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سخن   نخست

  افتتاح کارخانۀ فارمدپالست؛ نشانه ای از تحقق اقتصاد مقاومتی
ــا چهــل و ســومین ســالگرد  ــزی در دهــۀ فجــر امســال، همزمــان ب ــد عزی ــر توحی دکت
مجهزتریــن  از  یکــی  فارمدپالســت،  کارخانــۀ  اســالمی،  شــکوهمند  انقــالب  پیــروزی 
ــر  ــرز، دکت ــه دســت اســتاندار الب ــات پالســتیکی درجــۀ پزشــکی ب ــد قطع ــای تولی کارخانه ه

ــد.  ــاح ش ــمی افتت ــور رس ــه ط ــتان ب ــات اس ــر مقام ــی، و دیگ ــی عبدالله مجتب
ــران اســت و ســاالنه  ــز ای ــه کارخانه هــای کنسرســیوم دیالی ــۀ فارمدپالســت از مجموع کارخان
ــه روش ترموپالســتیک  ــۀ محصــوالت پزشــکی ب ــون قطع ــد بیــش از 500 میلی ظرفیــت تولی
ــول  ــن گران ــد 2000 ت ــت تولی ــن ظرفی ــب( و همچنی ــه درون قال ــرم پالســتیک ب ــق گ )تزری
PVC بــا درجــۀ پزشــکی )مــادۀ اولیــه بــرای تولیــد قطعــات پالســتیکی پزشــکی( را داراســت.
تاســیس و افتتــاح ایــن کارخانــه بــه دســت مهندســان و متخصصــان ایرانــی، فــارغ از حــس 
غــرور و ســربلندی کــه بــه تــک تــک مــا ایرانیــان اعطــا می کنــد، نشــانه ای اســت بــر اینکــه 

اقتصــاد مقاومتــی قابــل اجــرا و پیــاده ســازی اســت.
امــا اقتصــاد مقاومتــی چیســت؟ رهبــر انقــالب در پاســخ بــه ایــن پرســش، شــش ویژگــی را 
ــا نیازهــای کشــور؛ 2-  بــرای اقتصــاد مقاومتــی ذکرکــرده انــد: ۱- الگــوی علمــی متناســب ب
ــارور. ــان؛ 5- عدالت محــور؛ و ۶- همیشــه ب ــاد؛ ۴- دانش بنی درون زا و برون گــرا؛ ۳- مــردم  بنی
کارخانــۀ ترموپالســتیک فارمدپالســت کــه قطعــات پالســتیکی تجهیــزات اولیــه و مــواد اولیــۀ 
ســازندۀ آن قطعــات را تولیــد می کنــد، منطبــق بــر تمامــی ایــن ویژگی هاســت. فارمدپالســت 
بــدون شــک یکــی از پیشــرفته ترین کارخانه هــای ترموپالســتیک در منطقــۀ آســیای جنــوب 
ــور در  ــل کش ــای داخ ــر کارخانه ه ــای دیگ ــه نیازه ــن کارخان ــوالت ای ــت. محص ــی اس غرب
راســتای تولیــد تجهیــزات پزشــکی بــه ویــژه تجهیــزات دیالیــز را تامیــن می کنــد و در نهایــت 

نیازهــای حقیقــی نظــام ســالمت ایــران را پاســخگو خواهــد بــود. 
ــن  ــور تامی ــل کش ــیمی های داخ ــا از پتروش ــت عمدت ــاز فارمدپالس ــورد نی ــۀ م ــواد اولی م
ــی طراحــی  ــا توســط مهندســان و متخصصــان ایران ــه تمام ــن کارخان ــن، ای می شــود. همچنی

ــا  ــردم م ــود م ــا و خ ــور م ــود کش ــای خ ــی از دل ظرفیت ه ــت؛ »یعن ــده اس ــاخته ش و س
می جوشــد« و رشــد آن »متکــی اســت بــه امکانــات کشــور خودمــان«. پــس فارمدپالســت 
ــه خــارج از  ــه ب ــن کارخان ــرا نیســت«: محصــوالت ای ــا »درون گ ــا صرف »درون زا« اســت، اّم

ــل دارد. ــز تعام ــی نی ــرکای جهان ــا ش ــن ب ــر ای ــا ب ــود و بن ــز صــادر می ش کشــور نی
»مــردم بنیــاد« بــودن اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــاد مقاومتــی »بــر محــور دولــت نیســت 
و اقتصــاد دولتــی نیســت، اقتصــاد مردمــی اســت؛ بــا اراده ی مــردم، ســرمایه ی مــردم، حضور 
ــه  ــرداری از کارخان ــره ب ــاخت، و به ــی، س ــروژۀ طراح ــد.« پ ــدا می کن ــق پی ــردم تحق م
فارمدپالســت، پــروژه ای غیــر دولتــی و بــا مشــارکت ســرمایه گذارانی از بخــش خصوصــی و 

ــدارد. ــروژه ن ــن پ ــر ای ــی ب ــا مالکیت ــت ســرمایه گذاری ی ــوده اســت و دول ــا ب بانک ه
»عدالت محــور« بــودن در اقتصــاد مقاومتــی یعنــی هــدف اقتصــاد مقاومتــی، »تقســیم فقــر 
نیســت«، بلکــه هــدف آن »تولیــد ثــروت« و مســیری اســت کــه »ثــروت ملــی را افزایــش« 
ــدو  ــا ســرمایه گذاری اولیــۀ نهصــد میلیــارد ریالــی، هــم اینــک و در ب دهــد. فارمدپالســت ب
افتتــاح رســمی، ارزشــی مضاعــف یافتــه اســت و حــدود ۱50 نفــر نیــروی متخصــص، فنــی، 

اداری، و اجرایــی در آن مشــغول بــه کار شــده انــد.
ــی  ــۀ فارمدپالســت، تنهــا تامیــن کننــدۀ نیازهــای فعل ــت آنکــه تولیــدات کارخان و در نهای
ــا تجهیــز و تامیــن و گســترش فازهــای  و زودگــذر صنعــت تجهیــزات پزشــکی نیســت و ب
ــزات پزشــکی را از واردات  ــد در درازمــدت بســیاری از کارخانه هــای تجهی ــی آن، می توان آت

ــد. ــاز کن ــتیکی بی نی ــات پالس قطع
در چهــل و ســومین ســالگرد ایــام اهلل دهــۀ فجــر، از طــرف خــود و هیــات تحریریــۀ ماهنامــۀ 
ــه کارگــران و مهندســان و متخصصــان  ــۀ فارمدپالســت را ب دیالیــز، افتتــاح رســمی کارخان
ــالب  ــم انق ــر معظ ــران، و رهب ــان ای ــردم قهرم ــکی، م ــزات پزش ــوزۀ تجهی ــران ح و صنعتگ

ــران!   ــاد ای ــه( تبریــک و تهنیــت عــرض می کنــم. پاینــده ب اســالمی )دام ظل
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با تقویت عضله خطر مرگ را کاهش دهید زندگی

