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گر صيد خدا شوي ز غم رسته شوي                ور در صفت خـويش روي بسته شوي
ميدان كه وجود تو حجاب ره توست                با خود منشين كه هر زمان خسته شوي     )مولوي(
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كمك كردن تو به ناتوان، بهترين صدقه است. امام كاظم )ع(

بسمه تعالی

با سالم و عرض احترام به همه همکاران عزیز و گرانقدر مرکز
مرکز قلب و عروق ش��هید رجایی، نزدیک به 40 س��ال اس��ت که در حال 
خدمت رسانی به بیماران عزیز می باشد. این مرکز با سابقه ای درخشان در عرصه 
آموزش، پژوه��ش و ارائه خدمات درمانی بیماری ه��ای قلبی عروقی به عنوان 
قطب علمی پزش��کی قلب و عروق کشور شناخته می شود. خانواده بزرگ ما در 
مرکز قلب و عروق شهید رجایی با در نظر گرفتن دستیاران و فلوشیپ ها، یک 
خان��واده 2000 نفری می باش��د. در منظر این خانواده ب��زرگ، مهمترین افراد 

بیماران می باشند. 
اعضای این خانواده با همکاری و روحیه تیمی، به روزترین خدمات درمانی 
را به بیماران عزیز ارائه نموده و در آموزش و پژوهش های مرتبط با بیماری های 

قلبی عروقی خدمات شایانی به نظام سالمت کشور ارائه می نمایند.
نش��ریه داخلی مرکز قلب و عروق شهید رجایی )طپش(، که شما عزیزان 
اولین شماره آن را در دست دارید، نشریه ای متعلق به تک تک اعضای خانواده 
بزرگ مرکز قلب و عروق ش��هید رجایی است. رسالت این نشریه اطالع رسانی، 
معرفی و مصاحبه با کارکنان این بیمارس��تان از هر رده شغلی می باشد، تا این 
خان��واده بزرگ ش��ناخت کاملتری از همدیگر پیدا ک��رده و روحیه همکاری و 

تعامل هم افزایی پیدا نماید.
اعضای هیئت تحریریه این مجله همه ش��ما پرسنل عزیز مرکز می باشید. 
این نش��ریه را متعلق به خودتان بدانید و برای پربارکردن آن همه پیشنهادات، 
nashr@( نظرات و انتقادات خودتان را به دفتر نشریه و یا ایمیل آدرس نشریه

rhc.ac.ir( ارسال فرمایید. 

                                                        دکتر علیرضا جاللی
                                                            ریاست مرکز
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سينـه ماالمال درد است ، اي دريـغا مرهمي!                  دل زتنهايي بـه جـان آمد، خدا را همدمي!
گريه ي حافظ چه سنجد پيش استغناي عشق                  كه اندر اين طوفان نمايد هفت دريا شبنمي     )حافظ(
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بیم��اري ه��اي  س��مپوزیوم  اولی��ن 
م��ادرزادي قل��ب بالغین در مرک��ز قلب و 
عروق ش��هید رجای��ي با حضور ریاس��ت، 
اعضاء هیات علمي، پژوهشگران و محققان 
در مورخ��ه 22 دیم��اه 1390در س��الن 

همایش هاي مرکز برگزار شد.
دکتر زهرا خواجعلي دبیر سمپوزیوم، 
ضم��ن خیرمقدم به اعض��اء هیات علمي، 
اس��اتید و پژوهش��گران از دکت��ر جالل��ي 
ریاست مرکز بابت پشتیباني هایشان از این 

سمپوزیوم تشکر و قدرداني نمود.
دکت��ر خواجعلي، هدف از برگزاري این 
س��مپوزیوم را دو  ه��دف عم��ده اعالم کرد 
و اف��زود: ه��دف اول توجه دادن پزش��کان 
کاردیولوژیست اس��ت که در مواجه شدن با 
ای��ن بیماران در ابتدا کاره��اي الزم را انجام 
دهند و سپس به مراکز مرتبط ارجاع دهند. 

با توجه به اینکه متاسفانه شمارکودکاني که 
با مشکل قلبي به دنیا  آمده  و بزرگ مي شوند 
رو به افزایش هس��تند و این جمعیت نیاز به 
توجه خاصي دارد، ای��ن گونه بیماران فقط 
مش��کل قلبي ندارند بلکه انواع مشکالتي را 
دارند که در دوران رشد با آن مواجه هستند، 
یکي از مش��کالت ش��ایع در ای��ن بیماران 
مشکالت روانپزشکي است و این نیاز به یک 
تیم پزش��کي در رشته هاي مختلف دارد که 

بتواند روي این گونه بیماران کار کند.
دکتر خواجعلي در ادامه به یکي دیگر 
از ای��ن اهداف اش��اره کرد ک��ه توجه دادن 
سیس��تم هاي بیمه به این بیماران است. در 
واقع این بیماران به س��ني مي رسند که از 
پوشش بیمه والدین خود خارج مي شوند و 
با توجه به اینکه درمان و تش��خیص در این 
بیماران هزینه باالیي را دارد، بسیاري از این 

بیماران توانایي مراجعه را به پزشک ندارند.
دبیر س��مپوزیوم گفت: ای��ن همایش 
یک روزه اس��ت و اولین س��مپوزیوم در این 
موضوع اس��ت که انشااهلل در سال هاي آینده 
ادام��ه خواهد یاف��ت، این همایش در س��ه 
قس��مت برگزار م��ي گردد، که قس��مت اول 
به مسائل ش��ایع این بیماران در  بزرگسالي 
از جمله حاملگي و ورزش، قس��مت دوم به 
اینترونشنال کاردیولوژی و جراحي و قسمت 
سوم به آریتمي هایي که در این بیماران وجود 
دارد و انواع روش ه��اي تصویربرداري که در 
تشخیص بیماري آنها بکار مي رود، می پردازد.

در انته��ا الزم بذکر اس��ت که در این 
همای��ش در ح��دود 220 نفر از اس��اتید، 
پژوهش��گران و پرستاران ش��رکت نمودند 
و ش��رکت در ای��ن همای��ش 2/5 امتی��از 

بازآموزي براي پزشکان به همراه داشت.

اولين سمپوزیوم بيماري هاي مادرزادي قلب بالغين 
در مركز قلب و عروق شهيد رجایي برگزار شد
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این جشنواره در محل سالن همایش هاي 
برج می��الد درتاریخ13دیماه نود از س��اعت 
8/30 صبح ش��روع گردی��د و با حضور مقام 
محترم وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکي سرکار خانم دکتر وحید دستجردي 
و کلیه معاونین ایش��ان و صاحب نظران در 
زمینه مدیریت خدمات بهداشتي و حاکمیت 

بالیني از سراسر کشور برگزار گردید.
در این جشنواره دانش��گاه هاي برتر و 
بیمارستان هاي تابعه که در حوزه حاکمیت 
بالیني فعالیت مؤثري داشتند معرفي شدند.

مرکز قلب وعروق ش��هید رجائي نیز 
بعن��وان یک��ي از مراکز موف��ق در زمینه 
پی��اده س��ازي حاکمی��ت بالین��ي از زی��ر 
مجموعه  دانش��گاه علوم پزش��کی تهران 
موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره شد. 

این مرک��ز با توجه به زمان اندك ش��روع 
اس��تقرار حاکمیت بالین��ي )کمتر از هفت 
م��اه( گامهاي مناس��بي در جه��ت ارکان 

هفتگانه حاکمیت بالیني برداشته است. 
با توجه به زمان کوتاه شروع حاکمیت 
بالیني در این مرکز س��عي ش��ده است که 
کلیه حیطه هاي حاکمیت بالیني که شامل:

1- مشارکت بیماران و همراهان
2- مدیریت کارکنان 

3- آموزش و توانمندسازي کارکنان 
4- اثر بخشي بالیني 
5- مدیریت ریسک 

6- استفاده بهینه از اطالعات
7- ممیزي بالیني 

مي باش��د س��رلوحه انجام کلی��ه امور 
جاري مرکز نموده و در جهت ارتقاء خدمات 

مركز آموزشي و تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي، بعنوان 
بيمارستان برتر اولين جشنواره حاكميت باليني كشور انتخاب شد .

س��المت و کیفی��ت خدمات ارائه ش��ده به 
بیماران اقدامات مؤثري را انجام دهد.

در این زمین��ه با توجه به تاکید وزارت 
بهداش��ت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
ارتباط با پیاده سازي موضوع در مرکز، آموزش 
مباني به کلیه پرسنل که بالغ بر 1600 نفر 
بودند، داده شد و طي برنامه ریزي هاي جامع 
که همگ��ي از طرف ریاس��ت محترم مرکز 
هدایت مي گردند کلیه محورهاي حاکمیت 
بالیني طي چندین پروژه مس��تقل در حال 

انجام یا راه اندازي مي باشند.
کلیه مس��ئولین و هم��کاران مرکز با 
عزمي راس��خ و اعتقاد کامل، کمر همت به 
پیاده س��ازي عوامل نموده و امید است در 
آینده شاهد اخذ رتبه اول در سطح کشور 

در این حوزه باشیم.

غافل مباش ار عاقلي، درياب اگر صاحبدلي            بـاشـد كـه نتـوان يتافتن  ديـگر چنين ايـام را
باران اشكم مي رود و ز ابرم آتش مي جهد             با پختگان گوي اين سخن سوزش نباشد خام را     )سعدي(
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در این مراسم بعد از تالوت آیاتي چند از 
قرآن کریم و سرود جمهوري اسالمي ایران، 
دکتر جالل��ي، رئیس مرکز ضمن تبریک به 
مناسبت هفته پژوهش و خیر مقدم خدمت 
آقاي دکتر فتوحي، معاونت محترم پژوهشي 
دانش��گاه، از معاونت پژوهش��ي مرکز بابت 

برگزاري جشنواره تقدیر و تشکر کرد.
وي در ادامه افزود، پژوهش راه تعالي 
و پیشرفت است، که اگر انجام نشود علوم 
پزش��کي به سکون مي گراید و همانند یک 
مرداب مي شود، في النفس پژوهش ارزش 
ندارد، پژوهش زمانی ارزش��مند اس��ت که 
راه حلي براي مش��کالت هاي جدي کشور 
و بیماران بوده و بتواند سطح علمي کشور 

را باال ببرد.
دکت��ر جاللي گفت: ش��اید ه��زاران 

پایان نامه وجود دارد که متاسفانه گره اي از 
مشکالت حل نکرده اند، امید است معاونت 
پژوهشي در سطح کالن بتواند چالش ها و 
مش��کالت را به نحو مطلوب ارزیابي نموده 
و به اس��اتید و صاحب نظ��ران اعالم نماید 
ت��ا تحقیقات و پایان نامه ها بر این اس��اس 

طبقه بندي گردد.
در ادامه دکتر حق جو معاونت پژوهشي 
مرکز ضمن تشکر و قدرداني از رئیس مرکز 
عنوان کردند که ریاس��ت مرکز همواره در 
کلیه امور همراه بودند و اگر حمایت ایشان 
نبود ما به اینجا نمي رسیدیم، ایشان سپس 
خدمت آقاي دکتر فتوحي، معاونت محترم 
دانش��گاه خیر مقدم گف��ت و از آقاي دکتر 
بخشنده، مدیریت قسمت پژوهشي مرکز و 

تیمشان تقدیر و تشکر کرد.

معاونت پژوهش��ي مرک��ز در ادامه به 
شرح عملکرد معاونت پژوهش در یک سال 

اخیر به ترتیب زیر پرداخت :
- تاسیس مرکز توسعه پژوهش

- تاسیس آزمایشگاه ژنتیک
تجرب��ي  آزمایش��گاه  تاس��یس   -

)Animal lab(
- تشکیل کمیته تحقیقات پژوهشي مرکز

- راه اندازي ژورنال علمي پژوهش��ي 
مرکز، به صورت تم��ام الکترونیک همانند 

ژورنال هاي بین المللي
ایش��ان افزود: تیم پژوهشي مرکز به 
مدیریت دکتر بخشنده در کلیه تحقیقات 
و پژوهش ها اعم از تهیه پروپوزال، پوستر، 
در  جس��تجو  مق��االت،   ،PowerPoint
ژورن��ال ه��اي مناس��ب، ارزش��یابي منابع 

برگزاری  اولين جشنواره بزرگ پژوهشي 
در مركز قلب و عروق شهيد رجایي

حق همسايگی همسايه ات را خوب به جای آور تا مومن باشی.  پيامبر اكرم)ص(
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تحقیقات��ي و برگ��زاري دوره هاي متفاوت 
پژوهش��ي در خدمت اساتید محترم مرکز 
ب��وده و هدف این معاونت را درگیر نمودن 
کلی��ه اعضاء هی��ات علمي،فلوش��یپ ها و 

دستیاران اعالم نمود.
دکتر حق ج��و در ادامه افزود در یک 
سال اخیر حدود 116 پژوهش انجام شده 
اس��ت که این آمار کمي است، مرکز قلب 
و عروق ش��هید رجایي با امکانات و اساتید 
بنام و ارزش��مندي که دارد قادر مي باش��د 
چندی��ن برابر این آمار کارهاي پژوهش��ي 
انجام دهد، معاونت پژوهش��ي اعالم کرد، 
ای��ن مرکز  آمادگي پذیرش س��فارش هاي 
تحقیقات��ي از وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کي، دانش��گاه علوم پزشکي 
تهران، س��ایر دانش��گاه هاي علوم پزشکي 

کشور و مراکز دیگر را دارد.
معاونت  آت��ي  برنام��ه ه��اي  ایش��ان 

پژوهشي را در مرکز اینچنین اعالم کرد:
- س��اماندهی کارنامه پژوهشي اعضاء 

هیات علمي مرکز
- ساماندهي بانک های اطالعاتی در مرکز
- لینک پژوهشي با مراکز سطح اول دنیا
- لینک پژوهشي با مراکز داخلي کشور

- گرفتن سفارش تحقیقاتي از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

از  تحقیقات��ي  س��فارش  گرفت��ن   -
دانشگاه هاي علوم پزش��کي تهران و سایر 

دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
همچنین ایش��ان از افتتاح چهار مرکز 
تحقیقاتي دیگر تا سال آینده در مرکز خبر داد.

