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المپیاد علوم پزشکی
میدانی برای  محک زدن خود!!!

صفحه 3

نظام سالمت: دغدغه ای که با مفاهیم حل نمی شود.
آید  می  سالمت  نظام  از  سخن  وقتی       
تعاریف سخت و اصول مند وزارت  همگان 
برای  نظامی  آید؛  می  یادشان  را  خانه 
حرفه  در  موجود  انسانی  نیروی  مدیریت 
نحوی  به  امکانات  تخصیص  و  بهداشت 
نظام  اگر  اما  مردم.  آحاد  میان  صحیح 
می  مدیریت  هم  تعریف  همین  با  سالمت 
شد و به نتیجه می رسید چنین مشکالت 
وجود  کشور  بهداشتی  سیستم  در  عظیمی 
نداشت که نیاز به طرح تحول سالمت باشد. 
حال نگاهی به بخش های مختلف سیستم 
انداخت. نظام  باید  کشور  سالمت  نظام 
سالمت به طور کلی شامل مدیران اصلی در 
وزارت بهداشت و بیمارستان ها و سیستم 
مقاله  این  در  شود.  می  پرداخت  های 
توضیحی در مور سیستم های پرداخت در 

نظام سالمت داده می شود تا اندکی با چند 
و چون آن ها آشنا شویم . 

سیستم های پرداخت به طور کلی به نهاد 
ها و ارگان هایی مانند بیمه ها گفته می شود 
که در تالشند هزینه های سیستم سالمت 
از دوش  امکان  تا حد  و  کنند  تقبل  را  کشور 
که روش های پرداخت  . چرا  بردارند  مردم 
 Out of pocket در نظام سالمت به دو دسته
یا پرداخت از جیب بیمار و یا پرداخت بیمه 
ای تقسیم می شود . هر چه میزان پرداخت 
باشد  کمتر  کشور  یک  شهروندان  جیب  از 
پیشرفته  و  تر  مفید  سالمت  نظام  کشور  آن 
سیستم  وجود  این  با  داشت.  خواهد  تری 
خود  مختلف  انواع  نیز  ای  بیمه  پرداخت 
های  کشور  در  مثال  عنوان  به  دارد.  را 
کمونیستی در قرن گذشته نظام سالمت به 

بنابراین  و  بوده  دولت  اختیار  در  کامل  طور 
نداشته  جیب  از  پرداختی  هیچگونه  مردم 
تعیین  خدمات  دریافت  اجازه  تنها  و  اند 
شده برای آنان را داشته اند.  اما با پیشرفت 
نهاد های بیمه ای سیستم های پرداخت 
دیده  فرانسه  در  آنچه  مانند  تری  مناسب 
میان  تعادلی  و  است  شده  ایجاد  شود  می 
پرداخت از جیب مردم و پرداخت بیمه ها 

ایجاد کرده است . 
اما آنچه که اهمیت دارد سیستم پرداختی 
با  زمینه  این  در  ما  کشور   . است  ایران  در 
ایجاد انواع مختلف خدمات بیمه ای مثل 
بیمه تامین اجتماعی و ... در تالش است تا 
مقداری از هزینه پرداختی شهروندان بکاهد 
و با ایجاد طرح بیمه همگانی در تالش است 
تا چتر بیمه ای شامل حال تمام شهروندان 

کشور بشود. اما آنچه که این روند را مختل 
ساخته است وجود فرهنگ غلط بیمه ای 
در میان پزشکان و بیماران است. در مورد 
دریافت  که  کافی  نکته  این  ذکر  بیماران 
خدمات بیشتر ولی غیرضروری را نشانه ی 
کار درست پزشک می دانند در حالی که این 
عمل هزینه ای گزاف بر سیستم مالی وزارت 
اما پزشکان نیز  بهداشت گذاشته است . و 
بیان  یا  و  گوناگون  های  بیمه  نپذیرفتن  با 
نکردن نیاز واقعی بیماران ضربه سنگینی به 

طرح تحول سالمت زده اند. 
با  بهداشت  وزارت  مشکالت  این  وجود  با 
فرهنگ سازی در میان مردم در تالش است 
تا استفاده از خدمات بیمه ای را تسهیل و 
بهینه سازی کند . ما نیز می توانیم با افزایش 
دانش خویش گامی بزرگ در این راه برداریم.

