
توزيع تخصصي  رايگانخرداد 1394  شماره 22  8 صفحه

 ويژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

وند متعال قرار نگیرد، دیگر امیدی هب آمرزشش نیست . ایپمبر اکرم )ص( ره شخصی هک رد ماه رمضان مورد بخشایش خدا

حضوریچشمگیر
درششمین
همایش

داروسازيبالینی

نصب3دستگاهالمینار
توزینونمونهبرداريدر
انبارمواداولیهشركت
داروسازيآفاشیمي

صفحه2صفحه2

همايش ملي تجويز 
مصرف منطقي 
آنتي بيوتيك ها

آداب و رسوم
 ماه مبارك رمضان

در سال 93 حدود 300 میلیارد تومان هزینه کردیم 
تا  بفهمیم 

جایزه و تخفیف راه عالج نیست
وزير دانشمند و تیزهوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دكتر قاضی زاده هاشمی در جلسه ای دو جمله فرمودند كه نشانگر 

فهم و درك صحیح ايشان از توان بخش خصوصی و عارضه و خطر دخالت دولتمردان در اقتصاد داروست.
 ادامه در صفحه 3 ايشان فرمودند به اين نتیجه رسیده ايم كه »صنعت داروسازی كشور اصالح پذير نیست و به درد نمی خورد، زيرا...« 

انجمن مراقبت هاي ويژه ايــران، همايش ملي تجويز مصرف منطقي 
آنتي بيوتيك ها را با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و شــركت داروسازي آفاشــيمي طی روزهای17 و 18 ارديبهشت ماه 
در تاالر امام بيمارســتان امــام خميني، با همراهــي بالغ بر 700 نفر 
از گروه هاي هدف كه شــامل تمامي مشــمولين قانون آموزش مداوم 
بودنــد، برگزار كرد. ايــن برنامه داراي 18 امتيــاز آموزش  مدون بود
                                                                                                                                                                                    .
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شرط ردک زیبایی اه، ردست دیدن است .  لئوانردو داوینچی

ششمین همایش  داروسازی  بالینی  ایران با شعار »داروساز و طرح تحول نظام سالمت«  
گردید. برگزار  رازي  هاي  همایش  محل  در  جاري  سال  ماه  فروردین   28 لغایت   26

در همایش امسال که همچون سال های گذشته از سوی انجمن متخصصین داروسازی 
بالینی برگزار شد، مباحث دارودرمانی بیماری های رایج در کشور از جمله بیماری های قلبی-
عروقی، مغز و اعصاب، بیماری های اعصاب و روان، سرطان ها، صرع و بیماری های عفونی و 
در کنار آن مباحث صنفی و حرفه ای مرتبط با داروسازی با تاکید بر نقش بالقوه داروسازان 
در طرح تحول نظام سالمت و خدمات بیمارستانی و نیز خدمات به بیماران سرپایی ارایه شد.
این همایش شامل 14 کارگاه عمومی و 5 کارگاه تخصصی  بود که  18 امتیاز باز آموزي

نصب 3 دستگاه المينار توزين و نمونه برداري 
در انبار مواد اوليه شركت دارو سازي آفاشيمی
شرکت داروسازي آفا شیمي به منظور بهینه سازي و رعایت هر چه بیشتر اصول استاندارد 
GMP و بهبود کیفیت فرایند توزین و نمونه برداري، همچنین به منظور کنترل تهویه 
و مكش ذرات معلق در هواي محفظه یا کابین که در طول روند توزین مواد اولیه و نمونه 
برداري تولید مي شوند و جهت حفظ و ارتقاء سالمت پرسنل توزین و نمایندگان تولید 
و آزمایشگاه حاضر در محل، تعداد 3 عدد دستگاه المینار از یكي از بهترین کمپاني هاي 
سازنده تجهیزات داروسازي خریداري و در اتاق هاي توزین و نمونه برداري پني سیلین 
ها، سفالوسپورین ها و اتاق نمونه برداري مواد اولیه جانبي نصب و راه اندازي کرده است.

   داروساز و طرح تحول نظام سالمت

پزشكی  علوم  دانشگاه های  حمایت  با  همایش  این  برداشت.  در  داروسازان  و  پزشكان  براي 
های  همایش، شرکت  این  با  همزمان  همچنین  و  کرد  بكار  تهران شروع  و  بهشتی  شهید 
. کردند  اقدام  خود  محصوالت  و  ها  فعالیت  آخرین  معرفی  به  نسبت  دارویی  مختلف 

شرکت داروسازي آفاشیمي در غرفه اي به مساحت 21 مترمربع که توسط پخش فردوس 
براي معرفي محصوالت سبد ارائه شده به داروخانه ها وبیمارستانها تجهیز شده بود باهمراهي 
آفاشیمي  برند  معرفي  امین،  و  ایران هورمون، حكیم  دارو،  تهران  تهران شیمي،  شرکتهاي 
را در دستور کار خود داشت. در حدود 300 نفر از غرفه داروسازي آفاشیمي بازدید کردند

 مهندسالههپاغنده

ششمین نشست فصلي
 انجمن علمي داروسازان ايران

ششمیننشستفصليانجمنعلميداروسازانایراندرتاریخ10لغایت12
خردادماهسالجاريدرمحلهمایشهايرازيباهمكاريانجمنعلمي

داروسازانایران،توسطشركتنیازطبآریابرگزارگردید.

برنامه مذکور 17 امتیاز باز آموزي غیرمدون براي پزشكان و داروسازان در برداشت. در 
کنار برنامه مذکور،   نمایشگاه جانبي با موضوع تازه هاي داروئي و تجهیزات پزشكي 

با حضور حدود 25 شرکت داخلي و خارجي برگزارگردید.
شرکت داروسازي آفاشیمي در غرفه اي به مساحت 9 مترمربع، معرفي برند 
آفاشیمي را در دستور کار خود داشت. در حدود 300 نفر از غرفه داروسازي 

 افسانهپاسبانیآفاشیمي بازدید کردند.

