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HSEچیست؟ 

محیط (Environment)  و ایمنی(Safety)سالمت(Health)  از حروف اول کلمات HSE کلمه
شامل قوانین، مقررات و فرآیندهایی که جهت ایمنی  HSE  به طور کلی. تشکیل شده است زیست

کارگران و پیمانکاران در محیط کار، آتش نشانی، حفاظت از محیط زیست و همچنین حفاظت از محیط 
 .ر برابر خطرات استپیرامون د

یک محیط کاري ایمن، بدون خطرات و حوادث با استفاده از سیستم مدیریت بهداشت و 
می تواند در سراسر کشور پیاده سازي شود؛ چیزي که در این رابطه بسیار حائز اهمیت   (HSE)ایمنی

 .است HSE است، آموزش کارکنان در مورد بهداشت و ایمنی مطابق با استانداردهاي

 HSE تاریخچه 

بحث بهداشت و ایمنی و محیط زیست از زمان انقالب صنعتی مطرح شد در آن زمان کارگران بسیاري به 
در آن جان خود را از دست میدادند، همچنین .. دلیل شرایط کاري نامناسب بر اثر حادثه، بیماري و 

میالدي قانونی جهت حمایت از 1970   زمان ارتباط بین بیماري و وقوع حادثه کشف گردید و در سال
حقوق کارگران و کارمندان تصویب شد تحت این عنوان که کارفرما مکلف است، تمام خطرات ناشی از 

 .کار را براي کارگران خود شرح داده تا آن ها بدانند در چه محیطی کار میکنند

  در ایران  HSE تاریخچه

قانون، شرکت ملی  26شمسی برمیگردد در آن زمان طبق بند  1353در ایران به سال  HSE تاریخچه
مربوط به هر قرار داد ، دقت و مراقبت کامل را جهت نفت ایران را مکلف می کند در جریان عملیات 

 . به عمل آورد)هوا آب زمین(حفظ منابع ثروت طبیعی و همچنین جلوگیري از آلودگی محیط 

  HSE شرح مباحث

HSE هر پروژه اي تحت کنترل خود در می آورد هر ، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در
 .شامل موارد متعدد است که در زیر به تفصیل بیان میشود HSE کدام از مباحث

 (Health) سالمت

هاي آلوده و خطرناك مثل کار با اشعه یا  بهداشت شامل نظارت بر سالمتی کارکنانی است که در محیط
 .باشد هایی با هواي آلوده که در معرض خطرات متفاوت اند، می قرار داشتن در محیط

  مزایاي نظارت بهداشتی

 تر می تواند  تشخیص به موقع عوامل نامطلوب، با تشخیص به موقع کارفرما راحت
 .هایی انجام دهد و ازشیوع آن عواملی که براي سالمتی خطر دارند جلوگیري کند کنترل

 هاي بهداشتی براي کمک به کارکنان کسب اطالعاتی جهت ارزیابی خطرات و ریسک. 

 تر کارمندان از خطرات احتمالی موجود در محیط پیرامون آگاه سازي بیش. 

 ایجاد فرصت جهت آموزش مسائل مرتبط با بهداشت و سالمتی به کارکنان. 

 

  

  

  

  

  

  

 (Safety ) ایمنی

برخی . هاي مختلف کاري است کارکرد ایمنی شامل حفاظت از کارمندان در برابر خطرات موجود عملیات
به طور مثال کار در ارتفاع، جوشکاري، . از مشاغل پر خطر هستند و در معرض حوادث مختلف هستند

استفاده از . افتد کارکنان به خطر می که اگر ایمنی به درستی رعایت نشود، سالمتی …حفاري و 
همچنین ایمن . است HSE تجهیزات ایمنی براي کارکنان جهت حفظ سالمتی، از کاربردهاي ایمنی در

 HSE براي جلوگیري از خطرات احتمالی از کارهاي ایمنی در …سازي محیط کار، مدیریت حریق و 
  .می باشد

 (Environment) محیط زیست

رت محیط زیست به نظا. در طبیعت کنترل دارد ها کارکرد زیست محیطی بر تاثیرات منفی فعالیت 
هاي ناشی از ماشین آالت صنعتی که شامل انتشار گازهاي هیدروکربن، گازوئیل و موارد این  آلودگی بر 

هاي  هدف از مسائل محیط زیستی کاهش پسماند مواد زائد، کاهش آلودگی.شود چنینی مربوط می
رب هدف کلی ارائه خدماتی جهت جلوگیري یا کاهش این موارد مخ. مخرب محیط زیست می باشد

 .است

 HSE ایمنی فنی در

در مرحله  . چیزي که براي ایمنی فنی بسیار حائز اهمیت است اعمال ایمنی در مرحله طراحی است 
یی و حذف شوند؛ شناسایی خطرات در زمان طراحی بسیار طراحی خطرات احتمالی باید شناسا

