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اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا
کنند و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت
خدا کنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شــدند  ،سپس قول خدای تعالی را تالوت
کرد  :بگو هرکس طبق طریقه خویش عمل می کند .فرمود  :یعنی طبق نیت خویش .
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روایت پرستاران بخش عفونی یک بیمارستان از چالش هایی که با این حرفه پیوند خورده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی

مناجات
عالمه حسن زاده آملی

با شاعران

یــک ســال از آن روزهای ســخت مــی گــذرد اما
خاطرات تــوی ذهن اش آن قدر تــازه اند انگار که
همین دیروز آن سرنگ ُپرخون از رگ بیمار بیرون
آمد و شکست و میانه فریادها و دست و پا زدن های
بیمــار ،به دســت حمیده ســادات فــرو رفت .یک
لحظه نفس اش را حبس می کند و بعد با کلمات
بریده می گوید :با خــودم فکر کردم که دیگر تمام
شد .حاال این من هستم که از فردا باید جای بیمار
روی این تخت بخوابم.
او یکــی از انبــوه پرســتارانی اســت کــه کارش با
درمــان بیمارانــی پیوند خــورده که یــک عفونت
یا عارضــه عمدتــا حســاس و خطرنــاک ،آن ها را
راهــی بیمارســتان کرده اســت .خــودش تاکید
می کند :بخش عفونی بیمارســتان ،یکی از مهم
ترین و حســاس ترین بخش هاســت .این جا باید
نگران باشی که سوزنهای آلوده بیماران عفونی
ت نشــود ،باســیلهای مــوذی
وارد سرانگشــتان 
«تی.بی» (یا همان سل) آلوده ات نکنند ،بیماری
های عفونی حاد مثل تب «کِ ریمه کنگو» اگر شایع
شــود ،اولین خطــر متوجــه کادر درمانی اســت.
خالصه یک صبح ممکن اســت در محل کارت به
عنوان پرستار حاضر شــوی و پایان شیفت کاری
ات ،یکی از مریض های همین بیمارستان باشی.
این ها بخشــی از درد دل های یکی از پرســتاران
بخش عفونــی بیمارســتان امام رضا(ع) مشــهد
اســت .او البته تاکید می کنــد که دشــواری ها و
مخاطــرات ایــن کار را پذیرفته و مــی افزاید :این
حرفه به ما آموختــه ،بیماری هر مریــض ،هر قدر
که خطرناک باشــد ،نمی توان از درمانش سر باز
زد .ایــن تعهــد حرفــه ای و اخالقی ماســت که از
دردهایش کم و به بهبودش کمک کنیم.

•آن ترس بزرگ

خراسان به روایت
 22دی ماه 1342

سیلی به جای پول کباب
55سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
به طــوری که خبرنــگار حوادث مــا اطالع می دهــد ،روز
گذشــته شــخصی به نام سیدهاشــم که دکان کبابی در
یکی از روستاهای اطراف مشهد دارد  ،برای وصول پول
کباب به ســراغ عباس رفت که ســمت دهداری روستا را
عهده دار اســت و مطالبه طلب اش را کرد ولی بین آنها
نزاعی درگرفت و فردی که همراه کدخدا بود ،به دستور او
با کباب پز دست به یقه شد و در حین نزاع ،سیلی محکمی
به گوش سیدهاشم کباب پز زد که در نتیجه پرده گوش او
پاره شد .سیدهاشم به پاسگاه منطقه مراجعه کرد و ضمن
تسلیم شکایتی ،تقاضای دســتگیری دهدار و همراهش
را نمــود .ضــارب دســتگیر و روانــه زندان شــد و دســتور
دستگیری عباس نیز صادر گردید.

•ماجرای نامه مرموز

در یکی از روزهای سال  39شخصی به نام حبیب به دایره
آگاهی مراجعه نمود و اطالع داد که مستخدمهاش به نام
سکینه مفقود شده و درخواست پیدا کردن او را نمود.