 افسانهپاسبانی
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پذریش شکست؛ نشان زبرگی روح است. انپلئون

وزیردانشمندوتیزهوشوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكیجناب
آقایدكترقاضیزادههاشمیدرجلسهایدوجملهفرمودندكهنشانگر
فهمودرکصحیحایشانازتوانبخشخصوصیوعارضهوخطردخالت

دولتمرداندراقتصادداروست.
فرمودند:»بهایننتیجهرسیدهایمكهصنعتداروسازیكشوراصالحپذیر
نیستوبدردنمیخوردزیرادردورانخدمتمنهایتتالشوارتباطراخرج
اینكردمكهبهنهادهایدولتیتفهیمكنمكهادامهراهمالكیتدولتدر
صنایعداروئیوعدمواگذاریآنهابهبخشخصوصیخالفمسیرتجربه
شدهكشورهایموفقدرعرصهداروسازیاست،زیرااستفادهنكردناز
توانبخشخصوصیدرتولیدملی،راهیاستنادرستكهمارابهسرمنزل

نمیرساند«.
آقایدكتردیناروند،معاونتمحترمدارووغذا؛ به اشاره با جملهدوم
فرمودند:»چهكسیگفتهكهمامسئولتامیندارویمردمهستیموبا
چهابزاریچنینكاریازماساختهاست!تاریخچندسالهنشانمیدهد
كهمانظارهگریبیشنیستیموتنهامیتوانیمبهتقسیمرانتدراینوادی
كمکكنیم«.شایدزیبائیایندوجملهآقایوزیربهاندازهارزشتمام
تجربیاتسالیانگذشتهمانباشدكهاینمقاممحترمدركوتاهمدت)البته

بامشاورتمعاونتشایستهاش(بداندستیافتهاست.
البتهدخالتدولتمرداندركارصنعتوحجیمكردنبارمسئولیتدولت
نیزازجملهمشكالتاساسیاست.دراینجاصحبتازسازماندارووغذا
استویادمانمیرودكهصنعتداروسازیكشوربهگونهایدرگروگان
آخر تا اول از را داروسازی ادارهصنعت قصد اگر داروست. اداری نظام
نداریم،چرادرموردجوایزشركتهایداروئیسكوتنمودهورقابتناسالم
رانظارهگریم؟!درحالیكهدرعملمسئولتمامشئوناتصنعتداروسازی
هستیم،ازجملهقیمتگذاریدارو،تعیینقیمتمواد،صدورپروانههای
جدید)درحالیكهبازاراشباعشده(،تخصیصارز،اجازهورودمواداولیه
بستهبندی،اجازهترخیصمواداولیه،تعییننام»برندژنریک«ودرنهایت
نحوهتوزیعدارووعدمموافقتباسهمیهبندیدارووثبتوورودداروهای
مشابهوسایرمواردمربوطبهاقتصادداروكههمهوهمهدراختیارسازمان
دارووغذابودهوهرروزهنحوهنگرشدولتیدراینزمینهسختگیرانهتر
در شرایطسخِتكنترلی چنین در میگردد. تنگتر آنها بروكراسی و
عرصههایصنعتدارو،معلومنیستچراعنایتیدرزمینهتخفیفاتاعمال
تومان میلیاردها ندارد؟!.درسال93 توزیعكنندگانوجود شدهتوسط

جوایزوتخفیفاتبافروشمدتدارحساسیتیایجادنكرده،بهطوریكه
فقطدرزمینهآنتیبیوتیکهاحدودسیصدمیلیاردتومانازسرمایههای
شركتهایتولیدیوصنعتداروسازیخرجشدتابهایننتیجهبرسیم
كه»جایزهدادنوخاصهخرجیازكیسهنهادهایدولتوسایریناشتباه
بودهاست«.امروزباعرضهبیشترمحصوالتداروئیدیگرراهینماندهمگر
اینكهجنابوزیردستورفرمایند:اوالًجلوصدورپروانههایجدیدگرفته
شودوثانیاًباتوجهبهباالبودنتوانتولیدداخلیدربازارمصرفمحدود
كشور،نظارتهوشمندانهدرجهتكنترلهایكیفیومحدودساختن
شركتهایتائیدنشدهازنظرGMP،اعمالگردد.دیگرنمیتوانكیفیت
رافدایجوایزكرد.خریدمواداولیهبایستیتحتكنترلهای»برندژنریک«
قرارگرفتهوافتخارماارائهمحصوالتبامواداولیهازكیفیترینشركتهای
تولیدكنندهخارجیباشد.تنگكردنعرصهاستفادهازتولیدمواداولیه
رانت ایجاد اینكه نه پیداكند؛ تعرفهمعنی قالب بهتراستدر داخلی
موجباتتنزلكیفیتتولیدملیراباعثگردد.شركتهاراهیجزصادرات
وعرضه»برندژنریک«نداشتهوتقسیمبازاردركوتاهمدت؛جلوهرجو
مرجراخواهدگرفت.درسالجاریبهدلیلرقابتناسالم؛انبارهایداروئی
بیمارستانهاوداروخانههامملوازآنتیبیوتیکگردیدهواُفتفروشدرسه
ماههاولسالدرحدیکدهمنیازبازار،گویایاینوضعیتاست.مدیران
صنایعازخودمیپرسندتاكیبایدتعدیلنیرویانسانیصورتگیردو
حاكمیت نباید آیا باشیم؟! شركت تولیدی بخشهای تعطیلی نظارهگر
درجهتتشویقبهتولیدكیفی؛موضوعGMPراجدیبگیردوحاالكه
فرصتمناسباست،اعمالنظارتبیشترنمایدآیاوقتآننرسیدهكه
بهشركتهااجازهدهیمبادریافتگواهي GMPوخریدمواداولیهو
ازمنابعخوشناموطراحیبستهبندیهایكیفیو بستهبندیمرغوب
نمایند. اقدام »ژنریک« دركنار »برندژنریک« تولید به نسبت مطلوب
باالخرهراهبرونرفتازبحرانچیست؟درآیندهاینبیتوجهیباعث
رونقبازار»برندژنریک«هایخارجیكهبهاسم»تحتلیسانس«خواهد
بود.چراخودمانامروزكهفرصتباقیاستچنیناجازهایصادرنكنیم؟!
باشدكهآقایوزیرضمنعنایتبهمالكیتوتامیندارودرجهتحفظ
منافعملینیمنگاهینیزبهمقرراتدستوپاگیروسنتیداشتهباشد
در نو بایدطرحی باشد. میگوئیمصحیح ما هرآنچه كه نداریم دلیلی
بهجلوداشت. نیمنگاهی انداختودرجهتنجاتصنعتداروسازی
ادامهازصفحهاول 