پــارسا قـــابوسی
ترم 5 پزشکی

سبک زندگی+انار

کسانی که آب انار می نوشند فشار خونشان پائین می آید
معرفی کتاب

24 " سری مرور آزمون پرستاری داخلی و جراحی " 

به نام خدا
سالم

»علم با ارزش است و از جمله عواملی که ارزش 
علم را بیشتر می کند، این است که علم با غایت 
تنظیم  نیازها  طبق  که  مشّخصی  هدفهای  و 
سیر  توسعه  و  پیشرفت  طرف  به  است،  شده 

کند.« مقام معظم رهبری اردیبهشت ماه 82 
فراوان  های  نشیب  و  فراز  کردن  طی  از  بعد      

علوم  دانشگاه  در  قبولی  موفقیت  کسب  و 
پزشکی شهید بهشتی، با شروع دورانی جدید 
از فعالیت و تالش در جهت رسیدن به درجه 
عالی در عرصه بهداشت و درمان کشور، در آغاز، 
دانشجو شدنت و دانشجو بودنت را تبریک می 

گوییم.
دو  در  باالخص  و  قبال  که  موضوعاتی  جمله  از 
دانشجویان  اسالمی  انجمن  گذشته  دوره 
ای  نشریه  وجود  است،  بوده  مطرح    1348
با موضوعاتی متنوع  علمی در سطح دانشگاه 
و تازه در زمینه علم وعلوم پزشکی، می باشد. 
در این دوره به همت هئیت تحریریه و فعالین 
با  اخیر  ماهه   3 در  دانشجویی،  تشکل  این 
تالش های گاها شبانه روزی و با تمام کاستی 
کرده و اینک  هایش، این نشریه کار خود را آغاز 
پیش روی شماست. از تمامی دانشجویانی که 
هستند،  نشریه  این  در  فعالیت  به  مند  عالقه 
نویسندگی  عرصه  در  را  ما  شود  می  تقاضا 
جمع  در  را  شما  که  خرسندیم  نمایند.  کمک 

خوانندگان خود می بینیم.
 با تشکر

سخن سردبیر

دوماه نامه علمی سیب

سال اول، چاپ اول، آبان ماه 96

امیر حسین باغبانی آرانی
ترم 6 پرستاری 



دوماه نامه علمی سیب
)2(سال اول، چاپ اول، آبان ماه 96

   شاید این سوالی باشد که ذهن شما را هم درگیر 
کرده باشد.همه ما روزانه از مجاری متعددی اخبار 
و  شگفتی  باعث  گاها  که  خوانیم  می  را  "علمی" 
اعجاز اند ولی حقیقتا چه مقدار از این اخبار علمی 
اند؟اصال علم به خودی خود چیست که به عنوان 

معیار و مبنای دسته بندی قرار می گیرد؟
زیر  دو  به  توان  می  را  علمی  عنوان  با  واصله  اخبار 
مجموعه دقیق تر تفکیک کرد که شامل اخبار علمی 
و اخبار شبه علمی اند.شبه علم به اخبار و اطالعاتی 
گفته می شوند که با پوشش و لعابی آراسته به علم 
شیوه  یا  روش  آن  استخراج  در  ولی  یابند  می  بروز 
علمی به کار گرفته نشده است؛و یا به کار بردن دالیل 
و استدالالت و حتی قوانین علمی در حوزه ای که 
نمی توان ارتباط چندانی برای آن متصور شد مثال 
به کار بردن نظریه نسبیت انیشتین برای بررسی گذر 
ناراحتی. یا در حالت  و  زمان در حالت خوشحالی 

این دست تحلیل ها و استدالالت سوای از آثار سوء 
و آسیب رسانی که بر روند فعالیت جامعه علمی وارد 
دانشمندان  های  یافته  جایگاه  و  کنند،اعتبار  می 
که  مثال هنگامی  به چالش می کشند،برای  نیز  را 
مواردی  در  حتی  که  علمی  های  نظریه  از  بسیاری 
با تفکر ما هستند،مطرح می شوند،پذیرش  مغایر 
آن ها بر اساس اعتماد و با اتکای بر اعتبار و جایگاه 
مثال  باشد؛برای  می  آن  مخترع  یا  و  کاشف  عالم 
درباره  زمین شناس  از دانشمندان  اگر کسی خارج 
یکپارچگی قاره ها پیش از این صحبتی مطرح می 
شد؛از  نمی  گرفته  چندانی  اعتبار  به  کردند،نظرش 
این رو گسترش این قسم مطالب تنها در تیره کردن 
دارد.شبه  تاثیر  علمی  جامعه  به  نسبت  تفکرات 
علم برخالف نظریات علمی که برای اثبات مدعای 
خود،آزمایش را معیار قرار می دهند،امکان راستی 
آزمایی یا آزمایش ندارد برای مثال نمونه ای معروف 

از شبه علم به شکل زیر است:
در داخل هر تخم مرغ قبل از رسیدن،جنین قورباغه 
به  قورباغه  مرغ،جنین  تخم  شکستن  با  که  است 
تخم مرغ تبدیل شده و در اثر اشعه X هم همین اثر 

را مشاهده خواهیم کرد.
 ، علم  شبه  تشخیص  دیگر  معیار  مثال  برای  یا 
بسیاری  که  طوری  به  است  آن  پذیری  تکرار  عدم 
می  بندی  دسته  علم  شبه  قسم  در  که  مطالب  از 

شوند،تنها یک بار صورت پذیرفته اند.
برای  علمی  جامعه  سوی  از  حال،تالش  این  با 
گسترش آگاهی بخشی در رابطه با شبه علم و مبارزه 
با گسترش آن با استفاده از اندیشه سازی را می توان 
به عنوان راه حلی در رویارویی با این مساله قرار داد.