ایرنــا - فعــال بــودن از لحــاظ بدنــی بــرای حفــظ ســالمت جســمی و روانــی بســیار مهــم اســت. طبــق توصیــه 
دپارتمــان بهداشــت و خدمــات انســانی آمریــکا )HHS(، بزرگســاالن بایــد هفتــه ای ۱50 تــا ۳00 دقیقــه فعالیــت 
بدنــی هــوازی بــا شــدت متوســط یــا ۷5 تــا ۱50 دقیقــه فعالیــت بدنــی هــوازی بــا شــدت شــدید داشــته باشــند 

تــا از »مزایــای قابــل توجــه ســالمتی« آن بهرمنــد شــوند.
ــد از  ــود می بخشــد برخــی از نمونه هــای ورزش هــای هــوازی عبارتن ــب را بهب ورزش هــای هــوازی ســالمت قل
شــنا، دوچرخــه ســواری، پیــاده روی و قایقرانــی. عــالوه بــر ایــن، HHS توصیــه مــی کند کــه بزرگســاالن  دو روز 
در هفتــه تمرینــات تقویــت کننــده عضلــه نیــز داشــته باشــند.  بــا ایــن حــال اگرچــه فوایــد ورزش هــای هــوازی 
بــرای ســالمتی بــه خوبــی ثابت شــده اســت امــا تحقیقــات کمــی در مــورد مزایــای ســالمتی ورزش هــای تقویت  

عضلــه انجــام شــده اســت. بــه تازگــی گروهــی از محققــان ژاپنــی بــرای تحقیــق در ایــن زمینــه اقــدام کردنــد.
ــرای بررســی فوایــد ســالمتی ورزش هــای تقویــت عضلــه از داده هــای ۱۶  محققــان ژاپنــی در ایــن مطالعــه ب
ــود، اســتفاده  ــا 2020 منتشــر ب ــی میــان ســال های 20۱2 ت ــه زمان مطالعــه مشــاهده ای مرتبــط کــه در فاصل

کردنــد. آنهــا بــر روی شــرکت کنندگانــی تمرکــز کردنــد کــه هیــچ مشــکل عمــده ســالمتی نداشــتند.
ــات  ــد تمرین ــالت مانن ــده عض ــت کنن ــات تقوی ــر روی تمرین ــات ب ــن مطالع ــام ای ــندگان، تم ــه نویس ــه گفت ب

ــت. ــز داش ــه تمرک ــا وزن ــن ب ــی و تمری ــی، قدرت مقاومت
محققــان پــس از تجزیــه و تحلیــل داده هــا، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمرین هــای تقویــت عضلــه بــا ۱0 تــا 
۱۷ درصــد کاهــش خطــر مــرگ و میــر ناشــی از همــه علــل مرتبــط اســت. همچنیــن انجــام ایــن تمرینــات بــا 
کاهــش خطــر مشــابهی در زمینــه ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی، دیابــت و ســرطان ریــه ارتبــاط داشــت.

ــای  ــتفاده از کش ه ــرداری، اس ــامل وزنه ب ــد ش ــت می کنن ــه را تقوی ــه عضل ــی ک ــواع تمرین های ــی از ان برخ
مقاومتــی، و انجــام تمرین هــای وزنه بــرداری، دراز و نشســت و اســکات می شــوند.

ورزش های تقویت عضله در خانه
ــرای ورزش در  ــی ب ــزات ابتدای ــک ســری تجهی ــد ی ــه، می توانی ــان در خان ــه عضالتت ــر ب ــرم دهــی بهت ــرای ف ب
خانــه را تهیــه کنیــد. ایــن تجهیــزات عبارتنــد از: دمبــل ، کــش تناســب انــدام و میلــه بارفیکــس. توجــه داشــته 
باشــید کــه بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات و انجــام منظــم تمرینــات می توانیــد بــه خوبــی بــه تقویــت عضــالت 

بــدن بپردازیــد.

برنامه تمرین بنویسید
نوشــتن یــک برنامــۀ حرفــه ای بــرای تقویــت عضلــه، نیــاز بــه مربــی بــا تجربــه در زمینــه تناســب انــدام دارد. 
امــا بــا اســتفاده از نــکات زیــر می توانیــد برنامــه ای ســاده بــرای خودتــان طراحــی کنیــد.  ســعی کنیــد فقــط 
ــل از شــروع ورزش  ــد. قب ــت می کن ــه را تقوی ــر ۳ عضل ــد کــه حداکث ــن خــود جــای دهی ــی را در تمری حرکات
تقویــت عضلــه، حتمــا 5 تــا ۱0 دقیقــه برنامــه ای بــرای گــرم کــردن بــدن داشــته باشــید. ســعی کنیــد بیــن دو 

روز کــه تمریــن ورزشــی مشــابهی دارنــد، ۱ تــا 2 روز فاصلــه باشــد.
ــد.  ــی انجــام ندهی ــچ تمرین ــد و در آن روز هی ــرای اســتراحت اختصــاص دهی ــه را ب ــک روز در هفت ــل ی حداق
ســت های انجــام حــرکات ورزشــی را مطابــق بــا تعــداد ذکــر شــده بــرای آنهــا ، در نظــر بگیریــد و از زیــاده روی 

خــودداری کنیــد. بیــن هــر ســت، مــدت زمانــی را بــرای اســتراحت اختصــاص دهیــد.
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مرکز آموزش بیماران دیالیز ـ ترجمۀ آرمان لشکریمقاله تخصصی

ــوان  ــه عن ــی ب ــای مختلف ــه از داروه ــایی کلی ــه نارس ــال ب ــراد مبت ــر اف اکث
بخشــی از درمــان خــود اســتفاده می کننــد. برخــی از داروهــا بــه جایگزینــی 
ــد.  ــد، کمــک می کنن ــی انجــام دهن ــه خوب ــد ب ــا نمی توانن ــه کلیه ه کاری ک
ــک  ــما کم ــتی ش ــای بهداش ــم مراقبت ه ــه تی ــما ب ــۀ ش ــای ماهان آزمایش ه
ــه  ــت ک ــم اس ــد. مه ــاز داری ــی نی ــه داروهای ــه چ ــد ب ــا بدانن ــد ت می کن
ــش  ــج آزمای ــد و نتای ــه طــور منظــم انجــام دهی ــش خــون خــود را ب آزمای
ــگاهی  ــر آزمایش ــد. مقادی ــان بگذاری ــود در می ــز خ ــم دیالی ــا تی ــود را ب خ
ــاز  ــان نی ــی از درم ــوان بخش ــه عن ــه ب ــی را ک ــدار داروی ــب مق ــما اغل ش
داریــد تعییــن می کنــد، بنابرایــن مهــم اســت کــه بدانیــد داروهــا چــه کار 
می کننــد. داروهــا و دوز مصرفــی آن هــا بســته بــه نــوع درمــان )همودیالیــز 
ــد داشــته باشــید(  ــا اگــر پیون ــی، دیالیــز در مرکــز ی خانگــی، دیالیــز صفاق

ــاوت اســت.  متف
در اینجــا برخــی از دالیلــی کــه ممکــن اســت داروهــا بــرای شــرایطی کــه 