تیم متخصصی که در .ها آسیب رسیده باشد است که به افراد یا دارایی تر از زمانی  تر و عملی اقتصادي
هاي احتمالی را داشته باشد و این  کند باید قدرت ارزیابی خطرات و ریسک زمینه ایمنی فنی فعالیت می

 .شود مربوط می HSE- MS یا همان HSE تنظارت به سیستم مدیری

 HSE م مدیریتسیست

 ISO  یک چارچوب استاندارد بر اساس  HSE هدف از ارائه سیستم مدیریت سالمت و ایمنی
است که حفظ سالمت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در برابر   ISO45001:2016 و  14001

 .هاي سازمان اجرا شود باید به عنوان بخشی از فعالیت  HSE سیستم مدیریت. خطرات تضمین کند
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 فیتوون

 عصاره دانه گیاه شاه بلوط هندي

  
 : شکل دارویی

 )باز شونده در روده(قرص روکشدار انتریک کوتد 

 میلی گرم آئسین 50حاوي  

 :نام متداول  

 )Horse chestnut(شاه بلوط هندي  

اهداف درمانی بیماران مبتال به نارسایی مزمن وریدي، کاهش آدم و  
کمک به تقویت استحکام دیواره مویرگی و عملکرد سیستم خون 

درمان هایی که فشار خون وریدي را کاهش داده و . سیاهرگی می باشد
جریان خون وریدي و لنفاتیک را بهبود می بخشد می تواند التهاب را 

ن رسانی به پوست و بافت هاي زیر جلدي را کاهش داده و اکسیژ
از جمله داروهایی که در سال هاي اخیر براي کنترل . بهبود بخشند

مورد توجه بسیار قرار گرفته اند داروهاي خوراکی حاوي  CVIعالئم 
دانه هاي گیاه شاه بلوط هندي . عصاره دانه گیاه شاه بلوط هندي است

وئیدي منسوب به آئسین درصدساپونین هاي تري ترپن 6-3حاوي 
)Aesin (گلیکوزید دي  30آئسین مخلوطی از حدود . می باشد

دانه هاي گیاه همچنین . حلقه اي مجزا می باشد 5استرتري ترپن 
، تانن ها، )مانند کوئرستین، کامفرول(حاوي ترکیباتی نظیر فالونوئیدها 

ک، کینون ها، استرول ها و اسید هاي چرب مانند اسیدهاي الینولئی
 .پالمتیک و استئاریک می باشد

 :فارماکولوژي  

امروزه دانه هاي گیاه شاه بلوط هندي به طور گسترده به عنوان  
درمان حمایتی واریس و حفظ عملکرد غشاء دیواره وریدها و بهبود 

اثر . استفاده می شود) CVI(جریان خون در نارسایی مزمن وریدي 
اي تري ترپنوئیدي خصوصا درمانی این گیاه مربوط به گلیکوزیده

عصاره شاه بلوط هندي با آزاد کردن پروستاگالندین . آئسین می باشد
F2a  تونیسیته وریدها را افزایش داده، نفوذپذیري عروق را نسبت به

پروتئین هاي با وزن مولکولی پایین، الکترولیتها و آب به درون 
ب را بهبود می فضاهاي میان بافتی کاهش می دهد و ادم همراه با التها

عصاره شاه بلوط هندي جریان طبیعی خون را حفظ و باعث . بخشد
آنزیمهاي لیزوزومی را مهار . بهبود بازگشت خون به قلب می شود

در یک . نموده و باعث کاهش تخریب غشاء دیواره وریدها می شود
مطالعه دو سویه کور همراه با گروه پالسبو، مصرف عصاره 

میلی گرم  100اي شاه بلوط هندي، معادل روزانه استانداردشده دانه ه
آئسین، نه تنها در کاهش عالئم واریس نسبت به پالسبو ارجحیت 
نشان داد بلکه از نظر میزان اثربخشی و تأثیر بر روي حجم پا و ادم نیز 

 . همانند جوراب واریس بود

 

 

 : مقدار مصرف 

بار در روز، هر مرتبه یک قرص بعد از غذا به همراه مقدار کافی آب  2
 .میل شود

 : عوارض جانبی  

جهت . در موارد نادر ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش شود
کاهش عوارض گوارشی، این شرکت قرص فیتوون را با روکش باز 

 .فرموله نموده است) E.C(شونده در روده 

 : تداخالت دارویی  

داخالت شناخته شده اي گزارش نشده است، با این وجود با داروهاي ت
با توجه به روکش باز . ضد انعقاد و ضد پالکت با احتیاط مصرف شود

 .شونده در روده، مصرف همزمان با داروهاي قلیایی توصیه نمی شود

 :بارداري و شیردهی  

و در دوران از آنجا که مطالعات کافی انجام نگرفته است، مصرف این دار 
 .بارداري و شیردهی ممنوع است
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 دیستروفی عضالنی دوشن

