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بر این اساس با توجه به اختصاص شعار 
کمیته  طرف  از  روز  هر  برای  مخصوص 
مسووالن  هماهنگی  با  برنامه ها  اجرایی، 
صورتی  به  آموزشی،  دفتر  و  بیمارستان 
جلسه  در  روزانه  که  بود  شده  پیش بینی 
گزارش صبحگاهی بیمارستان مطلب متناسب 
با شعار همان روز توسط یکی از رزیدنت های 

بیمارستان تهیه و ارائه شود.

روز اول:  کودکان با نیازهای ویژه، 
فرصت های برابر

در تاریخ سیزدهم مهرماه دکتر مهسا درودیان، 
مسوول کمیته دستیاری اجراکننده برنامه این 
هفته، مقدمه ای درباره شکل گیری و اهداف 
گروه فوق الذکر بیان کرد. پس از آن کلیپ 
کوتاهی از نقاشی های نوستالژیک کودکان 
به نمایش گذاشته شد. برنامه در غرفه هایی 
که در حیاط بیمارستان به این منظور دایر 
شده بود، ادامه یافت. بر اساس شعار روز 
اول در فضای بیمارستان بازی های گروهی با 
حضور بچه ها انجام شد. غرفه های روز اول 
شامل غرفه نقاشی صورت، نقاشی کشیدن 
بچه ها و اهدای بادکنک بود که توسط گروه 
داوطلب اداره می شد. غرفه »هزاران درنا« با 
آموزش ساخت درناهای کاغذی به بچه ها 
مفاهیم صلح را آموزش می دادند. غرفه فروش 
کتاب هم در این زمینه فعال بود که درآمد آن 
صرفه امور خیر و هدایای کودکان می شد. 
در طول روز با همراهی گروه دوکی چریتی 
در حیاط بیمارستان بازی های مار و پله و 
عمو زنجیرباف هم برگزار شد که حضور 
کودکان بیمار و مراجعه کنندگان سرپایی به 
بیمارستان و همراهی خانواده ها، کارکنان و 

پزشکان قابل توجه بود. 

روز دوم: کودک، آموزش، سالمت 
و ایمنی

برنامه  در  گوزلی  نینا  دکتر  دوم  روز  در 
اسالید های  ارائه  با  صبحگاهی  گزارش 
زیبا درباره حقوق کودک سخنرانی داشت. 
قبلی، بچه های مهدکودک  طبق هماهنگی 
گزارش  در  مربیان خود  همراه  بیمارستان 
صبحگاهی حاضر شدند و سرود زیبایی با 
مفهوم هفته کودک اجرا کردند. ورود و حضور 
این گروه از کودکان برای سرودخوانی، حال 
و هوای خاصی به جلسه گزارش صبحگاهی 
داد. سپس دکتر مسعود موحدی، استاد گروه 
کودکان دانشگاه و معاون آموزشی مرکز طبی 
کودکان هدایایی از طرف کمیته برگزاری به 
کودکان اجراکننده سرود اهدا و از آنها تقدیر 
کرد. در این روز هم ادامه برنامه در حیاط 
بیمارستان دنبال شد. غرفه کتاب و غرفه دوکی 
چریتی با انجام نقاشی صورت، ارائه بادکنک 
و بازی های گروهی و اصیل ایرانی از جمله 
منچ، مار و پله و عمو زنجیرباف برقرار بود. 

نقاشی روی سنگ به غرفه های روز دوم اضافه 
شده بود. پلیس راهور هم با حضور و بازی با 
کودکان به آنها آموزش های مراقبتی ارائه داد. 
بعدازظهر با پایان کار غرفه ها، گروه دوکی 
چریتی در بخش هایی از بیمارستان حضور 
یافتند و از بیمارانی که نتوانسته بودند در 
برنامه های این دو روز شرکت کنند، عیادت 
اهدای  زنده و  اجرای موسیقی  با  و  کرده 
بادکنک آنها را شاد کردند. گروه اسکورپ 
دانشجویان دانشگاه تهران نیز در این روز 
با عیادت بیماران بخش های دیگر و انجام 
بازی و اهدای جایزه، کودکان بیمار بستری 

در بیمارستان را شاد کردند. 

