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داوطلبان آستین باال زدند 
گپی با معاون امور داوطلبان استان مرکزی

 داوطلبان استان مرکزی پس از وقوع سیل 
در لرستان، خدمات ارزنده ای به خانواده های 
ســیل زده در پلدختر، معموالن و روستاهای 

اطراف ارایه کرده اند. 
علیرضا محمودی، معاون امور داوطلبان این 
استان درباره خدمات کاروان نیکوکاری استان 
مرکزی در مدت ســه روز حضور در معموالن 
می گویــد:» کاروان نیکــوکاری در دو حوزه 
سالمت و توزیع پوشــاک و لوازم بهداشتی به 
خانواده های سیل زده معموالن خدمات ارایه 
کرد. در حوزه ســالمت 15 پزشک عمومی، 
متخصص اطفال، دندانپزشــک، روانشناس، 
دامپزشــک و... به معموالن اعزام شــدند و با 
حضور اعضای داوطلب، یــک بازارچه خیریه 
پوشاک و لوازم بهداشتی نیز به عنوان فعالیت 
جنبی کاروان در مدرســه مکتب الزهرا)س( 

راه اندازی شد.« 
محمــودی از نتیجه تالش گــروه درمانی 
کاروان  برپایــی  در  خیــران  مشــارکت  و 
 ســالمت و خدمات رســانی کادر درمانی به 
ســیل زدگان می گوید:» با تالش پزشــکان 
کاروان ســالمت، بیش از 490 نفر از خدمات 
پزشــکان عمومی،داخلی و روانپزشک، 200 
نفر از خدمات دندانپزشــکی و بیش از 170 
نفر نیز از خدمات پزشکان متخصص بهره مند 
شدند. در این سفر درمانی حدود 18 میلیون 
تومان دارو خریداری شد که 5 میلیون تومان 
آن توســط جمعیت هالل احمر و 13 میلیون 
تومان توسط خیران تامین و پس از تجویز به 
بیماران تحویل داده شد. عالوه بر دارو، حدود 
7 میلیون تومان مواد اولیه دندانپزشکی تهیه 
شد که ســهم هالل احمر 5 میلیون تومان و 

سهم خیران  2 میلیون تومان بود.« 
اما یکــی از مهمتریــن خدمــات کاروان 
نیکوکاری اســتان مرکزی در معموالن ارایه 
خدمات دامپزشکی در روستاهای اطراف این 

شهر بود.
محمــودی می گویــد:» دو دامپزشــک به 
همراه داروهای مورد نیاز دام ها به ارزش 20 
میلیون تومان به روســتاهای معموالن اعزام 
 شــدند و عالوه بر درمان دام های بیمار، نحوه  
سم پاشی و ضدعفونی کردن مراکز نگهداری 
دام ها را برای مقابله با بیماری های انگلی، به 

دامداران روستایی آموزش دادند.« 
محمودی به مشارکت داوطلبان دلسوز این 
استان در توزیع پوشــاک و لوازم بهداشتی در 
مدرسه مکتب الزهرای معموالن اشاره کرده 
و می گوید:» فعالیت جانبی کاروان نیکوکاری 
که در کنار خدمات سالمت انجام شد، برپایی 
یک بازارچه خیریه پوشاک و لوازم بهداشتی 
در مدرســه مکتب الزهرای شــهر معموالن 
بود. بیــش از 800 خانوار با دریافت کاالبرگ، 
پوشــاک و بســته های بهداشــتی مورد نیاز 
خود را به تعداد افراد خانــوار دریافت کردند 
که ارزش آن بالغ بر 150 میلیون تومان بوده 

است.«
 اما یکی دیگر از خدمات ارایه شــده توسط 
کاروان نیکوکاری اســتان مرکــزی که برای 
بار دوم در شهرســتان پلدختر انجام می شد، 
اســتقرار یک تیم 5 نفره تخصصی تعمیرکار 
لوازم برقی بــود که در مدت حضــور در این 
شهرستان با قطعات مورد نیازی که به همراه 
داشــتند،  167 دســتگاه یخچال و ماشین 
لباسشــویی را به ارزش 20 میلیــون تومان 

تعمیر کردند.

