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تحقیقـ ًا یکی از بزرگتـرین نعمتهــا ،یاد و خـاطره
حسینبن علی (ع) اسـت ،یعنی نعمت مجـالس عزا،
نعمت عاشورا و محرم برای جامعه شیعه ما.
مقام معظم رهبری
73/3/17
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سرطان باالترين اولويت تحقيقات جامعه
پزشكي است
سبك ناسالم زندگي و رفتارهاي پر خطر
مهمترين عوامل افزايش سرطان
رییس نظام پزشکی تهران با بیان اینکه سرطان
باالترين اولويت تحقيقات جامعه پزشكي است ،
گفت :ساالنه حدود  14میلیون نفر در جهان به
سرطان مبتال می شوند و این بیماری منجر به
مرگ  8.2میلیون نفر در جهان می شود.
دکتر علی اصغر پیوندی در هشتمین کنفرانس
منطقه ای سازمان پیشگیری از سرطان آسیا و
اقیانوسیه (منطقه غرب آسیا) این کنگره را که
با محوریت موضوع « ثبت سرطان و زیرساخت
های برنامه جامع کنترل سرطان» برگزار شد را
مایه افتخار دانشگاه دانست و گفت :سرطان یکی از
مهمترین علل مرگ و میر در دنیاست و روند بروز
و شیوع آن در جهان رو به افزایش است.
وی افزود :با توجه به شیوع ،مرگ و میر و هزینه
های اقتصادی چشمگیر ،در کنار دشواری یا فقدان
روش درمانی ،شناسایی راه های موثر پیشگیری،
تشخیص زودرس و درمان موثر ،سرطان ها در
باالترین اولویت تحقیقات جامعه پزشکی قرار
گرفته اند.
وی در ادامه اظهار داشت :بر اساس شواهد و
مستندات علمی ،مهمترین عوامل خطرزای
سرطان ،ریشه در سبک زندگی و رفتارهای پرخطر
دارند که اغلب قابل پیشگیری هستند.
دکتر پیوندی استعمال دخانیات ،چاقی ،کم
تحرکی ،تغذیه ناسالم ،مصرف کم میوه و
سبزیجات ،سوء مصرف الکل ،آلودگی هوا ،آلودگی
های آب و غذا به سموم سرطان زا و عفونت های
مزمن ویروسی (که عمدتا از طریق تماس های
جنسی غیرایمن منتقل می شوند) را از جمله
عوامل خطرزای اصلی در بروز انواع سرطان ها
عنوان کرد و افزود :استعمال دخانیات مهمترین
عامل خطرزای سرطان است که  20درصد مرگ
های ناشی از سرطان را موجب می شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد:
تالش جامعه علمی و متخصصان این حوزه برای
افزایشآگاهیعمومی،جلبحمایتسیاستگذاران
و همچنین ایجاد هماهنگی بین بخشی در راستای
اصالح سبک زندگی ،کاهش رفتارهای پرخطر و
مقابله با آلودگی آب ،هوا و غذا ،به منظور مقابله با
سرطان اهمیت راهبردی دارد.
وی همچنین انجام مطالعات پایه و بالینی و
تحقیقات بین رشته ای برای شناخت بهتر
پاتوفیزیولوژی و یافتن راه های موثرتر و ارزان تر
برای تشخیص زودرس و درمان سرطان را نیازمند
سرمایه گذاری دانست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در
ادامه سخنان خود ضمن اعالم آمادگی و التزام
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به حمایت
از مطالعات علمی و همکاری های پژوهشی در
زمینه پیشگیری ،تشخیص و درمان سرطان گفت:
اطمینان دارم انتشار آخرین یافته های علمی
محققان و تبادل تجربیات ارزنده متخصصان در این
کنگره ،زمینه ساز همکاری های بیشتر برای توسعه
تحقیقات دراین حوزه خواهد بود و دستاوردهای
ارزنده ای برای درمان بیماران و ارتقای سالمت
و کیفیت زندگی هم میهنان و همنوعان ما در پی
خواهد داشت.
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ـکی
ـام پزشـ
ـازمان نظـ
ـس کل سـ
ـام رئیـ
پیـ
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس
دفاع مقدس نام آشناترین واژه در قاموس حماسههای عزتآفرین ایران است دوشادوش هم آنگاه که پای ایران در میان است و پرچم اسالم باید
که خاطرات دالوریهای آن دوران در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار برافراشته شود از هیچ چیز دریغ نکرده و نخواهند کرد.
اگر داغ دل بود ما دیدهایم
خواهد ماند زیباترین فصل این فرهنگ ،خالقان این حماسه عظیماند که با اگر خون دل بود ما خوردهایم
صالبت اراده و نور ایمان ،رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن جاودانگی
اگر داغ شرط است ما بردهایم
اگر دل دلیل است آوردهایم
و بقا بود.
اگر حنجر دوستان ،گردهایم
در ترسیم این فصل درخشان ،جلوههای ایثارگری و فداکاری سپید پوشان اگر دشنهی دشمنان گردنیم
جامعه پزشکی برگ زرینی از تاریخ این دوران را نمودار میسازد.
همینزخمهاییکهنشمردهایم
گواهی بخواهید اینگ گواه
آنجا که با همهی توش و توان در بیمارستانهای صحرایی با چشمانی
از این است عمری به سر بردهایم
اشکبار از تجاوز ظالم و غبارآلود از خاک صحنههای نبرد واسطهی دلی سربلند و سری سربهزیر
فیضالهی بودند و با دستان پر توان خود حیات بخش جان نیرومند
به خود میبالیم و بر همکاران صدیق و پر تالشمان در دوران دفاع مقدس درود
رزمندگان این آب و خاک.
مردم فداکار و سختکوش ایران هرگز نقش درخشان و بیبدیل پزشکان میفرستیم و نام و یاد شهدای واالمقام جامعهی پزشکی را گرامی میداریم.
و پرستاران ،بهیاران و مددکاران دوران دفاع مقدس را از یاد نخواهند امروز با همهی نامرادیهای و تحریمهای ظالمانه جامعه پزشکی استوارانه
برد .حافظهی مردم این دیار به خصوص جانبازان و دالور مردان به مسیر خود در رفع آالم هموطنان عزیز و مردم سایر کشورهای همسایه
عرصههای خون و آتش پر است از خاطرات دلیریها و جوانمردیهای ادامه داده و قطعاً در این راه حفظ کرامت و شئونات این جامعه گراسنگ
این قشر سپیدپوش .حضور تمام وقت در اتاقهای عمل بیمارستانها نقش بیبدیل دارد.
در خط مقدم یا پشت جبهه ،بمباران بیمارستان فاطمهالزهرا و شهادت امیدوارم همچون همیشه جامعه پزشکی خدمتگزار راستین ملت شریف
سحرگاهان جمعی از بهترینهای این جامعهی خدوم ،همچون شهید ایران باشد و از پیشگاه پروردگار متعال برای آحاد مردم این سرزمین بهروزی
رهنمون در نماز صبح گواه صادقی است بر عزم راسخ یک ملت که آرزومندم.

پیام سازمان نظام پزشکی در پی حادثه منا
سازمان نظام پزشکی کل کشور در پی حادثه منا پیامی را صادر کرد که
متن آن در ذیل آمده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن پیام این سازمان در
پی فاجعه مصیبت بار منا به شرح ذیل است:
در آستانه بزرگترین عید مسلمانان عید اضحی جمعی از زایران مظلوم
که برای ادای فریضه ی بزرگ حج با خلوص نیت عازم حرم امن الهی
شده بودند با بی تدبیری و بی کفایتی مسئوالن سعودی در قربانگاه منا
قربانی شدندو خانواده هایی که آغوش خود را برای بازگشت حاجیان
آماده می کردند لباس عزا بر تن کردند و ملت های مسلمان جهان را
داغدار نمودند
حجاج بیت اهلل الحرام با اعتقاد به امن بودن حریم خانه خدا عزم عبادت

