
دستمایه پزشکان نجات بیمار است
سپید: برنامه »یک فیلم یک پزشک« با موضوع 
بررسی فیلم سینمایی »آپاندیس« روز سه شنبه 

از شبکه 4 سیما پخش شد.
در این برنامه علیرضا میالنی فر متخصص 
اخالق پزشکی، وکیل دادگستری و عضو گروه 
اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به عنوان کارشناس به بررسی فیلم آپاندیس 

پرداخت.
او ابتدا از کارگردان، فیلم نامه نویس و عوامل 
این فیلم تشکر کرد و گفت: »باید به سازندگان 
این فیلم تبریک بگویم که با پرداختن به چنین 
موضوعاتی کار بزرگی انجام می دهند. موضوعی 
که در این فیلم به آن پرداخته شده بسیار مهم و 

نیاز جامعه است.«
میالنی فر با اشاره به اینکه بیش از 20 
سال است که طبابت می کنم افزود: »خطا در 
پزشکی رخ می دهد و نمی توان گفت خطا در 
پزشکی وجود ندارد اما بسیار کم است و مطمئنم 
مواردی ازاین دست زاییده ذهن کارگردان و 

فیلم نامه نویس است و وجه هنری فیلم بسیار 
موردتوجه است؛ بزرگنمایی در فیلم برای من 
که در این حوزه فعالیت می کنم به اندازه ای 

نبود که باور کنم.«
این وکیل دادگستری ادامه داد: »پایه داستان 
فیلم بر دفترچه ای است که تاریخ آن تمام شده و 
من با تماشای این فیلم یاد این َمثل افتادم »هر 
چی سنگه واسه پای لنگه« اما در فیلم راهی برای 
اعتبار تاریخ دفترچه پیش پا گذاشته می شود.«
این متخصص اخالق پزشکی با تأکید بر اینکه 
دفترچه بیمه جزو اسناد واجد ارزش و اعتبار 
است و سوءاستفاده از آن جرم تلقی می شود 
افزود: »طبق قانوِن بیمه، هر شخصی که امتیازات 
بیمه را به نفع شخصی دیگر استفاده کند تخلف 
محسوب می شود و برای آن مجازات در نظر 
گرفته شده چراکه این اقدام حتی اگر تخلف هم 
نباشد ازنظر حقوقی رفتاری غیراخالقی است 
چون در شرایطی که حق او نیست از خدمات 

و امتیازات استفاده می کند. «
او تصریح کرد: »در جامعه باید این مسئله از 

بین رود که من پولش را نمی دهم بیمه پرداخت 
می کند چراکه مازاد این گونه تخلفات را باید 

افراد دیگری بدهند.«
می گوییم  وقتی  است:  معتقد  فر  میالنی 
محدوده پزشکی محدوده ای تخصصی است 
منظور این نیست که سایر فعالیت ها تخصصی 
نیست. نزدیک ترین افراد به زندگی روزمره مردم، 
پزشکان هستند. ممکن است از اول تا آخر زندگی 
حتی یک بار به نیروگاه برق مراجعه نکنیم این 
به منظور عدم تخصص و بی اهمیت بودن آن 
نیست. اما در حوزه پزشکی در طول زندگی 
غیرممکن است فردی به پزشک مراجعه نکند 
همین امر سبب می شود حساسیت های این 
حرفه بیشتر باشد.  او گفت: » در مقام داوری 
فیلم نامه نویس و کارگردان و ... نیستم و پزشکی 
که در فیلم دیدیم را نمی توانم قضاوت کنم. 
پزشکان نسبت به اسرار بیمارانشان بسیار حافظ 
هستند. اگر پزشکی اسرار بیمار را فاش کند 

بدون شک از روی بی توجهی است.«
این پزشک با اشاره به اینکه ارتباط بیمار و 

پزشک وقتی برقرار شد دیگر نبود دفترچه و 
پول و ... نمی تواند مانع ویزیت و معاینه بیمار 
شود تأکید کرد: »معاینه بیمار توسط پزشک 
انجام و برای بیمار نسخه نوشته می شود. بیمار 
در هیچ شرایطی با مرگ مواجه نخواهد شد؛ 
دولت متکلف امور بیمار و رابطه مالی بین بیمه 
و بیمه گر است. ممکن است گاهی پزشک با 
بیمار یا همراه آن برخوردی داشته اشد اما هرگز 

بیمار را رها نمی کند.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داشتن 
مشاور برای فیلم ها را امری ضروری دانست 
و گفت: »فیلم سازان و هنرمندان برای ساخت 
فیلم های موضوعی باید از مشاوران مربوطه 
استفاده کنند در پایان فیلم از مشاور فنی اسم 
برده شده بود اما فیلم مشاور پزشکی نداشت.«
میالنی فر در پایان برنامه دوباره از سازندگان 
این فیلم که به این موضوع پرداختند )جابه جایی 
هویت بیماران برای پول ندادن و استفاده از 
امتیازات( و پزشکانی که دستمایه آن ها نجات 