علم چیست؟
محمدحسین مرادی

ترم 4 پزشکی

بسیاری  اندیشمندان  تاکنون  گذشته  زمان های  طی    در 
اما در یک  ارائه کرده اند.  را برای سبک زندگی  تعاریف متنوعی 
زندگی  توصیف شرایط  برای  زندگی  واژه سبک  از  تعریف جامع 
انسان استفاده می شود و مجموعه ای از طرز تلقی ها ارزش ها، 
شیوه های رفتار حالت ها سلیقه ها در هر چیزی را دربر می گیرد. 
مقام معظم رهبری نیز با طرح مفهوم " سبک زندگی اسالمی- 
ایرانی" در قالب بیست پرسش به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، 
نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، کسب و کار و رفتارهای 
فردی و اجتماعی در محیط های مختلف و... اشاره کرده اند و 
تاکید داشته اند" در واقع سبک زندگی به همه مسائل بر می گردد 
که متن زندگی انسان را شکل می دهد. سبکی که بسیار گسترده 
و دارای ابعاد مختلفی از موضوعات اقتصادی گرفته تا رفتارهای 

اجتماعی حتی حوزه سالمت و خانواده را دربرمیگیرد" 
یکی از مولفه های سبک زندگی در جوامع مختلف غذا و شیوه 
روزمره  نیاز  مهمترین  غذا  به  انسان  نیاز  است.  افراد  تغذیه 
روان،  و  اعصاب  آرامش  تندرستی،  عمر،  طول  رشد،  که  اوست 
خلق و خوی و رفتار، توانمندی، تولید مثل و...همه به نوعی 
آیات قران و روایات معصومین  وامدار تغذیه سالم هستند. در 

سفارشات بسیاری در باب اهمیت غذا وارد شده است.
 از جمله روایت زیر از امام رضا )علیه السالم(:

)فان صالح البدن و قوامه یکون بالطعام و شراب و فساده یکون 
بهما ،سالمتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و 

نوشیدنی است.(
ها  میوه  به مصرف  توصیه  به  مربوط  این سفارشات  از  بخشی 
است که در این شماره از این نشریه می خواهیم به یک میوه 

بهشتی اشاره کنیم.

انار
انار دارای مواد مغزی از جمله ویتامین ها و مواد معدنی است. 
برای نمونه حاوی مقادیر زیادی ویتامین C و ویتامین های گروه 
B مثل اسیدفولیک، نیاسین و مواد معدنی نظیر فسفر، منیزیم، 
ها  فنول  پلی  ترکیبات  دارای  همچنین  است.  پتاسیم  و  روی 
آالژیک،  تیانین  کاتشین  آنتوسیانین،  شامل  عمدتا  که  است. 

اسید گالیک و اسید آالژیک می باشد.
دارای  و  هستند  فالونوئیدها  از  ای  دسته  فنول  پلی  ترکیبات 
توانند  می  و  بوده  آزاده  های  رادیکال  مهارکنندگی  خاصیت 
برای  انار  خاصیت  این  که  دهد.  کاهش  را  اکسیداتیو  استرس 
می  بهبود  را  قلب  سالمت  و  بوده  مفید  سرطان  از  پیشگیری 
فنول  پلی  های  اکسیدان  آنتی  از  باالیی  مقادیر  با  انار  بخشد. 
کاهش  را  پایین  دانسیته  با  پروتئین های  لیپو  میزان  می تواند 
دهد. این لیپو پروتئین ها )LDL( ترکیباتی هستند که زمینه را 

برای رسوب کلسترول فراهم می کنند. 

متخصصان تغذیه تاکید کرده اند که آب انار همچنین می تواند 
چربی اطراف معده و شکم را کاهش دهد. این متخصصان در 
یک آزمایش یک ماهه ثابت کرده اند میزان تشکیل سلول های 
می کنند  مصرف  انار  آب  که  افرادی  در  شکم  اطراف  در  چربی 
کاهش می یابد. و همچنین کسانی که آب انار می نوشند فشار 
خونشان پائین می آید بنابراین خطر بروز حمالت قلبی و سکته 
نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا  مغزی در این اشخاص 

می کند.
زیادی  بسیار  تحقیقات  و  مطالعات  گذشته  های  سال  طی  در 
در زمینه خواص انار انجام شده است. از جمله این تحقیقات 
می توان به پژوهش روحی و همکاران)2017( اشاره نمود. نتایج 
فعالیت  اکسیدان،  آنتی  دارای  انار  آب  داد  نشان  پژوهش  این 
جزایر  بهبود  و  خون  چربی  دهنده  کاهش  و  التهابی  ضد  های 
النگرهانس پانکراس در موش های صحرائی دیابتی بوده است 
بنابراین مصرف آب انار برای کنترل و جلوگیری از اکسیداسیون 
بود.  خواهد  مفید  دیابتی  بیماران  در  بد  کلسترول  و  التهاب 
انار  آب  رایج  استفاده  از  حاضر  پژوهش  های  یافته  همچنین 

