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مطالع��ات حاکی از آن اس��ت ک��ه مقابله ب��ا برخی 
فاکتورهای خطرزا در سنین میانس��الی خطر ابتال به 

زوال عقلی را در افراد کاهش می دهد. ..

اگرچ��ه عزیزی ک��ه در ح��ال مراقبت از او هس��تید 
همچنان زنده است، اما ممکن است که احساس درد 

ناشی از فقدان او در شما از قبل آغاز شده باشد...

سالمت قلب خطر ابتال به 
زوال عقل را کاهش می دهد

با  امین اهلل نیک اقبالی پس از 35 سال طبابت

اگراهل ايثار  و 
ازخودگذشتگي هستيد 

وارد دنياي پزشکي شويد
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اقتصادجامعهسیاست
 پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون 
زنان از عدم معرفی زنان برای کابینه 
دوازدهم انتقاد کرد و گفت:  »اگر برنامه 
باید  می نویسیم  کشور  برای  توسعه 
بدانیم بدون حضور زنان توسعه محقق 
نخواهد شد. در کمال بهت و ناباوری 
نیمی از جامعه ایران از سوی رییس 

جمهور نادیده گرفته شدند، زنان فرهیخته ایران در میان کشورهای جهان 
از معدود کشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کالن سیاسی حضور 
ناچیزی دارند این درحالی است که در سایر سطوح مشارکت سیاسی 
و اجتماعی بسیار فعال بوده اند. اکنون بیش از نیمی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و در فعالیت های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موفق ظاهر شده اند اما هر زمان که بحث 
نظارت زنان مطرح می شود نداشتن رزومه برای آن ها مطرح می شود و 
این دور باطل همچنان ادامه دارد. ایجاد فرصت های برابر و منع تبعیض 
جنسیتی از وعده های ریاست جمهوری به زنان بوده است، متاسفانه در 
اولین گام هیچگونه فرصتی به زنان داده نشد، حال فرصت برابر بماند. 
رتبه ایران در شکاف جنسیتی که از شاخصه های توسعه یافتگی است در 
پایین ترین رتبه ها از میان 1۴۴ کشور جهان قرار دارد و در سال 2016 رتبه 
ایران 139 بوده است. اگر برنامه توسعه برای کشور می نویسیم باید بدانیم 

بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.«
 منتظری، دادستان کل کشور در همایش دادستان های مراکز استان ها 
گفت: »یکی از مهمترین مواردی که دادستان ها در آن نقش محوری دارند 
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است و در کنار آن باید دادستان به عنوان 
مدعی العموم و مدافع حقوق مردم بدرخشد.« او خواستار سعه صدر و 
برخورد مناسب با مراجعان به دستگاه قضایی از سوی متولیان قضایی شد. 

منتظری تاکید کرد که دستگاه قضا به دنبال بستن فضای مجازی نیست.
 سیدمهدی مقدسی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: »به نظر می رسد تعدادی از وزرای پیشنهادی 
با توجه به کارنامه و سوابق و توانمندی ها مشکلی در اخذ رأی اعتماد 

نداشته باشند.«
 ۴۸ مقام پیشین آمریکایی به ترامپ درباره پیامدهای خروج از برجام 
هشدار دادند. جمعی از مقامات پیشین آمریکا با انتشار بیانیه ای نسبت به 
پیامدهای خروج واشنگتن از توافق هسته ای هشدار دادند و تاکید کردند 
که عدم تائید پایبندی ایران به توافق به منزله این خواهد بود که آمریکا به 
توافق پایبند نیست.۴۸ مقام پیشین،  شخصیت های دانشگاهی و افسران 
نظامی آمریکا روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای که در پایگاه خبری – تحلیلی 
نشنال اینترنت منتشرشده است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

خواستند از توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ خارج نشود.

 سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد 
موضوع حذف عنوان طالق در شناسنامه بانوان گفت: »حذف عنوان 
طالق به اصالح قانون نیاز دارد و مجلس در این زمینه باید عمل کند. 
در حال حاضر صرفا طالق های باین غیرمنقوله یا زمانی که فرد مطلقه 
دوشیزه باشد امکان حذف از شناسنامه را دارد. برای این کار بعضی از 
نماینده ها پیشنهادی داده اند که گویا در مجلس پذیرفته نشده است و 
همان طور که گفتم این مسئله مربوط به قانون است و سازمان ثبت احوال 

نباید اقدامی در این راستا انجام بدهد.«
 محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران بابیان 
اینکه بوی فاضالب در سطح شهر و یا ایستگاه های مترو می تواند چند 
منشا داشته باشد، گفت: »شهروندان با تماس با سامانه 1۵۴0 این گونه 

مشکالت را گزارش دهند.«
 غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: »آیا می خواهیم 

همه مشکالت را با مجازات و تشدید 
می گویند  برخی  کنیم؟  حل  مجازات 
مجازات را تشدید کردید اما هنوز جرم 
هست. در بحث مواد مخدر، قوانینی 
از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت ها 
تشدید شده و اآلن می خواهند تخفیف 
بدهند. می گویند اعدام جواب نداد و فالن 

مشکالت را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا کارهایی که 
باید در بحث مواد مخدر انجام می شده انجام شده است؟ من نمی خواهم 
از اعدام طرفداری کنم. آیا همه کارها را رها کردیم و همه نتیجه را از اعدام 
می خواستیم و حاال می خواهیم نباشد؟ حتی اگر اعدام در بحث مواد مخدر 
هم کم شود غربی ها نمی گویند کار خوبی کردید. مسئله دیگر این است که 
اعدام را برنداریم و دو سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام 
را کم می کنند حداقل یک مجازاتی را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام 
را داشته باشد و اثر منفی اعدام را نداشته باشد و باید روی این مطالعه شود.«

 روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت کار 
و رفاه اجتماعی از بازگشت ۴6 درصد از زندانیان آزاد شده به زندان به 
دلیل تکرار وقوع جرم خبر داد و گفت: »ضرورت رصد دائم مجرمان و 
محکومان یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ یعنی 
کسانی که از زندان آزاد می شوند و امکان تکرار جرم برای آن ها وجود 
دارد. این یک واقعیت است که مجرمان وقتی آزاد می شوند امکان تکرار 
جرم در مورد آن ها دارند. باید برای مجرمانی که در حوزه امنیت اجتماعی 
جرائمی را مرتکب می شوند؛ سیستمی وجود داشته باشد مثل مجرمان 
جنسی و کسانی که سابقه کودک آزاری و یا تجاوز را دارند تا در زمانی که 
آزاد می شوند سیستم یکپارچه قضایی- امنیتی و حمایتی آنان را تحت نظر 

داشته باشد تا امکان وقوع مجدد جرم کاهش پیدا کند.«

 صادرات سیب زمینی طی چهارماهه اخیر با بیش از 30 درصد کاهش اما 
27 درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی فروخته می شود که هم زمانی 
آن با گرانی این محصول در یک ماه اخیر جالب به نظر می رسد. در چهار ماه 
نخست امسال بیش از 60 هزار و ۵۵۵ تن سیب زمینی به ارزش 13 میلیون و 
۸26 هزار و 700 دالر معادل ۴۴ میلیارد و ۸69 میلیون و ۴73 هزار تومان به 
12 کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی 33.12 درصد و از نظر ارزشی 
20 درصد کاهش را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده 
است. روند صادرات سیب زمینی نسبت به گذشته تغییر کرده و با کاهش 
محسوسی مواجه شده و قیمت آن نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته 
ازنظر ارزی )دالری( 21.0۵ درصد و ازنظر ریالی 27.10 درصد افزایش 
یافته است اما همچنان قیمت سیب زمینی صادراتی بسیار ارزان تر از آن 

چیزی است که در بازار داخلی به دست مردم می رسد.
 دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامه ای به دادستانی برای ارائه 

اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرگزاری ها و دانشگاه های بزرگ خبر داد.
 امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران گفت: »مرکز آمار ایران قویا به 
دنبال ایجاد نظام آماری ثبتی مبنا است. این موضوع جزو معدود مواردی 
است که مخالفی ندارد و همه ارکان نظام به دنبال ایجاد این تحول مثبت 
هستند. برای رسیدن به این هدف که به موجب آن سرشماری به شکل 
سنتی آن حذف خواهد شد، باید کلیه سامانه های الکترونیک دستگاه های 
اجرایی کشور به مرکز آمار ایران متصل شوند. در وهله اول نیز به دنبال 
آن هستیم که ثبت احوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت 

پست به مرکز آمار ایران متصل شوند تا 
به این ترتیب اطالعات موردنیاز کشور 
برای سرشماری از طریق سامانه های 

مختلف به دست آید.«
 نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران گفت: »به زودی تعداد 
مورد   ۸3 به  خودرو  استانداردهای 

افزایش خواهد داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادوسه  گانه را 
رعایت نکنند، تولید یا وارداتشان متوقف می شود.«

 مهم ترین برنامه های پیش روی وزارت نفت در دولت دوازدهم با معرفی 
مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت درحالی اعالم شده که صادرات 
روزانه بیش از 16 میلیون لیتر نفت گاز در سال 96، توسعه 27 فاز پارس 
جنوبی تا سال 9۸، عقد قراردادهای جدید نفتی، افزایش تولید به میزان 
حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت خام همراه با افزایش ضریب برداشت 

و...برخی از این برنامه ها محسوب می شود.
 بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درآمد دولت از مالیات 
بر شماره گذاری خودرو در دوماهه نخست امسال بالغ بر 200 میلیارد 

تومان بوده است.

فرهنگ
در  ابتهاج  خانه  ملی  ثبت  پرونده   
ثبت  شورای  تحویل  گیالن،  استان 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شده و کارشناسان در حال 
فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه با 

ارزش هستند.
امور  معاون  انتظامی،  حسین   

مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عدم توجه به 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات علیرغم اینکه این قانون در 
سال ۸۸ مصوب شد را ناشی از عدم اعتقاد برخی به آن دانست و گفت: 
»البته دولت یازدهم هم با چالش هایی در این مسیر روبه روست زیرا نظام 
دیوانی می خواهد اطالعات به عنوان ابزار قدرت نزد خویش قرار گیرد. 
مطابق این قانون هر دستگاهی موظف است ظرف 10 روز اطالعات را 
در اختیار سامانه اختصاصی این قانون قرار دهد. حتی بخش خصوصی 
هم که خدمات عمومی ارائه می دهند طبق قانون باید پاسخگو باشند.« 
او با ابراز تاسف از اینکه فقط ۴0 دستگاه و نهاد به این سامانه پیوسته اند، 
ادامه داد: »۴00 دستگاه و نهاد عمومی و دولتی مشمول انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات هستند، در حالی که خبرنگاران با استفاده از این قانون 

می توانند در شفاف سازی عملکردها فعال شوند.«
 کنسرت آواز پارسی شهرام ناظری و حافظ ناظری، بر اساس اشعار 
حماسی شاهنامه فردوسی که مردادماه طی چهار شب در سالن وزارت 
کشور برگزار شد؛ در شهریور برای سومین بار تمدید می شود. در اجرای 
آواز پارسی در تاالر وزارت کشور، با وجود هماهنگی های انجام شده 
متاسفانه مراسم امضای آلبوم ناگفته با حضور حافظ ناظری به دالیل 
نامشخصی کنسل شد. به همین دلیل ناظری ها محل برگزاری کنسرت 
شهریور را از سالن وزارت کشور به کاخ نیاوران تغییر داده اند و برای 
اجراهای تمدیدی این کنسرت، برنامه ویژه ای برای مراسم امضا و دیدار 
با مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفته اند. سومین تمدید کنسرت 
آواز پارسی شهرام ناظری و حافظ ناظری، نهم و دهم شهریور، در کاخ 

نیاوران تهران برگزار خواهد شد.
 جان بایلی، فیلم بردار هالیوودی به عنوان جایگزین چریل بون 
ایساکس؛ رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار شد. او در 
نشست ماهانه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، در کمال تعجب 
توانست با غلبه بر سایر رقبا جایگزین چریل بون ایساکس در راس 
آکادمی اسکار شود. بایلی 7۴ ساله که در کارنامه هنری خود فیلم برداری 
آثار چون مردم معمولی، ترس بزرگ، روز گراندهاگ، میهمانی سالگرد، 
قدمی در جنگل را دارد، در سال 201۴ جایزه یک عمر دستاورد سینمایی 
انجمن فیلم برداران سینمای آمریکا را دریافت کرد اما هیچ گاه در طول 

دوران فعالیت سینمایی خود نتوانسته نامزد جایزه اسکار شود.



برجام سالمت ایران

مسلم شریفی 
کارشناس مدیریت سالمت 

"طرح تحول سالمت زنده است"رئیس دولت تدبیر 
و امید این را گفته و در عین حال از متخصصین 
سالمت مدد طلبیده است تا راهی بیابند که برکات 
طرح تحول با هزینه های کمتر تداوم یابد. او نخستین 
سیاستمدار جمهوری اسالمی است که در بازی بزرگ 
شد.  برنده  و  کرد  رو  را  انتخابات،کارت سالمت 
البته به عهد خود نیز وفادار ماند و اولین گام های 
دولتش،طرح تحول سالمت را با همه فراز و نشیبهایش 
کلیدزد و با وجود اما و اگرهای بیشمار، تا به امروز 
پیش برده است. اما به نظر می رسد در تعارض منابع 
محدود و مصارف نامحدود، ماه عسل این طرح که 
چتر سالمت را برای بسیاری از در حاشیه ماندگان 
جامعه گشوده و بسیار هموطنانمان را از درماندگی 
درمان رهایی داده ،روبه افول است. در این نوشتار 
تالش می شود با نگاهی تاریخی به تحوالت نظام 
سالمت در سال های اخیر، از الزامات زنده ماندن 

طرح بگوییم.

1( نظام سالمت ایران سه چهره خوب، بد و زشت 
دارد. چهره خوب کاهش مرگ و میر هاست. چهره بد، 
افزایش بیماری های قلبی و تصادفات و. . و زشت افزایش 
بی عدالتی. این نقل قولی است از یک کارشناس نظام 
سالمت ایران. در برنامه چهارم و سپس پنجم توسعه، برای 
بهبود وضعیت عدالت در سالمت، هدف گذاری های 
روشنی از قبیل کاهش سهم پرداخت از جیب مردم به 
سطح سی درصد صورت گرفت. اما با همه این تأکیدات، 
این چالش اساسی نظام سالمت همچنان برجای خود 
باقی بود به نحوی که سرانجام به محور بحث و حتی 
انتقاد از سیستم جاری بدل شد. این در حالی بود که از 
سال آغازین اجرای برنامه چهارم توسعه )سال 1384(، 
دولتی با گفتمان عدالت محوری بر دستگاه اجرایی 
کشور حاکم بوده و در برنامه پنجم توسعه نیز بر این 
شاخص ها تأکید مجدد شد. در دور دوم دولت هم از 
"پزشک خانواده"  به عنوان دوای درد سخن ها گفت 
تا جایی که وزیر وقت بهداشت خود را وزیر پزشک 
خانواده خواند و خواستار تخصیص سهم سالمت از 
منابع هدفمندی یارانه ها شد. همه چیز به منابع گره 
خورد و البته منابع نیامد. وقتی در اواخر دولت دهم 
و در کوران تورم و تحریم، سهم ارزی واردات دارو 
به زین اسب تخصیص یافت، وزیر هم نماند و رفت، 
هرچند بی عدالتی و سهم روزافزون مردم از هزینه های 
سالمت برجای خود ماند و آرام آرام به یک مسئله 

اجتماعی و تا حدودی سیاسی بدل شد. 
2(  سال 92 نقطه عطفی در تاریخ نظام سالمت ایران 
است. آنجا که برای نخستین بار همنشینی سیاست با 

سالمت نه در پشت پرده و در نمایش عزل ها و نصب ها، 
که پیش چشم ملت و در مناظره زنده انتخابات ریاست 
جمهوری خود را نشان داد. البته این همه ماجرا نبود و 
در اولین گام های دولت جدید، وزیر تازه نفس بهداشت 
با ارائه سند طرح تحول، موفق شد در کنار سیاست 
خارجی و مهار تورم، سالمت را هم به سبد اولویت های 
دولت یازدهم اضافه کند. حاال نسیم کاهش هزینه ها 
بیمارستان ها  پول، نفس خسته  بیماران و بوی  مشام 
پوشش  دار سیاست  گیرو  این  در  می کرد.  تازه تر  را 
همگانی بیمه هم کلید خورد و در مدت کوتاهی بیش 
نشین و  حاشیه  از جمعیت عمدتاً  نفر  میلیون  ده  از 
فقیر،رایگان به زیر چتر بیمه ای سازمان بیمه سالمت 
ایران آمدند. رونمایی از کتاب ارزش نسبی خدمات 
و افزایش تعرفه ها نیز کام ارائه دهندگان خدمات در 
بخش های دولتی و خصوصی درمان را شیرین کرد. 
در قالب هفت برنامه طرح تحول، علی الظاهر همه 
دردهای کهنه و مزمن نظام سالمت یکجا هدف قرار 
گرفتند و همه از جمله رجال سیاسی و مذهبی کشور 
از جام سالمت  ملت سرمست شدند. بازی برد-برد 

پوپولیسم در روزگار تدبیر و امید.
3( از دیر باز یکی از چالش های اساسی در بخش 
سالمت ایران، عدم اجرای مناسب سیاست ها و برنامه های 
اجرایی تدوین شده بود که در نهایت به شکل عدم تحقق 
اهداف پیش بینی شده خودنمایی می کرد. این سنت اما 
در مقدم طرح تحول نظام سالمت شکست. به عقیده 
کینگ دان برای آنکه یک سیاست به عمل تبدیل شود 
در کنار جریان مشکل و جریان سیاست  )به عنوان 
راه حل مشکل(، جریان سومی نیز مورد نیاز است و 
آن جریان خواست سیاسی  است. آنچه که مسلم است 
این که در دوره های قبل، علی رغم شدت یافتن جریان 
مشکالت از جمله باالرفتن مداوم سهم مردم از هزینه ها 
و همچنین تدوین و تصویب راه حل های متعدد )در 
قالب برنامه های چهارم و پنجم توسعه( فشار سیاسی 
الزم برای کاربست سیاستها  به وجود نیامده بود. ناگفته 
پیداست همداستانی سیاسیون با سالمتی ها در دوره جدید 
و عملگرایی در قالب تزریق بی حرف و حدیث پول 
به بخش سالمت ، توضیح دهنده دستاوردهای اخیر 

و البته ناکامی های گذشته است. 
4( شاید یکی از دالیل عدم تعهد سیاسی دولت های 
قبل برای اولویت بخشی به سالمت، نبود خواست و 
مطالبه گری جامعه در این زمینه بود. پس از تدوین و 
تصویب برنامه های مختلف برای اصالح نظام سالمت، 
نه نهاد حاکمیتی خاصی پیگیر مطالبات برنامه بوده و نه 
مردم که مخاطبین اصلی این سیاست ها بودند مطالبه 
خاصی را بیان مردند که البته دلیل آن را می توان در تحلیل 
رفتن سازمان های مردم نهاد و عدم توجه رسانه های 
عمومی از جمله صدا و سیما و مطبوعات آن سال ها 
به این معضل اجتماعی جستجو کرد. وات و همکاران 

گزارش داده اند که برای اجرای سیاست، وجود هدف 
سیاسی کافی نیست و باید محیط سازمانی، حرفه ای و 
اجتماعی آن نیز آماده باشد. اتفاقی که در دولت جدید 
و با اجرای طرح تحول نظام سالمت تا حدود زیادی 
ایجاد شد . بررسی ها نشان داده است کشوری مانند 
سالمت  همگانی  پوشش  به  دلیل  این  به  کاستاریکا 
دست یافته است که مقامات ارشد سیاسی– علی رغم 
تغییرات دولت - همواره از آن حمایت کرده و محیط 
سیاسی و اقتصادی اجتماعی آن نیز مطلوب بوده است. 
پوشش همگانی امروزه برای مردم این کشور تبدیل 
به یک حق مسلم شده و از حمایت اجتماعی باالیی 

برخوردار است.
5(  اراسموس و گیلسون  چیدمان قدرت را قلب 
فرایند سیاست گذاری سالمت می دانند .بنابر یافته های 
برخی مطالعات، در نظام سالمت ایران دو عامل عمده 
این  بازیگران  رفتار   ، قدرت  چیدمان  و  منافع  تضاد 
به ترکیب کانون های  تبیین می کند. نگاهی  بخش را 
نشان می دهد  ایران،  سیاست گذار در بخش سالمت 
که ارایه کنندگان، حضور قاطعی در این کانون ها دارند. 
تداخل منافع صنفی و تعارض نقش سیاست گذاری که 
همزمان ارائه دهنده نیز هست می تواند یکی از عوامل 
اساسی انحراف از سیاست های اصلی و عدم اجرای 
مناسب سازوکارهای مطالعه شده باشد. البته این شرایط 
مختص نظام سالمت ایران نیست. گفتمان قدرت در 
کشورهای توسعه یافته به صورت البی های ساختاریافته 
از بیرون سیستم، و در سایرین عمدتاً در قالب تضاد 
اجرای  روند  بر  سیستم  درون  در  سیاستگذار  منافع 

برنامه های مختلف تأثیر می گذارد.
6( "وقتی از سالمت حرف می زنیم درباره چیزی 
فراتر از سیاست، در مورد شخصیت یک کشور حرف 
می زنیم. " این دیدگاه باراک اوباما ،رئیس جمهور سابق 
و دموکرات ایاالت متحده و مبدع طرح اوباماکر است. 
طرح درمانی که همانند طرح تحول سالمت ایران، گامی 
در جهت مسئولیت پذیرتر کردن دولت در قبال سالمت 
مردم بوده است. در مقابل این دیدگاه، ترامپ- رئیس 
جمهور جدید و البته جمهوری خواه ایستاده است که 
می گوید قصد دارد آمریکا را از مصیبت اوباماکر نجات 
دهد. او و یارانش در کارزار انتخاباتی وعده پاره کردن 
این طرح را در کنار برجام داده بودند اما این طرح 
علیرغم بارمالی سنگین آن برای دولت، تا آنجا حمایت 
اجتماعی یافته است که لشگر ترامپ و اکثریت هم 
حزبی هایش در سنا تا کنون قادر به لغو آن نشده اند آن 
هم به این دلیل که سناتور کهنه کار جمهوری خواه، به 
لغو طرح رئیس جمهور سابق دموکرات، رأی نمی دهد 
و این یعنی سالمت چیزی فراتر از سیاست شده است. 
7(فراتر از سیاست شدن سالمت در ایران مستلزم 
دو اتفاق است. تغییر در چیدمان قدرت و مردمی شدن 
سالمت . در ایران بر سر اصول و مبانی نظام درمانی 

کشمکش چندانی میان جناح های سیاسی، شبیه آنچه 
نمای خدمات  و  نیست  می گذرد  متحده  ایاالت  در 
سالمت در ایران بیشتر تابع رقابت های درون بخشی، 
تسلط نسبی ارائه دهنده ، انفعال نسبی مصرف کننده و 
خریدار و البته نا مشخص بودن نقش تولیت در تنظیم 
این روابط است. تضاد منافع ابتدا میان سازمان های درون 
بخش و سپس میان گروه های فعال در هر سازمان، هم 
ریشه بسیاری از سیاستگذاری هاست و هم بسیاری 
از سیاستها را در اجرا دچار انحراف می کند. تغییر در 
گفتمان قدرت در بخش سالمت با دورتر کردن ذی 
نفعان مستقیم یک تصمیم از کانون آن تصمیم گیری که 
در بهترین وضعیت شائبه سیاسی بودن تصمیمات را به 
دنبال دارد و مهم تر از آن تفکیک نقش متولی از ارائه 
دهنده، یک اقدام اساسی در این زمینه است که نیازمند 
مداخله عالمانه و مستقیم دولت به عنوان مرکز قدرت 
سیاسی است. راهبرد دوم تغییر تمرکز سیاستگذاری 
از سمت عرضه به سمت تقاضا با درگیر کردن بیش 
از پیش مردم در فرایندهای مختلف است. مردم به 
عنوان بزرگترین و مهم ترین مخاطبان نظام سالمت، 
نه نقشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دارند، 
نه توان مطالبه گری در مواجهه با شرایط کمرشکن 
شاید  و  دارند  را  نامطلوب خدمات  کیفیت  حتی  و 
به همین دلیل در قبال موضوعات مرتبط با سالمت 
فردی و اجتماعی از جمله مصرف خودسرانه و بی 
پذیری چندانی  مسئولیت  نیز  و خدمات  دارو  رویه 
نشان نمی دهند. و این همه به این دلیل ساده است که 
تولیت نظام سالمت بیش از آنکه بر مبنای نیازها و 
توانمندی های این نهاد، نظام درمانی خود را طراحی و 
اجرا کند به گفتمان درون بخشی،ترجیحات و یا حتی 
رانت های گروه های فشار درون بخش توجه داشته و 
به جای آگاهی بخشی به جامعه، به تکرار شعارهای 
اخالقی و در کنار آن یک سری آموزش های دستوری 

بسنده کرده است.
 بر اساس موارد پیش گفت به نظر می رسد برای 
اصالح نظام سالمت ایران ، بیش از آنکه به راهکارهای 
کارشناسی نیاز داشته باشیم به باز آفرینی سیاسی بخش 
سالمت بر پایه مفاهمه میان گروه های مختلف و دستیابی 
و  گروه ها  میان  تقابل  در  تعادل جدید  نقطه  یک  به 
سازمان های قدرتمند، نیازمندیم. برای رسیدن به این 
نقطه تعادل، باید به یک برنامه جامع اقدامات مشترک 
که هم تعهدات تازه ای را برای همه نقش آفرینان این 
بخش طراحی کند و هم سهم منصفانه ای از کیک قدرت 
را به همه بخش ها ازجمله در حاشیه ماندگان و مردم 
برساند، بیندیشیم. آن گونه که پیش ازاین رئیس جمهور 
محترم نیز گفته بود برای برون رفت از وضعیت کنونی، 
ناگزیر از روی آوردن به گفتگو و دستیابی به برجام 
سالمت هستیم و این نوشتار شاید نخستین گام در این 

مسیر طوالنی باشد.

