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 به مناسبت یک شهریور ، روز پزشک

 به نام اولین هنرمند هستی آفرین

در تقویم ایران روز هایی به اسم روز پزشک و روز معلم و 

روز مهندس و .... نامگذار شده است که در این متن کوتاه 

درباره ی روز پزشک می نویسم، پزشکانی که ضامن 

سالمت جامعه، امنیت روحی بیماران و  فرشتگان نجاتی 

هستند که رد جسم را با روح بلندشان در سایه ی لطف 

 الهی التیام می بخشند.

طبیب را مظهر اسم محیی و احیاگری نامیده و عیسوی 

مسلک می دانستند که با دم مسیحیایی خویش درد و رنج 

را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق امید را در 

کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمیده است. پزشکان 

برای سالمت انسان ها تالش زیادی می کنند و برخی 

 اوقات نیز جان خود را برای سالمت بشر به خطر می اندازند. 

در تقویم ایران اول شهریور را که هم زمان با زاد روز بوعلی سینا می باشد به پاس خدمات بوعلی به 

 علوم پزشکی و تجلیل از پزشکان روز پزشک نامگذاری شده است.

آدم های بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها 

 نمی رسند.

 من کیستم من دست حق روی زمینم

 من معجزاتی خفته زیر آستینم

 من یک پزشکم هم دم هر دردمندم

 هر لحظه یار و یاور بی چون چرا و چندم

 

بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش 

پزشکی زمان ما دانش دارو شناسی و دارو سازی 

است، که مهارت روزمره را می طلبد و دانش 

داروشناسی از نیاز های اولیه است و هیچ کدام از 

دست اندر کاران رشته های پزشکی از این دانش 

بی نیاز نیستند پزشک، داروساز، دندانپزشک، 

پرستار، ماما و دیگر وابستگان این رشته اگر دارو 

 شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.

استفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسد 

)تسکین درد زخم های بدن از طریق قرار دادن 

عضو در آب سرد و یا استفاده از برگ تازه 

درختان و یا گل آلود کردن عضو( از هنگام تهیه و 

جمع آوری مواد داروئی دانش داروسازی آغاز شد 

و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و 

غریزه بقاء در طول اعصار متمادی داروهای 

مختلف کشف گردیدند. در قرن هفتم قبل از 

به عنوان بزرگ ترین خدایان  ASKLEPIOSمیالد

تندرستی مورد اعتقاد یونانیان بود و در آن زمان 

بیمار می بایست دست یا عصای آسک لپیوس و یا 

زبان مار مقدس را می بوسید تا مورد رحمت خدا  

قرار می گرفت عصای آسک لپیوس و مار مقدس 

که دور آن حلقه زده بود به عنوان نشانه رسمی 

پزشکی در دنیا شناخته شد. در سمت راست 

می ایستاد که در  HYGIAآسک لپیوس دخترش 

دستش یک جام از شربت شفاء بخش برای بیمار 

قرار داشت و مار مقدس نیز بر بازویش حلقه زده 

بود از آن پس جام و مار نیز به عنوان نشانه دارو 

 سازی در جهان شناخته شد.

ای است که در زمینه دارو درمانی         داروسازی حرفه 

ترین   برای مداوای یک بیمار به عنوان متداول         

گردد.   شیوه در دنیا با بیماران و مردم مرتبط می         

داروساز در صورت ناموفق بودن رژیم دارو درمانی        

باید علل عدم موفقیت را بررسی کند. این رشته          

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان در مقطع          

دکترای حرفه ای ارائه می شود. رشته داروسازی         

بخشی از علوم پزشکی است که در رابطه با تولید          

و ساخت دارو، بررسی وضعیت دارو در بدن انسان         

و موجودات زنده و میزان تأثیر دارو در سالمت           

زا نقش ایفا     های بیماری   جامعه و کم کردن بحران    

کند. به عبارت دیگر رشته داروسازی به             می

شناخت ماده مؤثر، فرموله کردن این ماده )تبدیل        

ماده مؤثر به فرمی که قابل مصرف برای بیمار            

 به مناسبت پنج شهریور، زادروز زکریای رازی

 برای شنیدن پادکست دستان معجزه گر،

 روی بار کد کلیک و یا بار کد را اسکن کنید.
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باشد مثل قرص، کپسول، شربت یا استفاده از            

