
تلنگر

کشورهای  در  متحرک  درمانی  مجموعه های 
مختلف جهان، خصوصا کشورهای پهناور با 
گستره جغرافیایی وسیع موضوع رایجی است 
و چه در قالب انتفاعی و چه خیریه بسیار مورد 
استفاده قرار می گیرد. ایاالت متحده آمریکا، هند، 
ترکیه و عربستان از جمله کشورهایی هستند که از 

چنین امکانات درمانی ای بهره می برند.

اولین کلینیک متحرک در ایران
ساخت اولین کلینیک متحرک به عنوان کلینیک 
دندان پزشکی در سال ۱۳۸۷ کلید خورد و پس 
از آن یک دستگاه تریلی با کاربری درمانگاه 
چشم پزشکی و یک دستگاه نیز با کاربری اتاق 
عمل چشم ساخته شدند. با وجود اینکه اولین 
تجربه ساخت این نوع واحدهای درمانی روی 

تریلی در ایران بود، اما سعی شد ضمن انجام یک 
طراحی مناسب و زیبا، استانداردهای درمانی نیز 
در آنها رعایت شود. به عنوان مثال یک دستگاه 
تهویه دارای فیلترهای هپا با هوادهی مناسب برای 
تامین هوای استریل داخل تریلی اتاق عمل تهیه و 
در این تریلی نصب شد. استفاده از میکروسکوپ 
سقفی، ماشین بیهوشی و سایر امکانات مورد نیاز، 
این تریلی را به یک اتاق عمل مدرن و مجهز 
تبدیل کرده است. بهمن ماه ۱۳۸۹ آغازی بود برای 
فعالیت مجموعه درمانی مذکور که حال دیگر نام 
نورآوران سالمت را به خود گرفته بود. مجموعه ای 
متشکل از ۳ دستگاه تریلی با کاربردهای درمانگاه 
چشم، اتاق عمل چشم و کلینیک دندان پزشکی 
که همگی با همت دکتر  هاشمی و با هزینه ایشان 

ساخته و تجهیز شده بود.

در سفرهای مجموعه نورآوران سالمت که از 
خواف در استان خراسان جنوبی آغاز شد، تریلی ها 
برای مدت ۳ تا ۴ ماه در یک منطقه محروم مستقر 
می شوند و تیم های درمانی شامل دندان پزشک، 
چشم پزشک و بینایی سنج و سایر همکاران به محل 
اعزام می شوند و خدمات درمانی دندان پزشکی 
ارائه  نیازمند  هموطنان  به  را  و چشم پزشکی 
نیز  و  دندان پزشکی  خدمات  کلیه  می دهند. 
خدمات چشم پزشکی اعم از ویزیت، تحویل 
دارو، عینک و جراحی، رایگان انجام می شود 
و حتی امکانات جابجایی برای انتقال بیماران از 
روستاهای اطراف برای دریافت خدمات درمانی 

نیز رایگان در اختیار ایشان قرار می گیرد.
مجموعه نورآوران سالمت تاکنون به ده ها منطقه 
کشور سفر کرده اند و در سال ۱۳۹۲ مجموعه دوم 

نورآوران با امکانات مشابه، تجهیز و راه اندازی 
شد تا بتوانند همزمان در ۲ نقطه کشور ارائه دهنده 

خدمت باشند. 

نوآوری در عرصه درمان
اضافه شدن تریلی های پشتیبانی به این مجموعه در 
سال ۱۳۹۲، نورآوران سالمت را حتی از برق منطقه 
نیز بی نیاز کرد و این مجموعه توانسته با استفاده از 
ژنراتور مستقر در تریلی پشتیبانی، حتی برق مورد 
نیاز خود را تامین کند. همت و غیرت همکاران 
چشم پزشک، دندان پزشک، متخصص بیهوشی، 
بینایی سنج و سایر کادر درمانی در همراهی با دکتر 
 هاشمی باعث شده این مجموعه بتواند منشاء 
خدماتی ارزشمند و نوآورانه در عرصه درمان 

نیازمندان و محرومان کشور باشد.

