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 لیلی خرسند

آمده اند امید بدهند، شاید هم زندگی دوباره ای. 
اما  خالی.  دست های  با  هستند،  خودشان 
دل هایی دارند، مهربان مهربان. هر جمعه صبح 
دور هم جمع می شوند، به جای استراحت 
به بیمارستان ها می روند. بیمارستان هایی که 
کودکان آنجا بستری هستند. می روند تا لبخندی 
به روی لبان آنها بنشانند. گروه رادمان، گروه 
خیریه ای است که خیلی نمی تواند کمک مالی 
کند اما برای روحیه دادن به کودکان بیمار  
تشکیل شده است. آنها هر جمعه به یکی 
از بیمارستان ها سر می زنند تا کودکان بیمار 
را خوشحال کنند. مهدی کریمی مهر، یکی 
از اعضای این گروه توضیحات بیشتری را 
درباره فعالیت های خودش و دوستانش به 

»سپید« می دهد. 

 می گویند گروه رادمان تشکیل شده تا 
بچه های سرطانی را شاد کند. شما فقط برای 

آنها برنامه اجرا می کنید؟
برنامه های ما صرفا در حوزه بیمارهای سرطانی 
یا کودکان بی سرپست یا بدسرپرست نیست. 
ما سعی مان این است که فضای خشک و غیر 
کودکانه بیمارستان را تغییر بدهیم. ما با سازمان 
انتقال خون و بهزیستی هم همکاری می کنیم. 
بیمارستان های شهید فهمیده، بهرامی، مفید و 
بیمارستان امام و... می رویم و برنامه اجرا می کنیم.
 گروه تان پزشک هستند یا ارتباطی با این 

حوزه ندارید؟
من خودم در دانشگاه علم و صنعت کارشناسی 
برق خوانده ام. بقیه گروه هم از دانشگاه های 
امیرکبیر، شریف و تهران دور هم جمع شده اند. 
عده ای هم در بازار تهران شاغل هستند. 60نفریم 
که هر کسی در حوزه ای فعال است و فقط 
برای شاد کردن بچه ها وارد بیمارستان می شویم. 

 چطور این ایده به ذهنتان رسید؟
ما با گروه های خیریه دیگری که با کودکان بیمار 
در ارتباط بودند، همکاری می کردیم. بعدها به 
این فکر کردیم که اجرای برنامه های شاد را 
شروع کنیم. گروه های قبلی برای بچه ها بادکنک 
می بردند یا با آنها نقاشی می کشیدند، برنامه  ما 

متفاوت تر است. 
 چه برنامه هایی اجرا می کنید؟

موسیقی داریم. با بچه ها شعر می خوانیم و 
بازی می کنیم. 

 هر بیمارستانی که می روید، 60 نفر باهم 
می روید؟

نه. جمعه آخر مردادماه به بیمارستان شهید 
بود.  کوچک  آنجا  فضای  رفتیم.   فهمیده 
25 نفر بودیم. اجرای برنامه ها و تعداد گروهی که 
برنامه اجرا می کنند، بستگی به فضای بیمارستان 
دارد. بعضی از بیمارستان ها سالن بزرگی دارند 
و همه بچه ها را جمع می کنیم و آنجا برنامه اجرا 
می کنیم. بعضی از بیمارستان ها هم که فضایشان 
محدود است، در اتاق ها با زی های گروهی برگزار 
می کنیم یا با بچه ها نقاشی می کشیم. این برنامه ها 
باید با سن بچه ها هم متناسب باشد. در کل با 
توجه به همه این شرایط برنامه را اجرا می کنیم. 
 بیمارستان ها همکاری می کنند یا قبلش 

باید مجوز بگیرید؟
به  رفتن  از  قبل  دارد.  بیمارستان  به  بستگی 
بیمارستان شهید فهمیده با مدیریت صحبت 

کردیم. خیلی از برنامه ما خوشش آمد. حراست 
و کارکنان هم خیلی همکاری کردند. چون در 
این بیمارستان ها کارهای خیریه خیلی کم انجام 
می شود، استقبال می کنند. اما در جاهایی مثل 
مراکز طبی که گروه های زیادی به آنجا مراجعه 

می کنند، سخت می گیرند. 
 در شهرستان ها هم برنامه دارید؟ 

گروه های موازی تشکیل می دهیم. در بهشهر 
این کار را انجام داده ایم. آنها هم با لوگو و 
نماد گروه ما فعالیتشان را آغاز کرده اند. بقیه 

شهرستان ها را هم فعال می کنیم. 
 هزینه ها را چطور تامین می کنید؟

بیشترش را خود بچه ها می دهند. در محوطه 
مرکز انتقال خون خیابان وصال هم بازارچه هایی 
برپا می کنیم. غذا، ،گل، عروسک و صنایع دستی 
می فروشیم. پنج شنبه این هفته بچه های گروه 
برای خون دادن به این مرکز می روند. ما گروه 
مستقلی هستیم و سعی می کنیم هزینه ها را هم 
خودمان تامین کنیم. هر هفته 800 تا 900هزار 
تومان پول وسیله می دهیم. بعضی وقت ها که 
پول نداریم، بدون هدیه به بیمارستان ها می رویم. 
تن پوش های عروسکی را خودمان می دوزیم تا 

هزینه ها کمتر شود. 
 به بیماران کمک مالی هم می کنید؟

کمبود بودجه داریم. دوست داریم در توانمان 
باشد و کمک کنیم، اما محدودیت داریم. بااین حال 
بعضی از موارد اگر بتوانیم، کمک می دهیم. چند 
روز پیش مادری نسخه ای داد، چک کردیم، 

دیدیم مستحق است و کمک کردیم.  

