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مصاحبه با دکتر اصغری؛ رئیس سازمان غذا و دارو یادداشت دبیر سمینارسر مقاله 

 23 یکشنبه  روز  داروسازی،  دانشجویان  سمینار  دبیر  نیک پور،  دکتر  توسط  دبیرخانه  اعضای  و  حاضرین  معرفی  با  جلسه 
اردیبهشت 97 آغاز گردید:

»بسیار ممنونیم از اینکه وقت خودتان را در اختیار سمینار دانشجویان داروسازی قراردادید تا دغدغه های صنفی مان را با شما 
در میان بگذاریم.

جناب آقای دکتر اصغری، سازمان غذا و داروی کشور به عنوان متولی امر داروسازی کشور و سمینار دانشجویان داروسازی 
ایران، به عنوان بدنه دانشجویی و آینده سازان عرصه دارویی کشور از ابتدا همواره در کنار همدیگر قرار گرفته اند تا به کمک  
هم بتوانند جامعه دارویی کشور را در مسیر درست هدایت کنند. در همین ابتدا از شما تقاضا دارم تا جلسه ای با نمایندگان 
دانشکده های داروسازی سراسر کشور داشته باشیم تا بتوانیم دغدغه ها و نگرانی هایمان را با شما درمیان بگذاریم و امیدواریم که 
حمایت های سازمان غذا و دارو از بدنه دانشجویی همچون گذشته ادامه پیدا کند تا فضای یاس و ناامیدی در جامعه داروسازی 

کشور حاکم نشود.
درحال حاضر باوجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حِق  خدماِت  دارویی و ایجاد فضای ناامیدی، سمینار دانشجویان 

داروسازی همواره بدنه دانشجویی را به آینده امیدوار نگاه داشته تا بتوانند با ارائه خدمات دارویی بهتر، آینده شغلی بهتری را 
برای خود ترسیم کنند.

آقای دکتر اصغری ما به عنوان دانشجویان داروسازی کشور چند اولویت صنفی را جزو مهم ترین دغدغه های جامعه ی امروز 
داروسازی کشور می بینیم که به بررسی مهم ترین های آن می پردازم:

با بحث روز جامعه ی داروسازی که همان حذف حق فنی یا به اصطالح حذف حق خدمات دارویی است، شروع می کنیم. 
سمینار دانشجویان داروسازی به همراهی تمامی نهادهای دانشجویی دانشکده های داروسازی کشور شامل انجمن های 

اسالمی، انجمن های علمی، شوراهای صنفی و کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده های داروسازی سراسر کشور در 
بیانیه ای اعالم داشت که حق فنی، بدیهی ترین و کوچک ترین حقی است که جامعه داروسازی می تواند در ازای تمامی 

خدمات سالمتی که شبانه روز به بیماران ارائه می شود، دریافت کند و ما به عنوان دانشجویان داروسازی کشور در برابر رأی 
ناعادالنه ی دیوان عدالت اداری خواهیم ایستاد.

اولویت بعدی ما دانشجویان، رفع کامل انحصار در تأسیس داروخانه، چه به صورت فاصله و چه به صورت جمعیتی می باشد. 
دبیرخانه ی سمینار با همراهی جمع کثیری از دانشجویان، انحصار را علت اصلی کاهش کیفیت خدمات دارویی و به تبع آن 

سالم...
سالمی از جنس اکسیری ناب در جوهره ی همه ی 

دواسازان عالم..
سالمی از جنس عشق به کیمیاگری..

 سالمی از جنس کاشتن بذر امید در دلی ناامید..

پروردگار رحمان را شاکریم که این موهبت را بر ما 
ارزانی داشت تا با مجموعه ی نشریه ی ژنریک، نشریه 

بیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور در 
خدمت شما عزیزان باشیم. مطالب پیش رو ماحصل 
تالش و همکاری صمیمانه ی جمعی از دانشجویان 

داروسازی کشور می باشد. امیدواریم با همراهی شما 
عزیزان تا روز برگزاری سمینار با انتشار این گاهنامه 
صنفی- علمی- ادبی- فرهنگی بتوانیم به نوبه خود 
گامی هرچند کوچک در راستای ارتقاء و شکوفایی 

هرچه بیشتر داروسازی و دانشجویان داروسازی سراسر 
کشور برداریم. 

فرصت را مغتنم شمرده و صمیمانه از تمام دانشجویان 
داروسازی کشور، برای همکاری در نشریه خودشان 

دعوت به عمل می آوریم. بیایید این گام های کوچک 
را ناچیز نبینیم و بدانیم جز با همراهی و پشتیبانی 

یکدیگر باری از کوله بار دغدغه هایمان کاسته نخواهد 
شد..

به قول حافظ جان که می فرماید:

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت     
       آری به اتفاق جهان می توان گرفت...

سمیه کرمی، سردبیر

به نام خداوند لوح و قلم       حقیقت نگار وجود و عدم
خدایی که داننده رازهاست   نخستین سرآغاِز آغازهاست

و  قدیمی ترین  از  ایران  داروسازی  دانشجویان  سمینار 
معتبرترین سمینارهای کشور است که برای نخستین بار در 
سال 1372 توسط انجمن اسالمی دانشکده داروسازی تبریز 
این سمینار هرساله به  تا کنون  از آن زمان  پایه گذاری شد. 
میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی کشور برگزار می گردد 
امور  جانبه  همه  بررسی  به  صنفی،  و  علمی  رویکردی  با  و 
تحصیلی و نیز آینده شغلی داروسازان جوان می پردازد. آنچه 
متمایز  سایر سمینارها  از  ویژه  به شکلی  را  این سمینار  که 
گونه ای  به  است  آن  محور  دانشجو  کاماًل  ماهیت  می سازد، 
دست  به  بزرگ  رویداد  این  برپایی  به  مربوط  امور  تمام  که 
دانشجویان رقم می خورد. رویه ای که همزمان با اعتالی سطح 
آموزش و پژوهش، با ایجاد حس همدلی و همکاری در میان 
افراد  پرورش  به  منجر  کشور،  سراسر  داروسازی  دانشجویان 
حوزه های  مهم ترین  از  یکی  در  مسئولیت پذیر  و  کارآزموده 
نمودن  یکپارچه تر  هرچه  جهت  در  و  شده  کشور  سالمت 

جامعه داروسازی گام برمیدارد.
جای بسی افتخار است که مشعل این راه دشوار که همواره 
قابل ستایش دانشجویان داروسازی کشور  انگیزه  و  با تالش 
تاریخ  در  دوره  بیست ودومین  برای  داشته شده،  نگاه  روشن 
ودیعه  به  زنجان  داروسازی  دانشکده  به  سمینار  برگزاری 
گذارده شده است. دبیرخانه بیست ودومین سمینار دانشجویان 
انجام  ایران در نظر دارد به منظور هرچه بهتر به  داروسازی 
و  کارگروه ها  با تشکیل  دارد،  بر دوش  رسانیدن وظایفی که 
کمیته های تخصصی متعدد، برپایی کارگاه ها و مدارس علمی 
سیاست گذاران  و  مسئولین  با  جلسات  برگزاری  صنفی،  و 
حوزه داروسازی کشور و نیز انتشار مجله "ژنریک"، در جهت 
صنفی  و  علمی  اهداف  به  نیل  نیز  و  آگاهی  سطح  ارتقای 
برداشته  قدمی هرچند کوچک  داروسازی کشور  دانشجویان 
و انعکاس دهنده خواسته ها و انتظارات آینده سازان داروسازی 

کشور باشد.  
مجله ژنریک با نشر مقاالت علمی دانشجویان و چاپ اخبار و 
گزارش های مربوط به مصاحبه های صورت گرفته با مسئولین، 
در طول  و دستاوردهای سمینار  اقدامات  از  تمام نمایی  آینه 
یک سال پیش رو خواهد بود. از تمام دانشجویان گرامی دعوت 
بخش های  نگارش  و  مطالب  تهیه  در  مشارکت  با  می نمایم 
مختلف مجله و نیز با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، ما را در 

هرچه باالتر بردن کیفیت مجله یاری نمایند. 
شما  همه  همکاری  با  و  خداوند  پناه  در  که  است  امید 
سالم  را  امانت  بار  بتوانیم  داروسازی کشور  عزیز  دانشجویان 

به مقصد برسانیم.

دکتر مهرنوش نیک پور، دبیر بیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران
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تنّزل جایگاه داروساز در جامعه ی سالمت می بیند. همانطورکه بدون وجود موانع قانونی، پزشکان می توانند در کنار 
یکدیگر به رقابت در ارائه ی خدمات بهتر درمانی بپردازند، داروخانه ها نیز خواهند توانست در ارائه ی خدمات دارویی 
بهتر با یکدیگر رقابت کنند. این انحصار تنها در حمایت از قشر داروخانه دار بوده و با وضعیت فعلی، آینده ی چندان 

مطلوبی برای داروسازان جوان پیش بینی نمی شود.
دغدغه ی دیگر ما وجود قانون وراثت در داروخانه ها می باشد. ارث رسیدن داروخانه از یک داروساز به یک غیر داروساز 

یک نگاه غیر کارشناسانه به داروخانه می باشد که آن را همچون ملک تجاری قلمداد می کند، درصورتی که داروخانه 
محل ارائه ی خدمات دارویی به بیماران می باشد.

و در آخر، جلوگیری از تأسیس و اداره ی داروخانه ها توسط غیر داروساز، محوریت چهارم دغدغه های صنفی ما 
دانشجویان می باشد.«

دکتر اصغری: »کلید اصلی در حل معضل حق فنی، قانون مند شدن حق خدمات دارویی می باشد. بدین معنی که این 
بحث در کمیسیون بهداشت مجلس و سپس در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود. با ورود این طرح به صحن 

علنی مجلس دانشجویان می توانند با اصالح دیدگاه نمایندگان، تأثیرگذاری خود را در رأی و نظر نمایندگان اعمال 
نمایند.

بااین حال، گره اصلی در حل این معضل عدم وجود دیدگاه مثبت نزد نمایندگان و آحاد مردم در مواجهه با داروسازان 
می باشد که خود ناشی از رفتار غیر حرفه اِی بعضی داروسازان در برابر بیماران است. عدم ایجاد ارتباط مؤثر با 

بیمار متأسفانه باعث شده حل مشکالت داروسازی سخت تر شود زیرا جامعه نقش و جایگاه داروسازان را به خوبی 
نمی شناسد.

وظیفه ای که ما داروسازان و به ویژه داروسازان جوان برعهده داریم، تبیین و اثبات هر چه بیشتر نقش و جایگاه 
داروساز در جامعه است تا دیدگاه آحاد مردم به داروسازان و نقش آن ها در عرصه ی سالمت بهبود پیدا کند.«

دبیرخانه سمینار: »از مهم ترین دالیل تأکید ما دانشجویان بر رفع انحصار و حمایت از موضع صریح و شفاف شما در 
این رابطه، افزایش رقابت میان داروخانه ها در ارائه ی خدمات دارویی بهتر می باشد. برای مثال داروخانه ای که صرفاً به 
خاطر قدمت بیشتر و یا موقعیت مکانی بهتر بدون ارائه ی کوچک ترین خدمات دارویی، حاشیه سود باالیی دارد کاماًل 
در تضاد منافع جامعه داروسازی حرکت می نماید، درحالی که حضور داروسازان جوان و مشتاق و ایجاد فضای رقابتی 

در حضور سیستم های نظارتی موجب ارتقا کیفیت خدمات دارویی خواهد شد.
دبیرخانه سمینار بیست ودوم، رایزنی با نمایندگان مردم و رفع خألهای قانونی را جزء اولویت خودش قرار داده و 

امیدوار است که با هم فکری میان دانشجویان و سازمان غذا و دارو با قدرت بیشتری در این راستا قدم بردارد.«
دکتر اصغری: »با تالش های دکتر دیناروند و تیم ایشان و اصالح آیین نامه ی تأسیس، مشکل وراثت داروخانه ها نیز 

حل شد، به صورتی که بعد از فوت مؤسس، خانواده ایشان تا 2 سال فرصت خواهند داشت که مجوز تأسیس داروخانه 
را به داروسازی دیگر بفروشند. بعد از گذشت این مدت و عدم فروش، این مجوز باطل خواهد شد. بدین ترتیب هم 

مشکل اداره داروخانه توسط غیر داروساز بعد از فوت مؤسس حل شده و هم چنین خانواده فرد مؤسس از فروش مجوز 
داروخانه منتفع خواهند شد.