 در ادامه آقاي دکتر فتوحي، معاونت 
پژوهش��ي دانش��گاه ضمن تبری��ک هفته 
پژوه��ش و تش��کر از ریاس��ت و معاون��ت 
محترم پژوهش��ي مرکز، به بیان گزارش��ي 
از رش��د پژوهش از سال 1381 تاکنون در 

دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداخت.
دکتر فتوحي در ادام��ه از نقش مهم 
مقاله در پژوهش س��خن ب��ه میان آورد و 
اهمی��ت آن را در حوزه پژوهش بس��یار با 

اهمیت خواند و افزود مقاله خوب، مقاله اي 
اس��ت که پ��س از اتمام و بررس��ي به نقد 
گذاشته ش��ود و دیگر اساتید را به بحث و 

بررسي وادار نماید.
معاونت پژوهشي دانشگاه از واگذاري 
پ��ارك فناوري بوعل��ي به دانش��گاه علوم 
پزش��کي ته��ران خبر داد و اف��زود در این 
پارك مي توان کارهاي تحقیقاتي در سطح 

باالیي را انجام داد.
در ادام��ه گفت: مرکز قل��ب و عروق 
ش��هید رجای��ي بعن��وان قط��ب و یکي از 
مهمترین مراکز قلب و عروق کش��ور است 
و ب��ا توج��ه به توانای��ي هاي ب��االي مرکز 
مي بایس��ت براي خود ماموریت هایي را در 
س��طح کالن تحقیقاتي در یک بازه زماني 

معین تعریف نموده و انجام دهد.
در انته��ا از نف��رات برتر جش��نواره، 
بهترین مقاله پژوهشي، نفرات برتر گروه ها 
و نفرات برگزیده پژوهشي تقدیر و هدایایي 

به رسم یادبود اهداء شد.

يا رب  ز كـرم دري به رويـم بگشا                               راهـي كه در  او نـجـات بـاشد بنما
مستغنيم از هر دو جهان كن به كرم                                جز ياد تو هر چه هست بر از دل ما     )ابوسعيد(

8
بهمن 1390
شماره 1



جش��ن بازنشس��تگي دکتر 
استاد  نخستین داوري  پریدخت 
قلب کودکان با حضور ریاس��ت، 
مس��ئولین، اس��اتید و پرس��نل 
در س��الن همایش مرکز قلب و 

عروق شهید رجایي برگزار شد.

دکتر جالل��ي رئیس مرکز، 
ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از یک 
عم��ر تالش و خدم��ت صادقانه 
دکت��ر داوري، افزود: اس��اتید از 
س��رمایه هاي یک ملت و کشور 
هس��تند و بای��د ب��ه آنه��ا ارج 
نهاده ش��ود. آنها با خدماتي که 
ب��ه جامعه پزش��کي ک��رده اند، 
هی��چ گاه از ی��اد و خاطره مردم 
و هم��کاران ب��رون نم��ي روند و 

ماندگار هستند.
ادام��ه  در  دکت��ر جالل��ي 
افزود، درس��ت اس��ت که دکتر 
داوري بازنشسته شده است ولي 

ما در مرکز از علم و دانش ایش��ان 
استفاده خواهیم کرد و لوح تقدیري 
را به همراه هدیه اي نفیس از طرف 
هیات رئیس��ه مرکز تقدی��م دکتر 

داوري کرد.
در ادام��ه دیگر اس��اتید گروه 
قل��ب ک��ودکان ضم��ن تبریک به 
س��خنراني و تقدیر از دکتر داوري 
پرداختن��د و هدایای��ي را به رس��م 

یادبود اهداء نمودند.
از  داوري  دکت��ر  انته��ا  در 
ریاس��ت، کلیه اس��اتید و پرس��نل 
جهت حضورش��ان در این مراس��م 

تقدیر و تشکر کرد.

جشن بازنشستگي دكتر پریدخت نخستين داوري ،
استاد قلب كودكان در مركز قلب و عروق شهيد رجایي

خوشحالي مومن در سيماي اوست و اندوهش در قلبش. امام علي )ع( 
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اخبار

این سمپوزیوم با حضور دکتر جاللي 
رئیس مرک��ز، دکتر آقاجاني مش��اور وزیر 
و مدی��رکل دفتر وزارت��ي و روابط عمومي 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، 
اعضاء هیات علمي، پژوهش��گران، محققان 

و مسئوالن برگزار شد.
دکتر جاللي ضمن خیر مقدم خدمت 
اس��اتید و پژوهش��گران، از دکت��ر معدني 
رئیس، دکتر فیروزي دبیر، دکتر شاکریان 
دبی��ر علمي و دکتر صنعت��ي دبیر اجرایي  
سمپوزیوم بابت برگزاري این مراسم بزرگ 

تقدیر و تشکر کرد.
وي در ادام��ه افزود، با توجه به اینکه 
مرک��ز قلب و عروق ش��هید رجایي بعنوان 
قط��ب قلب و عروق کش��ور مي باش��د، در 

سال هاي اخیر شاهد پیشرفت هاي بسیاري 
در مرکز بوده ایم که رش��ته اینترونش��نال 
کاردیولوژی س��رآمد این پیشرفت ها بوده 

است.
وي گفت، ما مي بایس��ت به س��متي 
حرک��ت کنیم ک��ه ع��وارض و خطرات به 
ص��ورت دقیق ثبت گردد، در بس��یاري از 
کشورهاي پیش��رفته این عوارض بصورت 
دقیق ثبت مي گردد، شایان ذکر است ثبت 
این عوارض و ریش��ه یاب��ي و  آنالیز کردن 
آنها باعث مي ش��ود که به ن��کات ضعف و 
قوت خود در علم پزشکي پي ببریم و باعث 
کاه��ش ع��وارض و افزایش ب��ار علمي در 

متخصصان گردد.
دکت��ر جاللي در ادام��ه یکي از دالیل 

پنجمين سمپوزیوم ساليانه اینترونشنال كاردیولوژی 
در مركز قلب و عروق شهيد رجایي

افزای��ش عوارض را عدم آم��وزش و مهارت 
کاف��ي اعالم نمود که مي بایس��ت با اصالح 
فرایندهاي آموزش و فراهم نمودن امکانات 
الزم و خدم��ات بس��تري مناس��ب، امکان 
کاهش عوارض در بیماران قلبي مهیا گردد.

ضم��ن  فی��روزي  دکت��ر  ادام��ه  در 
تش��کر و قدرداني از ریاس��ت مرکز جهت 
پش��تیباني ه��اي بعمل آم��ده در برگزاري 
این س��مپوزیوم، به تش��ریح خالصه اي از 
موضوعات طرح ش��ده در این س��مپوزیوم 

پرداخت.
الزم بذکر اس��ت این س��مپوزیوم به 
م��دت دو روز از م��ورخ 90/10/8 لغای��ت 
90/10/9 در سالن همایش های مرکز قلب 

و عروق شهید رجایي برگزار گردید.

بـيـرون ز همه كون درون دل ماست                 و ز خلق جهـان به يك قـدم منـزل ماست
محنت همه در نهاد آب و گل ماست                 بيش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست  )انصاري(
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از دکتر مجید حق جو معاون پژوهشي 
مرک��ز قلب و عروق ش��هید رجایي بعنوان 
پژوهش��گر جوان بالیني در س��یزدهمین 
جش��نواره ابن س��ینا در م��ورخ 15 بهمن 
1390 در تاالر ابن س��ینای دانشگاه علوم 

پزشکي تهران تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق ش��هید رجای��ی، دکتر مجید 
حق جو متخصص قلب و عروق و فلوش��یپ 
الکتروفیزیولوژي، در سیزدهمین جشنواره 
ابن س��ینا با حضور دکتر الریجاني ریاست 
دانش��گاه عل��وم پزش��کي ته��ران، دکت��ر 
علیرض��ا جاللي رئیس مرک��ز قلب و عروق 
ش��هید رجایي و تعداد زیادي از اس��اتید و 
پژوهش��گران، بعنوان پژوهش��گر جوان در 
سطح دانشگاه علوم پزشکي تهران انتخاب 
ش��د و لوح تقدیر و هدیه اي از طرف دکتر 

دكتر مجيد حق جو پژوهشگر برگزیده 
سيزدهمين جشنواره ابن سينا

باقر الریجاني دریافت نمود.
از مه��م تری��ن جوایز دکت��ر حق جو 

مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- رتبه س��وم گروه علوم بالیني داخلي 
در چهاردهمین جشنواره علوم پزشکي رازي

- پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت 
درم��ان و آم��وزش پزش��کي در دهمی��ن 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور

- پژوهشگر جوان برگزیده پانزدهمین 
کنگره بین المللي قلب و عروق ایران

- پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکي 
ایران سابق

از مهمتری��ن فعالیت ه��اي تحقیقاتي 
این پژوهشگر جوان مي توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
- داوري مقاالت در 21 مجله خارجي 

و 4 مجله داخلي

در  International  editor   -
 Journal of Electrocardiology

 Research in س��ر دبی��ر مجل��ه -
Cardiovascular Medicine

- راه ان��دازي آزمایش��گاه تحقیق��ات 
حیوان��ي در مرکز آموزش��ي، تحقیقاتي و 

درماني قلب و عروق شهید رجایي
- راه ان��دازي آزمایش��گاه تحقیق��ات 
کاردیوژنتیک در مرکز آموزشي، تحقیقاتي 

و درماني قلب و عروق شهید رجایي
- همکاري در راه اندازي اولین کارگاه 
کشوري پیشرفته الکتروفیزیولوژي حیواني

-ارائه43مقاله به صورت س��خنراني و 
پوس��تر در کنگره هاي بین المللي داخلي و 

خارجي
- چاپ بیش از 109 مقاله در مجالت 

معتبر پزشکی

هركه پيش از آزمودن كسي، به او اطمينان كند، پشيمان مي شود. امام علي )ع(
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اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق شهید رجایی، بمناسبت دهه 
مبارك فجر مسابقات ورزشي در سه رشته 
ورزش��ي فوتبال، تنیس روي میز و فوتبال 
دستي برگزار ش��د که نفرات برتر به شرح 

ذیل اعالم شد:
تیم اول در مسابقات فوتبال : 

تیم حسابداري
ش��امل آقای��ان : رضا نجف��ي، وحید 
نقدي، پارسا قیاسوند، مهدي مختاري، اکبر 
جعف��ري، عباس فتح��ي، غالمرضا آقایي و 

سجاد جهاني
تیم هاي برتر فوتبال دستي خانم ها:

تیم اول : تیم اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق ش��هید رجایی، این نمایشگاه 
ک��ه ب��ه مناس��بت ی��وم اهلل ده��ه فجر با 
هنرنمایي خانم زهرا سوري پرسنل بخش 
الکتروفیزیولوژي مرکز برگزار شده بود، به 

مدت یک هفته ادامه داشت.
زهرا سوري هنر خود را از سال 1382 
به صورت حرف��ه اي در زمینه هاي س��رمه 
دوزي، مرص��ح دوزي، دکاپاژ، پتینه، معرق 
مس، جواهر کاري، س��فال گري و نقاش��ي 
طرح برجسته آغاز کرد و موفق به برگزاري 

لیال الیاسي و فاطمه خلج
تیم دوم : تیم حسابداري

مریم ضمیري و شهره شعباني
تیم سوم : پذیرش و مدارك پزشکي

نغمه مسکین و زهرا صالحي
 تیم هاي برتر فوتبال دستي آقایان:

تیم اول: تیم تصویربرداري- رادیولوژي
وحید ایمان و سید علي حسیني

تیم دوم: تیم تصویربرداري– رادیولوژي

وحید حاجي آقاپور و اصغر قرباني
تیم سوم: تیم حسابداري 

احسان نجفي و وحید نقدي
نفرات برتر تنیس روي میز خانم ها:

نفر اول: فریال سیاحي
نفر دوم: مریم غالمپور

نفر سوم: نجمه سبحاني
نفرات برتر تنیس رومیز آقایان:

نفر اول: احسان نجفي
نفر دوم: وحید حاجي آقاپور

نفر سوم: کریم رحیمي خوش آواز
در انته��ا ب��ه رس��م یادب��ود از طرف 
ریاس��ت مرکز لوح تقدیر و هدیه نقدي به 

این ورزشکاران اهداء شد.

