




به نام تو

به یاد تو

و تنهای تنها به خاطر تو

الهی و ربی من لی غیرک

برایخودچهکردهایم؟
دراینکهجوانانقشروسیعیازجامعهیماراتشکیلمیدهند،حرفینیست!

ودراینکهبایدبرایجوانانکاریکرد،شکینیست!
اماچهسازمان،نهادیاافرادیمسئولهستند؟

سوالمهمترایناستکهخودجوانانتاچهحدبرایخودشانکارمیکنندوبهفکرخودشانهستند؟
جوانیکهحاضرنیسـت،بخشـیازفرصتشراصرف»خودسـازی«کند...مطالعهداشـتهباشـد...درجلسات
وفعالیتهـایمتنـوعشـرکتکنـد....پرسوجـوکنـد...بـرایثانیـهثانیـهزندگـیخـودبرنامهریـزیداشـته

باشـد...چـهانتظاریازدیگـراندارد؟
ایـناشـتباهاسـتکـهتصـورکنیـمبـهاقتضـایجوانـیمیتوانیـمهرحـدوحریمـیرابشـکنیموبهاسـم
»تنوعطلبـی«هـرکاریراانجـامدهیـم...مشـکالت،نامالیمـات،بحرانهاوفشـارهایبیرونـیدرزندگیهمه

وجـودداردومهـمانتخـابروشمناسـببـرایمواجهشـدنباآنهاسـت.
بیاییـدحریـمقائـلباشـیمودرزندگیفـردیواجتماعـیبرایخودمـان“خطقرمز”هاییرامشـخصکنیم
وازآنهـافراتـرنرویـم.بیاییـدزمـانبیشـتریرابـهخودماناختصـاصدهیموبیشـترازهروقـتدیگریبه

زندگـیهـرروزهخودبهـابدهیم.
قطعاهیچکسازخودمانبرایمادلسوزترنخواهدبود....

قدرجوانیوسرزندگیروحوجسمخودرابدانیم.
آوایزندگیتاندرهرلحظهشیرینوجاودان...

سیده سنا خضرنیا

دیبـاچـه
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به کارگاه آموزش مجازی چهارم خوش اومدید! این بار تصمیم 
گرفتیم در مورد استرس و روش های غلبه به اون صحبت کنیم. 

ابتـدا انـواع اسـترس رو مطـرح می کنیم؛ اینکه اسـترس مثبـت و منفی چـه تفاوتی با هـم دارند. 
بعـد از اون روش هـای درسـت و غلـط مقابله با اسـترس رو میگیـم و مهارت هایی که بـرای روبه رو 
شـدن بـا اسـترس احتیاج داریـم! در آخر هم درباره اینکه وقتی تو شـرایط اسـترس زا قـرار گرفتیم 

چه بایـد بکنیم، صحبـت می کنیم. 
مطالـب ایـن بخش رو هـم با کمک خانـم دکتر حامدی از مشـاوران مرکز مشـاوره دانشـگاه علوم 

پزشـکی تهران جمـع آوری کردیم.
راسـتی مثـل همیشـه دوتـا پیشـنهاد از ویدیوهـای TED  براتـون داریم کـه مرتبط بـا موضوعمون 

هم هسـتن.
تـو بخـش داروسـاز موفقمـون هـم بـا دکتـر گـودرزی، عضـو هیئـت علمـی مرکـز تحقیقـات 

نانوفنـاوری دانشـگاه، صحبـت کردیـم.

کارگاه آموزش مجازی شماره ٤؛

مدیریت استرس و بحران

در شــماره ســوم آوانــوش موقعیتــی رو براتون شــرح دادیم کــه در اون یک هواپیما 
در منطقــه ای بســیار ســرد ســقوط کــرده بــود و از شــما خواســتیم تــا فکــر کنیــد 
ــدگان  ــافران و بازمان ــه مس ــت ب ــرایط میتونس ــایلی در اون ش ــا و وس ــه ابزاره چ
حادثــه کمــک کنــه تــا زمانــی کــه نیروهــای امــدادی بــه محــل حادثــه برســند. 
ایــن هــم فهرســتی از وســایل نســبتا ســاده ای کــه تــو اون شــرایط بحرانــی میتونــه 

بــه کمــک بازمانــدگان بیــاد:

١- فندک سیگار 
بزرگتریـنخطـریکـهگـروهبـاآنمواجـهاسـت،
سـرمایهـوااسـت؛بنابرایـنمهمتریـنکارایجـاد
گرماسـتوبعدازآنایجادوسـیلهایبرایعالمت
دادن!بـافنـدکمیتوانیـمجرقـهوآتـشایجـادکنیـم.

٢- سیم ظرفشویی 
بـرایایجـادآتـش،بازمانـدگانبایـدجرقـهفنـدک
رابـهکمـکوسـیلهایبهآتـشتبدیلکننـد.این
بهتریـنوسـیلهبـرایاسـتفادهازجرقـهاسـتحتی

اگـرکمـیخیسباشـد.
٣- پیراهن و شلوار اضافی برای هر بازمانده 
بـه میتوانـد لبـاس بـدن، کـردن گـرم کنـار در
عنـوانپناهـگاه،عالمتدهی،وسـیلهخـواب،باندو
وسـیلهایبـرایایجـادآتـشمـورداسـتفادهقـرارگیـرد.

٤- قوطی کنسرو 

ازقوطـیکنسـرواسـتفادههایمختلفـیمیتـوان
کـرد.یکـیازآنهـا،اسـتفادهازدرآیینـهماننـد
اگـر اسـت. وسـیلهعالمتدهنـده عنـوان بـه آن
درآنرابـاسـیمظرفشـوییدرخشـانکنیـم،نـور
خورشـیدبـاقـدرتبسـیاریبازتابمیکنـد.این
انـدازهایخواهـدبـودکـهدرافـق بـه درخشـش
دیـدهشـود.اگـربـهواسـطهدرختـاناینروشـنایی
محـدودشـود،بهتـراسـتکـهیکـیازاعضـای
گـروهایـنکارراازبـاالیدرختانجـامدهد.این
کاراحتمـالنجـاتیافتـندرروزاولرا٨٠درصد

میدهـد. افزایـش
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استرس چیست!؟

بیوشـیمیایی-رفتاری- واکنـش نوعـی اسـترس
شـناختیاسـتکهبـدننسـبتبهیـکموقعیت
نشـانمیدهد.درواقعهرگاهپسازتغییرشـرایط،
نیـازبهسـازگاریوکسـبمهارتهـایجدیددر
فـردجهـتادامـهزندگـیباشـد،میتـوانگفـت

فـرددچاراسـترسشـدهاسـت.
استرسبردونوعاست:استرسمثبتومنفی.

مثـالفـردیکـهبـهتازگـیازدواجمیکنـداگرچه
امـافشـارروانـی ممکـناسـتخوشـحالباشـد
نیـزبـرایسـازگاریبـاموقعیـتجدیدبـهاووارد
میشـود؛درایـنحالـتگفتـهمیشـودفـرددچار

اسـترسمثبـتاسـت.
کـه اتفاقـی کـه اسـت زمانـی منفـی اسـترس

مطلـوبفردنیسـت،برایـشرخمیدهد.اسـترس
داشـته بیرونـی یـا درونـی منبـع میتوانـد منفـی
و اجتماعـی شـرایط مثـل بیرونـی منبـع باشـد.
احسـاسناپایـداریاسـتکـهممکـناسـتفـرد
تجربـهکنـد؛مثالدانشـجویپزشـکیکـهممکن
اسـتنسـبتبهآیندهاشاحسـاسناپایداریکند؛
بـاایـنتفکـرکهبـاوجـوداینتعـداددانشـجویی
کـهفـارغالتحصیـلمیشـوند،شـرایطکاریمـن

چگونـهخواهـدبـود؟
ازجملـهعوامـلبیرونـیمیتـوانازدسـتدادن
نزدیـکان،بیمـاریسـختدراقـوام،ازدواجخواهر
یـابـرادروجـداشدنشـانازجمـعخانـوادهو...را

نـامبرد.

٥- بطری روغن سرخ کردنی 
یکـیازاسـتفادههایآنایـناسـتکـهمیتـوان
بـامالیـدنروغـنبـررویپوسـتدربرابـرسـرما
از میتـوان همچنیـن کـرد. ایجـاد محافظـت
روغـنمایـعبـهعنوانسـوختبرایدرسـتکردن
آتـشاسـتفادهکـرد.زمانـیکـهروغـنتوسـطیه
قطعـهلبـاسجـذبشـود،روغـنبـهعنوانشـمع

عمـلمیکنـد.
٦- تبر کوچک 

بازمانـدگانبـهیـکوسـیلهمحکـمبـرایبریـدن
چوبواستفادهازآنبهعنوانسوختوهمچنین

سـاختپناهـگاهبـاکمـکلباسهـادارند.