های تزریقی( و بررسی اثرات دارو بر بدن             روش

درصد ناموفق    ۰۳تا    ۰۳پردازد. علت حدود     بیمار می 

بودن شیوه مداوای یک بیمار، به دارو مربوط             

شود؛ یعنی کیفیت دارو، انتخاب نوع دارو و             می

نحوه استفاده از دارو )این که بیمار دارو را با چه             

است(   مواد غذایی یا داروهای دیگر استفاده کرده       

تواند اثر دارو را تضعیف کند؛ و این وظیفه یک             می

داروساز است که علت را تشخیص دهد و در این            

  پایه    زمینه پزشک معالج را راهنمایی کند. دروس       

و     پایه    ، ریاضیات   نظری    ، فیزیک   نظری    بیولوژی

،    ، بیوشیمی     عمومی      آمار، شیمی        مقدمات

  خدمات    ، اصول   ، تشریح   آلی    ، شیمی   فیزیولوژی

،    تجزیه      ، شیمی     ،آمار حیاتی     بهداشتی

و     شناسی  ، انگل   و عملی     نظری    شناسی  میکروب

، دروس    اولیه    های  ، کمک   ، ایمونولوژی   شناسی  قارچ

،   دارویی    ، اشکال   دارویی    شناسی  تخصصی گیاه 

  ، مدیریت   نظری    ، مواد خوراکی    درمانی    و رژیم     تغذیه

،   دارویی    ، اطالعات   شناسی  ، درمان   در داروسازی 

،   پزشکی    ، مفردات   ، فارماکولوژی   دارویی    شیمی

،   فارماسی    ، فیزیکال   بیولوژیکی    دارویی    های  فرآورده

،   ، بیوفارماسی   شناسی  ، سم   دستگاهی    های  روش

،   دارویی    میکروبی    ، کنترل   صنعتی    داروسازی

  ، مقدمات   تخصصی    ، زبان   صنعت    کارآموزی

  ، کارآموزی   داروسازی    شناسی  ، گیاه   داروسازی

با     همراه      رشته    این    های  )بیشتر درس     داروخانه

شود(. محل کار داروساز یکی از        می    ارائه    آزمایشگاه

زمینه های شغلی داروساز فعالیت در داروخانه های        

شخصی و بیمارستانی است. او به کمک شناختی که 

نسبت به داروها، کاربرد و اثرات آنها دارد، به             

بررسی نسخه ها، صحت تجویز داروها و توضیح          

نحوه مصرف آنها به بیمار می پردازد. داروساز            

همچنین داروهای جدید را طبق دستور پزشک می        

سازد و توصیه های تخصصی درباره نحوه استفاده         

از داروها را بر اساس نظر پزشک به بیمار می کند.            

فعالیت در سازمان ها و شرکت های تحقیقاتی و یا           

دارویی یکی دیگر از زمینه هایی است که               

داروسازان در آن کار می کنند. داروسازان دارنده         

دکتری تخصصی داروسازی بیشتر در بخش های         

تحقیقاتی و پژوهشی مشغول به کار می شوند. از           

کارهایی که در این بخش ها توسط داروساز انجام          

می شود، می توان به انجام تحقیقات و تهیه داروها،    

نظارت کمی و کیفی بر آنها، بررسی تاثیرات و             

 اشاره کرد. …عوارض داروها و 

 irimc.orgمنبع:

نقص شنوایی به چهار دسته کلی انتقالی، حسی،عصبی، مرکب و مرکززی       

تقسیم می شود.  عوامل متعددی حس شنوایی را تحت تزاییر قزرار مزی             

دهند که به طور کلزی در سزه حزوزه ینتیزک و مزادرزادی، محیطزی و                     

ای از متخصصان سهم هر یک     اکتسابی، ناشناخته قابل  تقسیم است. عده     

داننزد  فراگزیری زبزان یزک          ها را کامالً مساوی برابریک سوم می    از حوزه 

مکانیسم کامالً ینتیکی است و مراحل یابت و یکسانی دارد کودکان ناشنوا   

همانند کودکان عادی مراحل اولیه را آغاز می کنند اما به دلیل نقزص در         

 سیستم شنوایی وارد مسیر زبانی دیگر یعنی زبان اشاره می شوند.