مشکل اساسی دیگری که گریبان گیر جامعه داروسازی کشور شده است وجود داروخانه هایی است که توسط غیر 
داروساز اداره می شوند. در همین شهر تهران بخش قابل توجهی از داروخانه ها توسط اشخاص غیر داروساز یا 

به اصطالح پراتیک اداره می شوند. این داروخانه ها خود مسبب بخش بزرگی از دیگر مشکالت جامعه داروسازی 
هستند. به گونه ای که پراتیک تنها به دنبال منفعت شخصی خود بوده و بدون ارائه خدمات دارویی به جایگاه 

داروسازان نیز لطمه می زند.«
دبیرخانه سمینار: »از دیگر مزیت هایی که رفع انحصار خواهد داشت شکست قیمت بسیار باال و درعین حال کاذب 

پروانه ی تأسیس داروخانه می باشد. با رفع انحصار قیمت پروانه ها شکسته شده و داروسازان جوان می توانند خود 
به تنهایی و با بهره بردن از تسهیالت بدون استفاده از سرمایه ی پراتیک، داروخانه خود را تأسیس نموده و به ارائه 

خدمات دارویی بهتر بپردازند.
جناب آقای دکتر اصغری، یکی دیگر از اساسی ترین مشکالت جامعه داروسازی باال بودن ظرفیت پذیرش و 

دانشکده های جدیدالتأسیس در این رشته می باشد که بدون هیچ گونه کارشناسی، روزبه روز بر تعداد آن ها افزوده 

می شود. تقاضایی که از شما داریم این هست که همچون سال های گذشته این حمایت از طرف سازمان 
صورت بگیرد تا ظرفیت ها افزایش پیدا نکنند.«

دکتر اصغری: »بله صحبت ها و رایزنی هایی با دکتر شریف زاده، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی، 
انجام گرفته که روند سال گذشته مبنی بر عدم افزایش ظرفیت پذیرش حفظ شود.

در بحث رفع انحصار هم در آیین نامه جدید تأسیس داروخانه ها محدودیت های فاصله ای و جمعیتی تعدیل شده و انشاءاهلل 
قدم به قدم این محدودیت ها برداشته خواهد شد.

دانشجویان هم می توانند با ایجاد فضای مثبت و حمایت از اهداف مشترکشان با سازمان غذا و دارو ما را در رسیدن به این 
مقصود یاری کنند.«

دبیرخانه سمینار: »سال گذشته دبیرخانه و رابطین سمینار با همراهی دانشجویان نامه ای با 2300 امضا خطاب به وزیر 
محترم بهداشت جمع آوری کردند و در آن به مسائل مهمی همچون رفع انحصار آینده شغلی در بیمارستان و صنعت اشاره 
نمودند. امسال هم بیانیه مشابهی تهیه خواهد شد با این تفاوت که بیانیه امسال کاماًل حقوقی بوده تا بتواند از طریق قانون 

و ارائه ی راه حل های قانونی مشکالت جامعه داروسازی را مرتفع سازد.
بسیار ممنونیم از اینکه وقتتان را در اختیار دانشجویان داروسازی قراردادید و امیدواریم که با همراهی همدیگر جامعه 

داروسازی را در مسیر پیشرفت قرار بدهیم.«
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گزارشی کوتاه از جلسه ی اول رابطین و دبیرخانه 
گزارشی از کارگاه نقد و داوری مقاالت علمیبیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران

جلسه  مذکور با صحبت های سرکار خانم دکتر نیکپور، دبیر بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران در تاریخ 
20 اردیبهشت 97، به میزبانی دانشکده داروسازی مشهد آغاز شد و با معرفی اعضای دبیرخانه و رابطین دانشکده ها، 

رسمیت یافت.
 پس از آن جناب آقای کوشکی دبیر بیست ویکمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران گزارشی از عملکرد دبیرخانه  

اهواز ارائه دادند. ایشان در صحبت های خود به بیان چالش ها و فرصت های موجود برای دبیرخانه زنجان پرداختند.
در ادامه جناب آقای دکتر بدیعی، ریاست محترم دانشکده داروسازی مشهد، که میزبانی جلسه اول رابطین را برعهده 

گرفتند به ایراد سخنرانی پیرامون ارتقاء جایگاه داروساز و نقش دانشجویان در ارتباط با این مسئله پرداختند.
همچنین در این جلسه، دبیرخانه سمینار و رابطین دانشکده ها اولویت های صنفی جامعه امروز داروسازی را درقالب: 
توجه به نقش داروساز در بیمارستان و صنعت، کاهش ظرفیت پذیرش در دانشکده های داروسازی، اعتراض و مخالفت 
نسبت به حذف حق فنی، رفع انحصار در تأسیس داروخانه ها، حذف قانون به ارث رسیدن داروخانه، اصالح قوانین در 
از حضور رؤسای غیر داروساز در دانشکده های داروسازی، اصالح کوریکولوم  تأسیس داروخانه، مخالفت و جلوگیری 

آموزشی، مطرح نمودند.
با بیان این اولویت ها، تصمیم بر این شد که بیانیه جامعی تنظیم گردد که بتواند با ارائه ی راهکارهای قانونی، نحوه 

برون رفت از این شرایط را بیان کند.
در ادامه با موافقت رابطین، تأسیس کمیته آگاهی بخشی و کمیته آموزش کشور در زیرمجموعه کمیته صنفی تصویب 
شد تا با مشارکت رابطین، به میزان آگاهی دانشجویان داروسازی کشور نسبت به مسائل صنفی و آموزشی افزوده گردد.

با شروع روز دوِم جلسه رابطین و دبیرخانه سمینار، بحث پیرامون راهکارهای حل مشکالت جامعه داروسازی ادامه یافت. 
پس از جمع بندی ها و تعیین تاریخ جلسه دبیرخانه و رابطین سمینار با دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، 

جلسه با بررسی انتظارات رابطین و دبیرخانه از یکدیگر خاتمه یافت.

با بررسی های صورت گرفته و با توجه به این نکته که داوری مقاالت یکی از مهمترین ارکان هر سمیناری می باشد، 
دبیرخانه سمینار دانشجویان داروسازی تصمیم گرفت که با برگزاری کارگاه نقد و داوری مقاالت علمی، کیفیت داوری 
مقاالت را در سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور افزایش دهد. بدین  منظور و برای استفاده ی همگانی از این 
کارگاه، امکان شرکت در کارگاه را به صورت مجازی نیز فراهم ساخت تا عالقمندان از سراسر کشور بتوانند از مطالب 

ارائه شده درکارگاه بهره مند گردند.
پس از تبلیغات صورت گرفته در فضای مجازی، ثبت نام به دو طریق حضوری و غیرحضوری از طریق سایت سمینار 

صورت پذیرفت.
این کارگاه با حضور 13 نفر ثبت نام کننده حضوری و 6 نفر ثبت نام کننده غیرحضوری، در تاریخ 24 تیرماه با تدریس 
سرکار خانم دکتر سیده زهرا بطحایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 9 صبح در محل همایش های 
بین المللی روزبه زنجان آغاز گردید و با بیان مطالب کلی و جزئی در رابطه با نقد و داوری مقاالت علمی تا ساعت 17 

همان روز خاتمه یافت.

9محمدحسین رخش، 92، زنجانمحمدحسین رخش، 92، زنجان

8



در دنیای امروز کمتر کسی با کاربردهای گسترده حنا آشنایی ندارد. کاربردهایی 
ازقبیل: رنگ آمیزی مو، جذب اشعه ی UV و استفاده در ضدآفتاب ها، استفاده 
در ضدباکتري ها، ضدقارچ ها و داروهاي ضدسرطان . مطالعات اخیر، کاربرد حنا 
جهت شناسایی اثرانگشت در پزشکی قانونی را ثابت کرده است.الوسون موجود 
در حنا با مینواسیدهای باقی مانده از اثرانگشت بر روی سطوح واکنش می دهد و 
بدین ترتیب در طول موج باالتری نسبت به حالت پایه، فلورسانس ایجاد می کند. 
بنابراین، مشتقات و آنالوگ های الوسون می توانند به عنوان معرف انتخابی برای 

شناسایی اثرانگشت در آینده مورداستفاده قرار گیرند.

الهه قصری ،9۴، اهواز منبع:
   Jelly, R.; Lewis, S. W.;Lennard, C.; Lim, K. F.; Almog, J. Lawsone: a novel reagent for the detection of latent

.  fingermarks on paper surfaces. Chem.Commun. 2008
 https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm609291.htm :علیرضا معبودی ،96، زنجان منبع

عنبیه ی مصنوعی

کاربرد حنا در پزشکی قانونی

بدن روی تراشه! یک لیوان پر خبر
 از آنجایی که مطالعات بالینی بسیار زمان بر هستند و از طرفی با مطالعات حیوانی زندگی تعداد بی شماری از حیوانات نابود 

می شود،  نیاز گسترده ای به راه کار های دیگر برای شبیه سازی بیماری های انسانی وجود دارد.
به تازگی محققان موفق شده اند چیپ هایی را تولیدکنند که می توانند عملکرد ارگان های زنده ی بدن انسان را ازجمله ریه، روده، 
کلیه، پوست، مغز استخوان و... شبیه سازی کنند. این دستگاه های میکرو »ارگان روی تراشه« نام دارند. این تراشه ها محیط 
ایده آلی را برای مطالعات مولکولی و مطالعات در مقیاس سلولی ایجاد می کنند و برای ارزیابی داروها مناسب می باشند. از دیگر 

مزایای این تراشه ها می توان به قابلیت مطالعات ایمونوتراپی بر روی آن ها اشاره نمود.
در همین راستا تیم ام آی تی موفق به ساخت 
به راحتی  و  باز  سیستمی  که  شد  تراشه ای 
سیستم  این  در  می باشد.  دست کاری  قابل 
چندین پمپ بر روی یک بُرد وجود دارد که 
جریان مایعی را بین ارگان ها کنترل می کنند. 
این مایع نقش خون را ایفا می کند و دارای 
سلول های ایمنی و پروتئین های الزم است. 
دانشمندان امیدوارند که در آینده ی نزدیک 
بتوانند به طور عمده از این تراشه ها به عنوان 
و  سلولی  کشت  محیط های  جایگزین های 

مدل های حیوانی استفاده کنند.

https://wyss.harvard.edu/technology/human-organs-on-chips                                                                                     :مائده آبرون،95، زنجان منبع
http://news.mit.edu/2018/body-chip-could-improve-drug-evaluation-0314                                                                                                 

 He S, et al. Maximizing Specific Loss Power for Magnetic Hyperthermia by المیرا محمدی،دانشجوی phd بیوتکنولوژی دارویی،اصفهان منبع:  
   Hard–Soft Mixed Ferrites. Small. 2018 - - https://newatlas.com

امحای سلول های سرطانی به وسیله گرما افزایی با  نانوذرات مغناطیسی
از  جدیدی  نوع  تولید  به  موفق   Buffalo دانشگاه  محققان 
نانوذرات شده اند که با نفوذ به سلول های سرطانی و داغ کردن 
تمام  از  روش  این  می شود.  سلول ها  این  نابودی  باعث  آن ها 

روش های موجود، کارآمدتر ذکر شده است.
سال های  در  سرطان  با  مقابله  برای  نانوذرات  از  استفاده 
از  استفاده  به عنوان مثال،  بوده است؛  محققان  موردتوجه  اخیر 
پالس های لیزر برای گرم کردن نانوذرات طال و بررسی اثر آن 

بر سلول های سرطانی.
این  کارآمدی  افزایش  برای   Buffalo دانشگاه  محققان  اما 
روش، از روشی به نام گرما افزایی نانوذرات مغناطیسی استفاده 
حاوی  محیط  در  مغناطیسی  میدان  روش  این  در  کرده اند. 
سلول های سرطانی تغییر می کند، سپس نانوذرات مغناطیسی 
به آن ناحیه فرستاده می شوند. میدان مغناطیسی روی نانوذرات 
مغناطیسی اثر می کند و باعث می شود ذرات 100 ها هزار بار 
سلول های  فرآیند  این  باشند.  داشته  نوسانی  ثانیه حرکت  در 

سرطانی را به شدت داغ می کند و باعث نابودی آنان می شود.
نانوذرات تولیدشده توسط محققان دانشگاه Buffalo نسبت 
خود  از  و  دارند  کمی  بسیار  مقاومت  مغناطیسی  میدان  به 

خون،  جریان  براثر  انسان،  بدن  در  می دهند.  نشان  واکنش 
می شود  منتقل  و  می کند  تغییر  مداوم  به طور  گرمایی  انرژی 
و به همین دلیل افزایش دما و رساندن دما به حد موردنیاز، 
به منظور نابودی سلول های سرطانی فرآیند دشواری است؛ ولی 
با استفاده از این شیوه می توان از انرژی گرمایی برای نابودی 
است  این  روش  این  مزیت  کرد.  استفاده  سرطانی  سلول های 
که حتی با اعمال ضعیف ترین میدان مغناطیسی نیز می توان 
گرمای الزم نانوذرات برای نابودی سلول های سرطانی را تأمین 

کرد.
فریت  کبالت  منگنز  نانوذره،  نوع  دو  از  روش  این  در 
استفاده شده   )ZnFe2O4( فریت  روی  و   )MnCoFeO4(

است که روی فریت به مراتب کارآمدتر بوده است.
امکان نابودی سلول های سرطانی در بافت های عمیق نیز یکی 
دیگر از مزیت های این روش است. محققان امیدوارند با استفاده 
بافت های  سرطان  درمان  به  قادر  غیر تهاجمی،  روش  این  از 

استخوانی باشند. این مطالعه نیازمند بررسی بیش تر است. 
نتایج این مطالعه در 21 ژوئن در نشریه Small منتشرشده 

است.

