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انگار همین دیروز بود... به هم دســت می دادیم؛ یکدیگر را در 
آغوش می گرفتیم و راحت نفس می کشیدیم. کرونا همه چیز را 
تحت تاثیر قرار داد از ابراز احساسات ساده تا اقتصاد، سیاست و ... 
بیش از یک سال شده که این ویروس میهمان دنیا شده است. سالی که 
گذشت به اذعان بسیاری از پزشکان عضو این سازمان، یکی از پرکارترین 
و سخت ترین سال های کاری سازمان نظام پزشکی مشهد بود. به همین 
منظور دقایقی را پای صحبت رئیس این سازمان نشستیم تا روایت ایشان 

از سال کرونایی 13۹۹ را بشنویم و بخوانیم.

   به عنوان نخستین سوال از روزهای کرونایی بگویید.

روزهایی سخت اما مملو از تجربه. روزهایی که به جنگ بی شباهت نیست. روزهایی 
که کادر درمان ما از مرزهای سالمتی و جان مردم پاسداری می کند و روزهایی که 
همرزمانمان را ناجوانمردانه از دست دادیم. وقتی اعالم شد کرونا وارد کشور و شهر 
مشهد شده است؛ در اسفند سال گذشته یکی از نخستین اقدامات ما راه اندازی 
ستاد مقابله با کرونا در سازمان بود. پزشکان زیادی پای کار آمدند خیلی از اساتید 
و پیشکسوتان نیز برای ارائه خدمت داوطلب شــدند یکی از این اساتید بزرگوار 
دکتر احمد خسروی فقید بودند که متاســفانه در تابستانی که گذشت به جمع 
شهدای سالمت پیوســتند. در روزها و ماه های نخست وحشت زیادی از بیماری 
در بین مردم وجود داشــت. حضور در مراکز درمانی برای درمان سایر بیماری ها 
به شدت کاهش یافته بود که در برخی موارد همچنان ادامه دارد؛ مردم سواالت 
زیادی در خصوص کرونا داشتند؛ در ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گرفتیم با استفاده 
از بستر فضای مجازی پاسخگوی سواالت عمومی در مورد این بیماری باشیم و 
به شکل ابتدایی سرویس های تله مدیسن را نیز ارائه کردیم. پل ارتباطی ما کانال 
تلگرامی مردم و سالمت بود که همچنان با قدرت در حال فعالیت است.  همچنین 
ساماندهی نیروهای داوطلب برای ارائه خدمت در مراکز درمانی ویژه کرونا نیز در 
اسفند و فروردین سال ۹۹ توسط سازمان نظام پزشکی انجام شد. ماه های نخست 
برای تامین نیاز اقالم حفاظتی کادر درمان در بخش خصوصی مشکالت فراوانی 
داشتیم. با سختی بسیار و همراهی اعضاء سازمان سعی کردیم نگذاریم دست کادر 
درمان در بخش خصوصی در مبارزه با کرونا خالی باشد. با وقوع شهادت تعدادی 

تاریخ
 روزی ما را 
به قضاوت 
خواهد 
نشست !

به روایت رئیس سازمان

فیلم مرتبط از طریق اسکن »کیوآرکد«
در دسترس خواهد بود



  امسال احتماال با شیوع کرونا موضوع 
پسماندهاى مطب ها و مراکز درمانى متفاوت 

بوده، در این خصوص بگویید. 
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از دریــچــه خبــر 

نشست مشورتی کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی 
مشهد با شورای معاونین سازمان و اعضای هیئت مدیره مجمع انجمن های 
علمی- تخصصی استان خراســان رضوی برگزار شد. موضوع این نشست، 
طرح پیشنهادهای عملی برای محاســبه عادالنه تعرفه های سال13۹۹ بود.در این 
نشست بر اهمیت اموری چون حق سختی کار، هزینه استهالک تجهیزات، هزینه 
صرف عمر و... در تعیین تعرفه های سالیانه، تاکید و مقرر شد سازوکار مشخصی برای 
ثبت آمار و اطالعات مربوط به هزینه های خدمات دهی در حوزه سالمت و همچنین 
تدوین معیارها و شاخص های مناسب ســنجش نرخ این خدمات دهی در سازمان 

نظام پزشکی ایجاد شود. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، در جلسه ای با موضوع تعرفه 
خدمات سالمت در محل سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: شفافیت، مسیر 

اصلی برای اصالح تعرفه های خدمات سالمت است.
حجت االسالم والمسلمین نصرا... پژمانفر در جمع رئیس و اعضای 

هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد افزود: معتقدم شأن 
و کرامت جامعه پزشکی باید حفظ شود. رئیس کمیسیون 

اصل۹0 مجلس شورای اسالمی در این جلسه با اشاره به 
اینکه گردش مالی پزشــکان ما باید روشن شود، گفت: 
روشن  شدن این مسئله، انگشت اتهام را در زمینه های 
زیادی از جامعه پزشکی دور خواهد کرد. در حوزه مالیات 

نیز همین موضوع مصداق دارد. 
وی افزود: در دنیای امروز، خلوت و جلوت ما نباید متفاوت 

ازهم باشد. برای اینکه بتوانیم در مجلس از هر موضوعی 
به درســتی دفاع کنیم، باید همه چیز را روشن و واضح بیان 

کنیم و به همگان نشان دهیم. 
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشــاره کنم، این است که ما در 

عرصه مدیریت حوزه بهداشت ودرمان نیز دایره را به پزشکان محدود کرده ایم. البته 
پزشکان ما از گروه های فرهیخته و هوشمند جامعه محسوب  می شوند، اما به نظر  می رسد 
که خأل حضور مدیران مجرب و متبحر خارج از جامعه پزشــکی در عرصه مدیریت، 
تصمیم گیری و تصمیم سازی احساس می شود. ما در حوزه سالمت به مدیران میدانی، 

عملیاتی، قدرتمند و مجرب نیاز داریم که ضروت ندارد حتما پزشک باشند. 

انتخابات هیــات مدیره مجمــع انجمن های علمی-تخصصی ســازمان 
نظام پزشکی مشهد، در تاریخ 13۹۹/03/5 برگزار شد. این انتخابات با حضور 
دکتر علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد و سایر اعضا 
پس از شنیدن سخنرانی کوتاه هرکدام از کاندیداها برگزار و آرای حضار جمع آوری 
شد. از مجموع 230رای داده شده به 12کاندیدا، به ترتیب دکتر رضا گلدوزیان، دکتر 
علی اکبر بهرامی فــر، دکتر احمد صفایی یزدی، دکتر غالمرضا زمانی و دکتر یاشــا 

مخدومی با بیشترین آرا انتخاب شدند.

نشست مشترک مدیران سازمان نظام پزشکی 
مشهد و مدیران بنیادشهید و امورایثارگران 

خراسان  رضوی

 شفافیت، مسیر اصلی برای اصالحیک نشست مشورتی
تعرفه های خدمات سالمت است

انتخابات هیات مدیره مجمع انجمن های
علمی-  تخصصی سازمان نظام پزشکی مشهد 

برگزار شد

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد 
نشســت مشــترکی را با حضور مدیران 
این ســازمان و مدیران بنیادشــهید و 
امورایثارگران خراسان رضوی با موضوع پیگیری 
وضعیت شهدای حوزه  سالمت  در بخش خصوصی 

برگزار کرد. 
در این نشست مشــترک درباره رفع خأل قانونی 

مربوط  بــه تحت پوشــش قرار گرفتن شــهدای 
سالمت از طریق بنیادشــهید و امورایثارگران، بحث 

و تبادل نظرشــد و مقرر شــد برای رفع این خأل قانونی 
عالوه بر پیگیری بنیادشهید، سازمان نظام  پزشکی و دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد نیز با ارسال نامه به وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور مطالبه گری کنند. 

همچنین قرار شــد با اختیارات موجود در استان و با تایید ســازمان نظام پزشکی و 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جان باختگان کادر بهداشــت و درمان فعال در عرصه 
 مبارزه با بیماری کرونا به عنوان شهید خدمت، تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده 

شوند.
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مدیــرکــــل بهزیستــــی 
خراسان رضوی گفت: جامعه 
پزشکی از همیاران همیشگی و 
موثر سازمان بهزیستی بوده است. دکتر 
حمیدرضا پوریوســف ضمــن تبریک 
روز پزشــک در دیدار با رئیس سازمان 

نظام پزشــکی مشــهد بیان کرد: جامعه 
پزشکی خدمات شایانی به نیازمندان تحت 

پوشش بهزیستی چه در عرصه پوشش خدمات 
 درمانی و چه در عرصه تامین نیازهای مالی نیازمندان 

تحت پوشش ارائه کرده است.
وی افزود: بسیاری از خیران گمنام ما را پزشــکان و حرفه های وابسته آن تشکیل 

می دهند. این پزشــکان در زمینه ویزیت رایگان و کمک به درمان های پرهزینه و 
همچنین تامین نیازهای مالی نیازمندان تحت پوشش بهزیستی، فعالیت می کنند. 
دکتر پوریوسف در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نظام پزشکی مشهد و 
بهزیستی استان گفت: طبق این تفاهم نامه که به زودی منعقد خواهد شد، یک موسسه 
خیریه برای سازمان دهی بهتر پزشــکان خّیر و برقراری ارتباط موثرتر با نیازمندان 

تحت پوشش بهزیستی، راه اندازی خواهد شد.
 

 سازمان نظام پزشکی مشهد با همکاری موسسه خیریه گلستان علی)ع(، 
مراسم یادبود و گرامیداشت شهدای سالمت مشهد را برگزار کرد.

 رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این مراســم گفت: مردم ایران و 
به خصوص مردم مشهد مدیون این شهدا هستند.

دکتر علــی بیرجندی نژاد افــزود: در زمان جنگ، 
رزمنده ای که به جبهه می رفت، خود را به خطر 
می انداخت تا خانــواده و هموطنانش در خطر 
نباشــند، ولی اینجا کادر بهداشــت و درمان 
ما نه تنها خود با خطر روبه رو هســتند، بلکه 
خانواده  هایشان نیز در معرض خطر بزرگی قرار 
می گیرند تا هموطنانمان بتوانند درمان های 
الزم و مناسب مربوط به بیماری کرونا را دریافت 

کنند.
وی ضمن قدردانی از همه فعاالن عرصه بهداشت و 
درمان، خدمات ارائه شده ازســوی جامعه پرستاری را در 
شرایط کرونا شایسته قدردانی و تشکر ویژه دانست و گفت: جامعه پزشکی و پرستاری 

همواره دو بال اصلی خدمات دهی در حوزه بهداشت و درمان کشور بوده اند.

قدردانی پرستاران مشهدی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
جامعه پزشکی از همیاران همیشگی و موثر 

بهزیستی بوده است

با همکاری موسسه گلستان علی)ع( 
مراسم گرامیداشت 

شهدای سالمت برگزار شد

هیات مدیره سازمان نظام پرستاری مشــهد به مناسبت روز پزشک، طی 
مراسمی با حضور در محل سازمان نظام پزشکی مشهد، از تالش ها و زحمات 

مدافعان سالمت به ویژه پزشکان قدردانی کردند. 
در این مراسم که با حضور مدیر امورپرستاری دانشگاه علوم پزشکی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد و رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد برگزار شد، با نواختن مارش 
و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران به جایگاه شهدای واالمقام حوزه سالمت ادای 

احترام شد.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این جمع سخنرانی کرد و گفت: مبارزه با کرونا 
از سطح مطب ها و درمانگاه ها آغاز می شود و تا مراکز 16ساعته و بیمارستان ها ادامه 
می یابد و تمامی پزشکان عمومی و متخصصین درگیر آن هستند. ملت ایران همواره 
قدرشناس خادمان خود در حوزه سالمت است و بحران کرونا بهانه ای برای به تصویر 
کشیدن گوشه ای کوچک از خدمات بزرگ این سفیدپوشان زحمتکش در مطب ها، 

درمانگاه ها، کلینیک ها، مراکز بهداشت و بیمارستان ها بود. 
همچنین محسن گچ پزان، رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد، در این مراسم گفت: 
در روز پزشک وظیفه خود دانســتیم که قدردان خادمان حوزه سالمت و فداکاران 

سفیدپوش حاضر در جبهه مبارزه با ویروس کرونا باشیم. 
وی بیان کرد: پرستاران درکنار پزشکان، سهم ویژه ای در حوزه ارائه خدمات سالمت 
دارند، زیرا مدام درکنار بیماران هستند و در مسیر التیام دردهای آنان تالش می کنند 

و این نقش کلیدی و اثربخش بر هیچ کس پوشیده نیست.
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از دریــچــه خبــر 

با هماهنگی روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی مشــهد، رئیس و اعضای هیئت مدیره 
با آیت ا... سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه مشهد، دیدار و 
گفت وگو کردند.در این دیدار، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گزارشی از فعالیت های 
بخش خصوصی در حوزه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در دوران شیوع کرونا ارائه داد و همچنین 
عملکرد معاونت انتظامی و بخشی از فعالیت های این سازمان در حوزه رسیدگی به شکایات، شرح داده 
شد. همچنین در این دیدار درباره نادیده گرفته شدن سهم بخش خصوصی در حوزه آیین نامه ابالغی 
شهدای مدافع سالمت و شهید خدمت محسوب شدن افراد فعال در این حوزه، بحث و گفت وگو و 
مقرر شد دفتر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان نیز پیگیری های الزم را بکنند تا نقایص موجود، 

اصالح و برطرف شود. 

روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی مشــهد، آیین 
تقدیر از مدافعان ســالمت را برگزار کرد. در این مراسم 

از حــدود 60 نفر از پزشــکان 
خّیــر و پرســتاران بخش هــای 

ICU کرونا حــدود 65 نفر از 
رزیدنت های بیهوشی، عفونی 
و طب اورژانس)درمجموع 

125نفر( تقدیر شد. 
رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشــهد، رئیس ســازمان 
نظام پرســتاری مشــهد، 

هیئت مدیــره  اعضــای 
و  نظــام  نظام پزشــکی 

پرســتاری، مدیران گروه بیهوشی، 
طــب اورژانــس و فونــی و همچنیــن 

مدیرعامل موسسه خیریه گلستان علی)ع(، اصحاب رسانه و... در 
این مراسم حضور داشتند.

دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با 
نماینده ولی فقیه در خراسان

آیین تقدیر از 
مدافعان سالمت برگزار شد

جانشین معاون دادستان در اموراجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه 
دادسرای مرکز استان خراســان رضوی گفت: با حمایت و همکاری سازمان نظام پزشکی 
مشهد و سایر دستگاه های مســئول، در 12ماهه اخیر، هزارو231مطب، 131درمانگاه و 

82آزمایشگاه به سیستم بی خطرسازی پسماندهای عفونی مجهز شدند.
فرزاد بهشتی توندری افزود: همکاری سازمان نظام پزشکی با حوزه قضایی 
در این سال ها، همکاری بسیار ســازنده و ارزشمندی بوده است. عضو 
قضایی کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سالمت و درمان 
استان ادامه داد: براســاس قانون مدیریت پسماند، شهرداری فقط 
موظف به جمع آوری پسماندهای عادی است و مدیریت پسماندهای 
ویژه ازجمله پسماندهای پزشکی برعهده تولیدکننده است که با 
ورود دادســتانی به این موضوع و با همکاری سازمان نظام پزشکی 
و پای کار آمدن همه دســتگاه ها ازجمله معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست اســتان، این موضوع تقریبا در 
مشهد حل شد. پیش بینی ما این است که تا پایان امسال، تمام مطب ها 
در مشهد زیر پوشش سیستم بی خطر سازی پسماندهای عفونی قرار بگیرند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: با 
همکاری مرکز اسناد ومطبوعات 

آســتان قدس رضــوی، 
خاطرات و تجربیات پزشــکان 

مدافع ســالمت و همچنین 
خانواده شــهدای سالمت 
مشهد، ثبت شد و این کار 
تا پایان سال ادامه خواهد 

داشت.
دکتر مسعود زحمتکش در 

این باره گفت: باتوجه به اینکه 
بسیاری از تجربیات و خاطرات 

پزشــکان و کادر درمان ما در این 
روزهای کرونایــی ارزش تاریخی دارد و 

ثبت آن برای انتقال به نسل های آینده ضروری است، اجرای این 
پروژه در دستورکار قرار گرفت. 

جانشین معاون دادستان در اموراجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی:
بی خطرسازی پسماندهای عفونی 

بیش از 1200مطب در مشهد

پروژه ثبت تاریخ شفاهی پزشکان 
و خانواده شهدای سالمت

 با موضوع کرونا
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دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با 
مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی

رئیس سازمان نظام پزشکی مشــهد به همراه چند نفر از 
اعضای هیئت مدیره این سازمان با مدیرکل امورمالیاتی 
خراســان رضوی دیدار و گفت  وگو کردند. رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشــهد در این جلسه گفت: بســیاری از هزینه های 
پنهان در حوزه خدمات پزشکی وجود دارد که در موضوع مالیات به 
آن توجه نمی شود. هزینه هایی چون هزینه عمر صرف شده، هزینه 
بازآموزی های مداوم، هزینه های مطب داری و... در ادامه ی این جلسه 
به مشکالت درآمدی پزشکان نســخه نویس به خصوص پزشکان 
عمومی اشاره شد و درخواســت گردید که دارایی، کاهش درآمد و 
افزایش هزینه های مطب داری آنها، به خصوص در سال جاری که 

همزمان با همه گیری کرونا شده است؛ لحاظ شود.
همچنین در این جلســه به موضوع درآمدزایــی، ارزآوری و ایجاد 
مشاغل غیرمستقیم در حوزه گردشــگری اشاره شد و درخواست 
گردید که در قالب سیاست  های تشویقی، معافیت های مالیاتی برای 

خدمات این حوزه در نظر گرفته شود.
مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی نیز در این دیدار، ضمن تشکر 
از زحمات جامعه پزشکی به ویژه در شرایط همه گیری کرونا گفت: 
سازمان مالیاتی کشور شرایط ویژه کادر بهداشت و درمان را درک 
می کند. در استان نیز ما مبنا را ثبت اظهارنامه مالیاتی قرار داده ایم 

و وارد بحث رسیدگی نمی شــویم. درباره هزینه عمر صرف شده و 
استهالک تجهیزات، نیز قانون گذار باید وارد میدان شود و خأل قانونی 
را برطرف کند. احمدرضا مدبرنیا با اشاره به اینکه گرفتن تصمیم های 
مرتبط با معافیت مالیاتی در دستورکار نیست، گفت: اخذ مالیات 
باید به سمتی حرکت کند که همه گروه های شغلی را دربر بگیرد و 
قانون یکدست شود تا به دنبال آن رونق اقتصادی حاصل شود، لذا 
هموار ساختن مسیر رشد صنعت گردشگری سالمت باید به طریق 

دیگری پیگیری شود.
وی در پایان بیان کرد: ما نمی خواهیم حقی از کســی ضایع شود و 
دنبال عدالتیم. ضمن ادای احترام به همه پزشکان و کادر بهداشت 
و درمان کشــور، خواهش می کنیم که تمامی مطب ها به دستگاه 
کارتخوان مجهز شوند تا ضمن اجرای قانون، جامعه پزشکی کمتر 
در مظان اتهام قرار گیرد. محمد آرانیان، معاون حسابرسی مالیاتی 
اداره کل امورمالیاتی استان، نیز با اشاره به اینکه مشکالت تعرفه های 
دستوری و استهالک عمر را قبول داریم، گفت: درباره ماده۹7، دیگر 
ضرایب مالیاتی نداریم و تشخیص نیز علی الراس نیست. وی افزود: 
در هزینه های عمر سعی کنید اسناد مرتبط را گردآوری کنید و در 
بحث بررسی تراکنش ها، هدف اصال و صرفا پزشکان نیستند و شاید 

حداکثر 10درصد از نفراتی که بررسی شده اند، پزشک باشند. 
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مدیر روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی مشهد در 
جمع اصحاب رســانه 
و قبل از مراســم تشییع استاد 
شــجریان، گفت: حفظ جان و 
سالمتی مردم در مراسم تشییع 

پیکر اســتاد شــجریان، مسئله 
مهمی اســت که باید به آن توجه 

کرد.
دکتر مسعود زحمتکش، استاد شجریان 

را یکی از ستارگان بی تکرار موسیقی و هنر کشور خواند و افزود: 
تشییع جنازه ایشــان اگر به صورت محدود و کنترل شده برگزار 

نشود، یکی از موقعیت های پرخطر برای آلودگی تعداد بیشتری از 
هموطنان به ویروس کرونااست. وی با بیان اینکه احتماال هموطنان 

زیادی در این مراسم شرکت می کنند، افزود: رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در این مراسم ضروری است، از این رو به نمایندگی از جامعه 
پزشکی شهر خواهش می کنم به رعایت اصول سه گانه بهداشتی شامل 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله ایمن با یکدیگر و بهداشت دست ها در 
این مراسم حتما توجه شود. گفتنی است درپی این هشدارها و با بیانیه 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، این مراسم، به طور مناسب و شایسته 

برگزار شد. 

امسال مراسم روز پزشک متفاوت  با سال های قبل برگزار شد. 
پاندمی کرونا و خطر ابتالی باال در تجمعات باعث شد مراسم 
امسال با محدودیت بسیار بدون هیچ برنامه جانبی، با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و در فضای باز برگزار شــود. در این مراسم از 
پزشکان برگزیده دعوت به عمل آمد تا به صورت انفرادی و با رعایت 
فاصله زمانی )15 دقیقه ای( در فضای باز سازمان حضور یافته و ضمن 

دریافت لوح تقدیر خود، تصویر یادگاری نیز ثبت نمایند. 

رئیس و چند نفر از اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام پزشــکی مشهد با حضور در 
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، ضمن بازدید از بخش های مختلف مؤسسه شامل 
شــهر چاپ خراســان، لیتوگرافی، تحریریه و... با دکتر ســیدعلی  علوی، جانشین 
مدیرمسئول روزنامه خراسان، دیدار و گفت وگو کردند. دکتر علی  بیرجندی نژاد در این نشست 
ضمن معرفی سازمان نظام پزشکی مشــهد، از نگاه غیرواقعی عامه مردم و 
رسانه ها به جامعه پزشکی انتقاد کرد و گفت: وضعیت رفاهی پزشکان 
آن طور که از بیرون به نظر می رســد، نیســت. حدود 15درصد از 
جامعه پزشکی در وضعیت مالی ویژه قرار دارند و بقیه پزشکان 
ما به خصوص پزشــکان عمومی مثل همه مردم، معیشــت و 
زندگی شان متأثر از شــرایط اقتصادی موجود است. در حوزه 
مالیات و کارتخوان نیز واقعیت به مردم منتقل نشده است. رصد 
درآمد و فعالیت پزشکان، وابستگی بسیار ناچیزی به کارتخوان 
دارد و میزان درآمد ناشی از فعالیت پزشکان، به سادگی از طریق 
برگه های بیمه مشخص می شود. در این نشست، سیدعلی علوی، 
جانشین مدیرمسئول روزنامه خراسان، نیز به فعالیت، ظرفیت و سابقه 
این روزنامه اشاره کرد و گفت: پزشکان سرمایه های علمی و اجتماعی کشور 
هستند. وی افزود: در سال های اخیر، شــاید به دالیل مختلف اتفاقاتی در این  حوزه افتاده که 
جامعه و فضای رسانه ای، پاسخ الزم را از حوزه پزشکی دریافت نکرده است و این موضوع به افت 
سرمایه اجتماعی منجر شده است، اما بیماری کرونا باعث شد که این ارزش و سرمایه اجتماعی 
به نوعی در جامعه بیشــتر مورد احترام قرار گیرد.  ما از همکاری با جامعه پزشــکی استقبال 

می کنیم و هر جایی نیاز به اطالع رسانی دقیق باشد، آماده هستیم. 

هشدار سازمان نظام پزشکی مشهد 
درباره برگزاری مراسم تشییع 

پیکر استاد شجریان

مراسم تقدیر از پزشکان برگزیده 
سال 1399

بازدید رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی مشهد از روزنامه خراسان

تفاهم نامــه ای به منظــور توســعه همکاری های 
مشترک میان سازمان نظام پزشکی مشهد و خانه 

مطبوعات خراسان رضوی به امضا رسید. 
دکتر مســعود زحمتکش، مدیر روابط عمومی ســازمان 
نظام پزشــکی مشــهد، درباره این تفاهم نامه همکاری 

گفت: به منظور توسعه ارتباطات و تعامالت بین رسانه های 
اســتان و جامعه پزشــکی و با بهره گیری از ظرفیت بسیار 

 خوب خانه مطبوعات، انعقاد این تفاهم نامه در  دستورکار قرار
گرفت. 

مدیرعامل خانه مطبوعات نیز انعقاد تفاهم نامه مشترک میان خانه مطبوعات ورسانه استان و 
سازمان نظام پزشکی مشهد را فصل جدیدی در همکاری میان جامعه پزشکی و رسانه ای استان 
دانست و گفت: رسانه ها نیازمند حمایت جامعه پزشــکی برای انعکاس علمی و دقیق اخبار و 

اطالعات حوزه بهداشت و درمان به تمام جامعه هستند. 
وی همچنین از برگزاری دوره کوتاه مدت آموزشــی »خبرنگاری تخصصی در حوزه پزشــکی 
و بهداشــت و درمان« با همکاری ســازمان نظام پزشــکی خبــر داد و گفت: پزشــکان ما در 
دوران همه گیری کرونا، ســنگ تمام گذاشــتند و این وظیفه رسانه هاســت کــه بتوانند در 
 این شــرایط، بازوی کمکی جامعه پزشــکی باشــند و مردم را بیش از پیش از شرایط موجود

 آگاه سازند.

سازمان نظام پزشکی مشهد با خانه مطبوعات 
خراسان رضوی، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد

از دریــچــه خبــر 
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با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و به یاد شهدای مدافع سالمت، 
چند نهال در بوستان جامی )بوستان مجاور سازمان نظام پزشکی مشهد( 

غرس شد. 
در این برنامه، تیم پزشکان دوچرخه سوار مشهدی نیز حضور داشتند و مراسم پایان 
تور دوچرخه سواری جلفا تا مشــهد که با رکاب زنی جانباز 65درصد، سید مسعود 
طباطبایی، سفیر سالمت سازمان نظام پزشکی کشور، اجرا شده بود نیز به میزبانی 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، برگزار شد.