ــت. ــده اس ــد، آورده ش ــرار می گیرن ــر ق ــت تاثی ــا تح کلیه ه
احتباس فسفر

وقتــی کلیه هــا دیگــر کار نمی کننــد، نمی تواننــد فســفر اضافــی را از 
خــون خــارج کننــد و میــزان فســفر شــما ممکــن اســت خیلــی بــاال بــرود. 
بــرای کاهــش احتبــاس فســفر، ممکــن اســت داروهــای »متصــل شــونده بــه 
فســفر« )کــه »بانــد شــونده بــه فســفات« نیــز نامیــده می شــوند( بــا هــدف 

کاهــش میــزان جــذب فســفر در خــون تجویــز شــوند.
ــه فســفر موجــود در  ــا ب ــد آهنرب ــه فســفر مانن ــونده ب ــای متصــل ش داروه
ــد.  ــری کنن ــدن جلوگی ــط ب ــذب آن توس ــا از ج ــوند ت ــل می ش ــذا متص غ
فســفر متصــل شــده بــه دارو، ســپس از طریــق روده بــزرگ دفــع می شــود. 
برخــی از داروهــای متصــل شــونده بــه فســفر جویدنــی هســتند، در حالــی 
ــود را در  ــه داروی خ ــت ک ــم اس ــوند. مه ــده می ش ــر بلعی ــی دیگ ــه برخ ک
ــما  ــد. ش ــرف کنی ــذا مص ــد از غ ــه بع ــا بالفاصل ــی ی ــای غذای ــول وعده ه ط
معمــوالً بایــد ایــن داروهــا را حتــی پــس از خــوردن میــان وعــده نیــز مصرف 
کنیــد. ایــن کار بــه دارو اجــازه می دهــد قبــل از جــذب غــذا توســط 
ــادی بیــن زمــان  ــه فســفر متصــل شــود. اگــر زمــان زی دســتگاه گــوارش ب
ــد.  ــل نمی کن ــتی عم ــه درس ــذرد، دارو ب ــرف دارو بگ ــوردن و مص ــذا خ غ
ممکــن اســت پــس از مصــرف دارو، احســاس متفاوتــی نداشــته باشــید، امــا 
ــد،  ــتی کار می کنن ــه درس ــا ب ــن داروه ــد ای ــاس نمی کنی ــر احس ــی اگ حت
بــاز هــم بایــد آنهــا را طبــق دســتور مصــرف کنیــد. اگــر داروهــای متصــل 
شــونده بــه فســفر را طبــق دســتور مصــرف کنیــد، بــا گذشــت زمــان بایــد 
ــه  ــورد اینک ــود در م ــک خ ــا پزش ــد. ب ــما بهبودیاب ــون ش ــفر خ ــزان فس می
چــه انتخابــی بــرای شــما بهتریــن اســت، چــه تعــداد قــرص در روز مصــرف 
ــر  ــی از درمانگ ــه انتظارات ــد و چ ــرف کنی ــا را مص ــی آن ه ــه زمان ــد، چ کنی

ــد. ــد، صحبــت کنی داری
کم خونی

ــه  ــه ب ــازند ک ــن می س ــام اریتروپویتی ــه ن ــی ب ــالم، هورمون ــای س کلیه ه
ــازد و  ــون را بس ــز خ ــای قرم ــا گلبول ه ــد ت ــک می کن ــتخوان کم ــز اس مغ
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــدن حمــل کنن ــق خــون در سراســر ب اکســیژن را از طری
ــری نســبت  ــز کمت ــای قرم ــما گلبول ه ــدن ش ــم خــون هســتید، ب ــما ک ش
بــه حالــت طبیعــی دارد و بنابرایــن گلبول هــای قرمــز خــون شــما اکســیژن 
کمتــری را بــه بافت هــا و اندام هــا منتقــل می کنــد کــه می توانــد بــر 
عملکــرد آن هــا تأثیــر بگــذارد. اکثــر افــراد مبتــال بــه بیمــاری مزمــن کلیــه 
ــه  ــوی ب ــاری کلی ــا پیشــرفت بیم ــوالً ب ــون هســتند و معم ــم خ )CKD(، ک

ــود. ــر می ش ــی )ESRD( بدت ــۀ نهای ــمت مرحل س
اگــر کــم خــون هســتید، ممکــن اســت بــرای ســاخت گلبول هــای قرمــز بــه 

مــوارد زیــر بــه شــکل مکمــل نیــاز داشــته باشــید:
)EPO( اریتروپویتین •

• آهن
• اسید فولیک
B12 ویتامین •

• تزریق گلبول قرمز )خون(

بــه عــالوه، ممکــن اســت بــرای کمــک بــه بازیابــی مــواد معدنــی اســتخوانی 
 )D( ــن دی ــد، مصــرف ویتامی ــش می یاب ــوی کاه ــاری کلی ــر بیم ــه در اث ک
ــوط شــدن کلســیم و فســفر  ــن از مخل ــه شــود. ویتامیــن دی همچنی توصی
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــری می کن ــیون جلوگی ــکیل کلسیفیکاس ــم و تش ــا ه ب
اگــر شــرایطی ماننــد فشــار خــون بــاال، دیابــت، یــا بیمــاری قلبــی داریــد، 
ــه مصــرف داروهــای دیگــری داشــته باشــید. پزشــک  ممکــن اســت نیــاز ب
ــه  ــد ب ــز کنــد کــه می توان شــما همچنیــن ممکــن اســت کرم هایــی را تجوی
ــردن  ــس ک ــه بی ح ــه ب ــری ک ــای دیگ ــد و داروه ــک کن ــارش کم ــع خ رف

محــل ســوزن کمــک کننــد.
پیوند کلیه

ــرکوب  ــای س ــد داروه ــام می دهی ــه انج ــد کلی ــما پیون ــه ش ــی ک هنگام
کننــدۀ ایمنــی تجویــز می شــوند. آن هــا بــا ســرکوب سیســتم ایمنــی بــدن 

ــد. ــری می کنن ــد جلوگی ــۀ جدی ــع کلی ــما از دف ش
مصرف داروها

ــراد  ــرای اف ــف روز ب ــاعات مختل ــرف آن در س ــرص و مص ــاد ق ــرف زی مص
ــا همــراه  ــه بیمــاری کلیــوی غیرعــادی نیســت. فرامــوش کــردن ی مبتــال ب
ــا در  ــرف آنه ــردن مص ــوش ک ــا فرام ــذا ی ــرف غ ــگام ص ــتن دارو هن نداش
فواصــل زمانــی مناســب، محتمــل اســت. هنگامــی کــه چندیــن نــوع دارو در 
ــد. ــخت باش ــد س ــا می توان ــۀ آن ه ــظ هم ــد، حف ــرف می کنی ــول روز مص ط

برای یادآوری داروهای خود، بهتر اســت از نکات زیر اســتفاده کنید:

• از یــک ســاعت دارای زنــگ هشــدار اســتفاده کنیــد و آن را طــوری 
تنظیــم کنیــد کــه هــر روز در زمان هایــی کــه بایــد دارو مصــرف کنیــد، بــه 

ــد. ــادآوری کن شــما ی
• برنامــۀ خــود را بــه یــک مراقــب یــا یکــی از اعضــای خانــواده بدهیــد کــه 

بتوانــد بــه عنــوان یــک کنتــرل کننــدۀ مضاعــف عمــل کنــد.
• یــک اعالن در تقویــم ایمیل یا تلفن همراه خود تنظیم کنید.

