می رسه که آینده ی پرماجرایی 
آموزشیش  کوریکولوم  باشه،  داشته 
هم چنان نیاز به بازنگری داره. به خاطر 
دانشجو  که  کارهایی  از  وسیعی  حجم 
باید در این مقطع انجام بده نارضایتی 
از طرفی  می بینیم،  عزیزان  این  در  رو 
بتونن  تا  کشیدن  رو  بسیاری  زحمات 
رتبه ی خیلی خوبی رو کسب بکنن اما 
به دلیل این که هیئت علمی این رشته 
هنوز به طور کامل و مجزا تعریف نشده 
این رشته زیر نظر دانشکده ی پزشکی 
هست و هم چنان در تیم هیئت علمی 

خود با چالش هایی مواجه است. 
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تکنولوژی  ارشد  مدرک  با  آیا 
گردش خون می توان هیئت علمی 

شد؟ 

در  رشته  این  از  فارغ التحصیلی  هیچ 
مدرک  با  که  نیست  کشور  سراسر 
و  باشه  علمی  هئیت  ارشد  کارشناسی 
فقط بعضی از اون ها به عنوان مربی هایی 
که به آموزش می پردازن حضور دارن و 
در واقع عضویت هیئت علمی در مقطع 
عزیزان  این  برای  ارشد  کارشناسی 
آموزشی  افرادی که کار  و  نداره  وجود 
می شن:  تقسیم  دسته  دو  به  می کنن 
پزشکی  دانشکده  بالینی  اساتید   .1
و  آناتومی  و  فیزیولوژی  دروس  که 
بیماری ها و جراحی قلب و ... رو برگزار 
از  که  کلینیکالی  اساتید   .۲ می کنن 
پرفیوژنیست های قدیمی مرکز هستند 
دانشجویان  رو  کارآموزی  مقطع  و 
این  می گذرونن.  عزیزان  این  خدمت 
به  دانشجویان  نارضایتی  باعث  موارد 
خاطر نداشتن هئیت علمی و مدیرگروه 

مناسب شده است. 

 بازارکار و حیطه کار بالینی: 

به حساسیت  توجه  با  کار  بازار  نظر  از 
این رشته داره و حساسیت  باالیی که 
انتخاب  رو  پرفیوژنیست ها  که  کسانی 
برای  شرایط  متاسفانه  می کنن 
و  نیست،  مهیا  خیلی  عزیزان  این 
به  چالش هایی  با  فارغ التحصیالن 
قلب  جراحی  تیم  اعتماد  عدم  عنوان 
از  بسیاری  می شن.  مواجه  اون ها  به 
اتاق های  وارد  فارغ التحصیالن  این 
عمل قلب می شن ولی به عنوان همکار 
بیهوشی یا همکار اتاق عمل تا این  که 
شرایط جوری براشون مهیا بشه که به 
عنوان پرفیوژنیست در اتاق عمل قلب 

کار کنن. 

التحصیالن  فارغ  مزایای  و  حقوق 
این رشته: 

در اتاق عمل قلب سه گروه کارشناس 
و  هوشبری  کارشناس  عمل،  اتاق 
عمال  که  داره  وجود  پرفیوژنیست 

کارانه ی دریافتی هر سه گروه با هم

آینده ی  ببینیم  که  بود  منتظر  باید 
این رشته به چه صورت هستش و آیا 
مقطع PhD برای این دانش آموختگان 
تعریف خواهد شد و این که کدوم یک از 
رشته ها به جذب بیشتر فارغ التحصیالن 

پرفیوژن می پردازن. 

 نقاط قوت و ضعف این رشته: 

از لحاظ نقاط ضعف به هر حال حیطه 
کار پرفیوژنیست ها نسبت به رشته های 
یک  از  همواره  و  هست  کمتر  دیگه 
محدودیت قابل مالحظه ای برخورداره. 
در  کار  پرمسئولیت ترین  شک  بدون 
بین گروه های مختلف درمانی پرفیوژن 
و  تغییرات  دستخوش  چون  هست 
کدوم  هر  که  هست  بسیاری  عوارض 
عارضه ی  یک  به  منجر  ممکنه  اونا  از 
روحی  فشار  لحاظ  از  بشه.  ماندگار 
عمل  اتاق  در  پرفیوژنیست  روانی  و 
استرس بسیار زیادی رو تحمل می کنه 

ولی عمال نسبت به گروه های دیگه

برابر هست و تفاوت قابل توجهی ندارن 
و بر اساس رشته و جایگاهی که دارن 
هستند(  پرستاری  گروه  زیر  )همگی 
که  است  محدوده ای  همون  در  درآمد 
در  اما  میشه.  تعریف  پرستاران  برای 
تیم  قلب  جراحان  که  مراکز خصوصی 
شاید  دارن،  رو  خودشون  اختصاصی 
مراکز  به  نسبت  دریافتی  مقدار  یک 
نه  اما  باشه  بهتر  دانشگاهی  و  دولتی 
برای  هم  پرفیوژنیست،  برای  فقط 
اتاق عمل  و هم  کارشناسان هوشبری 
رو  ثابتی  مبلغ  یک  عمل  هر  برای  و 
تفاوت  هم  باز  ولی  می گیرن  نظر  در 
معناداری نسبت به مراکز دولتی وجود 

نداره.  

مقطع  در  تحصیل  ادامه  امکان 
 :PhD

پیش بینی میشه که در آینده در مقطع 
هنوز  ولی  بپذیره  دانشجو  هم  دکتری 

مقطع دکتری این رشته وجود نداره.

دارن.  جراحی  عمل  حین  رو  بیشتری 
از لحاظ نقاط قوت افرادی هستند که 
از نظر  با رتبه های عالی قبول شدن و 
دیگران بسیار ساعی و پرتالش هستند 
و همچنین در حوزه ی تحقیقات معموال 
این افراد حضور دارن و به عنوان یکی 
این  از  پزشکی  گروه های  قوی ترین  از 

عزیزان یاد میشه. 

 سخن پایانی: 

در پایان برای اون دسته از عزیزانی که 
قصد انتخاب رشته ی تکنولوژی گردش 
باید نکته ای رو صراحتا  خون رو دارن 
عرض بکنم و اون این است  که شما باید 
یک زمان و وقت بسیار قابل توجهی رو 
اختصاص بدین تا به کسب رتبه ی زیر 
و  شبانه روزی  تالش  بشه،  منجر   ۲۰
برنامه ی منسجم و منظم می تونه شما 
رو به این رشته برسونه اما در کنارش 
به این توجه داشته باشید که اگه این 
زمان و وقت و انرژی رو در راه دیگه ای 
شاید  کنین  صرف  رشته ها  سایر  برای 

منجر به رضایتمندی

بیشتری نسبت به این رشته بشه؛ نه این 
که بگم این رشته ارزش وقت گذاشتن 
به  نداره،  نیم جنگیدن رو  و ۲ سال و 
هست  زیبایی  بسیار  رشته ی  هرحال 
ولی اون چیزی که از دانشجویان ارشد 
به چیزی  نسبت  تصورشون  می شنویم 
که قبل از ورود به رشته داشتن با بعد 
از ورود به این رشته یک مقدار متفاوت 
هست و شاید رضایتمندی ای که برای 
با اون چیزی  این عزیزان حاصل شده 
متفاوت  مقدار  یک  داشتن  انتظار  که 
تحقیق  یک  با  همین  برای  هستش؛ 
حسابی  و  درست  پرس  و جوی  و  کامل 
به سراغ این رشته بیاین و وقت بذارین 
اون  به  دوره  این  گذروندن  از  بعد  که 
در  برسین.   می خواستین  که  چیزی 
پایان از همه ی عزیزان که زحمت این 
مصاحبه رو کشیدن تشکر می کنم و از 
همه ی مخاطبان هم که وقت گذاشتن 
کمال  کردن  مطالعه  رو  مطالب  این  و 
شما  یکایک  برای  و  دارم  رو  قدردانی 
روز  توفیق  و  سربلندی  آرزوی  عزیزان 

افزون رو دارم.
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 رشته هوشبری ازآن دست رشته های مظلوم و پرحاشیه پیراپزشکی است. تا چند سال پیش این رشته در مقطع  کاردانی در
 سراسر دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می شد حال با گذشت چند سال و پی بردن به اهمیت پرستاران بیهوشی با سطح
 علمی باال ارائه تحصیلی تا مقطع کارشناسی پیشرفت کرده است. بحث امروزه کارشناسان بیهوشی مطالبه حق طبیعی خود،
 ارشد بیهوشی است. رشته هوشبری تنها رشته پیراپزشکی است که ارشد اختصاصی ندارد، هرچند ۲7 سال پیش این امکان

میسر بود و ما بعد ۲7 سال گذر زمان همچنان به آن نقطه در گذشته نرسیدیم.

چرا به ارشد بیهوشی نیاز داریم؟

با توجه به ایران فارغ التحصیل شدند و   همانطور که اشاره شد ۲7 سال پیش اولین گروه کارشناسی ارشد بیهوشی در 
 شرح وظایفاشان به تربیت پرستاران بیهوشی در مقطع کارشناسی و کاردانی شروع به خدمت کردند. رشته ارشد آموزش
 هوشبری تنها برای هدف آموزش دانشجویان تاسیس شده است. با توجه به مشغله متخصصان بیهوشی و کادر درمان حاضر
 در بیمارستان دانشجویان برای یادگیری مهارت های الزمه نیاز مبرمی به مربیان آموزش دیده در فیلد تخصصی بیهوشی
 داشته و دارند. اکنون با گذشت سه دهه اولین گروه فارغ التحصیالن در شرف بازنشستگی و کناره گیری از خدمت اند در
 نتیجه در آینده با کمبود افراد در این جایگاه روبروییم عالوه بر این، هر چه پرسنل و کادر درمان از سطح آموزش بالینی و
 غیربالینی باالتری برخوردار باشند می توانند عملکرد بهتری داشته و کاستی های پیشین را جبران کنند. احیای یک انسان
 مانند حیات بخشیدن به همه انسان هاست درنتیجه رشته هوشبری ارزش صرف وقت و زندگی دانشجویان را دارد. مسئولیت
 خطیر احیا و محاظت از جان بیماران بر دوش پرسنل بیهوشی است و باید به این نکته توجه کرد که افراد با سطح آموزشی
 و دانایی و تجربه باالتر در موفقیت این امر شانس باالتری دارند. سطح کیفی مراقبت از بیمار در حین عمل و واحد ریکاوری

بر بهبودی وی بسیار موثر است.

ارشد آموزش هوشبری

 سال گذشته پس از تالش های بسیار بورد بیهوشی کشور، ارشد آموزش هوشبری برای پنج دوره مجوز برگزاری گرفت. با
ارائه دالیل بسیار و توجیه وزیر بهداشت و سلسله مراتب ناظر اموزشی و با توجه به کمبود مربیان مجرب برای تربیت

اعالم بدنبال   99/9/۳ مورخه   پزشکی 
عده هوشبری  آموزش  ارشد   منابع 
ادامه به  مشتاق  دانشجویان  از   زیادی 
 تحصیل در این رشته شروع به مطالعه
 کرده ضمن اینکه داوطلبین زیادی نیز
قبولی برای  برنامه ریزی  قبل  سال   از 
در با  لذا  داشته اند؛  را  مقطع  این   در 
آزمون زمان  که  مهم  این   نظرداشتن 
ماه اردیبهشت  به  ارشد   کارشناسی 
 تغییر کرده و اطالعیه سازمان سنجش
آموزش ارشد  برگزاری  عدم  بر   مبنی 
 هوشبری طی 4ماه باقی مانده به آزمون
این رشته فرصت شروع  که داوطلبین 
 دوباره برای شرکت در رشته دیگری را

نخواهند داشت جای تامل دارد.

ثروت، آن  مدد  به  ثروت  مراکز   هرگاه 
گیرند، اختیار  در  را  قدرت   مراکز 
به عبارت دیگر نامیده می شوند؛   مافیا 
 سیستم مافیایی یعنی سیستمی که در
 آن ابتدا ثروت به دست می آورد، به مدد
 آن ثروت مراکز قدرت را به دست آورده
 و در انتها دوباره با آن مراکز قدرت به
همانطور می کند.  پیدا  دست   ثروت 
 که در کشور با مافیای آموزش روبه رو
 می شویم، با مافیای پزشکی نیز روبه رو
 هستیم؛ مافیای پزشکی به آن معناست
 که تمام مراکز تصمیم گیرنده در حوزه
اختیار در  و...  پزشکی  آموزش   درمان، 
افرادی می گیرند؛  قرار  پزشک  هزار   4 
 که به مدد جمع آوری ثروت، توانسته اند
 الیه ای از منابع ثروت و قدرت را برای
پزشکی کمیسیون  کنند،  ایجاد   خود 
تشخیص مجمع  و  بگیرند  را   مجلس 
قضائیه، قوه  از  بخشی  نظام،   مصلحت 
و بهداشت  وزارت  سازمان  از   بخشی 
 سازمان غذا و دارو را در اختیار داشته
ارشد برگزاری  از  جلوگیری   باشند. 
بالین از  بدور  که  هوشبری   آموزش 
با  است و شرح وظایف کامال متفاوتی 
تحت نباید  دارد  بیهوشی   متخصصان 

تاثیر تصمیم این مافیا قرار گیرد.

 به مددجویان عرضه دارند. رشته ارشد
 هوشبری نه فقط برای پنج دوره و نه
بالین از  بدور  آموزش  زمینه  در   فقط 
در همیشگی  و  فعال  حضور  با   بلکه 

عرصه های درمان الزامیست.

کنسل شد

 پس از برگزاری ارشد آموزش هوشبری
 در سال 98-99 و پذیرش ۲8 دانشجو
دومین به  مانده  ماه   4 مقطع  این   در 
 دوره آزمون سراسری، سازمان سنجش
را هوشبری  آموزش  ارشد   پزشکی 
امضای به  باتوجه  کرد.  اعالم   غیرمجاز 
 وزیر و معاون و سایر ناظرین آموزشی
مبتنی که   99-98 سال  مجوز   در 
بود ارشد  آزمون  دوره   5 برگزاری   بر 
هم آن  سنجش  سازمان   اظهارنامه 
 چهار ماه مانده به کنکور، نه تنها برای
 دانشجویان بلکه برای اساتید و پزشکان
 و پرسنل این رشته بسیار شوکه کننده
بدون رشته  این  ناگهانی  حذف   بود. 
توجیهی جلسه  و  منطقی  دالیل   ارائه 
داوطلبان از  زیادی  تعداد  که   درحالی 
آمادگی مشغول  قبلی  اعالم های   بنابر 
 جهت شرکت در این آزمون بودند بدور
به عنایت  با  است.  برنامه  و  منطق   از 
 تصویب کوریکولوم رشته ارشد آموزش
جلسه دومین  و  هفتاد  در   هوشبری 
برنامه ریزی علوم  شورای آموزش عالی 
 پزشکی مورخه 1۲/1۲ /97 و همچنین
سازمان  ۲ شماره  اطالعیه   پیرو 
98/1۰/۳ مورخه  پزشکی   سنجش 
ارشد رشته  منابع  اعالم  خصوص   در 
دوره اولین  امسال  هوشبری،   آموزش 
در هوشبری  ارشد  دانشجویان   از 
اهواز و  کاشان  ایران،   دانشگاه های 
کمبود به  توجه  با  که  شد   پذیرش 
 اساتید و مربیان زبده در حوزه آموزش
از بعد  امر  این  هوشبری   کارشناسی 
ارشد مقطع  ایجاد  برای  تالش   سال ها 
 در این رشته؛ که تنها رشته پیراپزشکی
بسیار بود  تحصیل  ادامه  امکان   بدون 
 جای خوشحالی داشت. امسال نیز طی

اطالعیه شماره ۲ سایت سنجش

مطالبه 27 ساله

سرمقاله

ارشد هوشبری 4 ماه مانده به کنکور حذف شد

 نسل جدید دانش آموختگان هوشبری
حق مطالبه  به  شد  موفق  رشته   این 
است، ارشد  داشتن  که  خود   طبیعی 
باید رشته  این  دانشجویان   برسند. 
 حق و حقوق خود را طلب کنند. افراد
 بعنوان پرسنل درمانی و ناجیان سالمت
فضای در  می توانند  زمانی   بیماران 
 ذهنی امن فعالیت کنند که از رضایت
هوشبری رشته  در  خود   همکاران 
 آگاهی داشته باشند. به موازات اهمیت
برسطح باید  مهارتی  مسائل  لزوم    و 
اهمیت و  داشت  تاکید  سواد  و   علمی 
 علم و دانش و تجربه در رشته های این
 چنینی زمانی درک می شود که عزیزان
به تخصص  این  به  نیاز  ما  نزدیکان   و 
داشته درمانی  پروسیجرهای   هنگام 
اورژانس بخش های  به  توجه  با   باشند. 
 پیش بیمارستانی و بیمارستانی، آی سی
 یو و آمبوالنس که برای نیروی انسانی
با می توانیم  داریم  زیادی   مشکالت 
 تغییر در برنامه آموزشی از کارشناسان
 ارشد بیهوشی در این زمینه ها به طور
 موثرتر استفاده کنیم. حفظ و مدیریت
 راه هوایی بیمار حفظ جان اوست ادامه
از باالتر  سطوح  در  آموزش  و   تحقیق 
را امکان  این  هوشبران  به   کارشناسی 

می دهد تا مراقبت بهتری

نویسنده: آتنا رضاپور

دانشجوی ترم 6 هوشبری
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با عرض سالم و تشکر از وقتی که در 
اختیار ما قرار می دین

برای  هست  امکانش  اگر 
با  آشنایی  فرصت  که  دانشجویانی 
سوابق  از  مختصری  نداشتن  شما 
بفرمایین  کاری تون  و  تحصیل 

بگین.

علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشجوی  من 
 7۲ سال  تا   64 سال  تهران  پزشکی 
و  طرح  و  شدم  فارغ التحصیل  که 
تعهد خدمت و سربازی رو گذروندم و 
پزشکی  علوم   دانشگاه  در  سال 1۳77 
تهران برای دستیاری رشته بیهوشی و 
مراقبت ویژه پذیرفته شدم تا سال 8۰. 
و  طرح  گذراندن  برای   8۰ شهریور  از 

تعهد خدمت دستیاری دانشگاه علوم 

پزشکی اراک اومدم و از اون موقع تا االن 
 در حال انجام وظیفه و خدمت هستم

االن عضو هیئت علمی دانشگاه هستم 
 و حدود ۲1-۲۲ سال سابقه کار دارم.

