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  خدمتی که در ظاهر برای مردم است 
و در اصل برای خودم

| رضا مزارعی |  جراح عمومی و پزشک داوطلب |

منطقه فنوج و روستاهای اطرافش به لحاظ ویژگی 
خاص جغرافیایی و خشکسالی های پی درپی، متاسفانه 
محرومیت هــای خاصی دارد؛ کمبود آب به واســطه 
خشکسالی شدید سال های اخیر زمین های زراعی را 
خشــک کرده و دامپروری را از بین برده است. از طرف 
دیگر نبود امکانات زیرســاختی مثل راه سازی، برق، 
سیســتم بهداشــت و درمان قوی، برای ساکنان این 
مناطق که کم هم نیستند، مشکالت متعددی ایجاد 
کرده اســت. چیزی که برای من به عنوان پزشک در 
این بخش از سیستان وبلوچستان بیشتر مورد توجه و 
تأمل بود، سوءتغذیه شدید در کودکان، مادران و افراد 
مســن بود که باید مورد توجه و رسیدگی سریع قرار 
بگیرد. در این بین سوءتغذیه در کودکان زیر سن بلوغ 
خیلی جدی تر است، زیرا لطمه اساسی به رشد بدنشان 
وارد می کند. فقر اقتصادی یک روی سکه است و فقر 
فرهنگــی روی دیگرش؛ فقر فرهنگــی در خانواده ها 
طوری بود که در این وضع ســخت معیشــتی شاهد 
خانواده های پرتعداد با 7-8 فرزند و حتی تعدد زوج ها 
بودیم. زوج هایی که در آنها مردها بسیار مسن تر از زن ها 
بودند و هیچ آموزشی در مسائل زناشویی، جلوگیری 
و تربیتی ندیــده  بودند که نیاز بــه برنامه خاص برای 

رسیدگی داشتند. 
من در طول روزهایی که به  عنوان پزشک در کاروان 
سالمت اســتان فارس به منطقه فنوج سیستان رفته 
بودم و ارایه خدمت می کردم، متاسفانه در 50روستا یک 
مغازه قصابی هم ندیدم؛ گوشت قرمز برای مردم محروم 
این منطقه خیلی بی معنی است و همین فقر معیشتی و 
سوءتغذیه باعث شده بسیاری از افراد به ویژه خانم هایی 
که تعداد زایمان هایشان هم زیاد بوده، دچار فقرآهن 
باشند، حتی قرص آهن و فرهنگ استفاده از مکمل های 
دارویی هم وجود نداشت؛ به طوری که با شبکه درمان 
برای تامین ســریع قرص آهن صحبت کردیم. البته 
فرهنگ سازی هم وجه مهم ماجرای این مناطق است. 
برنامه های فرهنگی برای توجیه خانواده ها و توجه به 
نیازهای بهداشــتی و درمانی زنان و کودکان اهمیت 
زیــادی دارد. معضل دیگری که من مشــاهده کردم، 
بیماری های واگیر و انگلی بود که باز هم به کمبود آب 
و سیستم بهداشتی درست برمی گردد. خانواده ها اغلب 
مواد شــوینده ای برای شست وشو و اصال قدرت خرید 
این اقالم را نداشتند. بیماری های انگلی در گروه سنی 
کودکان شایع تر بود و تا جایی که می توانستیم درمان 
کردیم. ســالک های پوســتی هم موردی بود که زیاد 
مشاهده کردیم و این بیماری به سیستم معیوب تخلیه 
و امحای زباله برمی گردد. در سنین باالتر بیماری های 
قلبی-عروقی و فشار خون و بیماری های ریوی بیشتر 
دیده می شــد؛ متاسفانه مصرف ســیگار و تریاک در 
این مناطق خیلی زیاد اســت و با وجــود تالش های 
زیاد نیروی انتظامی برای مبارزه با موادمخدر، سبک 
زندگی قبیله ای منطقه بلوچستان، بیکاری و معضالت 
اقتصادی تعدادی از خانواده ها را به ســمت کشــت 

خشخاش سوق داده است. 
آرتروز و پوکی اســتخوان ناشــی از نبود کلســیم 
در مــواد غذایــی مصرفی هــم در مناطــق محروم 
سیستان وبلوچستان بسیار شایع است. غذایی که مردم 
اغلب می خوردند، نان خشک و هرازگاهی سیب زمینی 
یا پنیر بود یا برنج پاکستانی خالی می توانستند چند روز 
یک بار مصرف کنند؛ آن هم نه همه خانواده ها. برای من 
جای تاسف داشــت در چند روزی که در منطقه فنوج 
مستقر بودم، 30پسربچه 13 تا 15 سال را ختنه کردم؛ 
مردم منطقه از نظر دینی اعتقاد داشــتند، اما از نظر 
فرهنگی و مالی امکانات این کار برایشان فراهم نبوده 
و در این سن که مشکالت خیلی بیشتری دارد، اقدام 

