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سالمت

ایرانی  فرهیخته  بانوان 
عرصه های  در  همیشه 
باعث  تاریخ  مختلف 
پرافتخار  نام  درخشش 
کشورمان شده اند. بانوانی که کنار موفقیت 
گام های  توانسته اند  شخصی  زندگی  در 
ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماعی 
بردارند تا بیش از پیش رنج زندگی را از 
دوش هموطنان بردارند و این لذت رضایت 
را بر مبالغ هنگفت مالی ارجح بدانند. شاید 
همین نکته مسووالن را بر آن داشت تا در 
قالب جشنواره هایی مانند جشنواره جهانی 
گوهرشاد از خدمات ارزنده بانوان سرزمینمان 
قدردانی  اسالم  جهان  بانوان  دیگر  البته  و 
شود. یکی از این نام آوران عرصه مهربانی و 
نیکوکاری، خانم دکتر »لعبت گرانپایه« است. 
پزشک و جراح حاذقی که با دغدغه خدمت 
اما  شد،  پزشکی  عرصه  وارد  همنوعان  به 
نکرد. وی  بسنده  در مطب  طبابت  به  تنها 
برنده اولین دوره جشنواره جهانی گوهرشاد 
است و امسال نیز جزو منتخبان این جشنواره 
معرفی شد. این جراح نیکوکار از 5 سال پیش 
تاکنون به عنوان مدیر تیم پزشکی »مدد« به 
مناطق محروم و دورافتاده سفر می کند تا با 
ارائه خدمات گوناگون پزشکی گام مهمی 
برای ارتقای سطح بهداشت و سالمت جامعه 
بردارد. برگزاری دومین دوره این جشنواره 
در مردادماه 1396 ما را بر آن داشت تا با 
این بانوی فرهیخته و دلسوز گفت وگو کنیم.

: خانم دکتر گرانپایه! شما به عنوان یکی 
از پزشکان متخصص و البته نیکوکار در جامعه 
شناخته می شوید. لطفا ابتدا بفرمایید چه انگیزه ای 
شما را به تحصیل در رشته پزشکی واداشت؟
از دوران کودکی همیشه پزشکی را وسیله ای برای 
خدمت به هموطنانم می دانستم و دوست داشتم 
از این طریق به مردم سرزمینم خدمت کنم. شاید 
ابتالی پدرم به سرطان ریه و سرفه های مکرر 
ایشان مرا ترغیب می کرد تا با تحصیل در رشته 
پزشکی بتوانم رنج بیماری را از افراد بزدایم و 
زمانی که ایشان را در 10 سالگی از دست دادم، 
این انگیزه در وجودم تقویت شد. البته مادرم نیز 
در این زمینه بسیار مشوق من بودند و همواره 

مرا در این مسیر همراهی کردند. 
: چه شد که به جای طبابت روزانه 
در مطب سفر به مناطق محروم و دورافتاده را 

انتخاب کردید؟
به رغم اینکه ساکن تهران و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، هیچ چیز به 
اندازه خدمت به محرومان برایم رضایت بخش 
نیست. زمانی که به مناطق دورافتاده ای که حتی 
امکان دسترسی به مراکز استان را ندارند، سفر 
می کنم و می توانم رنج بیماری را از آنها بزدایم 
به چنان آرامش عمیقی می رسم که با بیشترین 

مبالغ هم  قابل مقایسه نیست. 
: از فعالیت های خیرخواهانه ای که طی 

این چند سال داشته اید بیشتر بگویید.
در سال 1390 طی دعوتی که از طرف سازمان 
نظام پزشکی انجام گرفت، با کمال مسرت به 
عضویت در »گروه مدد« )مجمع داوطلبان درمانگر( 
درآمدم چرا که فرصتی عالی برای رسیدن به آرزوی 
همیشگی ام بود. مجموعه افراد در تخصص های 
مختلف داوطلبانه بدون هیچ دریافتی به مناطق 
محروم اعزام می شدند و اقدام به ویزیت و جراحی 
رایگان می کردند. من پس از دو سفر به دبیری گروه 
انتخاب شدم. تاکنون 29 سفر به مناطقی که از لحاظ 
راه و دسترسی به تخصص ها در محرومیت قرار 
داشته اند، انجام شده و بیش از 54 هزار ویزیت 
رایگان و بیش از 1500 جراحی رایگان در زمینه 
جراحی زنان، ارتوپدی، اورولوژی، قلب، اطفال، 