در سرزمین وحی کردند اما بی گناه به دست جهل مدیریتی سردمداران
نفاق که امروز عامل فجایع ظالمانه در سایر بالد اسالمی هستند به
سوی معبود پرکشیدند تا بار دیگرصدای مظلوم و مظلومیت در جهان
طنین انداز شود.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی همان طور که پیش از این نیز
به نمایندگی از جامعه بزرگ پزشکی کشور در درمان و کاهش آالم
دردمندان این حادثه دهشتناک اعالم آمادگی کرده بود اکنون با قلبی
آکنده از اندوه ضمن تسلیت به مقام معظم رهبری و خانواده بزرگ از
دست رفتگان و عموم ملت شریف ایران و آرزوی صبر جمیل و اجر
جزیل از خداوند بزرگ حج مقبول و سعی مشکور و حشر با شهدای
واالمقام را برای حجاج درگذشته مسالت می نماید.
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هنوز جراحی اطفال در کشور ما
مظلوم است

آیین تجلیل از پدر جراحی اطفال و رونمایی از دائره المعارف پزشکی
مراسم تجلیل از پروفسور ولی اله محرابی به
پاس بیش از نیم قرن تالش و رونمایی از دایره
المعارف تاریخ مصور پزشکی جهان با حضور
دکتر زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی،
دکتر ایرج فاضل رییس جامعه جراحان ،
دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی ،دکتر ملک زاده معاون
وزیر بهداشت ،حجت االسالم سید محمود
دعایی رئیس موسسه اطالعات و جمعی از
پیشکسوتان جامعه پزشکی در محل آرشیو
اسناد ملی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نظام پزشکی دکتر علیرضا
زالی رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :امروز
اتفاقی فرهنگی یعنی تهاجم به میراث فرهنگی
ایران در حال وقوع است و نمادهای فرهنگی،
اجتماعی و اخالقی این سرزمین را به نام خود
مصادره میکنند.
وی افزود :با توجه به اینکه دردوران گذار
تاریخی طب ایرانی هستیم ؛ تغییرات شگرف
در این عرصه رخ داده است به نحوی که نیمه
عمر محفوظات پزشکی از  3سال و نیم به 3
ماه کاهش پیدا کرده و بالغ بر یک میلیون
صفحه اینترنتی تازههای پزشکی را مطرح
میکنند.
وی با ا شاره به هجمه های غیرمنصفانه علیه
جامعه پزشکی ادامه داد  :یکی از کارهای
مهمی که در این دوران اتفاق افتاده ؛ایجاد
دایرهالمعارفی در این حجم و با این وزن است
که سابقه فرهنگی ایرانیان را مشخص میکند.
دکتر زالی اخالق مداری ؛ سخت کوشی ؛ وطن
پرستی و مردم دوستی را از خصائل پروفسور
محرابی عنوان کرد و بیان داشت :این خصلتها
مورد توجه نسل جوان بوده و با توجه به نیاز
امروز برای طراحی اسوههای اخالق در جامعه
پزشکی جوانان میتوانند با تاسی به ایشان
آینده پزشکی را بسازند.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه

طب ایرانی نیازمند الگوهای اخالقی است و
پروفسور محرابی نیز در زمره اخالق مداران
نوین طب ایرانی قرار دارد اضافه کرد  :ایشان
زمانی به ایران بازگشتند که میتوانستند در
کشورهای توسعه یافته به درجات باالتر دست
یابند ولی حس میهن دوستی باعث بازگشت
ایشان به کشور شد.
وی با بیان اینکه طب تاریخی طوالنی دارد
و در نحلههای مختلف قومی در حال انتقال
بوده است؛ خاطرنشان ساخت  :جمعآوری
این دایرهالمعارف بسیار سخت بوده و با توجه
به اینکه کتابهای تاریخی از فضای خشکی
برخوردار بوده و جذابیت ادبی کمتری دارند
10جلد این کتاب به تصاویر استثنایی مزین
شده است.
دکتر زالی با اعالم اینکه برند سازی تنها به
مفهوم هویت تاریخی نیست و باید از میراث
عظیم و غنی کشورمان در عرصه طب
نگهداری کنیم بیان داشت :در این کتاب تمام
زحمات اطبا گنجانده شده است و نگاه خوب
و منصفانه به نقش کشورهای شرق بخصوص
ایران داشته است.
وی پروفسور محرابی را سرمنشاء شکل گیری
رشته جراحی کودکان در کشور دانست و اظهار
داشت :جراحی از پیچیدگی برخوردار بوده و
جفای زیادی به جراحی کودکان شده است اما
ایشان پیشتاز عرصه جراحی کودکان در کشور
است و زحمات زیادی را در این عرصه متحمل
شده است.

متاسفانهعلمکشورمامصادرهشدهاست

دکتر مسلم بهادری پزشک پیشکسوت آسیب
شناسی از دیگر سخنرانان این مراسم گفت:
صحبت درباره مردی چون دکتر محرابی
بسیار مشکل است چرا که ایشان تنها یک
فرد جامع و جراح اطفال نیست بلکه درتمام
امور کشور همراهی و همکاری بسیاری را

داشته است.
وی در بیان ویژگی های پروفسور محرابی
اظهار داشت :دکتر محرابی با عالقه بسیاری
پس از اتمام تحصیالت به وطن بازگشته و در
بیمارستان سینا جراحی را با گرایش جراحی
اطفال را آغاز کرد.
وی ادامه داد :ایشان همزمان در خدمت
کودکان بیمار ،تربیت دانشمندان به نام در
رشته جراحی اطفال و کار در بخش جراحی
اطفال مشغول بودند و جراحی کودکان را در
سه بیمارستان بهرامی ،امیرکبیر و مرکز طبی
کودکان ایجاد کرد.

دکتر بهادری با اشاره به اینکه دکتر محرابی
پس از بررسی کتاب  8جلدی کتاب مصور
پزشکی که دردوره اول به چاپ رسیده بود،
معتقد بود که در مورد دانش پزشکی ایران
کوتاهی صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه علم کشور ما مصادره شده و افرادی
مانند دکتر محرابی با بررسی  6هزار صفحه از
این کتاب ،این مشکل را رفع کردند و علوم
مصادره شده را بازگرداندند.

دکتر هوشنگ پورنگ اولین دانشجوی دکتر
محرابی در جراحی اطفال نیز با ابراز خرسندی
از اینکه از قدیمی ترین شاگردان ایشان است،
اظهار داشت :متاسفانه مردم ما کم تاریخ
خوانده ،کم مستند کرده و کم می نویسند و
دیگران نتایج زحمات ما را به یغما می برند.
وی خاطرنشان کرد :حیف است که جوانان ما در
 20سال آینده مردان نام آور ایرانی را در رشته
پزشکی نشناسند به همین علت انتظار می رود
حداقل از  200سال گذشته زندگی تمام اساتید
مکتوب شود تا در ذهن ها ماندگار باشد.
دانشيار گروه جراحي بخش جراحي كودكان
بيمارستان بهرامي با اشاره به اینکه کتابی را در
مورد پیشنه جراحی کودکان در ایران و جهان
فراهم کردم که متاسفانه در بررسی داوران در
دانشگاه پیش از چاپ رد شد ،تصریح کرد:
متاسفانه در کتابی که به نگارش دانشمند
مصری به چاپ رسیده بود ،از ابوعلی سینا به
عنوان استاد عرب و از خلیج فارس به نام خلیج
عربی نام آورده شده بود.
وی ادامه داد :با مشاهده چنین موضوعی در نامهای
اعتراضی به دانشگاه ،اجازه چاپ کتاب را گرفتم.
پورنگ گفت :من از نزدیک شاهد فعالیت های
دکتر محرابی و پایه ریزی جراحی کودکان
در ایران بودم و با تمام این احوال هنوز هم
جراحی اطفال در کشور ما مظلوم واقع شده
است و تا کسی به آن ورود نکند ،به عظمت آن
پی نخواهد برد.
به گفته وی دکتر محرابی با پشتکار و زحمات
فراوانی که کشیدند ،موجب به تصویب رسیدن
این رشته در وزارت علوم به عنوان اولین رشته
فوق تخصصی در کشور شدند.
عضو هيئت علمي بيمارستان بهرامي با اشاره
به اینکه در حال حاضر  90جراح کودک در
سراسر کشور فعال هستند ،تصریح کرد :بی
اغراق می توان گفت بیش از نصف آن ها
یا شاگرد مستقیم دکتر محرابی و یا شاگرد
شاگردان ایشان هستند و چه افتخاری بزرگ
تر ازاین می تواند وجود داشته باشد.
وی ادامه داد :دکتر محرابی یکی از بانیان
جامعه جراحان ایران هستند و ضمن فعالیت
در آن جا ،انجمن جراحان کودکان را نیز پایه
ریزی کردند و همچنان در شکوفایی این رشته
فعالیت می کنند.