چندین نمایش��گاه به ش��رح ذیل شد، که 
عبارتند از :

1384 نمایشگاهي در سالن شهرداري 
محله تهران پارس

نمایش��گاهي در فرهنگسراي   1385
قدس در استان البرز

نمایش��گاهي در فرهنگسراي   1385
ابن سینا در استان البرز

1386 نمایشگاهي در سالن شهرداري 
محله تهران پارس

1387 نمایشگاهي در سالن اطالعات 
مرکز قلب و عروق شهید رجایي

1389 نمایشگاهي در محله سعادت آباد
1390  آم��وزش صنای��ع دس��تي در 
رس��انه  ملي )ص��دا و س��یماي جمهوري 

اسالمي ایران(

نمایشگاه صنایع دستي به مناسبت دهه مبارك فجر در مرکز آموزشي، تحقیقاتي و درماني قلب و عروق شهید رجایي

برگزیدگان مسابقات ورزشي دهه مبارك فجر در مرکز آموزشي، تحقیقاتي و درماني قلب و عروق شهید رجایي
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يا رب ! نه دلم  بسته ي غمهاي تـو بود؟                    چشمم شب و روز غرق نمهاي تو بود؟
بر جرم و خطاي من چه ميگيري خشم؟                    چـون جمله بـه اميـد كـرمهاي تو بـود     )اوحدي(



به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق ش��هید رجایی، اولین آزمون 
جامع پرفیوژن ایران با همکاري مرکز قلب 
و عروق ش��هید رجایي، انجم��ن پرفیوژن 
ایران و انجمن جراحان قلب ایران در مورخ 
28 بهم��ن 1390 در مرک��ز قلب و عروق 

شهید رجایي برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق ش��هید رجایی، رادیو سالمت 
س��ه شب متوالي از مورخ 15 بهمن لغایت 
17 بهم��ن 1390 از س��اعت 22 لغای��ت 
24 بناب��ر اهداف س��ازماني خود در جهت 
ارتقاي فرهنگ س��المت و توسعه آموزش 
سالمت در جامعه به معرفي مراکز درماني 
و خدمتگ��زار در ای��ن ام��ر، در برنام��ه اي 
رادیویي، تحت عنوان "سپهر دانش"  براي 
تهیه گزارش در مرکز قلب و عروق ش��هید 

رجایي حاضر شدند.
در این شب ها از پزشکان و متخصصان 
مقیم شب، سوپروایزر و پرستاران گزارش 
مس��تقیم مبني ب��ر انواع تش��خیص ها در 
بیماران، چگونگي خدمات دهي به بیماران 
و طرح سواالت تخصصي چهار گزینه اي در 
زمینه قلب براي دس��تیاران تهیه و پخش 

شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قل��ب و عروق ش��هید رجای��ی، آقاي علي 
کوقان سرپرس��ت تیم کوهن��وردي مرکز 
قل��ب و عروق ش��هید رجایي اع��الم کرد، 
تی��م کوهن��وردي مرکز به مناس��بت دهه 
مبارك فجر و با پیام قلب س��الم در تاریخ 
90/11/20 در بدن س��الم به قله گنو واقع 
در جاده س��یرجان، بندرعباس در اس��تان 
هرمزگان به ارتفاع 2348 متري از س��طح 
دری��ا به هم��راه 13 نفر از پرس��نل مرکز 

صعود نمودند.

اولین آزمون جامع پرفیوژن ایران 
در مرکز قلب و عروق شهید رجایي

صعود تیم کوهنوردي مرکز قلب و 
عروق شهید رجایي به قله گنو به 

مناسبت دهه مبارك فجر

رادیو سالمت در مرکز آموزشي، 
تحقیقاتي و درماني قلب و عروق 

شهید رجایي
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هيچ كارخيري را از روي ريا انجام نده و هيچ كار خيري را از روي حيا ترك مكن. پيامبراكرم )ص(

تپش: نشریه داخلی  مرکز قلب و عروق شهید رجایی



زندگی 
 2 در  امین پ��ور  قیص��ر 
اردیبهشت 1338 در شهرستان 
گتوند در اس��تان خوزس��تان به 
ابتدایی  تحصی��الت  آم��د.  دنیا 
را در گتون��د و متوس��طه را در 
دزفول سپری کرد و در سال 57 
در رش��ته دامپزش��کی دانشگاه 
تهران پذیرفته ش��د ولی پس از 

مدتی از این رشته انصراف داد.
قیص��ر امین پور، در س��ال 
1363 ب��ار دیگر اما در رش��ته 
ب��ه  فارس��ی  ادبی��ات  و  زب��ان 
دانش��گاه رفت و این رشته را تا 
مقطع دکترا گذراند و در س��ال 
76 از پایان نام��ه دکت��رای خود 

ب��ا راهنمایی دکت��ر محمدرضا 
شفیعی کدکنی با عنوان »سنت 
و نوآوری در شعر معاصر« دفاع 
کرد. این پایان نامه در س��ال 83 
و از س��وی انتش��ارات علم��ی و 

فرهنگی منتشر شد.
او در سال 1358، از جمله 
ش��اعرانی بود که در شکل گیری 
واحد  فعالیت ه��ای  اس��تمرار  و 
ش��عر حوزه هنری تا س��ال 66 
تأثی��ر گ��ذار ب��ود. وی طی این 
دوران مس��ئولیت صفحه ش��عر 
ِ هفته نام��ه س��روش را بر عهده 
داش��ت و اولین مجموعه ش��عر 
خود را در سال 63 منتشر کرد. 

اولی��ن مجموع��ه او »در کوچه آفت��اب« دفتری 
از رباع��ی و دوبیتی بود و ب��ه دنبال آن »تنفس 
صبح« تعدادی از غزلها و شعرهای سپید او را در 
بر می گرفت. امین پور هیچگاه اش��عار فاقد وزن 
نس��رود و در عین حال این نوع شعر را نیز هرگز 

رد نکرد.
دکت��ر قیصر امین پور، تدریس در دانش��گاه 
را در س��ال 1367 و در دانش��گاه الزهرا آغاز کرد 
و سپس در س��ال 69 در دانشگاه تهران مشغول 
تدریس ش��د. وی همچنین در سال 68 موفق به 
کسب جایزه نیما یوش��یج، موسوم به مرغ آمین 
بلورین ش��د. دکتر امین پور در سال 82 به عنوان 
عضو پیوس��ته فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی 

برگزیده شد.

دكتر قيصر امين پور 
)133۸ - 13۸۶( شاعر معاصر ایرانی

ب و هنر
اد
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از شبنم عشق خـاك آدم گـل شد                    صد فتنه و شور در جهان حاصل شـد
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند                    يك قطره از آن چكيد و نامش دل شد      )مولوي(



آثار 
از وی در زمینه هایی چون شعر کودك و نثر 
ادبی، آثاری منتش��ر شده اس��ت که به آنها اشاره 

می کنیم:
طوفان در پرانتز )نثر ادبی، 1365(،	•
منظومه ظهر روز دهم )شعر نوجوان، 1365(،	•
مثل چشمه، مثل رود )شعر نوجوان، 1368(،	•
بی بال پریدن )نثر ادبی، 1370(	•
به قول پرستو )شعر نوجوان، 1375(.	•
مجموعه شعر آینه های ناگهان )1372(،	•
گزینه اشعار )1378، مروارید(	•
مجموعه ش��عر گل ه��ا هم���ه آفتابگردان اند 	•

)1380، مروارید(،
دس��تور زبان عش��ق )1386، مروارید( اشاره 	•

کرد.
»دستور زبان عشق« آخرین دفتر شعر قیصر 
امین پور بود که تابستان 1386 در تهران منتشر 
ش��د و بر اساس گزارش ها، در کمتر از یک ماه به 

چاپ دوم رسید.

مرگ 
وی پس از تصادفی در سال 
1378 هم��واره از بیماری ه��ای 
مختل��ف رن��ج می ب��رد و حتی 
دس��ت کم دو عمل جراحی قلب 
و پیوند کلیه را پشت سر گذاشته 
بود و در نهایت حدود س��اعت 3 
بامداد سه شنبه 8 آبان 1386 در 
بیمارس��تان دی درگذشت. پیکر 
این ش��اعر در زادگاهش گتوند و 
در کنار مزار ش��هدای گمنام این 

شهرستان به خاك سپرده شد.
پ��س از م��رگ وی میدان 
ش��هرداری منطق��ه 2 واقع در 
سعادت آباد به نام قیصر امین پور 

نامگذاری شد.

نمونه شعر 
حسرت همیشگی:

حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...

ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان 

چقدر زود 
دیر می شود

طرحی برای صلح )3(

شهیدی که برخاك می خفت
سرانگش��ت در خون خود می زد 

و می نوشت
به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ
که بر جنگ
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بدترين شما سخن چينان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند. امام علي )ع(

تپش: نشریه داخلی  مرکز قلب و عروق شهید رجایی



	 لطفًا خودتون رو معرفي کنید: 
 ذبیح اله تکیه، 27 س��اله و از سال 85 
در اتاق عمل مش��غول بکار هستم. قباًل در 
مشاغل مختلف منجمله آشپزخانه )قبل از 
خدمت( شاغل بودم در ضمن در دو رشته 
کیک بوکس��ینگ و ف��ول تکواندو ورزش 

می کنم. 
	 چگونه ش�د این رش�ته ورزش�ي را 

انتخاب کردید؟ 
 بطور تصادف��ي، از آنجا که ورزش زیاد 
مي کردم. 2 تا 3 س��ال ژیمناس��تیک کار 
بودم. در دوره راهنمائي به مدرسه فوتبال 
رفتم. در دبیرس��تان تا سه سال عضو تیم 
قائ��م کرج بودم. بعلت انعطاف بدني خوبي 
که داشتم سه سال دروازه بان بودم. از دورة 
راهنمایي کیک بوکسیگ را شروع کردم و 
از دبیرس��تان بطور حرفه اي در این رشته 
کار کردم و در حال حاضر حدود 14 سال 

است در این رشته کار می کنم. 
	 آق�اي تکیه م�دال ی�ا قهرماني هم 

داشته اید؟ 

 بل��ه م��درك مربیگ��ري دان یک فول 
تکوان��دو و حک��م داوري و حکم مربیگري 
دارم. س��ه دوره قهرمان کش��ور و چندین 

دوره قهرمان استان شدم. 
	 آقاي تکیه در تیم ملي هم ش�رکت 

داشتید یا خیر؟ 
 تیم ملي کار نکردم. 

	 در ح�ال حاض�ر کج�اي پل�ه ترقي 
هستید؟ 

 در ووش��و بهتر جواب گرفت��ه ام چون 
م��ورد عالق��ه م��ن اس��ت. اولین ب��ار در 
مسابقات ووشو استاني )80کیلو( چند ماه 
قبل اول ش��دم. در کیک بوکس��ینگ )80 
کیلو( نیز دوم ش��دم. اخیراً در رشته ووشو 

) 85 + کیلو( نیز اول شدم.
	 کی ازدواج کرده اید؟ 

 4 ساله که متأهل هستم و همسرم نیز 
پرسنل اتاق عمل است. 

	 فرزند دارید؟ 
 خیر. 

