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نگــاه

خرید و فروش عضو، غیراخالقی
 و غیرانسانی است

سپید:  ولی در همین جامعه پزشکی نظرات مخالفی هم وجود دارد.
  ببینید پیوند کلیه از آن دست پیوندها نیست که اگر نشود بیمار از بین برود زیرا 
جایگزینش موجود است و آن  هم عمل دیالیز است. ممکن است در طوالنی مدت 
مثال 10 یا 12 سال این دیالیز مداوم روی بدن بیمار عوارض گذاشته و منجر به فوت 
شود اما خب لیست بیماران پیوند اعضا که منتظر عمل کلیه هستند در ایران بیشتر از 
یک سال نیست. من با این نظر مخالفم. دلیلم این است که متاسفانه خریدوفروش کلیه 
نگذاشته روش جایگزینش که اهدا عضو بیمار مرگ مغزی است به صورت بایدوشاید 
در میان جامعه رشد کند. به اضافه ما می گوییم پیوند کلیه باید از اعضای خانواده باشد 
نه اینکه شما دست داخل جیبتان بکنید و یک کلیه بخرید. نتیجه این نارسایی این 
است که ثروتمندان کلیه می خرند و فقرا کلیه می فروشند که بسیار تاسف آور است. 

آیا این انسانی است؟ عدالت اجتماعی است؟ من قطعا مخالف این مدل هستم.
سپید: آیا واقعا لیست انتظار بیماران کلیه یک سال است؟

  افتخار دوستانی که طرفدار فروش عضو هستند این است که می گویند ما اصال 
لیست انتظار نداریم. باید پرسید این چه انتظاری است که لیست انتظار ندارید. لیست 
انتظار نداریم یعنی هر کسی از راه رسید فوری می رود و عضو می خرد. لیست انتظار 
باید باشد تا بدانیم چه برآوردی داریم. در مجامعی که آقایان می روند می گویند ما 
لیست انتظار نداریم، این یعنی چه؟ در ثانی مگر پیوند اعضا فقط کلیه است؟ چرا 
بسیاری افراد از نارسایی قلبی می میرند؟ ما که نمی توانیم از شخص زنده قلب و 
کبد و پانکراس و... عضو بگیریم، پس چرا باید آنقدر تاکید بر خرید و فروش کلیه 
باشد و با این کار روند طبیعی اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را کند کنیم و چهره 
مخدوشی از خود به جای بگذاریم. مشکلم این است که با فرهنگ خرید و فروش 
کلیه شما نخواهید گذاشت فرهنگ اهدای عضو جا بیفتد. همیشه باید تعادل را حفظ 
کرد ما می گوییم پیوند زنده صورت بپذیرد اما این پیوند از خانواده خود مریض باشد. 
دلیلی ندارد وقتی خانواده شخص سالم است این عضو از جای دیگری تهیه شود.

سپید:  برخی همکاران شما اعتقاد دارند که این یک هدیه است و نمی توان اسم 
خرید و فروش را بر آن نهاد.

= من عقیده متفاوتی دارم کافی است شما یک بار به صورت ناشناس بروید پشت 
دیوار انجمن های حمایت از بیماران کلیه و ببینید چگونه آنجا داد و ستد می کنند. 
ببینید چطور سر قیمت چانه می زنند که شما در بقالی هم همچین چیزی نمی بینید. 
به هر صورت هر اسمی روی این واقعه بگذارید محکوم به شکست است چه هدیه 
باشد چه معامله یا هر اسم دیگری. آن گروهی برنده هستند که اخالقی تر فکر می کنند 
و من معتقدم روش و منش دکتر فاضل در نهایت پیروز خواهد شد. در ثانی االن 
مجامع بین المللی دارند این مدل داد ستد را غیرقانونی اعالم می کنند و همچنین دارند 
به کشورهای خاطی اخطار می دهند. فرانک دلمانیکو به عنوان نماینده سازمان جهانی 
بهداشت به وزیر ایران نامه نوشته و توصیه کرده که این طور نشود. به خاطر کار های 