رئیس جمعیت هالل احمر عنوان کرد:

ایران بیش از ۶۰ هزار امدادگر دارد
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه ایران دارای بیش از 
6۰ هزار امدادگر، گفت: »هالل احمر ایران بزرگترین شبکه ارائه 
خدمات توانبخشی در کشور را بر عهده دارد.« سید امیرمحسن 
ضیائی در دیدار با لئونارد اوکی توندو، معاون نخست وزیر و معاون 
امور خارجه کنگو با اشاره به فعالیت های متنوع هالل احمر ایران 
در حوزه های امداد و نجات، جوانان، داوطلبان و توانبخشی اظهار 
کرد: »6۰ هزار امدادگر هالل احمر در بیش از یک هزار پایگاه امداد 
و نجات فعال هستند و با توجه به شمار وقوع حوادث و سوانح 
طبیعی و غیرطبیعی در کشور، مسئولیت اصلی هالل احمر ایران، 
نجات جان انسان ها است.« رئیس جمعیت هالل احمر ایران با 
بیان اینکه بیش از یک هزار آمبوالنس و خودروهای تخصصی و 
بالگرد؛ ناوگان امداد و لجستیکی هالل احمر را تشکیل می دهد، 
افزود: »هالل احمر ایران بزرگترین شبکه ارائه خدمات توانبخشی 
در کشور را بر عهده دارد و در بخش های همودیالیز و ارائه 
خدمات عمومی و تخصصی درمانی نیز فعال است که عمده 
این خدمات به نیازمندان ارائه می شود.« وی در ادامه به فعالیت 
های جوانان و داوطلبان هالل احمر ایران نیز اشاره کرد و افزود: 
»آموزش همگانی، مهمترین مسئولیت هالل احمر است و جمعیت 
با آموزش های همگانی، مردم را در برابر سوانح و حوادث آماده 
می کند. همچنین دانشگاه هالل احمر 3۰ هزار دانشجو دارد که 
در رشته های مختلف و مرتبط با خدمات هالل احمر، تحصیل 
می کنند.« ضیایی در دیدار با وزیر امور خارجه کنگو با اشاره به 
همکاری هالل احمر ایران و صلیب سرخ کنگو و ارائه خدمات 
در مرکز درمانی هالل احمر ایران در کینشازا و همچنین آماده 
این کشور گفت:  ایران در  افتتاح بودن مرکز توانبخشی هالل 
»گسترش فعالیت های درمانی هالل احمر ایران در کنگو از طریق 
ارسال داروهای هالل احمر ایران، راه اندازی مرکز همودیالیز در 
کنگو از و همچنین اجرای پروژه های مشترک بهداشتی و آموزشی، 

امکان پذیر است.«

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت

تمرکز بر آسیب های اجتماعی از 
برنامه های جدی من در دولت آینده است

ایسنا: سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت با بیان اینکه ماموریت 
اصلی ما در دولت دوازدهم توجه به پیشگیری است، گفت: 
»براین اساس از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده 
می توانیم  الیق  مدیران  کارگیری  به  با  و  سالمت  الکترونیک 
بحث پیشگیری را پیش بریم. در عین حال مطالبه گری برای 
سالمت مردم هم بسیار مهم است؛ چراکه دستگاه های زیادی 
در کشور تولید بیماری می کنند که باید به کمک شما آنها را 
شناسایی کرده و توصیه کنیم که بهداشت و سالمت مردم را 
رعایت کنند و اگر توجهی به این توصیه نکردند، آنها را به 
مردم معرفی کنیم. بنابراین دستگاه هایی هم در دولت و هم در 
خارج از دولت مانند بخش جاده، صنعت، غذا، سالمت روان 
و... هستند که محصوالت آسیب رسان عرضه می کنند و باید 
به کمک شما آنها را مرتفع کنیم تا منجر به کاهش آسیب های 
اجتماعی شود.« وی با بیان اینکه تمرکز بر آسیب های اجتماعی 
»دعا  گفت:  است،  آینده  دولت  در  من  جدی  برنامه های  از 
کنید که ما بتوانیم خادم واقعی و سرباز صالحی برای مردم و 
کشورمان باشیم. ما و شما در حوزه سالمت هیچ محدودیتی 
از نظر رنگ، نژاد و حاشیه نداریم و وظیفه ما خدمت کردن 
اگر در دولت دوازدهم حضور  که  آرزو می کنم  واقعا  است. 
داشتم و توانستم رای اعتماد کسب کنم، در پایان آن دوره من و 
تیمم بتوانیم برای 15 میلیون نفری هم که رای ندادند، اقداماتی 
انجام دهیم تا بتوانیم کسانی را که دلخور، ناامید یا بی تفاوت 
هستند را امیدوار کنیم.« وزیر بهداشت با بیان اینکه این ملت 
باید یک ید واحد باشند، گفت: »آنچه که رمز بقای ایران و 
انقالب است و کشورمان را به سمت پیشرفت می برد، همین 
وحدت است و شما رسانه ها نیز می توانید در این راستا کمک 
کنید. من از اینکه خبرنگاران حوزه سالمت راه سالمت را طی 
می کنند، تشکر می کنم و از حضورتان سپاسگزارم.« هاشمی در 
بخش دیگری از صحبت هایش درباره برنامه خود برای حوزه 
بهداشت و درمان در دولت دوازدهم گفت: »مهم ترین کاری 
که باید انجام دهیم، تداوم و ارتقای طرح تحول نظام سالمت 
در قالب برنامه ششم توسعه است. بعد از آن هم استقرار نظام 
صورت  به  نظام  این  بخواهیم  اگر  البته  دارد،  اهمیت  ارجاع 
نباشد، بسیار دشوار است.« وی  پیاده شود و نمایشی  واقعی 
ادامه داد: »ما تاکنون 6 هزار مرکز بهداشتی، خانه بهداشت و 
مرکز جامع سالمت افتتاح کرده ایم و اقداماتی را درباره محل 
زیست و دریافتی نیروهایمان انجام داده ایم که این اقدامات در 
کنار تشکیل پرونده الکترونیک سالمت شرایط را برای استقرار 
نظام ارجاع آماده می کند.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »در عین 
حال باید به موقعیت مان در حوزه دانش، آموزش و پژوهش 
نیز توجه کنیم. البته طبق ارزیابی های انجام شده شرایط مان در 
این حوزه ها خوب است اما باید بهتر شود.« هاشمی همچنین 
گفت: »کار دیگری که باید انجام شود و نیازمند کمک دولت و 
مجلس است، بحث پایداری منابع حوزه سالمت و رفع اشکاالتی 
این  ما و شرکایمان می شود.  باعث گرفتاری  است که گاهی 
مسائل بسیار مهم است و امیدواریم در 1۰۰ روز اول دولت 
دوازدهم بتوانیم آنها را به انجام برسانیم و برنامه بعدی هم در 
راستای مطالبه گری برای کاهش آسیب های اجتماعی است.« 

اخبار

بخش سالمت نیازمند باز آفرینی سیاسی است
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گفت وگوی »سالمت« با دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور

از اورژانس اجتماعی تا خانه های امن

محیطی  و  روانی  امنیت  هم  که  است  امروزی  شهرهای  زشت  پدیده  اجتماعی،  آسیب های 
ارزش های  هم  و  را  روانی شان  و  هم سالمت جسمانی  و  می اندازد  خطر  به  را  شهروندان 
را  گوناگونی  و  آسیب ها طیف وسیع  این  است.  پرداخته  و  بشر سال ها ساخته  که  فرهنگی 
و  انواع خشونت های جسمانی  اعمال  تا  گرفته  و خودکشی  اعتیاد  از طالق،  دربرمی گیرند؛ 

روانی و تن فروشی.
تا روزگاری نه چندان دور، در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بنای سیاست گذاران 
اجتماعی و سالمت، نادیده گرفتن تبعات این آسیب ها یا مطرح کردنشان و پیدا کردن در پشت 
درهای بسته و به ایجاز و کنایه بود، به بهانه اینکه صحبت کردن درباره زشتی های جامعه سبب 

فرهنگ سازی اشتباه و گسترش این نوع آسیب ها خواهد شد. 
امروز اما، کارشناسان و اغلب مردم به این نتیجه رسیده اند که کتمان یا عدم شفافیت در عرصه 
آسیب های اجتماعی نه تنها کمکی به کاهش آنها نمی کند، بلکه آتش زیر خاکستری را دامن می زند 
که ناگهان شعله خواهد کشید و کنار این نادیده گرفتن قربانیان چنین آسیب هایی هم بی دفاع و 

بی پناه رها خواهند شد.
به این ترتیب در اغلب کشورهای جهان، متولیان سالمت و سیاست گذاری های کالن در پی ایجاد 

چتر حمایتی برای مردم و بازداری از آسیب ها هستند.
صحبت اما این است که متولی ورود به آسیب های اجتماعی چه نهادها یا کسانی می توانند باشند؛ 

دولت، افراد خیر یا نهادهای مردم نهاد؟ نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح اند.
امروز کشورهایی که تجربیات موفقی درباره تعدیل آسیب های اجتماعی داشته اند، براین باورند 
که متولی اصلی در این حوزه باید نهادهای دولتی یا نهادهای مردم نهاد غیرانتفاعی شناخته شده 
و تحت نظارت باشند و ورود بخش خصوصی با هدف سودآوری به این حیطه دردی را دوا 
نخواهد کرد. به این ترتیب افزایش خانه های امن بهزیستی خبری است که باید با کمی احتیاط 

به استقبال آن رفت.

ایجاد خانه های امن به خصوص برای زنانی که درمعرض خشونت خانگی قرار دارند، ازجمله 
راهکارهای اجتماعی رایج برای حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی است. چگونگی برپایی و 
اداره این خانه ها در کشورهای مختلف با توجه به میزان فراگیری و پیشرفت نظام حمایتی اجتماعی 
و بودجه ای که دولت ها برای این کار در نظر می گیرند با یکدیگر تفاوت می کند. همین طور نوع 
خدماتی که خانه های امن می توانند ارائه دهند، وابستگی بسیاری با فرهنگ آن کشور دارد. در اصل 

خانه های امن باید مامنی برای پناهجویی زنان باشند و از سوی جامعه پذیرفته شوند.
در کشور همسایه، افغانستان، بعد از سقوط طالبان، برپایی این خانه های امن مورد توجه فعاالن 

حقوق زنان و دولت این کشور قرار گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازجمله سازمان های مردم نهاد فعال در موضوع خانه های امن 
است. محمد فهیم از اعضای این گروه درباره این خانه ها می گوید: »طبق گفته یکی از مسووالن 
خانه های امن، خانه ها برای زنانی در نظرگرفته شده که مشکل یا دعوای حقوقی دارند. البته این 
خانه ها براساس قوانین وزارت امور زنان در چارچوب قوانین و مقررات کشور و قواعد اسالمی 

فعالیت می کند.
دراین خانه ها تنها زنانی نگهداری می شوند که دعوای حقوقی دارند و حیاتشان درخطر است. زمانی که 
زنان به اینجا معرفی می شوند، فورا برایشان وکیل دعوا گرفته می شود و کار حقوقی شان در جریان 
قرار می گیرد و تا زمانی که رای نهایی درموردشان صادر نشده یا مشکلشان حل نشده  در دوره های 

آموزشی مانند تالوت قرآن کریم، خیاطی و... که در این خانه ها فعال است، مشغول می شوند.
در خانه های امن تدابیر جدید سالمت و امنیت در نظر گرفته شده و زنانی که در اینجا تا ختم 

دعوایشان به سر می برند از مصونیت قانونی و حقه شان برخوردار هستند.«
یکی از مدافعان حقوق بشر که در جریان نظارت بر وضعیت حقوق بشر زنانی که در خانه امن 
به سر می برند قرار داشت، گفت: »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس قانون دولت 

افغانستان مکلف به نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است.«

خانه های امن در واقع 
جای مطمئنی است برای 
زنان و دخترانی که 
در خانه دچار مشکل 
شده اند و از هیچ 
طریقی حمایت نمی شوند

 80 دهه  به  امن  خانه های  احداث 
برمی گردد که در آن زمان بهزیستی به 
این فکر افتاد که مهمانسراهایی را برای 
زنانی که درگیر خشونت هستند، ایجاد 
کند. در این مراکز هم آبروی زنان حفظ 
می شود و هم مددکار اجتماعی کمک 
می کند تا مشکالت خانوادگی آنها حل 
و فصل شود. در برخی از مناطق کشور 
که تعصبات قومی در آنها زیاد است، 
وجود چنین خانه هایی برای زنان بسیار 
کمک کننده خواهد بود. در برخی از مناطق 
غربی کشور طوایفی هستند که اگر در آن 
طایفه مردی به قتل رسیده باشد،  طایفه 
قاتل باید یک دختر از خانواده مقتول 
را به همسری بگیرند، حتی اگر آن زن 
راضی به این ازدواج نباشد، بنابراین وجود 
مراکزی که از زنان در معرض خشونت 
حمایت کند، الزم و ضروری است ولی 
همه اینها یک نوع تسکین است چون 
مشکل خشونت های خانگی به این دلیل 
ایجاد می شود که زن و مرد بلد نیستند 
زندگی زناشویی شان را مدیریت کنند 
و راه های ارتباط موثر را یاد نگرفته اند. 
بسیار الزم است به دختر و پسری که 
بدهیم  یاد  هستند  ازدواج  آستانه  در 
زندگی زناشویی آداب و مهارت هایی 
الزم دارد که یادگرفتنی است. هنگام 
احداث این مراکز باید استاندارد هایی در 
نظر گرفته شود. از آنجایی که خشونت 
در  می شود،  روانی  آسیب های  باعث 
این مراکز حتما زنان باید از خدمات 
بهره مند  روان پزشکی  و  روان شناسی 
باشند. از سوی دیگر، این خانه  ها باید 
محلی باشد که امکانات اولیه را برای 
آسایش زنان فراهم و بهداشت روانی و 
جسمانی آنها را تامین کند. این گونه نباشد 
که به طور مثال 5 زن را داخل یک اتاق 
شبیه زندان نگهداری کنند. نکته مهم تر 
در مورد خانه های امن این است که در 
دست بخش خصوصی هستند و این 
نگرانی ایجاد می شود که منفعت طلبی 
صاحبان این مراکز خدمت رسانی درست 
به این زنان را مختل کند که این اتفاق در 
مورد برخی از مراکز نگهداری کودکان 
بی سرپرست هم افتاده است، بنابراین 
اول آنکه این مراکز یک تسکین موقت 
برای زنان آسیب پذیر خواهد بود و باید 
کاری کنیم خشونت های خانوادگی با 
آموزش و اطالع رسانی به زن وشوهر 
کاهش پیدا کند و دوم آنکه قرار است 
بخش خصوصی خانه های امن را اداره 
کند بنابراین بهزیستی باید به گونه ای بر 
این مراکز نظارت کند که منفعت طلبی، 
خدمت رسانی به زنان را تحت تاثیر قرار 

ندهد.

خانه های امن 
تسکینی موقت برای 
زنان آسیب پذیر است

نگاه  کارشناس
 دکتر سیدحسن 

علم الهدایی
استاد دانشگاه و 

روان شناس اجتماعی

برخی افراد، چه زن و چه مرد به دلیل 
شرایطی که در آن زندگی می کنند نیاز 
به حمایت های اجتماعی و روانی دارند 
و شاید الزم باشد از آنها نگهداری شود. 
اورژانس اجتماعی زمانی که راه افتاد، 
افراد در معرض آسیب را شناسایی و 
خدماتی که نیاز داشتند به آنها ارائه می کرد. 
درواقع، ما مراکز اسکان موقت برای 
زنان آسیب پذیر را در اورژانس اجتماعی 
داشتیم که دولتی بودند، اما خانه های امن 
دولتی نیست و به صورت خصوصی 
اداره می شود. من با این مراکز خصوصی 
مخالفم و اعتقاد دارم واگذاری این مراکز 
به بخش خصوصی اشتباه است و تبعات 
دارد. چنین موضوعاتی امور حاکمیتی 
به  آن  واگذاری  و  می شود  محسوب 
بخش غیردولتی تجربه موفقی نخواهد 
بود. کمک به زنان آسیب پذیر از طریق 
اورژانس اجتماعی انجام می گرفت و 
آنها نیز زنان را اسکان موقت می دادند. 
راه اندازی مراکز جداگانه ای برای اسکان 
با مدیریت بخش خصوصی تبعاتی دارد 

که من با آن مخالف هستم.

مخالف خانه های امن 
خصوصی هستم

متولی باید چه کسی باشد؟ خانه های امن در کشور همسایه

نگاه  کارشناس
 حسن 

موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاری 

ایران

 مهدیه 
آقازمانی

در  خبری  قبل  چندی 
شد  منتشر  خبرگزاری ها 
خبری  را  آن  می شود  که 
خانه   22 دانست؛  خوش 
امن ویژه بانوان در کشور ایجاد شده است، 
اما بخش دوم بین کارشناسان محل مناقشه 
فراوان شد؛ 15 مرکز از این مراکز به بخش 
خصوصی و 7 مرکز به بخش دولتی واگذار 
شده است. درباره چند و چون این خانه ها 
رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان  دکتر  با 
سازمان بهزیستی کشور گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! اخیرا سازمان بهزیستی 
اورژانس  مراکز  تعداد  افزایش  حال  در 
اجتماعی در سراسر کشور است. آیا برنامه 
جدیدی برای کمک به زنان آسیب پذیر مدنظر 

دارید؟
یکی از مواردی که ما در کشور با آن مواجه 
اعتیاد،  اجتماعی،  آسیب های  رشد  هستیم، 
طالق، حاشیه نشینی و خودکشی است. یکی 
از اقداماتی که در مقابله، مهار و کنترل آنها 
اجتماعی  اورژانس  باشد،  اثربخش  می تواند 
است. در این راستا دولت در سال 78مراکز 
مداخله در بحران های اجتماعی را احداث کرد 
که بعدها نام آن شد »اورژانس اجتماعی«. از 
سال 78 تا 84 فقط 112 مرکز احداث شده 
بود و تا سال 92 تعداد پایگاه های اورژانس 
اجتماعی به 168 پایگاه رسید. این آمار نشان 
می دهد توسعه کمی و توسعه کیفی در این 
زمینه نداشتیم. در دولت تدبیر و امید با توجه 
به اثربخش بودن مراکز فوریت های اجتماعی 
و نتایجی که دربرداشته به فکر توسعه کمی 

و کیفی این مراکز افتادیم.
: در اورژانس اجتماعی به چه افرادی 
کمک می شود و چه خدماتی به آنها ارائه 

خواهد شد؟
تعریف ما از اورژانس های اجتماعی عبارت 
است از مداخله به موقع، تخصصی و کارشناسی 
در بحران های اجتماعی، فردی و خانوادگی 
برای افرادی که نیازمند هستند. در همین راستا 
مداخالت الزم و به موقع به افرادی که در معرض 
طالق، خودکشی، همسرآزاری، سالمند آزاری 
و کودک آزاری هستند، ارائه می شود. به این 
نکته نیز اشاره کنم که با بررسی هایی که در 
سال 94 انجام دادیم، نیازهای شهرهای مختلف 
مشخص شد. ابتدا برای شهرهای باالی 50 هزار 
جمعیت، اورژانس اجتماعی احداث کردیم. 
در این مراکز مددکار اجتماعی، روان شناس 
و کارشناس علوم اجتماعی حضور دارند. با 
موافقت و نظر مثبت هیات دولت مقرر شد در 
سال 96، این اورژانس ها در 150 نقطه کشور 
احداث شود. ما حتی آمادگی داریم همه این 
مراکز را همزمان افتتاح کنیم تا فعالیتشان را 

رسما آغاز کنند.
در  دارید  قبول  محسنی!  آقای   :
مورد اورژانس های اجتماعی اطالع رسانی 
گسترده ای انجام نگرفته و بسیاری از افرادی 
که در معرض آسیب هستند اصال از وجود 

چنین مراکزی بی اطالع هستند؟
بله، حرف شما درست است و باید اطالع رسانی 
بیشتر باشد تا افرادی که در معرض خطر هستند 

بشناسند.  را  اورژانس  آسیب پذیر  زنان  مثل 
البته ما اورژانس اجتماعی را مانند اورژانس 
بیمارستانی مجهز به ماشین با آرم مخصوص 
کردیم و شماره 123 روی آن حک شده که 
برچسب نارنجی دارد و مددکاران کاور سفید 

و نارنجی می پوشند تا قابل شناسایی باشند.
سراغ  برویم  باشد  بهتر  شاید   :
خانه های امن که اخیرا بهزیستی گفته بیش 
از 20 خانه احداث کرده و قرار است به 
زنان آسیب پذیر کمک کند. لطفا در مورد 

خانه های امن برایمان توضیح دهید.
خانه های امن مکانی است برای زنانی که دچار 
خشونت به انواع مختلف شده اند و از آنها 
حمایت های اجتماعی و روانی می شود. این 
زنان می توانند در این خانه ها اسکان داده شوند. 
در این خانه ها اگر زنی مورد آزار و خشونت 
همسرش قرار گرفته باشد، از همسر هم دعوت 
می شود به این خانه ها بیاید و مشکالت را 
واقع جای  در  خانه ها  این  می کنند.  بررسی 
مطمئنی است برای زنان و دخترانی که در 
خانه دچار مشکل شده اند و از هیچ طریقی 
بستگان  یا  همسر  وقتی  نمی شوند.  حمایت 
این زنان نیز متوجه شوند آنها در این مکان 
هستند که تحت نظارت ماست، دیگر به آنها 
انگ نمی زنند و خیالشان راحت خواهد بود.

: اورژانس اجتماعی چه تفاوتی با 
خانه های امن دارد؟

در اورژانس اجتماعی نهایتا بین 2 تا 4 روز 
امکان اسکان وجود داشت و امکان پذیرش 
موقت بود ولی در خانه های امن تا زمانی که 
مددکاران ما اطمینان حاصل کنند که شرایط 
خانوادگی زن مناسب نشده یا توانایی الزم 
برای بازگشت به زندگی قبلی را ندارد، او را 

نگه می دارند. در ضمن ما آموزش هایی هم 
داشته  به شغل  نیاز  اگر  و  داریم  زنان  برای 
زمینه  این  در  که  مراکزی  به  را  آنها  باشند، 
فعال هستند، ارتباط می دهیم یا با برگزاری 
کالس های آموزشی و فنی حرفه ای به آنها 
کمک خواهیم کرد تا توانمند شوند. عالوه 
بر این، از حمایت  های روانی و اجتماعی نیز 
برخوردارند و روان شناسان و مشاوران ما به 

این زنان کمک می کنند.
که  زنی  است  قرار  که  زمانی   :
آسیب دیده برای مدتی در این خانه ها باشد، 
قطعا یکی از دغدغه هایش فرزندش است. 

آیا در این زمینه تسهیالتی قائل شده اید؟

بله، مساله مهمی را مطرح کردید. ما خانه های 
امن را به گونه ای طراحی کرده ایم که بچه ها 
نظر  از  مادر  تا  باشند  مادر  کنار  بتوانند  هم 
روانی تحت فشار نباشد که در نبود او فرزندش 

چه می کند.
: از آنجایی که این زنان قرار است 
در این خانه ها اسکان داشته باشند، مساله 
بهداشت و سالمتشان اهمیت پیدا می کند. 
آیا پزشکی وجود دارد که زنان را از نظر 

سالمت و بهداشت بررسی کند؟
این مراکز ویزیت  به  ابتدای ورود  قطعا در 
می شوند که بیماری های واگیردار نداشته باشند. 
عالوه بر این، روان شناس هم داریم که سالمت 

ماه  اگر یک  و  بررسی می کند  را  آنها  روان 
از اسکانشان بگذرد، روان پزشک نیز آنها را 

ویزیت می کند.
: آیا بعد از ترخیص این زنان از 
خانه های امن، پیگیر وضعیت آنها هستید؟

بله، ما پس از ترخیص پیگیر وضعیت زنان 
نکته  می کنیم.  کمک  آنها  به  و  بود  خواهیم 
مهم این است که این خانه ها بسیار به زنان 
آسیب پذیر کمک می کند چون زمانی که زن 
یا دختری از خانه بیرون بیاید، ممکن است 
مورد سوء استفاده های مختلفی قرار بگیرد یا 
جذب باندهای خالفکار و اعتیاد شود، ولی 
زمانی که به این خانه ها می آید، برگشت به 
خانه راحت تر خواهد بود. بسیار پیش آمده 
که مرد از کار خود پشیمان شده و آمده دنبال 
همسرش و او را به خانه برده، در حالی که 
چه  نبود  معلوم  نمی آمد،  مراکز  این  به  اگر 

سرنوشتی در انتظارش است.
: در حال حاضر چند خانه امن در 

کشور وجود دارد؟
در سال 95 تعداد این خانه ها به 10 خانه رسید 
و در حال حاضر 22 خانه امن احداث شده 
است. چندی پیش نیز در چهارمحال و بختیاری 
و اصفهان خانه امن احداث شد. 5 خانه از 
این خانه ها دولتی و 17 خانه دیگر خصوصی 
هستند، ولی تحت نظارت ما فعالیت می کنند.

چه  امن  خانه های  اداره  برای   :
تعامالتی با پلیس داشته اید؟

نیروی انتظامی ضابط اجرایی است و بسیار 
پیش آمده که زنان بعد از بیرون آمدن از خانه 
باز هم مورد آزار و اذیت همسر قرار می گیرند 
که در این زمینه ما از پلیس کمک می گیریم. 
همچنین ما نشانی خانه های امن را به پلیس 
کمک  به  نیاز  زنانی  اگر  که  کرده ایم  اعالم 

داشتند، آنها را به این خانه ها هدایت کند.
: بیشتر مشکالتی که به خاطر آن 
زنان به اورژانس اجتماعی و خانه های امن 
مراجعه می کنند چه بوده است؟ اگر خانمی 
 نیاز به کمک داشت برای مراجعه به خانه های 

امن با چه شماره ای باید تماس بگیرد؟
مراجعه  ما  به  زنان  که  مواردی  بیشتر  علت 
کودک آزاری  و  همسرآزاری  اعتیاد،  کردند، 
بوده و باید بگویم در سال 94، 4 هزار نفر 
با اقدامات مداخله گرانه و حمایتی اورژانس 
اجتماعی از خودکشی نجات پیدا کردند و در 
سال 95 این رقم به 5 هزار نفر رسید، بنابراین 
اثربخش بودن این مراکز باعث شد ما به فکر 
توسعه کمی و کیفی آنها باشیم. اگر زنی نیاز 
به کمک داشت می تواند با همان شماره 123 
تماس بگیرد. مددکاران ما او را به خانه های 

امن معرفی خواهند کرد.
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فانا: رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از 
برگزاری مجمع و انتخابات تعیین هیات مدیره جدید سندیکای صاحبان 
صنایع دارویی در ۲۲ شهریورماه خبر داد. عباس کبریایی زاده گفت: »امسال 
و هم زمان با برگزاری نمایشگاه ایران فارما و در محل مصلی تهران انتخابات 
برگزار می شود و امیدواریم تعداد بسیار بیشتری از اعضای سندیکا در مجمع 
و انتخابات آن شرکت کنند.« وی مباحث مطرح شده علیه رئیس سازمان غذا و 
دارو در چند وقت اخیر را بی سلیقگی توصیف کرد و گفت: »اگر گروهی، نهادی 
یا سازمانی درباره فردی به نقطه ای رسیده اند نهاد رسیدگی کننده به موضوع 
مرجع قضایی است و اینکه به شیوه ای که شاهد بودیم با رئیس سازمان غذا 
و دارو برخورد شد، هم غیرقانونی بود، هم غیراخالقی و هم غیرحرفه ای.« 
کبریایی زاده افزود: »داروسازی، خانواده کوچکی است و قطعا نقاط قوت و 
ضعف و حسن ها و عیب هایی هم دارد. اگر قرار است در داخل خانواده شروع به 
دعوا کنیم، آن هم درباره عیوبی که یا وجود ندارند و یا اگر هم وجود دارند به آن 
شدتی که برخی می گویند نیست، فکر می کنم باعث ضربه پذیری هرچه بیشتر 
صنعت داروسازی کشور شود، صنعتی که همین االن هم خیلی ضربه پذیرتر 
از آن چیزی است که تصور می شود.« رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران درباره اینکه آیا رسول دیناروند در سازمان غذا 
و دارو خواهند ماند یا خیر؟ گفت: »بهتر است این سوال را از خود دیناروند 
بپرسید. به هرحال وزیر بهداشت باید در این باره تصمیم بگیرد. البته در اوضاع 
ناخوش فعلی دارو بهتر است فرد باتجربه ای رئیس سازمان غذا و دارو شود. در 
حوزه دارو آدم های قابل زیاد داریم و صنعت داروسازی کشور از بعد از انقالب 

مدیران شایسته زیادی را به خودش دیده است.«

اعالم لیست داروهای ممنوعه 
در سفر به عربستان

ایسنا: رئیس مرکز اطالع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو، لیست داروهای 
ممنوعه در اعزام حجاج به عربستان را اعالم کرد. یسنا به منش با اشاره به برخی 
داروهای ممنوعه در سفر به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: »در سفر 
به برخی کشورها مانند عربستان و امارات متحده شامل دبی، شارژه و ابوظبی همراه 
داشتن برخی داروها به خصوص آرام بخش ها ممنوع است.« وی با بیان اینکه 
براین اساس همراه داشتن داروهای آرامبخش مانند دیازپام، اگزازپام، لورازپام 
و برخی مسکن های حاوی کدئین مانند استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت کدئین 
و روانگردان ها براساس قوانین کشور عربستان و امارات متحده عربی جرم 
محسوب می شود، افزود: »بنابراین مسافران باید مراقب باشند درصورتی که این 
داروهای ممنوعه را در سفر به این کشورها همراه خود داشته باشند، مجازات 

سنگینی در انتظار آنها است.« 

برگزاری انتخابات سندیکای صاحبان 
صنایع دارو در نمایشگاه ایران فارما

محمد فاضل، عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد

مصوبهشورایرقابتدربارهداروخانههاموجبهرجومرجمیشود
 علی اکبر ابراهیمی

 

سپید: یکی از بحث های داغ این روزهای حوزه 
دارو مصوبه شورای رقابت درباره صدور مجوز 
تاسیس داروخانه است. به اعتقاد موافقان این 
مصوبه محدودیت در صدور مجوز، محدودیتی 
است که به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت 
داروخانه ها غیرمنطقی است و باید رفع شود. 
به هرحال محدودیت در صدور مجوز تاسیس 
داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت 
بهداشت که رئیس شورای رقابت به اقتصادی 
بودن نوع فعالیت داروخانه ها آن را غیرمنطقی 
می داند، شکایات بسیاری از فارغ التحصیالن رشته 
داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است. 
در عین حال مخالفان مصوبه شورای رقابت ورود 
این شورا به حیطه حوزه سالمت را غیرقانونی و 

غیرقابل توجیه می دانند.
شکل گیری ارتباطات غیرقانونی بین 

داروخانه و بخش سالمت
یکی مخالفان مصوبه شورای رقابت محمود 
فاضل، عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی 
است. وی در گفت و گو با سپید در بیان دالیل 
مخالفت خود با این مصوبه می گوید: »در زمینه 
ورود و دخالت شورای رقابت در بحث صدور 
مجوز تأسیس داروخانه و طبق مصوبه 96/1/31 
شورای عالی نظام پزشکی، شورا معتقد است که 
این ورود و دخالت از پایه و اساس دارای اشکال 
موجبات  رای  این  اجرای  زیرا  است.  قانونی 
ورود صدمات جدی شده و نحوه ارائه خدمات 
و نظارت ها و اعتبار پزشکی از حرفه به شغل را 

موجب خواهد شد.«
فاضل می افزاید: »تبعات جبران ناپذیر این 
تصمیم به مردم صدمات جدی وارد خواهد کرد و 
باعث خواهد شد تا رقابت های منفی در این عرصه 
شکل گیرد. بنابراین بر اثر این اتفاق ارتباطات 
غیرقانونی و نامشروعی بین داروخانه و سایر 
بخش های سالمت که ارتباط های مختلفی با آنها 

شکل می گیرد، به وجود می آید و باعث می شود 
تا قیمت ها دچار نوسان شوند.« او ادامه می دهد: 
»این تصمیم در تناقض با قوانین کشور نیز هست 
زیرا مستثنی بودن بخش سالمت از بخش های 
دیگر اقتصاد را در نظر نگرفته است. زیرا حوزه 
سالمت به هیچ وجه نباید درگیر و همسان با دیگر 

بخش های اقتصاد در نظر گرفته شود.«
عضو شورای عالی هالل احمر با بیان اینکه 
حوزه سالمت قابلیت رقابت پذیری با بخش های 
دیگر بازار را ندارد، می افزاید: »به عنوان مثال در رای 
دیوان عالی کشور در سال 71 داریم که در اعتراض 
به اینکه حق کسب و پیشه باید به مطب ها و سایر 
اماکن درمانی تعلق گیرد یا خیر، رای وحدت رویه 
دیوان عالی کشور اعالم می کند که این اماکن 
محیط کسب و کار محسوب نمی شوند و حق 
کسب و پیشه به آنها تعلق نمی گیرد. بنابراین باید 
گفت که جنس ارائه خدمات در تمامی حرف 
بخش سالمت من جمله داروخانه ها از جنس 

اقتصادی نبوده و به گونه ای نیست که شورای 
رقابت بخواهد در آن دخالت کند.«

فاضل ادامه می دهد: »از تنافضات دیگری که 
در این تصمیم وجود دارد این است که طبق بند 
الف ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مشارکت 
در تدوین کلیه تصمیمات مربوط به حوزه سالمت 
باید بر اساس همراهی سازمان نظام پزشکی باشد و 
همه بایستی از این سازمان در این زمینه نظرخواهی 
کنند درحالی که در این مورد از نظام پزشکی 
درخواستی صورت نگرفته است. از این رو ایراد 
ماهوی تصمیم شورای رقابت این است که از این 
سازمان استعالم نکرده است.« او اضافه می کند: 
»همچنین طبق اصل سوم قانون اساسی دولت ملزم 
به پی ریزی اقتصاد عادالنه است؛ براین اساس اگر 
بخواهیم مصوبه شورای رقابت در برداشتن فاصله 
مکانی و ضریب جمعیتی، همچنین شبانه روزی 
و روزانه بودن داروخانه ها را حذف کنیم دیگر 