چشم، گوش و حلق و بینی و دندان پزشکی انجام 
شده است. البته در مناطقی مانند چارک و پارسیان 
عالوه بر ویزیت، کارگاه آموزشی اسکرینینگ 
سرطان پستان هم برگزار شد که مورد استقبال 

و استفاده بانوان قرار گرفت.
: نقش خانواده را در رسیدن به چنین 

موفقیت هایی چگونه ارزیابی می کنید؟
یقینا اگر همکاری و همراهی همسر و مادرم نبود 
نمی توانستم با این آرامش در راستای تحقق اهدافم 
گام بردارم. معموال پیش می آید که چند روز در ماه 
سفر می روم و در این مدت همسرم با دلسوزی 
حامی من هستند و حمایت مضاعفی از دخترم 
نیز دارند. مادرم هم در این مدت همواره پشتیبان 
من بودند و به خوبی نبود مرا برای دخترم جبران 
کرده اند. البته این پشتیبانی تنها مختص من نیست 
و همه همکارانم با پشتیبانی و دلسوزی خانواده 
می توانند به فعالیت های اجتماعی بپردازند. در 
واقع، قدردانی اصلی را باید از خانواده، همسر 

و فرزندان داشت.
: خاطره ای از سفر به مناطق مختلف 

و خدمت رسانی به یاد دارید؟
همه سفرهای من به مناطق دور و نزدیک سراسر 
خاطره و احساس شعف است چرا که با انگیزه 
الهی عجین شده است، اما نمونه ای که خیلی برایم 
دلنشین بوده اینکه در سفری به بازُفت؛ بخشی 
از شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و 
بختیاری، کودکی در رودخانه افتاده بود که توسط 
نیروهای هالل احمر از غرق شدگی نجات یافت. 
در همان زمان تیم مدد حضور داشتند و توانستند 
این کودک را احیا کنند و از خطر مرگ نجات 
دهند. بازگشت زندگی این کودک شادی مضاعفی 

در من ایجاد کرد.
در  سال ها  که  پزشکی  به عنوان   :
این حرفه مقدس خدمت کرده و امروز یکی 
از متخصصان موفق محسوب می شود چه 
توصیه ای به دانشجویان و پزشکان جوان دارید؟
انگیزه و تالش مضاعف رمز موفقیت در هر رشته ای 
از جمله پزشکی است. دانش آموختگان رشته های 
مختلف همیشه به خاطر داشته باشند که زکات 
دانش آنها خدمت به همنوعان و نمود عملی در 
اجتماع است. این احساس وظیفه فقط مختص 
پزشکان نیست، بلکه هر فردی در هر تخصصی 
با خود قرار بگذارد که ساعاتی در هفته یا ماه 
را صرف امور خیرخواهانه کند. چنین رویکری 
در وهله اول آرامش و احساس رضایت عمیقی 
در وجود فرد ایجاد کرده و سپس به دیگران 
تسری پیدا می کند که با هیچ مبلغ مادی ای برابری 

نخواهد کرد.