٧- بسته شکالت ) برای هر نفر ( 
شکالتباعثتامینانرژیافرادمیشود.

٨- روزنامه ) برای هر نفر ( 
روزنامـهبـرایایجادآتشمناسـباسـت.همچنین
بـهعنـوانعایـقمیتـوانزیـرلبـاسقـراردادودر

برابـرسـرماازخـودمحافظـتکرد
٩- قطب نما 

قطبنمـاایـنشـجاعترابـهافـرادمیدهـدتـابـه
سـمتنزدیکترینشـهرحرکتکننـدهمچنین
ازآنمیتـوانبـهعنـوانیـکوسـیلهآیینـهماننـد

بـرایعالمتدهـیاسـتفادهکرد.
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چه راه کارهایی برای مقابله با استرس وجود دارد؟

عوامـل از ناشـی میتوانـد اسـترس همچنیـن 
فیزیولوژیکـیودرونیباشـدمانندآنکهپزشـک
بـهعالِئمـیکـهداری بـاتوجـه بـهفـردبگویـد
ممکـناسـتمبتالبهسـرطانباشـیوفـرددچار

اسـترسشـود.
میـزاناسترسـیکـهفـردتجربـهمیکنـدحاصـل

دوارزیابـیاسـت:
١-ارزیابیفردازشرایطبیرونی

و مقابلـه بـرای ازخـودش فـرد ارزیابـیکـه -٢
کنـارآمـدنبـاآنموقعیـتداردتابهیکسـطح

سـازگاریجدیـدبرسـد.
وقتیعالیماسـترسدرفـردبهوجودبیاید،ضربان
قلـببـاالمـیرود،تنفسزیادمیشـود،بـدنگرم
وجـود بـه عضالنـی انقبـاض میشـود، سـرد و
آمـدهودراسـترسهایخیلـیبـاالفـرداحسـاس
خفگـیمیکنـدوحـسمیکنـدکنتـرلخودرا
ازدسـتدادهاسـت.ایـنمجموعـهعالیمیاسـت

کـهبـدنفـردبـهصـورتفیزیولوژیـکبـابـهکار
انداختـنسیسـتمسـمپاتیکبـرایایجـادادراک
میدهـد. انجـام خطـر، بـا مقابلـه بـرای فـرد در
درواقـعکارکـردمفیـداسـترسکمـککـردنبـه
جلوگیـریازخطـراسـتکـهایـنخطـرممکـن

اسـتبیرونـییـاذهنیباشـد.
دراختـالالتاضطرابـیبیشترخطرذهنیاسـت؛
یعنـیدربیـرونبدنومحیطاطرافاتفاقینیفتاده
اسـتاماخودفردشـروعبهایجاداسترسوساختن
موقعیـتبـددرذهـنخـودشمیکنـد.سیسـتم
خطـر بیـن نمیتوانـد مـورد ایـن در سـمپاتیک
واقعـیوسـاختگیتمایـزایجادکندواسـترسدر
فـردایجـادمیشـود.همچنیـندراسـترسطوالنی
قـدرت میشـود، بیخوابـی دچـار فـرد مـدت،
تمرکـزوتفکـرکاهـشمیابـد،احسـاسبیقراری
ودلشـورهایجـادمیشـودودیگـرازچیزهایلذت

بخـشلـذتنمیبرد.

روشنادرسـتدربرخوردبااسـترسایناسـتکه
فـردازقرارگرفتـندرموقعیتاسـترسزااجتناب
کنـد.مثـالازصحبـتجلـویجمعاجتنـابکند
چـونفکـرمیکنـدتمرکـزکافـیبـرایانجـام
آنکاررانـداردیـاممکـناسـتحاضریـنبـهاو
بخندنـد.ایـنشـیوهیکـیازبدتریـنراهکارهـادر
مواجههبااسـترساسـتچراکهفـرددرواقعتایید
میکنـدکـهتواناییانجـامآنکاررانـدارد،حتی

اگـردرواقعیـتایـنگونهنباشـد.
راهکارهایدرستمواجههبااسترسبردودستهاند:

١-روشهایمسئلهمدار
٢-روشهایهیجانمدار

انجـام ناسـالم میتواننـد هـم دو ایـن اگرچـه
بـا مقابلـه نادرسـت روشهـای بنابرایـن بگیرنـد،

میگیرنـد: قـرار دسـته سـه در اسـترس

١-اجتنابازموقعیتاسترسزا
٢-روشهایناسالممسئلهمدار
٣-روشهایناسالمهیجانمدار

روش هیجان مدار
درروشهیجانمـدار،فردبهمشـکلبیرونیکاری
نـداردوفقـطسـعیمیکنـدازنظـردرونـیخود
راآرامکنـد.ایـنروشمیتوانـدسـالمیـاناسـالم
باشـد.درصورتـیسـالمیـامعقـولاسـتکـهبـا
تمرکـزعمیـقودردودلویـادعـاومناجـات
کـردن)آرامشسـازی(ایـنکارراانجـامدهـد.

ــیگار ــالس ــردمث ــدارناســالم،ف درروشهیجانم
میکشــدیــامــوادمخــدرمصــرفمیکنــد،
دارومصــرفمیکنــدو...امــامســئلهاصلــی
راتغییــرنمیدهــدوحتــیممکــناســتبــا
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ــکل ــودمش ــرایخ ــالمب ــریروشناس ــهکارگی ب
ــد! ــادکن ــمایج ــدیه جدی

روش مسئله مدار
درروشمسـئلهمدارفـردمشـکلرابررسـیکـرده
در میگـردد. راهکار دنبـال بـه آن حـل بـرای و
مـدلسـالم،بـهعنـوانمثـالدانشـجوسـرکالس
درسنرفتـهوهنـوزدرسزیـادینخوانـدهاسـتو
بـهدنبـالدانشـجوهایسـالباالیـیمـیرودوازاو
طلـبخالصـهوجـزوهونمونـهسـوالمیکنـدتـا
اسـترسونگرانـیرفـعشـودویاممکناسـتفرد
بـهمرکـزمشـاورهرجـوعکنـدومشـورتبخواهد.
بـا فـرد تقلـبکـردن! یعنـی ناسـالم مسـئلهمدار
ایـنرفتـارناسـالمممکـناسـتبتواندتمـامترمها
امـا فارغالتحصیـلشـود بگـذاردو راپشـتسـر
هیچـگاهدرکارموفـقنمیشـود.یابهعنـوانمثال
درهنـگاممشـکالتخانوادگـیفردفـرارمیکند،
بـاایـنکاراگرچهازمشـکلدورشـدهامامشـکل
سـرجـایخـودشباقـیاسـتوحـلنشـدهاسـت.

در  اسـترس  مدیریـت  آمـوزش  اهمیـت 
چیسـت!؟ زندگـی 

اسـترساززمـاننـوزادیشـروعمیشـودواولیـن
استرسـیکـهبـهمـاواردمیشـودحضـوردرایـن
دنیـاوتولـداسـتوتـاانتهـانیـزوجـودداردومـا
بایـداسـترسرابـهعنـوانیـکموقعیـتموجـود
درزندگـیانسـانیبشناسـیمویـادبگیریـمکـه
چگونـهآنرامدیریـتکنیـم؛درغیـراینصورت
سـوار هـم روی تجمعـی شـکل بـه اسـترسها
اختـالالت دچـار اسـت ممکـن فـرد و میشـوند
   GAD (Generalized anxietyماننـد اضطرابـی
(disorderویـاحملـهPanic)حملههـایناگهانـی
وایجـادترسهـایشـدیکـهمانـعفکـرکـردن
منطقـیوتصمیمگیـریصحیـحمیشـود(شـود.
پـسبـاتوجـهبـهاینکـهدرفضـایجامعـهودر
سـطوحمختلف،اسـترسدائماوجـوددارد،توانایی
مقابلـهبـاشـرایطاضطرابـیمیتوانـدبسـیاریاز

هزینههـایدرمـانراکاهـشدهـد.