دیستروفی عضالنی یک بیماري مهم نقص ژنتیکی است که در اثر از بین رفتن تدریجی 
رایج ترین نوع بیماري دیستروفی عضالنی بیماري دوشن .بافت عضالنی به وجود می آید

عالئم اولیه بیماري که شامل ضعف عضالنی و مشکالت حرکتی است و در اوائل . است
یماري ضعف عضالنی پیشرونده است و کودك مبتال در این ب. دوران کودکی بروز می کند

میدهد پسرهاي مبتال به این حالت، دشواري در راه    به تدریج قدرت حرکت را از دست
سالگی دارند و معموال قادر به دویدن یا پریدن شبیه هم سن و  3الی  1رفتن در سنین 

براي اینکار از نرده ها  ساالن خود نیستند، اغلب براي باال رفتن از پلکان مشکل دارند و
به طوریکه در اکثر موارد تاپیش . براي بلند شدن از زمین نیز مشکل دارند. کمک میگیرند

 . سالگی ناچار به استفاده از ویلچر می شوند 12از سن 

 شیوع و همه گیري شناسی

د نوزا 3500است که احتمال وقوع آن یک از هر  X دوشن یک اختالل وابسته به کروموزوم
میشود که از   هزار نفر برآورد 20تعداد مبتالیان به دیستروفی در ایران حدود . پسر است

پسر ساالنه در  100در حدود . هزار نفر به دوشن مبتال هستند 16تا  15این تعداد بین 
پسر با این نوع اختالل  1500همیشه در حدود . متولد میشوند DMD انگلستان با عارضه

بطور کلی در بین مردم احتمال تولد کودکان پسر با این نوع .در انگلستان زندگی میکنند 
 .این بیماري از نوع مغلوب وابسته به جنس می باشد.است 3500به  1عارضه ،

 علت بیماري 

قرار دارد  X است و بر روي کروموزوم(DMD )ژن مسئول ساخت این دیستروفین
وتئین دیستروفین اطراف سلول هاي ماهیچه اي براي محافظت ساختمان ماهیچه پر.

ساخته می شوند و مانع از خروج عناصر داخل سلول ماهیچه اي به فضاي خارج از سلول 
بدون دیستروفین سلول ماهیچه اي قابل نفوذ خواهد بود و مواد بافت خارج سلولی .می شود

ب و مرگ ماهیچه خواهد شد و در نهایت بافت چربی وارد سلول ماهیچه شده و باعث تخری
علت عدم تولید پروتئین دیستروفین در ژن دي ام دي هنوز به . جاي ماهیچه را می گیرد

طور قطع مشخص نیست ولی این عدم تولید ناشی از مسدود شدن مجاري تولید پروتئین 
می  X وابسته به دیستروفی عضالنی دوشن یک بیماري ارثی مغلوب. دیسترفین می باشد

ان شده و به ندرت در زنان باشد و همانند سایر بیماري هاي این گروه عموماً محدود به مرد
تنها  DMD یشود، مگر در مواردي نادر براي مثال حالتی که دختران حامل ژندیده م

در جمعیت،  DMD یک سوم ژن هاي. باشند مبتال به سندرم ترنر X واجد کروموزوم
اما از آنجا که سازش تولید . یشودوم دیگر توسط زنان حامل، منتقل من و دوستوسط مردا

مثلی مردان بیمار صفر است و قادر به انتقال بیماري به نسل بعد نیستند، بنابراین از میان 
 . بیماران دوشن یک سوم جهش یافته هاي جدید هستند و دوسوم سابقه فامیلی دارند

 عالیم ناشی از بیماري

دلیل طبیعت تدریجی و غافلگیرکننده بیماري ،تعیین دقیق سن شروع بیماري و ظهور به 
والدین معموالً از هیچ گونه ناهنجاري ،پیش از آنکه کودك . عالئم اولیه کار مشکلی است

یکی از عالئمی که والدین را متوجه می سازد تأخیر .آغاز به راه رفتن نماید، آگاه نیستند 
هاي شروع بیماري راه رفتن اردکی شکل، افتادن هاي  انهدیگر نش. استکودك در راه رفتن 

مکرر، راه رفتن روي پنجه پا ،ناتوانی در باال رفتن از پله ها و ناتوانی در برخاستن از حالت 
   .نشسته می باشد

درصد بیماران شروع عالئم  90دست آمده، در  به   در مجموع و با توجه به آمارهاي مختلف
مشخص ترین عالمت در مراحل اولیه بیماري، بزرگ شدن .سالگی است 5از بالینی بیش 

بزرگی  یشودعضالت اطراف شانه و زبان، عضالت ساعد و گاهی در عضالت دیگر نیز دیده م
ست که عضله را در حالت ضعف عضالت در حقیقت به دلیل افزایش بافت همبند و چربی ا

 .ذب نامیده می شودیدارد و به همین دلیل هم بزرگی کانگه م
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درصد بیماران دیده می شود اما مختص این بیماري نیست و در  95این ویژگی در بیش از  
از دیگر عالئم زود هنگام،عالمت . برخی اشکال دیگر دیستروفی نیز یافت می شود