دایره المعارف تاریخ مصور پزشکی
جهان یک گام فاخر در ادبیات
پزشکی کشور است

در ادامه دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه
جراحان ایران با بیان اینکه دکتر محرابی

خـربنامــه
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استای برجسته ،صاحب نام و تربیت کننده
بسیاری از پزشکان در رشته جراحی کودکان
هستند ،اظهار داشت :ایشان انگیزه های بسیار
غنی برای کارهایی جدا از استاد جراحی را
دنبال می کنند.
وی ادامه داد :پشتکار ،نگرش ،اهداف و فعالیت
های ایشان در زمینه های مختلف قابل تقدیر
و قدردانی است.
فاضل با اشاره به اشاره به اینکه یکی از پایه
های اصلی در تشکیل جامعه جراحان ایران،
دکتر محرابی است ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر نیز یکی از بهترین فعاالن و عضو هیات
امنای جامعه جراحان محسوب می شوند.
وی پشتکار دکتر محرابی را در برنامه های
فوق برنامه زبانزد خواند و افزود :ایشان به جز
رفع موانع و مشکالت جامعه پزشکی ،و ممتاز
بودن از نظر دانش پزشکی ،در فعالیت های
اجتماعی نیز ممتاز هستند.
رئیس جامعه جراحان ایران ضمن تقدیر
و ستایش از دکتر محرابی برای چنین کار
سنگین و بزرگی ،ابراز داشت :این کتاب یک
کار ماندگار و یک گام فاخر در ادبیات پزشکی
کشور محسوب می شود.

گنجاندن  9هزار سال تاریخ پزشکی در
دائرهالمعارفتاریخمصورپزشکیجهان

در ادامه ولیاهلل محرابی نیز در رابطه با تحریر این
دایرهالمعارف ،گفت :در زمانی که به دوره تخصص
پزشکی رسیدم تالش کردم هر نوشته و عکس
مربوط به تاریخ پزشکی را جمعآوری کنم و زمانی
که در سال  1970از دانشگاه زوریخ باز میگشتم
دو جلد کتاب که به زبان آلمانی در خصوص
تاریخ مصور پزشکی آمده بود تهیه کردم اما روزی
در دانشگاه تهران کتابی فرانسوی را با همان
مشخصات کتاب آلمانی دیدم و متوجه شدم
که دو کتاب از هم نسخهبرداری شدهاند بنابراین
شروع به جمعآوری این دایرهالمعارف نمودم.
به گفته وی این دایرهالمعارف ؛تاریخی  9هزار
ساله را از زمان فرعون تا بقراط و سپس دوران
اسالمی در خود گنجانده است.
وی خاطرنشان کرد :من در سال  85کتابی 8
جلدی در این خصوص را چاپ کردم که پس
از آن پی به نواقصی در این خصوص به ویژه
نقش ایران و ایرانیان در توسعه علم طب بردم
و تا سال  2010همه مطالب را جمع آوری
کردم تا اینکه این نسخه از کتاب رونمایی و
چاپ شد.
الزم به ذکر است :در پایان این مراسم به پاس
نیم قرن تالش پروفسور محرابی درعرصه
پزشکی هدایا و لوح های یادبودی از سوی
سازمان نظام پزشکی و پیشکسوتان جامعه
پزشکی به وی اعطا گردید.
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حضــور دكتر زالى رئيس كل
سازمان نظام پزشكى كشور در

ششمين همايش كشورى انجمن

دندانپزشكىايران-شعبهفارس

«دكتــر زالى :دندانپزشــكان با
قراردادنبستن با شركتهـاى شبه
بيمهاى ،آنان را تحريم نمايند».

در دومين روز برگزارى ششمين همايش
كشورى انجمن دندانپزشكى ايران-شعبه
فارس كه در شهر شيراز برگزار گرديد ،رئيس
كل سازمان نظام پزشكى دكتر عليرضا زالى
حضور يافتند.
پانل صنفى مذكور متشكل از افراد زير بود :دكتر
زالى ،دكتر آقازاده ،دكتر الرى پور از سازمان
نظام پزشكى كشور ،دكتر غالمرضا غزنوى
رئيس انجمن دندانپزشكى ايران دكتر نازيال
شهبازى رئيس انجمن دندانپزشكى ايران-شعبه
فارس دكتر نويد ناصرى رئيس ششمين همايش
كشورى انجمن دندانپزشكى ايران-شعبه فارس
دكتر على امامى دبير اجرايى همايش در بخشى
از اين پانل ،درباره شركتهاى شبه بيمه اى كه
در امور درمانهاى دندانپزشكى و اخذ تخفيفات
زياد تا مرز  ٥٠تا  ٧٠درصد تعرفه هاى مطب
يا كلينيك و در قبال ارجاع تعدادى بيمار با
دندانپزشكان قراردادهايى منعقد مىكنند دكتر
عليرضا زالى اظهار كرد :دندانپزشكان محترم
الزم است عدم همكارى و تحريم چنين شركتها
و مجموعه هاى سودجويى را در سرلوحه
كارهاى خود قرار دهند .وى افزود :چنين
قراردادهايى عالوه بر زيانهاى بلند مدت زيادى
كه به جامعه دندانپزشكى وارد مى آورد ،عاملى
است كه عوارض ناخواسته و نامناسب آن نيز
گريبان جامعه را مى گيرد.
دكتر نويد ناصرى نيز در اين مورد اشاره كرد:
چنين قراردادهايى از سوى همكاران ،شرايط
بهره كشى شركتهاى شبه بيمه اى سودجو را
از همكاران دندانپزشك بيشتر و بيشتر مى كند
و الزم است كه همكاران عزيز با اخالقمدارى
و تيزبينى هر چه بيشتر منافع جمعى را بر
منافع شخصى كوتاه مدت ارجح بدانند و با
عدم انعقاد چنين قراردادهاى يكطرفه اى،
شرايط سوءاستفاده اين شركتها را از همكاران
دندانپزشك از بين ببرند.

دكتر نازيال شهبازى نيز در اين مورد اظهار
داشت :در اساسنامه چنين شركتهايى كه خود را
در ارائه كارت بيمه دندانپزشكى همراه با تخفيف
وارد كردهاند ،هيچگونه مجوزى براى ورود به
مسائل درمانى همچون درمانهاى دندانپزشكى از
مراجع ذيصالح اخذ نشده و كام ً
ال غير قانونى و
صرفاً جهت سودجويى به اين ورطه وارد شده اند
و از ناآكاهى همكاران دندانپزشك سوءاستفاده
مى نمايند.

«دكتر زالى :طبق قانون شهرداريها
به هيچ وجه حق ندارند مطبهاى
استيجـارى را به بهـانه استيجارى
بودن پلمب نمايند»

با توجه به اقدام يكى از مناطق شهردارى شيراز
در پلمب برخى از مطبهاى دندانپزشكى و
پزشكى شيراز به بهانه استيجارى بودن و لزوم
تجارى شدن براى ادامه فعاليت با استناد به
تبصره ذيل بند  ٢٤ماده  ٥٥قانون شهردارى
شوراها مصوب  ، ١٣٣٤و تناقض فاحش با قانون
باال دستى خود مصوب مجلس شوراى
اسالمى  ،١٣٦٧و اعتراضات انجمن دندانپزشكى
ايران-شعبه فارس و ارائه ادله الزم ،فك پلمب
صورت گرفته است و در اين باره دكتر زالى اشاره
كرد :بر اساس قوانين موجود ،شاغلين به حرف
مختلف پزشكى مىتوانند در هر نوع ملكى چه
مالك باشند و چه استيجارى باشد ،با هر نوع
كاربرى مسكونى ،تجارى و ادارى به فعاليت
بپردازند و شهرداريها نبايد كوچكترين مزاحمتى
براى اين اماكن و شاغلين حرف پزشكى
بخصوص پلمب اماكن استيجارى ايجاد نمايند.

«دكتر نويد ناصرى :رسيـدگى به
كيفيـت آمـوزش دانشكدههـاى
دندانپزشـكى جديد التـأسيس و
تالش براى تقليل دانشكدههـاى
فاقد استانداردهـاى اوليه ،وظيـفه
مهم نظام پزشكى است».