با استرس به  چه مهارت هایی برای مقابله 
کمک ما می آید؟

مـابایـدبتوانیمتغییراتیدرشـخصیتودرروش
زندگـیخـودایجادکنیـمازجمله:

١-تقویـتمعنویـت؛اسـترسنوعیاحسـاسناامنی
اسـتکـهاگـربـهیـکمنبـعقـویوصـلباشـیم،
اسـترسکمترخواهدشدوتحقیقاتنشـاندادهاند
آدمهایـیکهرفتارمبتنیبرمعنویـتدرزندگیخود

دارنـد،اسـترسکمتـریراتجربـهخواهنـدکرد.
کـه آدمهایـی شـوخطبعی؛ حـس پـرورش -٢
هـم اسـترسزا شـرایط در هسـتند، شـوخطبع
دیـد از شـوخطبعی کارگیـری بـه بـا میتواننـد
دیگـریبهموضـوعنگاهکنندوایننـگاهمتفاوت

بـهموضـوعمیتوانـدازاسـترسمـابکاهـد.
٣-افزایـشحمایـتاطرافیـان؛یعنـیدراطرافمـان
خانـوادهیـادوسـتانیداشـتهباشـیمکـهدرشـرایط
اسـترسزاازمـاحمایـتکننـدوبتوانیـمدرحـل
مشـکالتازآنـانکمـکبگیریـم.ایـنمسـئلهدر
باالتـربدیـنصـورتمطـرحمیشـودکـه سـطح
تـا کننـد اتخـاذ راهکارهایـی بایـد سیاسـتگذاران
حمایـتاجتماعیبرقرارشـود؛بهطورمثالشـرایط
بـهگونـهایباشـدکهافـرادیکـهدرسـتواصولی
عمـلمیکننـد،ازکارخـودنتیجـهبگیرنـد؛نـه
آنکـهکهبرعکسشـودوفـردبتواندازمسـیرغلط
بـهنتیجـهبرسـد.اینبرعکسشـدنایجاداحسـاس

ناامنـیوبـهتبـعآنایجـاداسـترسمیکنـد.
را مـا ایـنمسـئلههـمتصـور ٤-ورزشکـردن؛
نسـبتبـهخودمـانتغییـردادهوباعـثافزایـش
اعتمـادبـهنفـسمیشـود،ونیـزبـرایمـاآرامش

میکنـد. ایجـاد
٥-یادگیـریمهـارتجدیـد؛ایـنکارهـمباعـث
افزایـشاعتمـادبـهنفـسمیشـود.مثـالدرکنـار
بگیریـم، یـاد را خاصـی هنـر بـودن، دانشـجو
رانندگـیکـردن،خوانـدنکتابهـایخـاصو...

هـممیتوانـدکمـککننـدهباشـد.
عوامـل از یکـی حـال؛ زمـان در زندگـی -٦
اسـترسزا،فکـرکـردنزیـاددرمـوردوقایعیاسـت
کـهدراطرافمـاناتفـاقمیافتـد.ایـنفکـرکـردن
میتوانـدسـازندهیـامخـربباشـد.تفکـرسـازنده
تفکـریاسـتکهانسـانرابهحرکـتوادارد؛مثال
فـردبـهآیندهفکرکنـدودنبالراهحلبگـردد؛اما
تفکـرمخـربتفکـریاسـتراجـعبـهگذشـتهیا
آینـدهباشـدوباعـثغمگینـیواسـترسمیشـود.
٧-مدیریـتزمـان؛نداشـتنمدیریـتزمـانباعث

میشود. اسـترس
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دو مسیر وجود دارد:

الف( رفتاری
)Relaxation(١-آرامشسازی

٢-تنفسعمیق
بـا کـه اسـت ایـن آرامشسـازی در مـا هـدف
انقبـاض کـه اسـترس آشـکار عالئـم از یکـی
آرامشسـازی در کنیـم. مقابلـه اسـت عضـالت
مـابـهصـورتارادیباعـثانبسـاطعضـالتو
فعالشـدندسـتگاهپاراسـمپاتیکمیشـویموبه
ایـنترتیـبآرامـشرادرخـودایجـادمیکنیـم.
تفکـرات میتوانیـم طریـق ایـن از همچنیـن

کنیـم. ازخـوددور را اسـترسزا
یکـیدیگـرازراههـا،Body Scanاسـت؛بدیـن
صـورتکـهدرطـولروزتوجـهکنیـمبـهاینکـه
کـدامیـکازعضـالتبدنمنقبـضوکدامیک
منبسـطاسـتویـکاسـکنکلـیازبـدنانجام
دهیـم.درافـرادپراسـترس،بهصورتناخـودآگاه،
عضـالتبعضـیازقسـمتهایبـدنسـختو
سـفتمیشـودکـهبـاایـنروشمیتـوانآنهـا

رابـهحالـتاسـتراحتدرآورد.
دومیـنفعالیـترفتاری،تنفـسعمیقاسـت.بدین
صـورتکـهبایـدبـاکندتریـنسـرعتممکـنهوا
راازبینـیواردریههـاکـردهوریـهراتـاجایـیکـه

میتـوانپـرکنیـموتـاچهـارشـمارهبشـماریم،
سـپسباکمترینسـرعتممکنهمههواراتخلیه
کنیـم.بعـدازدوبـارتنفسعمیق،اسـترسکاهش

مییابـد.

ب( شناختی
درروشهـایشـناختی،مـابـاافـکارمنفـیکـه
باعـثایجـاداسـترسمیشـوندمقابلـهمیکنیم.
مختلفـی تکنیکهـای منفـی افـکار بـا مقابلـه
دارد؛یکـیازتکنیکهـاایـناسـتکـهپـساز
بررسـیشـواهدتفکـرمنفـی،آنراتاییـدیـارد
کنیـم.بـهطـورمثـالفـردنگـرانآناسـتکـه
امتحانـیراقبـولنشـود.حـالبایدازخودبپرسـد
چـهشـواهدیوجـودداردکـهایـنتفکـردرسـت
باشـدودربخـشدومشـواهدردکننـدهفکـرخود
رامـرورکـردهودرنهایـتفکرمثبتیراجانشـین
آنکنـد؛مثـالمـنتـااالنخـوبدرسخواندهام؛
امشـبهـماگربهدرسـتیمطالعـهبکنم،بـانمره

عالـیقبـولمیشـوم.
metacar� مسـیردومدربخـشافـکار،روشهـای
minationاسـت؛یعنـیمـابـهدرسـتیـاغلـط

بـودنفکـرکارینداریـم؛بلکـهبایدبیـنافکارو
واقعیـاتارتبـاطبرقـرارکنیـموبدانیـمافـکارما
لزومـاواقعیـتنیسـتندوفکررافقـطبعنوانفکر

بگیریم. درنظـر

به طور کلی برای مدیریت شرایط استرسزا به این ترتیب عمل می کنیم:

 کاربردی کردن مهارت ها در شـرایط بحرانی، اسـتفاده از تکنیک های آرامش سازی 
و تنفس عمیق، بررسی شواهد، تشخیص مسئله و یافتن راه حل

زمانی که دچار استرس شدیم چه کنیم؟
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TED TALKS

1- How to stay calm when you know you’ll be STRESSED!?

ــه ــزولترشــحمیکنــدکــهاجــازهنمیدهــدب هنــگاماســترسبــدنمــاکورتی
درســتیفکــرکنیــموتصمیــمبگیریــم؛البتــهایــنمســئلهبدیهیاســتچون
مــادرهنــگاممواجهــهبــاخطــراتفرصــتکافــیبــرایتفکــرنقادانــهنداریــم.
درواقــعمغــزمــاطــیمیلیونهــاســالتکامــلدرمواقــعاســترسزاکورتیــزول
ــی ــردنمنطق ــقوفکرک ــدنمنط ــدودش ــثمح ــهباع ــدک ــحمیکن ترش

ــاشــیر ــیب ــرد.ماننــدزمــانرودرروی ــاالمیب میشــودامــاپتانســیلبقــاراب

دکتــردانیــاللویتیــن،موزیســینونورونشناســیازدانشــگاهMcHillدرمونترئــال،فکــرمیکنــدیــکراهکاربرای
جلوگیــریازتصمیمگیریاشــتباهدرشــرایطاســترسزاوجــوددارد.

ــرایــناســتکــه دکتــرلویتیــنمیگویــدکــههمــهمــابــههرحــالدرزندگــیشکســتمیخوریــم؛امــااصــلب
بتوانیــمایــنشکســتهاراپیشبینــیکنیــم.

https://goo.gl/4Ul08I

2- How to make STRESS Your FRIEND!?
اســترسباعــثمیشــهکــهقلبتــونتنــدتنــدبزنــه،تنفســتونســریعتربشــه

وعــرقازپیشــونیتونبریــزه!
ــد،امــااســترسیــکموضــع ــیازاســترسدارن ــردمتعریــفمنف عمــومم
ــده ــرایطپیشآم ــهش ــاب ــدت ــکمیکن ــدنکم ــهب ــتوب ــیاس دفاع
غالــبشــود.بــههــرحــال،بــاایــنکــهاســترسبــهیــکدشــمناجتماعی
تبدیــلشــده،تحقیقــاتجدیــدنشــوندادهکــهایــناســترسزمانــیبــرای

ــنخروجــیایازاونداشــتهباشــید. شــمامضــرهکــهانتظــارچنی
روانشناسKelly McGonigalمیخواهدکهاسترسراازجنبهمثبتدرنظربگیریم.