دکتر فاضل کار به اخطار نکشیده و در حد توصیه باقی مانده است.
سپید: آقای دکتر فاضل چند ماه پیش درخواستی از نمایندگان مجلس مطرح 

کرده بودند که این را به صورت قانون دربیاورند.
  بله این درست است و آخرش هم به صورت یک الیحه قانونی در کشور الزم االجرا 
خواهد شد. ببینید من مخالفتی ندارم که اهدا زنده صورت بگیرد ولی به شرطی که 

از خویشاوندان خودش باشد.
 این نسبت باید خونی یا عاطفی باشد. یعنی اعضای درجه یک مثل پدر، مادر، 

برادر، خواهر یا نسبت عاطفی شبیه همسر وال غیر.
سپید: بیمارستان نمازی و مرکز شما بزرگ ترین مرکز پیوند ایران است شما این 

حساسیت ها را کامل اجرا می کنید؟ 
انجام نمی دهیم که نسبت  پیوندی  تا کنون ما هیچ مورد  از 10 سال پیش 
درجه یک با هم نداشته باشند. بحثم این است که برای اهدای عضو نباید 
پولی رد و بدل شود این کار واقعا اخالقی نیست، می خواهم ماجرایی را 
ملک  دکتر  دهد.  انجام  عضو  اهدا  می خواست  خانمی  کنم.  بازگو  برایتان 
حسینی و من رفتیم باالی سرش دیدیم این خانم جوان بیست چهار پنج 
گفت؛  خانم  این  شدم.  جویا  را  علتش  است.  کردن  گریه  حال  در  ساله 
شوهرش تصادف کرده به خاطر دیه در زندان است و من مجبورم کلیه ام 
را بفروشم. دکتر ملک حسینی به همه دستور دادند نفری 500 هزار تومان 
تا یک میلیون تومان پول بدهند و پول دیه شوهر این خانم را تامین کنند. 
قرار بود کلیه اش را به مبلغ 7 میلیون تومان بفروشد که فوری همان روز با 
کمک اعضای بخش این پول جمع شد و پول را هم دادیم به آن خانم، اما 
دکتر ملک حسینی گفتند؛ با دیدن این خانم این کار مادامی که هستند باید 
تعطیل شود. دیگر به هیچ وجه نباید کلیه ای به شخص دیگری پیوند شود 

که نسبت فامیلی با هم نداشته باشند.
سپید:  داستانی که بود بحث بر سر این بود که مافیایی پشت ماجراست برای 

واردات صدها دستگاه دیالیز؟ 
بله بحث واردات دستگاه دیالیز بود ولی آیا واقعا باید این همه سر و صدا پیش 
می آمد. ما در شیراز مرکز دیالیزی داریم که مجهز به 80 دستگاه دیالیز است اما االن 
دیگر جواب بیماران دیالیزی شیراز را نمی دهد. باالخره دستگاهی که 10 سال از 
عمرش می گذرد باید تعویض شود. حتی کشور نیاز دارد به وارد کردن دستگاه های 
جدید داشته باشد که دارد، اینکه دیگر قیل و قال ندارد. نکته بعدی این است که 
اگر ما به دستگاه های بیشتری برای دیالیز نیازمندیم دلیل نمی شود که بخش پیوند 
عملکرد مناسبی ندارد. سال گذشته بیش از 50 درصد پیوند کلیه ای که در ایران 

انجام شده از بیماران مرگ مغزی بوده.
سپید:  پس اگر باز هم صحبت از مافیای واردات تجهیزات پزشکی به میان 

بیاید، آیا باز هم همین صحبت ها را خواهید گفت؟
  برآورد می شود که تا 10 سال آینده فقط در همین استان فارس ما نیازمند چندصد 

دستگاه دیالیز خواهیم بود.