عضو شورايعالى نظام پزشكى كشور و رئيس

اين همايش به معضل تأسيس و افتتاح لجام
گسيخته دانشكده هاى دندانپزشكى در بازه
زمانى سالهاى  ٨٤لغايت  ٩٢اشاره نمود.
وى اظهار داشت تا زمان پيروزى شكوهمند
انقالب اسالمى فقط  ٥دانشكده دندانپزشكى
با امكانات خوب در ايران تأسيس شده بود
كه از آن تاريخ تا سال  ١٣٨٤به  ١٨عدد
ارتقاء يافته بود.
متأسفانه در سالهاى  ٨٤تا  ٩٢و بر خالف
قانون پنج ساله پنجم توسعه تعداد ٤٨
دانشكده دندانپزشكى به دانشكده هاى
دندانپزشكى ايران افزوده شد و تعداد كل
دانشكده هاى دندانپزشكى كشور به عدد ٦٦
رسيد.
نكته مهم در تأسيس و افتتاح اين دانشكده
هاى نوظهور كه در آينده اى نزديك
بزرگترين معضل دندانپزشكى كشور محسوب
خواهد شد ،عدم برخوردارى از امكانات اوليه
و ضرورى سخت افزارى مثل فضاى فيزيكى،
حداقل امكانات كلينيكى و پاراكلينيكى و
نيروى انسانى كارآزموده در بخش هيأت
علمى و تكنسينها و پرستاران دندانپزشكى
است.
در حال حاضر دانشجويانى از اين به ظاهر
دانشكدهها فارغ التحصيل مى شوند كه
بدليل عدم وجود امكانات الزم آموزشى ،از
توانمنديهاى مورد انتظار برخوردار نبوده
و پيش بينى مى شود بار نهايى اين نوع
آموزشهاى ناهماهنگ با استانداردهاى
آموزشى ،به دليل درمانهاى نابجا ،عدم تبحر
در درمانها و شكايات درمانى به دوش سازمان
نظام پزشكى بيافتد.
بنابراين الزم است كه سازمان نظام پزشكى
در راستاى وظايف مصرح قانونى خود با طرح
موضوع به وزارت بهداشت و حضور مؤثر در
شوراى گسترش وزارت بهداشت پيشنهاد
تقليل تعداد دانشكدههاى دنداپزشكى و
خواستار تعطيلى واحدهاى فاقد استانداردهاى
آموزشى دندانپزشكى شود.
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خـربنامــه

همايـش نکوداشـت رزمنـدگان ،آزادگان و
جانبـازان جامعـه پزشـکي از سـوي سـازمان
نظـام پزشـکي ايـران ،برگـزار شـد .غـروب
جمعـه کـه پزشـکان فعـال در دفـاع مقدس
سـاعتي زودتـر از زمـان برگـزاري برنامه وارد
سـالن همايشهـاي صـدا و سـيما شـدند.
خيابـان وليعصـر ،جامجـم :البـي سـالن،
سـاعتي ميزبـان ميهمانـان و خانوادههـاي
آنهـا بـود و محلي بـراي احوالپرسـي و يا ديد
و بازديـد کسـاني کـه شـايد غيـر از همکاري
در سـالهاي بـدون جنـگ ،روزهـاي جنـگ
را هـم ،بـا هـم خنديدنـد و گريسـتند .در
آن روزهـا زندگـي تعريـف ميشـد در واژه
«جنـگ ،زندگـي و ديگـر هيچ» و امـروز اين
خاطـرات را مـرور ميکننـد از نقـاب گـذر
زمـان .آنهـا ديروزهـا را در پشـت سـنگرهاي
اهـواز ،سوسـنگرد و غـرب ايـران زيـر آتـش
گلولـه زندگـي کردهانـد و امـروز خاطـرهاي
اسـت از ديـروز .همـان زمـان کـه آسـمان
سـنگرها بـه رنـگ شـراره آتـش بـود و شـهر
گـر گرفته بود .امـا زمين و دلهـاي زمينيان
بـه رنـگ آبيآسـماني بـود .خاطـرهاي تلخ و
شـيرين و ديـداري بـه رنگ روزهـاي جواني.
عـدهاي همديگر را در آغوش ميکشـند و آن
ديگـري در مقابـل اسـتاد خـود خم ميشـود
بـه احتـرام .دکتـر ايـرج حقيقـي بـه همـراه
همسـر خـود کـه سـياهي سـر را تبديـل بـه
رنـگ نقرهفـام کـرده؛ امـروز ميگويـد از 9
بـار حضـور خـود در سـنگرها .او از روزهـاي
سوسـنگرد ميگويـد و از غـرب ايـران .همان
زمـان کـه سـقف بيمارسـتان برسـر بيمـار و
پزشـک يکجـا فـرود آمـد و مجبـور شـدند
اورژانـس را بـه خانـهاي مسـکوني و خالـي
منتقـل کننـد .ميگويد آن زمان پنجاه سـاله
بـود و پزشـک عمومي و هرگز آن دلبسـتگي
مـردم به وطن و آن همبسـتگي بـراي نجات
وطـن را فرامـوش نميکنـد .او از همـکاري
همـه جامعـه ايـران در روزهـاي جنـگ
ميگويـد .از ايثـار رزمنـدگان و جامعهاي که
بـه احتـرام همـه شـهدا و نقشآفرينهـاي
جنـگ شـوالي احتـرام به تـن ميکنـد و ياد
ميکنـد آن هشـت سـالي را کـه گذشـت.
موضـوع همايش«نقـش جامعـه پزشـکي در
دفـاع مقـدس» بـود .ميهمانهـا و خانـواده
آنهـا تمـام صندليهاي سـالن را پـر کردهاند
و ايـن تعـداد جمعيـت شـرکت کننـده در
همايـش خوشـحالکننده اسـت .شـايد اگـر
همايشـي علمـي بـود پـر شـدن ايـن همـه
صندلـي خواسـتهاي محـال بـود و کسـي در
دل هـواي چنيـن خواسـتي نداشـت .ايـن
همايش بـراي اولينبار در مهرمـاه و همزمان
بـا هفتـه دفـاع مقـدس برگـزار ميشـود؛
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عشـق در سـالهـای جنگ

گزارشی از همایش «نقش جامعه پزشکی در دفاع مقدس»
لیال ابراهیمیان

اگرچـه جـاي خيلـي از پزشـکان حاضـر در
جنگ اينجا خاليسـت .کسـي بـاور نميکند
پزشـکان فعـال در جبهـه و جنگ بـه همين
تعـداد باشـند؛ بـه تعـداد هميـن ميهمانهـا.
امـا ايـن اولين همايش بزرگداشـت پزشـکان
حاضـر در جبهـه اسـت؛ شـايد در سـالهاي
دگـر رويـدادي ديگـر اتفـاق بيفتـد .امـا قرار
اسـت ايـن همايـش يکسـاله عمـري طوالني
داشـته باشـد .سـاعي دبير همايش ميگويد:
«تـا زماني کـه ميتوانـم ،تلاش خواهم کرد
هـر سـال ايـن برنامـه اجرا شـود».
در سـالن بـاز ميشـود و موسـيقي شـا ِد
مذهبـي يـادآور ميشـود عيـد غديرخـم را و
بـه تعبيـر دکتـر زالـي «عيـد اکبـر».
تا صورت پيوند جهان بود علي بود
تا نقش زمين بود و زمان بود علي بود...

