
   سمیرامیس    محمدی
جهان  نامی  پزشک  راجرز  پروفسورمارک 
نویسنده  و  کودکان  یو  سی  آی  زمینه  در 
کودکان«  ویژه  بخش  کتاب»مراقبت های 
با مشارکت وزارت بهداشت ایران، یونیسف 
ودانشگاه علوم پزشکی جانزهاپکینز درسفریک 
هفته ای به ایران کارگاه آموزشی پنج روزه ای 
اطفال  طب  ازمتخصصین  گروهی  برای 
ازجمله پزشکان اطفال، متخصصین اورژانس 
اطفال و بیهوشی باعنوان»مراقبت های حیاتی 
واحیاء پیشرفته کودکان« باحضورآموزشگران 
واساتید دانشگاه پزشکی جانزهاپکینزدرتهران 
برگزارکرد. با پروفسور مارک راجرز به گفت 
و گویی پرداختیم تا از این دوره آموزشی بیشتر 

جویا شویم. 
سپید: چطور شد که برای دومین بار تصمیم 
گرفتید به ایران سفر کنید؟ برگزاری دوره 
 Pediatric Advanced(  آموزشی پالس
Life Support(  یا احیای پیشرفته کودکان 
برای پزشکان ایرانی توسط مدرسان دانشگاه 

جانز هاپکینزچگونه میسر شد؟ 
با پزشکی ایرانی به نام دکترسعیده حق بین چند 
سال پیش در ایران آشنا شدم وبا هماهنگی 
ایشان ازیک بیمارستان کودکان درشیرازدیدن 
کردم و موفق شدم بخش آی سی یو کودکان آن 
بیمارستان را نیزببینم. پاییزامسال کتاب مرجعی 
که درمورد بخش مراقبت های ویژه کودکان 
 Roger’s Textbook of( نوشتم با عنوان
چاپ  به   )Pediatric Intensive Care
هفتم رسید و یک نسخه از آن را برای دکترحق بین 
درشیراز فرستادم. سپس ایشان با من تماس 
گرفتند ودرخواست کردند یک دوره آموزشی 

زمینه  در  آموزشی ام  کتاب  مطالب  براساس 
آی سی یو کودکان، احیای پیشرفته کودک و 
شرایط احیای کودکان درایران برگزار کنیم. در 
نهایت با همکاری وزارت بهداشت ایران و دفتر 
یونسیف در ایران  حدود چهاریا پنج ماه طول 
کشید تا توانستیم چهار نفرازبهترین آموزشگران 
بین المللی دوره احیاء ونجات پیشرفته کودکان 
را ازدانشگاه جان هاپکینز به ایران بیاوریم.  
نیکول  دکتر  پزشکان  و  آموزشگران  این 
شیلکوفسکی، دکتر جنیفرشوت، دکترکیتلین 

اوبرایان ودکتر دونالد شافنرهستند.
سپید: استقبال از دوره آموزشی پالس در ایران 

چگونه بود؟ 
دراین دوره آموزشی 27  پزشک ایرانی برای 
یا  پالس  آموزش  المللی  بین  مدرک  گرفتن 
»احیاء پیشرفته کودکان« انتخاب شدند. این 
27 نفر پس از گذراندن آزمون عملی وتئوری 
پالس به عنوان آموزشگر کشوری عمل می کنند 
آموزشگری  بین المللی  مدرک  دریافت  وبا 
دوره احیای پیشرفته این آموزش ها را به دیگر 
متخصصین اطفال درایران خواهند داد. البته باید 
بگویم که اساتید دانشگاه پزشکی جانزهاپکینز 
برکارآموزشگران نظارت می کنند و یک بار 
دیگر در ماه آذرامسال برای تکمیل این آموزش ها 
ومباحث و همچنین ارزیابی کار این آموزشگران 

به ایران سفرخواهند کرد. 
سپید: در حال حاضر در ایران آمارتصادفات 
جاده ای باالست و مرگ و میر وجراحات ناشی 
ازآن در کودکان نیزبه همین نسبت قابل توجه 
است. آیا شما قبل از آمدن به ایران از این آمار 
آگاه بودید ؟  آموزش ها را با توجه به این 