	 چق�در از همس�رتان رضایت دارید 

البته اگه دوست دارین جواب بدهید؟
 صد درصد

	 آق�اي تکی�ه ممکن اس�ت از میزان 
تفاهم زندگیتان برامون بفرمایید؟ 

 تفاه��م ت��و زندگي بتدریج ب��ا افزایش 
ش��ناخت طرفین بدس��ت میآید. در حال 

حاضر هفتاد درصد تفاهم داریم. 
	 تفریح�ات و اوقات فراغتتان چگونه 
است؟ اصاًل با این همه گرفتاري شغلي 
و تمرین�ات ورزش�ي، اوق�ات فراغت 

دارین یا خیر؟ 
 اوق��ات فراغت بندرت دارم. ولي اگر در 
منزل باش��م شاهنامه و کتاب هاي مختلف 
مي خوانم و با همس��رم به تفریح و گردش 
مي رویم و یک روز در هفته هم با دوستان 

به تمرینات ورزشي مي پردازم. 
	 رابط�ه ش�غلي و ورزش�تان چگونه 

است؟ 
 خیلي خس��ته نمي شوم می توان با هم 
هماهنگش��ان کرد. با وجود باشگاه ورزشي 
و زحم��ات آق��اي احم��دي و ب��ا حمایت 

آقاي ذبيح اله تكيه : پرسنل اتاق عمل 

مصاحبه
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زاهـد ظاهر  پرست، از حـال مـا آگاه نيست          در حق ما هر چه گويد، جاي هيچ اكراه نيست
در طريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوست           در صراط مستقيم، اي دل! كـسي گمراه نيست     )حافظ(

گزارشگر : مسعود خسروی



ریاس��ت محترم مرکز، قهرمان کشوري را 
در بیمارستان بدست خواهم آورد. 

	 آق�اي تکیه، اگر موفقیت خودتان را 
در یک طیف صفر تا 10 در نظر بگیریم 
به نظر ش�ما تا اآلن شما چه عددي از 

طیف رو به خودتان مي دهید؟
 به خودم عدد نه  مي دهم. 

	 در زندگیتان خاطره تلخ دارید؟ 
 علیرغ��م اینکه روزي 8 س��اعت درس 
می خواندم و دیپلم فني را بصورت جهشي 
خوان��ده بودم ول��ي نتوانس��تم در کنکور 

سراسري قبول بشوم. 
	 ی�ک خاط�ره ش�یرین زندگیت�ان 

بفرمایید؟ 
 روز ازدواجم. 

	 آقاي تکیه رش�ته ورزش�یتان را تا 
کجا مي خواهید ادامه بدهید؟ 

 انتها ندارد، دوس��ت دارم حتی مشوق 
افرادی میانس��ال باشم، تا بیایند  و ورزش 

کنند مثل آقاي یوسف تجسسي. 
	 پیامي براي همکاران دارید :

 ب��ا کمک ب��ه همدیگر و یکدل ش��دن 
بتوانیم فشارهاي کاري را از بین ببریم. 

	 نظر همس�رتان در مورد ورزش شما 
چیست؟

 مخالفتي ندارد بلکه حمایت نیز مي کند 
)چون برادر همس��رم هم ورزشکار است(، 

البته کمي ناراحت مي ش��ود بخاطر اینکه 
نگران اس��ت در ورزش حرفه اي صدمه اي 

به من وارد نشود.
	 در آین�ده اگ�ر فرزندت�ان بخواهد 
همین رش�ته ورزشي را ادامه بدهد به 

او اجازه مي دهید؟ 
 تا س��نین نوجواني دوس��ت ندارم. ولی 
بعد از حدود 15 س��الگی خودم تشویقش 

مي کنم. 
	 خودتان مربي او مي شوید؟ 

 من مربي کس��ي نمي شوم چون خودم 
هنوز ش��اگرد هس��تم و ج��ا دارد از مربي 

خودم آقاي اصغر ایوبي نیز تشکر کنم. 
	 آینده تان رو چه جوري مي بینید؟ 

 به آینده ورزش��یم خوش بین هس��تم  
دوس��ت دارم در مس��ابقات ش��رکت کنم. 
دوس��ت  ش��غلی  آین��ده  درخص��وص  و 
دارم ادام��ه تحصی��ل بده��م و در رش��ته 
بیهوش��ي ادامه تحصیل بدهم. برای آینده 
زندگي ام تصمیمات دیگ��ری هم دارم که 

فعاًل نمي توانم بگویم.

	 انتظارات شما از بیمارستان یا محل 
کارتون چیه؟ 

 گسترش باش��گاه بصورت تمام وقت تا 
کس��انی که وس��یله ندارند صبح ها بیایند 
و ورزش کنن��د. در خص��وص کاري اظهار 

نظري ندارم. 
ب�راي  ورزش  ب�اره  در  توصی�ه ای   	

خوانندگان دارید؟ 
 کس��ي ک��ه ورزش حرفه اي م��ي کند، 
معموالً به فکر س��المتي خودش نیس��ت 
بلکه به فکر گرفتن مقام اس��ت، ولی بهتر 
است انس��ان براي سالمتي خودش ورزش 
کند. همچنین اگر کسي مي خواهد ورزش 
را براي سالمتي جسمش شروع کند بهتر 
اس��ت روزي حداقل 45 دقیق��ه ورزش یا 

حتی االمکان پیاده روي کند، تا س��المتي 
اش را تضمین نماید. 

	 ب�ه نظر ش�ما رابط�ه ورزش و هواي 
آلوده چگونه است؟ 

 ب��ه س��وال خوبي اش��اره کردید. دلیل 
نمي شود ورزش نکنیم. ورزش کردن بهتر 
از ورزش نکردن است. بهتر است که ورزش 
صحیح را زیر نظر مربي شروع کنیم. البته 
در هوای آل��وده بهتر اس��ت در فضای باز 
ورزش نکنیم و قبل از ورزش با پزش��کان 
و کادر پرستاری مشورت کنیم. در ورزش 

نیز بهتر است هدف داشته باشیم. 
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مومن سكوت مي كند تا سالم ماند و سخن مي گويد تا سود برد. امام سجاد )ع(
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گزارشگر : احمدی
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مصاحبه
امشب زغمت ميان خون خواهم خفت                     وز بستـر عـافيـت بـرون خواهم خفت

بـاور نـكني خيـال خـود را بفـرسـت                    تا در نگرد كه بي تو چون خواهم خفت    )حافظ(

	 سرکار خانم قرباني، لطفا خودتان را 
بیشتر معرفي کنید؟ 

 شمسي قرباني هستم، متولد شهرستان 
خوانسار در استان اصفهان. 

	 چند س�ال س�ابقه کار در این مرکز 
را دارید؟

 از ش��هریور ماه 1372 در مرکز قلب و 
عروق شهید رجائي مش��غول به کار شدم 
و هجده س��ال س��ابقه کار دارم و ش��غلم 

نامه رساني است.
	 چند فرزند دارید؟ 

 سه فرزند دختر دارم.
 	 لطف�ا درب�اره فرزندانت�ان بیش�تر 

توضیح بدهید؟
 دخت��ر بزرگم س��حر ایرج��ي مهندس 
صنایع در گرایش طراحي سیس��تم است 
و عالوه بر زبان مادری مس��لط به دو زبان 
زنده دنیا فرانس��ه و انگلیسي مي باشد و در 

حال حاضر در موسس��ه زبان سرا مشغول 
تدریس زبان انگلیسي است.

دختر دوم پگاه  ایرجي  دانش��جوي س��ال 
سوم کارشناسي مدیریت صنعتي و مسلط 
به زبان انگلیس��ي است  و در حال تدریس 

در یکي از موسسات آموزشی مي باشد. 
دختر س��وم پرنیا ایرجي دانش��جوي سال 

اول کارشناسي معماري مي باشد.
	 خان�م قربان�ي، خوش�بختانه هم�ه 
فرزندان ش�ما تحصیالت عالیه دارند، 
لطف�ا رم�ز موفقی�ت فرزندانت�ان را 
توضی�ح دهید و ق�دری از تالش های 
خودت�ان در مس�یر پیش�رفت علمی 

فرزندانتان را ذکر کنید؟ 
 زمان��ي ک��ه سرپرس��تي فرزندانم را به 
عهده گرفتم، فرزند اولم پنج سالش بود و 
فرزند دوم و سوم که دوقلو بودند 1/5 ساله 
بودند. با توکل به خدا، تصمیم گرفتم تمام 

س��عی خودم را بکنم تا فرزندانم به مراحل 
باال برس��ند و تحصیالت دانشگاهی داشته 
باش��ند و به زبان انگلیسي مسلط گردند و 
مدارك عالی��ه را دریافت نمایند. بنابر این 
از همان ابتدا،  فرزندانم را علی رغم سختي 
و شیفت هاي سنگین کاری، در کالس هاي 
زبان ثبت نام کردم و در مدارس معتبر در 
نزدیکی مح��ل کارم ثبت نام کردم و تمام 
سعی خودم را کردم تا محیط آرامی برای 
تحصیل فرزندانم فراه��م کنم و هرچه در 
توان داش��تم را برای تحصیل و سربلندی 

فرزندانم مهیا کنم.
	 فرزندانت�ان را از چن�د س�الگي به 

کالس زبان فرستاده اید؟ 
 فرزند بزرگ��م کالس اول راهنمایي بود 
که خودش از من خواست تا در کالس زبان 
ثب��ت نامش کنم و م��ن بالفاصله وی را در 
کالس زب��ان ثبت نام ک��ردم و فرزند دومم 

مصاحبه با سركار خانم شمسی قربانی  
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اگر در برادرت سه صفت ديدي، به او اميدوار باش: حيا، امانت و راستي. اگر اين صفات را نداشت، به او اميد نبند. پيامبر اكرم )ص(

نیز با دیدن خواه��ر بزرگترش عالقمند به 
یادگیری زبان انگلیسی شد. من زحمت هاي 
بس��یاري را براي سه فرزندم کشیدم و خدا 
شکر به مراتب باالیي در جامعه رسیده اند و 

یا در حال رسیدن هستند.
	 آیا از خود منزلي دارید؟ 

در  توانس��تم   1380 س��ال  در  بل��ه   
اسالمشهر خانه اي خریداري کنم. 

	 خانم قرباني آیا از فرزندانتان راضي 
هستید؟ 

 بل��ه، قطع��اً راضي هس��تم چ��ون در 
درس و تحصیل ش��ان موفق بوده اند و  در 

زندگي شان مرا اذیت نکردند. 
	 خانم قرباني از کارتان راضي هستید؟

 بله، خدا را شاکرم و بسیار راضي هستم. 
	 شیرین ترین لحظه زندگیتان کجا بود؟

 تولد شدن اولین فرزندم بود. 
	 تل�خ ترین لحظه زندگیتان کجا بوده 

است؟
 ورشکست شدن همسرم.

 	 بزرگترین آرزویتان چه است؟ 
پیشرفت فرزندانم.

	 از چه خانواده اي بوده اید؟ 
 ما از خانواده اي در س��طح باالي جامعه 
بوده ایم ولی با ورشکس��ت ش��دن همسرم 
همه چیز تغییر کرد. برخی پیشنهاد دادند 
که فرزندان خودم را به بهزیس��تي بسپارم 
ولي م��ن تصمیم گرفته ب��ودم که زندگی 
خ��ودم را وقف فرزندان��م بکنم بنابر این از 
همه چیز گذش��تم و با زحم��ت فرزندانم 
را ب��ه تنهایي بزرگ ک��ردم و به هیچ کس 
نسپردمشان و با روحیه مقاومي که دارم با 
مشکالت بسیاري دست و پنجه نرم کردم. 
	 خان�م قربانی لطفا ح�س خودتان را 

نسبت به این کلمات بفرمایید:
 مادر: فداکار، دلسوز 

فرزند: شایسته 
برادر و خواهر: اگر نبودند ش��اید من هم 

نبودم
بهترین هم�کار: خانم گلرخ گلش��ني و 

پیام احمدي کاشاني. 
	 در سیر زندگي به خودتان از 20 چه 

نمره ای می دهید؟ 
 18نمره  مي دهم. 

	 حس مادرانه حس خوبي است؟
زمان��ي این ح��س خیلي خوب اس��ت که 
فرزندانم را به مرتبه هاي  خیلي باال برسانم.

	 انتظارتان از فرزندانتان چیست؟ 
 مقید به اخالق اس��المي- رس��یدن به 

درجات عالي. 
	 در انته�ا چه انتظارات�ي از همکاران 

خود  دارید؟ 
 ب��ه هم احترام بگذارند و رعایت بزرگتر 

و کوچکتر را بکنند. 

تپش: نشریه داخلی  مرکز قلب و عروق شهید رجایی
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بـنده را نـام خويشـتن نبـود                             هر چه ما را لقب دهند آنيم         )سعدی(

	 جناب آقای عرفانی، لطفا خودتان را 
بیشتر معرفي کنید؟ 

 علیرضا عرفاني هس��تم حدود 15 سال 
است که در این مرکز کار مي کنم. در ابتدا 
طرح نیروی انس��انی خودم را در این مرکز 
آغ��از کردم و پس از اتمام طرح نیز در این 

مرکز جذب شدم.
	 آق�ای عرفان�ی چند س�ال دارید و 

متولد کدام شهرستان هستید؟
 من متولد 1349 هستم و در تهران به 

دنیا آمدم.
	 آقای عرفانی چند تا فرزند دارید؟ 

 دو فرزن��د دخت��ر دارم، حنانه که 14 
سال دارد و ترانه که 9 ساله است. 