جان بیماران است تشکر کرد.
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اردوی  آخرین  برگزاری 
جهانی تیم ملی وزنه برداری 

معلوالن

فدراسیون  عمومی  روابط 
ورزش های جانبازان و معلوالن: 
از  مرحله  آخرین  و  ششمین 
وزنه برداری  ملی  تیم  تمرینات 
جانبازان و معلوالن پیش از حضور 
با  مکزیک  جهانی  مسابقات  در 
برگزار  ورزشکار  نوزده  حضور 

می شود.
نوزده ورزشکار برای حضور 
در ششمین و آخرین مرحله از 
تمرینات آماده سازی تیم ملی به 

اردو فراخوانده شدند.
این ورزشکاران برای شرکت در 
رقابت های قهرمانی جهان مکزیک 
در دو گروه بزرگ ساالن و جوانان 
آماده می شوند و از سوم شهریورماه 
تمرینات  برگزاری  محل  وارد 

خواهند شد.
مانی دهباشی، روح اهلل رستمی، 
نادر مرادی، علی حسینی، مجید 
فزرین، سید حامد صلحی پور، 
علی صادق زاده )تهران(، سامان 
جعفری،  امیر  )گیالن(،  رضی 
صمد  )البرز(،  یوسفی  یوسف 
منصور  )کرمانشاه(،  عباسی 
سیامند  پورمیرزایی)کرمان(، 
ملی  غربی(  )آذربایجان  رحمان 
در  اردو  به  شده  دعوت  پوشان 

بخش بزرگ ساالن هستند.
نیز  جوانان  سنی  گروه  در 
ایزدی)کرمانشاه(،  علیرضا 
محمد امین ساکت)تهران(، امیر 
احمدی  معین  بخشی)اصفهان(، 
رجبی  محمدرضا  )کردستان(، 
)قزوین(، محسن بختیار)گیالن( 
به اردو دعوت شدند و زیر نظر 
کادر فنی تمرینات موردنظر را انجام 

خواهند داد.
به عنوان  رواسی  علی اصغر 
سرمربی همراه با علی فخرآور، 
و  میرشفیعی  محمدرضا  سید 
محمد جواد رازی به عنوان مربی 
بر تمرینات نظارت دارند و محمد 
امامیان نیز سرپرستی این اردو را 

عهده دار است.
تیم  اعزام  به  متصل  اردوی 
ملی وزنه برداری از 4 شهریورماه 
آغاز می شود و به مدت دو هفته 
در محل ورزشگاه کارخانه الیاف 
برقرار است و پس ازآن دو هفته ی 
کمپ  محل  در  تمرینات  پایانی 
تیم های ملی جانبازان و معلولین 

برگزار می شود. 
تیم ملی وزنه برداری جانبازان و 
معلولین کشورمان 4 مهرماه برای 
قهرمانی  رقابت های  در  حضور 
جهان عازم مکزیک خواهد شد. 

خبر
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s a l a m a t

جعبه جادوهنر هفتم برنامه ای که باورهای اشتباه»دایره« جامعه را نسبت به ایدز آگاه می کند
 درباره اعتیاد را نشان می دهد

مهر: فرزاد خوش دست کارگردان »دایره« ضمن بیان روند ساخته شدن 
این مستند که به موضوع ایدز می پردازد، اعالم کرد عالقه مندان می توانند 

امروز این فیلم را در جشنواره سالمت ببینند.
فرزاد خوش دست کارگردان سینمای مستند درباره مستند »دایره« که 
در جشنواره فیلم سالمت به نمایش درمی آید، گفت: »حدود سه سال 
پیش با همکاری دری رضایی تهیه کننده قرار شد مجموعه فیلم هایی 
بانام »در حبس« بسازیم و زمانی که مجوز فیلم برداری این فیلم را با 
کمک علی اصغر پورمحمدی معاون وقت سیما گرفتیم، زندان زنان در 

قرچک ورامین را به عنوان لوکیشن انتخاب کردیم.«
او افزود: » وقتی در مرحله پیش تولید بودیم مدیریت شبکه مستند 
تغییر کرد و امیر تاجیک به همراه محمد آفریده سکاندار شبکه مستند 

را  اثر  این  ساخت  که  زمانی  شدند، 
شروع کردیم تاجیک و آفریده خواستند 
وجه مستند اثر را باالتر ببریم و زمان 
به  یک ساعت شود،  هم  قسمت  هر 
زنان  زندان  در  وقتی  ترتیب  همین 
بودیم چند سوژه پیدا کردیم و در هر 
برای  افراد  از  »در حبس«  از  قسمت 
نشان دادن چهره هایشان رضایت کتبی 
گرفتیم چون گرفتن تصویر از زندانی 

