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گزارش
سرمربی تیم تکواندو بانوان ایران:

نمی توانم بگویم چه برمنگذشت!

کیمیاعلیزاده ورزشکارایرانی تکواندو با 3پیروزی متوالی به
نیمهنهاییالمپیک2020توکیورسید.
بهگزارشعصرایران ،اودرابتداورزشکارتکواندو ایرانی(ناهید
کیانی) را شکست داد .سپس درمقابل سختترین حریفش
"جید جونز" انگلیسی (دارنده دو طالی المپیک  2012و )2016
همپیروزشد.
کیمیا جودوکار چینی را هم با نتیجه  9بر  8پشت سر
گذاشت تا به نیمه نهایی المپیک 2020صعود کرد .پس از
آن علیزاده در مصاف با حریف ترک خود مغلوب و از کسب
مدال محروم شد .او درالمپیک قبلی موفق شده بود مدال برنز
تکواندو المپیکراکسبکند.
کیمیاعلیزادهورزشکارتکواندو ایرانیقبل ازاینبامهاجرت
به آلمان ،در این کشور پناهنده شده بود .او در قالب تیم
پناهندگان،درمسابقات المپیک 2020توکیومشارکتدارد.وی
ملی پوش سابق ایران است.
پس ازباخت تکواندو کارایرانی مقابل کیمیا علیزاده مربی
تیم ایران ابراز ناراحتی کرد .به گزارش همشهری آنالین مهرو
کمرانی بعد ازحذف ناهید کیانی ازرقابت های المپیک گفت«:
همه ما امروز روز سختی را پشت سر گذاشتیم .نمیتوانم
توصیف کنم که امروز بر من چه گذشت .کیمیا از کودکی
شاگرد من بود و ناهید کیانی هم با سختی فراوان و بعد ازبرد
قهرمانجهانتوانستهبودسهمیه المپیکرابگیرد .ایندوباهم
دوست بودند و ناهید به واسطه اینکه کیمیا کاپیتان تیم بوده،
به او احترام می گذاشت .و این وضعیت کاررا در این مسابقه
سخت کردهبود.

ناهید زحمت زیادی کشیده و دلم می سوزد که اینطور
فرصت موفقیتاش درالمپیک ازدست رفت .او خیلی خوب
تمرین کرده بود و چیزی کم نداشت».
او ادامه داد «:همه ما اینجا هستیم تا فارغ از سیاست از
ورزشلذتببریمامابرایمنعجیباستکهکمیتهبینالمللی
المپیک چرا اینطوربرخورد کرد .به نظرمیرسد برای مسووالن
ورزشدنیاخیلیهمسیاست ازورزشجدانیست.نمیتوانمبه
طورصددرصدبگویمامافکرمیکنمکمیتهبینالمللیالمپیک
میخواست که حتما این دیدار برگزارشود .شعار المپیک این
هست که سیاست ازورزش جداست و همه مثل یک خانواده
کنارهم هستند .اما امروزدیدیم که این اتفاق نیفتاد».
مربی تیم ملی تکواندو بانوان ادامه داد« :درست است که
قرعه کشی مسابقات ازقبل انجام شده بود اما با توجه به ابتالی
تکواندوکارشیلی به کرونا ،جدول باید تغییرمی کرد نه اینکه
ورزشکاریراجایگزین کنند».
کمرانیبا اشارهبه اتفاقهایی کهدرگذشتههم افتاده ،اشاره
کرد و گفت «:اولین سال است که جدول المپیک با ۱۷بازیکن
شکلمیگیردو این اجحافی است کهدرحقماصورت گرفت.
اینمسایلرا که کنارهممیگذارم این احتمالرابیشترمیدهم
که IOCمیخواست حتما این بازی انجام شود و کیمیا مقابل
یک ورزشکارازایران قرارگیرد ».کمرانی درباره شرایط کیمیا هم
توضیح داد« :حتما این مسابقه برای کیمیا هم سخت بود .به
خوبیمیتوانستیم اینموضوعرا ازچهره کیمیاحس کنیم .او
بنابهدالیلیتصمیمگرفت ازایرانمهاجرتکندوحتماخودش
نمیخواستهکهیکسریازاتفاقهابیفتد».