کردند. 
به طور کلی کاری که هالل احمر در نذر آب استارت 
زده، بسیار کمک کننده است، اما مشکل زیرساختی، 
تامین امکانات و ایجاد زمینه اشتغال می تواند به بهبود 
مشــکالت در این مناطق کمک اساسی کند که البته 
وظیفه جمعیت هالل احمر نیست. تمرکز امکانات از 
کالنشهرها و شهرهای صنعتی باید به مناطق حاشیه ای 
و کم برخــوردار بیاید. من از زمــان زلزله بم همکاری 
داوطلبانه ام را با هالل احمر شروع کرده ام و این 20سال 
همکاری جزو افتخارات شــغلی ام محسوب می شود. 
هالل احمر یعنی کار خالــص و پاک؛ همین انگیزه ای 
برای من است که سال ها در عملیات اربعین حضور پیدا 
کنم و شوق حضور چند هفته ای در این ایام را در طول 
 سال داشته باشم؛ خدمتی که در ظاهر برای مردم است 

و در اصل برای خودم.
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

 راضیه زرگری| براســاس آماری کــه هالل  احمر 
ایران منتشــر کرده اســت، 17 میلیون ایرانی در تنش 
آبــی زندگــی می کنند؛ هر چنــد بارندگی هــای بهار 
امســال به بهبود شــرایط قنات ها کمک کرد اما سبب 
جبران خسارت خشکســالی بیست ساله مناطق شرقی 
و جنوبی ایران نشــده اســت. کمپین نذر آب حرکتی 
اســت که جمعیت هالل  احمر به واســطه مســئولیت 
اجتماعی خود در تغییــرات اقلیمی از ابتــدای مرداد 
ماه 97 کلید زد تا بخشی از آب شــرب مورد نیاز مردم 
سیستان وبلوچســتان را تأمیــن کند. اســتانی که  در 
سال های اخیر بشدت تحت  تأثیر خشکسالی بی سابقه 
قرار گرفته اســت؛ به گونه ای که گفته می شود نزدیک 
به 500 روســتای این استان از آب آشــامیدنی بی بهره 
شده بودند. مرحله نخســت طرح نذر آب در 19 منطقه 
استان سیستان وبلوچســتان اجرا شــد و نتایج بسیار 

خوبی به همراه داشــت. تبعات اقتصــادی و اجتماعی 
خشکســالی اما به این زودی ها تمام نمی شود؛ جمعیت 
هالل  احمر امسال نیز بر خود واجب دانست تا بار دیگر 
نذر آب را با اهدافی گســترده تر اجرایی کند.  طرح ملی 
نذر آب 2 امســال از 10 مرداد تا همیــن روزهای آخر 
شــهریور  در سه محور سالمت، معیشــت و مخازن آب 
در چهار اســتان خراســان جنوبی، کرمان، هرمزگان 
و سیستان و بلوچســتان اجرا می شــود.  4 اســتانی که 
در طرح نذر آب 2 قرار گرفتند، بیشــترین تنش آب را 
داشته اند. بر این اســاس در استان سیستان وبلوچستان 
60 درصد اســتان دچار تنش آبی است و سرانه مصرف 
آب هر نفر در این اســتان 20 لیتر اســت در حالی  که 
سرانه مصرف آب در کل ایران 220 لیتر است. مقایسه 
مصرف سرانه مردم ایران به  طور متوسط و مصرف سرانه 
مردم استان سیستان وبلوچســتان نشان از محرومیت 

مردم این منطقه در زمینه برخورداری از آب دارد. 
رسیدگی به سالمت و معیشت مردم محروم 

فنوج به همت هالل احمری های فارس
هــالل احمر اســتان فــارس امســال  در قالب این 
طــرح به روســتاهای تابعه شهرســتان فنوج اســتان 
سیستان وبلوچستان کمک کرده است. این طرح شامل 
دو بخش ســالمت محور و معیشــت محور است که در 
بخش ســالمت محور کاروان ســالمت اســتان فارس 
از تاریخ 2 تا 8 شــهریور به منطقه اعزام شدند. کامبیز 
قهرمانی، معــاون امور داوطلبــان جمعیت هالل  احمر 
استان فارس، در گفت وگو با »شــهروند« جزییات این 
ماموریت را به صورت کیفی و کمی  توضیح داد. به گفته 
این مســئول هالل  احمر فارس در بخش ســالمت این 
طرح تیم درمانی 32 نفره جمعیت هالل  احمر اســتان 
فارس به شهرستان فنوج اســتان سیستان وبلوچستان 