ممنوع است.«
»آخرین  کرد:  بیان  خوش دست 
نام  »دایره«  مجموعه  این  قسمت 

گرفت که روایتگر زندگی یک زندانی است که از زندان آزاد و سپس 
کارتن خواب می شود. او پیشتر کودک خود را در زندان به دنیا آورده بود 
و فرزندش هم مانند خودش و همسرش ایدز داشت. تیزر این مستند 
در زمان مدیریت امیر تاجیک روی آنتن رفت اما با تغییر مدیریت، افراد 
جدید تصمیم گرفتند که این اثر فعاًل در این شبکه پخش نشود به همین 
سبب تصمیم گرفتم این قسمت را به جشنواره فیلم »سالمت« بدهم.«
این کارگردان بیان کرد: »من و تهیه کننده از دل این مجموعه، فیلمی 
به نام »زنی که نام ندارد« ساختیم و این فیلم را به جشن خانه سینما 
همان  که  بگویم  باید  هم  را  این  کرد.  کسب  موفقیت هایی  که  دادیم 
و  اصالح  کانون  در  از حبس«  »پس  بانام  مجموعه ای  قرار شد  زمان 
تربیت درباره بچه ها بسازیم اما از دی ماه سال 9۵ با سازمان زندان ها 
آن ها  هنوز  و  هستیم  مذاکره  حال  در 
را  کودکان  تصویر  تا  نمی دهند  اجازه 
نشان بدهیم درحالی که ما کار فرهنگی 

می کنیم و توقع حمایت داریم.«
کرد:  اظهار  پایان  در  خوش دست 
»باید بگویم آمار ایدز در کشور بسیار 
باال و ساخت چنین آثاری مهم است 
و می تواند هشداری برای جامعه باشد 

و افراد را آگاه کند.«
»دایره« امروز پنجشنبه 2 شهریورماه 
ساعت 1۵ در سالن 2 پردیس چارسو 

در جشنواره »سالمت« اکران می شود.

ایسنا: تهیه کننده »باورهای غلط« درباره موضوع این برنامه که در حال پخش از شبکه آموزش 
است، گفت: گرایش جوانان به سمت اعتیاد به دلیل یک باور و نگرش اشتباه است که در 
ذهنشان وجود دارد. جالل چاوشیان بابیان اینکه ایده ساخت برنامه »باورهای غلط« چگونه 
شکل گرفت، بیان کرد: »ستاد مبارزه با مواد مخدر دو یا سه سال قبل کتابی به نام »باورهای 
غلط« با تألیف هومان نارنجی ها چاپ کرده بود. زمانی که این کتاب را دیدم به ذهنم رسید 
که ما می توانیم برنامه ای با این موضوع بسازیم به دلیل اینکه گرایش جوانان به سمت اعتیاد 
به دلیل یک باور و نگرش غلط است که در ذهنشان وجود دارد.« او افزود: »با ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و گروه طرح و برنامه شبکه آموزش جلسه ای داشتیم و موضوع خود را مطرح 
کردیم. آن ها ایده ما را پسندیدند و قرار شد که این برنامه را بسازیم.« تهیه کننده برنامه 
»باورهای غلط« با اشاره به محتوای برنامه اظهار کرد: »برای هر باور غلطی که درباره اعتیاد 
مطرح شده است شاهد مثال پیدا کردیم. با افرادی که در کمپ حضور دارند، صاحب نظران 
و اساتید گفت وگو انجام دادیم. سعی کردیم این باورهای غلط را توضیح دهیم تا برای 
رفع آن باور هم برخورد منطقی داشته باشیم و در همین راستا درس گفتاری از اساتید ارائه 
کرده ایم. درواقع سعی کرده ایم از طریق توضیح و نقد ذهن مخاطب را برای مقابله با این 
نوع باورها آماده کنیم.« او ادامه داد: »ما در برنامه بخش هایی مانند موشن گرافیک، گفت وگو 
با کارشناسان، صاحب نظران، مردم و افراد کمپ راداریم و با سؤال، تست و آزمون سعی 
می کنیم برنامه را پیش ببریم.« چاوشیان با اشاره به زمان پخش و ساختار برنامه بیان کرد: »این 

برنامه 48 قسمتی در 30 دقیقه تولیدشده است که روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 19 به روی آنتن شبکه »آموزش« 
می رود. نوید نوروزی گوینده برنامه است. در این برنامه 
یک مجری به همراه یک کارشناس یا دو کارشناس بدون 

مجری حضور  دارند.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

دیدار دبیر کل و اعضای هیات مدیره جدید مجمع خیرین سالمت با وزیر 
بهداشت.

       وب دا 

رشته پزشکی با نام حکیم هزاره ها بوعلی سینا عجین شده است تا جایی که روز 
میالد بوعلی را روز پزشک نامیده اند. روز سپیدپوشانی که با تعهد و تخصص 
خود روزانه امیدهای بسیاری را در دل مردم روشن می کنند. اول شهریور ماه 

روز پزشک نام  گذاری شده است. 
                ایسنا

آیین بزرگذاشت بوعلی سینا و روز پزشک  توسط دانشجویان پزشکی همدان. 

               باشگاه خبرنگاران 

آپاندیس در »یک فیلم یک پزشک« بررسی شد

موضوع فیلم آپاندیس نیاز جامعه است