من از کسانی هستم که بسیار دوست دارم 
نیکوکار باشم و واقف ولی همیشه با خودم 
روند  با  کنونی  روزگار  در  که  کرده ام  فکر 
امثال من  زندگی و کسب درآمد و معاش 
که در گروه متوسط جامعه قرار داریم چگونه این امر ممکن 
است. برای همین خیال خودم را راحت کردم و به خودم گفتم 
وقف کار اغنیاست! حاال هر وقت خدا داد من هم وقف خواهم 
کرد. با همین توجیهات بسیار خوش و خرسند که من مالی 
ندارم که وقف کنم پس تکلیفی هم ندارم. تا اینکه لطف خدا 
مرا شاهد بزرگواری کارگری کرد که در بازار تهران بار حمل 
می کرد و همان شغلی را داشت که هر وقت می خواستند مرا 
تحقیر یا تشویق به درس خواندن کنند می گفتند؛ یعنی حمال! 
روزی که برای خرید به بازار تهران رفتم و برای حمل بارها و 
کارتن خریدها یکی از این افراد را به خدمت گرفتم. بارها برای 
قرار گرفتن روی گاری کم و برای حمل روی دوش کارگر یا 
همان حمال زیاد بود. من که زیر بار گاری نمی رفتم چون باید 
پول بیشتری می دادم. باالخره او پذیرفت با همان قیمت مورد 
توافق بار بیشتر را روی کول خود برایم حمل کند. بارها را با 
کمک یک نوجوان روی پاالنی که بر دوش داشت، قرار داد و 
دست آخر یکی-دو تکه از بار را دست آن نوجوان داد. در دل 
می غریدم که: »من که پول بیشتری به کارگر اضافه شده نخواهم 
داد. چرا زیر قرارمان زده؟« و این افکار منفی کامال چهره ام 
را خشمگین و تاریک کرده بود. کارگر با لبخندی گویا افکار 
مرا می خواند اما هیچ نمی گفت و من در دل پاسخی را آماده 
می کردم که: »بگذار برسیم. وقتی هر چه دبه کردی یک ریال 
هم بیشتر ندادم، ببینم این لبخند را برلب خواهی داشت یا نه؟!«
همین که رسیدیم، مبلغ اجرت را که از قبل آماده کرده بودم 
بدون حتی یک کلمه حرف یا حتی تشکر و لبخند به سمتش 
دراز کردم. پول را گرفت. تشکر و برای برکت مال من دعا 
کرد. سپس مبلغی از پول را به پسرک داد. گویا چهره من 
آنچنان تغییر کرده بود که آن حمال متوجه شده بود. بدون 
اینکه نیازی به توضیح باشد، گفت: »پسر خوبی است؛ هم کار 
می کند و هم درس می خواند. برای من و شما هم که بد نشد.«

بزرگوار و  این همه  فکر می کردم که خدایا روزی مرا هم 
بخشنده کن. یاد جمله  ای افتادم که روی پل عابر پیاده خوانده 

بودم؛ بخشیدن دل بزرگ می خواهد، نه توان مالی زیاد.
این همه را گفتم که به یاد خودم و شما بیاورم که باید در هر 
شرایط اقتصادی و اجتماعی ای بخشنده باشیم. یادمان باشد 
بخشش  توفیق  همه  و  بوده  دشواری  کار  بخشیدن  همیشه 
نداشته اند. اگر فرصتی پیش آمد که مال، وقت، تخصص یا 
حتی لبخندمان را برای آوردن شادی به دل دیگران ارزانی آنها 
کنیم، درنگ نکنیم. برای ما هم خیلی زود دیر خواهد شد. 

بخشیدن 
دل بزرگ می خواهد، نه پول زیاد

معرفی بنیاد خیریه نورآوران سالمت در آستانه روز وقف

این تریلی حامل نور و سالمت است
 دکتر

فاطمه خالقی

 ستاره محمد

اتاق عمل سیار چشم پزشکی
در اتاق عمل سیار چشم، جراحی کاتاراکت 
و جراحی های کوچک چشمی قابل انجام 
هستند. در این اتاق عمل کلیه امکانات 
دستگاه  میکروسکوپ،  مانند  جراحی 
فیکو و سایر لوازم مورد نیاز پیش بینی 
شده و با توجه به دستگاه استریلیزاسیون 
تعبیه شده در آن، شرایط بسیار مناسب و 
این  دارد.  جراحی  انجام  برای  مطلوبی 
اتاق عمل، متناسب با استانداردهای روز 
هر  آن  ساخت  در  و  شده  طراحی  دنیا 
انجام یک جراحی کم خطر  برای   آنچه 

مورد نیاز است، لحاظ شده است.

