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بعدها همان بچه پزشک شد و اكنون متخصص 
داخلی است.

: پایان دوره تخصصی شما همزمان با 
انقالب بود. از آن زمان چه خاطراتی دارید؟
بیمارستان  در  شب ها  بود.  اعتصاب  دوران 
بودیم به دلیل اینکه هم درس می خواندیم و 
هم مجروحان را می آوردند، كار خیلي سنگین 
بود. حکومت نظامی بود و عمال كسانی كه در 
خیابان بودند مجروح می شدند. روز جمعه سیاه 
17 شهریور من در بیمارستان بودم و خیلی ها 
را عمل كردم و پنهانی آنها را فراری می دادیم.

: روز 17 شهریور چند مجروح را 
مستقیما خودتان دیدید؟

خیلی  زیاد. چند نفر هنگام رانندگی تیر خورده 
بودند. چند نفر تیر به پا یا كتفشان خورده بود. 
یکی با باتوم ضربه مغزی شده بود. خونریزی 
اینکه به  تا قبل  مغزی كرده بود و متاسفانه 
عمل برسد فوت كرد. شب ها در بیمارستان 
می خوابیدیم و مجروحان را می آوردند. یادم 
است ساعت یک نصف شب بود كه به فک 
تیر  می داد،  شعار  بام  پشت  باالی  كه  آقایی 
زدند و فک و زبانش خراب شد. تنها كاری 
كه بلد بودم این بود كه آن لحظه راه هوایی اش 
را باز كنم و اقدامات درمانی را بعدا برایش 

انجام دادیم.
: خود شما هم مجروح شدید؟

بله، مجروح شدن من این گونه بود كه من در 
ماشین بودم. دم خیابان سهروردی كه آن زمان 
فرح نام داشت، درگیری شده بود و با ژ-3 
به ماشین ما زدند. گلوله از صندوق عقب و 
الستیک عقب و صندلی عقب و جلو رد شد 
را  خودم  زمان  همان  خورد.  من  كمر  به  و 
معاینه كردم، دیدم كه به پایم آسیب نرسیده 
است. به بیمارستان سینا آمدیم و بررسی ها 
ندیده و درست  نشان داد كه كلیه ام آسیب 
روی المینای مهره سوم من گلوله خوابیده 
است. فردا معلم من دكتر صالح آمد و من 
را عمل كرد. یکی از خاطرات عمل من این 
بود كه همکاران بیهوشی به جای اینکه لوله 
بیهوشی را در نای من بگذارند، در معده من 
شده  َدَمر  و  بیهوش  زمان  آن  من  گذاشتند. 
را شکافت و من  پوست  دكتر صالح  بودم. 
را دوباره برگرداند. آن زمان فهمیدم كه فلج 
احساس  بکشم.  نفس  نمی توانستم  شده ام. 
می كردم آخر عمرم است. هركاری می كردم 
نمی توانستم به آنها بفهمانم، تا اینکه دیدیم 
لوله را در آوردند. سر و صدایي باالی سر 
من بود. دوستان من می گفتند كه ُمرد و كارش 
تمام شد. همه اینها را می فهمیدم، اما آن زمان 
نمی توانستم هیچ كاری انجام بدهم. تا بعدا 

آمدند نفسم را درست كردند.
: از اینجا به بعد شما به عنوان یك 
جراح مغزواعصاب وارد دوره جدیدي از 