روز سوم: کودک، محیط زیست، 
میراث فرهنگی و گردشگری

در گزارش صبحگاهی روز سوم دکتر ملیکا 
حنیفی ها کنفرانسی درباره سالمت کودک 
ارائه کرد. سپس برنامه در غرفه ها و حیاط 
بیمارستان ادامه یافت. مهمان ویژه این روز با 
توجه به شعار روز »کودک و محیط  زیست« 
گروه سمن »سبزکاران باالن« از استان گیالن 
بودند که در غرفه ای که در اختیار ایشان قرار 
گرفت مستقر شدند و به انجام بازی های مهیج 
گروهی و آموزش تفکیک زباله و پاکیزگی 
محیط و ارائه بسته های خدماتی و جزوات 
آموزشی مرتبط با محیط  زیست پرداختند. 
در این روز دکتر اسکندر امیدی نیا، معاون 

آموزش و پژوهش سازمان محیط  زیست 
کشور همراه دکتر رویا رشیدپورایی از گروه 
اخالق پزشکی دانشگاه از غرفه ها بازدید 
بازدید  این  در  داشتند که  رسمی کوتاهی 
مدیر بیمارستان، دکتر رهنما و دکتر ملیحه 
کدیور استاد گروه کودکان بیمارستان هم 
حضور داشتند. دکتر امیدی نیا بر لزوم اهمیت 
توسعه پایدار و نقش آموزش به کودکان در 
تاکید کرد. غرفه  زمینه های محیط  زیست 
توانمندسازی خانواده و کودک هم توسط 
تیم روان شناسی بیمارستان دکتر لیدا زمانی، 
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 
و فوالدی و سایر همکاران روان شناس اداره 
می شد که به آموزش مطالب در حوزه تربیت 
کودک و فرزندپروری پرداختند. گروه دوکی 
چریتی و غرفه کتاب نیز در این روز فعال 
بودند.در این روز کمپ عمو زنجیرباف با 
شعار »خودمراقبتی« با مدیریت دکتر ریحانه 
علیپور، براساس شعرهای کتابی در زمینه 
بازی  این  دل  در  شد.  اجرا  خودمراقبتی 
بود  برای بچه ها گنجانده شده  شعارهایی 
که مورد توجه قرار گرفت. در این روز نیز 
گروه دوکی و اسکورپ دانشجویی با همراهی 
دکتر علیپور و دو رزیدنت دیگر بیمارستان، 
دکتر زهرا ردایی و دکتر توران چگینی در 
سایر بخش های بیمارستان حضور یافتند و 
کودکان  برای  را  کودک  روز  ویژه  مراسم 
بستری اجرا کردند. طی این برنامه، گروه 

بیماران  برای شادی  دانشجویی  اسکورپ 
بستری در بخش پست پیوند، پشت پنجره 
ارتباطی بیماران حاضر شدند و در شرایط 
سخت برای آنها با نواختن موسیقی برنامه 
خوبی اجرا کردند که موجب شادی بسیار 

کودکان این بخش شد.

روز چهارم: کودک، صلح، بازی و 
نشاط

گزارش صبحگاهی روز چهارم با حضور دکتر 
بدو رئیس، مسووالن آموزشی بیمارستان، 
اعضای هیات علمی و دستیاران تخصصی 
و فوق تخصصی، کارورزان و دانشجویان در 
بیمارستان مرکز طبی برگزار شد. مانند دیگر 
روزها دکتر کوثر اثنی عشری درباره اخالق در 
برخورد با کودک بیمار سخنرانی کرد. سپس 
کلیپی از فعالیت های این گروه از آغاز تا پایان که 
توسط دکتر گوزلی تهیه شده بود برای حضار 
به نمایش درآمد. در ادامه گروه دانشجویی 
موسیقی سورنا موسیقی زنده اجرا کردند. 
برنامه با حضور بچه های مهدکودک بیمارستان 
و منطقه، دانش آموزان دبستان شهید چمران 
و بیماران بستری بخش ها همراه خانواده های 
آنها و فرزند برخی کارکنان در همین سالن 
ادامه یافت. سپس گروه جنگ شادی رادیو 
سالمت روی صحنه رفت و برای بچه های 
حاضر در سالن برنامه های متنوعی اجرا کرد 
که با پخش زنده روی آنتن رفت و با تشویق و 