عنبیه ی مصنوعی وسیله ای است که با جراحی درون چشم بیمار کاشته می شود و عملکرد عنبیه ی طبیعی 
را تقلید می کند. این وسیله برای افرادیست که کاماًل عنبیه ی خود را ازدست داده اند یا به وسیله ی بیماری 
aniridia  یا سایر آسیب های چشمی، عنبیه ی آن ها آسیب دیده است. عنبیه ی مصنوعی از جنس سیلیکون 
پزشکی نازک و قابل انعطاف ساخته شده است و برای هر بیمار رنگ و اندازه ی قابل تغییر دارد. جراح با ایجاد 

قرار  بیمار  چشم  درون  را  عنبیه  برش  یک 
می دهد و این عنبیه در جای خود به علت 
یا توسط رشته هایی  آناتومیکی چشم  شکل 
در  می شود.  داشته  نگه  نیاز(  صورت  )در 
یک مطالعه ی 389 نفری، %70بیمارانی که 
کاهش  بودند  کرده   دریافت  را  درمان  این 
و % 94  نموده  را گزارش  نور  به  حساسیت 

آن ها نیز از بهبود زیبایی خود راضی بودند.
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WiFi Drug Delivery
در روزهای آغازین سال 2012، دنیای 

Controlled Released با تولید ابزاری 
 PTH برای دارورسانی به صورت بی سیم برای
)پاراتورمون(، تحولی شگرف یافت. عالوه بر 
آن، چشم انداز داروهایی چون ضدبارداری، 
دیابت و به طورکلی هر دارویی که نیاز به 

تکرار دوز دارد، از طریق سیستمی پیش بینی 
 ،WiFi می شود که داخل یک میکروچیپ

جاگذاری شده است.
این ابزار باعث کنترل راحت تر دارورسانی، 

صرفه جویی در زمان، حذف آسیب های ناشی 
از تزریق مکرر و درنتیجه افزایش کمپلیانس 

بیمار برای دارورسانی می شود. ایمپلنت حاوی 
میکروچیپ، یک ابزار مهروموم شده است که به آسانی توسط پزشک در بدن جایگذاری و همین طور حذف می شود.

این سیستم قابلیت ذخیره سازی صدها دوز دارویی را دارد که می تواند طی ماه ها یا حتی سال ها، به صورت متوالی و 
کنترل شده دارو را آزاد کند.

کاربردهای دستگاه:
1. جایگزین درمانی برای بیماری هایی که نیاز به تکرار دوز یا تزریق مکرر در درازمدت دارند مثل دیابت، دردهای 

مزمن، استئوپورز و...
2. دارورسانی برای بیماری های مزمن در بیمارانی که پذیرش خوبی ندارند مثل سالمندان، کودکان و...

3. بهبود اثربخشی دارو در هر دو نوع بیماری حاد و مزمن که رعایت ساعات و دوز مصرفی روزانه توسط بیمار حیاتی 
است.

4. کشورهای درحال توسعه که در آن بیماران به مراقبت های بهداشتی منظم دسترسی ندارند یا استریل نگه داشتن 
شرایط سخت است.

●کنترل آزادسازی ایمپلنت می تواند از سه روش انجام گیرد:
WiFi 1.  کنترل به وسیله ی امواج

2.  برنامه ای از پیش تعیین شده که توسط کاربر پایه ریزی می شود.
3.  ایمپلنت ساخته شده از سنسورهایی که آزادسازی دارو را با توجه به تغییرات فیزیولوژیک یا متابولیک در بدن انجام 

می دهند.

●مکانیسم دستگاه در حالت اول به صورت زیر می باشد:
میکروچیپ که داخل ایمپلنت جاسازی شده است با یک سیگنال وایرلس فعال می شود که می تواند از طریق 

اپلیکیشنی در یک تلفن همراه هوشمند یا ریموت مخصوص که همراه خود دستگاه در بسته بندی ارائه شده است، 
باشد.

این سیگنال همچون ماشه ای باعث آزادسازی دوز مشخصی از دارو در یک برنامه دارورسانی ازپیش تعیین شده می شود.
●اولین مطالعات بر روی خانم هایی با بیماری استئوپورز انجام شد. در حالت عادی این بیماران باید به صورت روزانه 

داروی تری پاراتاید را به صورت زیر جلدی تزریق کنند تا باعث افزایش ضخامت استخوان شود.
در این مطالعه، میکروچیپ حاوی داروی تری پاراتاید طراحی شد تا به صورت کنترل شده و از طریق امواج WiFi داروی 

خود را آزاد نماید.

آالء درج، 92، زنجان منابع:
www.Gearburn.com
www.CNET.com
www.MicrochipsBiotech.com
www.ControlledRleaseSociety.org

گزارش منتشرشده در ژورنال Peer-Review، بیان کرد که بیماران با سیستم دارورسانی از طریق   دارو رسانی با امواج وای فای
میکروچیپ، پاسخی کاماًل یکسان با بیمارانی که دارو را به صورت تزریق روزانه دریافت می کردند، نشان دادند. 

همچنین مطالعات نشان داد که درصورت استفاده از این میکروچیپ، سطح ثابت تری از غلظت دارو در بین 
دوزهای متوالی نسبت به تزریق روزانه دیده می شود.

درنهایت، همراه کردن تکنولوژی وایرلس با ابزارهای Drug Delivery، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش 
کمپلیانس دوز و درنتیجه درمان بیمار دارد.

درمان ایدز از گذشته تا امروز
همه ی ما در مورد ایدز و راه های پیشگیری آن مطالب بسیاری 
آن  درمان  روند  مورد  در  متأسفانه  ولی  خوانده ایم  یا  شنیده 
یا حتی خیلی ها تصور می کنند بحث  نداریم  زیادی  اطالعات 
بحث  شماره  این  در  آنچه  ندارد.  وجود  ایدز  مورد  در  درمان 
خواهیم کرد، مروری خالصه وار بر پیشرفت های علم داروسازی 
و پزشکی در درمان این بیماری می باشد که در سرتاسر جهان 
حدود 37 میلیون نفر را آلوده کرده و عمده مبتالیان آن در 

آفریقا می باشد.
دارویی  آوردن  به دست  در  موفقیت  به سوی  گام  اولین  شاید 
برای درمان قطعی ایدز در دهه 1990 میالدی صورت گرفت 
و  زیدوودین  از  )ترکیبی  بود  کامبیویر  داروی  آن  حاصل  و 
از  استفاده  محققان  مدنظر  استراتژی  مدت ها  تا  المیوودین(. 
داروی  بعد  سال  سه  بود.  رتروویروسی  ضد  داروهای  ترکیب 
داروی   3 ترکیب  هم  آن  که  گرفت  مجوز   FDA از  تریزیویر 
آباکاویر، زیدوودین و المیوودین بود. همچنین تا سال 2012 
داروهای کالترا، امتریسیتابین، آترپیال و کمپلرا معرفی شدند؛ 
شد،  معرفی  رسمی  به طور  که  دارویی  آخرین  درنهایت  و 
استریبلید بود )سال 2012( که ترکیبی از داروهای نسل های 
 Gilead"از شرکت داروسازی مشهور قدیمی تر و دستاوردی 
Sciences" بود. البته این کارخانه قبل از این هم 3 داروی 

دیگر معرفی کرده بود.
در   HIV ویروس  مقاومت  ایدزی،  ضد  داروهای  آشیل  پاشنه 

این  وجود  تشخیص  از  پس  است.  ساخته شده  داروهای  برابر 
 )CD4 بیماری در بدن شخص )اغلب با آزمایش پاتوبیولوژیکی
اولین سری داروهای تجویزشده، داروهای آنتی بیوتیکی است و 
بعد از آنها داروهای ضدویروسی مهارکننده پروتئازها قرار دارند. 
تجویز  خاصی  افراد  برای  نیز  مذکور  داروهای  از  بعضی  البته 
می شوند، مثل زیدوودین که برای زنان باردار تجویز می شود تا 

از انتقال عفونت به جنین خودداری کند.
 CD4 در بدن انسان گلبول های سفیدی به نام HIV ویروس
را از بین می برد که نوعی سلول T-helper است. جدیدترین 
استراتژی ساخت داروی ضد ایدز نیز تقویت این سلول هاست.

درمان  برای  دارویی  یک قدمی  در  محققین  حاضر  درحال 
برای  واکسیناسیونی  تاکنون  ولی  هستند  ایدز  همیشگی 
دارویی  ساختن  برای  مسابقه  است.  نبوده  ایدز  پیشگیری 
ازجمله  بین شرکت های عظیم داروسازی  بهتر، رقابتی شدید 
 Merck و   Glaxo Smith Kline و   Gilead Sciences
 Gilead، ایجاد کرده است. جدیدترین داروی شرکت & Co
شرکت  آزمایش شده  داروی  جدیدترین  و   Bictegravir
یک  هم اکنون  است.   Glaxo Smith، Dolutegravir
علیه  واکسنی  ساخت  به  موفق  حدی  تا  تحقیقاتی  موسسه 
ویروس HIV در میمون های رزوس )SIV( شده که طبق همان 

استراتژِی جدیِد گفته شده است.
اما در انتهای این بحث به این بپردازیم که مبتالیان در عصر 
المیوودین  داروی  می کنند؟  استفاده  دارویی  چه  از  حاضر 
 Combivir و   Kivexa تجاری  نام های  با   )Lamivudine(
و Epivir و Trizivir، مطرح ترین داروی ضد رتروویروسی این 
تا حدی  ایدز نیست ولی  روزهاست که هرچند درمان قطعی 
قابل قبول، روند عفونت زایی این ویروس را در بدن ُکند می کند. 
معکوس  کریپتاز  ترانس  مهارکردن  هم  آن  عملکرد  مکانیسم 

نوکلئوزیدی )NRTIs( می باشد.
جدیدترین اخبار در نوامبر 2017 در آستانه ی روز جهانی ایدز 
 Juluca منتشرشد که خبر از ساخت دارویی به نام FDA از

می داد.
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بررسی میزان اثرات و کارایی کرم های ضد چروک و ضد پیری
طی چند دهه ی اخیر با افزایش سطح بهداشت و افزایش طول عمر افراد، بیماری های مرتبط با افزایش سن در علم 
دنیا جایگاهی خاص پیدا کردند. این دغدغه در کنار خواست درونی هر انسانی برای جوانی و شادابی توانست به عنوان 

عامل محرکی برای تولید محصوالت ضد پیری باشد. پوست 
روابط  برقراری  در  مهم  عوامل  از  یکی  به عنوان  انسانی  هر 

اجتماعی با دنیای اطراف نقش مهمی دارد.
 با افزایش سن جهت مراقبت از پوست می توان از کرم های 
ضد پیری و ضد چروک استفاده کرد که به صورت گسترده 
ترکیبات  معرفی  با  بخش  این  در  می گردد.  تبلیغ  دنیا  در 
به کاررفته در این کرم ها و بیان عوارض احتمالی که ممکن 
را  کرم ها  این  اثربخشی  و  کارایی  میزان  کنند،  ایجاد  است 

بررسی می کنیم. 

علت ایجاد چروک و پیری پوست
با  این رادیکال های آزاد  تولید رادیکال های آزاد روی پوست می شود.  باعث  برخورد اشعه فرابنفش به الیه های پوست 
گذشت زمان می توانند باعث ایجاد پیری و چروک شوند. ازاین رو مصرف کرم های ضد چروک برای توقف این روند توصیه 

می شود.
طی مطالعه ای که در سال  2008 انجام شد، 12 نوع مرطوب کننده و 12 نوع کرم ضد چروک روی 96 نفر آزمایش شد 
و درنهایت هیچ یک از افراد متوجه نشدند که کرم مرطوب کننده مصرف کرده اند و یا کرم ضد چروک! نتیجتاً در بسیاری 

از موارد کارایی کرم های ضد چروک و تأثیرگذاری آن ها مورد سؤال است. 
ترکیبات موجود درکرمهای ضد چروک

ترکیباتی که در این کرم ها وجود دارند در دو گروه عمده جای می گیرند:
1. آنتی اکسیدان ها: این ترکیبات می توانند باعث کاهش تخریب کالژن های پوست شوند و رادیکال های آزاد تولیدشده 

را خنثی کنند.
• ویتامین C: عالوه بر اینکه برای تولید کالژن الزم است، با تحریک کالژن سنتاز باعث افزایش تولید آن می شود و میزان 
االستین را در بافت های االستیکی افزایش می دهد و باعث بهبود خشکی و زبری پوست می شود. به رنگدانه دار شدن 
پوست نیز کمک می کند ولی نشانه هایی از پوسته پوسته شدن یا سوزش های پوستی پس از مصرف به شکل موضعی 

گزارش شده است.
•ویتامین E: عملکرد ضدالتهاب دارد و الیه های پوستی را مرطوب نگه می دارد.