تخصص های  بین  چرا  دکتر  آقای 
مختلفی که اون زمان می تونستین 
انتخاب  رو  بیهوشی  کنین  انتخاب 

کردین؟

اون زمانی که ما می خواستیم تخصص 
بیهوشی  به  نسبت  کنیم  انتخاب  رو 
در  چون  نداشتیم.  هم  شناختی 
سال های گذشته، سال 64، اون زمان ها 
پزشکی  دانشجویان  تحصیلی  برنامه ی 
بود  نشده  داده  ترتیب  صورت  بدین 
که روتیشنی به اسم روتیشن بیهوشی 
داشته باشند در حالی که اینترن های ما 
االن روتیشن بیهوشی دارند درصورتی 
که من دانشگاه تهران، بهترین دانشگاه 
ایران، بودم ولی روتیشنی وجود نداشت 
که ما اصال شناختی نسبت به این رشته 
آزمون  پیدا کنیم در سال 76 که من 

دستیاری دادم و سال 77 قبول شدم

آزمون  می خواهد  که  کسی  االن 
می تواند  کنکور  مثل  بدهد  دستیاری 
اون  در  ولی  کند  انتخاب  رشته   15۰
زمان حق انتخاب به صورت یک دانشگاه 
ثبت  دانشگاه  در  باید  بود.  رشته  تا   ۳
نام می کردی و از رشته های موجود در 
دانشگاه تنها ۳ تا رو انتخاب کنی. من 
که  رشته ای   ۳ و  کردم  شرکت  تهران 
قانونی  پزشکی  اطفال،  کردم:  انتخاب 
بیهوشی  رشته  در  که  بود  بیهوشی  و 
نداشتم  هم  شناختی  شدم.  پذیرفته 
می ترسیدم  رشته  این  از  هم  خیلی  و 
چون شناختی نداشتم. مثال در زمینه 
اطفال دوره هایی رو در زمان دانشجویی 
بیهوشی  زمینه  در  ولی  می گذرونین 
طبیعتا وقتی شناختی وجود ندارد آدم 
کتاب  قبل  از  من  خب  ولی  می ترسه 
اون  کردم.  مطالعه  رو  میلر   basic
زمان این همه تعداد کتاب ها، رفرنس ها، 
موجود  اجتماعی  شبکات  و  موضوعات 
کتاب  همین  از  و  بود  کم  منابع  نبود. 
اون  و  بود  یکی  ترجمه  میلر   basic
کتاب  و  بود  قبل  سال  چند  برای  هم 

کواگزیستینگ آنستزیا

قبل  سال های  فارسی  ترجمه  فقط 
ولی  بود  موجود  میلر  کتاب  ولی  بود 
عنوان  به  ما  نبود.  موجود  ترجمه ای 
شده  پذیرفته  تازه  بیهوشی  دستیار 
کتاب اصول بیهوشی میلر رو گرفتیم. 
سریال  در  میگم  بچه ها  به  همیشه 
الطبیعه  بعد  ما  میگفت  سینا  ابوعلی 
هیچی  و  خوندم  بار  سی  رو  ارسطو 
بودم کلماتش رو.  نفهمیدم ولی حفظ 
تقریبا من هم همچین حالتی رو داشتم 
ولی  میلر.  بیهوشی  اصول  به  نسبت 
کامل بلد بودم قبل از شروع دستیاری 
انقدر از این رشته میترسیدم و شناختی 
بشم،  مواجه  میخوام   چی  با  نداشتم 
می دونستم،  رو  چیزها  خیلی  اطفال 
پزشکی قانونی یکسری چیزهایی ازش 
بلد  هیچی  بیهوشی  ولی  می دونستم 
نبودم بخاطر همین بود کتاب رو چند 
چیزی  چه  نمی فهمیدم  اما  خوندم   بار 
اومدیم  شدیم  فارغ التحصیل  میخونم. 
اینجا طرح رو شروع کردیم و االن عضو 
هیئت علمی هستیم و در خدمت شما 

هستیم.

بیهوشی  رشته  در  شما  نظر  به 
چالش های اصلی که یک  متخصص 
بیهوشی  تکنسین  یا  بیهوشی 

باهاش مواجه هست چیه؟

یک  با  متخصص  یک  چالش های 
تکنسین باهم متفاوت هستندکارشناس 
شغلی،  موارد  با  بیهوشی  تکنسین  یا 
داشته  وجود  باید  که  محافظت هایی 
هست  روبرو  کاری  شیفت های  باشه، 
متفاوت  باهم  کارکردها  مدل  چون 
سیستم های  در  کارشناس  چون  است 
مدیریت های  برنامه  و  بیمارستانی 
قرار  چهارچوب  اون  در  باید  پرستاری 
صورت  به  برنامه ریزی  مدل  و  بگیره 
عصر  صبح  شیفت های  است.  شیفتی 
پرستاری  مدیریت  زیرنظر  و  شب 
اون ها  که  می کنند  کار  بیمارستان ها 
و  دارند  رو  خودشون  خاص  مسائل 
زمینه  همین  در  مشکالتشون  بیشتر 

است. همین االن کمبود نیروها در

زمان های مختلف، مدل عمل هایی که 
در یک بیمارستان وجود دارد و تعداد 
شیفت ها  در  بیماران  تراکم  و  بیماران 
کارشناس هامون  که  هست  مسائلی 
باهاش مواجه اند. مثال بیمارستان هایی 
هست که در طی ۲4 ساعت دو عمل 
باشه که بخوان کارشناس های بیهوشی 
درگیر باشن. شما تا وقتی دانشجویین 
کار  که  باشه  زیاد  بیمار  دارین  دوست 
باشین  پرسنل  وقتی  ولی  بگیرین  یاد 
برعکسه. دوست دارین در شیفت کاری 
خسته  خیلی  که  نباشه  زیاد  بیمار 
مثال  دارد  وجود  مسئله  این  و  نشین 
کار  ولیعصر  بیمارستان  در  که  کسی 
می کنه فرسوده و مستهلک  میشه. در 
فرسا  طاقت  خیلی  کاری  شیفت  یک 
ولیعصر  مثل  بیمارستان هایی  تو  است 
برای  زیادی  مختلف  و  جانبی  کارهای 
بیمار وجود دارد تا یک بیمارستانی که 
و  میشه  انجام   اون  در  کوتاه  عمل های 
خب این ها چالش های کارشناس ماست 
متخصص هاست  به  مربوط  مسائل  و 
خیلی  شاید  که  است  دیگه  چیزهای 
مصاحبه  این  تو  من  نباشه  جاش 
با  مرتبط  مسائل  بیشتر  و  بگم  بخوام 
کنم. اشاره  که  بهتره  رو   کارشناس ها 

یک  وظایف  دقیق  شرح  استاد 
تکنسین و یک متخصص بیهوشی 
تا  بیهوشی  تکنسین  یک  و  چیه 
چه حد آزادی عمل داره و میتونه 
بیهوشی  متخصص  به  وابسته 

نباشه؟

بخاطر اینکه مسولیت هر بیمار از نظر 
قانونی و مسائلی که مربوط به جنبه های 
پاسخگویی  و  میشه  بیمار  از  محافظت 
پزشکه  عهده  به  قانونی  مراجع  به 
حضور  و  نظارت  خیلی  باید  بنابراین 
کافی و کامل داشته باشه. آزادی عمل 
شرطی  به  میشه  داده  کارشناس ها  به 
که شناخت کافی ازشون وجود داشته و 
تجربه کافی در زمینه کاری شون داشته 

باشند. مثال وقتی شما فارغ التحصیل

با  کنید  مقایسه  رو  خودتون  می شین 
کارشناسی که 1۰ سال یا 1۲ سال کار 
نسبت  که  می دونید  خودتون  می کنه 
کمتره.  توانمندی هاتون  فرد  اون  به 
با  باشید  روزتر  به  علمی  نظر  از  شاید 
و  دادین  آزمون  جدید  رفرنس های 
 1۰ برای  اونها  شدن  فارغ التحصیل 
هم  اون ها  البته  باشن؛  پیش  11 سال 
مطالعه  رو  جدید  رفرنس های  میتونن 
کنن اما تجربه کاری خیلی اهمیت داره 
و متخصص بیهوشی که داره با شما تو 
در  عمل  آزادی  می کنه  کار  فیلد  اون 
بدین  انجام  می خواهید  که  کاری  اون 
میاد  پیش  بعضا  بدهد.  تکنسین  به 
به  من  نباشه،  رزیدنت  شیفت هایی 
پرسنلی که می شناسم و اطمینان دارم 
بهش میگم  مریض رو بخوابون خودت و 
اون می دونه منظوره من چیه و خودش 
خوابوند.  باید  چطور  که  می دونه  هم  
من مریض رو معاینه کردم، پرونده اش 
رو مطالعه کردم، آزمایشاتش رو دیدم 
بعد  و  پذیرفتم  رو  مسولیتش  یعنی 
بهش میگم این کار رو انجام بده . وقتی 
بهش میگم انجام بده یعنی انقدر بهش 
خودش  می دونم  که  دارم  اطمینان 
تنهایی از عهده کار برمیاد و میتونه و 
این آزادی و اختیار داره چون من که هر 
لحظه باالی سرش نیستم که بدونم چه 
داروهایی رو انتخاب و استفاده می کنه 
ولی این آزادی عمل وجود داره که پلن 
رو خودش بزاره iv anesthetic رو 
 خودش انتخاب کنه یا داروهای دیگر و...

ارزش گذاری  به نظر شما جایگاه و 
رشته بیهوشی در علوم  پزشکی به 

چه صورته؟

بعضی  به  نسبت  بیهوشی  رشته 
حدود  و  هست  نوپا  دیگر  رشته های 
1۲۰-11۰ سال قدمت داره و بخصوص 
فرعیش  و  تخصص  فوق  رشته های 
خیلی جدیدتر هستند؛ تازه داره ارزش 
و کارایی و اهمیت خودش رو بیشتر از 

پیش پیدا میکنه در محافل علمی

مصاحبه با دکتر مدیر 
متخصص و اتند محترم بیهوشی

نویسنده:صبا سادات موسوی

دانشجوی ترم 6 هوشبری
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ایران  تو  ولی  کشورها  از  بعضی  در  و 
این جایگاه رو پیدا نکرده. حتما  هنوز 
پیشرفته  کشورهای  در  که  می دونید 
تخصص های  جز  بیهوشی  آمریکا  مثال 
اول دوم و سوم هست؛ اینقدر اهمیت 
نظر  از  چه  و  اهمیت  نظر  از  چه  داره 
متخصص  که  درآمدی  یعنی  درآمد. 
بیهوشی در سال داره شاید ما در جراح 
هم  اون ها  که  ترمیمی  تخصص  فوق 
درآمدهای باالیی دارند برابری می کنه 
همین  بخاطر  باشه  بیشتر  حتی  یا 
جزء  و  باالست  رشته  این  متقاضی 
تاپ ترین رشته هاست. اما در اینجا این 
مسئله وجود نداره بخصوص ما که در 
اهمیت  و  ارزش  نظر  از  زمان  بدترین 
است  علت  همین  به  داریم  قرار  رشته 
علتش  نداریم  دستیار  ما  می بیند  که 
هم این است که درآمد حاصل از رشته 
و  کمه  خیلی  فارغ التحصیالن  برای 
خیلی  براشون  آینده  در  کاری  جایگاه 
کم وجود داره. خب ورودی های جدید 
و دانشجویان  پزشکی که فارغ التحصیل 
انتخاب های  جلوشون  و  می شوند 
مختلف تخصص وجود داره هم  ترجیح  
می دهند که در رشته هایی برن که اوال 
به اندازه رشته بیهوشی سخت نباشه، یا 

رشته های مشابه بیهوشی که

و طاقت فرسا  انقدر کشیک های سخت 
باشه درس خیلی سختی داره  نداشته 
و دوره اش هم طوالنیه و درآمد باالیی 
هم نداره. هرچیزی که باید باعث بشه 
رشته ای  فارغ التحصیل  دانشجوی  یک 
وجود  بیهوشی  در  نکنه،  انتخاب  رو 
رزیدنت  ما  که  شده  حاصلش  و  داره 
سال یک و دو نداریم. نه تنها ما بلکه 
حتی دانشگاه های مادر. کل دانشجویان 
سال  در  رشته  این  ورودی  دستیاران 
99 فکر میکنم ۲۰۰ نفر در کل علوم 
ایران بوده که عدد خیلی  پزشکی های 

کمیه.

این  روی  می تونه  مختلفی  موارد 
شما  نظر  به  بزاره  تاثیر  موضوع 
از  مانع  که  هست  بخصوصی  نکته 
چه  بشه  بیهوشی  شغلی  پیشرفت 
برای متخصصین چه برای تکنسین 
دیگه  عبارت  به  یا  بیهوشی 
تخصص  کردن  اشاره  که  همونطور 
بیهوشی در امریکا جز تخصص های 
جز  ایران  در  چرا  اما  هست  باال 

انتخاب های پایین قرار میگیره؟

فرهنگ حاکم بر جامعه و سیاست گذاران 
رو  این  که  امریکایی ها  مثال  علمی. 

میدونن و جون انسان براشون خیلی

مهمه و میدونن که این مسئله اهمیت 
جز  باید  رشته  این  که  میگن  و  داره 
هست  و  باشه  دوم  و  اول  رشته های 
بیهوشی  برای  که  دستمزدی  اون  و 
بیهوشی  متخصص  اون   به  بیمار  یک 
مسائل  همیشه  باالست.  انقدر  میدن 
مالی در درجه اول و بعد مسائل دیگه 
باعث میشه یک رشته جز تاپ ها قرار 
ارزش  آدم  برای  چون  اون ها  بگیره. 
دستمزد  بنابراین  هستند  قائل  باالیی 
متخصص  یک   به  می دن  رو  باالیی 
بیهوشی. بنابراین می دونن که مهمه و 
متخصص بیهوشی نباید دغدغه مسائل 
مالی کاری داشته باشه و باید با خیال 
راحت از اینکه چهار تا عمل هم انجام 
میده به درآمد مکفی می رسه به همین 
خاطر تمام تمرکز و توجه اش رو روی 
با کیفیت باال  این 4 تا عمل بذاره که 
ما  انجام دهد. درصورتی که در کشور 
بیهوشی،  چه  جراح،  چه  نداره  فرقی 
چه بقیه رشته ها برای اینکه یک درآمد 
 حداقلی رو داشته باشن دغدغه دارند.

گذاشته  ارزش  که  اینجاست  مشکل 
سنجیده  درست  کار  ارزش  نمیشه 
میکنه  پیشرفت  رشته  زمانی  نمیشه. 
لحاظ  از  چه  و  علمی  لحاظ  از  چه 

متقاضیان اون رشته بیشتر شود که

نظر  در  اهمیتش  و  شود  دیده  رشته 
گرفته شود.

به نظر شما رشته بیهوشی در آینده 
پیشرفت میکنه؟

نه.  باشه  همینطوری  سیاست ها  اگر 
همین  می بینیم  که  میکنه  پسرفت 
اوج  زمان های  ما  داشته  پسرفت  االن  
رشته  که  داشتیم  زمان هایی  داشتیم. 
و  بود  لوکس  رشته های  جز  بیهوشی 
اون برمی گشت به اینکه دیده شده بود 
و مورد توجه قرار گرفته بود و بعد دو 
مرتبه پسرفت داشت. این موارد سلیقه ای 
تصمیم  و  دستورالعمل ها  با  هست 
بعضا کارشناسی  و  گیری های شخصی 
به  لطمه هایی  میشن  باعث  نشده 
 رشته هایی از جمله بیهوشی وارد بشه.

آخر  ترم های  تا  ما  که  اونجایی  از 
Icu نداریم و خیلی  کارآموزی در 
از  یک مقدار  نیستم،  آشنا  باهاش 
بگین. برامون   icu کاری   فضای 
در  تخصصی  فوق  رشته های  از  یکی 
تنها  واقع  در  که  است  بیهوشی  رشته 

رشته فوق تخصصی است بقیه

تکمیلی  تحصیالت  رشته های 
اند  فلوشیپ  بیهوشی  تخصص 
است. تخصص  فوق   icu  ولی 
رو  خودش  خاص  عالقه   icu در  کار 
اتاق  با  می خواد و فیلد کاری متفاوتی 
گرایش  که  کسایی  اصوال  داره.  عمل 
خیلی  دیگه   icu سمت  به  دارن 
نمی تونن اتاق عمل کار کنن چون در 
زمینه کاری دیگه مواجه هستن. کار با 
بیمارانی است که بعضا سطح هوشیاری 
icu پایینی دارند حاال غیر از برخی از
 post op های لوکسی که به عنوان
و برای چک کردن عالئم حیاتی است 
ولی icu بیمارستان های جنرال و تروما 
بیماران  اکثر  ولیعصر  بیمارستان  مثل 
دارند  تراشه  لوله  دارند  پایین   GCS
و زیر دستگاه تهویه مکانیکی هستند و 
متخصص  خب  اینطوری.  وضعیت های 
همه  در  ICU هست  در  که  بیهوشی 
کارهای مختلفی که یک بیمار بستری 
کنه،  پیدا  نیاز  بهش  ممکنه   ICU در 
اقدامات  از جمله  کنه  مداخله  می تونه 
بیماری  یک  کن  تصور  مثال  درمانی. 
اقدام  می تونه  خودش  داره  پنومونی 

درمانی کنه ولی در icuهایی که

بسته  یا   close به صورت  مدیریتش 
متخصص  رو  این کارها  همه  است 
زمینه  در  اگر  و  میدن  انجام  بیهوشی 
تخصصی احساس کنن که مهارت کافی 
تخصص  از  می گیرن  مشاوره  ندارن 
این  open به  icuهای  مربوطه. ولی 
یا  ولیعصر   icu مثال  نیست.  صورت 
امیرالمومنین به صورت close نیست 
یعنی بیمار با دستور متخصص بیهوشی 
بستری یا ترخیص میشه ولی کارهاش 
بصورت مشارکتی انجام میشه و صاحب 

بیمار هم  متخصص بیهوشی نیست.

چقدر  کرونا  با  مواجه  در  بیهوشی 
موثر واقع شد و اگر تجربه خاصی از 
کرونا دارین هم  خوشحال می شیم 

برامون  بگین

اگر  هستیم  رشته هایی  اون  جزء  ما 
بین  بکنیم  تقسیم بندی  بخوایم 
درصد  و  مختلف  تخصصی  رشته های 
صورت  چه  به  کرونا  با  درگیری شون 
اورژانس  طب  و  بیهوشی  رشته  است 
جز  این ها  کارشناس ها  و  متخصصین 
خط مقدم ها بودند و خط مقدم مواجه 

با بیماران کرونایی و خب این 
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ایجاد  ما  برای  رو  خوبی  تجربه های 
کرد هم از نظر محافظت هایی که باید 
برای اینجور بیمارا داشته باشیم و هم 
محافظت فردی و هم محافظت پرسنل 
و هم انواع اقدامات درمانی به خصوص 
کرونا  که  بیمارانی  در   icu فیلد  در 
دارند، مدیریت شون با بیماران معمولی 
در  که  بود  خوبی  تجربه  می کنه.  فرق 
این مدت چون من در icuهای کرونا 
در  داشتم   icu کشیک  زیادی  تعداد 
طول یکسال گذشته و خودم هم کرونا 
گرفتم و یک ماه درگیر کرونا و بستری 
در بیمارستان بودم همه اینها هم شخصا 
دیدم. بیماران  در  هم  و  کردم   تجربه 

داریم  ما  که  شنیده هایی  طبق 
و  خصوصی  بیمارستان های  در 
عهده  به  کار  عمده  کلینیک ها 
مسئولیت  خب  و  است  تکنسین 
بپرسم  خواستم  داره.  باالیی 
کار  شرایط  از  اطالعی  شما 
دارین؟ محیط هایی  چنین   در 

کار  تراکم  به  داره  بستگی  این ها  همه 
واطمینان متخصص بیهوشی به فردی 
در  خودم  من  می کنه.  کار  اونجا  که 
تمام  و  نمی کنم  کار  خصوصی  بخش 
دولتی  سیستم  و  دانشگاه  در  رو  وقت 
همکاری  که  شنیدیم  اما  می کنم  کار 
رو  خصوصی  کلینیک  چندتا  سهام 
عصر  شیفت  تو  واحد  آن  در  و  داره 
کار  داره  خصوصی  کلینیک   ۳ یا   ۲
رو  پرونده ها  و  مسولیت  می کنه. 
کلینیک ها  صاحبان  معموال  می نویسه. 
بیهوشی  که سهامدارنشون متخصصان 
هستند افرادی رو به خدمت می گیرند 
با تجربه باشند یعنی همه براشون  که 
بخش  در  که  نداره  وجود  امکان  این  
پرسنل خوب  از  و  کنن  کار  خصوصی 
البته  که  می دهند  انجام   نیرو  جذب 

کارهاشون غیرقانونی است.