پای حرف های دکتر لعبت گرانپایه جراح نیکوکاری که می گوید دغدغه اش خدمت رسانی به نیازمندان است

هیچ چیز به اندازه خدمت به هموطنانم رضایت بخش نیست
در سال 1390 طی دعوتی که از طرف 

سازمان نظام پزشکی انجام گرفت، با 
کمال مسرت به عضویت »گروه مدد« 

)مجمع داوطلبان درمانگر( درآمدم 
چرا که فرصتی عالی برای رسیدن به 

آرزوی همیشگی ام بود. مجموعه افراد 
در تخصص های مختلف داوطلبانه بدون 

هیچ دریافتی به مناطق محروم اعزام 
می شدند و اقدام به ویزیت و جراحی 

رایگان می کردند

 مریم سادات 
کاظمی

جشنواره گوهرشاد؛ فرصتی برای قدردانی از بانوان فرهیخته

طرح برگزاری جایزه جهانی گوهرشاد مطابق بند 4 حکم رهبر انقالب سال گذشته به تولیت 
آستان قدس رضوی و به منظور جریان سازی فرهنگ نیکوکاری، با محوریت زنان، ارائه شد 
تا با تجلیل از زنان فرهیخته و نیکوکار در سراسر جهان، هر سال به 8 بانوی نیکوکار داخل و 

خارج کشور که اقدامات چشمگیری داشته اند، جایزه جهانی گوهرشاد اهدا شود.
تاریخ تاسیس دبیرخانه جایزه جهانی گوهرشاد به سال 95 برمی گردد. در پی تاسیس این دبیرخانه، 
اولین مراسم اعطای جایزه، همان سال در سالن قدس حرم مطهر رضوی و در ایام والدت امام 
رضا)ع( برگزار شد. از جمله برنامه ها و اهداف این همایش، معرفی و تقدیر از زنان فرهیخته و 
نیکوکار است که با حرکت در مسیر رفع محرومیت ها و برابری های اجتماعی، اقدام های شایسته 
و عام المنفعه ای در حوزه های ایثار و شهادت، مقاومت و بیداری اسالمی، آموزشی، علمی و 
پژوهشی، فرهنگی، هنری و رسانه ای وقف و امور خیریه، امور عمرانی، امور پزشکی، مدیریت، 

کارآفرینی، مدرسه سازی، ساخت بیمارستان و تالیف کتاب داشته اند.
مالک های 8 گانه در انتخاب این زنان، شامل ایثار و شهادت، مقاومت و بیداری اسالمی، 
جریان سازی فرهنگی و هنری، وقف و امور خیریه، خدمات عمرانی و پزشکی، امور علمی و 
آموزشی و پژوهشی و حوزه مدیریت و کارآفرینی است که عالوه بر نیکوکاری، فرهیختگی و 

هنر نیز به عنوان مالک عمل در نظر گرفته شده است.
در دور دوم این جشنواره که 10 مرداد ماه همزمان با دهه کرامت برگزار شد، حدود 300 مهمان 
خارجی و 600 مهمان داخلی شرکت کردند که یکی از برنامه های همایش امسال، دایر شدن 
نمایشگاه اسناد تاریخی مربوط به مسجد گوهرشاد و توزیع ویژه  نامه هایی حاوی مطالب معرفی 

جایزه جهانی گوهرشاد و برگزیدگان سال گذشته و امسال بود.
منتخبان جشنواره امسال 4 نفر از شهر های مشهد و تهران و 4 فرهیخته از کشـورهای نیجریه، 
کویت، عراق و روسیه هستند که سوابق کاری آنها از میان 120 زن برگزیده انتخاب و به 

جشنواره معرفی شد.