پرونده این جریان در شــعبه دوم آگاهی تحت پیگرد قرار
گرفت و جریان امر به تمامی نقاط ایران اطالع داده شــد
تا این که در ســال  41نامــه ای با یک امضای مســتعار به
دادســرا و آگاهی واصل گردید .در این نامه نوشــته شده
بود که حبیب کلفتش را خودش به قتل رسانده و جسد او
را سوزانده است .با این که نامه با امضای جعلی تهیه شده
بود اما ماموران در این مورد تحقیقات دامنهداری به عمل
آوردند ولی دلیلی که حاکی از وقوع جرم و آن هم به وسیله
شخص شــاکی باشد ،به دســت نیامد ولی عکس سکینه
بین ماموران کلیه شهربانیهای کشور توزیع شد تا چنان
چه از او نام و نشــانی یافتنــد ،اطالع دهند .روز گذشــته
تلگرافی از شهربانی اصفهان به آگاهی مشهد واصل شد
که خبر از پیدا شدن سکینه می داد .در تلگراف قید شده
بود که سکینه در همان سال به وســیله زنی به نام اقدس
اغفال شده و برای خدمتکاری و کلفتی به اصفهان منتقل
شده است و هم اکنون در منزل اقدس خانم مشغول کار
است .تلگراف مذکور در پرونده سکینه ضبط شد و مقرر
گردید ترتیب اعزام و بازگرداندن او به مشهد فراهم آید.

نمای تاریخی

حمیده سادات با تاکید می گوید :معموال به بهانه
روز پرستار از دشواری های این حرفه زیاد سخن
گفته می شود اما گاهی باید برای مردم شرح داد
که این مشکالت و ســختی ها واقعا چیست ،مثال
یک سال پیش حین انجام اقدامات درمانی برای
یک بیمار مبتال به یــک عارضه عفونی خطرناک،
ناگهان او دچار تنش شــد و میان فریادها و دست
و پا زدن هایش ،سوزن خونآلودش در دستم فرو
رفت .لحظاتی دنیا پیش چشمم ایستاد ،با توجه
به حاد بودن بیماری عفونــی او ،با خودم گفتم به
احتمال زیاد من هم مبتال شده ام .مانده بودم به
خانواده ام چه بگویــم ،همکارانم مرا دلداری می
دادند و می گفتند مشکلی پیش نمی آید و به خدا
توکلکن.آنچندروزیکهتامشخصشدننتایج
آزمایشم بر من گذشت ،مثل یک کابوس بود.
مکثی می کند و بعد بی مقدمه می گوید :فکر می
کنم آن هایی که وارد حرفه پرســتاری می شوند،
اگر خانواده شــان آن ها را حمایــت نکنند ،حتما
خیلی ســختی خواهند کشــید .خاطرم هســت،
وقتی از احتمال آلوده شدنم به آن ویروس عفونی
به همسرم گفتم ،انتظارم دوری جستن او بود اما
او به من دلگرمی داد و آن شــب باهم به حرم امام
رضا(ع) مشرف شــدیم و آن جا هم برای سالمت
من و هم بهبود آن بیمار دعا کردیم .تمام روزهای
بعد از آن نیز تا اعالم منفی بودن نتیجه آزمایشم،
همسرم در کنارم بود و به من قوت قلب می داد.
از حمیده ســادات می پرســیم« ،بعد از آن اتفاق،
بــرای انتقــال از بخش بیمــاران عفونــی اقدامی
انجام نــداد؟»؛ پاســخ اش منفی اســت و توضیح
می دهد :اصال حتی فکرش را هم نکردم .کمک
به این بیماران بخشــی از زندگی من شــده ،فکر
می کنم خدا این فرصت را در اختیار من گذاشته
تــا خدمتی بکنــم .شــانه خالــی کــردن از چنین
مسئولیت بزرگی ،ناشــکری نعمت های اوست.
باالخره فردی که به این بخــش مراجعه می کند،
کســالتی دارد و احوالش دســت خودش نیست.