شادی کودکان حاضر همراه بود. صحنه آرایی 
سالن توسط گروه داوطلب »هزاران درنا« 

انجام شده بود.
همزمان با برنامه های جاری در این سالن، 
غرفه ها هم در حیاط بیمارستان دایر بودند. 
در این روز غرفه ای در اختیار بخش کودک 
موزه صلح قرار گرفت که با همراهی دکتر 
ردایی در بخش ها حضور یافتند و به بازی 
و سرگرم کردن کودکان بستری پرداختند. 
در این روز عالوه بر غرفه های دوکی چریتی 
و کتاب، مجددا گروه هزار درنا به آموزش 
ساخت درنای کاغذی به کودکان پرداختند. 
از  رنگی  کاغذی  درنای  حدود ۲۵۰ عدد 
درمانگاه  در محوطه  نیز  پیش ساخته شده 
تخصصی و فوق تخصصی و اورژانس بین 

کودکان مراجعه کننده توزیع شد. 

روز پنجم: کودک، رسانه و 
ارتباطات

موضوع »کودک، رسانه و ارتباطات« هم با 
آموزش نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی 
مطرح  مجازی  فضای  در  خودمراقبتی  و 
در  پورنگ  عمو  برنامه  این  ادامه  در  شد. 
بیمارستان حضور یافت و در حیاط بیمارستان 
بادکنک های آرزوها که با روبان های زیبایی 
به هم تابیده بود را با آرزوی سالمت برای 
کودکان بیمار به آسمان فرستاد. در این رویداد 
با همراهی کودکان حاضر و خانواده ها، عالوه 

بر دکتر ملیحه کدیور، مسوول این گروه، 
دکتر فرزاد کمپانی، دانشیار گروه خون و 
انکولوژی مرکز طبی کودکان و دکتر مهسا 
کودکان  بیماری های  استادیار  اسدآبادی، 
دانشگاه و عضو کمیته اجرایی هفته ملی 
کودک هم حضور داشتند. در این زمان دکتر 
سیدرضا رئیس کرمی، مدیر گروه آموزشی 
بیماری  های کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران هم به این جمع پیوست و در این مراسم 
زیبا شرکت کرد. حضور همزمان پزشکان، 
رزیدنت ها و بچه ها و خانواده های آنها با 
کارکنان بیمارستان، جلوه و زیبایی خاصی 
به این مراسم داده بود. به مناسبت روز کودک 
از کودکان بستری هم با دادن هدیه و تغذیه 
و  مددکاری  از  پذیرایی شد. عالیی  سالم 
پیرموذن، مسوول فرهنگی هم در این برنامه 

همکاری داشتند. 

روز ششم: کودک، کتاب و فرهنگ 
مطالعه

در این روز عالوه بر برپایی برنامه های پیشین 
بحث های »کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه« 
فرهنگ  کتاب و گسترش  برپایی غرفه  با 

کتاب خوانی دنبال شد.

روز هفتم: کودک، خانواده، شیوه 
زندگی ایرانی-  اسالمی

براساس آیین نامه هفته ملی کودک با توجه به 
نزدیک شدن زمان برگزاری برنامه های هفته 
ملی کودک امسال به روزهای سوگواری 
اربعین، مالحظات و توجه های خاصی به 
در دستور  این روزها  با  متناسب  طراحی 
کار قرار گرفت. از طرفی، مراسم روز آخر 
زندگی  شیوه  خانواده،  »کودک،  عنوان  با 
ایرانی-  اسالمی« با آموزش های فرزندپروری 
و تربیت کودک و ارائه مشاوره به خانواده ها 
در طول این هفته توسط گروه روان شناسی و 
روان پزشکی بیمارستان برگزار شد.در تمامی 
این روزها رزیدنت ها هدایایی بین کودکان 
بستری در تمام بخش ها توزیع کردند. بیماران 
با نظارت پرستاران و رعایت ایمنی در این 
مراسم حضور داشتند. پوسترهای زیبایی نیز 
برای برنامه های این هفته توسط دکتر مهرناز 
الفت طراحی و تهیه شده بود. الزم به ذکر 
است این برنامه برای نخستین بار با تشکیل 
کمیته رزیدنتی در زمینه مشارکت اجتماعی 
دستیاران در سالمت کودکان زیر نظر دکتر 
دستیاران  گروه  شد.  اجرا  کدیور  ملیحه 
مدیریت  با  برنامه  این  اجرای  تخصصی 
دکتر مهسا درودیان مطلق و مشارکت دکتر ها 
ریحانه علیپور، نینا گوزلی، مهرناز الفت، کوثر 
حنیفی ها،  ملیکا  ردایی،  زهرا  اثنی عشری، 
توران چگینی، سارا ا... کرمی، مریم جاللی 
و فاطمه کازرونی از رزیدنت های کودکان 

مرکز طبی کودکان فعالیت کردند.