با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی انجام شد
کاشت نهال به یاد شهدای سالمت در مشهد

نشست صمیمانه 
با  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

نشست با نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان 
مجلس شورای اسالمی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در جمع اعضای هیئت مدیره 
سازمان نظام پزشــکی مشهد بر لزوم پیگیری مشــکالت و مسائل جامعه 
پزشکی تأکید کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی کشور باید تعامالت خود را 
با مجلس توسعه بخشد. دکتر سید محمد پاک مهر از پیشنهاد حضور نماینده سازمان 
نظام پزشکی در جلسات کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس استقبال کرد و گفت: ما 

از این تعامالت و ارتباطات استقبال می کنیم.
وی درباره تعرفه گذاری خدمات ســالمت گفت: معتقدم که این رویه تعرفه گذاری 
اشکاالتی دارد که باید برطرف شود. سهم پزشــکان به عنوان ارائه دهندگان خدمت 
در حوزه تعرفه گذاری، ناچیز است و قوانین مربوط باید اصالح شود. پاک مهر با اشاره 
به موضوع مالیات بر درآمد پزشــکان گفت: ما هم معتقدیم که مالیات باید از همه 

قشرها گرفته شود، اما اینکه نگاه علمی و دقیق وجود نداشته باشد و هر سال رویه ای 
جدید برای اخذ مالیات از پزشکان درنظر گرفته شود، درست نیست. در این زمینه 
جامعه پزشکی باید گزارش های دقیق و کارشناسی را با حمایت سازمان نظام پزشکی 
تهیه کند و برای عملیاتی شدن این موضوع از راه تعامل با مجلس به ویژه کمیسیون 

بهداشت ودرمان پیگیری شود.
وی در پاسخ به طرح مسئله مشکالت پزشکان عمومی در ورود به بازار کار گفت: اینکه 
بیاییم سیستم درمان را طوری طرح ریزی کنیم که متخصصان، محور درمان باشند، 
اشتباه است. پزشک عمومی باید در سیستم بهداشت و درمان کشور صاحب جایگاه 
و منشأ اثر باشد. اشتباه است که پزشک عمومی هفت سال تحصیل کند و بعد تازه به 

نقطه صفر برسد. این مسیر باید اصالح شود. 
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امیرحسین قاضی زاده هاشــمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، در 
جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به مسائل و 
مشکالت فراروی جامعه پزشکی به ویژه در شرایط همه گیری کرونا گفت: 
حل برخی مسائل جامعه پزشکی چون تعرفه های ناعادالنه و مالیات های سنگین، 
نیازمند اصالحات ساختاری و اساسی اســت. ما منکر وجود مشکالت نیستیم، اما 
حل این مسائل، نیازمند ایجاد زیرساخت های الزم و تدوین قوانین باالدستی محکم 
و منسجم است که بی تردید زمان بر خواهد بود. وی افزود: اگرچه تمرکز اصلی حوزه 
بهداشت و درمان بر موضوع کروناست، مجلس از سایر مسائل نیز غافل نیست و سعی 
خواهد کرد مطالبات بحق کادر بهداشت و درمان و جامعه پزشکی را پیگیری کند و 

به نتیجه مناسب برساند. 
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از دریــچــه خبــر 

اداره کل ورزش وجوانان اســتان خراسان رضوی با همکاری 
سازمان نظام پزشکی مشهد از پزشکان و پرستاران فعال در 
عرصه های ورزشی و همچنین فعال در جبهه مبارزه با کرونا 
تقدیر و تجلیل کرد. در این مراسم که به مناسبت روز پرستار و به منظور 
گرامیداشت یاد و نام شهدای پرستار مشهدی برگزار شد، از چند تن 
از همکاران ورزشکار و مدافع سالمت در جمع قهرمانان ورزش استان 
تقدیر شد و با اهدای گل به تمثال شــهدای سالمت استان، نام و یاد 

آن  ها گرامی داشته شد.

نماینده مــردم کرمان در مجلس شــورای 
اســالمی با رئیس و اعضاء هیئــت مدیره 
سازمان نظام پزشکی مشهد دیدار و گفت و 
گو کردند. عفت شریعتی در این دیدار گفت: پیگیری 
مشکالت و مســائل جامعه پزشــکی نیاز به ارتباط 
موثر و مستمر سازمان نظام پزشــکی با نمایندگان 

مجلس دارد. وی در این نشســت همچنین بیان کرد: 
سازمان نظام پزشکی می تواند موثرتر در حوزه مشکالت 

جامعه پزشکی وارد میدان شــود. برگزاری جلسه با روسای 
کمیســیون های اجتماعی، اقتصادی، اصل ۹0 و ... ضروری است. 

مجلس باید در جریان مشکالت و مسائل جامعه پزشکی و نظام بهداشت و درمان قرار گیرد. 
وی بر لزوم ارتباط ویژه با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سوی جامعه پزشکی تاکید کرد 
و گفت: به هر حال ایرادات و نواقصی که در نظام بهداشت و درمان وجود دارد و همچنین مسائل 
صنفی پزشکان بایستی حل شود و این جز  با پیگیری مستمر و فعال امکانپذیر نخواهد بود.  وی 
در پایان افزود: گزارش های کارشناسانه و پیشنهادات جامعه پزشکی باید از کانال سازمان نظام 

پزشکی به نمایندگان مجلس برسد. 

مدیر مرکز ارتباطات ورسانه آستان قدس  رضوی 
در جریان بازدید رئیس ســازمان نظام پزشکی 
مشهد از مؤسســه فرهنگی قدس ضمن تقدیر 
از تالش های شبانه روزی کادر درمان برای مقابله و درمان 
بیماری کرونا اظهار کرد: از ابتدای شــیوع بیماری کرونا، 

بعضی برای درمان آن به دنبال ایجاد تقابل و دوقطبی کردن 
عقالنیت و موضوعــات دینی بودند، اما رهبــر معظم انقالب 

و همچنین تولیت محترم آســتان قدس رضوی بر رعایت کامل 
مصوبات ســتاد ملی کرونا تاکید ویژه کردند و حتــی تعبیر رهبر معظم 

انقالب از این مصوبات، یک فریضه بود که در آســتان قدس رضوی نیز ایــن موضوع، الگو قرار 
گرفت اگرچه برخی ها بابت ایجاد محدودیت ها در حرم مطهر رضوی، انتقادهای زیادی به این 
مجموعه وارد کردند و هزینه هایی را نیز بر آستان قدس رضوی تحمیل کردند. مهدی خیرجو 
ادامه داد: مجموعه ارتباطات و رسانه آستان  قدس رضوی با برخورداری از مجموعه  های رسانه ای 
مختلف، آماده همکاری با جامعه پزشکی، کادر بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی مشهد 
است، همان طور که در زمان شیوع ویروس کرونا نیز تمام عزم خود را برای اطالع رسانی درست به 
جامعه، جزم کرده  است و در ادامه نیز به منظور رعایت امور پیشگیرانه و آگاه سازی مردم، آماده 

هرگونه همکاری است.

رئیس و چند نفر از معاونان و مدیران سازمان نظام پزشکی 
مشهد با حضور در مؤسسه فرهنگی قدس، ضمن بازدید از 
بخش های مختلف مؤسسه شامل چاپخانه، تحریریه، بخش 
هنری و... با مدیر و معاونان مؤسسه، سردبیر و سایر همکاران روزنامه 

قدس، دیدار و گفت وگو کردند.

مراسم تقدیر و تجلیل از پزشکان و 
پرستاران ورزشکار مدافع سالمت 

مشهدی برگزار شد

ارتباط جامعه پزشکی با نمایندگان مجلس مستمر و 
موثر باشد

در انعکاس تالش های کادر درمان در مبارزه با 
کرونا، پای  کار هستیم

بازدید رئیس و معاونان سازمان 
نظام پزشکی مشهد از روزنامه قدس
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مدیرعامل و بنیانگذار موسسه خیریه گلستان علی)ع(:

پزشکان زیادی جزو خیرین فعال ما هستند
سید حمید رضازاد، مدیرعامل و بنیانگذار موسسه خیریه گلستان علی)ع( پزشکان را در زمره خیرین فعال موسسه خیریه تحت مدیریت خود خواند و گفت: از 

ویزیت رایگان بیماران گرفته تا پرداخت هزینه های بهداشتی، درمانی و معیشتی، پزشکان خیر زیادی به ما کمک می کنند. 

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی:

فداکاری های جامعه پزشکی باید دیده شود
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با تاکید بر توجه رسانه ها به انعکاس فداکاری های پزشکان در دوران کرونا گفت: جامعه پزشکی قبل از شیوع کرونا 
نیز با اخالص و تعهد تمام به همه مردم خدمات می داد. شیوع کرونا باعث شد ما بیشتر و بهتر فداکاران این عرصه را بشناسیم. عباس محمدیان در دیدار با رئیس 
سازمان نظام پزشکی مشهد، بیان کرد: رسانه ها باید در انعکاس مناسب خدمات پزشکی به همه جامعه و بازتاب سختی های این حرفه پرمسئولیت به مردم، موثرتر وارد 

میدان شوند.  

حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در سازمان نظام پزشکی به مناسبت روز پزشک

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در ســازمان نظام پزشکی مشــهد و تبریک این روز بر لزوم هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
نظام پزشکی مشهد تاکید کرد. دکتر شاپور بدیعی گفت: صحبت از شیوع گسترده کرونا و تجربه اوج گیری دوباره این بیماری حتی برای ما سخت است؛ چراکه 
کادر بهداشت و درمان واقعا تحت فشار جدی است. آمار مبتالیان و شهدای کادر بهداشت و درمان، خود گواه این مدعاست، ولی با همکاری مسئوالن، جامعه پزشکی و 

بهداشت و درمان اعم از خصوصی و دولتی سعی خواهیم کرد درصورت شیوع گسترده، بتوانیم آن را کنترل و مهار کنیم. 

ثبت حدود 17000شماره پالک خودروی کادر درمان 
برای جلوگیری از اعمال جریمه محدودیت های کرونایی

 درپی اعمال محدودیت های تردد شبانه، سازمان نظام پزشکی مشهد با راه اندازی سامانه اینترنتی، حدود 17هزار شماره پالک خودروی کادر درمان را ثبت و به 
فرمانداری اعالم کرد تا از اعمال جریمه مرتبط با محدودیت های کرونایی برای این خودروها جلوگیری کند. همچنین با ادامه یافتن این محدودیت ها تا پایان سال، 

ثبت و پیگیری رفع سوء اثر پالک خودروهای کادر درمان را به صورت مستمر در دستورکار گذاشت. 

تجلیل مقام شهدای پرستار 
و تبریک روز پرستار

 به مناسبت روز پرستار و به منظور تجلیل از مقام شهدای پرستار مدافع 
سالمت، اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی مشهد با رئیس و 

اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد دیدار و گفت وگو کردند.

پیگیری حق تقدیمی تغییرکاربری 
مسکونی به درمانی از آستان قدس رضوی

به منظور پیگیــری موضوع دریافــت حق تقدیمــی ویژه تغییرکاربری 
در ملک های با اســناد به اصطالح آستانه ای، جلســه ای با حضور مدیر 
روابط عمومی و چند نفر از اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی مشهد با 

مهندس فرزاد حسنی، مدیر امالک واراضی آستان قدس رضوی ، برگزار شد.

اخــبــار کــوتــاه
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هم اندیشـی، تـعـرفـه

رئیس انجمن متخصصین رادیولوژی ایران، شاخه خراسان:
زنگ خطر در بخش خدمات تشخیصی سالمت

به صدا درآمده است

 رئیس انجمن متخصصین رادیولوژی ایران، شاخه خراسان گفت: زنگ خطر در بخش خدمات 
تشخیصی سالمت به صدا درآمده است. تعرفه های ناعادالنه، خدمات تشخیصی سالمت را به 

ورطه نابودی خواهد کشید.
دکتر علی اکبر بهرامی فر افزود: ما از دو سال پیش از طریق رسانه ها به تصمیم گیران عرصه سالمت جامعه 
و همچنین تعرفه گذاران هشدار دادیم با شرایط موجود و تعرفه های ناعادالنه، مراکز تشخیصی ما ازجمله 
آزمایشــگاه ها و مراکز تصویربرداری قادر به خدمات دهی نخواهند بود. وی افزود: خدمات تشــخیصی 
تصویربرداری  برپایه فناوری های  »های تک« است؛ بدین معنا که دستگاه های ما مرتب و در فواصل زمانی 
خیلی کم، گاهی در حد چند روز باید به روزرسانی شوند. این امر در دنیا مرسوم است. فردی که امروز از 
خدمات تصویربرداری استفاده می کند، قطعا باید درمقایسه با شخصی که قبال این سرویس را دریافت کرده 

است، خدمت به روزتر و باکیفیت تری را دریافت  کند. 
دکتر بهرامی فر ادامه داد: صرف نظر از گسترش جمعیتی و پراکندگی آن، نیاز مبرم به سی  تی اسکن، ام آر آی 
و سایر خدمات تصویربرداری در کشور حس می شود، این درحالی  است که افزایش شدید و غیرمتعارف 
قیمت تجهیزات تشخیصی، توان راه اندازی کلینیک های جدید و مجهز را برای رادیولوژیست های جوان 
غیرممکن ساخته  است. چند سال پیش 300میلیون تومان برای یک دستگاه سونوگرافی ساده پرداخت 
می شــد. امروز یک میلیارد و۹00میلیون تومان برای همان دستگاه باید هزینه شــود و متاسفانه تمام 
تجهیزات ما همین وضعیت را دارند. بدترین وضعیت، وضعیت پشتیبانی تجهیزات است که با معضلی 
بزرگ روبه رو شده است. به دلیل تحریم ها برای خرید یک قطعه کوچک، مجبوریم با ده ها مانع و چالش و با 
چندین برابر قیمت واقعی، آن را وارد کنیم تا بتوانیم دستگاه را تعمیر کنیم و به چرخه خدمت بازگردانیم.

وی با اشاره به تورم و مشکالت اقتصادی مردم گفت: مردم ما توان پرداخت همین تعرفه ها را هم ندارند. 
دولت باید سرانه بهداشــت و درمان را ارتقا دهد؛ بخش دولتی و خصوصی هم نــدارد. هم اکنون بخش 
خصوصی حدود 80درصد خدمات بهداشتی و درمانی را به  صورت سرپایی ارائه می کند. متاسفانه سرانه 
سالمت در کشور ما نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه و همچنین کشورهای خاور دور کمتر است. بیشتر 
میزان سرانه ما در زمان دکتر قاضی زاده، وزیر بهداشت پیشین، بود که به میزان رتبه هشتم بودجه کشوری 
برای حوزه بهداشت و درمان، بودجه دریافت شد. متاسفانه طرح تحول نظام سالمت، به علت های مختلف 
نتوانست به اهداف خود دست یابد، اما این به  آن معنا نیست که سرانه بهداشت و درمان نباید ارتقا پیدا کند.
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معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان 
نظام پزشکی مشهد:

دست پزشکان از 
سرمایه گذاری در حوزه 
سالمت کوتاه خواهد شد

 معاون فنی، نظارت و آموزش ســازمان 
نظام پزشکی مشهد اظهار کرد: با وضع 
تعرفه های ناعادالنه، دســت پزشکان از 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت، کوتاه خواهد شد.

دکتر اصغر حاتمی درباره هزینه های سنگین خرید 
تجهیزات پزشکی گفت: مثال در شاخه تخصصی 
گوارش، دستگاه های آندوسکوپی، کولونوسکوپی 
و... موردنیاز است. این دستگاه ها قیمت فوق العاده 
زیادی پیدا کرده اند، به طوری که یک دســتگاه 
آندوســکوپی ســاده، یک میلیارد تومان قیمت 
دارد، بنابراین پزشک جوان ما توانایی راه اندازی 
مطب برای خدمت رســانی را از دســت خواهد 
داد. مطــب داران قدیمی هم کم کــم از گردونه 
خدمت رسانی خارج می شوند؛ چراکه عمر مفید 
این دستگاه ها درنهایت پنج ســال است و بعد از 
این مدت، دستگاه های جدیدتر و به روزتری وارد 
بازار می شود که پزشک برای خدمات دهی مطابق 
با پیشــرفت های روز دنیا، یا باید دســتگاه های 
جدید را تهیــه کند یا از گردونــه خدمت خارج 
شــود. معاون فنی، نظارت و آموزش ســازمان 
نظام پزشکی مشهد ادامه داد: اصال سود پیشکش، 
با این اوضاع یک پزشــک جوان که خرج زندگی 
هم دارد، با چه تعرفــه ای خدمت بدهد تا هزینه 
دستگاهش دربیاید؟ این  گونه می شود که پزشکان 
به خدمت رســانی در شــهرهای کوچک، رغبت 
نمی کنند و این موضوع باعث می شــود که پای 
سرمایه گذاران و دالالن به عرصه خدمت رسانی 

درمانی باز شود.

رئیس انجمن فوق تخصصی گوارش و کبد 
خراسان:

تعرفه های پزشکی تناسبی 
با تورم و قدرت خرید ندارند

 رئیس انجمــن فوق تخصصی گوارش و 
کبد خراسان گفت: تعرفه های پزشکی 
تناسبی با تورم و قدرت خرید پول ندارند.

دکتر حسن ســعادت نیا  افزود: متاسفانه مسئله 
تعیین تعرفه های پزشکی هرسال بحث برانگیز و 
چالش زاســت. مردم و مسئوالن، بخش کوچکی 
از پزشــکان را که خدمات ویژه ای بــه بیماران 
می دهنــد و درآمد زیــادی دارند، مــالک قرار 
می دهند، درحالی که این ها نمونه کاملی از همه 
جامعه پزشکی نیستند. ۹0درصد پزشکان از نظر 
درآمدی در گروه افراد متوسط و عادی جامعه قرار 

می گیرند.
این استاد قدیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
اشاره  به  اینکه پزشکان فوق تخصص گوارش، برای 
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و پشت سر گذاشتن 
دوره های تخصص، فوق تخصص و... 30ســال از 
سال های جوانی خود را ســپری می کنند، افزود: 
هزینه های افتتاح مطب، حقوق کارکنان، خرید 
وسایل، تعمیر و تجهیز دستگاه ها و مالیات به شکل 
سرسام آوری افزایش یافته است، درحالی که هر 
سال مبلغ ناچیزی به تعرفه های خدمات درمانی 

اضافه می شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی 
ایران، شاخه خراسان:

هزینه مواد مصرفی 
دندان پزشکی 60 تا 

70درصد تعرفه را به خود 
اختصاص می دهد

 رئیس هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی 
ایران، شــاخه خراســان ضمن انتقاد از 
خدمــات  ناعادالنــه  تعرفه هــای 
دندان پزشــکی گفت: تنها 30 تا ۴0درصد تعرفه 
خدمات دندان پزشــکی به جیب دندان پزشــک 
مــی رود و60 تا 70درصد آن صــرف تامین مواد 
مصرفی می شود. دکتر حسین نعمت اللهی افزود: 
در دنیا مواد مصرفی طبق دستورالعمل ها حداکثر 
20درصد هزینه درمان را در بر می گیرد و 80درصد 
بقیه، دستمزد دندان پزشک است، اما در کشور ما 

این نسبت با کمی تغییر، تقریبا برعکس است.
استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود: متاسفانه ارز دولتی از مواد و تجهیزات 
دندان پزشکی تقریبا حذف شده و مواد و تجهیزات 
حداقل چهار تا شش برابر نســبت به دی ماه ۹8 
افزایش قیمت پیدا کرده است. بازار درستی وجود 
ندارد و نرخ ها نامتعارف است. اقالم دندان پزشکی 
نیز بیشتر وارداتی است و بازار قاچاق هم داغ شده 
 است، به طوری که یک بســته دستکش التکس، 
دی ماه ســال قبل 30هزار تومان بود و هم اکنون 
200هزار تومان شــده اســت که همان هم پیدا 

نمی شود.



18

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، شاخه 
خراسان رضوی:

تعرفه خدمات سالمت، 
طی 8سال اخیر عقب گرد 

داشته است

 دبیر انجمن آسیب شناسی ایران شاخه 
خراسان رضوی با اشاره  به نرخ تورم رسمی 
سالیانه از سال۹0 تاکنون گفت: افزایش 
تعرفه خدمات سالمت در هشت سال اخیر از تورم 
رسمی کمتر بوده اســت و این به آن معناست که 
درآمد جامعه پزشکی روز به روز کمتر شده است، 
درحالی که فشار بیشتری در زمینه اخذ مالیات و... 
به پزشکان وارد شده اســت. دکتر حامد صادقیان 
افزود: تنها اقدام موثر این سال ها، اجرای طرح تحول 
نظام سالمت بود که عمال بیمه ها زیربار آن نرفتند و 

کار به سرانجام نرسید.

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی خراسان:
تعیین تعرفه دستوری، 

معنایی جز پرداخت یارانه از 
جیب بخش خصوصی به 

قشر مرفه جامعه ندارد

 دبیر انجمن جراحان ارتوپدی خراسان 
گفت: تعیین تعرفه دستوری، معنایی جز 
پرداخت یارانه از جیب بخش خصوصی به 
قشر مرفه جامعه ندارد. دکتر فرشید باقری با تاکید 
بر عادالنه کردن تعرفه های پزشکی باتوجه به تورم و 
سطح خدمات ارائه شده بهداشتی و درمانی ازسوی 
بخش خصوصی بیان کرد: وقتی رقم تعرفه واقعی 
شود، پزشک با ویزیت روزانه کمتر، وقت بیشتری 
برای تشخیص درســت و انتخاب روش مناسب 
درمانی خواهد داشت. این استادیار دانشگاه ادامه 
داد: ما وظیفه نداریم به 20درصد قشر مرفه جامعه 
که به پرداخــت رقم واقعی خدمات بهداشــتی و 
درمانی خود قادر هستند، یارانه بدهیم. این موضوع 
دست پزشک را برای خدمات رســانی درمانی به 
قشرهای آسیب پذیر جامعه نیز محدودتر می کند.

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، 
شاخه خراسان:

بیماران ما برای درمان به 
کشورهای دیگر خواهند 

رفت

 رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 
شاخه خراسان گفت: با وضع تعرفه های 
ناعادالنــه، دور نخواهد بــود زمانی که 
بیماران سرطانی ما مجبور شوند از خدمات درمانی 
کشورهای دیگر استفاده کنند. دکتر یاشا مخدومی 
افزود: پزشــک متخصص ما به ریــال و با حداقل 
تعرفه کار می کند، اما اگر بخواهد خدمات کاملی 
به بیمار بدهد، باید زیربار هزینه های سنگین خرید 
تجهیزات و دستگاه های گران رادیوتراپی برود که 
هر دستگاه قیمتی بین 600هزار تا ۴0میلیون دالر 
دارد. گران بودن این دســتگاه ها و ناتوانی در تهیه 
آن ها و در ادامه، بازدهی نداشتن اقتصادی باتوجه به 
تعرفه های ناعادالنه، سرمایه گذاری در این زمینه را 
برای بخش خصوصی عمال ناممکن ساخته است. 
رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران شــاخه 
خراسان بیان کرد: تحریم ها باعث شده است انتقال 
این تجهیزات از کشورهای اروپایی و آمریکایی با 
مشکالت فراوانی روبه رو باشد، ما در کشور، در این 
زمینه خیلی مشکل داریم. هم اکنون مردم مجبورند 
برای استفاده از یک دستگاه سایبرنایف به ترکیه و 
مالزی سفر کنند. مراکز ما باید بتوانند خود را به روز 
کنند و دستگاه های بهتر با قدرت و دقت بیشتر را به 
چرخه خدمت بیفزایند، درحالی که عمال نه قدرت 
خرید دارند و نه حتی به دلیل تحریم ها، امکان خرید 

بدون دردسر برایشان فراهم است. 

هم اندیشـی، تـعـرفـه
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رئیس انجمن پریودنتولوژی ایران شاخه 
خراسان:

آینده خدمات رسانی 
دندان پزشکی در خطر 

است

 رئیس انجمــن پریودنتولــوژی ایران 
شاخه خراسان گفت: با وضع تعرفه های 
ناعادالنه، آینده ارائه خدمات ســالمت 
در حــوزه دندان پزشــکی در خطر اســت. دکتر 
محمود تمیزی افزود: متاســفانه شــرایط خیلی 
بدی در دندان پزشکی رقم خورده است. تعرفه ها 
به قدری نامتناسب تعریف شده و دستورالعمل های 
بهداشــتی مربوط  به کرونا به قدری هزینه بر است 
که عمال دندان پزشکان ما باید چیزی هم از جیب 
خود پرداخت کننــد تا یک ویزیت ســاده انجام 
دهنــد. وی در ادامه، درباره راهــکار برون رفت از 
چالش تعرفه های ناعادالنه خدمات ســالمت که 
در درازمدت، کیفیت و کمیت خدمات ســالمت 
را تحت تاثیر قرار خواهــد داد، گفت: در همه جای 
دنیا اصل بر پیشــگیری اســت. ولی بیمه های ما 
به طــرز عجیبــی بــا ســرمایه گذاری در بخش 
پیشگیری مشکل دارند. متاســفانه بیمه های ما 
هنوز سرمایه گذاری در پیشگیری را هزینه تلقی 
می کنند. این استاد قدیمی در پایان افزود: خدمات 
دولتی رایگان باید توســعه یابد و سرمایه گذاری 
بیمه ها با نگاه بازتری در حوزه پیشگیری افزایش 
یابد. وضع تعرفه های خدمات ســالمت به ویژه در 
بخش خصوصی باید برعهده سازمان نظام پزشکی 
قرار گیرد. اگر این امور به  مرور زمان محقق نشود، 
طولی نخواهد کشید که باز مجبور به مددخواهی از 

پزشکان هندی و پاکستانی شویم.

رئیس جامعه جراحان ایران، شاخه 
خراسان رضوی:

سازمان نظام پزشکی باید 
در عرصه تعرفه ها وارد 

میدان شود

 رئیس  جامعــه جراحان ایران شــاخه 
ســازمان  گفــت:  خراســان رضوی 
نظام پزشکی مشــهد گام خوبی در ورود 
به موضوع تعرفه گذاری خدمات حوزه سالمت در 
بخش خصوصی برداشته است، اما باید همین رویه 
را ادامه دهیم و بر موضع خودمان بمانیم و تعرفه ها 
را واقعی تر کنیم. دکتر حسین شباهنگ افزود: در 
این زمینه باید باتوجه به ظرفیت ها و شرایط منطقی 
حرکت کنیم و وزنه ای برداریم که بتوانیم آن را به 

سرانجام برسانیم و توان حملش را داشته باشیم.
وی همچنین بیــان کرد: افزایش تعرفــه در دراز 
مدت به نفع بیمار و سیســتم بهداشــت و درمان 
کشــور خواهد بود. ما گاهی با بیمارانی روبرو می 
شویم که در یک روز از سوی 5 پزشک متخصص و 
فوق متخصص ویزیت شده اند. این در حالی است 
که در اکثر کشورهای دنیا مراجعه به متخصص در 
بخش خصوصی، هزینه بسیار باالیی دارد به طوری 
که عمال مراجعات به متخصصان محدود به موارد 
خاص شده و پزشک نیز با صرف وقت و انرژی کافی 

موفق به درمان قطعی می شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
ایران، شاخه خراسان:

دود تعرفه های ناعادالنه 
خدمات سالمت، به چشم 

مردم می رود

 دکتر سیدمجید ســزاوارکمالی، رئیس 
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران 
شاخه خراسان، گفت: کاری که متولیان 
تعیین تعرفه ها انجام داده اند، تنها به جامعه پزشکی 
لطمه نمی زند، بلکه این مشکل مردم را هم درگیر 
خواهد کــرد و درنهایت دودش به چشــم بیمار 

خواهد رفت.
وی افزود: هم اکنون حدود 70درصد تشخیص های 
بالینی براســاس یافته های آزمایشگاهی است و 
آزمایشگاه ها رکن اصلی و عضو کلیدی نظام سالمت 
جامعه هســتند. در کشــور ما هم آزمایشگاه ها، 
پرچمدار خدمات دهی مطابق استانداردهای روز 
هستند. طبیعی اســت که وقتی خدمت به روزی 
می دهید، باید بقیــه عوامل نیز مطابق شــرایط 
روز حرکت کنند. مســئول فنی آزمایشگاه بنیاد 
ژنتیک خراسان رضوی بیان کرد: قیمت تمام شده 
آزمایش ها در آزمایشــگاه ها، وابستگی زیادی به 
قیمت دالر دارد. هزینه تعمیر و نگهداری و خرید 
کیت های آزمایشــگاهی به دالر افزایش می یابد. 
ما در یک ســال گذشته شــاهد بودیم که قیمت 
وسایل و کیت های آزمایشگاهی حدود 300درصد 
افزایش یافت، تورم حدود ۴0درصد افزایش یافت، 
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان حدود 30درصد 
بود. هزینه هــای آب و بــرق و گاز و... هم افزایش 
درخورمالحظه ای پیدا کرد، مالیات و... بماند، اما 

گویی تعرفه اصال با این ارقام بیگانه است. 
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  دریافت لوح افتخار از جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه، 
 ۱۳۹0

  عضو هیئت موســس و رئیس مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ۱۳۸7 تا ۱۳۹6

استاد مدعو دانشگاه نیوکاسل بریتانیا از سال۱۳۸5 تا ۱۳۹7
پژوهشگر نمونه کشور و دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال۱۳۸4

  نایب رئیس شورای علمی مشورتی سازمان منع سالح های شیمیایی 
از سال۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱

  دریافت تقدیرنامه از رئیس جمهور اســالمی ایران به پاس خدمات 
درمانی به مجروحان شیمیایی  جنگی، ۱۳۸2

  ســردبیر مجله علمي دانشــگاه علوم پزشــکي بیرجند از ۱۳۸2 
تاکنون

  پزشك نمونه سال۱۳7۹ کشور و سال۱۳۸۱ استان خراسان
  عضو کمیته برنامه ریزی ایمنی شــیمیایی و سم شناسی سازمان 

بهداشت جهانی از ۱۳7۹ تا ۱۳۸۹
  عضو دائم آکادمی علوم جهان از ۱۳76 

  رئیس اولین کنگره بین المللي سم شناسي پزشکي آسیا و اقیانوسیه، 
۱۳76

  عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران از ابتدای 
تاسیس در ۱۳7۱

  عضو هیئت موسس و اولین رئیس هیئت مدیره انجمن سم شناسی و 
مسمومیت های ایران از ۱۳7۱تا ۱۳77

  نایب رئیس و رئیس جامعه سم شناسی  پزشکی آسیا و اقیانوسیه از 
سال۱۳6۹ تا ۱۳۸۱

  مشاور سم شناســي بالیني ســازمان جهاني بهداشت و سرپرستي 
چندین گروه کار پروژه سم شناسي بین المللي، ۱۳65 تا ۱۳۹7

استاد دانشگاه مشهد از سال۱۳5۱ و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از ۱۳60 تا ۱۳۹6 

  استاد افتخاری دانشکده پزشکی مشهد از ۱۳۹7 تا ۱۳۹۹
  دکتــرای تخصصــی سم شناســی بالینــی، متخصــص 

درمان شناسی)داخلی( و فوق تخصص مسمومیت ها از بریتانیا 
  مؤلف ۳۱کتــاب و مونوگراف)تك نــگار( و بیــش از 600مقاله و 

خالصه مقاله به زبان هاي فارسي، فرانسه و انگلیسي
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داستان از حدود 70سال پیش و در روستای مود از توابع بیرجند 
شروع می شود. شاید آن  روزها کسی باور نمی کرد مهدی کوچک 
که ازقضا در چهارسالگی مادرش را از دست داده بود، روزی افتخار 
خانواده، روستای مود، بیرجند و بلکه ایران زمین شود، اما تقدیر این گونه 

رقم خورده بود. 
پروفسور مهدی  باللی مود از روستایی کوچک از بیرجند آمد و از مفاخر 
ایران شد. او را پدر علم سم شناســی ایران می خوانند، اما سخنانش به 
شیرینی عسل می ماند. زمان در گفت وگو با او از کف می رود، اما گویی از 
عمرت به حساب نمی آید. آنچه در ادامه می خوانید، بخش های کوتاهی 

است از زندگی این بزرگمرد عاشق وطن.