زندگی در جامعه شدید. 
در  بودند.  بسته  قرارداد  ما  با   58 سال  بله، 
امتحان بورد رتبه آورده بودم و عمال به عنوان 
استادیار با ما قرارداد بستند. دكتر فربین گفت 
من بیماری دارم و نمی توانم بیایم. دكتر ُسدیفی 
هم مریض شده بود. به دكتر خلعتبری هم 
نیاید و فقط  به دالیل مسائل سیاسی گفتند 
دكتر صالح مانده بود. به او هم گفتند سن ا ش 
تنها  بیاید و من خودم  باالست و نمی تواند 
مانده بودم. از آقایان خواهش كردم 2 سالی 
برای كمک به من بیایند. دكتر سدیفی می آمد. 
با دكتر عباس شیبانی صحبت كردم. ایشان 
بیمارستان  در  كرد  خواهش  صالح  دكتر  از 
بماند. گر چه بازنشسته بود، ولی ماند. در كل 
تنها من مانده بودم. البته یک عده هم دلشان 
نمی خواست من بمانم و می خواستند بخش را 
تعطیل كنند. رزیدنت ها هم آمده بودند و من 
تنها بودم. شب و روزم در بیمارستان سینا بود. 
آنجا می خوابیدم. در واقع هم رزیدنت بودم و 
هم استادیار. به ما خبر دادند كه می خواهند 
بخش مغزواعصاب بیمارستان سینا را منحل 
امام)ره(  مرحوم حضرت  دفتر  با  من  كنند. 
ارتباط برقرار كرده بودم. گفتم اگر این بخش را 
می خواهید ببندید یا ما را بیرون بکنید، ایرادی 
ندارد، ولی بخش را از بین نبرید چون برای 
این بخش خیلی زحمت كشیده شده است. 
از دفتر مرحوم حضرت امام)ره( تلفن زدند و 
من نمی دانم چه اتفاقی افتاد، ولی این بخش 
را كه تا دیروزش می گفتند باید منحل شود، 
یکدفعه گفتند بخش خوبی است و برای ما 
به ترمیم  نیروي كمکی فرستادند. ما شروع 
بخش كردیم. ساالنه یک رزیدنت به بخش ما 
می دادند و تا االن هم حدود 60 تا 70 جراح 
مغزواعصاب از بخش مغزواعصاب بیمارستان 
سینا فارغ التحصیل شده اند. قبال ساالنه یک 
رزیدنت می دادند. رفته رفته زیاد شد و االن 
به 4 تا هم رسیده است. در بخش ما 15 نفر 

االن رزیدنت هستند.
: حدود 38 سال است که شما رئیس 
بخش مغزواعصاب بیمارستان سینا هستید.
بله، یک مدت سرپرست بخش بودم و بعد 
برایم حکم ریاست آمد. بخش ما اول پراكنده 

بود. از این بخش به بخش بزرگ تر آمدیم. 
تخت ها را زیاد كردیم و بعد بخش جراحي 
مغزواعصاب زنانه و مردانه تشکیل شد. اتاق 
عمل ها تجهیز شد و االن یکی از بزرگ ترین 
بخش هاي جراحی اعصاب كشور است. بخش 
زنان و مردان و اتاق عمل جداست. مقامات 
با  و  كردند  كمک  دانشگاهی  و  بیمارستانی 
همکاری دكتر شیرانی و دكتر كریمی و... این 
بخش جزو بخش هایی است كه رزیدنت هایی 
كه می خواهند كار كنند و واقعا یاد بگیرند به 
اینجا می آیند. آمار عمل ها سرسام آور است 
و به سمت فوق تخصصی شدن مي رویم. مثال 
فوق تخصص جراحی اپی لپسی كه در اصفهان 
است و در اینجا هم می خواهیم توسعه بدهیم. 
رئیس بخش همیشه حامی همه رزیدنت ها و 
هیات علمی است. خیلی با ذهن باز و ایجاد فضا 
برای رشد هیات علمی و برای رشد دستیاران در 
مسیرهایی كه دوست دارند، رفتار مي كند. خیلی 
وقت ها هست كه در حضور استاد مریضی را 
عمل می كنیم كه مربوط به خود استاد است. استاد 
همه جانبه حمایت می كند. حتی مریض هایی 
كه ناخواسته دچار عوارض می شوند، استاد 
كامال ما را حمایت علمی و كاری می كند كه 
ذره اي آب در دلمان تکان نمی خورد و استرس 
نداریم. او فضای حمایتی  خود را باالتر می برد 
و ما می توانیم در آن فضا تکان بخوریم. شاید 
كمتر در بخش های دیگر اتفاق بیفتد. همین 
موضوع و این نوع نگرش بود كه توانست 
طي این سال ها بخش اعصاب بیمارستان سینا 