	 چند سال است که  ازدواج کردید؟
 شانزده سال پیش که سال دوم دانشگاه 

بودم ازدواج کردم.
	 آیا  از ازدواجتان راضي هستید؟ 

 %100 
	 چه خاطره های خوبی از بیمارس�تان 

و محل کار خود دارید؟ 
بیماران��ي ک��ه جراحی مي ش��وند و بهبود 
می یابن��د وقتی پس از ترخی��ص با لباس 
ش��یک مي آیند و تش��کر مي کنند من رو 

خیلی خوشحال مي کنند.
	 چه خاطره بدی از بیمارستان دارید؟ 
 یکي از خاطرات بد من که خوشبختانه 
تبدیل به یک��ی از بهترین خاطرات زندگی 
من ش��ده اس��ت در حدود 3 سال پیش در 
شیفت کاری رخ داد. اون روز آقایی حدوداً 
50 ساله که جراحی بای پس سرخرگ های 
کرونری ش��ده بود و بالون پمپ هم داشت 
به بخ��ش مراقبت های ویژه پ��س از عمل 
جراحی باز قلبی منتقل ش��د. ب��ه ناگاه ما 
متوجه ارست بیمار شدیم و شروع به احیاء 
بیمار کردیم، متاس��فانه همزمان برق ها هم 
رفت و به دلیل نامش��خصی برق اضطراری 
بیمارس��تان نیز به موقع وصل نش��د. من و 
همکاران آی س��ی یو در تاریکي و با استفاده 
از مونیت��ور بالون پم��پ و در نور کمی که 

با روش��ن ک��ردن موبایل برخ��ی همکاران 
ایجاد ش��ده بود به احیا بیم��ار پرداختیم. 
خوش��بختانه بعد از ده دقیقه احیاء، بیمار 
برگش��ت و بعد از یک ربع ساعت بعد برق 
آمد و فردایش بیمار حالش خوب بود و پس 

از چند روز به بخش معمولی انتقال یافت.
	 انتظارتان از فرزندانتان چیست؟ 

 تمام سختي ها را به جان مي خرم فقط 
درس بخوانن��د و ف��رد موث��ر و مثبتی در 

جامعه باشند.
	 معدل فرزندانتان چند بود؟ 

 دختر بزرگم در مقط��ع اول راهنمایي 
مع��دل 17 دارد و دخت��ر کوچکت��رم در 
مقطع دوم دبس��تان، ارزش��یابی توصیفی 

"خیلي خوب" دارد.
	 چن�د وقت یکبار به پدر و مادر خود 
زنگ مي زنید یا به دیدنشان مي روید؟ 
 از 16 سال پیش که ازدواج کرده ام، هر 
روزی که شیفت نباشم حتما به دیدن پدر 
و مادرم می روم و در روزهای شیفت کاری، 

مصاحبه با آقای عليرضا عرفانی 
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با هوس مبارزه كنيد، تا بر نفس غالب شويد. 

دو بار به پدر و مادرم تلفن مي کنم.
	 همی�ن حس را به پ�در و مادر خانم 

خودتان هم دارید؟ 
 اوای��ل ازدواج به این ح��د نبود ولی با 
خوبی هایی که از خانم خودم دیدم و البته 

با تدبیر و سیاست ایشان اآلن بله. 
	 آیا از محیط کار خود راضي هستید؟ 
 بله حتماً، یکي از عشق هاي زندگی من 
مراقبت از بیماران اس��ت و هرچند بیشتر 
کار کنم، رضایتم بیش��تر اس��ت. صادقانه 
م��ی گویم هر صبحی که در پایان ش��یفت 
از بیمارس��تان می روم اگر خس��ته تر باشم 

احساس رضایت درونی بیشتری دارم.
	 از کمبود حقوق ناراضي هستید؟ 

 من همیشه به همکاران گفته ام که در 
همه مراک��ز این موضوع هس��ت. ما قبول 
کردیم که در سیس��تم سالمت کار کنیم و 
همه این مسائل را پذیرفته ایم. اگر عشق به 
کار داش��ته باشیم و همه بیماران را، چون 
اعضای خانواده مان فرض کنیم، احس��اس 

رضایت درونی خواهیم داش��ت و خدا هم 
در زندگی به ما کمک خواهد کرد.

	 چه توقعی از همکاران و مس�ئولین 
بیمارستان دارید؟

 انتظارم از مس��ئوالن مرکز این است که 
پرس��تاران را درك کنند چرا که ما با جان و 
دل باالي سر بیمار کار مي کنیم. خوشبختانه 
بسیاری از پزشکان، از کادر پرستاری حمایت 
می کنند. از بیماران و همراهان بیماران هم 

توقع داریم که به ما اعتماد بکنند.
	 اگ�ر بر مي گش�تید به 15س�ال پیش، 
دوست داشتید که باز هم  پرستار بشوید؟

 پدر من تاجر آهن بود دوس��ت داش��تم 
تاجر آهن شوم. من آزمون دانشگاه را دادم و 
قبول شدم ولي دوست نداشتم بروم پرستار 
شوم ولي االن اگر برگردم به 15 سال پیش 
دوس��ت دارم که پرستار شوم تا تاجر آهن، 
چون از خدمت به بیم��اران رضایت درونی 
کسب می کنم و زندگی ام معنا پیدا می کند. 
در ضمن م��ي توانم در خانواده، مش��کالت 

پزش��کي را تا حدي مدیری��ت بکنم و این 
برای من احساس رضایت می دهد.

	 چند شب منزل هستید؟ 
 من فقط 10 ش��ب خانه پیش خانواده 

هستم و 20 عصر و شب شیفت می دهم.
	 از سیس�تم جدی�د مدیریت راضي 

هستید؟
 قطعاً چون در سیس��تم جدید 200 تا 
300 هزار تومان به دریافتی هایمان اضافه 

شده است و این براي ما مهم است.
	 در آخر پیامتان براي پرس�نل مرکز 

چیست؟
 تقاضای من از همه همکاران این اس��ت 
که همیش��ه توجه داشته باشند که بیماري 
که روي تخت اس��ت یک تکه گوشت نیست 
و باید مثل پدر و مادر و عزیزان خود به آنها 
نگاه کنیم و به آنها حرمت بگذاریم. شاید فردا 
ما به جاي آنها در تخت بیماري باشیم. پس 
باید با جان دل به در خدمت بیماران باشیم 
و همه را به چشم اعضای خانواده مان ببینیم.

تپش: نشریه داخلی  مرکز قلب و عروق شهید رجایی
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این بخ��ش در س��ال 1390 با هدف 
انجام پروژه ه��ا و طرح هاي تحقیقاتي براي 
رسیدن به راهکارها و روش هاي نوین  علم 
پزشکي درجهت درمان بیماري هاي قلبي و 
عروقي در انسان ها با امکان  انجام مطالعات 
و کاره��اي تحقیقاتي بط��ور عملي بر روي 
حیوان��ات ب��زرگ و کوچک آزمایش��گاهي 
تجهی��ز و راه ان��دازي گردی��د. این بخش با 
کلیه امکانات وتجهیزات پیشرفته و در حد 
اس��تانداردهاي جهاني، ام��کان انجام کلیه 
اعم��ال جراحي تحقیقاتي ب��ر روي قلب و 
عروق حیوانات را دارا مي باش��د. همچنین 
ای��ن بخش داراي امکانات کامل براي انجام 
پ��روژه ها و ط��رح هاي تحقیقات��ي نیازمند 

استفاده از دستگاه آنژیوگرافي جهت انجام 
اعمال جراحي کم تهاجمي بدون نیاز به باز 
کردن قفسه سینه در قلب و عروق حیوانات 
مي باشد. این بیمارستان تنها مرکز در کشور 
مي باش��د که داراي چنی��ن امکانات تصویر 
ب��رداري و آنژیوگراف��ي در حیوان��ات بطور 
اختصاص��ي در محل آزمایش��گاه تحقیقات 
تجربي ب��وده و مج��وز رس��مي کار با این 
دستگاه را از سوي سازمان انرژي هسته اي 

کشور دریافت کرده است.

قسمتهاي مختلف این بخش شامل:
1( اتاق جراح��ي و آنژیوگرافي )تنها 
اتاق عمل مجهز به دستگاه آنژیوگرافي در 

ایران با مجوز از سازمان انرژي هسته اي.
.C.S.R 2( اتاق

3( ات��اق اکوکاردیوگراف��ي )تنها مرکز 
داراي پروب با فرکانس باال جهت اکو حیوانات 

کوچک آزمایشگاهي موش سوري و رت(.
4( بخش ICU و مراقبت هاي ویژه.

5( بخش نگهداري کوتاه و بلند مدت 
حیوان��ات ب��زرگ و کوچک آزمایش��گاهي 
مطابق ب��ا اس��تانداردهاي جهاني بصورت 
اتاق هاي مجزا )با دما، نور و تهویه استاندارد(

6( اتاق مخصوص خون گیري و تزریق 
داروهاي آرام بخش و بیهوشي و سایر داروها.

1( اطاق عمل و آنژیوگرافي 
ات��اق عمل این بخ��ش مجهز به تخت 

ش
ی بخ
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عمل ب��ا ام��کان ایجاد ان��واع حال��ت هاي 
ممکن بص��ورت برقي، چراغ س��یالتیک، و 
دستگاه سي آرم با کلیه امکانات و تجهیزات 
 RF مربوط به پمپ قلبي عروقي، سیس��تم
Ablation، ماش��ین بیهوشي و ونتیالتور، 
دس��تگاه الکتروش��وك، سیس��تم کوتري، 
ساکشن سانترال و پرتابل، وسایل و ست هاي 
جراحي قل��ب، توراکس و عروق، سیس��تم 
مانیتورینگ کامل با امکان مانیتور ینگ قلب 
 noninvasive و invasive و فشار خون

و spo2، دما و ... است.
C.S.R  )2

قس��مت C.S.R محل بس��ته بندي و 
پگ کردن وسایل و ست ها و شان هاي عمل 

مي باش��د. دراین بخش وسایل بسته بندي 
شده و جهت استریل کردن به CSR مرکزي 
بیمارستان فرستاده مي شود. این اتاق داراي 
یک دس��تگاه اتوکالو براي اس��تریل کردن 
وسایلی که نیاز به C.S.R مرکزي بیمارستان 

ندارند را دارا مي باشد.
3 ( اطاق اکوکاردیوگرافي

این بخش  اکوکاردیوگرافي  دس��تگاه 
ان��دازه گیري پارامتره��اي عملکرد  امکان 
قلبي را فراهم نموده اس��ت. این دس��تگاه 
با دارابودن دو پروب امکان اکوي حیوانات 
کوچک و بزرگ را ایجاد کرده اس��ت. )این 
مرکز تنها مرکزي مي باشد که داراي پروب 
مخصوص با فرکانس باال براي اکو بر روي 

حیوان��ات کوچک و کمت��ر از 1 کیلوگرم 
)موش سوري و رت( مي باشد.

4( بخش ICU و مراقبت هاي ویژه
بخش ICU شامل فضاهاي نگهداري 
حیوانات و دستگاه ونتیالتور، مانیتورینگ و 
ساکشن مي باشد. حیوانات بعد از عمل در این 

مکان مرحله Recovery راطي مي کنند.
و  کوت�اه  نگه�داري  بخ�ش   )5
بلند م�دت حیوانات ب�زرگ وکوچک 
آزمایش�گاهي مطابق با استانداردهاي 
جهاني بصورت اتاق ه�اي مجزا )با دما 

نور و تهویه استاندارد(
محل نگهداري حیوانات نیز با دارابودن 
امکانات تهویه و دماي مناس��ب و مجهز به 
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قفس هاي استاندارد حیوانات آزمایشگاهي 
به منظ��ور نگهداري بلند م��دت حیوانات 
کوچک و همچنی��ن نگهداري کوتاه مدت 
حیوانات بزرگ بصورت ات��اق هاي مجزا با 
استاندارهاي جهاني از نظر نور دما و تهویه 

طراحي گردیده است.
این بخش بیمارستان جهت هرچه بهتر 
کار ک��ردن و پر بار ک��ردن طرح هاي خود و 
رسیدن به نتایج مناسب تر و بهتر در  طرح ها، 
پروژه ها و پای��ان نامه هاي علمي تحقیقاتي، 
هم��کاري و ارتب��اط تنگاتنگ��ي ب��ا دیگ��ر 
بخش هاي بیمارس��تان از قبیل آزمایشگاه، 
پاتولوژي، رادیولوژي، آزمایش��گاه مولکولي، 
اک��و کاردیوگراف��ي، ام آر آي، آنژیوگراف��ي، 

استریل مرکزي، آي سي یو و ... دارد.
بخش آزمایش��گاه تحقیق��ات تجربي 
مرکز آموزرش��ي تحقیقات��ي و درماني قلب 
و عروق ش��هید رجایي تهران در راس��تاي 
گسترش فعالیت هاي تحقیقاتي در ایران و 
امکان رابطه با سایر مراکز تحقیقاتي و انتقال 
تجربیات و امکانات به آن مراکز و همچنین 
اس��تفاده از امکانات و تجربیات مراکز دیگر 
اق��دام به امض��اي قرارداده��اي همکاري و 
تفاهم نام��ه هاي تحقیقاتي ب��ا مراکز دیگر 
ک��رده و مي کند و از طرح ه��اي تحقیقاتي 
سایر مراکز و همکاري با آنها در زمینه هاي  
علم��ي آموزش��ي و تحقیقاتي و تش��کیل 

کارگاه هاي آموزشي استقبال مي کند.