(همانطور که پیش از این گفته شد نقص ینتیکی بخش قابل توجهی از   1) 

دهد کودکان مبتزال      سبب شناسی آسیب شنوایی را به خود اختصاص می  

به سایر نقش های ینتیک نیز ممکن است به نارسایی های شنوایی ناشزی     

از این نقص ها دچار شوند به طور مثال کودکان مبتال به سزندروم داون،            

کانال های گوشی تنگ دارند و در مقابل عفونت های گوش درونی آسیب    

پذیرترند. کسانی که کام شکری هستند ممکن اسزت بزه طزور مکزرر در              

 گوش میانی عفونت پیدا کنند در نتیجه به نقص شنوای دچار شوند.

در زمینزه علزل و عوامزل محیطزی مززی تزوان بزه اختزصار بزه عوامززل                      

توکسوپالسموز، سرخجه یا  سرخک آلمزانی، سزیتومگالوویروس، هری زز            

سیم لکس )تب خال( و به عفونت های پس از تولد مثل مننژیزت اشزاره       

 کرد.

کودکانی که ناشنوا یا کم شنوا به دنیا می آیند با کودکان عزادی تفزاوت           

ل اولین سال زندگی که دوره پیش زبانی نامیده می شزود      —ندارند در طو 

کودکان ناشنوا یا کم شنوا رفتارهای معمولی نوزادان یعنی گریه کزردن و     

تولید صدا های بی معنا و صداهای دیگر را از خود بروز می دهند در ایزن    

دوره نوزاد اولین صداهایی را که به کلمات بابا، دادا، شباهت دارنزد تولیزد        

می کنند والدین این صداها را تقویت و به کلمات تبدیل می کنند، آنچزه       

بسیاری از والدین نمی دانند این است که این رفتارهزا بزه طزور یاتزی و               

ریزی شده است این رفتارها چه کودک بزشنود    مادرزادی در کودک برنامه 

های پژوهشگران کودکانی که با    و چه نشنود ظاهر خواهند شد طبق یافته  

نقص های شدید شنوایی متولد می شوند در همان زمزانی کزه کودکزان               

کنند به نوعی زبان ایما و اشاره دست مزی      معنا تولید می    عادی اصوات بی  

یابند این پژوهشگران نتیجه می گیرند که نوزادان برای یادگیری زبان بزه      

طور یاتی برنامه ریزی شده اند وقتی آنهزا قزادر بزه شزنیدن نیزستند از               

حرکات بی معنای دست که معزادل اصزوات گفتزاری هزستند  اسزتفاده              

کنند این حرکات کلمه نیستند و درسزت مثزل اصزوات بزی معنزای                  می

 نوزادان شنوا بعد ها می توانند به کلمات حرکتی تبدیل شوند.

شناسند و در نتیجزه      والدینی که خودشان ناشنوا هستند این عالئم را می     

آموزش  سیستم زبان اشاره ای را آغاز مزی کننزد هزر زبزانی شزفاهی و                  

ای به شیوه یکسان پیش مزی رود اگزر والزدین بزه یزاری کزودک                      اشاره

نشتابند تا عالئم را به زبان تبدیل کنزد کزودک احتمزاًس سیزستم زبانزی             

 مخصوص خود را ایجاد خواهد کرد. 

بنابراین در مورد همه کودکان زبان قبل از تولد شروع می شود و در طول     

اولین سال زندگی با سرعت زیادی ادامزه مزی یابزد ایمزا و اشزاره هزای                  

درآمدی برای یادگیری زبان اشزاره اسزت      کودکان ناشنوا یا کم شنوا پیش  

والدین باید این نشانه ها را شناسایی و تقویت کنند به یاد داشته باشزیم          

دنیای سکوت کودکان ناشنوا دنیایی است نظام مند ساختار یافته وپر رمز     

و راز، وظیفه ماست که پلی میان دنیای خود و دنیای زیبای این کودکان         

 بسازیم.  

 DSM( منبع : مهدی، گنجی  روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس 1)

 (،تهران :انتشارات ساواسن1931،  ویراست دوم)5



 

 

 سوال اول:

 لطفا خودتان را معرفی کنید.

 بنده دکتر میثم اخالق دوست پزشک عمومی 

 و پژوهشگر و مخترع در حوزه علوم پزشکی هستم. 