• از جعبۀ ســازمان دهندۀ قرص روزانه استفاده کنید.
• داروی خــود را در جایــی نگهــداری کنیــد کــه بتوانیــد آن را ببینیــد، امــا 

کــودکان نتواننــد بــه آن دسترســی پیــدا کننــد.
ــای  ــی داروه ــرای بررس ــه ب ــز روزان ــتم برنامه ری ــا سیس ــم ی ــک تقوی • از ی

ــد. ــر روز اســتفاده کنی ــن مصــرف ه خــود در حی
• بــا فــردی در تیــم مراقبت هــای بهداشــتی خــود کار کنیــد تــا نمــوداری 
ــه  ــک تخت ــا از ی ــد ی ــب کنی ــه نص ــد در خان ــه می توانی ــد ک ــاد کنی را ایج
ســفید اســتفاده کنیــد کــه در آن بتوانیــد تمــام داروهــای خــود را فهرســت 

کنیــد و هنــگام مصــرف آن هــا را بررســی کنیــد.
• از برنامه هــای یــادآوری دارو در تلفــن هوشــمند خــود اســتفاده کنیــد، از 

ــرای توصیه هــا راهنمایــی بخواهیــد. تیــم مراقبت هــای بهداشــتی خــود ب
• عــالوه بــر ایــن، در اینجــا چنــد مرحلــه وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای 
ــد  ــعی کنی ــام دهید:س ــود انج ــای خ ــح داروه ــت صحی ــان از مدیری اطمین
ــد  ــا داروســاز بتوان ــد ت ــه بپیچی ــک داروخان ــام نســخه های خــود را در ی تم

ــد. ــری کن ــد، پیگی ــه مصــرف می کنی ــی را ک ــام داروهای تم
• فهرســتی از تمــام داروهــای خــود و مقــدار مصرفــی آن هــا تهیــه کنیــد و 
زمانــی کــه خــارج از خانــه هســتید یــک نســخه از آن را بــا خــود نگــه داریــد 

)بــرای ایده هــا بــه نمــودار زیــر مراجعــه کنیــد(.
• داروهای خود را هر روز در ســاعت معینی مصرف کنید.

• داروهــای خود را در مکان ثابتی نگه دارید.
سیاهه )چک لیست( دارویی

یکــی از راه هــای منظــم مانــدن و پیگیــری تمــام داروهایتــان، ایجــاد 
ــی، خالصــه ای  ــیاهۀ داروی ــی اســت. س ــیاهه )چــک لیســت( داروی ــک س ی
ــد  ــاز می توانی ــورت نی ــه در ص ــت ک ــما اس ــای ش ــه ای از داروه ــک صفح ی
ــواده  ــای خان ــرای اعض ــد ب ــد. می توانی ــه کنی ــه آن مراجع ــرعت ب ــه س ب
ــا آن هــا نیــز مطلــع باشــند.  رونوشــتی از ســیاهۀ داروییتــان تهیــه کنیــد ت
رونوشــت هایی را در ویزیــت پزشــک بیاوریــد و زمانــی کــه در ســفر 

ــید. ــته باش ــود داش ــراه خ ــت هم ــک رونوش ــتید، ی هس
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۴

ــرای  ــا چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی و برنامه هــای دولــت ســیزدهم ب همزمــان ب
بهره بــرداری از طرح هــای مختلــف عمرانــی، زیربنایــی، و صنعتــی  در سراســر کشــور؛ کنسرســیوم دیالیــز ایــران بــا 
20 ســال ســابقه در تولیــد محصــوالت مصرفــی دیالیــز از جملــه انــواع صافی هــای دیالیــز، موفــق گردیــد مجهزتریــن 
کارخانــۀ تولیــد  قطعــات پالســتیکی پزشــکی بــا ظرفیــت ســاالنه بیــش از 500 میلیــون قطعــه و همچنیــن تولیــد 
گرانــول  پــی وی ســی پزشــکی بــا ظرفیــت 2000 تــن بــه نــام فارمــد پالســت پویــان را بــا حضــور دکتــر عبدالهــی، 

اســتاندار البــرز و جمعــی از مســئولین اســتانی تاســیس کنــد.
بــه گفتــۀ ربیعــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان البــرز: شــرکت فارمدپالســت پویــان در زمینــۀ 
ــغ 8۶  ــذاری بال ــرمایه گ ــا س ــد و ب ــت می کنن ــتیکی پزشــکی فعالی ــق پالس ــات تزری ــز و قطع ــات دیالی ــد قطع تولی

ــرداری رســیده اســت. ــه بهره ب ــر ب ــرای ۱50 نف ــان و اشــتغال مســتقیم ب ــارد توم میلی
ــن  ــران و کشــور را  تامی ــز ای ــیوم دیالی ــای کنسرس ــر کارخانه ه ــای دیگ ــا نیازه ــه تنه ــه ن ــن کارخان محصــوالت ای
خواهنــد کــرد بلکــه صــادرات تضمیــن شــده ای بــه دیگــر کشــورها خواهــد داشــت؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از 
محصــوالت آن از هــم اکنــون توســط شــرکت های خارجــی پیــش خریــد شــده اســت. شــایان ذکــر اســت محصــوالت 
 ISO 13485، ــتاندارد ــات اس ــت الزام ــا رعای ــت و ب ــن صنع ــن ای ــین آالت نوی ــتفاده از ماش ــا اس ــه ب ــن مجموع ای

ــا را دارد.  ــای دنی ــن برنده ــا برتری ــت ب ــوان رقاب ــد می شــود و ت cGMP  تولی

ــور،    ــان و توضیحــات دکتــر رامبــد حاجــی پ ــۀ فارمدپالســت پوی ــد دکتــر مجتبــی عبداللهــی )راســت(، اســتاندار البــرز، از بخشــهای مختلــف کارخان بازدی
ــه  رئیــس هیــات مدیــرۀ کارخان

گفتگوی دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با هیأت مدیره و مدیران کارخانۀ فارمدپالست پویان در حاشیۀ مراسم افتتاح کارخانه  
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 افتتاح رسمی کارخانۀ فارمدپالست پویان  

دکتر مجتبی عبداللهی )راست(، استاندار البرز، و ابراهیم کردلو، فرماندار اشتهارد در مراسم افتتاح کارخانه فارمدپالست پویان  

تعدادی از کارکنان کارخانۀ فارمدپالست پویان در حاشیۀ مراسم افتتاح کارخانه  
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روانشناسی
بخشیدن دیگران

طناز جلیلی – کارشناس ارشد روانشناسی

یکــی از پســندیده ترین ویژگی هــای فــردی هــر انســانی بخشــیدن دیگــران 
پــس از انجــام اعمــال ناشایســت و ناراحــت کننــده اســت. گاه ممکــن اســت 
ایــن کار مشــکل بــه نظــر برســد بــه خصــوص زمانــی کــه عمــل ناشایســت 
ــق  ــد. طب ــی دارن ــخت ارزش باالی ــای س ــا کار ه ــت، ام ــران نیس ــل جب قاب
مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، بخشــش می توانــد اختالالتــی 

