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سالمت

پيامك300099004806 :

 نجمه محمودآبادی
«هر کس باعث نجات جان یک انسان شود ،گویی
بهتمامجامعهیانسانیحیاتبخشیده».
سوره مائده آیهی 32
پشت در  ICUایستادهاند .به آن ها گفته شده
است بیمارشان دچار مرگ مغزی شده است
اما امیدوارانه منتظر معجزه هستند .مرد جوان
صورتش را با دستانش پوشانده و شانههایش
میلرزد .گریه میکند و مینالد .بعد دستهایش
را از روی صورتش برمی دارد و خطاب به آدمهای
دورو برش میگوید« :من نوکر امام حسینم .باید
دستمو بگیره» .مادرش در بخش  ICUبستری
است .دیگران هم با او میگریند .او اصال نمیتواند
بپذیرد که دستگاهها را از مادرش جدا و اعضای
مادرش را اهدا کنند .هنوز هم امید دارد.
طبق آمارها در کشور بيش از  ٢٧هزار و  ٨١نفر
تا همين ساعات در انتظار پيوند هستند .هر فرد
مرگمغزیمیتواندجان 8انساننیازمندبهپیوند
را نجات دهد .همچنین هر  10دقیقه یک نفر به
اینفهرستاضافهمیشود.هردوساعتیکبیمار
و هر روز  10بیمار نیازمند عضو جان خود را از
دستمیدهند.
داستانآدمها
آزاده کارت اهدای اعضا دارد .او در مورد اقدامش
برای گرفتن این کارت می گوید« :پدر شوهرم
مرد خیری بود .یک روز بر اثر سکته دچار مرگ
مغزی شد .پزشکان وضعیتش را برای ما شرح
دادند و گفتند چون پیرمرد بنیه خوبی داشته
تقریبا همهی اعضای بدنش قابل اهدا هستند».
آزاده ادامه میدهد« :بچههایش با این اهدا
مخالف بودند و نظرشان این بود چون پدرشان
مرد خیری بود حتما معجزهای اتفاق میافتد و
حالش خوب میشود» او میگوید« :کمتر از 14
روز پدر شوهرم به رحمت خدا رفت .همان روز به
اینگفتهیقدیمیهاکهمیگویند«مردهدستش
از چاره کوتاهه» پی بردم .با شناختی که از پدر
شوهرم داشتم مطمئنم ترجیح م یداد اعضای
بدنش به نیازمندان اهدا شود .اما مرد و اعضایی
که میتوانست جان چند نفر را نجات بدهند به
زیر خاک رفت».
از همان روز آزاده تصمیم میگیرد نسبت به
دریافتکارتاهدایاعضااقدامکند«:میخواستم
دست من هم از چاره کوتاه نباشد .میخواستم اگر
دچار مرگ مغزی شدم اعضای بدنم اهدا شود و
به واسطهی آنها به چند نفر زندگی تازه ببخشم.
می خواستم اعضای خانوادهام بدانند این آخرین
خواستهی من در زندگی است»

عکس :ایرنا

گزارش پاسارگاد به مناسبت روز جهانی «اهدا عضو»

یک مرگ ،هشت زندگی

فرهادیکیازبیمارانکلیویاست.اوسهسالپیش
عمل پیوند کلیه را انجام داده است« :حدود چند
سالپیشکلیههایمرفتهرفتهکوچکشدندوکار
بهدیالیزکشید.نمیتوانمبرایتانتوضیحبدهمکه
دیالیز چقدر سخت و طاقت فرساست .خانوادهام
توان مالی برای خرید کلیه نداشتند .اسمم در
لیست پیوند کلیه قرار گرفت» .او آن روزها را به
خوبی به یاد میآورد« :دختر جوانی دچار مرگ
مغزی شده بود .پزشکان به من و خانوادهام خبر
دادند که گروه خونی این دختر به من میخورد».
فرهاد ادامه میدهد« :کلیه آن دختر زندگیام را
نجات داد .روحش قرین رحمت باشد .روزی که
خانوادهیدختربهعیادتمنآمدندنم یدانیدمن
و خانوادهام چه حالی داشتیم .ما تا آخر عمر مدیون
اینخانوادههستیم.زندگیامرامدیونشانهستم.
حاال من دانشگاه میروم .درس میخوانم».
در هیچ جای دنیا مرگ مغزی درمان ندارد
از سمیه نورمندی سرپرستار بخش ICU
بیمارستان امام رضا می پرسم چقدر احتمال
معجزه برای افراد مرگ مغزی وجود دارد؟
«در هیچ جای دنیا مرگ مغزی درمان ندارد .با