عکس تزیینی است

الهی ،به سوی تو آمدم ،به حق خودت مرا به من برمگردان!
الهی ،اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار.
الهی ،ظاهر که این قدر زیباست ،باطن چگونه است؟
آخر خودت را در حق ما ّاول بفرما که آخرین شکایت را أرحم الراحمین فرماید.
الهیِ ،
الهی ،فرزانه تر از دیوانه تو کیست؟
الهی ،دولت فقرم را مزید گردان!

پرستاری رویلبهتیغ

زبان هنر ،ابزاری برای «آموزش»
و تحقق «مدیریت بحران
جامعهمحور»

این کادر درمانی هســتند که بایــد احتیاط های
الزمرابهعملبیاورند».اونقبیهممیزندبهدیگر
دشواری های حرفه اش و بیان می کند :بخشی از
مراجعان این بخش ،کارتن خواب ها یا معتادانی
هستند که شرایط جسمانی خوبی ندارند و اغلب
به عفونت های حاد مبتال هستند .عمدتا به خاطر
نیازبهمصرفموادمخدر،دچارتنشهایرفتاری
می شــوند ،فحاشــی و پرخاش می کنند و گاهی
حتی بــه کادر درمانی حملــه ور می شــوند اما ما
به جز متادون نمی توانیم چیــز دیگری برای آرام
کردن شــان ،به آن ها بدهیــم .از طرفی باید همه
تالشمان را نیز برای درمانشــان انجام و جانشان
را نجات دهیم چون اغلب خانواده و حامی ندارند
که از آن ها مراقبت کنند.حمیده ســادات تاکید
می کند :دشواری ها و سختی کار حرفه پرستاری
فراوان اســت اما ایــن جنس جزئیــات کمتر بیان
می شود ،رســانه ها باید از این مشــکالت و جنبه
های حرفه ما بیشتر برای مردم بگویند تا آن ها نیز
دغدغه های کادر درمان را درک کنند.

•خوشحالم که حضور ما به تغییر در
احوال آدم ها کمک می کند

زهرا یکــی دیگر از پرســتاران بخــش عفونی این
بیمارســتان اســت .او هم گفتنی هــای فراوانی
از چالــش هــای حرفــه ایاش دارد؛«دشــواری
این حرفه فقط شــیفت ها و حجم کار سنگین آن
نیست .خطر انتقال بعضی بیماری های عفونی،
کادر درمانــی این بخش را تهدیــد می کند ،قطعا
مســئول اول آن خودمان هســتیم که باید مراقب
همه چیز باشــیم .گاهی خانواده هایی که نگران
بیمارشان هستند نیز از روی استیصال و نگرانی
رفتارهای نامناســبی دارند و پرخاش می کنند.
خالصه اگر می گویند ،این حرفه در زمره مشاغل
ســخت اســتُ ،پر بیراه نیســت».او که 14سالی
اســت در این بخش خدمت می کنــد ،این نکته را
هم اضافه می کند :در این سال ها من هم با خطر
و نگرانــی انتقــال و ابتال بــه یک بیمــاری عفونی
خطرناک مواجه شــده ام .خاطرم هســت یکی از
این اتفاقات اوایل زندگی مشــترکم رخ داد .فکر
می کردم نتیجه اش از هم پاشیدن کانون خانواده
ما باشد و همسرم مرا ترک کند اما او انتخاب کرد
که بماند و این حرفه ســخت را بپذیــرد .وی ادامه
می دهد :ما به دلیل حرفــه مان ،باید در بازه های
مختلف آزمایش بدهیم تا اطمینان حاصل شــود
که به بیماری مبتال نشده ایم .باالخره این نگرانی
بخشی از حرفه ماست اما فکر می کنم همه کادر
درمانی این بخش ،چالش کارشان را پذیرفته اند
وهرمریضیکهجسمرنجورشاز درد رها میشود
و صحت و سالمت اش را به دست می آورد؛ برای
ما لذتی دوچندان دارد چرا که سهمی در نجات او
داشته ایم .زهرا تاکید می کند :یک بخش سخت
حرفه مــا ،دور ماندن از خانــواده در ایــام خاص و
تعطیل اســت .چــه نوروزهایی کــه در کنار تخت