با سامان نیک اقبالیان نخستین جراح پیوند پانکراس

پیچید گی های پیوند، عطش درونی من را سیر اب می کند

سپید: و چند تخت؟
  باالی 500 تخت در بیمارستان ابوعلی سینا خواهد بود 
و در بیمارستان سرطان بیش از هزار تخت پیش بینی شده.

 سپید: از لحاظ مالی این طرح تامین مالی شده؟
 یک خیر قرار است حدود 400 میلیارد تومان کمک کند.

سپید: متولد چه سالی هستید؟
 سال 1348

سپید: و چه سالی ازدواج کردید؟
 سال 1374 وقتی 26 سالم بود ازدواج کردم. دقیقا مصادف 

بود با شروع دوره دستیاری جراحی.
سپید: همسرتان هم آن موقع پزشکی می خواندند؟

  بله، ایشان دانشجوی سال چهارم پزشکی بودند. وقتی 
من دوره دستیاری را به اتمام رساندم ایشان هم  دوره 

عمومی را تمام کردند.
سپید: پس کال خانواده پزشک پروری هستید؟

  تقریبا بین برادرها و خواهر 5 نفر پزشک هستیم. در 
خانواده خاله هم 2 نفر یعنی همسرم و برادرشان پزشک 
هستند بین خواهرزاده ها و برادرزاده ها هم چند پزشک 

و متخصص داریم.
سپید:  برویم سراغ اولین پیوند پانکراس کمی راجع 

به عمل صحبت کنید.
  من برای فلوشیپ رفتم سراغ پیوند کبد، دکتر ملک حسینی 
به من گفتند ببین می توانی پیوند پانکراس را همزمان دوره 
ببینی یا نه. ایشان می خواستند پیوند پانکراس را هم در 
مرکز راه بیندازیم. قبل از اینکه برای طی دوره فلوشیپ 
عازم انگلیس شوم دکتر ملک حسینی با دکتر عباس شیبانی 
صحبتی کردند و مبلغ 8 هزار دالر برای من مقرر کردند 
که برای دوره فلوشیب در اختیارم قرار بگیرد. در طول 
دوره که انگلستان بودم کتاب پیوند پانکراس که نوشته 
دیوید سادرلند و بروسنر بود را پیدا کردم و به همراه 300 
مقاله علمی پیوند پانکراس مطالعه کردم و با یک جراح 
لبنانی اصل هم آشنا شدم به اسم نادی حکیم. ایشان 
در بیمارستان سن مریز حضور داشتند. وقتی با ایشان 
صحبت کردم بنده را دعوت کرد بروم و از نزدیک یکی 
از پیوندهای پانکراس را مشاهده کنم. پیوند پانکراس را 
دیدم و این همان اولین و آخرین پیوند پانکراسی بود که 
از روی دست یک شخص دیدم و اتفاقا از روش ایشان 
خوشم نیامد به دلیل اینکه من فنی را که در بیمارستان 

کینگی کالج  هاسپیتال می دیدم بسیار تکنیک باالیی بود 
اما تکنیک نادی حکیم تکنیک بسیار ابتدایی بود و به نظرم 

آمد که ایشان خیلی جراح هنرمندی نیست.
سپید: فکر می کنید بزرگ ترین ویژگی یک جراح چه 

می تواند باشد؟
 به نظر من بزرگ ترین ویژگی یک جراح اوال علم و 
دانشش است. یعنی بیماری و آن بیمار را به خوبی بشناسد 
و دوم تکنیک بسیار خوب است. تکنیک چیزی است 
که بخشی از آن آموختنی است و بخشی ذاتی و سومین 
مسئله قضاوت صحیح حین عمل و قدرت تصمیم گیری در 
مواردی است که حین عمل پیش می آید. در جراحی روتین 
و معمولی خب همیشه یک  روند را انجام می دهید اما در 
جراحی های پیچیده مثل شاخه پیوند اعضا یا سرطان های 
اعضای حساس جراحانی موفق اند که تکنیک باال و بینش 
ژرفی در مورد موضوع دارند. در تکنیک شما تفاوت ها 
را می بینید. نتیجه یکسان است اما من از دیدن جراحی 