موضوع برگزارکردید؟

خیر من اطالع دقیقی ازاین آمار درایران ندارم. 
اما می توانم بگویم که تصادفات جاده ای یک 
گریبانگیربسیاری  و  است  جهانی  مشکل 
در  درکشورهای  درآمریکا،  ازکشورهاست. 
حال توسعه ودر تمام دنیا آمار تصادف جاده ای و 
خسارات ناشی از آن درمرگ و میرکودکان زیاد 

است. 
سپید: مطلع شدیم شما از بیمارستان مفید 
کودکان و مرکز طبی کودکان بازدید کردید. 
نظر شما در مورد تجهیزات و امکانات این دو 
بیمارستان و بخش آی سی یو کودکان چیست 

؟ 
بله.  ما ازبخش قلب کودکان و بخش آی سی یو قلبی 
کودکان بازدید کردیم. ازلحاظ امکانات وتجهیزات 
این دو بخش درمرکز طبی کودکان واقعا تحت تأثیر 
قرارگرفتم، تمام تجهیزات ازاستاندارد بین المللی 
برخوردار بودند وهمه ما تالش وفعالیت پزشکان 
این مرکز را تحسین کردیم؛ همچنین ازبیمارستان 
مفید هم بازدید کردیم. درآنجا بخش آی سی یو 
کودکان درحال تأسیس بود و ما از ساخت و ساز 
این بخش هم بازدید کردیم. فضای بسیاربزرگی 
برای آی سی یو در نظر گرفته شده بود وطراحی 
بسیارزیبایی داشت. می توانم عکس هایی به شما 
نشان دهم از این دو بیمارستان و تجهیزاتشان 
این  دهید  تشخیص  می توانید  مشکل  وشما 
عکس ها متعلق به بیمارستان های کودکان در ایران 
است یا دراروپا و آمریکا.  در این سفربا معاون 
وایگاند  کریستین  درایران  یونیسف  نماینده 
وامیرحسین یارپرورمدیر برنامه تغذیه و بهداشت 
ازدانشگاه  شیلکوفسکی  ودکتر  یونیسف   
جانزهاپکینزجلسه ای خصوصا مقاالت پزشکی 

داشتم. 

 سفری به شیراز خواهیم داشت و از بیمارستان 
دیگر  از  می کنیم.  بازدید  شیراز  در  کودکان 
پزشکان  از  دعوت  شده،  توافق  برنامه های 
پزشکی  دانشگاه  از  بازدید  برای  ایرانی 
جانزهاپکینز به منظورشرکت در دوره آموزشی 
تخصصی اکسیژناسیون غشایی برون پیکری 
 ECMO    Extracorporeal membrane
oxygenation    است که برای کودکانی است 

که ازبیماری پیشرفته ریوی رنج می برند.
البته این ها درسطح مذاکرات است. ولی هردو 

طرف مایل هستیم که این کارها را انجام دهیم. 
و  بیمارستان ها  کدام  از  کنون  تا  سپید: 
آی سی یو های ویژه کودکان در کشورهای 

مشابه ایران بازدید کرده اید؟ 
مرجع  کتاب  نویسنده  اینکه  واسطه  به 
»مراقبت های بخش ویژه کودکان« هستم تا 
کنون به بیش از 70 کشوربرای ایراد سخنرانی 
و تدریس دوره احیاء دعوت شده ام. باید بگویم 
ایران درزمینه پزشکی بسیار پیشرفته است و باید 

به امکانات پزشکی که دارد افتخار کند . 
برای  اطالع رسانی  در کشور شما  سپید: 
جلوگیری  درزمینه  آگاهی  باالبردن 
ازتصادفات جاده ای وبهبود مهارت درزمینه 

احیاء کودک چگونه است ؟ 
ابتدا  که  است  اینگونه  کار  شیوه  معموال 
آموزش های مراقبت ویژه کودکان درباالترین 
اطفال  متخصصان  و  پزشکان  برای  سطح 
درآی سی یوها شروع می شود. بعد این آموزش ها 
به ترتیب برای پرستاران، پزشکان وامدادگران 
اورژانس،آمبوالنس،آتش نشانی وباالخره پلیس 
با توجه به حرفه هر کدام مناسبت سازی وارائه 

می شود. 