تابلـوي افتخـار پزشـکي

عقربههـاي سـاعت زمـان بـه هشـت شـب
نزديـک ميشـود و ميهمانان ايسـتاده سـرود
جمهـوري اسلامي را زمزمـه ميکننـد و
دقيقـهاي بعـد ،دکتـر سـيدرضا هاشـمي،
آياتـي از کالم خـدا را تالوت ميکند .مراسـم

شـروع ميشـود بـا يـک دقيقـه سـکوت بـه
يـاد «فاجعـه غمبـار» .بـه احتـرام زائـران
بيـتاهلل کـه در منا کشـته شـدند ،ميهمانها
ميايسـتند و قرائـت ميکنند سـوره «حمد»
را .بعـد اوليـن سـخنران مراسـم دکتـر زالـي
اسـت که بـه ميهمانهـا خيرمقـدم ميگويد
و سـخنراني خـود را در سـه بخـش ادامـه
ميدهـد« :عيـد غديـر خـم»« ،جامعـه
پزشـکان و جنگ» و «حادثـه منا» .او در اول
از عيـد اکبـر شـيعيان ميگويـد و در آخـر
از فاجعـه تلـخ منـا .دکتـر زالـي در بخـش
ديگـر صحبتهـاي خـود بـه حضـور جامعـه
سـپيدپوش کشـور در صحنـه دفـاع مقـدس
اشـاره ميکنـد« .در تابلوي افتخـارات جامعه
پزشـکي ،قطعـه دفـاع مقدس متفاوت اسـت.
تبلـور حضـور پزشـکان و تيـم پزشـکي در
دفـاع مقدس ،تجلـي ايثار و ازخودگذشـتگي
اسـت .حضـور  210پسـت اورژانـس840 ،
پسـت امـدادي و بالـغ بـر  43بيمارسـتان
تخصصـي صحرايـي و شـبه صحرايـي کـه
بـا حرکـت هوشـمندانه و حرکـت فنـي-
مهندسـي جهـادي اتفـاق افتـاد .گمانهزنيها
حاکـي از ايـن اسـت کـه در چنين شـرايطي

بالـغ بـر  8هـزار عمـل بـزرگ شـفابخش در
بيمارسـتانهاي صحرايـي انجـام شـد و بالـغ
بـر 180هـزار خدمـت و حـدود 100هـزار
مداخلـه در اين بيمارسـتانها صـورت گرفت.
آن چيـزي کـه در تاريـخ پزشـکي ايـران
سـترگ اسـت ،رکوردشـکني اسـت کـه مـا
متاسـفانه نتوانسـتهايم آن را بـا بحثهـاي
علمـي تبييـن کنيـم .آخرينبـار در جامعـه
علمـي از نظر «سـرعت رسـيدگي به شـرايط
مصدومـان» جنـگ کـره اسـت کـه رکـورد
ت موخـر دفـاع
دارد .در حاليکـه در عمليـا 
مقـدس ،رسـيدگي بـه مجروحان به کسـري
از سـاعت ،سـرعت رسيده اسـت که در اواخر
قـرن بيسـتم ايـن يـک سـرعت رکـوردار بود
کـه بايـد در جامعـه علمـي آن را مطرح کرد.
ايـن سـرعت و دقت نشـاندهنده شـجاعت و
حضور در صحنه جامعه پزشـکي اسـت .نکته
ديگـر قابـل توجـه بحـث «بهداشـت جنگ»
اسـت .در جنـگ و رخدادهـاي غيرطبيعـي
مشـکالت بهداشـتي و بيماريهاي اپيدميک
وجـود دارد .امـا در هيچ جاي جنگ  8سـاله
ايـران -عـراق بيماري اپيدميکـي که از جبهه
بـه پشـت جبهـه و شـهرها منتقـل شـود،
وجـود نـدارد و ايـن يـک دسـتاورد بزرگـي
اسـت کـه کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت.
دسـتاورد سـوم «مواجهـه جامعـه پزشـکي با
شـرايط جديـد» بـود که يـا دانـش و مهارت
آن قبلا کسـب نشـده بـود و يـا بـه شـکل
کالسـيک موجـود نبـود و يـا اينکـه ايـران
اوليـن بـار بـا ايـن شـرايط مواجـه ميشـد.
مثـل جنـگ شـيميايي کـه کمتـر از ايـن
نرمافزارهـا بعـد از جنـگ جهانـي دوم مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه بـود .بنابرايـن نـه در
کتـب پزشـکي ما ايـن مسـتندات موجود بود
و نـه مهـارت کافي بـراي اين مواجهـه وجود
داشـت .امـا بـا طراحـي تيم پزشـکي کشـور
حرکـت ارزندهاي در درمان مصدومان شـروع
شـد« .افزايـش تـوان پزشـکي و مهـارت تيم
جراحـي» از دسـتاوردهاي بـه يـاد ماندنـي
حضـور پزشـکان در دفـاع مقـدس بـود کـه
بايـد به اين موارد توجه شـود .بايد سکانسـي
از ايـن حضـور پزشـکان را به تصوير بکشـيم
و بـراي پزشـکان جـوان يـادآوري کنيـم کـه
چگونـه همـکاران آنهـا در جبهههـاي جنـگ
ايثارگـري کردنـد».

احيا عملي الهي اسـت

بعـد از سـخنراني دکتـر زالـي نوبـت بـه
سـخنران بعـدي ،سـردار سلامي ميرسـد.
سـردار سلامي در سـه تا  10دقيقه توانسـت
صحبتهـاي خـود را ارائه کند .مجـري برنامه
دکتـر رضـا الريپـور سـخنران مراسـم را بـه
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جايـگاه فـرا ميخوانـد .سـردار سلامي در
ابتـداي سـخنانش بـه عيـد غديرخـم اشـاره
کـرده و بعـد از حضـور جامعـه پزشـکي در
صحنههـاي جنـگ ميگويد .سـپس با اشـاره
ـاس
بـه آيـه « َو َم ْ
ـن أَ ْح َيا َهـا َف َک َأن َ َّمـا أَ ْح َيـا ال َّن َ
َجمِي ًعـا» گفـت« :اگـر انسـاني ،انسـان ديگـر
را احيـا کنـد و او را بـه زندگـي بازگردانـد
هماننـد آن اسـت کـه همـه بشـريت را احيـا
کـرده اسـت .علـم پزشـکي حرفـه احيـا
انسانهاسـت .احيـا يـک عملـي الهـي اسـت
و بـه يقيـن آنهـا کـه توفيـق پوشـيدن لباس
سـفيد طبابـت را يافتهانـد ،تفويضـي از جانب
خداونـد بـه آنهـا شـده اسـت .ميتوان عشـق
پزشـکي را حيـات بخـش جامعـه ناميـد .امـا
علاوه بـر احيـا ،که اعطـاي زندگي به انسـان،
خدمـت بـه انسـانهاي دردمند و ايجـاد اميد،
آرامـش ،اعتمـاد و کاهـش آالم جـزو نتايـج
مسـلم کار پزشـکان اسـت .حرفـه مقدس که
تجلـي تفويـض الهي اسـت و ارزشـي جاودانه
و توفيقـي بـزرگ .شـايد بـراي پزشـکان بـه
دليـل تکـرار اين مفاهيـم ارزشهـاي حقيقي
ايـن احيـا آنگونـه که هسـت ،درک نشـود اما
ايـن حقيقـت وجـود دارد کـه از زيباتريـن و
نورانيتريـن توفيقاتـي اسـت کـه انسـان در
طـول زندگـي خـود ميتوانـد بيابـد ».سـردار
سلامي در ادامـه بـه آن دسـته از پزشـکاني
اشـاره کـرد کـه در سـختيهاي جنـگ کنـار
رزمنـدگان بودنـد و ايسـتادگي کردنـد و از
خطـر نترسـيدند کـه زيباترين تجلـي مفهوم
انسـان و ارزشهـاي اسلامي را بـه نمايـش
گذاشـتند .او گفـت« :جنگهـا واقعيتهايـي
هسـتند کـه گاه حيات و ممـات ملتها به آن
بسـتگي دارد ».او سـپس اشـاره کرد« :اگر در
دفـاع مقـدس مـردم ،جوانان و پزشـکان ما در
اتحـاد و انسـجامي خيرهکننـده ،اسـتثنايي و
تاريخـي ايسـتادگي نميکردند ،ما امـروز اين
تـراز از اقتـدار و منزلـت را در نظـام بينالملل
نداشـتيم .اگر پزشـکان مـا قـدر آن زمانهاي
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پيونـدي و دکتـر بيـات.
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حياتـي را نميدانسـتند همـان نکتـهاي کـه
سـرعت نجـات حياتي را طاليي نميدانسـتند
و اگـر رزمنـدگان قـدر آن موقعيتهـا را
نميدانسـتند ،امـروز در موقعيتـي خفتبـار
زندگـي ميکرديـم .مـا بـا يـک ائتلاف
نانوشـته جهانـي جنگيديـم ».برنامـه کـه بـه
اينجـا ميرسـد کليپـي دربـاره جنـگ و نقش
پزشـکان پخش ميشـود .در ايـن کليپ چند
دقيقـهاي عکس و اسـامي پزشـکان ،بهياران و
پرسـتاران و دانشجويان پزشـکي که در جنگ
شـهيد شـدهاند ديـده ميشـود ،بـا نماهنگـي
از روزهـاي جنگ...روزهايي کـه «اندک اندک
جمـع يـاران ميرسـد »...