عدالت در این عرصه از بین خواهد رفت.«

مخالفت تصمیم شورای رقابت با سیاست های 
کلی سالمت

عنوان  سبزوار  پزشکی  نظام  سابق  رئیس 
می کند: »این تصمیم در مغایرت با قانون تشکیل 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ساختار 
آن هدف  اساس  بر  که  است  مصوب 1364 
از  استفاده مطلوب  این وزارتخانه  از تشکیل 
امکانات پزشکی است. طبق ماده 5 سیاست های 
کلی سالمت ابالغی رهبری نیز از به وجود 
آورده تقاضای القایی نهی شده است؛ درحالی 
که با تصمیم شورای رقابت که موجب تأسیس 
و به وجود آمدن داروخانه های متعدد در کشور 
می شود، نوعی تقاضای القایی به وجود می آید و 
با این اقدام نظارت بر این مراکز از عهده وزارت 

بهداشت خارج خواهد شد.«
این داروساز می افزاید: »بر اساس سیاست های 
بهداشت موظف  دارویی کشور وزارت  ملی 
به فراهم نمودن نظام دارویی متناسب با نظام 

سالمت کشور است. بنابراین از این تاکید می توان 
نتیجه گرفت که همه اقدامات در راستای تدوین 
نظام دارویی باید نظام مند و منظم و تحت امر این 
وزارتخانه باشد. لذا حاکمیت وزارت بهداشت 
را موظف به ایجاد و حفظ نظام دارویی کشور 
کرده است. ضمنا در همین راستا سازمان غذا و 
دارو موظف به برنامه ریزی در جهت حفظ تعادل 
در تعداد داروخانه ها در هر منطقه بوده و وظیفه 
اصلی در این بخش بر عهده سازمان غذا و دارو 
است.« عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی 
ادامه می دهد: »در قانون نظام پزشکی نیز آیین نامه 
انضباطی  راجع به تبلیغ و آگهی داروها وجود دارد 
که بر اساس ماده 5 آن تبلیغ دارو در رسانه های 
عمومی را ممنوع کرده و مشمول احکام انتظامی 
کرده است. از این  رو اگر بخواهیم داروخانه های 
متعددی در کشور تأسیس شود موجبات رقابت 
منفی و تبلیغ دارو در شهرهای کوچک تر خواهد 

شد.«
هرج و مرج به وجود خواهد آمد

فاضل تاکید کرد: »پیش بینی این است که در 
صورت اجرای مصوبه شورای رقابت هرج و مرج 
به وجود خواهد آمد و رقابت های ناسالم شکل 
خواهد گرفت زیرا این مصوبه در تناقض با قوانین 
مادر است. چراکه ادعای این شورا این است که 
درپی ایجاد رقابت در بین بخش های وختلف 
اقتصاد و رفع انحصار است در حالی که مصوبه 
شورا منجر به اخالل و اختالل در رقابت سالم 
خواهد شد و باید از اجرای این آن جلوگیری 
شود زیرا بخش دارو بخش خاصی است و نباید 
شورای رقابت در آن ورود کند.« این کارشناس 
حوزه دارو تصریح می کند: »در بحث اشتغال زایی 
برای فارغ التحصیالن داروسازی نیز می توان گفت 
که دلیل شورای رقابت مبنی بر اشتغال زایی برای 
داروسازان  یک استدالل نادرست است. زیرا 
می توان از استعداد داروسازان فارغ التحصیل در 
بخش های دیگری مانند بخش دولتی و در صنعت  

استفاده کرد.«
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تاریخ ایران

درکنارعوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور 
پزشکان خارجی در ایران، موانعی نیز در برابر 
آن ها رخ می نمود. این موانع که اغلب از بطن 
اندیشه های سنتی جامعه برمی خاست، باعث ایجاد 
فضایی تردیدآمیز در بین عوام نسبت به انتخاب 
پزشک معالج می شد. اصوال پزشکان و طبیبانی که 
به همان روش های قدیمی درمان معتقد بودند، چه 
پزشکان درباری و چه پزشکان حاضر در سطوح 
مختلف اجتماع، درزمره مهم ترین مخالفان ترویج 
شیوه های نوین بهداشتی درمانی به شمارمی رفتند. 
طبیبان سنتی دربار: درمیان پزشکان سلطنتی 
رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع از عقاید علمی 
خویش درصحنه تامین و تضمین سالمتی پادشاه 
و اعضای خاندان او جلوه گرمی شد. وخامت حال  
ناصرالدین شاه در محرم 1307 ه.ق/. 1888 م. به 
سبب تجویزهای نا به جای اطبای ایرانی باعث 
شد شاه قاجار دست به دامن پزشک خارجی 
خود، دکتر فوریه شود. در این مورد پزشکان 
ایرانی هیچ گونه تمایلی به مشورت با همکار 

اروپایی خود نداشتند.

با  دربار  تازه کار  طبیبان  مخالفت  هم چنین 
تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پوالک از بیماری 
میرزا  آقاخان نوری نیز نمونه ای ازتقابل طب سنتی 
ایران بادانش نوین پزشکی اروپایی به شمارمی 
رود برخی از طبیبان ایرانی به سبب اعتقاد زیاد 
به روش های درمانی طب سنتی، معایبی را که 
به زعم آنان دانش پزشکان اروپایی داشت به مردم 
گوشزد می کردند و با القاء این که فرنگیان بیشتر 
دواهای سمی وجوهری تجویز می کنند، عوام 
را از پذیرش و عمل به دستورها و تجویزهای 

آن ها باز می داشتند.
از  برخی  هم چنین  مذهبی:  سنتی  طبیبان 
علمای مذهبی که دستی در طبابت نیز داشتند، 
به سبب معتقدات دینی خود در باب رعایت 
بهداشت، تندرستی و شیوه های درمانی امراض، 
پزشکان  عمل  طرز  به  نسبت  خوبی  دیدگاه 
خارجی نداشتند. آنان معموال نسخه های خود 
را با استخاره می نوشتند ودرصورتی که استخاره 
بد می آمد، بیمار را جواب کرده، از معاینه او 
سربازمی زدند؛ زیرا عقیده داشتند صحت و 

مرض هر فرد به دست خداست و طبیبان تنها 
بر  اغلب  آنان  هستند.  و عالج  درمان  وسیله 

داروهای طبیعی و سنتی تاکید می گذاشتند و 
نسبت به استفاده از داروهای فرنگی خوش بین 

نبودند. به رغم این انتقادات، آن چه از وجوه 
تمایز کار شمارنسبتا زیادی از افراد این گروه از 
درمان گران جامعه بود، گشاده دستی و بی توجهی 
به حق الزحمه کار درمان بود. برخی از آنان در 
بار ضمن گردش در  طول هر هفته یکی دو 
شهر به صورت رایگان به معاینه بیماران فقیر نیز 
می پرداختند. گروهی از علما نیز نفس حضور 
زنان  به ویژه  مردم  معاینه  و  پزشکان خارجی 
مسلمان به وسیله  طبیبان غیرمسلمان را جایز 
نمی شمردند و به مقابله با آن ها اقدام می کردند. 
در کنار این عوامل باید به جوالن عقاید خرافی 
که در همه اجزا و سطوح گوناگون زندگی مردم 
اندیشه ها  این  کرد.  اشاره  بود،  نموده  رسوخ 
مانع از پذیرش و اجرای تجویزهای پزشکان 

خارجی می شد.
توسط  معاینه  از  پس  بیمار  حتی  گاهی   
پزشک خارجی بااحتیاط و هراس دارویی را از 
دست طبیب فرنگی می گرفت و چنین وانمود 
می کرد که آثار معجزه آسایی بر آن مترتب است، 
درحالی که آن را به دورمی افکند و پشت سر 

طبیب می گفت:»مطمئنا اگر آن دارو را می خوردم 
تابه حال در خاک خفته بودم.« 

پزشکان  فعالیت  و  اوصاف حضور  این  با 
کشورهای مختلف اروپایی در ایران با موانعی 
روبه رو بود. به ویژه آن که آنان نیز برای موثرنشان 
دادن تجویزها و شیوه های درمانی خود ناچار 
بودند از هم پیشی بگیرند. اگرچه اغلب اوقات 
پزشکان خارجی پیروز این رویارویی علمی بودند، 
اما برخی از طبیبان ایرانی درباره ای مسائل درمانی 
برهمتایان اروپایی خود بسیار برتری  داشتند. 
تشخیص و معالجه موفقیت آمیز بیماری قانقاریای 
پای یکی از مقامات دربار ناصرالدین شاه توسط 
میرزا حسن جراح، آن هم برخالف نظر سر پزشک 
شاه یعنی دکتر طولوزان، نمودی از  کارآمدی 
طب طبیبان برجسته و فاضل ایرانی در مقایسه 

بادانش پزشکی غرب می باشد.
منبع: عوامل و موانع موثربرحضور پزشکان اروپایی 

در جامعه ایراِن عصر قاجار/حمید حاجیان
پور، اکبر حکیمی پور/ پژوهش های علوم تاریخی، 

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 13.

موانع فعالیت پزشکان اروپایی در جامعه عصر قاجار

ادامه از شماره1069
آن ها باهم همسفرشده، در ژانویه 1890 م/ 1308 
ق/ 1269 ش.به بغداد رسیدند تا ازآن جا سفر 
خویش را در داخل خاک ایران آغاز نمایند. در 
آن برهه برای رفتن به ایران چندین راه وجود 
داشت؛ یکی راه خشکی بود که از شمال و از 
طریق ترکیه می گذشت، راه خشکی دیگرازطریق 
بغداد به کرمانشاه می رسید ونیز راه دریایی بوشهر 
که از رشته کوه های زاگرس عبورمی کرد. ایزابال 
وماژورساویر راه بغداد را برگزیدند تا گذرگاه های 
زاگرس را هم سیاحت نمایند. تمامی این مسافران، 
در مشاهدات خویش ادعا می کنند بی طرف هستند، 
ولی هریک برداشت های خاص خود را از این 
سفر دارند که بی شک روی قضاوت های ایشان 
درباره کشور ایران تاثیربسزایی داشته است. ایزابال 
که سفرنامه خود را دردوجلد تحت عنوان سفر 
به ایران و کردستان در سال 1891 م/ 1309 ق/ 
1270 ش. منتشر ساخت، آشکارا بیان می دارد 
کار زده است.  این  به  با چه هدفی دست  که 
اوصریحا مدعی است که سعی نموده گزارشی 
دقیق از وقایع و دیدگاه هایش عرضه نماید، اما با 
دقت این نکته را هم خاطرنشان می سازد که این 
گزارش بر اساس یادداشت هایی است که اغلب 
به دلیل خستگی مفرِط ناشی از راهپیمایی های 
طوالنی مدت باعجله و شتاب به رشته تحریر 
درآمده که نیاز به تصحیح و ویرایش دارد. او 
درباره این نوشته ها به صراحت می گوید: »کتب 
بسیاری در باب ایران به رشته تحریر درآمده است، 
ولی شاید این و جیزه هم به استثنای قسمتی از 
لرستان که تا قبل از این پای هیچ اروپایی به آن 
جا نرسیده، اطالعات جدیدی را عرضه نماید.«
هم چنین اظهارمی دارد که سفرنامه دوجلدی 
او دربردارنده سفرش به ایران و آسیای میانه است 
و کتابی صرفا درباره این یا آن کشور نیست. 
اثراودرقالب 35 نامه به چاپ رسیده که 25 مورد 
از آن به ایران و جاده های آن و زمان هایی که 
ایزابال در صحرا و دوره هایی را که برای تجدیدقوا 
درشهربه سرمی برده، اختصاص داده شده است.

به  تهران  بغداد-  حدفاصل   :1-7 نامه های 
فوریه،   26 تا  ژانویه   10 از  درآمده،  نگارش 

همراه ماژورساویر.
نامه های:10-8 در تهران، حدفاصل 26 فوریه- 

8 می، به رشته تحریر درآمده است.
نامه های:11-14 در اصفهان، حدفاصل 30 - 1 

آوریل نوشته شده است.
اصفهان-  دربرگیرنده   14  -20 نامه های 
بروجرد- قبایل بختیاری است که حدفاصل 1 می 
تا 9 آگوست همراه ماژورساویر سپری شده است.

نامه های 22-21 در مسیر بروجرد به سمت 
همدان نوشته شده است.

تا 26  از 9  و  نامه های 24-23: در همدان 
آگوست به نگارش درآمده است.

نامه های 26-25 همدان- ارومی )ارومیه( را 
دربرمی گیرد و از 5 سپتامبر تا 5 اکتبر به رشته 

تحریر درآمده است.
نامه های 28-27: در ارومیه و حدفاصل 7 تا 
14 اکتبر نوشته شده؛ یعنی قبل از آن که عازم ترکیه، 
وان وطرابوزان شود و درنهایت در سال 1890 
م/ 1308 ق/ 1269 ش. از استانبول با گرفتن 

قطار اکسپرس اورینت راهی وطن خود گردد.
را  زیادی  های  وماژورساویرسختی  ایزابال 
تحمل کردند وازشرایط طاقت فرسای زاگرس 
جان سالم به دربردند، با برف و بوران به مقابله 
برخاسته، شبی را در شرایطی بسیار سخت دریکی از 
کاروانسراهای محلی تا صبح سر کردند. مکتوبات 
ایزابال برد، حاکی از آن است که او درکل هیچ گاه 
حتی در سخت ترین شرایط، دست از مشاهده، 
توصیف و تشریح پیرامونش و آداب ورسوم محلی 
برنداشت. همین امراثروی را تبدیل به یکی از 
ارزنده ترین منابع مکتوب فرهنگی ایران نمود. 
نام گذاری کودکی،  به طور مثال، وی به جشن 

دریک روستای بسیارفقیراشاره می کند:
»اگرچه پدربسیارتنگ دست بود، سورمفصلی 
در آن روز داد ومالیان ده را دعوت نمود. پس ازآن 
ازایشان  آوردند،  تشریف  میهمانان همگی  که 
با شیرینی، پذیرایی به عمل آمد؛ سپس نوزاد 
نازومامانی رادرحالی که قندان پیچ شده بود، به 
داخل اتاق آوردند و توسط یکی از مالیان به 
کف زمین خوابانده شد. پنج اسم روی پنج تکه 
کاغذ نوشته بودند که البه الی صحف قرآن یا 
زیر لبه فرش قراردادند؛ سپس جزء اول قرآن 
خوانده شد. یکی از این تکه کاغذها را به صورت 
رندم بیرون کشیدند ویکی ازمالیان، نوباوه را از 
زمین راست کرده، در گوش وی نام جدیدش 
را که انتخاب شده بود، زمزمه کرد؛ سپس کاغذ 

را داخل قنداق وی گذاشت.«
این گروه پس ازآن که در 6 فوریه وارد تهران 
شد، با استقبال گرم و صمیمانه اعضای سفارت 
برای  این جا  ایزابال در  بریتانیا مواجه گردید. 
یادداشت برداری، از مجال بیشتری برخوردار بود، 
چراکه تهران، در حدفاصلی که قاجارها در قرن 

هجدهم در آن سکنی گزیده بودند تا زمانی که تبدیل 
به پایتخت بزرگ ایران شده بود، تغییرات بسیاری را 
به خود دیده بود. ناصرالدین شاه نقش های رویایی 
برای این شهر ریخته بود که شامل بسط هرچه 
بیشتر شهر، ساخت خیابان های عریض و طویل 
و یک دیوار جدید بین سا ل های 1876- 1892 
م/ 1293- 1310 ق/ 1255- 1271 ش. می شد. 
او به شدت تحت تاثیرنقشه شهرهایی قرار داشت 
اروپا درسا ل  به  که در جریان سه سفر خود 
های 1873،1878، و 1889 م/، 1290،1295 و 
1307 ق./1252،1257 و 1268 ش. دیده بود، 
بود:  پایبند  اوهنوزبه سنت ها  باوجوداین،  ولی 
امکان  گنبدی شکل  مستحکم  دروازه  »دوازده 
ورود به شهر را میسرمی سازد. این دروازه ها با 
کاشی های رنگارنگ براق و تااندازه ای با طرح ها 
والگوهای پرزرق وبرق تزئین شده اند که ترسیم 
گراجنه، شیرها و نبرد قهرمانان اسطوره ای است 
از باالی دیوار دروازه ها نوک درختان، مناره های 
کاشی کاری شده، گنبدهای دو مسجد و میله های 
آهنی )کار گذاشته شده روی( تئاتربدون سقف 
داخل باغ شاه و سایه بان موقتی که زیر آن یک بار 
در سال با حضور شاه و چندین هزار تماشاچی 

تعزیه برگزار می شود، به چشم می خورد.«
ایزابال هم چنین به منظور بازدید از جواهرات 
سلطنتی از کاخ گلستان نیز دیدن نمود و همراه 
قاجاریه  دربار  به  وولف،  دروموند  سرهانری 
رهنمون شد که به این دو بنای نوساز و باغ ها 

نیز اشاره کرده است:
»قصر شاه بسیار دلرباست وازباغات سایه افکن 
آن و فواره ها و حوضچه های آن که با کاشی های 
آبی کم رنگ تزئین شده و همواره آب زاللی در 
آن جریان دارد، به خوبی مراقبت می شود که همین 

امر آن را زیبنده اقامت خاندان سلطنتی می سازد. 
از بیرون باغ یعنی از آن سوی دیوار بلند، ویژگی 
اصلی قصر، عمارتی است رفیع که به طرز ماهرانه 
و باشکوهی نقاشی شده است، همراه دیوارهایی 
که به سمت درونی گرایش داشته و به صورت 
دور برج بلند سر به فلک کشیده است. این بنای 
خیره کننده همان اندرونی یا حرم شاه و محل 

سکونت شخصی اش است.«
ایزابال هم چنین ناصرالدین شاه را مالقات نمود 
که به نظرمی رسد ناصرالدین شاه تحت تاثیروی 
قرارگرفته و شاید هم تااندازه ای از او احساس 
خطر کرده است: »حسنعلی خان در پاسخ به 
سوال شاه، اندکی از سفرهای من به وی گفت 
وبیان داشت که با اجازه اعلی حضرت من )ایزابال 
برد( خواهان بازدید از حوزه بختیاری هستم. 
شاه عینک بزرگ خود را باال زده، با نگاهی که 
بسیار غریب می نمود، چشم به من دوخت و 
با همان نگاهی که برای یک شخص جوان تر 
من  آیا  که  رسید گفت  نظرمی  به  نگران کننده 
)ایزابال برد( قصد دارم به تنهایی درممالک وی 
سفر کنم، آیا مقدمات سفر را فراهم ساخته ام، آیا 
من در پکن بوده ام و برنئو وسلبس را دیده ام؛ و 
چند چیزدیگربگفت، سپس بدون آن که حتی از 
روی احترام سری تکان دهد، دفعتا چرخید و 

همراه امین السلطان راهی باغ شد.«
 یک اقامت سه هفته ای در تهران برای ایزابال 
کفایت می کرد، چراکه خواهان بود به اصفهان 
برای مالقات ماژورساویر برود تا مرحله بعدی 
ازسفرپرمخاطره خویش را آغاز نمایند. یک ماهی 
طول کشید تا او به اصفهان رسید، چراکه درسرراه 
خود از قم و کاشان هم دیدن نمود، اما چندان 
نتوانست ازآثارتاریخی و پایتخت باشکوه سابق 

ایران )اصفهان( لذت کافی را ببرد، چراکه ایزابال 
تنها به بخش ارمنی نشین شهر، یعنی جلفا که 
اروپاییان در آن جا زندگی می کردند، محدود 
شد. به غیرازبازدیدی که البته آن هم به صورت 
تحت الحفظ از همسر یکی از مقامات بلندپایه به 
عمل آورد، حتی نتوانست از بازار شهر برای تامین 
مایحتاج خود برای عزیمت به سوی بختیاری ها 
خرید نماید. درنهایت هم به رسم معمول، یعنی 
خرید ازتجارو دست فروشان دوره گرد که به محل 
زندگی وی در انجمن مبلغین کلیسا می آمدند، 
رضایت داد. او بسیار از البسه گلدارو مرغوب 

آن جا تعریف وتمجیدکرده است:
»طرح ها و رنگ ها بسیار زیبا هستند. لحاف ها، 
سفره ها و چادرها ازجمله چیزهای بسیار نفیس 
هستند. به راستی که من وسوسه شدم و درواقع 
برای ارضای خودم، چندتایی از این سفره های زیبا 
را که عمدتاهم، سطح آن با روناس قهوه ای ونیلی 
رنگ که روی زمینه ای سفید کارشده بود، برای 
زنان بختیاری به عنوان تحفه خریداری نمودم.«

»چیزهای وسوسه کننده زیادی این جا وجود 
دارد. من واقعا به چیزهای زیادی برای آراستن 
خودم و نیز پیشکش کردن به بختیاری ها نیازدارم. 
دوره گردها هرروز آمده، بقچه های خودشان را 
روی ایوانی می گسترانند. اروپاییان وزنان طبقات 
باال در ایران از لذت خرید در بازار محروم هستند؛ 
از همین رو، این دوره گردان دست فروش جزو 

ملزومات هستند.«
زمانی که در تهران و اصفهان صرف شد، در 
مقایسه با سختی هایی که ایزابال وماژورساویر 
سبب  به  ماه  سه  مدت  به  و  آوریل   30 از 
جزءبه جزء  بررسی  و  وگذاردرلرستان  گشت 
سرزمین های مرتفع رودخانه کارون علیا تحمل 

نمودند، بسیار لذت بخش بود. آ ن ها از منتهی الیه 
غربی اصفهان، به آهستگی و از روی اضطرار به 
راه افتادند، چراکه ماژور سایرمی خواست کامال 
این ناحیه را مورد بازکاوی قرار دهد. در این جا 
ایزابال برد به عنوان یک پرستار و داروساز، کمک 
شایانی به روستاییان وافرادایلیاتی نمود و به عنوان 
دستیار نقشه بردار، ساعات طوالنی را صرف ثبت 
ارتفاعات و اندازه گیری طول جغرافیایی نمود که 
اگرچه بعضا گالیه می کرد، ولی لذت می برد. 
او ازهرزمانی برای مشاهده آداب ورسوم محلی 

استفاده می کرد.
آگوست   9 در  بروجرد  به  رسیدن  با 
ماژورساویراز ایزابال جداشده، ایزابال به تنهایی 
به سفر خویش ادامه داد. آ ن ها )ماژورساویر و 
همراهانش( ازتیم پشتیبانی خوبی برخوردار بودند، 
ولی ایزابالصرف نظر از افراد بومی که به کارگماشته 
بود، از این که مجددا تنها می شد، شادمان بود. او 
به آرامی راه همدان را در پیش گرفت، زمانی که 
در 26 آگوست به آن جا رسید، دیگرنا نداشت؛ 
به تبی شدید عارض گشت و برای بهبودی اش 
به سه هفته استراحت نیاز پیدا کرد. درعین حال 
از میهمان نوازی و آسایش خاطری که میسیونر 
فراهم  مدت  این  در ظرف  او  برای  آمریکایی 
کرده بود، کمال قدردانی وتشکررا به جا آورد. 
او در پس این واقعه، آماده بود که آخرین مرحله 
از سفر خود را محقق سازد. باوجود فرارسیدن 
زمستان و وسوسه در پیش گرفتن راه نسبتا سهل 
و آسان همدان- بغداد، می خواست سفرش را 
از طریق نواحی پرت و دورافتاده در پیش گیرد 
و ازاین رو پس ازنگاهی به نقشه، دریافت که 
بهترین مسیر برای او شمال غربی و از طریق 
کردستان و مرزهای عثمانی است که به سمت وان 
وطرابوزان می رفت واومی توانست در آن جا از 
طریق کشتی، راهی استانبول شود. او نمی توانست 
از این فرصت چشم پوشی نماید. پس از تجربیاتی 
که محصل سفر وی درمیان لرها و بختیاری ها 
بود، حال نوبت به آن رسیده بود که به سفردرمیان 
قبایل کرد بپردازد. ایزابال روزانه هجده ساعت 
را یکسره درمسیرهایی به دورازآبادی با اسب 
به تاخت می رفت تا از کردان که مقدم وی را 
گرامی می داشتند وازاو پذیرایی می نمودند، بازدید 
به عمل آورد. او مثل همیشه ضمن رعایت سبک 
شخصی اش، به توصیف زنان گئوکاهذ می پردازد:
»بسیاری از زنانی که زیبا هستند، بی حجابند 
و حتی چادرهم نمی پوشند. روسری های آن ها 
سیاهی  پیشانی بند  است،  زیبنده  هم  بسیار  که 
است که سکه های نقره ای رنگی به زنجیرهای 
نقره فام آن آویزان است. روسری قرمزرنگی به 
پشت سرشان محکم گره خورده و گیسوانشان 
با سنجاق های نقره ای رنگ بافته شده است.« پس 
از اقامت یک هفته ای در شهر حاصلخیز ارومیه، 
او باید مجددا برای رسیدن به شهر نسبتا آرام و 
کم خطر وان دست به سفردرمنطقه ای سخت و 
دشوارمی زد تا از آن جا آخرین مرحله ازسفرخود 
را پس از سیر و سیاحتی چشمگیر، به سوی وطن 

اش، در پیش گیرد.
منبع: ایزابال برد بیشاپ و سفرهایش به ایران در سال 
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درمنابع مکتوب طب سنتی ایرانی اسالمی ترس درذیل 
بیماری های مغز، سر و قلب و به موازات اختالالت 
روحی و روانی نظیرمالیخولیا، صرع و... دسته بندی شده 
است. صاحب بستان االطبا درقرن ششم هجری دراین 
مورد چنین می نویسد: » اگربگویند ترس چیست؟ بگو 
توقع امری مکروه. و اگر بگویند مالیخولیا چیست؟ 
بگو چیرگی و وسوسه ها بر نفس و وحشت بدون 

سبب و گمانی فاسد بدون علت.« 
ابن سینا این ترس بدون سبب را ناشی از خشکی 
مزاجی قلب می داند. درطب سنتی، ترس را حالت 
ناگهانی نفس به داخل برای فرار از امرنامطلوب می 
دانند. حکیم رازی در رویکردی خردمندانه  به ترس 
از مرگ ومتعاقب آن درمان بیماری های روحی نظیر 
با تشریح حاالت شخِص  افسردگی )غم و غصه(، 
از  مرگ معتقد است:» شخِص هراسناک  هرسناک 
درهربار انگاشت خویش از مرگ همی میرد، پس هم 
از انگاشت خود طی مدت طوالنی، مردن های بسیاری 
براو گرد می آید.«  او برای درمان چنین افکارهراس 
انگیزی جایگزینی افکارخوشایند به جای اندیشه های 

هراس انگیز را توصیه و بر آن است:» 
روی گرداندن از آن و فراموش نمود آن خود مفت 
و سود است... نیکوتر و خوی پذیرتر برای نفس، چاره 
جویی وشگردسازی دربیرون کردن اندوه از آن است... 
خردمند هرگزغم نخورد، زیرا هرگاه سبب آن را راند 
و اگر راندن آن به چیزی ممکن نشد درعوض بنای 
دلخوشی و روی برگشتن از آن نهند در زدایش و 

بیرون کردن آن از خویشتن کار نماید.«
براین پایه می توان نوعی همسانی میان برخی تعاریف 
و دیدگاه های روان شناسانی نظیر دیدگاه روانکاوی 
فروید در بحث ارضای کامروایی و تجسم عنصری 
که مطلوب فرد باشد را با نظرگاه های موجود در طب 
سنتی درباره هیجانات و ازجمله ترس را تبیین نمود. 
درسنت پزشکی و فرهنگ عامه اقوام گوناگون ایرانی 
برای رفع ترس از روش های مختلف درمانی استفاده 
می نمایند، هرچند این روش های درمانی با توجه به 
پیشینه حیات مادی معنوی و باورمندی ها این اقوام 

درگستره ایران زمین متفاوت است، لکن میان عناصر 
و ابزارآالت به کاررفته در آن همسانی ها و پیوندهای 
مشترکی وجود دارد. درطب سنتی ایرانی برای درمان 
و معالجه ترس و اختالالت روحی مشابه و بیماری 
هایی که منشا آن را ضعف عمل قلب می دانستند؛ 
ضمادها و غذاهای گرم، نگاه کردن به فیروزه و یاقوت، 
نوشیدن آب طال، جوشانده گل گاوزبان یا معجونی از 
دارچین، سنبل، پوست ترنج وبادیان )رازیانه(، دارچین 
و نوشیدن شربت بیدمشگ، گالب، خوردن عسل و 
استشمام بوی خوش آن ونیز استفاده از  ادعیه مذهبی 
شناخته شده است، لیکن براساس رسمی کهن ازدیرباز 
درمناطق جنوبی و سایر مناطق کشور، گونه ای مراسم 
سنتی درطب عوام جهت درمان و معالجه افراد ترس 
خورده وجود داشته که به ترس برون) برون درگویش 
بهبهانی ریختی دیگراز بریدن و قطع نمودن؛ دراین جا 

به مفهوم دفع ترس( موسوم است.
درخوزستان به ویژه بهبهان برای انجام مراسم ترس 
برون وجود اسباب وملزوماتی نظیر تاوه میراثی، آب، 
نمک، یک جفت النگوی درهم حلقه شده، آتش، آب 
دهان رهگذران و تماشاگران مراسم ضروری است. 