را به این مرحله برساند.
: شما حدود 40 سال رئیس یكي از 
بزرگ ترین بخش هاي جراحی مغزواعصاب 
کشور بودید. این بخش از زمانی که شما 
تحویل گرفتید تا امروز چه سیری را طی 
کرده است؟ چه تحولي را شما ایجاد کردید؟
من كاري نکردم. جمع و گروه ما درست كرده 
است. روزی كه ما این بخش را تحویل گرفتیم، 
همزمان  و  انقالب  از  بعد  اجتماعی  شرایط 
بود. رفته رفته زمان سازندگی شد.  با جنگ 
همزمان تحوالت عظیمی در جراحی اعصاب 
مانند میکروسکوپ ها و سي تي اسکن و  ام آرآي 
آمد. روش های قبلی فراموش شد، اما به دلیل 
وجود همکارانی مانند دكتر شیرانی و همکاری 
رئیس دانشکده و دانشگاه و بیمارستان كارهاي 
دكتر  ریاست  زمان  مثال  شد.  انجام  بزرگي 
الریجانی با دانشگاه مازندران قرارداد بستیم. 
برای ایشان هم كار سختی بود، اما قبول كرد. 
شتاب پیشرفت را با همکاری همکاران بیشتر 
كردیم. فضا هم از لحاظ فیزیکی وسعت پیدا 
كرد. این تحول در تمام بخش های جراحی اعم 
از داخلی و... دانشگاه تهران و دانشگاه هاي 
شهرستان ها وجود دارد، ولی ما از فرصت ها 
استفاده های استثنایی و بهینه كردیم كه آن هم 
حاصل همکاری همکاران بوده كه توانستیم 
بخشی را ایجاد كنیم كه می تواند االن حرف 
برای گفتن داشته باشد. اكنون زمینه ای فراهم 
كردیم كه تا 3-2 سال آینده بتوانیم دو بخش 
جدید راه بیندازیم و اگر این كار را بکنیم، فکر 

می كنم رسالتمان را انجام داده ایم.
: چه بخش هایي را می خواهید راه 

بیندازید؟
و  اپی لپسی  جراحی  فوق تخصصي  بخش 
و  فقرات  ستون  جراحی  فوق تخصصي 
ما  شاگردان  از  یکی  مغزی.  عروق  جراحی 
دكتر  است.  بخش  رئیس  استرالیا  در  االن 
شیراني هماهنگی ها و همکاری های نزدیکی 
او  به كمک  می خواهیم  ما  و  دارد  ایشان  با 
بخش جراحی عروق مغزی باز را ایجاد كنیم. 
االن هم این كار را می كنیم، ولی می خواهم 
به صورت سیستماتیک تر باشد، یعنی حداقل 
پزشکاني  باشد.  عمل  تا   15 تا   10 ماهی 
هستند كه جراحی عروق انجام می دهند، ولی 
می خواهیم به صورت سیستماتیک باشد. مثال ما 

االن جراحی اپی لپسی انجام می دهیم، اما قرار 
است این كار را متمركزتر كنیم. بخش جراحی 
سرطان و تومورهای مغز را هم می خواهیم 
راه بیندازیم. ثبت تومورهای مغزی را هم در 
وزارت بهداشت راه اندازی می كنیم كه برای 
اولین بار در ایران است. من و دكتر علی محمدی 
و دكتر شیرانی هستیم. كاربرد سلول های بنیادی 
انداخته ایم.  راه  هم  را  نخاعی  ضایعات  در 
بخش جراحی هیپوفیز در ایران منحصر به فرد 
است؛ یعنی كلینیک آن جداگانه و سرپرستی 
آن برعهده دكتر شیرانی است و فقط راجع 
به هیپوفیز كار می كند. خانم دكتر متخصص 
داخلی و فوق تخصص غددی هم هستند و 
این بخش منبع بزرگی شده است. همکاران 
گوش و حلق و بینی از بیمارستان امیراعلم 
می آیند و اینجا كار می كنند. همکاران داخلی 
هم بیماران را پیگیری می كنند. دكتر حیدریان 
این  ما  قصد  هستند.  هم  خرسندی  دكتر  و 
است كه در یکی- دو سال آینده این 3 رشته 
را كه در اروپا هم كم است، راه بیندازیم و 

