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ماهنامه ی جامعه ی پزشکی استان گیالن
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یک سال اول از سوی دولت تقبل شد اما برای ادامه یافتن 
آن، کارهای کار شناسی در حال انجام بود تا به فرمولی 
برای دریافت حق بیمه از دارندگان این دفترچه ها برسیم 
که این امر محقق شده است و نتایج در کمتر از یک ماه 
آینده اعالم و به این ترتیب نحوه ی دریافت حق بیمه 

مشخص خواهد شد.« 
وی با تاکید بر این که خدمات بیمه ی سالمت همگانی 
ارایه  رایگان  صورت  به  کماکان  نیازمند  اقشار  برای 
خواهد شد، گفت: »یکی دیگر از برنامه های در دست 
اقدام بیمه سالمت، حذف همپوشانی های بیمه ای است. 
افرادی داریم که همزمان صاحب دو یا چند دفترچه از 
بیمه گرهای مختلف هستند که در صدد هستیم حذف 

دفترچه ها را در سال پیش رو انجام دهیم.«
معاون توسعه ی مدیریت و منابع بیمه سالمت همچنین 
به کنترل هزینه ها به عنوان اولویت این سازمان اشاره کرد و 
گفت: »نظام ارجاع و سطح بندی خدمات پزشکی، استقرار 
طریق  از  را  گایدالین ها  ابالغ  و  الکترونیک  پرونده ی 
وزارت بهداشت، بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات 
را از طریق شورای عالی بیمه و سیاست های بالینی را از 
سوی همکاران خود در سازمان بیمه ی سالمت به منظور 

کنترل هزینه ها پیگیری می کنیم.«

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
بیمار باید اول به پزشک عمومی مراجعه کند

بهداشت  کمیسیون  رییس  گیل:  پزشکان   ،95/4/5
مجلس گفت: »در تمامی کشورهای پیشرفته ی دنیا یک 
بیمار برای درمان در گام اول به پزشک خانواده مراجعه 

می کند.«
دکتر علی نوبخت حقیقی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، با اعالم این که طرح تحول سالمت به مثابه 
به  است،  داده  کاهش  را  مردم  هزینه های  چتر حمایتی 
اشکاالت این طرح اشاره کرد وگفت: »برای جلوگیری 
از افزایش بدهی بیمه ها به بیمارستان ها باید صرفه جویی 
صورت گیرد و برای کاهش هزینه ها از مراجعات مکرر 

مردم به واحدهای درمانی جلوگیری شود.«
وی با اشاره به این که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا 
یک بیمار برای درمان در گام اول به پزشک خانواده یا 
پزشک عمومی مراجعه می کند، گفت: »به طور قطع پس از 
طی بخشی از روند درمان در صورت نیاز بیمار به سطح 
بعدی یا پزشک متخصص ارجاع می شود، البته پزشک 

دکتر نوبخت رییس کمیسیون بهداشت شد
95/3/30، پزشکان گیل: دکتر علی نوبخت، پزشک 
کمیسیون  رییس  نفرولوژی،  فوق تخصص  و  رشتی 

بهداشت و درمان دور دهم مجلس شد. 
در انتخابات هیات رییسه ی کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی که 30 خرداد 95 برگزار شد، دکتر نوبخت 
که از فهرست ائتالفی اصالح طلبان و اعتدال گرایان )امید( 
نماینده ی مردم تهران شده است، توانست با 13 رای از 
22 رای، به ریاست رقیب اصولگرای خود دکتر حسینعلی 

شهریاری بر این کمیسیون خاتمه دهد.
دکتر  و  خاتمی  سیدمرتضی  دکتر  انتخابات  این  در 
آستانه ی  نماینده ی  )دندانپزشک  قربانی  محمدحسین 
اشرفیه( به ترتیب با 1۸ و 1۶ رای به عنوان نایب رییس 
اول و دوم انتخاب شدند. همچنین دکتر یعقوب شیویاری 
و دکتر بشیر خالقی با 22 و 11 رای به عنوان منشی اول 
و دوم و دکتر محمدنعیم امینی فرد نیز با 1۶ رای به عنوان 

سخنگوی این کمیسیون برگزیده شدند. 
مسعود  بنیادی،  بهروز  کمیسیون  این  اعضای  سایر 
منوچهر  ترکی،  اکبر  پوربافرانی،  عباسعلی  پزشکیان، 
رودبار(،  نماینده ی  عمومی  )پزشک  سوسفی  جمالی 
سروش،  ابوالفضل  رنجبرزاده،  اکبر  حمزه ای،  احمد 
اصغر سلیمی، حیدرعلی عابدی، محسن علیجانی زمانی، 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، سیامک مره صدق، احمد 

همتی و همایون یوسفی هستند. 

دارندگان دفترچه ی سالمت باید حق بیمه بپردازند
95/4/5، پزشکان گیل: معاون توسعه ی مدیریت و 
منابع سازمان بیمه سالمت اعالم کرد دارندگان دفترچه ی 

سالمت باید حق بیمه بپردازند.
مهندس عباس پاشا در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفت: »طی دو سال اخیر موفق به پوشش بیش از 11 
میلیون نفری در قالب بیمه ی سالمت همگانی شدیم که 
بیش از ۸0 درصد آن ها حاشیه نشین کالن شهر ها بودند.« 
 وی افزود: »حق بیمه ی این گروه از بیمه شدگان برای 

از کجا چه خبر؟
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معرفی کننده نیز باید از یک پروتکل جهانی و علمی در 
این کار تبعیت کند؛ از این رو سطح بندی خدمات از طریق 

پزشکان عمومی باید به خوبی صورت گیرد.«
نماینده ی مردم تهران با بیان این که بسیاری از مراجعات 
به پزشکان متخصص و فوق تخصص را می توان در سطح 
از  »بسیاری  کرد:  تصریح  کرد،  درمان  عمومی  پزشکی 
بیماران دیابتی و فشارخونی که در حال حاضر میلیون ها 
نفر را درایران گرفتار کرده است، می توان با مراجعه به 

پزشک عمومی درمان کرد.«

بخش  یا  بسیج  اعتیاد:  درمان  مراکز  نظارت 
خصوصی؟

از  اخباری  که  حالی  در  گیل:  پزشکان   ،95/4/9
واگذاری نظارت مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه ی 
پزشکی به گوش می رسد و نامه ای منسوب به فرمانده 
بسیج نیز در این باره در فضای مجازی منتشر شده است، 
معاون درمان وزیر بهداشت از واگذاری این مسوولیت 

به بخش خصوصی خبر داد. 
اجالس  در  آقاجانی  محمد  دکتر  مهر،  گزارش  به   
پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  معاونان  سراسری 

سراسر کشور در یزد با بیان این که در مدل جدید نظارت 
بر اعتباربخشی بخش خصوصی وارد عمل خواهد شد، 
مراکز  و  مطب ها  بیمارستان ها،  از  زیادی  »تعداد  گفت: 
و  بازرسی  نیز  بار  یک  سالی  حتی  درمانی  و  بهداشتی 
نتوانسته ایم  که  است  این  بیانگر  که  نمی شوند  نظارت 
نظارت خوب و قوی روی مراکز داشته باشیم و امیدواریم 
ورود موسسه ی خصوصی در این زمینه و ایجاد 10 شعبه 
در سراسر کشور، بتواند تحوی جدی در بیمارستان های 

دولتی و غیردولتی ایجاد کند.« 
وی یکی از مسایل حوزه ی نظارت را کاهش آسیب 
اعتیاد دانست و افزود: »هم اکنون ۶ هزار موسسه ی ترک 
نیازمند  نظارت  نظر  از  که  است  فعال  کشور  در  اعتیاد 
تامین اعتبار هستند و نظارت آن ها به بخش خصوصی 

واگذار شد.«
بسیج،  خبرگزاری های  رسانه ای  شدید  واکنش های 
نظارت  واگذاری  خبر  به  خبرنگاران  باشگاه  و  فارس 
مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصی، بر ابهامات این 
خبر افزوده است و باید منتظر ماند تا در روزهای آینده 
بسیج  خصوصی،  بخش  از  منظور  آیا  شود  مشخص 

جامعه ی پزشکی است یا خیر.
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تعرفه  های پزشکی ۱۳۹5 ابالغ شد
پزشکان گیل: معاون اول رییس جمهوری، تعرفه های 
خدمات تشخیصی و درمانی را در بخش های خصوصی، 

دولتی و عمومی غیردولتی ابالغ کرد.
برخالف شایعات و خبر منتشر شده، عین مصوبه ی 
اسحاق  سوی  از  تغییری  هیچ  بدون  وزیران  هیات 

جهانگیری ابالغ شد:
باز هم ردیف  طبق معمول سنوات پیش،  یادآوری: 
2 در این ابالغیه وجود ندارد! یعنی شماره گذاری نامه 
بعد از ردیف »1. سقف تعرفه های خدمات...« مستقیمًا 
به »3. کلیه ی خدمات پاراکلینیک...« می پرد. این اشکال 
در سال های پیش هم وجود داشت و به نظر می رسد هر 
سال متن ابالغیه کپی و تنها اعداد آن جابه جا می شود. در 
حقیقت می توان گفت در سال های اخیر همه چیز در دولت 
تغییر کرده است جز این خطای شماره گذاری ابالغیه ی 
حقوق های  فیش  البته  و...  رییس جمهوری  اول  معاون 

نجومی برخی نورچشمی ها!

درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تعرفه های  سقف   .۱
در بخش خصوصی در سال 1395 به شرح زیر تعیین 

می شود:
در  پروانه دار  کارشناسان  و  پزشکان  ویزیت  الف. 

بخش سرپایی خصوصی:
 PhD و  عمومی  دندانپزشکان  پزشکان،  ویزیت   .1

پروانه دار: 220٫000 ریال
دندانپزشکان  و   MD- PhD پزشکان،  ویزیت   .2

متخصص: 3۴5٫000 ریال
3. ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص 

روانپزشکی: ۴30٫000 ریال
۴. ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک: ۴90٫000 

ریال

جدول محاسبه ی هتلینگ در بخش خصوصی
سه تختی و دو تختییک تختینوع تخت

بیشتر
نوزاد بیمار نوزاد سالمهزینه همراه

سطح دوم
۶.۴۸0.0005.0۴0.0003.۶00.000720.0002.520.0003.۶00.000یک
5.1۸۴.000۴.032.0002.۸۸0.00057۶.0002.01۶.0002.۸۸0.000دو
3.۸۸۸.0003.02۴.0002.1۶0.000۴32.0001.512.0002.1۶0.000سه

2.592.0002.01۶.0001.۴۴0.0002۸۸.0001.00۸.0001.۴۴0.000چهار

جدول محاسبه ي هتلینگ در بخش خصوصی
تخت بیمار نوع تخت

سوختگی
تخت بیمار 

روانی
تخت بخش 
Post CCU

تخت بخش 
C.C.U

تخت بخش 
I.C.U جنرال

تخت بخش 
BICU

10.۸00.003.۶00.000۶.۴۸0.000۸.2۸0.00012.9۶0.0001۴.۴00.000یک
۸.۶۴0.0002.۸۸0.0005.1۸۴.000۶.۶2۴.00010.3۶۸.00011.520.000دو
۶.۴۸0.0002.1۶0.0003.۸۸۸.000۴.9۶۸.0007.77۶.000۸.۶۴0.000سه

۴.320.0001.۴۴0.0002.592.0003.312.0005.1۸۴.0005.7۶0.000چهار



8

5. کارشناس ارشد پروانه دار: 1۸5٫000 ریال
۶. کارشناس پروانه دار: 1۶0٫000 ریال

تبصره ی ۱: کلیه ی مقاطع تحصیلی مندرج در بند الف 
در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند 
که عنوان مربوط در پروانه ی مطب آن ها درج شده باشد.
پروانه دار در   PhD ارشد و  کارشناسان   :۲ تبصره ی 
 PhD صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و
استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده ی 
پروانه ی  در  و  بوده  کارشناسی  رشته ی  با  مرتبط  آن ها 

فعالیت درج شده باشد.
پزشکان  برای  ویزیت  زمان  متوسط   :3 تبصره ی 
متخصص  پزشکان  برای  دقیقه،   15 حداقل  عمومی 
حداقل 20 دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص 25 دقیقه 

و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می شود.
تبصره ی 4: پزشکان عمومی با سابقه ی بیش از 15 
سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15% عالوه بر 

تعرفه ی مصوب می باشند.
ب. سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

1. ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: 
12٫000 ریال

2. ضرایب K کلیه ی خدمات و مراقبت های سالمت در 
بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد ۴00٫000 

ریال محاسبه می شود.
و  تشخیصی  خدمات  در  کا  ریالی  ضریب  تبصره: 
درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت 
 # عالمت  با  که   )۸ و   7 کدهای  خدمات  )به استثنای 
مشخص شده اند، اعم از این که در بخش سرپایی و یا 
بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده 

معادل 210٫000 ریال محاسبه می شود.
نسبی  ارزش  کتاب  پاراکلینیک  خدمات  کلیه ی   .3

خدمات و مراقبت های سالمت )کدهای 7 و ۸ کتاب( با 
ضریب ریالی 190٫000 ریال محاسبه می شوند.

خدمات  خرید  در  پایه  بیمه گر  سازمان های  سهم 
تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1395 

به شرح زیر است:
الف. معادل 90% تعرفه ی دولتی خدمات تشخیصی و 

درمانی در بخش بستری
ب. معادل 70% تعرفه ی دولتی خدمات تشخیصی و 

درمانی در بخش سرپایی.
مراکز  و  بیمارستان ها  شامل  تصویب نامه  این   .4
نیز  خیریه  موسسات  به  وابسته  درمانی  و  تشخیصی 

می باشد.
درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تعرفه های  سقف   .5
سال  برای  تفکیک  به  خیریه  و  خصوصی  بخش  در 
1395 در استان ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و 
اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر 

تعیین خواهد شد:
1. رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان
2. رییس سازمان نظام پزشکی استان

3. نماینده ی استاندار
۴. نماینده ی سازمان های بیمه گر پایه استان

5. نماینده ی بیمه ی مرکزی به عنوان نماینده ی بیمه های 
تکمیلی استان

تبصره: در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم 
دارد،  وجود  درمانی  بهداشتی-  خدمات  و  پزشکی 
نماینده ی دانشگاه مرکز استان در کمیته ی مذکور حضور 

خواهد یافت.
۶. این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1395 

الزم االجرا است.
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از همت بلند...
دکتر احمد هریالچی

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جای رسیده اند 
روز پنجشنبه 1395/3/۶ در سالن کنفرانس بیمارستان 
تحسین  قابل  رسیدن تالش  ثمر  به  رازی رشت شاهد 
آقای دکتر حسین همتی، فوق تخصص جراحی  جناب 
مقبول  و  مجهز  بخش  راه اندازی  و  احداث  در  عروق، 
جراحی عروق بودم. این بخش که دارای همه ی امکانات 
بیمارستانی است تنها با همت و پشتکار و تقبل هزینه ی 
و  موافقت  و  همتی  دکتر  توسط  )میلیاردی(  سنگین 
همراهی روسای وقت دانشگاه علوم پزشکی ساخته شد 
و در این روز با حضور هیات بورد وزارتخانه و جمعی 
از مسووالن و پزشکان و پرستاران و همچنین والدین خیّر 
که قسمتی از هزینه ی آن را تقبل فرموده بودند، افتتاح شد. 
عشق چه کار ها که نمی کند. به قول شاعر که می گفت: 