اویکمکانیسمناگفتهبرایکاهشاسترسبهمامعرفیمیکندوآنارتباطبادیگراناست...

https://goo.gl/Bg9GKR
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از داروسازان موفق بیاموزیم

دکتـرگـودرزیازسـال١٣٨٣تـا١٣٨٧درداروخانـهشـبانهروزی١٣آبـانمشـغولبـهکارشـدندکـهتجربـه
بزرگـیدرفعالیـتحرفـهایایشـانمحسـوبمیشـود.ایشـانپـساز٤سـالحضـوردرداروخانـه١٣آبـان
وهمزمـانبـاشـروعدورهPhD،درمرکـزآمـوزشمهارتهـایفرموالسـیونوسـاختداروهـایترکیبیواقع
دربیمارسـتانرازیمشـغولبـهکارشـدندکـهتـاسـال٩٢ادامـهداشـت.درآنزمـانباهدایتسـرکارخانم
دکتـراکبـرزاده،مدیـرداروخانـهبیمارسـتانرازیوهمـکاریداروسـازانوتکنسـینهایشـاغلدرداروخانـه
بـهبهبـودشـرایطسـاختداروهـایترکیبـیواسـتقرارGood Compounding Practiceاقـدامکردنـد.بـا
فعالیتهـایگسـتردهایکـهدرداروخانـهرازیانجـامشـد،عمـالتامیـنداروهـاینسـخترکیبـیمراجعـان
بـهتمامـیداروخانههـایبیمارسـتانیوشـهریدانشـگاهبـاشـرایط،تجهیـزاتومـواداسـتانداردبـرعهـده
ایـنمجموعـهقـرارگرفـتکـهبرخـیازآنهـاماننـدمحلولهـایمتنوعسـیترات،کلـرالهیـدراتودیفن
سـیپرون،داروهـایراهبـردیولـیکممصرفـیبودندکـهبـرایکارخانههایداروسـازیامکانتولیدنداشـت
ولـیمـوردنیـازبیمـارانبـود.فعالیتهـایاجرایـی،آموزشـیوپژوهشـیدراینمجموعـه،عالوهبـرارتقای
کیفیـتخدمـاتبـهبیمارانوآموزشداروسـازانودانشـجویانداروسـازی،منجربهکسـبجایزهکشـوری
شـهیدمطهـریوکسـبجایـزهکتـابسـالدانشـجوییجمهـوریاسـالمیایـرانبـرایکتـاب»سـاخت
داروهـایترکیبـی«شـد.ایـنکتـابکـهپرفروشتریـنکتـابانتشـاراتتیمـورزادهدرسـالهایاخیـربـوده
اسـتوبهچاپسـومرسـیدهاسـت،درواقعمستندسـازیتجربیاتسـالیاندرازسـاختدارودردانشـگاهو

دانـشتولیـدشـدهدرایـندورهچهارسـالهبود.

ایشـانهـمزمـانبـاحضـوردرداروخانـه١٣آبان،درشـرکتداروسـازیباختربیوشـیمیدربخـشتضمین
کیفیـتفعالیـتمیکردنـدکـهفعالیتاصلـیآمادگیبرایبرنامـهپیشارزیابیسـازمانجهانیبهداشـت
)WHO Prequalification Program(بـود.درایـنبرنامـهWHOشـرکتهایداروسـازیداوطلـبرابـرای
داروهـایمـوردنیـازخـود)کـهعمدتـاآنتیبیوتیکهـا،آنتیویروسهـاوداروهایضدماالریااسـت(توسـط
کارشناسـانخبـرهمـوردارزیابـیقـرارمیدهـدتـاامـکانصـادراتایـنداروبـرایآنشـرکتفراهـمآیـد.

داروسـازیباختـرهـمبـرایداروهـایضـدویـروسدراینبرنامهشـرکتداشـت.

درسـال٨٦بـههمـراهچنـدتـنازاسـاتیددانشـکدهداروسـازیوهمـکارانخودشـرکتیراتاسـیسنمودند

زی
در

گو
د 

وی
ر ن

کت
د

دکتــر نویــد گــودرزی ورودی ســال ١٣٨١ دانشــکده 
ــه  ــتند ک ــران هس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش داروس
بعــد از دانش آموختگــی در دوره PharmD، موفــق بــه 
ادامــه تحصیــل در رشــته فارماســیوتیکس در همیــن 
 ،PhD دانشــکده شــدند. ایشــان پس از پایــان دوره تحصیلی
ــاوری  ــات نانوفن ــی مرکــز تحقیق ــوان هیئــت علم ــه عن ب

ــد. ــوزه گردیدن ــن ح ــه کار در ای ــغول ب ــگاه، مش دانش
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وموفـقبـهتولیـدصنعتـیمـادهموثـرهزولیدرونیـکاسـیدبـاgradeدارویـیشـدندوروشتولیدایـنماده
موثـرهوفرموالسـیونمحصـولنهایـیلیوفیلیزه)فـرمژنریـکداروی®ZOMETA(راطیقراردادیبهشـرکت
توفیـقداروواگـذارکردنـد.اینشـرکتبـانامفناورانداروییکاشـفانکهدرمرکزرشـدفنـاوریفراوردههای
دارویـیدانشـگاهقـرارداشـت،بـامهاجـرتهسـتهاصلـیشـرکتبـرایادامـهتحصیـلبهخـارجازکشـور،

عمـالازادامـهفعالیـتبازماند.

ایشـاندراواسـطدورهPhD،بهاتفاقجمعیازاسـاتیدودسـتیاراندانشـکدهداروسازیشـرکتدانشبنیانی
بـانـام»نانـودارو«راراهانـدازینمودنـد.هـدفایـنشـرکتتوسـعهتکنولـوژیوتولیـدصنعتـیفراوردههای
)Novel Drug Delivery System(دارویـینویـنوبـهصـورتویژهآنچـهکـهسـامانههاینویـندارورسـانی
نامیـدهمیشـود،بـود.چنیـنفراوردههایی)ماننـدداروهاینانوذرهایومیکروسـفرهایآهسـتهرهش(معموال
یـادرداخـلتولیـدنمیشـوندویـاصرفـابـاانتقـالتکنولـوژیازخارجازکشـورامـکانتولیدفراهممیشـود.

شـرکتنانـوداروبـهصـورتیـکهسـتهتحقیـقوتوسـعهقدرتمندنسـبتبهتوسـعهفنـاوریپیشـرفتهاین
داروهـااقـدامکـردهاسـتکـهتولیـدصنعتـیداروهایبـرپایهایـنفناوریهـادرسـایتتولیدشـرکتهایی

ماننـدسـبحانانکولـوژیوانسـتیتوپاسـتورانجاممیشـود.

nab Technologyاولیـنمحصـولشـرکتنانـودارو،نانـوذراتآلبومیـنمتصـلبـهپکلیتاکسـلبـرپایـه
)فـرمژنریـکداروی®ABRAXANE(اسـتکـهبـانـامتجـاری®PACLINABازمـاهآینـدهدراختیـاربیماران
قـرارمیگیـرد.ایـنفـراوردهکـهحاصـلبیـشاز٥سـالفعالیـتمـداوماسـت،درسـال٩٣موفـقبـهاخـذ
تاییـدنانومقیـاسازسـتادویـژهتوسـعهفنـاورینانووبهدنبـالآنتاییددانـشبنیانبرایشـرکتازمعاونت
علمـیوفنـاوریریاسـتجمهـوریشـدکـهپـسازتکمیـلفرموالسـیونآزمایشـگاهی،تولیـدبچهـای
صنعتـی،مطالعـاتمقایسـهایحیوانـی،موفـقبـهاخذتاییدازسـازمانغـذاوداروبـرایمطالعـاتبالینیو

ورودبـهبازارشـد.