3۸ درصد از مراجعه کنندگان کمیته 
امداد خودمعرف هستند. مهم ترین 
علل مراجعه مددجویی به مدیریت 
خدمات مددکاری کمیته امداد به 
ترتیب مشکالت درمانی، اداری، اشتغال و مالقات با 
مسووالن است. در سال گذشته 61 درصد مراجعان به 
مرکز خدمات مددکاری این نهاد برای حل مشکالت 
درمانی مراجعه کرده اند که بین سنین ۲۲ تا ۲۸ سال 
بوده اند. ابتال به انواع سرطان، بیماری های داخلی و مغز 
و اعصاب بیشترین علت مراجعه بیماران را به مرکز 
مددکاری در سال های 93 و 9۴ به خود اختصاص 
داده است. رضا نوروزی جعفری، مدیرکل کمیته امداد 
استان مازندران با اشاره به افزایش ۴5 درصدی پرداخت 
هزینه های بستری این مرکز به مراجعه کنندگان یادآورشد: 
»این مرکز سال گذشته بیش از 1۴ میلیارد و 600میلیون 
تومان هزینه بستری به مددجویان روستایی، بیماران 
صعب العالج و خاص و همچنین مراجعان نیازمند از 
نقاط محروم استان پرداخت کرده است. هزینه سهم بیمار 
به علت اجرای برنامه تحول سالمت، تالش مددکاران، 
مساعدت از مددکاری بیمارستان ها در قالب تخفیف از 
مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی و جذب خیران و 
افراد نیکوکار طی ۲ سال گذشته کاهش داشته است.« 
وی گفت: »ماهیت واحد خدمات مددکاری این نهاد 
به گونه ای است که باید خدماتی با کیفیت باال و در 
کوتاه ترین زمان به مراجعه کننده ارائه شود بنابراین پایش 
مکرر کیفیت ارائه خدمات و رضایت مراجعان مرکز 
به عنوان شاخصه مهم برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب 
ضروری است.« برای اطالع از جزییات خدمات درمانی 
ارائه شده در استان مازندران گفت وگوی »سالمت« را 
با رضا نوروزی جعفری، مدیرکل کمیته امداد استان 
مازندران که پیش از این نیز مدیر کل حمایت های 

اجتماعی کمیته امداد کشور بوده، بخوانید.

: تامین هزینه درمان مددجویان درسال گذشته 

چه میزان بوده است؟
در سال گذشته مبلغ 14 میلیارد و 600 میلیون تومان برای 
مددجویان در بخش هایی مانند بیمه، فرانشیز، بیمه های 

اجتماعی و... هزینه شده است.
: بیشترین نیازهای مددجویان در بخش سالمت 

و درمان در چه بخش هایی است؟
هزینه های بستری و دارویی که به  صورت تقریبا رایگان 
ارائه می  شده است. ضمنا خدمات سرویس بهداشتی، 
آموزش بهداشت فردی و واکسیناسیون سالمندان در حوزه 

پیشگیری همزمان انجام شد.
نهاد  این  دندان پزشکی  درمانی  وضعیت   :

چگونه بوده است؟
با توجه به پرهزینه بودن خدمات دهی، کمیته امداد خود 
موظف به ارائه خدمات بیمه ای و غیربیمه ای )حوزه 
پیشگیری( است و این نهاد در چارچوب قوانین شورای 
عالی بیمه کشور خدمات دندان پزشکی را به مددجویان 
ارائه می کند. عالوه بر این، در موارد خاص و خارج از 
قوانین بیمه سایر هزینه های دندان پزشکی را نیز از محل 

بیمه مکمل پرداخت می کند.
: باتوجه به اینکه مددجویان عمدتا دارای 
سواد بومی هستند و اغلب در روستاها ساکن اند و از 
نظر بعد مسافت اطالعات پیراپزشکی کمتری دارند، 
طبیعتا برای پیشگیری قبل از درمان بیماری ها ضعیف 
هستند. برای کم هزینه تر بودن و درمان زودهنگام بیماران 

چه اقداماتی انجام می شود؟
این نهاد به اهمیت پیشگیری و خدمات بهداشتی مددجویان 
نیز واقف است و در این راستا خدمات مختلف بهداشتی مانند 
آموزش سالمت، اهدای سبدهای بهداشتی، احداث حمام 
و سرویس های بهداشتی، تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه، 
بهسازی محیط های خودکفایی، واکسیناسیون افراد در 
معرض خطر و ارائه خدمات ویزیت رایگان با همکاری 
هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی دربعضی از مناطق 

روستایی و... ارائه می دهد.
: نقش مشارکت های مردمی در خدمات حوزه 

سالمت این نهاد چگونه بوده و برای جلب مشارکت های 
مردمی چه فعالیت های فرهنگی ای انجام داده اید؟