حمایت می کند. 
از این آب میوه در داروها  انار یا استفاده  بنابراین نوشیدن آب 
های  ناهنجاری  به  مبتال  دیابتی  بیماران  به  است  ممکن 
لیپیدمی و بیماری های مرتبط به آن از جمله هیپرکلسترولمی و 
آترواسکلروز کمک کند. از دیگر پژوهش های صورت گرفته در این 
حوزه در سال های اخیر می توان به پژوهش مانتو و همکاران 
)2017( و پژوهش امری و همکاران )2017( اشاره نمود که هر یک 
با توجه به روش های مورد آزمایش در پژوهش نتایجی مبنی بر 
تایید  را  روحی  پژوهش  نتایج  انار و صحت  بودن عصاره  مفید 

کرده اند.
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نباشید. خسته  و  تبریک  عرض  و  سالم 
با ما  گفتگو  برای  را  این فرصت  که  ممنون 

قرار دادید.
_ برای ما از المپیاد توضیح دهید، نحوه ی 
ثبت  زمان  المپیاد،  برگزاری  از  اطالع  کسب 
غربالگری  مرحله  چند  در  اینکه  و  نام، 
انجام شد تا به تعداد مشخصی از شرکت 

کنندگان از دانشگاه برسید.
عزیزی  دوستان  و  شما  خدمت  هم  من 
که این مصاحبه را می خوانند سالم عرض 
میکنم و امیدوارم کسانی که قصد شرکت در 
المپیاد سال آینده را دارند از صحبت های 

ما استفاده کنند.
دانشجویان  که  بود  سالی  اولین  امسال 
دانشکده ی ما در المپیاد شرکت میکردند و 
به همین خاطر تعدادی از رتبه ها ی ممتاز 
ترم های ۵و۷ چهار رشته ی دانشکده)فی
شنوایی  و  زیوتراپی،کاردرمانی،اپتومتری 
شناسی( از طرف معاون آموزشی دانشکده 
شدند.  انتخاب  المپیاد  در  شرکت  برای 
دفتر  به  مراجعه  طریق  از  نام  ثبت  البته 
و  گیرد  استعدادهای درخشان صورت می 

ارتباطی به رتبه و معدل ندارد.
المپیاد 5 حیطه دارد که حیطه ی استدالل 
پزشکی  دانشجویان  مخصوص  بالینی 
است و بقیه ی حیطه ها یعنی فلسفه ی 
و  سالمت  مدیریت   ، پایه  علوم  پزشکی، 
آموزش پزشکی)آموزش پزشکی امسال به 
بقیه زمینه ها اضافه شده(، برای همه ی 

گروه های پزشکی هستند.
بعد از انتخاب حیطه، کالس های آموزشی 
به  بسته  غربالگری  مراحل  و  میشود  برگزار 
انجام  کننده،  شرکت  افراد  تعداد  و  رشته 
مرحله  دو  ما  فلسفه  در  مثال  میشود. 

غربالگری داشتیم.
به  نفر   10 ها  حیطه  این  از  کدام  هر  در 
و  میشوند  انتخاب  دانشگاه  تیم  عنوان 
انفرادی  آزمون  برگزاری کالس ها در  از  بعد 
با  کشوری شرکت میکنند و در مرحله بعد 
توجه به شهرها منطقه آمایشی می شود و 
تعدادی به مرحله گروهی صعود می کنند.
در این مرحله بعد از برگزاری کالس هایی، 
تعداد  شوند.  می  بندی  گروه  دانشجویان 
از  پزشکی  فلسفه  در  کننده  شرکت  افراد 
شدند. گروه  دو  که  بود  نفر   7 ما  دانشگاه 
برای  که  موضوعی  با  مطابق  باید  گروه  هر 
المپیاد اعالم کرده بودند،مقاله می نوشت.
medical futility)بیهودگی  مثال موضوع ما 
پزشکی  اخالق  مباحث  از  پزشکی(که  در 

می باشد،بود.
در آخر تابستان آزمونی دو مرحله ای برگزار 
است.در  گروهی  آزمون  اول  میشود.روز 
فلسفه 24 گروه بودند که 8 گروه به مرحله 

را شکر گروه ما  ی بعد صعود کردند و خدا 
هم صعود کرد.روز بعد، گروه فلسفه مناظره 
داشت ولی بقیه ی حیطه ها ارائه داشتند.
متاسفانه  ولی  کردیم  شرکت  مناظره  در 
مدال  نیاوردیم.اهدای  مدال  گروهی  در 
انفرادی براساس جمع بخش انفرادی اول 

و بخشی از گروهی می باشد.
_ شرکت کنندگان مرحله ی کشوری چند نفر 

بودند؟
فکر می کنم در حیطه ی ما 500 نفر بودند.