نگارش:دكترعلیمنتصری

دردهای صنایع دارویی ایران؛ 
   هزینه های تشخیص
   راهکارهای درمان

دردهای صنایع دارویی ایران؛ 
   هزینه های تشخیص
دردهای صنایع دارویی ایران؛    راهکارهای درمان

   هزینه های تشخیص
   راهکارهای درمان

دردهای صنایع دارویی ایران؛ 
   هزینه های تشخیص
   راهکارهای درمان

دردها و درمان های

    صنایع دارویی ایران

دردها و درمان های

    صنایع دارویی ایران

دردها و درمان های
    صنایع دارویی ایران

طی سال 93، 300 میلیارد تومان فقط در فروش آنتی بیوتیک هاهزینه کردیم 
تا  بفهمیم 

جایزه و تخفیف راه عالج نیست
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الکل

عاجزرتین انسان  ه اه انامیدرتین آنها هستند. آل احمد

اینكه از بیشتر بسیار كه است اصطالحي ضدعفوني
بوده بحث مورد شود شناخته میكروبي عوامل تاثیر
است.ضدعفونيفرآینديراتوصیفميكندكهدرآن
اسپورها جز به را بیماريزا میكروارگانیسمهاي تمام
در اصطالح این بینميبرد. از بيجان اجسام ازروي
قرن16درفرانسهبراينگهداريفضاهایيكهعوامل
ولي است بوده معمول بود، موثر ها آن در زا بیماري
عامل یک از استفاده بهعنوان ضدعفوني امروزه،
شیمیایيكهتاثیرمیكروارگانیسمهاراازبینميبرد،

شناختهشدهاست.
جایگزین  نمي تواند  هیچ گاه  ضدعفوني  حال  هر  به 
از  استفاده  موارد خاص که  باشد، مگر در  استریلیزاسیون 
یك ضدعفوني کننده، بتواند اسپورها را از بین ببرد و انطباق 
نتایج حاصل از روش ضدعفوني با روش استریلیزاسیون به 

وضوح دیده شود.
تاثیر  کننده  ضدعفوني  کارایي  روي  بر  مختلفي  عوامل 
مي گذارند که مي توان به پاکسازي اولیه وسایل و اجسام، 
میزان مواد آلي و معدني، نوع و سطح آلودگي میكروبي، 
و  کننده  ضدعفوني  ماده  با  تماس  زمان  مدت  و  غلظت 
ماهیت جسم مانند وجود درزها، لوالها و حفرات کوچك، 

درجه حرارت و PH اشاره کرد.
اتاق هاي تمیز و محیط هاي تمیز باید به طور مرتب تمیز 
این زمینه، نقش ضدعفوني  شده و ضدعفوني شوند و در 
کننده ها بسیار تاثیرگذار مي باشد. تمیز کاري و ضدعفوني 
اعمال  فرایند،  یك  از  استفاده  از  قبل  نرمال،  بصورت 

مي گردد.

عوامل مختلفي در انتخاب یك ماده ضدعفوني کننده براي 
به  مي توان  جمله  آن  از  که  گذارند  تاثیر  تمیز،  اتاق هاي 

موارد زیر اشاره نمود:
1.ماهیت وسیله اي که قرار است ضدعفوني شود

2.تعداد و نوع میكروارگانیسم هاي موجود
3.مقاومت میكروارگانیسم ها در برابر اثرات غیرفعال کننده 

ضدعفوني کننده ها
4.مقدار آلودگي موجود

5.غلظت و نوع ضدعفوني کننده مورد استفاده
6.حرارت و مدت زمان تماس

ساخت  محیط هاي  در  تمیز  اتاق هاي  محیطي  کنترل 
و  دارد  ضدعفوني  برنامه هاي  به  زیادي  بستگي  دارویي 
تجهیزات  اتاق ها،  براي  ویژه  طور  به  روش هاي ضدعفوني 

و پرسنل در نظر گرفته مي شود.

الكلبهعنوانضدعفونيكننده

نقش الكل در کنترل آلودگي هاي نواحي بحراني و حساس 
بخشي  که  تولید  بهینه  اصول  و  نیست  پوشیده  کسي  بر 
دهد،محصوالت  مي  اطمینان   و  است  کیفیت  تضمین  از 
کیفیتي  استانداردهاي  و  شوند  مي  کنترل  پیوسته  بطور 
مناسب با توجه به استفاده مورد نظر را دارا مي باشند،بر 
 GMP  این نقش تاکید ویژه دارد. افزایش قوانین مرتبط با
مي تواند مرجعي براي روش کار و در مواردي فشار بر روي 
داورهاي  و  تحقیقاتي  دارویي،آزمایشگاههاي  کارخانجات 

تولید شده در اروپا و در نهایت در کل کشورها باشد.
حرکت  ،یك  تمیز  اتاق  با  مرتبط  هاي  فعالیت  زمینه  در 
استفاده  مورد  مواد  کیفیت  تضمین  در  مهم  جلوي  به  رو 
در نواحي حساس و بحراني، یكسري قوانین و مقرراتي را 
به وجود آورده است که تمام ضدعفوني کننده هاي مورد 

استفاده در کالس A و B را تحت پوشش قرار مي دهد.
براي  موثر  آلودگي  کنترل  به  نیاز  ها  شرکت  امروزه 
تهیه،  و  هستند  استریل  محصوالت  که  دارند  محصوالتي 
با  ها  زمینه  این  در  و  شوند  مي  بندي  بسته  و  پر  تولید، 

قوانین مربوطه مواجه مي شوند.
در  ضدعفوني  از  خاص  نوع  یك  روي  بر  تمرکز  با  دقیقاً 
مجله PDA ،الكل بعنوان یك فرآورده براي کنترل آلودگي 

مورد  است.این  معرفي شده  گسترده،  استفاده  محدوده  با 
بدلیل خواص ویژه الكل مي باشد که در ذیل به تعدادي از 

این موارد اشاره خواهد شد:
1. زمان خشك شدن آن بسیار سریع است.
2. پس از خروج بقایایي بر جاي نمي گذارد.