بـازمینههـایکاریداروسـازدر ازآشـنایی بـهدانشـجویانعمومـیپیشـنهادمیکننـدکـهپـس ایشـان
بیمارسـتانوصنعـت،بـرایآینـدهکاریخـودتصمیمبگیرند.درواقعداروسـازبایدهمیشـهاینسـوالرااز

خـودبپرسـدکـهآیـانقـشداروسـازمحـدودبـهداروخانهمیشـود؟

بـهنظـردکتـرگـودرزیاگـرداروسـازانتجربـهحضـوردرصنعـتوبیمارسـتانراداشـتهباشـند،متوجـه
میشـوندکـهنقـشآنهـافراتـرازکاردرداروخانههـااسـت.چراکـهصـرففعالیـتدرداروخانـه،تمامـی
اطالعاتـیراکـهطـی٦سـالتحصیلـیخودآموختهاسـت،دربـرنمیگیـردوازنظرروانیکسـیرااقناع
نمیکنـد.درحالـیکـهدرصنعـتوبیمارسـتانعرصـهحضـورتخصصـیبرایداروسـازانفراهماسـتکه

هیـچیـکازایـنفعالیتهـاراسـایراعضـایکادردرمـاننمیتواننـدانجـامدهنـد.
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ایـنبـاردرخبرنامهآوانوشبرگـزاریرویدادیرابه
اطالعشـمامیرسـانیمکهسـمینارIPSS20،یکی
ازحامیـانآناسـت.بـاهـمشـرحیازمعرفـیو
نحـوهثبتنـامدراینرویدادجـذابرامیخوانیم
بـا مرتبـط و جهانـی رویـدادی TEDMEDLive

رویـدادمعـروفTEDاسـتکههرسـالهباهدف
آشـناییبـاچالشهـایروزعلـم،سـالمتدنیاو
تشـویقوترغیبهمهافرادبرایسـاختنجهانی
سـالمتربرگـزارمیشـود.درTEDMEDایدههـای
خـارقالعـادهچـهازداخـلعلـومپزشـکیوچه
ازخـارجآنبـهمنظـورایجـادارتبـاطبـاعلـوم
پزشـکیونـوآوریوخالقیـتدرحوزهسـالمت
مطـرحمیشـوند.ایـنرویـدادباعـثایجـادپـل
ارتباطـیبیـنکشـورهایدنیـاباهـدفتمرکزبر
دسـتآوردهـایجدیـدعلـمسـالمتمیشـود.
TEDMEDفاصلـهبیـنعلـموعمـوممـردمرابـا

بـهاشـتراکگذاشـتنایدههایـیکهباعـثایجاد
جامعـه سراسـر در پویایـی و تحریـک الهـام،

پزشـکیمیشـود،پـرمیکنـد.
TEDMEDLiveبـهطـورهمزمـاندر٥٠٠٠دانشـگاهومرکـزتحقیقاتـیوسـالمتدر١٤٧کشـوردنیـاوبـرای

دومیـنبـاردرایـراندردانشـگاهعلـومپزشـکیتهـرانبرگزارخواهدشـد.
درایـنرویـدادازتجـاربمهمانـانویـژهرویـداد،ازجملهدکترحامـدیفر،مدیـرعاملگروهداروییسـیناژن،
دکتـرسـپهریمدیـرعامـلشـرکتدارویـینانوالونـد،دکتـرارجمنـدمتخصـصسـلولهایبنیـادیودکتـر
حاجیمیـریداروسـازنمونـهومـدرسکارگاههـاینـوآوری،بهـرهخواهیـمبـردودربخـشدومنیـزپخـش

مراسـمTEDMEDازامریـکاراخواهیـمداشـت.
١٤TEDMEDLive TUMSآذرمـاه،درسـالنرازیدانشـکدهداروسـازیدانشـگاهعلـومپزشـکیتهـرانبرگـزار

شـد. خواهد

@tedmed

eventbox.ir/tedmed

TEDMEDLive TUMS
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برای موضوعات جذابترین از یکی نظرتون به
ماداروسازانباهرگرایشوعالقهایچیمیتونه

باشه؟!

قطعاسیستمهاینویندارورسانی!

واکسنهای ساختن و پروتئینها و پپتیدها مثل
سیستمهای یا اثر! و ایمنی بیشترین با ادجوانت
نانوکهبهدقتtargetingکمکزیادیمیکنن،
یااینکهمدلهایریاضیروتوسیستمهایجدید

دارورسانیچطورطراحیمیکنن؟!

حتیکارکردنرویژنرسانیبرایپیداکردنیه
راهمطمئنبرایمقابلهبانقایصژنتیکی،تکنولوژی
وابزاروموادجدیددارورسانیوبسیاریمباحث

هیجانانگیزدیگه!!

اینهامیشهمباحثهفتمینهمایشایرانودومین
نوین سیستمهای زمینه در خاورمیانه همایش
امسالدرکرمان ماه اسفند ٥ تا ٣ دارورسانیکه

برگزارمیشه.

برایارسالخالصهمقاالتتا١١آذرفرصتدارید.

سر سایت این به میتونید بیشتر اطالعات برای
بزنید:

www.crsiran.ir

سیستم های نوین دارو رسانی
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زنگ خبر ....
بــرای مشــاهده شــرح کامــل خبرهــا، لطفــا روی 

عنــوان هرکــدام کلیــک کنیــد.

IPSS20 جلسات هفتم  و هشتم کمیته علمی در سیمنار   
-مدارسپاییزهوزمستانه

-ازداوریتاچاپخالصهمقاالت

برگزاری اولین جلسه کمیته حقوق و قوانین
ایـنجلسـهباحضـورآقایاندکتـردیناروند،دکترمسـائلی،دکترچراغعلی
ودکتراسـالمیتباربرگزارشـدومحوریتآنبررسـینواقصقانونسـال

١٣٣٤بود.
بـرایمطالعهمسـائلمطرحشـدهباباینموضوعبهشـرحکامـلخبر،مراجعه

کنید

جلسات سیزده تا شانزدهم کمیته آموزشی
focus groupطرحآزمایشی-

-حضوردانشجویانورودی٩٤دراینطرح
-ارزشیابیفارغالتحصیالن
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* سـازمان پزشـکی قانونی کشـور در چه 
حوزه هایـی فعالیـت می کنـد؟ و بـا چه 
مراکزی در سـطح کشـور همـکاری دارد؟
سـازمانپزشـکیقانونیکشـورسـازمانیمستقلو
علمـی-تخصصـیزیرنظرقـوهقضائیهاسـتکه
بـهعنـوانبـازویکارشناسـیقـوهقضائیـهدرامـور
پزشـکیوپیراپزشکیمحسـوبمیشود.پزشکی
قانونـیدرکشـورتاریخچـهایبـهقدمـتتاریـخ
ایـراندارد،بهطوریکهاسـتفادهازنظراتپزشـکان
وداروسـازانجهتحلمسـایلقضایـیوحقوقی
بـهزمانهخامنشـیانبـازمیگرددکـهدرایندوره،
ازایـنپزشـکانبهنـام»دادپزشـک«یادمیشـد.

پزشـکیقانونینویندرایرانسـابقهایدرحدود
٩٠سـالپیـشدارد؛یعنـیسـال١٣٢١وهمزمـان
باشـکلگیریسـاختاردادگسـترینویـندرایران.
ازنظـرسـاختاراداری،درابتـداپزشـکیقانونیبه
عنـوانیـکادارهوبعدبهشـکلیـکادارهکلو
بعدهـابـهعنـوانیـکمرکـززیـرنظردادگسـتری
فعالیـتمینمـود.در٢٧تیرمـاه١٣٧٢بـهدنبـال
تصویـبقانـونتشـکیلسـازمانپزشـکیقانونـی
سـازمان اسـالمی، شـورای مجلـس در کشـور
پزشـکیقانونیکشـوربهعنوانسـازمانیمستقل
)ازنظـرسـاختاراداریوردیـفبودجـه(وزیرنظر
تشـکیل ایـران اسـالمی جمهـوری قضائیـه قـوه

گردیـد.رئیـسایـنسـازمان،توسـطرئیـسقـوه
قضائیـهازپزشـکانواجـدشـرایطانتخـابمیشـود.
سـازمان بـرای سـازمان، تشـکیل قانـون اسـاس بـر
پزشـکیقانونـیکشـور٥وظیفـهاصلـیدرنظـر
گرفتـهشـدهاسـتکـهیکـیازآنهـاودرواقـع
مهمترینآن،پاسخگوییوارائهنظراتکارشناسیو
تخصصیبهاسـتعالمهاییاسـتکهازطریقمراجع
قضایـی،قانونـیودولتـیدررابطهباامورپزشـکیو
پیراپزشـکیدرخواسـتمیشـود.عالوهبراین،انجام
امـورآموزشـیوپژوهشـیوارتبـاطبـادانشـگاههاو
مراکـزآموزشـیوتحقیقاتـیداخـلوخارجکشـور
بـاهدفارتقـاءدانـشوخدماتپزشـکیقانونیدر

کشـورازجملـهایـنوظایفاسـت.
سـازمانپزشـکیقانونـییـکسـازمانحاکمیتی
اسـتوتقریبـابـاتمـامسـازمانهاووزارتخانهها
برحسـبضرورتهمکاریدارد.بیشـترینارتباط
بـامراجـعقضایـی،دادگاههـاومحاکـم سـازمان
اسـتکهبهعنوانیکنهادرسـمیکارشناسـیو
تخصصـیدرزمینهیپزشـکیوپیراپزشـکیقوه
قضائیـهمحسـوبمیشـود.ازطرفـی،درزمینـه
امورآموزشـیوتربیتدانشـجوهمبابسـیاریاز
دانشـگاههایکشـور)شـاملدانشـگاههایتحـت
پوشـشوزارتخانههایبهداشـت،درمـانوآموزش
پزشـکیوعلـوم،تحقیقاتوفنآوریودانشـگاه

اد
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و  الهیجـان   ١٣٥١ سـال  متولـد  سـلطانی نژاد،  کامبیـز  دکتـر 
دانش آموختـه سـال ١٣٧٦ دانشـکده داروسـازی علوم پزشـکی 
تهـران هسـتند. ایشـان دوره دکتـرای تخصصی سم شناسـی را 
در سـال ١٣٨١ در دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی 

پایـان رسـانده اند. به  تهـران، 
در حـال حاضـر دانشـیار و عضو هیئـت علمی مرکـز تحقیقات 
سـازمان پزشـکی قانونـی کشـور هسـتند و ریاسـت آزمایشـگاه 

سم شناسـی سـتاد مرکـزی سـازمان را بـر عهـده دارند.
ایشـان همچنین سرپرسـت اداره کل امور آزمایشـگاهی سـازمان 

پزشـکی قانونـی کشـور بوده و عضو شـورای آموزشـی و پژوهشـی سـازمان نیز می باشـند.