به منظور گسترش فعالیت هاي تحقیقاتي 
پژوهشي، واحد تحقیقات تجربي آماده مذاکره 
و در صورت لزوم امضاي تفاهم نامه با س��ایر 
مراکز تحقیقاتي ودانشکده هاي دامپزشکي، 
پزش��کي و داروسازي به منظور همکاري در 

انجام پروژه هاي تحقیقاتي مي باشد.
بخش تحقیقات تجربي آماده دریافت 
هرگونه پیش��نهاد جهت بهب��ود امور و هر 
چ��ه پربارتر کردن فعالیت هاي پژوهش��ي 
مي باش��د و ب��ه این منظ��ور از کلیه مراکز 
تحقیقاتي که عالقه مند به انجام پروژه هاي 
تحقیقات��ي ب��ر روي حیوانات مي باش��ند 
دعوت ب��ه همکاري نموده و آماده دریافت 
و اجراي طرح هاي پژوهشي آنها مي باشد.
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يا رب مكن از لطف پريشان ما را                        هر چند كه هست جرم و عصيان ما را
ذات تـو غني بوده و مـا محتاجيم                         مـحتاج بـه غيـر خـود مـگردان ما را      )ابوسعيد(



ت
کای

ح حكایت

مقام رضا 
یکي از زاهدان را بیماري عارض شد. 
ش��خصي به عیادت او رفت و او را شادمان 
دید و زبانش را به شکر و ثنا متذکر یافت. 
گفت : مي خواهي که خداي تعالي تو 

را شفا دهد ؟ گفت نه. 
گف��ت : مي خواهي به وض��ع بیماري 

بماني؟ گفت نه. 
گف��ت : پس چه مي خواهي به گفت : 

آن را مي خواهم که خدا مي خواهد. 

خواجه و غالم  
خواجه اي غالمش را به بازار فرستاد که 
انگور و انار و انجیر بخ��رد و زود بیاید. غالم 
رف��ت و دیر آمد و انگور تنها آورد. خواجه او 
را بس��یار زد و گفت : چون ت��و را پي کاري 
مي فرستم باید چند کار کني و زود بیایي، نه 
آنکه پي چن��د کار مي روي دیر بیایي و یک 
کار کني. غالم گفت، به چشم از این به بعد.

بعد از چن��د روز اتفاقاً خواجه مریض 
شد و غالم را پي طبیب فرستاد، غالم رفت 
و زود برگشت و چند نفر همراه خود آورد 

خواجه گفت : اینها چه کساني هستند؟ 
گفت : تو با من گفتي چون پي کارت 
فرس��تم چند کار بکن زود بیا. اکنون این 
طبیب اس��ت که جهت معالجه آورده ام و 
این غسال است که اگر ُمردي غسلت دهد 
و این آخوند اس��ت که بر تو نماز بخواند، و 

این تلقین خوان است، این قبر کن است و 
این قرآن خوان است ...!

»کشکول یزدي«

انس��ان وقتي در خانه نشس��ته است 
خواهان حادثه اي در زندگي و هنگامي که 
دچار حادثه مي شود طالب زندگي آرام در 

خانه است.
»واینر«

کس��ي که تقدیر الهي را باور داش��ته 
باشد از آنچه به او رسد باکي ندارد. 

»غرور الحکم« 

مصیبت
بازرگانی را هزار دینار خس��ارت افتاد. 
پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در 
میان نهی. گفت ای پدر فرمان تو راس��ت، 
نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع 
گردانی که مصلحت در آن چیست؟ گفت 
تا مصیبت دو نش��ود؛ یک��ی نقصان مایه و 

دیگر شماتت همسایه.
»گلستان سعدی«

مصیبت
بازرگانی را هزار دینار خس��ارت افتاد. 
پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در 
میان نهی. گفت ای پدر فرمان تو راس��ت، 

نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع 
گردانی که مصلحت درآن چیس��ت؟ گفت 
تا مصیبت دو نش��ود؛ یک��ی نقصان مایه و 

دیگر شماتت همسایه.
»گلستان سعدی«

صبر
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از 
گردش آسمان درهم نکشیده و مگر وقتی که 
پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی 
نداشتم. به جامع کوفه درآمدم دلتنگ، یکی 
را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به 

جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.
»گلستان سعدی«

بخشندگی
چون امیر تیمور، فارس را گرفت، خواجه 
حافظ شیرازی را خواست. چون حافظ آمد، 
تیمور آثار فقر را در چهره او دید و پرس��ید: 
من به ضرب شمش��یر، تمام زمین را خراب 
کردم تا سمرقند و بخارا را آباد کنم. تو آن را 

به خال هندو می بخشی و می گویی:
اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

حافظ گفت: از این بخشندگی هاست که به 
این روز افتاده ایم.

دکتر قاسم غنی � تاریخ عصر حافظ
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مغزها وسالمت قلب 

تهیه وتنظیم :
س تغذیه، 

مریم آریافر، کارشنا
س ارشد علوم وصنایع غذایي

کارشنا

    مغزها میوه هایي هستند که داراي 
پوسته سخت خارجي بوده و معمول ترین 
مغزها ش��امل بادام، فندق، پس��ته،گردو، 

بادام هندي و بادام زمیني مي باشند.
داده اندکه  نش��ان  فراواني  تحقیق��ات 
مصرف مغزها باعث حفظ س��المت قلب و 
عروق مي شود و افراد مبتال به بیماري هاي 
قلب��ي عروقي م��ي توانند عوارضش��ان را با 
مصرف منظم مغزه��ا کاهش دهند. برخي 
از مواردي که منجر ب��ه بیماري هاي قلبي 
عروقي مي شوند شامل التهاب، اکسیداسیون 

LDL و بدي عملکرد آندوتلیال مي باشند. 
مغزها از طریق مکانیسم هاي مختلفي این 
م��وارد را کنترل کرده و باعث کاهش خطر 
بیماري هاي قلبي مي ش��وند. مغزها حاوي 
اس��یدهاي چرب غیر اشباع داراي یک باند 
دوگان��ه و همچنین اس��یدهاي چرب غیر 
اش��باع داراي چند باند دوگانه مي باش��ند. 
مطالعات ثابت کرده اند که اسیدهاي چرب 
داراي یک باند دوگانه باعث بهبود وضعیت 
اکسیداتیو بدن مي گردد. در این میان بادام 
سرشار از اس��یدهاي چرب داراي یک باند 
دوگان��ه مي باش��د از طرف��ي باعث کاهش 

LDL وسطح سرم کلسترول مي گردد .

    از طرفي جایگزین کردن مغزها به 
عنوان میان وعده با میان وعده هاي ناسالم 
دلیل دیگر تاثیر آنها در محافظت سیستم 

قلبي مي باشد.  
    مغزها سرشار از اسیدآمینه آرژنین 
هم مي باشند این اسید آمینه باعث بهبود 
عملکرد ع��روق مي ش��ود. آرژنی��ن باعث 
کاهش خطر ایجاد لخته و افزایش انعطاف 
پذی��ري ع��روق هم م��ي ش��ود. همچنین 
حاوي س��ایر مواد مغذي محافظ سیس��تم  
 E قلب��ي عروقي مانند فیبره��ا و ویتامین

تغذیه
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و اس��ترول هاي گیاهي مي باشند که باعث 
کاهش کلسترول شده و مصرف منظم آنها 
باعث کاهش سطح CRP که یک نشانگر 

التهابي است مي گردد.
ب��روز  از  جلوگی��ري  منظ��ور  ب��ه 
بیم��اري هاي قلبي عروق��ي مصرف روزانه 
45 گرم انواع مغزها ش��امل گ��ردو، بادام، 

پسته و فندق توصیه شده است.
در میان مغزها بادام، پس��ته و تخمه 
آفتابگردان بیشترین میزان پروتئین نسبت 
به چربي را دارا مي باش��ند. در 30 گرم از 
این مغزها ح��دود6 گ��رم پروتئین وجود 
دارن��د، گردو، بادام هن��دي و فندق در هر 

30 گرم حدود 4 گرم پرتئین دارند.
برتري گردو نس��بت به س��ایر مغزها 
وج��ود اس��یدهاي چ��رب ام��گا 3 درآن 
مي باشد. اسید آلفا لینولنیک از اسیدهاي 
چرب امگا 3 مي باش��د ک��ه به مقدار کافي 
در گردو وج��ود دارد و باعث کنترل لخته 
ش��دن خون مي گردد و در تش��کیل غشاء 
س��لول هاي مغزي موثر است. گردو باعث 
محافظ��ت قلب از طری��ق کاهش احتمال 
تش��کیل پالك در عروق و کاهش التهاب 
مي ش��ود از این طریق باعث کاهش خطر 
حم��الت و س��کته ه��اي قلب��ي و کاهش 
مش��کالت آریتمي قلبي مي گردد. توصیه 
روزانه مصرف اس��ید آلفا لینولنیک اس��ید 
1/6 گرم در روز براي آقایان و1/1 گرم در 
روز براي خانم ها مي باش��د و این در حالي 
است که 1 قاش��ق غذاخوري گردو حاوي 

2/6 گرم آلفا لینولنیک اسید مي باشد.

وجود اسید چرب امگا 3 در گردو عالوه 
بر آن باعث کاهش TG و توتال کلسترول و 
همچنین کاهش التهاب وCRP مي گردد. 
همچنین گردو حاوي آنتي اکسیداني قوي 
به نام رسوراتول مي باشد که از اکسیداسیون 
LDL در داخل عروق و آسیب آنها به رگ 

جلوگیري مي کند.
30 گ��رم پس��ته )ح��دود 49 ع��دد 
پس��ته( حاوي 160 کیلو کالري انرژي، 6 
گ��رم پروتئین، 13 گ��رم چربي )1/5 گرم 
چربي اشباع( بوده وتامین کننده 20% نیاز 

روزانه منگنز، مس و B6 مي باشد.
30 گ��رم بادام )ح��دود 23 عدد بادام( 
حاوي 160 کیل��و کالري، 6 گرم پروتئین و 
14 گرم چربي است )1 گرم آن اشباع است( 
9 گرم از چربي بادام اسید چرب غیر اشباع 
با یک باند دوگانه اس��ت ک��ه باعث افزایش 
HDL و کاه��ش LDL م��ي گ��ردد. بادام 
همچنین 35% مقدار توصیه شده ویتامین 
E و 30%، نیاز روزانه منگنز را دارا مي باشد.

30 گرم بادام هندي )حدود 18 عدد( 
حاوي 160 کیلو کالري، 4 گرم پروتئین و 

13 گرم چربي )3 گرم اسید چرب اشباع(
بوده و20% نیاز روزانه توصیه شده منیزیم 
و30% نیاز روزانه به مس را تامین مي کند.

ب��ادام زمیني هم براي س��المت قلب 
مفید مي باشد زیرا در مقایسه با سایر مغزها 
کمتری��ن میزان چربي را دارند و چربي کل 

آنها 14-13 گرم در هر 30 گرم مي باشد.
پس��ته و ب��ادام س��الم تری��ن مغزها 
مي باشند زیرا کمترین میزان چربي اشباع 
را دارن��د و در هر گ��رم تنها داراي 1-1/5 

گرم چربي اشباع مي باشند.

سیتواس��ترول  بت��ا  ح��اوي  فن��دق 
)اس��ترول گیاهي( اس��ت که باعث کاهش 
جذب و سنتز کلسترول در بدن شده و در 

نتیجه کلسترول خون را کاهش مي دهد.
نتیجه گیري:

مغزها از منابع خ��وب پروتئین بوده و 
میزان کمي اس��یدهاي چرب اش��باع دارند.

مصرف منظم 30 گرم از مغزها حداقل 5 بار 
در هفته باعث کاهش خط بیماري هاي قلبي 
عروق��ي و دیابت نوع 2 مي گردد. در انتخاب 
مغزها دقت داشته باش��ید که انواع فرآوري 

شده با روغن و یا نمک را استفاده نکنید.
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به لطف و فضل الهي و با عنایت ویژه 
ریاس��ت و مدیریت محترم، سالن ورزشي 
مرکز قلب و عروق ش��هید رجایي در تاریخ 
15 شهریور سال 90 با حضور وزیر محترم 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سرکار 
خانم دکتر وحید دستجردي و جناب آقاي 
دکتر الریجاني ریاس��ت محترم دانش��گاه 
علوم پزش��کي و خدمات بهداشتي درماني 

تهران افتتاح گردید.