پروفسور دکتر مهدی باللی مود، 
پدر علم سم شناسی ایران:

برای کمک 
به هموطنانم 

به ایران 
برگشتم

نــکــوداشــت
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   مسیر زندگی را چگونه طی کرده اید؟ از 
دوران کودکی و خاطراتتا ن بگویید.

متشکرم از شما و مجله سازمان نظام پزشکی 
مشهد که فرصت این گفت وگو را دراختیار 
من گذاشته  است. همان گونه که از پسوند 
فامیلم پیداســت، اهل مود هســتم؛ روســتایی در 
30کیلومتری جنوب بیرجند که ایــن  روزها مرکز 
بخش شده و به شهر توسعه یافته است. مرحوم پدرم، 
هم به کارهای کشــاورزی، دامپــروری، قالی بافی و 
حتی تجارت فرش می پرداخت و هم متولی مسجد 
جامع مود بــود. به یاد ندارم خیلــی او را بیکار دیده 
باشــم. او قبل از اذان صبح به مسجد می رفت و اذان 
می گفت)وجه تسمیه فامیلی باللی نیز مربوط به این 
موضوع است(. پس از صرف صبحانه در جمع خانواده 
به مدیریت کارهای مختلف مشغول می شد. با وجود 
داشتن  کارگر به مشارکت فرزندان در کارهای منزل و 
کشاورزی اصرار می ورزید. از زمانی  که به  یاد دارم، از 
سوم دبستان و حتی پیش  از آن، در کارهای کشاورزی 
و دامپروری کمک می کردم. من دوســت داشــتم 
تعطیالت تابســتان، قالی بافی یاد بگیرم و با این  کار 
تعطیالتم را بگذرانم، اما پدرم می گفتند باید به صحرا 
بروی و در کارهای کشاورزی و دامداری کمک کنی 
تا دیدت باز شود. آن موقع من از این مسئله خوشحال 
نبودم و فکر می کردم خیلی راحت تر است که در یک 
اتاق خنک درکنار کارگران حرفه ای باشم تااینکه به 
مزرعه و صحرا که اغلب آفتابی و گرم بود، بروم. البته 
حاال می فهمم که ایشــان مقصودش این بود که من 
سختکوش بار بیایم و وســعت دید پیدا کنم. سال ها 
بعد که دانشجو و فارغ التحصیل شدم، فهمیدم که آن 
شیوه تربیتی پدرم در یک  روستا، خیلی هوشمندانه 

و درست بوده است.
سال های تحصیل و درس برای من توأم با شیرینی و 
لذت بود. عاشق کتاب و مدرسه بودم. در پایه پنجم 
دبیرستان شوکتی بیرجند درس می خواندم و چون 
درسم خیلی خوب بود، رئیس دبیرستان یک استوار 
ارتش را به من معرفی کرد تــا در روزهای تعطیل و 
بعدازظهرها به ایشان درس های چهارم دبیرستان را 
تدریس کنم و ساعتی پنج تومان حق التدریس بگیرم. 
آن  موقع سکه تمام طال)یک پهلوی( 35تومان بود. به 
کالس ششم که رسیدم، به دو درجه دار ارتشی دیگر 
هم با همان شرایط تدریس می کردم، بنابراین از همان 
موقع از نظر اقتصادی خودکفا بودم. با عشق تدریس 

می کردم و شاگردانم موفق می شدند.

   ابتدا در رشته شیمی تحصیل کردید، 
چطور به طب راه پیدا کردید؟

از دبیرستان عاشق شــیمی بودم. آن  زمان 
شاگرداول های دوره کارشناسی دانشگاه را 
برای ادامه تحصیل با بورس دولتی به خارج 
از کشور می فرســتادند؛ چون در آن زمان دوره های 
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در هیچ رشته ای 

در ایران نبود. 
من هم به این امید رشته شیمی را انتخاب کردم که 
بتوانم با بورس شاگرداولی تا مقطع دکترای شیمی 
در آمریکا یا بریتانیا ادامه دهم. ســال های اول و دوم 
شیمی شــاگرداول شدم، اما شاه دســتور داد دیگر 
شاگرداول ها را به خارج از کشور نفرستند؛ چون خیلی 
از کسانی که با بورسیه تحصیلی رفته بودند، علیه رژیم 

شاهنشاهی شوریده بودند. ســال13۴1 بود و اینکه 
فقط یک کارشناس شیمی شوم، مرا اقناع  نمی کرد. 
به پدرم و برادر بزرگم نوشــتم که می خواهم کنکور 

پزشکی بدهم. 
پدرم در پاسخ اســتقبال کرد، اما توصیه کرد شیمی 
را تمام کنم و سپس پزشکی بخوانم، ولی برادرم که 
در آن  زمان رئیس آموزش وپرورش شهرستان خاش 
بود، با همســرش برای چند هفته در تابستان13۴2 
به تهران آمدند و با حمایت کامل خود، مرا تشویق و 
کمک کردند تا برای کنکور پزشکی آماده شوم. من 
هم شبانه روز درس خواندم و پزشکی دانشگاه تهران 

قبول شدم. 
با راهنمایی و حمایت اســتاد عزیــزم، مرحوم دکتر 
کیوان  نجم آبادی، رئیس بخش شــیمی، ســال اول 
پزشکی و سال آخر شــیمی را با هم خواندم. کمک 
ایشان در مسیر زندگی من بسیار موثر بود و باعث شد 

من از عالقه  زیادی که به شیمی داشتم، دور نمانم. 
با همین کارشناسی شیمی در دبیرستان هایی مثل 
البرز تدریــس می کردم و ضمن تحصیل پزشــکی 
همیشه تامین بودم و حتی خودروی شخصی داشتم. 
تقریبا شــبانه روز کار می کردم و از همان موقع فقط 
چهار تا شش ساعت می خوابیدم؛ چون از کار تدریس 

و هم زمان تحصیل  پزشکی لذت می بردم.

   باتوجه به استقالل مالی به فکر ازدواج 
نیفتادید؟

دوره پزشــکی عمومی را تمام کرده بودم 
و پزشــک وظیفه در بیرجند بودم. مطب 
داشــتم و شــیمی هم تدریس می کردم و 
هم زمان برای امتحانات تخصصی آماده می شدم. به 
توصیه پدرم برای ازدواج با همســرم که در آن  زمان 
دانشجوی دانشکده دندان پزشکی مشهد و از منسوبان 
بودند و رفت وآمد خانوادگی داشتیم، صحبت کردم. 
در صبح یک  روز به یادماندنی در مســیر پیاده  رویی 
که به سمت دانشکده دندان پزشــکی بود، از ایشان 
خواســتگاری کردم. اکنون که نزدیک نیم قرن از آن 
تاریخ می گذرد، هنوز با عشق و محبت با هم زندگی 
می کنیم. حاصل ازدواجمان یک پسر)متولد1352( 
و یک دختر)متولد1360( هستند که هر دو دکترای 
تخصصی از دانشگاه های معتبر انگلیس را دارند و در 

کارشان بسیار موفق و نیکوکارند.

   عالقه مندی به شیمی، هدایتگر شما 
به  رشته  سم شناســی پزشکی بود؟ گویا 
کتاب هایی هم در این زمینه تالیف کرده  
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و تحصیالتی هم در انگلیس داشته اید؟

 بله، به علت این عالقه، اولیــن کتابم را در 
همان سال های دانشجویی با عنوان »شیمی 
و زندگی نوین« نوشــتم. سال دوم پزشکی 
بودم که تصمیم گرفتم هر شــب از ساعت11 تا یک 
بعد از  نیمه شب را برای نوشتن این کتاب صرف کنم. 
پیدا کردن منابع، کار آسانی نبود. از کتاب ها و مجالت 
کمک می گرفتم و شب را به ترجمه و تدوین مشغول 
بودم تااینکه بعد از 1۴ماه انتشارات آسیا در تهران، این 
 کتاب را در تیرماه سال13۴6 به چاپ رساند. به  دلیل 
همین عالقه مندی به کاربرد شــیمی در پزشــکی، 
همیشه سراغ بخش سم شناســی و مسمومیت ها را 
می گرفتم. دانشگاه تهران بخش مسمومان را به دلیل 
مشکالت درمانی به بهداری آن  زمان به نام درمانگاه 
لقمان الدوله واگذار کرده بود. من داوطلبانه  در آنجا 
کشیک می دادم و تجربه درمان مسمومیت ها را پیدا 
کرده بودم. بعد از ازدواج و سکونت در مشهد، زمانی 
که در یک درمانگاه خیریه مشغول به کار بودم، اطالع 
یافتم که دانشــکده پزشکی مشــهد به یک پزشک 
سم شناس نیاز دارد که البته در آن  زمان)1351( در 
ایران، پزشــک تحصیل کرده در این رشته نداشتیم. 
به دلیل تحصیل در شیمی و پزشکی، این شغل  بعد 

از موفقیت در امتحانات کتبی و شفاهی 
علمی و انگلیسی به  من واگذار شد. بعد 
از طی تشــریفات اداری که به  سرعت 
انجام شــد، در پانزدهم  اسفند1351 
به عنوان مربی دستیار دانشکده پزشکی 
مشهد به عضویت هیئت علمی درآمدم. 
27اسفند هم اولین حقوقم را برای نیمه 

دوم اسفند دریافت کردم.
 در فروردیــن ســال1352 قســمت 
کوچکی از بیمارســتان ســوانح را که 
مربوط به مســمومان بود، از بهداری 
تحویل گرفتم و بخش مسمومین را در 
همان سال در بیمارستان امام رضا)ع( 

پایه گذاری کردیم. 
در آن  زمــان دومین کتابــم را به نام 
»تشــخیص و درمان مسمومیت های 
حاد« نوشــتم کــه دایــره پلی کپی 
دانشــکده پزشــکی ابتــدا به صورت 
جزوه درســی آن را تایپ  و تکثیر کرد 
و بعد رایگان دراختیار دانشجویان قرار 
گرفت. بعد از آن، کتاب ها)31کتاب و 
فصل کتاب های مرجــع بین المللی( 
و مقاالت)بیــش از 600مقالــه و 

خالصه مقاله چاپ شده سخنرانی هایم( 
زیادی در زمینه سم شناسی پزشکی به 
زبان های فارســی، فرانسه و انگلیسی 

نوشتم. 
بعد از سه  سال، همسرم درسش تمام 
شد و به عضویت هیئت علمی دانشکده 
دندان پزشکی منصوب شد و سپس هر 
دوی ما با ماموریت علمی برای گذراندن 
دوره های تخصصی در تیرماه1357 به 
دانشگاه ادینبورگ)در زبان انگلیسی 
ادینبرو تلفظ می شــود( اســکاتلند 

بریتانیا رفتیم. 

   راز موفقیتتــان در دوران 
تحصیل تخصصی چه بود؟

اســتاد  ادینبــورگ،  در 
راهنمایم)پروفســور لوری 
پریســکات( فردی بســیار 
جدی و سخت گیر بود که در آن  زمان 
بیشترین تجربه و شــهرت جهانی را 
در سم شناســی بالینی داشت. ایشان 
در همان جلســه اول گفت که شما از 
امروز سه ماه به طور آزمایشی به عنوان 
دانشــجوی  تخصصی، مشــغول کار 
می شوید و اضافه کرد که ساعت حضور 
شما از 8:30صبح با شرکت در ویزیت 
آموزشی روزانه بخش مسمومین شروع 
می شود و در ادامه، آموزش عملی در 
آزمایشگاه تحقیقاتی تا 6:30بعدازظهر 
الزامی است. من هر روز صبح که وارد 
دپارتمان می شدم، ایشان در دفتر کار 
خود حاضر بود. ساعت8، 7، 6:30، هر 
روز ایشان زودتر از من در دفتر کارش 
مشغول فعالیت بود. خالصه یک روز 
ساعت5:30 صبح رفتم که خوشبختانه 
قبل از استاد رســیدم. حدود ساعت6 
صبح بود که ایشان وارد دپارتمان شد 
و از حضور من  تعجب کرد. گفت این  
موقع صبح اینجا چه می کنی؟ گفتم 
وظیفه من اســت که قبل از اســتادم 
حضور یابم. این اتفاق زمانی افتاد که 
فقط دو هفته از شــروع کارم گذشته 
بود. اســتاد به من گفــت: »مهدی! 
مدت آزمایشی ســه ماهه ات تمام شد 
و همین امروز به دانشگاه می نویسم که 

ثبت نامت قطعی شود.« 
همان سال ورودم به دانشگاه ادینبرو 
بود که انقالب اســالمی پیروز شد. ما 
کمتر از شــش ماه از حقوق و مزایای 
تحصیلی اســتفاده کردیم، زیرا طبق 
دســتوری که وزیر وقــت داده بود، 
ماموریت و بورس همه دانشــجویان 
خارج از کشــور قطع شده بود. رئیس 
دانشگاه آن  زمان، آقای دکتر اعتمادی، 
در تلگرافی اطــالع دادند که حقوق و 
بورس شما قطع شــده است، بنابراین 
یا باید برگردید یــا از مرخصی بدون 
حقوق استفاده کنید. ما هم با پس انداز 
مختصری که داشــتیم، به ســختی 

همان گونه که از پسوند 
فامیلم پیداست، اهل 
مود هستم؛ روستایی 
در ۳۰کیلومتری جنوب 
بیرجند که این  روزها 
مرکز بخش شده و به 

شهر توسعه یافته است. 
مرحوم پدرم، هم 
به کارهای کشاورزی، 
دامپروری، قالی بافی 
و حتی تجارت فرش 
می پرداخت و هم 

متولی مسجد جامع 
مود بود

یک روز ساعت5:۳۰ صبح 
رفتم که خوشبختانه 
قبل از استاد رسیدم. 

حدود ساعت6 صبح بود 
که ایشان وارد دپارتمان 

شد و از حضور من  تعجب 
کرد. گفت این  موقع 

صبح اینجا چه می کنی؟ 
گفتم وظیفه من است 
که قبل از استادم حضور 
یابم. این اتفاق زمانی 

افتاد که فقط دو هفته 
از شروع کارم گذشته 

بود. استاد به من گفت: 
»مهدی! مدت آزمایشی 
سه ماهه ات تمام شد و 
همین امروز به دانشگاه 
می نویسم که ثبت نامت 

قطعی شود.«
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توانستیم تحصیلمان را در آنجا تمام کنیم. بعد از اخذ 
پی اچ دی باتوجه به سخت کوشی، نظم و موفقیتم در 
کوتاه ترین  مدت)کمتر از سه سال( به من پیشنهاد 
استخدام دادند و با پذیرفتنم، بدون تشریفات اداری 
در خرداد1360 استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه 
ادینبرو شدم. موقعیت بسیار ایده آلی بود و حقوق و 
مزایای مناسبی می گرفتم. محل کار خودم و همسرم 
در یک مجموعه بود که سرجمع پیاده پنج دقیقه تا 
منزلم فاصله داشت. مدرسه پسرم هم نزدیک بود و 
آســایش و راحتی الزم برای یک زندگی بی دغدغه 
فراهم بود. اما نخواســتیم بمانیم و یک  ســال بعد 

برگشتیم.

   چطور شد که از آن شرایط ایدئال برای 
زندگی، کار و تدریس در خارج کشــور 
گذشتید و به ایرانی برگشتید که در آن  

سال ها درگیر جنگ بود؟ 

همسرم و من نگران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایــران بودیم و زمانی  کــه در اخبار 
می شنیدم احتمال حمله شیمیایی عراق 
علیه رزمندگان ما وجــود دارد، نگرانی ما 
صدچندان می شــد؛ به ویژه که در آن  زمان پزشک 
سم شناش هم در ایران نبود، بنابراین به دلیل مسائل 
احساســی و تخصص من در سم شناســی بود که 
تصمیم گرفتیــم برگردیم. هرچنــد ارتباطم را با 
دانشگاه ادینبرو هرگز قطع نکردم و به عنوان استاد 
مدعو و افتخاری تا شصت وپنج سالگی ارتباط داشتم. 
همچنین از 1385 تا 13۹8 اســتاد مدعو دانشگاه 

نیوکاسل بودم.

   می توان گفت که بخش مهم افتخارات 
و عنوان هایی که شما موفق به دریافت آن 
شدید، در همین دوره بعد از بازگشتتان به 
ایران بوده است، درباره این مقطع کمی 

بیشتر توضیح دهید.

 وقتی به ایران برگشــتم، دانشــکده های 
پزشکی و داروسازی، اســتاد سم شناسی 
نداشتند و متخصصانی هم که تحصیل کرده 
اروپا و آمریکا بودند، بیشترشان کشور را ترک کرده 
بودند. در مشهد، عالوه بر پزشکی، در دانشکده های 
داروسازی، بهداشت و پیراپزشکی تدریس می کردم. 
ســه دهه از 1360 تا 1380 پرکارترین ســال های 
کاری ام بــود. در این 30ســال، عالوه بــر آموزش  و 
پژوهش، درمان مســمومان به ویژه مجروحان عزیز 
شــیمیایی و جانبازان مظلوم شــیمیایی با عوارض 
درازمــدت گاز خــردل را در اولویــت کاری ام قرار 
دادم. عالوه بر این، در دانشگاه تهران دوره پی اچ دی 
سم شناســی و در وزارت بهداشــت، بورد تخصصی 
سم شناســی و در 13۹0 دوره فلوشیپ سم شناسی 
بالینی را ابتدا در مشهد و سال بعد در تهران راه اندازی 
کردیم. همچنین انجمن سم شناسی و مسمومیت ها 

را در 1371 تاسیس کردیم. 
 از 1365 تا 13۹7 به عنوان مشاور سم شناسي بالیني 
با سازمان جهاني بهداشت همکاری کردم و سرپرستي 
چندین گروه کار پروژه سم شناســي بین المللي این 
سازمان را در سال های1372 تا 137۹ عهده دار بودم. 
همچنین در سال های137۹ تا 138۹ به عنوان عضو 

کمیته برنامه ریزی ایمنی  شیمیایی و سم شناسی با 
سازمان جهانی بهداشت همکاری کردم.

در سال1۹8۹ میالدی جامعه »سم شناسی پزشکی 
آسیا و اقیانوسیه« را با شش نفر از همکاران کشورهای 
آسیایی، اســترالیا و نیوزیلند در کوآالالمپور مالزی 
بنیان گــذاری کردیــم. دو دوره چهارســاله اول را 
نایب رئیس بودم و دو دوره متوالی بعد به ریاست این 

جامعه انتخاب شدم. 
در سال1387 با چهار نفر از همکاران سم شناس، مرکز 
تحقیقات سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد را تاســیس کردیم و تا 13۹6 ریاست مرکز 
را عهده دار بــودم. همچنین در ســال13۹0 گروه 
سم شناسی بالینی و مســمومیت  ها را در دانشکده 
پزشکی مشهد تشکیل دادیم و تا سال13۹6 مدیریت 

این گروه را برعهده داشتم. 
در سال13۹1 با چهار نفر دیگر از همکاران بیرجند، 
مرکز تحقیقات مسمومیت ها و ســوءمصرف مواد را 
در دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند تاسیس کردیم. 
همچنین سردبیری مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

بیرجند را از 1382 تاکنون عهده دار بوده ام.
خدماتم، دستاوردهایی در سطح کشور و در مجامع 
بین المللی  برایم بــه ارمغان آورد کــه از آن جمله 

پژوهشگر نمونه سال136۴ دانشگاه مشهد، پزشک 
نمونه سال137۹ کشور و سال1381 استان خراسان، 
پژوهشــگر نمونه کشــور و دانشــگاه علوم پزشکي 
مشهد در سال138۴، پژوهشــگر پیشکسوت برتر 
سال 138۹ خراسان رضوی، جوایز بهترین سخنراني 
و پوســتر از همایش هاي بین المللي سم شناسي در 
سال هاي متعدد نظیر کنگره جامعه جهاني فوریت ها 
و حوادث پزشکي در سال2006 میالدي، تقدیرنامه 
از رئیس جمهور وقت در ســال1382 و نشان دولتي 
پژوهــش از رئیس جمهور وقــت)13۹0(، باالترین 
مدال افتخار از بنیاد بین المللي علوم پزشکي پروفسور 
یلدا و لوح افتخار از جامعه سم شناسي پزشکي آسیا و 

اقیانوسیه)13۹0( است.
در ســال1376 به عضویــت دائمــی آکادمی علوم 
جهــان )TWAS( انتخــاب شــدم. از آن  زمان تا 
به امروز با این آکادمی و ســازمان منع ســالح های 
شیمیایی)OPCW( همکاری می کنم. در تالیفات 
سم شناسی این سازمان و سازمان جهانی بهداشت، 
مشارکت فعال داشــته ام. در تدوین کتاب راهنمای 
  ،OPCWعملــی درمان مجروحــان شــیمیایی

سردبیری هیئت مولفین را عهده دار بودم.
جایزه جهانی ســالOPCW 2015 و شــهر الهه 
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در هلند با حضور نمایندگان 1۹3کشــور به من اهدا 
شــد. بخش بزرگی از پول دریافتی جایــزه را برای 
کمک مستقیم به خدمات درمانی و رفاهی جانبازان 

شیمیایی که تحت درمانم بودند، استفاده کردم.
حاصل خدمات آموزشی ام، دانشــجویانی بودند که 
بعد از دانش آموختگی، منشــأ خدمات ذی قیمتی 
شــدند. بعضی از آنان هم اکنون از استادان برجسته 
دانشــگاه های ایران هســتند و برخی در کشورهای 
پیشرفته دنیا، خوش درخشــیده اند. نتایج کارهای 
پژوهشی ام، تالیفاتی است که بیشتر به زبان انگلیسی 
است؛ به ویژه سه کتاب مرجعی که انتشارات اسپرینگر 
در زمینه سم شناسی پایه و بالینی ترکیبات فسفردار 
آلی، خردل و سموم بیولوژیک در سال های 201۴ تا 

2016 چاپ و منتشر کرده است. 
به دلیل مجموعه این خدمات و دســتاوردها، بنیاد 
ملی نخبگان در ســال 13۹5 مرا به عنــوان پدر علم 
سم شناســی ایران معرفی کرد و با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، مراســم نکوداشتی با حضور 
استادان و مقامات کشوری و محلی برگزار کردند. در 
این مراسم دانشجویان قدیمی ام که از سرآمدان امروز 
هستند، ســخنرانی کردند و پیام ویدئویی مدیرکل 
سازمان منع سالح های شیمیایی پخش شد و این گونه 
از من تجلیل کردند. نام گذاری بوســتان مهر شــهر 
بیرجند و مرکز خدمات جامع سالمت مود به اسم من، 

پایان بخش مراسم بود.
همچنین بنیاد ملی نخبگان جایزه عالمه طباطبایی 
را در مراســمی با حضــور معــاون علمی وفناوری 

رئیس جمهور در 28آبان13۹8 به من اهدا کرد.

   رمز موفقیت خودتان را در چه می دانید؟

همیشه ســعی کرده ام برای حفظ سالمت 
خود و خانواده ام کوشا باشم و کارم را درست 
انجام دهم. از نظر من، زندگی سه اصل یا پایه 
اساسی دارد؛ ســالمت فردی، خانواده و کار. در اصل 
اول، هر انسانی باید سالمت جسمی و روحی خود را با 
سبک زندگی سالم تامین کند تا بتواند به درستی در 
مسیر اهداف و جوانب مختلف زندگی اش گام بردارد. 
اصل دوم خانواده اســت که اگر پایه هایش بر عشق، 
محبت، شفافیت و همفکری استوار باشد، خوشبختی 
به همراه خواهد داشت. اصل سوم کار است که اگر با 

عشق انجام شود، لذت بخش و پرحاصل است. 
برای تامین سالمت جســمی و روحی خودم همواره 
ســعی کرده ام از ورزش مرتب روزانه، تغذیه ســالم، 
ارتباط دوستانه با دیگران، بخشش و خدمت به همنوع 
غافل نشوم. از نفس خدمت، لذت ببرم و منتظر پاداش 
نباشــم. یعنی کار نکرده ام که جایزه بگیرم، ولی این 
جوایز به دنبالش آمده است. یادم هست آخر جنگ، 
روزی یکی از اســتادان که رفاقتی با هم داشتیم، در 
دفتر کارم حضور یافت و بعد از ساعتی که شاهد پاسخ 
تلفنی و جوابگویی ام به مراجعان بود، گفت در مدتی 
که من اینجا بودم، تو 12کار انجام دادی که چهار  مورد 
آن وظیفه ات بود و هشت کار دیگر را برای گره گشایی 
از کار دیگران انجام دادی. برای چه این قدر به خودت 
فشــار وارد می کنی؟ من گفتم از نفس خدمت لذت 
می برم و از اینکه گرهی از مشکالت هشت نفر باز کردم، 
هرچند خسته شدم، خوشحالم. ایشان با تاسف گفت 
با این طرز کار عمر خود را کوتاه می کنی. متاســفانه 
آن دوست عزیز در پنجاه وهفت سالگی به علت سکته 
قلبی دار فانی را وداع گفت. همیشه به دانشجویان و 

همکاران و نزدیکانم گفته ام که از کار 
و اســترس پرهیز نکنید. استرس های 
کوتاه، الزمه کار و زندگی هســتند نه 
آن استرس های طوالنی که مثل خوره 
روح انسان را می خورد. معتقدم کار با 
استرس های گذرا به خصوص اگر برای 
کمک به دیگران باشد، حتی مفید هم 
هســت. البته حمایت بی دریغ همسر 
مهربان و فداکارم و همچنین همراهی و 
کمک فرزندان عزیزم در موفقیتم، نقش 

اساسی داشته است.