میباشد که نتیجه ضعف عضالت انبساطی چهارسر ران و زانو  (Gowers sign)گاورس
 . است

س نشانگر روش غیرمعمول این بیماران در برخاستن از حالت نشسته، به وسیله عالمت گاور 
یگردد و از جمله نشانه سالگی ظاهر م 5تا 4باالرفتن از پاهاي آنها می باشد و معموالً از 

یگردد که این ماري بالدار شدن کتف نیز آشکار مهاي اولیه بیماري است با پیشرفت بی
هاي اطراف شانه است البته آشکارترین عالمت زمانی است  چههیپدیده در نتیجه آتروفی ما

 IQ درصد موارد 20پسران مبتال به دوشن در . که پسران بیمار به ویلچر محدود می شوند
در اکثر مبتالیان  (enlarged calve )بزرگی پشت ساق پا. دارند 70کمتر از 

 . میگردد  دوشن و همچنین بکر مشاهده  به

 روش تشخیص 
اما باید توجه . یص اولیه بیماري به وسیله عالئم بالینی و الگوي وراثتی، انجام می گیردتشخ 

دلیل ویژگی هاي مشابهی که میان این بیماري و بعضی بیمار یهاي دیگر وجود  به  داشت
دارد، این تشخیص قطعی نخواهد بود و تأیید این تشخیص به وسیله تعیین سطح آنزیم 

و نیز آزمایشات مولکولی انجام  کترومیوگرافی، نمونه برداري از عضلهکراتین کیناز سرمی ،ال
در خانواده اي متولد شده باشد، اغلب در  DMD یکبار که نوزادي با عارضه.یگیرد م

تشخیصهاي پیش از زایمان براي بارداریهاي بعدي هم براي مادر و هم براي دیگر زنانی که 
بطور طبیعی این امکان وجود . شاوره صورت می گیرداحتمال ناقل بودن در آنها داده شود م

، وضعیت جنین تشخیص داده DNA دارد که توسط اطالعات دقیق بدست آمده از مطالعه
جنین توسط نمونه برداري از پرده بیرونی آن  DNA با بررسی انجام شده بر روي. شود

الی  11شی که در هفته این آزمایش بر روي تکه اي از پوش. میتوان به این اطالعات پی برد
 .بارداري اطراف جنین قرار دارد انجام میشود 21

 درمان

میدهد به وسیله سلول هاي بنیادي می توان بافت ماهیچه هاي   اخیراً تحقیقات نشان
عفونت هاي ریوي را باید به سرعت . کردسالم را جایگزین بافت ماهیچه اي آسیب دیده 

در این بیماران، فیزیوتراپی می تواند در به تعویق افتادن سستی عضالت مچ . درمان نمود
در حال حاضر درمان داروئی و ژن درمانی تحت بررسی . پاها، مفصل ران و آرنج مؤثر باشد

فقرات و قفسه سینه که تنها با فیزیوتراپی و کاردرمانی می توان از انحراف ستون . است
میشود جلوگیري نمود از میان داروهاي متعددي که مورد   موجب جمع شدگی بدن

 . یشود، پرودنیزون استفته، تنها داروئی که هنوز مصرف ممطالعه و بررسی قرار گر

 مراقبت هاي الزم

جانبی مکهاي ل مرگ این بیماران است که بدون کنارسایی قلبی و ذات الریه مهمترین عام
کمی بعد از روزهاي اولیه تشخیص، نرمشهاي مداوم .میدهد    سالگی رخ 19تا  13بین 

مهم هستند اما لزوما به نظارت پزشکی نیاز نیست، اگر چه ممکن است احساس شود 
در این مرحله مهمترین راهی که یک . ارتباط با یک فیزوتراپیست می تواند مفید باشد

ان والدین کمک کند، تا حد امکان آموزش در مورد پزشک میتواند به شما به عنو
همچنین این امکان وجود . دیستروفی عضالت و تدارك و تهیه مشاوره هاي ژنتیکی است

دارد که در این مرحله براي مدت طوالنی و براي کمک و مشاوره مستمر مجموعه برنامه اي 
 .رادرنظرگرفت

 پیش آگهی

پسران براي راه رفتن ناتوان ) بندرت سنین قبل و یا بعد(سالگی 11الی  8تا سنین تقریبا 
میشوند و امید به زندگی در آنها بسختی تا اواخر نوجوانی یا بیست سالگی میرسد 

درگیري .همچنین در نتیجه ضعف عضالت بین دنده اي، مشکالت تنفسی شدت می یابد .
کرر تنفسی، و کاهش ذخیره صورت سرفه ضعیف، عفونت هاي م به   عضالت تنفسی معموالً