 گزارش »سالمت« از روزشمار برگزاری برنامه های هفته ملی کودک در مرکز طبی کودکان 

 جشن هفته ملی کودک کنار کودکان بیمار

همزمان با ۸ اکتبر برابر با 16 مهر؛ روز جهانی »کودک«، 
جشنی با شعار »آینده را باید ساخت« از تاریخ 13تا 
16مهرماه 139۸ به مناسبت هفته ملی کودک در بیمارستان 

مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. هماهنگی های 
این مراسم از شهریورماه، توسط کمیته اجرایی که 
شامل گروهی از دستیاران تخصصی رشته بیماری های 
کودکان مرکز طبی کودکان است، انجام شده بود. 
این گروه، فعالیت های خود را با همکاری گروهی از 
کارکنان و اعضای هیات علمی این بیمارستان انجام 
دادند. کمیته اجرایی، جلسات هماهنگی خود را زیر 
نظر دکتر ملیحه کدیور، استاد گروه بیماری های کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد. هماهنگی برنامه 
از مردادماه با برگزاری هفتگی جلسات موضوعی آغاز 
شد و در هر جلسه توضیحی از پیشرفت کار ارائه، 
مسائل قابل پیگیری و مشکالت مطرح و بر اساس 
هدف گذاری  های جدید دنبال   می شد. در مهرماه نیز چند 
جلسه با حضور عوامل و دست اندرکاران بیمارستان 
برگزار و برنامه  ها به صورت کامل تشریح شد. هدف 
اصلی برنامه  ها ایجاد محیطی ایمن و سالم برای بازی 

و شادی و نشاط کودکان بود و اهداف فرعی بر این 
پایه سیاست گذاری شد. با شکل گیری گروه و پیگیری 
کارها برای برگزاری مراسم هفته ملی کودک، درنهایت 
از تاریخ سیزدهم مهرماه برنامه های متنوعی آغاز شد.
از طرف دبیرخانه دائمی هفته  ملی و روز جهانی کودک، 
روزشمار هفته ملی کودک سال 98 به شرح زیر نامگذاری 
شده بود که با شعار »آینده را باید ساخت« برای گرامیداشت 

این هفته مطرح شد:

 13 مهر: کودکان با نیازهای ویژه، فرصت های برابر
 14 مهر: کودک، آموزش، سالمت و ایمنی

کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و   15 مهر: 
گردشگری

16 مهر: کودک، صلح، بازی و نشاط
 17 مهر: کودک، رسانه و ارتباطات 

 1۸ مهر: کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه
19مهر: کودک، خانواده، شیوه زندگی ایرانی-  اسالمی

 دکترمهسادرودیانمطلق
دستیار تخصصی کودکان
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دکتر زهرا محمودی، دستیار سال اول بیماری های کودکان بیمارستان ولی عصر)عج(
طی هفته کودک با توجه به شعار »آینده را باید ساخت« اهمیت مساله کودک را برجسته تر 
می کنیم تا بتوانیم بزرگساالن آینده را به بهترین شکل ارتقا دهیم. در این زمینه اولین 
مورد، حقوق کودک است که شامل مسائل حقوقی، اجتماعی، آموزشی، عاطفی و فردی 
کودک می شود. حقوق کودک شامل ۴ بخش حق بقا، حق رشد، حق حمایت  و حق 
مشارکت و ۴ اصل عدم تبعیض، محترم شمردن، حق حیات و رشد و توجه به منافع 
عالی کودک است. پیمان نامه حقوق کودک نیز شامل ۴۱ ماده است که موضوعات مهم 
آن شامل عدم تبعیض، هویت کودک، آزادی بیان، حمایت کودک از جدایی والدین، 
ضمانت های قانونی فرزندخواندگی و مراقبت های بهداشتی، حقوق کودک معلول، ممنوعیت 
شکنجه و درگیری مسلحانه و حق آموزش و پرورش است. بحث و بررسی و اقدامات 
انجام گرفته در هفته کودک پیرامون موضوعات مختلف کودکان اعم از حقوق کودک، 