که هنرمندانه است لذت می برم.
اینجا  باید از آقای دکتر شکوه امیری هم یاد کنم. من وقتی 
مقاالت پیوند پانکراس و کتاب های در همین زمینه را 
می خواندم متوجه شدم آقایی به اسم حسین شکوه امیری 
هست و ایشان را تا قبل از مطالعه نمی شناختم. سواالتی 
کردم راجع به ایشان که متوجه شدم خیلی قبل تر از دوره 
ما تحصیل می کرده و بعد از انقالب یکی دو سال رزیدنت 
جراحی بوده و بعد رفته بودند دانمارک و در آن کشور 
به دلیل انجام دادن تکنیک پیوندی که االن هم ما در شیراز 
برای پیوند پانکراس استفاده می کنیم روی حیوانات از 
آمریکا دعوت نامه گرفته و رفتند آنجا و هنوز هم در این 
کشور اقامت دارند. تکنیک شکوه امیری را از همه بهتر 
می دانم و همیشه این تکنیک را به عنوان تکنیک اصلی 
اجرا می کنم. یک هفته از بازگشتم به ایران می گذشت که 
شنیدم گروهی از پزشکان مقیم آمریکا می خواهند برگردند 
به شیراز و در کنفرانسی شرکت کنند. وقتی جویای نامشان 

شدم متوجه شدم دکتر شکوه امیری هم میانشان است.
باالخره با ایشان صحبت کردم. ایشان در زمان اقامت 
مقاله ای ارائه دادند و یک فیلم 6 دقیقه ای هم از پیوند 
پانکراس پخش کردند. همین فیلم برایم کافی بود. همین 
دوره مصادف شد با مرگ مغزی یک بیمار و امکان پیوند 
زدن پانکراس. به دکتر ملک حسینی که گفتم بهترین 

فرصت است از وجود دکتر امیر شکوهی استفاده کنیم 
و ایشان پیوند انجام دهند اما دکتر ملک حسینی گفتند 
بهتر نیست خودت اولین پیوند پانکراس را انجام بدهی؟ 
گفتم برایم مهم نیست اولی باشم، دومی باشم یا آخری.
سپید:  این واقعا برایتان مهم نبود که اولین پیوند را بزنید؟

 نه واقعا برایم مهم نبود.
سپید:  ولی برایتان این شهرت را به ارمغان می آورد 

که آورد
  من کارهای مهم دیگری انجام داده ام ولی نمی دانم 
چرا با این پیوند پانکراس شناخته می شوم. در خود کبد 
کارهای جدیدی انجام دادم، پیوند روده موفق هم در 
ایران به نام من است. پیوند چند احشایی یا مولتی ویسرال 
هم مال من است. البته اولین پیوند روده را آقای دکتر 
فاضل انجام دادند ولی تعدادش یک یا دو عدد بود و 
بعد رهایش کردند اما پیوند روده موفق متعلق به بخش 
ماست و همچنین درصد موفقیت مان هم نزدیک به 50 
 درصد بوده. انواع ترکیب های پیوند کبد که دکتر ملک 
حسینی شروع کردند به لت کردن کبد در خارج انجام 
شد از بدن اما من اولین بار لت کردن را در داخل بدن 
بیمار مرگ مغزی انجام دادم و ادامه ترکیب های مرتبط 
با آن. بنابراین کارهای مهمی انجام دادم که پیوند اول 
یا دوم پانکراس برایم مهم نبود و فقط در ذهنم به این 
نکته توجه می کردم که وقتی جراح موفقی آمده به ایران 
چه خوب است که از ایشان بهترین فن را فرابگیرم. با 
دکتر شکوه امیری در میان گذاشتم ایشان با اینکه پرواز 
داشتند برای تهران پروازشان را کنسل کردند و با کمال 
میل پذیرفتند بیایند پیوند را برای ما انجام بدهند. ایشان 
از هتل مستقیم به همراه بنده آمدند بیمارستان. متاسفانه 
بیمار مرگ مغزی ما از بعدازظهر وضعیت ناپایداری داشتند. 
دکتر که آمدند گفتند حاضر به انجام این عمل نیستند. 
ایشان گفتند پیوند کبدشان را انجام بدهیم و حتی نظر 
دکتر این بود که به کلیه ها هم  دست نزنیم زیرا فایده ای 
ندارد. دکتر شکوه امیری لطف کردند ماندند ولی نشد که 
پیوند بزنند. 3 شب بعد یک مرگ مغزی جوان مناسبی 