میزان  چه  را  المپیاد  _سطح 
ارزیابی میکنید؟

وسیعی  سطح  در  المپیاد 
برگزارمی شود، کشوری می 
باشد و تمام دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در این 
کنند  می  شرکت  المپیاد 
از  هم  کنندگان  شرکت  و 

سطح خوبی برخوردارند.
در  شرکت  از  هدفتان   _

المپیاد چه بود؟
وارد  جدی  خیلی  ابتدا 
شرکت  از  بعد  ولی  نشدم 
گذراندن  و  ها  کالس  در 

شدم  مصمم  ها،  غربالگری 
که شرکت کنم. به طور کلی عالقه به رقابت 
و محک زدن خود در این میدان بزرگ، در 

تصمیمم موثر بود.
های  کالس  با  المپیاد  های  کالس  آیا   _
به  ای  لطمه  و  نداشت  تداخل  دانشگاه 

درستان وارد نکرد؟
تا حدودی تداخل داشت و به خاطر عدم 
ها،  کالس  محل  بودن  دور  و  هماهنگی 
عمومی  های  کالس  جلسات  بعضی  در 
دانشکده و تعدادی از جلسات کالس های 

آموزشی شرکت نمیکردم.
ویژگی  چه  با  دانشجویان  شما  نظر  به   _
شرکت  المپیاد  این  در  توانند  می  هایی 

کنند؟
به نظرم شرکت کنید؛میدان خوبی است.
باشد  داشته  هایی  سختی  ابتدا  در  شاید 
بخصوص  هایش  شیرینی  دیدن  با  ولی 
گرفتن مدال،دوست داری  سال بعد دوباره 
شرکت کنی.البته کسانی که شرکت می کنند 
باید با جدیت و اشتیاق وارد شوند و زمان 
در  بخصوص  بخوانند  درس  و  بگذارند 
مراحل آخر.ما برای نوشتن مقاله از صبح تا 
شب در دانشکده پزشکی بودیم و روز آخر 
شدم  خارج  ازدانشکده   12:30 ساعت  من 

که نگهبانی من را گرفت!!)با خنده(
_ با توجه به حضور دانشجویان پزشکی، 
وقتی در المپیاد شرکت کردید چقدر احتمال 

می دادید مقام بیاورید؟

که  دارد  وجود  حس  این  کمی  اوایل 
و  هستیم  کارشناسی  دانشجوی  ما 
و…  می دانند  بیشتر  پزشکی  دانشجویان 
دوستانه  فضای  ها  رشته  همه  بین  ولی 
که  نبود  اینطور  و  بود  برقرار  خوبی  و 
قبلی  اطالعات  رشته  یک  دانشجویان 
برخی  با  شاید  باشند؛  داشته  بیشتری 
اصطالحات بیشتر آشنا باشند اما بقیه هم 

آموزش می دیدند.
و  بگویید  برایمان  پزشکی  ی  فلسفه  از   _
اینکه چه شد تصمیم گرفتید در 

این حیطه شرکت کنید.
سال  منابع  من  راستش 
های  حیطه  در  گذشته 
کردم،  بررسی  را  مختلف 
انگلیسی  منابع  دیدم 
بیشتر  مدیریت  ی  حیطه 
بود، بعد فلسفه را انتخاب 
دروغش  البته  کردم! 
را  فلسفه  اینکه  شود  می 

دوست داشتم!!)باخنده(
ی  فلسفه  مورد  در  سوال 
پزشکی، سوال سختیست 
یک  پرسند!  می  همه  و 
هست  این  مورد  در  کتاب 
که متنی را بتوانی بخوانی و نقد کنی که به 
این کار تفکر نقادانه می گویند. مثال متنی 
است،  چگونه  آن  آمار  میکنی،  تحلیل  را 
استداللش  )مثال  است  چگونه  استداللش 
یقینی  استنتاجیست،صدقش  یا  استقرا، 
یا...است( و یا بحث های فلسفی. و بحث 
پزشکی  اخالق  به  دارد  که  هم  دیگری 
که  امسال  موضوع  مثال  برای  گردد.  برمی 
medical futility بود، مقاله های زیادی در 

حیطه ی اخالق پزشکی دارد.

آشنایی  به  المپیادها  این  آیا  نظرتان  به   _
در  نوآوری  و  تحول  مفاهیم  با  دانشجویان 
می  کمک  ایران  و  جهان  پزشکی  آموزش 

کند؟
به طور مثال در حیطه ی فلسفه ی  بله، 
پزشکی، پزشکان بیشتر اخالق بیومدیکال 
دارند یعنی فقط جنبه های فیزیکی را می 
نمی  توجه  بیمارشان  ی  زمینه  به  بینند، 
گرایانه  انسان  دیدگاه  یک  ...اما  و  کنند 
که  شود  می  پزشکی  وارد  دارد  جهان  در 
به  فیزیکی مثال  و مسائل  بیماری  بر  عالوه 
زمینه ی زیسته ی فرد، به درآمد، خانواده 