همچــون افســردگی، عصبانیــت و اختــالالت استرســی را بهبــود ببخشــد.
بخشــیدن دیگــران آن هــم بعــد از آن کــه بــه شــما آســیب زده و دلتــان را 
ــان  ــه برایت ــا دردی ک ــد ب ــدان کار آســانی نیســت. هــم بای شکســته اند، چن
ــه جــان  ــد کنــار بیاییــد و هــم بایــد عواقــب کارهایشــان را ب ایجــاد کرده ان
ــری  ــان احســاس بدت ــرد در دلت ــه آن ف ــا نگــه داشــتن کین ــی ب ــد، ول بخری
خواهیــد داشــت. ایــن حــس بــد فقــط از روح شــما تغذیــه نمی کنــد بلکــه 
جســم تان را نیــز درگیــر خواهــد کــرد. بــه دنبــال برانگیختــه شــدن 
ــاد  ــما ایج ــترس در ش ــی رود و اس ــاال م ــون ب ــار خ ــی، فش ــات منف احساس
می شــود. پــس نبخشــیدن دیگــران ماننــد ایــن اســت کــه ســمی بخوریــد 
ــث  ــران باع ــش دیگ ــرد. بخش ــری بمی ــه دیگ ــید ک ــته باش ــار داش و انتظ
ــت  ــی در جه ــرده و گام ــدا ک ــام پی ــان التی ــای عاطفیت ــه رنج ه ــود ک می ش

ــد. رشــد و پیشــرفت خــود برداری
چرا بخشیدن دیگران دشوار است؟

ــه  ــن ب ــر ممک ــی غی ــت و حت ــان نیس ــوارد آس ــیاری از م ــیدن در بس بخش
ــودن بخشــیدن دیگــران  ــن اســت کــه ســخت ب نظــر می رســد. حقیقــت ای

ــی دارد: ــل مختلف دالی
• شــاید بــه انــدازه کافــی بــه خودتــان زمــان نداده ایــد کــه بــا 
ــر  ــه بخشــش فک ــی ب ــی واقع ــه معن ــوید و ب ــه ش ــود مواج ــات خ احساس

ــد. کنی
• ممکــن اســت احســاس کنیــد اگــر فــرد آســیب زننــده را ببخشــید، 

در واقــع کاری بــرای رهایــی او کــرده  ایــد نــه خودتــان.
ــد  ــازه داده ای ــی اج ــید یعن ــی را ببخش ــر کس ــد اگ ــی کنی ــر م • فک
ــوش  ــه اشــتباه او را فرام ــن ک ــا ای ــردد و ی ــه زندگــی شــما برگ ــاره ب دوب

ــد. ــرده  ای ک
ــودن  ــزرگ ب ــران، ب ــیدن دیگ ــا بخش ــد ب ــر کنی ــت فک ــن اس • ممک

ــود. ــی  ش ــوش م ــان فرام اشتباهش
ــما  ــش ش ــب رنج ــه موج ــی را ک ــر کس ــد اگ ــس می کنی ــی ح • گاه
شــده اســت ببخشــید، یعنــی بــه او ایــن اجــازه را داده  ایــد کــه بــار دیگــر 

بــه شــما آســیب بزنــد.
تعریف بخشش

ــرای خــود داشــته  ــف درســتی از بخشــش ب ــد تعری ــز بای ــر چی ــش از ه پی
ــید: باش

ــده  ــرد را نادی ــتباه ف ــه کار اش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــش ب • بخش
ــد. ــکار کنی ــا ان ــد ی بگیری

ــرد  ــه آن ف ــا الزم اســت ب ــه حتم ــا نیســت ک ــن معن ــه ای • بخشــش ب
ــد. ــه او را بخشــیده  ای ــد ک بگویی

• بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه الزم اســت آن فــرد را همچنــان 
در زندگــی خــود نگــه داریــد.

ــد  ــا نیســت کــه پــس از آن دیگــر حــق نداری ــه ایــن معن • بخشــش ب
ــت داشــته باشــید.  ــارۀ آن موقعی احساســاتی درب

ــه رخ داده را  ــی ک ــد اتفاق ــه بای ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــش ب • بخش
ــد. ــوش کنی فرام

ــا  ــا نیســت کــه همــه چیــز درارتبــاط شــما ب ــن معن ــه ای • بخشــش ب
آن فــرد خــوب اســت یــا مــوردی بــرای بررســی بیشــتر در رابطــه وجــود 

نــدارد.
ــل انجــام  ــرد مقاب ــه خاطــر ف ــه ب ــا اینکــه بخشــش کاری نیســت ک و نهایت

ــد. دهی
ــد و دنبــال راه  بخشــش یعنــی شــما واقعیــت اتفاقــی کــه افتــاده را بپذیری
حلــی بــرای بازگردانــدن رونــد عــادی زندگیتــان باشــید. در واقــع بخشــش 
ــئولیت، درد و  ــار مس ــان از ب ــی خودت ــرای رهای ــه ب ــم آگاهان ــک تصمی ی
ــا  ــد. ب ــرد می باش ــه آن ف ــی و کین ــتن ناراحت ــه داش ــی از نگ ــترس ناش اس

ــردد. ــاز می گ ــی ب ــورت تدریج ــه ص ــه ب ــت رفت ــش از دس ــن کار آرام ای
نکاتی موثر برای بخشــش دیگران

ــر  ــران را راحت ت ــا دیگ ــد ت ــک کنن ــما کم ــه ش ــد ب ــکات می توانن ــن ن ای
ــد: ــوار باش ــان بســیار دش ــن کار برایت ــر ای ــی اگ ــته ببخشــید، حت از گذش

بهبود شخصیت
بخاطــر بســپارید کــه وقتــی فــردی را می بخشــید، بــه ایــن معنــی نیســت 
ــدان معنــی  ــن ب ــا اعمــال او هســتید. ای ــار ی کــه شــما در حــال عفــو رفت
اســت کــه شــما آن چــه را کــه اتفــاق افتــاده، می پذیریــد. شــما در واقــع 
ســعی می کنیــد راهــی بــرای زندگــی بــا آن رفتــار خــاص پیــدا کنیــد. ایــن 
یعنــی بهبــود شــخصیت و تطبیــق رفتــار خــود بــه صــورت موثــر! همــۀ مــا 

نیــاز داریــم بهتــر از گذشــته خــود باشــیم.
واقع بینی

ــه آن  ــد نســبت ب ــن نیســت کــه شــما نبای ــای ای ــه معن بخشــش کســی ب
چــه کــه اتفــاق افتــاده اســت، احساســی داشــته باشــید؛ اتفاقــا شــما هنــوز 
ــا  ــراه ب ــا درد هم ــت و ی ــی و عصبانی ــاس ناراحت ــت احس ــن اس ــم ممک ه
تجربــۀ تلــخ خــود را  حــس کنیــد، پــس نیــازی بــه انــکار نداریــد. ســعی 
کنیــد بــا زمــان دادن بــه احساســات خــود، حالت هــای منفــی و آزاردهنــده 
ــات  ــه پذیــرش موضــوع برســید، پذیــرش اتفاق ــد و ب را پشــت ســر بگذاری
ــود  ــث می ش ــد و باع ــا می ده ــتی از پدیده ه ــما درک درس ــه ش ــراف ب اط