    

باش��گاه ورزش��ي مرک��ز در زمین��ه 
ایروبیک،  بدنس��ازي،  رزم��ي،  ورزش هاي 
پینگ پنگ و یوگا زیر نظر اس��اتید مجرب 

آماده پذیرایي از پرسنل شاغل و بازنشسته 
مرکز مي باشد.

ساعات کاري س��الن ورزشي صبح ها 
روزهاي زوج از س��اعت 6/45 لغایت 7/45 
مخص��وص خواه��ران و روزه��اي فرد در 
همین س��اعت براي برادران بعداز ظهرها، 
روزهاي زوج از ساعت 14 لغایت 18 براي 
ب��رادران و روزهاي فرد در همین س��اعت 

براي خواهران دایر مي باشد.     
  

                                                              

ش
ورز

افتتاح سالن ورزشي مركز قلب و عروق شهيد رجایي 

تهیه کننده : مهدی شعبان لو

يا رب ز شـراب عـشق سـرمستم كن               درعشق خودت نيست كن و هستم كن
از هر چه ز عشق خود تهي دستم كن                يـكبـاره بـه بـنـد عشق پـا بستـم كن      )انصاري(
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از فعالیت هاي دیگر کمیته ورزش��ي 
برگزاري دو دوره مسابقات فوتبال و پینگ 
پن��گ به مناس��بت هفته دف��اع مقدس و 
هفته بس��یج که به تیم ها ي اول مسابقات 
فوتبال و به س��ه نفر اول مس��ابقات پینگ 

پنگ جوایزي اهداء گردید.
از دیگر فعالیت هاي کمیته ورزش��ي 
برگزاري دو همگان��ي مخصوص خواهران 
ک��ه به قی��د قرعه ب��ه 10 نفر از ش��رکت 
کنندگان که تمامي طول مس��ابقه را طي 

نمودند جوایزي اهداء گردید.

                      

     

کمیته تربیت بدني اقدام به برگزاري 
چند نوب��ت کوهنوردي در مناطق مختلف 

از جمله منطقه ِش��وي، منطقه اشترانکوه، 
قلعه خانلو در منطق��ه البرز مرکزي، قلعه 
ش��اه معلم در منطقه ماس��وله و همچنین 

صعود به قلعه دماوند کرده است.

از دیگر فعالیت هاي کمیته ورزش��ي 
برگزاری س��ه برنامه تفریحي و زیارتي گل 
گش��ت امامزاده داود و گل گشت تفریحي 
ش��هر دیدني ماسوله و گل گشت سوادکوه 

و آالشت مي باشد.     
        

الزم بذکر است بمناسبت ایام مبارك 
ده��ه فجر، مرک��ز در نظر دارد مس��ابقات 

ورزشي را به شرح ذیل برگزار کند:
فوتس��ال ک��ه ه��ر  1- مس��ابقه 
تی��م ش��امل 8 نفر مي باش��ند 

)مخصوص برادران(
2- مس��ابقه پین��گ پنگ بصورت 
انفرادي )مخص��وص برادران و 

خواهران(
3- مس��ابقه فوتب��ال دس��تي که 
بصورت تیمي و هر تیم ش��امل 
2 نف��ر م��ي باش��د )مخصوص 

خانم ها و آقایان(

تنگ چشمي ننگ است، ترس نفس است، شكيبايي شجاعت است و نخواستن ثروت.  امام علي)ع( 
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خ
ش و پاس

پرس

به گزارش روابط عمومي بیمارستان قلب و عروق شهید رجایي، 
در این جلس��ه که در تاریخ 90/11/17 در سالن بیمارستان برگزار 
شد، دکتر محقق، معاون دانشجویي و مشاور رئیس دانشگاه در امور 
ایثارگران، دکتر مقیمي مدیر دفتر امور ایثارگران، دکتر واقفي مشاور 
حقوقي دفتر امور ایثارگران به همراه دکتر جاللي رئیس مرکز قلب و 
 عروق شهید رجایي با پرسنل ایثارگر این  مرکز به گفتگو نشستند.

در ابتداي این جلسه دکتر جاللي ضمن خیرمقدم به مسئولین دفتر 
امور ایثارگران و تشکر از شرکت ایثارگران مرکز در این جلسه، فرا 
رس��یدن میالد با س��عادت رس��ول اکرم )ص( و امام جعفر صادق 
 )ع( و ای��ام مبارکه دهه فجر و ی��وم اهلل 22 بهمن را تبریک گفت.

وي از ایثارگ��ران بعنوان انس��ان ه��اي پاك و بزرگ ن��ام یاد کرد 
 و آزادي ایران اسالمي را مدیون رشادت هاي این بزرگواران دانست.

دکت��ر جالل��ي در ادامه گفت: هدف از تش��کیل این جلس��ه که با 
حضور مس��ئولین دفتر امور ایثارگران برگزار مي ش��ود این اس��ت 
که مس��ائل و مش��کالت همکاران ایثارگر این مرکز مطرح ش��ود 
 ت��ا گام��ي در جهت حل مش��کالت این عزیزان برداش��ته ش��ود.

دکتر مقیمي نیز ضمن تشکر از ریاست مرکز و تبریک به مناسبت 
میالد باس��عادت پیامبر بزرگ اسالم )ص( و دهه مبارك فجر ابراز 
امیدواري کرد به برکت این ایام بتوانیم از نظرات ارزشمند همکاران 
 ایثارگ��ر این مرک��ز در جهت خدمت به ایثارگران اس��تفاده کنیم.

وي در ادامه ضمن معرفي اهداف تاسیس دفتر امور ایثارگران به تشریح 
 فعالیت هاي انجام شده و برنامه هاي در پیش روي این دفتر پرداخت.

دکتر واقفي مش��اور حقوق��ي دفتر امور ایثارگران نیز در س��خنان 
خ��ود تاکید ک��رد، آنچه که تاکنون توس��ط دفتر ام��ور ایثارگران 
دانش��گاه علوم پزش��کي تهران انجام ش��ده و یا مقدمات انجام آن 

خبرنگار: پیام احمدي کاشاني

جلسه پرسش و پاسخ پرسنل شاهد، 
جانبازان،آزادگان و رزمندگان با مدیریت دفتر 
امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشكي تهران در 

سالن همایش مركز قلب و عروق شهيد رجایي

هر روز من از روز پسين ياد كنـم                      بـر درد گـنـه هـزار فـريـاد كنم
از ترس گناه خود شوم غمگين باز                     از رحمت او خاطر خود شاد كنم    )انصاري(
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فراهم شده ش��امل مواردي اس��ت که قوانین و مقررات اجازه داده 
اس��ت و تمام سعي و تالش مسئولین دانشگاه علوم پزشکي تهران 
بر این اس��ت تا بتوانند براي کارکنان ایثارگر، شرایط و امکاناتي را 
فراهم کنند تا خدماتي که به آنان ارایه مي شود تاثیر مثبتي براي 
آنان داش��ته باشد. وي افزود خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکي 
تهران نس��بت به س��ایر ارگان هاي دولت��ي در این خصوص تالش 
بیش��تري انجام شده و در صدد اس��ت تا با جذب کمک و امکانات 
 بتوانن��د به این عزیزان خدم��ات بهتر و بیش��تري را ارایه نمایند.

دکتر محق��ق  نیز ضمن تش��کر از  دکتر مقیمي و همکارانش��ان 

بابت حضور در این مرکز، افزود مرکز قلب و عروق ش��هید رجایي 
تنها به عنوان یکي از بیمارس��تان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران 
مطرح نیس��ت بلک��ه به عنوان یکي از بیمارس��تان ه��اي نمونه در 
سطح کشور اس��ت که مي بایست از دکتر جاللي که بعنوان رئیس 
مرکز بیش��ترین وقت خود را در بین پرسنل سپري مي نمایند و در 
 جهت حل مش��کالت پرس��نل تالش مي کنند، تقدیر و تشکر کرد.

وي در ادامه افزود: آنچه که توسط این دفتر انجام شده تنها گامي 
است اولیه در جهت حل مشکالت همکاران ایثارگر و امیدواریم که 
 هرچه جلوتر مي رود بتواند خدمات بهتري را به این عزیزان ارائه نماید.

دکتر محقق افزود، ما در ابتداي راه هس��تیم، کمیته هاي مختلفي 
در این دفتر تش��کیل ش��ده اس��ت که ه��ر مرکز ب��ا معرفي یک 
راب��ط م��ا را در اجراي مناس��ب قوانین به صورت یکس��ان در کل 
 مراک��ز تابعه دانش��گاه علوم پزش��کي تهران ی��اري خواهند نمود.

در انته��ا ایثارگران مرکز در رده هاي مختلف ش��غلي، س��ؤاالتي را 
مطرح کردند که مسئولین حاضر نیز به پاسخگویي آنها پرداختند. 

اگر بنده خدا به آخرت دل ببندد، خداوند به قدركفايت به او مال مي دهد، گنج او را در قلبش قرار مي دهد تا همواره بي نياز  باشد. اما اگر 
به دنيا دل ببندد، خداوند به او دارايي فراوان مي دهد، اما احتياج را در مقابلش قرار مي دهد تا همواره محتاج باشد. پيامبر اكرم )ص(
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ی دپارتمان
معرف

مدی��ر بخ��ش کاردیو ژنتی��ک مرکز 
آموزش��ي، تحقیقات��ي و درمان��ي قل��ب و 
عروق ش��هید رجای��ي، بخ��ش تحقیقات 
کاردیو ژنتیک این مرکز را یکي از بهترین 
و مجهزتری��ن مراکز نمون��ه در خاورمیانه 

عنوان کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمارس��تان 
قلب و عروق ش��هید رجایی، دکتر س��ید 
حمید جمال الدین��ي، مدیر بخش کاردیو 
ژنتی��ک مرک��ز در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار 
ای��ن مرکز در تش��ریح  رواب��ط عموم��ي 
چگونگ��ي تاس��یس و نحوه عملک��رد این 
قلبی   بیم��اری ه��ای   : پژوهش��کده گفت 
مشکالت س��المتی اندمیک را در حیطه ی 
وسیعی از دنیا به دنبال دارند. کارشناسان 
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی، پیش 
بینی کرده اند که تا س��ال 2020 میالدی، 

تعداد اف��راد مبتال به بیماری های قلبی در 
جهان بیش��تر از بیم��اری ایدز خواهد بود. 
س��االنه بی��ش از 17.2 میلی��ون مرگ به 
علت بیماری های قلب��ی عروقی، آن را در 
زمره مه��م ترین عامل م��رگ در دنیا قرار 
می دهد. 48.6 درص��د کل مرگ های دنیا 
به علت بیماری های قلبی عروقی است که 
80 درصد این مرگ ها، در کش��ورهای در 
حال توسعه رخ می دهد. براساس گزارشات 
مختل��ف، در ای��ران بی��ش از 40% مرگ 
ومیرها به علت بیماري هاي قلبي- عروقي 

است.
ادام��ه  در  الدین��ي  جم��ال  دکت��ر 
افزود، ریس��ک فاکتورهای بس��یاری برای 
بیماری های قلبی وج��ود دارد که آن ها را 

به سه گروه عمده تقسیم بندی می کنند:
1( ریسک فاکتورهای بزرگ و مستقل: 

سن، مصرف دخانیات، فشار خون باال و ...
2( ریسک فاکتورهای وابسته به شیوه 
زندگی: ن��وع تغذیه، چاق��ی، عدم فعالیت 

فیزیکی و ...
نوظه��ور:  فاکتوره��ای  ریس��ک   )3
لیپوپروتئینa، هموسیستئین،  فاکتورهای 

انعقادی، برخی از آپولیپوپروتئین ها،...
از سوی دیگر ریس��ک فاکتورها را به 
دو گروه ژنتیک و اکتسابی تقسیم می کنند 
ک��ه برخی از آن ها مانند هموسیس��تئین، 
کلس��ترول و تری گلیس��یرید در هر گروه 

جای می گیرد. 
مدیر بخش ژنیک دپارتمان تحقیقات 
کاردیو ژنتیکاشاره کرد تحوالت چشمگیر 
در شناس��ایی عوامل خطر ژنتیکی در دهه 
گذش��ته، ژنتی��ک را در خط مق��دم علوم 
زیس��تی قرار می دهد. توس��عه روز افزون 

خبرنگار: پیام احمدي کاشاني

معرفي پژوهشكده و مركز تحقيقات كاردیو ژنتيک 
مركز آموزرشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجایي

چه خوش باشد كه دلدارم تو باشي                       نديم و مونس و يارم تو باشي
دل پــر درد را درمـان تـو سـازي                       شـفاي جـان بيمارم تـو باشي     )عراقي(
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ژنتی��ک مولکولی، پیش��رفت پ��روژه ژنوم 
انس��انی، و استفاده گس��ترده از روش های 
جدی��د و تکنی��ک های مولکول��ی منجربه 
درك جدید از بیماری های قلبی و شناخت 
بهتر نش��انگرهای ژنتیکی )جهش ها و پلی 
مورفیس��م ها( مرتبط با عوامل خطر قلبی 

عروقی شده است.
درك ژنتیک بیماری های قلبی عرصه 
بزرگی برای پزش��کی قلب و عروق اس��ت. 
ش��ناخت ژن های مرتب��ط و عملکرد آن ها 
و متعاق��ب آن تهیه پروفای��ل فاکتورهای 
خطر بیماری قلبی برای جمعیت ها، دارای 
منافع بسیاری برای افراد می باشد. این امر، 
امکان پیش��گیری را براي افراد در معرض 
خطر و ش��روع برنامه ه��اي درماني هدفگر 
را فراهم می س��ازد و به طور بالقوه منجربه 
آزمایش های تشخیصی جدید و درمان های 

جدید خواهد شد. 
ب��رای بیمارانی که تحت آزمایش های 
ژنتیکی قرار می گیرند فواید بسیاری وجود 
دارد. امیدوار کننده ترین مس��ئله، توانایی 
مدیریت پزش��کی مس��تقیم با شناس��ایی 
نقص ژنتیکی زمینه ای می باشد. یک مزیت 
اضاف��ی غیر مس��تقیم، توانایی شناس��ایی 
بس��تگان در مع��رض خطر می باش��د که 
از مداخل��ه و یا غربالگری اولی��ه بهره مند 

خواهند شد.
عامل مهم دیگر برای تاکید بر اهمیت 
فارماکوژنتیک  مطالعات ژنتیکی، مبح��ث 
می باش��د.تنوع های ژنتیکی مابین افراد، به 
عن��وان یک عامل موثر در پاس��خ متفاوت 
افراد به داروهای مختلف، ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. فارماکوژنتیک، در برگیرنده طیف 

وس��یعی از پدیده ها ش��امل فارماکولوژی، 
درمان، س��م شناسی و به طور کلی تمرکز 
ب��ر مطالعه عوامل ژنتیک��ی مرتبط با تنوع 
درون فردی، در پاس��خ به دارو می باش��د. 
توانایی پیش بینی پاس��خ ب��ه دارو بر پایه 
دانش ژنتی��ک و امکان افزایش ش��خصی 
سازی درمان، منجر به توسعه این تخصص 
شده است و  به یک جنبه مهم در تحقیق 
داروهای مختلف تبدیل ش��ده اس��ت. یک 
مثال بارز، تفاوت افراد در پاس��خ به داروی 
وارفاری��ن می باش��د. درنتیج��ه تحقیقات 
فارماکوژنتی��ک در کاه��ش هزین��ه ه��ای 
درمانی و همچنین کاهش عوارض داروها 

می تواند موثر باشد.
متابولیس��می  مس��یرها ی  و  ژن ه��ا 
متعددی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم 
در ایج��اد بیم��اری ه��ای قلب��ی دخی��ل 
می باشند. به عنوان نمونه در مورد بیماری 
سرخرگ کرونری )CAD(، تاکنون بیش 
از 300 ژن شناس��ایی ش��ده است که این 
ژن ها بر اساس فعالیت و مسیر متابولیکی 
خود در 12 گروه ق��رار می گیرند. با توجه 
به س��هم باالي CAD  در جوامع مختلف  
و همچنی��ن فراون��ي باالي ای��ن بیماري 
در کش��ور ما، و همان طور که عنوان ش��د 
تع��دد ژن ها و مس��یرهاي درگیر در ایجاد 
ای��ن بیماري، شناس��ایي جه��ش ها و پلي 
مورفیس��م هاي ژن هاي مسیرهاي مختلف 
و فراوان��ي ای��ن تغیی��رات در جمعی��ت 
بیم��اران و در میان قومی��ت هاي مختلف، 
حائز اهمیت مي باش��د. با توج��ه به موارد 
ذکر ش��ده، پیمایش دقی��ق نوکلئوتید به 
نوکلئوتی��د )scanning(، داراي هزین��ه 

باال می باش��د و درنتیج��ه ایجاد یک روش 
غربالگري )screening( مناسب با توجه 
به شایع ترین مکان و نوع جهش و انتخاب 
بهتری��ن تکنیک آزمایش��گاهي مورد نظر، 
به منظور کاهش هزینه و افزایش س��رعت 
پاس��خ گویي ض��روري مي باش��د. ذکر این 
نکته ضروري به نظر مي رس��د که با توجه 
به تف��اوت هاي موج��ود در خزانه ژنتیکي 
جمعیت ه��اي مختلف، نتایج یک جمعیت 
قابل تعمیم به س��ایر موارد نمي باش��د. به 
عنوان مثال، با بررس��ی های انجام شده در 
کشور فرانسه، مشخص شد که شایع ترین  
جهش ه��ای مرتبط با بیم��اریCAD در 
ژن LDLR، از نوع حذف ها و دخول های 
ب��زرگ مي باش��ندکه بهتری��ن روش برای 
تش��خیص این گونه از جه��ش ها، تکنیک 
MLPA  ب��وده و بدین منظور، اقدام اول 
در غربالگري در کش��ور مذکور، استفاده از 
این تکنیک مي باش��د و در مقابل درکشور 
انگلس��تان، معلوم گردید ک��ه جهش های 
نقطه ای به عنوان شایع ترین جهش مرتبط 
 CAD بیم��اری  و   LDL افزای��ش  ب��ا 
 ARMS ای��ن رو روش از  م��ي باش��د و 
PCR، ب��ه عنوان اولی��ن تکنیک در اقدام 
اول غربالگري در بررس��ی افراد در معرض 

خطر، مورد استفاده قرار گرفت. 
دکت��ر جمال الدیني گف��ت: در حال 
حاضر در کش��ور ما، درم��ورد بیماری های 
قلبی، بیش��ترین تمرکز در مدیریت عوامل 
ژن ه��ای  م��ورد  در  و  اس��ت  محیط��ی 
دخی��ل در ای��ن بیماری، جه��ش ها وپلی 
مورفیسم های مرتبط با بیماری های قلبی، 
توزی��ع این جه��ش ها و فراوان��ی آن ها در 

هركسي سه چيز داشته باشند ايمانشان كامل است ، اين كه دركار خدا از سرزنش ديگران نترسد، با خود ريا نكند، و از 
ميان دو كار دنيا و آخرت، كار آخرت را بر كار دنيا ترجيح دهد. پيامبر اكرم )ص(
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معرف

قومیت ه��ای مختلف، هی��چ اطالعاتی در 
دسترس نمی باشد، لذا تشخیص بیماری تا 
زمان بروز نش��انه های آن به تاخیر می افتد 
و در نتیج��ه ام��کان اج��رای برنام��ه های 
پیشگیری و درمان زود هنگام وجود ندارد. 
در نتیجه ضرورت انجام مطالعات در زمینه 
نق��ش ژنتیک در ایجاد این بیماری و تهیه 
ی��ک پروفایل ژنی خ��اص جمعیت ایران، 

احساس می شود. 
ب��ا توجه ب��ه موارد عنوان ش��ده و به 
منظ��ور پر ک��ردن خال موج��ود در زمینه 
ش��ناخت ژنتیک بیماری های قلبی عروقی 
در کش��ور و همچنین کمک به شناسایی 
زود هن��گام بیم��اری و اف��راد در معرض 
خطر و متعاقباً شروع برنامه های درمانی و 
همکاری با متخصصان علوم بالینی، ایجاد 
دپارتم��ان کاردیو ژنتی��ک از ضروریات به 
حس��اب می آید. بدیهی است حمایت همه 
جانبه دکتر علیرضا جاللي ریاست محترم 
بیمارس��تان قلب شهید رجایی و همکاران 
متخصص قلب برای رسیدن به اهداف فوق 
از ه��ر نظر ما را در این مه��م یاري نمود. 
این حمایت ها هم از نظر اختصاص فضای 
فیزیکی، تجهیز کلینیک  و آزمایشگاه ها به 
ابزارهای مورد نیاز، جذب نیروهای کارآمد 
و متخص��ص و اختصاص اعتبار کافی برای 
اجرای پروژه های آموزش��ی و پژوهش��ی و 
ه��م حمایت از بیم��اران و مراجعین برای 
اجرای پروژه های آموزش��ی و پژوهش��ی و 
ه��م حمایت از بیم��اران و مراجعین برای 
اجرای پروژه های سالمت نگر، خانواده نگر و 

جامعه نگر مي باشد.
مدی��ر بخ��ش کاردیو ژنتی��ک مرکز، 

هدف کلی از تش��کیل پژوهشکده و مرکز 
تحقیقات کاردیو ژنتیک را به ش��رح ذیل 

اعالم نمود:
■ بررسی اپیدمیولوژیک و شناسایی 
انواع بیماری های ژنتیکی قلب در بیماران 
مراجعه کننده به بیمارس��تان قلب شهید 

رجایی در سنین مختلف
مش��اوره  کلینی��ک  تش��کیل   ■
کاردیوژنتیک، پذیرش و مصاحبه حضوری 

با بیماران
■ گ��روه بن��دی بیم��اران ب��ه انواع 

مختلف بیماری های ژنتیکی قلب 
■ انج��ام تس��ت های تش��خیصی به 

روش سیتوژنتیکی و مولکولی
■ بررسی های فارماکوژنتیک

■ تشکیل بانک DNA و سلول های 
نامیرا به منظور انجام مطالعات پژوهش��ی 

بعدی
■ تشکیل جلسات مشاوره تخصصی 
برای بیمارانی که در گام اول به تش��خیص 

نمی رسند
■ طراح��ی و اج��رای برنام��ه ه��ای 
آموزش��ی به صورت کالس، س��مینارها و 

سمپوزیوم های ادواری
متخصصی��ن  ب��ا  هم��کاری   ■
کاردیول��وژی در زمینه انجام پ��روژه های 

پژوهشی
 در ادامه دکتر جمال الدیني، بخش هاي 
مختلف پژوهشکده و مرکز تحقیقات کاردیو 

ژنتیک به شرح ذیل تشریح نمود:
■ آزمایشگاه تشخیصی و تحقیقاتی 
ژنتیک ش��امل بخش های س��یتو ژنتیک و 

بخش مولکولی 

■ کلینیک مشاوره
■ مرکز تحقیقات کاردیو ژنتیک شامل:

● انجام بررس��ی های اپیدمیوژنتیک 
پروسپکتر و رتروسپکتو

● انجام پروژه های پژوهشی در مورد 
شناخت ژنتیکی از بیمارهایی که اطالعات 

کافی در دسترس نیست
● برق��راری رابطه علمی، آموزش��ی 
و پژوهش��ی با مراکز قلب داخل کش��ور و 

بین المللی
● برگزاری سمپوزیوم ها، سمینارها و 
همایش های مربوط��ه به کاردیوژنتیک در 

سطح منطقه ای، ملی و بین المللی
● آشنایی و بومی سازی فن آوری های 

ژنتیکی در بخش کاردیوژنتیک
■ بخش رایانه و بین المللی به منظور 
آش��نایی و ارتباط با مراک��ز کاردیوژنتیک 

معتبر بین المللی
مدی��ر بخ��ش کاردیو ژنتی��ک گفت: 
به ط��ور کل��ی م��ی ت��وان بیم��اری های 
کاردیوژنتیک را در یکی از گروه های چهار 

گانه زیر طبقه بندی کرد.
■ گروه ناهنجاری های قلبی ایزوله و 

فامیلی، شامل آنوریسم ها
■ کاردیو میوپاتی ها و ...

■ بیم��اری ه��ای عروق��ی ، هیپ��ر 
کلسترومی و بیماری فابری، دیابت

■ اخت��الالت ریت��م و م��رگ های نا 
SIDS / SUDS گهانی

م��ا  اف��زود،  جم��ال الدین��ي  دکت��ر 
امیدوار هس��تیم در سال هاي آینده بخش 
ژنتیک این مرکز بتواند حرف نخست را در 

جوامع پزشکي دنیا بزند.

گـر هيچ نشانه نيست انـدر وادي                           بسيـار اميدهاست در نـوميدي
اي دل مبر اميد كه در روضه جان                           خرما دهي، ار نيز درخت بيدي  )مولوي(
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دو صفت را خدا دوست دارد: بخشش و گذشت. دو صفت را خدا دوست ندارد: بدخويي و بخل. 

گزارش تصویری جلسه تدوین برنامه استراتژیک مورخ 
90/11/27 از ساعت 7 الی 17
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دشمن چو به ما در نگرد بد بيند                       عيبي كـه بـر ماست يـكي صد بيند
مـا آينه ايم، هـر كه در مـا نگرد                        هر نيك و بدي كه بيند از خود بيند    )ابوسعيد(
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