یک خاطره از دوران کاری تون هم 
آقا دکتر برامون بگین

خاطره که خیلی زیاد هست ولی دوتا 
از خاطره ها که مرتبط با اینه که این 
مسئله ارزیابی قبل از عمل و شرح حالی 
مهمه.  خیلی  میگیریم  بیماران  از  که 
مهمه. خیلی  هوایی  راه   معاینه 

خیلی سال پیش حدود 15 سال پیش 
یک بیماری در اتاق آماده سازی نشسته 
بود. ما اون موقع ها بیماران معاینه قبل 
از عمل به عنوان مراجعه حضوری انجام 
پرونده اش  می آمد  بیمار  نمی دادیم. 
مشاوراتش  آزمایشاتش،  می دیدم  رو  
می کردیم  صحبت  هم  خودش  با  و 
می دادیم. انجام  هم  معاینه ای   و 

انجام  برای  ساله   55 بود  آقایی  یک 
هرنی اینگوینال امده بود. معموال االن 
می کنیم  اسپاینال  هرنی هارو  همه ی 
نبود.  رایج  اینطوری  زمان  اون  ولی 
بخصوص وقتی که شلوغ بود و رزیدنت 
رو  اتاق ها  همه  باید  و  نداشتیم  هم 
اسپاینال  انجام  فرصت  می کردیم  کاور 
روی  فرد  اون  که  وقتی  من  نداشتیم 
صحبت  باهاش  بود  نشسته  صندلی 
نبود  خوش اخالقی  خیلی  آدم  کردم. 
من  هرچی  بود.  بدعنقی  فرد  ظاهرا  و 
می پرسیدم سرش رو انداخته بود پایین 
خالصه  فقط.  میداد  جواب  سر  با  و 
انجام  نتونستم  کامل  و  کافی  معاینه 
داخل  رفتیم  داشتم.  هم  عجله  و  بدم 
که  می کنند؛  صدا  رو  من  دیدم  اتاق 
دکتر مدیر بیا این مریض رو می خوایم 
کنیم  گذاری  لوله  کنیم  الرنگوسکوپی 
گفتم  من  نمیشه!   باز  دهانش  اصال 
چطور دهانش باز نمیشه این با من حرف 
داد. تکون  سرشو  گفت،  نه  و  آره   زد، 

از  و  کردیم  پیدا  رو  همراهش  بعدا 
این  شدیم  متوجه  پرسیدیم  همراهش 
تصادف داشت و شکستگی راموس دو 
دفورمیتی  و  داشته  پایین  فک  طرف 
رو  جوینت  تمپورومندیبوالر  مفصل 
بوده  طوری  دهانش  و  بود  کرده  پیدا 
که به اندازه دو سانتی متر هم دهانش 
باز نمی شده. ایروی رو به زحمت وارد 
دهانش کردیم و چون npo بود تا آخر

چقدر  و  داشتیم  نگه  ماسک  با  عمل 
انجام   اسپاینال  کاش  ای  که  گفتیم 
باز  که  هم  دیگه  یکی  و  می دادیم. 
از  قبل  ارزیابی  اهمیت  به  برمیگرده 
ساله   65 بود  آقایی  یک  هم  باز  عمل 
بود.  گوارشش  روی  عملی  انجام   برای 
به علت اینکه  بود  به شدت الغر  آقایی 
نمی تونست تغذیه مناسبی داشته باشه. 
من شرح  حالی رو گرفتم و همه چیز 
اپیوید  از مصرف  خوب بود و سابقه ای 
پرسیدیم کی  بود.  ادیکت  بیمار  و  داد 
استفاده کردی گفت دیروز بعد از ظهر. 
بیمار رفت اتاق و اینداکشن و بعدم هم 
ساعت  دو  حدود  که  شد  انجام  عمل 
طول کشید. بعد از عمل هم بیمار رو 
حدودا  و  کردند  اکستیوب  و  ریورس 
اتاق  کردند.  ریکاوری  وارد   1۰ ساعت 
عمل هم شلوغ شد و بعد هم تعویض 
تموم   عمل ها  وقتی  اصوال  شد.  شیفت 
نبود  ریکاوری  در  هم  بیماری  می شد 
تو  هنوز  صبح  اول  مریض  دیدم  که 
ریکاوریه. گفتم چطور تا ۳ بعد از ظهر 
فقط  ما  نمیدونیم  گفتن  نرفته؟  هنوز 
ماسک اکسیژن گذاشتیم و سچوریشن 
 هم 97 تا 98 هست گذاشتیم که باشه!

که  جو  و  پرس  رفتم  من 
کیه؟ بیمار  این  همراه   آقا 

آزمایش  بگیریم  رو  خونش  قند 
کرده!  مغزی  خون ریزی  نکنه  بگیریم 
 pinpoint حالت  مردمک هاش 
کردیم  صدا  رو  تکنسینش  که  داشت. 
مخدر  چقدر  گرفته  داروهایی  چه  که 
گرفته چطوری ریورس شده همه چیز 
نداشت. ایراد  نکته ای  و  بود   درست 

دیدم که دو تا پسر بزرگ داشت و حاال 
بیمار شما حالش خوبه  چطوری بگیم 
چیزی مصرف  گفتم  نمیشه.  بیدار  اما 
خب  گفتم  تریاک  گفتند  می کرده؟ 
باشه؟  خورده  تریاک  ممکنه  چقدر؟ 
دیدم این دو تا دارن  بهم  نگاه می کنن. 
من  بگین  من  به  شده  چیزی  گفتم 
دکتر  آقای  گفتن  کنم.  کمک  بتونم 
یا  ما دیروز ساعت چهار  نمی دونیم  ما 

پنج بعدازظهر برای پدرمون تریاک

خرد  پدر  که  گردو  یک   اندازه  اوردیم. 
خرد تو این یک هفته ده روز استفاده 
داره  عمل  فردا  که  شنیده  حاال  کنه. 
پیدا  دنبالش  می گردیم  هرچقدر 
به نظرمون  میاد که خورده.  نمی کنیم 
اروم  و  بود  خورده  عمل  صبح  این  و 
جذب گوارشش شده بوده و همه مدتی 
نمی شده.  بیدار  بودیم  منتظر  ما  که 
برای  دادیم  قانونی  پزشکی  مشاوره  ما 
پزشک  همکار  بعد  و  مسمومیت ها. 
قانونی اومد و تایید کرد که مسمومیت 
یک  بزنید.  نالوکسان  باید  فقط  و  داره 
تزریق  نالوکسان که  تایی  پنجاه  جعبه 
میکردیم  دردناک  تحریک  تازه  کردیم 
تا  گفتیم  می کرد.  باز  رو  چشم هایش 
تا گرفته  بزنیم 5۰  نالوکسان  باید  کی 
که گفت انقدر بزنید که کامل بیدار شه 

و این هم از این خاطره.

آقای دکتر توصیه ای برای ما دارین 
بهتری  تکنسین  بتونیم  ما  که 

باشیم.

بله سرکالس ها هم  گفتم اوال خوب کتاب 
بخونید. کتاب درسی تون رو بخونید نه 
این جزواتی که من میگم یا استاد دیگه 
 میگه. این جزوه ها خوبه ولی کافی نیست
مطالعه  رفرنس  بخونید  کتاب  حتما 
کنید و سعی کنید که از روی ترجمه 
مطالعه  رو  انگلیسی  زبان  و  نخونید 
کنید. همیشه به روز باشید از سایت ها 
به  مربوط  یوتیوب   علمی  فیلم های  و 
تکنیک های مختلف یاد بگیرید وسایل 
رو  کاربردشون  و  بشناسید  رو  مختلف 
بدونید تا توانمند بشید و مهارت خوبی 

بدست بیارید.

 شما اگه دوباره برگردین بیهوشی 
رو باز انتخاب می کنین؟

دارم  دوست  خیلی  رو  رشته  این  بله 
درآمد  و  کاری  شرایط  متاسفانه  ولی 
از  ولی  نیست  خوب  خیلی  رشته  این 
بابت اینکه عالقه مند شدم بعد از اینکه 

نمی شناختم و رشته خوبیه 

با  و  ندارد  بیمار  با  مالی  ارتباط  چون 
از  و  ارتباطه  در  تکنولوژی  و  روز  علم 
می کنه. استفاده  روز  جدید   تجهیزات 

انتخاب کنم  بخوام  بازهم  اگه  بنابراین 
باید  انتخاب می کنم )باخنده( ولی  بله 
کار دیگه ای هم یاد بگیرم که به عنوان 
این  وگرنه  باشه  اصلی  درآمد  منبع 
عالقه و عشق به کاریه که یاد گرفتیم.

در پایان اگر نکته ای هست که مایل 
و  بیهوشی  دانشجویان  به  باشین 

مخاطبین این نشریه بگین. 

آرزوی موفقیت براتون می کنم و حتما

غنیمت  رو  فرصت  کرونا  ایام  این   تو 
از   بیشتر  و  کنین  استفاده  و  بشمارین 
پیش  مطالعه بکنید و بپرسید. هرچیزی 
نگذارید  و  بپرسید  رو  نمیدونید  که 
باقی  ذهنتون  در  پاسخ  بدون   چیزی 
ذات  دانشجویین  که  وقتی  تا  بمونه. 
پرسش گری  چه  پرسشگریه؛  دانشجو 
غیر علمی.  پرسش گری  چه  علمی  و 
همه  بشین  که  فارغ التحصیل  چون 
می پرسن  خودتون  از  رو  این پرسش ها 

و خودتون باید جواب بدین.
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با توجه به پیشرفت علم و نیاز روزافزون 
انسان ها،  سایر  با  ارتباط  برقراری  به 
اهمیت یادگیری زبان دوم و حتی سوم 
بر هیچکس پوشیده نیست؛ لذا در این 
مقاله به بررسی برخی روش های افزایش 

کارایی خودآموزی زبان می پردازیم.

کلید اصلی خودآموزی زبان

زبان  یادگیری  در  مسئله  مهمترین 
که  گونه ای  به  است  مداومت  و  تکرار 
در  را  مطلب  یک  اگر  می شود  گفته 
دوم،  اول،  روزهای  در  ماه،  یک  طول 
چهارم، هشتم و شانزدهم تکرار کنید، 
مدت  بلند  حافظه ی  وارد  مطلب  آن 
فراموشش  هیچگاه  تقریبا  و  شما شده 
نمی کنید. در زبان آموزی از این مسئله 
زبان  یادگیری  از  شیوه ای  و  استفاده 
طراحی   )G5( الیتنر  جعبه ی  نام  به 
شده است؛ می توانید این جعبه ها را به 
صورت فیزیکی یا نرم افزاری خریداری 
کنید و از امکانات آن در جهت تقویت 
اشاره  که  همانگونه  خود،  زبان  مهارت 

شد استفاده کنید

معرفی نرم افزار

از  می توانید  الینتر  ی  جعبه  کنار  در 
نرم افزارهای کمک آموزشی زبان برای 
یا  جدید،  عبارات  و  کلمات  یادگیری 
تقویت دانش فعلیتان در زبان استفاده 

کنید

این  در  افزارها  نرم  بهترین  از  یکی 
حیطه، Duolingo است

شما در این نرم افزار با داشتن سطح

به  می توانید  پایه  انگلیسی  دانش 
گنجینه ای از کلمات، عبارات، مکالمات 
و حتی داستان ها و تست های مختلف 
داشته  دسترسی  دیگر  زبان های  به 

باشید

نرم افزار های ایرانی و خارجی بی شمار 
دیگری در این زمینه وجود دارند مانند:

Rosetta Stone

Memrise

Beelingu

WordUp

Luvlingua

B-amooz

Learnit

فلش کارت

برخی افراد دوست دارند از فلش کارت 
برای یادگیری زبان استفاده کنند فلش 
در  آماده  صورت  به  معموالً  کارت ها 
بازار وجود دارند اما اگر دوست داشتید 
داشته  را  خودتان  کارت های  فلش 
باشید می توانید از نرم افزارهای ساخت 
از  برخی  کنید  استفاده  کارت  فلش 
مانند  ویژه ای  امکانات  افزارها  نرم  این 
گرفتن  آپ  بک  یا  خروجی  امکان 
نرم  این  از  دسته ای  حتی  دارند.  نیز 
شما  کلمات  یا  متن  می توانند  افزارها 
کرده  ترجمه  مختلف  زبان های  به  را 
یا  آزمون  شما  برای  نیاز  صورت  در  و 

کوییز هایی نیز طراحی کنند.

برخی از این نرم افزارها عبارتند:

Simple flashCards plus

Tiny Cards

AnkiDroid

Dict box

Honey word

Memo word

Quizlet

یادگیری با یک دوست

اگر امکان رفتن به کالس های آکادمیک 
زبان  در محیط های خارجی  یا حضور 
را ندارید، داشتن یک دوست یا همراه 

برای یادگیری بسیار مفید است.

می توانید کلمات و عباراتی که خودتان 
یاد گرفته اید را با دوستتان مرور کنید 
بگیرید،  یاد  هم  از  جدیدی  کلمات  تا 
همچنین می توانید بخشی از وقتتان را 
به مکالمه با یکدیگر اختصاص دهید تا 
عالوه بر گسترش دایره لغاتتان بتوانید 

مهارت های گفتاری خود را هم  بهبود 
ببخشید.

به یاد داشته باشید که یکی از بهترین 
چیز،  هر  سپردن  خاطر  به  راه های 
آموزش دادن آن به دیگران است! شما 
مانند  هفته  هر  یا  روز  هر  می توانید 
که  کلماتی  و  مطالب  زبان،  معلم  یک 
آموخته اید را به دوستتان یاد بدهید تا 
هم  کند  استفاده  دانش شما  از  او  هم 

مروری برای خودتان باشد.

ثابت  زمانی  که  صورتی  در  همچنین 
خود  نفره  دو  یا  یک  تمرین های  برای 
داشته باشید این مسئله می تواند کمک 
شایانی در یادگیری زبان به شما کرده و 
باعث افزایش تمرکز و سرعت یادگیری 

شما شود

نکات مهم!

یکی از مهمترین تمرین هایی که باعث افزایش دایره لغات شما میشود این است 
که هرگاه در موقعیت های زندگی روزمره )مانند راه رفتن در خیابان، گوش دادن 
به یک موسیقی خارجی زبان، دیدن فیلم های بدون زیرنویس و...( به کلمه یا 
عبارتی جدید برخورد کردید آن را یادداشت کرده و بعدا معنی و همچنین تلفظ 
آن را بررسی کرده و به خاطر بسپارید. استفاده ی تلفظ صحیح کلمات و همچنین 
یا عبارات در جمله های مختلف باعث ماندگاری بیشتر  به کاربردن آن کلمات 
آن در ذهن شما می شود. و در نهایت یکی از بهترین راه ها برای افزایش دایره 
لغات شما این است که کلمات مرتبط با هم مانند کلمات مترادف، متضاد یا حتی 

کلماتی که تلفظ مشابهی دارند را همراه هم یاد بگیرید مثال:

obstruction ) انسداد (

construction ) ساخت و ساز (

constriction ) انقباض (

instruction ) آموزش - یادگیری - دستورالعمل (

سخن نهایی

راه های خودآموزی زبان فراوان اند و هر شخص با توجه به نیازها، دسترسی و 
توانایی های خود یک یا چند روش را انتخاب کرده و به کار می گیرد

اما کلید اصلی موفقیت در یادگیری زبان در همه ی این تکنیک ها، همان تکرار و 
مداومتی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم؛ با داشتن هدف و برنامه ای منظم 
و استفاده از منابع و روش های گفته شده، حتی کسانی که با زبان میانه خوبی 

ندارند هم میتوانند به سرعت بر آن مسلط شوند

خودآموزی
بن  بست یا میانبر یادگیری زبان؟

مروری بر روش ها و نکات خودآموزی زبان

نویسنده: فرزان بیگی

دانشجوی ترم 7 پزشکی
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در  پرسنل  به  رسیدگی  میزان   -
غذا،  کیفیت  نظر  از  بیمارستان 
دستکش، ماسک و وسایل حفاظت 
چگونه  حقوق  پرداخت  و  شخصی 

است؟ 

در  محدودیت  مقداری  ابتدا  در   +
داشت  وجود  شخصی  حفاظت  وسایل 
ماه شرایط  از یکی دو  بعد  تقریبا  ولی 
پرسنل  همه ی  تقریبا  که  شد  طوری 
وسایل حفاظت شخصی را داشتند. در 
حال حاضر هم به این صورت می باشد 
وسایل  این  کمبود  نظر  از  مشکلی  و 
حقیقتا  غذا،  کیفیت  مورد  در  نیست. 
به دلیل تایم کاری از غذای بیمارستان 
همکاران  ولی  نکردم  مصرف  تاکنون 
و  نیستند  راضی  غذا  کیفیت  از  عموما 
معموال غذای مانده از شب قبل را روی 
بودن  پایین  بدلیل  که  می بینم  میزها 
کیفیت پرسنل غذا را نخوردند. درمورد 
پرداخت حقوق، حقوق پرسنل معموال 
می شود  پرداخت  مشخص  زمان  در 
برای  تنهایی  به  مبلغ حقوق ها  منتهی 
گذراندن زندگی کفایت نمی کند و در 
کنار آن مکملی به نام کارانه قرار دارد.

تاخیر  با  پزشکان  مورد  در  کارانه  این 
ما  که  حدی  به  است.  همراه  بیشتری 
 99 اردیبهشت  دریافتی  آذر  اواخر  در 
چند  می کنم  فکر  پرسنل  داشتیم!  را 
ماهی از پزشکان زودتر کارانه را دریافت 
می کنند ولی عموما یک تاخیر 5 ماهه 

را درمورد پرسنل هم داریم.

- برای بعد از کرونا چه توصیه هایی 
برای بیماران دارید؟

با  امسال  داروساز  یک  عنوان  به  +من 
و  آنتی بیوتیک ها  کم  بسیار  مصرف 
بودم  روبرو  سرماخوردگی  داروهای 
برای  تقاضای خیلی کمتری  مردم  که 
موضوع  این  دارند.  اقالم  این  دریافت 
برای  مردم  که  است  این  نشان دهنده 
رعایت  داشتند،  که  کمتری  رفت و آمد 
فاصله اجتماعی، عدم روبوسی و دست 
افتاده،  اتفاق  که  ارتباطاتی  در  دادن 
که  شده  باعث  ماسک  از  استفاده 
و  سرماخوردگی  به  مبتال  افراد  تعداد 
بوده  آنفوالنزا که در فصل سرما شایع 
به شدت کاهش پیدا کند و به همین 
آنتی بیوتیک ها  مصرف  میزان  نسبت 
عالئم  کاهش  برای  که  فراورده هایی  و 
استفاده  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
می شود به شدت کم شده است. مردم 
اگر این توصیه هایی که در دوران کرونا 
استفاده کردند را در سال های بعد هم 
به اجرا بگذارند، می توانند خیلی کمتر 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.