رسالتمان را تمام كنیم.
: بخش مغزواعصاب دانشگاه علوم 
پزشكی تهران چه جایگاهی در کشور دارد؟
بنیانگذار  تهران،  پزشکي  علوم  دانشگاه 
جراحی مغزواعصاب در ایران است. پروفسور 
براي  كه  بودند  عاملی  پروفسور  و  سمیعی 
رشته جراحی مغزواعصاب رزیدنت تربیت 
كردند. دكتر صالح هم استاد من و رئیس بخش 
جراحی بود. دكتر مرشد و دكتر رحمت و... از 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند. من زمانی 
كه هیات علمی بودم، اصفهان، شیراز و تبریز 
فارغ التحصیل تحویل نمی دادند، فقط مشهد 
دو رزیدنت می گرفت كه به دانشگاه تهران 
می  آمدند. یعنی تا سال 1370 تعداد مراكزی 
كه دستیار تخصص می گرفتند، كم بود. فقط 
می كرد؛  تربیت  متخصص  كه  بود  بخش   3
امام خمینی)ره(.  و  شریعتی  سینا،  بیمارستان 
االن هم قطب جراحی مغزواعصاب دانشگاه 
علوم پزشکي تهران است و دانشگاه های دیگر 
در حد 3 تا 5 رزیدنت دارند. بیمارستان سینا 
هم مانند بیمارستان امام)ره( و شریعنی كار 
می كند، ولی به دلیل بعد جغرافیایی و ارتباطی 
كه من با مازندران دارم بیماران ما بیشتر هستند.

: فعالیت بین المللی هم دارید؟
بله، از لحاظ علمی بخش جراحی مغزواعصاب 
بیمارستان سینا را در دنیا می شناسند. همکاران 
می نویسند.  مقاالتی  خارجی  مجالت  در  ما 
مغزواعصاب  انجمن  هیات مدیره  عضو  من 
انجمن است  بازرس  هستم و دكتر شیراني 
و جزو ادیتوریال بورد مجله جراحی اعصاب 
هستیم. مقاالت زیادي نوشته ایم. هر رزیدنتی 
كه می خواهد فارغ التحصیل شود، حداقل باید 
2 تا 3 مقاله در حد پابمد یا ISI داشته باشد 

تا من او را برای امتحان معرفی كنم.
: خود شما چند مقاله علمی دارید؟
با  كار  به صورت  ولی  مقاله،   15 تنهایی  به 

همکاران حدود 40-30 مقاله می شود.
: بیشترین تمرکز شما در مقاالت 

چه حوزه ای است؟
راجع به جراحی ستون فقرات و بیماری های 
مادرزادی وجراحی قاعده جمجمه )كه تازه 
دكتر سمیعی مطرح كرده بود(، من در تهران 
شرایط را درست كردم و این رویکرد را به كار 
بردیم كه نتایجش در مجله دانشکده پزشکی 
اولین دوره ای بود كه من  تهران چاپ شد. 
پركوتانیوس دایسکتومی را به ایران آوردم و 
البته دیدم خوب نیست و برای مملکت گران 
تمام می شود و نگذاشتیم كار ادامه پیدا كند. 
سال 70 كه در آلمان بودم، نزد آقای واینبرن 
رفتم كه ایشان پركوتانیوس دیسککتومی را 
انجام داده بود و من برای اولین بار آن را به 