و عالقمندی های فرد توجه شود.
می  را  مطالب  این  دانشجویان  وقتی 
خوانند مسلما بر رویکرد درمانگریشان هم 

تاثیر دارد.
روی  تاثیری   چه  المپیاد  این  در  _حضور 
نگاهتان به رشته، شغل و آینده ی کاریتان 

داشت؟
گرایانه  انسان  دیدگاه  کاردرمانی  رشته  در   
وجود دارد ولی باعث شد که عالوه بر جنبه 
های فیزیکی و پزشکی که در نظر میگیریم، 

توجه بیشتری به بیمارانم کنم.
این  در  را  شما  چقدر  دانشکده  اساتید   _

مسیر همراهی کردند؟
اساتید دانشکده ی خودمان هم  با المپیاد 
آشنایی زیادی نداشتند ولی در بین آن ها، 
خانم دکتر نعیمی خیلی پیگیر بودند و دکتر 
ولی چون  کردند.  بسیار کمک  رضایی هم 
بیشتر در حیطه ی پزشکی بود اساتید گروه 
بویژه  خودمان  دانشگاه  پزشکی  اخالق 
دکتر  تهران،  دانشگاه  و  بزمی  دکتر  خانم 
آرامش، بسیار کمک کردند.همچنین واحد 
را  ما  نیز  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 

همراهی کردند.
خواهند  می  بعدا  با  دادند  را  _جوایز 

بدهند؟!!
برگزار کنندگان المپیاد همان شب اختتامیه 
و  دانشگاه  طرف  از  ولی   دادند،  را  جوایز 
البته  است.  نشده  تقدیر  هنوز  دانشکده 
مرحله ی غربالگری را که گذراندم، از طرف 

دانشکده تقدیر شد.
_چه برنامه ای برای تحصیل در مقاطع باالتر 
دفتر  در  عضویت  تسهیالت  از  استفاده  و 

استعدادهای درخشان دارید؟
بخشی از آن خصوصی است!من خداراشکر 
ادامه  قصد  و  هستم  هم  کالسمان   1 رتبه 

تحصیل از طریق ارشد مستقیم دارم.
_چه توصیه ای به دانشجویانی که دوست 

دارند در المپیاد شرکت کنند،دارید؟
حتما  شود  تمام  فرصتش  اینکه  از  قبل 
شرکت کنند. جای خوبیست؛ هم مطالب 
جدیدی یاد میگیرند و هم اینکه جو خیلی 
بسیار  دوستان  خودم  دارد.من  خوبی 

خوبی پیدا کردم.
دیگری  مطلب  اگر  آخر  صحبت  بعنوان   -

هست، بفرمایید.
بخش  آزمون،برای  از  قبل  هفته   2 یا   1
وزارت،نامه  درخشان  استعدادهای 
که  بود  آمده  الریجانی  دکتر  طرف  از  ای 
دانشجویان مدال آور المپیاد بتوانند دوره 
و  کنند  شرکت  را  پزشکی  به  لیسانس  ی 
ما  اینکه  از  بعد  ولی  بود  شده  هم  مصوب 

مدال گرفتیم گفتند نامه لغو شده است!!
برایشان  و  میکنیم  تشکر  امینی  خانم  از 

آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.
و تجارب  از صحبت ها  نیز  امیدواریم شما 

ایشان استفاده کرده باشید.

یک دیدگاه انسان 
گرایانه در جهان دارد 
وارد پزشکی می شود 

که عالوه بر بیماری 
و مسائل فیزیکی 
مثال به زمینه ی 

زیسته ی فرد، به 
درآمد، خانواده و 

عالقمندی های فرد 
توجه شود.

ــزاری آن در دانشــگاه علــوم پزشــکی  ــه محــل برگ ــادی از اختتامیــه ی نهمیــن المپیــاد علــوم پزشــکی کشــور ک زمــان زی
ــرم 7  ــم زهــرا امینــی دانشــجوی ت ــا خان ــه ای ب ــود نگذشــته اســت.از ایــن رو تصمیــم گرفتیــم مصاحب شــهید بهشــتی ب

ــیم. ــته باش ــکی داش ــفه ی پزش ــه ی فلس ــرادی در حیط ــز انف ــدال برن ــده ی م ــی و دارن ــته ی کاردرمان رش
امیــدوار هســتیم کــه ایــن گفتگــو گامــی در جهــت آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا ایــن المپیــاد باشــد و شــاهد  درخشــش 

بیــش از پیــش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی باشــیم.

المپیاد علوم پزشکی
 میدانی برای محک زدن خود!!!