• ویتامین B3: باعث بازسازی رشته های کالژن و االستین و بهبود تجمع رنگدانه ها در پوست می شود.
• سایر ترکیبات: احتماالً پلی فنول`های چای سبز می توانند میزان آسیب  DNA را کاهش بدهند. ایزوفالونوئید های سویا 

می توانند به عنوان یک آنتی اکسیدان مناسب ظاهر شوند.
2. تنظیم کننده های سلولی: این ترکیبات می توانند با اتصال به گیرنده اختصاصی خود بر بیان ژن ها مؤثر باشند و 

متابولیسم کالژن را تغییر دهند.
تجدید سلول های  باعث  ترکیبات  این  آن هاست.  مهم ترین  ترتینوئین  و  A هستند  ویتامین  مشتقات  از  • رتینوئیدها: 
ترتینوئین  می شوند.  پوست  خشکی  و  چروک  و  پیری  بهبود  و  فلورنرمال  کنترل  اکسیداتیو،  استرس  مهار  اپیدرمی، 
می تواند باعث واکنش های تحریکی شدید مانند سوختگی و پوسته پوسته شدن و خشکی و درماتیت شود و در خانم های 
باردار می  تواند خاصیت تراتوژنیسیته از خود نشان دهد. درحال حاضر محققان در تالش اند جهت به حداقل رساندن این 

عوارض سیستم های جدید دارورسانی را به کار بگیرند.
• آلفا هیدروکسی اسیدها: این ترکیبات نیروی چسبندگی بین الیه های پوست را ضعیف کرده و سرعت ورقه ورقه شدن 

آن ها را افزایش می دهد و درنتیجه به عنوان یک الیه بردار مؤثر استفاده می شود.  مطالعات هیستولوژیکی نشان 
می دهد که این ترکیبات می توانند ضخامت الیه استراتوم کورنئوم را کاهش و ضخامت الیه دانه دار و اپیدرم 
دارد.  وجود  پوست  در  نور  به  افزایش حساسیت  و  پوسته پوسته شدن  درمورد  گزارش هایی  دهند.  افزایش  را 

هم چنین می توانند در کراتینوسیت ها تکثیر سلولی را مهار و از بروز آپاپتوز جلوگیری کنند.
• پپتیدها: در این گروه پپتیدهای مختلفی با عملکرد متفاوت دیده می شود. پپتیدهای حمل کننده مواد مختلف 

را برای ساخت کالژن به داخل سلول می رسانند مثل مس و منگنز. پپتیدهای نشانه می توانند تولید کالژن و االستین را افزایش 
مهار  را  پروتئازها  که  مهارکننده  پپتیدهای  پنتاپپتید.  پالمیتوئیل  مثل  را کاهش دهند  میزان چین وچروک  درنتیجه  و  دهند 
می کنند و درنهایت مهارکننده های نوروترنسمیترها که نوروترنسمیترهای موجود در شکاف ها را مهار می-کنند مثل بوتاکس که 

استیل کولین را مهار می کند.

طیف مصرف کنندگان
ساخت کالژن از حدود 30 سالگی به بعد کند می شود. باور عمومی که بین افراد وجود دارد این است که کرم های ضد چروک 
را باید قبل از شروع روند پیری مصرف کرد! کرم های ضد چروک در جوانان نه تنها عملکرد درستی ندارند، مضرات فراوانی نیز 
همراه خواهند داشت. آن ها می توانند باعث خفگی پوست و ایجاد جوش و آسیب های پوستی شوند و استحکام بافت پوست را 

تحت الشعاع قرار دهند.

سخن آخر
هرروزه انواع جدیدتری از این کرم ها را در بازار می بینیم که به شدت تبلیغ می شوند و بسیاری از افراد را به خود جذب می کنند 
و کمترین چیزی که توسط فرد مصرف کننده موردتوجه قرار می گیرد ترکیبات به کاررفته در این کرم هاست. حتی ترکیبات رایج 
موجود در این کرم ها می توانند باعث حساسیت و عوارض جانبی در افراد شوند. بسیاری از ترکیبات اعجاب انگیز که ادعا می شود 

http://www.beauty-review.nl/wp-content/uploads/201۴/0۴/Skin-anti-aging-strategies.pdf
http://www.beauty-review.nl/wp-content/uploads/2015/01/Effects-of-topicals-on-the-aging-skin-process.pdf
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نگاهی کلی به داروهای ممنوعه در کاهش وزن، عوارض و عواقب آن ها

گفته شده که بخش اعظمی از دنیا، اپیدمی چاقی را تجربه می کنند. این اظهارنظر بر پایه آمارهایی در امریکا و بسیاری 
از کشورهای درحال توسعه است که نشان می دهد 30 تا 40 درصد جمعیت دنیا باالتر از وزن نرمال را نشان می دهند. 
با افزایش تمایل مردم به کاهش وزن و تبلیغات بی شمار ماهواره و اینترنت، شاهد مصرف روزافزون داروها و مکمل های 
غیرمجاز ازجمله داروهای الغری بوده ایم که باوجود هشدار سازمان غذا و دارو، چندین مورد تلفات جانی و سوءهاضمه 
اشتها، آگونیستهای HT2-5 مورداستفاده  اغلب سرکوب کننده های  بین  از  بودیم. در حدود15 سال قبل،  را شاهد 
مصرف  عوارض،  و  قلبی  دریچه  نقص  ریوی،  هایپرتانسیون  به علت  که  دکس فن فلورامین(  فن فلورامین،  )نظیر  بودند 
آن ها قطع شده است. سایر داروهای مورداستفاده مثل فنیل پروپان آمین، متامفتامین، مازنیدول و... بودند که تماماً 
افزایش  آمفتامینی،  داروهای  و  آمفتامین  عوارض مصرف  از  اشتها هستند.  و سرکوب کننده  بوده  آمفتامین  مقلدهای 
سطح کاتکول آمینی، افزایش برانگیختگی وکاهش خواب، اثرات توهم زا، هایپرتانسیون و اعتیاد )در مصرف درازمدت( 

را می توان نام برد.
داروهایی مثل: ریالکر، نوتری فیت، مجیک اسلیم، اسلیمینگ، پارت اسلیم نیز همگی حاوی آمفتامین بوده و درمواردی 
"کافئین" و "سیبوترامین" نیز درکنار آمفتامین وجود دارد. رویکرد اصلی این مکمل ها کاهش اشتها است که نشانگر 
وجود آمفتامین در آن هاست. از دیگر رویکردهای این قرص ها می توان به  چربی سوزی، افزایش سوخت وساز بدن اشاره 

کرد که در هر قرص متفاوت است. 
داروی "سیبوترامین" که در داروخانه با نام برند ریداکتل یا مریدال یافت می شود و ازلحاظ ساختاری با آمفتامین مرتبط 
را  یبوست  و  افزایش فشارخون، بی خوابی، خشکی دهان  و دوپامین،  برداشت سروتونین  مهار  ازجمله  است، عوارضی 

به همراه دارد.
پس عوارض این مکمل ها و داروها را مشاهده نمودیم، در کنار این موارد ممنوعه، داروهایی وجود دارند ازجمله ارلیستات، 
لوکاسرین، فن ترمین و ... زمانی مورداستفاده اند که فرد بسیار چاق بوده و در معرض خطر باشد، در دوره های کوتاه مدت 

و صرفاً تحت نظر پزشک و داروساز می توان مصرف کرد، پس مصرف خودسرانه آن به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.

Basic& clinical pharmacology katzung, 1۴th Ed, [2018]
http://www.drugs.com/article/side-effects-weight-loss-drugs.html

مهرنوش هاشمی، 95، علوم دارویی

به بهانه بیست و هشتم جوالی روز جهانی هپاتیت

موقع  به  درمان  و  )آزمایش   Test. Treat. Hepatitis بهداشت:  جهانی  سازمان  شعار 
هپاتیت B و C می تواند جان ها را نجات دهد.(

هپاتیت نوعی عفونت ویروسی است که به انواع A,B,C,D,E تقسیم می شود. التهاب کبدی ایجاد شده در هپاتیت می تواند جدی 
یا حتی تهدیدکننده حیات باشد. از بین انواع هپاتیت، هپاتیت ویروسی B و C چالش های عمده سازمان های جهانی هستند که 
بالغ بر 325 میلیون نفر در سراسر جهان به آن ها مبتال شده اند. این دو نوع هپاتیت علت اصلی سرطان کبد به شمار می آیند که 
هر ساله باعث مرگ 1.34 میلیون نفر می شوند. هپاتیت B و C عفونت های مزمنی هستند که ممکن است تا مدت های طوالنی 
حتی تا ده ها سال عالمتی در فرد مبتال نداشته باشند. حداقل %60 از موارد ابتال به سرطان کبد به دلیل تشخیص و درمان دیر 

هنگام این دو نوع هپاتیت است. 
واکسن های ایمن و مؤثر وجود دارد که می تواند از ابتال به هپاتیت A و B جلوگیری کند اما برای انواع C، D و یا E هنوز واکسن 
مؤثری نیست. همچنین یک واکسن ترکیبی وجود دارد که همزمان در برابر هپاتیت A و B مصونیت ایجاد می کند. سازمان 
جهانی بهداشت در روز جهانی هپاتیت بر تشخیص و درمان زود هنگام هپاتیت تأکید کرده و جامعه را به افزایش آگاهی در این 
مورد تشویق می کند. از این رو بر آن شدیم که در این مجال هرچند کوتاه به بررسی اجمالی بایدها و نبایدهای دریافت واکسن 

هپاتیت بپردازیم.

سوال اول: چه کسی باید واکسن هپاتیت A را دریافت کند؟
CDC توصیه می کند که تمام کودکان بین 12 تا 23 ماهگی این واکسن را دریافت کنند. عالوه بر آن افراد زیر نیز در معرض 
خطر ابتال به این بیماری هستند و باید واکسینه شوند؛ کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال که در شهرها یا جوامعی زندگی 
می کنند که این بیماری شایع است، افراد همجنسگرا، افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، افراد مبتال به بیماری مزمن 
کبدی، افرادی که درمان آن ها با فرآورده های خونی انجام می شود مانند افراد مبتال به هموفیلی، افرادی که با پرندگان آلوده به 
HAV یا آزمایشگاه های تحقیقاتی HAV کار می کنند، افرادی که قصد مسافرت به کشورهایی را دارند که هپاتیت A آنجا رایج 

است. ) در وب سایت CDC می توانید شیوع هپاتیت را در کشوری که می خواهید به آن سفر کنید، جستجو کنید.(

سوال دوم: چه کسی باید واکسن هپاتیت B را دریافت کند؟
CDC واکسن هپاتیت B را برای تمام نوزادان در بدو تولد توصیه می کند. عالوه بر آن افرادی که به آن نیاز دارند؛ افراد زیر 19 
سال که واکسینه نشده اند، افرادی که شریک جنسی مبتال به هپاتیت B داشته باشند، افرادی که از نظر جنسی فعال هستند، 
افراد مبتال یا مشکوک به STD، افراد همجنسگرا، افرادی که از سوزن مشترک برای تزریق استفاده می کنند، افراد همخانه با 
فردی که مبتال به هپاتیت B  است، افرادی که به واسطه حرفه خود به طور مرتب در معرض تماس با خون و مایعات بدن قرار 
می گیرند، افراد مبتال به بیماری های کلیوی، افرادی که قصد سفر به مناطقی را دارند که میزان شیوع هپاتیت B در آن ها متوسط 

.HIV و باالست، افراد مبتال به بیماری های مزمن کبدی و افراد مبتال به عفونت
درصورت وجود سابقه حساسیت به هرکدام از اجزای فرآورده واکسن، قبل از تزریق آن باید با پزشک یا داروساز مشورت کرد.

CDC: centers for disease control & prevention
HAV: HAV is like HIV in animals
STD: sexually transmitted diseases

ipss22 دکتر طیبه اسماعیلی، دبیر علمی 
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در کمال تأسف، تا این لحظه آمار دقیق و رسمی از تعداد مقاالت مرتبط با رشته ی داروسازی، که به موارد کاربردی در 
حوزه ی صنعت و تکنولوژی منجر می شوند منتشرنشده؛ که این مسئله خود گواه بر آن است که  به کارگیری دانسته های 
فارغ التحصیالن رشته ی داروسازی، در مراکز تولید دارو، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان، که از مصادیق به 

خدمت درآوردن علم در حوزه ی صنعت می باشد، در کشور ما مغفول مانده است.
این وضعیت درحالیست که در سال های اخیر و در شرایط دشوار تحریم، سرمایه گذاری در زمینه ی ارتباط صنعت و 
دانشگاه، جهت بهره گیری از علوم نوین در صنعت داروسازی، قادر است درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند؛ 
برای مثال، به گزارش مدیرکل دفتر توسعه ی فناوری وزارت بهداشت: »با تولید 22 قلم دارو با فناوری باال در کشور، 

حدود 650 میلیون دالر صرفه جویی نموده  ایم«.
 Research &  یا R&D ( یکی از مهم ترین مؤلفه های پیشرفت در صنایع داروسازی در جهان، بخش تحقیق و توسعه
Development( است. بخشی که با ارتباط هر چه بیش تر بین شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها، با سرمایه گذاری 
این  از  ایفا می کند و درصورت غفلت  به روز دنیا  و  بزرگ  برای شرکت های  را  بخش دولتی، نقش شریان خون رسان 
بخش، سرنوشتی جز زوال و ورشکستگی را نمی توان برای این شرکت ها انتظار داشت. دراین بین، شرکت های فناوری 
برتر )High-Tech( و زیست فناوری )Biotech( که ایده ی اولیه ی آن ها معموالً در دانشگاه ها شکل می گیرد، بسیار 
حائز اهمیت هستند. برای مثال، طبق گفته ی سرپرست امور بین الملل و توسعه ی صادرات سازمان غذا و دارو: »بخش 
عمده ی افزایش20 درصدی صادرات ایران به کشورهای اروپایی در حوزه ی دارو )بالغ بر130 میلیون دالر(، در بخش 
صنایع High-Tech بوده است«. مثال دیگری از درآمد سرشار در این حوزه، داروی® Epidiolex )نخستین داروی 
مشتق شده از ماریجوانا که مورد تأیید FDA قرارگرفته است( می باشد که پیش بینی شده تنها فروش همین دارو تا سال 
2022، به 1.3 میلیارد دالر برسد. همچنین در بین اسامی20 شرکتی که در سال 2016 بیشترین سرمایه گذاری را در 
بخش R&D داشته اند، نام 7 شرکت داروسازی به چشم می خورد و شرکت Roche در صدر این شرکت ها، 10 میلیارد 

دالر  به R&D خود اختصاص داده  است.

