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با دکتر محمود جباروند رئیس سابق بیمارستان فارابی

پزشکی همه عشق من است

نظام وظیفه تقسیم شدم به کمیته انقالب اسالمی که 
آن زمان با سپاه کارهای مشترک می کرد. آن زمان 
ما را جهت خدمات پزشکی به شلمچه، کردستان، 
از  بعد  بقیه مناطق محروم می فرستند.  زاهدان و 
مدتی مسئولیتی در همان واحد به من محول شد که 
بعد از یک سال توانستم پنجاه وچهار مرکز پزشکی 
را در خط شرقی کشور از اهواز و شلمچه گرفته 
تا خرم آباد و ایالم راه اندازی کنم. آن دوران کلمه 
اضافه کاری ضد ارزش محسوب می شد. اگر ده 
دقیقه دیر می رسیدیم جریمه می شدیم ولی وقتی که 
کار شروع می شد دیگر پایانی بر آن متصور نبود و 
کسی برای کار اضافه به ما پاداش نمی داد؛ یعنی 
درواقع آرمان ما در مادیات خالصه نمی شد و هدف 
دیگری از کاری که انجام می دادیم داشتیم. بعد از 
این که دوره خدمت سربازی من تمام شد تصمیم 
گرفتم که برای تخصص اقدام کردم که سال اول 
رادیولوژی قبول شدم. هم من و هم خانمم بر این 
بهتر  این رشته کلینیک ندارد و  اعتقاد بودیم که 
است صبر کنم تا جهت تخصص در رشته چشم 
اقدام کنم. یکی از دوستانم که رزیدنت چشم بود 
می کرد  فعالیت  آن  در  که  بیمارستانی  به  را  من 
برده بود و من را با چم وخم این رشته آشنا کرده 
بود. دو سال خدمت تمام شد و گفتیم تخصص 
بگیریم. تخصص رادیولوژی قبول شدیم. خانمم 
گفت کلینیک ندارد بگو من نمی خواهم. انصراف 
دادم و گفتم طرحم را در سپاه در همان مأموریت ها 
گذراندم. چون یکی از دوستان رزیدنت چشم شده 
بود و تعریف می کرد و ما را هم هوایی کرده بود 
که چشم خوب است مثاًل می گفت دعوت کرد 
دیدم رشته  آشنا شدم  فضا  با  و  بیمارستان  توی 

تروتمیز خوبی است و عالقه مند شدم.
از مرکزم را گذراندم  این که طرح خارج  از  بعد 
چند ماهی در یک درمانگاه خیریه مشغول شدم 
و بعدازآن در امتحان تخصص شرکت کردم. آن  
با نمره  زمان نمره صد و پنج مالک بود که من 
صد و شانزده قبول شدم؛ اما مجبور شدم شش 
ماه دیرتر از باقی دوستان و در اسفند 1370 دوره 

تخصصم را شروع کنم.
سپید: ازنظر مالی مشکلی نداشتید؟

آن دوران مشکالت مالی و بدهی هایی که داشتیم 
کمی به زندگی مان فشار وارد می کرد و برای کم 

کردن این فشارها تصمیم گرفتم که دیرتر دوره 
رزیدنتی را شروع کنم اما همان زمان یکی از دوستان 
زنگ زد که اگر امسال دوره تخصص ات را شروع 
نکنی از سال دیگر دوره تخصص چهارساله خواهد 
شد و یک سال باید اضافه بخوانی. در شروع دوره 
چون شش ماه عقب بودم دکتر منصوری اجازه 
امتحان به من نمی داد و قرار بر این شد که سال 
بعد هر دو امتحان را باهم بدهم. تمام تالشم را 
کردم و در اتاق های عمل شرکت کردم و سطحم 
را به باقی هم دوره ها رساندم. زمان امتحان بورد 
که شد چون من نمی توانستم امتحان بدهم دکتر 
منصوری من را معرفی کرد برای امتحان پره بورد 
و من هر دو امتحان را باهم دادم و با نمره باالی 
صد و سی ویک قبول شدم. دکتر منصوری گفت 
با این نمره حیف است که شما امتحان بورد ندهی. 
بعد از این که همه هم دوره های را مرخص کردند 
من را دو هفته توی بخش نگه داشتند. من هم 
برنامه ریزی کردم و مطالعه کردم را از همان زمان 
به شکل فشرده شروع کردم. دو هفته مانده بود به 
امتحانات به دانشگاه رفتم و گفتم که از هیچ کدام 
از مرخصی هایم استفاده نکرده ام. شما مرخصی های 
من را حساب کنید و من را دو ماه بکشید جلو تا 
بتوانم توی امتحان شرکت کنم که آن ها هم قبول 
کردند و من امتحان دادم و توانستم با دو سال و 