روح پدرم شاد که می گفت به استاد:
فرزند مرا عشق بیاموز، دگر هیچ! 
در محدوده ی زمانی که در آن هستیم و همه به طرز 
سیری ناپذیری در فکر ثروت اندوزی، جاه و مقام و تامین 
آینده ی خود و فرزندان و متعلقین خویش هستند، این که 
جوانی بیاید آستین باال بزند و با وام و منّت و تقاضای 
و  تجهیزات  تمام  با  را  ساختمانی  خویشان،  از  کمک 
لوازم پیشرفته راه اندازی کند و معتقد باشد که من برای 
در  و  مناسب  مکانی  در  باید  بیماران  به  بیشتر  خدمت 
شان انسانیت انجام وظیفه کنم، حرکتی است ستودنی و 
درخور ستایش. من ایمان دارم همه ی پزشکان این مرز 
و بوم دسته های گلی هستند که مادران با ایمان در چنین 
هیچ کس  البته  داده اند.  جامعه  تحویل  وانفسایی  شرایط 
توقع ندارد همه ی گل ها رنگ و بوی مطبوع و مقبولیت 
همگانی داشته باشند. گلی که به دست باغبانی کارکشته 

و در محیطی مساعد پرورش می یابد، البته رنگ و بویی 
دیگر دارد. من به پدر و مادر و پدرخانم ایشان جناب 
دکتر پورکاظمی و مردم گیالن به خاطر داشتن چنین فرزند 

شیفته ی خدمت برای مردم تبریک می گویم. 
به فرموده ی استادی که می گفت: 

تو اول بگو با کیان زیستی
من آن گه بگویم که تو کیستی! 
از فرزندی که در دامن پدر و مادر خیّر و انسان دوست 
پرورش پیدا کرده و در زمان شروع به کار و شکوفایی 
دکتر  چون  راهنمایی  و  ناصح  خدادادی،  استعداد 
پورکاظمی که خود در راه خدمت به جامعه و نهادهای 
خدمتگزار و مردم سر از پا نمی شناسد، داشته، توقع چنین 
فداکاری دور از انتظار نیست چرا که نیروهای نهفته ی 

خدادادی در بستر مناسب شکوفا می شود. 
دکتر  مرحومان  فداکاری  و  سرنوشت  وقتی  من 
حکیم زاده و دکتر صادقی در سیرجان و دکتر چم ساز در 
خمام را تحت عنوان »پزشکان نسل ما« می نوشتم، باورم 
نمی شد در دوره و زمانه ای که مادیات همه چیز و همه 
راه ها را بسته و فضیلت ها کمرنگ شده است، جوانی با 
این چنین  پیشینیان  این سطح دانش و موقعیت، همانند 
خدمتگزار مردم باشد. البته دعاگو زیاد خواهد داشت با 
بنده ی  این  موجود.  ناسپاسی های  و  حسادت ها  همه ی 
خطاکار و بی مقدار هم از درگاه احدیت برای ایشان و 

وابستگان و متعلقین سالمتی و سعادت آرزو می کنم.
----------------------

دکتر احمد هریالچی
دندانپزشک، مدیر درمان اسبق بهداری استان گیالن

نشانی: رشت، خیابان امام خمینی، کوچه ی طلوع
تلفن: 33322۸۴31



10

از روزی که یارانه ها رو ریختند!
دکتر پوپک توحیدی

اخیراً با یکی از بیمارانم که زن جوانی بود این مکالمه 
را داشتم: 

من: این قرص ها را از کی شروع کردی؟ 
زن جوان:  ام...م...م... آهان! از روزی که یارانه ها رو 

ریختند. 
من: خب! فهمیدم! 

این جمله بار ها از زبان بیماران مختلف تکرار شد تا 
از سال 1379 که در روستای  افتادم  یاد خاطره ای  من 

بره سر رودبار در حال گذراندن طرح بودم. 
آن زمان پاسخ اغلب سواالت این بود: 

- از چند سال قبل از زلزله...

از زمان زلزله...   -
از  بعد  سال  چند  از   -

زلزله...
د  بو نگیز  غم ا چه  و 
انسان های  این  که  برایم 
ز  ا بعد  شتنی  ا ست د و د
 10 که  سال   10 گذشت 
ده ها  و  تولد   10 نو،  سال 
عید را گذرانده بودند، هنوز 
ماندگار ترین تاریخ ذهن شان 

فاجعه ی 31 خرداد ۶9 بود.
همیشه با اندوه می گفتم مبدا تاریخ مردم رودبار زلزله 
است، اما امروز پس از سال ها تاریخ دیگری را در مطب 

کوچکم تجربه می کنم: 
- از روزی که یارانه ها رو ریختند! 

آیا شیرینی یارانه به اندازه ی تلخی زلزله بزرگ است؟ 
----------------------

دکتر پوپک توحیدی
نشانی: رشت، شهرک حمیدیان، تلفن: 33520901 

Email: poopak.tohidi@yahoo.com
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هشدار: سل مقاوم به چند دارو
دکتر میرمحمدحسین میرهدایتی

زمزمه ی  کشورمان  نقاط  برخی  در  که  است  مدتی 
Multidrug-( دارو  چند  به  سل  بیماری  مقاومت 
و  می رسد  به گوش   )resistant TB: MDR-TB
تمام  این بار  زنجیر،  و  غل  در  خفته   سالیان  گویا سل 
زنجیرها را گسسته و قدم در مسیر هموار شده توسط 

ما گذاشته است.
در این مقاله سعی در بررسی علل مقاومت و چرایی 
متولیان  توسط  بیماری  گسترش  مسیر  شدن  هموار 

سالمت و نهیب دوباره ی آن داریم.
در  »مقاومت  اولی  بزرگ،  مرکب  دو  بر  سوار  سل 
در  جدید  و  قدیم  نسل  آنتی بیوتیک های  تمام  مقابل 
و  مختلف«  بیماری های  برای  آن ها  تجویز  تکرار  اثر 
دومی »ایدز« از راه رسید. انتشار HIV از راه جنسی 
حاملگی  از  پیشگیری  ابزار  توزیع  کاهش  به  توجه  با 
گرفت.  سرعت  نسل  افزایش  سیاست  اجرای  برای 
به عنوان  بیکاری  و  فقر  چون  دیگری  مختلف  عوامل 
پیاده نظام همراه، مسلح به سالحی به بزرگی باورهای 
مراجعه ی  در عدم  مردم جامعه  از  عظیم  قشری  غلط 
اسم  سنتی  بودن  منفور  )به دلیل  پزشک  به  به موقع 

بیماری  این  تا  داد  اجازه  سل(  و  ایدز  بیماری های 
یورش خود را در سکوتی سرد آغاز کند.

الزم به یادآوری است که در کمک به ساز و برگ 
انتشار این هیوال، دخالت ما سردمداران حفظ سالمت 
مردم محرز است؛ در مورد رده های باالتر از پزشکان 
عمومی که بالطبع با مراجعه کنندگان بیشتری مواجه اند، 
سنگینی این بار ملموس تر است چرا که در برخی از 
کثرت  به علت  فوق تخصصی  و  تخصصی  مطب های 
بیماران  از  صف  سه  یا  دو  تشکیل  به  مجبور  بیمار، 
نشوند!  معطل  زیاد  بیماران  تا  هستند  مراجعه کننده 
علی الخصوص در اتاق معاینه ی چند نفری که منتظرند 
در یک  اصلی  بیان یک جمله )شکایت  بدون جرات 
چند  و  شوند،  فرستاده  پاراکلینیک  به  تعدادی  کلمه( 
تای مانده یا تجدید نسخه  شوند یا »تله درمان!« بدون 
کمک گرفتن از شرح حال و عالیم بیماری و منطقه ی 
بیماری سل  شروع  هیچ وقت  بیمار،  شغل  و  سکونت 
جهت  انتخاب  و  گرفتن  شکل  توان  پزشک  ذهن  در 

درمان صحیح را ندارد.
 خوشبختانه این تعداد پزشکان در اقلیت هستند و 
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بیماران رها شده از کمند این نوع مطب ها با مراجعه 
به پزشکان عمومی و خانواده، این قشر مطلع، باتجربه 
و باسواد، بدون اندک ابزار یا حتی اجازت برای نوشتن 
برخی داروها، بیماری شان تشخیص داده می شود و به 

مراکز ذی صالح برای درمان ارجاع می شوند.
در این میان الزم است از همکاران محترم متخصص 
بیمار  حوصله  با  حرصی  اندک  بدون  مطب  در  که 
می بینند و منش استادی دارند، تقدیر و تشکر کرد که 

نیستند.  الحمدهلل کم هم 
فریاد  این  رساندن  به گوش  برای  تالشم  تمامی 
مسوولین  پزشکی،  گروه  همکاران  همه ی  از  استمداد 
بهداشت و درمان کشور، دست اندرکاران و برنامه ریزان 
برای  دانشمندان صاحب نظر  و  اساتید  کالن کشوری، 
همان طور  تا  است   MDR سل  هجوم  گرفتن  جدی 
سایه  بیشتر  روز  هر  بیماران  از  گروه  این  بر  فقر  که 
ما و عدم تحمیل هزینه  های  بیشتر  با توجه  می  افکند، 
کنج  در  را  درمان  آفتاب  نور  آنان،  بر  غیرضروری 
نه  تا دیگر سکوت ستاره باران شب را  بریم  اتاق شان 
با آه و ناله یا سرفه های جگرخراش بلکه با آوای مرغ 
فاخته و دیگر رویاهای زیبای زندگی به صبح برسانند. 

چرا به این جا رسیدیم؟
مورد  منطقه ی  محیطی  زیست  شرایط  به  توجه  با 
معیشت  سختی  و  گیالن(  شرقی  )شمال  من  بحث 
مبتالیان ساکن در دامنه ی کوه، بیماری ایدز که سابقًا 
از  بود  خونی  فرآورده های  طریق  از  بیشتر  آن  انتقال 
راه های ایدز )جنسی و...( نیز وارد شد. در حال حاضر 
بیماری سل و HIV در حال اتحاد نامیمون خویش اند 
بزرگ(  )مقلد  اسمش  از  که  همان گونه  این بار  سل  و 

با پوششی متفاوت خواهد آمد. برمی آید، 
معدودی  و  من  مختلفی  به دالیل  طرفی  ز  ا  
و  همکاران  دیگر  با  رقابت  در  که  نم  همکارا از 
قوی ترین  نوشتن  به  اشتیاق  آنان  از  نیافتادن  عقب 
خودمان  کشیدن  به رخ  به منظور  داریم،  آنتی بیوتیک ها 
جدیدترین نسل های آنتی بیوتیکی را برای ضعیف ترین 
آغاز  شد  که  دادیم  جای  نسخه های مان  در  بیماری ها 

آنتی بیوتیکی! مقاومت  داستان 

داروسازان  از  بسیاری  عریضه،  نبودن  خالی  برای 
بر فروش هر  محترم شاغل در داروخانه ها هم چشم 
گونه آنتی بیوتیک بدون نسخه از طرف متولیان فروش 
یاری مان  به  عظیم  بحران  این  در  و  بستند  داروخانه 
شتافتند و در تحویل انواع آنتی بیوتیک ها بدون نسخه ی 

ننمودند. پزشک درنگ 
برنامه ریزان  اجرایی،  مسوولین  همکار،  عزیزان 
وزارتخانه ی بهداشت و درمان کشور، اساتید بزرگوار 

هموطن! اپیدمیولوژیست های  و 
سل  مستانه ی  قهقهه ی  این  در  که  عزیزانی  تمامی 
مقاوم به درمان گرفتارند و با زجر و تب و سرفه های 
مرگ،  سکوت  از  قبل  مظلومانه ی  ناله های  و  شبانه 
دست استمداد به سوی ما سپیدپوشان ناجی گرفته اند 
با تغییر دیدگاه )درمانی( و تبدیل به بررسی بیمار  تا 
با یک دید اپیدمیولوژیک توسط ما با گذاشتن اندکی 
بیشتر وقت برای بیماران مان آب سردی باشیم بر تب 
سوزناک شان. من بارها از بیماران شنیدم که می گفتند 
البته  و  بگویم  را  بیماری ام  عالیم  تا  ترسیدم  دکتر  از 
باالتر  محترم  پزشک  آن  تحصیالت  چه  هر  متاسفانه 

بیشتر دیده می شود. این گونه ویزیت ها  باشد، 

موجود نقایص 
باید به نقایص موجود فکر کرد:

امکاناتی  دارای  صاحب نام  موسسه ای  نبودن   .1
کافی برای شناساندن عالیم بیماری به مردم از طریق 

ملی رسانه ی 
2. اجرای ناقص برنامه ی »درمان کوتاه مدت تحت 
 Directly Observed Treatment( »نظارت مستقیم

)Short: DOTS
و  مبتال  مناطق  در  )پاسیو(  منفعل  بیماریابی   .3

مشکوک
۴. تحویل ندادن نمونه ی واقعی خلط )نه آب دهان( 
و انجام ندادن الواژ شیره ی معده در مواقع عدم امکان 

خلط تحویل 
5. جلوگیری نکردن از فروش قوی ترین داروهایی 
توسط  ریفامپین(  )کپسول  درمان  به  پاسخ  اول  خط 
داروخانه ها و نسخه کردن آن برای بیماری های دیگر 
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محترم. همکاران  توسط 

پیشنهاد چند 
با  مساعی  تشریک  از  مبتال  نقاط  در  است  الزم   -
ورزیده ی  افراد  بقیه ی  و  پرتالش  و  مجرب  بهورزان 
واحد بیماری های مرکز بهداشت و شبکه های بهداشتی 
هماهنگی  اصلی  مسوولیت  شبکه،  مدیران  که  درمانی 
دارند،  عهده  به  را  )بیمارستان ها(  درمان  و  بهداشت 

برخوردار شوند.
- الزم است مسوولین و متولیان بهداشت و درمان 
درمان(  و  بهداشت  شبکه های  )مدیران  شهرستان  هر 
درمانی  معاون  سوی  از  شده  جمع آوری  اطالعات  با 
)ریاست بیمارستان( و معاون بهداشتی )ریاست مرکز 
)اکتیو(  فعال  بیماریابی  برای  شهرستان(  بهداشت 
توسط بهورزان عزیز و بی مدعا که با کمترین حقوق، 
جمع آوری  برای  را  تالش ها  سخت ترین  و  بیشترین 
مناطق  در  خانه  به  خانه  خلط،  نمونه گیری صحیح  و 
بیشتری  تاکیدی  می دهند،  انجام  دوررس  و  ییالقی 
داشته باشند و پاداشی برای انجام این کار سخت برای 

این طالیه داران صفوف نخست جنگ علیه بیماری )با 
اختصاص یک میلیونیم پول ها و اموال اختالس شده 

در کشور برای کنترل این بیماری( در نظر بگیرند. 
- تاکید بر اجرای برنامه ی DOTS از عوامل موثر 
مصرف صحیح و نظارت شده ی دارو و کاهش درصد 

سل مقاوم به دارو است.
- با نگرشی جامع تر و دیدن الگوهای موفق بعضی 
الگوی  چشمگیر  تغییر  گرفتن  نظر  در  با  و  کشورها 
انتشار بیماری سل مقاوم به درمان باید در بازنویسی 
مجدد قانون مبارزه با سل کشوری اقدام کرد و بیماری 
و شیوع آن را در مناطق مختلف با وضعیت اقتصادی و 
فرهنگی و جغرافیایی سنجید و دستورالعمل جدیدی 
پیش زمینه ای  عوامل  تمامی  دربرگیرنده ی  که  نگاشت 

ابتال به این بیماری باشد. 