   اتفاقــا همین جا موقعیت 
خوبی است که این سوال را 
مطرح کنم؛ جناب پروفسور 
باللی! از یک خانه روستایی 
در مود بیرجند تــا تهران و 
مشهد، از ادینبرو در بریتانیا تا 
شهرهای زیر بمباران جنگ در 
ایران، مسیر پرفراز ونشیبی 
را طی کرد ه ایــد، آرامش و 
خوشبختی را در کجا و در چه 

شرایطی دیده اید؟

من فکــر می کنــم آرامش و 
نشاط و خوشبختی بیشتر با 
تفکر، ســبک زندگی و شیوه 
رفتار انسان مرتبط است. زمستان1360 
که ما به ایران برگشتیم، زمان جنگ بود 
و مشکالت معیشــتی زیادی داشتیم. 
بعد که بمباران های شیمیایی آغاز شد، 
سختی کار من هم بیشــتر شد. تعداد 
زیادی مجروح شــیمیایی را به مشهد 
می آوردند و این مجروحــان در تمام 
تخت های بیمارســتان امام رضا)ع( و 

قائم، بستری بودند.
ما کمیته درمان مجروحان شیمیایی 
را در دانشگاه تشــکیل داده بودیم. با 
استادان داخلی، پوست، خون و... برنامه 
درمانی تهیه می کردیم تــا همکاران 
رشته های مختلف بتوانند مجروحان 
شیمیایی را درمان کنند. آن  زمان در 
طول شبانه روز به زحمت چهار ساعت 
می خوابیدم، ولی چون نتیجه بخش بود 
و بسیاری از این مجروحان شیمیایی 
را از مرگ حتمی نجات مــی داد، این 

کار برایم لذت بخش بود و بــه من آرامش می داد. آن 
 موقع، من این احساس را نداشتم که چرا یک زندگی 
راحت و مرفه و بی استرس در اسکاتلند را گذاشتم و به 
ایران آمدم. در تمامی این سال ها که به ظاهر بیشترین 
استرس به من وارد می شد، سعی می کردم خونسرد 
و آرام باشــم تا بتوانم بهتر بیمــاران را درمان کنم و 

آموزشم به دانشجویان موثرتر باشد. 
به  خاطر دارم که اغلب استادان ما در دانشگاه تهران 
مثل مرحوم دکتر قریب با رفتار و کردارشان به ما درس 
اخالق می دادند. در آن  زمان ما درســی به نام اخالق 
پزشکی نداشــتیم ولی با اخالق تربیت شدیم. حاال 
درس اخالق پزشــکی هم تدریس می شود و باز هم 

تاثیری را که انتظار می رود، نمی گذارد.  
کار و رفتارم را درســت انجام می دهــم، بنابراین در 

بیشــتر لحظات عمرم شاد هستم و از 
زندگی لذت می برم. وقتی که با خانواده 
یا دوستان هستیم، لذت می برم. گاهی 
هم از مطالعه و نوشــتن، خواندن یک 
کتاب یا درمان یک بیمار، یادگیری یا 
گوش  دادن به موسیقی، شاد می شوم.

   ایــن روزهــا را چگونــه 
می گذرانید؟

به علت همه گیــری کرونا، 
کمتر از منزل خارج می شوم 
و تمــام ارتباط هــا، کارها و 
خدماتــم را از راه دور به کمک تلفن و 
اینترنت انجام می دهم. به پیشگیری 
از بیماری ها اعتقاد راسخ دارم و به آن 
عمل می کنم. معموال صبح زود از خواب 
بیدار می شــوم. اول حرکات نرمشی 
و ورزش های مشــابه یــوگا را انجام 
می دهم. صبحانه را معموال من آماده 
می کنم؛ هم قهوه و هم چای زعفرانی 
که نشاط آور است. بعد از آن مشغول کار 
و مطالعه می شوم. بیشترین وقتم صرف 
کارهای علمی می شود. بااینکه  رسما 
بازنشسته ام، هنوز هم به عنوان استاد 
افتخاری با گروه سم شناسی بالینی و 
مراکز تحقیقات سم شناسی پزشکی 
مشهد و بیرجند از راه دور ارتباط دارم 
و همکاری می کنم. همچنان به عنوان 
مشاور علمی پدافند شیمیایی غیرعامل 
وزارت بهداشــت از راه دور همکاری 
می کنم. با اینکه از ابتدای سال13۹8 
مطبم را بســتم، خدمــات افتخاری 
پزشکی از راه دور را به بیمارانم به ویژه 
جانبازان عزیز شیمیایی ادامه می دهم. 
هم اکنون از طریــق ویدئوکنفرانس با 
شش نفر از اســتادان و صاحب نظران 
کشورهای اروپایی و آسیایی به تدوین 
جلــد دوم کتــاب راهنمــای درمان 
عوارض درازمدت عوامل شــیمیایی 

OPCW مشغول هستیم.
غیر از مطالعات کاری به حوزه ادبیات 
هم عالقه مندم و اشعار خیام و مولوی 
را دوســت دارم و مطالعــه می کنم. 
همچنین به موسیقی سنتی کشورمان 
عالقه مندم. موسیقی کالسیک و پاپ را 
نیز دوست دارم. از سال گذشته، تمرین 
نواختن پیانو را شروع کردم که خوشبختانه به گفته 

استادم و اعضای خانواده، پیشرفت خوبی داشته ام.

    به ما بگویید چه آرزویی دارید؟

آرزوی بهبود وضع مردم میهنــم را دارم و 
اینکه  در تنگنا نباشند. آرزو دارم هم از نظر 
اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و اجتماعی 
مثل حقوق شهروندی، اوضاع بهتری داشته باشیم. 
مثــال آرزو دارم روزی همه مردم ما به خط ســفید 
عابرپیاده اهمیت بدهند و مقررات راهنمایی ورانندگی 
را رعایت کنند. من عاشق کشور و مردم این سرزمین 
هســتم، بنابراین آرزوی بهروزی برای ایران و مردم 

کشورم را دارم.

 از نظر من، زندگی سه 
اصل یا پایه اساسی دارد؛ 
سالمت فردی، خانواده 
و کار. در اصل اول، هر 
انسانی باید سالمت 

جسمی و روحی خود را با 
سبک زندگی سالم تامین 
کند تا بتواند به درستی در 
مسیر اهداف و جوانب 
مختلف زندگی اش گام 

بردارد. اصل دوم خانواده 
است که اگر پایه هایش بر 
عشق، محبت، شفافیت 
و همفکری استوار باشد، 
خوشبختی به همراه 
خواهد داشت. اصل 
سوم کار است که اگر 
با عشق انجام شود، 
لذت بخش و پرحاصل 

است
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دستاورد
روزی ســرد و زمســتانی به دفتر دکتر رضا اســدی در مرکز آموزش 
الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد)همان دانشکده پزشکی سابق( 
واقع در خیابان دانشگاه رفتم. دقیقا همان روزی بود که در رسانه ها آمده 
بود صدها انگلیسی روبه روی بیمارستانی، تجمعی اعتراضی کرده اند و کووید1۹ 
را یک بیماری خیالی می  دانند. دکتر اسدی که این خبر را می  خواند، به من گفت 
انسان های عجیب در همه کشورها پیدا می  شوند و به منطقه جغرافیایی خاصی 
تعلق ندارند. ایشان ورودی پزشکی عمومی سال7۴ مشهد است و پس از طرح و 
سربازی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی کار 
کرد و سپس به انگلیس رفت و برای دو سال در رشته »پژوهش وسالمت« مدرک 
فوق لیسانس گرفت بعد از آن در ایران برای دوره مشابه، مدرک ام پی اچ گرفت و 
ســپس مدرک پی اچ دی در زمینه  »اپیدمیولوژی و بار بیماری ها« را از دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد دریافت کرد. وی ده ها اختراع و مقاله علمی   و کتاب و... دارد.

   پژوهش های کرونایی

دکتر اسدی درباره ســیر پژوهش های بیماری کووید1۹، از منظر اپیدمیولوژی 
چنین می گوید: در زمان همه گیری آنفلوآنزا در سال1۹18، ترویج ماسک زدن 
وجود داشت و با وجود پیشرفت شدید فناوری، بازهم بهترین راه پیشگیری همین 
ماسک بوده و هست. در این سال ها در بخش رسانه ای و علمی، هشدار داده شده بود 
که بشر دربرابر همه گیری ها خیلی ضعیف است، ولی کسی توجه زیادی به آن نکرد. 
برابر گزارش های سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، همه گیری کووید1۹ 
موجب شده است که حدود یک میلیارد نفر از انســان ها به فقر مطلق برگردند و 

نشان می دهد که اقتصاد جهانی چقدر ضعیف است. 
دکتر اسدی ادامه می   دهد: انسان ها باید سرمایه گذاری اقتصادی روی فضا، امور 
نظامی  ، روباتیک و... را کاهش و سرمایه گذاری سالمت را افزایش دهند تا از بروز 
چنین پدیده هایی جلوگیری شود و واضح است که با وجود پیشرفت فناوری، ما در 

زمینه پیشگیری از بیماری ها، نقص های فراوانی داریم.
دکتر اســدی درباره روند پژوهش های علمی  می   گوید: فرایند کنونی که شامل 
داوری همتایان اســت، به اصالح نیاز دارد و نویسندگان مقاالت باید توجه کنند 
که پزشکان به مقاله نیاز ندارند، بلکه به ابزار قضاوت و تصمیم نیاز دارند و به نظر 

خالقیت، 
پژوهش 
و اختراع؛ 
مسئله
 این است
تهیه و تنظیم: دکتر مسعود شهابیان
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می  رسد که درکنار رشد علم پزشکی، برای پیشگیری 
و درمان، ما به تغییراتی در نظام انتشــار مستندات 

علمی نیاز   داریم.

   آموزش الکترونیک

دکتر اسدی با اشــاره به اینکه هم زمان با همه گیری  
کووید1۹ آموزش الکترونیک توســعه فراوانی یافته 
اســت، بیان می کند که خودش از ســال87 پیگیر 
آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

بوده است. 
وی تعریف آموزش الکترونیــک را »یادگیری در هر 
زمان و هر مکان« می   داند و معتقد است که این نوع 
آموزش، یک انعطاف پذیری هیجان انگیز اســت و به 
فراگیرنده استقالل و اختیار مدیریت برنامه خودش 
را می   دهد. وی ادامه می دهد: تا قبل از بروز کووید1۹، 
کمتر از 5درصد آموزش ها به این صورت بود و بعضی 
استادان اعتقاد داشتند که آموزش پزشکی به صورت 
یادگیری الکترونیک، غیرممکن اســت. ولی بعد از 
همه گیری ، این میزان به دلیــل تعطیلی کالس ها، 
از 5درصد به 100درصد رســید و در عرض سه ماه، 
1۴هزار فیلم آموزشی فقط در دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد تهیه شد. 
طبق بررسی های وی، علت این مقاومت، نوعی ترس 
یا تکنوفوبیا)فناوری هراســی( بوده که دربین برخی 
اعضای هیئت علمی  وجود داشــته است. نظر دکتر 
اسدی این اســت که انســان ها از دوران کرونا عبور 
خواهند کرد، ولــی آموزش دیگر به حالت ســنتی 

برنخواهد گشت.

   زندگی پژوهش محور

دکتر اسدی درباره مسیر زندگی خود 
می  گوید: در زمان فارغ التحصیلی من، 
بیشتر پزشکان به سمت کارهای بالینی 
و درمانــی می  رفتند و مســیر زندگی 
پژوهشــی من پیچیده بوده است. وی 
ادامه می   دهد: من ذاتا رفتار پژوهشی 
داشته ام و معتقدم که اشتباه است افراد 
را برای کســب وکار به حوزه پژوهش 
ببریم؛ به دلیل اینکه پژوهش، عشق و 
عالقه می   خواهد و اگر غیر از این باشد، 

موفق  شدن سخت است.
اسدی با اشاره به اینکه اچ ایندکس25 
دارد و در ســال گذشــته در شاخص 
تولید علم بین اعضــای هیئت علمی 
  دانشگاه های علوم پزشکی نفر اول بوده 
اســت، تاکید می  کند: در داخل کشور 
بــرای انجام پژوهش های ارزشــمند، 
محدودیت منابع داریم، اما امکان انجام 
پژوهش های مشارکتی با دانشگاه ها و 
مراکز معتبر علمی   دنیا فراهم اســت؛ 
مثال در مجله معتبر The Lancet، اسم 
وی به عنوان نویسنده در 17مقاله ذکر 
شده است و این اتفاق به مدد همکاری 
پژوهشی در مراکز تحقیقاتی بین المللی 

معتبر رخ داده است. 
نظر او این اســت که یک  دســت در 
پژوهش، صدا ندارد و الزم اســت افراد 
عاشــق وارد حوزه پژوهش شوند. وی 
می   افزاید: رعایت اخالق پژوهشــی در 

پژوهش های مشــارکتی بین المللی 
اهمیت فراوانی دارد.

   اهمیت خالقیت، نوآوری و اختراع

دکتر اسدی بیان می  کند: امروزه یکی 
از معیارهای رشــد و توسعه هر کشور، 
تعداد اختراعات ثبت شــده اســت که 
نشــان دهنده تعداد افراد دارای تفکر 
خالق و پرتالش در راه ایجاد محصوالت 
جدید است. وی بیان می   کند که بیشتر 
از 10اختراع ثبت شده دارد که برخی از 
آن ها عبارتند از: اتوسکوپ دیجیتال با 
پرینتر سه بعدی، ثبت سیستم جدید 
برای ارســال محصوالت از فروشگاه ها 
به منازل، ســاخت دوربینــی که روی 
پیشانی قرار می گیرد برای فرادادن بهتر 

آموزش های بالینی و... 

   و اما پژوهش

وقتی از دکتر اسدی، درزمینه دیدگاه 
شخصی اش درباره پژوهش می   پرسم، 
چشــمانش برقی می   زند و پژوهش را 
دوباره  دیدن همان چیزهایی می   داند 
که در اطراف ما هســت و آن سیبی را 
مثال می   زند که بارهاوبارها از درخت 
می   افتد، ولی نیاز است که فردی مثل 

نیوتن معنی آن را درک کند.

دکتر اسدی بیان می   کند 
که بیشتر از 10 اختراع 
ثبت شده دارد که برخی 

از آن ها عبارتند از: 
اتوسکوپ دیجیتال با 
پرینتر سه بعدی، ثبت 
سیستم جدید برای 
ارسال محصوالت از 

فروشگاه ها به منازل، 
ساخت دوربینی که روی 

پیشانی قرار می گیرد برای 
فرادادن بهتر آموزش های 

بالینی و...
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قسم به دست های پرمهرتان، قسم به کمری که در این راه خم کردید و قسم به امید و 
انگیزه ای که هیچ وقت از دستش ندادید، ما تا همیشه قدردانتان خواهیم بود.

شما که روی آســمان را با همه ی مهربانی اش کم کردید و از سالمتتان برای مردم 
گذشتید و خود را فدا کردید.

تا همیشه قدردانتان خواهیم بود

مــاندگــار
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گپ وگفت کوتاه با همسر شهید، دکتر احمد خسروی خراشاد 
جزو اولین داوطلبان

 برای کمک به بیماران کرونایی بود

 
»ســالم. دکتــر احمــد خسروی خراشــاد، داخلــی، گــوارش، 
نظام پزشکی16008، آمادگی خودم را برای همکاری با سازمان پزشکی 

برای مهار همه گیری ویروس کرونا اعالم می  دارم .« 
 روزهای بی قراری و دلهره برای »فرنگیس رخی« از همین پیامک شروع شد. تا 
زمانی که این پیامک را ندیده بود، از ماجرا خبر نداشت. وقتی فهمید که همسرش با 
ارسال این پیامک برای خدمت به بیماران کرونایی داوطلب شده است، تازه متوجه 

و شد که او راه بزرگی را برای خود انتخاب کرده است 
اکنون که  ماه ها از فراق همســرش می  گذرد، 

به شهادت ایشــان در راه سالمت مردم 
افتخار می  کند. فرصتی فراهم شــد تا 

با »فرنگیس رخی«، همســر شهید 
مدافــع ســالمت، دکتــر » احمد 
خسروی خراشاد«، گفت وگو کنیم. 
گفت وگویمان را از آشنایی او با دکتر 
خراشاد شــروع می  کنیم: »3۹سال 
پیش در بیمارستان قائم)عج( مشهد 

با دکتر آشنا شــدم. او فردی مهربان، 
نجیب و دلسوز برای بیماران بود و زمانی 

که به خواستگاری من آمد، همین نجابت و 
دلسوزی اش باعث شــد که من جواب بله را به 

او بگویم و می  دانســتم که زندگی خوبی با او خواهم 
داشت.«

   به انتخاب خودم افتخار می  کنم
زمان جنــگ، دکتر خراشــاد برای درمــان مجروحان بــه منطقه 
سیستان وبلوچستان رفت و شش سال در آنجا حضور داشت. من در آن 
زمان مشهد بودم اما تصمیم گرفتم در آن لحظات سخت کنار همسرم 
باشم. زمانی که به سیستان وبلوچستان رفتم و شرایط خدمت همسرم 

در آن منطقه را از نزدیک دیدم، به انتخاب خودم افتخار   کردم. سال70 از 
سیستان وبلوچستان به مشهد برگشتیم و در این شهر مشغول به کار شدیم. 

همسرم همواره دلسوزی برای خدمت به محرومان را سرلوحه زندگی خودش 
قرار می  داد. او برای پول کار نکرد و هدفش این بود که مشکل یک نفر حل شود. اگر 
نیازمندی برای معالجه به مطبش می  آمد، از او پولی دریافت نمی  کرد، حتی هزینه 
داروی برخی بیماران را خودش پرداخت می  کرد. یک بار نشنیدم که از مشکالت 
گالیه کند و هرجا مشکلی به وجود می  آمد، به عنوان اولین نفر داوطلب می  شد. یادم 
هست شهریور سال57 وقتی در طبس زلزله آمد، فوری خودش را به آنجا رساند 
و به کمک زلزله زده ها  شتافت. سال گذشته زمانی که بیماری کرونا به کشور آمد، 
باتوجه به اینکه سن آقای دکتر نزدیک 70سال بود، همه اعضای خانواده از اینکه 
ایشان دچار این بیماری شود، واهمه داشــتیم، اما او اولین نفری بود که با ارسال 
پیامک به سازمان نظام پزشکی مشهد برای خدمت به بیماران کرونایی داوطلب 
شــده بود؛ حتی این موضوع را از ما پنهان کرده بود تا ما دلهره نداشته باشیم؛ اما 
ناخواسته از طریق گوشی آقای دکتر متوجه شدیم که برای درمان بیماران کرونایی 
داوطلب شده است و همچنین فهمیدیم که به بیماران کرونایی مشاوره می  دهد. 
وقتی از خانم رخی می پرسیم لحظه ای که متوجه شدید دکتر خراشاد برای درمان 
بیماران کرونایی داوطلب شده است چه واکنشی داشتید، می  گوید: به همسرم 
گفتم که سن تو باالســت و برایت خطر دارد. تا این جمله را گفتم، در جواب من 
چیزی گفت که قانع شدم و بار دیگر متوجه شدم که او راه درست را انتخاب کرده 
است و دلهره من به آرامش تبدیل شد. همسرم به من گفت: »این حرفه من است و 
من قسم خوردم. اگر من نروم، چه کسی باید برود؟ در این شرایط باید من داوطلب 

شوم تا سایر افراد نیز تشویق شوند و به میدان بیایند.«
خانم رخی یادآوری می   کند: اوایلی که کرونا آمده بــود، از لباس ها ی حفاظتی 
برای پزشکان خبری نبود و دکتر با یک ماسک و با همان لباس معمولی، با حداقل 
امکانات، بیماران کرونایی را ویزیت می  کرد. می  توانم بگویم که او با دستان بسته به 
مبارزه با بیماری کرونا رفت و در این راه جان خود را تقدیم کرد و به شهادت رسید. 

درباره سیده صدیقه سیدی، اولین مامای شهید سالمت در مشهد

یک روایت
از ماندگار شدن

 
تازه سی وشش ســالگی اش را تمام کرده بود. بازی محبوب بچگی اش، 
دکتربازی بود. او دکتر می  شد و باید بچه های دیگر را خوب می  کرد. یکی 
سرش درد می  کرد، یکی دلش و آن یکی هم سرما خورده بود. برایشان 
قرص و کپسول می  نوشت، گاهی هم آمپول. امضا می  کرد و نسخه را دست بچه 

مثال مریض می  داد و می  گفت: »بعدی!«
 وقتی بزرگ شد، قصه همان قصه بود، منتها دیگر بازی ای در کار نبود. خواهرش 
سیده طاهره روایت می کند: مرکز بهداشت مهرگان در شهرک مهرگان. آنجا 
مراقب سالمت مادران باردار بود. هفته ای یکی دو روز هم به درمانگاهی در 

محله پورسینا می  رفت برای اینکه خدمات پرستاری را انجام دهد.
طاهره در توضیح بیشــتر می  گوید: خواهرم در تمام این سال ها در خیلی 
از مراسم  نبود. چهلم مادربزرگم شــیفت بود و نتوانست کسی را پیدا کند 
تا به جایش در شیفت بماند و او به مراسم بیاید. عاشق کارش بود. کرونا که 
جدی شد، مدام به او می  گفتیم دیگر نرو. از نظر مالی نیازی نداری. پس انداز 
داشت. ما هم کنارش بودیم. برادرم بار ها به او گفت اصال فکر کن اخراج شده ای، 
بیا بیرون. ولی خودش دوست داشت. می گفت اگر من 
نروم، این همه زن باردار چــه کار کنند؟ مادرش 
فاطمه اسالمی   تعریف می  کند: قسمت ما هم 
این بود. بچه خوب و سالمی   بود، ولی نمی  دانم 
چه شد که ویروس از پا درش آورد؟ کرونا 
که شروع شــد، عالوه بر مرکز بهداشت و 
درمانگاهی که می  رفت، ســه شیفت هم 
برایش در مرکز جامع خدمات ســالمت 
احمدی در بولوارقرنی، گذاشــته بودند. 
آنجا کارش غربالگری بود و از مردم تست 
کرونا می گرفت. چهــار روز عید هم که در 
خانه بود، غربالگری می  کــرد. زنگ می  زد به 
افرادی که زیرمجموعه اش بودند و عالئمشان را 
می  پرسید. دائم درحال تلفن زدن بود. 6ماه رفت مرکز 
بهداشــت و درمانگاه اتفاقی نیفتاد. همین سه هفته که رفت 

غربالگری... با اینکه دو عدد ماسک می  زد، دستکش داشت و گان می  پوشید... .
  می  گویند تولد و مرگ دو روی یک سکه هستند. شاید صدیقه این را خوب فهمیده 
بود. او هر روز نبض زندگی را از صدای قلب های کوچکی که بی تاب آمدن به این 
دنیای پرآشوب بودند، می  شنید و به همان اندازه با مرگ آشنا بود. خواهرش طاهره 
می  گوید: از چند روز قبلش خسته بود. کمردرد و پادرد داشت، ولی گذاشته بود 
به حساب فشار کاری. وقتی که با دکتر صحبت کرده بود، دکتر به او گفته بود که 
کمردرد هم یکی از عالئم است. برو تست بده. تست که داده بود، شبش به من زنگ 

زد و گفت مثبت است، ولی به کسی نگو، نگران می  شوند.« 

   از دستم آب خورد و رفت
مادرش هم می  گوید: آخرین روز کاری اش در مرکز احمدی شیفت بود. روز جمعه 
آمد. گفتم: »چیه مادر؟ حال نداری؟« گفت: »نه، خوبم مامان... فقط خسته ام.« 
هفته بعدش هم که دیگر تمام شــد. روز آخر دیدم حالش خیلی بد است. دست 
و پایش دارد سرد می  شود. بردیمش بیمارستان. آنجا گفتیم از همکارانتان است. 
همه آمدند دورش. عکس سینه اش را گرفتند. با عکس قبلی اش که در بیمارستان  
ها شمی  نژاد گرفته بود، مقایسه کردند و گفتند از آن روز تا حاال خیلی پیشرفت 
کرده است. من باالی سرش بودم. یک لیوان آب خواست؛ لیوان آب را دادم و خورد 

و این آخرین تصویر از دخترم بود. فقط از دستم یک لیوان آب خورد و رفت... 
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متولد1353 تهران هستم. متخصص طب اورژانس 
و دانشیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

حدود 13سال سابقه کار دارم. 
این ها صحبت های ابتدایی دکتر امیرمسعود ها شمیان است که 
در معرفی خود بیان می  کند. اورژانس عدالتیان مشهد، دوران 
کرونا را با نام او و همکارانــش به یاد خواهد آورد؛ قهرمانانی که 
با به خطر  انداختن جان خود، جان انسان های زیادی را نجات 
داده اند و خواهند داد. با امید   به اینکه با رسیدن واکسن، روزهای 
پساکرونا را با این قهرمانان جشــن بگیریم، پای صحبت این 

قهرمان مدافع سالمت می  نشینیم.

شنیده ایم که زمان جنگ در مناطق جنگی بودید، درست است؟

نه، من که بچه بودم، پدرم حضور داشتند. شــروع جنگ در پایگاه هوایی نوژه 
بودیم؛ چون پدرم سرهنگ نیروی هوایی بود. جنگ که شروع شد، اول دبستان 
مجبور شدیم بدون پدر به تهران برویم. ولی پدر ازنظر شغلی خودشان در پایگاه 

هوایی نوژه بودند. 

   از اولین بیماران کرونایی بگویید.

در فصل های خاص سال مثل پاییز و زمستان، همیشه چندین بیمار آنفلوآنزایی 
داشتیم.

زمستان گذشته بود که کمابیش الگو یا پترن هاِی درگیری های متفاوت و خاص 
را می  دیدیم.

به خاطر دارم آخرین مریضی که قبل از اعالم کووید1۹ دیدم، خانم مسنی بود که 
از نیشابور اعزام شده بود. اوج بیماری در خراسان هم از نیشابور شروع شد. عکس 
سینه اش را نگاه کردیم. با دانشجویان و رزیدنت ها که بودیم، دیدیم تظاهرات آن 
دانه دانه حالت خاصی دارد. گفتیم مطمئن هستید آنفلوآنزاست؟ یک سرطان 
یا متاستاز نیست؟ چون تظاهرات متاســتاز در عکس های گرافی به این شکل 
تکه تکه دیده می  شود. گفتند نه. بستری شد. فردایش پرسیدم بیمار چه شد؟ 

گفتند فوت کرد.

با قهرمــانــان

اورژانس 
عدالتیان،

نام این 
قهرمانان 
را فراموش 
نخواهد کرد



   برای تــردد در اورژانس با وجود 
آنفلوآنزاهــا، تجهیــزات ایمنی 

داشتید؟
 

برای آنفلوآنزا معموال ماسک نمی  زدیم. 
کرونا که شروع شد، آن قدر غافلگیرکننده 
بود که در خیلی زمینه ها کمبود داشتیم. 
اوایل گان نداشتیم و با ماسک معمولی سر 

می  کردیم، آن هم به تعداد محدود.
خیلی سخت بود، اما دانشگاه تالش کرد 
و با لطف خــدا و خیران روزهــای اول را 
پشت سر گذاشتیم. کم کم مشکل وسایل 
حفاظتی برطرف شــد، امــا به همین 
راحتی ها هم نبــود، ولــی هرچه بود، 

گذشت.

   شما هم مبتال شدید؟

در اوج گیری دوم، حجم مریض بسیار زیاد بود. شخصا 
خودم باید مثل دانشــجو وسط بیماران می نشستم. 
دور ما پر از بیمار بود. فرض کنید 20،10مریض همه با 
سی  تی اسکن با همراهان سرفه می کردند. همه بی قرار 
بودند و گاهی پرخاش می کردند. برخی حق داشتند؛ 
خسته می  شدند. هرقدر هم شما رعایت کنید، ویروس 
باالخره وارد می شود. من هم بعد از هفت ماه مقاومت، 

مبتال شدم.
یــک روز احســاس درد پــا و گرفتگــی در پاهایم 
حس کردم. رفتم تست پی ســی آر دادم. شب آقای 
دکترعامل، دوســت گرامی و مســئول آزمایشگاه 
ویروس شناســی بیمارســتان امام رضا)ع(، گفت تو 
مثبتی. گفتم االن شــیفتم. گفت برو قرنطینه. رفتم 
منزل و خانم و بچه ها را فرستادم منزل پدر همسرم. 
یک هفته عالمتی ندا شتم. شب هشتم درد سردل، 
حالت تهوع و تب شــروع شــد. ترمومتر گذاشتم. 