پس از فراهم نمودن وسایل واسباب مذکور،مادریا زن 
گیس سفید که درطب بومی سررشته ای دارد. برای 
شفای طفل خود )معموال دختر( بر سرگذارآتشی را 
می افزود، سپس کاسه ای را پر ازآب نموده و نمک 
را به آن اضافه می نماید و سکه هایی چند را درآن می 
اندازد. درمواردی که فرد ترس خورده دختر باشد، دو 
النگوی درهم حلقه شده را موسوم به دی ودوت )مادر 
و دختر درگویش لری(  نیز درکاسه محتوی آب نمک 
قرارمی دهد. رهگذران درانجام مراسم ترس برون صرفا 
تماشاچی نبوده، بلکه کنش گران این مراسم هستند. 
آنان با ریختن آب دهان خود درکاسه محتوی آب 
نمک نفرت خویش را ازعامل ترس ابراز می دارند. 
هم چنین  نوعی همدلی و همدردی با خانواده بیمار 
را فراهم می سازند و موجب تصعید روحی آنان می 
عهده  به  برون  ترس  انجام  که  زنی  یا  مادر  گردند. 
آب  ریختن  با  ترس،  علت  تشخیص  برای  اوست، 
نمک موجود در کاسه بر روی تاوه میراثِی داغ، نقش 
هایی را پدید می آورد که این اشکال و تصاویر به 
واسطه تبخیر آب و جداشدن نمک از آن بر پشت تاوه 
)ساج( نقش می بندد. دراین هنگام برخی از رهگذران 

به همراه مادر یا زن مذکور، تصورذهنی یا گمان خویش 
را درخصوص نقش پدیدآمده بر تاوه ابراز می دارند. 
بدین گونه ضمیر پنهان خود را آشکارمی سازند تا به 

یک نقش خیالی واحد برسند.
شرکت کنندگان در مراسم برآنند که با تطبیق این 
نقش با فرد یا شی ای که برای افراد آن محل قابل قبول 
و شناخته شده باشد، منشا و عامل ترس فرد ترس خورده 
را شناسایی نمایند. در بوشهر جهت ترس برون، دختری 
به همراه مادرش در وسط کوچه یا گذر تنوری را گرم 
کرده و روی آن آب نمک می ریزند و نوزاد )=بیمار( 

را از روی تنور سه بار با یکدیگر ردوبدل می کنند.
طفل  کردن  ردوبدل  هنگام  به  خوزستان  در 
ترس خورده این ورد خوانده می شود: » جنی، انسی، 
پرندی، آدمی، آدمیزادی، سگی، گربه ای، ببر که بریدم.« 
در برخی مناطق دیگر فرد ترس خورده می بایست فورا 
انگشت خود را به نمک زده و بر روی زبانش قرار دهد 
و یا با انگشت بر روی عسل چنین بنویسد:»پیر رفت، 
شیر آمد، شیر دلیر آمد، یا َکنَنده در خیبر ادرکنی! و آن 
عسل را شربت کرده بنوشد.« درروش درمانی مردم 
خراسان، شاخه ای بلند از درخت میم )تاک، مو( را 
که دارای هفت بند باشد را قطع نموده و قد مریض 
را با آن اندازه گیری می نمایند. آن گاه دو سرشاخه را 

از دو طرف بریده و دورمی اندازند.
و  نموده  هفت بند جدا  محل  از  را  شاخه  سپس 
پهلوی یکدیگر قرارمی دهند و آن ها را دسته کرده 
به مانند مرده ای کفن پیچ کرده و دور آن  آنان را  و 
را با نخ می پیچند و بعد آن را با یک تکه زمه در سه 
شب نحس، یعنی شب شنبه، یکشنبه و چهارشنبه که 
فرد  سر  درمی آیندباالی  آدمیزاد  به شکل  ازمابهتران 
هول زده قرار داده و صبح چهارشنبه دسته چوب و 
زمه را به قبرستان برده و دودسته چوب را در خاک 
گورستان دفن می نمایند و زمه را به خانه بازمی گردانند 
و آن را به هفت قطعه تقسیم می نمایند و روزی یک 

قسمت آن را به مریض می دهند.
منبع: روش های درمان ترس خوردگی در طب بومی اقوام ایرانی 
)با تاکید بر ترس برون در خوزستان(/محمدعلی جودکی،
فاطمه ترابی / فصلنامه تاریخ پزشكي سال چهارم، شماره 

دهم، بهار 1

قفسه نگاهی به پیشینه درمان ترس درطب بومی

برنامه ریزی عملی درمان 
عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی رشدی
نویسنده: کلی اچ. اسالگرت، آرتور ای. جانگسما

مترجم: کامران گنجی
ناشر: انتشارات جیحون

قیمت:120000 ریال
روان شناسی نخستین نظام بهداشت روانی است 
که اصول و معیارهای اخالقی تدوین وبه همگان 
ارائه کرده است. اینک پس از گذشت چندین دهه 

تدوین مجموعه برنامه ریزی عملی درمانی، به سرعت در حال افزایش است. این 
کتاب برنامه ریزی عملی درمان عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی رشدی، با مقدمه  
استاد فقید دکترفرهاد ماهر نمونه ای از این مجموعه بزرگ و تخصصی است. 
هدف این کتاب پوشش جامع تمامی نیازهای مراجعان با ناتوانی های رشد به 

شیوه ای مختصر است. 
مطالعه این کتاب برای تمامی کسانی که به نوعی با افراد با ناتوانی های رشدی 
سروکار دارند از جمله والدین، معلمان استثنایی، مشاوران، روان شناسان، روان 
پزشکان، درمانگران زبان و گفتار، رفتاردرمانگران و تمامی دست اندرکاران جامعه 

بهداشت روانی سودمند است.

100 مـورد بـالینـی 
سکتـه های مغـزی

نویسنده: نوبویوکی ساکائی، نوبواو کاهارا
مترجم: جمشید جمشیدی
ناشر: انتشارات تیمورزاده

قیمت:290000 ریال
انسجام نظام درمانی و پیشرفت فناوری در زمینه 
بررسی های بالینی و نحوه درمان بیماران عروق 
مغزی، می تواند موجب شود تا بسیاری از بیماران 

دچارسکته مغزی ازمرگ نجات یابند. روش بررسی بیماری و انتخاب نوع درمان 
و خدمات جانبی دیگر که در این کتاب با دقت و ظرافتی الزم شرح داده شده اند، 
گنجینه شایسته ای برای ارتقاء دانش عموم دانشجویان پزشکی و کادر پیراپزشکی به 
شمار می رود. ضمایم ارزشمند اضافه شده توسط مترجم، تاثیر این حضور درخشان 
را یادآورمی شود. همچنان که این کتاب زیر نظر دکتر هروهیکو کیکوچی و دکتر 
تورو کیتا در کشور ژاپن به رشته تحریر درآمده، در ایران نیز زیر نظر دکتر بابک 
زمانی رئیس انجمن سکته مغزی ایران ترجمه شده است. این کتاب نیز مانند سایر 
آثار منتشرشده توسط نشر تیمورزاده از هنر و تکنیک های علمی گرافیکی برای 
استفاده موثر دانشجویان و متخصصان پزشکی بهره جسته و با توضیحات کوتاه 
و کافی در حاشیه نمودارها و به ویژه تصاویر رنگی، رضایت خوانندگان را از 

یادگیری بر اساس تشریح موردی، فراهم می سازد. 

تـرس بـرون دردیـار خـوزستـان
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بنده، فرزند حبيب الهي، متولد اسفند 1329 در سی سخت هستم که 
امروزه به نام شهرستان دنا شناخته می شود. سی سخت از زيباترين 
شهرهاي ايران و آبادترين مناطق استان کهکيلويه و بويراحمد 
است. پدربزرگم مأل قباد نام داشت، معروف به قبادخان نيک اقبال 
)سی سختی( که رهبري مقتدر و محترم و محبوب مردم در سی 
سخت بود. قبادخان حدود 150 سال قبل در زمان قاجاريه، منطقة 
سی سخت را که جنگلي بکر و شکارگاهي باصفا در دامن کوه دنا 
بود، براي سکونت انتخاب کرد و به ساخت وساز و کشت و زرع 
در آن پرداخت. او گلستاني ايجاد کرد و براي تأمين آب از دره های 
عميق و چشمه های زالل دنا، جدول هايی متعدد کشيد و با ايجاد 
دوازده دِه، شکارگاه را به باغستاني باصفا و آباد تبديل کرد. او از 
پيشه وران و هنرمندان و کاردانان اطراف براي ساخت قلعه، خانه، 
جدول، مسجد، حمام، نجاري، آهنگري، پينه دوزی و... دعوت کرد 
و آن ها را به ماندن در محل تشويق کرد تا مردم سی سخت خودکفا 
باشند. درنتيجه مردم از طريق کشاورزي و دامداري زندگي نسبتًا 
مرفه و خودکفايي داشته و آرام و صلح طلب بودند مگر در دفاع 
از خود. در اواخر دوره قاجار و شروع سلطنت پهلوي، به دنبال 
سرکشی های عشاير جنوب، رضاشاه براي کنترل منطقه، خوانين 
ازجمله پدربزرگم را در تهران تحت نظر گرفت و پس از چند سال از 
خواسته هايشان براي آرامش منطقه جويا شد. همه قوانين، تقاضاي 
تفنگ و فشنگ و اسب کردند، ولي مالقباد فقط تقاضاي يک معلم 
کرد. باتوجهبه گزارش های بازرسان و مأموران اعزامي دولت به 
منطقه مبنيبر آباداني و صلح جويی و آرامش مردم سی سخت، 
رضاشاه معلمي در اختيار وي گذاشت و او را آزاد کرد تا به منطقه 
برگردد و مسئوليت انتظامات منطقه وسيعي از جنوب را نيز به وي 
سپرد. بدين ترتيب معلم اعزام شده از تهران، مکتب های سنتي سی 
سخت را به مدرسه ای با سبک جديد تبديل کرد و آموزش وپرورش 
سی سخت گسترش يافت تا سال 1336 که من در سن هفت سالگی 
وارد دبستان حافظ سی سخت شدم و با تعليم آموزگاران مکتب 
و جناب آقاي بهمن بيگي، مديرکل تعليمات عشاير ايران، دوره 

ابتدايي را گذراندم.
دوازده سال اول زندگي که در سی سخت گذشت، باوجود 
تمام کمبودهاي منطقه، بهترين دوران زندگی ام بود. طبيعت 
کوهستاني و سردسيري سی سخت در دامن قلل پربرف دنا بسيار 
زيبا و باصفاست وچشمهساران و باغستان های دلربايي دارد. در 
کنار مهر و محبت خانواده و مردم شريف و بامحبت سی سخت، 
کمبودي احساس نمی شد و بهشتي حقيقي بود. خانواده مرا 
پرتالش و مسئوليت پذير پرورش داد تا در زندگي با رقابتي سالم به 
تحصيل علم بپردازم و در انواع کارهاي عملي فعال باشم. در دوران 
دبستان تعداد همکالسی هايم بين پانزده تا سي نفر بود و هرچه به 
کالس باالتر می رفتم، تعدادشان کمتر می شد. باوجود فقدان جاده 
ارتباطي مناسب با شهر، بی برقی، بي فتي و بدون آب لوله کشی، 
زندگي صفاي خاصي داشت. من در کنار مردم در فعاليت های 
کشاورزي، دامداري، شکار و امور اجتماعي تشريک مساعی 
داشتم و با تشويق های پدر و مادر و نزديکان و مردم سی سخت 
و کارکنان تعليمات عشاير فارس به خصوص جناب آقاي بهمن 
بيگي، به تالش در تحصيل بيشتر از موضوعات ديگر رغبت نشان 
دادم. پس از طي دوره ابتدايي به دليل وجود نداشتن دبيرستان در 
سی سخت راهي شيراز شدم و در دبيرستان نمازي شيراز ادامه 
تحصيل داده و ديپلم رياضي گرفتم. اول مهر هرسال، از خانواده 
جداشده و به شيراز می رفتم و به دليل نامناسب بودن راه ها و کمبود 
وسايل حمل ونقل، به ناچار مدت شش ماه دور از خانواده بودم. 
درنتيجه فراق و جدايي و تنهايي هرساله که مهر شروع می شد. پاييز 
براي من غم انگيزترين فصل سال بود. به خصوص که به تنهايی 
مسئوليت های زندگي ازجمله تهيه مايحتاج و ملزومات تحصيلي 
و غذا و مرتب کردن منزل و لباس و حضور به موقع سر کالس 
بهعهدة خودم بود و در چنين وضعيتي بايد با همکالسی های مرفه 
شيرازي نيز رقابت می کردم و با لطف خداوند، از هرگونه لغزش و 
تنبلي و عقب افتادگی مصون مانده و از دانشآموزن ممتاز کالس در 
دبيرستان بودم. سال 1348، دوره دبيرستان را با موفقيت و رتبه ای 
عالي به پايان رسانده و بالفاصله و بدون وقفه در کنکور دانشگاه 
پهلوي شيراز قبول شدم و خانواده و ايل و طايفه و حتي بقيه هم 

استانی هايم را خوشحال کردم.
نه تنها در منطقه سی سخت، بلکه در کل استان پزشک نبود و 
مردم با روش های سنتي خوددرماني کرده و مشکالت جزئي و 
بيماری های خود را درمان می کردند. درواقع بسياري از بيماری ها 
با گذر زمان و تحمل درد و صبوري بهبود می يافت و نياز به پزشک 
نبود. آن دوران مردم بردبارتر و صبورتر بوده و به خيلي از دردها 
توجه نمی کردند. ولي امروز آستانه درد و تحمل مردم کمتر از قبل 
است. من نيز نياز به پزشک و ارزش پزشکي را احساس نمی کردم. 
در سال 1342 با شروع سپاه بهداشت، اولين پزشک تحصيل کرده 
و دانشگاهي بهنام آقاي دکتر ديبا زر، از اهالي تبريز که شخصيت و 
عملکردي فرشته گون داشت و خداوند بر عزتش بيفزايد، به سی 
سخت آمد. از آن زمان بود که نقش پزشک در التيام درد و درمان 
دردمندان پررنگ تر شد و تا به امروز، يکي از تقاضاهاي اصلي مردم 

سی سخت، داشتن بيمارستاني مجهز است.
تالش من در دبيرستان براي ورود به دانشگاه و ترجيحاً تحصيل 
دريکی از رشته های مهندسي ساختمان و ... بود؛ اما پدرم اصرار 
داشت من پزشک شوم و آن قدر مرا نصيحت و تشويق کرد 
و از نقش تأثيرگذار پزشکي گفت تا تسليم و از تابستان 1348 

دانشجوي پزشکي دانشگاه پهلوي شيراز شدم.

دوران دانشجويي
ناممکن، ممکن شده بود. دانشجويي شروع دوره جديدي در 
زندگي من بود. شور جواني در کنار امکانات رفاهي و تحصيل در 

دانشگاه، وجود استادان معتبر بين المللی و دلسوز، کتابخانه های 
متعدد و پرمحتوا، بيمارستان های مختلف و بيماران صبور در کسب 
علم و تجربه به من کمک کرد و در افزايش عالقه من به علم و خدمت 
پزشکي تأثيري فراوان داشت. در ابتدا مشکل تطابق نداشتن رشته 
تحصيلي علوم نظري رياضي دوران دبيرستان با رشته علوم تجربی 
و پزشکي خودنمايي می کرد. بهطوريکه براي درک مطالب دو 
صفحه اول کتاب بيولوژي که به زبان انگليسي بود، زير بيش از پنجاه 
کلمه به عنوان واژگان نامفهوم خط قرمز کشيدم. مشکل دوم زبان 
انگليسي بود که در آن ضعف داشتم، زيرا در دانشگاه پهلوي همه 
دروس و تدريس و پاسخ و پرسش ها و متون به زبان انگليسي بود.

بسياري از هم دوره ای های من در رشته پزشکي از بهترين 
مدارس تهران ازجمله البرز، خرد، علوي، هدف ديپلم گرفته بودند 
و دوره های تکميلي زبان انگليسي را در دوران دبيرستان گذرانده 
بودند. درحالی که آموزش زبان انگليسي من، به کالس های 
معمولي دبيرستان منحصر می شد. خوشبختانه با کالس های فشرد 
انگليسي در بدو ورود به دانشگاه و تالش شبانه روزی و تحمل 
تلخي و فشارها، عقبافتادگيهارا جبران کردم و از بقيه نه تنها عقب 
نماندم، بلکه در پايان دوره هشت سالة طب ازجمله فارغ التحصيالن 
ممتاز و معتبري بودم که دانشکده پزشکي اجازه داد قبل از خدمت 
سربازي، دوره تخصصي دستياري را شروع کنم. بهبود گفت وگو به 
زبان انگليسي وسيله ای شد تا در سفرهايم به خارج از کشور و هنگام 
ارائه سخنرانی ها در دانشگاه ها و مجامع بين المللی ارتباط خوبي با 

همکاران و مردم کشورهاي انگليسی زبان برقرار کنم.
باتوجه به پرورش عمل گرايانه که حاصل تجربه در کارهاي 
عملي در منزل و مزرعه بود و تأثير بازی های کودکان روستايي 
در کسب مهارت های دستي، در کارهاي عملي در دانشکده و 
بيمارستان ها موفقيت چشمگيري داشتم. تنها دانشجوي پزشکي 
استان کهکيلويه و بويراحمد در دانشگاه پهلوي بودم که باتوجه به 
شناخت مردم منطقه از من و خانواده ام، پايگاه و تکيه گاهی براي 
مردم استان و مناطق اطراف آن استان در شيراز شدم. در منزلم به روي 
همه باز بود و به واسطه ای ميان مردم اين مناطق با بيمارستان های 
شيراز و استادان بنام و معتبر دانشگاه شدم. پيگيري دلسوزانه من در 
معرفي بيماران دردکشيده به استادان، موجب رضايِت خاطر مردم و 
توجه بيشتر استادان به من شد. گرچه وقت زيادي از من می گرفت 
و فرصت مطالعه ام کم می شد، ولي چاره ای نبود و مقدر چنين شده 
بود که من دانشجوي پزشکي مددکار اجتماعي اين مردم غريب 
و دردمند و سرگردان در شيراز باشم. به لطف خداوند و اجر اين 
کمک ها ازنظر درسي عقب نماندم و لذت خدمت و اجر معنوي 
آن خدمات، هنوز در ادامه اين شيوه زندگي مشوق من است. در 
پايان دوره هشت سالة دانشکده پزشکي دانشگاه شيراز، از معدود 
فارغ التحصيالنی بودم که اجازه ادامه تحصيل در رشته تخصصي 
دلخواه را به صورت مستقيم به دست آوردم و گروه های جراحي، 
گوش و حلق و بيني، چشم، زنان و زايمان و بيهوشي به پذيرشم 
براي دستياري تمايل داشتند. دراين بين، عالقه من به جراحي 
عمومي بيشتر از ديگر رشته ها بود و خوشبختانه استادان محترم 
بخش جراحي شيراز نيز به اتفاق، ضمن تأييدم با گذراندن دوره 
دستياري در رشته جراحي عمومي موافقت کردند و از اول مهر 

1356، دستياري در بخش جراحي دانشگاه شيراز را شروع کردم.
عالقه وافر من به منطقه زادگاهم به حدی بود که از هر فرصت 
و تعطيالت و مرخصي استفاده کرده و به ياسوج و سی سخت 
برمی گشتم تا در کنار خانواده و مردم منطقه باشم. در 1356، در 
پايان دوره هشت سالة طب عمومي با استفاده از مرخصی های 
ذخيره شده، به همراه تيمي از دانشکده پزشکي براي بهره برداری از 
بيمارستان نوبنياد شير و خورشيد سرخ به ياسوج رفتم و به مدت 
سه ماه در افتتاح بيمارستان و ارائه خدمت به مردم در آن بيمارستان 
فعاالنه کارکردم و اين فرصتي مناسب بود تا من و همسر و فرزندم 
در کنار فاميل و مردم باشيم و به طور مستقيم افتخار خدمت در 
محل استقرار آن ها را داشته باشيم. پس از سه ماه يعني از اول مهر 
1356، براي شروع دوره دستياري جراحي عمومي به شيراز 

بازگشتيم.

دستياري جراحي عمومي:
هنوز چند ماهي از شروع دوره دستياری ام در بخش جراحي 
بيمارستان سعدي شيراز نگذشته بود که متوجه شدم از زندگي 
خانوادگي فاصله گرفته ام و فرصت بودن در کنار همسر و 
فرزندم را ندارم و مراجعان مردمي هم به من دسترسي کمتري 
دارند. زيرا هر 48 ساعت، فقط ساعاتي محدود، آن هم در شب 
می توانستم به منزل رفته و در کنار همسر و فرزندم باشم. يعني 
در عمل نقش پدر را در تربيت فرزندم ازدست داده بودم. به 
همين جهت باوجود عالقه فراواني که به کار جراحي عمومي 
داشتم، تقاضاي انصراف از اين رشته را دادم. مدير محترم گروه 
جراحي، جناب آقاي دکتر واعظ زاده که عمرش دراز و باافتخار 
باشد، با تقاضاي من مخالفت کرد و به مدت يک سال تالش 
کرد مرا در بخش های کم مشغله تر به کار گمارد. حتي براي 
تشويق من پيشنهاد تغيير رشته به يکي از رشته های ارتوپدي، 
جراحي مغز و اعصاب، اورولوژي و... و اعزام به خارج از 
کشور يا بورسيه به امريکا يا انگلستان را داد که من قبول نکردم 
و باالخره پس از ده ماه تصميم گرفتم به بخش گوش و حلق 
و بيني منتقل شوم. در اين ميان، زمزمه انقالب ايران گسترده تر 
شد و استادي که به دليل حضورش، من رشته گوش و حلق و 
بيني را انتخاب کرده بودم، به صورتی خصوصي به من گفت 
که در تدارک بازگشت به امريکاست و درنتيجه من نيز از رشته 
گوش و حلق و بيني صرف نظر کرده و به فکر ادامه تحصيل و 
گرفتن تخصص در رشته چشم افتادم و براي آخرين انتخاب 

رشته های جراحي، چشم پزشکی را انتخاب کردم.

نورآباد ممسني
شهر نورآباد ممسني از شهرهاي لر نشين و محروم استان فارس 
است که مانند ياسوج، پس از غائله فارس در سال 1341 پايه گذاری 
و به تدريج بدان توجه بيشتري شد؛ اما تا سال 1357 فاقد بيمارستان 
بود. در تابستان 1357 جناب آقاي دکتر محلولی که استاد نورولوژي 
دانشگاه شيراز بود، تصميم گرفت يک دانشکده پزشکي شبيه به 
دانشکده های جهرم و فسا در آن شهر برپا کند؛ لذا تيمي از دانشگاه 
شيراز براي افتتاح و بهره برداری از بيمارستان تازه ساخت شير و 
خورشيد سرخ به نورآباد ممسني اعزام شدند و من نيز به همراه 
دستياران رده باالتر در اين حرکت مردمي و محروم زدايی شرکت 
کردم. دو ماهي که در آن بيمارستان خدمت کردم، شب و روز 
نداشتم و نه تنها در جراحي عمومي، بلکه در هر قسمت ديگري که 
کمبود نيرو احساس می شد، با تمام توان ضعف را پوشش می دادم و 
به هجای همکاران جراحي، گوش و حلق و بيني، کودکان و داخلي، 
در کلينيک و در اورژانس به مردم ياري رساندم. محروميت و کمبود 
امکانات درماني و پزشکي و فقر مردم چنان ملموس بود که چاره 
ديگري جز رفع فوري نقصان وجود نداشت. همين موضوع باعث 
شد ميان من و مردم آن منطقه ارتباط عميق و صميمانه ای برقرار 
شود و من را از نزديکان و ياوران خود بدانند. بنياد دارم در آن زمان 
چند جراحي فتق را بدون کمک بيهوشي و به صورت بی حسی 
موضعي و به تنهايی انجام دادم. شايد الزم به ذکر نباشد که همه اين 
خدمات بدون هيچ چشمداشت مالي و يا دريافت دستمزدي از 
بيماران صورت می گرفت. در پايان دوره مرخصي، دو ماه در نورآباد 
ممسني فارس آقاي دکتر محلولی تالش زيادي کرد تا به هر قيمتي 
در گروه بمانم و از بازگشتم به شيراز جلوگيري کند؛ اما من براي 
ادامه دوره دستياري بايد به شيراز برمی گشتم. متأسفانه دانشکده 
پزشکي نورآباد ممسني نتوانست به کار خود ادامه دهد و منحل شد.

دستياري چشم پزشکی
رشته چشم پزشکی آخرين انتخاب من در ميان گروه های 
جراحي بود و آقاي دکتر خدادوست، مدير گروه چشم پزشکی 
شيراز بسيار سختگير بودند و شرط قبولي براي رشته چشم پزشکی 
را تسلط به زبان انگليسي، داشتن ECFMG و ممتاز بودن در ميان 
پنجاه متقاضي آن سال گذاشته بودند. خوشبختانه من توانستم قبول 
شوم. البته بابت آن يک سال دوره جراحي که من گذرانده بودم، هيچ 

امتيازي به من ندادند.
از اول مهر 1357، دستياري من در رشته چشم پزشکی شروع 
شد و هرچه زمان می گذشت، عالقه من به اين رشته بيشتر شد؛ 
و در سال 1360 با گذراندن بورد تخصصي فارغ التحصيل شدم. 
دستياري چشم پزشکی نظم خاص خود را داشت و در همان 
ماه اول، برنامه دوره رزيدنتي مشخص شد و اينکه هر دستياري 
چه زماني و با چه استادي کار خواهد کرد. کالس های تئوري و 
اتاق عمل و درمانگاه، منظم و بدون هيچ تغييري برقرار بود. در 
چشم پزشکی به مطالعه بيشتري نسبت به رشته های ديگر نياز 
داشتيم و به نظر می رسيد که هرروز و هر ساعت در حال امتحان دادن 

هستيم. عمل های جراحي در چشم پزشکی بسيار ظريف است و 
کوچک ترين خطا در آن تأثير زيادي بر بينايي بيمار می گذارد 

در آخرين روزهاي بهار 1360 که دوره دستياری ام پايان يافت، 
با استفاده از مرخصی هايی که در اين دوره ذخيره شده بود و باآنکه 
از من خواستند در بخش چشم شيراز و بيمارستان خليلي ادامه کار 
بدهم، تصميم گرفتم به عهد خود وفا کنم و به ياسوج برگردم تا 
با خدمت به مردم محروم استان کهکيلويه و بويراحمد، خدمات 

پزشکي را در آن استان سروسامان دهم. 
با گرفتن يک ميليون تومان اعتبار از استاندار آن زمان، آقاي 
لواساني، در تير 1360 به تهران آمديم و براي سه اتاق معاينه و اتاق 
عمل، تجهيزات کامل آن زمان را تهيه و مرکز را در بيمارستان شهيد 
بهشتي ياسوج پايه گذاری کرديم. بيماران با پرداخت پنج تومان 
يعني پنجاه ريال به صندوق بيمارستان، معاينه کامل چشم شده 
و در صورت نياز، عمل جراحي چشم شده و چند روز بعد نيز 
مرخص می شدند. بدون هيچ گونه ارتباط مالي بين من و بيماران و 
فقط با حقوق قراردادي ماهيانه 12 هزار تومان، به مدت سه سال 
تنها چشم پزشک تمام وقت استان بودم و بدون داير کردن مطب، 
به خدمات چشم پزشکی 24 ساعته در ياسوج ادامه دادم. گرچه در 
پايان کار پس اندازی نداشت، ولي از جهت رواني و معنوي سرشار 
از لطف و شادماني و رضايت خاطر بودم. از ابتدا براي حل مشکل 
عينک بيماران، دو نفر را به شيراز اعزام کردم تا مشکل ساخت عينک 
نيز درهمان ياسوج حل شد و ديگر به اعزام بيماران براي دريافت 
خدمات چشم پزشکی به شهرهاي اطراف نياز نبود. خيلي زود مرکز 
چشم پزشکی ياسوج معروف شد و بيماراني از شهرهاي اطراف، 
ازجمله استان فارس، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خوزستان 
و بوشهر براي درمان به ياسوج می آمدند. دراين بين، ارتباطم را با 
گروه چشم پزشکی شيراز حفظ کرده و گاه بيماران را براي مشاوره 
به شيراز می فرستادم و خودم نيز به منظور شرکت در مباحث علمي 

به شيراز می رفتم.

بيمارستان لبافي نژاد، تهران، 
مرکز چشم پزشکی بيمارستان شهيد لبافي نژاد از گروه های 
چشم پزشکی مهم دانشگاه شهيد بهشتي است که از 1360 با 
مديريت آقاي دکتر سجادي شروع به کارکرده بود. اين مرکز با کمبود 
اعضای هيئت علمی مواجه بود و براي من که عالقه ای به مطب 
داری نداشتم، مکان خوبي به شمار می آمد. اگرچه برخوردهاي 
تند دکتر سجادي افراد زيادي را از آن مرکز فراري داده بود، ولي 
من از تلخي لحن دکتر سجادي چشم پوشی کرده و از ابتداي سال 
63 به صورت قراردادي در جايگاه سرپرست سگمان خلفي، کار 
با رزيدنت ها را شروع کردم و بعد از سه ماه تالش، تمام بيماراني را 
که در ليست انتظار عمل شبکيه بودند، فراخوانده و تعيين تکليف 
کرد يا جراحي کردم. همچنين ليست انتظار بيماران را روزانه کردم. 
دو روز در هفته در درمانگاه و دو روز در اتاق عمل از دو بعدازظهر تا 
شب به همراه دستيار چشم پزشکی و فلوي سگمان خلفي، بيماران 

سگمان خلفي را بررسي و درمان می کرديم.