تجویز  عموما  حاضر  حال  در   -
کووید19  بیماری  برای  پزشکان 
چیست و در چه صورتی فرد مبتال 

بستری می شود؟

داروی  کووید19  بیماری  برای   +
که  دارویی  ولی  ندارد  وجود  مشخصی 
به صورت روتین برای بیماران سرپایی،

کسانی که فقط تست مثبت دارند ولی 
شدیدی  افت  خونشان  اکسیژن  سطح 
نداشته و شرایط عمومی خوبی دارند و 
عالئم محدودی مثل عدم وجود حس 
بویایی و چشایی، برای این افراد عموما 
آزیترومایسین5۰۰  مثل  آنتی بیوتیکی 
 1۲-6 تعدا  به  تقریبا  می شود.  تجویز 
مصرف  عدد   یک  روزانه  که  عدد 
یک  بعنوان  ناپروکسن  قرص  می شود. 
التهاب  و  درد  اثرات  برای  درد  ضد 
دارند  درد  بدن  عموما  چراکه  بیماران 
ضددرد  آمپول های  می شود.  استفاده 
یا  و  پیروکسیکام  یا  کتروالک  مثل 
می شود. استفاده  دیکلوفناک  نهایتا 

اگر مشکل محدودی در تنفس داشته 
یا  و  باشند  داشته  خلط  مثال  باشند 
سرفه داشته باشند، شربت هایی در این 
این ها  می شود.  تجویز  برایشان  مورد 
بصورت سرپایی عموما بعد از دو هفته 
استراحت شرایطشان به حالت طبیعی 
برمی گردد. افرادی که بستری می شوند، 
خیلی  عموما  ریه شان  درگیری  درصد 
خونشان  اکسیژن  سطح  است،  بیشتر 
است.  بی حال  خیلی  فرد  است،  پایین 
 ٪85 زیر  خون  اکسیژن  سطح  وقتی 
می آید فرد شرایطی دارد که باید حتما 
بیماری  که  افرادی  یا  شود.  بستری 
زمینه ای مثل فشارخون و دیابت دارند 
با  هستند  چاق  خیلی  که  افرادی  یا 
به  توجه  با  زمینه ای،  بیماری  شرایط 
هم  خونشان  اکسیژن  سطح  اینکه 

بشدت پایین آمده است، کیس های

مصاحبه  با دکتر صبحانی مسئول فنی داروخانه ولیعصر

نویسنده: سینا نیکی ملکی

دانشجوی ترم 4 هوشبری
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تعهد  ایران هنوز آن  اینکه  به  توجه  با 
FATF را اجرایی نکرده است، نمی دانم 
هم  واکسن  میلیارد   7 این  تولید  اصال 
تا چه  اینکه  نیست.  راحتی  کار خیلی 
سوال  جای  هم  باز  شود  تولید  زمانی 
هرچه  مسئولین  امیدوارم  فقط  دارد. 
با  را  تولید داخل  نمونه ی  این  سریعتر 
برسانند. مردم  دست  به  کامل  امنیت 
ابهام  از  پرده ای  در  چیز  همه  هنوز 
آینده  سال  چند  می کنم  فکر  است. 
نظر  مورد  این  در  می شود  بهتر  خیلی 

داد.

ویروس  شیوع  به  توجه  با   -
کارساز  فعلی  واکسن  جهش یافته 

هست؟ 

کارساز  که  معتقدند  بریتانیایی ها   +
دستمان  به  واکسن  هنوز  ما  است. 
نرسیده است و در مورد شیوع گسترده 
در  که  نداریم  اطالعی  هنوز  کووید19 
جامعه ایرانی چقدر موثر است. در مورد 

این ویروس جدید در واقع همه چیز 

بریتانیا  ولی  است  ابهام  از  پرده ای  در 
معتقد است که موثر است.

تنها  ایران  اینکه  به  توجه  با   -
به  واکسن  هنوز  که  است  کشوری 
دستش نرسیده و همچنین نزدیک 
شدن به عید و شیوع نسل جدید 
این  از  شما  پیش بینی  کووید19، 

وضعیت چیست؟

این  واکسن  بدون  باشدکه  قرار  اگر   +
توصیه  بهترین  دهیم،  ادامه  را  شرایط 
حفاظت  وسایل  از  استفاده  درواقع 
شخصی، عدم تجمعات و عدم ارتباطات 
شخصی بصورت گسترده، مهمانی ها و 
باشد،  کنسل  باید  همچنان  مراسم ها 
هم  با  مجازی  بصورت  باید  مردم 
ارتباط داشته باشند، از وسایل حفاظت 
استفاده  ماسک  بخصوص  شخصی 
دست ها،  مرتب  شستشوی  کنند، 
بخواهیم  اگر  اجتماعی  فاصله  رعایت 
بیماری ر ابه نوعی کنترل کنیم، برای 

همه مردم توصیه می شود.

بستری هستند.

فعلی  واکسن  اینکه  به  توجه  با   -
است،  نشده  گسترده ای  تست 
بنظر شما عوارضی که ممکن است 

داشته باشد چیست؟

اسفند98  از  ندارم.  اطالعی  حقیقتا   +
اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  که 
کرد که این بیماری به صورت پاندمی 
کرده  درگیر  را  جهان  کل  و  است 
تالش  واکسن  سازنده  است،کشورهای 
فکر می کنم  کردند گرچه  را  خودشان 
شاید چینی ها چند ماه زودتر این کار 
از  زیادی  زمان  مدت  باشند.  کرده  را 
عوارض  برای  شده  انجام  پروتکل های 
عوارض  از  خیلی  نمی گذرد.  واکسن ها 
اثرشان  مدت  طوالنی  در  است  ممکن 
حرفی  نمی شود  واقعا  دهند.  نشان  را 
این واکسیناسیون  اگر  ببینیم  باید  زد. 
انجام شود، شاید عوارضی داشته باشد

نشان  آن را  سال  چندین  از  بعد  که 
که  نشده  مشخص  هنوز  مثال  یا  دهد 
خانم های باردار می توانند این واکسن را 
استفاده کنند یا خیر،بچه ها از چه سنی 
می توانند استفاده بکنند. این ها احتیاج 
من  البته  دارد.  بیشتری  بررسی  به 
واکسن ها  درمورد  مستندی  هنوز چیز 
دارد  هم  ایران  اینکه  نخوانده ام. ضمن 
نمونه واکسن چینی و  از  یک ترکیبی 
روسی را تست می کند و روی آن یک 
برند  یا  می دهد.حاال  انجام  کار  سری 
از  کپی برداری  نوعی  یا  است  جدیدی 
آن است هنوز خودم اطالع کاملی در 

مورد آن ندارم.

- وضعیت ایران را در بحران کرونا 
چگونه ارزیابی می کنید؟

+کشور ما که مورد تحریم قرار گرفته 
بود، االن چندین سال است که شرایط 
فقر اقتصادی در کشور ما هست. کرونا

باعث شد که بخش عمده ای از مشاغل 
صفر  به  درکشور  کارکردشان  عمال 
بیمه ی  که  کسانی  بخصوص  برسد 
مزد  روز  نداشتند،  مالحضه ای  قابل 
دورهای  کارهای  که  کسانی  و  بودند 
جشن ها  گرداننده های  مثل  داشتند 
این ها  همه ی  عروسی،  مراسم های  و 
و  است  شده  مختل  کارشان  نوعی  به 
متاسفانه چون حقوقی هم نداشتند فکر 
می کنم بشدت از نظر شرایط اقتصادی 
در مضیغه هستند. در کشور های دیگر 
فکر می کنم برای این افراد یک درآمدی 
تعریف شده است ولی اینکه درکشور ما 
تا چه حد به این موضوع رسیدگی شده 
است را واقعا در پرده ای از ابهام است. 

دوز  میلیار   7 اینکه  به  توجه  با   -
دیگر  کشورهای  برای  واکسن 
ایران  سفارشات  دادند،  سفارش 

کی به دستشان می رسد؟ 

+ صحبت از محدودیت دریافت واکسن 
است.
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بررسی و تحلیل Board game ها یا بازی های رومیزی؛
 از تاریخچه تا پیشرفتشان در سال های اخیر

گزینه های روی میز!!

نویسنده: علیرضا اکبری

دانشجوی ترم 9 پزشکی

با سرگرمی های  بیش  و  ما کم  همه ی 
آشنا  کودکی  زمان  از  مختلف  ذهنی 
شکل های  که  سرگرمی هایی  هستیم؛ 
متنوعی داشته اند و فرد را به چالش های 

ذهنی مختلفی دعوت می کردند.

کلی  طور  به  را  ذهنی  سرگرمی های 
کنیم  تقسیم  دسته  چند  به  می توانیم 
لگو،  و  پازل  فرار،  اتاق های  شامل  که 
بازی های  نهایت  در  و   ... و  روبیک ها 
رومیزی یا Board Game می شوند 
را  رومیزی  بازی های  مقاله  این  در  که 

بررسی می کنیم.

تاریخچه

کرده اند،  مورخین  که  بررسی هایی  در 
در  فکری  بازی های  نشانه های  اولین 
ترکیه و سوریه و عراق  نواحی جنوبی 
از  پیش  سال  به 5۰۰۰  که  پیدا شده 
میالد مسیح برمی گردد و از 49 قطعه 

سنگ رنگ شده تشکیل شده است.

قدیمی ترین  و  اصلی ترین  از  یکی 
بازی های  دهنده ی  تشکیل  اجزای 
در  که  است  "تاس"  رومیزی،  فکری 
اولیه  از تاس های  بررسی ها نشانه هایی 
در بین النهرین پیدا شد که متشکل از 
سمت  یک  که  بود  چوب  قطعه  چند 
چوب ها رنگ شده بود و با پرتاب کردن 
می شد.  مشخص  تاس  عدد  چوب ها 

همچنین نشانه هایی از تاس در قبایل

شد  پیدا  مختلف  جغرافیایی  نقاط  و 
که جنس های مختلفی از قبیل چوب، 
و  رنگ شده  سنگ های  فلز،  استخوان، 

الک الک پشت ها داشتند.

در  که  رومیزی  بازی های  از  بقایایی 
تاریخی  برهه های  و  جغرافیایی  نقاط 
شرایط  به  بسته  شده،  کشف  مختلف 
اعتقادی  و  جغرافیایی  اجتماعی، 
در  مختلفی  شرایط  بازی،  تولید  زمان 
عنوان  به  داشتند؛  متفاوت  بازی های 
معتقد  بسیار  باستان  مصریان  مثال، 
به تقدیر و سرنوشت بودند و به همین 
منظور، بازی باستانی Senet که در 
پیدا  پادشاهان  مقبره ی  و  مصر  اهرام 
عنصر  به  وابسته  زیادی  حد  تا  شد، 
که  بازی هایی  مثاًل  یا  بود.  "شانس" 
از  در برهه ی زمانی 1۳۰۰ سال پیش 
باالیی  نیاز  می شد  تولید  مسیح  میالد 
که  داشتند؛  برد  برای  استراتژی  به 
تاثیر  تحت  گفت  می توان  قطعیت  به 
دوره ی  آن  در  که  بوده اند  جنگ هایی 

زمانی بسیار شدت گرفته بود.

در طول تاریخ، اغلب بازی های رومیزی 
به رده ی سنی بزرگسال محدود می شد 
به  بچگانه  بازی های  نشانه ی  اولین  و 
حدود 5۰۰ سال پیش از میالد مسیح 
فیزیکی  فعالیت  حجم  که  برمی گردد 
نسبت به درگیری ذهنی در آنها بیشتر 

بود و در فرهنگ ما با نام "لِی لِی"

شناخته شد.

تاثیر  تحت  فکری  بازی های  اینگونه  و 
به  روز  مختلف  فرهنگ های  و  جوامع 
روز پیشرفته تر و حرفه ای تر از بازی های 
بخواهیم  اگر  شدند.  خود  قبل  نسل 
دنبال  را  معروف  مثال های  از  یکی 
بگوییم.   Tafl بازی  از  کنیم می توانیم 
بازی Tafl یک بازی با اصالِت آلمانی-

سال   4۰۰ به  که  است  اسکاندیناوی 
پس از میالد مسیح برمی گردد. در این 
بازی دو سری مهره با رنگ متفاوت و 
تعداد نابرابر قرار داشت و در یک زمین 

مربعی بازی می شد که هر ضلع آن
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تشکیل دهنده ی  مصالح  در  چوب  از 
معروف ترین  از  است.  بازی  قطعات 
به  می توان  سبک  این  بازی های 
 Powergrid ،Stone بازی های 

Age و Caverna اشاره کرد.

2- بازی های سبک آمریکایی

در این سبک از بازی ها معموال تعامل ها 
روی  بازیکنان  که  متقابلی  اثرات  و 
یکدیگر می گذارند روند بازی را تعیین 
می کند و اساس بازی روی تعامالت بین 
بازیکنان است. در اغلب بازی های این 
سبک، بازیکنان قدرت های یکسانی در 
شروع بازی ندارند و هرکدام از بازیکنان 
را  خود  منحصربفرد  قدرت  و  ویژگی 
نزاع  یا  تعامل  امکان  بازیکنان  و  دارد 
بازی های  برخالف  دارند.  را  یکدیگر  با 
سبک  این  در   ،Eurogame سبک 
موضوعات  و  تم ها  معموال  بازی ها  از 
مختلفی را شاهد هستیم و ممکن است 
ما در یک نبرد فضایی شرکت کنیم، از 
یک زیرزمین پر از زامبی فرار کنیم یا 
در نقش قهرمانان از سیاهچاله های پر 

از هیوالهای مختلف فرار کنیم.

بازی های  در  که  ویژگی هایی  از  یکی 
که  بود  این  نمی دیدیم  اروپایی  سبک 
امکان  آمریکایی  سبک  بازی های  در 
از  قبل  بازی  جریان  از  بازیکن  حذف 
قطعات  اغلب  دارد.  وجود  بازی  پایان 
این سبک از بازی ها از جنس پالستیک 
می باشد و با استفاده از پرینتر سه بعدی 
یا قالب ریزی، شخصیت های این سبک 
بازی ها ساخته می شود. همچنین سبک 
سال های  در  که  بازی ها  از  جدیدی 
اخیر مخاطبین زیادی را به خود جلب 
مشترک"  "همکاری  بازی های  کرده، 
که  هستند   Co-operation یا 
باید  همدیگر  همکاری  با  بازیکنان 
قرار  مقابلشان  در  بازی  که  موانعی 
می دهد را از بین ببرند و بازیکنان در 
یا  پیروز می شوند  یکدیگر  با  بازی  این 

شکست می خورند.

از معروف ترین بازی های سبک

یکی از بازی هایی که تحت تاثیر بازی 
Tafl در هند باستان و در قرن ششم 
به  بود  بازی ای  آمد،  وجود  به  میالدی 
Chaturanga که در آن چهار  نام 
سری مهره در زمین حضور داشت. در 
ایران  بازی در  این  قرن هفتم میالدی 
و  یافت  تغییر  ساسانیان  دوره ی  در  و 
به نام شطرنج یا shatranj نامگذاری 
بازرگانان مسلمان  توسط  شد. شطرنج 
به اروپا و شمال آسیا برده شد و یک بار 
در قرن 1۳ میالدی و یک بار دیگر در 
قرن 15 میالدی دچار تغییرات شد و 
به شطرنجی که آشنای همه ی ماست 

تبدیل شد.

بازی های فکری نوین

رومیزی  بازی های  نوین  دنیای  شروع 
از جنگ جهانی دوم و تاثیرات روحی و 
ذهنی جنگ بر مردم و سربازان شروع 
شد. مردم که تحت تاثیر جنگ جهانی 
دچار مشکالت روحی و ذهنی متعددی 
شده بودند، تصمیم به ساخت بازی های 
رومیزی نوین کردند تا بتوانند لحظاتی 
از درگیری های ذهنی و فضای سرد و 

آزاردهنده ی اطرافشان فاصله بگیرند.

1- بازی های اروپایی-آلمانی

اروپا  از  رومیزی  بازی های  اول  موج 
بازی هایی  شد.  شروع  آلمان  کشور  و 
تولید  جغرافیایی  حوزه ی  این  در  که 
می شوند اغلبشان محتوای ساخت وساز 
منابع  تولید  و  مزرعه داری  و  عمران  و 
دارند و در بیشتر این بازی ها بازیکنان 
بازیکنان  بازی  روی  مستقیمی  تاثیر 
دیگر ندارند و در این سبک از بازی ها 
را  بازیکنان  بین  نزاع  و  جنگ  معموال 
نمی بینیم و همه ی بازیکنان با شرایط 
و  می کنند  شروع  را  بازی  یکسان 
کسب  برای  را  خود  مسیر  بازیکن  هر 
این  بازی های  می کند.  سپری  امتیاز 
 Eurogames اصطالحا  که  سبک 
نامیده می شوند معموال دارای محتوای 
از  یکی  و  است  صلح  و  سازندگی 

ویژگی های خاص این سبک، استفاده

به 1۳ خانه تقسیم شده بود؛ بازیکن با مهره های 
با  بازیکن  و  داشت  قرار  زمین  مرکز  در  سفید 
حضور  زمین  سمت  چهار  در  مشکی  مهره های 
داشت و بازیکن سفید مهره ی شاه )که در مرکز 
بازیکن  حمالت  از  باید  را  داشت(  قرار  زمین 

مشکی مصون نگه می داشت.

به  وایکینگ ها  حمله های  توسط   Tafl بازی 
مناطق دوردست برده شد و فرهنگ های مختلف 
با این بازی آشنا شدند و در هر منطقه، بسته به 
فرهنگ آن منطقه، تغییراتی در بازی به وجود 

آمد.

GloomHav-  آمریکایی می توان به
 en ، Ticket To Ride ، Risk

و 7Wonders اشاره کرد.

3- بازی های سبک روسی

پنهان کاری  بازی های سبک روسی  در 
در  بازیکن  هر  می زند.  را  اول  حرف 
ابتدای بازی نقش مشخصی را به دست 
این  پنهان کردن  با  باید  که  می آورد 
نقش از بازیکنان دیگر و اعتمادکردن یا 
نکردن به بازیکنان دیگر، به اهدافی که 
بازی برای هر تیم مشخص کرده برسند 
تا برنده ی بازی شوند. این سبک بازی 
نامیده می شود  نیز  "نقش مخفی"  که 
بر توانایی افراد مبنی بر پنهان کاری و 
پایه گذاری  عمل  یا  کالم  در  سیاست 
در  تنهایی،  به  بازیکن  هر  و  شده است 
نقش خود فرو می رود و باید به اهدافی 
برسد. در  برای نقشش مقرر شده،  که 
بازی های نقش مخفی عموماً افرادی که 
توانایی متقاعد کردن، سیاست کالمی و 
موفقیت  دارند  باالیی  اجتماعی  هوش 
بیشتری به دست می آورند و این سبک 
تمرینی  صحنه ی  می توانند  بازی ها  از 
با  تا  شوند  جامعه  در  فردی  هر  برای 
خود  اجتماعی  ارتباطات  معضل های 
از  نرم کند و مشکالتی  پنجه  و  دست 
توانایی صحبت در جمع"  قبیل "عدم 
یا "ناتوانی در دفاع کالمی از خود" را 
این  در  متعددی  بازی های  کند.  حل 
سبک وجود دارد که شناخته شده ترین 
و شاخص ترین بازی در این سبک، بازی 
Werewolf است که در ایران با نام 
Were- مافیا" شناخته میشود. بازی"
wolf یا مافیا را می توان با یک جمله 

خالصه کرد:

»اقلیت آگاه در مقابل اکثریت ناآگاه«

از بازی های دیگر این سبک نیز می توان 
 Bang ، اشاره کرد:  این گزینه ها  به 
 Tortuga ، Samurai Sword

، Saboteur

4- بازی های آسیایی
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به  عموماً  بازی ها  از  سبک  این  در 
شرافت،  جمله  از  اخالقی  فضایل 
هنر  احترام،  و  افتخار  صدق،  محبت، 
اغلب  در  و  میشود  زیادی  تاکید   ... و 
بازی های این سبک، با انتخاب هایی در 
بر  می توانند  که  مواجه می شویم  بازی 
عنوان  به  باشند؛  تاثیرگذار  عوامل  این 
در   Rising Sun بازی  در  مثال 
مرحله ی ابتدایی بازی، بازیکنان به یک 
می شوند  دعوت  چای  نوشیدن  مراسم 
یکدیگر  با  می توانند  مراسم  آن  در  که 
که  صورتی  در  و  کنند؛  برقرار  اتحاد 
اکشن  از  بازی  مختلف  بخش های  در 
کنند،  استفاده  خیانت  یا   Betray
علت  به  و  می شود  شکسته  اتحادشان 
یا   Honor سطح  اتحاد،  شکستن 
افتخار بازیکن خیانت گر پایین می آید. 
شرایط  بازیکن  دو  اگر  شرایط  این  در 
یکسانی در بازی داشته  باشند؛ بازیکنی 
برنده است که سطح افتخار باالتری در 

پایان بازی داشته باشد.