گفت و گو

10
معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر از انجام 4 هزار و ۲۰۰ ویزیت توسط تیم ۲۵نفره متخصص هالل احمر به 
عزاداران و سوگواران شرکت کننده در مراسم عاشورای حسینی در شهر مقدس کربالی معلی خبر داد.   علی حیدری پیرامون آخرین خدمات رسانی 
تیم اعزامی پزشکان متخصص هالل احمر ایران به کربالی معلی به مناسبت عاشورا اظهار داشت: »تعداد ویزیت و خدمات رسانی بشردوستانه به 
عزاداران حســینی از ساعت 5 صبح )عاشــورا( در چادرهای درمانی جمعیت هالل احمر ایران )چادر هالل و چادر عتبه( در کربالی معلی انجام 
شد.« به گفته وی، شمار مراجعه کنندگان بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ زائر بود که به این چادرها آمدند و جراحات آنها با خدمات پانسمان و بانداژ و انجام 
خدمات درمانی سرپایی مرخص شدند. حیدری توضیح داد: »این خدمات درمانی را پزشکان اعزامی این مرکز پزشکی )تیم ۲۵نفره شامل دو تیم 

جراح( با همکاری عتبه )نیروهای محلی کربال( امام حسین)ع( و جمعیت هالل احمر عراق به زائران شرکت کننده در مراسم عاشورا ارایه کردند.«

معاون پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر: 

  ۴۲۰۰ ویزیت
  توسط پزشکان متخصص
 هالل احمر در کربال انجام شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.
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کاشت بذر مهربانی در روستاهای سیل زده

5 ماه از ســیل معموالن گذشــته و هنوز بسیاری از 
 خانواده های ســیل زده که ســرپناه شــان را از دست 
داده انــد، در چادرهای هالل احمــر زندگی می کنند. 
بعضی ها کنار خانه نیمه تخریب شده چادر زده و کمر 
همت بســته اند تا دوباره خانه قدیمی شان را بازسازی 
کنند. وقتی همه شــهر مشغول بازســازی خرابی ها و 
مرهم گذاشتن روی زخم های ســیل هستند، کاروان 
سالمت استان مرکزی از راه می رسد. داوطلبان استان 
مرکزی در مدرسه شهر اردو می زنند تا با توزیع پوشاک، 
اسباب بازی، لوازم بهداشتی و حتی اهدای لوازم اساسی 
منــزل، دل بچه های ســیل زده را شــاد کنند. فاطمه 
رحمانی یکــی از داوطلبان فعال هالل احمر اســتان 
مرکزی که شــانه به شــانه 20 عضو داوطلب دیگر این 
استان، مسئولیت بســته بندی و توزیع پوشاک، اقالم 
بهداشــتی و... را میان خانواده های سیل زده معموالن 
برعهده دارد می گوید:» وقتی وارد مدرســه شــدیم تا 
کار بسته بندی اقالمی که با خود آورده بودیم را شروع 
کنیم، یکی از همسایه ها ما را به خانه اش دعوت کرد تا 
بعد از کار برای استراحت به خانه او برویم. این استقبال 

همه مارا دلگرم کرده و حــاال با انگیزه 
بیشــتری پوشــاک، لوازم بهداشتی، 
اســباب بــازی و... را در کالس هــای 
مدرسه بسته بندی می کنیم.« پیش از 
ورود کاروان نیکوکاری استان مرکزی، 
آموزش و پرورش معموالن، مســئولیت 