دوماه نامه علمی سیبسال اول، چاپ اول، آبان ماه 96

مصاحبه کنندگان:
مرجان خراسانی ترم 5 فیزیوتراپی   |  مهناز جعفری ترم 7 اپتومتری



دوماه نامه علمی سیب
)4(سال اول، چاپ اول، آبان ماه 96

سری   " کتاب  معرفی  به  شماره  دراین      
جراحی  و  داخلی  پرستاری  آزمون  مرور 
ارشد  کارشناسی  غفاری  سمیه  نوشته   "
پرستاری و تحت نظر دکتر صدیقه سالمی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

نشریه دوماه نامه علمی سیب
سال اول، چاپ اول، آبان ماه 96

صاحب امتیاز:
 انجمن اسالمی دانشجویان 1348 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

مدیر مسئول:
 میثم شخصی ترم 8 علوم تغذیه

سردبیر:
 امیرحسین باغبانی آرانی ترم 6 پرستاری

هئیت تحریریه:
 پارسا قابوسی– امیرعلی سهیلی– محمد حسین مرادی– زهرا بختیاری– مرجان خراسانی

 نسترن ابراهیمی– فروغ آسایش–زینب زارع
طراح و صفحه آرا: 

ابوالفضل چگینی

من که خود ”مختار”مو
در پی بیمارمو

فک نکن بیکارمو
من پزشکی ساده ام...
من که قاضی زاده ام...

از همه دلخستمو
روز و شب در طرحمو
دل به طرحم بستمو

دارم اما می روم...
زیر باران می دوم...

منتقدها دارمو
درد دل ها دارمو

من چه غم ها دارمو
شرح حالم روشن است ...

کو دلی که با من است...
دولت ما عالُی

مثل نقش قالُی
حیف جیبش خالُی

طرح ما پول الزم است.. .
مثل اخم ناظم است ...

تا ”ثریا“ رفتمو
رفته حال از دستمو

هرچه خواستم گفتمو
مثل شمع روشنم...

آخ چقد مظلوم منم...
اهل حال و شورمو

از سیاست دورمو )الکی مثال(
تابع دستورمو

من وزیری ساده ام...
من که قاضی زاده ام...

احادیثی پیرامون عطسه و فواید آن:
 امام رضا )ع(: دهن دره از شیطان وعطسه ازجانب خداست .

 امام محمد باقر(ع):عطسه نیکوست زیرا نفع به بدن می رساند وخدا را 
به یاد می آورد .

 فراموش کردن نعمت ها موجب میشود بادی ازدرون بدن جوالن داده 
وازبینی بیرون آید که تا خدا را برای شکران نعمتها، حمد کند.

 امام علی)ع(:  کسی که بعد از عطسه، خداوند را حمد کند، درد گوش و 
دندان نمی گیرد.

 امام صادق )ع(: کسی که بعد از شنیدن صدای عطسه، خداوند را حمد 
کند، درد چشم ودندان نمیگیرد. همچنین عطسه را نشانه عافیت و راحتی 

بدن می دانند.
 امام صادق)ع(: عطسه اگر از سه تا نگذرد، برای همه بدن سودمند است 
و چون از سه تا گذشت، آن درد و بیماری است . )ازنظرعلم: عطسه پیاپی 

نشانه آلرژی است(
 امام صادق)ع(: هر کسی عطسه کند، تا 7 روز از مرگ در امان است.

 امام صادق)ع( :فراوانی عطسه، شخص را از پنج چیز، ایمن می سازد:
* جذام 

گیرد . *بادهاى بدخیمی که در سر و صورت، جاى می 
* باعث ایمنی از جاى گرفتن آب در چشم می شود .

* صالبت پرهای بینی .

* جهت بیرون آمدن مو از چشم، باعث ایمن شدن بدن می شود .

)برای کم کردن عطسه ، یک قطره روغن مرزنجوش رادر بینی چکانید(  
نظردین وائمه درمورد عطسه : 

1. نعمت ونشانه عافیت
2. درد چشم ، گوش ودندان را مانع می شود .

3. مانع مرگ
4. عادت به عطسه بسیار موجب کاهش جذام، کاهش لقوه)پارکینسون(، 

کاهش اشکریزش، 
موجب سالمت بینی، درآمدن موازچشم . 

5. عطسه مکانیزم طبیعی دفاعی بدن است که طی آن مجاری بینی از مواد 

 معرفی کتاب
 " سری مرور آزمون پرستاری

 داخلی و جراحی " 

مثبتی  ویژگی  اولین   . پردازیم  می  ایران 
یک  عنوان  –به  خودش  به  را  من  نظر  که 
پرستاری  حتی  نه  و  پزشکی  دانشجوی 
صرفا  که  بود  این  کرد  جلب  خودش  به   –
جهت یک آزمون طراحی نشده و تقسیم 
دقیقا  و  بود  کتاب  این  کاربردی  بندی 
به شما -  اینجا  اونو  که  باعث شد  همین 
عالقمندان به مطالعه کاربردی در حیطه 
علوم پزشکی- و بویژه به دانشجویان این 
کتاب  این  .مباحث  بدم  پیشنهاد  رشته 
برنامه  عالی  شورای  فصل  آخرین  طبق 
ریزی آموزش پزشکی با هدف آماده سازی 
 ، کارشناسی  های  ازمون  برای  عزیزان 
فینال ،RN و ... تنظیم شده که مشتمل 
ابتدایی  فصول  در  میباشد:  فصل   17 بر 
پرستاری  عمومی  مفاهیم  به  کتاب  این 