نارسائی تنفسی در خواب، ذات الریه و گاهی آسپیراسیون و انسداد راه . یشودتنفسی ظاهر م
رگ این بیماران عفونت هاي ریوي شایعترین علت م  .هاي هوائی علت مرگ بیماران است

ج می پسران حامل ژن بیماري دوشن از اوایل نوزادي از عوارض این بیماري رن. یباشدم
میرود و فلج   رسند بافت عضالنی کامال از بینکه این پسران به سن بلوغ میگامی هن. برند

 .میافتد  و سپس مرگ اتفاق
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                        Emflaza (deflazacort) 
 

 

Company: Marathon Pharmaceuticals 

Approval Status: Approved February 2017 

Specific Treatments: Duchenne muscular dystrophy 

Therapeutic Areas: Musculoskeletal 
                                  Pediatrics/Neonatology 

General Information 

Emflaza (deflazacort) is a corticosteroid which exerts anti-inflammatory and immunosuppressive effects. 

Emflaza is specifically indicated for the treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD) in patients 5 years of age and older. 

Emflaza is supplied as a tablet or oral suspension. The recommended dose is approximately 0.9 mg/kg/day once daily. If tablets are used, 
round up to the nearest possible dose. Any combination of the four Emflaza tablet strengths (6 mg, 18 mg, 30 mg, and 36 mg) can be used 
to achieve this dose. If the oral suspension is used, round up to the nearest tenth of a milliliter (mL).  Both the tablets and oral suspension 
can be taken with or without food 

Clinical Results 

FDA Approval 

The FDA approval of Emflaza was based on  a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, 52-week study conducted in 
the United States and Canada. The study population consisted of 196 male pediatric patients 5 to 15 years of age who were ambulatory 
and non-ambulatory. The patients were randomized to therapy with deflazacort (0.9 or 1.2 mg/kg/day), an active comparator or placebo. 
After 12 weeks, placebo patients were re-randomized to receive either deflazacort or the active comparator for an additional 40 weeks. A 
comparison to placebo was made after 12 weeks of treatment. Efficacy was evaluated by assessing the change between Baseline and 
Week 12 in average strength of 18 muscle groups. The change in average muscle strength score between Baseline and Week 12 was 
significantly greater for the deflazacort 0.9 mg/kg/day dose group, the recommended dose, than for the placebo group (p=0.017). 
Increases in muscle strength continued through the 52 week duration of the study demonstrating persistence of the treatment effect 
observed at Week 12. Results on several timed measures of patient function (i.e., time to stand from supine, time to climb four stairs and 
time to walk or run 30 feet) also numerically favored deflazacort 0.9 mg/kg/day at Week 12, in comparison with placebo. 

Side Effects 

Adverse effects associated with the use of Emflaza may include, but are not limited to, the following: 

 Cushingoid appearance 
 weight increased 
 increased appetite 
 upper respiratory tract infection 
 cough 
 pollakiuria 
 hirsutism 
 central obesity 
 nasopharyngitis 

Mechanism of Action 

Emflaza (deflazacort) is a corticosteroid prodrug, whose active metabolite, 21-desDFZ, acts through the glucocorticoid receptor to exert 
anti-inflammatory and immunosuppressive effects. The precise mechanism by which deflazacort exerts its therapeutic effects in patients 
with DMD is unknown. 

Additional Information 

For additional information regarding Emflaza or Duchenne muscular dystrophy, please visit https://emflaza.com/ 

 



ی 
اخل

ه د
شری

ن
پ

ین
م ام

یا
 /

ره 
شما

هم
ازد

دو
/

هر
م

  
اه 

م
97

    
 

 

Amin Pharmaceutical Co                           

 سالمندي و مراقبت هاي دوران سالمندي

       

 

6 

 .سالمندي آغازي دیگر در زندگی است با کوله باري از تجربه
سالمندي دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازي است و فرصت  

سالمندان، باور ارزش هاي . سیر به سوي کمال و رسیدگی به خویشتن
نه به » پیري«در فرهنگ اسالمی و ایرانی، . وجودي خانواده و جامعه هستند

کمال،حکمت،خردمندي و «کلمه ناخوشایند، بلکه به صورت عنوان یک 
از این رو می تواند به عنوان مرحله اي موثر و . تلقی می شود» فرزانگی 

 .گرانقدر در زندگی به حساب آید
این واقعیت را نیز باید پذیرفت، اغلب سخن از سالمندي مترادف با ضعف و 

در جنبه هاي فیزیکی می سستی تلقی می شود،که ناشی از محدودیت انسان 
با شناخت سیرتکاملی و علل پیري می توان تاحدي از ناتوانی ها . باشد

وي » توان جسمی«سالمند را با » قدرت فکري«پیشگیري نمود و در نهایت 
 .همراه نمود

همانطور که می دانید، افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت 
بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده اي  21سالمندان یکی از دستاوردهاي قرن 

براساس . است که برخی جوامع بشري با آن روبرو شده و یا خواهند شد
این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که منجر به  WHO نظریات