دکتر سلطانی نژاد
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آزاداسـالمی(وسـایرمراکزآموزشیوتحقیقاتی
درارتباطاسـت.سـازمانپزشـکیقانونیکشوربا
دارابودنمعاونتآموزشـیوپژوهشـیدرسـاختار
سـازمانیخـودوحضـوراعضـایهیئـتعلمـی،
درامـرآمـوزشدانشـجویاندررشـتههایمختلف
مثـلپزشـکی،دندانپزشـکی،داروسـازی،مامایـی،
رشـتههای دسـتیاران و انتظامـی علـوم حقـوق،
تخصصیپزشـکیقانونی،روانپزشـکی،طبکار
وسـمشناسـیهمکاریدارد.درضمنهرسـاله،
آمـوزشکاربـردیکشـور مراکـز از کارآموزانـی
مثـلمرکـزآمـوزشعلمی-کاربردیآتشنشـانی،
مرزبانـیو...بـرحسـبمـوردممکـناسـتدوره

آموزشـیرادرپزشـکیقانونـیبگذرانند.
 forensic pharmacy مفهـوم  از  منظـور   *
چیسـت و یـک داروسـاز چـه نقـش مهم 
و برجسـته ای می توانـد در ایـن زمینه در 

پزشـکی قانونـی ایفـا کند؟
بـهطـورکلـیForensic Scienceیعنـیعلومـی
قـرار اسـتفاده مـورد قانونـی فرآیندهـای در کـه
Forensic Toxicol� میگیرنـدکهعلومیازقبیـل
 ogy، Forensic Genetics، Forensic Medicine،

و Forensic Pathology، Forensic engineering

....راشـاملمیشـودوطیـفوسـیعیدارنـد.
علـوم کاربـرد معنـای بـه Forensic pharmacy

بـه اسـت؛ قانونـی مقاصـد جهـت داروسـازی
گونـهایکـههرسـوالیدرفرایندقانونـیراجعبه
داروباشـدبـرایکسـبنظـر،دادگاهازکارشـناس

خبـرهکـهداروسـازاسـتاسـتفادهمیکنـد.
درحـالحاضـرداروسـازاندرسـازمانپزشـکی
انجـاموظیفـه قانونـیکشـورمعمـوالدردورده
و عمومـی داروسـازان رده در اول مینماینـد:
تخصصـی دکتـرای کـه داروسـازانی دیگـری
سمشناسـیدارنـد.بـهطورکلیسـازمانپزشـکی
قانونـیکشـوردارای٤نـوعآزمایشـگاهتخصصی

شـاملآزمایشگاهسـمشناسـیقانونی،آزمایشگاه
ژنتیـکقانونی،آزمایشـگاهآسیبشناسـیقانونی
وآزمایشـگاهسـرولوژیقانونـیمیباشـدکـههـر
کـدامازایـنآزمایشـگاههادارایوظایفخاصو

میباشـند. مختلـف سـطوح
فعالیـتداروسـازاندرایـنسـازمانبهطـورعمده
درآزمایشـگاهسمشناسـیقانونیاسـت.داروسـاز
فنـی کارشـناس عنـوان بـه آزمایشـگاه ایـن در
آزمایشـگاهسمشناسـیقانونـیفعالیـتمیکنـد.
داروسـاز نفـر ١٤-١٥ حـدود حاضـر حـال در
عمومـیومتخصـصدرسـازمانپزشـکیقانونی
فعـالهسـتندکـهوظیفـهآنهابـاتوجهبـهدانش
وتجربـهایکـهدرعلـومدارویـیدارنـد،درآنالیز
و زیسـتی نمونههـای انـواع در سـموم و داروهـا
سـم آزمایشهـای نتایـج تفسـیر و غیرزیسـتی
شناسـیقانونـیاسـت.ازطرفیداروسـازبهعنوان
کارشـناسدرکمیسـیونهایتخصصـیسـازمان
جهـتبررسـیوارائهنظـراتکارشناسـیدرامور
دارویـیوسـمشناسـیهـمحضـوردارد.درمورد
تخلفاتـیکهدرصنفداروسـازیانجاممیشـود،
در فنـی مسـئول داروسـاز کـه قصوراتـی مثـل
شـهری داروخانههـای بیمارسـتانی، داروخانههـای
یـاشـرکتهای یـاکارخانههـایتولیـدداروو و
توزیـعداروفعالیـتدارنـد،صورتمیگیـرد،اگر
شـکایتیشـود،درکمیسـیونپزشـکیقانونیکه
بهاینمنظورتشـکیلمیشـودمعموالازداروسـاز
بـرایاخـذنظـراتتخصصـیدعـوتمیگـردد.
* ایـن حرفـه در نـگاه اول، وقتـی بـا نام 
پزشـکی قانونـی تلفیق می شـود، ذهن را 
به سـمت جرایم و مسـایل جنایی می برد! 
ایـن دیـدگاه تا چه اندازه درسـت اسـت؟
ایـنکـههمـهمباحـثForensic pharmacyرا
بـهمباحـثجنایـیمرتبـطکنیمدرسـتنیسـت.
جنایـت و جـرم بـه همیشـه قانونـی بحثهـای
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ارتبـاطنـدارد!ممکـناسـتبـهتخلفـاتارتبـاط
داشـتهباشـد؛بهطـورمثـالداروسـازیدرداروخانه
دارورااشـتباهتحویـلبیمـارمیدهـدواینباعث
بـروزعارضـهویـاحتیمنجربهفوتشـدهباشـد
زیـراداروسـازموظـفاسـتبـهبیمـارتوصیههای
الزمرابکنـدوتداخـالتراذکـرکنـد.بنابرایـن
بـرخـالفآنچهدرذهـناسـت،الزامابـهجنایت
مرتبـطنیسـتولـیدرواقـعخیلـیازفرایندهـا،
داروسـازی بنابرایـن هسـتند. جنایـی فرایندهـای
کـهدرایـنزمینـهکارمیکنـدبایـدبـاکلیـات

پزشـکیقانونـینیـزآشـناییداشـتهباشـد.
* در حوزه مسـمومیت های دارویی، بیشترین 
و خطرناک تریـن مسـمومیت ها مربـوط بـه 

کـدام دارو ها می شـود ؟ 
ــن، ــاک،مرفی ــدتری ــدرمانن ــوادمخ ــاوم داروه
هروئیــن دیفنوکســیالت، ترامــادول، کدئیــن،
سیســتم مــوادمحــرک و داروهــا متــادون؛ و
عصبــیمرکــزیماننــدآمفتامیــنومشــتقات
ســیبوترامین، ،MDMA آمفتامیــن، )مــت آن
ــش- ــایآرامبخ ــن(؛داروه ــن،فنفلورامی فنترمی
ــا، ــا،باربیتوراته ــدبنزودیازپینه ــوابآورمانن خ
آنتیهیســتامینها،داروهــایآنتیســایکوتیک،
داروهــایضــدافســردگی)ازجملــهداروهــای
ضدافســردگیســهحلقــهایومهارکنندههــای
ــنج، ــدتش ــایض ــا(،داروه ــذبمونوآمینه بازج
داروهــای بیهــوشکننــدهعمومــی، داروهــای
قلبــی-عروقــی)ماننــدداروهــایضــدفشــار
ــیو...(ازمهمتریــنردههــای خــونوضــدآریتم
ــیوپزشــکی ــتندکــهدرســمشناس ــیهس داروی
انــواع آن بــر عــالوه دارنــد. اهمیــت قانونــی
الکلهــاوســمومماننــدســیانور،آفتکشهــا
ــم ــهدرس ــتندک ــیهس ــرآنالیتهای ــزازدیگ نی

شناســیقانونــیدارایاهمیــتهســتند.