ایران آوردم.
: در دوره اي که براي فوق تخصص به 

آلمان رفتید، درچه زمینه اي فعالیت داشتید؟
در زمینه جراحی قاعده جمجمه كار كردم. من 
به skull base عالقه مند بودم و فقط روی 
آن كار كردم. بخش ما هم در این مسیر قرار 
گرفت. جراحی قاعده جمجمه سابقا با عارضه 
بود، ولی االن رزیدنت های سال 5 ما خیلی 
راحت عمل می كنند. همکاران بیهوشی هم 
داریم كه كار با بیماران با وضعیت نیمه نشسته 
حین جراحی را خیلی خوب یاد گرفته اند و 

فعالیت می كنند.
: جراحی مغزواعصاب در گذشته 
امروزه  و  بود  زمانبر  و  طوالنی  خیلی 
تكنولوژی های روز به کمك این جراحی 

آمده.
زیادي  درمانی  ابزار  و  تشخیصی  وسایل 
ام آر آي،  سي تي اسکن،  امروزه  است.  آ مده 
میکروسکوپ بایپوالر و... جراح را هدایت 
با  ما  گذشته  در  برود.  كجا  به  كه  می كنند 
آنژیوگرافی تومور مغزی را عمل می كردیم، 
ولی االن همه چیز مشخص است. جراح قدرت 
تفکر دارد و راهی كه باید برود، خیلی راحت تر 
می رود. تجاربی كه استادان پیدا كرده اند و به 
بقیه منتقل شده است. یادم است اولین بار اوایل 
كار به عنوان عضو هیات علمی، دستگاهی به نام 
هرینگتون برای شکستگی مهره تازه آمده بود. 
آقای دكتری به نام دكتر اكبریان بعد از انقالب 
از كشور رفته و وسایل او در بیمارستان شفا 
یحیاییان مانده بود. من به آنجا رفتم و وسایل 
او را قرض گرفتم و به بیمارستان سینا آوردم و 
با آن كار كردم. روزی كه می خواستم هرینگتون 
این كار  بگذارم 7 ساعت طول كشید. االن 
منسوخ شده، ولی رزیدنت های ما امروز ظرف 
45دقیقه این كار را انجام می دهند، در حالی 
از رزیدنت ها  با یکی  اولین بار  برای  كه من 
كه االن در رشت است، این كار را 7 ساعته 

انجام دادیم.
: سیر بیماری های مغزواعصاب در 
کشور ما، در این 40 سالی که شما فعالیت 

می کنید، تغییري داشته است؟
نبود  دلیل  به  كه  داشت  بیماری هایی وجود 
امکانات در گذشته تشخیص نمی دادیم. زمانی 
كه من فارغ التحصیل شدم در استان مازندران 
را  مریض ها  نبود.  مغزواعصابی  جراح  هیچ 
از آنجا به بیمارستان سینا می آوردیم و عمل  
می كردیم. بنابراین بیماری هایی بود كه خودش 
را سریع نشان می داد و شاید ما می توانستیم 
بود  كم  خیلی  آنوریسم  مثال  برسیم.  آن  به 
چون مریض به دست ما نمی رسید، ولی االن 
ضایعات عروقی مغز نه اینکه خیلی زیاد شده 
باشد، بلکه علم و وسایل تشخیصی باال رفته 
و درمان بهتر شده است. آن زمان می گفتند 
مریض با سردرد مرده است. معلوم بود كه 
آنژیوگرافی  براي  است.  پاره شده  آنوریسم 
كردن هم مشکل داشتیم. االن سی تی اسکن 
دیجیتال خیلی از مسائل را حل كرده است و 
اگر سردردی مزمن شده باش، سی تی اسکن 
می كنند و می بینند كه مشکل چیست و تشخیص 
می دهند و درمان می كنند. وسایل تشخیصی و 
ارتباطات جمعی بعد از انقالب خیلی زیاد شده 
و مهاجرت از شهرها افزایش  یافته است. یادم 
است آن زمان به شهر خودم كه می خواستم 
بروم تا بابل 200 كیلومتر راه بود. ساعت 5 
صبح باید راه می افتادیم و6 غروب می رسیدیم. 
االن مریض صبح می  آید و ظهر می رود و به 