از  سبک  این  بازی های  در  عموماً 
شده  استفاده  روشن  و  شاد  رنگ های 
واقعه ی  یک  بازی ها،  اغلب  در  و  است 
بازسازی شده است؛ به عنوان  تاریخی 
مثال بازی Takenoko داستان یک 
کشور  پادشاه  که  است  پاندا  خرس 
ژاپن  پادشاه  به  هدیه  عنوان  به  چین 
اهدا می کند و بازیکنان وظیفه ی تغذیه 
و نگهداری از این پاندا را دارند؛ یا مثاًل 
داستان بازی Tokaido داستان یک 
جاده ی  در  که  است  تجاری  کاروان 
در  و  می باشد  در حال حرکت  ابریشم 
طول مسیر میتواند کاالهای مختلف را 

به دست بیاورد.

بهترین انتخاب برای ورود به دنیای 
بازی های رومیزی

 Boardgamegeek.com سایت
رومیزی  بازی های  مرجع  نوعی  به  که 
محسوب میشود، معیاری برای سختی 
تعریف  مختلف  بازی های  راحتی  یا 

کرده به نام weight یا وزن؛ که بر

اساس نتیجه ی رای گیری که از نظرات 
میزان  و  است  آمده  دست  به  کاربران 
بین  عددی  به صورت  را  بازی  سختی 
که  نشان می دهد؛ هرچقدر   5 تا  صفر 
بازی  باشد  نزدیک تر   5 به  عدد  این 
و  ریزتر  قوانین  دارای  و  پیچیده تر 

چالش ذهنی بیشتری است.

برای ورود به دنیای بازی های رومیزی 
و  ساده تر  بازی های  از  است  بهتر 
که  فردی  تا  کرد  شروع  عامه پسندتر 
قصد ورود به این دنیا را دارد اصطالحاً 
پیچیدگی  در  و  نشود  زده  بازی  از 
قوانین بازی گم نشود. به همین منظور، 
پیشنهادی که اغلب بازیکنان حرفه ای 
می کنند  عرصه  این  تازه واردان  به 
از  بازی هایی  با  عرصه  این  به  ورود 
با  ایران  در  )که   Splendor قبیل 
Tick- شده است(،  تولید  "کهربا"   نام

نام  با  ایران  در  )که   et To Ride
Set- و  شده است(  تولید  "شاهراه" 
با  ایران  در  )که   tlers of Catan
نام "مهاجران کاتان" تولید شده است( 
عالوه  بازی ها  این  زیرا  پذیرد  صورت 
و  سخت  قوانین  عامه پسندبودن،  بر 
درگیرکننده ای ندارند و بازیکن تازه وارد 

در جریان بازی اذیت نمی شود.

سخن پایانی

جدید  پدیده ای  نه  رومیزی  بازی های 
ما  جامعه ی  با  غریب  پدیده ای  نه  و 
اولین  با  بچگی  دوران  از  ما  هستند؛ 
نمونه های این بازی ها از قبیل شطرنج 
تاریخ  طول  در  و  شده ایم  آشنا  دوز  و 
در جامعه ی  بوده اند که  بازی هایی  نیز 
ما نفوذ کرده اند و خاطرات کودکی ما 
Mo- بازی های از قبیل   را ساخته اند؛ 

nopoly )که در ایران با نام های عمو 
تولید   ... و  مونوپولی  روپولی،  پولدار، 
شد(، راز جنگل )که یک بازطراحی از 
بود(   Enchanted Forest بازی 
 mensch بازی  بازتولید  )که  و منچ 
بود(. بازی های رومیزی یکی از بهترین 

گزینه ها برای یکی از نیازهای اساسی

انسان هستند: "نیاز به فراغت"

که  است  نیازی  همان  فراغت  به  نیاز 
یا پس  کاری  روز سنگین  از یک  پس 
وجودمان  در  امتحانات  دوره ی  یک  از 
حتی  که  داریم  نیاز  و  می کنیم  حس 
انسانی  پوسته ی  از  دقایقی  برای 
بازی های  در  و  شویم  خارج  خودمان 
چالش های  با  و  شده  غرق  مختلف 
در  ما  کنیم.  نرم  دست وپنجه  مختلف 
در  گاهی  رومیزی  بازی های  دنیای 
در  سعی  مافیا  باند  یک  اعضای  نقش 
یا  می کوشیم،  رقبایمان  حذف کردن 
را  مختلف  موانع  کاوش گران  نقش  در 
پشت سر می گذاریم تا به قصر الدورادو 
که  می شویم  فضانوردانی  یا  برسیم، 
نهم  سیاره ی  یکدیگر،  همکاری  با 
می کنیم  کشف  را  شمسی  منظومه ی 
و هزاران نمونه ی دیگر از این فضاهای 
ذهنی جذاب که در بازی های رومیزی 

میتوانیم تجربه کنیم.

و  بازی ها  مختلف  انواع  با  رابطه  در 
بازی های  و  استفاده شده  مکانیسم های 
که  است  بسیار  حرف   ... و  نفره  یک 
این  ادامه ی  فلذا  نگنجد؛  این مقال  در 
شماره ی  به  بود(  عمری  )اگر  را  بحث 

بعد واگذار می کنم.
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درونی  به شکل جوششی  هنر،  به  اگر 
آن،  بیرونی  خروش  که  کنیم  نگاه 
آنگاه  می یابد،  تکامل  زنده  موجود  با 
که  کنیم  درک  می توانیم  راحت تر 
دوره ی  هر  در  بایستی  هنر،  مفهوم 

تاریخی دستخوش تغییر شود.
هر  هنرمندان  زندگی  مطالعه ی  با 
تفاوت های  و  شباهت ها  یافتن  و  دوره 
می توان  مختلف،  زمان های  در  موجود 
به فلسفه ی تجلّی هر دوره از هنر آگاه 

شد.
را  عشق  و حس  طعم  زمانی که  انسان 
از تعاریف ادبی تجربه می کند،  به دور 
بندی شده ی  با ذهن دسته  در جدال 
نوعی  به  و  برمی خیزد  خود  قدیمی 
آغاز  نقطه  همین  از  هنر«  برای  »هنر 

می شود که؛
قانوِن  جدِی  تابِع  لحظه،  ))حسِّ 

نوشتاری و رفتاری نیست((
و »آنچه که هست« ،تا حّد زیادی،جاِی 

»آنچه بایِد« نهادینه شده را اِشغال

می کند و اینجا هنری خلق می شود که 
جنس مشابه آن در هیچ دوره ای یافت 

نمی شود.
معنایش  قواره ی  به  نامش  که  هنری 

می آید و آن »رمانتیک« است.
اما مرزبندی تاریخی دوره های مختلف 
هنر، به لحاظ اینکه تغییرات معموال به 
تدریج در طول زمان نمایان می شوند، 

کار چندان ساده ای نیست.
در واقع ذهن تئوری خواِه امروز ما همواره 
این  که  برآمده  خود  توجیه  صدد  در 
بنیاد های  با  اول  زمانی،  مرزبندی های 
اساسی قانون مند شده و سپس توسط 
تا  و  شده اند  پیاده سازی  هنرمندان 
روال  همین  هنر  از  بعدی  دوره ی 
ادامه یافته. در صورتی که با مشاهده ی 
می توان  هنری  دگردیسی های  صحیح 
شاهد الهامات غنی به ذهن انسان بود 
و دریافت که قواعد و قوانین هر دوره، 
و  بررسی  و  مشاهدات  توسط  به  بعدا 

تفسیر نوشته شده اند.

پیش  بزرگ  دوره ی  دو  به  نگاه  با 
و  باروک  یعنی  رمانتیک  نهضت  از 
و  ریشه ای  عناصر  بررسی  به  کالسیک 
شاخص هنر این عصر نزدیک می شویم.

در  همواره  باروک  دوره ی  که  آنجا  از 
پی بیان هر چه بیشتر زرق و برق های 
است،  بوده  بشر  سطحی  زندگانی 
تجمل  نوِر  باروک،  عصر  هنرمند  ذهن 
فرم  ایجاد  برای  را  بیشتری  گرایانه ی 
در هنر خود ضروری می دانسته و این 
باروک  هنر  از  دوره  سه  هر  در  مسئله 
پایانی  و  میانی  آغازین،  باروک  یعنی 

قابل مشاهده است. 
به  اعتقاد  هجدهم  سده ی  میانه ی  در 
پیشین  نگاه  جایگزین  خرد،  قدرت 
اقتدار  تدریج،  به  که  شد  هنرمندان 
بنیان های اجتماعی و مذهبی را متزلزل 

می ساخت.
هنر کالسیک،توجه و تاکیدی بسیار بر 

توازن و وضوح ساختاری داشت.
دوره ی هایدن ها، بتهوون ها و

نویسنده: عارف نورعلیشاهی

دانشجوی کارشناسی موسیقی
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چهارچوب های  خالِق  موتسارت های 
با  رمانتیک  نهضت  آن  از  بعد  فکری. 
انقالب صنعتی که سبب دگرگونی های 
اقتصادی و اجتماعی بود همراه شد. از 
میان تمام سرچشمه های الهام در هنر 
طبیعت  از  مهمتر  یک  هیچ  رمانتیک، 
عینی  جهان  که  دوره ای  است.  نبوده 

آینه ی دل آدمی به شمار می رفت.
حساسیت رمانتیک ها نسبت به طبیعت 
اهمیت  که  اندازها  چشم  نقاشی  در 

تازه ای یافته بود جلوه گر می شود.
هنرمندان رمانتیک در کنکاش زندگی 
قلمرو  مجذوب  ویژه  به  خود  درونی 
دوره  این  نویسندگان  می شدند.  خیال 
باز  آثارشان  در  را  خود  شخصیت 

می تاباندند.
هنر دوره ی رمانتیک با تکیه بر عواطف 
فردیت  بر  بیشتری  تاکید  احساسات  و 

هنرمند داشت.
و  پرشور  خیال پردازی   ذهن گرایی، 

اشتیاق به طبیعت و قرون وسطی از

نقاشی  ادبیات،  ویژگی های  مهمترین 
نخستین  تا  که  است  رمانتیک  هنر  و 

دهه های 19۰۰ به درازا کشیده است.
نهضت  شاخص  هنرمندان  جمله  از 

رمانتی سیسم می توان به
victor hugo ویکتور هوگو

 jean jacques روسو  ژاک  ژان 
rousseau

 alexaner dumas الکساندر دوما
pere

goethe گوته
schiller شیلر

pushkin پوشکین
eugene delac� دوالکروا  اوژن 

roix
francisco goya فرانسیسکو گویا
theodore geri� ژریکو  تئودور 

cault

ludwig van beetho�  بتهوون
 ven

chopin شوپن
schubert شوبرت

mendelssohn مندلسون
liszt لیست

schumann شومان
tchaikovsky چایکوفسکی

اشاره کرد.

منابع نگارشی:
دریافت  و  درک  راجر  کیمی ین، 
دهم  چاپ  یاسینی  موسیقی-حسین 

نشر چشمه

هنر از دریچه زمان

بررسی هنر رمانتیک و شناخت ساختارهای کلی آن
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رمانتیسم ادبی از نگاه برخی منتقدین متفاوت ترین سبک ادبی دوران معاصر است. سبکی که می توان گفت به یک جنبش 
و یا لحن بیان خاص نزدیکتر است تا یک سبک. جنبشی که انگار در کوره راه های بیان احساسات و عواطف نویسندگان و 

شاعران قرن هجدهم چراغ های جدیدی را روشن کرد. 

از اواخر قرن هجدهم میالدی و در پی نگرش های متفاوتی که گاها جسته و گریخته در جای جای اروپا، زیر لقای نگاهی نو 
)که بعدها پیش رمانتیسم نامیده شد( بروز پیدا می کرد؛ کم کم گروهی از اهالی قلم توانستند با یکسوسازی جریانات فکری 
و روحیات و اخالقیات خود، زمینه پیدایش سبک مستقل و مشخصی به نام رمانتیسم را پدید آورند. جنبشی که از انگلستان 
و آلمان شروع شد و اندک اندک تمام کشورهای شمال اروپا و فرانسه را در بر گرفت. فرانسه ای که اگر چه به خاطر ریشه 
داشتن کالسیسیزم نسبتا دیرتر از سایر کشورهای اروپایی پذیرای این مکتب شد اما مهم ترین بحث ها و جنجال برانگیزترین 

تنش های این مکتب را هم به خود دید. 

در آثار مکتب رمانتیسم، بیان احساسات و عواطف از برخی چهارچوب های سنتی خود خارج شد و با فراغت بالی که در اختیار 
هنرمندان این عصر گذاشت، توانست روح جدیدی را در کالبد ادبیات، موسیقی و نقاشی اروپا القا کند. بدیهی ست که ظهور 
و سقوط هر مکتب ادبی در ادوار مختلف تاریخ وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دوران است. قرن هجدهم 

جوالنگه کنکاش مکاتب فلسفی مختلف و پیدایش دیدگاه های نوین در باب آفرینش، حیات، و نظام مندی هستی بود.  

اختالفات بین خردگرایان و تجربه گرایان شاید یکی از پررنگ ترین کنکاش های این دوران بود. 

خردگرایان معتقد بودند که برای شناخت و درک هستی تنها و تنها باید به شناخت ناشی از عقل بشری تکیه کرد و از آن 

ره آورد ماندگار قرن 19، رمانتیسم

نگاهی به مکتب رمانتیسم ادبی

متفاوت،  نبوغی  با  تجربه گرایان  طرف 
تنها راه لمس حقایق جهان را استفاده 

از تجربه )حواس( خود می دانستند.

درپی  که  تنش ها  این  دار  و  گیر  در 
و  دکارت  رنه  چون  افرادی  نظریه های 
افرادی چون  با پرچم داری  جان الک 
دیوید هیوم و بارکلی به نیمه دوم قرن 
سومی  امکان  بود،  رسیده  هجدهم 
شد.  مطرح  جهان  شناخت  برای  نیز 

احساسات. 

تحت  اگر  غالبا  هنری  و  ادبی  مکاتب 
نیامده  پدید  فلسفی  مکاتب  تاثیر 
نیستند.  نیز  بی تاثیر  ها  آن  از  باشند، 
تا  گرفته  سورئالیسم  و  ناتورالیسم  از 

رومنس ادبی.

بسیار  خود  رویاهای  به  رومانتیک ها 
بیشتر از معقوالت طبیعی و غیر طبیعی

مکتب  خالف  بر  می دادند.  اهمیت 
را  عقل  و  منطق  اصوال  که  کالسیک 
رمانتیک ها  می دانست.  امور  سررشته 
از  استفاده  یا  و  عقل  با  کلی  طور  به 
نبودند  مخالف  درک جهان  برای  خرد 
و  استعدادها  از  یکی  هم  را  عقل  بلکه 
می دانستند  انسان  متنوع  توانایی های 
کامل  شناخت  برای  بودند  معتقد  که 
جهان کافی نیست و باید از احساسات 
شناخت  برای  نیز  شهودی  درک  و 
جهان کمک گرفت. ژان ژاک روسو که 
از معتبرترین اعضای این نگرش هنری 
و فلسفی ست می گوید: عقل در نهایت 
حکم  قلب  که  می رود  راهی  همان  به 

کرده است. 

رمانتیسم،  دوران  در  اروپا  جهان 
نویسندگان و شاعران نام آشنایی را به 
خود دیده است. نویسندگانی که اگر از 

در  را  نامشان  باشیم،  نخوانده  آثارشان 
به  نمایشنامه ها  و  فیلم ها  و  کتاب ها 

کّرات شنیده ایم. 

از ویکتور هوگوی فرانسوی که در آثاری 
چهره ای  ترسیم  با  بینوایان  همچون 
خاص و متفاوت از تاریخ سیاسی اروپا، 
مهر تاییدی بر تاثیر متقابل رمانتیسم و 
سیاست دوران زده است گرفته تا گوته 
آلمانی که خود را مرید حافظ شیرازی 
الکساندر  و  لرمانتوف  و  می دانست 
ردپایشان  بعدها  که  روسی  پوشکین 
روسیه  ادبیات  مستحکم  آثار  در  را 
و  آثار  همین  شاید  ساختند.  استوار 
توانستند  که  بودند  نویسندگان  همین 
بن مایه های تاثیر این مکتب بر تحوالت 
سیاسی اروپای مدرن را بیش از پیش، 
نویسندگان  دیگر  از  سازند.  جلوه گر 
الکساندر  به  این دوران می توان  مطرح 
دوما، خالق اثر سه تفنگدار، فریدریش 
شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی، 
ویلیام ُوردزُورث، شاعر بزرگ انگلستان، 
آثاری همچون  نویسنده  جین آستین، 
دو  رنه  فرانسوا  و  تعصب  و  غرور  و  اِما 
رمانتیسم  سبک  خالق  بریان،  شاتو 

فرانسوی، نام برد. 

و  نظرها  اختالف  تمام  علی رغم 
رمانتیسم  درباره  متفاوت  دیدگاه های 
ادبی، می توان اصول کلی آن را هیجان 
اجتماع گریزی  آزادی،  احساسات،  و 
بشری  طبیعت  به  دعوت  و  سیاحت  و 
مثل  سبک هایی  برخالف  دانست. 
خاصی  شیوه های  یا  جادویی  رئالیسم 
ادبیات  در  روایت سیال ذهن که  مثل 
جایگاه  توانستند  ایران  منثور  داستانی 
آورند،  دست  به  حدی  تا  را  خود 
رمانتیسم ادبی در ایران بیشتر به فرم 
شعر و علی لخصوص شعر غنایی عرضه 
تاریخ  در  دیرباز  از  که  شعری  شد. 
فرهنگ و هنر و ادبیات ما با ریشه های 
بنیادین مکتب رمانتیسم نظیر آزادی، 
احساسات  و  هیجان  و  اجتماع گریزی 

چندان بیگانه نبوده است. 