بیماران سپری نشــد ،چه محرم هایی که دوست
داشتیم در مجلس عزای سیدالشهدا(ع) باشیم
اما این جا به بیماران خدمت کردیم و چه اتفاقات
کوچک و بزرگی که در زندگی عزیزانمان رخ داد
و ما مجال حضور در آن را از دست دادیم .خالصه
اینشعارنیستکهاینحرفهبامفهوم«ایثار»پیوند
خورده است .او تاکید می کند :حرفه پرستاری در
هربخشیامرکزدرمانیکهباشد،بهنوعیمهجور
است .شیفت های سنگین ،بیماران بدحال ،بی
احترامیبهپرستارانو...تنهابخشیازمشکالت
ماست .تالش خودمان این اســت که صبرمان را
باال ببریم .روزی که قرار بــود به این بخش منتقل
شوم ،نگران دشــواری های کارش بودم اما حاال
خدا را شــکر می کنم .فکر می کنم این فرصت را
خدا به من داده تا کاری انجام دهم که به یک تغییر
خوبدرزندگیآدمهایدیگرمنجرمیشودوچه
چیزی بهتر از این؟

•اشغال  100درصدی تخت های بخش
عفونی و دغدغه های حرفه ای پرستاران
این بخش

ســعید فــوالدی ســر پرســتار بخــش عفونــی
بیمارســتان امــام رضا (ع) نیــز در بخشــی از این
گفت و گو همراه ما می شود .او توضیح می دهد:
در این بخش بیش از 30تخت وجود دارد و ضریب
اشغال آن ها نیز 100درصد است ،یعنی همیشه
تخت ها پر هستند و بیش از  25پرستار نیز در این
بخش به خدمت رسانی مشــغول اند .در مجموع
ماهانه حــدود 100بیمار در این بخش بســتری
می شــوند و خدمات درمانی دریافــت می کنند.
وی کمبود پرستار را از مشکالت بیمارستان ها به
ویژهبخشهایعفونیآنبیانمیکندوادامهمی
دهد :به هر حال بیمارستان های کشور با کمبود
پرستار مواجه هســتند و این مشکل در همه جای
کشــور وجود دارد و توزیع نامناسب پرستاران در
کشور یکی از معضالت ما در بخش درمان به شمار
می آیــد .وی درباره ســختیهای کار پرســتاران
بخش عفونی توضیحهایــی میدهد ،هر چند که
او تأکید میکند نباید مــردم را نگران کرد و آن ها
را ترســاند .با این همــه بیان می کند :پرســتاران
چارهای ندارند جز اینکه از همه بیماران مراقبت
کنند ،چه افرادی که بیماریهای مسری داشته
باشند،چهآنهاکهگرفتاراینبیماریهانیستند.
پرستاران و پزشکان بخش عفونی به دلیل وجود
بیماریهای واگیــردار به نوعی ایثــار می کنند.
او یادآور می شــود :این پرســتاران از بیمارانی که
خانوادهشــان هــم آن ها را طــرد کــرده ،مراقبت
میکنند .خیلی از بیماران مبتال به ســل ،چنین
شرایطی دارند .این حرفه استرس ها ،فشارهای
کاری و دغدغه هــای خــودش را دارد و چه خوب
است که مردم با این دشــواری ها آشنا شوند .این
کمک می کند تا برخوردها با کادر پرستاری بهتر
باشد و ما را نیز درک کنند.