 سوال دوم: 

 یکم درباره شغلتان در بیمارستان میشود توضیح دهید.

بنده پزشک عمومی هستم، درحال تحصیل دوره اموزش عالی بهداشت هستم که به 
هم میگویند. در مرکز تحقیقات مسئول تحقیقات دانشجویان هستم و در mphآن 

 ساعته و شبانه هم کرونا هم بیمار ویزیت میکنم.11مراکز 

 سوال سوم:

 اگر به عقب هم برمیگشتید این رشته را انتخاب میکردید؟چرا؟

بله قطعا اگر به عقب برگردم بازهم این رشته رو انتخاب میکنم. چون عالقه شخصیم 
بود و رشته تحصیلیم در دبیرستان هم ریاضی و فیزیک بود. حتی پیش دانشگاهی 
هم ریاضی فیزیک بودم و چندماه مانده بود به کنکور تصمیم گرفتم برای پزشکی 

امتحان بدهم. احساس بسیار خوبی هست وقتی بیماری سالمتیش رو به دست میاره، 
خصوصا بیماران بدحال، قطعا لذت و احساس عمیق تری به انسان دست میدهد. البته 

تو این سالهای خیلی کم لطفی شده به جامعه پزشکی و کادر درمان، چه از سمت 
مردم و چه از سمت مسئولین و سوء مدیریت ها، وخیلی دلسردی ایجاد میکنه، ولی 

 با این حال تاییری در احسای عالقه من نداشته.

 سوال چهارم:

تصورتان در گذشته از شغلتان چه بود و با رفتن به شیفت و سرکار آیا تغییری در آن 
 ایجاد شد؟

تصورم از رشتم خیلی متفاوت بود با اسن، چون رشته پزشکی خیلی احترام داشت و 
از نظر مردم  دارای ارزش بود و مقدس. ولی اسن جامعه پزشکی از نظر مردم مثل 

سابق شأنیت و مقبولیت نداره، خصوصا پزشکان عمومی و شاغل در مراکز روستایی و 
شهرستان ها. از نظر سختی کار واقعا رشته فرسایشی، سخت، پر استرس، و تعطیلی 
ناپذیر هست. در هر شرایطی و هر زمانی سر کار هستیم واقعا تو این رشته حداقل 
ترین چیزها گاهی رویا میشه، مثل خوابیدن، مثل استراحت کردن، خصوصا تو این 
ایام کرونا که همه همکارامون در شرایط به شدت سخت هستند و خیلی از اساتید، 
 دوستان و همکارامون رو تو این دوران به خاطر کرونا و سختی کار از دست دادیم.

 سوال پنجم :

 در این روزهای کرونایی چه پیشنهادی به دانشجویان دارید؟.

العاده ای هست. هم فوق العاده خوب هم فوق العاده بد. اگر  اسن موقعیت فوق
دانشجویی تصمیم بگیره پیشرفت کنه، خیلی زمان مناسبیه، چون درگیر رفت و امد 
دانشگاه و فرایندهای حضور در کالس و .... نداره. در حین ایام کالسهای انالین میشه 

چندین دوره مختلف هم شرکت کرد و کلی مهارت به دست اورد. از سمت دیگه 
میشه بسیار به سمت کرختی و تنبلی و بی حوصلگی پیش رفت که انتخاب مسیر با 
ماست. من به عنوان یه برادر کوچیک پیشنهادم اینه که تا میتونین آموزش ببینین, 
در فیلدها و زمینه های مورد عالقتون. هیچ وقت هیچ وقت دست از اموزش دیدن بر 
ندارین، و هیچ وقت هم برای هیچ کاری دیر نیست. تمام آموزشها روی افکار ما مویره 
و شاید خودمون هم متوجهش نشیم ولی در طوسنی مدت مسیرساز میشه. اینترنت و 

وبینار ها شاید بهترین ستاری هست که عصر حاضر برنده شده، بهترین استفاده رو 
ازش ببریم. توصیه دیگ اینه که با افراد بزرگ و سرشناس در زمینه مورد عالقمون 

 دوست بشیم و ازشون الگو بگیریم.

 سوال ششم:

 آیا واکسیناسیون احتمال ابتال به کرونا را افزایش میدهد؟

تاکنون گزارش یا مقاله ای در خصوص افزایش ابتال به دنبال واکسیناسیون کرونا در 
 دنیا ارائه نشده.