و  گرم+  باکتري هاي  روي  کشندگي  اثر  داراي  الكل ها   .3
دار  پوشش  هاي  ویروس  و  کلیوباکتریوم  قارچ ها،   ،- گرم 

مي باشند.
4. برخالف تمام ضدعفوني کننده هاي دیگر در صورت بلع 
و  پوست  روي  بر  آلرژي زا  اثرات  و  نیستند  سمي  اتفاقي، 

دستگاه تنفس ندارند.
5. الكل در محیط کاماًل تجزیه پذیر است.

6. ضدعفوني کننده الكلي بر خالف بعضي ضدعفوني کننده 
و  فلزي  کلیه سطوح  روي  بر  و  نبوده  خورنده  دیگر  هاي 
اغلب سطوح پالستیكي و الستیكي قابل استفاده مي باشد.

هر  براي  کاربرد  قابلیت  کننده  بعنوان ضدعفوني  الكل   .7
سه مصرف سطوح سخت، وسایل و پوست بدن را داراست

را  ها  کننده  بیشتر ضدعفوني  با  اختالط  قابلیت  الكل   .8
دارا مي باشد.

9.الكل ها نسبت به سایر ضدعفوني کننده ها،کم بوتر هستند 
و بویشان هم به سادگي قابل ماسك کردن مي باشد.

10.با توجه به تولید وافر اتانول در کشور، به آساني و بدون 
الكل سازي قابل  نیاز به خط تولید خاص در کارخانجات 

تهیه مي باشد.
11.بطور کلي،الكل بسیار سریع عمل مي کند و طیف تاثیر 
گسترده اي )%99.9( در کمترین زمان تماس )15 ثانیه( 

را داراست.
شوند  مي  وارد    Clean room به  که  تولیدي  تجهیزات 
نظیر ترولي ها و تجهیزاتي که مي بایست در طي انتقال 
اتوکالو شدن  قابل  موجه  دالیل  به  و  شوند  زایي  آلودگي 
تا  زدایي شوند  آلودگي  باید  نیستند، حتماً  اشعه دهي  یا 
در اتاق تمیز استفاده شوند، در نهایت در این موارد الكل 

بعنوان ضدعفوني کننده گزینه نهایي خواهد بود.

و ضدعفوني

اتاق هاي تمیز
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لذتی هک رد غلبه رب نفس وجود دارد، رد گناه و تباهی نیست. عالهم جعفری

داخل Clean room، آلودگي زدایي سریع از میزهاي کار، 
تجهیزات و مواردي نظیر دستكش ها بسیار مهم است. الكل 
مي تواند در طي فعالیت زمان هاي بین کار و مواقع تعویض 
بچ و تعویض شیفت کاري که یك ضدعفوني سریع و موثر 
مورد نیاز است استفاده شود زیرا الكل هیچ بقایایي از خود 
بر جاي نمي گذارد و در سطوح بحراني بدلیل اینكه ممكن 
است محصول در تماس با آن سطوح قرار بگیرد و آلوده به 
ضدعفوني کننده شود، این خاصیت بسیار با ارزش مي باشد.

تكنیکهايضدعفونيكردنباالكل
حتي االمكان بهتر است د رمناطقي که قابل دسترسي است 
از دستمال آغشته به الكل استفاده نمود ولي معمول ترین 
بسیار  آن  کاربرد  زیرا  مي باشد  الكل  کردن  اسپري  روش 
آسان است و سطوح عمودي و افقي به آساني درتماس با 
به  مناطقي که دسترسي  قرار مي گیرند.  کننده  ضدعفوني 
الكل  است  ممكن  و  مي باشد  یا مشكل  و  غیرممكن  آن ها 
ضدعفوني کننده به آن مناطق کامل وارد نشود و بیم آن 
الكل  اسپري  از  است  بهتر  بماند  باقي  آلودگي  که  مي رود 
استفاده شود. این مناطق مي تواند شامل قسمت هاي ناصاف، 
زاویه دار، منحني و درزهاي ریز و مناطقي که ارتفاع زیادي 
دارند و قابل دسترسي نیستند باشند و در این مناطق ممكن 

است میكروارگانیسم هاي پنهان وجود داشته باشد.
ضدعفوني بااسپري الكل، هرگز نباید بصورت دوراني انجام 

گیرد و جهت تمیز کاري باید به سمت اپراتور باشد )از باال 
به پایین و یا از پشت به جلو( و همیشه باید از محیط هایي 
سمت   به  هستند  تمیزتر  هاي  محیط  چشمي  نظر  از  که 

محیط هاي با درجه تمیزي کمتر، انجام گیرد.

مالحظاتایمنيدراستفادهازاسپريالكل 
الكل  زیادي  مقادیر  چون  الكل،  با  کردن  اسپري  روش  در 
استفاده مي شود، بحث ایمني بسیار مهم است. در هنگام 
ایجاد  احتراق  میتوانند  که  موادي  الكل،  اسپري  از  استفاده 
کنند و عامل خطرزا باشد مي بایست از اتاق خارج شوند. کلیه 
اتصاالت الكترونیكي و برقي قبل از استفاده از اسپري الكل 
مي بایست قطع شده باشند و حرکات اپراتورها مي بایست 
آرام باشد و از اسپري الكل بصورت دوراني خودداري مي گردد.
دراتاق هایي که اسپري الكل در آنها انجام می گیرد مي بایست 
کپسول آتش نشاني وجود داشته باشد تا در صورت لزوم 
دسترسي به آن در کمترین زمان ممكن،امكان پذیر باشد. 
یك عامل بسیار مهم،سرعت تعویض هوا مي باشد و براي

 اطمینان از اینكه هر دو مورد زمان تماس و ایمني اپراتورها، 
رعایت شود،HVAC در طول فرآیند اسپري کردن فعال 

بوده و Air change مورد نظر را تامین مي نماید.