بنیادی   کاربردی   بنیادی-کاربردی 
نامه ها به چشم   پایان  عبارتی آشنا که در مقدمه ی تمام طرحهای تحقیقاتی و 
میخورد؛ اما به راستی این عناوین تا چه حد در سرنوشت مقاالت و پایان نامه ها 

تأثیرگذار هستند؟

تجاريسازِی تحقیقات، فرآیندي است کـه دانِش تولیدشده در دانشگاه و سازمان های تحقیقاتي را به محصوالت قابل عرضه 
در بازار یا فرآیندهاي صنعتي تبدیل می کند، که این امر مستلزم گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب مراکز رشد و 
شرکتهای دانش بنیان میباشد. شرکتهای دانش بنیان، مجموعه های خصوصی یا دولتی هستند، که با هدف رشد اقتصادی، 
مبنی بر پژوهشهای علمی، در دو جهت افزایش علم و ثروت گام برمی دارند. صنعت داروسازی، یکی از سه صنعت مبتنی بر 
فناوری است که در آن، ارزش ثبت  اختراع، تقریباً برابر با ارزش خود محصول است. برخالف صنایعی که تولید محصوالت 
آن ها نیازمند زیرساخت های پرهزینه و پیچیده است، محصوالت ثبت شده ی دارویی را می توان به راحتی تولید نمود. از آنجا 
که سرمایه گذاری در صنعت داروسازی، به جای تولید محصول نهایی، به طور متناسبی صرف پژوهش آزمایشگاهی و راهبری 
آزمایش های بالینی می شود، انحصار ثبت اختراع در صنعت داروسازی، عامل اصلی موفقیت در جذب سرمایه گذاری در این 

صنعت در اکثر کشورهای پیشرو بوده است. 
بااین وجود، صنعت داروسازی کشورمان، بنا به دالیلی مانند نبود قوانین ایجادکننده ی وابستگی بین دانشگاه و صنعت، وجود 
اختالل ساختاری در دانشگاه ها از قبیل تقاضامحور نبودن طرح های پژوهشی در راستای صنعت و عدم  توجه به نیاز منطقه و 
کشور، وجود مراحل طوالنی ثبت شرکت و گرفتن حق انحصار ثبت اختراع، عالقه ی چندانی به پیشرفت و توسعه )R&D( با 

محوریت مقاالت و پژوهش های دانشگاهی نشان نمی دهد.

/https://sinapress.ir/news/75010
http://shafaonline.ir/fa/news/188862
The Brookings Private Sector Global Health R&D Project, 2017
Phanair
PwC

گزارش تحلیلی صنعت داروسازی
بررسي برون داده تجاري ها و طرحسازي پژوهشی های داروسازي دانشکده، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی سال 80 تا 90

مصطفی زارع بیدکی، 95، یزد
علیرضا معبودی، 96، زنجان
نازنین حدادی، 95، اصفهان

فرنگیس حیدری، 92، زنجان
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بررسی نقش مؤثر داروساز در داروخانه

یک داروساز با توجه به آموزش هایی که می بیند کم وبیش آمادگی ورود به عرصه های 
مختلفی ازجمله محیط های صنعتی، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها را 
کسب می کند؛ اما پررنگ ترین تصویر موجود در ذهن عموم و مردم فعالیت او در 

داروخانه است. 

هر کشوری وابسته به نوع سیستم درمانی و نیازهای آن جامعه وظایفی برای داروسازان شاغل در داروخانه تعریف کرده 
است؛ کنترل نسخه، اطمینان از ایمنی و کیفیت دارو، راهنمایی در مورد چگونگی مصرف دارو، ساخت و بسته بندی 
نوع  از  داروخانه  درصورتی که  است.  ایران  در  وظایف  این  از  مورد  OTC چند  داروهای  تجویز  و  ترکیبی  دارو های 
بیمارستانی باشد وظایف دیگر مانند تهیه شرح حال، تشکیل پرونده دارویی و ارائه توصیه های الزم به بیماران در زمان 

ترخیص به مسئولیت های داروساز افزوده می شود.
یا طرح های غربالگری در مورد  بیماریابی و  مانند  اقدامات دیگری  آمریکا و کانادا  در کشورهای پیشرفته تری نظیر 

بیماری هایی مثل فشارخون و... و آموزش تست های ضروری مثل تست قند خون نیز انجام می گیرد.
واضح و مبرهن است که در کشور ما به تمامی آیین نامه ها و قوانین مکتوب عمل نمی شود. امروزه شاهد کمرنگ شدن 
نقش داروساز در پروسه درمان و عدم ارائه خدمات دارویی توسط داروساز و یا کم شدن تقاضای بیماران جهت دریافت 

مشاوره ها و خدمات دارویی هستیم.
انجام شده روزبه روز  تأثیرات زیادی در حوزه درمان خواهد داشت. علی رغم تالش های  کمرنگ شدن نقش داروساز 
شاهد کمرنگ تر شدن نقش داروساز و به حاشیه کشیده شدن نقش داروساز و مسئولیت حرفه ای داروسازی هستیم؛ 

اما علل این امر چیست؟
علل مختلفی در این موضوع دخیل هستند. ازجمله مهم ترین آن ها می توان به عدم آگاهی مردم به نقش و وظایف 
حتی  و  عمومی  اطالع رسانی های  کمبود  و  تبلیغات  خالی  جای  به  می توان  امر  این  علل  از  که  کرد  اشاره  داروساز 
کم کاری داروسازان اشاره نمود. به طوری که در بسیاری از موارد بیمار اذعان داشته که قادر به شناسایی دکتر داروساز 
در داروخانه نبوده است. موضوع مهم دیگر وجود نقایص در واحد های دانشگاهی و آموزش ناکافی است؛ به طوری که 
در بسیاری از مواقع دکتر داروساز با وجود دارا بودن اطالعات کامل در حوزه دارویی و قادر بودن به راهنمایی صحیح 
بیمار، توانایی درستی در برقراری ارتباط با بیمار ندارد چراکه واحد درسی ای مبنی بر آموزش ارتباط درست با بیماران 

درنظر گرفته نشده است.
علی رغم نقش مهم داروساز برای جلوگیری از بسیاری از مشکالت مهم ازجمله پیشگیری از تجویز غیرمنطقی دارو، 
کاهش طول درمان و خدمات مشاوره ای مهم در حوزه سالمت متأسفانه شاهد قوانین محدود کننده از سوی وزارت 
بهداشت و درمان در مورد داروسازان هستیم. ازجمله این قوانین می توان به عدم افزایش حق فنی و حتی حذف آن و 

عدم سازمان دهی به پرداخت های بیمه ای اشاره کرد.
وجود مشکالتی که مطرح شد بیش از آنکه ناشی از نبود راه حل مناسب باشد، ناشی از عدم اهتمام در راه هموار سازی 
آن هاست که طبعاً فرهنگ سازی در این حیطه همانند تمام مقوالت فرهنگی مستلزم ایجاد زمینه های الزم در نظام 
آموزشی و زمینه های قانونی موردنیاز می باشد. جهت تصویب قوانین ایجاب کننده نقش شوراها و انجمن های صنفی 
بسیار مهم است که در این مورد انجمن داروسازان و معاونت غذا و دارو دارای نقش بسیار مؤثری هستند. اگر این 
قدرت ها به جای کشمکش های جناحی و منافع شخصی، صرف اعتالی جایگاه داروساز شوند، قطعاً شاهد پیشرفت 
کارآمد،  مشاوره ی  و  درست  نقش  ایفای  با  داروخانه  در  داروساز  دراین بین  بود.  خواهیم  زمینه  این  در  چشمگیری 

مهم ترین نقش را در تثبیت جایگاه خود به عنوان یک ضلع مثلث درمانی دارا خواهدبود

طرح سؤال:
آیا گنجاندن واحد درسی مهارت های داروساز و افزایش حق فنی می تواند راهگشا باشد؟

تحقیقات نشان داده آموزش تکنیک های داروخانه ای اجتماعی و سازمانی مرتبط با داروخانه ها به داروساز، بسیار اهمیت دارد. 
استاندارد کردن آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.

تعدادی از سازمان های بیمه گذار آمریکا در حال حاضر، افزایش حق فنی داروساز را در جهت تشویق مشاوره دارویی پیشنهاد 
کرده اند.

بهبود نگرش بیماران منجر به تسریع فرآیند درمان و کاهش هزینه های درمانی می شود.
هم چنین وجود منابع علمی، کتب مرجع و اینترنت بستر مناسبی را جهت مشاوره دارویی و ارائه خدمات دارویی درست و مناسب 

در داروخانه فراهم می کند.

سپیده فروغی، 95، اهواز
پریسا لوینه، 95، اهواز

فاطیما توکلی زاده، 95، اهواز
علی صادقی، 9۴، زنجان

زینب فالح،9۴، علوم دارویی تهران
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تاریخچه

تاریخچه ی آن برمی گردد به طرح اصالحیه ی ماده ی 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و خوراکی و آشامیدنی 
مصوبه ی 1334/03/29. در تبصره ی 4 این طرح آمده است که در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه ی پزشکی یک نفر 
باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او می توانند با ارائه ی گواهی دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان 
مسئول فنی واجدشرایِط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور پروانه ی  مسئولیت 
فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهدبود و وراث مکلف اند ظرف مهلت یادشده، با ارائه ی دادنامه ی 
اقدام کنند؛  به عنوان مؤسس جدید،  پروانه  دریافت  قانونی، جهت  واجد شرایط  به  معرفی شخص  نسبت  وراثت  حصر 

درغیراین صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهدشد.
مصوبه 1374/01/29 مجلس شورای اسالمی، به ریاست علی اکبر ناطق نوری که در تاریخ 1374/06/02به تائید شورای 

نگهبان رسید.
علل اعتراض جامعه ی داروسازی به قانون موجود

تفکر موافق: »این جانب به عنوان مؤسس داروخانه، سال ها برای دریافت مجوز داروخانه زحمت کشیده ام و یا حتی اخیراً 
مجوز این داروخانه را به قیمت کالنی خریداری نموده ام. حال چرا باید بعد از فوت من مجوز به غیر برسد؟!«

تفکر مخالف: »با توجه به وضعیت انحصاری مجوز تأسیس داروخانه در ایران و تعداد محدود مجوزهای صادره از سوی 
وزارت بهداشت، وجود قانون وراثت در کنار انحصار باعث اولویت دادن پول به جای تخصص شده است و هم چنین، به صورت 
غیرمستقیم زمینه ی ورود پراتیک ها و سرمایهگذاران فاقد تخصص را به حوزه ی درمانی هموار کرده است. حتی با بررسی 
اجمالی نیز میتوان به این نتیجه رسید که منطق قانون وراثت، اولویت دادن منافع فردی بر وضعیت شغلی داروسازان 
است. دانشجویان و حتی برخی فارغ التحصیالن این رشته این قانون را خالف عدالت می دانند؛ چراکه با ادامه ی این روند 
عماًل پس از چند دهه مجوز همه ی داروخانه ها به وراث غیرداروساز واگذار می شود! درواقع باید یادآور شویم که مجوز 
داروخانه جزو اموال شخصی فرد نیست که بعد از فوت او به ورثه واگذار شود. بلکه صرفاً اجازه نامه ای است که مؤسس 
در زمان حیات خود، متعهد به عمل به بندها و بهره گیری از مزایای آن خواهدشد. آیا شایسته است که یک دکتر داروساز 
سال ها در صف مجوز داروخانه منتظر بماند درحالی که شخصی که حتی تحصیالت درحد دیپلم هم ندارد مجوز داروخانه 

دریافت کند؟ سؤالی که باید از مسئوالن پرسیده شود.«
می توان این مسئله را از وجهی دیگر و با بررسی بخش نامه ی جدید داروخانه ها، مصوبه1389/03/30  دنبال کرد:

در ماده ی 4 این بخش نامه، داشتن شرایط حرفه ای و اولویت الزم طبق سوابق، جزء یکی از شرایط الزم برای مؤسس 
داروخانه ذکر شده است.

هم چنین در ماده ی 22 این بخش نامه آمده است که مؤسس باید حداقل یک نوبت کاری  مسئولیت فنی داروخانه ی خود 
را قبول نماید.

هم چنین در ماده ی 32 این بخش نامه آمده است که تابلو و سردر و نام گذاری داروخانه فقط باید به نام مؤسس باشد.
همان طور که مشاهده می کنید تعارضی که در قوانین مشاهده می شود می تواند به جامعه داروسازی ضربه بزند و مسئول 

مستقیم آن، قانون گذاران خواهندبود.