مرگ مغزی عروقی که از قلب به مغز خونرسانی
می کنند ،بسته شده و جلوی خونرسانی به مغز
گرفته می شود .وقتی هم که خون به مغز نرسد
سلولها در مدت زمان کوتاهی از بین میروند».
نورمندی میافزاید« :در مرگ مغزی ،مغز قدرت
فرماندهیاش را از دست میدهد و هیچ پیامی به
اعضای بدن ارسال نمیشود .تنها عضو بدن بیمار
مرگ مغزی که کار می کند قلباش است که آن
هم زیاد دوام نمی آورد و نهایتا از کار می افتد».
سمیه نورمندی در مورد علل مرگ مغزی در ایران
میگوید « :قبال تصادفات بیشترین علت مرگ
مغزی بود اما در حال حاضر تصادفات کمتر شده
است و آمار مرگ مغزی ناشی از مسمومیت ها
افزایش یافته است .همچنین آگاهی نداشتن افراد
از باال بودن فشار خونشان ممکن است آن ها را
دچار خونریزی مغزی و نهایتا مرگ مغزی کند.
البته تصادفات هم همچنان از دیگر علل مرگ
مغزیاست».
نورمندی درباره اعضای قابل اهدا میگوید« :قلب،
ریهها ،کبد ،رودهها ،لوزالمعده و کلیهها قابل اهدا
هستند .عالوه براین اعضا برخی از بافتها و قرنیه

چشمنیزقابلپیوندهستند».
نورمندی در پاسخ به این سوال که تا چند روز
بعد از مرگ مغزی امکان برداشتن اعضای بدن
وجود دارد میگوید« :با مرگ مغزی هر ساعت
که میگذرد کیفیت ارگانهای بدن کاهش پیدا
میکند پس اگر بتوان هرچه سریع تر نسبت به
اهدای اعضا اقدام کرد تعداد اعضای بیشتری را
میتوان اهدا کرد».
سرپرستار بخش  ICUبیمارستان امام رضا(ع)
جامعه را از جمله عواملی م یداند که مانع
اهدای عضو از طرف خانواده فرد مرگمغزی
میشود؛«ترس از حرفهایی که فامیل و دوست
و آشنایان پشت سرشان می گویند .فکر می کنند
در قبال این اهدا پولی دریافت کردهاند که البته
همچین چیزی نیست .معموال مرگ مغزیها
ناگهانی اتفاق می افتند و این طور نیست مریض
طوالنی بستری باشد  .انگار شوکی به آنها وارد
میشود و نمیتوانند بپذیرند و کنار آمدن با
این موضوع برایشان سخت است» .نورمندی
همچنین میگوید« :و البته امیدوارند و این
امیدواری کاذب سبب میشود که نتوانند تصمیم

بگیرند اگر چه ما برایشان توضیح می دهیم که
مریض مرگ مغزی دیگر نمیشود برایش کاری
کرد اما به خاطر این امیدواری راضی نمیشوند.
شاید بعضی هم دنبال پول باشند و چون اهدا
باید کامال مجانی انجام شود زیر بار نمی روند».
سمیه نورمندی ادامه میدهد« :عدهی زیادی هم
به دنبال معجزه هستند .این عده حالت کما را با
مرگمغزیاشتباهمیگیرندوفکرمیکنندهمان
طور مریضی که در حالت کما است به زندگی باز
میگردد مریض مرگ مغزی هم احتمال دارد
خوب شود».
نورمندی با بیان این موضوع که اگر فردی کارت
اهدای اعضا داشته باشد باز هم رضایت خانوادهاش
ضروری است« :کارت اهدای عضو نشاندهندهی
این است که فرد راضی به این اهدا است و این کارت
سبب میشود خانوادهها احساس کنند دینی به
گردنشان است و این آخرین درخواست فرد مرگ
مغزی در زندگی است .با وجود این کارت خانوادهها
راحتتربرایاهدایاعضاتصمیممیگیرند».
سمیه نورمندی با بیان این که هویت خانواده
فرد اهداکننده و گیرنده عضو محرمانه خواهد
بود میگوید« :در سالهای پیش چون بعضی
از افراد خانوادهی اهدا کننده برای فرد گیرنده
مزاحمتهایی ایجاد میکردند و درخواست پول
داشتنداکنونهویتهردوخانوادهپنهانمیشود
وهمدیگررامالقاتنمیکنند».
بیاییدبامرگمغزیسادهبرخوردکنیم
فرهاددردآدمهاییراکهبیماریشانمگربااهدای
عضو درمان ندارد ،خوب میفهمد .خودش این
روزهای پر از دلواپسی و ناامیدی را تجربه کرده
است .حاال فرهاد خودش هم یک اهداکننده
است« :اگر یک روز دچار مرگ مغزی شدم دلم
میخواهد من هم یک اهدا کننده باشم».
این روزها به مناسبت روز جهانی اهدای عضو
در شبکه های اجتماعی کارت های اهدای اعضا
توسط کاربران منتشر می شود .بياييد با مرگ
مغزي ساده برخورد كنيم و به آن همانند مرگ
طبيعي بنگريم و فقط چند تفاوت ساده براي
آن لحاظ كنيم ،اين كه در مرگ مغزي ميتوان
عضوهاي زنده بدن را با اهداي آن به بيمار نيازمند
ديگر حفظ كرد و به راستي چه كسي راضي به
تپيدن دوباره قلب عزيز از دست رفته خود هرچند
در بدن فرد ديگر نخواهد بود .پس يك بار براي
هميشه غول مرگ مغزي را در ذهن خود بكشيد
و به اين فكر كنيد كه چه سعادتي نصيب فردي
خواهد شد كه با اهداي تك تك اعضاي بدن خود
جانيدوبارهبهچندانسانميبخشد!

