
مسابقات فوتبال جام جهانی 
صورت  به   که  کوچک 
دوساالنه برگزار می شود و 
اولین دوره آن چند سال پیش 
قبل از مسابقات جام جهانی برگزار شده و 
دوره دوم آن در سال 95 برگزار شده بود، در 
تاریخ ۱۱ اردیبهشت 9۷ در مرکز طبی کودکان 
برای سومین دوره برگزار خواهد شد. دکتر 
نیما رضایی، معاون بین الملل دانشکده پزشکی، 
درمورد مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک 
گفت: »در دور اول پس از اعالم فراخوان، 
تعدادی از کودکان که سابقه بیماری های مزمن 
در بیمارستان مرکز طبی را داشتند، دعوت شدند 
و پس از رضایت خانواده، اطالعات الزم در 
اختیارشان قرار گرفت و بازی های تمرینی در 
چند نوبت انجام شد. بازیکنان مرکز طبی در 
روز مسابقه به عنوان تیم ملی بازی کردند و 3 
تیم دیگر به عنوان نیجریه، آرژانتین و بوسنی و 
هرزگوین با کودکان بازی کردند. بازیکنان تیم 
آرژانتین و نیجریه فوتبالیست های پیشکسوت 
کشورمان و تیم بوسنی و هرزگوین اعضای 
هیات رئیسه و معاونان دانشگاه بودند که کودکان 

مرکز طبی با عنوان تیم ملی برنده شدند.«

دکتر رضایی: تمرین را از اواسط 
فروردین شروع کردیم

در دوره دوم که در سال 95 برگزار شد، 4 
تیم  کردند؛  بازی  طبی  مرکز  کودکان  با  تیم 
هنرمندان، تیم ورزشکاران، تیم یوسرن با حضور 
دانشمندان یک درصد دنیا از خارج از کشور و 
تیمtums. این دوره نیز با حضور هیات رئیسه 
دانشگاه، در محیط مناسب و با حضور وزیر 
بهداشت برگزار شد. تمرینات دوره سوم این 
مسابقات از اواسط فروردین آغاز و اولین بازی 
تدارکانی یکشنبه 26 فروردین 97 با حضور 
اعضای هیات علمی بیمارستان مرکز طبی  در 
حیاط پشتی مرکز طبی کودکان با همراهی بهزاد 
داداش زاده و علی پورمند از فوتبالیست های 
و  انجام شد  امید  تیم  پیشکسوت  ملی پوش 

کودکان در قالب دو تیم به تمرین پرداختند. 
دومین بازی تدارکاتی نیز این هفته با حضور 
از  دانشگاه  بین الملل  دانشجویان  از  نفر   12
کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. در در 
سومین دوره، کودکان در قالب تیم ملی ایران، تیم 
هنرمندان در قالب تیم مراکش، فوتبالیست های 
پیشکسوت در قالب تیم اسپانیا و هیات رئیسه 
دانشگاه هم در قالب تیم پرتغال بازی خواهند 
کرد. به این منظور طی فراخوانی کودکانی که در 
دوره های قبلی شرکت داشتند به اردوی آمادگی 
دعوت شدند. همچنین به سایر بیمارستان های 
کودکان نیز اطالع رسانی شد تا اگر کودکانی 
تمایل به شرکت در این مسابقات داشتند به این 
تیم معرفي شوند. امید است همراهی بازیکنان 
حرفه ای تیم های فوتبال کنار کودکان خاطره 

بیاورد و در آینده  خوبی برای آنها به وجود 
شاهد حضور بیشتر ورزشکاران موفق کشور 
که به نوعی قهرمانان و الگوهای زندگی تک تک 
فرزندان این مرز و بوم هستند، در محیط های 
بهداشتی و درمانی کشور باشیم. هدف اصلی 
برگزاری این برنامه ها افزایش امید به زندگی 
در کودکان بیمار و ارتقای توانایی سازگاری با 
بیماری جسمانی در کودکان و خانواده کودکان 

مبتال به بیماری های مزمن جسمانی است.«
تیم فوتبال مرکز طبی کودکان در دومین دور از 
مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک با پیروزی بر 
حریفان به مقام قهرمانی دست یافت. به گزارش 
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی 
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین دوره از 
مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک در حیاط 

مرکز طبی کودکان با هدف بهبود سالمت روان 
کنار سالمت جسمی برگزار شد.