بازبینی یک چالش و یک راهکار: 

وراثت مجوز داروخانه یا بازنشستگی داروساز؟

تالش هایی که برای لغو این قانون صورت گرفت
در تاریخ 1384/09/01 فرآیند قانونی لغو این قانون صورت گرفت. نمایندگانی از دانشجویان داروسازی سراسر 
کشور برای شرکت در جلسه ی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی حاضر شدند. حتی نمایندگان مجلس 
در کمیسیون بهداشت نیز، درحال بررسی پیش نویس تهیه شده بودند؛ ولی متأسفانه با مخالفت اعضای انجمن 
داروسازان وقت، درخواست مذکور ملغی اعالم شد. دانشجویان در اعتراض به این تصمیم، مقابل مجلس شورای 

اسالمی تجمع کردند که البته بی نتیجه ماند. بااین حال، عدم لغو این قانون توسط مجلس، به پشتوانه قانونی است که بیان می کند: 
»هر کس صاحب کسب وکار خویش است.« البته قانون گذاران از توجه به این نکته غافل مانده اند که حوزه ی سالمت، به دلیل 
اهمیت حیاتی خود از سایر حوزه ها جداست. این دیدگاه، بیشتر داروخانه را به عنوان بنگاه اقتصادی می بیند تا یک موسسه ی 
تأثیرگذاری بیشتر  ارتقاء سطح خدمات، دانش و  این اشکال،  اولین قدم در جهت رفع  به نظر می آید  پزشکی خدمت محور. 

داروسازان، مخصوصاً داروسازان جوان، در روند درمانی بیماران در داروخانه هاست.
گریزی به طرح بازنشستگی داروساز

ایران به ازای هر 100هزارنفر، 22/5 نفر و تعداد داروخانه های موجود به ازای هر  هم اکنون تعداد داروسازان فارغ التحصیل در 
100هزارنفر، 13 داروخانه است که با توجه به روند پذیرش دانشجو در سطح کشور که معادل ساالنه 1500 دانشجوی جدید 
داروسازی است، تا سال 1404 تعداد داروسازان کشور بالغ بر 33هزارنفر خواهد بود و این درحالی است که هم اکنون در برخی 
از استانهای کشور وضعیت شغلی داروسازان مطلوب نیست. حال با توجه به عدم وجود بستر مناسب در بالین و صنعت برای 
دانشجویان و این حقیقت که بیش از 80 درصد فارغ التحصیالن این رشته در داروخانه ها مشغول به کار می شوند، به نظر می رسد 
که تأمین شغل برای نسل های آینده ی داروسازی امری حیاتی خواهدبود. هم چنین از این نکته نیز نمی توان چشم پوشید که 
داروسازان جوان با دانش روز دنیا آشنایی بیشتری دارند و می توانند جایگزین مناسبی برای همکاران باسابقه ی خود باشند. 
باوجوداینکه سلسله فعالیتهای داروسازان در همه ی جهان بدون محدودیت سنی است، شاید یکی از راهکار های موجود برای 
حل این مشکل، برنامهریزی برای برقراری و ایجاد طرح های بازنشستگی و یا حداقل، محدودسازی فعالیت داروسازان بعد از سن 

بازنشستگی جهانی که معادل 65 سال است با نشست ها و بررسی های کارشناسی شده باشد.

1- تبصره ی ۴ ماده ی ۳در رابطه با مقررات امور پزشکی و دارو و خوراکی و آشامیدنی
2- ماده ی ۴، 22 و ۳2 بخش نامه ی جدید داروخانه ها، مصوبه ۳0 /۳/1۳89

۳-www.isna.ir/amp/8۴09-01090/
۴-www.tasnimnews.com/fa/news/1۳9۴/06/0۴/
5-Quinones-Boex AC, Turgeon A. A Profile of Retirement Age of Pharmacists in Illions  

آخرین آمارها مربوط به سال 1۳9۴ است
آرش علیجانزاده، 9۴، ساری

محمدحسین حسین زاده، 9۴، ساری
محمد روستایی، 96، تهران
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افقی
1- پالسبو

COPD 5- عامل اصلی ابتال به بیماری تنفسی
6- بیماری با عامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

9- دانشکده داروسازی زنجان عامل این قطب در کشور است
12- گیاهی با خاصیت رقیق کنندگی بهتر از آسپرین

13- فرمی از داروهای تزریقی
عمودی

2- وسیله ای در آزمایشگاه 
3- نوعی آرایش ازساختارهای لیپوفیل و هیدروفیل که در حضور سورفاکتانت به وجود می آید

4- وسیله ای برای انجام تیتراسیون 
6- نوعی التهاب در تاندون که دربیماری روماتیسم به وجود می آید

7- فارماکوپه ای پرکاربرد در داروسازی
8- عارضه ای مغزی که ممکن است در اثر افزایش آزادسازی نوروترنسمیتر به وجود آید

10- از وظایف داروساز که به هنگام بررسی نسخ دارویی باید به آن توجه کند
11- از تست های اولیه ی تشخیص بیماری قلبی

مصطفی منافی،91،زنجان
 سحرخواجه علی،9۴،اهواز

پاسخ ها را در شماره بعدی بخوانید

    پریسا لوینه، 95، اهواز
    ویرا      ستار: عاطفه اسکندریان

 QR code Reader فایل  دانلود  با 

فایل صوتی منت را گوش دهید 

فارما جدول فرهنگ منفی
مجلسی بود از تمامی افمیل، من شدم دعوت هب آن اما

کاش رد فکر چاره می بودم، پا نمی ذاشتم هب آن غوغا
 

دایی احمد هب پیشواز آمد با هی پاکت هک داشت زری بغل
اکوی قلبی نشان من داد و بعد رپسید: »میگی قرص یا عمل؟«

 
من عمیقاً رغق آن تصوری، هک چیه حرف این کاغذ پاره
دایی جان خیره شد هب صورت من، بنده ردهب رد پیِ چاره

 
زن دایی شد فرشته ی نجات، گفت: »بده اینجا بیا باال!«

فرصتی داشتم از این بهتر؟ »دایی جان حرف می زنیم حاال!«
 

وارد منزل شدم هب هب، هچ سالم و احوالپرسی گرمی
هک یکی از آن میان رپسید: »آسپرین چند شده ره گرمی؟«

 
 

رم« من خودم را زدم هب دینشنن: »خاهل جان مشتاق دیدا
گفت: »من هم زعزیکم! راستی چند روزی هست هک بیمارم«

 
نسخه ای طوماروار آورد با زهار جور رپسش و اما،

این هس قرص را من خورده ام دریوز تو بگو چطور می شوم حاال؟
 

دست خطی بسیار انخواان هک زبانم شد از بیان اقصر
خاهل جان با هی کیسه ی دارو روهب رویم دوباره شد حاضر

 
اسم دارواه را یک هب یک اتیپ می کردم توی رنم افزار

گار، هک رسید زعزیخانوم از بازار گام بود ان رد همین هن
 

بعد یک ساعت تالش شدید، نسخه ی خاهل جان شد تکمیل
از عوارض بگیر ات دوز و آاثر، همه رد یک لیست شد تحویل

 
لکشم سرردد زن دایی کاماًل حل شد هب لطف آرام بخش

قرص اهی دایی اصغرم اما، انگهان گشت شیپ رویم پخش
 

رد همین شلوغی ات رفتم شارژر زبنم هب رپزی
شت رو میز یک دفعه چند ربهگ آزمایش زعزیخانوم گذا

 
»همگی تشریف بیارید شام« وای چقدر این جمله عالی بود!

وصف اوضاع و حال اون روزم، مثل قصه ی خر و بااقلی بود
 

گاه من توی این قصه، اون موقع اوالی بازی بود جای
اون کسی هک اون روز من بودم، اتزه رتمک داروسازی بود 

 
رپیسا لوینه، ورودی ۹۵، اهواز
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آن روز هم مثل همه ی پنج شنبه عصرها مشغول کار بودم. یک ساعت پایانی شیفتم بود و همان طور که سبد داروها 
را با نسخه ها چک می کردم و دستور می زدم، جزوه ی امتحان شنبه ام را هم ورق می زدم. با ایستادن هر ماشین سفید 

جلوی داروخونه هم گردن می کشیدم ببینم بابا است که آمده دنبالم یا نه.
-عبادی؟

جلو آمد. پیرمردی قد خمیده و کم جان. اسم و مشخصات روی دفترچه را چک کردم. می خورد داروها مال خودش 
باشند. تاریخ تولدش را نگاه کردم. حساب کردم. حدوداً شصت ودو سال. معلوم نبود زندگی چه قدر سخت گرفته بود که 

حدود ده سال بزرگ تر از سنش می خورد.
داروهایش را چک کردم. دیابت و هایپرتنشن. بیماری عموم پا به سن گذاشته ها. خواستم دستور داروها را برایش توضیح 

بدهم که فرصت نداد و گفت:
-پنج ساله همینا رو می خورم. بلدم خانوم دکتر.

لبخندی زوری زدم و به همراه فیش پرداخت، فرستادمش صندوق. سرم را کردم توی جزوه و حینی که سه خط آخر 
صفحه را می خواندم، دست دراز کردم و سبد بعدی را کشیدم سمت خودم. کمی مکث کردم تا صفحه تمام شود. ورق 

زدم و جزوه را به همان حال گذاشتم. دفترچه را باز کردم. یک سرماخوردگی. عجیب بود. سرماخوردگی در چله ی 
تابستان؟ اسم و سنش را نگاه کردم. نیکی پنج ساله. دستور را طبق نسخه زدم و اسمش را خواندم:

-پورکیایی؟
خانمی که حدس می زدم مادرش باشد جلو آمد:

-پورکیایی منم.
-آنتی بیوتیکشو حتماً سر ساعت بهش بدین. دو تا آمپول نوشته براش که یکیشو حتماً تا آخر امشب تزریق کنین. 

اون یکی رو هم 48 ساعت بعد از تزریق اول.
سری به نشانه ی تفهیم تکان داد. فیش پرداخت را دادم و سبد دارو را به همکار کنار دستم سپردم.

داستان سریالی: یک ساعت مانده به آزادی

با دانلود فایل QR code Reader فایل صوتی منت را گوش دهید 

ری را صالحی دالور،91، شهید بهشتی

خدا را شکر روز خلوتی بود. نسخه ای نبود و جز یکی-دو نفر در سمت آرایشی-بهداشتی، کسی در داروخانه 
نبود. مشغول خواندن جزوه ام بودم که کسی سالم کرد. سر بلند کردم. پسری حدوداً بیست ساله که داشت با 

یکی از آقایان شیفت صحبت می کرد. سعی کردم تمرکزم را به درس بدهم اما صدایش نمی گذاشت:
-دکتر عمومی هستم. ریتالین می خواستم برای مصرف شخصی.

متعجب سر بلند کردم. بیست ساله و دکتر عمومی؟ چه دکتری بود که نمی دانست ریتالین بی نسخه و کارت 
شناسایی نمی شود؟ همکارمان به من اشاره کرد و گفت:

-دکتر شیفت ایشونن. با ایشون صحبت کنین.
از این که او را به من پاس داده بود، لجم گرفت. داشتم درسم را می خواندم. چه می شد خودت دکش می کردی؟ سعی کردم 

لبخند چند دقیقه پیش را تکرار کنم:
-بفرمایید؟

انگار که عارش آمده باشد بخواهد با من حرف بزند با لحن تندی گفت:
-ریتالین می خواستم.

-نسخه دارین؟
جبهه گرفت:

-من دکترم خانم.
خنده ام گرفت. سعی کردم جری ترش نکنم:

-می تونم کارت نظامتونو ببینم؟
بی خیال گفت:

-کارت نظام ندارم.
ابروهایم را باال انداختم و گفتم:

-من از کجا بدونم شما دکترین بزرگوار؟
دست در جیب پشت شلوارش کرد و کیف پولش را بیرون کشید. آن را باز کرد و یک کارت از درونش روی پیشخوان انداخت. 

دست دراز کردم و کارتش را گرفتم. خیلی سعی کردم نزنم زیر خنده. ورودی 96 پزشکی بود بااین همه ادعا. فکر کردم 
بهتر است به جای ریتالین به او کمی داکسی ساکلین بدهم بلکه جوش ها و غرور جوانی اش بخوابند. کارت را با احترام روی 

پیشخوان گذاشتم و با لبخند ادامه دادم:
-خوشوقتم دکتر؛ اما متأسفانه بی نسخه نمی تونم خدمتتون ریتالین بدم.

عصبانی کارت را از روی پیشخوان چنگ زد:
-یعنی چی که نمی تونم؟

از جلد مهربانم بیرون آمدم. چه وضع حرف زدن بود؟ به پشتی صندلی ام تکیه دادم و با طعنه گفتم:
-یک کم ترمتون باالتر بود متوجه می شدین که ریتالین رو فقط با نسخه ی دکتر اعصاب و فقط با کارت شناسایی معتبر 

می تونم تقدیم کنم.
عصبانی شد. نگاه همکار سمت چپم کمی محتاط شد تا بتواند اگر نیاز شد عکس العمل نشان دهد:

-شما چی فکر کردین؟ همین ریتالین رو می تونم از داروخونه ی بیمارستانمون بگیرم.
جدی به او گفتم:

-بفرمایید هر وقت فیزیوپات شدین و تشریف بردین بیمارستان، تهیه کنین. البته اگر تونستین.
دستی به نشانه ی "برو بابا" تکان داد. حینی که از در بیرون می رفت، بلند گفت:

-زنیکه ی عقده ای. شماها همونایی هستین که رتبتون به پزشکی نکشید و مجبور شدین دارو بخونین. از حسودی دق نکنین 
خوبه. برو همون پوشک و شیرخشکتو بفروش تو.