----------------------
میرهدایتی میرمحمدحسین  دکتر 

نشانی: رودسر، روبه روی بانک سپه، مطب شبانه روزی رازی
Email: m.h.mirhedayati392004@gmail.com
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در نهمین دوره ی جامع آموزش دیابت )94/9/28 تا 94/10/26( برای نخستین بار سه پزشک عمومی 
از گیالن )دکتر رویا ایزدی از صومعه سرا و دکتر ایرج رمضانی و دکتر مسعود جوزی از رشت( نیز در 
این دوره ها شرکت کردند تا در طرح 100 مطب دیابتی که با حمایت وزارت بهداشت و سازمان نظام 

پزشکی در حال گسترش به کل کشور است، شرکت کنند.

راه اندازی، تجهیز و آموزش مطب های  پزشکان طرح 100 مطب دیابتی
عمومی به عنوان مراکز تشخیص، پیشگیری و 
درمان بیماری دیابت )طرح تپش(

پزشکی  علوم  دانشگاه  سایت   ،94/5/11
و  غدد  علوم  پژوهشگاه  گزارش  به  تهران: 
متابولیسم، پس از بررسی وضعیت اسفبار دیابت 
در ایران و پیش بینی افزایش 87 درصدی بیماران 
و  غدد  علوم  پژوهشگاه   ،2030 سال  تا  دیابتی 
بیماری های  امور  بنیاد  همکاری  با  متابولیسم 
مطب   100 آموزش  و  تجهیز  راه اندازی،  خاص، 
و  پیشگیری  تشخیص،  مراکز  به عنوان  پزشکی 
خود  کار  دستور  در  را  دیابت  بیماری  شناخت 
پروژه  این  جاری  سال  خردادماه  از  و  داد  قرار 

کلید خورد.

بنیاد بیماری های خاص:  95/1/21، سایت 
نیاز جامعه  با توجه به شیوع روزافزون دیابت و 
و  کنترل  و  مدیریت  به منظور  مراکزی  وجود  به 
پیشگیری از عوارض دیابت و با عنایت به حضور 
بیش از 100 هزار پزشک عمومی در کشور که 
در  به شرکت  تمایل  عادی  فعالیت های  کنار  در 
برنامه های مدون مراقبتی در کشور دارند، در نظر 
گرفته شد که با تلفیق این دو نیاز، خدمت رسانی 
بهتری به بیماران دیابتی انجام پذیرد و پیشگیری 

از این بیماری هدفمند شود.

دکتر مسعود جوزی
دیابت

دانش آموخته  و دارای گواهی مهارت حرفه ای دوره  ی جامع دیابت
از مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرش: یکشنبه و سه شنبه، 13-9:30 صبح
رشت، چهارراه گلسار، جنب داروخانه ی  اکسیر، ساختمان سهیل

طبقه ی  دوم، تلفن: 33117433
طرح 100 مطب دیابتی

افتتاح مطب
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چرا گاهی موسیقی

موها را بر تن  ما سیخ می کند؟
دکتر علیرضا مجیدی

با  مواجهه  هنگام  که  است  آمده  پیش  ما  همه  برای 
استرس، یک موقعیت خطرناک یا سرما، مو بر تن مان 

راست شود. 
آمیگدال  نام  به  ما  مغز  از  قسمتی  مواقع  این  در 
هورمون های  می فرستد،  هیپوتاالموس  به  سیگنال هایی 
و  می شوند  ترشح  نوراپی نفرین  و  اپی نفرین  استرسی 
با افزایش ضربان قلب، این هورمون ها باعث  همزمان 
می شوند ماهیچه های خیلی کوچک کنار فولیکول مو ها 
منقبض شوند، مو ها راست شوند و در بدن احساسی 
پوست،  حالت  این  در  کنیم.  پیدا  شدن  مورمور  شبیه 

شبیه پوست مرغ پرکنده می شود. 
اما هنگام گوش کردن به موسیقی یا فیلم یا خواندن 
ما  برای  مشابه  تقریبًا  حالتی  است،  ممکن  هم  کتاب 

رخ دهد. 
حتمًا برای شما پیش آمده است وقتی یک موسیقی 
دلخواه را گوشی می کنید، هنگامی که به یک سکانس 
هیجان انگیز  پاراگراف  یک  یا  می رسید  فیلم  تاثیرگذار 
تن تان  بر  مو  و  بگیرید  قرار  تحت تاثیر  می خوانید،  را 
راست  شود. از منظر  شناختی، این حالت قابل بررسی 
است. کاًل ما موسیقی و فیلم و خواندنی دلخواه، زیاد 
داریم، اما فقط گاهی دچار این احساسات می شویم و 
پیدا  آمادگی خاص  باید یک حالت  نه همیشه. گویی 
کنیم و ذهن مان برای پذیرش این تجارب »باز« شود و 
بعد با طی یک مراحل مقدماتی، حس کنیم به نقطه ی 
به  رفته رفته  ما  دیگر،  به عبارت  شده ایم.  نزدیک  اوج 
جایی می رسیم که پیش بینی می کنیم به نقطه ی اوج اثر 

نزدیک شده ایم. 
در هنگام گوش کردن به موسیقی این حالت هنگام 
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ایجاد  ترانه های  اجرای  لحن  و  صدا  ناگهانی  تغییر 
می شود. 

جالب است بدانید که همه ی این قابلیت رسیدن به 
اوج ها یا »ارگاسم های معنوی« را ندارند. حتمًا برای تان 
یا  موسیقیایی  ناب  لحظه ی  یک  به  وقتی  آمده  پیش 
بی خیالی  با  که  بوده اند  اطرافیانی  رسیده اید،  سینمایی 
در  خودمانیم،  و  باشند  ایستاده  کنارتان  در  محض 
شعورمان  به  که  می کنیم  حس  چقدر  مواقع،  این طور 

توهین می شود! 
شود  مهیا  باید  خاصی  شرایط  بخواهید،  را  راستش 
که فرد واجد چنین حساسیت و آستانه تحریکی بشود: 
1. تجارب و دانش قبلی و شعوری که باید موجود 

باشد
2. ویژگی های فطری

3. شرایط و حال و هوای خاص فرد در آن روز.
برای   Frisson نام  به  در زبان فرانسوی اصطالحی 
این امر وجود دارد. مطالعات نشان داده  است که دوسوم 
از  افراد  این حالت را تجربه می کنند و یک سوم  افراد 

آن بی بهره می مانند. 
به تازگی یک استاد روانشناسی اجتماعی به نام دکتر 
Amani El-Alayli در این زمینه تحقیقی انجام داده. 
او برای این کار سوژه های آزمایش را به آزمایشگاهی 
الکتریکی پوست،  اندازه گیری میزان مقاومت  با  برد و 
در هنگام برانگیختگی احساسی کار خود را پیش برد. 
باخ، شوپن،  از  منتخب  قطعاتی  آن ها  برای  این محقق 
ونجلیس، هانس زیمر و گروه Air Supply را پخش 
کرد. در همه ی این قطعات، لحظاتی چرخش موسیقایی 
وجود داشت. از سوژه ها خواسته شد که با فشردن یک 
پوستی خود  برانگیختگی  میزان حس  دکمه ی کوچک 

را ابراز کنند. 
سوژه ها  شخصیت  که  شد  مشخص  آخر  دست 

دارد،  تاثیر  خیلی  پوستی شان  برانگیختگی  میزان  در 
آن هایی که ویژگی موسوم به »باز بودن برای تجارب« 
 Openness to( »تجربه اندوز«  اصطالحًا  یا  دارند  را 
دچار  بیشتری  بسیار  میزان  به  هستند،   )experience
این احساسات می شوند. نمی دانم آیا شما هم جزو آن 
و  موسیقی  به  کردن  گوش  هنگام  که  هستید  دسته ای 
ترانه های احساس برانگیز، به صورت همزمان کلیپ های 
یا  خیالبافی  این  نه.  یا  می کنید  درست  ذهنی  ویدئوی 

Daydreaming را هر کسی ندارد. 
نتایج این پژوهش در مجله ی روان شناسی موسیقی 

چاپ شده است. 
انسان های بدوی زمانی برای محافظت خود از سرما، 
در یک مکانیسم حفاظتی، مو بر تن شان راست می شد، 
عماًل  مکانیسم  این  دیگر  لباس  از  استفاده  با  بعداً  اما 
دیگری  شکل  به  خردمند  انسان های  در  و  نبود  مفید 

تکامل یافت. 
در یک تحقیق دیگر مشخص شده است اگر به فردی 
نالوکسان که پادزهر مواد مخدر است، تزریق کنیم، این 
 Frisson شخص تا زمان باقی ماندن اثر نالوکسان دچار
نمی شود که نشانی از این است که مواد مخدر درونزاد، 
یعنی ترشح شده از خود مغز، در ایجاد این تجربه موثر 

هستند. 

منبع:
independent.co.uk/arts-entertainment/music/
frisson-why-music-only-gives-some-people-
skin-orgasms-but-not-others-a7049601.html

----------------------
دکتر علیرضا مجیدي

Website: 1pezeshk.com
Email: alirezamajidi@gmail.com
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کرسه حق مسلم ماست

آفتابه درخشان حقه مسلمه آن ها!
رضا شکراللهی

برایم پیام فرستاد که »چه آفتابه درخشانی!« پرسیدم 
دکوری؟«  آفتابه مسی های  این  از  گرفتید؟  آفتابه  »مگه 
آفتابه چیه!«  کنن،  بی ذوقت  تو سره  »خاک  داد  جواب 
برایش یک عدد زباِن دراز با چشمک  فرستادم و نوشتم 
»مجید دلبندم، خودت به جای آفتاب درخشان نوشتی 
نداره.«  ه  تهش  هم  من  سِر  در ضمن  درخشان.  آفتابه 
بزرگ  پسر  این  با  نکنه  درد  بابات  »دسته  داد  جواب 

کردنش. اصاًل برو گم شو!«
خیلی دوست داشتم همان لحظه بروم گم شوم، ولی 
طاقت نیاوردم و باز برایش نوشتم »مگر بابای من دسته 
دارد؟« و چند تا چشم گرد و گشاد هم برایش فرستادم. 
جواب داد »وای خدا، آخرش منم مثله خودت دیوونه 
بروم گم  واقعًا  است  وقتش  دیگر  کردم  فکر  می کنی!« 
گم  می روم  دارم  که  همان طور  می شد  مگر  ولی  شوم، 
شوم، فکر نکنم به معنای ُمثله و این که مگر مثله با مثِل 

و مثه فرق ندارد؟ امان از این کسره و ه!

»حداقل« چهار تکواژ برای صدای e یا همان کسره 
داریم:

فروغ  کتاب خوب،  مثل من،  اضافه: دست شما،   .1
فرخزاد

من: جان من فدای خاک پاک میهنم
او: جانه من فدایه خاکه پاکه میهنم

2. به جای »است« و برخی حروف آخر کلمه ها در 
فارسی محاوره: حالم خوبه، می خوره، اگه

من: یه امشب شب عشقه، زمونه رنگارنگه
او: ِی امشب شب عشِق، زمونه رنگارنِگ

فارسی محاوره : دختره، پسره،  3. نشانه ی معرفه در 
مغازه داره

من: خونه ی مادربزرگه هزار تا قصه داره
او: خونه ی مادربزرِگ هزار تا قصه داره
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۴. پسوند در انتهای اسم ها و صفت ها: دهنه، انگیزه، 
روزنه

من: صد دانه یاقوت، دسته به دسته
او: صد داِن یاقوت، دسِت به دسِت

باید این راهنما را برایش بفرستم، ولی چند وقتی است 
که رفته ام گم شده ام! همان طور که چند وقتی است جای 
نوشته های  در  هم  است.  شده  گم  هم  ه  و  کسره  قبلِی 
روزانه ی مردم و هم به تازگی در رسانه های مکتوب، از 
روزنامه ها و پایگاه های خبری اینترنتی بگیر تا حتا زیرنویس 

برنامه های تلویزیونی. مثل همان روزنامه ای که تیتِر یک 
زده بود »انرژیه« هسته ای… و البد اگر می خواست شعار 
تزلزل ناپذیر چند سال پیش را تکرار کند، می نوشت: حقه 
مسلمه ماست. یادش به خیر، تا همین چند وقت پیش از 
این »ه«های اضافه و غلط انداز در آخر خیلی از کلمه ها 

خبری نبود و حق، هنوز همان حق بود، نه حقه!
----------------------

رضا شکراللهی
ویراستار

Website: khabgard.com
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لطفًا کمی از خودتان بفرمایید.
من دکتر غالمحسین  شفیع پور سیاهکلی متولد 1309 

در دیلمان سیاهکل هستم. پدر و مادرم به فاصله ی یک 
سال در ۶ سالگی من فوت کردند و سرپرستی خانواده ی 

تاریخ شفاهی پزشکی گیالن

در گفت وگو با دکتر غالمحسین  شفیع پور

اولین پزشک املش بودم
گفت وگو: دکتر موسی غالمی امام

بدون شک اگر بخواهیم ۱0 تن از نام آواران و خدمتگزاران خوش نام و معتمد املش را نام ببریم، اسم دکتر غالمحسین 
شفیع پور، پزشک مردمی سال های دور این شهر، در باالی این فهرست می درخشد. دکتر شفیع پور سال های دور 
را با قیافه ی منحصر به فرد و اتوریته ی پزشکی اش به خاطر می آورم: مردی تنومند و چاق با ظاهر ژنرال دوگلی! از عوامل 
موفقیت ایشان همراهی و همدردی با توده های مردم بود، چنان که از پس این همه سال به یاد آوردن شغل پزشکی مرادف 

است با نام دکتر شفیع پور! 
حاصل گپ و گفت چند ساعته ام را با ایشان را تقدیم خوانندگان ارجمند »پزشکان گیل« می کنم تا عالوه بر یادآوری 
تاریخ شفاهی پزشکی گیالن، تقدیر و بزرگداشتی باشد از همکار پیش کسوتی که می توانست در شهرهایی بزرگ تر با 

امکانات مناسب تر زندگی کند ولی املش دهه ی 40 را برگزید و با رنج ها و خوشی های مردم این دیار زیست.
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ما را دایی ام در سیاهکل به عهده گرفت. دوران مدرسه را 
تا پایه ی نهم در سیاهکل گذراندم و از کالس دهم ادامه ی 

تحصیل را در دبیرستان شاهپور رشت دنبال کردم.
چه سالی دانشگاه قبول شدید؟

در سال 1332 در دانشکده ی تبریز بین 17۶0 نفر با 
رتبه ی اول قبول شدم. همدوره های من در آن زمان دکتر 
]احمد[  دکتر  مدعی نما،  ]کاظم[  دکتر  یزدانی،  ]هدایت[ 
میربلوک، دکتر حسنی و دکتر ]وهاب[ فتح اهلل زاده بودند. 
دوره ی تحصیل ما ۶ ساله بود و تقریباً از دانشجویان موفق 

تبریز بودم.
چطور شد به املش آمدید؟

پس از فارغ التحصیلی به علت کفالت خواهر کوچک ترم 
مرحوم  پیشنهاد  به  شدم.  معاف  سربازی  دوران  از 
محمدحسن جمالی، دوست املشی ساکن تبریز، به املش 
آمدم و جذب بهداری شدم. از تشابه فرهنگی و جغرافیایی 
املش با سیاهکل شگفت زده شدم. مردم و کوه ها و فرهنگ 
برایم تداعی کننده ی سیاهکل بود و از این بابت احساس 

آرامش می کردم.
کمی از جو بهداشتی- درمانی املش در آن سال ها 

بفرمایید.
نظر  زیر  و  بخش  سال ها  آن  در  املش  شهرستان 

نداشت  پزشک  املش  درمانگاه  من  از  قبل  بود.  رودسر 
بیماران و مدیریت درمانگاه  کار ویزیت  و پزشک یارها 
را برعهده داشتند، از جمله مرحومان حاج رضا رضایی 
با  را  پانسمان  و  تزریقات  کار  که  موالدوست  کاظم  و 
مناطق  در  می دادند.  انجام  مصرف  بار  چند  سرنگ های 
ییالقی و روستایی جلگه ای خدمات بهداشتی- درمانی 
وجود نداشت و مردم به اجبار به شهر مراجعه می کردند. 
در ضمن دو داروخانه ی »هدایت« به مدیریت حاج هدایت 
امام ]پدر دکتر محمدحسن و دکتر محمدکاظم  هدایتی 
هدایتی[ و »سمیع« به مدیریت حاج محمود سمیع وجود 
داشت که ضمن فروش دارو، کار تزریقات را هم در کنار 
قفسه های دارو توسط آقایان یامین صیادی امام ]ر. ک. 
»آیامین«، ش 151 »پزشکان گیل«[، محمدرضا لطیفی و 
قدرت سمیعی انجام می دادند. در ضمن آن ها برای برخی 

بیماری ها دارو هم تجویز می کردند.
من با افتخار عرض می کنم که اولین پزشک شهر املش 
بودم. ابتدا مطب نداشتم. اولین بار پس از ازدواج در طبقه ی 
پایین منزل حاج محمود سمیع مطب افتتاح کردم و همکار 
تزریقات چی و منشی من آقای حسن ملکی بود. سپس 
مطبم را به روبه روی داروخانه ی »سمیع«، باالی فروشگاه 
به  مهاجرت  تا  و  کردم  منتقل  رحمت صمیمی  مرحوم 
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رودسر آن جا مشغول خدمات پزشکی بودم.
از زندگی خانوادگی تان بفرمایید.