* در حال حاضر میزان گرایش دانشجویان 
داروسـازی بعـد از فارغ التحصیلـی به این 

رشـته چقدر است؟
تـابهحالگرایـشدانشآموختگانداروسـازیبه
سـمتپزشـکیقانونیچنـدانزیادنبودهاسـتو
احتمـاالبـهخاطرعدمآشـناییباآنمیباشـد.به
طورکلیدرسـازمانپزشـکیقانونـیازخدمات
کارشناسـان و متخصصـان از وسـیعی طیـف
تـا عمومـی پزشـکی از مختلـف رشـتههای در
طـبکار، روانپزشـکی، رشـتههای متخصصیـن
داروسـازی،سمشناسـی،ژنتیـک،آسیبشناسـی،
علـومآزمایشـگاهی،شـیمیتجزیـه،شـیمیآلی
و...جهـتانجـامامـورعلمـیوفنـیکـههـدف
آنارائـهنظـراتتخصصـیدرجنبههایپزشـکی
پروندههـایقضایـیبـهدرخواسـتمقـاممحتـرم

قضایـیاسـت،اسـتفادهمیشـود.
* در آخر چه پیشـنهادی برای دانشجوبان 

عالقه منـد به این حـوزه دارید؟
ورودافـرادداروسـازبـهحیطهپزشـکیقانونیباید
بـاعالقـهخاصـیباشـدوگرنـهممکـناسـتهـر
داروسـازیدرایـنسیسـتمموفقنشـود.چـوناوال
بایدپایهعلمیقویداشـتهباشـدودرزمینهآنالیز
داروهـاوسـمومعالقهمندباشـد،ثانیـاوجودحس
کنجـکاویبـرایبررسـیپروندههـایجنایـینیـز
دربعضـیمـواردضـروریوکمککنندهاسـت.
وجـودقـوهاسـتداللعلمیقـویدرزمینهتفسـیر
نتایـجآزمایشهایسـمشناسـیقانونیوبررسـی
سـوءمصـرفمـوادبـاتوجـهبـهجنبههـایخاص
جهـت توکسـیکوکینتیک و فارماکوکینتیـک

داروسـازانشـاغلدرایـنحـوزهالزماسـت.
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آلزایمـربهعنـوانیکـیازشـایعترینبیماریهای
دورانسـالمندیکـهدرمـانقطعـینـدارد،توجـه
بسـیاریازپژوهشـگرانرابـهخـودجلـبکـرده
اسـت.ابـداعروشهـایجدیـدیبـرایتشـخیص
زودهنـگامایـنبیمارینیـزمیتواندبهپیشـگیری

ودرمـانبهتـرایـنبیمـاریکمـککند.
RANDOX تحقیقاتـی آزمایشـگاه در محققـان
موفـقبـهطراحـییـکبیوچیـپشـدهاندکـهبـه
جـایتسـتهایژنتیکـی،تنهـابـامقـدارکمـی
نمونـهخـونتسـتتشـخیصیآلزایمـرراانجـام
میدهـد.بنابرایندرمقایسـهباتسـتهایژنتیکی
باعـثصرفهجویـیدروقـتوهزینـهخواهدشـد.
ایـنبیوچیـپازتعـدادزیـادیآنتیبـادیکـهدر
کنـارهـمبـانظمخاصـیقـرارگرفتهاند،تشـکیل
شدهاسـت.هـریـکازایـنآنتیبادیهـاپروتئیـن
آنهـا، از برخـی میکنـد. شناسـایی را ویـژهای
هنـگام در کـه الکتریکـی پارامترهـای تغییـر از
میشـود، ایجـاد آنتیبـادی بـه پروتئیـن اتصـال
بـرایشناسـاییپروتئینهااسـتفادهمیکننـد؛مانند
نشـاندارکـردنپروتئینهـابـامـوادفلوئورسـانت.
کـه اسـت خـون در لیپوپروتئیـن یـک APOE4

نقـشمهمـیدرمتابولیسـمچربـیداردویکـی
ازریسـکفاکتورهـایژنتیکـیدرایجـاددمانـس
وبیماریهـاینورودژنراتیـوماننـدآلزایمـراسـت.
فـردیکـهژنایـنپروتئیـنراازیکـیازوالدینبه
ارثببـرد،سـهبرابربیشـترشـانسابتالبـهآلزایمر
راخواهـدداشـت.ایـناحتمـالدرموردکسـیکه
ازهـردووالـدایـنژنرادریافـتکند،بههشـتتا
دوازدهبرابـرخواهـدرسـید.الزمبـهذکـراسـتکه

حـدود٢٥درصـدازجمعیـتجهانیـککپیاز
ژنAPOE4رابـهارثبردهانـد.

اینبیوچیپتستخون،وضعیتAPOE4پالسمای
شخصرانشانمیدهد.بهاینصورتکهابتداکلیه
پروتئینهایسطحسلولهایخونیوپروتئینهای
قرار بیوچیپ با مجاورت در شخص خون داخل
با پچ، در موجود آنتیبادیهای سپس میگیرند؛
پروتئینموردنظرجفتشدهوباتهیهاسکنازسطح
بیوچیپ)باروشفلوئورسانتیاآنالیزسیگنالهای
نشان خون در را APOE4 پروتئین الکتریکی(،
میدهد.ایننتایجهمراهباسابقهپزشکی-خانوادگی
وسبکزندگیفردمیتوانددرمانشخصیسازی

شده)personalized(رافراهمآورد.
نشسـت شصتوهشـتمین در کـه تحقیـق ایـن
سـالیانهانجمـنشـیمیبالینـیآمریـکاارائهشـده
اسـت،دقـتایـنتسـتبیوچیـپرابـاتحلیـل
٣٨٤نمونـهومقایسـهآنبـاتسـتهایاسـتاندارد
تشـخیصمولکولـیآزمـودهاسـت.نتیجهتسـت
نتیجـه تنهـادر٣سـاعتبـهدسـتمیآیـد!در
ایـنتسـتبـهپزشـکانایـنتوانایـیرامیدهدتا
بـهسـرعتریسـکفـردبـرایابتـالبـهآلزایمـررا
ارزیابـیکننـد.بهگفتـهخانماِماهارتپژوهشـگر
RANDOXایـناولیـنباراسـتکـهازتکنولوژی

بیوچیـپبـرایتسـتآلزایمـراسـتفادهمیشـود.
ایـن فهـم و تشـخیص بـه تسـتمیتوانـد ایـن
بیمـاریکمـککنـدوبیمـارانراقـادرسـازدتـا
بـامدنظـرقـراردادنریسـکها،درمـانویـاتغییر
زودتـرسـبکزندگـیرامـوردتوجـهقـراردهنـد.

تشخیص ریسک ابتال به آلزایمر؛ تنها در سه ساعت!
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 IPSS20 جلسات هفتم  و هشتم کمیته علمی در سیمنار

کمیتــهعلمــیســمینارIPSS20هفتمیــنوهشــتمینجلســهحضــوریخــودرادرتاریــخ١٥و
١٧امآبانمــاهبــاحضــوردبیــرســمینار،دبیــرعلمــی،مدیــرعلمــی،مســئولبخــشمقــاالت

ــیونمایندههــایدپارتمانهــایمختلــفبرگــزارکــرد. ــیوصنف ودبیراجرای
درایــنجلســهاعضــا،بــهبحــثوتبــادلنظــرپیرامــونمــدارسپاییــزهوتفصیــلکامــلامــور
ــاالت،داوری ــهمق ــتداوریخالص ــهچکلیس ــاازجمل ــاالتوداوریآنه ــهمق ــوطب مرب
ــهکمــکاســاتیدودســتیارانکلکشــور،چــاپخالصــهمقــاالت،جمــعبنــدی مقــاالتب

ــد. ــوزیو...پرداختن ــجداوریوبازآم نتای
ــن ــدوهمچنی ــامش ــاانج ــجآنه ــالمنتای ــاواع ــدیداوریه ــرزمانبن ــروریب ــت،م درنهای

ــد. ــتانهدادهش ــدارسزمس ــوصم ــهدرخص ــاتاولی توضیح

شرح کامل خبر

جلسات سیزده تا شانزدهم کمیته آموزشی

شانزدهمکمیته تا آبانماه١٣٩٥جلساتسیزدهم دوازدهم تا مهر یازدهم زمانی فاصله در
طرح راهنمای استاد حضور با که جلسات این در شد. برگزار  IPSS20 سمینار آموزشی
focus group،دبیرسمینار،دبیرصنفیسمینار،سرگروهکمیتهآموزشیوسرگروههایدیگر
کمیتههابرگزارشد،گزارشیازروندکارطرحآزمایشیfocus groupارائهشدهوپیشنهادها
وانتقادهایاعضابررسیشد.همچنینگزارشیازاقداماتانجامشدهتوسطگروهآموزشی
وارزشیابیفارغالتحصیالنارائهشدودربارهاقداماتالزمبرایحضوردانشجویانورودی٩٤
درfocus groupوآمادهسازیپرسشنامههایگروههایآموزشیوارزشیابیفارغالتحصیالن

