
يادداشت مهمان

در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از 
دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه 
چيز عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ 
ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا 
ترنم بيشترى بخشيد... (صفحه 18-19)

نامه خصوصي

اضطراب، بيمار را روي لبه صندلي نشانده. خيره 
به من مي نگرد. 3 نفر همراه هم از پشت سر او 
با اضطراب و اندكي ترديد به من مي نگرند و 
با اشاراتي مي فهمانند كه مي خواهند ناگفته ها را 

بعدا و در غياب بيمار بشنوند! 
بيمار، خانم ميانسالي است كه هفته گذشته به دليل 
سردرد به من مراجعه كرده بود. اگرچه خيلي 
ضروري نبود ولي با توجه به نگراني شان يك 
ام آرآي مغز نوشتم. در ام آرآي لكه هايي نوراني 
ديده شده است. همكار راديولوژيست ما از آنجا 
كه مي خواسته مطلبي از قلم نيفتد، قيد كرده كه اين 
لكه ها غيراختصاصي هستند و غيراختصاصي را هم 
معني كرده كه يعني مي توانند ايسكميك، التهابي، 
عفوني يا به دليل ام اس باشند. بيمار را روز سه شنبه 
ويزيت كرده ام. از روز چهارشنبه كه ام آر آي انجام 
شده، كل فاميل آخر هفته بدي داشته اند؛ اوال همه 
در منزل بيمار اقامت كرده اند و به واسطه آنكه 
برادران بيمار هر 2 پزشك متخصص هستند، 
تمام اين 2 روز به ديد و بازديدهاي پزشكي 
گذشته   است. به ترتيب توسط متخصص قلب براي 
ايسكمي، متخصص روماتولوژيست براي التهابي 
و متخصص عفوني براي عفوني ويزيت-بازديد 
شده اند و به دليل نبود نورولوژيست در بستگان 
نزديك روز شنبه زحمت آمدن به مطب حقير 
را مجددا بر خود هموار كرده و حاال بي صبرانه 
منتظر اظهارنظر آخرين طبيب آن فهرست كه 

تصادفا اولين هم بوده هستند! 
مي گويم: «شما هميشه نامه هاي خصوصي مردم 
را باز مي كنيد؟» آقاي دكتر برافروخته مي پرسند: 
«نخير، چطور مگه؟ كي اين كار را كرده؟» آقاي 
اين جور  وقت  چه  «حاال  مي غرند:  دوم  دكتر 
همين  وقتش  «اتفاقا  مي گويم:  گله هاست؟» 
حاالست!» جلد پاكت  ام آر آي را نشان مي دهم 
و مي گويم: «بفرماييد! اين هم نامه خصوصي 

من. اسم من روي اين نامه نوشته شده.»
«ولي آقاي دكتر اين ام آرآي مغزه.»

ادامه در صفحه 23

 دكتر بابك زمانى
نورولوژيست دانشگاه علوم پزشكى 

ايران و رئيس انجمن سكته 
مغزى ايران

سال دوازدهم  شماره 555  شنبه 19 دى 1394
تنهايى تنهايى 
سنگين استسنگين است
(2424)

از فشار خون خود از فشار خون خود 
بكاهيد!بكاهيد!
(2020)

روده هاى  روده هاى  
ناآرامناآرام
(2121)

پنج سوالى كه درباره پنج سوالى كه درباره 
عصب كشى دندان عصب كشى دندان 

مى پرسند مى پرسند (2222) صفحات 17 تا 24
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16 توصيه طب اورژانس براى حفظ تندرستى 
و ايمنى در سرماى زمستان

حفظ سالمت
در برف و باران
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16 توصيه طب اورژانس براى حفظ تندرستى 
و ايمنى در سرماى زمستان

حفظ سالمتحفظ سالمت
در برف و باراندر برف و باران