 مهدی طیبی
امروزه علیرغم گسترش و توسعه علوم و
پیشرفتهایپزشکیوبهموازات آن،هرروزشاهد
افزایش بیماریها هستیم .نمونه بارز آن بیماری
کرونا است که بیش از یک سال تمام مردم را
تحت تاثیرقرارداده است و دانشمندان و پزشکان
حاذق و برجسته دنیا دست به دست هم دادهاند
تا بتوانند دارویی برای درمان این بیماری کشف
کنند .درکشورمان ایران به موفقیتهایی درتولید
واکسن کرونا دست پیدا کردهاند و تا به امروز۵
نوعواکسن ایرانیتولیدوبه گروههایهدفتزریق
شده و روند واکسیناسیون با اولویت گروههای
آسیبپذیرهمچنان ادامه دارد .ازاین که بگذریم،
برخی انسانها با بیماریهای شناختهشدهای دچار
میشوند که راه درمان را پی گرفته و نسخه پزشکی
را استفاده و بهبودی کامل را به دست میآورند.
حال اگرفرد بیماربا خطای پزشکی روبهرو شود و
جانش به خطربیافتد ،چه راهکاردرمانی و قانونی
برای پیگیری این خطا و تخلف وجود دارد؟
آیا بیمارنسبت به حقوق قانونی خود آگاهی
دارد؟
اگر بیمار در اثر خطای پزشکی جان خود را
از دست دهد ،قانون چه اقدامی را پیش خواهد
گرفت؟
به نقل از فرهنگستان علوم پزشکی ایران،
خطاهای پزشکی تعاریف مختلفی دارد .خطای
پزشکی،خطاهایا اشتباهاتی است کهتوسط گروه
پزشکی رخ میدهد و میتوانند منجربه آسیب به
بیمارشوند.اینخطاهاشاملاشتباهاتتشخیصی،
اشتباهاتدرمانی اعم ازدارویییاجراحی ،اشتباهدر
استفاده ازفناوری و تجهیزات و اشتباه درتفسیر
آزمونهای پاراکلینیک هستند .همچنین به
اشتباهاتی کهبهطورسهویو ازرویغفلتدرروند
تشخیص،درمان،ارایهنتایجآزمایش،انجامجراحی
و به کاربردن وسایل و داروها توسط تیم پزشکی
شاملپزشکان،پرستاران،ماماها،تکنسینهایاتاق
عمل ،آزمایشگاه،رادیولوژیو ...انجامشود،خطای
پزشکی اطالق میشود و درقانون مجازات اسالمی
برایخطاهایپزشکی ۴مصداقبیاحتیاطی،مثل؛
جاگذاشتن وسایل جراحی یا گاز استریل دربدن
بیمار ،بیمباالتی و بیدقتی حین درمانهایی
همچون عمل جراحی ،عدم مهارت و عدم رعایت
نظامات دولتی ذکرشده است.
گاهی براثربیدقتی و بیمسئولیتی پزشک،
جان بیمار به خطر افتاده و دچار خطای پزشکی
واضح شده و پزشک سریعا خطای مرگبارخود را
پنهانمیکندکهمباداجایگاهپزشکیاشتضعیف

بررسی چگونگی احقاق حق بیماران در بروز خطای پزشکی

آگاهی بیمارازقصورپزشک یک حق است

عکس :پاسارگاد

شود یا فرد بیماربه حقوق قانونی خود برسد .ازای 
ن
رو یکی ازمهمترین و اساسیترین مواردی که فرد
بیمارباید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد و
پزشک مکلف به آن است؛ ارایه اطالعات به بیماریا
خانواده او دربارهی اشتباهات رخ داده است .اطالع
بیمارازخطای پزشکی رخ داده حق بیماراست و در
منشورحقوق بیماربه آن اشاره شده است.
 اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی
شهرستانسیرجان؛
در همین رابطه دکتر سیدمحمد رضوی

رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان سیرجان با
بیان اینکه پاسخگویی دربرابرخطای پزشکی نشان ه
تعهد،مسئولیتپذیریوقابل اعتمادبودنپزشک
ونظامسالمت استوموجبتامینحقوقبیمار
میشود ،در خصوص میزان خطاهای پزشکی در
سیرجانطبقگزارشاتسازمانیمیگوید:
تعداد شکایاتی که در سال  ۹۹در نظام
پزشکی ثبت و مورد بررسی گرفت ۲۵ ،پرونده
شکایت بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه
سال ۹۸کاهش چشمگیری داشته است .وی در

پاسخ به این سؤال که دررابطه فردی که به دلیل
بیدقتیپزشک،دچارعارضهشدهویاعضوداخلی
بدن خود را از دست داده و چه راهکار و قوانینی
وجود دارد ،میافزاید :روند بررسی شکایات در
حوزه پزشکی بدین گونه است که ابتدا فرد شاکی
شکایت خود را تنظیم و پروندهها در قسمت
دادستانی انتظامی به دادیار ارجاع داده میشود.
دادیارشاکی و متشاکی را فرا میخواند و اگرپرونده
مختومهاعالمنشودبههیئتبدویانتظامیارسال
داده میشود و درهیئت بدوی که شامل  ۱۳نفر

جابهجایی یک میلیون و  ۶۰۰هزارمسافرتوسط ناوگان مسافربری استانکرمان
 ایسنا :رییس اداره مسافراداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت :طی سه
ماهه نخست امسال حدود یک میلیون و  ۶۰۰ھزار
نفرمسافربه وسیله ۴۲۰۸دستگاه ناوگان حمل و نقل
مسافربریجادهای استان کرمانبهنقاطمختلف کشور
جابهجاشدهاند.
«سهند شفق» با اعالم این مطلب اظهار کرد:
میزان جابهجایی مسافربا ناوگان حمل و نقل عمومی
برونشهریشاملاتوبوس،مینیبوسوسواریکرایهای

بین شهری ،سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته میزان  ۹۱درصد افزایش داشته
است .وی با اشاره به افزایش  ۵۹درصدی تعداد
سفرهای انجام شده درھمین دوره زمانی افزود :در امر
جابهجاییمسافرنیزدربهارامسال،تعداد ۸۳۴دستگاه
اتوبوس ۱۱۲۰ ،دستگاه مینیبوس و  ۲۲۵۴دستگاه
سواری کرایه بینشهری به کارگرفته شده است.
شفق تصریح کرد :دراین زمینه بیشترین تعداد
مسافربهترتیب ازمبداءشهرستانهای کرمان،سیرجان

ورفسنجانو...بهمقصد استانهایھرمزگان،سیستان
و بلوچستان ،خراسان رضوی ،یزد ،تهران ،فارس و
اصفهانو...جابهجاشدهاند.
رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و
نقلجادهای استان کرمانتصریح کرد:حدود ۴۵۵۶نفر
راننده حرفهای دربخش حمل و نقل مسافربرون شهری
استان ،تحت پوشش حدود  ۸۵شرکت و موسسه
حملونقل مسافر جادهای وظیفه جابهجایی مسافر
استان را به عهده دارند.