اسپري کردن الكل مي تواند آئروسل هاي ریزي را تولید کند 
که توسط انسان مي تواند استنشاق شود بنابراین در موارد 
مخصوص  ماسك هاي  از  است  بهتر  کردن  اسپري  به  نیاز 

استفاده شود.  

نگارش:مریمگوهرزاد

حلولماهضیافتالهی،مبارک
دراینمیهمانیخدایی،سربلندیایرانوایرانی
بزرگتریندعایمان؛خواهدبود
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                        چیه انسانی موفق نمی شود مگر با داشتن دو چیز؛ ربانهم و همت ربای تحقق ربانهم. دکتر هوالکویی

استرسیکپاسخفیزیكالنرمالبهوقایعياستكهباعث
بریزد. برهم را شما رواني تعادل یا بترسید شما ميشود

شما  تصور  حاصل  یا  باشد  واقعي  حادثه  این  خواه  
وضعیت در  را  شما  واقع  در  فیزیكال  پاسخ  این  باشد. 
شما  به  یعني  مي دهد،  قرار    FIGHT OR FLIGHT  
نیروي جنگیدن یا فرار کردن )پرواز کردن( را مي دهد. در 
را  از خودتان  به شما قدرت محافظت  استرس  پاسخ  واقع 
و  کند  عمل  مناسب  طور  به  که  شرطي  به  البته  مي دهد 
باعث میشود در مواقع بحراني ذهن شما خوب تمرکز کند، 
هوشیاري افزایش یابد و بدن و ماهیچه ها با انرژي بیشتري 
از مفید  باال، استرس مانع  از حد  فعالیت کنند. ولي فراتر 
به سالمتي، وضعیت  توجهي  قابل  و آسیب  بودن مي شود 
مي زند. شما  زندگي  کیفیت  و  اجتماعي  ارتباطات  خلقي، 

 شماچگونهبهاسترسپاسخميدهید؟
این خیلي مهم است که شما بدانید چه موقع استرس شما 
در  مساله  خطرناکترین  است.  شده  خارج  کنترل  حد  از 
رابطه با استرس این است که بدانید استرس چقدر راحت و 
موذیانه بر شما تسلط مي یابد و شما به آن عادت مي کنید 
طوریكه کم کم آن را در یك واقعه نرمال تصور مي کنید 
و نمي دانید چقدر بر شما تاثیر گذاشته است. عالمت ها و 
جزء  به  نباشد  چیز  هیچ  است  ممكن  استرس  نشانه هاي 
آنكه بر ذهن شما، جسم شما اثر مي گذارد و خالصه این که 
هر فرد استرس را به شیوه خود تجربه مي کند. برخي افراد 
به دنبال استرس دچار احساس عصبانیت مي شوند؛ احساس 
گرما مي کنند و بسیار احساساتي مي شوند. برخي افراد به دنبال 
استرس دچار احساس خفگي مي شوند احساس خالء مي کنند 
و کامالً بي انرژي مي شوند و برخي شبیه انسانهاي فلج مي شوند 

ولي زیر این نقاب یخ زده به شدت بي قرار و آژیته هستند.

 عالئمهشداردهندهاسترس:
1(عالئمشناختي: اختالل حافظه، ناتواني در تمرکز، قضاوت 

نادرست، منفي نگري، افكار هیجان زده ، دلشوره دائم
تحریك پذیري  مزاجي،  دمدمي  احساسي:   عالئم )2
ریلكس  در  ناتواني  و  بي قراري  حوصله،  و  صبر  کاهش  و 
شدن، احساس عدم تحمل، احساس تنهایي، بي رمق شدن، 

افسردگي و یا عدم خوشحالي
3(عالئمفیزیكي: احساس درد، اسهال و یبوست، تهوع و 
سرگیجه، درد سینه، ضربان قلب سریع، عدم تمایل جنسي، 

احساس سرما
یا بي اشتهایي، پرخواب شدن  4(عالئمرفتاري: پر خوري 

تعویق  به  اطرافیان،  از  مشخص  شدن  ایزوله  بي خوابي،  یا 
الكل،  مصرف  مسئولیت ها،  انگاشتن  نادیده  یا  و  انداختن 
سیگار و داروها براي رسیدن به آرامش، عادات عصبي مثل 

ناخن جویدن، راه رفتن سریع 

 عوامليكهبرمیزانتحملشمادربرابراسترس
تاثیرميگذارند:

و  افرادي که خانواده گرم تر  1(شبكهحمایتياطرافشما: 
راحت تر  را  زندگي  استرس هاي  دارند  کننده تري  حمایت 

تحمل مي کنند.
2(میزاناعتمادبهنفس:هر چه میزان اعتماد به نفس شما  
باالتر باشد، توانایي شما در مدیریت وقایع اطرافتان بیشتر 

و تحمل شما بیشتر خواهد بود.
افراد مقاوم در برابر  3(طرزفكرونگرششمادرزندگي: 
استرسها افراد خوش بیني هستند که تمایل به در آغوش 
کشیدن چالش دارند و پذیرفته اند که تغییر یك بخش از 

زندگي است و به یك قدرت باالتر و برتر اعتقاد دارند.
برابر  در  شما  احساسات:  با برخورد در شما توانایي )4
ندانید چگونه  اگر  بود  پذیر خواهید  بسیار آسیب  استرس 
با احساسات خود کنار بیایید و خودتان را زماني که ناراحت 

هستید و یا عصبي هستید یا ترسیده اید کنترل کنید
درك  شما  چه  هر  شما: آمادگي میزان و شما دانایي )5
بهتري از موقعیتي که در آن قرار دارید داشته باشید باعث 
مي شود تحمل منطقي تري نسبت به آن پیدا کنید مثاًل اگر 
بدانید که میزان درد شما و مدت زمان بهبودي شما پس از 
جراحي چقدر خواهد بود ، تحمل شما براي مراحل پس از 

جراحي بیشتر خواهد بود.

