
شماره ششصدوپنجاه ویک  شنبه شانزده دی نودوشش

دوران کودکی اش  دوست 
شکاف لب  و کام داشت. 
از گذشت چند  بعد  هنوز 
سال از عمرش، آن روزها 
را به یاد دارد. روزهای بازی در کوچه های 
سرسبز رامهرمز در سال هایی که جنگ نبود، 
هرچند فقر و محرومیت وجود داشت با رفیقی 
که لب هایش شبیه بقیه نبود. روزهایی که حاال 
عبدالجلیل کالنترهرمزی آرزو می کند  ای کاش 
به عقب برمی گشتند و او می توانست نه به عنوان 
یک کودک، بلکه در کسوت پزشکی باتجربه 
شکاف لب و کام دوست دوران کودکی اش 
را هم مثل تمام بیمارانی که طی این 10 سال 
جراحی شدند، درمان کند. دکتر عبدالجلیل 
کالنترهرمزی، استاد دانشگاه و فوق تخصص 
جراحی پالستیک یکی از پزشکان خیری است 
که از 10 سال پیش برای درمان بیماران مناطق 
محروم که بیشترشان به یک ناهنجاری مادرزادی 
مثل شکاف کام و لب دچار هستند به سراسر 
ایران سفر می کند. در »گپ سالمت« این هفته، 

گفت وگوی ما را با ایشان می خوانید.

: اولین باری که برای درمان بیماران 
به مناطق محروم رفتید، چه سالی بود؟

اگر قرار باشد درمورد اولین بار صحبت کنیم که 
مربوط به سال ها پیش است. آن زمان من دانشجوی 
سال دوم بودم که برای درمان بیماران به مناطق 
محروم استان خوزستان رفتم. همین اتفاق در سال 
سوم دوران دانشجویی ام هم تکرار شد. از قضا 
همزمان با شروع سال چهارم تحصیل پزشکی 
جنگ هم شروع شد. در تمام آن دوران همراه 
همکارانم در بیمارستان های پشت جبهه، مناطق 
جنگی و بیمارستان های شهرهای پشت جبهه 
حضور داشتیم. وقتی جنگ تمام شد، تحصیل 
من در طب هم به پایان رسید. درواقع، من با 
پایان جنگ تحصیل در پزشکی عمومی و جراحی 

عمومی را تمام کردم.
سپس تحصیل در مقطع فوق تخصص را در 
دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز کردم. آن روزها 

هم تعداد زیادی از مجروحان جنگی به درمان 
و جراحی های پیچیده نیاز داشتند. این رویه تا 
10 سال بعد از جنگ هم ادامه داشت. یک سال 
بعد برای گذراندن دوره تکمیلی جراحی جمجمه 
فک و صورت به انگلستان سفر کردم و درنهایت 
از سال 1375 از دانشگاه جندی شاپور اهواز به 

تهران آمدم.
: جرقه طرح ریزی سفرهای دوره ای 
برای درمان رایگان در مناطق محروم از کجا 

روشن شد؟
بیماران زیادی از شهرستان های دور و نزدیک 
تهران و مناطق محروم به بیمارستان های دولتی 
تهران می آمدند که مربوط به رشته تخصصی 
مجبور  آنها  می شدند.  من  فوق تخصصی  و 
می شدند چند هفته در تهران زندگی کنند. خیلی 
از خانواده های بیماران شرایط مالی خوبی نداشتند 
و از پس هزینه های زیاد زندگی در این شهر 

برنمی آمدند. تعداد زیادی از آنها شب ها در کارتن 
یا گوشه حیاط بیمارستان می ماندند تا بیمارشان 

مرخص شود.
این خانواده ها که اغلب کشاورز یا دامدار بودند، 
خانه و زندگی و حتی کار خود را رها می کردند 
و به شهر می آمدند. آنها به دلیل اینکه توان مالی 
چندانی نداشتند، در مسافرخانه های بدون امکانات 
و بهداشت زندگی می کردند. همین موضوع اقتصاد 