پیدا شد که شرایطشان برای عمل خوب بود. دوباره با 
ایشان تماس گرفتم اما به من گفتند که 2 ساعت دیگر به 
مقصد آمریکا پرواز دارند. ایشان همان شبی که بیمارستان 
آمده بودند تکنیک پیوند کبد من را دیده بودند و راجع 
به آن پیوند گفتند بسیار هنرمندانه است و من نمی توانم 
مانند شما هنرمندانه این پیوند را انجام بدهم. البته شاید 
ایشان شکسته نفسی می کردند ولی برایشان تحسین برانگیز 

بود و برای من امیدبخش و خوشحال کننده.
 سپید: چه حسی داشتید وقتی اولین پیوند پانکراس 

را انجام دادید؟
 خیلی عادی بود.

سپید: نمی ترسیدید که این پیوند با موفقیت انجام نشود؟
  نه ولی چون بار اول بود ازلحاظ زمان بندی مشکل 
داشتیم، یعنی اینکه ما باید کبد و کلیه ها را برمی داشتیم و 
انجام می دادیم بعد به پانکراس می رسیدیم. اولین بیمارمان 
خانم جوانی از جهرم بودند و داوطلب شدند که اولین 

پیوند پانکراس را به ایشان بزنیم.
سپید: این اعتمادبه نفس را داشتید که می توانید انجام 

بدهید؟
 بله قطعا اگر نداشته باشم که اصال نمی شد عمل انجام داد. 
فردا آقای دکتر ملک حسینی آمدند و پرسیدند انجام شده؟ 
و من هم توضیح دادم که انجام  شده و قند بیمار هم 

به صورت نرمال رسیده است.
در ماه اول 5 عمل موفق پانکراس انجام دادیم. تاریخ این 

عمل هم 12 اردیبهشت بود.
سپید: شما جوان ترین جراحی هستید که نامتان جز اسامی 
پیشگامان جراحی ایران قرار دارد. خودتان نسبت به 

این قضیه چه حسی دارید؟
= چه افتخار بزرگی است برای من. موقع دستیاری چند 
نفر از اساتید به من گفتند که در آینده چهره درخشان 
جراحی خواهم شد. حداقل چند نفر از اساتید راجع به 
من این پیش بینی را کرده بودند ولی برای من باعث افتخار 

است اگر به این موقعیت رسیده باشم.
 سپید: پیوند چه ویژگی های خاصی دارد؟

در جراحی پیوند شما همیشه با عمل های نو روبه رو 
می شوید. جراحی مجاری کیسه صفرای سرطانی یکی 
از سخت ترین عمل های جراحی در کبد است. من  بعد 
از 12 سال که این عمل را انجام می دهم تازه همین سال 
گذشته احساس کردم که به یک دید کلی در این عمل 

سخت رسیده ام. 
جراحی پیوند ازاین جهت برایم جذاب است که هر روز 
نسبت به  روز قبل دید شما را بهبود می بخشد و شما 
در ذهنتان به یک دید سه بعدی از محل عمل می رسید 
و انگار درک واضح تری از عمل در آن ناحیه به دست 
می آورید. عمل مجاری صفراوی عملی است که بیش از 
14 ساعت به طول می انجامد ولی با پیشرفتی که کرده ام 
اکنون می توانم در مدت زمان 8 ساعت این عمل را با 