قم
اوايل خدمت سربازی ام در سال 1362، وقتي به تهران 
نقل مکان کرديم، هنوز اميدوار بودم که رئيس دانشگاه شيراز 
بتواند براي بازگرداندم به دانشگاه شيراز کاری کند که موفق 
نشد. و چون پولي در بساط نداشتيم و پولي هم از کار در ياسوج 
پس انداز نشده بود. امکان خريد که هيچ، حتي امکان اجاره 
منزل مسکوني در تهران که سرپناهي براي خانواده ام باشد را 
نداشتم. دايي همسرم، يک طبقه از منزلش را در فلکه چهارم 
تهران پارس در اختيار من و خانواده گذاشت. لوازم زيادي 
نداشتيم، کف اتاق ها را بافرش پوشانديم وزندگی زاهدانه ای را 
به اتفاق همسرم که در تمام مراحل زندگي يار و ياورم بود، شروع 
کرديم. هرکس به منزل ما می آمد، باور نمی کرد که زندگي چنين 
درويشانه اي داشته باشيم. حقوق سربازي من تنها ماهي دو هزار 
و پانصد تومان بود و کاغذبازی های مرسوم نمی گذاشتند از کار 
در بيمارستان لبافي نژاد چيزي دستم را بگيرد. پس بايد براي 

گذراندن زندگي فکري می کردم.
ازآنجايی که يکي از شروط من براي ماندن در تهران و 
موافقت رئيس بيمارستان 504 ارتش اين بود که عصرها و دو 
روز آخر هفته آزادباشم، آخر هفته را در بيمارستان گلپايگاني 
در قم مشغول به کار شدم. هم زمان در درمانگاه خيرية عترت 
و قرآن و بيمارستان نيکوکاري که به بهداري متعلق بود، با 
پيشنهاد کار روبه رو شدم. کار خودم را در قم توسعه دادم. هر 
چهارشنبه ساعت 6 صبح از تهران حرکت می کردم و از ساعت 
8 صبح تا 12 عمل های جراحي چشم، مربوط به بيمارستان 
آيت اهلل گلپايگاني را انجام می دادم و تا 4 بعدازظهر در کلينيک، 
بيماران آن بيمارستان را ويزيت می کردم. از ساعت 4 تا 6 در 
درمانگاه خيريه عترت و قرآن به درمان مراجعان می پرداختم 
و از ساعت 7 تا 10 شب عمل های جراحي چشم بيمارستان 
نيکوکاري بر عهده ام بود و شب را هم در آپارتمان کوچکي 
که بيمارستان آيت اهلل گلپايگاني در اختيارم قرار داده بودند، 

می گذراندم 

 بازگشت به شيراز
گروه چشم پزشکی دانشگاه شهيد بهشتي عالقه مند بودند 
که در همان مرکز به کار ادامه دهم و همکارانم در بيمارستان 504 
نيز اصرار داشتند که در تهران بمانم و زمان فراغت، در عمل های 
جراحي پيچيده و خصوصي به آن ها کمک کنم و آينده خوبي را 
براي من پيش بينی می کردند. ولي من به اين مزايا راضي نبودم و 
دلم هواي شيراز و ايجاد تحول در چشم پزشکی شيراز را داشت. 
تعصب خاصي که به بخش چشم پزشکی دانشگاه شيراز داشتم، 
من را به ترميم و بهبود چشم پزشکی آن منطقه، فرامی خواند. به دليل 
کمبود حاصل از مهاجرت استادان چشم پزشکی به خارج از کشور 
و ارتباط نزديک من با باقيمانده اعضاي هيئت علمی و اصرار رئيس 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز، آقاي دکتر ملک زاده که از شايستگان 
و فرهيختگان هستند و نزديکي شيراز به خانواده و ايل و عشيره و 

با امين اهلل نيک اقبالی پس از 35 سال طبابت

اگر اهل ايثار و ازخودگذشتگي هستيد ، وارد دنياي پزشکي شويد

 بهنام موذن
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نگــاه

پزشک موظف به خدمت است
 عذری پذيرفته نيست

 کساني که در طبيعت پرورش يافته اند، به خوبی می توانند با سختی ها کنار بيايند. زندگي در طبيعت 
اين امکان را فراهم می کند که دست و مغز باهم هماهنگ تر عمل کنند. من در دوران کودکي با تمام 
عوامل طبيعي از باد و آب وخاک و آتش گرفته تا گاوآهن و بيل و داس و تفنگ و هر ابزاري که فکرش 
را بکنيد، سروکار داشته ام. همه اين ها باعث شد تا کارکرد دست و ذهن من هماهنگ شده و صبور 
و بردبار باشم و از سختي و مشقت نهراسم و به دنبال راه حل ساده تر و تغيير به روش های بهتر باشم 
و در برخورد با مشکالت به دقت تصميم گيری کرده و وارد عمل شوم و با امکانات موجود، مشکل 
پيش آمده را سروسامان دهم. قباًل ذکر شد که از پزشکي و ثروت و شهرت آن بی اطالع بودم و باوجود 
بی ميلی، به اصرار پدرم وارد رشته پزشکي شدم، ولي اکنون به آن بسيار عالقه مندم، زيرا به تدريج به 
وسعت خدمتگزاري و تأثير آن بر مردم دردمند آگاه شدم و از تماس با بيماران و همکاران پزشک و 
محيط بيمارستان رضايت دارم و دعاي خير مردم حمايتم کرده تا به سرعت معتمد نان شوم. گرچه 
ثروتمند نشدم، ولي هيچ گاه محتاج نيز نبودم و چون پيوسته شاهد لبخند رضايت پس از درمان بر 
چهره بيماران و دردمندان بوده ام، انبساط خاطر و رضايتمندي از شغلم دارم. هميشه تالش کردم 
با پايين نگه داشتن سطح توقع خود و خانواده ام، بدون نياز به عملي نکوهيده، زندگي و امور مالي 
را اداره کرده و شادمان باشم. در تمام سالهاي کاري، سعي کرده ام با توکل به خداوند منان و تالش 
و کوشش و رقابت سالم و خيرخواهانه، باصداقت و درستي، حفظ احترام و رعايت اخالق، ارائه 
خدمات يکسان در مراکز دولتي و خصوصي، شناختن حد و اندازه و توان و مهارت خود و با توجه به 
نياز بيماران در حل مشکل آن ها بکوشم. هر جا کوتاهي و کج خلقی از من سرزده، از خداوند و مردم 
طلب عفو و بخشش دارم و اميدوارم خداوند اين توفيق را نصيبم کند تا هميشه حق الناس را ادا نمايم.

گفتار پاياني براي نوجوانان و خانواده ها
صادقانه توصيه می کنم اگر اهل ايثار و ازخودگذشتگي هستيد و عاشقانه می خواهيد به 
مصدومان، مجروحان، محرومان و دردمندان خدمت کنيد، وارد دنياي پزشکي شويد. نوجوانان 
فريب ظواهر رشته پزشکي را نخورند و فريفته زرق وبرق و شهرت و ثروت پزشکي نشوند. در 
پزشکي اگر شهرتي به دست آيد، پس از سنين 50 سالگي است و اگر ثروتي حاصل شود، پس از طي 
دوره جواني و کم توجهی به خانواده و فرزندان است. به سختی های مسير طوالني و پرمخاطره و پرم 

خارج پزشکي و سروکار داشتن با دردمندان و افسردگان بينديشيد.
دانشجوي پزشکي، جواني خود را ميان ورق های کتاب ها، آزمايشگاه ها، اتاق ها و راهروهاي 
بيمارستان ها سپري می کند و دائماً با آه و ناله بيماران و خواسته های آن ها و همراهانشان سروکار دارد 
و به عالوه بايد جوابگوي استادان خود باشد. به همين جهت تحت فشارهای عصبي سنگيني هستند 
و کم نيستند دانشجويان و يا پزشکاني که رشته خود را رها کرده و به کارهاي ديگري پرداخته اند. 
معموالً به پزشکان، در لحظات خطرناک و پراضطراب و همراه با اشک و آه و ناله نياز دارند، نه براي 

مجالس شاد و تفريحي.
 بيماران اگر بهبود يافتند که لطف خداوندي است، ولي اگر اتفاق ناگواري رخ داد در اين 
سالها حضرت عزرائيل فراموش شده و پزشکان معالج بايد جوابگو باشند! ارائه خدمات پزشکي 
مکان و زمان نمی شناسد. پزشک بايد آماده باشد تا در بيمارستان، خانه، خيابان، باالي کوه، ته دره، 
صحنه جنگ، سالن اجتماعات و... خدمت کند. کسي که لباس طبابت بپوشد، مسئول می شود و 
موظف به خدمت به بشر است و هيچ عذري پذيرفته نيست. خدمات بايد بدون چشمداشت و 
پاداشي باشد و جالب تر اينکه مردم عالقه مندند هر مقدار از پول خود را براي تزئينات و تفريحات 
هزينه کنند، ولي حاضر نيستند پولي صرف دوا و درمان کرده يا به طبيب بپردازند و آنچه به پزشک 
می پردازند، از سر ناچاري و اکراه است. از طرفی طبيب فرصت استفاده از درآمد خود را ندارد. 
نوجوانان عزيز اگر شيفته کسب قدرت و شهرت و ثروت هستند، پزشکي مسير درستي نيست و 
راه های ساده تر و براي به دست آ وردن اين سه سم مهلک وجود دارد و الزم نيست رنج دانشکدة 
پزشکي و بيخوابي و مسئوليت سنگين پزشکي را بر خود تحميل کنند. پزشکي يعني آمادگي براي 
بي خوابي، مرهمگذاري بر زخمها، پاک کردن اشک از چهرة دردمندان و سروکارداشتن با خون 
و ترشحات و چرک و بول... . بنابراين فقط کساني که تحمل چنين صحنه هايي را دارند و حاضر 
به ايثار و ازخودگذشتگي و خدمت به مردم و دردمندان اند، شايسته است به رشته پزشکي وارد 

شوند و مطمئناً پزشک موفقي خواهند شد و با لطف خداوند به سرعت به مقصود خواهند رسيد.
طي مراحل استادياري و دانشياري و استادي )1380( در دانشگاههاي علومپزشکي شيراز؛

تربيت صدها دستيار چشم پزشکی و دهها فلوشيپ سگمان خلفي و هزاران پزشک؛
بنيانگذار چشم پزشکی در ياسوج 1360 و بنيانگذار فلوشيپ سگمان خلفي، بيمارستان 

لبافينژاد، تهران، 1363؛
 بنيانگذار بخش چشم بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علومپزشکي ايران، 

1368؛
رياست بيمارستان خليلي شيراز و عضو هيئتمديره و دبير کل انجمن چشم پزشکی ايران؛

خدمات اثرگذار و تغيير روش در درمان و بهکارگيري دستگاههاي جديد براي اولينبار و با 
سابقة ثبت شده شامل:

بنيانگذاري چشم پزشکی در استان کهکيلويه و بويراحمد، ياسوج، 1360؛
 آنژيوگرافي شبکيه در بيمارستان 504 ارتش، 1362؛

 تغيير روش عمل آبمرواريد از داخل کپسولي به خارج کپسولي و کارگذاري عدسيهاي 
درونچشمي، شيراز، 1364؛

تغيير روش ايمپالنت در عمل اسکلرال باکلينگ درون شبکيه به اگزوپالنت، شيراز، 1365؛
بهکارگيري ليزر درماني بيماری های شبکيه و ياگ ليزرکپسوالتومي و ايريدکتومي )گلوکوم(، 

شيراز، 1366؛
بهکارگيري اکوگرافي و استفاده از ويترکتومي در بيماری های ويتره و شبکيه و عمل آبمرواريد 

نوزادان، شيراز، 1366؛
تغيير روش پرپکردن چشم به بتادين و سپس شستوشوي چشم با بتادين رقيقشده جهت 

کاهش عفونت؛
متداولکردن ايندايرکت افتالموسکوپي در بررسي و حين عمل جداشدگي شبکيه در 

بيمارستان فارابي، 1367؛
بنيانگذاري بخش چشم پزشکی بيمارستان اميرالمؤمنين )حضرت رسول اکرم )ص( فعلي( 

دانشگاه علومپزشکي ايران، 1368؛
ابداع روش برش عمل آبمرواريد، اسکلرال فلپ و سپس استفاده از فيکو در عمل آبمرواريد؛

ابداع روش فيکسکردن عدسي مصنوعي درونچشمي به اسکلرا درصورت تخريب کپسول 
خلفي؛

تغيير بيحسي چشم از رتروبالبار به پري بالبار و به تاپيکال و گزيلوکائين درون چشم جهت 
بيحسي و اتساع مردمک.

با امين اهلل نيک اقبالی پس از 35 سال طبابت

اگر اهل ايثار و ازخودگذشتگي هستيد ، وارد دنياي پزشکي شويد

مردم محروم جنوب، در بازگشتم به شيراز شتاب کردم. با 
نيت همکاري و بازسازي بخش چشم دانشگاه شيراز از 
اول سال 1364 به شيراز بازگشتم و رسماً عضو هيئت علمی 

گروه چشم پزشکی شيراز شدم.
از فروردين 1364، عضو هيئت علمی گروه چشم 
دستياران  آموزش  مسئوليت  و  شدم  شيراز  دانشگاه 
چشم پزشکی را به من سپردند. باتوجهبه وضعيت جنگي و 
ارجاع تعداد زيادي از مجروحان جنگي از جبهه های جنوب 
به شيراز و از طرفی کمبود نيروي کار به دليل مهاجرت 
تعدادي از استادان چشم پزشکی شيراز به امريکا، کار درمان 
و آموزش را به شکل شبانه روزی پي گرفتم. باتجربه ای که 
کسب کرده بودم و عالقه شخصی ام به درمان بيماری های 
شبکيه براي جبران خأل ايجادشده در درمان بيماران، در اکثر 
قسمت های چشم پزشکی با دستيارانم همکاري می کردم و 
در صورت نياز، در عمل های پيوند قرنيه گرفته تا جراحي 
پالستيک پلک و عمل شبکيه و گلوکوم و استرابيسم همراه 
آن ها بودم و کمبودها را جبران می کردم. به عالوه براي 
آمادگي و آموزش ناچار بودم مطالعه کنم و کتب جديد و 
مجالت روز را زيرورو نمايم. از طرفی چون دستيارها و 
دانشجويان پزشکي به پروژه تحقيقي نياز داشتند، استاد 
مشاور و استاد راهنماي آن ها نيز شدم. درنهايت کار به 
هجايی رسيد که بعد از دو سال، معاونت پژوهشي دانشگاه 
از من خواست دستياران و دانشجويان را براي کارهاي 

پژوهشي نپذيرم و آن ها را به همکاران ديگر ارجاع دهم.
از طرفی فعاليت های مربوط به چشم پزشکی نيز با مجهز 
شدن، رنگ و بوي تازه ای به خود گرفت و فضاي رقابتي بين 
همکاران ايجاد شد تا آنجا که همکاران چشم پزشک خارج 
از دانشگاه و شيراز مراجعه و در بيمارستان خليلي روش های 
جديد و تجهيزات مدرني را که استفاده می کرديم، نظاره 
می کردند تا شايد بتوانند از روش های ما براي درمان 

بيمارانشان استفاده کنند.
بيمارستان خليلي در دوران جنگ از مراکز مهم درماني 
مجروحان جنگي بود که از جبهه های جنوب به شيراز اعزام 
می شدند. گاهي بايد شبانه روز مجروحان جنگي را جراحي 
می کرديم و ديگر سرويس ها و خدمات پزشکي را ارائه 
می داديم. بااين حال ميزان کار و خستگي مانعي در تشکيل 
کالس های درس و کلينيک و اتاق عمل نداشت و ما را از 
انجام وظايف روزانه مان بازنمی داشت. آواز فعاليت های من 
در بخش چشم پزشکی دانشگاه شيراز باعث شد همکاران 
بيمارستان فارابي تهران، مذاکراتي براي انتقالم به تهران را 
آغاز کنند. از طرفی کارشکنی هايی که درروند توسعه بخش 
چشم و اداره بيمارستان خليلي شيراز صورت می گرفت، 
من را خسته کرده و ياد گفت مرحوم دکتر ستايش افتادم که به 
من گفت در شيراز سرخورده خواهي شد. اگرچه مسئوالن 
دانشگاه هرروز بيشتر از قبل از من حمايت می کردند؛ اما 

ادامه  همچنان  کارشکنی ها 
داشت. در همان مقطع براي بازديد از بيمارستان خاتم االنبياء 
تهران از من دعوت بدعمل آمد. در اين بازديد متوجه شدم 
تمام امکانات الزم براي بهره برداری از مرکزي مدرن فراهم 
است. قول دادم براي راه اندازی و بهره برداری از بخش 
چشم پزشکی آنجا، همکاري الزم را بدعمل آورم. مهيا 
بودن بيمارستان خاتم االنبياء براي کار و تشويق همکاران 
بيمارستان فارابي، بيشتر از قبل تصميم به تهران آمدن را در 

من تقويت کرد.

بيمارستان خاتم االنبياء تهران
چون در کلينيک ويژه بيمارستان فارابي مشغول نبودم، 
بعدازظهرها در بيمارستان خاتم االنبيای تهران به کار مشغول 
شدم. بخش چشم پزشکی بيمارستان خاتم االنبياء پس از 
مدت کوتاهي که از کارم گذشت، به يکي از مراکز ارجاع 
بيمار از سراسر کشور تبديل شد. بازتاب فعاليت های من در 
بخش نيمه خصوصی بيمارستان خاتم االنبياء منحصربه فرد 
بود. فعاليت های درماني که در بيمارستان خاتم االنبياء انجام 
دادم، با ازدحام زياد بيماران همراه شد تا جايي که الزم ديدم 
از همکاران چشم پزشک کمک بگيرم. عماًل يک فلوشيپ 
غيررسمي در بخش خصوصي راه اندازی کردم تا بتوانيم 
مشکالت مراجعان را سريع تر از قبل حل کنيم و به عالوه 
تجربيات و مهارت هايم را به همکارانم منتقل می کردم. 
مسئوالن بيمارستان نيز از اين موضوع راضي بودند و از 
هر نوع همکاري کوتاهي نکردند. چون به شکل مستقيم 
با بيماران در تبادل مسائل مالي قرار نمی گرفتم، فضاي 
درماني خوبي فراهم شده بود. بيمارستان خاتم االنبيای 
تهران در 1367 اولين مرکزي در ايران بود که کامل ترين 
تجهيزات را براي درمان بيماری های چشم، مخصوصًا 
بيمارستان های  از  و  داشت  روتين  ويتره  بيماری های 
آموزشي مجهزتربود، درنتيجه به قطب ارجاع بيماراني با 
مشکالت پيچيده چشمي از داخل و خارج کشور تبديل 
شد. براي مثال تعداد زيادي بيمار را از يمن به بيمارستان 
خاتم االنبيا آوردند که نتوانسته بودند آن ها را در روسيه و 
هندوستان درمان کنند. حدود سه هفته در بيمارستان بستري 
بودند و 95 درصد آن ها درحالی که بهبودي کامل يافته 
بودند، به کشورشان بازگشتند. در همين زمان پست رياست 
بيمارستان خاتم االنبيا به من پيشنهاد شد که آن را رد کردم. 
هيچ گاه عالقه ای به کار اجرايي و فرمايشي نداشته و ندارم. 
هميشه عالقه مند به کارهاي آموزشي و پژوهشي و درماني 

بوده و می خواستم ارتباطم با مراکز دانشگاهي قطع نشود.
خيلی ها از اينکه مطب نداشتم، در تعجب بودند و با اين 
استدالل که روي کار در بيمارستان های دولتي نمی توان 
حساب باز کرد، من را متقاعد کردند که مطبي داير کنم. با 
افتتاح مطب می بايست دريکی از بيمارستان های خصوصي 
تهران نيز سهيم می شدم. پيشنهادهاي زيادي هم شد که 

درنهايت بيمارستان جديداالحداث دي را انتخاب کردم. 
قسمتي از تجهيزات چشم اين بيمارستان را شخصاً از امريکا 
آوردم و باقي ابزارها و دستگاه های آن نيز در داخل کشور تهيه 
شد و به مجهزترين بيمارستان خصوصي ايران تبديل شد. 
با تغيير مديريت بيمارستان خاتم االنبيا، به تدريج از فعاليت 
در آن بيمارستان کاستم و کارم را در بيمارستان دي گسترش 
دادم. به افتتاح مطب ميلي نداشتم و از طرفی امکانات مالي 
خريد ملک و تجهيزات براي مطب وجود نداشت، اما نيازش 
حس می شد. بنابراين پس از ده سال کار بدون مطب و بدون 
ارتباط مالي با بيماران، در 1370 با گرفتن وام مطب را داير 

کردم.

دانشگاه علوم پزشکی ايران، 1368
در اواخر سال 1367 که احتمال خروج از بيمارستان 
فارابي را می دادم، به دعوت دکتر عشايري که مدير گروه 
جراحي دانشگاه علوم پزشکی ايران بود، با دوست قديمي 
مشترکمان آقاي دکتر خسروي که رياست دانشگاه علوم 
پزشکی ايران را داشت، مالقاتي صورت پذيرفت و آن ها 
خواستار ايجاد بخش چشم در دانشگاه ايران شدند و من 
نيز آمادگي خود را براي اين همکاري اعالم کردم. در آن 
زمان، بخش چشم بيمارستان طرفه که ساليانه دو نفر را 
براي دستياري می پذيرفت و به دانشگاه علوم پزشکی ايران 
وابسته بود، دچار مشکالت زيادي بود و موجب نارضايتي 
دستياران و مديريت دانشگاه شده بود. به من پيشنهاد شد 
که سروساماني به بخش چشم بيمارستان طرفه بدهم؛ اما 
بر اساس تجربيات گذشته، شرط قبول مسئوليت را ايجاد 

بخش جديدي دريکی از بيمارستان های ديگر گذاشتم.
با استقبال گرم آقاي دکتر مهدوي دوست، رياست 
بيمارستان از اول سال 1368 در بيمارستان اميرالمؤمنين 
سابق و حضرت رسول اکرم )ص( فعلي، بخش چشم 
جديدي را پايه گذاری کردم. در ابتدا، دو اتاق در طبق 
همکف بيمارستان به منظور درمانگاه و کالس آموزشي 
براي چشم پزشکی و همين طور يک اتاق عمل را براي 
انجام عمل جراحي در اختيار من گذاشتند و بخش چشم 
بيمارستان حضرت رسول )ص( بنيان نهاده شد. دستياران 
بيمارستان طرفه که از سال اول تا سوم بودند، به اين بخش 
جديد منتقل شدند. از همان ابتدا خواهش من اين بود که 
مرا از مسئوليت و کارهاي اجرايي معاف کنند و اجازه 
دهند به امورات محبوبم، يعني آموزش و پژوهش و درمان 
بپردازم. چشم پزشکی بيمارستان رسول اکرم )ص( يکي از 
گروه های فعال و افتخارآفرين در عرصه تعليم و پژوهش 
و درمان و همچنين تربيت چشم پزشک و فلوشيپ بوده 
است. با تالش همکاران در جامعه پزشکي سراسر کشور، 
به خصوص در شاخه چشم پزشکی نياز به اعزام بيماران 
چشمي به خارج از کشور از بين رفت و هم اکنون نمايش 
الزم و مؤثر براي همه بيماران چشمي در ايران مهياست. کما 

اينکه چندين سال است که مراکز چشم پزشکی ايران پذيراي 
بيماران خارجي از کشورهاي هم جوار و بعضاً ايرانيان ساکن 
اروپا و امريکا و کانادا بوده و آن ها براي درمان چشم خود به 
ايران سفر می کنند و به روش های درماني و پزشکان ايراني 

اعتماد بيشتري دارند.
نقش استادان دانشگاه شيراز در تربيت و آموزش علم و 
اخالق نيک بی بديل بوده است. من نيز خود را ملزم و متعهد 
به رعايت اخالق حسنة انساني و حرفه ای دانسته و تالش 
کردم تا حد امکان در روح و جسم بيمارانم آرامش ايجاد کنم. 
در راستاي تسلسل تعليم و تعلم و تربيت پزشک، صبورانه 
دستياران و دانشجويان را همراهي کرده و به دوراز بخل و 
حسد در تعليم و تعلم، آنچه را می دانستم، در اختيارشان قرار 
داده وتواش کردم الگويي مناسب باشم. خوشبختانه موفق 
شديم همکاراني تربيت کنيم که مايه افتخار من و پيشرفت 
علم اند و در صورت نياز حاضرم چشم خود را براي مداوا 

در اختيارشان قرار دهم.
در کنار فعاليت های آموزشي و درماني از پژوهش نيز 
غافل نشدم و به دليل ارتباط نزديکي که بين من و دستياران و 
دانشجويان وجود داشت، در بسياري از تزها و پايان نامه ها 
استاد مشاور و راهنمايي فعال بوده ام. تعداد متقاضيان به 
حدی زياد بود که از معاونت پژوهشي مکرر از من خواسته 
می شد تا از پذيرش تزهاي دستياري و دانشجويان بيش از 
اين خودداري نمايم تا ديگر استادان نيز فعال باشند. حاصل 
فعاليت های تحقيقاتي شخصي و تزها و پايان نامه های 
پزشکي زمينه بسيار مناسبي براي تدوين مقاالت و چاپ 
آن ها در مجالت ايراني و خارجي و ارائه آن ها به صورت 
سخنراني شد. هرساله در اکثر سمينارها و کنگره های داخلي 
و خارجي سخنراني کرده و سالي يک يا دو بار در کنگره های 
بين المللی نيز شرکت فعال داشته و مقاالت و سخنرانی های 
متعددي درزمينه شبکيه و زجاجيه و آب مرواريد ارائه 
کرده ام. زيرا در هر دو مقوله صاحب سبک و سليقه و نوآوري 
و روش خاصي بوده ام و درنتيجه اين مقاالت موردتوجه 
محافل داخل و خارج قرارگرفته و بر روند درمان تأثيرگذار 
بوده اند. در 35 پروژه تحقيقاتي و دستياري و پزشکي استاد 
راهنما بودم و 87 مقاله به زبان فارسي و انگليسي در مجالت 

داخل و خارج کشور تأليف کردم.
اولين مقاله ای که به زبان انگليسي منتشر کرديم، حاصل 
پايان نامه تخصصي دکتر سهليان در شيراز بود و در کنگره 
بين المللی چشم پزشکی در سنگاپور به صورت سخنراني 
ارائه شد و آخرين کار تحقيقاتي من پايان نامه دکتر کاوه 
ابري است که در آزمون بورد تخصصي ايران در سال 1390 
شاگرداول شد که هر دو نفر از افتخارات چشم پزشکی 
ايران اند. اگر مقاله من به دليلی در مجله ای چاپ نمی شد، 
نااميد نمی شدم و آن را به دبيرخانه مجله ديگري ارسال 
می کردم تا آنکه باالخره چاپ شود. عالوه براين، دو کتاب در 
چشم پزشکی تأليف نمودم و در کتاب های همکاران فصلي 
نگاشته ام. با توجه به فعاليت های آموزشي بسياري که داشتم 
و پيشگامي در ارائه و چاپ مقاالت در مجالت معتبر و به 
دليل تعداد زياد مقاالت، زودتر از همکاران ديگر هم گروهی 
خود مسير ارتقاي علمي از استادياري به دانشياري و از 
دانشياري به استادي را پيمودم و در سال 1380 به درجه 

استادي مفتخر شدم.
با شرکت در مجامع بين المللی و مطالعه از طريق کتاب 
و مجله و اينترنت و طي دوره های آموزشي در انگلستان و 
امريکا و تفکر و تفحص درباره فعاليت های چشم پزشکی، 
به سبک و روش های نو و به تکنيک های خاص و ويژه ای 

دست يافتم که تأثيرگذار بودند.
براي استفاده و فراگيرکردن روش های نو، الزم است پس 
از اشراف کامل بر همه روش ها و آگاهي از نقاط ضعف و 
قوت آن ها، با توجه به نياز و احساس مسئوليت در قبال جان 
و عضو بيمار، روشي را طرح ريزی و بر چشم حيوان مرده 
امتحان کرده و پس از کسب مهارت الزم و آگاهي از نکات 
کليدي و اطمينان از برتري آن بر روش های قبلي، در چشم 

انسان به کار گرفته شود.
تغيير و تحول در رشته چشم پزشکی در سي سال گذشته، 
بيشتر از هر رشته پزشکي ديگري بوده است. هم اکنون 
بسياري از کارهايي که در زمان دستياري من ناممکن بود، 
موضوعي عادي تلقي می شود. البته اين تغييرات به تدريج 

ايجادشده و حاصل تالش بين المللی چشم پزشکان است
ازجمله خدماتي که انجام دادم، می توان به تغيير روش 
به  عمل آب مرويد به خارج کپسولي )اينترکپسوالر 
اکستراکپسوالر(، کارگذاري عدسی های درون چشمی 
)1364(، به کارگيری ليزر در درمان بيماری های شبکيه 
)1366( و ياگ ليزر دربرداشتن آب مرواريد ثانويه و 
کدورت کپسول خلفي و عمل ايريدکتومي براي جلوگيري 
از آب سياه )1366(، تغيير روش ايمپلنت درون صلبيه به 
روش اگزوپلنت در عمل جداشدگي شبکيه )1365(، 
به کارگيری اکوگرافي و استفاده از دستگاه ويترکتومي 
براي بيماری های زجاجيه و شبکيه )1367/1366(، عمل 
لنزکتومي براي درمان آب مرواريد نوزادان و جايگزين کردن 
محلول کم خطر بتادين به جای سه محلول پرخطر صابون، 
تنطور يد و الکل در پرپ و استريل کردن چشم و اطراف، 
قبل از عمل آن اشاره کرد. تغييرات فوق در فاصله سال های 
64 تا 68 که در شيراز بودم، ايجاد شد و سپس اين تجربيات 

و تغييرات در تهران نيز ادامه يافت و به تدريج همه گير شد.

 حميده طاهری

حبيب اهلل نيک اقبالی، متولد اسفند 1329در سی سخت دنا، استان 
روستا  عطروبوی  هنوز  که  مردی  بويراحمداست.  و  کهگيلويه 
زاده بودنش را با خود دارد و می گويد: کساني که در طبيعت 
پرورش يافته اند، به خوبي مي توانند با سختي ها کنار بيايند. 
 زندگي در طبيعت اين امکان را فراهم مي کند که دست و مغز باهم 
هماهنگ تر عمل کنند. من در دوران کودکي با تمام عوامل طبيعي 
از باد و آب و خاک و آتش گرفته تا گاوآهن و بيل و داس و 
تفنگ و هر ابزاري که فکرش را بکنيد، سر و کار داشته ام. همة 
اينها باعث شد تا کارکرد دست و ذهن من هماهنگ شده و صبور 
و بردبار باشم و از سختي و مشقت نهراسم و به دنبال راه حل ساده 
 تر و تغيير به روش هاي بهتر باشم و در برخورد با مشکالت به دقت 

تصميم گيري کرده و وارد عمل شوم.
نيک اقبالی تحصيالت ابتدايي اش سی سخت و متوسطه شيراز 1342 
تا 1348؛ورود به دانشکده پزشکي شيراز 1348 و فارغ التحصيل1356 
است ، بيش از 35 سال سابقه فعاليت آموزشي و پژوهشي و درمانی 
را در کارنامه حرفه ای خود دارد.  ازجمله خدماتي که او انجام داده 
می توان به تغيير روش آب مرواريد به خارج کپسولي )اينتر اکپسوالر 
به اکستراکپسوالر(، کارگذاري عدسی های درون چشمی )1364(، 
به کارگيری ليزر در درمان بيماری های شبکيه )1365(، استفاده از 
وياگ ليزر دربرداشتن آب مرواريد ثانويه و کدورت کپسول خلفي 
و عمل ايرکتومي براي جلوگيري از آب سياه )1366(، تغيير روش 
ايمپلنت درون شبکيه به روش اگزوپالنت در عمل جداشدگي شبکيه 
)1365(، به کارگيری اکو گرافی و استفاده از دستگاه وتيرکتومي براي 
بيماری های زجاجيه و شبکيه )1367/1366(، عمل لنزکتومي براي 
درمان کاناراکت نوزادان )1366( اشاره کرد. ابداع روش جديد 
دربرش عمل آب مرواريد و استفاده از هوا به جای لنز روي چشمي 
حين عمل ويترکتومي و تزريق روغن سيليکون از طريق جايگزيني 
با هوا از روش های نويي بود که توسط او پايه گذاری شده است.
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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
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گوشم  در  »هدفون هایم 
موزیک  به  داشتم  بود. 
موردعالقه ام گوش می دادم 
کیلومتری   100 مسیر  و 
به  می کردم.  طی  را  ماراتن  اولترا  مسابقه 
چند نفر از شرکت کنندگان مسابقه رسیدم 
و هدفون ها را درآوردم تا با آنها صحبت 
کنم. همان موقع بود که صدایی غرش مانند 
شنیدم. فکر می کردم صدای کامیون است 
که از جاده کناری به گوش می رسد. دوباره 
هدفون هایم را گذاشتم و به دویدن ادامه دادم. 
چشم هایم به زمین بود و متوجه نبودم اطرافم 
به سمت راست  لحظه  چه می گذرد. یک 
نگاه کردم و متوجه شدم دیواری از آتش به 
طرف من حرکت می کند. مسیر را دور زدم و 
برگشتم، اما دیگر دیر شده و راه برگشت از 
دود پر شده بود ...« آنچه خواندید، بخشی از 
صحبت های توریا پیت، مانکن، ورزشکار، 
نویسنده و مهندس معدن استرالیایی است 
که در سن 24 سالگی بعد از گرفتاری در 
آتش سوزی طی مسابقات دو با یک زندگی 
کامال متفاوت روبرو شد. پوست بدن او از 
هرم گرما آب شده و زیبایی صورتش برای 
همیشه از دست رفته بود، اما توریا تسلیم این 
حادثه ناگوار نشد و با پشتکار هرچه بیشتر 
به زندگی خود ادامه داد. در ادامه داستان 

زندگی او و رمز موفقیتش را می خوانید. 