ــوید.  ــد دور ش ــش از ح ــی بی ــید و از ایده آل گرای ــن باش ــردی واقع بی ف
کسب تجربه

یــاد بگیریــد درســی را کــه حادثــه ای بــه شــما آموختــه و احساســی کــه 
ــک  ــما کم ــه ش ــه ای ب ــر تجرب ــد. ه ــد، بپذیری ــت آورده ای ــه دس از درد ب
می کنــد تــا رشــد کنیــد و یــک فــرد قوی تــر باشــید. فقــط کافــی 
ــد،  ــق کنی ــما آن را تصدی ــه ش ــی ک ــد، زمان ــکار نکنی ــت را ان اســت حقیق
ــما را  ــه ش ــردی ک ــا ف ــد ت ــک کنن ــما کم ــه ش ــد ب ــاتتان می توانن احساس

ــید. ــت، ببخش ــام داده اس ــه انج ــر کاری ک ــر ه ــه خاط آزرده، ب
استقالل و رضایت درونی

ــه او  ــد ب ــا بای ــه حتم ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــخصی، ب ــیدن ش بخش
ــار خــود  ــراد از رفت ــد کــه او را می بخشــید. ممکــن اســت برخــی اف بگویی
ــه طلــب بخشــش نبیننــد.  احســاس پشــیمانی نداشــته باشــند و نیــازی ب
اگــر شــما بــا چنیــن فــردی روبــرو باشــید، بــا ابــراز بخشــش خــود، فقــط 
ــن  ــا ای ــرد ب ــد ک ــر خواهی ــارش مطمئن ت ــتی رفت ــه درس ــبت ب او را نس
حــال، هیــچ مشــکلی در بخشــش شــخصی و رهــا کــردن احســاس منفــی 
ــدون ایــن کــه بگوییــد آن هــا را  ــدارد. دیگــران را ببخشــید، ب آن وجــود ن
ــت و در  ــن کار نیس ــورد ای ــاه در م ــاس گن ــه احس ــازی ب ــیده اید، نی بخش
ــود  ــی روح خ ــی از بزرگ ــت درون ــتقالل و رضای ــاس اس ــه احس ــت ب نهای

ــید. ــد رس خواهی
همزادپنداری

ــود،  ــی خ ــوی در زندگ ــه نح ــس ب ــر ک ــه ه ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
شکســت را تجربــه کــرده و هرگــز کامــل نیســت، انســان همیشــه 
ــار  ــا شــما رفت ــردی ب ــه چــرا ف ــد ک ــد بفهمی ــد. ســعی کنی اشــتباه می کن
ــت،  ــوده اس ــر او نب ــم تقصی ــا ه ــاید واقع ــه، ش ــته؛ البت ــایندی داش ناخوش
خــود را بــه جــای آن فــرد بگذاریــد و بــه همــه چیــز از دیــد او نــگاه کنیــد. 
ــد و  ــج شــما، مقصــر بدان ــه خاطــر احســاس رن ممکــن اســت او خــود را ب
در قبــال وضیعــت بــد روحیتــان احســاس مســئولیت کنــد بــا ایــن وجــود 
ممکــن اســت حتــی نتوانــد احساســات خــود را بــه درســتی ابــراز کنــد در 

ــد داشــت. ــادی خواه ــرای او ارزش زی ــن صــورت، بخشــش شــما ب ای
رهایی روحی

بخشــیدن افــراد می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا احساســات و 
ــد داد.  ــدر خواهی ــرت ه ــت و نف ــه عصبانی ــه در نتیج ــادی را ک ــرژی زی ان
ــه یــاد داشــته باشــید کــه احســاس بخشــش، شــما  صرفه جویــی کنیــد، ب

را از تســلط و تحمــل انرژی هــای منفــی آزاد می کنــد.
بهبود کیفیت رابطه

ــه  ــردن ب ــاه ب ــد و پن ــما را آزار می ده ــه ش ــخصی ک ــودن از ش ــی ب عصبان
ایــن احســاس فقــط در رابطــۀ شــما و آن شــخص تأثیــر نمی گــذارد 
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ــه  ــه ب ــود ک ــاد ش ــدر زی ــد آنق ــت می توان ــاس عصبانی ــه و احس ــه کین بلک
ــر  ــت تأثی ــم تح ــا را ه ــرده و آن ه ــت ک ــز نش ــراد دیگرنی ــا اف ــان ب روابطت

ــرار دهــد. خــود ق
در ایــن حالــت ممکــن اســت زیــاد حوصلــۀ عزیزانتــان را نداشــته باشــید 
ــای  ــه ج ــش ب ــد. بخش ــر بخوری ــکل ب ــه مش ــد ب ــط جدی ــاد رواب و در ایج
ــر  ــش داده و تأثی ــما افزای ــی را در ش ــزان مهربان ــد می ــت می توان عصبانی
ــراد  ــا اف ــه ب ــتان در رابط ــه نفس ــاد ب ــر روی اعتم ــتقیم ب ــت و مس مثب

ــد. ــته باش ــف داش مختل
بخشــش می توانــد بــر همــۀ روابــط، حتــی رابطــه بــا خودتــان هــم تأثیــر 

مثبــت بگــذارد.
انواع بخشش
بخشِش نوِع اول

بــا فرامــوش کــردِن افــکار خشــم آلــود نســبت بــه فــرد مــورد نظــر اســت. 
ــرم،  ــام بگی ــم انتق ــن نمی خواه ــه م ــد ک ــود می گویی ــه خ ــما ب ــاًل ش مث
ــن  ــه ای ــم. البت ــرد را فرامــوش کن ــل آن ف ــه طــور کام اصــاًل می خواهــم ب
ــوز  ــان هن ــما در وجودت ــون ش ــت، چ ــوب نیس ــی مطل ــش خیل ــوِع بخش ن

ــد. اندکــی خشــم داری
بخشِش نوِع دوم

ــد، بلکــه  ــوش نمی کنی ــر را فرام ــردِن احســاس اســت، شــما تنف عــوض ک
ــه ســالمت شــما  ــوع بخشــش ب ــن ن ــد. ای ــا محبــت عــوض می کنی آن را ب
ــما  ــه ش ــد و ب ــاز می کن ــاًل ب ــما را کام ــِر ش ــد، فک ــادی می کن ــِک زی کم