عالوه بر اینکه از محل صدقات درصدی بابت هزینه های 
بهداشت و درمان پرداخت می شود، با اجرای طرح محسنین 
نیز سعی می کنیم برای خانواده هایی که بیمار صعب العالج 
دارند حامی انتخاب کنیم. همچنین درصدد هستیم با 
اجرای کمپین »خوب باشیم« از کمک های حرفه ای افرادی 
که در رشته های پزشکی و پیراپزشکی تخصص دارند، 

بیشتر استفاده کنیم.
: عمده مشکالتی که در راستای درمان با آن 
مواجه هستید، چیست و چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟
هدف امداد از بیمه خدمات درمانی جلوگیری از هزینه های 
کمرشکن سالمت و جلوگیری از تشدید فقر خانواده ها 
و محافظت مالی آنها در برابر هزینه های درمانی است. 
در این راستا امداد سعی دارد از منابع مردمی و دولتی به 
این مهم دست یابد، به طوری که در سال گذشته کل اعتبار 
در بخش بیمه درمانی مددجویان 75میلیارد ریال بود، در 
صورتی که هزینه واقعی خدمات ارائه شده به مددجو در 
این سرفصل بالغ بر 120میلیارد ریال شده است. با این 
حال با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری گاهی 
در جبران آن قسمت از هزینه هایی که مددجویان به عنوان 
فرانشیز، از جیب پرداخت می کنند یا هزینه های مربوط به 
تامین تجهیزات و لوازم پزشکی آنها با مشکل مواجه ایم. 
انشاءا... از طریق گسترش مشارکت های مردمی، به ویژه 
متخصصان حوزه سالمت این مشکالت به حداقل ممکن 

کاهش یابد.
: آیا نیازسنجی سالمت در بخش مددجویان 
انجام گرفته و در راستای ارتقای کیفیت درمان چه 

برنامه های درمانی ای ارائه کردید؟
در بدو پذیرش مددجویان، بررسی جامعی از وضعیت 
معیشتی و زندگی آنها انجام می شود که یکی از آنها 
بررسی وضعیت بهداشتی و سالمت آنهاست. همان طور 
که اشاره شد، یکی از مواردی که امداد تالش می کند 
سالمت مددجویان ارتقا یابد، توجه به مقوله بهداشت و 

خودمراقبتی است چراکه اگر خودمراقبتی در یک جامعه 
به خوبی نهادینه شود، مراجعات و نیازهای درمانی تا 
40درصد کاهش می یابد. از مهم ترین برنامه ها در راستای 
ارتقای کیفیت درمان قرارداد با تمام مراکز فوق تخصصی 
درسراسر استان و همزمان با آن آموزش خودمراقبتی 

جامعه هدف بوده است.
: در بحث درمان بیماران صعب العالج چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
این نهاد هزینه های درمانی بیماران خاص را صددرصد 
بیماران  به  کمک  برای  همچنین  می کند.  پرداخت 
صعب العالج اعتبارات ویژه ای تخصیص داده که هزینه های 
آنها را تا حد ممکن جبران می کند و اگر امکان ادامه درمان 
در استان وجود نداشته باشد به مجهزترین مراکز درمان 

تهران اعزام خواهند شد.
: درحال حاضر برای کمک بیشتر به بیمارانی که 
دچار درمان سخت هستند یا بیمارانی که به کمک های 
بیشتر مانند ضایعات نخاعی، معلول و... نیاز دارند، چه 

اقداماتی انجام می  گیرد؟
در حال حاضر 1800 بیمار صعب العالج و خاص داریم 
که 1100 نفر آنها زمین گیر هستند و سعی شده نیازهای 
درمانی و نیز لوازم و تجهیزات پزشکی آنها مانند تخت، 
تشک مواج، کپسول اکسیژن و... تامین شود، اما هنوز هم 
نیاز این بیماران کامال تامین نشده است. بهترین راهکار 
همان استفاده از ظرفیت خیرین است که می توانند با 

مشارکت در طرح هایی مانند محسنین حامی یک یا چند 
بیمار نیازمند شوند.