در سال 13۴0 با دختر همان دایی ام که گفتم سرپرستی 
ما را به عهده داشت ازدواج کردم. تمام موفقیت های خود و 
آرامش زندگی ام را مدیون همسر وفادار و مهربانم می دانم. 
با توجه به شلوغی درمانگاه و مطب، اگر همکاری همسرم 
نبود مطمئناً ادامه ی کار در املش میسر نبود. حاصل ازدواج 
ما یک پسر به نام علی )پزشک متخصص هسته ای شاغل 
در تهران( و چهار دختر به نام های روشنک، گوهر، لیلی 

و گلنار است.
در دوران طبابت تان در سالیانی که امکانات پزشکی 
کم بود، حتماً خاطرات تلخ و شیرینی دارید. لطفا برخی 

را برای مان بفرمایید.
پس از پایان یک روز کاری سخت و شلوغ، شب پرکاری 
را شروع کردم. در نیمه های شب تازه به بستر رفته بودم 
که طبق معمول درب آهنین درمانگاه با شدت زیادی به 
صدا درآمد. به ناچار بیدار شدم که دیدم مردی هراسان 
درخواست ویزیت مادرش را در یکی از روستاهای املش 

دارد. آن وقت شب بدون وسیله ی نقلیه، ناچار شدم با بنز 
جدید سفیدم به همراه فرزند بیمار به سوی روستا برویم. 
جاده خاکی و پر از دست انداز بود. وقتی به روستا رسیدیم 
از ماشین پیاده شد و رفت که خبری از مادرش برایم بیاورد. 
در کمال تعجب وقتی آمد گفت که دست شما سبک بوده 
و حال مادرش خوب شده است! و مرا خسته و خواب آلود 
و با ماشین گلی روانه ی خانه و درمانگاه کرد. فردا خبردار 
شدم که ایشان در قمار تمام پولش را باخته بود و چون 
ماشین برای مراجعت خانه نداشت، با این کلک )یعنی 
بیماری خیالی مادر( مرا مجاب کرده بود که به روستا ی شان 

بروم و او را به منزل برسانم!
برای  که  است  روزی  مال  دارم  که  دیگری  خاطره ی 
ویزیت به روستای تماس گوابر می رفتیم. برای گذر از 
کنار رودخانه مجبور شدم سوار بر پشت همراهم شوم و 
از آن جایی که وزنم زیاد بود، افتادم دنده ی راستم ضربه 
دید و مدت دو هفته در بستر استراحت کردم تا بهبودی 

حاصل شد.
یک روز هم مرحوم عزیز جمالی، از معتمدین املش، از 
من خواست به علت بیماری گسترده در روستایی که گاو 
بیماری را سر بریده و خورده بودند به آن جا بروم و آن ها 
را درمان کنم. ظاهراً شدت بیماری آن قدر زیاد بود که دکتر 
بابک، استاندار وقت گیالن، هم قرار بود به آن روستا بیاید. 
با کوله باری از دارو به همراه مرحوم محمدرضا لطیفی برای 
درمان به آن روستا رفتم. وقتی آن جا رسیدم یک نفر فوت 

کرده بود ولی مابقی را با سرم درمان کردیم.
ماجرای مهاجرت به رودسر چه بود آقای دکتر؟

به علت خستگی مفرط و بی خوابی های مزمن و در خطر 
بودن سالمتی به ناچار به رودسر مهاجرت کردم. در رودسر 
هم محبت مردم مهربان املش نصیبم می شد و بسیاری از 
مردم به خصوص روستاییان عزیز ساعات زیادی منتظر 

می ماندند تا ویزیت شوند.
اکنون ایام را چگونه می گذرانید؟

پس از دوران بازنشستگی گاهی برای ویزیت بیماران 
به آسایشگاه سالمندان می رفتم. این روزها به دلیل عالقه به 
شعر و نویسندگی اوقات زیادی را صرف ادبیات می کنم 
و با توجه به عالقه ی زیاد به ادبیات، اگر مجدداً جوان 

می شدم این راه را برمی گزیدم.
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سونوگراىف اندوسکوپیک
دکتر کیوان امینیان

مقدمه
هر وقت نام هند را می شنیدم، ابتدا مهاتما گاندی و خیلی 
زود فیلم های هندی که هر کدام را چند بار از تلویزیون 
ایران دیده بودیم به خاطرم می آمد و هرگز فکر نمی کردم 

روزی برای گذراندن یک دوره ی علمی به هند بروم. 
بمبئی )Mumbai( با 22 میلیون نفر پرجمعیت ترین شهر 
و بزرگ ترین مرکز تجاری هند و یکی از پرجمعیت ترین 
شهر های جهان است؛ شهری با خیابان های پهن و تمیز در 
کنار خیابان های کاماًل کثیف و غیرقابل تحمل. خانه های 
بزرگ و زیبا در کنار خانه های حلبی، کارتونی، پالستیکی 

و شدیداً رقت انگیز... اما مردمانی آرام و قانع. 
 ،Vipulroy Rathod کنار دکتر اموزش در  دو هفته 
اندوسکوپیست و اندوسونوگرافیست برجسته ی جهانی و 
معلمی بی نظیر، موهبت دیگری در زندگی من بوده است. 

 
سونوگرافی اندوسکوپیک 

اختراع )ابداع( اولتراسونوگرافی و پس از آن فیبروپتیک 
تحول  دو  میالدی  بیستم  قرن  نیمه های  در  اندوسکوپی 
فکر  اما  بود  بیماری ها  درمان  و  تشخیص  در  چشمگیر 
ساده ی ترکیب این دو ابزار در قالب اندوسونوگرافی یا 

 Endoscopic Ultrasound:( سونوگرافی اندوسکوپیک
در  که  برمی گردد  میالدی  سال 19۸0  به حدود   )EUS
حقیقت ابتدا برای تشخیص سرطان پانکراس مطرح شد 
زیرا به علت خلف صفاقی بودن پانکراس، در آن زمان و 
تا سال ها بعد به ویژه تشخیص توده های کوچک پانکراس 

بسیار مشکل بود. 
تشخیص  به  محدود  دیگر   EUS کاربرد  امروزه  اما 
سرطان پانکراس نیست و تصاویری بسیار دقیق از جدار 
ما  به  آن  اطراف  لومن دستگاه گوارش و ساختمان های 
در  متعدد  درمانی  و  تشخیصی  کاربرد های  با  و  می دهد 
برای  آینده  در  بسیار روشنی  افق  بیماری های گوارشی، 

این ابزار دیده می شود. 

اندیکاسیون ها 
معده،  مری،  سرطان های   )Staging( مرحله بندی   .1
پانکراس، رکتوم، کیسه ی صفرا، کالنژیوکارسینوم و سرطان 
آمپولری؛ انجام مرحله بندی دقیق در تصمیم گیری درمانی 
این بدخیمی ها توسط انکولوژیست و جراح اهمیت اساسی 
دارد و در تمام این سرطان ها بعد از تشخیص در صورتی 
که سی تی اسکن متاستاز دوردست را نشان ندهد، حتمًا 
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باید پیش از هرگونه تصمیم گیری درمانی، باید به منظور 
مرحله بندی دقیق EUS انجام شود. 

2. انجام آسپیراسیون سوزنی )FNA( و همچنین بیوپسی 
از تومور های نامبرده و غدد لنفاوی مشکوک

3. تشخیص دقیق و بیوپسی از ضایعات داخل جداری 
 GIST ،اینترامورال( دستگاه گوارش مانند لیپوم، لیومیوم(
و... و همچنین تشخیص ضایعاتی که از خارج به لومن 

گوارش فشار وارد کرده اند. 
کیست های  تخلیه ی  و  نمونه برداری  تشخیص،   .۴
پانکراس شامل کیست های خوش خیم، پسودوسیست و 
تومورهای کیستیک پانکراس؛ تخلیه ی پسودوسیست و 
تجمعات نکروزان پس از پانکراتیت حاد و گذاشتن استنت 
و درن از طریق جدار معده تحول بزرگی در درمان این 

بیماری ها پدید آورده است. 
5. ارزیابی دقیق مجاری صفراوی و مجرای پانکراس 
با  صفراوی  سنگ های  تشخیص  برای  صفرا  کیسه ی  و 

حساسیت و ویژگی بسیار باال
۶. تعیین علت پانکراتیت حاد و تشخیص سنگ مجرای 

صفراوی مشترک )CBD( که با وسایل تشخیصی دیگر 
دیده نشده باشد. 

7. ارزیابی تشخیصی کامل پانکراتیت مزمن 
سمپاتیک  شبکه ی   )Neurolysis( نورولیز  انجام   .۸
سلیاک برای درمان درد های مزمن شکمی در تومورهای 

بدخیم داخل شکم یا پانکراتیت مزمن 
بیوپسی  نیز  و  معده  برجسته ی  چین های  ارزیابی   .9
 ،Linitis plastica زیرمخاطی برای رد تومور معده از نوع
لنفوم معده، گاستروانتریت ائوزینوفیلیک و سایر تشخیص 

افتراقی های چین های برجسته ی معده
با   Small cell نوع  از  ریه  سرطان  مرحله بندی   .10

بررسی غدد لنفاوی مدیاستن
11. ورود به مجرای صفراوی یا پانکراس از راه جدار 
قسمت  در  تومور  وجود  به علت  که  مواردی  )در  معده 
 ERCP از طریق  واتر، دسترسی  آمپول  دئودنوم و  دوم 

ممکن نباشد(
12. ارزیابی اسفنکتر آنال در بیماران مبتال به بی اختیاری 

مدفوع. 
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بدیهی است اندیکاسیون های تشخیصی و درمانی این 
در  و  است  افزایش  به  رو  روزبه روز  مدرن  تکنولوژی 
با کمترین تهاجم  ابزار  یک   EUS یادآور می شوم پایان 
کاماًل  مناسب  شرایط  در  و   )Minimally invasive(

ایمن است. 

----------------------
 دکتر کیوان امینیان

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
نشانی: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان صدف

تلفن: 3312۶332
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در حیطه ی روانپزشکی برخالف طب داخلی، مرز مشخصی 
بین سالمت و بیماری وجود ندارد. هنجار و نابه هنجاری دو 
سر یک طیف را تشکیل می دهد بنابراین در ارتباط با ذهن از 

لفظ »اختالل« استفاده می شود نه واژه ی »بیماری«. 
در واقع در حیطه ی روان آدمی، وقتی فرد نیازمند توجه 
درمانی است که تغییرات رفتاری و هیجانی و ذهنی فرد منجر 

به اختالل در زندگی روزمره شود. 
علت شناسی اختالالت روانپزشکی را در سه حوزه خالصه 
می کنند: زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی که به صورت 
»بیوسایکوسوشیال« مطرح می گردد. اختالالت روانپزشکی 
برحسب علت شناسی، نمای بالینی، درمان و پیش آگهی طبقه 

بندی می  شوند. 
از این طبقات اختالالت اضطرابی شامل اختالل  یکی 
اضطرابی منتشر، اختالل پانیک، فوبی اختصاصی، اختالل 
اضطراب اجتماعی و اختالالت اضطرابی ناشی از بیماری های 
جسمانی و سوءمصرف مواد است. بین اختالالت اضطرابی، 
»اختالل فوبی اختصاصی« شایع ترین نوع اختالل در افراد است. 
برحسب درس نامه ی تشخیصی و آماری اختالالت ذهنی 
ویرایش پنجم )DSM-5(، »اختالل فوبی اختصاصی« شامل 
ترس مداوم و مشخصی است که ناموجه و بی دلیل و شدید 
در مواجهه یا انتظار مواجهه با شی یا موقعیت به خصوصی 
ایجاد می شود و مواجهه با آن موقعیت یا شی اضطراب فوری 
ایجاد می کند که می تواند شکلی هراس گونه به خود بگیرد. فرد 
که خود به ماهیت غیرموجه و شدید ترس خود آگاه است، 

علی رغم آن، از آن شی یا موقعیت پرهیز می کند. 
اضطراب و اجتناب ناشی از آن در زندگی فرد اعم از شغلی، 
روابط بین فردی و... اختالل ایجاد می کند. همچنین بنا بر تاکید 

درس نامه ی فوق، عالیم مذکور نباید ناشی از اختالل دیگر 
روانپزشکی یا طب داخلی باشد و در ادامه فوبی اختصاصی 
را به انواع گونه ی حیوانات، حوادث طبیعی، خون، جراحت 

زخم، موقعیتی و دیگر گونه ها طبقه بندی کرده است. 
در واقع وقتی از یک اختالل صحبت می شود، معنای 
ضمنی آن این است که شرایط هیجانی، ذهنی و رفتاری فرد به 
گونه ای است که نیازمند مداخالت درمانی اعم از دارودرمانی 
یا روان درمانی )فردی، گروهی، خانواده درمانی و...( است. 