كارش می رسد.
: شما بیشتر در حوزه تومورها و 
سرطان کار می کنید. وضعیت بیماری های 
ما چطور  در کشور  مغزواعصاب  سرطان 

است؟ آیا رو به ازیاد است؟ 
به همت دكتر علیمحمدی و سرپرستی دكتر 
را  تومورهای مغزی  ثبت و  شیرانی سیستم 
انجام می دهیم. قبال فقط جراحی می كردیم. 
االن جراحی را با رادیوتراپی، شیمی درمانی و...

مخلوط كرده ایم. سابقا شکل سلول را می دیدیم 
و برحسب شکل سلول تصمیم گیری می كردیم. 
االن فاكتورهای داخلی تومور برای ما مهم تر از 
شکل تومور است. مثال می گفتیم یک تومور 
گلیوم و درجه 2 است و 6 ماه بعد بیماری 
داریم  بیماران درجه2  االن  اما  بدتر می شد، 
دو شکل  این  می كنند.  زندگی  سال   15 كه 
یکسانی دارند، اما حاال فهمیدیم رسپتورهای 
داخل تومور و فاكتورهایی وجود دارد كه آینده 
بیمار و نوع درمان را مشخص می كنند. االن 
فاكتورهای داخلی مغز را می بینیم. هنوز موفق 
نشده ایم. دنبال اتیولوژی هستیم كه ببینیم چه 
عاملی موجب سرطان می شود. دنیا روي این 
موضوع كار می كند و ما هنوز شروع نکرده ایم.
: شما در جنگ هم حضور داشتید.
مسووالن  و  همکاران  همه  نمی رفتم.  تنها 
می رفتند. دكتر شیراني در آن زمان رزیدنت بود 
ایشان هم می آمد. من و خیلی های دیگر، جزو 
گروه اضطراری بودیم. یادم است در عملیات 
رمضان ما در اهواز بودیم. من می دیدم كه هواپیما 
بمب، بر سر مردم می ریخت. كولی هایی بودند 
بود. ما خودمان  بر سرشان ریخته  كه بمب 
را رساندیم. آنها از زیر آوار بیرون آوردیم. 
بعضی هایشان را عمل كردیم. 31 شهریور سال 
1359 من در بیمارستان سینا در اتاق عمل 
بودم كه جنگ شروع شد. فرودگاه مهر آباد 
بسته شده بود. عده ای از همکاران با ماشین، 
همراه با وسایل عمل جراحی از بیمارستان 
سینا به اهواز رفتیم. گفتند اهواز امن نیست 
تیم  از  بروید. عده ای  به جای دیگر  و شما 
پزشکی از راه كارون به  آبادان رفتند و ما هم 
به بیمارستان وحدتی دزفول آمدیم. برادران 
سپاه توپ ها را روی كولشان می گذاشتند و 
حمل می كردند و تانک ها را هل می دادند. چند 
هواپیما هم از پایگاه وحدتی پرواز كردند كه 
خودشان می گفتند ما به شکار تانک رفتیم. 
تانک های عراقی ها را زدند. فرمانده عراقی ها 
تیر خورده بود. او را به بیمارستان آورده بودند 
و ما در آنجا این اطالعات را پیدا كردیم. چند 
مجروح عراقی هم آورده بودند. آنها تعجب 
كردند كه ما آنها را درمان می كنیم، ولی به آنها 
گفتیم ما مانند شما نیستیم. ما از امام خودمان 
یاد گرفتیم كه دشمن درست است كه دشمن 
است ولی زمانی كه تسلیم ما شد، باید مانند 