متشکل از؛ دادستان ،رییس پزشکی قانونی و پنج
پزشک و نمایندهای از هر گروه پزشکی بررسی
میشود .در ادامه روند پیگیری پرونده از سوی
سازمان نظام پزشکی و مراجع قضایی درصورت
احرازتخلف درهیئت بدوی ،میزان قصوربه درصد
مشخصمیشودوسپسپروندهبهمنظورمیزان
رقم و پرداخت دیون ارسال میشود .ضمن
اینکه اگربیماردرهیئت بدوی مجدداً ازرای داده
شده شاکی باشد ،پرونده به هیئت تجدیدنظر
استان ارسال میشود و در ادامه نیز اگر باز هم
فرد شاکی نسبت به رای صادره اعتراض داشت،
پروندهبههیئتعالی انتظامی کشورارایهمیشود
و درمرحله آخرنیز اگرشاکی و یا متشاکی به رای
اعتراض داشتند ،پرونده جهت رسیدگی و صدور
رای به دادگاه ارایه میشود.
 نظراتکارشناسییکپزشک؛
دکترالهه کارآمد متخصص زنان و زایمان در
خصوص تعهدات و اخالق پزشکی میگوید :در
بسیاری ازموارد افشایخطایپزشکیسببجبران
خسارت به بیمار و از دست نرفتن فرصت درمان
میشود .مطالعات متعددی نشان داده است که
میزان خطاهای پزشکی هر چقدر که باشد ،اکثر
بیماران ترجیح میدهند به صورت کامل و شفاف
ازآنمطلعشوند.ویمیافزاید:درخواست گزارش
خطای پزشکی ،ازماهیت رابطه پزشک و بیماربه
وجود میآید و پزشک به عنوان یک فرد متعهد،
وظیفهدارد که اگرخطاییدرطولدرمانبرایبیمار
اتفاق افتاد ،بیماررا از این قضیه آگاه کند .افشای
خطا میزان اطمینان و اعتماد بیماررا به پزشک و
سیستم مراقبتهای سالمت افزایش میدهد
و احتمال شکایت بر علیه بیمارستان یا پزشک
را کاهش داده و به حقوق شهروندی نیز احترام
گذاشته است .این پزشک با بیان اینکه مطابق
با اصول اولیه اخالق پزشکی و موازین حقوقی
انسان ،بیمارحق دارد همه چیزرا درباره درمان خود
بداند ،عنوان میکند :پزشک نباید ازارایه اطالعات
به بیمار خودداری کند ،چرا که هنگامی این حق
نادیده گرفته شود یا خطا و اشتباهی رخ دهد و
متخصصان حوزه سالمت تمایلی به توضیح و
پذیرش مسئولیت آن نداشته باشند ،در صورت
آگاه شدن بیماران ممکن است احساسات زیادی
مانند ترس ،سردرگمی ،عدم اعتماد ،اضطراب و
ناامیدیراتجربه کنندودرنتیجه این احساساتدر
بیشترمواقعتبدیلبهخشمشدهورابطهپزشکو
بیمارتخریبمیشود.لذاتوضیحو افشایخطاها
وپذیرشمسئولیت،مؤثرترینراهبرایجلوگیریو
کنترل و آرام کردن این احساسات به شمارمیآید.

به همت شهرداری سیرجان صورت پذیرفت؛

کلنگزنی اولین کتابخانه با انرژی خورشیدی ویژه کودکان


احمد وفایی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمان :درجایی از کشور دیده نشده است که کتابخانهای با انرژیهای سالم خورشیدی و غیر فسیلی بخواهد آغاز به کارکند



 آییـن کلنگزنـی پـروژهی کتابخانـهی
صفـر انـرژی دوشـنبه هفتـهی گذشـته برگـزار
شـد .بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتان
سـیرجان ،احمدوفایـی ،مدیـرکل کتابخانـه
هـای عمومـی اسـتان ،امـام جمعـه ،سـهراب
بهاءالدینـی ،فرمانـدار سـیرجان ،دکتـر رضـا
سـروشنیا شـهردار سـیرجان ،اعضـای شـورای
اسلامی شـهر سـیرجان و برخـی مسـئولین
شهرسـتان در بلـوار بهشـت کلنـگ احـداث این
کتابخانـه برزمیـن زده شـد.
بـه زودی کتابخانـهای بـا