کلینیک سیار چشم پزشکی
کلینیک سیار چشم پزشکی مجهز به تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز برای انجام معاینه کامل چشم پزشکی است و در آن، یک 
سالن به بینایی سنجی و پاراکلینیک اختصاص یافته و بیماران 
به این  اتاق پذیرش،  پس از طی کردن مرحله پذیرش در 
سالن مراجعه می کنند و شماره چشم شان تعیین می شود. سپس 
به اتاق پزشک مراجعه می کنند و معاینه چشم پزشکی انجام 
می شود. اقدامات پاراکلینیک مورد نظر چشم پزشک نیز با 
استفاده از دستگاه هایی که در کلینیک سیار مستقر شده اند، 
قابل انجام خواهد بود. امکان انتقال این کلینیک به تمامی 
نقاط کشور وجود دارد و با استفاده از تیم فنی که همواره 
همراه آن هستند، در روستاها و شهرها مستقر می شود و به 
لوازم موجود  و  تجهیزات  پرداخت.  ارائه خدمات خواهد 
و  است  استانداردهای یک کلینیک مجهز  با  مطابق  در آن 
قرار  متعددی در آن  پاراکلینیکی  و  تشخیصی  دستگاه های 
داده شده که برحسب نیاز قابل تغییر یا افزایش خواهند بود.

کلینیک سیار دندان پزشکی
سیار  کلینیک  دستگاه  یک  ساخت  به  اقدام  نور  مجموعه 
دندان پزشکی کرده که برحسب نیاز، به نقاط مختلف کشور 
منتقل می شود و دندان پزشکان عالقه مند به انجام امور خیریه 
می توانند با حضور در محل، نسبت به درمان بیماران نیازمند 
اقدام کنند. کنار اتاق پذیرش و اتاق استراحت، یک سالن 
لوازم  و  وسایل  همراه  دندان پزشکی  یونیت  دستگاه   2 و 
دندان پزشکی پیش بینی شده و با استفاده از امکانات موجود 

در آن، کلیه خدمات دندان پزشکی قابل انجام هستند.

ساخت اولین 
کلینیک متحرک 

به عنوان کلینیک 
دندان پزشکی 

در سال ۱۳۸۷ 
کلید خورد و 

پس از آن یک 
دستگاه تریلی با 
کاربری درمانگاه 

چشم پزشکی 
و یک دستگاه 
نیز با کاربری 

اتاق عمل چشم 
ساخته شد

شماره پانصد وپنجاه  شنبه چهارده آذر نودوچهاروقف و سالمت 6

ایده راه اندازی نورآوران سالمت 
پیش،  سال ها  به  بازمی گردد 
زمانی که آقای دکتر  هاشمی، 
همراه  فعلی،  بهداشت  وزیر 
با چند نفر از همکارانشان برای معاینه و درمان 
افراد محروم از خدمات چشم پزشکی به منطقه 
بشاگرد سفر کردند. در نهایت به همت ایشان و 
چند تن از خیرین، درمانگاهی در آن محل تجهیز 
و راه اندازی شد اما نکته مهم در این خصوص 
این بود که راه اندازی درمانگاه و اتاق عمل برای 
رشته هایی مانند چشم پزشکی که به تجهیزات زیاد 
و گرانقیمت نیاز دارند، در مناطق کم جمعیت منطقی 
به نظر نمی رسید زیرا عالوه بر هزینه زیاد راه اندازی 
و نگهداری، تامین نیروی متخصص برای چنین 
مراکزی که جمعیت کمی را تحت پوشش قرار 
می دهند، به راحتی قابل انجام نبود. این موضوعات 
آقای دکتر  هاشمی را بر آن داشت تا تیمی را مسئول 
بررسی امکان راه اندازی سیستم درمانی قابل حمل 
و متحرک برای ارائه خدمات درمانی در مناطق 
محروم کند. این تیم با سفر به کشورهای مختلف 
و بازدید از کلینیک های متحرک تصمیم گرفت با 
ساخت یک مجموعه درمانی متحرک در کشور، 

این نیاز را برطرف کند. 