 سوال هفتم:

دچار درگیری ریه میشوند و عالئم درگیری ریه  13آیا همه بیماران مبتال به کوید 
 چیست؟

همه بیماران مبتال به کووید دچار درگیری ریه نمیشوند، اما در سویه جدید کرونا که 
به نام دلتا میشناسیم، بسیاری از بیماران دچار درگیری ریه میشن، اما میزان و شدت 

درصد درگیری پیدا  1۱درگیری خفیف و کم هست. مثال بسیاری از بیماران کمتر از 
می کنند که نگران کننده نیست و نیاز به اقدام و درمان خاصی هم نداره عمدتادرد 

 ۲۷قفسه سینه، سرفه های شدید، تنگی نفس، ضعف و بی حالی شدید، تب بیش از 
ساعت در هفته دوم بیماری از عالیم درگیری ریه هست. توصیه میشه بخاطر خطرات 

سی تی اسکن، حتما با نظر پزشک سی تی اسکن انجام بشه و نه به درخواست 
 شخصی افراد.

 سوال هشتم:

 آیا آسیب ریوی ناشی از ابتال به به کرونا قابل ترمیم است؟

اسیب ریوی بیماران عمدتا قابل درمان هست و با داروهای ضد التهاب این درگیری 
 کاهش پیدا میکند.

 سوال نهم:

 شود؟ داروهای ضد ویروسی مانند فاوی یراویر برای چه بیمارانی تجویز می

فاوی یراویر برای بیماران با درگیری متوسط تا شدید کووید، و بیماران با بیماریهای 
 زمینه ای و سن باس ممکن است تجویز شود.

 سوال ده:

 ای خود برای ما تعریف کنید؟ خاطره ای به یاد ماندنی از دوران کرونا یا دوران حرفه

درصد ریه که با لطف خدا، و  3۱خاطره که   یک بیمار داشتیم با درگیری حدود 
روز به آغوش خانوادش  1۱همت تیم درمان تونستیم درمانش کنیم و پس از 

 برگشت.

 سوال یازده :

توصیه پایانی شما به مردم و باسخص قشر دانشگاهیان در رابطه با همه گیری ویروس 
 کرونا چیست؟

مشخصا مهمترین اقدام ضروری واکسیناسیون سریع و جهادی هست، مثل امریکا که 
درصد  ۲۱میلیون نفر رو واکسینه کردند و یا ترکیه و امارات که بیش از  ۵در یک روز 

جمعیت کشورشون رو طی چند روز واکسینه کردند.  اما خب با توجه سیاستهای 
ماسک، رعایت فاصله  ۷فعلی و جاری، تنها راه سالمتی و دوری از کووید، استفاده از 

 متری و دوری از تجمعات هست. ۷حداقل 



درصد از میزان  16دقیقه مطالعه کتاب می توانید تا  1* آیا می دانید تنها با 
 استرس خود بکاهید؟

*آیا می دانید با مطالعه کتاب احتمال سالمت روانی در سنین پیری را افزایش می 
 دهید؟

* آیا می دانید که در شرایط نامساعد که همگی به دنبال فرار از واقعیت و انزوا 
 هستند، مطالعه کتاب

 و غرق شدن و رها کردن خود درآن می تواند نهایت آرامش باشد؟

* آیا می دانید با مطالعه کتاب و باس بردن سطح اطالعات و دانش خود، می توانید 
 امکانات بیشتری

 برای مقابله با مشکالت زندگی داشته باشید؟

 *آیا می دانید یکی از راه های درمان افسردگی خواندن کتاب میباشد؟

************************* 

کتاب نعمت و بخشش بزرگ الهی، چراغ هدایت انسان و لطف بی پایان حضرت 
حق بر انسان است و خداوند بزرگ معجزه ابدی آخرین فرستاده اش را کتاب قرار 

داد  کتابی که سرآمد همه کتابئ هاست. آیین آسمانی ما، پرچمدار کتاب و 
کتابخوانی است. اگر در تاریخ اسالم کاوش کنیم، این حقیقت را که اسالم، دین 

 اندیشه و معرفت، آیین دانش و معنویت است به روشنی در می یابیم.