 . پیشگیري از بیماري ها و در نهایت افزایش امید به زندگی شده است
یک موفقیت بهداشتی است که در  بنابراین سالخوردگی جمعیت در واقع

 .صورت عدم برنامه ریزي مناسب، به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد
سال و باالتر  65جمعیت را افراد  %8بر اساس منابع علمی جمعیتی، زمانی که 

سال و باالتر تشکیل دهند، پدیده سالمندي  60جمعیت را افراد  %12و یا 
ات جمعیت سالمندان در ایران نیز سیر این روند تغییر. استقرار می یابد

جمعیت 1429صعودي طی می کند به طوري که پیش بینی می شود تا سال 
 .برسد %62/24سالمندان کشور به 

از آنجایی که با افزایش جمعیت سالخورده، شیوع بیماري هاي مزمن نیز 
افزایش می یابد،در اکثر کشورهاي توسعه یافته،سیستم درمانی براي درمان 
بیماري ها از مداخله هاي پیشگیري و نظارت درمانی استفاده می کنند که 

 .می باشد» پزشک،بیمار و محیط«داراي ابعاد سه گانه 
اقدامات پیشگیرانه در سالمندان بر اساس زمان مداخله به سه سطح تقسیم 

 :می گردد
ا مشتمل بر اقدامات مثبتی است که سبک ناسالم زندگی ر: پیشگیري اولیه -1

این سیاست شامل کاربرد . تغییر داده و مانع حضور عوامل خطر ساز می شود
تغذیه،ورزش،مصرف دخانیات و الکل و مواد «توصیه هاي معمول در زمینه 

همچنین مراقبت هاي بهداشتی پیشگیرانه از دهان و دندان . می باشد» مخدر
. امل می شودو ایمن سازي را براي پرهیز از ابتال به بیماري هاي عفونی ش

 )مانند آموزش، مشاوره، واکسیناسیون(
بسیاري از سالمندان داراي بیماري خفیف یا عوامل خطر : پیشگیري ثانویه -2

در این نوع پیشگیري . قابل شناخت بیماري مزمن یا ناتوانی زودرس می باشند
با شناسایی عوامل خطر و غربالگري و تشخیص و درمان زودهنگام بیماري ها، 

مل خطر را سریع تشخیص داده و براي آن ها اقدامات مناسب و خاص عوا
این اقدامات زودهنگام بر مرگ و ناتوانی تاثیر می گذارد و . انجام می گیرد

 .مانع پیشروي بیماري می گردد

در . بسیاري از سالمندان داراي یک بیماري مزمن می باشند: پیشگیري ثالثیه -3
لکرد جسمی،روانی و اجتماعی سالمند تا این سطح پیشگیري، هدف حفظ عم

این سیاست شامل جلوگیري از وقوع . بیشترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب است
مجدد حمله حاد بیماري با کمک دارو یا تغییرات سبک زندگی و کمک هاي 

 )توانبخشی و ارتقاي کیفیت زندگی سالمند. ( توانبخشی است
 :مراقبت ها و پیشگیري ها

غییرات ناشی از پیري اجتناب پذیر است اما نمی توان از بسیاري از آنها تا اگرچه ت
حدودي پیشگیري نمود یا وقوع آن را به تعویق انداخت بدین جهت الزم است 

 : سالمندان را به رعایت موارد ذیل تشویق نمائید
نه انجام برنامه هاي ورزشی منظم به ویژه پیاده روي و استفاده از کفش هاي پاش -1

 کوتاه، با کف غیر لغزنده
و خوردن غذا در وعده هاي زیاد و ) کم نمک و کم چربی ( رژیم غذایی مناسب  -2

 حجم کم
 )لیوان در روز 6-8حراقل (مصرف کافی مایعات  -3
 استفاده از عینک آفتابی در مقابل نور خورشید -4
 کنترل منظم وزن و فشارخون -5
 عدم استعمال دخانیات -6
 دوره هاي کوتاه استراحت در فعالیت هاي طوالنی داشتن -7
 رعایت بهداشت دهان و استفاده از ورقه هاي نازك -8
 عدم تغییر ناگهانی محل تاریک به روشن و بر عکس -9

 ماساژ نواحی تحت فشار -10
 تغییر وضعیت از حالت نشسته به ایستاده به آهستگی -11
 داشتن الگوي خواب منظم -12
 از مرطوب کننده و ضد آفتاباستفاده  -13

از آنجائیکه رعایت اصول تغذیه صحیح در دوران سالمندي تاثیر به سزایی در روند 
سالم پیر شدن دارد،به چند مورد از توصیه هاي تغذیه اي دوران سالمندي اشاره می 