سالمت کودک و نحوه برخورد و رفتار با کودک بیمار و... حتی اجرای برنامه های شاد 
برای کودکان به ویژه کودکان بستری در بخش که طی هفته کودک در مرکز درمانی 
ولی عصر)عج( برگزار شد، همگی از مواردی است که می تواند در جهت ارتقای شعار 
هفته کودک کمک کننده باشد. از این رو، الزم است همه کسانی که در این حرفه فعالیت 
می کنند از نیازهای اولیه کودکان و موضوعات روز پیرامون آنها آگاه باشند تا بتوانند 
این آگاهی را به سایر گروه های جامعه منتقل کنند. کودکان شیرینی زندگی بزرگساالن 
نیستند، بلکه بزرگساالن آینده اند که  سرمایه های آینده محسوب می شوند. قطعا یک هفته 
زمان کمی برای ارائه مطالب و اجرای برنامه های مخصوص کودکان است اما می توانیم 
ضرورت این اقدام مهم را در همین مدت برجسته تر کنیم و به  عنوان قشر مهمی از 
جامعه قدم های مهم تر و محکم تری برای ایجاد بستری مناسب جهت رشد و بالندگی 

کودکان به بهترین شکل برداریم.  

دکتر حوراسا طبیبی، دستیار سال اول 
بیماری های کودکان بیمارستان ولی عصر)عج(

سالمت کودک شامل سالمت اجتماعی، روانی و جسمی او است. توجه به 
اهمیت و کاهش مرگ ومیر کودکان که پایه و اساس سالمت و بهداشت کشور 
است، با اجرای برنامه های ایمن سازی و واکسیناسیون، فراهم کردن محیط 
زیست بدون آلودگی، غذای مناسب و کافی، آب آشامیدنی سالم با کاهش 
میزان ابتال به اچ آی وی/ ایدز، اسهال، مننژیت، عفونت های تنفسی تحتانی، 
کاهش مشکالت ژنتیکی، کاهش ناهنجاری های جنینی، حوادث جاده ای و 
استرس کودکان، ایجاد محیط مناسب برای اجرای برنامه های الزم و آموزش 
مادر و توجه ویژه به وضعیت اختصاصی خانواده مساله و موضوع قابل توجه 

به تغدیه کودکان زیر ۲ سال و افزایش امید به زندگی آنهاست.

با لبخندی دلی را به طنازی به رقص آوریم
همزمان با فرا رسیدن هفته جهانی کودک، مراسمی نیز 
در روز شانزدهم مهر توسط گروه »فرشته های سرزمین 
من« با همکاری خیرین در بخش کودکان بیمارستان 
ولی عصر)عج( برگزار شد. این مراسم برای کودکان 
بیمار بستری با برنامه های متنوعی مانند شعرخوانی، 
بازی با کودکان و مسابقه با اهدای جوایز برگزار شد. 
همچنین در تاریخ 1۸مهر مراسمی توسط گروه »روزهای 
مهربانی« از طرف جهاد دانشگاهی برای عیادت از بیماران 
و تبریک روز جهانی کودک با برنامه های متنوعی مثل 
نقاشی گروهی روی کاغذ، موسیقی و بازی گروهی 
همراه نمایش عروسکی برای کودکان بستری برگزار 
شد. طی برگزاری برنامه های مختلف هفته ملی کودک 
تعدادی از پزشکان در مورد جنبه های مختلف سالمت 
کودک سخنرانی ها و دلنوشته هایی داشتند که در ادامه 

به مختصری از آنها پرداخته شده است.