شناسایی خانواده های سیل زده معموالن و روستاهای 
اطرافش را برعهده گرفته و فیــش مخصوص دریافت 
اقالم در اختیار خانواده های شناســایی شده قرار داده 
بود. با اطالع رسانی های انجام شــده خانواده هایی که 
فیــش دریافت اقالم گرفته اند برای دریافت بســته ها 
به تعداد اعضای خانوار، یکی یکی به مدرســه مراجعه 
می کنند. داوطلبان نیکوکار اســتان مرکزی اما لوازم 
اساســی منزل شــامل اجاق گاز، یخچال و... را نیز با 
خود به معموالن آورده اند تا جایگزین لوازمی شود که 
ســیل ماه ها پیش با خود برده بود.« رحمانی درحالی 
 که بســته ها را بــرای توزیــع میان گــروه دیگری از 
مراجعه کننــدگان آمــاده می کنــد، از مناعت طبع 
اهالی معمــوالن برای مان می گویــد:» امروز صبح که 

خانواده های ســیل زده به مدرســه 
مراجعه می کردنــد تا با تحویل فیش 
به تعــداد اعضــای خانــوار کمک 
دریافت کننــد، چند قــدم دورتر از 

صفی که درحیاط  تشــکیل شده 
بود نگاهم به یــک بانوی باردار 

افتاد. دســت دختر خردســالش را گرفته و 
گوشه دیوار مدرســه ایستاده بود.سراغش 

کــه رفتم با وجــود نیازش گفــت برای 
بســته نیامده. می گفت سیل، یخچال 
خانه مان را خــراب کــرده و حاال که 
یخچال الزم داریم، بسته نمی گیرم تا 
به بقیه همســایه ها برسد. طبع بلند و 
دلســوزی اش برای دیگران آنقدر همه 
گروه را تحت تاثیــر قرار داد که با کمک 

هم مبالغی جمع کردیم تا برای مشــکل 
جســمی اش در دوران بارداری به پزشک 

مراجعه کند. چشــم دختر خردســالش اما 
به عروســک ها بود. وقتی عروســک دلخواهش 

را انتخاب کرد، گفت این عروســک را بــرای خواهرم 
می خواهم که چند هفته دیگر به دنیا می آید.«

ســیل لرســتان، عالوه بر تخریب خانه ها، کوچه ها و 
خیابان های شــهر و قطع کردن راه های ارتباطی شهرها، 
انواع بیماری ها را نیز با خود به مناطق ســیل زده آورد. با 
این وجود گروه های درمانی هالل احمر از همان روزهای 
نخست ســیل برای درمان و پیشــگیری از شیوع برخی 
بیماری های واگیردار به مناطق ســیل زده اعزام شدند. 
اکنون که ماه ها از سیل گذشــته، کاروان نیکوکار استان 
مرکزی، عالوه بر توزیع پوشــاک، لــوازم خانگی و اقالم 
بهداشــتی میان ســیل زدگان، گروهی را هم برای ارایه 
خدمات درمانی در حوزه های مختلف با خود به شهرستان 
معموالن آوردند. اعضای کادر درمانی استان در بدو ورود 
به شهر در درمانگاه جامع سالمت معموالن، مستقر شده، 

اتاقی در اختیار دندانپزشکان، متخصص 
اطفــال، متخصص داخلی و پزشــک 
عمومی کاروان قرار گرفت تا کار معاینه 
بیماران آغاز شــود. اطالع رسانی ها از 
روزهای گذشــته انجام شــده و امروز 
اهالی معموالن و روســتاهای اطراف 

برای دریافت خدمات درمانی، خودشان را به مرکز جامع 
سالمت رســاندند. در یکی از اتاق ها، دکتر حسن کارگر 
مشغول پر کردن دندان »فاطمه« دختر خردسالی است 
که مادرش می گوید درد دندان امانش را بریده است. دکتر 
کارگر و دستیارش که امروز به بیش از 130 نفر خدمات 
دندانپزشــکی ارایه کرده انــد می گوید:»تعداد مراجعه 