انرژیهـای سـالم خورشـیدی و غیـر
فسـیلی شـروع بـه کار میکنـد
در ایـن مراسـم احمـد وفایـی ،مدیـرکل
کتابخانههـای عمومـی اسـتان ،بیـان کـرد:
امـروز اتفاق ارزشـمندی در شـهر سـیرجان با
نـگاه بلنـد مسـئولین عالی رتبهی شهرسـتان،
در زمینـهی کتـاب و کتابخوانـی رقـم

دکتر رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان :تمام انرژی مورد نیاز کتابخانهی صفر انرژی از طریق انرژی خورشیدی تامین میشود

نکتهی حائز اهمیت در این پروژه استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و ممنوعیت استفاده از انرژیهای فسیلی است

میخـورد .شـهر سـیرجان مولفه هایـی دارداز
جملـه لقـب شـهر فرهنـگ و هنـر و رسـانه
را داراسـت کـه بـا آن در اسـتان و کشـور
شـناخته شـده اسـت .وفایـی افـزود :اتفـاق
کلنگزنـی چنیـن پـروژهای بسـیار مفیـد و
مهـم و مثمرالثمـر خواهـد بـود و میتـوان
گفـت یـک اتفـاق متفـاوت و برگزیـدهای رقم
میخـورد .درجایـی از کشـور دیـده نشـده
اسـت کـه در آینـده کتابخانهای بـا انرژیهای
سـالم خورشـیدی و غیـر فسـیلی بخواهـد
آغـاز بـه کارکنـد .دیگـر نکتهی مهـم و مثبت
ایجـاد فضایـی فرهنگـی بـرای پیشـرفت و
توسـعهی فرهنگـی ویـژهی کـودکان اسـت
کـه از جملـه نیازهـای امـروز جامعـهی مـا
همیـن فضاهـای فرهنگـی مختـص کـودکان
میباشـد .مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی
اسـتان گفـت :از ایـن اتفاق بسـیار خرسـندیم
و امیـدوارم بـه زودی در مراسـم افتتاحیـهی
ایـن پـروژه حضـور داشـته باشـیم.

 هزینـه ایـن پـروژه بالـغ بر 15
میلیـارد تومان اسـت
دکتـر رضـا سـروشنیا ،شـهردار سـیرجان،
در ایـن مراسـم ابتـدا بـه اعضـای شـورای پنجـم
خداقـوت گفـت و ضمـن خـوش آمدگویـی و
تبریـک بـه اعضـای جدید شـورای ششـم ،عنوان
کـرد :کتابخانـهی صفـر انـرژی کـودک ،پـروژه
ای بـا مسـاحت  1200متـر مربـع اسـت .وی
هزینـهی ایـن پـروژه را تـا زمـان راهانـدازی بالـغ
بـر  15میلیـارد تومـان اعلام کـرد .شـهردار
سـیرجان ادامـه داد :فـاز نخسـت ایـن کتابخانـه
شـامل اسـکلت ،فونداسـیون و سـقف اسـت کـه
بودجـهی  6میلیـارد ریالـی بـرای آن مشـخص
شـده اسـت .سـروشنیا گفـت :مطالبهی شـورای
پنجـم از شـهرداری ایـن بود کـه پـروژای را برای
ایـن کار در نظـر بگیریـم و کلنگزنـی کنیـم و
اکنـون بخشـی از آن انجـام شـده اسـت .به لطف
خـدا ایـن پروژه تامین مالی شـده و پیشـرفت آن