قانون
مشاغل سخت
و زیانآور
کارشناسی
نشده است

 ایسنا :مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت :مشکالت قانون مشاغل سخت و
زیانآور مربوط به قانون است و تامین اجتماعی نیز به این قانون معترض است زیرا بحث این
مشاغل کارشناسی نشده است .علی حسینی گفت :یک میلیون و 400هزار نفر در استان کرمان
تحت پوشش تامین اجتماعی و بیش از 100هزار خانوار مستمری بگیر هستند و 300هزار بیمه
شده اجباری داریم  .اوگفت :سازمان تامین اجتماعی بدون حاشیه به تعهداتش عمل میکند و در
شهرهایی که پوشش بیمه ای تامین اجتماعی باالتر است ،آسیب های اجتماعی کمتری را شاهد
هستیم  .وی افزود :براساس قانون هر کس به عنوان کارگر کار میکند ،باید در تامین اجتماعی
بیمه شود و در صورتی که این کار را بکنیم ،به امنیت اجتماعی کمک کرده ایم.

گزارشخبری

فرزندان  18ساله ترخیص شده از بهزیستی
نیاز به حمایت دارند
 پاسارگاد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :فرزندان
 18ساله ترخیص شده از بهزیستی همچنان
نیاز به حمایت دارند و این در حالی است که هیچ
دستورالعملی مبنی بر حمایت این فرزندان در
بهزیستی وجود ندارد و این امر می تواند موجبات
آسیب این قشر رادر جامعه فراهم کند.
به گزارش ایسنا ،عباس صادقزاده در حاشیه
بازدید از موسسه خیریه آشیانه مهر و موسسه
خیریه صنعتی شهر کرمان گفت :حمایت از
فرزندان بیسرپرست و بدسرپرست در حد وسیع
از بدو تولد در حوزه تربیتی مراکز خیریه انجام
میگیرد .وی افزود :طی  18سال بهزیستی روندی
را در جهت تربیت این بچه ها در پیش گرفته است
که با رسیدن به سن  18سالگی و ترخیص آنی
بچههایی که توانستهاند حائز رتبههای کشوری شده
و موفقیتهایی را کسب کنند بدون برنامهریزی و
حمایت در زمینه اشتغال و ...میتواند این زحمت18
ساله را از بین ببرد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان به مسئله
اشتغال این گروه از افراد در جامعه تاکید کرد و گفت:
حمایت بهزیستی و سایر ارگان های مربوطه از این
افراد و احداث طرحهایی به وسیله خیرین به صورت
خانههای کوچک و قرار دادن پدریارها در این خانهها
که به وضعیت این فرزندان رسیدگی کنند میتواند
در پیشگیری بسیار موثر باشد.
وی علیرغم اینکه هیچ ابزار قانونی برای
بهزیستی وجود ندارد که روی فرزندان باالی 18
سال تحکم کند بیان کرد :باید در زمینه ارتقای
دانش این فرزندان بعد از سن  18سالگی که وارد
جامعه میشوند تالش کرد و آن ها را حمایت کرد و
همچنان بتوانیم ولی آنها محسوب شویم .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه
باید در این زمینه تکلیفی بر عهدهی دولت گذاشته
شود گفت :دولت با خانه های موقت برای فرزندان
باالی  18سال موافقت کند تا بتوانیم در این خانهها
از فرزندان بیسرپرست حمایت کنیم و کارخانهها