 .شود
پژوهشها نشان داده است، سالمندانی که عمر بیشتري می کنند داراي خصوصیات 

 : ندزیر هست
 . هر روز به طور مرتب صبحانه می خورند -
 . در هر وعده حجم غذایی کافی مصرف می کنند -
 )همواره وزن مطلوب دارند(نوسانات وزنشان کمتراست  -
 . میوه و سبزي در برنامه غذایی روزانه آنها وجود دارد -
 . چربی و مواد غذایی کمتري مصرف می کنند -
  . یی شور به مقدار زیاد خودداري می کننداز مصرف نمک و مواد غذا -

به گونه اي . برنامه غذایی دوران سالمندي شامل طیف متنوعی از مواد غذایی است 
درصد از  55درصد از پروتئینها،  15درصد کالري را از چربی ها،  30که بتواند حدود 

ه می شود به عالوه توصی. تأمین کند ) عمدتا کربوهیدراتها مرکب (کربوهیدراتها 
 .چربی هاي غیر اشباع ترجیحا از منابع گیاهی تامین شود
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 :همکاران محترم

یعیشف یقاسمعل / / مظاهري  حمید / شیروانی  حسینعلی احمدي  اکبر  

 /چیان میثم قالب/احمد توکلی/اله مرادیان ولی/ رسول توکلی/

   کریمی  محمود/طبا بنی  احسان سید

  .زادروزتان مبارك باد                                                                                
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عالم فقیه، حکیم عارف، در اصفهان نزد علماى . ق 1396متوفّى . فرزند حاج على پناه 
اى، آقا سید ابوالقاسم  امامى، سید محمد باقر درچه بزرگى چون حاج میرزا بدیع درب

  .دهکردى، جهانگیرخان قشقایى و آخوند کاشى، کسب علم نموده و به مقام اجتهاد رسید
ایشان شاگرد خاص . مراتب سیر و سلوك را نزد جهانگیرخان و آخوند کاشى فرا گرفت

آخوند کاشى بود و مدت بیست سال متوالى در خدمت وى بود و انواع علوم را از محضر او 
به زیارت قبر وى    ارادت وى به استادش چنان بود که بعد از فوت استاد، هر هفته. آموخت

  .نیز وصیت نمود در مجاورت استادش دفن شودرفت و هنگام فوت  مى
. شاگردان بسیارى را تربیت نمود. ى درسش نیز مجمع فضال و دانشمندان روزگار بود حوزه 

اللّه خاتمى، محمد  الدین همایى، آیت اللّه سید روح جالل: توان به از جمله شاگردان او مى
  .سیارى از بزرگان دیگر اشاره نمودآبادى، شیخ محمدباقر صدیقین و ب على معلّم حبیب

اکثر متون عالى فقه را از . سلیقه و داراى استقالل فکرى بود وى در فقه بسیار خوش
داشت و در استحضار مسایل به کمال بود و اطراف و جوانب آن را به طورى استوار    بر

بر میت، وجوب  لزوم بقاى. یافت گردانید، که به بحث و تشکیک، تزلزلى بر خاطرش راه نمى
 .رود عینى نماز جمعه، ارث بردن زن از اعیان ترکه شوهر، از جمله فتاوى او به شمار مى

ى اجتهاد است و فقط  وى عالوه بر دارا بودن مقام استنباط، در آن ده علمى که مقدمه
دانستن قسمتى از آن الزم است، اجتهاد و مهارت کامل داشت و در ریاضیات، هیأت و نجوم 

البالغه را از حفظ داشت و اشعار  بسیارى از خطب نهج. تصدیق اهل فن، استاد مسلّم بودبه 
  .ستود خواند و وى را مى علیه السالم مکرر مى الحدید را در مناقب موالى متقیان على ابن ابى

 

با گوشت و خون او آمیخته شده بود و بسیارى مواقع احادیثى علیه السالم به حدى بود که این عشق و ارادت  ى ارباب نسبت به امیرالمؤمنین اعتقاد و عالقه
هر سال در منزلش مراسم عزادارى براى . خواندند را از رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله که در فضایل امیرالمؤمنین علیه السالم فرموده بودند مى

داد و تا پایان مراسم سر پا  رفت و آنان را مورد احترام قرار مى ه استقبال عزاداران مىدر مقابل درب منزل، شخصاً ب. کرد علیه السالم برپا مى امام حسین
روزى در اصفهان به خدمت ایشان رسیدم و »: گوید شهید مطهرى مى. یکى از نظریات فقهى حاج آقا رحیم ارباب وجوب عینى نماز جمعه بود. ایستاد مى

خواهد عار ترك نماز جمعه را از خود بردارد و جلوى شماتت سایر فرق  دانم شیعه چه وقت مى نمى: ندگفت موضوع نماز جمعه به میان آمد، ایشان مى
. پرداختند هاى نماز جمعه نیز به بیان فضایل و مناقب على علیه السالم مى در خطبه» کنند بگیرد اسالمى را که ما را به عنوان تارك جمعه مالمت مى