سپید: کمپانی فاکس تاریخ اکران فیلم 
»دونده هزارتو: عالج مرگ« را نزدیک 

به یک سال عقب انداخت.
فیلمبرداری این اثر سینمایی 17 مارس 
امسال به دلیل تصادف بازیگر نقش اول 
فیلم دیلن اوبرایان متوقف شد. تاریخ 
جدید اکران فیلم 12 ژانویه سال 2018 

است.
کار ادامه ساخت فیلم تا بهبود کامل این 
بازیگر به تعویق افتاده است. فاکس 
جمعه تاریخ اکران فیلم را اعالم کرد اما 
زمان ادامه کار فیلمبرداری این اثر هنوز 

مشخص نیست.
»دونده هزارتو: عالج مرگ« سومین 
فیلم از سه گانه ای سینمایی است و پیش 
از این قرار بود 17 فوریه سال 2017 
اکران شود. وس بال کارگردانی این اثر 
را برعهده دارد. شخصیتی که اوبرایان 
بازیگر آن است، در این فیلم دنبال یافتن 
درمانی برای یک بیماری مرگبار است.

دیلن اوبرایان 17 مارس در صحنه 
عالج  هزارتو:  »دونده  فیلمبرداری 
ماشین  با  بریتیش کلمبیا  در  مرگ« 

تصادف کرد و به شدت مجروح شد.
کمپانی فاکس جمعه تاریخ انتشار 
چند فیلم دیگر از جمله »آلیتا: فرشته 
نبرد« را نیز منتشر کرد. »آلیتا: فرشته 
نبرد« 20 جوالی سال 2018 به سینما 
می آید. رزا ساالزار بازیگر »دونده 
هزارتو« نقش اول زن فیلم »آلیتا: 
فرشته نبرد« به کارگردانی رابرت 

رودریگز را بازی می کند.

شیوه اجرای 
 کارگاهی در 
»دکتر سالم«

المان مرغوب نیا تهیه کننده برنامه 
»دکترسالم« این برنامه را برند پزشکی 
است  معتقد  و  می داند  تلویزیون 
بسیاری ازتولیداتی که بعد از آن در 
رسانه ملی ساخته شد از»دکتر سالم« 
کپی کرده اند. این تهیه کننده درباره 
بخش های مربوط به ماه رمضان به 
مهر گفت: »با فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان آیتم هایی را آماده کردیم و از 
جنبه های مختلف به موضوع روزه 
و مسایل مربوط به آن می پردازیم.«
کرد:»ازدیگر  بیان  تهیه کننده  این 
ماه  دراین  ویژه برنامه  بخش های 
اشاره به بحث روانشناسی دارد و 
متخصصان این حوزه بیان می کنند 
که روزه چه تاثیراتی بر روح و روان 
انسان خواهد گذاشت. در بخش 
دیگر که به طور زنده پخش می شود 
از پزشکان درحوزه های تخصصی 
متفاوت دعوت می کنیم تا به سواالت 
بینندگان پاسخ دهند.« مرغوب نیا 
درباره تغییرات دیگری که به طور 
کلی در برنامه »دکتر سالم« اعمال شد، 
توضیح داد: »یکی از بخش هایی که 
به تازگی افزوده شد استفاده از شیوه 
کارگاهی در این برنامه زنده است. در 
این بخش با کمک تصاویر، انیمیشن، 
موضوعات  درباره  غیره  و  موالژ 
و  شفاف تر  صورت  به  پزشکی 
ملموس توضیحاتی ارائه خواهیم 
داد. به طورمثال به مناسبت هفته 
آماده  موالژی  دخانیات  با  مبارزه 
هنگام  می دهد  نشان  که  کردیم 
مصرف دخانیات دود چگونه وارد 
بدن شده و به چه بخش هایی از بدن 
می رود.« »دکتر سالم« هر روز ساعت 
1۳:۳0 به مدت ۴0 دقیقه روی آنتن 

شبکه آموزش سیما می رود.