 آیامناسترسمراكنترلميكنمیااسترسمرا
كنترلميكند؟

1( وقتي من بي قرار هستم آیا مي دانم چگونه خود را آرام کنم؟

2( آیا من مي توانم  زود از عصبانیت خارج شوم؟
بهتر شدن  و  آرام شدن  براي  از همكارانم  آیا مي توانم   )3

احساسم کمك بگیرم؟
و  ریلكس  مي توانم  آیا  برمي گردم  خانه  به  شب  وقتي   )4

کاماًل هوشیار وارد خانه شوم؟
5(  آیا به ندرت حواس پرت و دمدمي مزاج مي شوم؟

تجربه میكند  را که دیگران  ناراحتي هایي  میتوانم  آیا   )6
تشخیص دهم؟

7(آیا میتوانم به راحتي به دوستان و خانواده رجوع کنم تا 
مرا آرام کنند؟

8(وقتي میزان انرژي و توانم کم میشود آیا میدانم چگونه 
تجدید قوا کنم؟

 علل استرس:
کاًل هرموقعیتي که شما را با تقاضا یا مسوولیت بزرگي مواجه 
سازد و یا شما را مجبور به تطابق با شرایط خاص کند باعث 
ازدواج  شامل  مي تواند  وقایع  این  و  مي شود  شما  استرس 
کردن، خریدن خانه، رفتن به دانشگاه، ترفیع گرفتن و... باشد.

چیزي که باعث استرس مي شود، حداقل تا حدودي وابسته 
به نگاه شما به آن موضوع است، گاهي یك مساله استرس زا 
اصاًل  دیگري  براي  ولی  باشد  مهّم  است  ممكن  شما  براي 
مهّم نباشد. مثاًل جا به جایي ها و برنامه  هاي صبحگاهي شما 
مي ترسید  باشد چون  استرس زا  براي شما خیلي  مي تواند 
برسید در حالیكه همین مراحل  دیر  و  بمانید  ترافیك  در 
براي یك فرد دیگر ممكن است خیلي مفرح باشد، مثاًل در 
طول راه موزیك گوش کند؛ زیرا زمان بیشتري را براي این 

مراحل اختصاص مي دهد.

 برخيوقایعاسترسزایيبیرونيشامل:
مشكالت  کار،  زندگي،  در  بزرگ  تحوالت  و  تغییرات 
کار  و  مشغولیت  اقتصادي،  مشكالت  خانوادگي،  ارتباطات 

بیش از حد، بچه ها

 برخيازوقایعاسترسزايدرونيشامل:
1( ناتواني در پذیرش دودلي ها 

2( بدبیني
3( افكار منفي 

4( توقعات غیر ممكن
5( کمال گرایي

دكترنداكاویانی 6( کمبود جرات و شهامت                  

 

استرس چیست؟
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وند متعال کار و تالش رد ماه رمضان را همانند جهاد رد راه خود قرارداد، چرا هک جهاد با نفس اماره است. عالهم آملی خدا

گپیدوستانهباهمكارارجمندآقایحمیداسالمی
كهحضورشلبخندرابهجمعحاضرینمیآورد

تبريك

اینجانب حمید اسالمي داراي دیپلم ریاضي فیزیك متولد سال 62 ، متاهل  که در 
حال حاضر در رشته ساخت و تولید به ادامه تحصیل مشغول می باشم . با توجه به نقش 
و اهمیت دانستن زبانهای خارجی در حال آموزش زبان فرانسه و انگلیسی نیز می باشم . 

 قبل از شروع به کار در شرکت آفاشیمي در رستوران و فست فود خود فعالیت داشتم  و 
از سال 88 به عنوان کارگر انبار در شرکت داروسازی آفاشیمی مشغول به کار شدم که پس 
از 6 ماه به عنوان تكنسین توزین در قسمت توزین اولیه فعالیت خود را ادامه و به مدت 
6 ماه هم با عنوان مسئول توزین فعالیت نموده ام. از سال 90 در انبار محصول به عنوان 
کمك انباردار محصول،  به مدت 1 سال فعالیت نموده و پس از آن به دستور مدیریت برنامه 
ریزي و مساعدت مدیریت عامل، معاونت پشتیباني و مدیریت اداري در واحد مهندسي 
صنایع با عنوان کارمند برنامه ریزي مشغول به کار گردیده و در حال حاضر هم کارمند 

برنامه ریزي و مسئول انبار محصول مي باشم.
 کارهای اصلی اینجانب به شرح زیر می باشد :

 مسئولیت ثبت و آرشیو اسناد و مدارك برنامه ریزی . 
 تهیه گزارشات مدیریتی . 