توریا پیت 24 ماه ژوئیه سال 1987 میالدی 
در جزیره تاهیتی به دنیا آمد. او در 3 سالگی 
همراه خانواده خود به شهر ساحلی اوالدوال در 
جنوب استرالیا نقل مکان کرد. مادر او انضباط 
خاصی در تربیت فرزندان خود داشت و به 
اهمیت  بسیار  آنها  به نفس  اعتماد  و  پشتکار 
می داد. توریا با روحیه قوی و مستقل خود 
وارد دانشگاه شد و با نمرات عالی در رشته 
دریافت  لیسانس  دو  معدن  مهندسی و علم 
کرد. او عاشق ورزش کردن و دویدن بود و 
قبل از کار در معدن به عنوان مدل کار می کرد. 
بعد از دریافت لیسانس نیز در یکی از معادن 
الماس محل زندگی خود مشغول به کار شد. 

قرار نبود در مسابقه شرکت کنم
بود و همراه  توریا دختر شاد و سرزنده ای 
نامزد خود، مایکل هوسکین برای زندگی آینده 
تصمیم می گرفت تا اینکه یک روز با آگهی 
مسابقه اولترا ماراتن در منطقه کیمبرلی استرالیا 
مواجه می شود. او برای شرکت در این مسابقه 
باید 1500 دالر پرداخت می کرد. از آنجایی 
که در حال پس انداز کردن پول برای سفر با 
مایکل در تعطیالت آینده بود، از شرکت در 
این مسابقه صرف نظر کرد، اما برگزارکنندگان 
مسابقه با در نظر گرفتن سوابق کاری توریا 
از  او در منطقه تصمیم گرفتند  و محبوبیت 
او به رایگان برای شرکت در مسابقه دعوت 
کنند. توریا از این خبر بسیار خوشحال شد 

و خود را برای مسابقه آماده کرد. 

غافلگیری با موج های آتشین 
در روز مسابقه، کوله پشتی، آی پاد و هدفون خود 
را برداشت و راهی مسیر 100 کیلومتری اولترا 
ماراتن شد. همه چیز خوب پیش می رفت. توریا 
با طی 30 کیلومتر، دومین ایستگاه توقف مسابقه 
را رد کرده بود که چند نفر از شرکت کنندگان 
مسابقه را می بیند و برای صحبت با آنها هدفون 
را از گوشش درمی آورد. درست در همین لحظه 
صدایی غرش مانند می شنود و فکر می کند این 
صدا از کامیون های عبوری در جاده اطراف 
به گوش می رسد. دو طرف مسیر مسابقه از 
علف هایی پوشیده بود که اندازه شان تا شانه 
می رسید، بنابراین خیلی راحت نمی شد محیط 
اطراف را برانداز کرد. او مجدد هدفون ها را 
ادامه  دویدن  به  و  می گذارد  گوشش  روی 
می دهد، بی خبر از اینکه آتش در حال نزدیک 

شدن است. 

مرگ به این شیوه برایم غیرمنصفانه 
بود

از لحظاتی متوجه  او پس  دونده های پشت 
آتش شدند. آنها توریا را از دور می دیدند که 
درست به سمت آتش می رود. توریا با هدفون 
در گوش و نگاه به زمین اصال از موضوع خبر 
نداشت تا اینکه برای یک لحظه سرش را باال 
می گیرد و متوجه می شود دیواری از آتش از 
سمت راست به او نزدیک می شود. حاال دیگر 
حرارت و صدای غرش آتش برایش واضح 
شده بود. او از مسیر خود برمی گردد و با 5 
نفر از شرکت کنندگان قبلی مواجه می شود که 
با ناامیدی تالش داشتند راه حلی برای فرار از 
آتش پیدا کنند. راه برگشت از دود پر شده 

نه  نه راه پس دارد و  بود. توریا می دانست 
راه پیش و باید همان جا منتظر شود تا زمان 
مرگش فرا برسد، اما همین لحظه متوجه یک 
پیدا  امید  صخره در باالی تپه می شود و به 
کردن یک شکاف یا فرورفتگی برای مخفی 
شدن به سمت آن می رود. او هنگام باال رفتن 
از تپه می دانست موضوع مرگ و زندگی است. 
مرگ به این شیوه برایش غیرمنصفانه بود. به 
این فکر می کرد که دیگر مایکل و خانواده اش 

را نخواهد دید. 

به قدری سوخته بودم که اصال مرا 
نمی شناختند

آتش تا زیر پای توریا رسیده بود و حرارت آن 
پوستش را ذوب می کرد. از داخل کوله پشتی 
یک بلوز آستین بلند درآورد و آن را دور پایش 
پیچید. سپس سرش را در زانوها گرفت و خود 
را گرد کرد تا بلکه حرارت کمتری به پوست 
و راه تنفسش برسد، اما حرارت غیرقابل تحمل 
شده بود، بنابراین از جای خود بلند شد و 
دوباره تالش کرد از تپه باال برود که گرفتار 
به  که  دارم  یاد  »به  می گوید:  او  شد.  آتش 
دست هایم نگاه کردم و آنها را در آتش شعله ور 
دیدم. درد طاقت فرسایی در بدنم می پیچید. 
صدایی شبیه غرش یک حیوان وحشی شنیدم 
و بیهوش شدم. بعدا فهمیدم که این صدای 
فریاد خودم بوده است.« توریا اتفاقات بعد 
از این ماجرا را خیلی به یاد نمی آورد. فقط 
و  می کند  باز  را  که چشمانش  است  یادش 
دونده های دیگر را می بیند که سعی می کنند به 
او رسیدگی کنند. سوختگی پوستش به قدری 
عمیق بود که پایانه های عصبی اش را قطع کرده 
بانی، مسوول آمبوالنس که از دوستان  بود. 
توریا بود باالی سر او می آید. توریا به بانی 
سالم می کند اما کسی او را نمی شناسد. »من 
توریا هستم«؛ با شنیدن این جمله دوست او 
زیر گریه می زند و توریا می فهمد که اوضاع 

از آنچه تصور کرده بدتر است. 

هدف گذاری را از تخت بیمارستان 
شروع کردم

آتش 64 درصد از دست ها، صورت، گردن و 

بدن توریا را سوزانده بود. او 7 تا از انگشتانش 
را از دست داده و پوست صورتش کامال سوخته 
بود. بعد از این ماجرا، در حالی که امید چندانی 
به زنده ماندنش وجود نداشت، برای 6 ماه 
بسیار سخت در بیمارستان تحت درمان قرار 
گرفت. تا امروز بیش از 200 جراحی روی 
بدن توریا انجام شده است. او 2 سال را در 
به قدری  نقاهت طی کرد. روحیه اش  دوره 
بستری  اول  از همان روزهای  بود که  قوی 
در بیمارستان تصمیم گرفت بعد از بهبود در 
این  کند.  آهنین شرکت  مرد  مسابقه جهانی 
مسافت طوالنی  رقابت های  سری  از  مسابقه 
طی  آن  در  که  مسافت هایی  است.  سه گانه 
کیلومتر شنا، 180  از 3/8  عبارتند  می شوند 
کیلومتر دوچرخه سواری و 42 کیلومتر دوی 
ماراتن که باید بدون وقفه در طول یک روز 
به پایان برسند. توریا در سال 2016 میالدی 
به این هدف رسید و مسابقه قهرمانی جهانی 
مرد آهنین را در 14 ساعت و 37 دقیقه و 30 

ثانیه به پایان رساند. 

حادثه ای که نتیجه یک بی مباالتی 
بود

اولترا  مسابقه  در  که  نبود  فردی  تنها  توریا 
ماراتن استرالیا دچار آسیب شد، بلکه 4 نفر 
دیگر نیز طی این آتش سوزی به شدت صدمه 
دیدند. بعدها مشخص شد برگزارکنندگان این 
مسابقه از خطر آتش سوزی خبر داشتند اما به 
آن بی توجهی کردند. این موضوع باعث شد 
توریا و دیگر آسیب دیدگان از برگزارکنندگان 
مسابقه شکایت کنند. توریا قبل از این حادثه، 
درآمد خوبی از کار در معدن داشت، اما بعد 
از آن دیگر قادر به ادامه کار قبلی خود نبود. 
به دنبال این شکایت، طی یک قرارداد خارج 
از دادگاه در سال 2014 میالدی غرامتی به 
آسیب دیدگان پرداخت شد. مهم ترین هدف 
توریا از این شکایت، جلوگیری از اتفاقات 

مشابه در آینده بود. 

عشق واقعی در زمان دشواری ها 
مشخص می شود

ماجرای توریا فقط در نجات یافتن و زنده ماندن 

خالصه نمی شود، بلکه یک داستان عاشقانه 
نیز در دل دارد. زمانی که توریا در سپتامبر 
2011 میالدی دچار حادثه آتش سوزی می شود، 
نامزدش، مایکل، کار خود را ترک می کند تا از 
او مراقبت کند. وفاداری و از خودگذشتگی 
مایکل از همان روزها زبانزد خاص و عام شد. 
مایکل عشق دوران دبیرستان توریا بود. آنها 
2 سال قبل از حادثه آتش سوزی با یکدیگر 
وارد رابطه شده بودند و اکنون 8 سال است 
که با عشق به یکدیگر زندگی می کنند. مایکل 
در تمام این مدت کنار توریا بوده است. از 
تعویض پانسمان ها گرفته تا بستن بند کفش 
و باز کردن در بطری آب، مایکل مانند یک 
مادر به توریا رسیدگی می کند. توریا بعد از 
2 سال دوران نقاهت تصمیم می گیرد استقالل 
خود را بازیابد و از نقش بیمار و پرستار در 
رابطه خود با مایکل بیرون بیاید. او هم اکنون 
یک زن صبور، قوی و مستقل است و تالش 
می کند وقت بیشتری را به عشق ورزی و جبران 

زحمات اطرافیان خود اختصاص دهد.  

هیچ گاه توریا را ترک نخواهم کرد
توریا تاکنون 3 کتاب نوشته که یکی از آنها به 
خاطرات او از حادثه آتش سوزی، دوران نقاهت 
و خاطرات اطرافیان از ماجرا اختصاص دارد. 
او هر بار با خواندن بخش مربوط به خاطرات 
از زبان مایکل نمی تواند جلوی اشک هایش 
را بگیرد. توریا می گوید: »مایکل خیلی اهل 
صحبت نیست و مشکالت و ناراحتی هایش را 
معموال مخفی می کند، در حالی که من پرحرف 
و برون گرا هستم. او برای رسیدگی به من از 
زندگی خود گذشت و من او را می پرستم.« 
وقتی از مایکل سوال شد که آیا در مراحل 
بهبود توریا زمانی رسید که فکر کند شخصی 
را برای کمک به او استخدام کرده و دنبال 
زندگی خود برود، این گونه پاسخ داد: »من با 
روح و شخصیت توریا وارد رابطه شدم. او 
تنها زنی خواهد بود که به تحقق رویاهایم 
ادامه خواهد داد.« توریا نیز از این موضوع 
ترسی ندارد. اگرچه او خود را برای آشنایی 
با مایکل بسیار خوشبخت می داند، اما معتقد 
است مایکل فقط برای جذابیت ظاهری او را 

انتخاب نکرده است. توریا از اعتماد به نفس 
بسیار باالیی برخوردار است و می گوید مایکل 
به ویژگی های شخصیتی او جذب شده و به 

آنها احترام می گذارد. 

بارداری با وجود سوختگی 
64درصدی 

زمانی که توریا روی تخت بیمارستان برای 
زندگی خود می جنگید، مایکل از جواهرفروشی 
وابسته به معدن محل کار توریا، یک انگشتر 
الماس تهیه کرد و آن را به پدر خود داد تا 
بعد  دارد. 4 سال  نگه  را  آن  او  بهبود  زمان 
از این ماجرا زمانی که توریا و مایکل برای 
او  بودند،  رفته  مالدیوز  جزایر  به  تعطیالت 
با همان انگشتر از توریا درخواست ازدواج 
می کند. مایکل هم اکنون 30 سال دارد و در 
می کند.  کار  و ساز ساختمان  زمینه ساخت 
همچنین قرار است به زودی گواهینامه خلبانی 
هلی کوپتر نیز دریافت کند. این زوج در ماه 
ژوئیه امسال اعالم کردند منتظر تولد اولین 
فرزند خود هستند. توریا که 29 سال دارد، 
تجربه  را  خود  زندگی  روزهای  شادترین 
می کند. از آنجایی که ارگان های داخلی بدن 
انتظار  ندیدند،  آسیب  آتش سوزی  در  توریا 
می رود دوران بارداری بی خطری داشته باشد. 
بسیار خوبی  پدر  مایکل  است  معتقد  توریا 
تا  و  است  صبور  بسیار  چراکه  شد  خواهد 
امروز با عشق از توریا نگهداری کرده است. 
زندگی برای توریا واقعا شگفت انگیز است. 
به گفته او، کمتر زنی چنین ماجرایی را از سر 
می گذراند و آن را با بهترین دوست و نامزد 
خود تجربه می کند. توریا هر روز عکس هایی 
را از زندگی روزمره و فعالیت های خود در 
 )turiapitt@( صفحه اجتماعی اینستاگرام

به اشتراک می گذارد. 

با ذهنیت درست و پشتکار به تمام 
اهدافتان می رسید

اطرافیان،  انتظارات  توریا برخالف تصور و 
نو  از  را  خود  زندگی  حادثه  این  از  پس 
و  درست  ذهنیت  با  کرد  ثابت  او  ساخت. 
پشتکار می توان به تمام اهداف خود رسید. 

دوی  مسابقات  در  شرکت  بر  عالوه  توریا 
جهانی در موسسات خیریه نیز حضور فعال 
»اینترپالست«  موسسات  این  از  یکی  دارد. 
است. او به عنوان سفیر اینترپالست استرالیا 
و نیوزیلند بخش بزرگی از وقت خود را به 
اجرای مراسم خیریه، سخنرانی انگیزشی و 
جمع کردن منابع مالی برای جراحی ترمیمی  
رایگان در مناطق محروم می گذراند. توریا تا 
زمینه  این  در  میلیون دالر   1 از  بیش  امروز 
جمع آوری کرده است. موسسه »هاپی« خیریه 
دیگری است که او در آن به جمع آوری منابع 
مالی برای ارائه امکانات تحصیلی به کودکان 
کشورهای در حال توسعه می پردازد. توریا 
استرالیا  از دولت  بسیاری  به حال جوایز  تا 
دریافت کرده است. اخیرا نیز تصویرش روی 
جلد یکی از نشریات معروف این کشور، مجله 
Australian Women’s Weekly چاپ 
شده است. توریا قبل از آتش سوزی از زندگی 
در استرالیا احساس خوشبختی می کرد، اما بعد 
از این حادثه بود که فهمید چقدر از این لحاظ 
خوش شانس است. او می گوید: »اگر این حادثه 
در یک کشور در حال توسعه اتفاق می افتاد، 
بی شک جانم را از دست می دادم. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم سفیر موسسه اینترپالست 
شوم تا به هزاران فردی که در کشورهای در 
حال توسعه از پس هزینه های جراحی ترمیمی 

 برنمی آیند، کمک کنم.« 

افسار زندگی را به دست غم و غصه 
نسپارید

آتش سوزی،  حادثه  از  سال   6 گذشت  با 
آن  داستان  کردن  تعریف  به  توریا  اکنون 
عادت کرده و تنها زمانی احساساتی می شود 
که به یاد اطرافیان و عزیزان خود می افتد. او 
می داند تحمل این موضوع چقدر برای مادر 
و نامزدش دشوار بوده است. توریا روحیه ای 
شکست ناپذیر دارد. انرژی او به قدری مثبت 
تمام  گویی  کردن  صحبت  هنگام  که  است 
جوشگاه های سوختگی پوستش از نظر محو 
می شوند و تنها یک زن هدفمند و قوی باقی 
می ماند. توریا اجازه نداد آتش زندگی او را نابود 
کند. البته اعتراف می کند زندگی او مانند سایر 
افراد گاهی دارای اوقات سخت و غم انگیزی 
است اما اجازه نمی دهد این احساسات افسار 
زندگی اش را به دست گیرند. توریا هم اکنون در 
شهر ساحلی اوالدوالی استرالیا زندگی می کند 
و در حال تحصیل در مقطع فوق لیسانس است. 

از شرایط موجود بهترین استفاده 
را ببرید

دختر محبوب استرالیا، تجربیات بسیار سختی 
را گذرانده، اما طرز نگاه او به زندگی شما را 
حیرت زده می کند. توریا می گوید: »ما باید از 
شرایط موجود بهترین استفاده را ببریم. زندگی 
یک فرصت تکرارنشدنی است. می توانید این 
فرصت را با دلسوزی نسبت به خود بگذرانید 
یا با شرایط کنار بیایید. امروز در جایی قرار 
می کنم خوش شانس ترین  احساس  که  دارم 
زیبایی  که  می دانم  اکنون  هستم.  دنیا  دختر 
و  به نفس  اعتماد  داشتن  رفتن،  راه  طرز  در 
نگاه چشم به چشم خالصه می شود. انسان 
فقط جسم نیست. اگرچه اوایل بیرون رفتن 
از خانه و روبرو شدن با نگاه عجیب مردم 
برایم سخت بود، اما این کار را انجام دادم. در 
غیر این صورت باید تسلیم می شدم و اجازه 

می دادم حادثه مرا شکست دهد.«

افتتاح مدرسه انگیزشی و قهرمانی
خیلی ها کنجکاو هستند که بدانند توریا چگونه 
می گوید  او  کرد.  بازسازی  را  خود  زندگی 
رویاهایش در آتش نسوختند و دلیلی ندارد 
که از زندگی ناامید شود. »اگرچه پزشکان و 
اطرافیان فکر می کردند دیگر قادر به صحبت 
کردن، راه رفتن، دویدن و مستقل بودن نخواهم 
بود، اما من تسلیم نشدم و یک هدف مهم برای 
خودم قرار دادم که آن شرکت در مسابقه قهرمانی 
آهنین بود. برای رسیدن به این هدف یک برنامه 
انگیزشی طراحی کردم که دارای 7 مرحله بود. 
امروز نیز برای رسیدن به تمام اهدافم از این 
برنامه استفاده می کنم.« توریا این برنامه انگیزشی 
را در اختیار دیگران نیز قرار داده و از طریق 
مدرسه آنالین قهرمانی خود تا به حال بیش از 
6 هزار نفر را آموزش داده است. این برنامه یک 
دوره 7 هفته ای است که در هر هفته به یکی از 
مراحل رسیدن به موفقیت می پردازد؛ ازجمله 
مرحله خودشناسی، تعیین هدف، برداشت موانع، 
تشکیل گروه و همیاری، مدیریت و تقسیم بندی 
فعالیت و زمان، توجه به سالمت جسم و روان 

و مرحله عادت سازی بهینه.
dailytelegraph :منبع

بازخوانی داستان زندگی توریا پیت مانکن استرالیایی

بازگشت به زندگی پس از سوختگی 64 درصدی
ما باید از شرایط 

موجود بهترین 
استفاده را 

ببریم. زندگی 
یک فرصت 

تکرارنشدنی 
است. می توانید 
این فرصت را با 
دلسوزی نسبت 

به خود بگذرانید 
یا با شرایط کنار 

بیایید. امروز 
در جایی قرار 

دارم که احساس 
می کنم واقعا 

خوش شانسم 
و می دانم که 

زیبایی در طرز 
راه رفتن، داشتن 

اعتماد به نفس 
و نگاه چشم به 

چشم خالصه 
می شود

شماره ششصدوسی  شنبه بیست و یک مرداد نودوشش6

 ترجمه: 
ستاره محمد

با تمرین شکرگزاری
خوشبختی خودتان را تضمین کنید!

برخورداری  زندگی،  فرصت های  دنیا،  زیبایی های  تمام 
از بدن سالم، خانواده خوب، قدرت تفکر، راه رفتن، غذا 
خوردن و ... نمونه هایی از هدایای بی شمار از طرف خدا 
هستند که اغلب افراد شکرگزاری برای آنها را فراموش 
می کنند، درحالی که همین حس قدردانی می تواند نعمت های 
زندگی را دوچندان کند و افکار شما را همیشه مثبت نگه 
افراد، سالم تر،  بقیه  به  نسبت  انسان های شکرگزار  دارد. 
احساس  شکرگزاری،  هستند.  موفق تر  و  خوشحال تر 
خشم و عصبانیت را نیز کاهش می دهد. افراد شکرگزار 
زمانی که در یک موقعیت خشونت آمیز قرار می گیرند به 
به حمایت کسانی  انسان ها  از ظلم  جای عصبانی شدن 
فکر می کنند که همیشه کنارشان بوده اند و به این ترتیب 
افکار منفی را  یا ورود  به خود اجازه درگیری در دعوا 
نمی دهند. البته بیرون آمدن از شرایط استرس زا به قدرت 

درونی هر فرد بستگی دارد و به تدریج می توان با شروع 
تمرین شکرگزاری این قدرت را افزایش داد. این تمرین 
روحیه شما را انعطاف پذیرتر می کند. در ادامه چند نمونه 

از روش های شکرگزاری ذکر شده است:
• در پایان هر روز زمانی را برای فکر کردن به آنچه که امروز 
تجربه کرده اید، اختصاص دهید یا درمورد آنها بنویسید. به 
افرادی که مالقات کردید، رویدادها و تجربیات مثبتی که 
داشته اید، فکر کنید. از اینکه یک روز دیگر فرصت بودن 
کنار دوستان و خانواده تان را داشته اید، سپاسگزار باشید. 
• با یکی از دوستان یا اطرافیانتان از طریق تلفن یا ایمیل 
ارتباط برقرار کنید و از او بابت لطف هایش تشکر کنید.

برایش  می کنید  دریافت  هدیه  کسی  از  که  زمان  هر   •
در  را  مثبت  کار حس  این  با  بنویسید.  تشکر  یادداشت 
خود و دیگران افزایش می دهید. حتما الزم نیست آن را 
پست کنید، می توانید آن را روی میز کار، تختخواب و... 

او قرار دهید.

• درباره کاری که یک غریبه برای شما انجام داده یک نامه 
به روزنامه محلی تان بفرستید. برخی روزنامه ها بخشی را 
به نامه های درخواستی افراد اختصاص می دهند. با این کار 
حس قدردانی خود را نه تنها به شخص مورد نظر، بلکه 
به بقیه افراد نیز منتقل می کنید. اگر چنین کاری برایتان 
ممکن نیست، فقط کافی است همان لحظه از فرد تشکر 
کنید. برای مثال می توانید برای کسی که در ترافیک سنگین 
به شما اجازه ورود به مسیر را داده، دست تکان دهید.  

• زمانی که سالمتتان دچار مشکل می شود برای توانایی هایی 
که هنوز دارید، شکرگزار باشید.

• یک مراسم شکرگزاری خانوادگی تشکیل دهید. برای 
مثال قبل از خوردن غذا با یکدیگر از خدا تشکر کنید.

یک روش خالقانه برای سپاسگزاری پیدا کنید. برای   •
مثال یک باغ قدردانی درست کنید و بابت هر نعمتی که 
دارید در آن یک درخت بکارید یا از اشیایی که به خاطر 

آنها سپاسگزار هستید، عکس بگیرید!
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در  جهان  گذشت.  برهم زدنی  چشم  در  نیز  امسال 
سال گذشته با شتاب به پیشرفت های علمی از جمله 
درمانی  روش  وقتی  داد.  ادامه  پزشکی  حیطه  در 
علم  وسیع  قلمرو  وارد  جدیدی  پزشکی  وسیله  یا 
عرصه  این  در  پیشرفتی  وقتی  و  می شود  پزشکی 
شکوفا می گردد، باید سودمندی قابل توجهی برای 
بیماران داشته باشد، مراقبت های پزشکی را آسان تر 

کند و احتمال موفقیت آن باال باشد.
در ادامه، تکنولوژی ها و یافته های جدید پزشکی که 
در سال 2016 رونمایی شده اند، گردآوری کرده و به 

اجمال توضیحاتی پیرامونشان ذکر می کنیم:

1 سنسورهای قابل جذب برای بررسی عملکرد 
مغز انسان: تا چندی قبل، بررسی دما و فشار داخلی 
مغز، مستلزم جراحی های بسیار ظریف و حساس بود، 
بیمار  کابل ها در حین عمل، حرکت  کثرت  بطوریکه 
را محدود می کرد و احتمال ابتال به عفونت نیز بسیار 
باال بود. تا اینکه در سال 2016 دانشمندان ایالت ایلی نوی 
در غرب آمریکا، موفق به کشف یک مکانیسم جدید 
حیطه جراحی  در  عظیم  تحولی  مکانیسم  این  شدند. 
مغز محسوب می شود. آن ها حسگر یا سنسوری ساخته اند 
که در مغز قرار می گیرد و بصورت بی سیم عمل می کند. 
این وسیله این قابلیت را دارد که بصورت بی سیم، دما 
و فشار مغز را مخابره کند و محققان بر این باورند که 
به راحتی در دیگر اندام های بدن نیز قابل استفاده است.
سنسورهای کشف شده جدید می توانند به سرعت در 
قرار  خارجی  به عنوان جسم  دیگر  و  شوند  بدن حل 
گرفته در بدن، به مدت طوالنی محسوب نشوند و در 
نتیجه احتمال ابتال به عفونت و التهاب مزمن به نحو 

چشمگیری کاهش یابد.

دستورالعمل  یک  اِعمال  و  ماالریا  بیماری   2
به آن  ابتال  امیدوارکننده در جهت کاهش خطرات 
در هنگام انتقال خون: چندین سال قبل، دستورالعملی 
ماالریا  بیماری  به  ابتال  زمان  در  خونی  معالجه  برای 
تهیه شد. براساس این پروتوکل، عامل عفونی بیماری 
این  تا  غیرفعال می شد.  انتقال خون  در حین  ماالریا، 
که در سال 2016 و برای اولین بار، این دستورالعمل 
در غنا مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش 
که در 22 آوریل و در مجله The Lancet به چاپ 
طرز  به  روش  این  که  می دهد  نشان  رسیده است، 

چشمگیری خطر عفونت را پایین می آورد.

جهت  در  ماوراءصوت  امواج  از  استفاده   3
نفوذپذیری مغز در حین مداوای بیماری سرطان: سد 
مراقبت  عفونت ها  برابر  در  مغز  از  که  فیزیولوژیکی 
می کند، در بیماران مبتال به تومر مغزی، انتشار داروهای 
مربوط به شیمی درمانی را به شدت محدود می سازد. 
نتایج  گذشته،  سال  ژوئن   15 در  فرانسوی  محققان 
مطالعات بالینی خود را در این خصوص منتشر کردند. 
مذکوربه  سد  که  می آید  بر  چنین  آن ها  تحقیقات  از 
کمک امواج ماوراءصوت، این قابلیت را پیدا می کند 

که به طور موقت نفوذپذیر شود.

قابل جذب  ایمپلنت های  از  بُعدی  4 چاپ سه 
استخوانی: اخیرا محققان آمریکای شمالی، یک ماده 
بیولوژیکی جدید را معرفی کرده اند که چاپ ایمپلنت ها 
پذیر  امکان  را  افراد  استخوانی  پیوندهای  همان  یا 
حیوانات  روی  بر  آزمایشگاهی  تحقیقات  می سازد. 
را  حقیقی  استخوان  رشد  ماده  این  که  می دهد  نشان 
افزایش داده و در نتیجه به مرور زمان استخوان ترمیم شده، 

ایمپلنت خواهد شد. جایگزین 

5 دستکاری ژنتیکی سلول های پوست برای ترمیم 
سلول های قلبی: محققان در دهم اکتبر سال گذشته، 
تحقیقی را در خصوص دستکاری ژنتیکی سلول های 
پوست در مجله Nature به چاپ رساندند. در این 
تحقیق، نشان داده شد که برای احیای قلب آسیب دیده 
یک میمون، سلول های پوستی را از بدن حیوان جدا 

و در نهایت نتایج موفقیت آمیزی کسب شد.

6 تولد 26 بچه موش از تبدیل سلول های پوستی 
از  به تخمک: در تحقیقی، تخمک های ماندگاری که 
سلول های پوستی حاصل شده بود، در محیط آزمایشگاه 
زیر کشت رفتند و در نهایت با موفقیت بارور شدند. 
این کار برای اولین بار در کشور ژاپن انجام گرفته و 
نتایج تحقیقات در تاریخ 17 اکتبر سال گذشته در مجله  

Nature به چاپ رسیده است.