تریپوفوبیا
از سال 200۶ در فضاهای مجازی و اینترنت، نوعی فوبی 
بنام »تریپوفوبیا« )Trypophobia( توسط یکی از کاربران 
فیس بوک گزارش شده و به دنبال آن انبوهی از موارد ابتال به 
تریپوفوبیا )به صورت خودگزارش دهی( از طرف کاربران دیگر 
مطرح شد. ابتال به تریپوفوبیا به صورت مشکالتی در مواجهه با 
اجسام متخلخل و سوراخ دار مطرح شده است. این گزارش ها 
شامل حالت تهوع، ضایعات جلدی و حالت ترس و تنفر در 

مواجهه با اجسام مورد نظر است. 
با توجه به گزارش ها، در ارتباط با ابتال به تریپوفوبیا نکات 

زیر دیده می شود: 
1. گزارش ها توسط افراد و کاربران ارایه شده و نه توسط 

افراد متخصص. 
2. عالیم فوق اختاللی در زندگی روزمره ایجاد نکرده 
است تا منجر به درخواست کمک درمانی از افراد ذی صالح 

)روانپزشک، روان درمانگر و...( شود. 
3. عالیم و نشانه های مطرح شده معموالً ارتباطی با فوبیا 
ندارد و بیماری های جسمانی می تواند توضیح بهتری برای 

تریپوفوبیا: هراسی فردی یا اجتامعی
فرشته توکلی دکتر محمداسمعیل ساوری 
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آن باشد. 
۴. در تریپوفوبیا برخالف فوبیاهای اختصاصی، بیشتر بر 
وجه اجتناب از آن تاکید شده است و نه اضطراب ناشی از 

مواجهه با آن. 
بنابراین با توجه به دالیل فوق، آن چه در فضای مجازی 
به عنوان تریپوفوبیا مطرح شده یک فوبی اختصاصی به عنوان 
اختالل اضطرابی نیست. روندی که اتفاق افتاده این گونه است 
که فردی عالیمی را در خود گزارش کرده و به دنبال آن افراد 
دیگر گزارش هایی مشابه اعالم کرده اند بدون آن که مجموعه 
عالیم منطبق با اختالل فوبیای اختصاصی یا اختالل اضطرابی 

دیگری باشد. 
در واقع ما با پدیده ای مواجه هستیم که به آن »سرایت 
هیجان« )Emotional contagion( گفته می شود. طبیعتاً در 
روابط روزمره متوجه این موضوع شده ایم که ارتباط با فرد 
دیگری می تواند باعث سرایت و انتقال وضعیت هیجانی او به 
ما شود. به عنوان مثال اگر طرف مقابل شادمان باشد، احساس 
شادی می کنیم و اگر مضطرب باشد، احساس تشویش به 
ما دست می دهد. در واقع وضعیت هیجانی قابلیت انتقال و 

سرایت از فردی به فرد دیگر را دارد. 
پدیده ی سرایت هیجان نه تنها در مواجهه ی رودررو و چهره 
به چهره اتفاق می افتد، بلکه از طریق تماس تلفنی و گاه صرفًا 
از طریق شنیدن صدا و لحن کالم نیز ممکن است رخ دهد، 
چرا که کالم عالوه بر انتقال محتوای اندیشه که توسط واژه ها 
و جمالت صورت می گیرد، قابلیت انتقال هیجان را هم دارد 
که به آن Prosody اطالق می  شود. عالوه بر آن، هیجان نه تنها 
از طریق کالم و بدون مشاهده ی چهره، بلکه از طریق متن 

مکتوب هم قابل انتقال است. 
چنین موردی اولین بار در قرن هجدهم میالدی در ارتباط 
با کتاب »رنج های ور تر جوان« اثر ولفگانگ گوته مطرح شده 
بود. در شاهکار گوته، قهرمان داستان، ور تر، پس از شکست 
عشقی اقدام به خودکشی می کند. اثر مذکور با این توجیه که 
باعث گسترش و شیوع خودکشی در بین جوانان می گردد تا 

مدت ها ممنوع النشر بود. 
از آن زمان تا کنون گزارش های متعدد و پژوهش های انجام 
شده نشان داد که اختالالت هیجانی قابلیت انتقال و شیوع را 
دارند همان گونه که یک حشره مانند پشه می تواند با انتقال 
ویروس یا انگلی بیماریزا از فردی به فرد دیگر، باعث شیوع 
بیماری شود، رسانه نیز قابلیت و توانایی نشر و شیوع اختالالت 
هیجانی را دارد وحتی می تواند باعث القای رفتارهایی مانند 
را  روانشناسی اش  زمینه های  که  مخاطبی  )در  خودکشی 
موارد خودکشی  نحوه ی گزارش  بنابراین  داراست( شود. 
در رسانه از اهمیت به سزایی از جهت بهداشت روان جامعه 
برخوردار است. در واقع براساس تئوری »یادگیری اجتماعی« 

بندورا، عالوه بر روش های کالسیک، یادگیری می تواند با 
مشاهده ی رفتار در اجتماع هم صورت پذیرد. بنابراین گزارش 
اختالالت هیجانی و رفتاری مانند خودکشی، می تواند منجر 
به گسترش و گزارش هرچه بیشتر آن در افرادی که زمینه ی 
اختالالت روانپزشکی زمینه ساز )مانند اختالالت شخصیت یا 

افسردگی را داشته اند( شود. 
سرایت هیجانی عمدتاً در زنان، افراد طبقه ی پایین اجتماعی 
و افرادی که اختالل زمینه ای روانپزشکی داشته اند رخ می دهد 
و تریپوفوبیا هم در واقع نمونه ای از این پدیده است. گزارش 
عالیم تریپوفوبیا در فضای مجازی عمالً منجر به ایجاد گروه ها 
و سایت های مرتبط در اینترنت شد که زمینه ی ارتباط اجتماعی 
افراد مبتالبه را فراهم کرد به نحوی که باعث ایجاد انسجام و 

همبستگی )Cohesion( در بین آنان شد. 
در عمل تریپوفوبیا   همان عملی را انجام می دهد که در 
گذشته فرقه ها می کرده اند و در دوران معاصر کلوپ ها و 
باشگاه ها به عهده دارند. این گروه ها انسجامی را شکل می دهند 
که تسکین دهنده ی ترس از تنهایی است. در واقع تعلق به یک 
گروه یا فرقه می تواند به افراد این پیام را بدهد که در این دنیا 
تنها نیستند و به جمعی تعلق دارند که ترس ها و نگرانی های 
مشابه دارند. تعلق به چنین گروه هایی کارکرد دیگری هم 
دارد و آن ایجاد تفاوت و تمایز بین افراد مبتالبه و دیگر افراد 

خارج از گروه است. 
به طور خالصه، تعلق به یگ گروه مانند گروه افراد مبتال 
به تریپوفوبیا، برای اعضا کارکردهایی روان شناختی دارد که 
محصول تعلق شان به آن گروه است. این کارکرد ها شامل 
انسجام، احساس اعتماد به نفس، غلبه بر حس تنهایی و حتی 
حس تفاوت و تفرد از افراد خارج گروه است که باید در 
حوزه ی پویایی های گروه )Group dynamics( مورد توجه 

قرار گیرد. 
بنابراین پدیده هایی چون تریپوفوبیا را باید به عنوان یک 
پدیده ی اجتماعی در حوزه ی روانشناسی اجتماعی بررسی 

کرد نه به عنوان یک اختالل روانپزشکی فردی. 
به  ارایه  قابل  و  موجود  مجله  دفتر  در  مآخذ  فهرست 

عالقه مندان است.
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افزایش شیوع رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان
تازه ترین آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
مصرف  شیوع  این که  با  می دهد  نشان  متحده  ایاالت 
سیگار در نوجوانان در سال 2015 به 11 درصد )کمترین 
میزان طی 2۴ سال گذشته( رسیده، اما حدود یک چهارم 
نوجوانان همچنان از سیگار الکترونیک استفاده می کنند. 
از 15 هزار  بیش  با شرکت  که  مطالعه  این  همچنین 

دانش آموز کالس 9 تا 12 انجام شده نشان می دهد: 
- ۴2 درصد از نوجوانانی که طی ماه گذشته رانندگی 
کرده اند، در حین رانندگی مشغول خواندن یا نوشتن و 
ارسال پیامک یا ای میل بوده اند. بیشترین میزان این رفتار 
مخاطره آمیز در نوجوانان سفیدپوست و در ایالت داکوتای 

جنوبی گزارش شده است. 
- حدود 17 درصد پاسخ دهنده ها سابقه ی دست کم یک 
داروهای مخدر نسخه ای  بدون نسخه ی  نوبت مصرف 

مانند اکسی کونتین یا زاناکس را ذکر کرده اند. 
داشتند  جنسی  تماس  سابقه ی  که  نوجوانانی  بین   -
آخرین  در  موارد  درصد   57 در  تنها  یک سوم(  )حدود 

تماس جنسی از کاندوم استفاده شده است. 
مجازی  فضای  در  نوجوانان  از  درصد   15 حدود   -
قربانی زورگویی و آزار بوده اند. این رقم در مدرسه 20 
درصد بوده و حدود 9 درصد نوجوانان طی یک سال 

گذشته اقدام به خودکشی کرده اند. 
- حدود 5 درصد نوجوانان طی یک هفته ی گذشته 
فعالیت  و 1۴ درصد حداقل یک ساعت  نخورده  میوه 

جسمانی نداشته اند. 

جدید ترین توصیه ها در زمینه ی خونریزی گوارشی 
تحتانی

توصیه هایی  آمریکا  گوارش  متخصصین  کالج  اخیراً 
در زمینه ی خونریزی گوارشی تحتانی ارایه کرده است. 
 The آوریل  شماره ی  در  که  توصیه ها  این  رووس 
منتشر   American Journal of Gastroenterology

شده به شرح زیر است: 
خونریزی  شامل  تحتانی  گوارشی  خونریزی   -
کولورکتال است و خونریزی روده ی کوچک را شامل 

نمی شود. 
- در موارد هماتوشزی همراه با ناپایداری همودینامیک، 

انجام اندوسکوپی فوقانی توصیه می شود. 
- در مواردی که شک متوسط باشد، تعبیه ی لوله ی 
نازوگاستریک برای ارزیابی خونریزی گوارشی فوقانی 

توصیه می شود. 
- تقریبًا در همه ی بیماران، اولین آزمایش تشخیصی 
انتخابی، کولونوسکوپی است. در گروه کوچکی از بیماران 
که پایدارسازی برای انجام کولونوسکوپی میسر نیست، 

رادیوگرافی توصیه می شود. 
و ضربان  فشار خون  اندوسکوپی،  انجام  از  پیش   -
قلب بیمار باید به عنوان بخشی از اقدامات احیا، به حد 

طبیعی رسانده شود. 
خونریزی  مشابه  باید  خون  تزریق  کلی  هدف   -
موارد  در  باشد.   7 باالی  هموگلوبین  فوقانی،  گوارشی 
عروقی،  قلبی-  ایسکمی  وجود  یا  وسیع  خونریزی 

هموگلوبین را به 9 برسانید. 

باشگاه مجالت
دکتر بابک عزیز افشاری
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- در موارد خونریزی مداوم، کولونوسکوپی را در عرض 
2۴ ساعت انجام دهید. 

- به طور کلی، تزریق اپی نفرین به عنوان تنها درمان برای 
خونریزی فعال توصیه نمی شود. 

- برای پیشگیری از عود خونریزی، داروهای ضدالتهابی 
غیراستروئیدی غیرآسپیرین را متوقف کنید. 

- در بیماران پرخطر از نظر بیماری قلبی- عروقی، ادامه ی 
با هدف  تنها  توقف خونریزی  از  آسپیرین پس  مصرف 
برای  آسپیرین  مصرف  می شود.  توصیه  ثانویه  پیشگیری 

پیشگیری اولیه در بیشتر بیماران توصیه نمی شود. 
- درمان بیماران پرخطر از نظر ترومبوآمبولی، شامل افرادی 
وارفارین و ضدانعقادهای  درمان ضد پالکت،  که تحت 
جدید تر هستند، اغلب باید با مشاوره ی چندین متخصص 
نورولوژیست  و  هماتولوژیست  کاردیولوژیست،  شامل 

انجام شود. 
بیمارانی توصیه  - تزریق همزمان پالکت و FFP در 
می شود که در عرض 2۴ ساعت بیش از 10 واحد یا در 
عرض یک ساعت 3 واحد یا بیشتر پک سل دریافت کرده 

باشند. 

می توان از سرطان پستان پیشگیری کرد
 JAMA Oncology مه  ماه  شماره ی  در  مطالعه  این 
سرطان  خطرساز  عوامل  برخی  کنترل  با  می دهد  نشان 
پستان، می توان در یک سوم موارد از ابتال به این بیماری 

پیشگیری کرد. 
این عوامل شامل چاقی پس از یائسگی، درمان یائسگی با 
هورمون های استروژن و پروژسترون و مصرف الکل و سیگار 
است. خطر مطلق ابتال به سرطان پستان در افراد مختلف بین 
۴/۴ تا 5/23 درصد برآورد شده است. خطر تجمعی ابتالی 
یک زن 30 ساله به سرطان پستان، تا سن ۸0 سالگی حدود 

3/11 درصد است. 
در زنانی که به دلیل عوامل غیرقابل تغییر مانند سابقه ی 
خانوادگی، استعداد ژنتیکی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس 
یا ابتال به ضایعات پیش بدخیم پستان در معرض افزایش خطر 
سرطان پستان هستند، می توان با کنترل وزن و عدم مصرف 
هورمون، سیگار و الکل این خطر را تا حد متوسط کاهش داد. 

بیوپسی مایع، قابل رقابت با بیوپسی بافت
شناسایی جهش های ژنتیکی در نمونه ی خون مبتالیان به 
 )Liquid biopsy( سرطان پیشرفته، موسوم به بیوپسی مایع

می تواند با بیوپسی از بافت تومور رقابت کند. نتایج این 
پژوهش اخیراً در نشست ساالنه ی انجمن سرطان شناسی 
بالینی آمریکا )ASCO( مطرح و مقاله ای نیز با همین موضوع 

در شماره ی ژوئن نشریه ی این انجمن منتشر شد. 
این آزمایش با نام Guardant 360 که قادر به شناسایی 
70 ژن یا )Circulating tumor DNA )ctDNA است، 
روی نمونه ی خون بیش از 15 هزار بیمار مبتال به سرطان 
پیشرفته انجام شد. مقایسه ی نتایج در حدود ۴00 نفر از این 
بیماران با نمونه ی بافتی تومور نشان داد ctDNA بسته به نوع 
تومور، قادر به تشخیص تومور با حساسیت 7۸ تا ۸۶ درصد 
است. صحت آزمایش در صورتی که فاصله بین نمونه برداری 

خونی و بافتی کمتر از ۶ ماه باشد، 9۸ درصد بود. 
به عالوه، ctDNA و آنالیز ژنومی بافت تومور می تواند 
در انتخاب گزینه های درمان نیز مفید باشد. البته این روش 
محدودیت های خاص خود را دارد. نمونه ی خون همه ی 
بیماران دارای ctDNA کافی برای آزمایش نیست. به عنوان 
مثال، توانایی شناسایی ctDNA در مبتالیان به گلیوبالستوم 
پایین تر است که علت احتمالی آن، وجود سد خونی- مغزی 
است. همچنین در حال حاضر حساسیت آزمایش به حدی 
نیست که بتواند تومور ها را در مراحل ابتدایی تشخیص دهد. 
با کارایی  ارتباط  عالوه بر پرسش های بسیاری که در 
این روش،  دیگر  است، محدودیت  مطرح  مایع  بیوپسی 
این تردید است که شناسایی  هزینه ی باالی آن و اصوالً 
ctDNA هیچ تاثیری در پیش آگهی یا کاهش مرگ ومیر 

ناشی از سرطان داشته باشد. 

با درمانی که پزشک تجویز  باردار  هنگامی که زن 
می کند موافق نیست

اخیراً کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا توصیه هایی 
در ارتباط با خودداری مادران باردار از درمان ارایه کرده 

است. برخی از این توصیه به شرح زیر است: 
- باید به تصمیم زن بارداری که قادر به تصمیم گیری 

مستقل است، احترام بگذارید. 
- مشاوره ی مستقیم توصیه می شود اما پزشک نباید بیمار 
را به اتخاذ تصمیم خاصی مجبور کند. از هر گونه فشار، 

اجبار، زور فیزیکی یا تهدید خودداری کنید. 
- پزشک باید زمینه ای را که بیمار در آن تصمیم گرفته 

درک کند و به او بابت این شک و تردید حق بدهد. 
- در موارد لزوم، مشورت با یک فرد صاحب نظر در 

زمینه ی موضوعات اخالقی توصیه می شود. 
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- انجام مداخالت قانونی به هیچ وجه توصیه نمی شود. 