بهترین، مهم ترین و اصیل ترین کتاب مرجع برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی، 
کالم آسمانیِ حق یعنی قرآن کریم است، مبادا در مراجعه به این کتاب ارزشمند و 

بهره وری از این منبع شگرف الهی، کوتاهی کنیم و از دریای بیکران رحمت و 
 ۷شفای آن غافل بمانیم. اگر توانایی خواندن آن را نداریم، 

دست کم ترجمه آن را بخوانیم و با آن اُنس و پیوند داشته باشیم، تا چاره درد و 
 رنج خود کنیم و به

 تشویش ها و پریشانی ها پایان دهیم، زیرا شفای دردمندان در آن است.

اِقرَاء بِاسمِ رَب ک الَّذی خَلَق  «. »بخوان  «این اولین گفته خدا با حبیبش است. ،
 هدف از خلقت »

تا هدف خلقت به دست آید، تا دین خدا استوار شود، تا آفرینش به هدف خود 
 »بخوان  «برسد، بخوان 

 که کتاب، برترین معجزه جاوید آفرینش است.

همچنین نهج البالغه که فخر همه کتاب هاست. در فصاحت و بالغت، شریف 
 ترین  در معرفت و

 شناخت، بهترین  در علم و ادب، برترین و در نورانیت و معنویت عالی ترین.

************************************ 

 کتابخوانی چیست؟

کتابخوانی یک مهارت است. مهارت کتابخوانی یک علم پیچیده ای است که باید 
 تمامی اصول و

قواعد آن حفظ شود تا اینکه از کتابی که در حال مطالعه آن هستیم یک نتیجه 
 درست و منطقی بگیریم.

توجه داشته باشید که خواندن یک کتاب ممکن است برای هر کس از یک دیدگاه 
 قابل بررسی نباشد و

دیدگاه های مختلفی به وجود آید  بعضی اوقات ممکن است کسی برداشت منفی 
 از یک کتاب داشته

باشد و بعضی برداشت مثبت، پس بطور کلی برداشت های متلفی می توان از 
 خواندن یک کتاب

 گرفت.

اما مهمترین چیز بدست آوردن تجربه است  یعنی بعد از اینکه کتابی را خواندیم 
 چه نتیجه ای از آن

میگیریم که ممکن است این نتایج و تجارب در زندگی ما تاییر بزرگی داشته 
 باشند که باید به آن ها

 نیز توجه داشته باشیم.

 بهترین مکان برای کتابخوانی

حتما یک مکان خوب برای مطالعه کتاب در نظر بگیرید زیرا مطالعه باید لذت 
 بخش ترین فعالیت ما

 باشد! برای مطالعه سزم نیست شرایطی را بدون صدا ایجاد کنید!

حتما هم کتاب را نباید در کتابخوانه بخوانید. خواندن کتاب در حیاط با صدای 
 دلنشین آواز پرنده ها

 ممکن است برای شما بسیار لذت بخش تر از خواندن در کتابخوانه باشد.

 برای محاسبه سرعت مطالعه کار های زیر را انجام دهید :

9 

خطی) س س تعداد  1۱ابتدا یک متن را درنظر بگیرید (برای مثال یک متن 
کلمه) س س آن را در  11متوسط کلمات هر سطر را بدست آورید (برای مثال 

 ( 1۱X11=61۱تعداد سطر ها ضرب کنید ( 

س س متن را بخوانید و زمان آن را یبت کنید (برحسب یانیه) حال با استفاده از 
 فرمول زیر سرعت محاسبه مطالعه خود را به دست آورید :

 * مدت زمان بر حسب یانیه 1۱

 = محاسبه سرعت خواندن-----------------------------------

 تعداد کلمات خوانده شده

************************** 

 از جمله فواید کتابخوانی عبارتند از :

 . افزایش آرامش و کاهش استرس 1

 . تقویت یهن و حفاظت از آن ۷

 . تحریک یهنی و پیشگیری از آلزایمر 9

 . داشتن خواب راحت 1

 . افزایش همدلی ۵

 . مقابله با افسردگی با مطالعهی کتابهای خودیاری 1

 . افزایش آگاهی ۲

 . گسترش دایرهی لغات 6

 . تقویت حافظه 3

 . تقویت مهارت تفکر تحلیلی 1۱

 . افزایش تمرکز 11

 . بهبود مهارت نوشتن 1۷

 . آرامش خاطر 19

 . مطالعه، یک سرگرمی رایگان برای زندگی با کیفیت تر. 11

 منابع :