خانواده و معیشت آنها را کمی آشفته می کرد.
برخی از همراهان بیماران حتی بعد از گذشت 
یک ماه نمی توانستند حمام بروند یا برای مثال 
اگر بیمار و همراهانش قبل از روز تعطیل به تهران 
می آمدند یا در آن روز پزشک متخصص مذکور 
برای ماموریت رفته بود، عمال مجبور می شدند 
برگردند و دوباره به تهران بیایند یا اینکه چند 

روز دور از خانه شان بمانند.
کاهش سطح بهداشت و تغذیه بی کیفیت در پی 

زندگی در تهران بر سالمت این خانواده ها تاثیر 
می گذاشت و باعث می شد به بیماری های مختلفی 
مثل آنفلوانزا و... دچار شوند و زمانی که به محل 
زندگی شان برمی گشتند حدود 4 ماه از فرایند 

زندگی عقب مانده بودند.
از سال 1386 به این فکر افتادم گروهی تشکیل 
بدهیم و بیمارانی که از راه های دور برای درمان به 
تهران و شهرهای بزرگ می آیند را در همان منطقه 
درمان کنیم و این بار ما پزشکان نزد آنها برویم.

: اولین سفر شما به مناطق محروم 
برای درمان چه سالی انجام شد؟

سال 87 اولین سفر به مناطق محروم کلید خورد. 
اولین منطقه محرومی که به آن سفر کردم،  زادگاه 
و خانه کودکی و جوانی ام بود؛ رامهرمز. یک دلیل 
این انتخاب، تسلطی بود که نسبت به بیماران، بافت 
منطقه، نیازمندی ها و روستاهای اطرافش داشتم.
آن زمان که ما چنین تصمیمی گرفتیم، هیچ گروهی 
از پزشکان به صورت تیمی چنین کاری نکرده 
بود. این موضوع در جهان هم به شکل موجود 
بی سابقه بود. بنابراین با این رویکرد کار را شروع 
کردیم که به هرحال باید از یک جایی کار را شروع 
کرد. حتی این احتمال را هم می دادیم که شکست 
بخوریم. البته این به آن معنا نبود که ناامید بودیم، 
بلکه به همه جوانب و احتماالت فکر کردیم 
و باور داشتیم شکست رویدادی طبیعی است. 
همچنان که یک جراح ممکن است در استفاده 

از یک تکنیک بارها شکست بخورد.
: در پی این سفرها تا به حال چند 

بیمار درمان و جراحی شده اند؟
در جریان 19 سفر گذشته به استان های بوشهر، 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  هرمزگان، 
بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان،  کردستان، 
آذربایجان شرقی، مازندران و چند استان دیگر 
تعداد بیمارانی که به صورت رایگان ویزیت کردیم، 
از مرز 12 هزار گذشته است. این درحالی است 
که در سفر اول تنها 500 بیمار را ویزیت کردیم. 
تعداد عمل های جراحی انجام شده نیز به بیش 
در  از هزار و 200 مورد رسیده، درحالی که 
اولین سفر حدود 50 عمل جراحی انجام شد. 
درهمین راستا حدود 3 هزار بیمار به دانشگاه ها 
و بیمارستان های تهران معرفی شدند. در یکی از 
سفرهایمان به  زاهدان 120 عمل جراحی شکاف 
لب و کام انجام دادیم. همچنین در کرمانشاه با 
انجام 157 عمل جراحی در 4 روز رکورد خودمان 

که باالتر از رکورد جهانی بود را هم شکستیم.
: مقصد آخرین سفرتان کجاست؟

االن که من با شما صحبت می کنم درحال آماده 
کردن مقدمات سفر بیستم هستیم. البته این بار 
هم مقصد ما خوزستان است. بعد از نزدیک به 
10 سال به شهرهای زیادی سفر کردیم، اما حاال 
دوباره قرعه به نام خوزستان در رامهرمز افتاده 
است. فکر می کنم این هشتمین باری است که به 
استان خوزستان سفر می کنیم. درواقع مسووالن 
و مردم استان خوزستان سهم سالیانه خود را 
از من که  زاده آنجا هستم، طلب می کنند. آنها 
می گویند شما خوزستانی هستید و به مردم این 
منطقه مدیونید و باید به اینجا بیایید. دقیقا به همین 
دلیل من هر سال یکبار به رامهرمز و 3-2 بار به 