نویسنده: سبحان قزلو

دانشجوی ترم 8 رادیوتراپی
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نویسنده: سی گل یاری

دانشجوی ترم 6 هوشبری
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نویسندگان  از  دسته ای  عنوان  مکتب، 
یا شعرا است که در خلق آثار خود بر 
اصول معینی توافق می کنند. مکتب بر 
پایه ی اصول فکری و گرایشات آگاهانه 
ایجاد  فکر  هم  نویسندگان  از  گروهی 
در  آذربایجانی  مکتب  مثل  می گردد. 
مکتب  ادبی،  بازگشت  مکتب   ،6 قرن 

وقوع و مکتب کالسی سیسم سبک. 

شیوه و طرز پدیده

تاثیر  تحت  که  است  خودآگاه  نا  این 
عوامل مختلفی چون جهان بینی فردی 
محیط  تربیتی،  زمینه  ذهنی،  پیشینه 
اجتماعی و دوره ی تاریخی و گرایشات 
روحی نویسنده یا شاعر شکل می گیرد. 
است  روشی  سبک،  دیگر  عبارت  به 
بر  خود  موضوع  بیان  برای  شاعر  که 
گفتن.  شیوه  همان  یعنی  می گزیند 
باید بگوییم  با سبک  در تفاوت مکتب 
وجود  به  آثار  ابتدا  سبک  پیدایش  در 
ویژگی های  اساس  بر  سپس  می آیند 
شده  نوشته  آثار  بیانی،  مشترک 

دسته بندی می شوند. مکتب ابتدا 

با  همراه  سبک  ولی  می شود  تاسیس 
عبارت  به  می گردد.  خلق  نویسنده 
موضع گیری  انگیزه  به  مکتب  دیگر 
می گردد  ایجاد  خاص  شرایط  علیه 
شرایط  تاثیر  تحت  سبک  پیدایش  اما 

مختلف دورنی و بیرونی پدید می آید.

مقدمه:

به  رمانتیسم  توضیح  و  معرفی  برای 
در  می کنند   یاد  آن  از  مکتب  عنوان 
صورتی که در بحث  رئالیسم از سبک 
به نشان  ابتدا  این قسمت  یاد شد، در 
سبک  و  مکتب  تفاوت های  دادن 
می پردازیم و سپس درباره ی رمانتیسم 

توضیح خواهیم داد.

ادبیات  و  نگارش  از  شیوه  رمانتیسم  
تمامی  با  آن  ترکیب پذیری  که  است 
گسترده  و  شگرف  بسیار  موضوعات 
با  زمانی  برحه های  تمامی  در  است، 
افراد آمیخته  روحیات و سبک زندگی 
به قرن حاضر رسیده و دست  تا  شده 
جهت  در  گوناگونی  تغییرات  مایه 

زیبایی آن شده است.

این  تجلی  در  نمایش  هنر  از  استفاده 
وسیله ای  عنوان  به  هنر  از  باید  مکتب 
برای تحریک احساسات استفاده کرد و 
باید دارای فضاهای خیال انگیز و اسرار 
این  باشد،  آمیز   جنون  گاها   و  آمیز 
گونه نمایش ها نیاز به طوفانی از رنگ و 

شور و اشتیاق و تحرک باشند.

در اینگونه نمایش ها آزادی حرف اول را 
در بیان موضوع و ارائه ی نمایش می زند 
بتواند هر بخش  نویسنده  به طوری که 
از زندگی را که دلخواه اوست به تصویر 
وجود  قلم  آزادی  عبارتی  به  بکشد 
رمانتیک  اوقات  گاهی  باشد.  داشته 
برای  و  می کند  پیدا  عارفانه  حالتی 
کشف و  شهود  از آن استفاده می کنند، 
داستان های  و  اشعار  در   که  همانطور 
ادب فارسی این نوع به چشم می خورد 
در به کارگیری این داستان ها در نمایش 
نیز حاالت عرفانی و لطیف باید رعایت 
شود. در این مکتب برانگیختن عواطف 
برتر  باید  معنوی  مسائل  و  انسانی 
نگارش  مکتب  این  در  شوند.  شمرده 

نمایش نامه تا اجرای آن از هیچ گونه 

ابتدا برای  برسی رمانتیسم  به  متون 
فارسی می پردازیم.

ده  فارسی،  ادب  متون  میان  در 
رامین،  و  نام های ویس  به  منظومه 
گرگانی، خسرو  اسعد  فخرالدین  اثر 
و  شرف نامه  هفت پیکر،  شیرین،  و 
و  گنجه ای، گل  اقبال نامة نظامی 
همایون خواجوی  و  نوروز و همای 
خورشید سلمان  و  کرمانی، جمشید 
ساوجی، بهرام و گل اندام از امین الدین 
صافی و همای نامه وجود دارد که دارای 

ویژگی های نوع ادبی رمانس اند.

رمانس های  روایت  در  زمانی  اختالف 
این  جغرافیایی  گستردگی  و  منظوم 
متنوع  را  آن ها  روساخت  منظومه ها، 
در  تفاوت  و  تنوع  این  است.  ساخته 
شیوة روایت رمانس ها، چند ساختار را 
در آن ها ایجاد کرده است؛ اما ساختار 
اصلی آن ها مبتنی بر آیین آشناسازی 

یا پاگشایی قهرمانی است؛

هر یک از این آثار ادبی فارسی می توانند 
در قالب تئاتر روی صحنه روند،

کیمیایی به نام رمانتیسم

مکتب هزارتو
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قوانین ثابتی پیروی نمی شود و در واقع اصلی برای تاکید بر اصل آزادی این مکتب است.

یکی از دورن مایه های اصلی در این مکتب سفر و گریز است. سفر خیالی یا واقعی، سفر تاریخی 
است،  داده  در خود جای  تاثیرگذار  اصلی  این مکتب  و...  مکانی  یا  زمانی  یا جغرافیایی، سفر 
اصلی که در تمام دوره ها تغییر نیافته و جان دارد، اصلی با قانون باید از حال  گریخت. باید از 

ناکامی ها، آشفتگی ها، اندوه ها گریخت. باید فرار کرد، فرار به گذشته، رویا، تخیالت.

از موارد دیگری که رمانتیسم تحت تاثیر خود قرار می دهد مذهب است، این مکتب از قرن 19 به 
طور گسترده شناخته شد، در صورتی که در قرن 18 کالسیسیسم سر دمدار بود، این سبک بر 
پایه عقل و منطق استوار بود. با بکار آمدن رمانتیسم، این سبک به سمت عرفان و عشق متمایل 

گردید. بنابراین در نمایش نامه ها به خوبی عرفان و عشق را می تواند به تصویر بکشد. 

از دیگر شگفتی های رمانتیسم کشف ناشناخته هاست، در نوشته ها به این این سبک نویسنده به 
خاطر آزادی که در خاطر خود احساس می کند و لطافتی که در بیان و نمایش عشق وجود دارد 
به دنبال موضوعات جدید و ناشناخته پر و بال می گیرد. در جهان رویای خود کاوش می کند، 
در ذهن خود تصویر سازی می کند و از گذشته و آینده کمک می گیرد تا هنر خود را به بهترین 

شکل به تصویر بکشد.

در این سبک نمایش ها معموال قهرمانی وجود دارد که عاشقی آزاد است و نسبت به هیچ چیز 
در این دنیا احساس مالکیت نمی کند و برای تحقیق آزادی و عشق از تالش خود کم نمی گذارد 

و برای رسیدن به آرزوهای برتر خود انتظار می کشد.

در این نمایش ها جامعه آکنده از سرخوردگی و درد است و غم و اندوه مانند امواج آرام دریا به 
آهستگی همه چیز را مورد فرسایش قرار می دهد و در این میان فردی وجود دارد که جسور و 
با انگیزه است و در سدد تغییر این جامعه و زندگی با بیدار کردن حس آزادی و عشق در خود 

برنمی تابد.

نام جنبش هنری است که در اواخر سده ی هجده و اوایل سده ی نوزدهم میالدی شکل گرفت. 
و در معنای عام، به دوره هایی اطالق می شود که کیفیت های عاطفی و تخیلی در هنر و زندگی 
مورد تاکید قرار می گیرند. دوره ی اوج این جنبش بین سال های 179۰تا 184۰ بود و در اصل 
از: عشق به  انگلستان، زادگاه این شیوه بود. مضمون های شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند 
منظره های بکر طبیعی و امور رمز آمیز غریب در هر هیئت و ظاهری، غم غربت درباره ی دوران 
گذشته، اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و... ) واژه ی رمانتیک 

در لغت به معنای خیالی، افسانه وار و واهی است(

در همین معنا رمانتیسم چون یک روش هنرِی متضاد با کالسیسیسم و رئالیسم دانسته می شود. 
رمانتی سیسم اصطالحی است که در تاریخ هنرهای نوین نمی توان آن را کنار گذاشت، این 
اصطالح را اواخر قرن هجدهم، ابتدا منتقدین آلمانی برای تفکیک خصوصیات هنری “مدرن” از 
خصوصیات “ کالسیک” به کار بردند. رمانتی سیسم به قدری جلوه ها و نمودهای متنوعی دارد 

که ذکر یک توصیف واحد برای آن غیر ممکن است. اما موضوع اصلی آن اعتقاد 
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به ارزش تجربه ی شخصی و فردی است، در واقع رمانتیسم واکنشی بود در مقابل خردگرایی 
به   – ُرمانس”   “ فرانسوی  واژه ی  از  رمانتیک  واژه ی  کالسیک.  نظم سبک  و  روشنگری  عصر 
شده  مشتق   – می شد  نوشته  التینی  زبان های  به  که  وسطایی  قرون  تخیلی  داستان  معنای 
نااستوار،  غیر صحیح،  به صورت  کاربرد صور  به  هنری  نقد  و  هنر  تاریخ  اصطالح  در  و  است. 
به صور  نقطه ی مقابِل گرایش  اشاره دارد )در  اثر هنری  بیانگر در هر  و  غیرمنطقی، شخصی 
صریح، استوار، منطقی، غیر شخصی، و دارای تناسب آثار کالسیک(. هنر رمانتیک از اصول و 
قواعد معین زیبایی صوری پیروی نمی کند، ولی همچون هنر کالسیک گرا، بیشتر به مفاهیم 

آرمانی می پردازد تا امور واقعی.

نیاز به  از جمله عالیق رومانتی سیسم بود،  “ نمایش هیجان طوفانی و طبیعت سرکش” که 
شیوه ای “پر از حرکت و رنگ “ داشت. و برای متقاعد کردن بیننده، باید نحوه ی ارائه ی اثر تا حد 
امکان “واقع گرایانه” باشد. رومانتیست ها تمایل به طبیعت گرایی و واقع گرایی داشتند. رمانتیسم، 
بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای از روش های سبک شناسانه و بیشتر با بیان 
ایده ای مرتبط است که منشاء در قالب سخن دارد تا قالب بصری. به همین دلیل رومانتیسم 

خود را با سهولت بیشتری در موسیقی و ادبیات بیان می کند تا هنرهای بصری.

موضوع اصلی رمانتیسم اعتقاد به ارزش تجربه شخصی و فردی است. هنرمند رمانتیک ارزش های 
شهودی و غریزی را مورد کاوش قرار می دهد.

او همچنین گفتمان اجتماعی نئو کالسیسم )سبک دارای خرد گرایی عصر روشنگری و نظم( 
را که صور مختلف آن به طور فراگیر رایج بود، دکرگون می کند و نوعی تجربه شخصی تر را 

جایگزین آن می سازد.

از افتخار، شکوه، وقار و برتری را در بردارد. این  اما رمانتیسم نیز مانند کالسیسم، مفاهیمی 
سبک به طور کلی به ایده های آرمانی بیش از ایده های واقعی اهمیت می دهد.

رمانتیسم بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای از روش های سبک شناسانه و بیشتر 
با بیان ایده ای مرتبط است که منشا در قالب سخن دارد تا قالب بصری.

از این رو رمانتیسم خود را با سهولت بیشتری در موسیقی و ادبیات بیان می کند تا درهنرهای 
بصری.

و  ،”گریکولت”  “دالکروا”  “ترنر”  ”بلیک”،  از:  عبارتند  رمانتیسم  مکتب  در  سرآمد  هنرمندان 
“رانگه”.

روح  ولی  شد  خاموش   19 قرن  اواسط  در  بودند،  آن  از  بخشی  هنرمندان  این  که  جنبشی 
رمانتیسم در مفهوم وسیع تر آن به حیات خود ادامه می دهد و جلوه ای است از شورش علیه 
محافظه کاری، میانه روی و ریاکاری و تاکیدی است بر اولویت تخیل در تجربه هنری در آخر به 
این نکته بپردازیم که رمانتیسم با تراژدی و درام بهتربن شکل ترکیب می شود و کیمیایی از تن 

بوجود خواهد آمد که در دل هر بیننده جای خواهد گرفت. 
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که  دارد  قرار  رئالیسم   مقابل سبک  نقطه  رمانتیسیسم  نقاشی  سبک 
نوعی واکنش احساسی در برابر عقالنیت  است. 

در شیوه رومانتیسیسم عینیت برونگرا و ساختار صوری اشیاء و فضا به 
کنار می رود و در عوض، خط و رنگ درون نما جایگزین آن می گردد. 

سنتی،  تصویرگری های  چهارچوب های  از  آزاد  رمانتیک،  هنرمندان 
نقاشی  پیروان  پرداختند.  خود  شخصی  ایده های  بخشیدن  تحقق  به 
از تخیل خود عبور  را  پیرامونشان  واقعیات  رمانتیسم سعی می کردند 

داده و سپس به روی بوم بیاورند.  

از پیشگامان جنبش رمانتیسم در نقاشی می توان به تئودور ژریکو، اوژن 
این  ادامه به معرفی  دالکروا و کاسپار داوید فریدریش اشاره کرد. در 

افراد می پردازیم: 

»تئودور ژریکو« را بنیان گذار رمانتیسم در نقاشی می دانند. او در آثارش 
فضاهایی اسرارآمیز با سایه روشن های تند خلق می کند و انرژی موجود 

در عناصر طبیعت را نیروهایی برتر و قهرآمیز به حساب می آورد. 

او نیز مانند هنرمندان معاصر خود عالقه داشت تا حالت های روانی افراد 
دور افتاده از جامعه را به خصوص در شرایط دیوانگی و یا در لحظات 
مرگ نشان دهد. به عبارت دیگر ژریکو قصد داشت نیروهای سرکش و 

تخریب گر درون طبیعت و انسان ها را به تصویر بکشد. 

نویسنده: سارا نظری

دانشجوی ترم 6 پرستاری

در باب هنر سوم

درآمدی بر نگارگری رمانتیسم

 کلک مدوسا، اثر تئودور ژریکو، هنرمند سبک رمانتیک 

ژریکو در این نقاشی به جای پیروی از رسم جاری و مصور کردن یک حادثه مهیج، 
به جستجوی معادل های تصویری برای عذاب، استیصال و بارقه ی هولناک امید در 
مسافران کشتی شکسته برآمد، و در نتیجه این واقعیت متفاوت را تا سطح یک تمثیل 

عام و جذاب ارتقا داد. 

به  را  عمده  چیز  دو  طراحی هایش  در  فرانسوی  رومانتیک  نقاش  دالکروا«  »اوژن   
نمایش می گذارد. 

• خطوط تند و عصبی 

• سوژه های مورد عالقه 
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رمانتیسیسم دالکروا به نحو اغراق آمیزی 
را  جامعه  دردمند  فرودستان  قهرمانی 
نشان می دهد. نقاشی های او در خدمت 
به دست  برای  مردم  تالش  از  حمایت 
آوردن آزادی و هزینه های وحشتناکی 
او  می پردازند.  آن  برای  که  است 
تصویر  به  را  احساسی  “من  می گوید: 
لذت  وحشت  از  گویی  که  می کشم 

می برد”! 

دنبال  به  آثارش  در  درواقع »دالکروا« 
آن  در  که  است  انقالبی  برانگیختن 
سال ها مردم فرانسه با آن درگیر بودند 
و پیروزی طبقات پایین و رنج کشیده 
اجتماع را در مواجهه با ظلم اشراف و 
از  او  نمایش می گذارد. هدف  به  مرگ 
بود  مردم  احساسات  تحریک  کار  این 
و اتفاقا توانست بسیاری از اروپاییان را 
به هم دردی با آرمان های انقالبی مردم 

مظلوم وادارد. 

دالکروا در تابلوی پاگانی نی که تصویر 
یک موسیقیدان و نوازنده ی معروف آن 
درونی  که جوهر  کوشیده  است،  زمان 
موضوع را نمایش بدهد، به عوض تصویر 
کردن شخص پاگانی نی کوشیده است 
عبارت  به  و  را  او  موسیقی  تصویِر  که 
بهتر "حقیقت ذهنی وی" را ارائه کند. 

نقاشی های »کاسپار داوید فریدریش«، 
احساس  از  رمانتیسم،  نقاشان  دیگر  از 
و  خود  گذشته  به  نسبت  اندوه  و  غم 

هم چنین سرزمین ویران شده اش 

 Eugène Delacroix – Portrait of Paganini

آلمان نشأت می گیرد. 

که  سبک  این  نقاشان  دیگر  مانند  او 
به عنصر خیال بسیار اهمیت می دانند 
منتظر  و  می ایستاد  بوم  تابلوی  جلوی 
می ماند تا نقاشی در تخیلش نقش بندد 

و روی بوم ظاهر شود. 

او به یکی از دوستانش گفته بود: “چشم 
با  ابتدا  را  سوژه ات  تا  ببند  را  جسمت 
چشم غیرجسمانی ببینی، سپس آنچه 
به  برایت ظاهر شده  تاریکی  در  را که 
هرچه  ترتیب  بدین  بیاور.  روز  روشنی 
که  از درون تو نشات گرفته از بیرون 

در درون دیگران اثر می گذارد”. 

فضای نقاشی های فردریش میان دنیای 

این  تمام  با  اما  بیرون اند.  و  درون 
ثابت اند  عناصر  همه  گویی  تخیالت 
اغلب  او  آثار  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  و 
که  می دهد  نشان  را  انسانی هایی 
و  سرد  مرده،  سرزمینی  در  سرگردان 
مخروب  گورستان  یک  مانند  متروک 
گرفتار آمده و منجمد شده اند و حتی 
در  گامی  برداشتن  و  حرکت  قدرت 

جهت تغییر سرنوشت خود را ندارند. 

فردریش  داوید  کاسپارد  گویی  درواقع 
برای سرزمین تکه تکه شده اش آلمان 
نشان  به  شیفتگی  می سراید.  مرثیه 
در  که  نیستی  و  مرگ  نمادهای  دادن 
می شود  دیده  وفور  به  فردریش  آثار 

یکی از خصوصیات رمانتیسم است. 
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اسب وحشت زده شده توسط طوفان، اوژن دالکروا، آبرنگ، 1824 

مسیح در دریای جلیل، اوژن دالکروا، 1854 

کاسپار دیوید فردریش، سرگردان بر فراز دریای مه، 1818
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● رومانتی سیسم:

نام جنبش هنری است که در اواخر سده ی هجده و اوایل سده ی نوزدهم میالدی 
شکل گرفت. و در معنای عام، به دوره هایی اطالق می شود که کیفیت های عاطفی 
و تخیلی در هنر و زندگی مورد تاکید قرار می گیرند. دوره ی اوج این جنبش بین 

سال های 179۰تا 184۰ بود و در اصل انگلستان، زادگاه این شیوه بود.

▪ مضمون های شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند از:

ـ عشق به منظره های بکر طبیعی و امور رمزآمیز غریب در هر هیئت و ظاهری

ـ غم غربت درباره ی دوران گذشته

ـ اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته

ـ تمایل شدید به آزادی و...