Hawzah.net 

1 

https://www.chetor.com 

asarbook.com 

https://virgool.ib 



انجمن همیاران سالمت پرور البرز)اهسا( یکی از انجمن هایی است که  با              

هدف آگاهی بخشی به جامعه و حمایت زنان مبتال و ایتام به جا مانده از                

ایدز برای رفع انگ و تبعیض از کسانی که با ویروس اچ آی وی بسر                     

 تا سیس گردید. 193۷برند در سال  می

در طی گفت وگوی با مدیر عامل انجمن اهسا ) افسانه نساجان ( گفت :                 

شود و با مراجعه به موقع و          پایان خط و عمر محسوب نمی      HIVبیماری  

توان از یک زندگی با       های موجود و پایبندی به درمان می        پیگیری درمان 

ها در    طول عمر متوسط و زندگی طبیعی برخوردار بود. پذیرش انسان             

جامعه نباید منوط به بیماری آنها باشد کسی که با این ویروس زندگی                

کند نباید از اجتماع طرد گردد و ازحقوق انسانی و شهروندی خود                  می

محروم گردد.بیماری ایدز یک بیماری چند وجهی است و عالوه برمشکل            

شود وکنترل و مقابله آن        پزشکی یک مشکل اجتماعی نیز محسوب می       

 عزم ملی را می طلبد.

ها و افزایش      به منظور افزایش بودجه      1366روز جهانی ایدز از سال        

ها قرار داده شده است و هر ساله برای           آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض     

شود. در روز جهانی ایدز مردم        این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می        

کنند تا توجه و مراقبت در برابر         های خود را به روبان قرمز مزین می         لباس

HIV       و ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و

 حمایت آنها برای پیشگیری و کنترل این ویروس مورد نیاز است.

مدیر عامل انجمن اهسا در خصوص درمان این بیماری گفت: تاکنون                

هیچ راهی برای درمان قطعی ایدز پیدا نشده است و بهترین و مقرون به               

صرفه ترین راه کنترل این بیماری آگاهی بخشی جامعه و آموزش مهارت             

رسد   های سزم به افراد مبتال برای تبعیت از درمانشان است. به نظر می               

همه مردم در قبال مبارزه با این بیماری مسئولیت مشترک داشته و در               

 راستای همین مسئولیت مشترک این انجمن تاسیس گردیده.   

افسانه نساجان در ادامه در خصوص تفاوت میان ایدز در جنسیت های                

مختلف گفت: در مورد تفاوت بالینی ایدز در زنان، کودکان و مردان پس               

 به بدن، زنان و مردان الگوی متفاوتی را طی  HIVاز ورود ویروس 

 

 

 

 

 

پیمایند.   کنند. زنان با شدت و سرعت بیشتری مسیر بیماری را می               می

شاید دلیل این اتفاق را در تشخیص دیر هنگام این بیماری در زنان و                  

همچنین پیش آگهی بد در آنها دانست. زنان عالوه بر دسیل زیست                  

شناختی به علت عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز نسبت به این              

بیماری آسیب پذیرترند. روند بالینی ایدز در کودکان هم با بزرگ ترها                

کاماًل متفاوت است. در کودکان، آلودگی بسیار شدیدتر و سریعتر پیش              

ماهگی اتفاق می افتد و بدین        3می رود . تشخیص در کودکان اصوًس در         

منظور فعالیت انجمن اهسا بیشتر با تمرکز بر روی زنان و کودکان آسیب              

 دیده اجتماعی است.

پس فرد مبتال به ایدز با مراجعه به موقع ودرمان می تواند از زندگی با                   

 طول عمر متوسط برخوردار شود.

همه ی انسان ها دربرابر این افرادمسئول هستند نباید با عدم آگاهی، این             

 بیماران را از حقوق شهروندی خود،. محروم کنیم.

راه های انتقال این بیماری محدود است. سال های سال یکی از راه های               

انتقال این بیماری، سرنگ آلوده به ویروس بوده که در پس توزیع سرنگ              

رایگان واطالع رسانی و پیگیری، میزان انتقال ویروس از این طریق                  

کاهش یافته. یک راه دیگر انتقال از مادر مبتال به ایدز  به کودک                      

شیرخوار است. پس مادر مبتال به ویروس نباید به کودک خود شیر دهد.              