استان ها و مناطق دیگر سفر می کنم.
: امروز بعد از گذشت این همه سال 
سفرهای شما چه تغییراتی نسبت به سال های 

اول کرده است؟
در سال 86 با 5 پزشک شروع به کار کردیم و 
حاال این تیم حدود 50 نفر عضو دارد که همگی 
رایگان برای درمان بیماران می آیند؛ از مسوول 
سمعی بصری گرفته تا پزشک بیهوشی و پرستاران 
و جراحان. امروز که به مناطق محروم سفر می کنیم، 
مسووالن وزارت بهداشت از قبل بیماران یک 

استان را شناسایی و جمع آوری می کنند تا ما 
بتوانیم در مدت محدودی که به آنجا می رویم 

به تعداد بیشتری از مردم خدمات ارائه دهیم.
: اگر اشتباه نکنم، شما با بیمارستان ها 
در ارتباط هستید و آنها بیماران را شناسایی 

می کنند. درست است؟
طی سال های اخیر کار ما گسترده تر شده است. 
درواقع، قبل از هر سفر دانشگاه ها مناطق تحت 
نظارت خود را رصد می کنند و بعد از شناسایی 
بیماران، بیمارستانی که قرار است در آن جراحی ها 
انجام بگیرد، تعیین می کنند و فضای اتاق های عمل 
را دراختیارمان می گذارند و ما برای حدود یک 
هفته هر روز و به صورت مداوم جراحی های 

موردنیاز را انجام می دهیم.
روسای دانشگاه ها، کارکنان روابط عمومی و تیم 
بهداشت و درمان هر منطقه بیماران موجود را 
از میان چادرنشین ها، مناطق مرزی، افراد بدون 
شناسنامه و بدون کارت بیمه شناسایی می کنند.

یکی از دالیل اینکه برای شناسایی بیماران تا این 
مناطق نفوذ می کنیم، شروطی است که برای ارائه 
خدمات درمانی خود داریم که به این شرح است؛ 
ویزیت رایگان، بستری رایگان، عمل رایگان، 
پیگیری های رایگان. درواقع رایگان بودن همه 
فرایندهای پزشکی از تشخیص تا درمان شرطی 
است که از سوی این گروه از پزشکان گذاشته 
شده و ما با دانشگاه هایی که این شروط را بپذیرند، 

همکاری می کنیم.
به نظر من آنچه از طرف تیم ما در مناطق محروم 
انجام می شود، درواقع وظیفه ای است که به عنوان 
استاد دانشگاه و پزشک در قبال آن افراد داریم و این 
لبیکی که وزارت بهداشت به ما می گوید و فضای 
بیمارستان ها و کارکنان شبکه بهداشت مناطق را 

در اختیارمان می گذارد، بسیار ارزشمند است.
: پزشکان رامهرمزی چه برخوردی 
نسبت به حضور و اقدامات شما در شهر دارند؟
متاثر از کاری که تیم ما انجام می دهد، دو گروه 
از پزشکان استان های جنوبی کشور طی سال های 
اخیر فعالیت هایی مشابه آنچه من طی این سال ها 
انجام می دهم را شروع کرده اند. دکتر صمیمی 
همکالس و دوست جراح من در شیراز سالیانه 
حدود 4-3 بار به رامهرمز می آید و به بیماران 
پزشک  یک  می دهد.  ارائه  رایگان  خدمات 
متخصص داخلی و چند دندان پزشک نیز در 
رامهرمز چند روز به صورت رایگان بیماران را 
ویزیت می کنند. به هرحال چند گروه از پزشکان 
در این شهر شروع به ارائه خدمات رایگان برای 
مردم نیازمند کرده اند که شاید تعدادش در شهرهای 

دیگر کمتر باشد.
: حال و هوای مطب شما در مرکز 
تهران با آنچه در مناطق محروم رخ می دهد 

خیلی تفاوت دارد. این طور نیست؟
در مطب من افراد مرفه و سرشناس می آیند، اما با 
این حال خانواده ها، کودکان، زنان و بیماران مناطق 
محروم همچنان سهمیه جداگانه و مخصوص به 
خود را دارند و اگر ایرادی یا مانعی برای دسترسی 
آنها وجود دارد من سراغشان می روم. این سفرها 

هم به همین معناست.
: خیلی از افراد طبقه متوسط یا ثروتمند 
جامعه محرومیت را به دیده تحقیر می نگرند. 