موفقیت به پایان برسانم.
سپید: فکر می کنید بعد از دکتر ملک حسینی چه استادی 

بیشترین تاثیر را روی شما داشته است؟ 
قطعا جناب آقای دکتر فاضل که ما به نحوی همه شاگردان 
ایشانیم ضمن اینکه دکتر فاضل یکسری خصوصیاتی 
دارند که برای همه ما بی نظیر است. ایشان انسانی بزرگوار 
بامتانت و با سعه صدر هستند. من هرگز به یاد ندارم که 
ایشان را دیده باشم و ایشان مرا تشویق نکرده باشند. 
عالقه عجیبی به جوانان این سرزمین دارند. ایشان زمانی 
که وزیر علوم بودند در مورد رد صالحیت ها از امام)ره( 
اجازه گرفتند که مدل گزینش برداشته شود، یعنی حتی 
ما وارد شدن به دانشگاه را هم مدیون ایشان هستیم 
زیرا اگر همان سیستم قبلی باقی می ماند معلوم نبود رد 
صالحیتمان می کردند یا نه. ایشان حق بزرگی بر گردن 
جوانان دارند. درزمینه جراحی هم مدل ایشان را می دیدیم 
که دکتر ملک حسینی بودند. بزرگی و مهربانی ایشان 
به حدی زیاد بود که جایگاه رفیعی در قلب و روح 
ما یافته اند و این جایگاه بسیار دست نیافتنی است. از 
نظر اخالقی ایشان کمک بزرگی به اخالقی کردن عمل 
پیوند در ایران کردند. ایشان یکی از حامیان طرح اهدای 
عضو مرگ مغزی و برچیدن بساط خریدوفروش عضو 
هستند. آخر مفهومی ندارد روی درودیوار این مملکت 
ثروتمند ما همچنان ببینیم که آگهی فروش عضو نصب 

بشود و این جای بسی تاسف دارد.

 حمیده طاهری
سامان نیک اقبالیان یکی از جوان ترین چهره های جراحی در ایران است. او در آستانه 50 سالگی 
توانسته کارنامه درخشانی در بحث پیوندها ارائه دهد. او را بسیاری شاگرد اول دکتر ملک حسینی 
می دانند، شاگرد ممتاز و خلف مردی که یکی از بزرگ ترین مراکز پیوند جهان را مدیریت می کند.  
نیک اقبالیان متولد روستای سی سنگ از توابع یاسوج است مردی که حاال هرچنداز معتبرترین نام های 
پیوند کبد و نخستین جراح پیوند پانکراس است خودش را هنوز پسری از عشایر کهگیلویه می داند 
و به رگ و ریشه اش افتخار می کند. او همشهری دکتر ملک حسینی است و نسبتی خانوادگی 
هم با او دارد، فرزندان غیور و باهمتی که نام عشایر را سربلند کردند. بیمارستان نمازی شیراز و 
بخش پیوند مشهورش نه تنها در ایران که در جوامع معتبر جهانی هم شناخته شده است. مرکزی 
که بسیاری از اولین های پیوند را به نام خودش ثبت کرده است و امسال با افتتاح بیمارستان خیریه 
بوعلی سینا یکی ازبزرگ ترین مراکز پیوند جهان را راه انداخته است. بیمارستانی که با همت ملک 
حسینی و نیک اقبالیان و تیم حرفه  ای شان بنا شد. اولین پیوند کبد اولین پیوند پانکراس، نخستین 
پیوند چند عضوی در ایران و... توسط این تیم و به نام این گروه ثبت شده است. اولین عمل 
پیوند چند عضوی همزمان در بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت انجام شد، 
در این عمل که در نوع خود بی نظیر بود روده، معده، اثنی عشر، لوزالمعده و طحال بیمار مرگ 
مغزی روی جوان 31 ساله که بر اثر تومور با مرگ دست و پنجه نرم می کرد پیوند زده شد. بنا 
به گفته دکتر ملک حسینی: »عمل پیوند چند عضوی فقط در 6 مرکز پیوند اعضاء در دنیا انجام 
می شود.« انجام این نوع عمل پیوند در شیراز باز شدن افق جدیدی روی بیماران است و این مهم 