انتقال از طریق استخر، نیش حشرات، دست دادن، بوسیدن، سرفه،                 

عطسه، اشک، دستشویی، لیوان مشترک، دندان زشکی و آرایشگاه تاکنون          

 آید. های انتقال به حساب نمی دیده نشده و به هیچ عنوان جزو راه

 منبع خبر گزاری ایسنا

اربعین یک رویداد نیست اربعین یک حقیقت است که              
بیان کننده فراق چهل روزه معشوق از عاشق                     
است.معشوقی که فرسخ هااز عاشقش دور افتاده، براستی          
که درد دوری بدترین درد هاست انهم دوری از عاشقی که           
برترین انسان هاست هم خودش وهم خانواده اش.این             
جهان را جست و جو کن بنگر نامی زیباتر  وبرازنده تر از               

 حسین می یابی؟؟

اربعین که میرسد دلم هوایی صحن و بارگاهی میشود که           
نقل است اولین حضور و اولین دعا دراین مکان براورده              

 میشود.

اربعین، تداعی کننده روزهایی است که توانستم به دیدار           
 عشق کودکی ام برسم.

اما   باز اربعین رسیده بود و من مثل همیشه بی قرار بودم            
 بار دیگر واقعا بی تاب شده بودم.   این

تصمیم خود را گرفتم ،به دنبال گرفتن پاس ورت                  
اول     را بگیرم.   شدم .باسختی هایی که بود توانستم مدارکم       

ماه صفر بود با همه دوستانم و آشنایانم خداحافظی کردم           
 و مقصد را به سمت عاشق ابدی  ترک کردم .

این اول راه بود هنوز تا به رسیدن معشوق رو سیاه و                  
 عاشق با وفا زمان زیادی باقیست

به نقطه صفر عاشقی که رسیدم در تنم دیگر رمقی باقی             
 نمانده بود.  

 بازهم باعنایت دلبر من معشوق از مرز عبور کردم

کفش هایم را از پا دراوردم و با پای برهنه شروع به                   
 پیمودن صراط عاشقی نمودم.

 به لب یکر او داشتم و به سر سودای او....

گرما ،دوری،دلتنگی و..... تأللو عشقی بود که  از وجودم             
 زبانه می کشید. 

قول داده بودم که وقتی میرسم به حرم از خود بی               
 خود بشوم به دامان عزیز فاطمه خودم را رها کنم 

 و از این لطف مادرانه کریمانه س اس به جای اورم

بعد از ده روز حرکت خستگی ناپذیر به شهر نجف               
رسیدم،راست است که میگویند ایوان نجف عجب            

 هوایی دارد...

 برای مظلومیت اقایمان تنگ شده بود دلم

تک  سنگ ها  وشیشه ها              این مظلومیت میان تک     
 شده بود. ،حک

 اشک وغصه همراه ابدی من بود دراین مسیر مظلومانه...

 با اینکه دلم نمیخواست از این بارگاه لطیف دل بکنم

قراری که میان من و مهربان           اما مجبور بودم به حکم      
 زندگیم...

امد ،شکوه و اقتداری داشتم       از نجف تا کربال قلبم به دهانم      
 که هرگز وصف ناشدنی بود

 واقعا که باز دلم تنگ اقایم شده است

چه لحظه زیبایی بود وقتی دیگر دلتنگی هایم به پایان              
 رسید. دلبر رخ نمایی کرد ودلم را رویایی کرد

 چه جایگاهی ،چه بارگاهی

 چه شوکتی باورم نمیشود

 من ....

 من نا سیق ...

 من گناهکار ..

 توفیق دیدار یافته ام

 

امده بودم که جانم را فدایت کنم نمیدانم که چرا این جان            
 هنوز در تن من مانده است ومن زنده ام.

 

 سایه منحوس بیماری که در کشور پیدا شد

 خیال کردم که دیگر نمیتوانم ببینمت

 اقای من...

 عشق کودکی من....  

 یکبار دیگر توفیق دیدارت را نصیبم کن.

 برای شنیدن پادکست چهل روز فراق، چهل روز فراق

 روی بار کد کلیک و یا بار کد را اسکن کنید.

https://anchor.fm/sallamat-journal/episodes/ep-e16rgjj
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