7 اتصال بی سیم مغز و نخاع و درمان فلج و از 
در  تحقیقات وسیع  دنبال  به  دانشمندان  کارافتادگی: 
سال 2016 در نهایت اعالم کردند اتصال بی سیم میان 
مغز و نخاع، در مداوای ازکارافتادگی یک عضو معجزه 
خواهد می کند. در این تحقیقات میمون هایی که در پی 
یک ضایعه نخاعی، از یک پا فلج شده بودند، توانستند 
کنترل این عضو را از طریق اتصال مصنوعی میان مغز 

و قسمت زیرین ستون فقرات، بدست بیاورند.

در سال 2016 عالوه بر پیشرفت های تحقیقاتی، شاهد 
قدم های رو به جلویی در حوزه جراحی نیز بودیم. 
امروزه عمل های جراحی بسیاری در دنیا انجام می شود 
که برخی از آنها واقعا عجیب هستند و گاها خطرناک! 
جراحی قسمت های مختلف بدن انسان، به ترفندهای 
متفاوتی از سوی پزشکان نیاز دارد اما گاهی اوقات 
پزشکان دست به کارهای عجیبی می زنند و عمل های 
جراحی را به گونه ای غیرمتعارف و البته شگفت انگیز 

انجام می دهند بطوریکه حیرت و تعجب جهانیان را بر 
می انگیزند. در ادامه با عجیب ترین عمل های جراحی 

در سال گذشته آشنا خواهید شد:

پستان،  سرطان  حوزه  در   ،2016 ژانویه  در   1
شاهد بازسازی سینه بدون نیاز به پروتز بودیم: در 
طی  از  بعد  که  گفت  می توان  جرات  به  امروز  واقع 
مراحل سرطان، زمانیکه سینه باید دوباره ترمیم و بازسازی 
شود، دیگر بکارگیری پروتز اولین و آخرین راه حل 
دیگری  تکنیک  پیش،  چندی  شد.  نخواهد  محسوب 
نیز به بیماران ارائه شد که شامل نوعی پیوند است. در 
این جراحی، منشا بافت پیوندی از بافت عضوی که 
جراح  می شود.  تامین  گرفت،  خواهد  جراحی  مورد 
می کند.  بافت چربی ترمیم  برداشتن  کمک  به  را  سینه 
کامال  سینه ای  بازسازی  جراحی،  عمل  این  از  هدف 
تا رگ های  است  بنابراین الزم  است.  و سالم  طبیعی 
دارند، کامال  را  پیوند  به  خونی که وظیفه خونرسانی 
محافظت شوند. این عمل، به دو نفر جراح نیاز دارد، 
بافت  برداشتن  وظیفه  که  شکمی  ناحیه  جراح  یکی 
چربی را برعهده دارد و دیگری جراحی که بتواند ادامه 

جراحی را در ناحیه سینه و قفسه سینه هدایت کند.

2 جراحی نوین انگشت شست در ژانویه 2016: 
انگشت  دو  دارای  که  بیمارانی  دست  جراحی  عمل 
گرفت.  انجام  گذشته  سال  ژانویه  در  هستند،  شست 
دستان دو شستی، دستانی هستند که در آن واحد دو 
انگشت شست در یک دست دارند. این جراحی باید 
حاصل  نتیجه  بهترین  تا  گیرد  انجام  نوزادی  سن  در 
شود یعنی هم دست کودک زیبا بماند و هم قابلیت های 
حرکتی آن تقویت شود. بهترین زمان برای این جراحی 
بین 9 تا 12 ماهگی است، به این دلیل که معموال کودک 
خوبی  به  را  خود  انگشت شست  ماهگی   13 از  بعد 

می شناسد و شروع به استفاده از آن می کند.
از آنجا که هیچیک از دو انگشت حالت طبیعی ندارند، 
این عمل جراحی باید انجام گیرد تا در نهایت یک انگشت 

شست واحد حاصل شود، انگشتی که مفصل های آن بر 
ثابتی حرکت کند، تاندون های کامال متمرکزی  محور 

داشته باشد و درست رشد کند.
به  قادر هستند که  از عمل  بعد  به طور کلی کودکان 
و  کنند  استفاده  شده،  ترمیم  انگشت  این  از  سرعت 
معموال نیاز به آموزش خاصی در این خصوص ندارند.

3 برای نخستین بار در فوریه 2016 و در بیمارستان 
تحقیقاتی شهر آنژه در کشور فرانسه، نوعی عینک 
سه بُعدی رونمایی شد: این عینک این قابلیت را دارد 
که جراحان مغز را در حین عمل جراحی، به بهترین 

شکل ممکن راهنمایی کند.
جراحی مغز، آن هم زمانیکه بیمار در هوشیاری کامل 
قرار دارد، شاید زمانی یک کار دشوار و دور از ذهن 
و  مغز  در حوزه جراحی  پدیده  این  امروزه  ولی  بود 
اعصاب بسیار رایج است. به این ترتیب، گروه جراحی 
در حین عمل با بیمار ارتباط مستقیم دارند و در نتیجه 
آسیب به قسمت های مهم مغز به طور وسیعی کاهش 
می یابد. در این عمل، جراح مجهز به یک ِهدِست است 
و به کمک آن می تواند میدان دید بیمار را مرتب امتحان 
مورد  محیط  کامپیوتر،  یک  کمک  به  وسیله  این  کند. 

نظر را در سه بُعد شبیه سازی می کند.

4 جراحی اِعمال کشیدگی در استخوان ساق پا 
در اکتبر 2016: زمانیکه ساق پاها در مقایسه با باالتنه 
بسیار کوتاه هستند یا ساق دو پا در مقایسه با هم کوتاه 
حالت  بدن  اعضای  دیگر  استخوان های  یا  بلندند  و 
طبیعی ندارند، عمل جراحی امری الزم و حیاتی است.
یعنی  است.  امکان پذیر  رشد  پایان سن  در  عمل  این 
در دختران بین 15 تا 16 سالگی و در پسران، بین 18 

تا 19 سالگی.
جراحی به این صورت است که استخوان به دو قسمت 
که  فلزی  وسیله  یک  کمک  به  بعد  و  می شود  تقسیم 
مابین این دو قسمت جا داده می شود، به تدریج کشیده 
و بلندتر خواهد شد. به مرور زمان استخوان در این 

آنها  میان  فاصله  و  می گیرد  شکل  دوباره  قسمت  دو 
روز به روز بیشتر می شود. در این ترمیم و بازسازی، 
بدنه  ظریفی  الیه ای  بصورت  که  استخوانی  پوشش 
نقش  گرفته است،  درمیان  را  ساق  بلند  استخوان های 

بسیار مهمی ایفا می کند.

از حمالت  بعد  نوین صورت  ابداع جراحی   5
تروریستی داعش در 13 نوامبر 2015: بیش از یک 
سال از حمالت تروریستی پاریس گذشته است. این 
حمالت قربانیان زیادی بر جای گذاشت که هر کدام 
حرکات  آموزش  و  متفاوت  جراحی های  مراقبت،  به 

توان بخشی، نیاز حیاتی داشتند و کماکان دارند.
یکی از این قربانیان خانمی بنام گائیل است. در حادثه 
تروریستی بتکالن ، وی از ناحیه دست و صورت دچار 
آسیب جدی شد؛ در حقیقت دست و صورت او مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت. تا اینکه در اکتبر 2016، مجله 
سالمت خبر عمل جراحی گائیل را منتشر کرد. در این 
عمل، جراح یک بالن بسیار کوچک را در ناحیه گردن 
بیمار قرار گرفت به نحوی که دیگر ترمیم و بازسازی 

صورت و گونه های او امکان پذیر می شد.

ایجاد  به  نیاز  بدون  دهان،  مجموعه  جراحی   6
شکاف: سرطان های زبان، حلق و حنجره، 12 درصد 

کل سرطان ها را تشکیل می دهند.
در سال گذشته پزشکان به این نتیجه رسیدند که برای 
برداشتن و خارج ساختن تومورهای سرطانی، دیگر نیازی 
به ایجاد شکاف و بُرش در ناحیه پوست بیمار نیست. 
تومورها  که  دارد  وجود  قابلیت  این  امروزه  واقع  در 
توسط رباتی که کنترل آن بدست شخص جراح است، 
برداشته شود. از مزیت های این تکنیک، آن است که 
و  نیست  بیمار  بدن  در  ایجاد شکاف  به  نیازی  دیگر 
انجام می شود.  تمام مراحل جراحی از راه دهان وی 
این عمل برای نخستین بار در ماه دسامبر انجام گرفت.

7 برداشتن کیست های ناحیه اپیدیدیم:  این احتمال 
وجود دارد که در هر سنی، کیست یا کیست هایی در ناحیه 
اپیدیدیم شکل بگیرد. اپیدیدیم، لوله باریک درون بیضه 
و محل بلوغ و ذخیره اسپرم است. بروز کیست در این 
ناحیه بسیار شایع است ولی زمانیکه کیست ها از حالت 
طبیعی خارج می شوند و با درد بسیار همراهند، انجام 

عمل جراحی امری الزم و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مرحله،  اولین  است.  کیست  برداشتن  از عمل،  هدف 
شامل درآوردن بیضه و بیرون کشیدن کیست از کیسه 
بیضه است. در ادامه باید بیضه را از پوشش اطرافش 
آزاد کرد. از آنجاکه جداره های این ناحیه بسیار ظریف 

است، این مرحله به صبر و دقت زیادی نیاز دارد.
جراح به کمک یک منبع حرارتی، رگ های بسیار ریز 
و کوچک را می سوزاند تا از بروز هرگونه خونریزی 
به  منجر  خونریزی  که  دلیل  این  به  کند،  جلوگیری 
شکل گیری خون مردگی یا کبودشدگی در ناحیه عمل 
خواهد شد. در این مرحله، کیست از بیضه جدا شده است 
و دیگر هیچ اتصالی میان کیست با بدن وجود ندارد. در 
نهایت کیست برای انجام یک سری آزمایش های خاص 
به آزمایشگاه آسیب شناسی و تشخیص پزشکی ارسال 
نهایی جراحی شامل دوختن پوشش  می شود. مرحله 
اطراف بیضه و جایگذاری بیضه در کیسه مخصوص 
بار در دسامبر گذشته  است. این عمل برای نخستین 

انجام گرفت.
 عفت عباسیان
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www.allodocteurs.fr
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تابستان وقت مناسبی است که شما همراه فرزندانتان از بناها، کاخ ها و عمارت هایی 
که هر کدام تاریخ زنده معماری و سرگذشت ما هستند، دیدن کنید. بازدید از 
برخی از عمارت ها و کاخ های تهران، برای عموم آزاد است و برخی دیگر نه. 
این هفته 4 عمارت از عمارت های زیبا و باشکوه تهران را که امکان بازدید از 
آنها فراهم است به شما معرفی می کنیم. معماری این عمارت ها و مطالعه سرگذشت آدم هایی 
که با هزاران آرزو و سلیقه های زیبایی شناسانه در این عمارت ها زندگی می کردند، می تواند 

برای شما و خانواده تان سرگرم کننده و آموزنده باشد.

سرک کشیدن به قدیمی ترین کاخ   های تهران

 دکتر هانیه عمارتگردی
زائررضایی

عمارت مسعودیه

عمارت مسعودیه یکی از بناهای تاریخی به جا مانده از تهران قدیم و دوره قاجار است که از لحاظ 

معماری و همچنین رویدادهای تاریخی که در آن اتفاق افتاده، بسیار بااهمیت و باارزش است. همه 

روزه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی به این عمارت می آیند تا از معماری زیبای آن دیدن کنند. 

باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعودمیرزا، ملقب به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در سال 1295 

قمری، در زمینی به وسعت حدود 4 هزار مترمربع، مرکب از بیرونی )دیوان خانه( و اندرونی و دیگر 

ملحقات بنا شده است. نام این عمارت نیز برگرفته از نام مسعودمیرزا به مسعودیه شهرت یافته و معمار 

این بنا استاد شعبان معمارباشی است. مجموعه عمارت مسعودیه شامل 5 عمارت دیوانخانه، سفره خانه، 

حوضخانه، عمارت سیدجوادی، عمارت مشیرالملکی و عمارت سردر، مملو از گچبری، کاشی کاری، 

خطاطی، نقاشی دیواری و به طور کلی تزئینات نفیس، تقسیم بندی های فضایی و عملکردهای متنوع است. 

این مجموعه تاریخی دارای ۷ کتیبه است که دو کتیبه در سردر اصلی، یک کتیبه در سردر کالسکه رو، 

دو کتیبه در عمارت دیوانخانه و دو کتیبه نیز در عمارت مشیریه قرار دارد. نخستین کتابخانه و موزه ملی 

ایران در گوشه ای از این عمارت برپا شدند.

• نشانی: میدان بهارستان، ضلع جنوب غربی، خیابان اکباتان

عمارت کوشک

عمارت کوشک یا خانه »شقاقي« متعلق به »حسین شقاقي« بوده که حدود 80 سال پیش و پس از بازگشت او 
از آلمان به ایران ساخته شده است.

این بنا شامل زیرزمین، همکف، طبقه اول و کاله فرنگي است که به صورت مورب میان زمیني به ابعاد تقریبي 

33×49 متر ایجاد شده است. این بنا متعلق به دوره پهلوي اول و مساحت آن حدود 1550 مترمربع است. 

عمارت کوشک تقریبا پالن بیضي شکل دارد و نماي آن را 4 ایوان زیبا زینت بخشیده است. این بنا داراي 

تزئینات ارزشمندي مانند نقاشي دیواري، آینه کاري، گچبري و نماي کاشي کاري فوق العاده زیبا و دیدني است.

عمارت »کوشک« در 3 طبقه و به شکل کاله فرنگي بنا شده و داراي 6 اتاق خواب، یک اتاق مطالعه یا دفتر 
کار، 5 تاالر و چند زیرزمین با لوازم و وسایل بهداشتي است.

در حال حاضر در این بناي تاریخي، جداي از قدمت و زیبایي منحصربه فرد معماري، فعالیت هاي دیگري هم 

انجام مي گیرد. طبقه اول و زیرزمین این عمارت زیر نظر معاونت صنایع دستي و هنرهاي سنتي سازمان میراث 

فرهنگي است. زیرزمین این عمارت به دفاتر تشکل هاي صنفي و تشکل هاي مردم نهاد سازمان که به شکل 

ملي فعالیت مي کنند، اختصاص داده شده و طبقه اول به کارگروه هاي آموزشي براي آشنا کردن عالقه مندان با 
رشته هاي مختلف صنایع دستي تعلق گرفته است.

•نشانی: خیابان فردوسی، خیابان کوشک

عمارت عین الدوله
عمارت عین الدوله یکی از بناهای تاریخی تهران است که شاید کمتر نامی از آن شنیده باشید. 
این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول است و معماری آن هم به سبک 
معماری دوران قاجار انجام شده است. مهم ترین واقعه ای که در این عمارت رخ داده، برگزاری 
کنفرانس تهران در زمان جنگ جهانی دوم بوده است. بازدید از فضای بیرونی عمارت همه روزه 
به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر امکان پذیر است. ساختمان اولیه 
که متعلق به عین الدوله، وزیر قاجار بوده، یک عمارت اعیانی، ولی ساده ییالقی در دو طبقه بوده 
که در طبقه همکف یک شاه نشین با سقف آینه کاری شده و تزئینات و دو راهرو در 2 طرف آن 
قرارداشته است. محوطه باغ 11 هزار و 900 مترمربع است که به شکل مستطیلی شمالی- جنوبی 
تعیین شده است. باغ 4 در دارد؛ دو ورودی اصلی در سمت شمال و جنوب و دو ورودی فرعی 
حاضر نگارخانه برگ در عمارت عین الدوله دایر است.در دو جهت شرق و غرب. در شمالی در اصلی و تشریفاتی مجموعه محسوب می شود. در حال 

• نشانی: پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، شماره 1۷

عمارت ارباب هرمز
این عمارت که یکی از بناهای تاریخی به جا مانده از دوران قاجار است، از سال 1393 به عنوان 
موزه گرافیک ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بناهای تاریخی به جا مانده از حکومت دوره 
قاجار در تهران در مرکز و شمال تهران قرار دارند، اما عمارت ارباب هرمز یکی از معدود بناهای 
ارباب  به  تاریخی شرق تهران است که در منطقه تهرانپارس واقع شده است. هرمز آرش معروف 
هرمز یکی از زرتشتیان زاده شده در محله خیرآباد یزد بود که در سال 132۷ خورشیدی، تهرانپارس 
فعلی را که حدود 36 میلیون مترمربع مشتمل بر 3 قریه مجیدآباد، مهدی آباد و حسین آباد بود از بیوه 
ابوالقاسم خان بختیار، بی بی عظیمه خانم بختیار، 3 دانگ به نام خود و 3 دانگ به نام همسرش، پری 
آگاهی آرش، خریداری کرد. عمارت فعلی معروف به ارباب هرمز با مساحت تقریبی 900 مترمربع 
به سبک ترکیبی از معماری سنتی با معماری غربی در 2 طبقه همراه زیرزمینی کوچک ابتدا در باغی 

به وسعت 1 میلیون مترمربع بنا شده بود که در حال حاضر 42 هزار مترمربع از آن باقی مانده است.
بازدید از موزه گرافیک ایران و عمارت ارباب هرمز از روز های یکشنبه تا پنجشنبه و ایام غیرتعطیل 

از ساعت 10 صبح تا 18 امکان پذیر و مبلغ بلیت ورودی آن هم 1000 تومان است.
• نشانی: خیابان تهرانپارس، فلکه چهارم تهرانپارس، پارک پلیس، عمارت ارباب هرمز
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  نویسنده: دکتر استفان گایت
استاد بیماری های عفونی بیمارستان دانشگاهی استرا سبورگ

در تمام جهان، بیماری های عفونی در مقایسه با دیگر بیماری ها، 
شیوع بیشتری دارند و به همین نسبت کشنده ترند. عوامل بسیاری 
از جمله تغییر و تحوالتی که بدست انسان در محیط زیست شکل 
می گیرند و تغییرات آب و هوایی که نتیجه تغییرات محیطی 
است، تغییرات در ارتباط میان انسان ها و حیوانات به علت تبدیل 
حیوانات به عنوان منبع اصلی غذایی بشر و دیگر کاربردها، 
مهاجرت و جابجایی جمعیت که با درگیری های مسلحانه و 
نیز قحطی و گرسنگی رابطه ای مستقیم دارد،... همگی در بروز 
این بیماریها دخیل هستند. هویت یک بیماری عفونی را عوامل 
عفونت زای آن که ممکن است ویروس، باکتری یا انگل باشد، منبع 
آن که ممکن است انسانی، حیوانی یا محیطی باشد و شکل و نوع 
انتقال آن به انسان مشخص می کند. این انتقال انواع گوناگونی دارد 

که عبارت است از:
1. انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بین انسان ها.

2. انتقال در طول دوره درمان و مراقبت.
3. انتقال از طریق آب و حیوانات.

4. انتقال از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با یک حیوان.
5. انتقال از طریق یک جانور بی مهره که حکم ناقل بیماری را دارد 
و منظور یا حشراتی هستند که پرواز می کنند )البته به غیر از َکنه و 

َکک( یا نرم تنان آب زی که به ندرت در این انتقال دخیلند.
به نظر می رسد که امروزه شکل انتقال عفونت به بدن انسان، 
یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در تغییر و تحوالت علم 
اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی بیماری های عفونی محسوب 
می شود. آن دسته از بیماری های عفونی که عامل عفونت به طور 
صد در صد از انسان ناشی می شود، اغلب اوقات آنتروپوزها نامیده 
می شوند. بیماری سل انسانی، مننژیت که عامل آن نوعی باکتری 
بنام مننگوکوک است، عفونت هایی که از استرپتوکوک A ناشی 
می شوند، بیماری سرخک، سرخجه، اوریون، آنفوالنزای نوع 
B و... از این دسته هستند.. بیماری های عفونی که به یک عامل 
میکروبی که از حیوانات به انسان و بالعکس منتقل می شود، 
 )anthropozoonoses( مرتبط هستند، مدت ها آنتروپوزونوز
نامیده می شدند و منظور آن دسته از بیماری های عفونیست که 
از حیوانات مهره دار به انسان منتقل می شود؛ اما امروزه بهتر است 
که آنها را زئونوز )zoonoses( بنامیم چراکه انسان نیز در میان 

حیوانات دیگر، می تواند یک حیوان تلقی شود. از میان این قبیل 
بیماری های عفونی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. طاعون
2. تب مالت یا بروسلوز، نوعی بیماری عفونی ناشی از باسیل ها که 

از حیوانات خانگی و اهلی منتقل می شود.
3. تب خرگوشی یا توالرمی، نوعی بیماری عفونی ناشی از 

باسیل ها که از حیوانات وحشی به انسان منتقل می شود.
4. عفونت روده ای سالمونلوز که بوسیله میکروبی بنام سالمونال 

بوجود می آید.
A 5. آنفوالنزای نوع

6. بیماری هاری
7. تب زرد
8. تب ابوال

9. سندروم حاد تنفسی که از ویروس کورونا یا بیماری سارس 
)SRAS( ناشی می شود.

بیماری های عفونی که عامل بیماری زای آنها، بین انسان ها و 
به شکل مستقیم و بدون واسطه منتقل می شود، به طورکلی تنها 
یک منبع میکروارگانیسم دارد و آن هم بدن انسان است. منظور از 
میکروارگانیسم، هر موجود زنده ای است که با چشم غیر مسلح 
قابل مشاهده نباشد و تنها قادر باشیم زیر میکروسکوپ آن را ببینیم. 
میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها، آغازیان و بعضی از قارچ ها 
مانند مخمرها هستند. اپیدمیولوژی میکروارگانیسم ها، عمال 
چیز غیر منتظره ای ندارد مگر آنکه جهشی رخ دهد. عفونت های 

باکتریایی که مطلقا انسانی هستند و با واکسیناسیون رابطه 
مستقیم دارند )یعنی واکسیناسیون، مصونیت در برابر بیماری ها 
ایجادمی کند(، عبارتند از: دیفتری، سیاه سرفه، تب حصبه، مننژیت 
با عامل باکتریایی مننگوکوک، ذات الریه و مننژیتی که عامل 
باکتریایی پنوموکوک دارد )شایع ترین باکتری مولد ذات الریه(، 
همچنین مننژیت با عامل باکتریایی هموفیلوس نوع B. بیماری 
سل و کزاز از این قاعده مستثنی هستند: واکسن سل )BCG( در 
حقیقت مصونیت حقیقی ایجاد نمی کند و تاثیر ضعیفی بر سل 
ریوی دارد؛ کزاز نیز یک بیماری مطلقا انسانی نیست یعنی فقط 
خاص انسان ها نیست چون باکتری آن در قسمت پایینی روده 
انسان و حتی حیوانات دیگر یافت می شود و هاگ بیماری این 
قابلیت را دارد که تا سال های متمادی داخل خاک زنده بماند. باید 
بگوییم که درسال جدید، در حیطه این قسم از بیماری ها نباید 

انتظار تغییرات شگرفی را در رواجشان داشته باشیم.
در اینجا خاطر نشان می کنیم که امروزه اپیدمیولوژی بیماری 
سل به اپیدمیولوژی بیماری ایدز به شدت مرتبط است. در حقیقت 
بیماری سل جزو عفونت های بیشماری است که اصطالحا 
عفونت های فرصت طلب خوانده می شود و معموال در حین ابتال 
به ویروس اچ آی وی، ناگهان سر می رسند و فرد را مبتال می سازند.

بیماری های عفونی-باکتریایی بسیار متنوعند، بعضی از 
آنها مختص انسان هستند و بعضی دیگر نه، حتی بعضی از این 
بیماری ها با واکسیناسیون برطرف می شوند که از ـن جمله 
ُدمل و کورک،  مثل  استافیلوکوکی  به عفونت های  می توان 

سیاه زخم و انواع آبسه ها، عفونت های استرپتوکوکی مثل آنژین 
استرپتوکوکی، زردزخم، سلولیت حاد صورت، مخملک، تب 
پس از زایمان، سلولیت نکروزانت که از بیماری های التهابی روده 
است، عفونت های استرپتوکوکی نوع B که مربوط به نوزادان 
است، عفونت های کوباسیل مثل عفونت ادرار، اسهال باکتریایی، 
عفونت یا مسمومیت خون اشاره کرد. به لحاظ اپیدمیولوژی، این 
عفونت ها بسیار تک گیر هستند تا همه گیر )البته بجز سلولیت 
نکروزانت(؛ این اپیدمیولوژی متناسب با بکارگیری و اِعمال 
روش های پیشگیری بیماری های عفونی، گسترش می یابد )مثل 
حفظ بهداشت دست ها(، البته تجویز آنتی بیوتیک ها و مقاومت در 

برابر آنها نیز در این گسترش بی تاثیر نیستند.
دقیقا همانند بیماری های که در قسمت قبل مرور کردیم، در 
خصوص بیماری های باال نیز نباید در سال پیش رو، انتظار تغییراتی 
در کثرت و شیوع آنها داشته باشیم، البته بجز بعضی از عفونت ها 
که منشا کولی باسیل دارند و از پرندگان ناشی می شوند و در برابر 
آنتی بیوتیک ها نیز بسیار مقاوم هستند. این مقاومت با تولید آنزیم 
کارباپنماز که آنتی بیوتیک ها را غیرفعال می کند، حاصل می شود. 
امروزه مجموعه ای از آنتی بیوتیک ها کشف شده اند که تقریبا در 

مداوای تمام عفونت ها موثرند.
در حال حاضر و در سراسر جهان، صحبت از باکتری هایی 
است که در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم اند، اما کشور فرانسه از این 
حیث مستثناست و در حقیقت در موقعیت بحرانی قرار ندارد و 
اگر احیانا مقاوم ترین انواع باکتری ها نیز در این کشور دیده شود، 
معموال از یک کشور خارجی در جنوب یا شرق، وارد شده است.

بیماری های عفونی-ویروسی که خاص انسان ها هستند و با 
واکسیناسیون پیشگیری می شوند، کامال شناخته شده اند. از آنجا 
که واکسیناسیون راه اصلی پیشگیری از آن هاست، شیوه طرح 
اجرای واکسیناسیون برای پیشگیری از شیوع این بیماری ها و 
شرایط زندگی و مهاجرت در گسترش و شیوع بیماریها بی تاثیر 
نیستند. بیماری هایی که در این گروه طبقه بندی می شوند، عبارتند 
از: سرخک، سرخجه، اریون، آنفوالنزای نوع B، فلج اطفال، 
هپاتیت نوع A و B، آبله مرغان و زونا. در خصوص این بیماری ها 
نیز باید بگوییم: از آنجا که روند کلی سیر بیماری حالتی نزولی دارد 
و به عبارت دیگر روند ابتال به بیماری در حال کاهش است، نباید 

انتظار تغییر و تحوالت مهمی را در سال 2017 داشته باشیم.
 atlantico.fr

تــازه ها

مطالعات محققان ژاپنی دانشگاه کیوشو نشان می دهد افرادی که 
فشار خونشان هر روز تغییر می کند، دو برابر بیشتر در معرض 

ابتال به بیماری های زوال عقل و آلزایمر قرار دارند.
این مطالعه نشان می دهد نوسان روز به روز فشار خون یکی 
از مهمترین عوامل خطر انواع زوال عقل از جمله آلزایمر است. 
بلکه  نمی داند،  آلزایمر  دلیل  را  خون  فشار  نوسان  مطالعه  این 
نوسان فشار خون در افراد عادی و مبتال به فشار خون باال را 

یک عامل خطر می داند.
این مطالعه نشان می دهد ثبات فشار خون می تواند در کاهش 
احتمال ابتال به آلزایمر موثر باشد؛ بنابراین افرادی که نوسان فشار 
خون دارند باید با استفاده از دارو فشار خون را ثابت نگه دارند. 
این کار به سالمت رگ های خونی کمک می کند. رگ های سالم 

سرچشمه مغز و ذهن سالم است.
فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیواره رگ 
ها وارد می شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. 
اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت باقی بماند، 

بدن با مشکالت زیادی روبرو می شود.
به  نفر  یک  میانسال،  فرد  سه  هر  بین  از  متوسط  طور  به 
بیماری  اصلی  عامل  باال  خون  فشار  است؛  مبتال  عارضه  این 
اختالالت چشمی  و  مغزی  سکته  کلیوی،  عروقی،  قلبی  های 

محسوب می شود. 
بر اساس آمار، حدود 1.8 میلیارد نفر در سراسر جهان از فشار 
خون باال رنج می برند و نکته حائز اهمیت این است که حدود 
50 درصد این افراد، از شرایط خود بی اطالع هستند و به هیچ 
اقدامی برای کاهش فشار خون دست نمی زنند.  نتایج این مطالعه 

در نشریه Circulation منتشر شده است.
 HealthDay

نـوسـان فشـارخـون و 
آنچه باید در مورد بیماری های عفونی بدانیمخطـر ابتـال بـه زوال عقـل

روزانمه

آینده بیماری های عفونی در سال 2017 )بخش اول(

 یک گزارش جدید نشان می دهد که حدود 
یک نفر از هر سه مورد مبتال به زوال عقل با 
پیروی از عوامل مناسب سبک زندگی، مانند 
انجام تمرینات جسمانی بیشتر یا داشتن یک 
زندگی اجتماعی فعال، قابل پیشگیری هستند.
 ،)NIA( به گفته موسسه ملی کهنسالی 
شایع ترین نوع زوال عقل یعنی بیماری آلزایمر، 
تقریبا 5 میلیون نفر را در ایاالت متحده با سن 
65 سال به باال تحت تاثیر قرار می دهد. با این 
وجود، این تنها یکی از انواع فراوان این بیماری 
است و بر اساس تخمین NIA، بین 20 تا 40 
درصد از افرادی که مبتال به این اختالل  تشخیص 
داده شده اند، دچار انواع دیگری از آن هستند.

برخی از عوامل خطر ابتال به زوال عقل که قبال توسط 
NIA شناسایی شده اند، عبارت اند از: سن، مصرف الکل، 

دیابت، فشار خون باال، افسردگی و سیگار کشیدن.
محققان شش عامل سبک زندگی را شناسایی کردند 
که مدیریت مناسب آنها می تواند به پیشگیری از زوال 
عقل کمک کند. آن ها در کنار این شش عامل، سه مداخله 
غیرپزشکی با اثر مشابه را مشخص کردند. این گزارش 
ادعا می کند که حدود 35 درصد از موارد ابتال به زوال 

عقل به این نه عامل وابسته هستند.