به دخترم دروغ نگوييد!

مجـري برنامـه از فرزنـد شـهيدي دعـوت
ميکنـد کـه پـدرش پـس از  29سـال احراز
هويـت شـد و بـه همـراه ديگـر غواصهـاي
شـهيد بـه کشـور بازگشـت :فرزنـد شـهيد
«حجتاالسلام محمـد شيخشـعاعي ».یکـی
از فیزیوتراپیسـتهایی کـه دسـتهجمعي تازه
بـه کشـور بازگشـتهاند .دختـر ،نامـه پـدر را
که  29سـال پيش بـراي او نوشـته ميخواند
بـه همـراه بغضـي نهفتـه در گلـو کـه گاه راه
صـدا را ميفشـارد« .به دختـرم دروغ نگوييد!

نگوييـد من به سـفر رفتـهام ،نگوييد از سـفر
بازخواهـم گشـت ،نگوييـد زيباتريـن هديه را
برايـش بـه ارمغـان خواهـم آورد .بـه دخترم
واقعيـت را بگوييـد .بگوييـد به خاطـر آزادي
تـو هـزاران خمپـاره دشـمن ،سـينه پـدرت
را نشـانه رفتـه اسـت .بگوييـد خـون پـدرت
بـر تمـام مرزهـاي غـرب و جنـوب کشـورت
پريشـان شـده اسـت .بگوييـد موشـکهاي
دشـمن انگشـتان پـدرت را در سـومار،
دسـتهاي پـدر را در ميمـک ،پاهـاي پدرت
را در مسـيان ،سـينه پـدرت را در شـلمچه،
چشـمان پـدر را در هويـزه ،حنجـره پدرت را
ارتفاعـات اهللاکبر ،خون پـدرت را در رودخانه
بهمنشـير و قلـب پـدرت را در خونيـن شـهر
پرپـر کردند....بـه دختـرم واقعيـت را بگوييد.
بگذاريـد قلـب کوچـک دختـرم ترک بـردارد
و نفـرت هميشـگي از اسـتعمار در آن ريشـه
دواند»...سـکوتي سـنگين بـر فضـا نشسـته
و چنـد بغضـي بـه آرامـي تـرک برداشـته بـا
شـنيدن نامـه شـهيد به دختـرش .بـار ديگر
صـدای مجـري برنامـه سـکوت را ميشـکند.
او دعـوت ميکنـد از چنـد نفـر کـه بـراي
تقديـر از رزمنـدگان ،آزادگان و جانبـازان
جامعـه پزشـکي بـه صحنـه بياينـد :دکتـر
زالـي ،دکترگلعلـيزاده ،دکترسـاعي ،دکتـر

آهسـته قـدم برمـيدارد و شـمرده سـخن
ميگويـد .لبخنـد مـيزد بـه آرامـي و مـدام
دسـتانش را در جلـوي سـينه خـود ميگيرد.
متولـد  1313اسـت؛ از شـاگردان مدرسـه
مـروي و دارالفنـون .بـراي تحصيـل در رشـته
پزشـکي وارد دانشـگاه تهران ميشود و سپس
بـراي ادامـه تحصيـل بـه دانشـگاه نيويـورک
مـيرود .او رئيس دانشـگاه جنديشـاپور اهواز
بـوده و عضـو فرهنگسـتان علـوم پزشـکی؛ از
چهرههـاي مانـدگار ،رئيـس انجمـن سـرطان
ايـران و اسـتاد نمونـه پزشـکي و نويسـنده
کتـب و مقـاالت پرشـمار .دکترمنوچهـر
دوايـي هشـت سـال در جبهـه و جنـگ بـود
و اينبـار در ميـان صـداي تشـويق طوالنـي
مـدت حاضـران بـه صحنـه مـيرود و تعظيم
ميکنـد از روي احتـرام به حاضران در سـالن
همايشهـاي صـدا و سـيما .تقديرنامـه و يک
جلـد قـرآن هديـه ميگيـرد و باز بـا قدمهاي
لـرزان بازميگـردد و مينشـيند .او هـر بـار
بـراي همـکارش بـه احتـرام ميايسـتد ،وقتي
اسـمش را صـدا ميزننـد .بعـد از دوايـي از
محمدحسـين بدخش ،محمـد صاحبالزماني،
فاطمـه ناهيـدي ،محمدرضـا ظفرقنـدي،
سيدمسـعود خاتمـي ،احمد عبداللهي ،شـهيد
حسـن رجائيفـر کـه پسـر وي بـه نمايندگي
از خانـواده تقديرنامـه پـدر را بهدسـت گرفت،
ايـرج حريرچـي  ،محمـد جهانگيـري ،مجيـد
مشـکینی ،فعـاالن در روزهـاي جنـگ و
محمـد رئیـسزاده تقديـر ميشـود .بخـش
پايانـي برنامـه بازگويـي خاطـرات روزهـاي
جنـگ دوايـي اسـت و در نهايت اجـراي زنده
محمـد اصفهاني .سـاعت  11شـب اعالم پايان
زمـان همايش نقـش جامعه پزشـکي در دفاع
مقـدس بـود و بارديگـر گپوگفتـي دوسـتانه.
زندگـي يعني«عشـق ،خاطـره و دوسـتي».
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یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده ،حالی که
از این معامله بازآمد یکی از دوستان گفت :از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟
گفت به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیهی اصحاب را .چون برسیدم
بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
این حکایت حال امروز ماست .روزی که در پشت پنجرههای پوالدین کنکور ساعتهای ارزشمند
دوران شباب را به پای درس و کتاب میریختم تا بخت یاری فرماید و از این سد آهنین بگذرم و
روزگاری خوش را فرا سوی خویش تصور نمایم ،هیچکس نبود تا مرا متنبه سازد که
هـرچ آنکه رود ز دسـت انسـان