۴0درجه تب داشتم. شب تا صبح بیدار بودم. 
صبح که می  خواستم صبحانه بخورم، افتادم. روز نهم 
حالم بسیار بدتر شد. متأسفانه تست همسرم هم مثبت 
شد و برای اینکه بیماری به پدر و مادرش سرایت نکند، 

به منزل برگشت. 
در تمام این مــدت نگران بودم که مبــادا پدرومادر 
همســرم و فرزندانم مبتال شــوند. عالئم همســرم 
خفیف بود. فکر کنم روز نهم بود، بدحال بودم. رفتم 
بیمارستان یک ســرم بگیرم. اتفاقا دکترصداقت را 
دیدم. دکتر گفت بیا برو سی  تی بگیر. روی سیستم 
سی تی را دید، گفت هر2 ریه درگیر است. برو بستری 

شو آی سی یو.
گفتم اسم آی  ســی یو را نبر که بار روانی بدی برای 

خانــواده دارد. خالصه بگویم ســخت 
بود، اما به لطف خدا گذشــت. وضعیت 
قابل بیانی نیســت. فقط می توانم بگویم 
که بالدیــده حکیمــه. االن مریض ها را 
درک می  کنم. مــن که اول هیچ عالمتی 

نداشتم، اگر شانسی نمی  رفتم تست 
پی  ســی آر بدهم، چــون عالمتی 

نداشــتم، می  رفتم 10تا آدم یا 
همکار را مبتــال می  کردم. بدی 
این ویروس این است که موقعی 
هم که عالمت نــداری، ناقلی و 
همه را مبتال می  کنی. بعد پسر 
چهارســاله ام پنج روز تب کرد. 
صبح و شب دارو به بچه کوچک 
می دادیم، ولی باالخره تمام شد و دست از سر 

من و خانواده ام برداشت.

   این روزها چطورید؟

خوب نیستم و نگران تر از همیشه. کرونای 
انگلیســی خطرناک اســت و هر 

لحظه ممکن اســت همه 
مــا را غافلگیــر کند. تا 
زمانی  کــه 70درصد 
مردم واکسینه نشوند، 
رعایت دستورالعمل ها 
 ضروری اســت. من 
نگران از دست دادن 
هموطنانم هستم. ما 
عزیزان زیــادی را از 
دست دادیم. همین 
اواخــر اســتادان 
بزرگــی از اعضای 
 هیئت علمــی 
از  را  دانشــگاه 
دســت دادیــم. 
کرونا تمام نشده 
است. استفاده از 
ماسک و پرهیز 
از حضور حتی 
در جمع هــای 
تنها  کوچــک، 
راه مقابله اســت 
تازمانی که واکسن 

برسد. 

   از روزهای بعد کرونا یا شــاید بعد واکسن 
بگویید.

امیدوارم واکســن با سرعت 
زیــاد در اختیــار افراد 
و  درمعرض خطــر 
کادر درمــان قرار 
بگیرد و بعد از آن 
برای همه مردم 
س  ســتر د ر د
باشد. امیدوارم 
ی  هــا ز و ر
پســاکرونا را با 
همــه  همکارانم 
اورژانــس  در 
عدالتیان شــاهد 
باشم، قبل از اینکه 
هموطن دیگری را از 

دست بدهیم.

من که اول هیچ 
عالمتی نداشتم، اگر 
شانسی نمی  رفتم 

تست پی  سی آر بدهم، 
چون عالمتی نداشتم، 

می  رفتم 1۰ تا آدم 
یا همکار را مبتال 
می  کردم. بدی این 
ویروس این است که 

موقعی هم که عالمت 
نداری، ناقلی و همه را 

مبتال می  کنی

31
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با قهرمــانــان

روزهای کرونایی مشهد با نام بیمارستان امام رضا)ع( 
و پزشکی به نام علیرضا صداقت، پیوند عجیبی پیدا 

کرده است.
 پای صحبت هر بیمار نجات یافته از کرونا که کارش به آی سی یو 
کشیده است می  نشــینیم، از دکتر صداقت حرف برای گفتن 
دارد؛ مردی که از روزهای ابتدایی کرونــا، همان روزهایی که 
با همکارانش اشــهد می  خواندند و وارد آی سی یو می شدند، تا 
امروز که این بیماری شناخته تر شده است و همه منتظر دریافت 
واکسنش هستند، ایستاده است. پرهیاهو نبوده و کارش را کرده 
است. شیفت های سنگین را پشت سر گذاشته و شب ها خسته 
به خانه رفته است. پیش ترها می  گفت ماه هاست دخترش را از 
نزدیک در آغوش نگرفته و نبوسیده و حاال به سال هم رسیده 

است. 

   لطفا کمی از خودتان بگویید.

 دکتر علیرضا صداقت هســتم؛ فوق تخصص مراقبت هــای ویژه، متولد1355 
در مشــهد و این موضوع را خیلی دوســت دارم. تا ده ســالگی از مجاوران آقا 
امام رضا)ع( در کوچه های نزدیک به حرم مطهر بودم. به اصطالح بست باال، کوچه 
شیخ محمدتقی؛ چون نزدیک ترین کوچه در بست باال به حرم بود. پدر مرحومم 
در نزدیکی حرم، مسافرخانه داشتند و از زائران امام هشتم)ع( میزبانی می  کردند. 
فرزند ششم خانواده هستم و از گذشته تا به امروز همیشه در انتخاب بین مسیر 
آسان  و  سخت، دومی را انتخاب کرده ام. شــاید انتخابم برای رشته بیهوشی و 

مراقبت های ویژه هم ناشی از همین روحیه بود. 

   اولین مواجهه شما با کرونا کی بود؟ 

اصال دقیق نیست؛ چون مدارک مستندی نیست. من خودم بیماران زیادی داشتم 
که مشکوک به آنفلوآنزا بودند و بعدها احتمال دادیم که همان ها هم شاید آنفلوآنزا 

نبوده اند، اما نمی  توانم با قاطعیت بگویم.

   بیمارستان شریعتی اولین مرکز پذیرش بیماران کرونایی بود؟

در بیمارستان امام رضا)ع( مریض های ســرپایی را می  دیدیم و بعد به شریعتی 
منتقل می  شدند. این طوری نبود که مریض مستقیم به شریعتی مراجعه کند. 
مریض باید به بیمارستان امام رضا)ع( می  آمد. در اورژانس عدالتیان، همکاران طب 
اورژانس بررسی می  کردند. اگر بیمار در وضعیتی بود که می توانست به بیمارستان 
شریعتی برود، می رفت. بیمارستان شریعتی آی سی یو نداشت و فقط برای مواقع 

با روزهای کرونایی مشهد پیوند صداقت

کار 
سخت را 
دوست 
دارم
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تا به امروز که نزدیک به 
یک سال از ورود کرونا 
می  گذرد، سرجمع 
روزهایی که من در 

محل کارم نبوده  ام، 
شاید به 15روز نرسیده 

باشد. جمعه ها  بوده ام. 
روزهای تعطیل بوده ام. 

حداقل 12ساعت روز را 
شیفت داده ام و روزهای 

معدودی هم که 
نبوده ام، تلفنی پای  کار 
بوده ام. اگر خدا توان و 
توفیق بدهد، تا پایان 
کرونا ادامه خواهم داد

اورژانس 6تخت آی سی  یو داشــت؛ به همین دلیل 
مریض بدحال را آنجا نمی فرستادند. مریض بدحال 

در خود بیمارستان امام رضا)ع( می  ماند. 

   پس وضعیت عدالتیان بدتر بود؟ 

بله، همان روز که به بخش برگشــتیم، بچه ها را جمع 
کــردم. فیلمش هســت. خیلی کمدی بــود. جدی 
می  ترســیدند. همه بچه ها را آوردیم جمع کردیم که 
اینجا می  شود آی سی یوی کرونا. دلهره ها شروع شد. 
مثل افسانه ها فکر می  کردند کرونا می  گیرند و می  میرند. 
ترس زیادی حاکم بود. من به شوخی این آهنگ »سالم 
آخر« آقای خواجه امیری را گذاشته بودم. از آنجا شروع 
شد. بیماران می  آمدند اورژانس عدالتیان، آنجا پذیرش 
می  شدند. اگر وضعیتشان در حد متوسط بود، به بخش 
می  رفتند و اگر بدحال بودند، به آی سی یو می  آمدند و 
این دقیقا روزهایی بود که ما از لحاظ وسایل حفاظتی 

در تنگنا بودیم. 

  با این تنگنا چه می  کردید؟

در جلسه ســتاد کرونا نشســته بودیم. با 
همکاران می  گفتیم در بیمارستان چقدر 

گان هست؟ بریزیم وســط مثل زمان 
جنــگ، جیره بندی و تقســیم کنیم. 
با همت همکارانمان در بیمارســتان 
و دانشگاه، در عرض ســه چهار روز 
وسایل تأمین شــد. مشارکت های 

مردمی   هم بی نظیر بود. 

   اولین پذیرش شما یک 
بیمار فوق العــاده بدحال 

بود؟ 

بله، بســیار بدحال بود و زیر 
دستگاه بود. او در آی سی یوی 
پشتیبان بستری شد. اما بعد از 
آنکه مریض ها زیاد شدند، همان 

یک آی سی یو را داشتیم. جلوتر 
که رفتیم و رسیدیم به 20اسفند، 

این بخش  ها دیگــر جوابگو نبود؛ 
چون تعداد بیماران خیلی زیاد شده 

بود. در بیمارســتان امام رضا)ع( دو 
بخش 610تختخوابی پر شد از بیماران 

کرونایی. روزهایی بود کــه تا 800نفر 
بستری درآن واحد در این بیمارستان داشتیم 

و 200نفر هم در شریعتی که درمجموع هزار 
نفر می شدند.

   خسته نشدید؟

تا به امــروز که نزدیک به یک ســال 
از ورود کرونــا می  گذرد، ســرجمع 

روزهایــی که مــن در محــل کارم 
نبوده  ام، شــاید به 15روز نرســیده 
باشــد. جمعه ها  بــوده ام. روزهای 
تعطیل بوده ام. حداقل 12ساعت روز 
را شیفت داده ام و روزهای معدودی 
هم که نبوده ام، تلفنی پای  کار بوده ام. 
اگر خدا توان و توفیق بدهد، تا پایان 

کرونا ادامه خواهم داد.
جســمی نه، اما ازنظر روحی بسیار 
خسته ام؛ به خصوص وقتی بی توجهی 
مردم به دستورالعمل ها ی ساده مثل 
استفاده از ماسک و پرهیز از حضور 
در جمع ها  را می  بینم، روحم خسته تر 
می  شود. سخت است ببینی جوانی 
سی وچندســاله روی تخت با مرگ 
دست وپنجه نرم می  کند و آن سوی 
تلفن دختر نه ساله اش منتظر است 
که تصویر پــدرش را ببیند و دلش 
آرام بگیرد. ســخت است اگر همین 
جوان دوام نیــاورد و تو هر کاری که 
از دستت بر آمده، انجام داده باشی و 
بیمارت نماند. این ها خیلی سخت 
است. تحمل اینکه گواهی فوت 
همکارت را امضا کنی، ســخت 

است. 

   چطور استقامت می  کنید؟

از نــگاه دیگــر ، بیماران بســیار 
بدحالــی که بهبود پیــدا کردند و 
مرخص شدند ، بیماران زیادی که 
به دستگاه تنفس مصنوعی متصل 
بودند امــا خوب شــدند و به آغوش 
خانواده برگشتند. اینها به من انرژی 
و امید می دهد ، امید به اینکه می شود 
کاری انجام داد و موثر بود. دلگرمی و 
وجود همسر و دخترم در این روزهای 
سخت هم انرژی   و امید را تقویت می 
کند. البته آن ها هم زحمات و سختی 
های زیادی رو متحمل شــدند . اما از 

استقامت گفتید .... 
گفتــم که کار ســخت را دوســت 
دارم. بعضی ها مرد روزهای ســخت 
هستند من شــاید از همان ها باشم. 
کارآسان من را اقناع نمی کند. البته 
آن امیدهایی که گفتم هم هســت. 
امیدورام این روزهای کرونایی هر چه 
زودتر تمام شود و همه با هم روزهای 
پســاکرونا را با درس های زیادی که 

از این دوران آموختیم تجربه کنیم.
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پرونــده ویــژه

عصر کووید از نگاهی نو
کووید19 با  جان ها یی که از ما گرفت، بسیاری از خانواده ها  را از هم پاشاند و غم ها ی فراوانی را برای 
نسل امروز به  بار آورد، و البته برای انسان ها تجربیات کم نظیری به همراه آورد؛ که در این پرونده ویژه 
به آن ها می  پردازیم و  به مطالبی اشاره می کنیم که در سایر رسانه ها  کمتر به آن ها توجه شده است. 
امیدواریم خواندن این مطالب، به شما کمک کند که دیدگاه متفاوتی درباره »عصر کووید19« پیدا کنید.
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سال2020 سال خاصی در تاریخ تمدن انسان ها  بوده است. در مدت حدود یک  سال از آغاز کووید1۹، یک بیماری 
ویروسی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و عالم گیر شــده است. پژوهشگران و دانشمندان سراسر جهان داروهای 

مختلفی را برای رفع این بیماری بررسی کرده اند. در کوتاه ترین مدت ممکن، چندین واکسن با تأثیرگذاری 
قطعی بیشتر از ۹0درصد تولید و واکسیناســیون جهانی آغاز شده است. متأسفانه چندین میلیون انسان فوت 

کرده اند و این ویروس جهش ها ی مختلف یافته است و ممکن است واکسن ها و درمان های موجود را ناکارآمد 
کند و... نکته ای که برای پزشکان خیلی مهم است، این است که آینده انسان ها و بیماری کووید1۹ چه خواهد 

شد؟
هر روز اخبار مختلفی از تحقیقات انجام شده برروی کووید1۹ منتشر می  شود و اخبار این بیماری، در رأس 
خبرهای شبکه ها ی تلویزیونی و خبرگزاری ها ست، ولی تا قبل از همه گیر شدن این ویروس، آیا تصور می  کردیم 

که »بهداشت و سالمت« در قله اخبار جهانی قرار بگیرد؟ در دنیایی که فناوری ساعت به ساعت درحال گسترش 
بود، دیپلماسی بین المللی وارد عرصه ها ی جدید شده بود، رادیکالیسم و تروریسم در سراسر دنیا پراکنده شده بود 

و پژوهش های پزشکی در حاشیه قرار گرفته بود، ناگهان »بهداشت و سالمت« تیتر یک جهانی شد. ولی پرسش اساسی 
اینجاست که آینده چگونه خواهد بود؟ آیا می  توانیم آینده را پیش بینی کنیم و براساس آن، بهترین تصمیم ها را برای فرداها 
بگیریم؟ آیا چاره ای وجود دارد که بتوانیم »عدم قطعیت«ها ی آینده را مدیریت کنیم تا به هدفمان که سالمت نوع بشر است، 
برسیم؟ من برای پاسخ به این پرســش ها ، روش ها ی مختلف پژوهشی را بررســی کردم و درنهایت به این نتیجه رسیدم که 

می توانیم فرمولی برای پاسخ به این پرسش ها  بیابیم.
 براساس متدولوژی آینده پژوهی به روش سناریونویسی، برپایه مدل سازی تحلیل سیستم ها با متدولوژی تحلیل حساسیت 
که برای ما قابل استفاده است، در ابتدا مدل سیستم)سالمتی انسان ها( با شرایط مرزی تعیین می شود و در مرحله بعد، سایر 
متغیرهای پیش برنده شامل درمان ها و مراقبت ها ی درمانی و همچنین واکسیناسیون و متغیرهای بازدارنده شامل جهش ها ی 
ویروسی، کمبود امکانات درمانی، امکان نداشتن واکسیناسیون سریع و اینرسی ها ی فرهنگی و اجتماعی با شرط مرزی و قطعی 
نبودن، وارد مطالعه می  شوند و درنهایت دامنه متغیر امکان پذیر نهایی شامل نحوه تعامل سالمتی انسان ها و جهش ها ی ویروس 

کرونا)برای پیش بینی خط پایه از آینده موردانتظار( نتیجه گیری خواهد شد.
آخرین مطالبی که در پژوهش ها ی پزشکی تا لحظه نگارش این مقاله مطرح شده است)تالش کردم که مقاله را در آخرین دقایق 
ممکن برای چاپ به مجله برسانم تا بتوانم متغیرهای مختلف و جدید را در این فرمول لحاظ کنم(، شامل آغاز واکسیناسیون در 
برخی کشورها، بروز جهش خطرناک برزیلی در ویروس کرونا، بی خطر بودن نسبی جهش رخ داده در انگلیس و آفریقای جنوبی 
است و احتماال زمانی که این مقاله منتشر می شود، تکلیف موضوعات فوق مشخص شده است و با فرمول باال، می  توان پاسخی 

نسبتا علمی  به سناریوهای محتمل کووید1۹ داد؛ هرچند احتمالش را فراوان می  دانم که متغیرهای دیگری نیز اضافه شوند.
با وجود فرمول فوق و مطالب بیان شده، درصورت واکسیناسیون جهانی بیماری، به نظر می  رسد که می توان سناریوهای مختلفی 
را برای کووید1۹ درنظر گرفت. بدترین سناریو این است که واکسیناســیون جهانی به موقع انجام نشود و جهش ها ی جدید 
ویروس کرونا که در برزیل و سایر کشورها ایجاد شده اند، در برابر واکسن ها  و درمان بیماری ها  مقاوم شوند و طبق این سناریو، 

هر روزی که واکسیناسیون جهانی به تأخیر می  افتد، خطر این سناریو بیشتر می  شود. 
سناریوی دیگر این است که بیماری کووید1۹ را می  توان تا سال2021 یا 2022، نوعی بیماری آندمیک درنظر گرفت که هر سال 
مانند آنفلوآنزای فصلی شیوع پیدا خواهد کرد و موجب فوت بیماران کهنسال یا بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف خواهد 
شد. به هرحال در علم آینده پژوهی ، عدم قطعیت ها ی فراوانی وجود دارد، اما می  توان امیدوار بود که با اجرای رفتارهای منطقی 

و عاقالنه، آینده ای فرابرسد که کمترین آسیب را به نوع بشر برساند.

فرمولی برای 
پیش بینی آینده 

کووید19
به قلم دکتر مسعود شهابیان، متخصص طب اورژانس 
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مرگ ناشی 
از کووید19 
و آثار سوگ 
در خانواده

ویــروس کرونا)کووید1۹( عضو خانــواده ای بزرگ از 
ویروس هاست که ممکن است باعث عفونت های تنفسی 
از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند 
MERS و SARS شــوند. یکی از موضوعات تأثرانگیز برای 
خانواده های بیماران فوت شده در اثر کرونا، چگونگی شرایط انتقال 
و دفن میت و برگزار نشدن مراسم سوگواری است. باتوجه به اینکه 
متوفیان ناشی از کووید1۹ باید با شرایط بهداشتی دفن شوند و 
خانواده آنان نیز اجازه دیدن میت و وداع با او را ندارند و جدای از 
دیگر فوت شدگان با شرایط خاص دفن می شوند، اعضای خانواده 

آنان دچار سوگ غیرطبیعی یا نابهنجار می  شوند.
سوگ غیرطبیعی بیشتر در مواقعی رخ می   دهد که فرد، فرایند 
سوگواری عادی را طی نکرده باشــد یا از حمایت ها ی اجتماعی 
معمول، بهره مند نشده باشد یا زمان سوگ، طوالنی تر از حالت 
عادی باشد و فرد نتواند به عملکرد روزانه زندگی خود برگردد و 
تداخل جدی با سیر زندگی خود و اطرافیان داشته باشد. به عبارتی 
این نوع سوگ هنگامی رخ می  دهد که سوگواری، ناقص یا ناتمام 
باشد و فرد در مراسم خاک سپاری و ترحیم شرکت نکرده باشد یا 
اینکه پدیده فقدان متوفی را نپذیرفته باشد و انکار کند، نوع مرگ 
متوفی غیرمنتظره و ناگهانی باشد یا فرد چند نفر را هم زمان از 
دست داده باشد. نوع وابستگی هر فرد از خانواده متوفی نیز ازجمله 
عواملی است که می  تواند مانع طی شدن روند طبیعی سوگ شود. 
همچنین سابقه اضطراب، افسردگی یا آسیب ها ی روان شناختی 

 به قلم دکتر فرح علیزاده،دستیار 
تخصصی روان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد
 ودکتر محمدرضا فیاضی بردبار 
،استاد روان پزشکی مرکز تحقیقات 
روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد
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فرد بازمانده در این زمینه مؤثر اســت. ازجمله 
نشانه ها ی ســوگ غیرطبیعی می  توان به تغییر 
ندادن محیط بــه همان صورت)زمانی که متوفی 
زنده بوده(، ایجاد اختالل در زندگی عادی خانواده 
یا صحبت نکردن درباره مرگ و موضوعات مربوط 
 به آن و نشانه های شدید واکنش سوگ اشاره کرد. 
درواقع یکی از مســائل دارای اهمیــت درباره 
خانواده ها ی سوگوار در همه گیری ها، برگزاری 
مراسم خاک سپاری به صورت امن و درعین حال 
همراه با احترام به حقوق انســانی فرد متو فی و 
اعضای خانواده اوست. فوت بیمار در قرنطینه و 
انجام مراسم تدفین توسط گروه ها یی ویژه به جز 
خانواده، عمال خانواده بیمــار را از تماس با فرد 
ازدست رفته، دیدن و لمس کردن و وداع با او در 
آخرین لحظات پس از مــرگ، محروم می کند. 

درواقع آن ها فرصت داغداری و برگزاری مراسم عزاداری و تخلیه 
هیجانی در زمان خاک سپاری را ندارند. 

نکته مهم دیگر اینکه نه تنها مبتالیان فوت شده، که خانواده ها ی 
آن ها نیز در معرض انگ و طرد از طرف جامعه هســتند. مایل 
نبودن دوســتان و نزدیکان به حضور در خانــه متوفی به دلیل 
احتمال بیمار بودن اعضای خانواده متوفی -چه به دلیل هراس 
از سرایت بیماری و چه انگ بیماری- می تواند منجر به تشدید 
انزوا، احســاس تنهایی و تجربه فقدان بــدون حمایت عاطفی 
کافی و همدردی دیگران شــود. این حمایت نشدن اجتماعی 
ازجانب اطرافیان، سبب ابراز نکردن هیجانات مختلف در دوران 
سوگواری توسط افراد سوگوار می  شود. نکته دیگر اینکه خانواده و 
نزدیکان سوگوار به دلیل شرایط »ایزولیشن« و قرنطینه خانگی یا 
اجتماعی، توانایی ارتباط عاطفی و فیزیکی با بستگان و دوستان را 
از دست می  دهند و همچنین هیجانات فرد بازمانده دربرابر فقدان 
متوفی، می  تواند متفاوت باشــد. از یک طرف ممکن است فرد 
به دلیل شرایط جداسازی و قرنطینه و بستری بیمارش در شرایط 
ویژه بستری قبل از مرگ و ممکن نبودن مراقبت از وی و مالقات 
با او در دوران بیماری، دچار احســاس گناه و خودسرزنشگری 
شود. احساساتی چون خشم از فرد متوفی به دلیل رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی و خشم دربرابر دیگران به دلیل مقصر دانستن 
آن ها  در ابتالی متوفی به کووید1۹، نگرانی، اضطراب و اشتغال 
ذهنی فرد بازمانده و حتی جسمانی سازی عالئم نیز ممکن است 
رخ دهد. گاه احساس گناه از اینکه چرا با وجود بیماری مشابه، 

همچون فرد متوفی، دنیا را ترک نکرده است، فرد 
را آزار خواهد داد. تمامی نکات ذکرشــده سبب 
ایجاد مشکالت زیادی در حل وفصل سوگ افراد 

در همه گیری کووید1۹ می  شود. 
باوجودی که مسئوالن بهداشتی در همه گیری 
کووید1۹ توجه زیادی به شناســایی نمونه های 
مشــکوک و مبتال یا معالجه و تدفین بهداشتی 
متوفی می  کنند، متأسفانه کمتر به خانواده ها ی 
سوگوار در همه گیری توجه می  شــود. از نکات 
مهم این است که خانواده ها ی سوگوار نمی توانند 
در مراسم تدفین با عزت و متناسب با ارزش های 
فرهنگی خود از متوفی خداحافظی کنند. نکته 
دیگر اینکه ســوگ حل نشــده یا طول کشیده 
بر روابــط بین فردی تاثیر می گــذارد و احتمال 
افســردگی، خودکشــی یا اقدام به خودکشی، 
گرایش به رفتارهای پرخطر ازقبیل مصرف سیگار و موادمخدر، 
مصرف مشروبات الکلی و داروهای آرام بخش را افزایش می دهد 
و بر ابعاد مختلف خانوادگی، تحصیلی و شغلی فرد سوگوار تأثیر 
می گذارد. تمامی نکات ذکرشده سبب ایجاد مشکالت زیاد در 

حل وفصل سوگ افراد در همه گیری خواهد شد.
بروز انواع پیچیده، حل نشده، مبهم و مزمن سوگ در خانواده و 
نزدیکان فرد و ناباوری، انکار و تناقض هیجانات مختلف در این 
نوع سوگ ها ، پیش بینی پذیر است و چنین شرایطی، بیان  کننده 
لزوم حمایت ها ی روانی اجتماعی ویژه از ایــن گروه از افراد در 
همه گیری ها ست. ایجاد آمادگی ذهنی و توضیحات کافی درباره 
اقدامات ایمنی ضروری پس از فــوت و جلب توافق و همکاری 
برای اعمال این محدودیت ها در حین انتقال و تدفین برای این 
خانواده ها  در پیشگیری از ایجاد نگرانی و خشم و ایجاد آرامش 
آن ها مؤثر است. باتوجه به شرایط خاص و تحت کنترل مراسم 
تدفین و عزاداری در متوفیان ناشــی از کرونا و بروز آثار شدید 
واکنش سوگ در اعضای خانواده، توجه به بازماندگان متوفیان 
ناشی از کرونا و انجام خدمات آموزشی، مشاوره ای، حمایتی و 
درمانی باید مورد توجه قرار گیــرد. همچنین پیگیری و انجام 
مداخالت تشخیصی، روان شناختی و مشــاوره ای در اعضای 

خانواده متوفی پس از تدفین، ضروری به نظر می  رسد.
منابع این مقاله از طریق اسکن »کیوآرکد« در دسترس خواهد 

بود.
  

خانواده و نزدیکان 
سوگوار به دلیل شرایط 
»ایزولیشن« و قرنطینه 
خانگی یا اجتماعی، 

توانایی ارتباط عاطفی 
و فیزیکی با بستگان 
و دوستان را از دست 

می  دهند و همچنین 
هیجانات فرد بازمانده 
دربرابر فقدان متوفی، 
می  تواند متفاوت باشد
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با شروع بحران کووید1۹ چالش ها و فرصت های جدیدی در حوزه 
آموزش علوم پزشکی ایجاد شــد. بزرگ ترین آسیب ناشی از بحران 
کرونا، از دست دادن استادان بزرگ دانشــگاه ها، در اثر ابتال به این 

ویروس بوده که لطمه سنگین و جبران ناپذیری به آموزش پزشکی زده است.
قبل از همه گیری  کرونا، قســمت اصلی آموزش پزشــکی برمبنای آموزش 
چهره به چهره بود که باتوجه بــه ممکن نبودن برگــزاری کالس ها و 
راندهای آموزشی حضوری و همچنین تعطیلی مراکز آموزشی، 
این آموزش ها به ســمت آموزش الکترونیک و مجازی پیش 
رفت. در مراحل اولیه همه گیری ، به علت ناآشنایی و تسلط 
نداشتن کافی استادان و دانشجویان، مشکالتی ایجاد شد 
که این چالش متأسفانه دربین استادان پیشکسوت و دارای 
تجربه بیشتر علمی و آموزشی، نقش پررنگ تری داشت که 
باعث شد بهره مندی دانشجویان در مقاطع علمی مختلف از 
آموزش و تجارب ارزشــمند این استادان بزرگ و پیشکسوت 

کمتر شود.
یکی دیگر از مشــکالت، کمبود زمان استادان به خصوص هیئت علمی 
بالینی برای تهیه منابع الکترونیک بود. دالیلی همچون ابتالی اســتادان به 
بیماری کرونا و گاهی بستری های طوالنی مدت ایشان، تکمیل  شدن تمامی  
تخت های مراکز آموزشــی از بیماران کووید1۹، افزایش تعداد ویزیت روزانه 
استادان و استرس های ناشــی از ابتالی خود و اطرافیان، باعث شد استادان 
زمان کافی برای آموزش به خصوص آموزش مجازی را دراختیار نداشته باشند.

