
يادداشت شفاهی

تا زمانی که این یادداشت نوشته می شود، آخرین اخبار از پیگیری پرونده زنده  
یاد عباس کیارستمی حاکی از آن است که خانواده »کیارستمی« از بیمارستان 
جم و پزشک معالج کیارستمی شکایت کرده اند: »روند برررسی پرونده پزشکی 
باعث شده تا به رغم میل باطنی مان از بیمارستان جم و پزشک معالج عباس 
کیارستمی شکایت کنیم، زیرا تنها راه برای اطالع از محتویات این گزارش، 
طرح شکایت از بیمارستان و پزشک معالج است... )صفحه 19(

آنچه بیماران باید درباره خطاهای طبی بدانند

تفاوت قصور و 
تقصیر پزشکی

در طول اين 60 سال 
هرگز مطب خصوصی 

نداشته ام
کودکی  و نوجوانی من مقارن با جنگ جهانی 
ورطه  به  را  اروپا  نه تنها  که  جنگی  بود؛  دوم 
نیستی کشاند، بلکه جان بیش از ۷۰ میلیون نفر 
را گرفت. این کشتار بی سابقه، ساختار حکومت 
و اجتماعی اروپا و حتی ایران را به هم ریخت، اما 
در همان روزها و درحالی که هنوز اروپا به شدت 
متاثر از جنگ بود، با عزم جزم بار سفر بستم و 
تک وتنها راهی آلمان شدم تا پزشکی بخوانم. 
15سال زندگی در غربت را به جان خریدم و 
اولین زن ایرانی شدم که طب داخلی خواندم 
و تا امروز بیش از 65 سال است که به طب و 
تحقیقات وفادار مانده ام. آنقدر عاشق طب هستم 
که نه تنها 15 سال تنها زندگی کردم، که بعدها هم 
وقتی به ایران برگشتم، هیچ گاه به ازدواج فکر 
نکردم تا بتوانم با فراغ بال به تحقیقاتم برسم. 
در طول این 6۰ سال هیچ وقت مطب خصوصی 
نداشته ام و هیچ وقت در قیدوبند پول نبوده ام. 
خدا را شکر می کنم که هیچ وقت از کسی پولی 
نگرفتم و همیشه در بیمارستان امام خمینی)ره( 
یک محقق بودم و به همان حقوق دانشکده، 
قانع. االن هم خوشحالم که به هدفم رسیده ام، 

حتی به بهای تنهایی امروزم.
در حال حاضر 85 سال دارم. مختصری فراموشی 
را شکر  نیست و خدا  دارم ولی چندان حاد 
دچار  جوانی  از  نیز  جسمی  نظر  از  می کنم. 
نرمی استخوان شده ام و همین مساله موجب 
شده حدود 13 یا 14 بار دچار شکستگی شوم. 
در همین اواخر هم در حال پیاده روی، کنترل 
خودم را از دست دادم و آسیب دیدم. تا مرداد 
93 در هفته 3 روز به طور مرتب به کالس هایم 
می رفتم و خوشحال بودم که تعطیل شده ام و 
می توانم پیاده روی کنم که این مشکل برایم پیش 
آمد. هیچ گاه کالس هایم را تعطیل نمی کردم. 
دانشجویان را فوق العاده دوست دارم و 4۷ سال 

است که در ایران کارم همین است.
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