نیم سابقه بورد تخصصی ام را بگیرم.
یکی از دوستانم رئیس بیمارستانی در بندرعباس بود 
و قرارم بر این بود که برای طرح به آن بیمارستان 
بیمارستان و  آن  اسم  انتخابم  اولین  بروم من در 
تقسیم  پنجم  روز  اما  بودم؛  نوشته  را  بندرعباس 
بروم  تقسیم  برای  خواستم  وقتی که  و  رسید  که 
دکتر منصوری مانع شدند و گفتند که هنوز دوره 
رزیدنتی من تمام نشده و باید در بیمارستان بمانم. 
من هم که در زندگی عادت داشتم به نظم و تبعیت 
پذیرفتم که بمانم. به مرور حتی بندرعباس هم پر 
شد و من دیگر جایی برای گذراندن دوره طرحم 
نداشتم. بعدازآن دکتر منصوری به من گفتند که 
هم دوره  فارابی،  درمانگاه  در  می روی  شما  حاال 

رزیدنتی ات را تمام می کنی و هم درس می دهی.
سپید: به بندرعباس نرفتید؟

هم  بندرعباس  که  حاال  گفتم  دکتر  به  بعد  کمی 
پرشده شما اگر صالح می دانید من همین جا بمانم و 

خدمت کنم. دکتر هم پذیرفت و یک اعالم نیاز به 
من برای بیمارستان فارابی داد که به دانشگاه بردم. 
آنجا می گفتند که برای فارابی جانداریم و نمی شود 
و بهانه های همیشگی را داشتند که با وساطت یک 
به  فارابی  نفر که من را معرفی کرد و گفت که 
ایشان احتیاج دارد و نه فارابی موافقت حضورم 
را در این مرکز گرفتم و از پانزده فروردین کارم 

در فارابی و هیئت علمی آغاز کردم.
از اساتیدی شاخصی که در آن دوران داشتم می توانم 
به دکتر هاشمی، دکتر کارخانه، خانم دکتر اعلمی، 
دکتر امینی، دکتر رزاقی، اسم ببرم که همگی از 
استادید نمونه فارابی بودند به حسن اخالق مشهورند 
جوری که اخالقشان آدم را به این حرفه عالقه مند 
می کند و با منش شان توانستند تأثیر زیادی روی 

من بگذارند.
سپید: چطور وارد کارهای اجرایی شدید؟

سال 1374 وقتی که من کارم را در فارابی شروع 
کردم، دهمین کنگره سراسری فارابی بود و آقای 
دکتر منصوری دبیر علمی کنگره بودند و آقا دکتر 
عامری هم دبیر اجرایی. آن زمان من را که به شدت 
فعال بودم به عنوان یک جوان وارد کمیته اجرایی 
کردند. همین شد که بعد از شش ماه کار کردن 
سال  سه  در  ازآنجایی که  شدم.  آموزشی  معاون 
دوره تخصص توانسته بودم به طورکلی مجموعه 
را ارزیابی کنم می دانستم که کدام قسمت ها احتیاج 
به بازنگری دارد و چه مسائلی به ارتقا آموزش 
کمک خواهد کرد. ایده هایم را با اساتید در میان 
گذاشتم و بعد همان ایده های پرورش یافته را با 
همکاری دوستان در بیمارستان فارابی اجرا کردیم 
و توانستیم باعث تغییر و تحول در بخش آموزش 