: باتوجه به هرم جمعیتی سالمندان مددجو، 
آیا در زمینه طب سالمندان و کادر تخصصی سالمندان 
فعال هستید؟ مشخصا چه تعداد و در چه شهرهایی؟

این نهاد برنامه های مختلفی برای سالمندان اجرا می کند، 
به این صورت که خدمات سالمندی را خرید خدمت 
می کند مانند برگزاری کالس های آموزش سالمت، اهدای 
سبدهای بهداشتی، واکسیناسیون آنها و...، در پاسخ به 
اینکه کادر تخصصی و متخصص سالمندان داریم یا 
نه، باید بگویم نداریم، اما از نظرات کارشناسی سایر 
سازمان های ذیربط مثل معاونت بهداشتی دانشگاه یا سازمان 
بهزیستی استفاده می کنیم. 48هزار و 641 سالمند در 
استان تحت حمایت کمیته امداد مازندران قرار دارند؛ 
یعنی 16درصد از سالمندان در مازندران تحت حمایت 

کمیته امداد هستند.
: یکی از دغدغه های شما حمایت از دانشجویان 
است. هرساله چه تعداد دانشجوی پزشکی از مددجویان 
مازندران در سطوح مختلف به دانشگاه ها راه می یابند؟

در سال گذشته حدود 50 نفر از دانش آموزان تحت حمایت 
در رشته های پیراپزشکی مانند رادیولوژی، پزشکی، علوم 
آزمایشگاهی، مامایی، پرستاری و....در دانشگاه های روزانه 

و آزاد مشغول تحصیل شدند.
: و در پایان اگر سخن خاصی دارید، بفرمایید.
سالمت نعمت بزرگ الهی است و همه باید شکر نعمت 
سالمت را بجا آوریم. شکر این نعمت از دو منظر قابل توجه 

است؛
اول: حفظ و ارتقای سطح سالمت خود و خانواده  و 
دوم: پرداخت زکات سالمت با کمک به نیازمندان، به ویژه 

بیماران نیازمند.
انشاءا...روزی را شاهد باشم که خدمات حوزه سالمت 
در سطح کشور و استان به صورت شایسته تری ارائه شود. 
آرزوی سالمت در ابعاد روان شناسی، اجتماعی و جسمی 

برای تمام آحاد جامعه دارم. 

پای حرف های رضا نوروزی جعفری مدیرکل کمیته امداد مازندران
مشکالت درمانی رایج ترین علت مراجعه به مرکز خدمات مددکاری است

3۸ درصد از 
مراجعه کنندگان به کمیته 
امداد، خودمعرف هستند. 
مهم ترین علل مراجعه 
مددجویی به مدیریت 
خدمات مددکاری کمیته امداد به ترتیب 
از این قرارند: مشکالت درمانی، مسایل 
اداری، اشتغال و مالقات با مسووالن

 دکتر فاطمه 
خالقی

دكتر لعبت گرانپايه در سال 1343در شهرستان محالت 
متولد شد. ايشان تحصيالت ابتدايی را در دبستان ايراندخت 
محالت در سال 1350 و تحصيالت متوسطه را در دبيرستان 
پروين اعتصامی اين شهر آغاز كرد و در سال 1361 موفق 
به دريافت مدرك ديپلم شد. تحصيالت عالی خود را در 
دانشگاه  پزشكی  دانشكده  پزشكي  رشته  در  سال 1361 
تهران آغاز كرد و در سال 1368 فارغ التحصيل شد. وی 
در سال 1373 موفق به دريافت درجه تخصصی در رشته 
جراحی عمومی از دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 
تهران شد و حدود 20 ماه در محالت طرح گذراند. ايشان 
از سال 1376 تاكنون به عنوان عضو هيات  علمی دانشگاه 
علوم پزشكی تهران و استاديار گروه جراحی عمومی در 

بخش جراحی 4 بيمارستان مشغول به كار است.

5وقف و سالمت شماره ششصدوسی  شنبه بیست ویک مرداد نودوشش