ــد. ــدرت می ده ق
مراحل بخشیدن دیگران

هــر چنــد هــر کــس رونــد خــاص خــود را دارد و هیــچ مســیر مشــخص و 
ثابتــی بــرای بخشــش نداریــم، امــا بخشــش خــود و دیگــران چنــد ویژگــی 
ــه چنــد مولفــه مهــم اشــاره کــرد.  مهــم دارد و در ایــن مســیر می تــوان ب
البتــه، بایــد بــه خاطــر داشــت کــه همــه ایــن مولفه هــا لزومــا بــه همیــن 
ــت و  ــیر ثاب ــش مس ــد. بخش ــاق نمی افتن ــراد اتف ــه اف ــرای هم ــب ب ترتی
ــای  ــد. رخداده ــی نمی رس ــه پایان ــه مرحل ــال ب ــدارد و گاه اص ــخصی ن مش
تکان دهنــده در طــول زندگــی ممکــن اســت فــرد را دوبــاره از ایــن مســیر 
خــارج کنــد؛ بنــا بــر ایــن، شــاید بــد نباشــد بخشــش را نــه مقصــد، بلکــه 

ــم: ــیر بدانی ــری و مس ــی جهت گی نوع
مرحلۀ اول: پذیرش ناراحتی

ــرد،  ــت ف ــن اس ــود. ممک ــروع می ش ــی ش ــه و ناراحت ــا غص ــش ب  بخش
ــا را  ــد آنه ــر می خواهی ــد. اگ ــده باش ــما را رنجان ــازمانی ش ــا س ــروه ی گ
ــس  ــد. پ ــا رنجیده ای ــار آنه ــد از رفت ــان بقبوالنی ــه خودت ــد ب ــید بای ببخش
ــون  ــی چ ــات منف ــار احساس ــد دچ ــیب دیده ای ــد آس ــه پذیرفتی از آن ک
ــن  ــرس، تعجــب، گیجــی و ناامیــدی می شــوید و همی خشــم، ناراحتــی، ت

ــرد. ــرو می ب ــود ف ــما را در خ ــالق ش ــد بات ــات مانن احساس
مرحلۀ دوم: تسکین خشم و نفرت

 پــس از رنجیــده شــدن، خاطــرات تلــخ ذهن تــان را پــر می کنــد. 
ــادات  ــه اعتق ــد ب ــعی کنی ــد س ــه بای ــت ک اینجاس
ــد خشــم  ــد و اجــازه ندهی ــاه ببری ــان پن و باورهایت

ــه در  ــذارد. آنچ ــر بگ ــان تاثی ــر رفتارت ــی ب و ناراحت
ایــن مرحلــه بــه شــما کمــک می کنــد، شــناخت 

ارزش هایتــان در زندگــی اســت. بایــد از خــود بپرســید مــن 
می خواهــم ایــن رنــج و ســختی را بــه چــه چیــز تبدیــل کنــم؟

مرحله سوم: از بین بردن احساسات منفی
در ایــن مرحلــه بایــد تمریــن کنیــد کــه از شــر احساســات منفــی خــالص 
ــا انجــام برخــی تکنیک هــا خــود را در قالــب آن  شــوید. مثــال می توانیــد ب

فــرد گذاشــته و بــه ایــن صــورت او را درک کنیــد.
مرحله چهارم: رها کردن خشم و کینه

و در آخــر بایــد خشــم و کینــه را رهــا کــرده و راه خــود را مســتقیم ادامــه 
ــه  ــکان دارد ک ــی ام ــت و حت ــت نیس ــن کار راح ــلماً ای ــه مس ــد. البت دهی
ــا  ــع شــده اســت. ام ــان ضای ــه حقت ــد ک ــس از بخشــیدن احســاس کنی پ
آن چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه پــس از بخشــش حــال شــما 

خــوب خواهــد شــد.

یک تمرین عملی و ســاده برای بخشش دیگران
ــما  ــش ش ــب رنج ــه موج ــه را ک ــد آنچ ــران می توانی ــش دیگ ــرای بخش ب

ــید. ــت، بنویس ــده اس ش
ســعی کنیــد زمانــی را در نظــر بگیریــد کــه کار خاصــی نداریــد، یــک مــکان 
ــرای کســی کــه  ــر یــک برگــه کاغــذ، ب ســاکت و آرام را انتخــاب کنیــد و ب
شــما را آزرده اســت نامــه  ای بنویســید و تمــام احساســات، افــکار، خشــم و 
تجربــۀ خــود را بــا نوشــتن بــر روی کاغــذ بیــرون بریزیــد و ایــن را بدانیــد 
ــن  ــد و ای ــۀ نوشــته شــدۀ شــما را نخواهــد خوان ــن نام کــه هیــچ کســی ای

نامــۀ شماســت.
ــه درون  ــاتی را ک ــام احساس ــت تم ــرار اس ــما ق ــل ش ــن عم ــام ای ــا انج ب
ــد  ــت داری ــه در دس ــذی ک ــم و کاغ ــک قل ــه کم ــد ب ــس کرده ای ــود حب خ
ــد  ــما نمی توانی ــد ش ــر می کنی ــه فک ــی ک ــد و هنگام ــان در آوری ــه جری ب
ــتن  ــل و نوش ــن عم ــام ای ــید، انج ــل را ببخش ــرد مقاب ــد ف ــا نمی خواهی و ی
ــا  ــکار منفــی در رابطــه ب ــر اف ــا ب ــه شــما کمــک می کنــد ت احساســاتتان، ب

ــد. ــه کنی ــت، غلب ــما روی داده اس ــرای ش ــه ب ــی ک موضوع
ــد، پیــش  ــورد نظــر بدهی ــرد م ــه ف ــت نوشــتۀ خــود را ب ــد در نهای می توانی
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه ــن ببری ــی از بی ــا حت ــد و ی ــه داری ــود نگ خ

ــد. ــدا کرده ای ــری پی ــس بهت ــتن ح نوش
کالم آخر 

• بخشــیدن تمــام ابعــاد یــک آســیب بــه راحتــی ممکــن نیســت. پــس 
ــن  ــد ای ــازه بدهی ــی اج ــید. وقت ــته باش ــه ای نداش ــن کار عجل ــرای ای ب
فراینــد بــه آرامــی و بــا ســرعت خــودش پیــش بــرود، بخشــش کامل تــر 

ــود.  ــد ب ــانتر خواه ــد و آس ــاق می افت اتف
ــد و  ــا رخ می دهن ــه آدم ه ــرای هم ــه ب ــد همیش ــات ب ــد اتفاق • بدانی
ــند  ــش می رس ــل بخش ــر قاب ــر غی ــه نظ ــد ب ــات ب ــا اتفاق ــی وقت ه بعض
ــان  ــه برایش ــی را ک ــام اتفاق ــه انتق ــد ک ــان می دانن ــق خودش ــا ح و آدم ه
ــع شــما هســتید  ــا در این جــا در واق ــد. ام ــاده از مقصــر ماجــرا بگیرن افت
ــه  ــرا ک ــید، چ ــد و ببخش ــه کنی ــان غلب ــم و عصبانیتت ــر خش ــد ب ــه بای ک

ــر را. ــه مقص ــید ن ــان را می بخش ــع خودت ــما در واق ش
• بدانیــد کــه شــما بعــد از بخشــش، ســالم  تر و شــادتر خواهیــد 
بــود. بخشــیدن دیگــران روشــی مهــم و منحصــر بــه فــرد بــرای احتــرام 
گذاشــتن بــه خودتــان اســت، زیــرا بــا ایــن کار بــه دنیــا نشــان می دهیــد، 