فارابی شویم.
یکی از کمبودهایی که همیشه احساس می شد این 
بود که چرا ما باید در سال فقط یک مقاله، آن هم 
به زحمت در مجله ها و ژورنال های پزشکی دنیا 
ارائه بدهیم؟ جواب مشخص بود. مقاله نویسی و 
زبان ما ضعیف بود. سریعًا برای اساتید کالس های 
زبان راه انداختیم. دو روز در هفته. جلساتی هم 
بزنند  طور حرف  چه  این که  درباره  شد  برگزار 
بنویسند و کنفرانس بدهند. بعدازآن از اساتید فن 
مقاله نویسی دعوت کردیم تا راه های نوشتن مقاله 
و روش های تحقیق را برای اساتید تدریس کنند.
حاال با ارائه این خدمات کار به جایی رسیده که اکثر 
داوران مجله های پزشکی آمریکایی از بیمارستان 
فارابی تقاضای مقاله دارند و در سال حدود به 120 
مقاله  از این مجموعه در مجالت و ژورنال های 
ارجاع  میزان  بیشترین  و  چاپ شده  دنیا  پزشکی 
مربوط به مقاله های ماست. بعدازآن بخش جراحی 
رفرکتیو را اینجا راه اندازی کردم. مدتی رئیس بخش 
اورژانس بودم و وقتی که مجموعه به مشکل اداری 
برخورد کرد باوجوداینکه دانشیار گروه بود به عنوان 
مدیریت بیمارستان وارد کار شدم و تغییرات را 
شروع کردم. توانستم هزینه ها را کنترل کنم و درآمد 
را باال ببرم و تحول را در بیمارستان نیز آغاز کنم. 
کمی بعد رئیس بیمارستان و رئیس گروه شدم و 
این جامعیتی که حاال در فارابی وجود دارد را با 
را  اگر مدیریت  دادم. من  کمک همکاران شکل 
پذیرفتم این نیاز را در گروه حس کردم که باید 
تغییراتی ایجاد شود و شاید اگر آن تغییرات در 
فارابی ایجاد نمی شد حاال فارابی جزو قطب های 
پزشکی و آموزشی منطقه نبود. عمده عالقه من 
کارهای آموزشی و پژوهشی و درمانی است. اوج 
لذت من از حرفه چشم پزشکی زمانی است که 
در هنگام درمان یک بیمار به کشف و یا راه حل 
جدیدی می رسم است، اوقاتی که به دانشجویان 
با  می توانم  این که  از  بعد  یا  و  می دهم  آموزش 
درمان و جراحی لذت بینایی و شادی را به خانه 

یک بیمار و خانواده اش می آورم.
سپید: گفته می شود که در چند سال اخیر تعداد 
دانشجویانی که رشته چشم را انتخاب می کنند 
به درصد خیلی پایین تری رسیده و بیشتر ترجیح 
می دهند که رشته هایی مثل رادیولوژی را انتخاب 

کنند. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من این اتفاق اصاًل به ضرر چشم پزشکی 
نیست. چراکه همان درصد کم وقتی که وارد  ما 
این رشته می شوند باانگیزه کامل واردشده اند. آن 
درصدی که حاال از خواهان این رشته کم شده 
درواقع همان تعدادی بودند که بیشتر باانگیزه مالی 
وارد این بخش می شدند. این در حالی است که 
آموزش حاال نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی 
داشته هم ازنظر علمی و هم ازنظر عملی کیفیت 
اعمال جراحی که حاال تدریس می شود با توجه به 
امکانات جدید نسبت به گذشته متفاوت است. حاال 
کسی که وارد این رشته می شود خوب می داند که 
چه سختی هایی را باید بکشد، با وظیفه اش آشناست 

و می داند که چه چیزی در انتظارش است.
سپید: در حال حاضر اخالق حرفه ای را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
نمی توان معدل اخالق را در جامعه پزشکی با چند 
پزشک که کارشان را خوب انجام نمی دهند پایین 
آورد. بار پزشکی مملکت روی شانه آن هایی است 
این حرفه  که عمر و جوانی وزندگی شان را در 
گذاشته  اند نه آن عده که برای پول این رشته را 

انتخاب کرده اند.
چه  باید  پزشک  یک چشم  می کنید  فکر  سپید: 

ویژگی متمایزی داشته باشد؟
باید  باشد.  صبوری  آدم ِ  باید  چشم  پزشک  یک 
حوصله و اخالق خوبی داشته باشد. انتظار یک 
بیمار چشم با انتظار بیماران رشته های دیگر متفاوت 
است. یک مریض چشم وقتی که چشمش را بعد 
از عمل جراحی باز می کند انتظار دارد که ببیند. 
استرس شغلی این رشته باالست و روی کار پزشک 
که  اعمال جراحی  دارد.  مستقیم وجود  قضاوت 
انجام می شود میکرونی است و ریزترین خطا در 
کیفیت عمل تأثیرگذار خواهد بود. تصمیم گیری 
و پالنینگ جزو اصول این رشته است که داشتن 

خود این دو مورد مهارت خاصی را می طلبد.
سپید: تابه حال فکر کردید که اگر پزشک نمی شدید 

تاجر می شدید؟
من به سیستم های مدیریتی آشنایی دارم و اگر به دنبال 
تجارت می رفتم می توانستم پول بیشتری دربیاورم 
اما رضایتم در این حرفه بود و درواقع رضایت من 
با رضایت بیمارم است که اتفاق می افتد. هیچ وقت 
مطالعه ام را قطع نکرده ام. تحت هر شرایطی دو 
ابتدا  ساعت مطالعه در روز را انجام می دهم. از 
و هشت  باشم  داشته  تقسیم کار  که  داشتم  سعی 
بار بیشتر در ماه کشیک ندهم تا بتوانم در خدمت 