تصادفی که اکران 
 فیلم را یک سال 

عقب انداخت

خبـر

همه افراد مرتبط با خانه سینما  بیمه می شوند 
سپید: قائم مقام مدیرعامل خانه سینما با ارائه توضیحاتی درباره بیمه اعضای این 
تشکل تأکید کرد:» اعضای خانه سینما می توانند بدون برخورداری از بیمه تأمین 
اجتماعی، از بیمه تکمیلی بهره مند شوند.« ناصرعنصری، درنشستی که دیروزدر خانه 
سینما برگزار شد، توضیحات مبسوطی را درباره بیمه جدید تکمیلی خانه سینما در 

سال جاری ارائه کرد.
قائم مقام مدیرعامل خانه سینما با بیان اینکه بیش از 2000 نفر عضو بیمه شده وجود دارند، 
یادآور شد: »تعدادی از این اعضا را صندوق اعتباری هنر از طریق بحث یارانه ها بیمه می کند 
 اما ما اطالعات جزئی درباره این موضوع نداریم. ما فقط افراد را معرفی می کنیم و آن ها

 تک، تک این افراد را بیمه می کنند.«
 عنصری در ادامه با اشاره به بیمه تکمیلی »آرمان« که سال گذشته طرف قرارداد با خانه 
سینما بود، یادآور شد: »سال گذشته نسبت به نوع بیمه آرمان و نحوه سرویس دهی آن 
اعتراض داشتیم و انجمن های متعدد خانه سینما نسبت به این وضعیت معترض بودند 
به همین دلیل از همان زمان تصمیم گرفتیم خودمان بیمه تکمیلی را به عهده بگیریم، 
البته می دانستیم مقاومت ها و مخالفت هایی انجام می شود و تصور ما این بود که آقای 
جنتی وزیر فرهنگ از مخالفان این تصمیم باشد.«  به گفته او؛ بیش از سه میلیارد تومان 
برای بیمه تکمیلی برآورد شده است که ایوبی قول تأمین حدود 2 میلیارد آن را داده و 
مابقی این مبلغ از طریق پرداخت حق عضویت بیمه اعضا و دیگر صرفه جویی هایی که 
خانه سینما انجام می دهد، تأمین خواهد شد. عنصری درباره سقف بیمه اعضا نیز گفت:  
»اگر تعداد اعضای متقاضی بیمه کمتر از ۳ هزار و 500 نفر باشد دچار مشکل می شویم 
اما هر چه این افراد بیشتر شود بیشتر استقبال می کنیم و سقفی نداریم اما پیش بینی مان 
حدود ۴ هزار نفر است.«  عنصری با ارائه توضیحاتی درباره رقم تعرفه بیمه امسال 
و مقایسه آن با سال گذشته افزود: »رقم بیمه امسال برای هر عضو 100 هزار تومان 

نیز مبلغ 180 هزار تومان به به صورت ساالنه است و برای افراد تحت تکلف 
طور ساالنه در نظر گرفته شده است.« او خاطرنشان 
کرد:» مفری ایجاد کرده ایم تا افرادی را که بیمه تأمین 
اجتماعی نیستند هم از بیمه تکمیلی برخوردار شوند 
اما شرطش این است که این افراد حتما اهالی سینما 
باشند، حتی اگرعضو خانه سینما هم نباشند مهم 
نیست ولی باید در سینما فعال باشند.« او در این 
نشست جزئیاتی درباره تعرفه های پوشش بیمه 
SOS اعالم کرد و افزود: »مبلغ فرانشیز برای 

خدمات مختلف 20 درصد تعریف شده است.«

قلیان هایی که گلدان می شوند
سپید:پویش ملی ضد دخانیات »قلیان ها را گلدان کنیم« با حضور چهره های حوزه 