کنندگان بــه درمانگاه بــرای خدمات 
دندانپزشکی بسیار زیاد بود. با این وجود 
امروز توانستیم خدماتی مانند پر کردن، 
کشیدن، شــیارپوش برای کودکان زیر 
14 ســال و... را به همه مراجعه کنندگان 
ارایه کنیم. از طرفی یک کالس آموزشی هم 
با موضوع بهداشــت دهان و دندان برای کودکان برگزار 
کردیم و خدمات فیشورسیالنت تراپی نیز به همه بچه های 
حاضر در کالس ارایه شد.« فاطمه از درد دندانی که چند 
روز کالفه اش کرده بود، خالص شــده و همراه مادرش 
از اتاق بیرون می رود. مراجعه کننــدگان بعدی، زوجی 
سالمند از روستای چم مهر هستند. آنها مسافت زیادی 

را برای کشــیدن دندان تا درمانگاه جامع شهر طی کرده 
اند. 10 دقیقه طول می کشد تا دکتر کارگر مشکالت دندان 
مادربزرگ را برطرف کند. نوبت به مراجعه کننده بعدی که 
می رسد، مادربزرگ با زبان محلی از دکتر تشکر می کند و 
از جیبش یک مشــت گردو به آقای دکتر هدیه می دهد. 
دکتر کارگر بعد از رفتن مادربزرگ می گوید:»وقتی سیل 
آمد داوطلبانه به روستای چم مهر رفتم. همان روستایی 
که این زوج سالمند آنجا زندگی می کنند. سیل همه دار 
 و ندارشــان را خراب کرده و حاال این مادربزرگ مهربان

 با ارزش ترین دارایی اش را به من هدیه داده است. همین 
یک مشت گردو برایم چند میلیارد می ارزد.«

شغل بسیاری از روستاییان اطراف معموالن کشاورزی و دامداری است. سیل 
ویرانگر نه تنها خانه و کاشانه روستاییان را از بین برد، بلکه دام های زیادی را که 
تنها منبع درآمد بسیاری از آنها بود را نیز تلف کرد. با این وجود اهالی روستاهای 
دمرود، دمرود ســفلی، بن طومان یک، بن طومان ســه، طاق سل، سرفراش 
 و چغا ســلمان و... هنوز به ادامه زندگی امیدوارند و  خیلی زود دوباره روستای
 پدری شان را خواهند ساخت. کاروان ســالمت استان مرکزی هم  به جز ارایه 
خدمات بهداشتی و درمانی، بررسی وضعیت دام های روستاییان را به عنوان تنها 
منبع درآمد آنها در دستور کار قرار داده است. در روستای بن طومان دامپزشکان 
داوطلب هاللی خانه به خانه و چادر به چادر سراغ اهالی روستا می روند تا وضعیت 
دام هایی که از سیل جان ســالم به در برده اند را بررسی کرده و داروهای الزم را 

برای جلوگیری از شیوع بیماری تجویز کنند. بابک نوابی، دامپزشک فعالی که در 
پلدختر نیز برای بررسی وضعیت دام های روستاییان داوطلب شده بود، در یکی 
از خانه های خشت و گلی روستا مشغول گفت وگو با صاحبخانه است. نیمی از 
دام های پیرمرد در حادثه سیل تلف شده و تنها 5 گاو برای گذران زندگی برایش 
باقی مانده. نوابی داروهای الزم را به پیرمــرد می دهد و نکات الزم را برای نحوه 
ضدعفونی کردن و سم پاشی محل نگهداری دام برایش توضیح می دهد. نوابی 
از خدمات تیم دامپزشکی کاروان سالمت استان مرکزی می گوید:»خوشبختانه 
بیماری خاصی که ناشی از سیل باشد در دام ها مشاهده نشده اما بیماری آبله در 
حال شیوع است. برای همین داروهای الزم را با خود به معموالن آورده ایم و در 

اختیار دامداران قرار می دهیم.«

ماموریت ویژه تیم دامپزشکی

گردوهای چند میلیاردی!

عروسکی برای خواهرم

پزشکان سرخ پوش در روستاهای سیل زده