خودمان با او برخورد كنیم.
: چه مدت در جبهه حضور داشتید؟
بودم.  فتح المبین  و  كربال  رمضان،  عملیات 
به جبهه می رفتیم.  در سال  ماه  باید یک  ما 
ما  اوقات  بعضی  بودند.  من  همکاران  همه 
را به صورت داوطلبانه برای عملیات خاص 
می بردند و ما هم با كمال میل می رفتیم. تیم های 
اضطراری هم داشتیم و رزیدنت ها و همکاران 

دیگر هم بودند.
: شما کنار خدمات پزشكی، کارهای 
خیریه و عام المنفعه هم انجام می دهید. اگر 
امكان دارد، راجع به آن هم توضیح بدهید.
داریم  نام خودم و خانمم  به  دبیرستان  یک 
كه به زودی افتتاح می شود. یک مركز انتقال 
خون در بابل هست كه ابتدا جای كوچکی 
بود.  داده  را  آنجا  مادرم پول ساخت  بود و 
بعدا مهندس طیبی آمد و مركز انتقال خون 
به صورت نوین در بابل ساخت كه من كمک 
فکری و اجتماعی به او كردم. پسرم هم كه 
زاهدان قبول شد. من در آنجا درمانگاه حضرت 
ولیعصر)عج( را با هزینه خودم ساختم و به 
استانداری دادم. یک مركز ام آر آی هم در بابل 
ساختم به نام حضرت مهدی)عج( كه مربوط 
به دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه است. 
در محله خودمان هم مسجدی به نام مسجد 
االن  ساختیم.  ابوالفضل العباس)ع(  حضرت 
بیمارستان  كنار  اتوبان همت،  هم زمینی در 
حسینیه  آنجا  است  قرار  كه  گرفته ایم  تریتا 
حسین بن علی)ع( را درست  كنم كه بزرگ ترین 

بنا  متر  دنیا می شود. حدود 7 هزار  حسینیه 
است. از هیچ كسی كمک نگرفتیم و تماما با 
پول خودم ساخته مي شود چون بیشتر درآمد 
پزشکی ام را در این راه صرف می كنم. به من 
پیشنهاد دادند آنجا مغازه بسازم. قبول نکردم 
و گفتم اینجا حسینیه و دارالقرآن خواهد شد.

: چه زمانی افتتاح می شود؟
االن فوندانسیونش را ریخته ایم. فکر مي كنم 

یکی- دو سال دیگر راه می افتد.
: تعداد جراحان مغزواعصاب کشور 

کافی است یا کمبود داریم؟
جراحی مغزواعصاب در كشور ما به همت 
پروفسور سمیعی و پروفسور عالمی و بعد دكتر 
صالح و دكتر رحمت كه بنیاد بسیار زیبایی را 
گذاشته اند، خیلي پیشرفت كرده است. اولین 
را در كشور  بین المللی مغزواعصاب  كنگره 
برگزار كرده ایم و واقعا تحوالتی كه در دنیا 
و  با همان همکاران جوان  بود،  ایجاد شده 
باالیی  در سطح  اعصاب  جراحی  عالقه مند 
به كشور آوردیم. اگر از كشورهای پیشرفته 
خیلی جلو نباشیم، خیلی عقب نیستیم. غیر 
از وسایل خاصی كه آنها دارند بقیه در ایران؛ 
تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و... وجود دارد و 
االن حدود 700 جراح مغزواعصاب داریم كه 
با استانداردهای دنیا مناسبت دارد و كمبودي 
نداریم. بعید می دانم، كمبودي داشته باشیم، 
شده  زیاد  ارتباطی  علوم  و  جامعه  رشد  اما 
اعصاب  جراح  یک  شهری  هر  در  و  است 
جراح  گرمسار  شهر  االن  مثال  دارد.  وجود 
مغزواعصاب دارد، در حالی كه آن زمان كه 
من فارغ التحصیل شدم، در استان مازندران یک 
جراح مغزواعصاب نبود. االن ساالنه حدود 40 
فارغ التحصیل داریم كه در شهرهاي مختلف 
به عنوان جراح مغزواعصاب خدمت می كنند.