تصمیمگیریشد.
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برگزاری اولین جلسه کمیته حقوق و قوانین 

ــر ــازیسراس ــمیناردانشــجویانداروس ــتمینس ــنبیس ــوقوقوانی ــهحق ــهکمیت ــنجلس اولی
ــاموضــوعبررســینواقــصموجــوددر کشــور،روزسهشــنبهمــورخ١٨آبانمــاهســال١٣٩٥،ب

ــاوپیشــنهاداتدانشــجویانبرگــزارشــد. ــاندغدغهه ــونســال١٣٣٤وبی قان
ــرمســائلی ــرمســازمانغــذاودارو(،دکت ــردینارونــد)ریاســتمحت درایــنجلســهآقایــاندکت
)مســئولکمیتــهتدویــنپیــشنویــسقانــونمربــوطبــهمقــرراتامــورپزشــکیودارویــیو
مــوادخوردنــیوآشــامیدنیمصــوب١٣٣٤(،دکتــرچراغعلــی)مشــاوررئیــسســازمانغــذاو
ــیســازمان ــورحقوق ــهشــکایاتوام ــرکلبازرســی،پاســخب ــراســالمیتبار)مدی دارو(ودکت

غــذاودارو(حضــورداشــتند.
بخشیازمهمتریننکاتمطرحشدهطیاینجلسهراباهممیخوانیم:

ــتههای ــتخواس ــودهومیبایس ــازانب ــهداروس ــههم ــال١٣٣٤دغدغ ــونس ــرقان ١-تغیی
ــسآنگنجانــدهشــودودرایــنراســتاتمــامتــالش داروســازانتــاحــدممکــندرپیشنوی
ــد. ــیایفــاکن ــون،نقــشاساس ــزدرتصویــبقان ــراتدانشــجویاننی ــناســتکــهنظ ــاای م
ــادارو،بایــدهماننــدســایرکشــورهای ٢-درقانــونجدیــدتمامــیمســئولیتهایمرتبــطب
ــرکتهای ــتباهاتش ــاماش ــرتم ــادیگ ــدت ــدهباش ــدهوواردکنن ــدهتولیدکنن ــیبرعه خارج

ــهنشــوند. ــتوســازمانغــذاوداروانداخت ــردندول ــهگ ــیب خصوصــیودولت
٣-قانــونجدیــدبــاعنــوان»قانــونفرآوردههــایســالمتمحــور«پیشنویــسشــدهو

ــت. ــدناس ــلش ــالتکمی ــکدرح هماین
٤-مطالعــهیقوانیــندارووتجهیــزاتپزشــکیســایرکشــورهاوبررســیمزایــاومعایــبآن
درتدویــنقانــونجدیــدوایجــادگفتمــانومطالبــهعمومــیدربــارهآنهــاازطریــقتشــکیل
کارگروههــا،دررفــعمشــکالتقانــونقبلــیوتدویــنقوانیــنبهتــروجامعتــرضروریســت.

ــه ــودهودامن ــیب ــترکلیگوی ــتهوبیش ــینداش ــهمحدودیت ــال١٣٣٤هیچگون ــونس ٥-قان
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ــرایــناســاسمیبایســتدرقانــونجدیــد اختیــاراتبرخــیارگانهــادرآنوســیعاســتوب
جزئیــاتتــاحــدودیبیــانشــودوجلــویبســیاریازتخلفــاتازایــنطریــقگرفتــهشــود.
ــیکــهباعــثافزایــشدامنــه ــهصورت ــون،اولویــتکلینگــریاســتب ٦-دربازنویســیقان
ــه ــرددک ــتفادهگ ــمندانهاس ــبوهوش ــاتمناس ــودازکلم ــعیمیش ــودوس ــاراتنش اختی
ــوندرطــولزمــانکمــکخواهــدکــردودرکنــارآن ــداریوصحــتقان ــهپای ــرب ایــنام

ــوند. ــانش ــزبی ــقنی ــورتدقی ــهص ــاتب ــاجزئی ــیمادهه ــتدربرخ میبایس
ــهنقــشوجایــگاهداروســازدرچرخــهدرمــان ــیب ــهخوب ــونجدیــدمیبایســتب ٧-درقان
توجــهشــدهواهدافــیکــهپــسازتعریــفنقــشداروســازمــوردنظــراســت،بــهخوبــیبیــان
گــرددوهمچنیــنموانــعرســیدنبــهاهــدافمربــوطبــهداروســازانبــهخوبــیبررســیشــود.
٨-درتهیــهایــنقانــونبهتــراســتازمرکــزپژوهشهــایمجلــسشــورایاســالمیکمــک

گرفــتوایــنقانــونبــهشــکلطــرحازســوینماینــدگانمجلــسمطــرحگــردد.
ــرایبررســیپیشنویــسایــنقانــونبرگــزارخواهــدشــد،ازحضــور ٩-درجلســاتیکــهب

نماینــدگاندانشــجویانداروســازیاســتقبالخواهیــمکــرد.
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از این پس می توانید نظرات خود را از طریق ایمیل سمینار به آدرس 
info@ipss.ir برای ما ارسال کنید.

بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

 محمدجعفر مهدیار؛ 
 دانشجوی ورودی ٩٢ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ناشناس؛  

اولبایــدتشــکرکنــمازتیــمواقعــاخــوبودلســوزیکــهدارنرویایــنپــروژهکارمیکنــنکــهبــهشــخصه
دلســوزیوزحمتشــونرودیــدم.بســیارامــرپســندیدهایبــودراهانداختــنخبرنامــهایغیــرچاپی.

طراحیواقعاخوبورنگبندیهایمناسبنظرروجلبمیکنه.تاپیکهایخوبیهمداره.

ــری خصوصــاکارگاهحــلمســئلهوداروســازانموفــق.البتــهدرمــوردکارگاهایکاشنویســندههاازمنابــعبهت
ــدیاز ــهدی ــهخــبی ــمک ــقه ــازانموف ــتند.داروس ــاالترومینوش ــرمق ــردیت ــدوکارب ــتفادهمیکردن اس

آینــدهمیــده.

ایکاشکمیهمبیشتررویاخبارصنفداروسازپرداختهمیشدواقعانبودشرومیشهحسکرد.

بــازهــمتشــکرمیکنــمازهمــهعزیزانــیکــهبیچشــمداشــتوقتشــونومیــذارنبــرایایــنکار.امیــدوارمکه
محــدودبــهســمینارنشــهوایــنایــدهادامهدارباشــه.

ــیازموفقیتهاشــوندرمجــالتمختلــف ــرادیروانعــکاسبدیــدکــهخیل ــدصحبتهــایاف ســعیکنی
صحبتــینشــده.

ــد.متاســفانه ــهکنی ــيتکی ــتاســتفادهازاطالعاتشــونخیل ــيواهمی ترجیحــاروينقــشداروســازهايبالین
خیلــيجاهــاکمبودشــونیــادرنظــرگرفتــهنشدنشــون،باعــثنتایــجناگــوارمیشــهضمــناینکــهميدونیــم

ــويبیمارستانهاســت. ــهداروســازهات ــیاريازفرصتهــايشــغليازدســترفت بس

ــدو ــرایپیشــرفتدرفرموالســیوندرصنعــتصحبــتکنی ــي،معنــويو...(ب ــودامکانــات)مال دربــارهکمب
ــيداشــتهباشــید. ــارهعــدمجــديگرفتــنمشــاورههايداروســازهاازطــرفییمــارانهــمفعالیت درب
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 ناشناس ؛ 

 رضا برادران افتخاری؛
 دانشجوی ورودی ٩٢ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چقدرواکسنهاییبهاینشکلجالبوهیجانانگیزهستن

صفحهآرایــیمجلــهخیلــیخــوببــود؛مخصوصــاجلــد!ولــیبــهنظــرمطراحــیهمــهصفحــاتدرکنــار
هــمجالــبنبــودبــااینکــهصفحههــابــهتنهایــیقشــنگبــودنچــونمجلههــایمربــوطبــههمایشهــایــا

ســمینارمعمــوالیــهتــمثابــتدارنکــهتــوهمــهصفحههــاتکــرارشمیکنــن.

بینبسماهللوجلدتضادخیلیزیادیوجودداشت.

فهرســتخیلــیکامــلنبــودکــهریزمطالــبروهــمپوشــشبــدهوصفحــهفهرســتخیلــیفضــایخالــی
داشــت.

ــاید ــاپبشــهش ــرارباشــهچ ــرق ــود.اگ ــادب ــیزی ــنخیل ــرافمت ــیاط ــافضــایخال ــوبعضــیصفحهه ت
ــیخــوبنباشــه! خیل

ولیدرمجموعمجلهخوببودومطالبهممتنوعوجالببودن.
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