شـاید کـه بدسـت آیـد آسـان

جـز وقت کـه پیش کـس نیاید

چـون رفـت ز کف به کـف نیاید

گر گوهری از کفت برون تاقت

در سایهی وقت میتوان یافت

بـا هیـچ گهـر خریـد نتـوان
ور وقــت رود ز دسـتــت ارزان
به هر حال دانشکده پزشکی شد خانهی بعدی .از سالهای مطول تحصیل و مطالب صعب و
امتحانات بیپایه که نه میتوانست قدرت تمیز داشته باشد و نه میتوانست بر صالحیت و معرفت
من بیفزاید میگذریم .همزمان دوستانی داشتم که عطای درس و مدرسه را به لقای آن بخشیدند
و پیشهای در خور بازار پیشه کردند.
آن روز الگوهای من انسانهایی شایسته ،با کرامت و با کماالت بودند که ذکر جمیلشان در افواه
عام بود و صیت سخنانشان در بسیط زمین رفته و قصبالجیب حدیثشان را همچون شکر پاره
میخوردند و رقعهی منشأتشان در سراسر دنیا راهگشا بود و چون کاغذ زر میبردند.
اگر چه از آن انسانهای بزرگ که عمرشان را در راه خدمت به خلق خدا و تمهید و تمشیت امور
بیماران گذراندند با آن حضائل کم یافت میشود اما هنوز هم کم نیستند کسانی که دغدغهای جز
مردم ندارد؛ که عبادت به جز خدمت خلق نیست.
سخن از پزشکی و اطوار او بود،
مرا دیگ سخن جوشید و سر رفت
دگر باره مهار از دست در رفت
آری آن شبها که کشیکهای سنگین بخشهای مختلف را بر دوش داشتم همهی توش و
توان جوانی با من یار بود و عالقهی به دانش و یاری دیگران این انرژی را صد چندان میکرد اما
هیچکس نبود که مرا از باب ان نفعت الذکری ،تذکاری دهد که آخر االمر خاک گل کوزه گران
خواهی شد.
شاید هم گفتند و من نفهمیدم به قول آن ظریف
به خرجت میرود آن نکته یا نه؟
گرت یک نکته گویم دوستانه
پس از فراغت از تحصیل مسیر محرومترین و سختترین قسمت جغرافیای ایران برای گذران
دوران طرح برگزیدم.
آن قدر به قول مادرم سرگرم طبابت و ورود به مسائل اجتماعی مردم آن دیار شدم که خودم
از یادم رفت .امتحان دشوار دیگری برای رسیدن به لباس زربفت دیگری را مقابل روی میدیدم
فرصتی برای فکر کردن به آنچه مادر میپنداشت نبود؛ نمیشد با این وضعیت یکی دیگر را نیز
وبال گردن کنی و از زندگی در خانهی پدری ،به زندگی در خانهی طبیب بکشانی!
دستیاری نیز آغاز دوره دیگری بود ابتدایش شور و شوق وصفناپذیری داشت که چند ماهی و
شاید کمتر به طول نیانجامید ،و هدف از آنها که در ذهن داشتم به «همین است دیگر باید تا
انتها رفت» تقلیل یافت و تازه فهمیدم که دویدم زی اسافل از اعالی.
اثر انگشت سبابه بر پای ورقهای که به اختیار خودم ولی به اجبار قانون یعنی همان دموکراسی
در عین دیکتاتوری ،یادم انداخت باید چند سال دیگری را نیز به طرح بگذرانم« .همین است که
هست» بهترین و مؤدبانهترین جوابهای این دوره از زندگیم بود .دوستانی از سر خیرخواهی
یادم میآوردند آن روزها که پزشک عمومی بودم چه تحقیرها وسیلیها که از لسان و بنان مردم
و حاکمیت نوشجان نکردم و حاال را که متخصص بودم دوران برتری میدانستند؛ حال آنکه در
اوضاع من هیچ تغییری حاصل نشده بود .نه خانوادهای ،نه فرزندی و نه پسانداز آیندهای .که البته
در این قسم مثالها که زدم از سایر دوستان برخوردار از این ویژگیها من برتر بودم چرا که آنها
سختیهای خاص خود را داشتند.
به هر حال زندگی دوباره به نقطهی آغاز برگشته بود .رفتن به طرح و گذران ضریب  .Kهمه را
بسیج کردم .هر کس قرابتی میتوانست با وزارتخانه داشته باشد و برای من مفید باشد .دیگر آن
روحیهی شاداب رفتن به طرح را نداشتم؛ نمیدانم چرا شاید افزایش سن مهمترین دلیلش باشد
ولی میدانم که دالیل دیگری هم هست .از هیچ یک از این افراد بسیج شده برای من آبی گرم نشد
هر چند برخی دوستان دیگر به مقصود نایل آمدند .یادم آمد که دنیا چنین است.

طبیــب عشــــــق
جرمـش آن بود که اسـرار هویـدا میکرد
رضا الریپور

ندهد شربت شیرین به کسی

که در آن یافت نگردد مگسی

نیست صافی که م ّکدر نشود
میسر نشود
نوش بینیش ّ
دوران فوق تخصص هم طی شد .در پاویون به دسته گل و هدیهای که یکی از بیماران آورده بود
نگاه میکردم هدیه را باز کردم (اگر مصداق رشوه نباشد!) گلستان سعدی بود و این بیت روی
جلد آن «به چه کار آیدت ز گل طبقی ،از گلستان من ببر ورقی» تصمیم گرفتم مقداری گلستان
بخوانم تا شاید بعد سالها غیر از کتابهای درسی چیز دیگری هم خوانده باشم! اینها آمد:
یک شب تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ سراچه دل به
الماس آب دیده میسفتم و این ابیات مناسب حال خود میگفتم:
هـر دم از عمـر مـیرود نفسـی

چــون نگــه میکنــم نمانــده بســی

ای کـه پنجـاه رفـت و در خوابـی

مگــر ایــن چنــد روزه دریابــی

خجل آنکس که رفت و کار نساخت

کـوس رحلـت زدند و بار نسـاخت

خــواب نوشــین بامــداد رحیــل

بــاز دارد پیــاده را ز ســبیل

و ...
داشتم حساب کتاب میکردم که تا پنجاه چقدر فاصله دارم که تلفن پاویون مرا از این افکار
پلید! خارج کرد .مادرم بود گریان و ناالن و نفرینکنان که تو تا کی میخواهی بدین منوال ادامه
دهی موهایت ریخته ریشهایت سفید شده وقس علی هذا  ...همزمان صدای پیج بیمارستان مرا
میخواند؛ از مادر خداحافظی کرده و به سمت  ICUروان شدم.
تا نزدیکهای صبح من و رزیدنتهای جراحی و انترن درگیر بیمار massive GI bleeding
بودیم .در حالتهای مانیک بیدار خوابی طوالنی بودم .خوابم نمیبرد رفتم تا در اخبار سرکی
بکشم .سردرد داشتم ،دردسر مضاعف شد .هر کسی توانسته بود به انحاء مختلف دست نوازشی
بر پیکر ،پزشکی کشور فرود آورده بود! هر کس به طریقی دل ما میشکند ،بیگانه جدا دوست
جدا میشکند.
داستان منصور حالج را شنیدهاید :که آن یار کزوگشت سر دار بلند (منصور حالج) جرمش آن
بود که اسرار هویدا میکرد.
هـمـه بـه سـویـش سـنگ میانـداختـنـد شیخالشیوخ شبلی کلوخی رها کرد منصور فریاد
برآورد .او را پرسیدند که برای چه از این همه سنگ آخ نگفتی و بر کلوخی چنان فریاد زدی.
گفت آنها که سنگ میزنند نمیدانند ولی او که کلوخ انداخت میدانست حق چیست و حقیقت
کدام است .بیش از آن که از نیش و کنایههای دیگران متأثر شده باشم از کلوخاندازهای خودی
برافروخته شدم و زانوی غم در بغل گرفتم.
یکی برنامهای ساخته ثریا نام مجعول و پر غلط ،دیگری سخنی رانده گزافه در حکم فتوا در رشاء
و ارتشاء آن یک پزشک را به پامنبری تشبیه کرده و  ...از این دست سخنان تا بخواهی فراوان.
تصمیم گرفتم حال که جریدهای به زیور طبع آراسته میشود و در اختیار همکاران قرار میگیرد
من نیز گهگاه برای نزهت ناظران و فسحت حاضران قلم بر کاغذ برانم که باد خزان را بر کلمات آن
دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نسازد علی الخصوص که
دیپاچه همایونش به نام نامی طبیبان عاشق این مرز و بوم طبیب عشق نام نهاده شد که
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک	چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
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برنامه زمـانبندی دیدار با اعضـای هیأت مدیـره
نظام پزشکی تهران بزرگ

منتخبین جامعه پزشکی در هیأت مدیره نظام پزشکی تهران طی برنامهی زمانبندی پاسخگوی
همکاران خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
جهت بررسی مسائل و مشکالت جامعه پزشکی در روزهای شنبه تا پنجشنبه پاسخگوی
همکاران خواهند بود.
لذا همکارانی که قصد مراجعه و درخواست وقت مالقات دارند میتوانند بر اساس برنامه اعالمی
به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند اعضای هیأت مدیره صبحها ساعت  9تا  11و عصرها
 4-2پذیرای مراجعان خواهند بود.
ساعت  8/30هر شب صدای قرآن و زیارت
عاشورا میآید .اینجا سازمان نظام پزشکی در
خیابان کارگر شمالی است که با همت خیرین
جامعه پزشکی خیمه عزاداری و سوگواری
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
(ع) بر پا شده است .اکثر صنوف برای خود
حسینهای دارند و گویا جامعه پزشکی قصد
کرده است تا فع ً
ال در محل سازمان خود
این مراسم را برگزار نماید .وارد مجلس که
میشویم قرآنها دور تا دور چیده شده ،پس
از زیارت عاشورا نوبت قرائت قرآن توسط
قاری بینالمللی دکتر خدایاری است .از هر
قشری در درون جمع میتوان یافت .از برخی
دکترهای آشنا تا همسایگان و سایرینی که
عبوری به مجلس آمدهاند .ساعت حدود 9
است که مجلس تقریباً پر شده است .سخنران
هر شب یک موضوع را از تعالیم دینی و درس
زندگی به بحث میگذارد .حضور جوانترها
در کنار پیشکسوتان نیز نکتهی جالبی است.
رابطههای استاد و شاگردی خیلی چشمگیر
است به گفته الریپور مدیر کل روابط
عمومی سازمان اینجا محلی است برای آنکه
همه بدون هر گونه تعلق دنیایی زیر خیمه
و خرگاه اباعبداهلل به صیقل روح بپردازند و
برخی دیدارها تازه شود و جوانترها از منش
و رفتار اساتید درس بگیرند اینجا بهترین