بریده کتاب

عکسیقدیمی
ازگنبدحرم
امامرضا(ع)

همبستگی و سازمانیابی انســان را نیرومند میکند ،توانایی و استعداد هر کس را شکوفا
میسازد و شادی و شوری را به وجود میآورد که در زندگی تک روانه به ندرت حس می شود.
شادی پی بردن به این نکته که مردمان بسیاری هستند که همه خوب و درستکار و کارآمدند
و می توان به آنان اعتماد کرد.
هنگامی که آدمی تنها و تک رو زندگی میکند ،فقط یک جنبه انسانهای دیگر را میبیند،
جنبهای که آدمی را وا میدارد همواره به هوش باشد و حالت دفاعی به خود بگیرد.
بارون درخت نشین  -ایتالو کالوینو

 #مشهد
دیالوگ

"میدونم حــاال مجبورم چــهکار کنم ،باید به نفسکشــیدن
ادامه بدم چون فردا خورشــید طلوع می کنــه وکی میدونه
جزرومد با خودش چی می یاره؟"
دور افتاده ( – )Cast Awayکارگردان :رابرت زمکیس

چند نما از معماری
زیبای کاروانسرای
فرامرز خان
سبزوار در خیابان
تاریخی بیهق

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

قاب مشترک علی
مسعودی بازیگر و
کمدین خراسانی
در کنار سیدعلی
صالحی بازیگر
تلویزیون و سینما