 هماهنگی و برقراری ارتباط فی مابین واحدهای درون سازمانی با واحد برنامه ریزی
 GMP با توجه به اهمیتی که مدیریت عامل به مقوله آموزش دارند توانستم در دورهای 
GSP، 5S ، دوره امداد و کمك های اولیه )هالل احمر( درون سازمانی و دوره کنترل و 

بازرسی انبار را در خارج از سازمان شرکت کنم و به مهارتهای کاری خود بیافزایم . 
 از اشتغال در سازمان رضایت کامل داشته و آرزوي موفقیت روزافزون براي سازمان و 
تمامي همكاران در واحدهاي مختلف را دارم و تمامي تالش خود را به کار گرفته و  امیدوارم 
بتوانم پاسخ اعتماد مدیریت عامل و مدیران ارشد سازمان را به خوبي داده و نقش خود را 

ایفاء نمایم.  
 در آخر از آقاي حسیني ریاست انبارها و خانم مهندس نیك خلق مدیریت برنامه ریزي 

جهت اشتغال و آموزش بنده در سازمان کمال تشكر را دارم. 
 خانممهندسنیکخلق)مدیرواحد(: فردی مسئول و دلسوز، پُر انرژی، شوخ طبع

 خانمپاغنده)رئیسواحد(:خوشرو و خوش برخورد و پیگیر در انجام امور محوله 
  مژگانشفیعآبادی

گفت وگو با 
همکاران

این
شماره

آقای
حمیداسالمی

ماهمبارکرمضانآدابورسوموشرایطخاصخودراداردكهآنراازبقیهماههای
سالمتمایزمیكند.بااینهمهمردممناطقمختلفاستانهايكشورماندراینماه
متناسببافرهنگهایخود،هركدامآدابورسومخاصدارندتابهبهترینشكل

ممكنازفضیلتاینماهبهرهببرند.
استانمازندران

بسیاری ازمردم مازندران برای برآورده شدن آرزوها و ارتباط معنوی با خدا 3 روز مانده 
به ماه مبارك رمضان را روزه می گیرند. در مازندران افرادی که حاجتی داشته باشند برای 
برآورده شدن آن نذر ختم انعام می کنند و برای این کار از کسانی که در قرائت قرآن تبحر 
دارند دعوت می کنند و به هنگام خواندن قرآن مقداری نمك، چند قرص نان و چند ظرف 
آب در سینی بزرگی می گذارند و در مجلس قرار می دهند. پس از خواندن سوره انعام، افراد 
روزه خود را با غذاهایی که در سینی قرار دارد باز می کنند و نان های باقی مانده را به عنوان 

تبرك در سفره نان قرار می دهند تا برکت پیدا کند و در ادامه صاحب مجلس سفره افطار 
را پهن می کند.

استانآذربایجانشرقی:
در این ماه نیز برخی از آداب و سنت های مردم آذربایجان شرقی متمایز از دیگر مناطق کشور 
و منحصر به این خطه از ایران اسالمی است. در آذربایجان شرقی، دو سنت »قاباخالما« و 
»کیسه دوزی« با گذشت قرون همچنان پابرجاست و به خصوص قاباخالما با جدیت اجرا 
می شود. سپس مقداری پول در این کیسه ها می گذارند، بر آن دعا می خوانند، فوت می کنند 
و آن را تا سال دیگر در صندوقچه خود نگاه می دارند. این کیسه را »برکت کیسه سی« یا 

کیسه برکت می نامند و اعتقاد دارند بدین صورت، هرگز دچار فقر و بی پولی نخواهند شد. 
استانكرمان

مردم کرمان نیز در ماه مبارك رمضان، آداب و رسوم ویژه ای را دنبال می کنند .در قدیم، 
اوایل ماه مبارك رمضان در میان خانم ها به ویژه زنان سالخورده رسم بود به خاطر خواصی 
که قهوه دارد، پس از حل کردن آن در آب، آن را به پیشانی خود می مالیدند. در کرمان 
بزرگ ترها با دادن »سرروزه ای«  به دختران وپسران که نوعی هدیه و کادوی مناسب بود، 
بچه هایی را که به سن تكلیف می رسیدند، به انجام فریضه روزه داری ترغیب می کردند. یكی 
دیگر از رسوم ماه رمضان در برخی مناطق استان کرمان، خواندن »اهلل رمضونی« پسران 

و»کلیدزنی« دختران در شب های قدر است.
استانفارس

شیرازی ها، آخرین جمعه ماه شعبان را»کلوخ  اندازان« می گویند. در این روز رسم است 
که مردم دسته دسته به گردشگاه های اطراف شهر می روند و آن روز را با خوشی به شام 
باید عبادت  باور دارند که رمضان، ماه عبادت است و در این ماه فقط  می رسانند، چون 
کرد. از چند روز مانده به رمضان، بعضی از خانواده ها نذر دارند و افطاری می دهند و بیشتر 
میهمانی ها به شكل افطاری برگزار می شود. همچنین رسم است که پس از افطار، مردم به 
دید و بازدید می روند و گاهی تا وقت سحر دور هم می نشینند، صحبت می کنند و شب 
سحردارایی چره ای شامل تنقالتی مانند رنگینك، زولبیا و بامیه می خورند.   

خدا
ماه خوب 

آداب و رسوم رمضان

تبريكخيرمقدم

آقایاسماعیلطالبزاده
)واحدآزمایشگاه(،

تولدفرزنددلبندتان
»امیرارسالن«عزیزرا
صمیمانهتبریکمیگوئیم

آقایمهدینعمتی)واحدتولید(،
ازدواجوسرفصلجدیدزندگی؛برآنهمكار

محترمتوامباموفقیتوشادكامیباد.
آقایعلیرضامیرزایی)واحدبرنامهریزیوانبار(
آغاززندگیمشترکراتبریکگفتهبرایآن
همكاریگرامی؛آرزویبهترینهاراداریم

خانمها؛مریمزاهدی)واحدفنی-مهندسی(وربابمظلومی
)آزمایشگاه(؛آغازبهكارشماهمكارانمحترمدرشركتداروسازی