اعزام شــدند که متشــکل از 8 نفر پرســنل،7 نفر تیم 
ســحر، 5 نفر متخصص، 2 نفر پزشــک عمومی، 3 نفر 
پیراپزشــک، یک نفر دندانپزشــک، 2 نفر روانشناس، 
یک نفر دکترای تخصصی ســالمت در حوادث و بالیا، 
یک نفر مستندســاز، یک نفر مربــی کمک های اولیه 
و یک نفر تکنیســین دارویی بودند. قهرمانی با اشــاره 
به خدمات درمانی ارایه شــده در منطقه فنوج اســتان 
سیستان وبلوچستان شامل دهســتان محترم آباد و 11 
روســتای همجوار به عالوه بخش کتیج، می گوید: »در 
زمینه پزشک عمومی 707 نفر، متخصص اطفال 243 
نفر، دندانپزشک 333 نفر، روانشناس 91 نفر، خدمات 
پرستاری 150 نفر، متخصص زنان 259 نفر، متخصص 
قلب و عروق 397 نفــر، متخصص رادیولوژی 111 نفر، 
متخصص تغذیه 399 نفر، مامایــی 328 نفر و دکترای 
تخصص ســالمت در حوادث و بالیــا 351 نفر خدمات 
درمانی دریافت کردند.« معاون امــور داوطلبان هالل 
 احمر اســتان فارس مجموع بهره وران در این بخش را 
3369 نفر اعالم کرد که این به جز خدمات ارایه شده در 

بخش معیشت کاروان سالمت است. 

کمک 3 میلیارد ریالی خیرین به خانوارهای 
نیازمند فنوج

یکی از محورهای مهم فعالیت کاروان های ســالمت 
همراهی مردم نوعدوســت و خیرینی است که دغدغه 
کمک به نیازمندان کشورشــان را دارنــد؛ به  طوری که 
قهرمانی توضیح می دهد، در بخش معیشــت این طرح 
با کمک خیرین و نیکوکاران اســتان فــارس به ویژه با  
همکاری خانه روانشناســان و مشــاوران استان فارس 
درمجموع 200 قلم دارو، 830 بسته مواد غذایی، 830 
بسته بهداشــتی، 820 بســته لوازم التحریر، 360 عدد 
آب معدنی و 42 عدد تانکر برای خدمت رسانی به مردم 
منطقه فنوج استان سیستان وبلوچستان تهیه شد و در 
اختیار آنان قرار گرفت. قهرمانی مبلغ تمامی این موارد 
را بین 2 میلیارد و 700 میلیون تا 3 میلیارد ریال عنوان 
می کند. یک کار ویژه هم در این بین از ســوی خیرین 
استان فارس و به همت داوطلبان هالل  احمر انجام شده 
است، ساخت 10 چشمه سرویس بهداشتی در روستای 
محروم و دورافتاده آهوگان از توابع شهرســتان فنوج. 
این کار خیر با ارزشی بالغ بر 800 میلیون ریال از محل 
کمک خیرین، به عنوان یک پــروژه داوطلبی، در حال 

اجرا است و مراحل نهایی خود را طی می کند.

روایت حضور کاروان سالمت در فنوج سیستا  ن وبلوچستان در گفت وگو با معاون داوطلبان استان فارس

 با کمک 3 میلیارد ریالی به نذرآب 
خیرین فارس گل کاشتند

   ارایه خدمات درمانی به بیش از 33۰۰ نفر

قهرمانی در بخش دیگری از این گفت وگو به توصیف حال وهوای این منطقه 
می پردازد: »بخشی از مشکالت منطقه به فقر امکانات و تسهیالت و زیرساخت ها 
برمی گردد؛ شهرستان فنوج عالوه بر مشکل عمده بیکاری جوانان و دیگر اقشار 
جامعه، از این کمبود امکانات هم رنج می برد درواقع با وجود این که شهرستان 
فرمانداری و مراکز اداری دارد اما امکانات زیادی برای مردم فراهم نیست. در حوزه 
بهداشــت و درمان هم به همین شکل؛ با وجود این که شبکه بهداشت و درمان 
داشتند، اما پزشک متخصص نداشــتند؛ مردمی که در روستاهای دورافتاده 
زندگی می کردند، حتی شرایط برای شان بدتر بود. پدیده کم آبی و خشکسالی 
هم مزید بر علت شده بود بر فقری که بر مردم آن منطقه حاکم بود و مردم دیگر نه 