همکار سمت چپم تکانی خورد تا به آن سمت برود و او را از داروخانه بیرون کند که صندوق دار دستش را گرفت. پسر خودش 
از داروخانه بیرون رفت. پوفی کشیدم. فصل امتحانات بود و درخواست ریتالین به شدت زیاد شده بود. اما برای او کمی زود نبود 

ریتالین را شروع کند؟ فقط 19 سالش بود!
سری تکان دادم. خودکارم را دست گرفتم تا بقیه ی پاراگراف جزوه ام را بخوانم که صدای فریاد زنی، متوقفم کرد:

-دکتر به دادم برس. بچم از دست رفت.
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-داروی ممانتین که برای درمان زوال عقل در آلزایمر استفاده می شود، مثل دروازه بان است. دروازه بان مرکز تمرکز یک تیم فوتبال است.
BUFFON+MEMANTINE                                           BUFFANTIN•

-داروهای تقویت کننده ی سیستم ایمنی مثل خط دفاعی یک تیم فوتبال از بدن دفاع می کنند.
DEFENSE+MARCELO                                            DEFECELO•

        S.RAMOS+IMMUGEN                                             RAMOGEN•
IMMUNACE+L.BONICCI                                       IMMUNUCCI •

D.ALVES+IMMUSTIM                                 IMMUALVESTIM•
-داروهای بهبود دهنده ی انتقال پیام در نورون ها مثل میدفیلدرها در یک تیم فوتبال هستند. میدفیلدرها در فوتبال همان بازی سازها 

هستند که توپ را از زمین خود به زمین حریف انتقال می دهند.
LEVODOPA )به عنوان پیش ساز دوپامین باعث بهبود انتقال پیام در نورون ها می شود و در پارکینسون کاربرد دارد.(

OPICINUMAB )مانع دمیلینه شدن نورون ها از طریق اثر بر رسپتور لینگوanti lingo1{1{. این دارو در فاز دو کلینیکال ترایال 
است و در MS  به کار می رود.(

PRAMIPEXOLE )آگونیست رسپتور دوپامینی است و برای بیماری پارکینسون استفاده می شود.(
T.KROOS+LEVODOPA                                      LEVOKROOSA

L.MODRIC +OPICINUMAB                     OPICINOMODRICOMAB
PRAMIPEXOLE+A.INIESTA                                   PRANIETAXOLE

-آنتی بیوتیک ها با حمله به عوامل باکتریایی مثل خط حمله در یک تیم فوتبال هستند.
L.MESSI+VANCOMYCIN                                      VANCOMESSIN

CHLORAMPHENICOL+C.RONALDO               CHLORAMPHENICONALDO
CEFEPIME+NEYMAR JR.                                   CEFEPINEYMAR

نیلوفر گنجی، 92، زنجان
مائده براتی، 92، زنجان

نیازمندی هااگر داروها فوتبالیست بودند!!

وجیهه عزیزی،9۴، یزد
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): Laugh IV
مارکوچلو هستم به شماره شناسنامه 12345 فرزند مارکوپلو.

در این رساله قصد دارم خاطرات سفرم به ایران، کشور عجایب را برایتان شرح دهم.
در سالیان دور، ایمیلی از دوستم به من رسید که مرا به دیاری که نامش ایران زمین بود، دعوت کرد. سوار بر االغ، سی 
شبانه روز به تاخت، راه پیمودم؛ تا سرانجام مقارن با تلف شدن آن حیوان زبان بسته از فرط خستگی به ایران رسیدم. 
گذر از کویرهای سوزان و فقدان کرم ضدآفتاب با اس پی اف درخور، مرا رنجور و آفتاب زده کرده بود. فلذا واجب شد در 

همان بدایت امر، گذرم به مریض کده بیفتد.

مریض کده پر بود از جمعیتی 
ناخوش که جمله آنان را ناله بود و 

فریاد و فغان. علی الظاهر طبیبان 
این دیار نانشان در روغن بود؛ و با 
آن خیل عظیم بیماران خوب پول 
پارو می کردند. صف انتظار به غایت 
طویل بود و طبق محاسبات من 3 

ساعت و 56 دقیقه تا نوبت من مانده 
بود؛ ولیکن به لطف طبیب دلسوز 

مریض کده مشکالت هر بیمار با 
سرعت 20 ثانیه رتق وفتق می شد. 

پس بعد از گذشت 15 دقیقه نوبت 
بنده فرارسید و چه نیک نوبتی بود. 

ازآنجایی که پزشک وقت سر خاراندن 
نیز نداشت، با نگاهی به چشمانم و 

توکل به پروردگار منان نسخه ای 
نگاشت که فقط رب النوع سپیده دم 
می دانست برای درمان آفتاب زدگی 

مرا مرهم نگاشته بود یا ماالریا! 
به هرحال مرا بیش از آن مجال دیدن 

رخ طبیب میسر نگشت و من نیز 
چون دگران پس از 20 ثانیه بیرون 

رانده شدم.
از مریض کده خارج شدم؛ راه دواکده 

پیش گرفتم. زمانی که بدانجا رسیدم، 
اعالمیه ای نظر مرا به خود جلب کرد:

»بسمه تعالی
به حکم دیوان عدالت کشوری، حق فنی داروساز حرام شناخته شده؛ و زین پس داروساز حق ارائه ی مشاوره ی دارویی 
به بیماران، و اخذ مبلغ هنگفت دو هزار قرانی را ندارد. چراکه بیمار با پرداخت مبلغ فوق برشکست گشته و دریاچه ی 
ارومیه نیز خشک خواهد  شد. دریافت حق فنی بالشک آسیب جدی به باغات و مزارع کشور خواهد  زد و بر نوسانات 

بازار دالر اثر سوء خواهد داشت.«
جل الخالق!

با دانلود فایل QR code Reader فایل 

صوتی منت را گوش دهید 

درویشان:  مناسب حال  نه  پاسخی شنیدم  گرفتم؛  را  دواساز  کارگزاران سراغ  از  داخل گشتم.  و  رفتم  جلوتر 
»اینجا مسئول فنی وجود خارجی ندارد. آنجا جایگاه او بود که بعد از رأی دیوان عدالت، ِگل گرفتیمش. در حال 
حاضر نسخه پیچ داریم و داروفروش. دواساز مؤسس نیز به همراه تنی چند از رفیقان پزشکش به شغل شریف 

"بسازبفروشی" روی آورده که الحق و االنصاف جایگاه به حق آن مرد بزرگ می بود«.
چشمانم به مثابه چشمان همان االغ مادرمرده که الشه اش را حوالی شیراز رها کرده بودم، گرد شده بود.

احسنت! پس دواکده های ایران زمین دواساز ندارد. پس وظیفه ی کانسالت دارویی و تعلیم نحوه ی مصرف دارو با چه کسی است؟
به هر حیلت داروهایم را تحویل گرفتم و زدم بیرون همی. هنوز چند قدمی دور نشده بودم که پاسخ پرسش هایم مقابل چشمانم 

سبز شدند.
در آن طرِف دواکده پیرزنی را دیدم که اصرار داشت شیاف دیکلوفناک را از راه حلق به کالبدش داخل کند. در چند قدمی من 
زن جمیلی بود که گویا آسم داشت؛ و اسپری سالبوتامول را همچون ادکلن به لباس هایش اسپری می کرد. کمی آن طرف تر هم 
جوانان الیقی را دیدم که آمپول تستسترون را به عضالت سرینی بزرگ خود می زدند؛ به امید بزرگ شدن عضالت دلتایی شان. 

همانا داداچا شدید اشتباه می زدند!
خود را به حوض آبی رساندم. آبی به سر و رویم زدم تا کمی سرحال بیایم. به کافی نت نزدیک مریض کده رفتم و به دوستم ایمیل 

زدم که: »مشکلی پیش آمده؛ عمه ام سرطان شش گانه دارد؛ باید به تاخت به منزل بازگردم. به امید دیدار مجدد«.
قرص ها را درون کشکولم گذاشتم تا مبادا مصرف اشتباهشان مرا ناخوش تر از این سازد. به هرحال سردرد و آفتاب زدگی مرا 
خوش تر از مصرف دارو هایی بود که در صحت نسخه نویسی آن پزشک مجنون و اعتبار دوا دهی آن نسخه پیچ مسئول فنی نما، 

شک داشتم.
بی فوت وقت خود را به بازار چهارپایان رساندم و االغ جدیدی را معامله کردم؛ به شتاب ازآنجا گریختم.

باقر نقی زاده، ورودی 9۴، اردبیل
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استاد ببخشید این سؤال تو امتحان میاد؟

می دونی، استاد ها از این جمله متنفرند. البته شاید به عنوان دانشجو، اساتیدی را هم دیده ای که روش تدریسشان بر  همین 
مبناست و با جلب توجه دانشجو به برخی قسمت های درس، به نوعی مباحثی را که پتانسیِل بیشتری برای طرح سؤال دارند، 

اعالم می کنند.
ولی واقعیت این است که تو چقدر راضی هستی از این روش؟ تو چقدر عادت کرده ای که فقط و فقط در حد رفع تکلیف و 
نیاز کار کنی؟ بعد از سال ها تحصیل ما نیز خودمان فهمیده ایم که با رسیدن به حداقِل الزام ها می شود نمره ی قابل قبولی را 
گرفت. این اتفاق و این نوع تفکر در محیط کار هم روی می دهد: وقتی مدیر، اهداف خاصی را برای افرادش تعیین می کند 

و تو تنها با تبلور جزء ناچیزی از قابلیت هایت، فقط آن انتظارات )و نه بیش تر( را برآورده می کنی. 
دراین بین افرادی هستند که تصوراتشان را گسترده  کرده، نیرو های عظیم نهفته در وجودشان را بروز  داده و توانایی های 
خود را کشف  می کنند. آن ها همیشه از چهارچوب وظایفشان چند قدم جلو ترند و اگر کاری به آن ها محّول شود، نه تنها 
آن را به نحو احسن انجام  می دهند، بلکه فراتر از آن هم مطالعه  می کنند و خود را فقط محدود به انجام آن کار نمی بینند. 
همیشه به  یاد  داشته  باش کسی که فقط پایین ترین سطح توقعات را برآورده می کند، فرصت پیشرفت را از خود سلب کرده 

و به مرور زمان تاوان سنگینی را پرداخت  خواهد کرد. 
واقف  توانایی هایت  تمام  به  این حالت است که  تنها در  از دست ندهی.  بودن  برای فوق العاده  را  سعی کن هیچ فرصتی 

می شوی و ایمان پیدا  می کنی که دیگر مانعی بر سر راهت قرار ندارد.
مانع؟ 

شاید این حرف خیلی به مذاقت خوش نیاید ولی قبول کن که همه ی ما به عذر و بهانه عادت کرده ایم. می گردیم دنبال 
موانع تا با بهانه قرار دادن آن ها، حداقل وجداِن خودمان را آرام کنیم. شاید به لحاظ اجتماعی ارائه ی دالیل به ظاهر معقول 

برای قصور در کاری قابل قبول باشد ولی دست کم خودت را گول  نزن:
یک کاغذ بردار، اول اسم خودت را بنویس. یکی از مهم ترین اهداف خود را در نظر بگیر و تمام موانع رسیدن به آن را 

یادداشت کن. پول، وقت، پارتی، دانش کافی، هرچی که به ذهنت می رسد.
حاال برای یک بار هم که شده شروع کن به بهانه زدایی از طریق پرسش و پاسخ با خودت. می توانی این کار را با شخص 
دیگری هم انجام دهی. سعی کن راهکارهایی برای دور زدن موانع پیدا کنی، مطالعه کن، سرگذشت کسانی را بخوان که از 

صفر شروع کردند و آن وقت می بینی تمام گزینه های روی کاغذ خط خوردند.
تنها گزینه ای که خط نخورده باقی مانده، اسم خودت است که آن اول نوشته بودی!

 مطمئن باش اگر زمانی در کارت وقفه ای به وجود آمد، تنها مانع خودت هستی، پس جز این، هر عاملی که گمان می کنی 
مانع تحقق اهدافت شده، پوچ و بی معنی است.

شاید با خودت بگویی که خب، من موانع را نادیده گرفتم و در حال تالش هستم، پس چرا هیچ اتفاقی نمی افتد؟
واقعیت این است که بین "سعی و کوشش در انجام یک کار" و "انجام قطعی آن" تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. تابه حال 
تصمیم گرفته ای الغر کنی، برنامه بگذاری که رژیم بگیری و به باشگاه بروی اما دریغ از یک قدم نزدیک شدن؟ باید ببینیم 
که واقعاً این کار را انجام می دهی؟ یا صرفاً "می کوشی" که انجام دهی؟ تالِش صرف برای انجام یک کار، احساس ضعیف و 
انفعالی است که هرگز به اقدام قطعی منجر نمی شود. برای اقدام باید آستین ها را باال بزنی و مادامی که به سرمنزل مقصود 

نرسیده ای، دست از تالش برنداری و اگر کوتاه  بیایی مطمئن باش تنها کسی که باید مالمت کنی خودت هستی. 
درنهایت  و  تعیین شده  چهارچوب های  فرای  قدم گذاشتن  استعداد هایت،  بروز  کن،  نگاه  دیگر  طور  خود  اطراف  به  حال 

کارآفرینی، مستلزم آن است که جهان را پر از فرصت ببینی و نه مانع.