پرداخته شده که دانستن آنها برای آینده 
بوده  ضروری  بسیار  پرستار  یک  شغلی 
مسلما  اگرچه  باشد  راهگشا  تواند  می  و 
نیازمند  مطالب  این  حداکثری  فراکیری 
تمرین عملی مداوم است.در ادامه کتاب 
سیستمیک  روش  به  مباحث  بیان  به 
به دستگاه های  به طور مجزا  و  میپردازد 
بدن از قبیل تنفس ، قلب و گردش خون 
... پرداخته که  و  ادراری  کلیه و مجاری   ،
امکان  این  میتواند  مسئله  همین  دقیقا 
را به خواننده بدهد که نه برای ازمون که 
برای یادگیری و تعمیق همزمان مطالب، 
بخشهای گوناگون این کتاب رابدون پیش 
هرفصل  در   . بخواند  پیوستگی  ویا  نیاز 
های  بیماری  و  سیستم  معرفی  به  ابتدا 
آن پرداخته و سپس در مورد ترمینولوژی 

،عالیم  تشخیصی  های  نیاز،روش  مورد 
و  درمان  الزم،  های  مراقبت  بالینی، 
داروهای مرتبط سخن میگوید و در انتها 
به جمع بندی فصل در نکات پایانی فصل 
سازی  آماده  برای  همچنین  پردازد.  می 
انتهای هر فصل تستهای سال  بیشتر در 
آنها  تستی  پاسخ  همراه  به  گذشته  های 
آموخته های  برای محک  که  تعبیه شده 
هرفصل و آشنایی با سبک سواالت آزمون 
بود.  خواهد  مفید  بسیار  الذکر  فوق  های 
فوق  کتاب  معرفی  که  امیدوارم  پایان  در 
توانسته باشه که گامی کوچک در تکمیل 
و  باشد  داشته  شما  مطالعاتی  دامنه 
همچنین برای تمامی شرکت کنندگان در 

آزمون آرزوی موفقیت می کنم

عطسه 

خارجی پاک شده و مانع ورود آنها به راه های تنفسی می شود .
:)patti wood(دکترپاتی وود

 ۴نوع شخصیت را می توان از نوع عطسه افراد شناخت:
*  باصدای بلند: تمایل به رهبری/رئیس خوب و بانفوذ بودن

* عطسه سریع: شر وتیز

* مالیم تر: آرام ، وفادار، وابسته

* فردی که هنگام عطسه، جلوی دهان رامیگیرد:  موقر و متعادل
عطسه و سکته مغزی

مرکز عطسه دربصل النخاع است بعداز CVA ، ممکن است قسمتی از بصل 
النخاع مدتی ازکار بیفتد در نتیجه نیاز به عطسه وجود خواهد داشت اما 
چون غیرارادی انجام نمیشود ، فردعطسه نکرده و بیماراز این حس، رنج 

می برد.حدود یکسال بعداز سکته فرد توانایی عطسه را بدست می آورد .
عموما  یعنی  این  و  خوابند  می  هم  عطسه  اعصاب  میخوابید،  *وقتی 

کنید. )سکته درخواب بیشتر است.( درخواب عطسه نمی 
’’ عطسه کردن از بدنتان محافظت میکند. ’’

گوید »عطسه کردن بخش مهمی از فرایند ایمنی بدن است که  دکتر کائو می 
کمک می کندسالم بمانید.

 » دکتر کائو اعتقاد دارد که  »ورزش موجب عطسه کردن می شود.« او می 
گوید وقتی بیش از حد به جسمتان فشار می آورید، تنفستان زیاد می شود 
و درنتیجه، بینی و دهانتان خشک می شود. درصورت سالمت سیستم 
ایمنی بدن، بینی شروع به ترشح می کند و موجب عطسه می شود. )ورزش 

تندرستی میاره(
»عافیت باشید بعد ازعطسه«

دکتر وود توضیح می دهد که واژه عطسه به یونانی »pneuma” به معنای 
روح می باشد .او میگوید  »دعای خیر )عافیت باشید بعد از عطسه( از عقاید 
قدیمی است، در گذشته عطسه را تجربه ای نزدیک به مرگ می پنداشتند 
و تصور میکردند که دعای خیر روح، فرد را از بیرون شدن از بدنش نجات 

میدهد و از وارد شدن شیطان به بدنش جلوگیری میکند .«

فروغ آسایش
 ترم 5 مامایی

نسترن ابراهیمی
 ترم 7 پزشکی

امیرعلی سهیلی
 ترم 4 پزشکی

عالقه مندان به دریافت کتاب از طریق کد QRانجمن  
اسالمی دانشجویان1348 اقدام نمایند.