کالس اخالق است .دروس آزادگی فداکاری
و شجاعت اینجا معنی میشود .الریپور ادامه
میدهد همت همکاران جامعه پزشکی را به
فال نیک میگیریم که با بذل مال و حضور
ارزنده خویش این مراسم را که برای اولین
بار است در سازمان برگزار میشود رونق
بخشیدند .تقاضاها از رئیس کل برای چنین
مراسمی زیاد بود و با ارادهای که در مجموعه
شکل گرفت و کمک خالصانه همکاران و بعضاً
کارمندان سازمان و حتی برخی افراد خارج
از مجموعه پزشکی توانستیم مراسمی در
شأن نهضت حسینی برگزار نماییم البته او
معتقد است خود امام حسین (ع) و حضرت
عباس (ع) پشتیبان آنها بوده است .مداح که
شروع میکند همه به پا میخیزند و هئیتی
نانوشته شکل میگیرد و مراسم سینهزنی
پرشور میشود .پایان مراسم دعاست و پخش
نذریهای حسینی.
مشاور رئیس کل سازمان میگوید امیدواریم
سال آینده در مکانی مناسب با همراهی
همهی خیرین جامعه بزرگ پزشکی کشور
مراسمی بزرگ داشته باشیم که حتی بتوانیم
بخشی از هزینههای آن را صرف امور خیریه
بنماییم.
این مراسم در ظهر عاشورا و شب شام غریبان
نیز به همین ترتیب ادامه یافت.

روزهای هفته
نام و نام خانوادگی

یکشنبه

شنبه

سهشنبه

دوشنبه

چهارشنبه پنجشنبه

صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر
آقای دکتر محمدحسین بدخش

*

*

آقای دکتر علی اصغر پیوندی

*

*

*

آقای دکتر محمد مهدی حفیظی
آقای دکتر مرتضی حیدری

*

آقای دکتر ایرج خسرونیا
آقای دکتر سید حمید خوئی

*

آقای دکتر کاوه سیدان
*

آقای دکتر احمد شجاعی باغینی

*

آقای دکتر محمد صاحب الزمانی
*

آقای دکتر خیراله غالمی
آقای دکتر محمد مهدی قیامت

*

آقای دکتر محمد مهدی گلمکانی
خانم دکتر معصومه آباد
آقای دکتر حسن هویدا

*

آقای دکتر علی یزدانی
ساعت مالقات صبح9-11 :

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ساعت مالقات عصر2-4 :

ســـالنامه 1395
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نسبت به چاپ
سررسید سال  1395خود اقدام نماید .این سررسید حاوی اطالعات پزشکی
است و برای اعضای جامعه پزشکی کشور ،مدیران عامل محترم بیمارستانهای
خصوصی و دولتی ،اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشكي،وزارت كار،تعاون و رفاه اجتماعي،سازمان
تامين اجتماعي و رؤسای محترم نظام پزشکی شهرستانها و دستاندرکاران
نظام سالمت کشور ارسال میگردد.
هزینه تبلیغات در هر صفحه این سالنامه مبلغ  10میلیون تومان و صفحات
داخل روی جلد و مقابل آن و داخل پشت جلد و مقابل آن  15میلیون تومان
میباشد.
در صورت تمایل به درج آگهی خود با نماینده سازمان با شماره 84138550
تماس حاصل فرمائید.

*

*
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سامانه قیمت های مصوب وسایل پزشکی راه اندازی شد
اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در حال اعالم قیمت مصوب تجهیزات و
ملزومات پزشکی پس از طرح در کمیسیون قیمت گذاری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو
بخشنامه ای را در رابطه با راه اندازی سامانه قیمت های مصوب وسایل پزشکی صادر کرده است
که متن آن در ذیل آمده است:
ریاست محترم دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...سراسر کشور
موضوع  :دسترسی جدید قیمت ها – طرح تحول نظام سالمت
سالم علیکم
احتراما بر اساس مصوبه /33206ت  50603مورخ  93/3/3هیات محترم وزیران در خصوص
تفویض قیمت گذاری به وزارت بهداشت به استحضار میرساند در سال جاری اداره کل نظارت
و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی این سازمان در حال اعالم قیمت مصوب تجهیزات و
ملزومات پزشکی پس از طرح در کمیسیون قیمت گذاری می باشد که قیمت های مذکور
به صورت قیمت مصوب و الزم االجرا جهت کلیه مراکز درمانی کشور از جمله مراکز تابعه
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،مراکز درمانی خصوصی ،مراکز وابسته به سازمان تامین
اجتماعی و نیروهای مسلح بوده و از طریق آدرس اینترنتی  www.imed.irدر قسمت استعالم
لینک (قیمتهای مصوب وسایل پزشکی بدون محدودیت دسترسی) در دسترس عموم قرار
گرفته است و تمامی شرکتهای موجود در فهرست ملزم به رعایت قیمتهای مصوب میباشند.
الزم به ذکر است کاالهای ثبت شده در سامانه  www.import.imed.irکه از شروع طرح
تحول نظام سالمت در دسترس کلیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی بوده است
همچنان جهت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای اولویت می باشند.
دکتر رسول دیناروند
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

برگزاری کالسهای اعتبار بخشی از سوی ACI
سازمان  ACIکالسهای اعتبار بخشی بیمارستان
ها را به مدت یک هفته در هتل استقالل تهران
برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
حدود  10تا  15سال است که موضوع اعتبار
بخشی بیمارستانها از سوی وزارت بهداشت در
ایران مطرح است اما سابقه  50ساله اعتباربخشی
بین المللی مربوط به سازمان  ACIکانادا است
که حدود  4هزار مرکز درمانی را در سراسر دنیا
پوشش می دهد و عمال موضوعات اعتباربخشی را
در محورهای  13گانه آموزش می دهد.
 ACIمعتبرترین و رسمی ترین مرجع اعتبار
بخشی است که متشکل از کارشناسان چند
کشور جهان بوده و حتی فردی ایرانی در آن
حضور دارد و تیمی مجرب با سابقه  50ساله در
آنجا فعالیت می کنند.
بنا بر این گزارش بعد از اجرایی کردن موضوعات؛
اعتبار توسط  ACIارزیابی و در سطح های طال،
پالتین و الماس گواهی صادر می شود که بطور
بین المللی مورد قبول واقع شده است و بیماران
خارجی نیز با توجه به این مدارک بیمارستانها را
ارزیابی می کنند.
این گزارش حاکی است :ارزیابی ها توسط
خود  ACIانجام و تمام نقاط قابل پیشرفت
در بیمارستان ها توسط ارزشیابی اولیه مورد
شناسایی قرارگرفته و سپس نقاط قابل پیشرفت

را به مدیران آموزش می دهد تا ارتقا یابد و تبدیل
به قوت شود.
گفتنی است :آموزشهای اعتبار بخشی؛ استاندارد
را در حد بین المللی قرار می دهد و ارزیابی حدود
دو سال بطول می انجامد که بسته به شرایط
بیمارستان و نوع سطحی که به آن تعلق می گیرد
متفاوت است.
پس از گذشت دو روز ارزشیابی نهایی در
بیمارستان مربوطه انجام و سطح آن را اعالم می
کنند که هم اکنون نیز بیمارستان رضوی مشهد
دارای سطح پالتین است.
الزم به ذکر است :دو سری کالسهای آموزشی
 ACIاز شنبه تا پنج شنبه توسط استاد کانادایی
برای نیروهای مدیریتی بیمارستانهای سراسر
کشور برگزار می شود و روسای بهداری ها؛ مترون
ها؛ سوپروایزرها ؛معاونین درمان ؛ مسئولین فنی
و مدیران بهبود کیفیت بیمارستان در این کالسها
شرکت می کنند.
محل برگزاری این کالسها هتل استقالل است
که استاد کانادایی به آموزش اعتبار بخشی در دو
محور مدیریت خطر مراکز درمانی و امنیت بیمار
می پردازد.
یاد آور می شود :تمامی آموزش ها و اعطای
مدرک از سوی  ACIو سیستم نظام سالمت
کانادا صورت می گیرد و زمان برگزاری کالسها 8
صبح تا  3بعد از ظهر است