الیــق ایــن هســتید کــه شــاد باشــید.
ــع و  ــچ توق ــت و هی ــرط اس ــد و ش ــی بی قی ــش واقع ــد بخش • بدانی

ــت. ــد داش ــل نخواه ــرف مقاب ــاری از ط انتظ
• فرامــوش نکنیــد کــه شــما افــرادی اجتماعــی هســتید و بســیاری از 
ــا اطرافیانتــان در صلــح  شــما هنگامــی احســاس آرامــش می کنیــد کــه ب
ــا دردهــا را کنــار  ــه شــما اجــازه می دهــد ت و آرامــش باشــید. بخشــش ب

ــد. ــی کنی ــی ســبک تر زندگ ــا قلب ــد و ب بگذاری
را  او  آزارد  مــی  را  هــر کــس شــما   •
ببخشــید نــه بــه دلیــل ایــن کــه 
او مســتحق بخشــش اســت، 
ــما  ــه ش ــن ک ــل ای ــه دلی ب

ســزاوار آرامشــید.
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دستگاه های دیالیز خانگی به زودی ساخته می شودرویداد

ایســنا - رئیــس هیــات مدیــرۀ کنسرســیوم دیالیــز ایــران گفــت: بــرای ســال ۱۴0۱ درحــال آمــاده ســازی و ارائــۀ یــک تکنولــوژی 
ــه جــای حضــور در بخش هــای دیالیــز، در  ــه اســت یعنــی بیمــاران ب ــران هســتیم و آن دیالیــز در خان ــار در ای ــرای اولیــن ب ــد ب جدی

ــوند. ــز می ش ــه دیالی خان
بــه گــزارش ایســنا، رامبــد حاجــی پــور گفــت: اگــر بخواهیــم وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر نداشــته باشــیم بایــد تولیــد کشــور را رونــق 
ببخشــیم و در راســتای تحقــق ایــن هــدف مجموعــه کارخانه هــای بســیاری توســط افــراد توانمنــدی کــه در چرخــه اشــتغال هســتند 

راه انــدازی شــده اســت.
وی در پاســخ بــه چگونگــی رونــد کاری مجموعــه کنسرســیوم دیالیــز ایــران ادامــه داد: هنگامــی کــه فــرد در مرحلــۀ نهایــی بیمــاری 
ــا  ــد ب ــر انســان می توان ــم ه ــه می دانی ــور ک ــود. همانط ــل می ش ــان او وارد عم ــرای درم ــا ب ــه م ــه، مجموع ــرار گرفت ــوی ق ــن کلی مزم
یــک کلیــه و در بدتریــن حالــت بــا ۱5 درصــد کلیــه زندگــی کنــد امــا هنگامــی کــه بــه زیــر ۱5 درصــد برســد متاســفانه دیگــر امــکان 

حیــات وجــود نــدارد.
رئیــس هیــات مدیــره کنسرســیوم دیالیــز ایــران درخصــوص وضعیــت دیالیــز ایــران توضیــح داد: وضعیــت بیمــاران دیالیــزی درحــال 
رشــد اســت و امــروزه مــا شــاهد حضــور ۴0 هــزار بیمــار دیالیــزی در ایــران هســتیم کــه اگــر فقــط یــک هفتــه ایــن افــراد درمــان 
ــز  ــان دیالی ــم توانســتیم درم ــا وجــود تمــام مســائل تحری ــه ب ــد را شــاکریم ک ــن وجــود خداون ــا ای ــد. ب ــف شــود از بیــن می رون متوق

داشــته باشــیم.
وی افــزود: یــک بیمــار دیالیــزی نیازمنــد درمــان بــه صــورت ســه بــار در هفتــه یعنــی ۱5۶ درمــان در طــول یــک ســال اســت و اگــر 

ایــن بیمــار هربــار چهــار ســاعت تحــت درمــان قــرار نگیــرد از بیــن مــی رود.
حاجــی پــور درخصــوص بخــش اســمارت مجموعــه کنسرســیوم دیالیــز تصریــح کــرد: بیمــار دیالیــزی نیازمنــد یــک دســتگاه دیالیــز، 
بــالد الیــن، محلــول دیالیــز و پــودر بــی کربنــات اســت، درهمیــن راســتا بخــش اســمارت کــه وظیفــه تولیــد درمــان بیمــاران دیالیــزی را 

دارد را تولیــد می کنــد، ایــن صنعــت و تکنولــوژی تمامــا در کشــور برعهــده دارد هرآنچــه کــه یــک فــرد دیالیــزی بــرای درمــان نیــاز 
وجود دارد و دیگر وارد نمی شود.

ــد وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه کنسرســیوم دیالیز  ــت را تولی ــاز اس ــز نی ــان دیالی ــرای درم ــه ب ــه ک هرآنچ
ــه  ــن مجموع ــه داد: در ای ــد، ادام دســتگاه دیالیــز، RO، تخت هــا، دیگــر تجهیــزات می کن
وابســتگی بــه کشــورهای بیگانــه ســاخته می شــود.مصرفــی دیالیــز و غیــره بــا هــدف عــدم 
کنسرســیوم  مدیــره  هیــات  ــرد: درحــال حاضــر در رئیــس  ــار ک ــران اظه ــز ای دیالی
هزینــه ایــران ســاالنه حــدود چهــار هــزار  دیالیــز  بــرای  تومــان  میلیــارد 
بــه  دســتیابی  بــا  امــا  مبلغــی می شــود،  زمینــه  ایــن  در  خودکفایــی 

ــم حــدود ۶0 میلیــون یــورو صرفــه  ــود و نمی گذاری ــی ارزی می ش جوی
و ایــن قضیــه باعــث افتخــار اســت کــه ارز از کشــورمان خــارج شــود 

بی نیــازی  عیــن  در  ــی کــه  ــر، توانای ــورهای دیگ ــه کش ب
را نیــز داریــم.کمــک بــه ســایر کشــورها 

ــر  ــد ب ــن تاکی ــی وی ضم ــوان علم ــودن ت ــاال ب ب
دیالیــز ایــران، افــزود: بــرای مجموعــه کنسرســیوم 

آمــاده  درحــال   ۱۴0۱ ســازی و ارائــه یــک تکنولــوژی ســال 
ایــران هســتیم و آن دیالیــز در خانه جدیــد بــرای اولیــن بــار در 
ــز، در اســت یعنــی بیمــاران بــه جــای  ــای دیالی ــور در بخش ه حض
کمتــر دیالیــز می شــوند کــه بــا خانــه بــا 25 درصــد هزینــه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــن کار ه از هزینه هــای درمــان دیالیــز در ای

سال صرفه جویی می شود.
بــه  اشــاره  بــا  پــور  پــروژه حاجــی  حاضــر  درحــال  اینکــه 
ــی  ــوط صاف ــردن خط ــه ک دیالیــز کشــور در دســت اقــدام اضاف
مجموعــه حــدود چهــار و نیــم اســت، عنــوان کــرد: پروانــه ایــن 
ــون میلیــون ظرفیــت تولیــد دارد،  ــش میلی ــا ش ــد ت ــا می توان ام

نیز تولید داشته باشد.