مشارکت بیشتر مردم نیک اندیش و خانواده های بیماران مرگ مغزی را می طلبد.«
 »نیک اقبالیان در مورد آمار این مرکز می گوید: »ساالنه به طور متوسط 200 عمل پیوند کبد، 
190 پیوند کلیه و 30 پیوند لوزالمعده در بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز انجام 
می شود.«  در مرکز ما حدود 4 هزار پیوند کبد و 4 هزار پیوند کلیه صورت گرفته و پیوند های 
روده و پانکراس هم بالغ بر چند صد عمل پیوند است. همه این عمل ها هم زیر نظر دکتر 
ملک حسینی توسط شخص ایشان یا تیم عم ل پیوند انجام پذیرفته ولی برای ما همیشه کیفیت 
مهم تر از کمیت بوده است. آمار و ارقامی که بی شک هر کدامشان برگی زرین از عملکرد 
پزشکان ایرانی را به رخ جهانیان می کشد. نیک اقبالیان و همسرش خانم دکتر حمیرا وخایی 
سی سخت- متخصص زنان  و زایمان که در حال حاضر ریاست نظام پزشکی شیراز را 

برعهده دارد سهم زیادی در ارتقا پزشکی شیراز به عهده دارند. 

خالصه گفت و گو
  دکتر ملک حسینی جراح بسیار زبردستی است، وقتی شخصیتی مثل ایشان راهنمایی می کنند شما از روی عقل و منطق هم نگاه کنید، باید بادید باز بپذیرید یا حداقل بهای بیشتری به این راهنمایی بدهید. ایشان به 

من گفتند که دارند راه پیوند را باز می کنند و تو هم به من کمک کن، خب پیشنهادی عالی تر از این نمی شود. این ایده آل است که به شما بگویند تو بیا و با هم این بخش را گسترش می دهیم و متعالی می کنیم.
 با تمام  کارهایی که در بخش پیوند انجام داده ایم هنوز فکر می کنم ما اول راه هستیم و می شود کارهای بسیار بزرگ تری را هم انجام داد. ما به کمیت رسیده ایم. بزرگ ترین بخش پیوند دنیا را در اختیار داریم به کیفیت 

هم رسیده ایم، در کارهای کلینیکی و در بخش تولید علم وقتی بتوانیم سالی 200 یا 300 مقاله علمی درجه  یک را در بهترین نشریات معتبر علمی به چاپ برسانیم، آن وقت است که باید به خود ببالیم.
 طی 10 سال آینده به وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. وقتی ساختمان جدید آموزش در شهر جدید صدرا ساخته شود، خب دانشجوهای بیشتری جذب این رشته می شوند و پرورش می یابند و تصور کنید از هر 

10 نفر یکی فقط تولید علم داشته باشد به چه وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. مضافا بر اینکه خب این پزشکان در سرتاسر کشور پخش می شوند و جامعه از خدماتشان بهره مند خواهد شد.
 به نظر من بزرگ ترین ویژگی یک جراح اوال علم و دانشش است. یعنی بیماری و آن بیمار را به خوبی بشناسد و دوم تکنیک بسیار خوب است. تکنیک چیزی است که بخشی از آن آموختنی است و بخشی ذاتی و 
سومین مسئله قضاوت صحیح حین عمل و قدرت تصمیم گیری در مواردی است که حین عمل پیش می آید. در جراحی روتین و معمولی خب همیشه یک  روند را انجام می دهید اما در جراحی های پیچیده مثل شاخه 
پیوند اعضا یا سرطان های اعضای حساس جراحانی موفق اند که تکنیک باال و بینش ژرفی در مورد موضوع دارند. در تکنیک شما تفاوت ها را می بینید. نتیجه یکسان است اما من از دیدن جراحی که هنرمندانه است 

لذت می برم.