دکتر جعفریان: تالش می کنیم تعامل 
پزشک و بیمار را افزایش دهیم

علوم  دانشگاه  سابق  رئیس  جعفریان،  علی 
پزشکی تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
این  در  از شرکت  درباره هدف  خبرنگاران 
طبی  مرکز  »کودکان  داد:  توضیح  مسابقات 
جزء خاصی از بیماران هستند. این برنامه ها 
عالوه بر اینکه برای آنها در محیط بیمارستان 
انرژی بخش است، به تعامل بیشتر پزشکان با 

این کودکان کمک می کند.«
وی افزود:»این مسابقات و برنامه ها از سوی 
پزشکان پیامی دارد که این افراد با توجه به 

اینکه اغلب رسمی هستند، آنها هم به مسائل 
این چنینی توجه دارند و به صورتی فعالیت 

می کنند که همیشه بیمار برنده باشد.«
جعفریان در رابطه با ورزش هایی که به طور 
اظهارداشت:»معموال  می دهد،  انجام  معمول 
ورزش های پیاده روی و شنا انجام می دهم و 

در برخی اوقات والیبال بازی می کنم.«
نیما رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مربی تیم فوتبال کودکان مرکز 
سال   2 از  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  طبی 
پیش آغاز شده، گفت:»در دوره قبل  10 نفر 
از کودکان مرکز طبی در جام جهانی کوچک 
نفر   14 به  دوره  این  در  که  کردند  شرکت 

افزایش پیدا کردند.«
وی در خصوص اهداف این مسابقات تصریح 
کرد:»هر قدر محیط بیمارستان امکانات تفریحی 
بیشتری برای کودکان فراهم کند، تحمل بیماری 
برای آنها راحت تر است و باید به فکر سالمت 
روان بیماران کنار سالمت جسمی آنها باشیم.«
طبی  مرکز  کودکان  فوتبال  تیم  مربی 
افزود:»برپایی این برنامه ها به دوستی کودکان، 
آشنایی خانواده ها و افزایش تعامالت آنها با 

یکدیگر کمک می کند.«
در این دوره از مسابقات کودکان مرکز طبی در 
قالب تیم ملی ایران با 4 تیم هنرمندان چشمک، 
پیشکسوتان فوتبال، یوسرن)دانشمندان یک 
دانشگاه  هیات رئیسه  و  جهان(  برتر  درصد 
علوم پزشکی تهران به ترتیب مسابقه دادند 
پایان مسابقات، جام قهرمانی توسط  که در 

وزیر بهداشت به تیم مرکز طبی اهدا شد.
مطرحی  مراسم چهره های  این  در  همچنین 
در عرصه های علمی و ورزشی مانند  حسن 
ایرج  بهداشت،   وزیر  قاضی زاده هاشمی، 
درصد  یک  دانشمندان  برخی  حریرچی، 
بیژن  محمدی،  عزیز  سردار  و  جهان  برتر 
حمید  و  عابدزاده  احمدرضا  ذوالفقارنسب، 
استیلی حضور داشتند که محمدرضا احمدی 
وظیفه گزارش کردن این بازی ها را برعهده 

داشت.
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گزارش سالمت شماره ششصدوشصت وچهار  یک اردیبهشت نودوهفت14

بازدید از موزه لوور؛ 
فرصتی برای کودکان

مطمئنا همه شما اطالع دارید تعدادی 
از آثار تمدن های باستانی 4 گوشه 
جهان از موزه لوور فرانسه به ایران 
منتقل شده اما شاید از جزییات آن 
مثل مکان دقیق، ساعات بازدید و... 
اطالع نداشته باشید. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم آن را معرفی کنیم. 56  
اثر موزه لوور شامل یک تبر مفرغی 
با کتیبه شاه ایالمی و شیء مفرغی 
از لرستان و پیکره، نقش برجسته، 
سنگی  چاپ  نقاشی،  تابلو  ظرف، 
اتریش،  ایتالیا،  فرانسه،  به  مربوط 
آلمان، هلند، مصر، ترکیه، سوریه، 
عراق و هند در موزه ملی ایران به 
نمایش درآمده و میان آثار آورده شده 
فرهنگ  به  متعلق  اثر  دو  ایران،  به 
ایرانی نیز دیده می شود؛ تبر کتیبه دار، 
از کاوش های علمی باستان شناسی 
محوطه چغازنبیل و شیء برنزی از 
لرستان، باقی مانده از عصر آهن و 
این  با حدود 3  هزار سال قدمت. 
مجموعه در 4 بخش اصلی با عناوین 
تولد یک مجموعه، تولد یک موزه، 
رویای جهانی شدن و یک موزه زنده، 
در موزه ملی ایران به نمایش درآمده 
و بسیاری از این آثار، از سالن های 
اصلی موزه لوور انتخاب شده اند که 
از شاخص ترین آنها می توان به »پیکره 
ابوالهول« از سنگ بازالت مربوط دوره 
»فرعون هاکور« اشاره کرد که از بخش 
عتیقه های مصر باستان در موزه لوور 
انتخاب شده است. موزه لوور در تهران 
تا آخر خردادماه سال 97 قابل بازدید 
است و بلیت آن برای ایرانی ها فقط 
5 هزار تومان است پس تا دیر نشده 

برای بازدید از آن برنامه ریزی کنید.
مکان: موزه ملی ایران واقع در خیابان 
امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، 
خیابان پروفسور رولن، شماره یک. 
همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد 

از ظهر امکان بازدید وجود دارد.
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