ازطرفی به دالیل مختلــف همچون ترس مردم از مراجعــه به مراکز درمانی 
به خصوص بیمارستان های آموزشی و درگیر با کرونا، نبود تخت خالی برای 
بیماران غیرکرونایی، کنســل شــدن عمل ها ی جراحی الکتیو و همچنین 
درگیری کادر درمان با بیماری کرونا، باعث شد که بیماران دارای بار آموزشی، 
کمتر به مراکز آموزشــی مراجعه  کنند. همچنین کاهــش تنوع کیس های 

آموزشی و پروسیجرهای آموزشــی به خصوص در رشته ها ی جراحی، باعث 
اختالل بیشتر در آموزش پزشکی شد.

از دیگر مشکالت موجود در آموزش پزشکی می  توان از نبود زیرساخت های 
کافی برای آموزش الکترونیک همچون نرم افزارهای مناســب و کافی برای 

استادان و دانشجویان و کیفیت و سرعت مناسب اینترنت نام برد.
ولی کرونا درکنار صدمات فراوانی که به آموزش وارد کرد، باعث شد آموزش 
الکترونیک نهادینه شود. سال های طوالنی مسئوالن آموزشی وزارت بهداشت 
پیگیر فعال  تر شدن آموزش مجازی در سطح دانشگاه ها بودند که تا قبل ازکرونا، 
توفیق چندانی در این زمینه نیافته بودند. کرونا باعث شد اعضای هیئت علمی ، 
روش های مختلف آموزش مجــازی و ارزیابی های مجازی را بپذیرند و به این 
موضوع عالقه مند شوند. این امر باعث افزایش انگیزه آن ها در یادگیری و رشد 
روش های صحیح آموزش الکترونیک شد. تولید محتواهای آنالین و آفالین 
فراوان توسط آن ها کمک کرد که یک بانک اطالعاتی کامل و قوی در حوزه ها ی 

مختلف علوم پزشکی تشکیل شود که سال های زیادی می  تواند استفاده شود.
 آموزش الکترونیک باعث شد بتوان از تجارب استادان سایر دانشگاه ها و حتی 
استادان بین المللی استفاده کرد و تعامل و تبادل علمی بین دانشگاهی حتی در 
سطوح بین المللی افزایش را داد. دوره ها ی بازآموزی در مراکز آموزش مداوم نیز 
از روش های الکترونیک متأثر شد و امروز شاهد وبینارهای متعدد علمی ملی و 
بین المللی در مباحث مختلف پزشکی هستیم. کنگره ها ی مجازی را می توان 
از دیگر ظرفیت های ایجادشده در زمان همه گیری  کووید1۹ دانست. باتوجه به 
کمبود کیس های آموزشی، یکی از راه های جایگزین برای انتقال تجارب عملی 

استادان، استفاده مناسب از مراکز »مهارت های بالینی« است.
تجربه کرونا نشــان داد که کوریکولوم های آموزشــی نیازمند ارزیابی مجدد 
هستند. درکوریکولوم دوره پزشکی عمومی ، تاکید بیشتر بر مباحث آموزش 
پزشکی مبتنی بر جامعه و همچنین مباحث مرتبط با مدیریت بحران و اداره 

صحیح بحران ها ضروری به نظر می  رسد. 

کرونا و آموزش پزشکی
دکتر محمد داوودشریفی، دانشیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مطالب غیرعلمی و خرافی یا همان شبه علم به مراتب بیشتر در فضای 
مجازی وجود دارد تا مطالب علمی، »شــبه علم« به ادعاها، باورها 
یا کارهایی گفته می  شــود که به  غلط با عنوان علم ارائه می  شوند، 
ولی برپایه روش علمی نیستند. برخی درمان های موسوم به آلترناتیو ازجمله 
هومیوپاتی و سنگ درمانی، طراحی هوشــمند، موجودات فضایی در زمین، 
طالع بینی، کف بینی، فال قهوه، ســتاره بینی، انرژی درمانی، قانون جذب و... 
نمونه هایی از شــبه علم هستند. ریشه  بســیاری از باورهای شبه علمی ، ربط 
 دادن  های غیرمنطقی اشتباه است و همچنین تالش برای صورت بندی یک 

رابطه علت ومعلولی دروغین. 
علت اصلی حضور من در فضای مجازی، مقابله با شیوع چنین مطالب شبه علمی 
بود. ازطرفی در حوزه کودکان، کمتر درمورد بیماری کووید1۹ صحبت می شد 
و این خأل کامال حس می شد، لذا من تصمیم گرفتم در این ایام به تولید محتوا 
بپردازم و به موازات آن، گروه تلگرامی پرسش وپاسخ برای کودکان را راه اندازی 

کردم تا در ایام کرونا رفت وآمد و تجمع در مراکز درمانی کاهش یابد و روزانه 
به سوال های متعدد والدین پاســخ می دادم. نتیجه مثبت دیگری 

که این کار داشــت، پایش سالمت رشــد کودکان به خصوص 
شیرخواران بود، زیرا بسیاری از والدین به دلیل ترس از کرونا 
برای پایش رشد فرزند خود در این ایام به مراکز بهداشت و 
متخصصان اطفال مراجعــه نمی کردند و این فرصت برای 
آن ها فراهم شد که با خیال راحت از منزل، سوال هایشان را 
درمورد سالمت رشد کودک خود از یک پزشک متخصص 

در فضای مجازی جویا شــوند. من در ایــن کار هدف مالی 
نداشتم و به جرئت می توانم بگویم که درآمد خاصی نصیب من 

نشد. سختی های فراوان در مسیر پاســخ دادن به والدین نگران، 
فشار روحی روانی ســنگینی را در مدت همه گیری کووید1۹ به من 

وارد کرده است. 

از زمان همه گیری  کووید1۹، در فضای مجازی و شبکه ها ی اجتماعی، 
مطالب شــبه علمی و غیرعلمی فراوانی در حوزه بهداشت و سالمت 
منتشر شــد. برخی ویدئوها مثل نوشیدن ادرار شــتر برای درمان 
کووید1۹ یا استعمال روغن بنفشه برای بهبود، وایرال شدند و بارهاوبارها دیده 
شدند و واکنش ها ی اجتماعی را برانگیختند. اما در این میا ن، افرادی از کادر 
درمان هم هستند که بدون هیچ چشمداشت مادی و بدون هیچ گونه نفعی، 
فقط  وفقط برای عشق به آموزش، عشق به درمان بیمارا ن یا عشق به موثر بودن 
روندهای درمانی یا... سختی تهیه محتوای علمی را به جان می  خرند و محتوای 
پزشکی مفید تولید می  کنند. سؤاالت زیر را از برخی فعاالن حوزه تولید محتوای 

علمی  پزشکی در فضای مجازی پرسیدیم و پاسخ شنیدیم.

1. شرایط فعلی محتوای خرافی یا غیرعلمی  پزشــکی در فضای مجازی را 
چگونه ارزیابی می  کنید؟

2. انگیزه اصلی شما برای تولید محتوای پزشکی)به خصوص درمورد کووید1۹( 
چیست؟

3. آیا این تولید محتوا، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش درآمد 
شما شده است؟

۴. آیا حضور فعال در فضای مجازی، برای شما مشکالتی ایجاد کرده است؟

5. چه دلیل دیگری برای فعالیت شما در فضای مجازی وجود دارد که در این 
سؤاالت به آن اشاره نشده است؟ 

کودکان و کووید 19

از بلندای علم تا مخاطب عام 

آنان که با تمسک به علم روشنگری می کنند

دکتر بابک الیاسی، متخصص کودکان، مشهد

تهیه و تنظیم: دکتر مسعود  شهابیان

فضای مجازی پر از محتوای ناصحیح و خرافی است و همین موضوع، 
مســئولیت اجتماعی حافظان علم را ســنگین تر می کند تا با این 
موضوعات مقابله کنند. این مسئولیت هم زمان بر دوش رسانه ها و 
جراید نیز سنگینی خواهد کرد که افکار عمومی را با واقعیات منطبق با علم و 

منطق آشنا و قدرت تشخیص سره از ناسره را میان مردم بیشتر کنند.
در ابتدای همه گیری کووید1۹ اطالعات درباره این بیماری اندک بود و طبیعتا 
بازار خرافات داغ بود که از نمونه های آن می توان به تشــویق در اســتفاده از 
روغن بنفشه و ادرار شتر و عنبرنسارا  اشاره کرد، ولی با گذشت زمان و توسعه 
تحقیقات علمی و همچنین وبینار های شخصیت های علمی داخلی و بین المللی 
و افزایش میزان مرگ ومیرهای هموطنان، افکار عمومی از موضوعات غیرعلمی 

و شبه علمی فاصله گرفت و اعتماد به کادر درمانی بیشتر شد.
هدفم از ابتدای تاسیس کانال در شبکه های اجتماعی تاکنون، 

نگاه مالی و درآمدزا نبوده اســت، بلکه راه اندازی این کانال ها 
توانسته است کمی جایگاه علمی به این حقیر بدهد و راهی 
برای بیان دغدغه ها و مشــکالت همکارانم باشــد و تالش 
کرده ام کانــال را به دور از تبلیغات و به دور از وابســتگی به 
نهادها و سازمان ها حفظ کنم. همواره تالش کرده ام مهارت ها 
و توانایی های پزشکان عمومی و تخصص های مختلف را بیان 

کنم و درکنار آن، راهی برای بیان و پیگیری مشکالت صنفی 
بیابم. 

دکتر نیما شهریارپور، متخصص طب اورژانس، بورد تخصصی
توانمندسازی پزشکان
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معاونت آموزشی، فنی و نظارت
 در سالی که گذشت

برگزاری 18
وبینار آموزشی، 
صدور بیش از 
1200پروانه 
 و انجام 
حدود 1200
بازدید نظارتی

معاونت آموزش ســازمان نظام پزشکی چندین دوره 
اســت که فعالیت می کند و این فعالیت ها و اقدامات 
همواره با پیشرفت و حرکت روبه جلو همراه بوده است، 
اما شاید بتوان دوره اخیر فعالیت این معاونت را از سایر دوره ها 
متفاوت دانســت. ازاین  نظر که معاونت در این دوره، فعال تر از 
ادوار گذشته خود ظاهر شــد و توانست با تعامل سازنده ای که 

با دانشگاه ایجاد کرد، حوزه آموزش و نظارت را متحول کند.
دکتر اصغر حاتمی که سکان دار معاونت آموزشی، فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی مشهد است، پاسخگوی سواالت »سیمرغ 
سپید« شده است. او با اشاره به حوزه های تحت پوشش خود 
 می گوید: چهار مدیریت، تحت پوشش معاونت آموزشی فعالیت 
می کنند که شامل مدیریت آموزش، مدیریت نظارت، مدیریت 
تعرفه ومالیات و مدیریت صدور پروانه است که مدیریت نظارت 

در این دوره به شکل فعلی آغاز به کار کرده است.
وی به حضور مدیران فعالی چون دکتر نجاریان، دکتر ساالری، 
دکتر الستی و مهندس عبداللهی اشــاره می کند و  می گوید: 
موفقیت مدیران ارشد در گرو قدرت و توفیق مدیران میانی است 
و باید بگویم که معاونت آموزشی سازمان توانسته است از وجود 

بهترین مدیران و کارکنان بهره ببرد.

   برگزاری 32کنفرانس علمی و 18وبینار

وی با اشــاره به همکاری معاونت زیرمجموعه خود با معاونت آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد  می گوید: ما موفق شدیم با هماهنگی با بخش آموزش مداوم 
دانشــگاه، از ابتدای این دوره تاکنون، بیش از 32کنفرانس علمی را به صورت 
حضوری برگزار کنیم و امسال نیز در شرایط کرونایی از ظرفیت وبینارها استفاده 
کردیم و بیش از 12وبینار را با امتیاز بازآموزی برگــزار کردیم و 6وبینار نیز در 

دست اقدام داریم که تا پایان سال برگزار خواهد شد.

   ظرفیت، تکمیل است

دکتر حاتمی موضوعات مطرح شده در کنفرانس ها و وبینارهای علمی را متنوع 
می خواند و می افزاید: از دوره های پزشــکان عمومی تا انواع تخصص ها در این 
برنامه ها درنظر گرفته شده اســت. روال کار هم به این صورت است که ابتدای 
هرسال باتوجه به نیازســنجی صورت گرفته، درخواســت برگزاری دوره های 
آموزشی  طی ســال به آموزش مداوم دانشگاه ارســال  می شود و پس از کسب 
مجوزهای الزم و تخصیص امتیاز بازآموزی برگزاری دوره، در دســتورکار قرار 
 می گیرد. خوشبختانه استقبال هم عالی بوده است، به طوری که ظرفیت وبینارها 
تقریبا همیشه تکمیل است و ما در هر وبینار بین 100 تا 200شرکت کننده را 

پذیرش کرده ایم.
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   1200 بازدید نظارتی مشترک

وی با اشاره به اقدامات جدیدی که در مدیریت نظارت 
انجام شده است،  می گوید: جلسات متعددی برگزار 
کردیم. رشته های مختلف را دعوت کردیم و تبلیغات 
حوزه سالمت را چارچوب بندی کردیم. دستورالعمل 
تعریف کردیم و در کمیسیون تبلیغات از مسئوالن 
شــهر در حوزه های مرتبط، دعوت به حضور کردیم. 
در حوزه نظارت و تبلیغات با دادســتانی مشهد وارد 
مذاکره شدیم و توانستیم در حوزه جرایم و تخلفات 
چه در حــوزه مداخله گران ســالمت و چه تبلیغات 
سالمت محور، در فضای مجازی ورود کنیم. این اقدام 
در کشور، کار نوین و تازه ای بود که خود نظام کل نیز 
بارها آن را شایسته، ارزیابی کرده است. درهرصورت 
مشهد از نظر حجم تبلیغات سالمت محور در فضای 
مجازی، حرف اول را در کشــور می زند. عالوه بر این، 
امسال باتوجه به همه گیری کرونا بازدیدهای نظارتی 
مشترک با معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه 
را در دستورکار گذاشتیم و تاکنون حدود 1200بازدید 
از مطب ها، درمانگاه ها، بیمارســتان های خصوصی 
و دولتی داشته ایم. این بازدید ها به منظور نظارت بر 
رعایت دستورالعمل  های بهداشــتی مرتبط با کرونا 
انجام شده اســت. البته برنامه های بسیار خوبی نیز 
برای سال آینده پیش بینی کرده ایم. با مذاکراتی که 
با دانشــگاه کرده ایم، بنا داریم در برنامه های نظارتی 
بیشــتر و در حوزه های دیگر به صورت مشــترک با 

دانشگاه علوم پزشکی همکاری کنیم.
سکان دار معاونت آموزشــی، فنی، نظارت سازمان 
نظام پزشکی مشهد یکی از چالش های بزرگ جامعه 
پزشکی را  که در دو سال اخیر پررنگ تر نیز شده است، 
بحث تعرفه و مالیات دانسته،  می افزاید: نظام پزشکی 
معتقد است که تعرفه مصوب شــورای عالی واقعی 
نیســت؛ به همین دلیل ذیل معاونت آموزشی، فنی 
و نظارت، کمیســیون های تعرفه و مالیات و مدیریت 
تعرفه ومالیات را تعریــف کردیم و از ایــن طریق با 

بررسی های دقیق، میزان تعرفه واقعی 
و پیشنهادی ســازمان نظام پزشکی 
به دســت می آید و به نظام پزشــکی 

کشور اعالم  می شود.

   حضــور نماینده ســازمان 
نظام پزشکی در مجلس

دکتر حاتمی می افزاید: در این راستا 
ما به شــورای عالی بیمه پیشــنهاد 
کردیم که دست کم قیمت تمام شده 
تعرفــه را مشــخص و اعــالم کنند 
تا مشخص شــود چه میزان یارانه از 
جیب پزشــک برای خدمات دهی به 
بیماران پرداخت  می شود. اما متاسفانه 
بیمه ها از اجرای این اقدام دریغ کردند. 
در ســال آینده بنا داریم با جلساتی 
که همواره برگــزار می کنیم، پیگیر 
حضور نماینده سازمان نظام پزشکی 
کشور در کمیسیون بهداشت ودرمان 
مجلس بدون حق رأی باشیم تا حداقل 
صدای جامعه پزشکی به قانون گذاران 
برســد. مطالبه اصلی ما، بازگرداندن 
حق قانونی تعرفه گذاری به سازمان 

نظام پزشکی است.

   ثبت هزینه عمر تلف شده 
در محاسبات مالیاتی

وی ادامه می دهــد: در زمینه مالیات 
هم اقدامــات خوبی انجــام داده ایم. 
با وجــود کرونا امســال جلســات 
متعددی)حدود 10جلســه( برگزار 
کردیم؛ جلســاتی با مدیــران مالی 
آتیه ساز، با رئیس و معاونان اداره کل 
مالیاتی اســتان و... جالــب اینکه 
همه  این مسئوالن اذعان کردند که 
با وجود تبلیغات منفــی درباره فرار 
مالیاتی پزشکان، جامعه پزشکی از 

خوش حساب ترین مؤدیان مالیاتی 
به حســاب  می آیــد. با 

ی  ســی ها ر بر
رشناســی  کا
که انجام شده 

است، در سال آینده پیگیر محاسبه 
هزینه عمر تلف شده پزشک)از آغاز 
دوره آموزشــی تا رسیدن به مرحله 
درآمدزایــی( در محاســبه مالیات 

خواهیم بود.
دکتر حاتمی در پایان از صدور پروانه 
به عنوان یکی از خدمات مهم معاونت 
آموزشی، فنی و نظارت یاد می کند 
و می افزاید: یکی از پل های ارتباطی 
مهم اعضا با سازمان، در زمان صدور 
و تمدید پروانه هاســت. مــا تا پایان 
دی13۹۹ بیش از 1200پروانه مطب 
صادر و ســعی کردیم با الکترونیکی  
کــردن مراحــل صــدور پروانــه، 
حتی االمکان وقت کمتری را از اعضا 
بگیریم و خدمــات باکیفیت تری را 
ارائه بدهیم. امســال دو مشکل مهم 
را در این زمینه برطرف کردیم؛ یکی 
ســاده تر  کردن روند اعطای پروانه 
مطب بود و دوم، ورود به بحث اعطای 
مجوز پذیرش گردشگران سالمت. با 
همکاری و هماهنگی های انجام شده 
ســعی کردیم با حذف واســطه ها 
بتوانیم خدماتی باکیفیت و مناسب 
را به گردشــگران بدهیم و ارائه این 
خدمات را نظام مند کنیم. هم اکنون 
پزشــکانی که به ارائــه خدمات به 
گردشــگران ســالمت عالقه منــد 
هستند، باید پروانه مخصوص مرتبط 
با گردشگری سالمت را دریافت کنند. 
همچنین سایتی سه زبانه فارسی، 
عربی و انگلیسی برای معرفی 
خدمات و پزشکان فعال 
در حوزه گردشــگری 
ســالمت رونمایــی 
کرده ایم که در حال 

تکمیل است.

در سال آینده بنا داریم 
با جلساتی که همواره 

برگزار می کنیم، 
پیگیر حضور نماینده 
سازمان نظام پزشکی 
کشور در کمیسیون 

بهداشت ودرمان مجلس 
بدون حق رأی باشیم تا 
حداقل صدای جامعه 
پزشکی به قانون گذاران 
برسد. مطالبه اصلی 
ما، بازگرداندن حق 

قانونی تعرفه گذاری به 
سازمان نظام پزشکی 

است
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همراه با 
معاونت پشتیبانی

و رفاهی 
در سالی متفاوت

کرونا امسال همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد. به طوری 
که به گفته دکتر رضا گلدوزیان، معاون پشتیبانی و رفاهی 
سازمان نظام پزشکی مشهد، بخش بزرگی از اقدامات این 
معاونت در ســال 13۹۹ به ویژه در اوائل سال به خرید و توزیع اقالم 

حفاظتی اختصاص یافت. 
وی با اشاره به اینکه اقدامات معاونت متبوعش در سال ۹۹ از این حیث 
متفاوت با سال های قبل  یا شاید بعد خواهد بود گفت: پروژه سنگین و 
مهمی را امسال اجرایی کردیم. کرونا همه را غافلگیر کرد و در شرایطی 
که تهیه اقالم حفاظتی برای همه سخت بود. ما سعی کردیم که با ورود 

موثر نگذاریم دست همکارانمان در مقابله با این بیماری خالی باشد. 
وی افزود: در ســال ۹۹ ما حدود 10 میلیارد ریــال اقالم حفاظتی 
خریداری و توزیع کردیم آن هم در شــرایطی که اشاره کردم؛ تامین 
لوازم حفاظتی به شدت کار سخت و طاقت فرسا و پیچیده ای بود و 
تولیدات جوابگوی حتی بیمارستان ها نبود. نکته دوم مشکل نگهداری 
برخی از این اقالم بود؛ الکل را خریداری می کردیم اما جز ســازمان 
مکان دیگری برای نگهداری نداشتیم و خب ساختمان سازمان برای 
نگهداری این اقالم مناسب نبود. توزیع نیز کار آسانی نبود؛ از نیروهای 
سازمان استفاده کردیم و افتخار ما این است که بگویم  تمام اقالم را 
با همان قیمت خرید به دست همکارانمان رساندیم. البته هنوز تهیه 
برخی اقالم مثل دستکش التکس مرغوب کار آسانی نیست و برای 
تهیه آن مشــکل داریم. در این مسیر انجمن علمی پزشکان عمومی 

خراسان خیلی کمک کردند که جای تشکر دارد.



آنفلوانزا 

آنفلوانزا 

آنفلوانزا 
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همراه با انجمن های علمی و صنفی

فراگیر شدن بیماری کووید19 
در ایران، تاثیــر فراوانی بر تمامی 

کســب وکارها و صنایع گذاشــته 
اســت و تخصص های مختلف پزشکی هم، از 

این تاثیرات مصون نمانده انــد. در این بخش، 
دیدگاه های برخــی انجمن های صنفی یا علمی 
نظام پزشــکی مشــهد را درباره تاثیر کرونا بر 

انجمن هایشان مطالعه  می کنیم.
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درخطمقدمدرمان
بیمارانکروناییسرپایی

به قلم دکتر محمدرضا جباری، رئیس انجمن پزشکان عمومی خراسان رضوی و 
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد

از ابتدای شیوع بیماری کووید1۹، یکی از گروه های مهمی که با جان فشانی 
در درمان بیماران نقش اساسی داشتند، پزشکان عمومی بودند که با درمان 
صحیح و علمی، موجب شــدند حجم بیماران کمتری به بیمارستان ها و 
سایر مراکز درمانی هجوم بیاورند و فشــار کاری بخش های بیمارستانی و 

آی سی یوها کاهش یابد.
انتظار این بود که از ابتدای همه گیر شدن بیماری کووید1۹، بیشتر از آنکه 

تاکید بر درمان بیمارستانی بیماران مبتال به کووید1۹ 
باشــد، امکانات درمان سرپایی برنامه ریزی شده 

فراهم شــود و از همــه مهم تــر، اقدامات 
پیشگیرانه در بستر شــفافیت اطالعات 

مثــل فاصله گذاری اجتماعــی، ایجاد 
محدودیت های رفت وآمد و قرنطینه، 
استفاده از ماســک، آموزش عمومی و 
انتشــار اطالعات یکپارچه و مطمئن، 
به صورت جدی انجام شود و همچنین 
داروهایی که در فاز صفر و یک بیماری 
تاثیرگذاری بیشتری دارند، در تمامی 

نقاط کشور توزیع شــوند و دردسترس 
تمامی بیماران باشند.

متأسفانه دیدگاه و اهتمام ما بیشتر درمان محور 
است تا پیشــگیری محور و این نگاه،  سبب تحمیل 

هزینه های مالی و جانی فــراوان در بحران کووید1۹ شــد و لزوما باید به 
این نکته اساســی توجه کنیم که مدیریت در عرصه بهداشت ودرمان 

به راهبردهای علمی، منســجم، مستمر و سیســتماتیک نیاز دارد و 
دستپاچگی و سردرگمی در بعضی بحران ها نشــان داد که ما هنوز 

نتوانسته ایم براساس برنامه حرکت کنیم.
برپایه مســتندات و آمارهای جهانی، بیش از 70درصد بیماری ها 
توسط پزشک عمومی، درمان پذیر و پیگیری شونده است، بنابراین 
بهتر است اجرای طرح پزشــک خانواده یا نظام ارجاع با رفع نقایص 

موجود و گسترش به کارگیری پزشکان عمومی در سیستم ارجاع به ویژه 
مطب های خصوصی اجرایی شود و همچنین پیگیری جدی برای تدوین 

گایدالین ها صورت گیرد و تکالیف همه اجزای درمانی به وضوح مشخص 
شود. در این فرایند، پزشک عمومی  می تواند دروازه اصلی و اولیه ورود بیمار 
به چرخه درمان باشد و بی تردید از این شــبکه و سیستم در هنگام وقوع 

بحران هایی مثل کرونا بهره بیشتری  می توان برد.
تجربه کووید1۹ ثابت کرد که باید بیش از پیش در زمینه ایجاد وحدت رویه 
در شکل گیری اطالعات، انتشــار مطالب علمی و صدور رویه های اجرایی 
و رفع مداخالت درمانی گروه های غیرپزشــکی، حساسیت و اهتمام ویژه 

داشت.

کووید19
ومتخصصانبیهوشی

 به قلم دکتر سعید جهانبخش، دانشیار بیهوشی
رئیس انجمن آنستزیولوژی شعبه خراسان بزرگ

متخصصان بیهوشــی و مراقبت های ویژه در این روزهای سخت کرونایی، 
در کنار سایر عزیزان و همکاران کادر محترم درمانی در خط مقدم پذیرش، 
درمان و مدیریت این بیمــاران بوده اند و در این راه، بیش از 20  شــهید 
ســالمت نیز تقدیم ایران کرده اند. هرچند فعالیت همکاران متخصص 
بیهوشی ما همچون سایر اعضای کادر درمان بدون چشمداشت انجام 
 می شود، قدردانی از این قشر خدمتگزار در حرف و نوشتار نمی گنجد 
و تنها به کارگیری سیاســت های منطقی در احیای عدالت صنفی و 
میان رشته ای است که شاید تاحدودی بتواند به ارزش گذاری درستی 
بینجامد. براســاس آمارهای موجود، تعداد انصراف ها از دســتیاری 
بیهوشی و نیز استقبال نکردن کافی از این رشته در آزمون دستیاری 
امسال، خود گواهی روشــن بر این باور است که پرخطر بودن جایگاه 
آنستزیســت در مواجهه اولیه و مسئولیت ســنگین مدیریت آنستزی 
به خصوص در بیماران پیچیده، سبب اقبال نکردن پزشکان 
جوان به این رشته  می شود و سیاست های وزارت 
بهداشت مبنی بر کاهش ضریب فنی خدمات 
آنستزیولوژی از یک سو و اعمال کسورات 
ســنگین در پرداختی های متخصصان 
بیهوشی ازســوی دیگر نه تنها به این 
اجتناب دامن زده است، بلکه سبب 
شده است بسیاری از همکاران جوان 
در تامین درآمد ماهانــه خود دچار 

مشکل شوند.
قوانین حفظ ایمنــی بیمار، داللت بر 
آن دارد که هرمتخصص بیهوشی فقط 
باید دو عمل را به طــور هم زمان راهبری 
کند که بسیار هم نیکوست، درعین حال انتظار 
می رود تعرفه خدمات آنستزی حداقل نصف تعرفه 
جراحی درنظر گرفته شــود. اصالح پایه کدهای بیهوشی از 
دیگر مطالبات جدی در راستای عدالت رشته ای است. پشتیبانی سازمان 
نظام پزشکی و وزارت بهداشت در التزام عقد قرارداد بیمارستان ها و مراکز 
درمانی دولتی و خصوصی به طور یکســان و با تعیین حداقل 60درصدی 
خدمت برای آنستزیولوژیست،  می تواند از استثمار همکاران توسط مدیران 

و سهام داران بیمارستانی جلوگیری کند.
به شدت تاکید می کنم که نکات یادشده حکم عالج واقعه قبل از وقوع را دارد. 
در غیراین صورت در آینده ای نه چندان دور شاهد استقبال نکردن شدیدتر 
یا انصراف از این رشــته دربین همکاران خواهیم بود که تبعا به حوزه نظام 

سالمت، آسیب جدی وارد خواهد کرد.
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جنگباویروسکرونا
دربخشاورژانس

به قلم دکتر امیر آجیلیان عباسی، عضو هیئت مدیره انجمن طب اورژانس خراسان

بیش از یک سال از تاج گذاری آخرین عضو خانواده قدرتمند کروناها می گذرد. در کشور ما نیز حضور این تاجدار 
قاتل از اواخر سال گذشته به طور رسمی تأیید شد و مردم و سیستم درمانی کشور به طور گسترده با آن درگیر 
شدند. در ابتدای شیوع بیماری به دلیل ماهیت ناشــناخته و انتقال سریع آن، ترس زیادی درمیان مردم ایجاد 
شد و حجم زیادی از بیماران و افراد با کوچک ترین عالئم، هراسان روانه مراکز درمانی می  شدند؛ مراکزی که باید 
به سرعت خود را برای این حجم از بیمار آماده و اقالم حفاظت فردی،  زیرساخت های الزم و نیروی انسانی کافی 

برای پاسخ گویی به تعداد زیاد مراجعین را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم  می کردند.
در این میان، متخصصین طب اورژانس، هم به عنوان درمانگر و هم در بسیاری از مراکز به عنوان 

رؤسای بخش اورژانس از همان ابتدا مستقیم وارد مبارزه با این همه گیری ناشناخته شدند 
و روزانه با رصد مقاالت علمی و برگزاری وبینارهــای تخصصی ضمن افزایش مهارت و 

دانش خود، به آموزش کادر درمان و هم زمان درمان بیماران در اورژانس های سراسر 
کشور پرداختند. شرایط کاری سخت و طاقت فرسای محیط اورژانس همراه با تشدید 
دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی به خصوص در فصل های 
گرم سال، آسیب های روانی ناشــی از مواجهه با حجم گســترده بیماران بدحال و 
مضطرب و خانواده هایشان، مرگ های ناگهان و باالخره نگرانی از ابتالی همکاران، 

دوستان و اعضای خانواده و دور بودن از آن ها، همکاران متخصص طب اورژانس را در 
این مدت بسیار آزار داده است.