 12 سپتامبر 1869میالدی: پیتر 
مارک راگت، پزشک و فرهنگ نویس 
بریتانیایی در این روز درگذشت. او 
اولین تزاروس )فرهنگ مترادف ها( 
را برای زبان انگلیسی در سال 1852 

منتشر کرد.
 12 سپتامبر 1907 میالدی: ژوسلین 
کوبیچک، پزشک و سیاستمدار برزیلی 
در این روز متولد شد. کوبیچک در 
فاصله سال های 1956 تا 1961 رییس 
جمهور برزیل بود. او که در زمان 
به سر  تبعید  در  ژنرال ها  حکومت 
برزیل مدرن  به عنوان پدر  می برد، 
شناخته می شود. شهرت دولت او به 
خاطر ساخت پایتخت جدیدی برای 
کشورش، یعنی شهر برازیلیاست . او 
در 1960 پایتخت از ریودوژانیروی 
پرازدحام به برازیلیای پیش ساخته 
منتقل کرد و کشورش را به سمت 

صنعتی شدن پیش برد.
 12 سپتامبر 191۵ میالدی: یکی 
از زندانیان شرکت کننده در مطالعه 
پوستی  ضایعات  دچار  گلدبرگر 
بیماری پالگرا شد. این مطالعه توسط 
 12 روی  و  گلدبرگر  ژوزف  دکتر 
ایالتی  زندان  داوطلب  زندانی 
افراد  این  انجام شد.  می سی سی پی 
تحت یک رژیم غذایی کم پروتئین 
به مدت چند ماه قرار گرفتند. بروز 
بیماری در این زندانی ها، گلدبرگر را 
مطمئن ساخت که بیماری پالگرا یک 
بیماری تغذیه ای است. زندانی های 
شرکت کننده در مطالعه مورد عفو قرار 

گرفتند و آزاد شدند.
 12 سپتامبر 1994 میالدی: بوریس 
اهل  یگوروف، پزشک و فضانورد 
شوروی درگذشت. او اولین پزشکی 
بود که در اکتبر 1964 و در جریان 
مأموریت واسخود 1 به فضا رفت. او 
پزشکی  تحقیقات  موسسه  اولین 
فضایی را در مسکو به راه انداخت. 

رییس جمهور 
زندانی، فضانورد

تقـویـم

اسـتفـاده شپـش هـا  از سـلفـی 

آیا عکس سلفی گرفتن عامل شیوع شپش سر است؟ 
این سوالی است که این روزها درباره ا ش بین محققان 
اختالف نظر پیش آمده. داستان با اظهار نظر دکتر شارون 
رینک از دانشگاه ویسکانسین شروع شد که می گفت 
تعداد موارد مراجعه کننده به وی برای درمان شپش 
رو به افزایش است که طی پنج سال گذشته بی سابقه 

بوده است. او این فرضیه را پیشنهاد کرد که وقتی جوان ها سر خودشان را 
برای سلفی گرفتن به همدیگر می چسبانند، شپش ها با سرعتی بیشتر از یک 
»چیز« گفتن معمولی، محل زندگی خود را عوض می کنند. او هشدار داده 

بود که این خطر در میان دختران بسیار بیشتر از پسران است.
با این حال، این نظر مورد تایید همه نیست. مثال هفته نامه »تایم« در شماره 
جدید خود نوشته که هیچ آماری که نشان دهنده همه گیری شپش در ایاالت 
متحده باشد، وجود ندارد. بین 6 تا 12 میلیون کودک زیر 11سال، هر سال به 
شپش سر مبتال می شوند و این آمار هنوز تغییر معناداری نشان نداده است. به 
نوشته »تایم«، والدینی که نگران رفتارهای خاص جوان ها هستند، بیشتر از هر 

کس دیگری از هشدار دکتر رینک خوشحال خواهند شد.
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تصویرروز

جشنواره نوجوان سالم با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع دبیرستان با موضوع 
پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی برگزار شد.

                باشگاه خبرنگاران

اعضای سازمان های مردم نهاد با حضور در محل زندگی کارتن خواب های دره 
فرحزاد تهران، خدمات پزشکی و بهداشتی در اختیار آنان قرار دادند.  

               ایرنا

طرح توان افزایی امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر سراسر کشور با عنوان 
»منادیان تدبیر و امید« با مشارکت 31 استان و در مجموع 500 نفر برگزار شد.  
                    ایسنا

گروه خیریه رادمان، شادی را به قلب بیمارستان های کودکان می برد 

دستانیکهلبخنـدهدیهمیدهند