موسیقی، تئاتر، سینما و تلویزیون و همچنین ورزش اعالم موجودیت کرد.
پویش ملی » قلیان ها را گلدان کنیم« با حضور چهره های مطرح و مورد وثوق 
جوانان در عرصه های مختلف آغاز به کار کرده است. این پویش )کمپین( که 
توسط دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت طراحی شده، با استقبال 
پزشکان، هنرمندان سینما و موسیقی، ورزشکاران و مردم رو به رو شده است. در 
میان سینماگران، چهره هایی همچون فاطمه گودرزی، بهاره رهنما، محمود پاک 
نیت، سعید پیردوست، محمد متوسالنی، رسول نجفیان، اصغر همت، رضا بنفشه 
خواه، فلور نظری، پویا امینی، نیما کرمی، سپند امیرسلیمانی، فرحناز منافی ظاهر 
وغیره تاکنون از این پویش ملی حمایت کرده اند.  در میان اهالی موسیقی هم نام های 
مطرحی همچون حمید حامی، بابک جهانبخش، محمد معتمدی، کامران رسول 
زاده، ستار اورکی، مونا برزویی، روزبه نعمت اللهی، سعید مدرس، سپهر شاکری، 
مهرداد نصرتی و محسن رجب پور نیز دیده می شود.  تعدادی از بازیکنان تیم 
استقالل تهران نیز در این پویش ملی حضور دارند؛ چهره هایی همچون وحید طالب 
لو، امین حاج محمدی، میثم مجیدی، محمدرضا خرسندنیا، بهنام برزای، مهدی 
مومنی، علی رضا رمضانی، امید نورافکن و میالد شعبانلو. همچنین بابک زمانی 
نورولوژیست و رییس انجمن سکته مغزی ایران، دکتر ایرج فاضل، رییس جامعه 
جراحان، بهروز برومند، استاد نفرولوژی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی 
و همچنین محمدرضا طالقانی رییس اسبق فدراسیون کشتی نیز از این پویش ملی 
حمایت کرده اند.   پویش ملی »قلیان ها را گلدان کنیم« در شرایطی مطرح شده که 
استعمال دخانیات میان جوانان به یک اپیدمی تبدیل شده و حتی بعضا در رسانه ها از 
استعمال قلیان توسط مطرح ترین ورزشکاران کشور نوشته می شود. قلیان کشیدن 
میان جوانان، نوجوانان و زنان نیز بر همین اساس، هر روز بیش از روز پیش 

گسترده می شود.در این شرایط است که پیوستن 
چهره های مطرح و مرجع عرصه های مختلف، 
می تواند مضرات بسیار زیاد کشیدن قلیان را به 
سطح عمومی بکشاند و توجه خانواده ها را نیز به 
این موضوع مهم مرتبط با سالمتی فرزندان شان 
جلب کند. ۳1 می )10 خرداد( روز جهانی بدون 
دخانیات در طول هفته ملی بدون دخانیات، 
قلیان ها، گلدان  است و قرار است شوند؛ تنگ 
شان پرآب می شود اما برای عطرآفرینی گل ها نه 

عطر سرطان زای تنباکو.

گزارشهنر هفتم

   پزشک مطرح جهان در زمینه احیای کودکان

باید به امکانات 
پزشکی ایران 

افتخار کنید

دلیل در خواست طالق همسر جانی دپ خشونت خانگی او گزارش شده 
است.

 دیلی میل

جشن تولد هفتاد و چهارسالگی کامبیز درم بخش درموزه هنرهای دینی امام 
علی )ع( برگزار شد. او در این جشن که چند هفته پیش برای اکو چشم راهی 

بیمارستان شده بود از سالمتی خود خبر داد. 
        مهر 

در چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی مهناز افشار به عنوان 
یک زن و مادر با توجه به عنوان همایش که زن، مادر و کودک بود حضور 

داشت و رسما اعالم کرد که حامي زنان باردار بد سرپرست است.

       سپید 

جمعیت هالل احمر خوزستان با مشارکت گروه خیریه همیاران، آرزوی پنج 
کودک سرطانی را که می خواستند به عنوان یک پزشک داوطلب به حادثه دیدگان 

خدمت کنند، برآورده کردند.
        سایت هالل احمر

سهراب سپهری، با تابلو درختان بازهم رکورددار شد. این تابلو بدون عنوان، در 
پنجمین حراج تهران ۳میلیارد تومان فروش رفت. در این حراج از تابلوهای با 

موضوع محیط زیست استقبال خوبی به عمل آمد. 
        سایت حراج تهران

حضور اورژانس در مسابقات رالی قهرمانی کشور درشیراز.

کانال تلگرامی یک یک پنج         

تصویرروز

شماره 807  9 خرداد 1۳95 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 روابط عمومی: 22887355 
 امور مشترکان: 22887357-9

 نشانی: شریعتی، روبروی میرداماد،کوچه نیک، پالک9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

س    محمدی
 سمیرامی

       