: گفتند فرمودند و مى ى کوثر را قرائت مى ضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سالم اهللا علیها داشتند که در نمازهایشان سورههمچنین ایشان آنقدر عالقه به ح
هر وقت شخصى براى کار مهمى به . »توانم این سوره را در نماز نخوانم چون این سوره متعلّق به وجود مقدس حضرت زهرا سالم اهللا علیها است من نمى»

  .»تسبیحات حضرت زهراعلیها السالم را بخوان«: گفت کرد براى حل کار مهم او مى مى او مراجعه
در مسایل علمى : وقتى از ایشان پرسیدند پس از این همه عمر آیا ادعایى هم دارید یا نه؟ ایشان فرمودند. حاج آقا رحیم دو سه سال آخر عمر نابینا شد

یکى آنکه به عمرم غیبت نگفتم و غیبت نشنیدم و دوم آنکه در طول عمرم چشمم به نامحرم : د دو ادعا دارماما در مسایل شخصى خو. هیچ ادعایى ندارم
. برادرم با همسرش چهل سال در منزل ما بودند، در این چهل سال یک بار همسر برادرم را ندیدم: در احوال شخصى ایشان نقل است که فرموده بود. نیفتاد

جان علم از »: سرودشاگردش استاد همایى در تاریخ فوتش . «هیچ وقت بدخواه کسى نبودم»: رش را از او پرسیده بودند گفته بودوقتى راز طوالنى بودن عم
 »تن جهان رفته
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کیلو وزن اضافه رو  20البته بعد از اینکه این .قصد دارم منزلم رو عوض کنم
!!!اینجوري دیگه اضافه وزن نمیتونه منو توي خونه جدید پیدا کنه...کم کردم  

    

 

 

 

 سودوکو

 کاریکاتور

 برشی از کتاب

  

  ایران در قلب آمل زمینیکوهره، بلندترین آبشار

  
آبشار کوهره بلندترین آبشار زمینی ایران است که در نزدیکی دشت دریوك  

 .جاریست
 نمار روستاي به نهایت در و کرده سیراب را دریوك دشت کوهره آبشار آب 

 توابع از نمار روستاي کیلومتري 7 در کوهره زمینی و بلند آبشار .رسد می
 .است جاري آمل

ي خوبی براي آنهایی است که  این آبشار و منطقه ییالقی اطراف آن گزینه
آبشار نسبتا . دوست دارند به دور از شهر و شلوغی در طبیعت پرسه بزنند

شکل چند طبقه . پرآب کوهره بلندترین آبشار زمینی ایران به حساب می آید
. ین آبشار همراه با شیب کم آن از ویژگی هاي ظاهري آن استو پلکانی ا

نامند که بر روي تخته سنگ هایی  می) زمینی(این آبشار را به این جهت 
 صاف می لغزد و خود را به دشت می رساند

هایی از  هاي گون، گونه در اطراف آبشار کوهره پوشش گیاهی تنها شامل بوته
عالوه بر آبشار و دشت . شود وحشی میگندمیان، آنقوزه، گلپر و نسترن 

هاي آب معدنی، چهل چشمه، چشمه لهرا و دشت  سرسبز دریوك، چشمه
بعد از دشت دریوك در . سفید از مناطق دیدنی روستاي نمار می باشند

ي جوشانی به اسم اشتلک یا اشلک قرار دارد که خواص  مسیر قله، چشمه
اي کسانی که از راه هاي دور قصد همچنین دشت لهرا یا لرا، بر. درمانی دارد

دشت دریوك . صعود به قله را دارند جهت اقامت شبانه جاي مناسبی است
همچنین محلی براي شروع صعود به قله هاي مجاور از جمله کهون یا کعون 

 .است

براي رسیدن به دریوك با پیش گرفتن جاده هراز از سمت تهران پس از 
ي فرعی در سمت چپ  متري آمل یک جادهکیلو 50عبور از پلور و وانا در 

دو تابلو بر سر این جاده با عنوان شهداي . رساند جاده، شما را به مقصد می
از . ي مسیر درست است نمارستاق و دیگري امام زاده عبدالمناف نشان دهنده

کیلومتر جاده کوهستانی آسفالته با تغییر  25جاده هراز تا روستاي نمار 
پس از رسیدن به روستاي نمار . متر در پیش است 1300ارتفاعی در حدود 

 ..ي خاکی و سپس مسیر پیاده خواهد بود ي مسیر ابتدا به صورت جاده ادامه

کنیم اگر به تماشاي آبشار کوهره و دشت اطراف آن رفتید و  پیشنهاد می
ي پایین آبشار تنی به آب زنید و روح و  تحمل آب سرد را نیز دارید در برکه

 .را تازه کنید جانتان

 

پائیزایران گردي در   

وقتی غمگین هستید دنیا شما را 
به سخره می گیرد،وقتی شاد 

هستید دنیا به شما لبخند میزند 
اما وقتی دیگران را خوشحال 

  .کنید دنیا به شما تعظیم میکند

 چارلز چاپلین /سرگذشت من