شما از محرومیت چه تصویری دارید؟
من در خانواده  ای مرفه و سرشناس به دنیا آمدم 
که قدمت طوالنی دارد. با این حال تعداد زیادی 
از دوستانم همیشه کودکانی از خانواده های فقیر 
یا محروم بودند یا بهتر است بگویم از قشر مرفه 
نبودند. باوجود اینکه در خانواده خودم مشکلی از 
نظر اقتصادی نداشتم، از بچگی فقر و محرومیت 
را لمس کردم. شاید به همین دلیل است که دلم 
می خواهد هروقت امکان دارد به این مناطق بروم 

و همدرد نیازمندان شوم.
: در کنار درمان رایگان مردم در مناطق 
محروم فکر می کنید یک پزشک چگونه می تواند 

به مردم خدمت کند؟
یکی از موضوعاتی که همیشه در نظر داشتم، 
پیشرفت علمی در زمینه تخصصی ام بود تا به این 
وسیله بیمارانی که نیازمند جراحی های پیشرفته 
هستند از رفتن به کشورهای خارجی بی نیاز شوند 
و داخل کشور به راحتی درمان شوند. به همین 
دلیل سعی می کنم در مجامع علمی معتبر شرکت 
کنم. آخرین دوره های آموزشی در حوزه مرتبط با 
تخصص خود را با هزینه شخصی می گذرانم تا 
همیشه به روز باشم. خیلی خوشحالم که توانستم 
بیش از 50 جراح فوق تخصص در رشته خود 
پرورش دهم و افرادی را برای نسل های بعد به 

یادگار بگذارم.
: از رامهرمز برایمان بگویید. شرایط 
شهر بعد از گذشت تقریبا 30 سال از جنگ 

چقدر تغییر کرده است؟
رامهرمز شهری باستانی با قدمت 7 هزار ساله 
است. جنگ همان طور که خیلی از مناطق جنوبی 
و غربی ایران را به ویرانی کشید، بر رامهرمز نیز 

چنین تاثیری گذاشت. درست است که حتی 20 
موشک هم به رامهرمز نخورد، اما در زمان جنگ 
رامهرمز 2 برابر جمعیت بومی از جنگ زدگان را در 
خود پناه داد. با این حال روند پیشرفت و توسعه 
شهری در رامهرمز با آنچه که من به عنوان یک 

شهروند انتظار دارم، فاصله زیادی دارد.
سرعت رسیدگی ها و تغییرات بسیار کند است و 
از آنچه در خیلی از استان های دیگر رخ می دهد، 
خیلی کندتر پیش می رود. البته نمی دانم دلیل 
اصلی این عقب ماندگی چیست، اما این شهر 
ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه کشاورزی دارد. 
در یک دوره مربوط به سال ها پیش رامهرمز تمام 
مرکبات و خرمای موردنیاز استان خوزستان را 
تامین می کرد، اما حاال به سختی می تواند پاسخگوی 

نیاز مردم خود باشد.
: در سفرهایی که هر سال به مناطق 
محروم می روید، قطعا تجربه هایی دارید که 
مثل بزرگ شدن رامهرمز و تجربه جنگ در 
دوران دانشجویی باید منحصر به فرد باشد. از 

آن خاطرات برایمان بگویید.
من میلیون ها خاطره از کارهایی که انجام داده ام، 
دارم که ارزش هیچ کدام کمتر از دیگری نیست. 
در یکی از سفرهایمان به کهگیلویه و بویراحمد 
بعد از 4 ساعت رانندگی به 300 کیلومتری یاسوج 
همان شهر دهدشت رسیدیم. درجریان ویزیت 
بیماران یک کودک 3 ماهه شکاف لب و کام از 
روستای بهمئی با مادرش آمده بود. 5 ماه پیش 
پدرش فوت کرده و مادرش با اتوبوس شبکه 
بهداشت پیش ما آمده بود. بعد از ویزیت به او 
گفتم فردا به بیمارستان شهیدبهشتی یاسوج بیا 
تا فرزندت را جراحی کنیم. او در جواب گفت 
برای بازگشت به خانه هم پول ندارد. همان جا 
از رئیس شبکه خواستم که فردا، پس فردا، 10 
روز بعد و 2 هفته بعد برای ویزیت و جراحی 
این نوزاد و مادرش را به شهر دهدشت بیاورد 