کشاورزی و نه دامپروری داشتند.  
 این مسئول با اشاره به این که هالل  احمر فارس پارسال هم به این منطقه برای 
ارایه خدمات درمانی رفته بود، می گوید: »ما دومین سالی بود که در شهرستان 
فنوج حضور داشتیم؛  سال گذشته عملکرد خوبی را در کاروان سالمت استان 
فارس شــاهد بودیم. یک سوی دیگر ماجرا احســاس نزدیکی است که مردم 
بلوچستان با استان فارس دارند؛  به دلیل مراودات اقتصادی که از گذشته با هم 
داشته اند یک ارادت خاصی به اهالی فارس دارند و انصافا هم استقبال خوبی از 
کاروان ســالمت و حضور پزشکان داوطلب داشتند. البته تنوع خدمات نسبت 
به  سال گذشته خیلی بیشتر بود. توزیع جغرافیایی خدمات نسبت به پارسال از 
تنوع بیشتری برخوردار بود؛ به  طوری که عالوه بر روستای محترم آباد، در مرکز 
شهرستان فنوج هم حضور داشتیم. به عالوه امسال متخصص زنان، رادیولوژی و 
متخصص تغذیه هم همراه کاروان سالمت تیم هالل  احمر استان فارس بودند. 
معاون داوطلبان هالل  احمر استان فارس در مورد برخورد مردم منطقه فنوج 
سیستان  و استقبال شان از کمک های معیشتی و درمانی با اشاره به این که مردم 
بلوچستان بسیار مهربان و میهمان نواز هستند، می گوید: »با وجود محرومیت ها 
و نبود امکانات اولیه زندگی، مردمی بسیار نجیب هستند که حداقل های شان را 

هم به داوطلبان هالل  احمر تعارف می کردند که نشان از میهمان نوازی شان دارد. 
با این حال وضع معیشت مردم در روستاهایی که در این دوره مشاهده کردیم، 
دردناک بود. همان طور که می دانید خشکسالی پدیده ای است که به مرور زمان 
ایجاد می شود، استان فارس هم کمابیش خشکسالی را تجربه کرده است؛ مثال 
در تولید گندم ما زمانی به خودکفایی رسیده بودیم اما خشکسالی کشاورزی را 
دچار اختالل کرده است؛ ما خودمان هم با پدیده کم آبی ناآشنا نیستیم  و خوب 
می دانیم که تا چندین  سال تبعات آن وجود خواهد داشت.  از سوی استانداری 
و فرمانداری های منطقه برای مرتفع کردن مشکالت مردم تدابیری اندیشیده 
شده است؛ ســازمان های مردم نهاد و بشردوســتانه ای مثل هالل  احمر که در 
خصوص تغییرات اقلیمی هم برای خود ماموریت تعریف کرده اند هم سهم خود 
را دارند. امیدواریم با این اقدامات شاهد بهبود وضع زندگی مردم مناطق متأثر از 

خشکسالی باشیم.«
قهرمانی از فعالیت های فرهنگی و حمایت هــای روانی هم به  عنوان یکی از 

مهمترین موارد مورد تمرکز هالل احمر فارس یاد می کند:   »در بخش فرهنگی 
فعالیت های متنوعی در منطقه فنوج داشــتیم؛ تیم سحر ســازمان جوانان 
شامل حمایت های روانی با رویکردهای آموزشی و نشاط افزونی و بشردوستی 
برنامه هایی را برای کــودکان و نوجوانان برگزار و خوشــبختانه ارتباطی که با 
بچه ها برقرار کردند، بسیار خوب بود؛ برنامه هایی در قالب بازی های کودکانه و 

سرگرمی هایی مثل مسابقه و نمایش.« 
قهرمانی اشــاره می کند: »به عالوه آموزش هایی در خصوص پیشــگیری از 
بیماری ها توسط دکترای ســالمت در بالیا و حوادث که همراه کاروان بودند، 
داشــتند. یک متخصص تغذیه و دو روانشــناس بالینی و یک مربــی امداد و 
کمک های اولیه هم مشاوره و آموزش های خوبی به مردم منطقه دادند. طبیعی 
است که مردم این منطقه از کالس های آموزشی استقبال خیلی خوبی داشتند 
و امیدواریم به سهم خود توانسته باشیم بخشی از مشکالت آنها را حل و امید به 

آینده ای روشن در زندگی این مردم نجیب را احیا کنیم.«

ارائه حمایت های روانی با رویکرد آموزشی و نشاط افزایی

 4 استانی که در طرح نذر آب 2 قرار 
گرفتند، بیشترین تنش آب را داشته اند. بر 
این اساس در استان سیستان وبلوچستان 

60 درصد استان دچار تنش آبی است و 
سرانه مصرف آب هر نفر در این استان 20 
لیتر است در حالی  که سرانه مصرف آب در 

کل ایران 220 لیتر است