# Mashhad

در کنار موضوع بروز بحران و رویکردهای پیشگیرانه آن،
در ســال های اخیر اقداماتی صورت گرفتــه تا جوامعی
که به دالیل مختلف دچار بحران ها و حوادث بزرگ می
شــوند؛ ظرفیت بازگشــت ســریع تر به وضعیت عادی را
کسب کنند اما در کنار آن ،کارشناسان تاکید می کنند
که باید مولفه هــای مرتبط بــا مفاهیم مدیریــت بحران
به جوامع منتقل شــود تا هم فرهنگ ایمنــی آن ها ارتقا
پیدا کند و هم همدلی و عزمی مجدانه برای بازگشت به
وضعیت عادی ،پس از بروز بحران شکل بگیرد.
مشارکت جویی از جوامع برای پیشگیری از بروز بحران،
بحث مهمی به شــمار مــی آید .در ایــن زمینــه ،توجه به
سرمایه های اجتماعی می تواند روند برنامه ریزی برای
توســعه این ظرفیت را افزایش دهد.به بیــان بهتر ایجاد
اعتماد ،روابط متقابل ،تبادل تجارب وهمکاری جمعی
نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری جوامع در هنگامه
بروز بحران ها ایفا میکنند.
***
آمار و اســناد سرشــماری ســال 95نشــان می دهد که
 71درصــد مردم در شــهرها ســاکن هســتند درحالی
که در ســال  1335این رقــم فقــط  31.4درصد بوده
است .برهم خوردن توازن شهر نشینی و روستانشینی
و همچنیــن تمرکز ســرمایه مــادی و انســانی در کالن
شهرها از یک سو و استفاده گسترده از فناوری که گاهی
مخاطرات زیادی همچون حادثه فوکوشــیمای ژاپن یا
حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بندر امام(ره) را
در بر دارد از سوی دیگر ،مدیریت بحران را در سال های
اخیر به قــدری حائز اهمیت کرده کــه برخی از صاحب
نظران ،قرن اخیر را «قرن بحران» نام گذاری کرده اند.
از طرفی افزایش دامنه اطالعات مردم موجب باالرفتن
توقعات آنها شده است؛ مردم دوست دارند در هدایت
امو ِر مؤثر بر سرنوشــت خود ،شــریک و ســهیم باشــند؛
بنابراین نوعــی از مدیریت بــا عنوان «مدیریــت بحران
جامعهمحور» مطرح شد .این تفکر از کشورهای آسیای
جنــوب شــرقی شــروع شــد و هــم اکنــون در بســیاری
از کشــورها ،از جملــه در کشــور خودمــان مــورد توجه
برنامهریــزان و تصمیمگیــران قــرار گرفتــه اســت .در
چنین رویکردی است که تمام سازمان های غیر دولتی،
مؤسسات بشردوستانه ،توده مردم و بخشهای دولتی
مسئول برای افزایش پایداری و تابآوری جامعه در برابر
بحران گرد هم میآیند.
این گونه اســت که بعد از اعالم روز جهانــی کاهش آثار
بالیای طبیعی در دهه 90میــادی و به خصوص پس
از زلزله ســال  69گیالن و زنجان و نیز زلزله ســال 82
در بم ،موضــوع مدیریت بحران در کشــور ما مورد توجه
جدی واقع و قانون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحران
کشور تصویب شد.
به دنبال این قانون 14 ،کارگروه تخصصی تشکیل شد
که سه کارگروه «تشــکل های مردم نهاد» با مسئولیت
وزارت کشــور« ،آمــوزش همگانی» با مســئولیت هالل
احمر و کارگروه «آموزش و اطالع رسانی» با مسئولیت
صداوسیما ،آموزش آحاد مردم را عهده دار شدند؛ طرح
های «خادم»« ،دادرس» ،تشکیل گروه های داوطلب در
کالن شهرها و ...از خروجیهای همین قانون هستند.
تجارب بحران های بزرگ در دنیا مانند زلزله و تسونامی
 2011ژاپن که نشان میدهد 77درصد بازماندگان
توســط مردم نجات یافتهاند ،اهمیــت توجه به مدیریت
بحــران جامعهمحــور را دوچنــدان میکنــد .در چنین
تفکــری ،آمــوزش همگانــی و اســتمرار آن بســیار مهم
اســت؛ به گونهای که منجر به عادت و ایجاد فرهنگ در
جامعه می شود و تاثیرات خود را در هنگامه بروز چالش
ها نشان می دهد.
برای آموزش این بحث ،روش های مختلفی وجود دارد
اما هرچه ایــن آموزش ها مختصرتر و ســادهتر باشــند،
هم مطلب را ســریع تر منتقل میکنند و هم اثر گذاری
بیشتری دارند و مورد توجه واقع میشوند.
در بازدیدی که به تازگی از کشــور چین داشــتم ،متوجه
شــدم این کشــور 14اردوگاه آموزشــی با عنــوان مرکز
آموزش اضطراری ،پیشگیری و امنیت غذایی دایر کرده
که مــواردی همچــون ایمنی تــردد و فرهنــگ ترافیک،
کمک های اولیه ،آثار ســوءمواد مخــدر ،امنیت غذایی،
زلزله ،آتشفشان ،ریزش کوه ،تسونامی و توفان حاره ای
را به زبان بسیار ساده و بیشتر از طریق مشاهده ،طی سه
شبانه روز به دانش آموزان یاد می دهند.
انتقال مفاهیم مدیریت بحران و آگاهی بخشی به جامعه
در ایــن زمینه با زبــان هنــر میتواند در ایجــاد فرهنگ
ایمنی بسیار مؤثر واقع شود.
بـا رشـد شـبکه هـای مجـازی در سـال هـای اخیـر،
هنرهای تصویری هم رشـد چشـمگیری داشـته اسـت؛
بـه خصـوص کاریکاتـور کـه بـه دلیـل ارتبـاط اجتماعی،
برخورداری از طنز و سـهولت ارتباط بـا مخاطب ،باعث
جلـب بیشـتر مخاطـب میشـود .بنابرایـن در جایـی
کـه نیـاز بـه فرهنگسـازی داریـم ،اشـکال مختلـف هنر
و ابـزار و آثـار هنـری همچـون کاریکاتـور میتواننـد
تاثیرگـذار باشـند.
با توجه به ظرفیت باالی مخاطرات طبیعی در کشــور و
لزوم توجه آحاد جامعه به موضــوع مدیریت بحران و نیز
تغییر نــگاه از مدیریت مقابلهای به مدیریت پیشــگیرانه
در این حــوزه ،کاریکاتورهــای هنــری میتوانند نقش
کارآمدی در پیشــگیری ،کاهش آثــار و مدیریت بحران
انواع مخاطرات به خصوص خشکسالی و کم آبی ،زلزله،
سیل ،آتشسوزی و ...داشته باشند.
چه خوب اســت از این ظرفیتهای آموزشی پیش از آن
که دیر شــود اســتفاده کنیم و به کودکان و بزرگ ترها،
شیوه درست مقابله با بحران را آموزش دهیم.