و برگرداند.
اگر تمام کهگیلویه و بویر احمد که هزار و 700 
بیمار را ویزیت کردم، تنها برای همین یک بیمار 
باشد برای من کافی است. این بیمار جزو افرادی 
بود که هیچ وقت نمی توانست جراحی پالستیک 

انجام دهد، اما این اتفاق افتاد و او درمان شد.
مورد دیگر بیمار 12 ساله ساکن مرز ایران و 
پاکستان بود که در سیاه چادر درس می خواند و 
شکاف لب و کام داشت. اداره آموزش و پرورش  
زاهدان این بیماران را برای ویزیت شدن به شهر  
زاهدان آورد و 10 روز از او پذیرایی کرد. اگر 
او رایگان جراحی نمی شد، چند سال دیگر از 
جامعه طردش می کردند و آینده ای نداشت. اینجا 
درواقع همان جایی بود که شیعه و سنی بودن، 
فارس، کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب و مرد و زن 
بودن تفاوتی ندارد. من طی این سفرها فقط دنبال 
نشانه ها می روم که چندموردش را برایتان گفتم.
: این نشانه ها به شما چه می گوید؟

مقطع  از  فارغ التحصیل  امروز  که  کسی  ای 
فوق تخصص شده ای! یک بیماری کوچک مثل 
ذات الریه می توانست تو را از پا دربیاورد. آب 
رودخانه جراحی می توانست تو را غرق کند، اما 
تو در بهترین دانشگاه ها تحصیل کردی و امروز 
به اینجا رسیده ای. پس قرار است به چه دردی 
بخوری؟ خوب در خاطرم است که از زمان 
سال های ابتدایی دانشجویی مشتاقانه به روستاها 
می رفتم، بین مردم دارو پخش می کردم یا بیماران 
را ویزیت می کردم. درواقع، این عادت مثل مرض 
در من وجود داشت و این نوع مرض ها چه 
خوش مرضی است. به گفته حافظ، در طریق 
عشق بازی امن و آسایش بالست/ ریش باد آن 
دل که با درد تو خواهد مرهمی. من نمی خواهم 
از درد محرومان فرار کنم. اگر امروز هم این کار 
را متوقف کنم، فکر می کنم سهم خودم را ایفا 

کرده ام، اما متوقف نخواهم کرد.
: پزشکان جوانی هستند که شرایط شما 
برایشان یک آرزوست. به آنها چه می گویید؟
شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است. 
وزارت بهداشت باید هر دانشجو را موظف کند 
یک ماه در مناطق محروم کار کند. من در تمام 
مراحل زندگی ام محرومیت دیده ام که هنوزهم 

به یاد آن هستم.
: فکر می کنید اگر محرومیت را از دوران 
کودکی احساس نمی کردید، امروز برای درمان 

رایگان به مناطق محروم نمی رفتید؟
نمی دانم. باید دید به هرحال انسان تا زمانی که 
یک پدیده را درک و لمس نکند، نمی تواند برای 

آن اقدامی انجام دهد.
برآورده  هنوز  که  دارید  آرزویی   :

نشده باشد؟
وقتی 6 یا 7 ساله بودم، همسایه ما فرزندی داشت 
که با او دوست بودم. او بیمار شکاف لب و کام بود. 
حاال که بعد از گذشت آن سال ها می بینم خودم 
جراحی شکاف لب و کام انجام می دهم، آرزو 

می کنم  ای کاش می توانستم او را هم درمان کنم.
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درد محرومان، درد من است
 مینا دارابی

در جریان 19 
سفر گذشته مان 

به استان های 
بوشهر، 

هرمزگان، 
کرمانشاه، 
کردستان، 

خوزستان و 
استان های دیگر 
تعداد بیمارانی 

که به صورت 
رایگان ویزیت 

کرد ه ایم، از مرز 
12 هزار نفر 
گذشته است

23چهره سالمت