سارا احمدپور، 9۳، تهران

فارما فیوچر
فارمافیوچر چیه؟

خب فارمافیوچر یک تیمه که پُره از دانشجوهای دغدغه مند و می خواد مسیر رو 
برای بهبود وضعیت خودش و بقیه ی دانشجوها باز و هموار کنه و بیشتر از این که 
یک گروه فرهنگی، علمی، پژوهشی و اجرایی باشه، یک روند فکری در حرفه ی 

تخصصی داروسازیه.
تیم ما با کمک راهنمایی ها و حمایت های بی دریغ یکی از بزرگان و وزنه های علمی این  حوزه )پروفسور مهرداد حمیدی( 
قصد داره که دغدغه مندی نسبت به آینده، فرصت ها، مشکالت و خألهای مربوط با این حوزه را در دانش آموختگان 
و دانشجویان ایجاد بکنه و سعی داره با ارائه راهکارهای عملکردی، حرفه ای و جریان سازی این ارزش آفرینی، مسیر 

درست رو نشون بده.
     خب حاال می رسیم به اهدافمون:

• روشن نمودن  و نشان دادن نقشه راه به دانشجویان و آشنا کردن آن ها با آینده های داروسازی
• تقویت و توسعه ی روحیه ی الگویابی و الگوگیری دانشجویان باتوجه به برنامه ها و همایش های برگزارشده و دعوت از 

پیشروان و صاحب سبکان هر حیطه از آینده ی داروسازی
• تالش برای تهیه بستری مناسب برای ارتقاء دانشگاه های کشور و تبدیل آن به دانشگاه نسل سوم ازجمله برگزاری 

مدرسه های کارآفرینی و دعوت از چیره دستان حوزه صنعت و نوآوری
• تقویت و ارتقاء سبک زندگی، توانایی ها و قابلیت های فردی هر شخص مانند کارگروهی، اصول انتقاد، اصول درست 
مدیریت ارائه، نحوه استفاده درست از زبان  بدن، مهارت هایی مثل نیازسنجی، توانایی حل مسئله در کمترین زمان و 

فرصت
حاال برای دست یابی به این اهداف چه کارهایی کردیم:

• برگزاری نقشه راه 1 و 2 در راستای جهت دهی و آشنایی دانشجویان برای انتخاب مسیر آینده ی خود
• گذر از مرزهای جغرافیایی و دعوت از پروفسور دیمیتریوس بالومینوس رئیس گروه ملی بیوتکنولوژی دارویی مادرید

INMC فارمالند در همایش کشوری •
• سمینار آستروبایولوژي و آشنایی دانشجویان با این حوزه و فرصت های موجود برای پژوهش

• برگزاری سری ژورنال هایی چند هفته ای با موضوعات علمی و سبک زندگی
• سری کارگاه های جنرال با محوریت سبک زندگی و موضوعاتی چون اصول انتقاد، کارگروهی، NLP، نحوه ی ارائه ی 

صحیح، movie time، علوم همگرا، قانون جذب و...
راه اندازی  کتاب  مترجم  روشنی؛  سعید  دکتر  آقای  با حضور  خالقیت  و  کارآفرینی  بهاره ی  مدرسه ی  برگزاری  و   •

کسب وکار
این بود مقدمه و یک دید کلی راجع به تیم ما. منتظر اخبار جدید در شماره های بعدی ما باشید.

تیم فارمافیوچر، زنجان
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شاید گذشته ی هر انسانی پر از روزهای ناکام و تلخ باشد، روزهایی که حتی از مرور آن ها احساس درد و اندوه کند. 
خاطرات دردناکی که باعث به وجودآمدن باورهایی محکم در افراد می شوند، مثاًل اکثر افراد اعتقاد دارند که انسان ها به 
دو  دسته  تقسیم می شوند: انسان هایی که خوشبخت زاده می شوند و انسان هایی که بدبخت زاده می شوند. دسته ی اول 
همان هایی هستند که جوایز بانک ها را می برند، نفر اول آزمون ها می شوند، یک شبه ره صد  ساله می پیمایند و به عبارتی 
اگر دست به خاک بزنند طال می شود. اما دسته  ی دوم آن هایی هستند که باید صبح تا شب تالش کنند و در پایان هنوز 
هشتشان گرو نُهشان باشد و اگر دست به طال بزنند، خاک می شود! همین افراد خود را جزو دسته ی دوم می دانند و باور 

دارند که سرنوشت آن ها با بدبختی عجین شده و محکوم به تحمل انواع آالم و رنج ها هستند.
از بدو تولد به این دو دسته تقسیم می شوند. به  افراد  اینکه  به نظر من همه چیِز این طبقه بندی درست است! به جز 
عبارتی، این مسیر زندگی و تالش ها و خصوصاً تربیت و شخصیت ماست که ما را به دسته ی اول یا دوم سوق می دهد. اما 
مهم نیست که تاکنون چقدر درست اندیشیده اید و چقدر کامیاب بوده اید. داستان زندگی شما ادامه دارد و هنوز فرصت 
ارزشمند حیات به شما داده شده است. پس می توانید خالق قهرمان رؤیایی زندگی خودتان باشید. آینده می تواند دنیای 
زیبای دیگری باشد، اگر و فقط اگر انسان زیبای دیگری شویم. تنها یک راه برای تغییر جهان اطرافمان وجود دارد و آن، 
تغییر شخص خودمان است. اما چگونه می توان آدمی را که بیست سال یا سی سال و یا حتی بیشتر زندگی کرده ایم، 

تغییر دهیم؟ چگونه می توان ناکامی را به موفقیت، یأس را به امید و افسردگی را به نشاط تبدیل کرد؟
به جز انسان هایی که این باور مخرب را دارند که فردی بی ارزش و بی اهمیت هستند و خود را بدون شایستگی برای 
موفق شدن تلقی می کنند، اکثر انسان ها رؤیاها و آرزوهای بزرگی دارند، اما تنها درصد ناچیزی از جمعیت انسانی به 
مدیران، رهبران و ارشدها تبدیل می شوند. تفاوت چیست؟ روشن است که عوامل زیادی الزم اند تا یک رؤیا به یک 
حقیقت زیبا مبدل شود، اما اصلی ترین عامل را می توان در این کلمه خالصه کرد، »اقدام«. اقدام، اصلی ترین تفاوت 
انسان های کامیاب و ناکام است. اکثر مردم اهداف بزرگی دارند اما هرگز اقدام مناسب و مؤثری در جهت دستیابی به آن 
انجام نمی دهند، بنابراین هرروز خود را از هدفشان دورتر و دورتر می یابند و این گونه تصور می کنند که اهداف و آرزوهای 
بزرگ، دست نیافتنی اند. هر زمان که به گذشته می نگرند فقط احساس پشیمانی و یأس می کنند. همواره می پرسند: 
»چرا؟«، چرا من در این شهر یا در این خانواده متولد شدم؟ چرا به اندازه کافی باهوش نیستم؟ چرا پول کافی ندارم؟ و 
مدام در حال بهانه تراشی هستند، مثاًل: به اندازه کافی جوان نیستم، برای انجام این کار هنوز خیلی جوانم، این کار سرمایه 

زیادی می خواهد، دوست ندارم شکست بخورم و بهانه هایی ازاین دست.

راه پله پله تا کامیابی بهانه تراشی ها  و  سؤال ها  این  اگر  که  بپرسید  خودتان  از 
پشیمانی  و  پوچی  از  ماالمال  است، پس چرا گذشته  درستی 
است؟ زندگی کوتاه است و ما همه ی روزهای دنیا را در اختیار 
نداریم. باید از جایی شروع به تغییر کرد، الزم نیست به یک باره 
همه ی زندگی خود را تغییر دهید، فقط یک گام کوچک، یک 
اقدام درست، یک تصمیم مناسب در »امروز« کافیست. اما این 
قدم های کوچِک درست می بایست مداومت داشته باشند، زیرا 
سماجت مهم ترین عامل اتصال یک شروع قدرتمند به پایان راه 

می باشد.
اراده  و  انگیزه  اقدام سوق می دهد،  به سوی  را  عاملی که شما 
را در  این کار  انگیزه ی  باید  اقدام کردن،  برای  بنابراین  است؛ 
خود ایجاد کنید. داستان همه ی انسان های موفق در یک چیز 
مشترک است و آن، خواستن است. باید با همه ی وجود، میل 
و اشتیاق برای رسیدن به هدفتان را در خود ایجاد کنید و با 
دست  هدفتان  به  که  بخواهید  دارید،  که  احساسی  قوی ترین 
اهرم های  که  است  پرشوری  ذات  همان  انگیزه  کنید.  پیدا 
درونی شما را فعال می کند و تنها زمانی رهایتان می کند که 
همه سختی های  به  را  شما  نگرش  انگیزه  برسید.  هدفتان  به 
مسیر تغییر می دهد و شما را مجبور به موفق شدن می کند؛ اما 
تنها کسی که می تواند به شما انگیزه بدهد، خودتان هستید. 
مادامی که همه دنیا هدف شما را غیرممکن بخوانند، ولی شما 
ایمان داشته باشید که با سعی و تالش می توانید به آن دست 
پیدا کنید، پیروز خواهید شد. در مقابل اگر همه شما را الیق 
رسیدن به موفقیت بدانند و مدام این را به شما گوشزد کنند 

اما شما باور نداشته باشید، باخت از آن شماست.
چطور در خود چنین انگیزه ی آهنینی ایجاد کنیم؟ وقتی شما 
هدفی را انتخاب کردید، از خود بپرسید، چرا؟ چرا می خواهید 
دالیل خود  نوشتن همه ی  به  و شروع  برسید؟  این هدف  به 
باشد،  سنگین تر  سؤال،  این  برای  شما  پاسخ  هرقدر  کنید. 
انگیزه ی شما بیشتر و قوی تر خواهد بود. اگر دالیل کافی برای 
و  نیست  شما  مناسب  هدف  این  یعنی  ندارید  کارتان  انجام 
رسیدن به آن بسیار سخت خواهد بود. وقتی به هدفتان نگاه 
می کنید باید کفه ی ترازوی رسیدن به آن به قدری در مقابل 
بقیه ی امیال دنیا سنگین باشد که هیچ  وسوسه ای ذره ای در 

اراده  شما خلل ایجاد نکند.
در طی مسیری که برای هدفتان طی می کنید مدام دالیل خود 
فراموشی دالیل محکمتان  باعث  راه  تا سختی  مرور کنید  را 
کنید.  تبدیل  کوچک تر  هدف  چند  به  را  خود  هدف  نشود. 
به این ترتیب ذهن، دست یابی به آن را آسان تر تصور می کند و با 
رسیدن به هر مرحله انگیزه شما برای ادامه مسیر بیشتر خواهد 
شد. نکته مهم دیگر این است که نباید تصور کنید که قرار است 
ابتدای  در  کنید  سعی  بنابراین  طی  کنید،  را  هموار  مسیری 
برای  از پیش  مسیر تمام سختی های راه را شناسایی کنید و 

آن ها آمادگی داشته باشید. همه ی انسان ها، 
و  شکست  ناکامی،  بارها  و  بارها  زندگی  در 
را تجربه می کنند، حتی موفق ترین  ناامیدی 
با  مواجهه  در  اگر  که  بدانید  بنابراین  افراد؛ 
سختی ها احساس ترس یا ناامیدی می کنید، 

شما  برخورد  نحوه  اما  است،  انسانی  طبیعی  واکنش  یک  این 
با احساسات مخرب است که سرنوشت شما را معین می کند. 
اینکه به ترستان غلبه کنید یا اینکه به آن به اندازه ای قدرت و 
بها دهید که اجازه ندهد کوچک ترین قدمی بردارید. نترسید 
که باوجود تالش ممکن است نتیجه ای نگیرید، زیرا این وعده 
خداوند است که قطعاً بعد از هر سختی، آسانی است؛ بنابراین 
هرچه ایمانتان به خداوند و حقانیت وعده های او بیشتر باشد، 
کمتر با احساس ترس و یأس مواجه خواهید شد. پس مطمئن 
باشید در صورت تالش و سخت کوشی، جهان هستی به دستور 
خدا موظف است که به اندازه ی تالشتان به شما پاداش و روزی 
را  آرزویش  شما  که  هرچه  می تواند  بی شک  روزی  این  دهد. 
و  محبوبیت  سالمتی،  ثروت،  شهرت،  موفقیت،  باشد.  دارید 

بی کران آرزوهای بشری...
»آن ها کسانی هستند که ایمان آورده اند، و دل هایشان به یاد 
یاد خدا دل ها آرامش  با  تنها  باشید،  خدا مطمئن است؛ آگاه 
کارهاي شایسته  و  آوردند  ایمان  به خدا  که  می یابد.« »آن ها 
بهترین  و  است؛  نصیبشان  [زندگی]  پاکیزه ترین  دادند،  انجام 

سرانجام ها« سوره رعد، آیات 28 و 29

35یاسمن چراغی، 9۳، شیراز
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