متاسفانه با وجود حضور بیست وچهارساعته متخصصان طب اورژانس در بسیاری از مراکز 
کرونا و ارائه خدمات تخصصی به بیماران که موجب کاهش اســترس و آالم این عزیزان شده 

است و پرهیز از بستری های غیرضروری و کاهش درصد اشغال تخت های بیمارستانی،  بار ناشی از آن 
بر سیستم بهداشتی و درمانی کشور و سایر همکاران متخصص وارد شده است، اما رسیدگی نکردن به مشکالت 
صنفی همکاران عزیزمان و حجم گسترده مطالبات بدون پاسخ آنان، موجب افزایش سختی و رنج این مدافعان 
سالمت مردم شده است. پرداخت نشدن تعهدات مراکز دولتی در شــرایط کرونا، بیمه  نشدن همکاران طرف 
قرارداد فضای فیزیکی که درصورت ابتالیشان به بیماری، هزینه های درمان برعهده خودشان است، کسورات 
زیاد و غیرمنطقی سازمان های بیمه گر و اجرا نشدن دستورالعمل جامع اورژانس و قانون مشاغل سخت و زیان آور 
درباره این عزیزان، باعث شده است این رشته جوان و آینده دار و راهبردی در حوزه امنیت سالمت، چندسالی با 
ظرفیت های خالی در آزمون دستیاری و استقبال  نکردن همکاران عمومی و جوان برای ادامه تحصیل روبه رو و 
شرایط به گونه ای شود که برخی همکاران، خانه نشینی را بر ادامه کار ترجیح دهند. نگارنده امیدوار است با پیگیری 
مجدانه مطالبات متخصصان محترم طب اورژانس ازسوی مسئوالن دلسوز وزارت بهداشت ودرمان و سازمان 
نظام پزشکی و فراهم  کردن بستر قانونی برای احداث درمانگاه های تخصصی طب اورژانس که موجب سهولت 
دسترسی مردم به خدمات متخصصان این رشته  می شود، برای بهبود شرایط کاری همکاران و افزایش جذابیت 

این رشته مهم و حیاتی، اهتمام ویژه ای شود. 
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اثربیماریکووید19برشرایطکاری
پزشکانمتخصصبیماریهایعفونی

به قلم دکتر محمود پناهی، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ بیماری های ویروسی، 
رئیس انجمن صنفی متخصصان عفونی مشهد

با آغاز سال2021، بیماری جهانگیر کووید1۹ یک ساله می شود؛ طاعون سیاهی که به دنبال جهش ویروس کرونا 
در میزبان جدیدش یعنی پانگولین)pangolins( پیدا شد و خیلی زود همه گیری را آغاز کرد. ویروس های کرونا 
به شدت قدرت جهش دارند و آخرین جهش ویروس در انگلستان ظاهر شد و به نام ویروس کرونای انگلیسی یا 

کووید20 شناخته  می شود.
امروزه جهانگیری کووید1۹ موجب مرگ ومیر زیاد درمیان مردم تمام کشورهای جهان شده است. همچنین 

تغییراتی فاحش در نظام اقتصادی جهانی ایجاد کرده است. پزشکان متخصص بیماری های عفونی 
در خط  اول جبهه مبارزه با بیماری هستند و درنتیجه بسیاری آسیب ها متوجه این گروه است.

پزشــکان متخصص بیماری های عفونی ممکن اســت مانند افراد معمولی، زمینه های 
اختالالت ایمونولوژیک مثل دیابت، بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون، چاقی، 
بیماری های مزمن تنفسی یا سن باال را داشته باشــند که باتوجه به تماس نزدیک با 
بیماران کووید1۹ چه در بیمارستان و چه در کلینیک، به شدت در معرض خطر ابتال 
هستند. ازطرفی تمایل زیاد مردم به مراجعه به این پزشکان، موجب کاهش رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و درنتیجه افزایش احتمال آلودگی این گروه از پزشکان 

می شود.
نبود یک روش درمانی تاییدشده و سردرگمی سایر همکاران در گرفتن تصمیم برای 

تجویز نوع دارو در مراحل مختلف درمان بیماری کووید1۹ و باالخره ناشــناس  بودن 
بعضی سندروم های بالینی ویروس و داشتن »فوبیای کرونا« در بعضی بیماران و همکاری  

نکردن بیمار از طریق مخفی  کردن بیماری یا »سبک انگاری« بیماری بعضی افراد، موجب 
گمراهی پزشک در تشخیص و درمان بیماری  می شود.

همچنین هزینه های گران قیمت تست پی سی آر و سی تی  اسکن ریه، سبب کاهش همکاری گروهی 
از بیماران در پیگیری بیماری می شود. بروز جهش جدید ویروس و ظهور ویروس جهش یافته، موجب نگرانی 
بیشتر شده است، به طوری که شیوع بیماری در قاره اروپا)با منشأ کشور انگلستان(، باعث ورود ویروس جدید به 

کشور شده است.
ازطرفی ممکن است این نوع جهش  یافتگی ویروس ارزش واکسن های ساخته شده را تا حدودی زیر سؤال ببرد. آیا 
ویروس کووید1۹ بازهم جهش پیدا خواهد کرد؟ درصورت جهش، قدرت ویروس جدید چقدر  خواهد بود؟ باالخره 
آیا این طاعون قرن، کنترل خواهد شد؟ سیاست سازمان بهداشت جهانی برای کنترل ویروس همه گیر کووید1۹ 

به صورت Herd Immunity از طریق ایمنی، به دنبال ابتال و واکسیناسیون توده ای به کجا خواهد انجامید؟
سؤال هایی که فقط با گذشت زمان پاسخ داده خواهد شد.
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اقتصاد سالمت

اقتصاد سالمت با 
رویکرد مشارکت 
بخش خصوصی
دکتر جواد ملکی، مدیر اقتصاد درمان استاندارد 
و فناوری های سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر امین عادل، معاون مدیریت اقتصاد درمان استاندارد 
و فناوری های سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امروز یکي از وظایف اساســي دولت ها در تمامي کشورها، 
تامیــن و ارائه خدمات ســالمت موردنیاز مردم اســت.1 
باتوجه به رشــد فزاینده فناوري ها، تغییر شیوه زندگي و 
متحول  شدن انتظارات مردم از نظام سالمت، هزینه هاي نظام سالمت 
به طور روزافزون درحال افزایش است و منابع موجود در نظام سالمت، 

پاسخگوي تمام نیازها نیست.
ازاین رو مدیران و برنامه ریزان نظام سالمت در هرکشور باید با تکیه 
بر روش هاي علمي براي اســتفاده بهینه از منابع موجود در راستاي 
تامین سالمت مردم جامعه خود تالش کنند.2 علم اقتصاد سالمت با 
تکیه بر روش های علمی تخصیص منابع، ارتقای بهره وری، برقراری 
عدالت، مدیریت اطالعات و ارزیابی های اقتصادی،  می تواند به مدیران 
و سیاست گذاران بخش درمان و سالمت در دستیابی به اهداف متعالی 

تأمین سالمت و درمان مردم کمک شایانی کند.
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طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سهم هزینه های 
ســالمت از تولید ناخالص داخلی کشــورها درحال 
افزایش اســت و در این میان، تامین مالی توســط 
بخش دولتی پاسخگوی مخارج درحال رشد سیستم 
سالمت نیســت. دولت ها برای پاســخ دادن به این 
مشــکالت، به راهبردهای متنوعی ازجمله استفاده 
از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی روی آورده اند. 
درواقع مشارکت بخش خصوصی و حرکت به سمت 
تمرکززدایی و نظام خصوصی سازی، یکی از ارکان مهم 

اصالحات نظام سالمت در کشورهاست.3
با این حــال همچنان یکــی از دغدغه هــای مهم 
سیاســت گذاران در بخــش درمــان و کارکردهای 
مدیریت و تامین مالی، گرفتاری شدید به تمرکزگرایی 
اســت. تمرکززدایی و خصوصی ســازی، فرایندی 
در راســتای ارتقای نظام سالمت اســت و بخشی از 
اصالحات گســترده برای ارتقای برابــری، کارایی، 
کیفیت و توجیه اقتصادی شــناخته می شــود و در 
سراسر دنیا به ویژه کشورهای آمریکای التین، آسیا، 
اروپا و آفریقا از ۴0سال پیش به نحوی درحال انجام 

است.۴

  نقش بخش خصوصی در اقتصاد سالمت

اصلی ترین فرضیه زیربنایی خصوصی ســازی، این 
اســت که از طریق افزایش رقابت در بازار، این امکان 
وجود دارد که بتوان آزادی انتخاب مصرف کنندگان 
و اســتقالل فراهم کنندگان خدمــت را به حداکثر 
رســاند. این اصل درنهایت منجر به افزایش کارایی 
و کاهش هزینه  می شــود. با وجود ایــن، تعدادی از 
اقتصاددانان معتقدند که رقابت بازار نمی تواند درمورد 
بازار سالمت به کار گرفته شود.5 مراقبت های بهداشتی 
یک بخش کامال پیچیده، پویا و خالق در اقتصاد است.6 
تمرکززدایی و خصوصی سازی یکی از تغییرات بزرگ 
ســاختاری در برنامه اصالحات نظام های سالمت، با 
هدف مشــارکت بخش خصوصی بوده است. راهبرد 
تعریف شده مورد توافقی برای انجام تمرکززدایی وجود 
ندارد و تمرکززدایی باید مبتنی بر شــرایط سیاسی، 
مدیریتی و سازمانی کشور باشــد. انتقال فعالیت ها 
از بخش دولتی به بخــش خصوصی معموال موجب 

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد دولت می شود.
در همین راستا کاهش تصدی گری  دولت در فراهم 
 آوردن خدمات ســالمت، به کاهش بار مالی بخش 
دولتی از طریق بهبود کارایی استفاده از  منابع و توافق 
بر ترکیب خدمات و هزینه ها  می انجامد.7 روند افزایش 
هزینه ها، کاهــش منابع و نبود کارایی در ســطوح 
مختلف بخش های دولتی به طور پیوسته ادامه دارد 
و شکاف روزافزونی بین منابع قابل حصول و موردنیاز 
به وجود آمده اســت. در این میان، تامین منابع مالی 
توسط دولت، پاسخگوی هزینه های درحال افزایش 
نظام ســالمت نیســت. از مهم ترین اهداف توانمند 
کردن بخش خصوصی در نظام سالمت،  می توان به 

نمونه های زیر اشاره کرد: 
 گسترش نقش بخش خصوصی 
در ســرمایه گذاری، اجــرا، 
بهره بــرداری و ارائــه خدمات 

سالمت
 افزایــش نقش دولــت در حوزه 
سیاست گذاری و تنظیم مقررات 

و نظارت بر خدمات ارائه شده
 پاسخگویی به نیازهای سالمت 
مردم با وجود محدودیت منابع 

مالی دولت
 افزایــش بهــره وری، کارایی و 
اثربخشی انجام پروژه ها توسط 
بخش خصوصی از طریق کاهش 
بهای تمام شــده، صرفه جویی 
در منابــع و درنتیجــه افزایش 
سودآوری با حفظ کیفیت اجرای 

خدمات
 ایجاد انگیــزه در نوآوری و خلق 
ایده های جدید در ارائه خدمات 

سالمت
 ارتقای کیفیت و توسعه پایدار در 
خدمات دهــی از طریق افزایش 

پاسخگویی مخارج سالمت8

  مشارکت بخش خصوصی در 
اقتصاد سالمت

مراقبت سالمت، کاالیی عمومی است 
و دولت هــا موظف به تامین ســطح 
پذیرفته شده ای از آن برای شهروندان 
هستند؛ هرچند ارائه خدمات عمومی 
لزوما به معنای این نیســت که دولت 
باید تولیدکننده این خدمات باشــد، 
بلکه دولت می تواند خدمات موردنیاز 
مردم را از بخش خصوصی خریداری 
کنــد و از این راه به تأمین ســالمتی 
شــهروندان کمــک کنــد، بنابراین 
یکی از راهکارهــای کاهش هزینه ها 
به موازات بهبــود کیفیت خدمات در 
بیمارستان های دولتی، بهره گیری از 
شیوه  های مشارکت عمومی- خصوصی 
اســت.۹ با بهره منــدی از تخصص، 
کارایی، نوآوری، دید تجاری، تسهیم 
ریســک، تامین مالــی و فوایدی که 
بخش خصوصی در پروژه های عمومی 
دارد، کیفیت خدمات و تســهیالت 
عمومی افزایش  می یابد. اولین تجربه 
مشارکت عمومی-خصوصی در سال 
1۹81 و در کشور انگلستان آغاز شد 
و هم اکنون این راهبرد در کشورهای 

اســترالیا، کانادا، آلمان، چین، هند 
و آمریکای التین بــه فراوانی به کار 
 می رود.10 بر این مبنا، انواع شیوه  های 
رایج مشارکت عمومی خصوصی به 

شرح زیر  است:
قــرارداد خدمت: یک مؤسســه 
خصوصی درقبال دریافــت پول از 
دولــت به ارائــه خدمــات درمانی 
یا غیربالینــی در داخل یــا خارج 

بیمارستان های دولتی  می پردازد.11
برون ســپاری خدمات: مدیریت و 
ارائه خدمات بالینی یــا غیربالینی 
بیمارستان به بخش خصوصی سپرده 

 می شود.12
قرارداد مدیریت: بخش خصوصی 
در قبــال دریافــت پــول از دولت، 
بیمارســتان دولتــی را مدیریــت 

 می کند.13 
قرارداد اجاره: مؤسسه خصوصی با 
پرداخت مبلغی به دولت، بیمارستان 
دولتی یــا قســمتی از آن را اجاره 
 می کند و مســئولیت اداره مرکز و 

خدمات دهی را برعهده  می گیرد.1۴ 
قراردادهــای خصوصی ابتکار 
مالی: بخش دولتی با بخش خصوصی 
قــراردادی مبنی بــر تامیــن مالی 
طراحی، ساخت و تجهیز بیمارستان 
منعقد  می کند. ارائه خدمات درمانی 
در این بیمارســتان برعهده بخش 
دولتــی و مالکیت بیمارســتان هم 

دولتی است.1۴
ترکیبی از ارائه خدمت و تامین 
زیرســاخت: بخش خصوصی از 
طریق ســاخت بیمارستان جدید یا 
توسعه بیمارستان های فعلی، برای 
افزایش ظرفیت های جدید خدمات 

 می  دهد.15 
مکان مشــترک: قســمتی از 
بیمارستان دولتی به بخش خصوصی 
واگذار  می شود. بخش خصوصی در 
این محوطه، سرمایه گذاری می کند 
و بــه بیمارانــی که قصــد دریافت 
خدمت از بخش خصوصی را دارند، 
ســرویس  می دهد. در این شیوه، دو 
بیمارستان دولتی و خصوصی درکنار 
هم قرار می گیرند و اشتراک هزینه ها، 
کارکنان و تجهیزات براساس قرارداد 

بین این دو بیمارستان است.16 
منابع ایــن مقاله از طریق اســکن 

»کیوآرکد« در دسترس خواهد بود.

تمرکززدایی و 
خصوصی سازی، فرایندی 
در راستای ارتقای نظام 
سالمت است و بخشی 
از اصالحات گسترده 
برای ارتقای برابری، 

کارایی، کیفیت و توجیه 
اقتصادی شناخته 
می شود و در سراسر 

دنیا به ویژه کشورهای 
آمریکای التین، آسیا، اروپا 
و آفریقا از 4۰سال پیش 
به نحوی درحال انجام 

است
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از دریچه هنر

ترس از 
برچسب 

خوردن
گزارشی از برگزاری جشنواره هنروروان، 
یادواره مرحوم دکتر حجازی، بیمارستان 

روان پزشکی ابن سینای مشهد
7 تا 9آبان1399

دکتر محمد رضا فیاضی بردبار
 دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتر نسیم کمال احمدی و دکتر فرخ علیزاده

بــا وجــود بــار چشــمگیر بیماری هاي 
روان پزشــکی در دنیا و ایران، فقط درصد 
ناچیزي از مبتالیان بــرای درمان مراجعه 
 می کنند. ترس ناشی از برچســب بیماري روانی، از 
بزرگ ترین موانع اســتفاده از خدمات روان پزشکی 
 اســت. بیمارانی هم که بــه مراکز روان پزشــکی 
مراجعه  می کنند، با خوردن برچســب بیمار روانی، 
دچار تبعیض، پیش داوری ازســوي دیگران، انزوا و 

محرومیت از بسیاري از حقوق اجتماعی  می شوند. 
در گذشته، این بیماران در »دارالمجانین« نگهداری 
 می شــدند و مردم به آن ها حس خوبی نداشتند. در 
جامعه پیشرفته امروزی بااینکه اکثر مردم، بیماران 
اعصاب و روان را پذیرفته اند، بازهم، آن ها برای بستری 
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در بیمارستان های روان پزشکی، نگرانی های زیادی 
دارند کــه حتی باعث قطع زنجیــره درمان بیماران 
 می شود، زیرا بسیاری از بیماران با وجود نیاز به بستری 
 شــدن، به دلیل ترس از انگ بیماری روانی، به مراکز 
روان پزشــکی مراجعه نمی کنند. بیمارســتان های 
روان پزشکی، برای بیشتر شهروندان، مکانی متفاوت 
از سایر بیمارستان هاست و ترس های بی پایه واساس 
درباره مکان درمان و نگهداری بیماران اعصاب وروان 

وجود دارد.
کاهش برچســب زدن به بیمار روانی،  می تواند در از 
بین  بردن موانع خدمات بهداشــت روان مفید باشد، 
ازاین رو جامعه روان پزشــکی مشهد تصمیم گرفت 
شــهروندان را از کابوس بیماران ترسناک رها کند و 
سد بی اعتمادی بین جامعه و بیماران روانی را بشکند 
و یک آشــتی کنان  هنری بین مردم و بیماران به راه 
اندازد و آن ها را با محیط بیمارستان آشنا کند و با این 
هدف، برای اولین بار در سطح کشور، جشنواره ملی 
هنروروان راه اندازی شــد. ایده طرح را روان پزشکی 
خالق و هنردوست که ریاست جشنواره را نیز عهده دار 
است، مطرح کرد و این جشنواره به یاد زنده یاد دکتر 
سیدموسی حجازی، بنیانگذار نخستین بیمارستان 
روان پزشکی خراسان، »جشنواره هنروروان مرحوم 
 دکتر حجــازی« نام گذاری شــد. این بیمارســتان 
درحال حاضــر محل زندگــی بیــش از 300بیمار 
مزمن اســت و بیشــتر آنان به علت کمبود امکانات 

بازتوانی و کم لطفی خانواده هایشان، بستری  هستند. 
می خواستیم به این وسیله، یاد او و این بیماران مزمن 
و همه بیماران روان پزشــکی فراموش شــده کشور 

عزیزمان را زنده کنیم.
هدف از برگزاری این جشنواره، انگ زدایی از بیماران 
روانی و آشنایی هرچه بیشــتر مردم با بیماری های 
گروه روان پزشــکی و تغییر نگاه جامعه به آن ها بود. 
به باور ما هنر، نمایانگر واقعی ظریف ترین احساسات 
بشری اســت و بیان هنر این قدرت را دارد که سطح 
آگاهی عمومی از بیماری ها و ســالمت روان را ارتقا 
بخشد و به همگان کمک کند تا با آسایش خیال در 
جست وجوی ارتقای سالمت روان خود باشند. به این 
دلیل بر آن شدیم تا با پیوندزنی بین علم  و هنر، پلی 
بین مردم و جامعه هنری و روان پزشکی ایجاد کنیم 
تا بتوانیم احساســات منفی درباره بیماران روانی و 

بیمارستان های روان پزشکی را ازمیان برداریم. 
موضوعاتی که برای ارسال آثار هنری تعیین شده بود، 
همه حوزه  های مرتبط با سالمت روان و بیماری های 
روان پزشــکی بود. از داستان نویســان، عکاســان و 
فیلم سازان کشــورمان دعوت کردیم تا آثارشان در 
حوزه های مختلف ســالمت روان ازجمله ســالمت 
کودکان و زنان، اقلیت ها، سالمندان، حاشیه نشینی و 

آثار روان شناختی و... را برایمان ارسال کنند.
داوطلبان  می توانستند آثار هنری خود را در سه حوزه 
عکس، فیلم و داستان کوتاه بفرســتند. ارسال آثار 

هم به صورت مجازی به سایت و صفحات مخصوص 
جشنواره و هم به صورت فیزیکی به آدرس دبیرخانه 
جشنواره در بیمارستان ابن سینای مشهد امکان پذیر 
بود. به علت اســتقبال گســترده ای که از شهرهای 
مختلف ایران وجود داشت، تاریخ مهلت ارسال آثار، 

دو نوبت تمدید شد. 
در این جشــنواره، جوایز نقدی نیز بــرای برندگان 

تعیین شد.
در پایان مهلت تعیین شده، در حوزه عکس 8۴7اثر، 
از 126شــرکت کننده، در حوزه داســتان 3۴2اثر 
از 167شــرکت کننده و در حوزه فیلــم 120اثر از 
61شرکت کننده دریافت شد. با تالش و پشتکار تیم، 
جلسات آنالین با داوران هماهنگ شد و آثار با ترکیبی 
از جلسات حضوری و مجازی، در چند مرحله با دقت 
تمام داوری شد. فیلم های دریافتی برای داوران ارسال 
شد تا پس از بازبینی، در جلسه ای جمع بندی شوند. 
ازجمله دستاوردهای جشــنواره، ایجاد ارتباط قوی 
و حس همدلی فراوان بین اســتادان و دستیاران و 
شرکت کنندگان و همچنین ایجاد مهارت مدیریت، 
مهارت برقراری ارتباط با تمام نهادها و ســازمان ها و 
اصناف و مهارت انجام کار تیمــی درنهایت تالش و 
همدلی بود. از سایر دستاوردهای جشنواره،  می توان به 
چاپ کتابچه هنروروان که شامل داستان های برگزیده 
است و برپایی نمایشگاه فیلم و عکس در آینده و بعد از 

رفع بحران کرونا اشاره کرد. 

   تصاویر مربوط به برگزیدگان بخش عکس جشنواره است
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روی خــط

انفورماتیک پزشکی
و تله مدیسین

به قلم دکتر علی اکبر بهرامی فر ، متخصص رادیولوژی، رئیس انجمن رادیولوژی خراسان
رئیس هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی

 از میان عوامــل متعددی که بر ســطح 
مراقبت هــای بهداشــتی و درمانی بیمار 
تأثیر می گذارد، هیچ یک مهم تر از ارتباط 
بین بیمار و پزشــک نیســت. انفورماتیک پزشکی 
زیرشاخه ای از انفورماتیک سالمت است 
که مستقیم بر رابطه بیمار و پزشک 
تأثیر می گذارد. این برنامه بر 
فناوری اطالعات متمرکز 
است که جمع آوری مؤثر 
داده ها را با اســتفاده از 
ابزارهــای فنــاوری 
بــرای توســعه دانش 
پزشکی و آسان کردن 
مراقبت های پزشکی از 
بیمار امکان پذیر می کند. 
هدف انفورماتیک پزشکی، 
اطمینان یافتن از دسترســی به 
اطالعات مهم پزشــکی بیمار در زمان 
و مکان دقیق موردنیاز برای تصمیم گیری پزشــکی 

است.
انفورماتیک پزشکی و به دنبال آن تله مدیسین، طیفی 
از رشته های مختلف پزشــکی و مهندسی است که 
شامل مطالعه طراحی، توسعه و کاربرد نوآوری های 

محاسباتی برای بهبود مراقبت های بهداشتی است.
این علم رشته های پزشکی را با رشته های محاسبات 
به ویــژه مهندســی کامپیوتر، مهندســی نرم افزار، 
مهندســی اطالعات، نورواینفورماتیک، محاسبات 
مبتنی بر زیســت، علوم رایانه نظری، سیستم های 
اطالعاتی، علوم داده فناوری اطالعات، محاســبات 
خــودکار و انفورماتیک رفتار ترکیــب می کند. در 
دانشگاه های مختلف، تحقیقات انفورماتیک پزشکی 
بر کاربردهای هوش مصنوعی در تشخیص بیماری 
و مراقبت های بهداشــتی و طراحی دســتگاه های 
پزشــکی تمرکز دارد. انفورماتیک پزشــکی شامل 
کاربردهــای مدرن نوروانفورماتیــک و انفورماتیک  
شناختی در زمینه نقشه برداری مغز و سیستم های 
اطالعاتــی ازجملــه سیســتم های ثبــت ملی یا 
بین المللی، سیســتم های اطالعات بیمارســتان، 

سیستم های مطب یا پزشک، سیستم های رسیدگی 
به اسناد، سیســتم های الکترونیکی ثبت پزشکی، 
استانداردسازی، یکپارچه سازی سیستم ها و کتاب ها 
و اطالع رســانی پردازش تصاویر تشخیص و توسعه 
الگوریتم جدید برای تشخیص ضایعات یا بیماری ها، 
اجرا یا اصــالح روش ها یا الگوریتم های پشــتیبانی 
تشخیص پزشــکی با کمک رایانه و با اســتفاده از 
روش های ابداعی، الگوریتمی یا آماری اســت که در 
تئوری تصمیم گیری، توســعه پروتکل و... بی بدیل 
است. همچنین در مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 
اطالعات بهداشــتی، برنامه های آموزشی مبتنی بر 
رایانه و ارزیابی فناوری سالمت به کار می رود. این ها 

گوشه ای از دنیای این علم است. 
در کشــور ما نیز به دنبال فراگیــری کووید1۹ لزوم 
تشــخیص و درمان و پیگیری بیماری هــا از راه دور 
سریع تر از آنچه می پنداشتیم، حس شد. اما در دیگر 
کشور ها از ســال ها قبل، پیش بینی نرخ رشد ساالنه 
تله مدیســین بین13 تا 27درصد بوده است که طی 
چند ســال آینده به بیش از 35درصد خواهد رسید. 
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به عنوان یکی از دانشــگاه های پیشگام مایوکلینیک 
آمریکا تمام هدف پزشــکی خود را به شــیوه ای با 
عملیات متمرکز، یــک پلت فرم فنــاوری مجازی، 
آموزش اســتاندارد و اتصال فراگیر انجام داده است. 
مجمع ملی کیفیت آمریکا در سال های2016 و 2017 
توصیه هایی در 70 صفحه برای اقدامات گســترده 
به منظور ارزیابی تله مدیسین تدوین کرده است. نتیجه 
مطالعات و بازخوردهای مربوط به این روش، رضایت 
زیاد بیماران از تله مدیسین را نشان داد، به طوری که 
متخصصان صنعت پزشکی آن را به عنوان یک واقعیت 
انکارناپذیرتایید کرده اند. تله مدیسین رویکرد تازه ای 
به یک داستان قدیمی)ارتباط پزشکی( خواهد بود. 
اینکه چرا فرد باید تله مدیسین را بیاموزد و چگونه باید 
به مرحله اجرا برسد و حداقل آن، برای شروع چیست.
قبل از هر اقدام باید دانست که این علم باید در راستای 
اخالق پزشکی و رعایت شئون بیمار و پزشک باشد. 
از این نظر می بینیم که کشورهای جلودار حتی قبل 
از فراگیری آن در دانشــگاه ها، این مهــم را در رأس 
اقداماتشان قرار داده اند. در اینجا گوشه ای از خالصه 

نحوه عملکرد این علم را به عنــوان یکی از الگوهای 
جهانی بیان می کنیم.