دکتر مهسا درودیان مطلق: در هفته ای که گذشت، مرکز طبی کودکان رنگ و بوی 
دیگری گرفته بود. دیواره های زمخت و حیاط خالی اش پر از صدای خنده و بازی 
کودکانه شده بود. دیگر عصر ها حوصله بچه ها از بیکاری و تنهایی سرنمی رفت. ما با 
کار تیمی بزرگ توانستیم شادی و نشاط و بازی را در محیط امن و سالم برای بیماران 
بستری مان و حتی مراجعه کنندگان سرپایی فراهم کنیم. در آن روز ها اگرچه من برای 
هماهنگی و ساماندهی برنامه مکرر مجبور بودم بین بخش های مختلف بیمارستان در 
رفت وآمد باشم و چندان فرصتی برای شرکت در بازی ها و شادی های دسته جمعی 
نداشتم،  در پایان روز با دیدن عکس های گرفته شده از صورت خندان بچه ها بسیار دلشاد 
می شدم و خداوند را شاکرم که اوال چنین فرصتی در اختیار من قرار داد تا دردی از این 
کودکان کم کنم و ثانیا کنار تیمی بودم که در تمام لحضات پا به پای من می دویدند و 
حضورشان به رغم برخی بی مهری ها و ناهماهنگی های خارجی قوت قلبی برایم بود. 
امیدوارم خداوند همواره توفیقی به ما بدهد تا بتوانیم این دست های کوچک را همیشه 

در دست بگیریم و شادشان کنیم.

دکتر مهرناز الفت: بسیار خوشحالم که توانستم سهم کوچکی در این رویداد داشته 
باشم. دیدن خوشحالی و خنده کودکان در بیمارستان از هر هدیه ای برایم ارزنده تر و 
خوشایندتر و بزرگ ترین دستاورد این جشن برایم بود. کودکانی که آنها را اغلب در 
حال ناراحتی یا دردکشیدن می دیدم، اکنون در حال بازی و خنده و شیطنت بودند. 
همچنین تجربه کار گروهی موفق، بسیار لذت بخش بود. تقریبا در تمام این ۲ سال 
رزیدنتی هیچ وقت اینقدر ما رزیدنت ها با هم اتحاد نداشتیم ولی در این جشن همه 
افراد گروه واقعا همدلی و همیاری داشتند و گوشه ای از کار را برعهده گرفتند که برای 

من تجربه خیلی خوبی بود. 

دکتر ریحانه علیپور: برنامه جشن هفته کودک فرصت مغتنمی بود که در اختیار تک تک ما 
قرار داده شد تا بتوانیم قلب کوچک گروهی از کودکان سرزمین مان را برای لحظاتی شاد 
کنیم. باالترین لذت و زیباترین تجربه برای من دیدن خنده های از ته دل کودکان بیمار و 
والدین شان بود، به خصوص بیمارانی که مدت های طوالنی در بیمارستان بستری بوده 

و رنج و نامالیمات زیادی را تجربه کرده بودند. حضور در بخش های مختلف بیمارستان 
در لباس پزشک اما در قالب غیرپزشک برای بازی و سرگرم کردن کودکان حس همدلی 
و همراهی و صمیمیت بیشتری بین ما و کودکان بیمار ایجاد کرد و باعث شد اعتماد آنها 
بیشتر به سمت ما جلب شود و ترس همیشگی شان از روپوش سفید  کاهش یابد. اینکه 
ببینند ما با آنها بازی می کنیم، می خندیم، دست می زنیم، کتاب می خوانیم، عمو زنجیرباف 
بازی می کنیم و دست های کوچکشان را در دست هایمان می گیریم برای همه ما غنیمت 

بود. خدا را شکر می کنم که این فرصت را در اختیارمان گذاشت.

دکتر نینا گوزلی: بیشترین حسی که تجربه کردم، تضاد درونی ام بود. لبم می خندید از 
شادی و شعف فرشته ها و درونم پر از غم بود. کاش کاری بیشتر از این در توانم بود 

یا با همین اندک، دلم آرام می گرفت.

دکتر کوثر اثنی عشری: به  خاطر این بچه هاست که اینجا هستم و این رشته را انتخاب 
کردم. حالم خوب است، تنها به  خاطر شنیدن خنده  های آنها، ذوق نگاهشان، حس 
عمیق آرامش در حضور روح پاک شان. این جمله ای است که با دیدن تالش های همه 
دست  اندرکاران جشن هفته کودک مدام در ذهنم تکرار می شد. اینها به خاطر بچه ها اینجا 
هستند. خوشبختانه برنامه ها مطابق با انتظار و برنامه ریزی ما پیش رفتند و من از نتیجه 
کار که فراهم آوردن هفته شادی برای کودکان بود، راضی بودم، به خصوص برنامه هایی 
که برای کودکان بستری تدارک دیده شده بود که امیدوارم این برنامه ها به طور منظم 
ادامه پیدا کند. امیدوارم در نشاندن لبخند بر لبان کودکان سرزمینمان با نیت خالص و 

عزمی راسخ هر روز توانمندتر شویم. 