مغزواعصاب  بیماری های   :
قابل پیشگیری هستند؟

است.  ضربه  مغزواعصاب،  اصلی  معضل 
ضربه های جاده ای، سقوط و... باید حفاظت مان 
ببریم. تصادفات جاده ای و خیابانی،  باال  را 
سقوط از ارتفاع و حوادث شغلی زیاد است. 
باید جلوی دیسک كمر را بگیریم و آموزش های 
خاص به افراد داده شود. مشکالت عروق مغزی 
و سرطان های مغزی هم وجود دارد كه پزشکان 
در حال مطالعه هستند تا بتوانند علت آنها را 
پیدا كنند. مركز تروما در بیمارستان سیناست 
با  و  دارد  را  كه دكتر ظفرقندی مسوولیتش 
شهرداری و نیروی انتظامی همکاری می كنند. 
یک بخش از آن هم مربوط به ترومای ستون 
فقرات و ضربه سر است كه بخش جراحی 
اعصاب بیمارستان سینا در آن دخالت دارد. 
راه و روش ها را می بینیم و آمارها را بررسی 
می كنیم. قطب ترومای ضربه سر هم بیمارستان 
سیناست وآموزش می دهیم و پروپوزال های 
پژوهشی می نویسند. بخش دیگر علوم اعصاب 
در بیمارستان امام خمینی)ره( است كه دكتر 
امامی  دكتر  هستیم.  آنجا  هم  من  و  شیرانی 
رضوی مسوول است. دكتر نوروزی هم خیلی 
فعالیت می كند. با تربیت بدنی، فیزیولوژی، 
پاتولوژی، نورولوژی و... هماهنگی هایی دارند 
این  و كار می كنند. حدود 4 سال است كه 
مركز بازدهی خوبی داشته است، به خصوص 
دكتر امامی رضوی خیلی عالقه مند و پیگیر و 
با پشتکار است همراه ایشان دكتر نوروزی هم 
بسیار عالقه مند است و با رشدی كه در این 
زمینه ها در این 4-3 سال كردند، فکر می كنم 
در چند سال آینده یکی از بزرگ ترین مراكز 

تحقیقاتی علوم عصبی دنیا خواهد شد.
: آرزوی شما برای رشته جراحی 

مغزواعصاب کشورمان چیست؟
آرزویم برای بخش خودم است چون مانند 
بچه من است و من از حدود سال 53 آنجا 
هستم. آرزویم این است كه این 3 تخصص 
را كه گفتم در 3-2 سال آینده در آنجا راه 
بیندازم. یکی جراحی اپی لپسی است و این 
آرزوي من است. جراحی هیپوفیز كه دكتر 
شیراني آن را راه انداخته است. همچنین كلینیک 
هیپوفیز را 6 سال است راه اندازی كرده ایم. 
بیش  هم  هیپوفیز  اندوسکوپی  جراحی های 
از 10 سال است كه شروع شده است. وقتی 
اولین مركز جراحی اندوسکوپی هیپوفیز راه 
افتاد، دكتر شیرانی اولین عمل را خودش انجام 
داد. آن زمان دكتر ظفرقندی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي تهران بود. دستگاه اندوسکوپ 
خریدیم. قبلش با آرتروسکوپ ارتوپدی این 
كار را انجام می دادیم. اولین كنگره اندوسکوپ 
را هم من در بیمارستان امام خمینی)ره( در بخش 
سرطان گذاشتم. بعضی ها انتقاد می كردند، ولی 
ما این كار را راه انداختیم. بعضی ها می گفتند 
ما  ولی  بکنیم،  میکروسکوپ  با  را  كار  این 
می گفتیم با اندوسکوپ بهتر است. االن دكتر 
شیراني سرپرستی این جراحی را برعهده دارد. 
اكنون جراحی اندوسکوپ همه گیر شده است 
و همه این كار انجام می دهند. ما دنبال این 
هستیم كه فوق تخصص آن را راه بیندازیم و 

این آرزوی من است.