آفاشیمیراخیرمقدمگفته،برایتانآرزویموفقیتداریم
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مهم رتین ارث ما رد این دنیا، انم نیک ماست واین ارث جز با خوبی خلق نخواهد شد. شگسپیر
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وقتي زنان قوي تر از مردان اند
گرچه شاید فكر کنید در این مطلب یك جانبه گري فمینیستي جدي در کار است، اما 
بررسي ها نشان مي دهد، زنان جنسیتي »حساس«تر هستند، یعني این که آن ها دقیق  تر از 
مردان طعم ها را مي فهمند، بوها را احساس مي کنند، صداها را مي شنوند، رنگ ها را 
مي بینند و بافت چیزها را حس مي کنند. »مارسیا پلچات« دانشمند حواس پنج گانه که در 
مرکز علوم شیمي »مانل فالدلفیا« به بررسي چشایي و بویایي مي پردازد، مي گوید: »محققان 
هنوز دلیل خیلي از این تفاوت ها را نمي دانند.« »پلچات« هم مي گوید:»تاثیر تفاوت جنسیتي 
در حس ها ممكن است، اجزاي اجتماعي و روان شناختي نیز داشته باشد.« او مي گوید:»زنان 
با احتمال بیشتري کارهایي مانند شستن لباس ها با ماشین لباسشویي، آشپزي و تمیزکاري 
را انجام مي دهند، پس بیشتر با بوي کهنگي یا خراب شدن غذا سرو کار دارند، بنابر این تجربه 
بیشتري با طعم ها و بوها دارند و احتماال به همین دلیل است که حساسیت یا توانایي آن ها در 
پردازش این حس ها بیشتر از مردان است. ببینیم بررسي ها در مورد چگونگي تفاوت ادراکي 

حواس پنج گانه زن و مرد چه مي گوید؟

بینایي 
زنان در کارهایي که مربوط به انتخاب نمونه رنگ نقاشي باشد، بهتر از مردان هستند. براساس 
بررسي که در سال 2012 در دانشگاه »سیتي نیویورك« انجام شد، زنان بهتر از مردان قادر 
به تشخیص تفاوت هاي ظریف بین رنگ هاي اصلي )قرمز، سبز، زرد و آبي( هستند. به عالوه 
مردان به احتمال بیشتري مبتال به برخي از انواع کوررنگي مشكل رنگدانه اي در شبكیه چشم 

که تشخیص رنگ ها از هم را دشوار مي کند، هستند.
 این بیماري معموال زمینه ژنتیكي دارد و به ندرت در زنان یافت مي شود.

اّما به نظر مي رسد مردان هم نسبت به زنان مزیّتي در بینایي دارند، بررسي دیگري به وسیله 
همین محققان نشان داد، مردان بهتر از زنان قادر به تشخیص حرکات ناگهاني و تصاویر سریعاً 
دگرگون شونده هستند ویژگي که شاید به خاطر  نقش شكارچي بودن آن ها در گذشته باشد.

المسه  
که  افرادي  شد،  منتشر   Neuroscience ژورنال  در  سال 2009  در  که  بررسي  براساس 
انگشت هاي کوچك تري دارند حس المسه شان قوي تر است، حس المسه )یا دقت بساوایي 
بیشتري دارند( این یك مزیّت دیگر براي زنان است، روي هم رفته دست هاي آن ها کوچك تر 
از مردان است. نویسندگان این بررسي نتیجه گیري کردند که در انگشت هاي کوچك تر، 
گیرنده هاي حسي در فاصله نزدیك تري نسبت به هم قرار گرفته اند و بنابراین توانایي تشخیص 
طیف گسترده تري از تغییرات در محرك هاي بیروني را دارند. به گفته »اتان لرنر«، پزشك 
بیمارستان عمومي »ماسا چوست«، سرپرست این بررسي، نكته مهم این است که اندازه نوك 
انگشت و نه جنسیت، تنها عامل مؤثر در این یافته ها بود. بنابراین به گفته او» اگر نوك انگشت 

مردي کوچكتر از زن باشد، این مرد حس المسه قوي تري ازآن زن دارد.«

 شنوایي 
یك بررسي در سال 2008 در دانشگاه »جان هاپكینز« نشان داد که مردان با احتمال 5/5 
برابر بیشتر نسبت به زنان شنوایي شان را از دست مي دهند. اما چون توانایي شنوایي دخترها 
با پسرها در زمان تولد فرقي با هم ندارند، متخصصان تصور مي کنند احتماال این تفاوت باید 

وابسته به سبك زندگي و عوامل محیطي مانند سیگار کشیدن، در معرض صدا بودن و عوامل 
خطرساز قلبي - عروقي، باشد که مردان را بیشتر از زنان تحت تاثیر قرار مي دهد. هم چنین 
تحقیقات  دیگري نشان داده اند که گرچه زنان در فرکانس هاي باالي 2000هرتز، در همه 
سنین شنوایي بهتري از مردان دارند، اّما با افزایش سن آن ها کمتر از مردان قادر به شنیدن

فرکانس هاي پایین )1000تا2000هرتز( هستند.

 بویایي
دانشمندان مدت هاست که مي دانسته اند زنان بهتر از مردان بوها را تشخیص مي دهند، اّما 
توضیح بیولوژیك این پدیده اخیراً روشن شده است. نتایج یك بررسي که در شماره نوامبر 
2014 ژورنال PLoSONE  منتشر شد، نشان داد که تشریح مغز زنان پس از مرگ، در 
مراکز بویایي نسبت به مغز مردان 43 درصد سلول بیشتر و 50 درصد نورون بیشتر است. 
نویسندگان این بررسي نمي توانند با قطعیت بگویند که این تعداد بیشتر سلول ها و نورون ها 
ا این یافته ها مي تواند توضیح خوبي براي توانایي  مسئول توانایي بویایي باالتر در زنان است، اِمّ

بیشتر بویایي زنان باشد. 

 چشایي
با دانستن این که چقدر حس بویایي و چشایي به هم نزدیك هستند، عجیب نخواهد بود که حس 

چشایي هم در زن ها قوي تر از مردها باشد.
در حقیقت تحقیقي در دانشگاه »ییل« نشان داده است، زنان تعداد بیشتري جوانه چشایي 
روي زبان خود دارند. تقریبا 35 درصد زنان )و تنها 15 درصد مردان( مي توانند خود را 
» اَبَر چشنده« بنامند. »اَبرچشنده ها« مزه هایي مانند تلخي، شیریني و ترشي را قوي تر 
از سایرین درك مي کنند. به گفته »پلچات« هم چنین باید بدانیم زنان در زمان بارداري 

حساسیت چشایي شان افزایش چشم گیري دارد.
اعظمنجفی                                                                                          