خانواده ام باشم.
سپید: چند فرزند دارید؟

دخترم که فرزند بزرگم است، دانشجوی شریف بود 
حاال به همراه همسرش در دانشگاه ایروان است 
دوره دکترایش را می گذراند. پسرم نیز مهندسی 
کشاورزی خوانده که حاال سرباز است و عالقه مند 
به کارهای مدیریتی. بعضًا این سؤال پرسیده می شود 
که با توجه به موفقیت های من چرا بچه ها به دنبال 
حرفه من یعنی پزشکی نرفتند؟ جواب دقیقی برای 
رشته  انتخاب  در  را  آن ها  من  ندارم.  سؤال  این 
آزاد گذاشته بودم. همان طور که خودم در انتخاب 
رشته آزاد بودم. رشته های فنی مثل پزشکی آن قدر 
طوالنی نیستند و از طرح و دوره هم در آن ها خبری 
نیست. بعد هم من فکر می کنم آن ها سختی ها و 
درگیری کار من را دیده بودند و لمس کرده بودند. 
حقیقت این است که کارم این اجازه را به من نداد 
که در زندگی شخصی آن جور که بایدوشاید به 

خانواده ام هم برسم.
از سال 1378 مطب هم زدم و در بیمارستان خصوصی 
هم فعالیتم را شروع کردم، اما هیچ وقت انگیزه مالی 
برایم مهم نبوده. حاال هم نیازمند نیستم و در حد 
خودم زندگی برای خانواده ام فراهم کرده ام. حاال 
خانه ما هرچقدر هم که تجمالتی باشد شب قرار 
است بروم توی آن بخوابم. وقتی که خوابید دیگر 
چه فرقی می کند در چه خانه ای خوابیده اید؟ این 
طرز تفکر را هم من از همسرم دارم. او بوده که 
هیچ وقت دنبال مال اندوزی و تجمالت نبوده. او 
بوده که همیشه به من گفته از کارت در فارابی کم 
نذار و مراتب پیشرفته را با سعه صدرش برای من 
ایجاد کرده است. ما این شعار را در زندگی داشتیم 
انسان ها باید برحسب نیازی که دارند زندگی شان را 
تنظیم کنند و بعدازآن هر آنچه ماند را نیز انفاق کنند.
که  متروک  پاسگاه  توانستم یک  من سال 1368 
از  را  بود  انتظامی  نیروی  زیرمجموعه های  جزو 
این ارگان بگیرم و تبدیل به یک درمانگاه خیریه 
کنم. این درمانگاه پایه و اساس خیریه قوامین بود 
که به مرور تعداد بیماران آن بیشتر شد و بعد از 
یک سال و نیم تبدیل شد به مجموعه تخصصی 
قوانین. حاال هم که شده بیمارستان کوثر. من جزو 
هیئت مؤسس این بیمارستان هستم که روزانه حدود 

2500 مراجعه کننده دارد.
سپید: زندگی تان را دوست دارید؟

من به هر چیزی که در زندگی ام می خواستم رسیده ام. 
آرزویی ندارم. همیشه می خواستم که در کار خودم 
بهترین باشم ولی نه با تخریب دیگران. اگر روزی 
دستم بلرزد دیگر جراحی نخواهم کرد؛ اما تجربیاتم 
تشنه تحصیل  که  افرادی  بقیه  به  می توانم  که  را 
تا زمانی که دست ها و  بدهم. من  انتقال  هستند 
می دهم  ادامه  درمان  به  دهند  یاری ام  چشم هایم 
و اگر روزی نتوانم درمان کنم، پژوهش می کنم، 
و  این رشته  از  این که روزی  و  آموزش می دهم 

حرفه جدا شوم برایم غیرممکن است.

 حمیده طاهری
محمودجباروند،  استاددانشگاه علوم پزشکی تهران 
پزشکي،   دانشکده  پزشکي  گروه چشم  عضو  و 
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی است. او سالها 
رییس بیمارستان فارابی بود و توانست منشا خدمات 
باارزشی شود. جباروند را اگر بخواهیم فقط با یک 
ویژگی نام ببریم مهربانی اوست. اینکه بی ادعا و 
غل وغش به دانشجویان و بیمارانش محبت می 
کند. دهم فروردین سال 1338 در تبریز متولد شد، 
در یک خانواده پرجمعیت با هفت برادر قبل از 
خود و تنها یک خواهر. در خانواده ای که پدر بیشتر 
از نمره درسی به انضباط اهمیت می داد و او یاد 
گرفت که اخالق برایش همیشه در اولویت باشد.

   بهنام مؤذن 

فریم