دکتر مریم جاللی: روز کودک روز به یادماندنی بود. خیلی خوشحالم که توانستیم سهم 
کوچکی در شادی کودکان داشته باشیم.

دکتر سارا ا...کرمی: روزهای خوب و رنگی در مرکز طبی داشتیم. بهترین قسمتش 
هم لحظاتی بود که بچه ها به سالن مورنینگ آمدند. دوست داریم باز هم از این برنامه ها 

داشته باشیم تا بتوانیم باز هم در شادی بچه ها سهیم باشیم.

فرناز خانعلی زاده، دانشجوی داوطلب: دقیقا در روزهایی که حال و هوای همه 
ما از گردوغبار و سیاهی روز و شب های مهتابی خاموش گرفته و کبود شده بود، 

پرتو نوری به روزهای مملو از شلوغی و خستگی هایمان تابید. بازی با کودکان در لفظ 
ساده است اما واقعیت الفاظ نیست؛ واقعیت حال و هوای ما بعد از دیدن فرشته های 
آسمانی است. تبسم وقتی از چشم ها ببارد، عمیق ترین نوع خرسندی است؛ چیزی که 
ما آن را تجربه کرده و سعی کردیم آن را هدیه دهیم. برایتان از دنیای کودک بگویم؛ 
دخترکی که جسمش در اتاق شیشه ای حبس ولی روحش مانند پرستو در جای جای 
جهان پرواز می کرد. از پشت پنجره شیشه ای روی سیم سازهای ما گرفته تا ابدیتی 
که در ترانه هایمان نهفته بود. تجربه چند ساعتی ما با این کودکان و خانواده هایشان 
به طور معجزه آسایی ما را اول به خودمان و بعد به آنها پیوند داد؛ شور و شوقی که 
در وجود ما طنین انداز شد، ساز های ما، آوا های ما، دل ها و حتی دماغ های قرمز ما را 
به هم پیوند داد. شور شوقی که از لبخند دینا و تینا و مهدیار و کوروش و امیرعباس 
به ما الهام می داد و ما را قوی می کرد. گروه دماغ قرمز ها به وجود آمد؛ از عضو های 
ترم باالیی گرفته تا عضو دومتری گروه و خاله درناساز و کاله قرمزی و تمام خاله ها 
و عمو ها دماغمان را رنگ کردیم و بدون هیچ مرزی با هم و شانه به شانه تالش 
کردیم که لبخند ها را بسراییم. آری اگر این جهان، کبود شده از درد و چرک کرده 
از حرف های نزده، گمانم همین کافی باشد که ما سفیدی و مهر بدهیم به دنیایمان و 

گاهی با لبخندی دلی را به طنازی به رقص آوریم. 

راتا رخشاد، دانشجوی دندان پزشکی: دیدن بچه ها برایم مثل جنگیدن است؛ مثل 
در راه هدف بودن که دلت مي خواهد خودت را وقف کنی تا بخندند، تا درد یادشان 
برود و یادشان بیاید که معجزه هست. من به امید چشم مادرها ایمان دارم. من به 
نور دست نوزادها که سُرم گرفته اند، معتقدم. به خنده پسرک ۴ساله ای، که فکر 
می کنی۱۰۰سال است زندگی کرده. بخش خون همیشه برایم عجیب بوده. وقتی 
چشم بسته داخل بخش می شوی، صدای خنده می آید. صدای »مامان دستم خیلی 
درد مي کنه«، صدای »خانم اتاق پسرم اون گوشه است و هیچکی نمي بینه، مي شه 
شما بیاین« و وقتی نیم ساعت تمام مي شود، تو مي مانی و یک دنیای جدید. انگار 
دنیا خالصه شده در مرکز طبی کودکان. رنج، شادی، اشک و خنده، معجزه و سختی 
همه با هم بین تمام بخش ها حرکت مي کنند. بچه هایي که از شادي مي خندند و 
گاهي از درد گریه مي کنند. بله، باید شاکر تک تک خنده ها، دویدن ها، حرف زدن 

و آواز خواندن و جیغ زدن بچه ها باشیم که بچه ها امیدند.

دلنوشته دستیاران مرکز طبی کودکان