 در ایاالت متحده، شــورای اخالقی و قضایی انجمن 
پزشــکی آمریکا)AMA( درباره اقدامات اخالقی در 
تله مدیسین بنا نهاده شد. CEJA با گزارش ها و الزامات 
خود، وظیفه حفظ و به روزرسانی کد اخالقی پزشکی 
را برعهده دارد. بازخوردها از طریق یک فرایند مکرر 
و فراگیر مشــورت باپزشــکان و بیماران تهیه شده، 
راهکارها پس از تصویب مجلس نمایندگان AMA، به 
سیاست اخالقی AMA تبدیل و به عنوان قانون اعالم 
می شود. هدف CEJA عملی کردن انتظارات رفتاری 
تاحدامکان، مستقل از فناوری های خاص یا شیوه  های 
عملی است. بازخوردهای اولیه آن در گزارش جلسات 
مجلــسAMA در ژوئن و نوامبر2015 بحث و بررسی 
شــد. توصیه ها در ژوئن2016 به تصویب رســید و 
به عنوان کد E-1.2.12، عمل اخالقی در تله مدیسین، 

در نوامبر2016 منتشر شد.
اما چگونــه می تــوان از این روش بهــره گرفت؟ در 
تمامی کشورهای جهان، بســیاری از پزشکان برای 

گسترش دانش خود یا انتقال آن به حوزه انفورماتیک 
پزشکی، نیازمند گواهی Post-Master در انفورماتیک 
سالمت هستند که شامل برنامه درسی فشرده دوره 
کارشناسی ارشــد علوم انفورماتیک و کامال مناسب 
برای تکمیل آموزش پزشکان بالینی و غیربالینی است.

در کشور ما باید نوع عمومی فناوری را توصیف کرد؛ 
یعنی چگونگی توسعه آن و موانع یا چالش های فنی 
که برای توســعه آن باید برطرف شود. کاربرد بخش 
فناوری باید زمینه ای را که در آن از برنامه آزمایشی یا 
سایر فناوری ها می توان استفاده کرد، توصیف کند و 
هرگونه بازخورد اولیه درباره استفاده از آن ارائه شود. 
حتی داده های محدود دنیای واقعی نیز در این بخش 
مفید است. مطالعه نحوه عملکرد کشورهای پیشرو 
سرعت ما را در فراگیری این علم و صرفه جویی هرچه 
بیشتر در نیروهای انسانی و منابع مالی بیشتر می کند. 
امیدواریم استعدادهای پرتوان کشورمان بتوانند این 
روش ها را تکمیل کنند و مثل بسیاری از امور مشابه 
دیگر، دچار اختراع مجدد چرخ و دوباره  کاری نشویم.
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سـفـرنـامـه

از تهران تا کوآالالمپور و از بالی
به مقصدقبیله آدم خوارها
سفرنامه ی دکتربی بی مریم نوایی

 گوشه ای از فرودگاه امام نشسته ام. استرسی شیرین توام با هیجان تمام 
وجودم را فرا گرفته .این بار مقصد یک کشور یا شهر نیست. مقصد  یک 
جزیره است. جزیره ای به اسم »پاپوا«.جزیره  پاپوا دومین جزیره پهناور 
جهان است که قسمت شرق این جزیره در روزگاری  مستعمره استرالیا بوده ولی  
اکنون کشوری مستقل است به نام» گینه نو« و قسمت غربی این جزیره متعلق به 
اندونزی است. سفر ما به قسمت غرب این جزیره،یعنی» پاپوای غربی«است که در 
شرق اندونزی قرار دارد .برای رفتن به جزیره » پاپوا «مسیر تهران،کواالمپور، بالی 
را انتخاب کردیم و پرنده ی آهنین شــد مرکب ما در این مسیر. خورشید در حال 
خداحافظی  بود که رسیدیم به جزیره بالی و مستقیم رفتیم هتل برای استراحت. 
دو روز اقامت در جزیره بالی فرصتی بود  برای تماشای طبیعت زیبای  این جزیره 
.از   »بالی«  در فرصت دیگر خواهم گفت. برویم بسوی جزیره »پاپوا« که هدف و 

مقصد اصلی سفرمان است .

یک پرواز سه و نیم  ساعته از بالی بسوی »ماساکار« و دوباره پروازی دیگر و باز هم 
پروازی دیگر؛  ساعت 8 صبح به وقت محلی هواپیمای کوچک ما در جزیره پاپوا و 
در شهر» جایاپورا « به زمین می نشیند. از فرودگاه باید مستقیم برویم اداره پلیس و 
امنیت برای ثبت مشخصات و انگشت نگاری و انجام یک سری امور اداری که خاص 

گردشگرانی است که قدم به این جزیره می گذارند.
وارد اداره پلیس امنیت جزیره  پاپوا می شویم. پاسپورت ها را تحویل می دهیم  و در 

اتاقکی کوچک به انتظار می نشــینیم. 2 نفر پلیس خانم در اتاق در حال قدم زدن 
هستند یکی از جلو  و دیگری از عقب اتاق. سکوت سرد و سنگینی حاکم است؛ بعد 

از نیم ساعت انتظار؛ یک پلیس قوی هیکل وارد شد. با یک برگه بلند باال.
 یکی یکی اسامی  را می خواند  و ما به نوبت وارد اتاقی دیگر  می شدیم. آنجا  پلیسی 
دیگر  پشت میزش نشسته بود اول یک نگاهی به ســرتا پایم  انداخت و بعد اشاره 
کرد که جلوی دوربین بنشینم. عکسم  را گرفت و اســمم  را در دفتر مخصوصی 
یادداشت کرد و بعد امضا و اثر انگشتم ثبت شد در دفتر بزرگ پلیس امنیت جزیره 
پاپوا. برگه اجازه ورود را گرفتیم و رفتیم فرودگاه و دوباره پروازی دیگر؛ این بار پرواز 

با هواپیمای کوچک ملخی  به شهری کوچک  به نام »وامنار«
یک پرواز خاص با مســافرانی خاص. آنقدر محو تماشای مسافران داخل کابین و 
حرکات آنها شده بودم که  گذر زمان را فراموش کردم. هوا روشن بود و خورشید در 
میان آسمان که هواپیما در شهر کوچک »wamenar « به زمین  نشست. فضای 
داخل فرودگاه و آدم های آنجا شور و اشتیاقم را دوچندان کرده بود. دیگر به هیچ 

چیز فکر نمی کردم جز به سفر پیش رو؛  و خود را رها کردم  در سفر.
به گمانم یک ساعتی گذشت تا از فرودگاه رســیدیم به محل اقامت. محل اقامت 
ما یک هاستل کوچک در روســتایی کوچک  در نزدیکی محل زندگی قبایل بود. 
بالفاصله اتاق  را تحویل گرفتم  و  از هاستل خارج شدم. بیائید برویم تا ببینیم در 

بیرون چه خبر است؟



57

 شهر شلوغ و مردم در گشــت و گذار... یکی با 
پاپوش و دیگری پای برهنه

 و بساط کسب و کار پهن بود...

 تالش من برای نشــاندن لبخنــد در صورت 
هایشان  بی فایده بود.

 و این هم نگهبان قلعه باالی برج

 باید منتظر بمانیم تا اجازه ورود از  طرف رئیس 
قبیله صادر شود. انتظاری که برایم بیشتر  از یک 
ساعت گذشت. آهسته آهســته راه افتادم هیچ 

صدائی شنیده نمی شد بجز صدای نفس هایم.

 قدم زدن  در خیابان ها و بازارهای محلی همیشه  برام جذاب ترین قسمت سفر هست. حال می کنم با قدم زدن در این خیابان ها مخصوصا خیابان ها و بازارهای درهم و برهم 
و شلوغ و پر سر و صدا... و چقدر خوب می شود که  جایی هم برای نشستن پیدا کنم و بشینم و فقط ُزل بزنم به مردم و کارهایشان... آن موقع دیگر برایم اوج خوش شانسی 

و لذت هست...
آن شب با وجود خستگی تن نتوانستم خواب راحتی داشته باشم. ذهن آشفته و درگیر، خواب راحت را از چشم های من دور کرده بود. می خواستم هر چه زودتر بروم و ببینم 

آنچه را که برای دیدنش کیلومترها راه آمده بودم. باالخره انتظار به پایان رسید  و صبح آمد و ما  راهی شدیم برای دیدار قبیله ای به نام»دانی«.
قبیله ای که در نیم قرن قبل آدم خوار بوده اند... مردم این قبیله هنوز نمی دانند در چه قرنی زندگی می کنند. پرسیدن از سن و سال آنها بیهوده است. چون چیزی به نام گذر 
عمر نمی شناسند. سال و ماه برای آن ها مفهومی ندارد. انسانهایی که جنگل خانه آنهاست و درخت و کوه پرودگار آنهاست و غذای خود را از طریق شکار حیوانات به دست 

می آورند... قبیله ای که هنوز هیچ وسیله ای برای روشن کردن آتش ندارند و همچنان آتش را به روش سالیان دور از طریق  ایجاد اصطکاک روشن می کنند.

مسیر حرکت مان زیبا بود...کوه و ابر و دشتی سرسبز و گاه آواز دلنشین پرنده ای... آهسته آهسته می رفتیم که صدایی ما را وادار به توقف کرد. گوئی شیئی محکم به زمین 
برخورد کرده باشد. راهنمای محلی گفت آرام باشید. این صدای پرتاپ نیزه و برخورد آن  با زمین است. برج مراقبت  با این کار اعالم می کند که  تمام قلعه را زیر نظر دارد.



  نامــش »َگلی« بــود و اولین کســی بود که 
مالقاتش کردیــم  و در مدت کوتاهی شــد یک 
دوست خیلی خوب  برای همه... یک دوست باوفا 
و دوست داشتنی که حتی روز آخر در فرودگاه هم 

به دیدارمان آمد.

  شور و هیجان تمام وجودم را فرا گرفته بود. آدم هایی با این شکل و شمایل را زیاد در فیلم و عکس دیده بودم. ولی تصور اینکه یک 
روزی بتوانم خودم با چشم های خودم ببینم برام غیرممکن بود. نزدیک تر که شدم. سالمش کردم با زبان لبخند. اما پاسخی نداد. 
به گمانم اندوهش بیش از این بود که با لبخند من خنده را بر روی لبانش بنشاند. چشمم به انگشتان  دستش افتاد و سیگاری که 

در دستش بود. چرا انگشتانش به این شکل است؟ 

  دستانش را در دستم گرفتم. گفتم بگو... بگو برایم چه شده؟ چرا انگشت نداری؟ چرا 
انگشتان دستت قطع شده؟ و او فقط نگاهم می کرد. در نگاهش اندوه بود و من خسته 

از این سوال های بدون جواب... 
این یکی... قسمتی از الله گوشش بریده شده بود.

  راهنما برایم توضیح داد. اینجا هر کس عزیزی از بستگانش 
را از دست دهد تکه ای از الله گوش و یا قسمتی از انگشت خود 
را قطع می کند. مثال اگر اینجا فردی را می بینی که ۴ انگشتش 
را قطع کرده او چهار عزیز از دست داده است و اگر دو انگشت 
ندارد دو عزیز از دست داده و... عجب رسمی... پرسیدم خوب 
آخرش چه می شود؟ هیچ. انگشــت دست  دیگر،  الله گوش 
و الی آخر. باالخره او باید تکه کوچکــی از بدنش را به خاطر 

عزیزش از خود جدا کند. 

  در حال قدم زدن و َسرک کشیدن بودم که گلی پیداش شد. َوی َوی گفت و منم 
جوابش را مثل خودش دادم. اشاره به دوربینم کرد و کنارم ایستاد و  شد یک عکس 

یادگاری با رئیس قبیله.
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  و اما جذاب ترین و هیجان انگیزترین قسمت سفرم... دریاچه ای کوچک بود در آن باالها... جایی که 
بعد از دو ساعت راهپیمایی به آنجا رسیدیم... و تهیه نمک از دریاچه به وسیله مردم قبیله... برگ های 
پهن درخت را تکه تکه می کردند و یا ساقه های سبز درخت را به صورت ورقه ورقه برش می داد و آن ها در 
داخل دریاچه می انداخت و اندکی صبر تا آب شور جذب برگ ها شود و سپس برگ ها جمع آوری می شد 
و بعد مرحله خشک کردن آنها... و بعد برگ های شور خورده می شد... او به تجربه دریافته که نمک برایش 
الزم است و بازآموخته که چطور آن را جمع آوری کند. عجب دنیایی دارند... با اینکه با چشم های خودم 

داشتم همه این ها را می دیدم ولی باز هم باورش برایم سخت بود...



  از راهنما پرسیدم راســتی اگر مردم قبیله  بیمار شوند چه می کنند؟ آیا برای درمان 
راهی شهر می شوند یا خود پزشک دارند؟ لبخندی زد و گفت بیا برویم تا نشانت دهم. 
چند قدمی دور نشده بودیم که به درختی اشاره کرد و گفت  این درخت برای درمان سرفه 
است و آن درختی که کنارش قرار دارد برای داروی سردرد است. چند متر آن طرف تر 
درختی بود با برگ های بســیار ریز و کوچک.گفت برگ های این درخت برای دل درد 
معجزه می کند. او می گفت و من هاج و واج نگاهش می کردم. او می گفت می گفت و من 

در تالش برای هضم کردن سخنان  او.

  بعد از ناهار راهنما گفت دوست داری  برویم به دیدن قبیله ای دیگر؟ قبیله 
ای در  همین نزدیکی؟می خواهم چیز جدیدی  نشانت دهم...گفتم بله بله حتما 

برویم. اهالی این قبیله اکثرا لباس به تن داشتند.

  و اما رسمی  عجیب در میان مردمان این قبیله که 
از زمان های دور باقی مانده. مردم این قبیله مردگان 
خود را خاک نمی کنند آنها را مومیایی می کنند و در 

کنار خود نگه می دارند.

  وقت رفتن اســت و باید رفت... با قبیله »دانی« 
خداحافظی می کنم. »یَلی« همان پیر و رییس قبیله 

تا چند متری همراهی مان می کند.
بعد از خداحافظی با قبیله» دانی« حرکت می کنیم 
بسوی شهر» وامنار« و از آنجا با هواپیمایی کوچک 
و  ملخی خودمان را می رسانیم به  »جایاپورا«. محل 
اقامت ما در مرکز شــهر  و نزدیک بازار روز اســت.  
فرصت را نباید از دست داد. اتاق را تحویل می گیرم 

،کوله را برمی دارم و راهی بازار می شوم.

  خرید چند میوه بهانــه ای بود برای 
یک گفتگوی کوتاه و پایانی بر این گشت 

شبانه.

  ساعت 11 شب به وقت محلی است و آخرین شب سفر. کوله ام را جمع و جور می کنم. 
صبح روز بعد ساعت 5 صبح به وقت محلی است و من میهمان بال های  پرنده ای آهنین 
هستم در مسیر بازگشت به ایران... و خاطرات سفر جلوی چشمانم رژه می رود. سفری 

خاص. سفری پر از هیجان و چالش.   

   کوله پشتی های زنان بومی منطقه 
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معرفی کتاب

البالی این همه
کار و تالش 

کتاب »هوش جنسی« را دکتر مارتی کلین نوشته است 
و »محبوبه میرزاده« و »دکتر محمدرضا فیاضی بردبار« 
آن را به فارســی ترجمه کرده اند و نشر قطره انتشارش 

داده است.

 کتــاب »آنتونیونی شوالیه هنر« را سیمور چاتمن 
و پاول دانکان نوشته اند و »دکتر سیدرضا اسماعیلی« 
آن را به فارسی برگردانده و نشر متخصصان، منتشرش 

کرده است.

کتاب »مبانی مدیریت و سردبیری ژورنال های 
علمی« را »دکتر مسعود شــهابیان« نگاشته است و 

انتشارات آبان برتر، آن را به چاپ رسانده است.

البالی این همه کارو تالش برای درمان بیماران، نشستن 
کنار پنجره و ساعتی را سپری کردن همراه با کتاب و فنجانی 
چای داغ عجیب می چسبد به خصوص اگر کتاب هم اثری 
ماندگار از همکاران و دوستان باشــد. آنچه در پی می آید بخشی از 
کتاب های فراوانی اســت که در پی فراخوان به دفتر مجله »سیمرغ 
سپید« رسیده اســت؛  افتخار ما اســت که بتوانیم در این شماره و 

شماره های بعد به معرفی این کتاب های ارزشمند بپردازیم...
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کتاب شــعر »این همه دلتنگی« از »دکتر حســین 
نوروزی« با تخلص »ح. طبیب« است که چاپ دوم آن را 

انتشارات »پیک سه مینا« منتشر کرده است.

کتاب »چگونه بر مشــکالت روحی فرزندمان 
غلبه کنیم؟« نوشته »زهره والیان پور« و »دکتر جواد 

امجدی« را انتشارات مجد دانش به چاپ رسانده است.

کتاب »پایش همودینامیک در ICU« ترجمه »دکتر 
احمد باقری مقدم« و »دکتر علی رضا صداقت« است که 

توسط انتشارات رومی منتشر شده است.

 Pediatric Continuous Renal« کتــاب
Replacement Therapy« نوشــته »پروفسور 
فرحناک اســدی« و »دکتر فاطمه قانع شــعرباف« را 

انتشارات اسپرینگر آمریکا منتشر کرده است.
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فناورانه

گجت های جدید
در عرصه سالمت

به قلم دکتر سعید قاضی جوالیی

DoDow دستگاه کمک خواب
DoDow :برند

Sleep Aid Device :نام دستگاه
49/99پوند )تقریبا 64دالر آمریکا(

 DoDow باتوجه به شرایط فعلی دنیا، به  خواب رفتن می تواند در بعضی مواقع سخت باشد. دستگاه
Sleep Aid به کاربران اجازه می دهد که از روش های آرام سازی، مراقبه و یوگا برای غلبه بر بی خوابی 
یا مشکالت خواب مرتبط با استرس استفاده کنند. از روش کارکرد دستگاه تعجب می کنید؟ تنها 
کاری که باید انجام دهید، این است که گجت را روشن و زمان را تنظیم کنید. سپس تنفستان را با نوری که 
به سقف تابیده است، هماهنگ کنید. برنامه با کاهش سرعت تنفس، شما را به راحتی به حالت خواب می برد. 

Foreo IRIS ماساژور روشن کننده چشم
Foreo :برند

IRIS™ Illuminating Eye Massager :نام دستگاه
139دالر آمریکا

Foreo معموال به خاطر ماســاژورهای صورتش معروف اســت، ولی این برند به تازگی محصولی را 
ارائه کرده است که اختصاصی ناحیه چشــم را هدف قرار می دهد. پس از استفاده از روغن، سرم یا 
مرطوب کننده، از دستگاه برای ماساژ دور چشــم به منظور از بین بردن پف یا سیاهی چشم و رفع 

خستگی استفاده کنید.
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Hyperice Hypersphere
Hyperice :برند

HyperSphere Black :نام دستگاه
149دالر آمریکا

با بسته شدن بسیاری از سالن های ورزشی به دلیل نگرانی های مربوط به بهداشت عمومی، تمرینات 
 Hyperice’s Hypersphere در خانه به بخشی از سبک »جدید عادی« زندگی تبدیل شده است. با
به لطف لرزش شدید دستگاه می توانید عضالت دردناک را هدف قرار دهید. این دستگاه همچنین به 

بهبود انعطاف پذیری، قدرت گرفتن و تنظیم گردش خون کمک می کند.

HairMax LaserBand82
HairMax :برند

LaserBand82 :نام دستگاه
799دالر آمریکا

از LaserBand می توان برای تغذیه فولیکول های موی پوست سر به منظور تحریک رشد استفاده کرد. 
به دلیل طراحی با وزن کم، دستگاه را می توان به راحتی روی سر قرار داد و انرژی نور لیزر آن یک اثر 

درمانی و جوان سازی برای ضخیم شدن و تقویت طبیعی مو ایجاد می کند.

میراث اورا
Oura :برند

Heritage :نام دستگاه
299دالر آمریکا

احتماال یکی از پوشیدنی ترین دســتگاه های ســالمتی موجود، Oura Heritage است؛ یک حلقه 
تیتانیومی که به تازگی شناخته شده اســت و بازیکنان NBA آن را برای تشخیص عالئم احتمالی 
کووید1۹ استفاده می  کنند. این ابزار به ردیابی عالئم حیاتی مانند ضربان قلب، میزان تنفس و دما و 

همچنین الگوی خواب کمک می کند.

GLO Science کیت فنی آموزشی سفیدکننده دندان
GLO Science :برند

GLO Lit™ Teeth Whitening Tech Kit :نام دستگاه
149دالر آمریکا

 اگر نخ های سفیدکننده دندان کاری از پیش نبردند،کیت فناوری GLO SCIENCE گزینه ای است 
که باید درنظر بگیرید. این کیت که با قطعه دهانی مجهز به بلوتوث و ژل پراکسید هیدروژن گیاهی 
وارد بازار می شود، از نور ال ای دی آبی و گرمای مناسب برای از بین بردن هرگونه لکه استفاده می کند. 
هر برنامه حدود هشت دقیقـــه طول می کشد. کاربران می توانند با استفاده از برنامه تلفن همراه محصول، یک 

برنامه منظم را دنبال کنند.
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به حکم قانون

بازخوانی یک پرونده و نکاتی 
که باید به آن توجه کرد
به قلم دکتر سید هادی موسوی
 دادیار مقیم معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد
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 نیروهای داروخانه در 
تمام مراحل گردش 
دارو از تحویل گرفتن 

نسخه تا نسخه خوانی، 
پیچیدن دارو، تطابق 
نهایی دارو با نسخه و 

دادن توضیحات شفاهی 
یا نوشتن دستور روی 

دارو، به هیچ وجه نباید 
از تلفن همراه استفاده 

کنند

دستورات پزشکی در 
نسخه بیمار به ویژه دربار 
دوز دارو حائز اهمیت 
است، لذا عالوه بر دقت 
در تطابق نوع دارو با 

نسخه، دقت در تطابق 
دوز تجویزی پزشک در 
نسخه و دوز ثبت شده 

توسط کارشناس دارویی 
روی جعبه داروها شرط 

اصلی است

ماجرا مربوط به تحویل داروی بیمار است. یک کار 
روزانه و ساده که درعین ســادگی، نیازمند دقت و 
البته سرعت برای کاهش معطلی بیماران به ویژه در 

شرایط همه گیری کروناست.
بیمار، خانمی هفتادوهشت ســاله است که تحت 
عمل جراحی زانو قرار گرفته است. برای بیمار نسخه 
تجویز می شود. یکی از داروهای نسخه بیمار، قرص 
سفیکسیم۴00میلی گرمی بوده است. پزشک معالج 
در نسخه بیمار کنار تمام اقالم دارویی به فارسی، نام 

داروها را نیز نوشته است.
فرزند بیمار بــا مراجعه به داروخانه پــس از دادن 
دفترچه، به قسمت دریافت داروها می رود و داروهای 
آماده شــده به وی تحویل داده می شود. یک قلم از 
داروهای تحویلی، آمپول انوکساپارین بوده است که 
کارشناس دارویی در داروخانه روی جعبه آن قید 

کرده است: »هر 12ساعت یک عدد تزریق شود.«
 پرســتاری در منزل به مدت چهار روز آمپول را هر 
12ساعت تزریق می کند که سبب تورم ادم و کبودی 
اندام تحتانی می شــود، با این حال تورم و کبودی 
خیلی مــورد توجه قرار نمی گیرد. پزشــک معالج 
درکنار اقدامات دارویی، فیزیوتراپی نیز تجویز کرده 
است. فیزیوتراپیســت با مراجعه به منزل بیمار در 
نوبت سوم وقتی عالئم ذکرشده را مشاهده می کند، 
از اطرافیان بیمار تقاضا می کند که داروها و نسخه 

بیمار را به او نشان دهند.
 وقتی داروها را با نســخه مطابقت می دهد، متوجه 
می شود که در نسخه هیچ آمپولی تجویز نشده است.

در ادامه، با مشورت پزشک معالج و ذکر عالئم، برای 

جلوگیری از بروز عارضه های بیشتر، 
بیمار به بیمارستان منتقل می شود و 
تحت درمان قرار می گیرد و درنهایت 
از آســیب جبران ناپذیر پیشگیری 

می شود و بهبود می یابد.
 نکاتی که در این پرونده شایان توجه 

است:
 کارشــناس دارویی یــا به اصطالح 
عامیانه نسخه پیچ به هرعلتی، توجه 
الزم و کافی به نســخه بیمار نکرده 
اســت. )در این مورد سرگرم  بودن با 

تلفن همراه مطرح شده است(
 بی تردید به لحاظ حقوقی و قانونی، 
مســئول فنی کوتاهی کرده است؛ 
چراکــه در هنگام بازدیــد داروها و 
تطابق دادن با نســخه، دقت کافی و 

الزم نشده است.
 برای پیشگیری از وقوع این حوادث 
در تمام ســطوح خدمــات درمانی، 
حتی در مواقعی که خط پزشک خوانا 
نباشد، به طوری که در تحویل اقالم 
دارویی بیمار طبق نسخه شکی وجود 
داشته باشد، وظیفه برقراری تماس 
با پزشک معالج و کنترل کردن دارو 

طبق نسخه، برعهده داروخانه است.
 تعامــل و برقراری ارتبــاط خوب و 
سازنده بین پزشک معالج و پزشک 
داروساز برای خدمت دهی مناسب به 

بیمار، ضروری است.
 نیروهای داروخانه در تمام مراحل 
گــردش دارو از تحویل گرفتــن 
نسخه تا نســخه خوانی، پیچیدن 
دارو، تطابق نهایی دارو با نســخه و 
دادن توضیحات شفاهی یا نوشتن 
دســتور روی دارو، به هیچ وجــه 
نباید از تلفن همراه استفاده کنند. 
به عبارتی، اســتفاده از تلفن همراه 
هنگام انجام مراحــل گردش دارو، 
خطایی است که اگر منجر به بروز 
ایراد و اشکال در روند درمان بیمار 
شــود، پیگیری قانونی را به دنبال 

خواهد داشت.
 مســئوالن فنــی داروخانه هــا 
باید اســتفاده از تلفن همراه را در 

داروخانه، ممنوع اعالم کنند.
 گذاشتن وقت بیشتر برای داروهایی 
که شباهت نوشتاری دارند، ضروری 

است.
دستورات پزشکی در نسخه بیمار 
به ویژه دربار دوز دارو حائز اهمیت 
اســت، لذا عالوه بر دقت در تطابق 
نوع دارو با نســخه، دقت در تطابق 
دوز تجویزی پزشک در نسخه و دوز 
ثبت شده توسط کارشناس دارویی 
روی جعبه داروها شرط اصلی است.
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