هیچ گاه برای پیشگیری زود نیست
 متخصصان میگویند که این عوامل خطر باید در هر 

مرحله از زندگی، از دوران کودکی تا کهنسالی، مورد توجه 
قرار گیرند. این گزارش تاکید می کند که این گام ها می توانند 
میزان نرخ بروز زوال عقل را تا 20 درصد کاهش دهند.

در سن باال، اجتناب کردن از سیگار کشیدن، مقابله با 
افسردگی، کنترل دیابت، انجام تمرینات جسمانی بیشتر و 
داشتن زندگی اجتماعی فعال تر بسیار مهم است. محققان 
همچنین اضافه می کنند که این موضوع می تواند بروز زوال 

عقل را تا 15 درصد بیشتر کاهش دهد.
 تمرکز زیادی بر ساخت داروها برای جلوگیری از 
زوال عقل، از جمله بیماری آلزایمر، وجود دارد؛ اما به رغم 
تالش ها برای یافتن داروهای پیشرفته برای بیماران، اقدامات 
غیر دارویی می توانند میزان موفقیت بیشتری داشته باشند.

 میزان بالقوه تاثیر کاهش عوامل خطر مربوط 
به زوال عقل، بیش از چیزی است که ما  می توانیم 

برای داروهای آزمایشی تصور کنیم.

تعامل اجتماعی بر داروهای 
ضدروان پریشی غلبه می کند

 جنبه اساسی دیگری که این گزارش مطرح 
کرده ، اثربخشی تعامل اجتماعی در درمان بیماران 
مبتال به زوال عقل است.  اغلب زمانی رفتار 
پرخاشگرانه و مضطرب بیماران مورد اهمیت واقع 
می شود که صحبت از امنیت و سالمتی آنها است. 
در این هنگام داروهای ضدروان پریشی مورد 
استفاده قرار می گیرند. داروهای ضدروان پریشی 
به طور معمول برای درمان آشفتگی و پرخاشگری مورد 
استفاده قرار می گیرند؛ اما نگرانی قابل توجهی در مورد این 
داروها به علت افزایش خطر مرگ و میر، عوارض جانبی قلبی 
عروقی، عفونت ها و خواب آوری زیاد وجود دارد. شواهد 
به استفاده موثرتر از مشارکت اجتماعی، به جای آرام بخش ها 
تاکید دارند. آن ها نشان دادند که افزایش فعالیت های اشتراکی 
و ارتباط اجتماعی، در مقابله با اضطراب و پرخاشگری 
موفق تر است. به گفته پژوهشگران: »تضعیف عوامل خطر، 
راهی قدرتمند را برای ما فراهم می کند تا بار جهانی زوال 

عقل را کاهش دهیم.« 
 ژاسمن یزدانی 
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رویکـردهای غیـرپزشـکی بـرای زوال عقـل موثـر هستنـد
ارتبـاط بی خوابی 

بـا زایمـان زودرس

خبــر

مطالعه انجام گرفته روی سه میلیون مادر نشان 
زایمان  به  منجر  می تواند  بی خوابی  که  داد 
متخصصان  بررسی  این  در  شوند.  زودرس 
کالیفرنیایی دریافتند زنان بارداری که دچار کم 
خوابی هستند دو برابر بیش از زنانی که خواب 
کافی دارند احتمال دارد شش هفته زودتر وضع 
حمل کنند. شاید به نظر برسد که ارتباط بین 
بی خوابی و زایمان زودرس در زنان باردار 
موضوع عجیبی نیست؛ اما پیش از این مطالعه ای 
در این زمینه انجام نگرفته بود. همچنین توجه 
به این ارتباط اهمیت دارد زیرا با انجام اقدامات 
مداخله ای ساده می توان مانع از این اتفاق شد. 
کارشناسان سالمت عمومی معتقدند درمان 
بهتر زنان باردار مبتال به اختالل خواب می تواند 
جان نوزادان را هم حفظ کند. هر سال در سراسر 
جهان 15 میلیون نوزاد نارس به دنیا می آیند. این 
کودکان زمان کمتری داشتند تا در رحم مادر 
رشد کنند و بیش از یک میلیون آنان به دلیل 
مشکالت بعدی جان خود را از دست می دهند. 
همچنین تعدادی از این نوزادان در سال های آتی 
دچار نارسایی شنوایی، ناتوانی در یادگیری و 

دیگر مشکالت جسمی می شوند.
 MedicalDaily

تــازه ها

مطالعات حاکی از آن است که مقابله با برخی فاکتورهای خطرزا در سنین 
میانسالی خطر ابتال به زوال عقلی را در افراد کاهش می دهد. احتمال 
ابتال به زوال عقلی به فاکتورهای متعددی مرتبط است که برخی از آنها 
همچون دیابت، فشار خون باال و استعمال سیگار بر سالمت قلب و 
عروق هم تاثیر دارند. در بررسی جدید آمده است وجود این فاکتورهای 
خطرزا در دوره میانسالی ممکن است احتمال ابتال به زوال عقلی را 
در دوره های بعدی زندگی افزایش دهد. متخصصان آمریکایی اظهار 
داشتند: این بررسی تاکید کننده اهمیت کنترل فاکتورهای خطرزا در 
سالمت قلب همچون فشار خون باال در پیشگیری از ابتال به زوال عقلی 
در سنین باالست. متخصصان آمریکایی همچنین با بیان اینکه آنچه برای 
سالمت قلب مفید است برای مغز هم سودآور است اظهار کردند که زوال 
عقلی در این کشور به نگرانی فزاینده در حوزه سالمت عمومی تبدیل 
شده است. زوال عقلی شامل گروهی از بیماری ها می شود که عملکرد 
مغز را تحت تاثیر قرار می دهند. آلزایمر متداول ترین شکل زوال عقلی 

است که نزدیک به دو سوم آن را شامل می شود. 
 MNT

سالمت قلـب خطـر ابتـال بـه 
زوال عقـل را کـاهـش می دهـد
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اگرچه عزیزی که در حال مراقبت از او هستید 
همچنان زنده است، اما ممکن است که احساس 
درد ناشی از فقدان او در شما از قبل آغاز شده 
باشد. اگرچه ممکن است که بعضی از افراد 
این احساس را نوعی از افسردگی بدانند، اما 
در حقیقت شکل مشخصی از غصه خوردن 
است. عالوه بر این، این احساس یک واکنش 
طبیعی و قابل انتظار برای مراقبت از کسی 
است که مبتالبه یک بیماری طوالنی مدت یا 
العالج است. این نوع از غم می تواند همان 
آسیبی را برساند که غم پس از مرگ عزیز 
به سراغ فرد می آید. گاهی از اوقات، این 
احساس غم می تواند احساس فقدان پس از 
مرگ را آسان تر سازد، اما همواره این گونه 
نیست. این احساس غم یک غم واقعی است 
و نمی توانید آن را نادیده بگیرید و بگویید 
که روی شما اثر نخواهد گذاشت. بنابراین، 
این امکان را به خود دهید که این غم را 
برای وقتی که برای عزیز  پردازش کنید و 

خود گذاشته اید ارزش قائل شوید.

غم انتظار )Anticipatory Grief( چیست؟
برخالف غم و غصه ای که پس از مرگ یک شخص رخ 
می دهد، غم انتظاری پیش از مرگ شخص آغاز می شود. اما 
هیجان های پیش و پس از مرگ می توانند یکسان باشند. اگر 
شخصی مبتالبه یک بیماری، جراحت یا مشکل پزشکی باشد 
که به طور دائمی شخصیت فرد را تغیر می دهد )همچون 
بیماری آلزایمر(، غم به این دلیل به سراغ شما می آید که 

ابتال به این مشکالت به معنای مرگ فرد است.
همان طور که برای مرگ عزیز خود انتظار می کشید، 
احساس اضطراب، غم و وحشت در شما شکل می گیرد. 
عالوه بر این، ممکن است برای استقالل و آزادی خود 
حسرت بخورید، چون مشکل عزیز شما باعث شده است 
که زندگی شما تغیر بکند و اکثر وقت و انرژی خود را صرف 
او کنید. چنین کاری می تواند باعث احساس گناه نیز در شما 
شود. وقتی شما با این حقیقت مواجه می شوید که نمی توانید 

نتیجه را تغیر دهید با خشم، تندخویی و حتی تنفر مواجه 
می شوید. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است 

که تمام این احساس ها در چنین وضعیتی نرمال هستند.

در مورد احساس  خود صادق باشید
وقتی که مراقبت از یک عزیز در حال موت باعث غم، 
ناتوانی و خستگی شما می شود، صحبت با یک دوست، 
اعضای گروه حمایتی و مشاور می تواند باعث تسکین شما 
شود. درصورتی که خشم و ناامیدی به سراغ شما آمد آن را 
بپذیرید و حتی می توانید گریه کنید. پذیرش این احساس ها 
و گریه از شیوه هایی هستند که می تواند از تنفر شما نسبت 

به عزیزی که در حال مرگ است جلوگیری کنند.

شیوه های برای کنترل
شما نمی توانید از چیزی که اتفاق خواهد افتاد جلوگیری 
کنید، اما می توانید برای چگونگی رخ دادن آن حرفی برای 
گفتن داشته باشید. افزایش اطالعات در مورد مشکل پزشکی 

عزیز خود یکی از کارهایی است که می توانید انجام دهید و 
همین امر می تواند کنترل شما را روی وضعیت موجودتان 
بیشتر کند. دانستن عالئم، گزینه های درمان و اثرات جانبی 
احتمالی می تواند شما را برای آنچه اتفاق خواهد افتاد آماده 
سازد. حتی می توانید به عزیز خود کمک کنید تا امورات 
خود را نظم ببخشید و حتی مراسم بعد از فوت خود را 

برنامه ریزی کند.

خلق خاطرات
وقت خود را با عزیزتان بگذرانید. برای مثال، می توانید 
یک بعدازظهر به همراه او به پارک بروید یا با او بازی 
شطرنج کنید. این فعالیت ها پیوندتان را به عزیزتان تقویت 
می کند و همین پیوندها باعث می شود که پس از مرگ یاد 
و خاطره عزیزتان در ذهن شما بماند. عالوه بر این، زمانی 
که کنار عزیز خود هستید خاطرات خوب گذشته را با او 
مرور کنید. برای مثال، می توانید آلبوم عکس را بیاورید و 
عکس های قدیمی را به او نشان دهید. یا حتی می توانید 

فیلم های خاطره انگیز را با یکدیگر تماشا کنید.

برای فعالیت های معمول خود وقت 
بگذارید

وقتی که وظیفه مراقبت از عزیز خود را بر 
عهده می گیرید روزهای شما تغیر چشمگیری 
می کنند، اما چنین وظیفه ای نباید باعث شود 
که پیوندتان را با زندگی سابقتان قطع کنید و 
فعالیت های معمول و لذت بخش خود را کنار 
بگذارید. همچنان با دوستان خود برای صرف 
غذا به بیرون بروید، کالس های آموزشی خود 
را ادامه دهید و به باشگاه ورزشی بروید. انجام 
چنین فعالیت هایی که باعث لذت شما می شوند 
نه تنها باعث تقویت روحیه شما می شوند بلکه 
از ایجاد تنفر به عزیزی که از او مراقبت می کنید 
جلوگیری می کنند. وقتی احساس می کنید که 
مراقبت از عزیز خود شما را به ستوه آورده 
است، دست یاری را به سوی دوستان یا دیگر 
اعضای خانواده خود دراز کنید. برای مثال، 
می توانید از آن ها بخواهید تا خریدهای خانه را برای شما 
انجام دهند، برای مالقات با دکتر وقت بگیرند یا اینکه 

صرفا نزد شما بیایند و با گفتگو به شما آرامش ببخشند.
به طورکلی، مراقبت از یک عزیز نباید باعث شود که از 
حق زندگی خود بگذرید. به عبارت دیگر، در صورت مراقبت 
از یک عزیز برای خود نیز وقت بگذارید و برای بهبود 
روحیه خود تالش کنید. چنین کاری به این معنا نیست که 
شما شخص خودخواهی هستید، بلکه چنین رفتاری به این 
معنا است که شما نه تنها برای عزیز خود بلکه برای خود 
نیز ارزش قائل می شوید. همین وقت گذاشتن برای خود 
باعث می شود که در مراقبت از عزیز خود نیز بهتر عمل 
کنید و باروحیه و انرژی بیشتری از او مراقبت کنید. عالوه 
بر این، همین وقت گذاشتن برای خود و انجام فعالیت های 
نرمال و لذت بخش خود می تواند شما را برای مدیریت بهتر 

اتفاقات پیش رو آماده تر سازد. 
 مصطفی صداقت رستمی 

 webmd

ترکیب هوای گرم و رطوبت باال ورزش کردن در فصل تابستان را دشوار 
می کند اما نمی تواند خطرناک باشد. گروهی از کارشناسان سالمت نکات 
مهم و مفیدی را به افراد توصیه می کنند که باید هنگام ورزش کردن در 

گرمای تابستان مورد توجه قرار دهند. این نکات شامل موارد زیر است:
 حفظ آب بدن: حفظ آب بدن همیشه مورد تاکید بوده اما در دمای 
باال که میزان تعریق بدن افزایش می یابد و خطر از دست رفتن آب بدن 
تشدید می شود، بیشتر مورد تاکید است. با نوشیدن یک لیوان بزرگ آب 30 
دقیقه پیش از دویدن، بدن از میزان آب کافی برای شروع برخوردار است. 
همچنین باید در مدت زمان دویدن هر 1۵ تا 20 دقیقه نوشیدن یک فنجان 
مایعات تکرار شود. کارشناسان همچنین تاکید دارند افراد باید از مصرف 
نوشیدنی های حاوی کافئین و قهوه که موجب از دست رفتن بیشتر آب 

بدن می شود خودداری کنند.
 پوشیدن لباس مناسب: هیچ راهی برای کنترل هوا وجود ندارد اما 
می توان با راهکارهایی بدن را کمتر در معرض نور خورشید قرار داد. به 
گفته کارشناسان در فصل تابستان و هنگام ورزش کردن باید از لباس هایی 
استفاده کرد که در صورت عرق کردن، بدن اذیت نشود و باید از پوشیدن 
لباس هایی که پارچه آن ها آب را به خود جذب می کند و موجب گزش 
بدن با عرق می شود، خودداری کرد. باید الیافی را انتخاب کرد که به عرق 

اجازه عبور می دهند بدون اینکه احساس چسبندگی کنید.
 انتخاب ورزش هایی مناسب با گرما: بهتر است در فصل تابستان 
ورزش هایی انجام شود که برای گرمای هوا مناسب باشد. به طور مثال 
شنا کردن یا ورزش در محیط های باشگاهی توصیه می شود. هرچند اگر 
ترجیح می دهید دویدن را به عنوان حرکتی ورزشی انتخاب کنید بهتر است 

صبح زود یا اواخر روز که دمای هوا پایین تر است این کار را انجام دهید.
 medicaldaily

برای ورزش کـردن در تـابستـان 
چـه نکـاتی را رعایـت کنیـم؟ راهکار هایی برای غلبه بر غم انتظار 

تــازه هااحساسغموفقداندرحالیکهازعزیزخودمراقبتمیکنید



ویژه  جمعه  داستان  جایزه  سپید: 
»صدای  عنوان  با  ناشنوا  داستان نویسان 
به  آغاز  فراخوانی  اعالم  با  سکوت« 

کارکرد.
داستان  گروه  مسئول  عارفی  زهره 
»این  گفت:  ایسنا  به  دراین باره  جمعه 
طرح کلی و برای داستان نویسی معلوالن، 
اعم از ناشنوا، نابینا و معلول جسمی است.«
او افزود: »برای سال اول این جایزه 
جامعه ناشنوایان را انتخاب کرده ایم. به 
»صدای  بانام  جشنواره ای  منظور  این 
قم  جمعه  داستان  گروه  در  سکوت« 
تصویب کردیم تا در سال جاری برگزار 
شود. برای این که جشنواره در پایان خود 
داشته  مناسبی  بازده  و  بازخورد خوب 
باشد ابتدا کارگاه های داستان نویسی برای 
با  اما  شد.  برگزار  قم  در  عزیزان  این 
استان های  در  ناشنوایان  دیگر  استقبال 
تهران  در  هفتگی  کارگاه های  دیگر، 
بهزیستی  توان بخشی  مساعدت  با  نیز 

تشکیل شد.«
»ازآنجایی که  ادامه داد:  نویسنده  این 
جشنواره ای  چنین  برگزاری  الزمه  
آموزش به این عزیزان است. الزم بود 
شخص مدرس زبان اشاره بلد باشد و 
یا نحوه برقرار کردن ارتباط با آن ها را 
بلد باشد. بنابراین خودم را موظف کردم 

زبان اشاره یاد بگیرم.«
او گفت: »دبیر این جلسات معصومه 
و  است  بلد  اشاره  هم زبان  میرابوطالبی 
ازاین جهت تنها کسانی هستیم که در حال 
حاضر برای این عزیزان تدریس می کنیم.«
عارفی اضافه کرد: »از طرفی استان های 
دورتر از مرکز نیز از این طرح استقبال 
کردند و چون امکان حضور هفتگی در این 
استان ها را نداشتیم، کارگاه را به صورت 
ورکشاپ های یک روزه و دوروزه در آن 
استان ها برگزار می کنیم. در استان هایی 
چون فارس، یزد، خراسان و اصفهان با 
تقاضای ناشنوایان چنین ورکشاپ هایی 
نزدیک هم  آینده  برگزارشده است. در 
تعداد بیشتری از استان ها تحت پوشش 

خواهند آمد.«
مسئول این جایزه گفت: »در این راستا 
قم،  ناشران  مجمع  هیئت مدیره  و  مدیر 
معاونت توان بخشی کشور و گروه کریمه 
البته  داشته اند.  همکاری  ما  با  اهل بیت 
نهادهای ادبی چون خانه کتاب و بنیاد 
داده اند  قول هایی  هم  داستانی  ادبیات 
که امیدوارم با حضور و مساعدت همه 
گروه ها بتوانیم این طرح را به بهترین نحو 
این جشنواره و کارگاه های  کنیم.  اجرا 
داستان نویسی ویژه داستان نویسان ناشنوا 
برای اولین بار در ایران برگزارشده و تا 
جایی که بررسی کرده ایم و با ناشنوایان 
هنوز  گرفتیم،  ارتباط  ایران  از  خارج 
طرح های  چنین  آیا  این که  از  اطالعی 
ادبی در خارج از ایران برگزارشده باشد، 

به دست نیاورده ایم.«
افراد  »این  کرد:  اظهار  همچنین  او 
ازنظر خواندن و نوشتن مشکالت زیادی 
دارند و به نظر من می رسد این نقیصه 

کرد.  رفع  داستان  طریق  از  می توان  را 
کارگاه ها  این  در  که  دوستانی  چنان که 
شرکت کرده اند، داستان های اولی شان با 
محسوسی  تغییر  بعدی شان  داستان های 
دارد. اآلن در خیلی از کشورهای مترقی 
با داستان درمانی  را  از مشکالت  برخی 
به  اقبال  نوع  این  می کنند.  برطرف 
نیز  ناشنوایان  طرف  از  داستان نویسی 
آن ها  به  روانی  جهت  به  هم  می تواند 
کمک کند و هم به جهت کیفیت بخشی به 
خواندن و نوشتن آن ها و کشف استعداد 
داستان نویسی باعث شود این عزیزان ما 
را با دنیای خودشان آشنا کنند و از طریق 
داستان مشکالت دنیای خودشان را به 

گوش ما برسانند.«
عارفی گفت: »عالوه بر این که این قشر 
با  ارتباطشان  و  دیده شده اند  کم  خیلی 
دنیای شنواها روزبه روز کمتر شده است. 
شاید این کار باعث شود هم مسئوالن به 
آن ها توجه بیشتری بکنند و هم خودشان 

با دنیای اطرافشان بهتر و بیشتر ارتباط 
این  از  هم  را  و خودشان  کنند  برقرار 
استعدادهایشان  و  بشناسند  بهتر  طریق 

را شکوفا کنند.«
است:  آمده  فراخوان  این  متن  در 
باهدف  سکوت«  »صدای  جشنواره 
و  نویسندگی  به  کیفیت بخشی 
داستان نویسی ناشنوایان برگزار می شود.
شرکت برای عموم ناشنوایان نوجوان و 

بزرگ سال آزاد است،
اثر  سه  می تواند  شرکت کننده  هر 
داستانی به این جشنواره ارسال کند،آثار 
شرکت کنندگان عودت داده نخواهد شد، 
آثار ارسالی نباید پیشتر منتشرشده باشند، 
داستان نویس باید اثر خود را همراه با 
خانوادگی،  نام  و  کامل)نام  مشخصات 
نام داستان، شماره تماس و آدرس محل 
نوشته  داستان  پایین  در  که  سکونت( 
جشنواره  دبیرخانه  ایمیل  به  می شود، 
jomehstory@ جمعه  داستان 
gmail.com و یا به آدرس دبیرخانه 
 .۳۹ کوچه  بسیج،  بلوار  قم.  جشنواره: 

پ ۱۶ ارسال کند.
الزم به ذکر است که موضوع جشنواره 
آزاد است و آخرین مهلت برای ارسال 

آثار ۳۱ مردادماه است.
تنها قالب قابل پذیرش در جشنواره، 
داستان کوتاه ویژه رده سنی بزرگ سال 

است.
ابوتراب  را  جشنواره  این  داوری 
دبیر  و  خسروی)داستان نویس 
عزتی  استثنایی(،علی اصغر  مدارس 
کامران  و  پاک)داستان نویس( 
بر  ناشنوا(  رحیمی)داستان نویس 

عهده دارند. 
داستان نویسان می توانند برای ارتقای 
کیفی آثارشان در کارگاه هایی که به این 
منظور در قم و تهران و برخی استان های 
کنند.  شرکت  می شود،  برگزار  دیگر 
بیشتر  هماهنگی  برای  عالقه مندان 
یا  و    zohreharefi@ با   می توانند 

۰۹۳۶۷۸۱۸۱۴۹ در ارتباط باشند.

تصويرروز

شماره ۱۰۷۳ 2۱ مرداد ۱۳۹۶ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی:26151256

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

بخش  داوری  هیئت  معرفی 
مستند و دانشجويی جشنواره 

فیلم سالمت
مستند  بخش  داوری  هیئت  سپید: 
جشنواره  دومین  دانشجویی  و 
امید  شدند.  معرفی  سالمت  فیلم 
روحانی، جعفر صانعی مقدم، علی 
مطلق، محمد اسالمی، سلیم غفوری، 
محمد کیاساالر هیئت داوری بخش 
مستند و دانشجویی دومین جشنواره 
فیلم سالمت خواهند بود و داوری 
آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد را 
به زودی آغاز خواهند کرد. در بخش 
دانشجویی ۳۸ اثر و در بخش مستند 
۴۴ فیلم به بخش مسابقه جشنواره 
است.  پیداکرده  راه  سالمت  فیلم 
دومین جشنواره فیلم سالمت یکم 
تا پنجم شهریورماه در تهران برگزار 

می شود.

در  روان شناسانه  گفتگوی 
»نام آوران ايران زمین«

برنامه  در  فرهنگ  رادیو  سپید: 
پنجشنبه  ایران زمین«  »نام آوران 
رفیعی  میزبان حسن  مردادماه   ۱۹
روان پزشک با گرایش روان پزشکی 
»نام آوران  برنامه  شد.  اجتماعی 
ساعت  پنجشنبه  هر  ایران زمین« 
2۱ از گروه تاریخ و اندیشه پخش 
می شود که به گفتگو با چهره های 
فرهنگی و تأثیرگذار در حوزه های 
انسانی  علوم  و  هنری  مختلف 

اختصاص دارد.
کارشناس  نژادان  عظیمی  علی 
مجری برنامه این هفته درباره زندگی 
و آثار حسن رفیعی روان پزشک با 
اجتماعی،  روان پزشکی  گرایش 
علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
سردبیر  و  توان بخشی  و  بهزیستی 
اجتماعی   رفاه  تخصصی  فصلنامه 
با وی گفتگو می کند. حسن رفیعی 
دوره عمومی و تخصصی پزشکی 
بهشتی  شهید  دانشگاه  در  را  خود 
تحصیل کرده است. او درزمینه  تألیف 
و ترجمه کتب تخصصی روانشناسی 

فعال است.
رفیعی در مقاالت مختلف خود 
بیشتر بر مباحث مرتبط با روان پزشکی 
و روانشناسی اجتماعی چون سالمت 
اعتیاد  خیابانی،  کودکان  اجتماعی، 
متمرکزشده  زندگی  مهارت های  و 

است.

خبر

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir

s a l a m a t

چارسوبازتاب
جذب ۲۰ هزار گردشگر آمريکايی

 و اروپايی برای درمان به ايران

دالل پـزشـکـی حـذف شـود

ایسنا: یک فعال گردشگری ایرانی مقیم در آمریکا بابیان اینکه هزینه درمان در ایران ۱۰ تا ۱۵ درصد 
ارزان تر از سایر کشورها است، گفت: »پیش بینی می شود در قالب طرح گردشگری پزشکی، از اروپا 
و آمریکا بیش از 2۰ هزار گردشگر به ایران سفر کنند.« مارک سرمدی در همایش ساماندهی و آغاز 
عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی به عنوان کارگزار این طرح در آلمان و آمریکا بیان کرد: »برای 
سرمایه گذاری در این زمینه آماده ایم و مطمئنیم این سرمایه گذاری به دلیل هزینه،  کیفیت و امنیت در 
ایران سودمند است.« او با اشاره به پیش بینی که برای جذب 2۰ هزار گردشگر سالمت در جریان 
اجرای این طرح توسط تنها کارگزار آمریکا و آلمان گفت:  »می توانیم سرمایه گذاری سنگینی در اروپا، 
آمریکا و حتی استرالیا داشته باشیم، اما پیش زمینه آن تبلیغات برای معرفی تخصص و هزینه درمان های 
پزشکی در ایران است.« سرمدی با اشاره به مزیت های ایران برای جذب گردشگر پزشکی اظهار 
کرد: »پزشکان ایرانی در سراسر جهان افراد خوش نامی هستند. در آلمان بیش از ۹۵ درصد روسای 
بیمارستان ها ایرانی هستند و متخصصان و فوق متخصصان زیادی در آمریکا ملیت ایرانی دارند. همین 
بزرگ ترین تبلیغ برای تخصص پزشکی کشورمان است. ضمن اینکه ایران یکی از امن ترین کشورهای 
خاورمیانه محسوب می شود و ما می توانیم جهان را متوجه این مزیت کنیم.« همایش سامان دهی و 
آغاز طرح اجرایی گردشگری پزشکی با حضور وزیر کار و کارگزاران ۳۷ کشور رونمایی شد. این 
طرح قرار است در ۱۷ بیمارستان ملکی سازمان تأمین اجتماعی و ۵ بیمارستان خصوصی اجرا شود. 
هر یک از کارگزاران خارجی در جریان این طرح موظف هستند گردشگرانی را از کشور مبدأ برای 

درمان های پزشکی به ایران هدایت کنند.

ایرنا: کارگزار کشور جمهوری آذربایجان در حوزه گردشگری پزشکی با اشاره به واسطه گری ها و داللی هایی که بیماران خارجی را در ایران سرگردان 
کرده، درخواست کرد؛ پیرو همکاری های مشترکی که قرار است بین ایران و آذربایجان در حوزه گردشگری پزشکی صورت گیرد این معضل برطرف 
شود. ترالن قلی اف در همایش ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی با اشاره به معضالتی که در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: 
»بیشتر کسانی که به ایران سفر می کنند دارای مقاصد درمانی مشخصی هستند، اما متأسفانه معضل بزرگی وجود دارد که باید برطرف شود. خیلی ها بدون 
تحقیق به ایران سفر می کنند و از سوی واسطه ها و دالل ها با دزدی هایی روبرو می شود، افرادی که پول بیماران را می گیرند و درنهایت نتیجه ی دلخواه 
حاصل نمی شود.« او افزود: »مشکل اساسی این است که این بیماران به توصیه دالل ها به پزشکانی مراجعه می کنند که تخصص کافی را ندارند، درنتیجه 

مشکلشان برطرف نمی شود و با وضعیت حادتر به خانه برمی گردند و همین تبلیغ منفی علیه ایران می شود. 
البته کمابیش این مشکل در کشورهای دیگر هم وجود دارد، ولی ما از فرصت حضور 
در ایران استفاده می کنیم و با طرح این معضل ها می خواهیم که آن ها برطرف شود.« او 
که حرفه اش مدیریت تور و فعالیت درزمینه گردشگری پزشکی در کشور جمهوری 
آذربایجان است، گفت: »بین دو کشور همکاری های توسعه یافته ای در امور سیاسی، 
اقتصادی و گردشگری سالمت وجود دارد. هدف ما از حضور در ایران و شرکت در 
همایشی که برای طرح ساماندهی گردشگری سالمت راه اندازی شده مشارکت و ارائه 
پیشنهادهایی برای حل مشکالت به روش سودمند است تا تعداد گردشگران به مقاصد 

پزشکی دو کشور را به حداکثر برسانیم.«
 قلی اف همچنین گفت: »بر اساس مطالعاتی که در هفت سال همکاری با ایران صورت 
گرفته، به این نتیجه رسیدیم که سطح بهداشت، تجربه و تخصص پزشکان ایرانی باال 
است، اما مشکالتی در کنار این شهرت وجود دارد که کشورهای روسیه، قزاقستان و 

جمهوری آذربایجان تاکنون با آن درگیر بوده اند و ما می خواهیم که آن ها حل شود.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

طرح گردشگری پزشکی در حضور نمایندگان ۳۷ کشور رونمایی شد.

       ایسنا

جشن تولد سه سالگی علی کوچولو کودک مبتال به بیماری نادرکه به گفته 
پزشکان قرار بود فقط تا شش ماهگی زنده بماند برگزار شد. با حضور بهنوش 

بختیاری بازیگر و سفیر بیماری های نادر برگزار شد. 
                فارس 

94 درمانگاه اقماری در شهرهای مدینه و مکه به منظور ارائه هر چه بیشتر و بهتر 
خدمات پزشکی به زائران، راه اندازی شده است.

               جمعیت هالل احمر 

جایزه ادبی برای داستان نویسان ناشنوا

داستان نویسی ویژه معلوالن جسمی برگزار می شود 
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