و معادن بزرگ از جمله مس و گلگهر در صورت
تصویب مجلس شورای اسالمی حضانت فرزندان
بیسرپرست را به عهده گرفته و در عوض حضانت
بتوانند از تخفیفات مالیاتی با توجه به تعدادی که
قبول حضانت کردهاند برخوردار شوند.
وی همچنین در ادامه با توجه به درخواستی که
از نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی داشت
اظهار کرد :بهتر است قوانینی برای ایجاد اشتغال
و حمایتهای پس از سن  18سالگی فرزندان
بیسرپرست و بدسرپرست در مجلس وضع گردد.
در ادامه ،مهدی شجاعی مسئول موسسه خیریه
آشیانه مهر در این بازدید گفت :این مرکز حدودا در
دهه  80راه اندازی  25پسر  6تا  12سال و در مرکز
دیگر پسران  13تا  18سال نگهداری می شوند.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه دارای کادر
مجرب روانشناس ،پرستار و مربی است ،افزود :در
این موسسه سن بچهها از  7تا  18سال است که بر
حسب عالقه و استعدادشان در دورههای آموزشی
و کالسهای مشبک ،معرق ،صنایع چوب و مابقی
رشتههای فنی و حرفه ای شرکت میکنند.
مسئول مرکز موسسه خیریه آشیانه مهر
عالقهمندی بچههای مرکز را به رشتههای ورزشی
بیشتر از سایر رشتهها عنوان کرد و نبود فضای کافی
در این مجموعه را یکی از مشکالت برشمرد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی ،مذهبی،
هنری و روضهخوانی و برگزاری جلسات قرآن
در این مجموعه گفت :در صورت تخصیص دادن
زمینی به این مجموعه برای فضای خوابگاهی و
کارگاه خوداشتغالی و فضای ورزشی اکثر مشکالت و
چالشهای موجود حل خواهد شد.
مدیر موسسه خیریه صنعتی نیز گفت :مرکز
نونهاالن صنعتی در سال  1290تا  1295تاسیس
شده است که در فاصله سنی  7تا  12سال و  12تا
 18سال قرار دارند و در حال حاضر  68نفر مقیم در
مرکز 20 ،نفر دانشجو در خانه مستقل مرکز موقت
و  60نفر نیز ایتام هستند که در خانهشان تحت
حمایتاینمرکزهستند.

ضمن تقدیر و تشــکر از کلیه دوســتان ،آشــنایان ،اقوام و ســروران
گرامــی که در غم از دســت دادن شــادروان

مهران ادیبپور

همــراه و همــدل مــا بودنــد و بــا شــرکت در مراســم تشــییع ،تدفیــن و
ترحیــم آن زندهیــاد و یــا بــا ارســال پیــام ،چــاپ آگهــی و تمــاس تلفنــی
بــر مــا منــت گذاشــتند و ابــراز همــدردی نمودنــد ،بــه اطــاع میرســاند
مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آن مرحــوم روز پنجشــنبه 96/04/01
از ســاعت  6الــی  7/5بعدازظهــر برگــزار میگــردد.
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خانواده دکتر ادیبپور و جلیلوند

سجادآن تیشه که بر خاک تو زد دست اجــل
آنکه در زیـــر زمیـــن داد ســر و سامانـــت
بهسر خاک تو رفتم،خط پــاکش خـــوانـــدم
رفتی و روز مـــــرا تیرهتــر از شب کــــردی
بیتو اشک و غم و حسرت همه مهمان مناند
عضو جمعیت حق گشتــــی و دیـگر نـــخوری
گل و ریحان کدامیــــــن چـــمنت بنـــمودند
من که آب تو ز سرچشمـــهی دل مــــیدادم
من که قدر گهــــــر پــاک تـــو میدانــستم

تیشهای بـــود که شد باعث ویرانـــی مــن
کاش میخورد غم بیسر و ســــامانی مــــن
آه از این خط که نوشتنـــد به پیشانی مــــن
بیتو در ظلمتـــم ای دیــــدهی نورانی مــــن
قدمی رنجه کـــن از مـــهر به مهـــمانی مــن
غـــم تنهایی و مهجــــوری و حیــــرانی مـــن
که شکستی قفس ای مرغ گلستـــانـی مــن
آب و رنگت چه شد ای اللهی نعمانـــــی مـن
ز چـــه مفقود شـــدی ای گهــر کــــانی من

به بهانه دومین سالگرد مرحوم

سجادبهشتینیا

خانواده