درمان  اندازه ی  به  زانو  استئوآرتریت  برای  تای چی 
فیزیکی موثر است

 Annals of Internal این مطالعه در شماره ی ماه مه
Medicine نشان می دهد تای چی )حرکات آرام هنر رزمی 
ووشو یا کونگ فوی چینی( باعث بهبود عالیم بیماران مبتال 

به آرتروز زانو می شود. 
حدود 200 فرد بزرگسال با سن حداقل ۴0 سال که مبتال 
به استئوآرتریت زانو بودند در این تحقیق شرکت کردند. نیمی 
از این افراد هر هفته دو جلسه به شکل گروهی به اجرای 
حرکات تای چی پرداختند. نیمی دیگر تحت درمان فیزیکی 

شامل دو جلسه درمان سرپایی در هفته قرار گرفتند. 
پس از 12 هفته شاخص های استئوآرتریت شامل درد در 
هر دو گروه به طور قابل توجه بهبود یافت و تفاوت بین دو 
گروه از این بابت معنی دار نبود. اما تای چی عالوه بر بهبود 
استئوآرتریت، با بهبود قابل توجه از نظر افسردگی و کیفیت 
زندگی نیز همراه بود. اثرات درمان در هر دو گروه تا 52 

هفته پایدار بود. 

ناشتایی پیش از آزمایش چربی الزم نیست
تقریباً هر آزمایشگاهی تجربه ی بازگرداندن بیمار به منزل 
یا تکرار آزمایش به دلیل عدم رعایت ناشتایی را دارد و این 
موضوع اغلب منجر به نارضایتی مراجعین به آزمایشگاه و 
اتالف هزینه و وقت بیماران و پزشکان می شود. براساس 
 ،JAMA Intern Med یک پژوهش در شماره ی آوریل
قدرت پیش بینی وقایع قلبی- عروقی در موارد آزمایش 
بدون ناشتایی به خوبی آزمایش چربی در حالت ناشتا و 
حتی بهتر از آن است. بیشتر صاحب نظران و منابع معتبر 
پزشکی توصیه می کنند آزمایش چربی در حالت ناشتا انجام 

شود، اما این محققین معتقدند: 
- نتایج آزمایش چربی غیرناشتا در بیشتر موارد چندان 
تفاوتی با آزمایش ناشتا ندارد و تنها تفاوت، در حد متوسط، 

در آزمایش تری گلیسرید دیده می شود. 
- با توجه به این که انسان در اغلب اوقات در شرایط 
غیرناشتا قرار دارد، آزمایش غیرناشتا پیش بینی صحیح تری 

از وقایع قلبی- عروقی ارایه می دهد. 
- طی 5 سال اخیر توصیه به آزمایش چربی غیرناشتا از 

سوی منابع معتبر افزایش یافته است. 
- براساس جدید ترین توصیه های انجمن آترواسکلروز 

اروپا و فدراسیون طب آزمایشگاهی اروپا، در مواردی که 
تری گلیسرید غیرناشتا باال تر از ۴00 باشد، تکرار آزمایش 
در حالت ناشتا توصیه می شود. یک مطالعه نشان داده تنها 
در 10 درصد بیمارانی که آزمایش چربی خون غیرناشتا 

انجام می دهند، آزمایش به شکل ناشتا تکرار می شود. 

خشونت در مراکز درمانی
پزشکان و پرسنل مراکز درمانی، مانند سایر افراد در 
سایر مشاغل، این حق را دارند که هنگام کار امنیت داشته 
مرور  به   NEJM آوریل  شماره ی  از  مقاله  یک  باشند. 
جنبه های مختلف خشونت در مراکز درمانی ایاالت متحده 

پرداخته است. 
در ژانویه ی 2015 یکی از جراحان بیمارستان زنان در 
شهر بوستون مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. 
قاتل فرزند یکی از بیمارانی بود که در این بیمارستان فوت 
کرده بود. با این که پزشکان یا پرسنل درمانی به ندرت در 
رفتارهای  به نظر می رسد  مواقعی کشته می شوند،  چنین 
خشن در بیمارستان ها و مراکز درمانی آمریکا به یک رویه 

تبدیل شده است. 
بیشتر موارد خشونت محدود به خشونت کالمی است، 
اما گاهی با چاشنی خشونت فیزیکی یا حتی جنسی همراه 

می شود. برخی نکات این مطالعه را مرور می کنیم: 
- با توجه به تقسیم بندی انواع خشونت در محل کار 
)نوع اول: مرتکب هیچ ارتباطی با محل کار یا کارکنان 
ندارد؛ نوع دوم: مرتکب یکی از مشتریان است؛ نوع سوم: 
مرتکب یکی از کارکنان فعلی یا سابق است؛ نوع چهارم: 
با  ارتباطی  و  دارد  کارکنان  با  رابطه ی شخصی  مرتکب 
محل کار ندارد( بیشتر موارد خشونت در مراکز درمانی 

از نوع دوم است. 
با  - حدود یک چهارم موارد خشونت مرگبار مرتبط 

محل کار در محل کار روی می دهد. 
- بین سال های 2011 و 2013، هر سال حدود 2۴ هزار 
مورد خشونت مرتبط با محل کار در آمریکا ثبت شده که 
حدود 75 درصد موارد آن در مراکز درمانی روی داده است. 
- در میان دالیل غیبت کارکنان مراکز درمانی از محل 
از  ناشی  آسیب های  اثر  در  غیبت  این که  احتمال  کار، 
خشونت مرتبط با محل کار باشد ۴ برابر بیشتر از سایر 

دالیل است. 
- پرستاران بیشترین قربانیان خشونت در مراکز درمانی 
هستند. در این میان، پرستاران بخش اورژانس بیشترین 
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نصیب را می برند. 
- حدود یک چهارم تا سه چهارم پزشکان اورژانس )در 
مطالعات مختلف( دست کم یک نوبت در طول سال قربانی 

خشونت در محل کار می شوند. 
- مرتکب خشونت در بیشتر موارد )حدود 90 درصد( 
خود بیمار و با شیوع کمتر، یکی از بستگان یا دوستان 

بیمار است. 

تزریق واکسن آنفلوانزا در بارداری، باعث مصونیت 
نوزاد می شود

این پژوهش از شماره ی ماه مه Pediatrics نشان می دهد 
نوزادانی که از مادرانی متولد می شوند که در حین بارداری 
به  ابتالی شان  شانس  می کنند،  دریافت  آنفلوانزا  واکسن 
آنفلوانزا یا بیماری های شبه آنفلوانزا در ۶ ماه اول زندگی 

۶0 درصد کاهش می یابد. 
این مطالعه با مرور 250 هزار پرونده انجام شده و هیچ 
تفاوتی در نتایج بارداری بین مادرانی که واکسن گرفته اند 
و آنانی که واکسن تزریق نکرده اند مشاهده نشده است. 

تزریق واکسن آنفلوانزا به مادر، منجر به ایجاد مقاومت 
در جنین و نوزاد می شود. 

کوری گذرا ناشی از گوشی هوشمند
 ،NEJM ژوئن   23 شماره ی  از  مقاله  یک  براساس 
استفاده از گوشی هوشمند هنگامی که به بستر می روید، 
 Transient( می تواند منجر به تاری دید یا کوری گذرا
smartphone blindness( شود. به نظر پژوهشگران، این 
پدیده ناشی از توانایی شبکیه در سازگاری با محیط های 
مختلف از نظر روشنایی یا تاریکی است. شبکیه این کار 

را به طور دایم انجام می دهد. 
نور منجر به تغییر شکل رنگدانه های داخل سلول های 
استوانه ای می شود. هنگامی که از روشنایی وارد تاریکی 
می شوید، سازگاری کامل گاهی تا ۴0 دقیقه طول می کشد. 
کوری گذرا هنگامی روی می دهد که در تاریکی اتاق با 
یک چشم به صفحه ی گوشی هوشمندتان خیره شوید.

----------------------
دکتر بابک عزیز افشاری

متخصص پاتولوژی
نشانی: تالش، خیابان معین، کوچه ی بوعلی، تلفن: ۴۴2۴3۴۴7
Website: azizafshari.com
Email: babak_azizafshari@yahoo.com
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 Rudolf Ludwig Carl( دوران زندگی رودولف ویرشو
Virchow: 1821-1902( به سه بخش تقسیم می شود: بخش 
اول تا سال 1۸۴9 به طول انجامید و آغاز فعالیت های علمی 
اوست. دوران دوم یا دوران دانشگاه »ورتسبورگ«، از سال 
1۸۴9 تا سال 1۸5۶، منجر به انتشار نظریه ی »آسیب شناسی 
سلولی« او شد. سومین بخش حدود نیم قرن به طول انجامید 
و از سال 1۸5۶ تا پایان زندگی او در سال 1902 ادامه یافت. 
در این مدت ویرشو در برلین عنوان استاد کالبد شناسی داشت 
و موفق به ایجاد مکتبی شد که در آن همچون »پاپ« بر دانش 
پزشکی در آلمان حکمروایی داشت. طی تمام این دوران توجه 
وی در مقام تحقیق و جست وجو اصوالً به سنت مردم شناسی 

معطوف بود. 
 ویرشو فرزند خزانه دار شهر »شیول باین« واقع در ایالت 
»پومرانیا« بود. در همین شهر متولد شد و در سال 1۸39 به 
برلین رفت و شاگرد مدرسه ی پزشکی ارتش شد. در سال 
1۸۴3 درجه ی دکترای پزشکی خود را گرفت و در بیمارستان 
»شاریته« دستیار »فروریپ« استاد کالبدشکافی و سه سال بعد 

جانشین او شد.
 هنگامی که ویرشو وارد برلین شد، یکی از بزرگ ترین 

ویرشو: اصالحات پزشکی

رفاه اجتامعی
دکتر بهمن مشفقی

پزشكان نامی )43(

دکتر مشفقی در حاشیه ی این شماره از »پزشکان نامی« برایم نوشته است: »این آقای ویرشو واقعاً جای همه گونه ستایش 
دارد. او در حقیقت پدر اصالح طلبی و پدر فعالین صنفی است. با خواندن این متن فعالین صنفی و اصالح طلبان واقعی 
به صداقت، سالمت و شرافتی که پیشینیان به معتقدات خود داشتند پی می برند...« با تایید نظر ایشان، تصور می کنم اگر بخواهیم 
از خواندن داستان زندگی و مبارزات ویرشو و یارانش یک نکته بیاموزیم این است که پیشرفت واقعی در پزشکی و سالمت 
مردم بدون توجه به رفاه اجتماعی آدمیان میسر نیست. ویرشو در میانه ی سده ی ۱9 به روشنی اعالم کرد که: »درمان بیماری های 
همه گیر خوشبختی، آموزش و آزادی است!« ولی پس از گذشت ۱۶0 سال، متاسفانه هنوز همین آسیب شناسی پاشنه ی آشیل 

بسیاری از نظام های سالمت دنیاست. )م. ج(

اکتشافاتی که تا آن تاریخ در آزمایشگاه یوهانس مولر به مقام 
اجرا رسیده و علناً اعالم شده بود، اکتشاف »سلول حیوانی« 
بود. »سلول نباتی« مدت ها پیش یعنی طی قرن 17 کشف 
شده و رابرت هوگ انگلیسی کاشف آن بود. در آغاز قرن 
نوزدهم محققان فرانسوی از جنبه ی آسیب شناسی عمومی 
هنوز براساس سنت گذشته پیرو حکمت طبایع و اخالط 
بودند اما با اکتشاف »سلول حیوانی« امکان آن به وجود آمد 
که بتوانند در طول زمان در مورد پدیده ی ابتدایی بیماری به 

تحقیق علمی بپردازند. 
 اولین کار بسیار مهمی که ویرشو همت خود را صرف آن 
کرد، مطالعه در بیماری »فلبیتیس« یا لخته شدن خون در داخل 
رگ ها و »آمبولیسم« یا انسداد شریان ها بود که در گذشته بسیار 
مشکل و مهم می نمود. او این تعاریف را کامالً روشن ساخت 
و ماهیت آن ها را معین کرد و جالب این که مفهوم بیماری 

»لوسمی« یا سرطان خون را نیز مشخص ساخت. 
در تابستان سال 1۸۴7 در ناحیه ی »سیلیزی علیا« نوعی 
بیماری همه گیر به وجود آمد که عموماً آن را »تب قحطی« 
که  دریافت  به سرعت  ویرشو  فوریه ی 1۸۴۸  در  نامیدند. 
علل بیماری در عین این که جنبه ی طبی دارد، دارای جنبه ی 
اجتماعی هم هست. در گزارش ویرشو ذکر شده بود: »هیچ 
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چیزی جز فراوانی نعمت و فرهنگ و آزادی نمی تواند وضع 
مردم را بهتر کند و این مواهب تنها بر اساس و شالوده ی یک 
دموکراسی کامل و بی محدودیت ممکن است به دست آید.« 
همه کس امروز به خوبی آگاه است که پیدایش طبقه ی 
رنجبر در دوران ما بیش از همه در نتیجه ی پیدایش ماشین ها 
و توسعه و پیشرفت آن ها بوده و به  همان نسبت که کشاورزی، 
صنایع، دریانوردی و وسایل نقلیه ی زمینی، در نتیجه ی اصالح 
و پیشرفت وسایل و ماشین ها، توسعه ی خارق العاده و بی مانند 
یافته، نیروی انسانی استقالل خود را کامالً از دست داده و فقط 
به منزله ی دنده های چرخ در داخل این دستگاه عظیم ماشینی 
جای گرفته است؛ چرخ دنده هایی که جان دارند، لیکن در مقام 
عمل برای آن ها ارزشی بیش از مواد بی جان شناخته نمی شود. 
وقایع ماه مارس سال 1۸۴۸ ویرشو را وادار کرد که به 
مرکز کشور بازگردد. وی هر چند در تظاهرات و سنگر بستن 
شرکت عملی نداشت، لیکن نقش بسیار مهمی در نهضتی که 
ایجاد شده بود ایفا کرد و بیش از همه، فکر اصالحات عمیق 

و دامنه دار در تمام سازمان پزشکی او را مسحور ساخت. 
حرفه ی پزشکی در تمام خاک آلمان به شدت تکان خورده 
بود و همه ی پزشکان مشتاق بودند که نقش موثری در این 
نهضت داشته باشند و در مسایل مربوط به بهداشت عمومی 
مورد مشورت قرار گیرند. پزشکان خواستار نوسازی در تمام 
سازمان پزشکی و اعطای حاکمیت خاص هر حرفه به افراد 
حرفه ی خود بودند و با قیمومت دولت مخالفت داشتند. میل 
و عالقه ی شدیدی برای تشکیل یک کنگره ی عمومی پزشکی 

)پارلمان پزشکی( روزبه روز قوت می گرفت. 