)واژه ی رمانتیک در لغت به معنای خیالی، افسانه وار و واهی است( در همین معنا 
رمانتیسم چون یک روش هنرِی متضاد با کالسیسیسم و رئالیسم دانسته 

می شود. رمانتی سیسم اصطالحی است 
نمی توان  نوین  هنرهای  تاریخ  در  که 
را  اصطالح  این  گذاشت،  کنار  را  آن 
منتقدین  ابتدا  هجدهم،  قرن  اواخر 
آلمانی برای تفکیک خصوصیات هنری 
کالسیک”   “ خصوصیات  از  “مدرن” 
به قدری  رمانتی سیسم  بردند.  کار  به 
دارد  متنوعی  نمودهای  و  جلوه ها 
آن  برای  واحد  توصیف  یک  ذکر  که 
آن  اصلی  موضوع  اما  است.  غیرممکن 
و  شخصی  تجربه ی  ارزش  به  اعتقاد 
فردی است، در واقع رمانتیسم واکنشی 
بود در مقابل خردگرایی عصر روشنگری 

و نظم سبک کالسیک.

 “ فرانسوی  واژه ی  از  رمانتیک  واژه ی 
تخیلی  داستان  معنای  به   – ُرمانس” 
قرون وسطایی که به زبان های التینی 
و  است.  شده  مشتق   – می شد  نوشته 
هنری  نقد  و  هنر  تاریخ  اصطالح  در 
غیرصحیح،  صورت  به  صور  کاربرد  به 
نااستوار، غیر منطقی، شخصی و بیانگر 
در هر اثر هنری اشاره دارد )در نقطه ی 
استوار،  صریح،  صور  به  گرایش  مقابِل 
منطقی، غیر شخصی، و دارای تناسب 

آثار کالسیک(.

معین  قواعد  و  اصول  از  رمانتیک  هنر 
ولی  نمی کند،  پیروی  صوری  زیبایی 
به  بیشتر  کالسیک گرا،  هنر  همچون 
مفاهیم آرمانی می پردازد تا امور واقعی.

طبیعت  و  طوفانی  هیجان  “نمایش 
رومانتی  عالیق  جمله  از  که  سرکش” 
از  “پر  شیوه ای  به  نیاز  بود،  سیسم 
حرکت و رنگ “ داشت. و برای متقاعد 
ارائه ی  نحوه ی  باید  بیننده،  کردن 
باشد.  “واقعگرایانه”  امکان  حد  تا  اثر 
طبیعت گرایی  به  تمایل  رومانتیست ها 
این  از  نمونه  داشتند،  واقع گرایی  و 
از  یکی  پیکره ی  در  واقع گرایی 
تفنگدار”  “سه  داستان  شخصیت های 
gus- ”اثر دوما که توسط “گوستاو کوربه
پیکره ساز  و  )نقاش   tavecourbet
را می توان  بود  فرانسوی( ساخته شده 

مشاهده کرد.

نویسنده: محمد میرزایی

دانشجوی ترم 6 اتاق عمل

داستان رمانتیسم

داستان هایی که تبدیل به واقعیت شدند
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ارائه  ذهنی  گرایش  بیشتر  رمانتیسم، 
روش های  از  مجموعه ای  تا  می دهد 
سبک شناسانه و بیشتر با بیان ایده ای 
مرتبط است که منشاء در قالب سخن 
دلیل  همین  به  بصری.  قالب  تا  دارد 
بیشتری  با سهولت  را  رومانتیسم خود 
تا  می کند  بیان  ادبیات  و  موسیقی  در 

هنرهای بصری.

مفهوم  تعالی،  و  الیتناهی  مفهوم  زیرا 
خرد  مرزهای  از  فراتر  که  نیروهایی 
باشند،  مبهم  باید  ضرورتا  می روند، 
داشته  ذهنی  مصداق  بیشتر  یعنی 
باشند تا محسوس به آن صورت که در 

نقاشی و مجسمه سازی مشهود است.

رمانتیکی  مکتب  و  سبک  هیچ  گرچه 
در معماری وجود ندارد، اما احیا مجدد 
سبک گوتیک، بویژه در مراحل آغازین 
محسوب  رمانتیسم  از  جنبه ای  آن 

می شود.

روح  از  نوزدهم شدیدا  قرن  در  نقاشی 
در  بود،  پذیرفته  تاثیر  رومانتی سیسم 
گویا”  ”فرانسیسکو  جدید  سبک  آغاز 
با  می بینیم  را  اسپانیایی  بزرگ  نقاش 
The( ”تابلوی معروفش” سوم ماه مه

قول  به  که   )Third of May
والسکوئز،  داشت:  استاد  سه  خودش، 
رامبراند و طبیعت! )گویا یک شخصیت 
رده ی  هیچ  در  که  است  انتقالی 
چند  و  نمی شود  طبقه بندی  معینی 
به هم ربط می دهد(  را  گرایش هنری 
در  را  احساسی  اغراق های  از  نمونه ای 
تابلوی “سوم ماه مه” می بینیم. در این 
و  نفرت  عناد،  نمایش  برای  گویا  تابلو، 
را  پیکرها  حرکات  و  حالت ها  وحشت، 
کرده  آمیز  اغراق  شگفت آوری  نحو  به 
“اوژن  دیگر  رومانتیک  نقاش  است. 

دالکروا” Delacroix است.

که در تابلوی پاگانی نی که تصویر یک 
موسیقیدان و نوازنده ی معروف آن زمان 
است، کوشیده که جوهر درونی موضوع 
را نمایش بدهد، به عوض تصویر کردن 
که  است  کوشیده  نی  پاگانی  شخص 
تصویِر موسیقی او را و به عبارت بهتر 

”حقیقت ذهنی وی” را ارائه کند.

● رمانتیسم ادبی:

توده ی پیشرفته ی سده نوزده اروپا دیگر 
ملوک الطوایفی  سنت های  نمی توانست 

)فئودالیسم( و کالسیسیسم را گردن

و  نویسندگان  به  رو  این  از  نهد. 
دلخواه  به  که  داشت  نیاز  هنرمندانی 
خود  بی بندوبار  پندارهای  و  خویشتن 

قلم بدست گیرند.

این نهضت از میانه های سده هجده اوج 
گرفت و باال رفت، تا جائیکه اواخر این 
سده و سرتاسر سده نوزده، جهان هنر 
اندیشه را جوالنگاه خویشتن  و ادب و 
سروده های  از  »نوامیس«  ساخت. 

رمانتیک بدین گونه یاد می نماید:

»هنری است که همه چیز را به شیوه ی 
هنری  می سازد،  شگفت آور  دل انگیزی 
دور  فاصله های  در  را  چیز  همه  که 
و  آشنا  رنگ  از  آنکه  بی  قرارمی دهد 

دل فریب آن ها بکاهد.«

اندیشه های  و  رویاها  به  رمانتیک ها 
و  طبیعی  انگیزه  هر  از  بیش  خود 
آنچه  پروا داشتند و  غیر طبیعی دیگر 
از  جلوه هایی  می نوشتند  و  می سرودند 
جهان ناشناخته و دور دست اندیشه و 
کالسیست ها  برعکس  آن ها  بود.  پندار 
بلکه  نمی پرداختند،  خود  به  هرگز 
همواره بفرمان احساس و اندیشه گوش 

می سپردند.
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خیال پردازان سده نوزده هیچگاه توده 
خود را آنگونه که بود نقاشی نمی کردند، 
باشد  می خواستند  که  آنچنان  بلکه 
رمانتیک  هنرمند  می ساختند،  مجسم 
توده خود را دشمن می دارد و چون از 
زندگی در اجتماع خویش گریزان است، 
به دامن خیال ها و اندیشه های خویش 
پناه می برد و به دوران های باستانی )به 
ویژه سده های میانه( و روزگار کودکی 

و سرزمین آرزو و تنهایی باز می گردد.

از سوی دیگر، جنبش رمانتیسم را باید 
بندگی  ضد  بر  اعتراض  و  خشم  فریاد 
سرمایه داری،  کشاکش های  انسان، 
اردوگاه های  به  شهر ها  برگرداندن 
ضد  بر  سرانجام  و  بدبختی  و  کارگری 
نمونه  دانست،  سرمایه دار  صنعتگران 
می توان  را  فریادها  این  از  برجسته ای 
پیرایه  بی  و  شیرین  شعرهای  در 
رمانتیک  سراینده  وردزورث”  “ویلیام 
انگلیس جستجو کرد. از آنجا که بنیان 
هم آهنگی  ایده آلیسم  با  رمانتیسم 
هنرمند  دارد.  شناخته  و  نزدیک 
زائیده  را  اجتماع  و  زندگی  رمانتیک 
رئالیست ها،  اندیشه می داند و برخالف 
را  توده  چگونگی های  و  دگرگونی 
وابسته به دگرگونی های اندیشه بشری 
بورژوا  قشر  گرفتن  قدرت  می شمارد. 
رفتن  ازدست  جامعه(،  متوسط  )قشر 
اعتبارطبقه اشراف و گسترش فساد در 
بین این طبقه و از طرفی رشد فکری 
و اجتماعی مردم باعث شد که مکتب 
مکتب  این  ظهورکند.  سیسم  رمانتی 
به  نوزدهم درفرانسه  قرن  دردهه سوم 
اوج خود رسید. در این سبک، زشتی ها 
و زیبایی ها بدون درنظر گرفتن نتیجه 
اخالقی آموزنده اعمال می شد و از آثار 
بسیاری  الهام  وسطایی  قرون  مسیحی 
قشر  به  متعلق  سبک  این  شد.  گرفته 
بوژوا بود و بهترین قالب داستان سرایی 

آن “رمان“ بود.

● رمانتیسم درآلمان

درمیان هنرمندانی که در اواخر قرن 

کالسیک  اصول  با  مخالفت  به  18ام 
وجود  ماندگار  چهره  دو  برخاستند، 

داشت. یعنی “ گوته “ و “ شیلر”

ـ گوته :

و متفکر  ادیب  نویس،  وی شاعر، درام 
بود  دانشگاه  استاد  مدتی  بود.  آلمانی 
درسال  شد.  مجلس  نماینده  سپس  و 
وایمار”  “تئاتر  سرپرستی  به   1791
برگزیده شد. همکاری او با شیلر سبب 
مهمترین  شد.  تئاتر  گسترش  و  بسط 
و  است.  ولتر”  “رنج های  او  ادبی  اثر 
مهمترین نمایشنامه او “فاوست“ است.

ـ شیلر:

نمایشنامه نویس  و  ادیب  متولد1759. 
آلمانی، از آثار او : دون کارلوس، ماری 
استوارت، دوشیزه اورلئان )نمایشنامه ای 
محاکمه  و  ژندارک  درمورد  رمانتیک 

او(، راهزنان، خدعه عشق، ویلهلم تل.

▪ رمانتیسم درفرانسه

درفرانسه  رمانتیسم  ناپلئون  سقوط  با 
مشهورترین  و  بزرگترین  شد.  شکوفا 
بدون  فرانسوی  رمانتیک  نویس  رمان 
دیباچه  است.   “ ویکتورهوگو   “ شک 
هوگو بر نمایشنامه » کرمول« خود در 
حقیقت مرام نامه ی جنبش رمانتیسم 
گردید و هم او با عرضه شاهکار جاودان 
مکتب  این  رهبری  »بینوایان«  خود 
 “ او  دیگر  ساخت.اثر  خویش  آن  از  را 
کارگران دریا” که درمقدمه آن بر اصول 

مکتب کالسیک به شدت می تازد.

● رمانتیسم درانگلیس

شاعر  این سبک  نویسنده  مشهورترین 
که  است.  انگلیسی”لردبایرون“  معروف 
“محبوس  مشهور  منظومه  سراینده 

شیالن“ است.

که  نگذارد  ناگفته  می بایست  پایان  در 
گرچه این جنبش دیرگاهی درخشیدن 
چون  روزافزونی  ستارگان  و  گرفت 
آن  برسینه ی  بایرون  و  گوته  هوگو، 

خودنمائی و تابندگی کردند ولی

خود  بی بندوبار  آزادی  با  سرانجام 
دیگری  جنبش های  پدیدآوردن  و 
همچون سمبولیسم و سوررئالیسم، این 
سبک از هنر به خصوص در ادبیات با 
پدید آمدن رمان های عشقی بی ارزش 

به تباهی کشیده شد.

● رمانتیسم در سینما و عکاسی

این سبک در سینما و عکاسی با تمام 
و  ادبیات  در  شده  ذکر  ویژگی های 
هیچگاه  البته  کرد،  پیدا  نمود  نقاشی 
مانند  یا  موسیقی  یا  ادبیات  مانند 
سبک  صورت  به  امپرسیونیسم، 
جداگانه ای تجلی نیافت زیرا جنبه های 
فیلمنامه های  داخل  در  احساسی 
و  گرفت  وام  ادبیات  از  رمانتیک 
فیلم هایی که بر اساس رمان های ادبی 
این سبک ساخته شده اند به طور کلی 
جای  درسینما  رمانتیک  دسته ی  جزء 
می گیرند. فیلم هایی با مضمون “عشق 
همه  احساسی”  تخیالت  و  احساس  و 
در دسته ی رمانتیک ها جای می گیرند.

عکاسی  در  سبک  این  نمود  همچنین 
سبک  ویژگی های  تمامی  به  که 
لحظات  ثبت  مانده،  وفادار  رمانتیک 
با  لطافت گرایی  و  احساسی  عاشقانه، 
به  مالیم،  و  طبیعی  نورپردازی های 
طوری که القاء حس درونی و عاشقانه 
فریم های  در  باشد،  مخاطب  برای 
حتی  یافت.  تجلی  رمانتیک  عکاسان 
از  برگرفته  عاطفی  لحظات  ثبت 
طبیعت )عکس هایی از غروب خورشید 
و...( جزء عکس های  دریا  امواج  ماه،  و 

رمانتیک طبقه بندی می شوند.

دو  به  جهان  رمانتیک،  انسان  دید  از 
دسته ی  یکی  می شود:  تقسیم  دسته 
خردگرا )به قول نووالیس: جهان اعداد 
و اَشکال(، و دوم دسته ی احساسات یا 
به طور دقیق تر، واالترین ها و زیبایی ها. 
جامعه ی  ضد  بر  حدودی  تا  رمانتیسم 
طور  )به  روشنگری  دوران  و  اشرافی 

بهتر، عقالنی( بود.]6[

61

99
د 

سفن
م/ ا

دو
ره 

شما
 /



6۲6۳

/ شماره دوم/ اسفند 99
99

د 
سفن

م/ ا
دو

ره 
شما

 /

64

سیر در سرطان
زمان از سرطان قوی تر است

رویداد فصل

68
بزرگداشت روز ملی بیهوشی

70
جانشین بر حق هوالمحیی و ممیت



6465

/ شماره دوم/ اسفند 99
99

د 
سفن

م/ ا
دو

ره 
شما

 /

سرطان که امروزه لقب بیماری قرن را به آن داده اند، می تواند در همه ی افراد و در تمامی گروه های سنی، جنسیتی، نژادی 
و قومی اعم از غنی و فقیر رخ دهد و هیچ کس از این امر مستثنی نیست.

امروزه سرطان دومین علت مرگ و میر در جهان به شمار می رود و میزان ابتال به آن همواره در سراسر دنیا رو به افزایش 
است. مطابق با آمارهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی )WHO( در سال ۲۰18 حدود 9 میلیون نفر جان خود 

را در اثر ابتال به سرطان از دست داده اند.

هرچند بنابر اعالمیه ی وزارت بهداشت آمار ابتال به سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی می باشد اما سرطان در ایران نیز 
با روند رو به رشدی مواجه است و متوسط نرخ بروز آن در کشور ساالنه 158 مورد در هر 1۰۰هزار نفر گزارش شده است.

سرطان یکی از بیماری های شایع در جهان است که می تواند منجر به مرگ شود.

سرطان یک مشکل سالمتی جامعه در تمام دنیاست

سیر در سرطان

زمان از سرطان قوی تر است
نویسنده: ثمین آسیابی

دانشجوی ترم 4 اتاق عمل

.سرطان چیست؟

سرطان به گروه بزرگی از بیماری هایی 
هر  در  می توانند  که  می شود  اطالق 

عضو یا بافت بدن ایجاد گردند.

شکل  سلول ها  تقسیم   اثر  در  بدن 
کاماًل  صورت  به  روند  این  و  می گیرد 
کنترل شده ای در بدن صورت می گیرد.

چنانچه بر اثر عوامل محیطی و ژنتیکی 
و  طبیعی  غیر  بدن  سلول های  رشد 
غیرقابل کنترل شود، یک تومور در بدن 
سلولی  توده  این  اگر  می گردد.  ایجاد 
سایر  به  و  مانده  باقی  محل  همان  در 
نقاط بدن انتقال پیدا نکند به آن تومور 
چنانچه  و  می شود  خوش خیم گفته 
این سلول ها به اندام های دیگر سرایت 
کنند، این تومورها را بدخیم می نامند. 
به عمل مهاجرت سلول های سرطانی از 

محل اولیه به محلی دیگر متاستاز

مشکل  با  را  شخص  یک  سلول های 
مواجه سازند و این امر نهایتاً به سرطان 
که  عواملی  از  برخی  می گردد.  منجر 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  ریسک 
می دهند جزئی از روند طبیعی زندگی 
فرد بوده و غیر قابل پیشگیری هستند. 
دارند  وجود  نیز  عواملی  وجود  این  با 
به  ابتال  از  آن ها  کنترل  با  می توان  که 

سرطان جلوگیری نمود. 

سرطان  به  ابتال  علل  از  وراثت: یکی 
به  والدین  از  که  هستند  ژن هایی 
بنابراین  می  شوند.  منتقل  فرزندان 
سرطان وراثتی فارغ از سن و جنسیت 
ممکن است در هر فردی بروز کند. اما 
انواع  از  کمی  سهم  سرطان  نوع  این 
سرطان ها را به خود اختصاص می دهد.

از کل آمار  )سرطان وراثتی تنها %1۰ 
خود  به  را  مردان  و  زنان  در  سرطان 

اختصاص داده است.(

حاوی  تنباکو  دخانیات: دود  مصرف 
هم  که  است  بسیاری  شیمیایی  مواد 
برای افراد سیگاری و هم برای افراد غیر 
سیگاری مضر است. به طور کلی از بین 
۲5۰ ماده شیمیایی مضر شناخته شده 
در دود دخانیات، بیش از 5۰ مورد از 
آن ها را می توان از جمله عوامل اصلی 

ابتال به سرطان به شمار آورد.

)استعمال دخانیات عامل 8۳ درصد از 
مرگ و میر ناشی از سرطان ریه است.(

اضافه وزن: 

 سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
توسعه  کشورهای  در  به ویژه  بیماری 
به  ابتال  اصلی  عوامل  از  یکی  یافته 
همچنین  می رود.  شمار  به  سرطان 
سرطان های  افزایش  از  ملل  سازمان 
توسعه  کشورهای  در  چاقی  از  ناشی 
 ۲۰1۲ سال  در  تنها  داد.  خبر  یافته 
توسعه  کشورهای  در  چاقی  بیماری 
از  نفر  هزار   481 ابتالی  باعث  یافته 
سرطان  بیماری  به  کشورها  این  مردم 

بویژه در میان زنان شده است

گفته می شود که علت عمده ی عوارض 
سرطان  اثر  در  میر  و  مرگ  و  جسمی 
به  تومور سرطانی  زمانی که یک  است. 
بیمار  درمان  برسد،  متاستاز  مرحله 

مشکل خواهد شد.