تاحـدودی قابـل مشـاهده اسـت.
شـهردار سـیرجان توضیـح داد :ایـن پـروژه بـا
عنـوان کتابخانـهی صفـر انرژی بنا شـده اسـت زیرا
تمـام انرژی مورد نیاز آن از طریق انرژی خورشـیدی
تامیـن میشـود .نکتهی حائـز اهمیت در ایـن پروژه
همیـن اسـتفاده از انرژیهـای پـاک و تجدیدپذیر و
ممنوعیت اسـتفاده از انرژیهای فسـیلی اسـت .زیرا
انرژیهای فسـیلی عالوه بر تجدیدناپذیری و آسـیب
آالیندگیشـان ،محـدود و تمـام شـدنی هسـتند اما
انرژیهـای پـاک نـه آسـیب زیسـتمحیطی دارند و
نـه محدودیـت؛ همچنیـن باتوجـه به اقلیـم موجود
در شـهر سـیرجان کـه گرم و خشـک اسـت بسـیار
سـازگاری دارند و در دسـترس هسـتند
سـروشنیا ادامـه داد :در ایـن پـروژه از معمـاری
اصیـل و قدیمی شـهر سـیرجان نیـز بهـره خواهیم
بـرد و در ضلـع غربی ایـن بنا یک بادگیر مـدرن قرار
خواهـد گرفـت که آن قسـمت از سـاختمان شـامل
ف تاتر ،مخـزن کتاب و قسـمت اداری کتابخانه و
آمـ 
فروشـگاه عرضـهی محصوالت فرهنگی اسـت.
شـهردار سـیرجان بـا بیـان اینکـه امـروز در

خدمـت مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی اسـتان
بودیـم و آییـن کلنگزنـی یـک مـکان فرهنگـی
را برگـزار نمودیـم ،افـزود :ایـن گردهمایـی در
حقیقـت بـه واسـطهی دغدغـهای بـود کـه بـرای
نسـل آیندهسـاز میهـن و کـودکان داشـتیم.
کـودکان ،سـرمایههای ملـی و آیندهسـاز کشـور
هسـتند و مـا هـم خواسـتیم فضایـی در شـهر
وجـود داشـته باشـد که کـودکان بتواننـد بهترین
اسـتفاده و بهرهمنـدی را از آن داشـته باشـند.
سـروشنیا اظهـار امیـدواری کـرد باتوجـه بـه
تامیـن اعتبـاری که صورت گرفته اسـت ،امسـال
 80ایـن پروژه پیشـرفت داشـته باشـد.
کتابخانـهی صفـر انـرژی

ویـژهی کـودکان ،فرزنـدان مـا را به
محیـط فرهنگـی و کتابخوانـی هدایت
می کنـد
حسـن خدامی ،عضو شـورای پنجم و منتخب
شـورای ششـم شـهر ،در این مراسـم گفت :بحث

کتابخوانـی یـک موضوع بسـیار مهمی اسـت که
بارهـا و بارها در جلسـات فرهنگی شـورای شـهر
و بـه ویـژه جلسـات شـورای فرهنگـی مطـرح
شـده اسـت و مسـالهی مهـم ایـن اسـت کـه مـا
بایـد در بحـث کتـاب و کتابخوانـی ،کتابخـوان
تربیـت کنیـم و ایـن محـل کـه اسـت از همـان
ابتـدا و سـنین طفولیـت فرزنـدان مـا را بـه
سـمت و سـوی آشـنایی بـا محیـط فرهنگـی و
کتابخوانـی هدایـت میکنـد .قطعـا اگـر توجـه
و مطالبـهی همـه مـردم نسـبت بـه کتـاب و
کتابخوانـی بیشـتر شـود ،کتابخانههـای موجـود
هـم وضعیـت بهتـری خواهنـد داشـت .خدامـی
ادامـه داد :وظیفـهی خـود میدانـم کـه از تمـام
مسـئولین و دسـتاندرکاران ایـن پـروژه تقدیر و
تشـکر ویژه داشـته باشـم و امیدوارم در شـورای
ششـم هـم اعضـای منتخـب بیـش از پیـش
بـه مبحـث کتـاب و کتابخوانـی توجـه داشـته
باشـند .وی گفـت :امیـدوارم شـورای ششـم در
ایـن زمینـه همـکاری کنـد تا بیشـتر بـه مبحث
کتـاب و کتابخوانـی توجـه شـود.