 ویرشو با کمک یکی از دوستان خود طی سال های 1۸۴۸-
1۸۴9 مجله ای با عنوان »اصالحات پزشکی« تاسیس کرد و 
تقاضا کردند یک وزارت مستقل برای امور پزشکی و بهداشت 
احداث شود و در تعلیمات پزشکی اصالحات انجام گیرد. 
استخدام استادان برای تدریس در کرسی های پزشکی، عیناً مانند 
فرانسه، براساس امتحان های مسابقه انجام شود و دانشجویان 
پزشکی با خرج دولت تربیت شوند. از جنبه ی اجتماعی هم 
اعالم کردند: »حق طبیعی کارگران بی پول آن است که هر گاه 
در نتیجه ی بیماری از کار بازماندند، دولت هزینه ی زندگی و 

معالجه ی ایشان را بپردازد.« 
اما طولی نکشید که »ارتجاع« مانع از عملی شدن نیات 
ویرشو شد و وی کفاره ی افکار پیشرفته ی خود را در زمینه ی 
سیاسی پرداخت. هر چند او را به صورت رسمی معزول 
نکردند، لیکن حقوق او را قطع کردند و دستوری به وی 
رسید که اتاقی را که به عنوان پزشک بیمارستان در اختیار 

داشت ترک کند.
در سال 1۸۴9 دعوتی از دانشگاه »وونسبورگ« به ویرشو 
رسید. در دانشگاه مزبور اقبال به او یاری کرد و مواد و وسایل 
فراوان برای تجربه و توسعه ی اندیشه های خویش در اختیار 

او قرار گرفت. 
 ویرشو تا آغاز قرن بیستم زنده ماند و دوران شناخت 
میکروب ها را درک کرد. وی به عنوان عضو مجلس ملی پروس 
یا به عنوان رایزن شهر همواره به جناح چپ و گروه های مخالف 
تعلق داشت و مصدر خدمات برجسته ای خاصه در زمینه ی 
اصالح تعلیمات شد. ویرشو در مدت نیم قرن پیشرفت دانش 

پزشکی را در آلمان هدایت کرد. 
هشتادمین سال تولدش فرصتی آن چنان برای تظاهرات 
احترام آمیز و قدردانی بین المللی به وجود آورد که نظیر آن 
به ندرت در مورد دانشمند دیگری دیده شده است. ویرشو 
در واقع »پاپ« و پاسدار بزرگ مکتب برلین بود که بعد از 
درگذشت یوهانس مولر درخشش و اعتبار فوق العاده ای یافت، 
به طوری که حتی عظمت و جالل مکاتب وین و پاریس را 

نیز تحت الشعاع قرار داد. 

خالصه شده از کتاب: پزشکان نامی، نوشته ی هنری زیگریست، 
ترجمه ی کوکب صورتگر، حسن صفاری، انتشارات امیرکبیر، 13۶2

----------------------
دکتر بهمن مشفقی

نشانی: الهیجان، خیابان شهید کریمی، تلفن: ۴22333۴3
Email: vahomanmdd@yahoo.com
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طبیب طاعون و ماسک کالغی 
دکتر افشین خدا شناس

 »ماسک« ها در طول تاریخ همواره یکی از نمادهای 
اصیل رمز و راز بوده اند. از وجه نمادین مثبت آن در 
دار  در  منفی اش  تا وجه  آیینی گرفته  و  مراسم مذهبی 
و دسته های گنگستری همیشه نقاب ها حجابی بوده اند 
که  برسد  به نظر  شاید  بماند.  مخفی  وجود  اصالت  تا 
امروزه سینما و تئا تر بزرگ ترین نقاب نمایشی دنیاست 
با آن موهبت  افراد در  نژاد بشری  اما در واقع تک تک 
خودآگاهی ذاتی شان در دوره ی بلوغ چاره ای جز خزیدن 
در پشت نقابی خودساخته ندارند. یک ضرب المثل چینی 
می گوید: هیچ چیز در دنیا آن گونه نیست که می بینید. در 
واقع ژرف تر اگر بنگریم، ظاهر هر ماده نقابی است بر 
باطن آن. یک لیوان پر از آب حجابی است بر هارمونی 
میلیاردی ملکول های شیشه و آب. و همچنین مسلسل... 
پرسونا  یونگ،  تحلیلی  نشناسی  روا مکتب  در 
است  فردی(  نه  )و  اجتماعی  چهره ی  آن   )Persona(
خود  روان  تکامل  و  رشد  دوران  در  شخصی  هر  که 
بر دیگران و کمترین نمود ماهیت  تاثیر  بیشترین  برای 
حقیقی خود ابداع می کند. در واقع پرسونا بخش اساسی 
هر روان برای انطباق هر فرد بالغ با دنیای بیرون است. 
یک  راه  از  قوی   )Ego( خود  یک  دیگر  به عبارت 
برقرار می کند.  ارتباط  با دیگران  انعطاف پذیر  پرسونای 
آمده  ریشه  همین  از  به معنای شخصیت   Personality

است. 
اگر نقش و نگارهای  تاریخ  اما در طول  بگذریم. و 

چهره ی درمانگران بومی آمازون و آفریقا و سرخپوستان 
آمریکا و شمن های مغول و... را نوعی نقاب محسوب 
کنیم و از آن چشم بپوشیم، به یاد ندارم جایی دگر جز 
ظاهر  چنین  با  پزشک  یک  طاعون  همه گیری های  در 
رعب انگیزی بر بالین بیمار نگون بخت حاضر شده باشد! 
و اما ماجرای این لباس و ماسک که غنای بصری بسیار 

قدرتمندی دارد چیست؟ 
در قرون وسطی که از پایان امپراطوری رم در قرن پنجم 
میالدی شروع شد و تا سقوط قسطنطنیه در 1۴53 ادامه 
داشت، عقیده ای وجود داشت بر این اساس که می گفت 
عامل اصلی بیشتر بیماری ها نوعی بوی بد و هوای آلوده به 
نام »میازما« است. از طرفی امروزه می دانیم طاعون بیماری 
مشترک بین انسان و حیوانات است و توسط جوندگان و 
کک به این ها منتقل می شود. در آن وانفسا هم آن چه در 
بین فقرا که غالب جامعه بودند فراوان بود موش و کک 
بود که به عنوان عامل و ناقل شناخته نمی شد. تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
در سال 1۶19 در فرانسه لباسی با الگوگیری از لباس 
و  شد  طراحی  زمان  آن  در  اروپا  روستایی  مردم  رایج 
ماسکی به شکل سر کالغ که نوک منقارش را از درون با 
گیاهان دارویی خوش بو چون نعناع و کافور پر می کردند 
تا بوی بد میازما را بی اثر و بوی بد اجساد را قابل تحمل 
کند. از سویی، فکر می کردند ظاهری ترسناک می تواند 
ارواح شیطانی را از اطراف پزشک و بیمارش دور کند. 
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همچنین عصایی در دست داشتند که همزاد عصای توبه ی 
داشتند طاعون عذابی  عقیده  باز  که  بود، چرا  کشیشان 
است که خداوند بر بندگان نافرمانش نازل کرده است! 

تا کنون سه پاندمی )جهانگیری( طاعون در دنیا حادث 
شده است. اولین در 5۴1 میالدی در مصر که از آن جا 
به اروپا رفت و بیش از نیمی از جمعیت شمال آفریقا 

و اروپا و مرکز و جنوب آسیا را به کام مرگ فرستاد. 
دومین پاندمی که به »مرگ سیاه« معروف شد در سال 
را  اروپا  جمعیت  یک سوم  و  کرد  بروز  میالدی   13۴۶
ادامه  روند  این  پراکنده  به صورت  بعد ها  کرد.  هالک 
یافت و برای نمونه در نیمه ی نخست قرن هفدهم یک 
لندن 150 هزار نفر را  همه گیری طاعون فقط در شهر 

بازآفرینی لباس کامل یک »دکتر طاعون«
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کشت! سومین پاندمی در سال 1۸55 در چین آغاز شد 
و بیش از 12 میلیون نفر از مردم هند و چین را کشت. 
در سال 1۸9۴ سرانجام الکساندر یرسین عامل بیماری 
خودش  نام  به  که  کرد  کشف  است  باسیل  یک  که  را 
Yersinia pestis نامگذاری شد و بشریت نفس راحتی 

از دست طاعون کشید. 
دامن  از  بعد ها  دهشتناکی  شمایل  چنین  تقدیر  به هر 
پزشکی به هنر دست به دست شد و به وفور در جشن ها 
با  تجسمی  هنرهای  و  تئا تر  و  سینما  و  کارناوال ها  و 
طراحی  جذابی  بسیار  ماسک های  الگو  این  از  استفاده 
کردند که زیبایی شان هوش رباست و کسی به مخیله اش 
روزگار  چه  شاهد  نقاب  این  روح  نمی کند  هم خطور 

کج مداری بوده است!
----------------------

دکتر افشین خدا شناس
نشانی: رشت، خیابان سردار جنگل، ابتدای کوچه ی نهضت، 

مطب پزشکی سردار جنگل، تلفن: 33535775
Email: Human_puzzles@yahoo.com
Instagram: @afshin_khodashenas الکساندر یرسین
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مطرح  کاریکاتوریست  و  نویسنده  رمضانی  داریوش 
گیالنی است که از سال 13۸۶ شروع به نوشتن مجموعه ی 
داستان های مصور )کمیک استریپ( »ماجراهای گوزن« به 
زبان گیلکی و با مضمون طنز اجتماعی کرده است. طنز 
از اصطالحات گیلکی سبب شده  استفاده  او و  شیرین 
است بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان گیالنی که 
سال ها از زبان مادری خود دور مانده بودند، با خواندن 
این کتاب به یادگیری دوباره و کاربرد اصطالحات قشنگ 

این زبان رو آورند.
 دو کتاب اول و دوم ماجراهای گوزن با عنوان »گوزن 

برای این ماه چه کتابی را معرفی می کنید؟

نجات خاخورزا رایان
دکتر رقیه حج فروش

سال های  در  کولکاپیس«  اسی  »بازگشت  و  رشت«  در 
به ترتیب  خوانندگان  خوب  بسیار  استقبال  با  گذشته 
سه و دو بار تجدید چاپ شد و این  بار جلد سوم این 
مجموعه با عنوان »نجات خاخورزا رایان« در اسفند 9۴ 

به بازار آمده است. 
شخصیت های اصلی »نجات خاخورزا رایان« همانند 
دو کتاب پیشین، گوزن، یوسف، گوسفند، النتی و آقای 
زرگری هستند. در این قسمت برادرزاده ی آقای زرگری، 
»رایان«، دچار مشکلی می  شود که برای حل آن، بقیه ی 

دوستان به یاری اش می شتابند. 
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حاشیه ی  در  رمضانی  داریوش  هم  قصه  این  در 
مشکالت  از  گوشه ای  معرفی  در  تالش  اصلی،  روایت 

زیست محیطی استان گیالن و شهر رشت )مشکالت دفع 
زباله های شهری و آلودگی رودخانه ها( دارد و عالوه بر 
آن، در کنار تاکید بر ویژگی های فرهنگی، برخی عادت های 
غذایی و خوراک های گیالنی را هم معرفی می کند. ضمن 
شاپور  زنده یاد  از  ترانه ای  متن  داستان،  پایان  در  این که 

جفرودی، خواننده ی فولکلور گیالنی، آمده است. 
نویسنده همچنین اشاره ی ظریفی به تفاوت لهجه های 
زیان گیلگی در شهرهای مختلف دارد که در نوع خود 
جالب توجه است و یکی از ویژگی های جلد سوم این 
به  افزودن لغت نامه ی گیلکی  بار،  اولین  برای  مجموعه 
فارسی در پایان کتاب است که به خوانندگانی که معنی 
بسیاری از اصطالحات اصیل گیالنی را نمی دانند، کمک 

شایانی می کند.
 این کتاب توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده و 15 

هزار تومان قیمت دارد. 
نشر  انتخاب  و  می کنم  استفاده  فرصت  از  همین جا 
فرهنگ ایلیا را به عنوان ناشر برگزیده ی سال 139۴ کشور 
به مدیران آن، خانم شادی پیروزی و آقای هادی میرزانژاد 

موحد، تبریک می گویم.
----------------------

دکتر رقیه حج فروش
Email: dr.hajf@gmail.com
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پروفسور شمس 
دکتر محمدقلی شمس ملقب به پروفسور شمس، پدر چشم پزشکی ایران است. 

وی در سال 12۸3 به دنیا آمد. فرزند دکتر یحیی شمس ملقب به لسان الحکما و نوه ی عبدالحسین میرزا 
ملک آرا )ملقب به شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک دوران قاجار و نواده ی فتحعلی شاه قاجار( بود در 
سال 1302 به هزینه ی پدرش وارد رشته ی پزشکی در دانشگاه نظامی لیون شد و تنها دانشجوی غیرفرانسوی 
بود که موفق به ورود دوره ی پروفسورای دانشگاه شد. مدتی پس از دانش آموختگی به تدریس و پژوهش 
در   همان دانشگاه ادامه داد و در سال 1311، پیش از تاسیس دانشگاه تهران، به دعوت وزیر علوم به ایران 

بازگشت و با سمت استادی در دارالفنون مشغول به تدریس پزشکی شد. 
پروفسور شمس پس از بازدید از جنوب ایران و مناطقی مثل شوشتر که به دلیل شیوع بیماری تراخم، 
کوری بیداد می کرد و به »شهر کوران« معروف شده بود، برای همیشه از بازگشت به فرانسه صرف نظر 
کرد. روش درمانی او برای این بیماری به وسیله ی الکتروکواگولیشن در مقاله ای مفصل در سال های دهه ی 

1950 ارایه گردید. 
پروفسور شمس بنیانگذار بیمارستان چشم پزشکی فارابی به عنوان اولین مرکز تخصصی چشم پزشکی 
در ایران است. وی که در هنگام مرگ قدیمی ترین عضو انجمن چشم پزشکی فرانسه بود، بار ها به ریاست 
انجمن های چشم پزشکی مختلف در جهان برگزیده شده بود و موسس انجمن چشم پزشکی ایران و نشریه ی 

تخصصی چشم پزشکی بود. 
او که تا آخرین روزهای زندگی در سن 92 سالگی مشغول معالجه بیماران بود در سال 1375 درگذشت. 
دوازدهمین کنگره ی سراسری چشم پزشکی ایران از او به عنوان استاد برجسته و »پدر چشم پزشکی ایران« 

تجلیل کرده است.
از: ویکی پدیا

با سپاس دوباره از امیر آذراشک، نوه ی زنده یاد 
خاطرات  »دفتر  ویراستار  و  آصف  فضل اهلل  دکتر 
پزشکی« ایشان، یک برگ دیگر از این دفتر را نیز 

می کنیم.  تقدیم 
در حدود سال های 1323 تا 132۴ دانشجوی سال 
تهران  بودم.  تهران  پزشکی  دانشکده ی  سوم  دوم- 

در محرض استادان )1(
دکتر فضل اهلل آصف
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انگلیس  آمریکا،  یعنی  متفقین  ارتش های  به وسیله ی 
به سختی  نان  بود.  بیگانگان  اشغال  گرفتار  شوروی  و 
فراگیر  بیماری  بود،  کم  نفت  سوخت  می شد،  فراهم 
شده بود و امکانات برای درمان نبود. اوضاع آشفته ای 
بود. به علت گرد و خاک کوچه های تهران که آن زمان 
هنوز آسفالت نبود، چشم من دچار حساسیت و خارش 
یک  که  می گفتند  مشهدی ام  بود. همکالسی های  شده 
دکتر هموالیتی آن ها از وین بازگشته و جوانی باسواد 
است، نزد او برو. من هم شال و کاله کردم و به خیابان 
فردوسی باال تر از سفارت انگلیس به مالقات آن پزشک 
رفتم. جوان تر از آنی بود که فکر می کردم. مشکل مرا 
از  کردم.  صحبت  پلک هایم  خارش  از  من  و  پرسید 
طرز سخن من فهمید که دانشجوی یکی از رشته های 
پزشکی هستم. پرسید: »چه رشته ای؟« گفتم: »پزشکی.« 
با گشاده رویی گفت: »پس همقطار هستیم.« گفتم: »البته 
خیلی باقی است!« گفت: »نه، زود می گذرد. چشم بر 