سرطان انواع مختلفی دارد و بافت های 
درگیر  را  بیمار  فرد  بدن  از  متفاوتی 

می کند.

سرطان  انواع  شایع ترین  جمله  از 
می توان موارد زیر را نام برد:

رشد  اثر  در  بیماری  این  ریه:  سرطان 
بافت های  در  سلول ها  کنترل نشده ی 
 ۲/۰9 حدود  و  می گردد  ایجاد  ریه 
آن  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون 

مبتال هستند.

عموماً  سرطان  نوع  سرطان سینه: این 
در خانم ها بروز می کند و حدود ۲/۰9 
میلیون نفر در دنیا به آن مبتال هستند. 
اگرچه مردان نیز به این سرطان مبتال 
زنان  در  آن  بروز  احتمال  اما  می شوند 

بیشتر است.

روده ی  سرطان  بزرگ:  سرطان روده 
و  کولون  سرطان  نام های  با  بزرگ 
می شود  شناخته  نیز  رکتوم  سرطان 
سراسر  در  نفر  میلیون   1/8۰ حدود  و 

جهان با آن دست به گریبان هستند.

سرطان،  نوع  سرطان پروستات: این 
دستگاه  در  غده ای  که  پروستات،  در 
تناسلی مردان است، پیشرفت کرده و 
1/۲8 میلیون نفر مبتال به آن در دنیا 

وجود دارد.

سلول های  که  سرطان معده: زمانی 
معده  داخلی  پوشش  روی  سرطان 
سرطان  به  مبتال  فرد  می شوند  ایجاد 
معده تشخیص داده می شود که حدود 
این  با  جهان  در  نفر  میلیون   1/۰۳

مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

عوامل ابتال به سرطان

برخی عوامل ژنتیکی و محیطی ممکن 
است روند طبیعی رشد و تکثیر
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 داشتن اضافه وزن یکی از فاکتورهایی 
در  را  سرطان  به  ابتال  خطر  که  است 
نکردن  رعایت  می دهد.  افزایش  افراد 
یک رژیم غذایی سالم، مصرف کم میوه 
و سبزیجات و عدم داشتن فعالیت بدنی 
را می توان از جمله علل چاقی به شمار 
هستند.  موثر  سرطان  بروز  در  که  برد 
اما باید توجه داشت این امر به این معنا 
نیست که تمام افرادی که از چاقی رنج 

می برند به سرطان مبتال هستند.

پرتوهای یونیزان: قرار گرفتن در معرض 
انواع پرتوهای یونیزان خطر ابتال به انواع 
بدخیم سرطان افزایش می دهد. تماس 
طوالنی مدت با نور آفتاب، استفاده از 
سالن های سوالر و قرارگیری در معرض 
در  است  ممکن  رادیواکتیو  پرتوهای 

نهایت منجر به سرطان گردد.

بیولوژیکی: برخی  عوامل  و  عفونت ها 
باعث  می توانند  مزمن  عفونت های  از 
بروز سرطان شوند. به طور مثال ویروس 
به   HPV عفونت  و   C و   B هپاتیت 
و  کبد  سرطان  به  ابتال  خطر  ترتیب 

دهانه ی رحم را افزایش می دهند.

به  الکلی  الکل: نوشیدنی های  مصرف 
کننده ی  تسریع  عامل  اولین  عنوان 
شناخته  می شوند.  سرطان  بیماری 
برطبق گزارش های موجود، مصرف الکل 
بروز سرطان هایی  در دراز مدت سبب 
روده  سرطان  سینه،  سرطان  جمله  از 
مری،  سرطان  کبد،  سرطان  بزرگ، 

سرطان دهان و … می شود.

بروز سرطان می توان  با علل  رابطه  در 
دریافت که این بیماری با انتخاب یک 
زیادی  حد  تا  مناسب  زندگی  سبک 

قابل پیشگیری است.

- از استعمال دخانیات پرهیز کنید

- از یک رژیم غذایی سالم تبعیت کنید

)رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات 
را در نظر بگیرید و تا حد امکان از منابع 
غذایی گیاهی مانند غالت کامل و لوبیا 

در وعده های غذایی

خود استفاده نمایید.

اندازه  از  بیش  کالری  مصرف  از 
بپرهیزید. با انتخاب غذاهای کم کالری 
و پرهیز از مصرف قندن و چربی از بروز 

اضافه وزن و چاقی خودداری نمایید.

شده  فرآوری  و  قرمز  گوشت  مصرف 
محدود  را  کالباس  و  سوسیس  مانند 
کنید. مطابق با گزارش سازمان بهداشت 
فراوری  گوشت  مداوم  مصرف  جهانی 
با بروز بیماری  شده ارتباط مستقیمی 
سرطان دارد و با جایگزین کردن آن با 
پروتئین های گیاهی می توان خطر ابتال 

به سرطان را کاهش داد.(

 ورزش کردن را فراموش نکنید.

 آفتاب سوختگی را دست کم نگیرید

واکسینه شوید

آزمایشات ساالنه را فراموش نکنید.

درمان سرطان

از  یکی  درمانی  درمانی: شیمی  شیمی 
درمان  روش های  شده ترین  شناخته  
سرطان است. در این روش برای از بین 
داروهایی  از  سرطانی  سلول های  بردن 
مورد  سلول هارا  که  می شود  استفاده 
شدن  کوچک  به  و  داده  قرار  هدف 
عوارض  اما  می کنند.  کمک  تومورها 
شدید  است  ممکن  داروها  این  جانبی 

باشد.

چند  در  ایمنوتراپی  ایمنوتراپی: روش 
درمان  در  مهمی  نقش  اخیر  دهه ی 
از  روش  این  در  است.  داشته  سرطان 
برای  درمانی  روش های  سایر  و  داروها 
تشویق  و  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
با سلول های سرطانی  مبارزه  برای  آن 

استفاده می شود.

شامل  روش  درمانی: این  هورمون 
مصرف داروهایی می شود که باعث تغییر 
هورمون های  برخی  عملکرد  نحوه  در 
توسط  آن ها  ترشح  در  یا  و  شده  بدن 

بدن اختالل ایجاد می کنند. این روش

سرطان  مانند  سرطان هایی  درمان  در 
پروستات و سینه موثر خواهد بود.

پرتودرمانی: روش پرتو درمانی از جمله 
رایج ترین روش هایی است که در درمان 
سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. در 
این روش برای از بین بردن سلول های 
سرطانی از پرتوهای گاما ،ایکس و … 
استفاده می شود. این روش ممکن است 
به تنهایی و یا به همراه سایر روش های 

درمانی ذکر شده استفاده شود.

استفاده  بنیادی: با  سلول های  پیوند 
شیمی  و  درمانی  پرتو  روش های  از 
بدن  سلول های  از  برخی  درمانی 
از  قرمز(  و  سفید  گلبول های  )شامل 
پیوند  روش  از  استفاده  می روند.  بین 
بازیابی  در  می تواند  بنیادی  سلول های 
ویژه  به  و درمان سرطان   این سلول ها 

سرطان خون مفید واقع شود.

جراحی  عمل  جراحی: انجام  عمل 
سرطاني  تومور  دچار  فرد  که  هنگامي 
بیماری  گسترش  از  می تواند  شود، 
موثر  آن  درمان  در  و  کرده  جلوگیری 

باشد.

درمان هدفمند: داروهایی که در روش 
قرار  استفاده  مورد  هدفمند  درمان 
با داروهای  می گیرند عملکردی مشابه 
درمانی  شیمی  در  استفاده  مورد 
داروها  این  که  تفاوت  این  با  دارند. 
قرار  هدف  مورد  را  سلول هایی  تنها 
می دهند که رشد و تکثیری غیر عادی 
دارند و برخالف روش شیمی درمانی، 

سلول های سالم آسیبی نمی بینند.

روز جهانی سرطان یک روز بین المللی 
فوریه  تاریخ 4  در  شده  مشخص 
بردن  بهمن  برای باال   15 با  برابر 

آگاهی از سرطان و تشویق

آن  درمان  برای پیشگیری، تشخیص و 
است. 

اتحادیه  توسط  سرطان  جهانی  روز 
 Union( سرطان  بین المللی  کنترل 
 for International Cancer
اهداف  از  حمایت  برای   )Control
اعالمیه جهانی سرطان هدایت می شود، 

که در سال ۲۰۰8 پیشنهاد شد. 

هدف اصلی روز جهانی سرطان کاهش 
از  ناشی  مرگ  و  بیماری  چشمگیر 
تجمع  برای  فرصتی  است و  سرطان 
به  دادن  پایان  برای  بین المللی  جامعه 
بی عدالتی ناشی از رنج قابل پیشگیری 

از سرطان است.

سازمان ملل متحد از ناظرین این روز 
است. روز جهانی سرطان اطالعات غلط 

را هدف قرار می دهد،آگاهی راافزایش

کاهش  اجتماعی را  و بدنامی  می دهد 
می دهد.

ابتکارات متعدد در روز جهانی سرطان 
مبتالیان  از  حمایت  دادن  نشان  برای 
این  از  یکی  می شود.  اجرا  سرطان  به 

حرکات No HairSelfie# است،

 یک جنبش جهانی برای کوتاه کردن 
یا  جسمی  نظر  از  خود  سر  موهای 
مجازی است تا نمادی از شجاعت برای 
افرادی باشد که تحت معالجه سرطان 

قرار دارند. 

در  کنندگان  شرکت  تصاویر  سپس 
رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
می شود. صدها رویداد در سراسر جهان 

نیز اتفاق می افتد.
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شنیده  کمتر  و  گفته ایم  کم  گرچه 
شده ایم اما بیهوشی یکی از سخت ترین 
حیطه ی  در  شغل ها  پراسترس ترین  و 
و  جهل  علت  به  که  است   پزشکی 

بی توجهی، کمتر شناخته شده است.

استرس زاترین  و  حساس ترین  از  یکی 
بیماران  تمام  برای  درمان  پروسه های 
و  بیهوشی  به  فکر  که  است  جراحی  
دوچندان  را  استرس  این  جراحی  درد 

می کند.

از  قبل  بیماران  جمالت  تمام  به 
بیهوشی، به نگاه های نگران، به سوال ها 
و لرزش صدایشان که فکر می کنم، بر 
این موضوع اصرار می کنم که زمانی که 
بیمار وارد اتاق عمل می شود، زمانی که 
نورها،  عمل،  اتاق  پراسترس  محیط  با 
و  عمل  اتاق  پرسنل  تردد  و  رنگ ها 
دانشجوها مواجه می شود، لحظاتی قبل 
از بیهوشی کسی جز تکنسین بیهوشی 
به  و  نمی کند  دلی  هم  ابراز  بیمار  با 
سوگند  او  نمی دهد.  خاطر  آرامش  او 
سالمت  چه  است،  سالمت  خورده ی 
جسمی او در حین عمل و چه سالمت 
یک  عمل.  از  قبل  او  آرامش  و  روحی 
روز حضور  اولین  از  بیهوشی  تکنسین 
در اتاق عمل این را به خاطر دارد که 
سالمت بیمار از هرچیزی مهم تر است 
به  حواسش  باید  که  است  کسی  او  و 
هیچ  از  پس  باشد،  بیمار  حاالت  تمام 

تالشی در این راستا دریغ نمی کند. 

نحوه ی  از  چیز  هیچ  بیمار  هرچند 
بیهوشی و پروسه ی جراحی در خاطرش

نمی ماند. اما تکنسین بیهوشی با تمام 
در  بیمار  از  مسئولیت پذیری  و  تعهد 
و  عمل  اتاق  در  او  حضور  مدت  تمام 
از عمل مراقبت می کند.  بعد  ریکاوری 
او دلش راضی نمی شود که حتی برای 
لحظه ای بیمار را به حال خود رها کند. 
است  مهم  بیهوشی  لحظه ی  به  لحظه 
طور  به  بیمار  شرایط  ممکن است  و 
لحظه ای  تغییر کند. اگر چه حضور و 
پایش مداوم ممکن است خسته کننده 
باشد اما او تا لحظه ی آخر نگاهش به 
عالئم حیاتی بیمار است تا زمانی که با 
فرستادن او به بخش خیالش از ثبات او 

راحت شود.

را  نفس اش  بیمار  به  زدن  دارو  با  او 
با نگرانی به  می گیرد و در پایان عمل 
تا ذره ذره دم و  نگاه می کند  آمبوبگ 
بازدم بیمار برگردد. و چرا نگوییم که او 
کسی است که می میراند و سپس زنده 
اوست.  دست  در  بیمار  نبض  می کند؟ 
نمی توان  عشق  با  جز  که  راستی  به 
آن طور که باید از پس این مسئولیت 

بزرگ برآمد. 

حتی  بیمار  که  می شود  مطمئن  او 
ذره ای هم در طی عمل درد را احساس 
نکند. زیرا که می داند که فرقی نمی کند 
که کسی بیدار باشد و یا بیهوش، درد، 
از حس درد  درد است و بدون رهایی 
بود  نخواهد  ممکن  هیچ عمل جراحی 
و در نتیجه هیچ درمان موثری صورت 

نخواهد گرفت. 

مورتون کسی بود که با کشف اتر در

بیماران  جان  حتمی  نجات  راستای 
در  او  از  قبل  برداشت.  بزرگ  گامی 
بود.  دردناک  جراحی  زمان ها  همه ی 
سپاسگزار  همیشه  مدرن  بیهوشی 
قهرمانان  دیگر  همچنین  و  مورتون 
گمنامی خواهد بود که نعمت بیهوشی 
را به ما بخشیدند. آسان اما ساده انگاری 
است که باور کنیم اکتشافات کاماًل از 
ذهن مورتون شکل گرفته است. درواقع 
علم  در  خاص  و  بزرگ  چنین  تحولی 
داده  نسبت  شخص  یک  به  اغلب  که 
یک  اقدامات  دلیل  به  فقط  می شود 
از  ناشی  بلکه  نمی افتد  اتفاق  شخص  
زمان  آن  در  رایج  دانش  و  عقاید  جو، 
راه  ادامه ی  با  ما  صورت  هر  در  است. 
بیهوش  و  با بی درد کردن  همه آن ها 
و  مهم ترین  مسئولیت  بیمار  کردن 
به  را  برانگیزترین بخش درمان  چالش 

عهده داریم.

تمام  از  بیهوشی  ملی  روز  مناسبت  به 
ادعا  بی  انسان های  این  بیهوشی  کادر 
قوی  روحیه ای  با  که  کوش  اما سخت 
را  ارزش  با  شغل  این  سختی های 
فرسودگی ها  تمام  با  و  می آورند  تاب 
راه  در  برداشتن  گام  از  استرس ها  و 
فرونمی گذارند  بیماران  درد  تسکین 

قدردانی می کنیم.

امید است که رشته ی هوشبری جایگاه 
مناسب و شایسته ی خود را پیدا کند و 
ابعاد مختلف اهمیت آن برای بیماران و 

کادر درمان روشن شود.

بزرگداشت روز ملی بیهوشی

نویسنده: هدیه کسرلو

دانشجوی ترم 6 هوشبری
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“ربایتووخویشچشمانیآرزومیکنم
هکچراغاهونشاهناهراردظلماتماندنیبب

اهوشناهساهراردبیهوشیمانبشنود گوشیهکصدا
ربایتووخویشروحیهکاینهمهراردخودگیردوبپذرید

قتخودماراازخاموشیخویشبیرونکشد وزبانیهکردصدا
ردازآنچیزاههکردبندمانکشیدهاستسخنبگومیی.” وبگذا
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به نام خداوند حور و پری     که خلق کرد رشته هوشبری

وقتی درد بهانه ای می شود برای عشق ورزیدن و عشق وسیله ای می شود برای زندگی بخشیدن، زندگی بیمار 
پروانه ای می شود در دستان پرمهرت.

بیمار، دلهرگی اش را در ژرفای چشمان دریایی و لبخند شیرین زیر ماسکت گم می کند.

صدای مانیتورینگ قلب بیمار سمفونی است که رهبر ارکسترش تو هستی. تو نت های موسیقی زندگی را با فنتا و 
میدا چه خوش می نوازی !

با سرنگ های دارو در البه الی انگشتانت رنگین کمان آرامش را برای بیماران نقاشی می کنی !

در روشنایی الرنگوسکوپ دستانت، عظمت خدا را در پیچ و خم گلوی بیمار جستجو می کنی که با هر دم و بازدم 
بیمار، تو نیز دلبرانه شکر خدای سبحان را به جای می آوری.

با سرانگشتان مهربانت چشمان بیمار را چسب می زنی که نگاه جستجوگرانه اش بی پاسخ نماند.

خون بیمار در باتل ساکشن برایت حکم قطرات بارانی را دارد که فرصت تبدیل شدن به مروارید را داشته اند و تو 
بیش از همه با از دست رفتنشان غمگین می شوی.

گرمای خورشید حضورت حتی در پشت ابرهای اسکرین بیهوشی به خوبی حس می شود.

آنژیوکت برای تو حکم مداد برای معلم را دارد، ساز برای نوازنده، قلم برای نقاش و بیستوری برای جراح.

هوشبر که باشی مدام ثانیه ها را می شماری که چه وقت بیمار را ریورس کنی.

هوشبر که باشی معنای “ دانشجو بخیه را می زند “ را خوب می دانی.

هوشبر که باشی با گفتن “ آقا، خانم نفس بکش عملتون تموم شده “ خستگیت را با اولین دم بیمار فراموش 
می کنی.

تو دست های پزشک بیهوشی هستی و چشمان جراح. رفیق بیمار هستی و سنگ صبور اسکراب.

هوشبر که باشی خوب می دانی چگونه کمر شکسته شده از غم را اسپاینال کنی، قلب تاکی کارد عاشق را با 
لیدوکائین آرام کنی، دل رنجور مجنون را با مخدرهایت تسکین ببخشی و سرخوشی را با پوفول و N2O به یک 

ذهن خسته هدیه کنی.

اتر دستان دکتر مورتون پنجره ی امید را به روی علم بیهوشی گشود و بهانه ای شد برای قدر نهادن زحمات بی منت 
و دلسوزانه ات.

و 1۲ اسفند را نیز به نام تو آرام بخش قلب های نا آرام، روز ملی بیهوشی نامیدند.

جانشین برحق “ هوالمحیی و ممیت “ روزت مبارک

جانشین بر حق هوالمحیی و ممیت

نویسندگان: فائزه امیرپور و فاطمه امیر پور 

دانشجوی ترم 8 اتاق عمل اراک و فارغ التحصیل هوشبری آزاد تهران
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بختشومیردشبی،آبستنتقدریشد
وایربروزیهکعشقیربهوستعبیرشد

ردمصافآفتابوقطرهایبارانغم
آسمانقربانینیرنگیکزتوریشد

منهبدنبالنهانعشقمیگشتمشبی
انگهانردآینه،فاتالفتصوریشد

نآمدم منچنانیکلشگرافتحزمیدا
ردنهانامادلمازعشقاوتسخیرشد

کاتبقسمتسرشتمرانوشت،آزادگی
ناوتدبیرشد لیکربمنحبسردزندا

ردمیانموجاهچوناقیقبشکستهای
ااظتنرمردوصالوصلساحل،پیرشد

زندهامامردهدلبودنسزایکارماست
عشقربمنزندگیدادوچناناکسیرشد

ازازلمنشارعیبدانمبودم،گوئیا
شعراهیمردرهاورشتهیتحرریشد

محمودآهنگری
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