هم بزنی، تمام می شود. شما االن هم دکتر هستید.« 

و  محبت  با  شد.  تراخم  ایشان  تشخیص  خالصه 
الکتروکوآگوالسیون  از  شما  برای  »من  گفت:  اصرار 
شده،  فراهم  تازه  که   )Electro coagulation (
می شود.«  انجام  برق  با  درمان  این  می کنم.  استفاده 
پلک  داخلی  و  بیرونی  سطح  نیمه ی  سوزاندن  عمل 
فردا  من  نوشت.  مرخصی  روز  چند  و  داد  انجام  را 
با چشم های ورم کرده و قرمز با یک عینک دودی به 
TBT یا  خیابان فردوسی رفتم و با سرویس اتوبوس 

TCC ارامنه ی خودمان به رشت آمدم. 
نبود.  نیز  ناراحتی شدید بود. قدرت مطالعه  درد و 
پروفسور  پیش  »چرا  گفتند:  رشت  در  دکتر  دوستان 
صلوات،  و  سالم  با  دوباره  القصه،  نرفتی؟«  شمس 
پرسیدم،  ایشان  مطب  از  شدم.  تهران  راهی  ا هلل گویان 
گفتند باال تر از هتل پارک )خیابان پهلوی سابق( مقابل 
قصر مرمر است که آن زمان به محل خروجی آب شاه 
معروف و آب آن منطقه مورد مصرف اهالی تهران بود. 
بسم اهلل گرفتم و یک روز عصر خدمت ایشان رسیدم. 
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مبل و صندلی و دفتر و دستک و خانم منشی مطابق 
رسم امروز نبود. حالم خیلی بد بود، طوری که توجهی 
به شکوه و جالل مطب نداشتم. روی یک نیمکت تمیز 
و دراز نشستم. پس از چندی مرا داخل مطب فرستادند. 
پروفسور شمس را مردی حدود ۶0 تا ۶5 ساله دیدم. 
از من پرسید: »مشکل شما چیست که عینک دارید؟« 
قرار  الکتروکوآگوالسیون  درمان  »تحت  کردم:  عرض 

ناراحت هستم.«  گرفته ام و بسیار 
آن موقع زبان علمی فرانسه بود. پروفسور هم فهمید 
از  دانشجو هستم. در آن زمان چشم پزشک ها  که من 
پلک،  برگرداندن  برای  نیکلی  یا  نقره ای  قاشقک  یک 
دو  با  آن  یک  در  پروفسور شمس  می کردند.  استفاده 
مرا  چشم  دو  هر  پلک های  سبابه  و  شصت  انگشت 
داشت  ذره بینی در دست چپ  کرد.  نگاه  و  برگرداند 
و با دقت معاینه می کرد. از من پرسید: »تشخیص چه 
و  کرد  بلند  را  »تراخم.« یک دفعه سرش  گفتم:  بود؟« 
کردم:  عرض  باشید!«  جنوبی  نمی آید  »به نظر  گفت: 
»خیر، گیالنی و اهل رشت هستم.« دیدم قیافه اش کمی 
میز مطب رفت  متاثر شده است. پشت  رفته و  درهم 
و نسخه ای نوشت که خوب به یادم مانده است: پماد 
سوئیس  سیالگ  کارخانه ی  محصول  چشمی،  دیازیل 
)Diazil Cilag(. بعد دست روی شانه ی من گذاشت 
و گفت: »شما دچار بلفاریت )Blepharite( یعنی تورم 
با  باید  حتمًا  ما  جوان  استادان  بودید.  پلک  التهاب  و 
جغرافیای محلی کشور خود آشنا باشند. در گیالن اصاًل 
تراخم وجود ندارد. در تهران هم فعاًل صحبت از یک 
نوع باکتری است که خاک آن را با باد همراه می آورد.« 
رفتم حق العالج بپردازم، خندید و گفت: »شما فردا 
طبیب می شوید. دکتر حق ندارد از همکار خود ویزیت 
بگیرد!« سپس با من دست داد و خداحافظی کرد. او 
یک استاد دانشگاه، سرتیپ بهداری ارتش و بنیانگذار 
بیمارستان فارابی، مرکز چشم پزشکی در آن زمان بود. 
پاریس،  پزشکی  دانشکده ی  پنجم  سال  در  بعد ها 
مرحوم پروفسور قوام صدوقی عادت داشت در هنگام 
کنفرانس  از  بعد  چشم پزشکی،  آمفی تئا تر  در  تدریس 
سه  دو  ما  با  و  باال  بیاید  دانشجویان  جایگاه  به سمت 
من  روز  یک  کند.  گفت وگو  ایرانی  دانشجوی  نفر 
حکایت خود را به ایشان گفتم. به من پیشنهاد کرد از 
پروفسور ولتی )Velti( برایم وقت بگیرد تا مرا معاینه 
کند. باالخره مرا راضی کرد و یک روز خدمت ایشان 

مرا خوب  بود.  استاد کرسی چشم پزشکی  او  رسیدم. 
فقط  و  بود  درست  »تشخیص  فرمود:  و  کرد  معاینه 
تورم و التهاب پلک است.« و بعد یک نسخه مرحمت 
افتخاری تحت  یعنی حق   Honoraire کرد. خواستم 
معاینه ی ایشان قرار گرفتن را بپردازم،   همان فرمایش 
هم اکنون  »شما  که:  کرد  را  شمس  پروفسور  مرحوم 
طبیب هستید و می توانید پس از سال چهارم جانشین 
به عالوه،  ندارم.  شما  بر  حقی  من  و  شوید  پزشک 
پروفسور صدوقی گویا به شما عالقه داشت که شما 

را نزد من فرستاد، چون او داماد من است!« 
بوسیکو  ن  رستا بیما طراف  ا نه های  روخا ا د در 
)Boucicaut(، محل زندگی من، هر چه برای تهیه ی 
دکتر  یک  سرانجام  نیافتم.  را  دارو  چرخیدم،  نسخه 
داروخانه ی  یک  به  باید  »شما  گفت:  من  به  داروساز 
مخصوص بروید.« با مترو آشنا بودم. حدود یک ساعت 
داروخانه  به  وقتی  بود.  راه  من  زندگی  تا محل  نیم  و 
رسیدم، دکتر داروساز گفت: »فردا بیایید تا حاضر کنم.« 
من مستاصل شده بودم. کارت تحصیلی ام را نشان دادم. 
گفت: »پس همکار هستیم!« پس از نیم ساعت داروساز 
یک  همراه  چشم  شست وشوی  شیشه ای  حباب  یک 
پاکت به من داد و خیلی با عزت گفت: »آیا می خواهید 

یک قهوه برای شما بیاورم؟« گفتم: »خیر، ممنون.« 
وقتی به منزل آمدم و نسخه ی آقای پروفسور ولتی را 
خواندم، دیدم نوشته اند: »یک عدد را در ظرف حباب 
شیشه ای شست وشوی چشم در آب جوشیده ی نیم گرم 
بگذارید و چشم را با آن آب بشویید.« هرچه در نسخه 
دقت کردم، نفهمیدم چه نوشته است و این چه دارویی 
در  دیدم  کردم،  مراجعه  الروس  لغت  کتاب  به  است. 
مقابل اسم Camomille تفسیری نوشته است. به کتاب 
دیکسیونر فرانسه- فارسی که هم اکنون هم آن را دارم، 
شیرازی.«  »بابونه ی  است:  نوشته  دیدم  کردم،  مراجعه 
آشنایی  لزوم  درباره ی  شمس  پروفسور  سخن  به یاد 
پزشک با جغرافیای کشورش افتادم و از حسن تشخیص 
آن مرحوم به وجد آمدم و به روانش درود فرستادم و 
بابونه ی شیرازی را در بزرگ ترین مرکز  از این که گل 
تجویز  ایرانی  یک  برای  روز  آن  جهان  طبی  و  علمی 
از  نیز  و  کردم  سرافرازی  و  شادی  احساس  کرده اند، 
دانشجوی  به یک  بزرگ  استادان  احترامی که  عزت و 
گمنام و غریب در شهری مثل پاریس گذاشتند، بسیار 

متاثر و شرمنده شدم. 
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کارتون های پزشکی

دیوید لیواین
دکتر حسام نوروزی

دیوید لیواین )David Levine: 192۶-2009( هنرمند 
و تصویرگر آمریکایی به خاطر کاریکاتورهایی که برای 
 The New( نیویورک«  کتاب های  بر  »مروری  مجله ی 
دارد.  شهرت  می کشید،   )York rviewes of books
چهره های  از  کارکاتور   3۸00 از  بیش  که  را  او  برخی 
مشهور ادبی، هنرمندان و سیاستمداران را با قلم و مرکب 

ترسیم کرد، بزرگ ترین کاریکاتوریست نیمه ی اول قرن 
بیستم می نامند.

لیواین در بروکلین به دنیا آمد و از کودکی به نقاشی 
پرداخت و سپس وارد مدرسه هنر شد. اولین اثرش در 
مجله ی »مروری بر کتاب های نیویورک«  در سال 19۶3 به 
چاپ رسید. او پس از مطالعه ی مقاالتی درباره سوژه های 

دکتر آلبرت شوایتزر زیگموند فروید 
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خود و دیدن عکس هایی از آن ها، طرحی ترسیم می کرد 
که »نشان دهنده ی حقیقت شخصیت سوژه« بود. 

از تمام کاریکاتور هایش برای مجله ی  از نیمی  بیش 
پیش گفته ترسیم شده اند و بقیه در مجالت معتبر دیگر 
به چاپ رسیدند. آثارش به طور گسترده ای در موزه ها و 
نمایشگاه های بزرگ دنیا به نمایش درآمده است. درباره ی 
کارهای او گفته شده است که آثارش نه فقط طنزآمیز بلکه 
جدی و نه تنها گزنده که بسیار عمیق است و در حال و 

هوایی نقاشانه و هنرمندانه ترسیم شده اند. 

----------------------
دکتر حسام نوروزی

Email: hesam_noroozi@yahoo.com

 سامرست موام 
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متربهای پزشکی دنیا

قسمت ششم: کره شاملی
دکتر سیاوش ایمانی

نظام حاکم بر جمهوری دموکراتیک خلق کره )کره 
شمالی( به واسطه ی اعتقادات سوسیالیستی خود همواره 
توجه ویژه ای به نظام پزشکی همگانی و پژوهش های 

پزشکی داشته است. 
همه ی مردم در کره شمالی از سال 1952 م. )1330 خ.( 
دسترسی رایگان به خدمات بهداشتی و درمانی دارند، در 
حالی که در کشور دشمن آن یعنی ایاالت متحده، هنوز 
پس از گذشت نزدیک به 70 سال، دسترسی به خدمات 

 )Privilege( امتیاز  نوعی  و  نیست  مردم  پزشکی حق 
محسوب می شود. 

و  بهداشت  به  کشور  این  مسوولین  ویژه ی  توجه 
درمان موجب شده که شاخص های بهداشتی، علی رغم 
تحریم های همه جانبه ی غرب در پاسخ به رفتارهای خارج 
از کنترل مسووالن این کشور، افت شدیدی نداشته باشد. 

Email siavash.imany@gmail.com

تا  سواد  اجباری  آموزش  گرامیداشت 
سطح دیپلم در روستاهای کره شمالی

بعداً  فارغ التحصیالن  این  از  بسیاری 
به عنوان کارمندان نظام بهداشتی تدریس 

مفاهیم پایه ی سالمت را برعهده گرفتند
هان،  بونگ  کیم  پروفسور  بزرگداشت 

جراح برجسته ی کره شمالی

1964
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گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ

1980

 به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سال 
تاسیس صلیب سرخ

هنری دونانت، بنیانگذار صلیب سرخ 
جهانی

1988
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مجموعه ی پژوهش های علمی کره شمالی

سال جهانی خدمات داوطلبانه

بزرگداشت شصتمین سال ارایه ی 
خدمات رایگان پزشکی 

2011 2002

2012

2016

ارایه ی  سال  پنجاهمین  بزرگداشت 
خدمات رایگان پزشکی
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یک زندگی، یک فیلم:

مردی با نیمی از بدن
دکتر افشین خداشناس

 ،)Kenneth «Kenny» Easterday( کنی ایستردی
متولد 7 دسامبر 1973 و درگذشته در 12 فوریه ی 201۶، 
دنبالچه  فقدان  نام  به  نادر  بیماری  یک  با  بود  مردی 
)Sacral agenesis( که باعث شده بود ستون مهره های 

کمری اش ناکامل باشد. 
قطع  بود،  ماهه  وقتی ۶  را  او  ناقص  پاهای  پزشکان 
ستون  ترمیم  برای  پایش  ساق  استخوان  از  تا  کردند 

مهره های رشد نیافته اش استفاده کنند.
و  نداشت  دوست  را  چرخدار  صندلی  هرگز  کنی 
بنابراین  پاهای مصنوعی خودداری می کرد؛  پذیرش  از 
تخته  با  یا  دست هایش  بر  تا  آموخت  پدرش  به کمک 

اسکیت جابه جا شود. 
در سال 19۸۸ کلود گاگنون فیلمی براساس زندگی او 
ساخت به نام »کنی« )Kenny(. کنی عالوه بر این، در 

برنامه های تلویزیونی متعددی حضور یافت. 
از مردان از ورزش )به ویژه شنا و  او مانند بسیاری 
بولینگ( لذت می برد، کار می کرد و همسر و یک دختر 

داشت.
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زنده یاد محمدتقی صالح پور با ویژه نامه های فرهنگی، 
ادبی  و هنری که اغلب به عنوان ضمیمه ی روزنامه ها یا 
مجالت محلی یا سراسری منتشر می کرد، در تاریخ ادبیات 

گیالن و ایران جاودان شده و به عنوان پیشگام نشریات 
ادبی محلی در کشور شمرده می شود.

یکی از این نشریات »هنر روز گیالن« بود که به عنوان 

آگهی های پزشکی در هرن روز گیالن
هادی میرزانژاد موحد

9



48

در  و  گردآوری  رشت  در  کیهان  روزنامه ی  ضمیمه ی 
تهران منتشر می شد. چند آگهی خاطره انگیز پزشکی را 
از نخستین شماره ی این نشریه که روز پنجشنبه 1۴ اسفند 
13۴۸ منتشر شده است، به خوانندگان »پزشکان گیل« 
تقدیم می کنیم؛ با این امید که پس از وقفه ای طوالنی از 
انتشار آخرین شماره ی »حفظ الصحه: تاریخ پزشکی گیالن 
در آیینه ی مطبوعات قرن اخیر«، این صفحه با فواصل 

زمانی کمتر مجال تداوم انتشار یابد.  
----------------------

هادی میرزانژاد موحد
نشانی: رشت، خیابان آزادگان، جنب دبیرستان بهشتی )خیابان 

صفایی(، خیابان حاتم، شماره ی ۴9، نشر فرهنگ ایلیا
تلفن: 333۴۴732-3

Email: hadi.m.movahed@gmail.com

عکس بزرگان زبان و فرهنگ گیلکی بر صفحه ی اول نخستین شماره ی »هنر روز گیالن«؛ از راست: زنده یاد محمدتقی میرابوالقاسمی، زنده یاد 
مصطفی فرض پور ماچیانی، محمد بشرا، علی اکبر مرادیان گروسی
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