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درباره
دکترشیـخ
پزشک
حامی محرومان
دکتــر «مرتضیشیـــخ» در ســال ۱۲۸۶
شمســی در تهران به دنیا آمــد و تحصیالت
خود را تا ســطح عالی طــب ،در تهران ادامه
داد و با درجه دکترای پزشکی دانش آموخته
شــد .پس از آن که پــدرش به دالیلــی دچار
مشکالت مالی شد ،مرتضی ضمن تحصیل
به پدر نیز کمک میکرد و از همین زمان بود
که با مشکالت محرومان آشــنا شد و با خود
عهد بســت تمام توان خــود را صرف کمک
به این قشر کند .دکتر شــیخ پس از ازدواج،
از طریق بهداری به مشــهد منتقــل و تا آخر
عمر،درهمینشهرمشغولخدمتشد.وی
پزشکی انساندوست بود ،به طوری که همه
مشهدیهاازاوبهنیکییادمیکنند.معروف
است که دکتر شیخ ،مردم را مجبور نمیکرد
بابت معاینه و مداوا پولی بپردازند و هر کس
هرچه میخواست ،در صندوقی که کنار میز
ی انداخــت؛ و چون مبلغ ویزیت
دکتر بود م 
دکتر پنج ریال تعیین شده بود ،نیازمندان
برای حفظ آبرو ،سر فلزی نوشابه به جای پنج
ریالی داخل صندوق می انداختند تا صدایی
ماننــد انداختــن پول شــنیده شــود .دکتر
مرتضی شــیخ  69ســال با عزت میان مردم
زیست ،با مردم خندید و گریست .در رنجها
التیامی بر دردها بود و دســت پر عطوفتش
همیشه یاری بخش افتادگان .روحش شاد.

نگاهی به پیشینه
بیمارستان «دکترشیخ»
بیمارســتان دکترشــیخ در ســال ۱۳۳۰
هجــری شمســی در محــل فعلــی ،فعالیت
خــود را آغــاز کرد .با توســعه شــهر مقدس
مشــهد و ازدیاد جمعیت و روند رو به رشــد
زائران بــارگاه ملکوتــی حضرت رضــا( ع)،
ایجاد مرکزی خاص جهت درمان کودکان،
یکــی از ضــروری تریــن مســائل آن روز بــه
شــمار میرفت .براین اســاس با همت بلند
بنیاد خیریه ســر َور ،این مرکز در ســال ۶۹
تخریب و پس از ســاخت و تجهیز ،در ســال
 75به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اهدا و
بهعنوانبیمارستانفوقتخصصیکودکان،
مشغول ارائه خدمات شــد .این بیمارستان
 159تختخوابــی ،دارای بخشهایــی
مثل هماتولوژی اطفــال  - ICU -نفرولوژی
اطفال  -انکولوژی اطفــال  -جراحی اطفال
– گــوش ،حلــق و بینــی اطفــال  -جراحــی
اعصــاب اطفال – دنــدان پزشــکی اطفال -
اورولــوژی اطفــال و اورژانس اطفال اســت.

بازگشایی صندوق انتقادها
و پیشنهادهای بیمارستان
حین گشت و گذار در بیمارستان ،درراهرو،
صندوقانتقادهاوپیشنهادهایبیمارستان
رامیبینیموازرئیسبیمارستانمیخواهیم
برایمطلعشدنازمحتویاتاینصندوق،آن
رابازکنــد.دکترفرهادحیدریانمیپذیردو
شروعبهخواندنکاغذهـامیکند.
بابــت وجــود همراهســرایی در نزدیکــی
بیمارســتان ،کمــال تشــکر را دارم .ایــن
همراهســرا ،ما همراهان کودکان بیمــار را از
سرگردانینجاتداد.
رئیــس بیمارســتان در ایــن باره مــی گوید:
«دربــاره راه انــدازی این همــراه ســرا باید از
شــهرداری مشــهد تشــکر کــرد کــه ایــن
ساختمانرادراختیارماگذاشتوهماکنون،
همراهان بیمار بــا پرداخت شــبی دو هزار و
 500تومانمیتواننددرآناقامتکنند».
لطف ًابهوضعیتغذایبیمارستانرسیدگی
کنید.بعضیروزهاکیفیتغذاپایینمیآید
و این موضوع باعث بدتر شــدن حال برخی
بیمارانمیشود.
رئیــس بیمارســتان توضیــح میدهــد« :ما
حساسیت زیادی روی غذای بیماران داریم
و غذاهای رژیمی بــه آن ها می دهیــم و برای
این کار ،یک آشپزخانه در بیمارستان ایجاد
کردهایم تا طبخ غــذا را انجام دهد .با آشــپز
قبلی به دلیل کیفیت کم غذاهایی که آماده
میکردقطعهمکاریکردیموآشپزجدیدرا
بهدورههایآشپزیفرستادهایمواگرخطایی
در کار این آشپز مشاهده شود ،با او نیز بدون
تعارفبرخوردخواهیمکرد».
تعــداد کل ســرویس های بهداشــتی این
بیمارستان ،سه ســرویس اســت که با توجه
به حجــم مراجعان بســیار کــم اســت .لطفا
رسیدگیکنید.
رئیس بیمارستان پاسخ میدهد« :کم بودن
سرویس های بهداشتی به نسبت مراجعان
را قبول داریم اما فعال فضایی برای جانمایی
اینسرویسهانداریموبایدیکفکراساسی
کرد».
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اگر نوزاد یا کودکی در خانه و میان خانواده داریـد ،شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که یک شب،
از بیخوابی فرزندتان ،متوجه درد و تب و بیماریاش شده باشید و الزم باشد کودک را ،در حالی که در
ی تهدیدش میکند به بیمارستان
تب میسوزد و نفس هایش به شماره افتاده و خطر تشنج و تبعات بعد 
برسانید تا توسط پزشک متخصص اطفال ،معاینه و معالجه شود .مضطرب و سراسیمه ،لباس میپوشید
و سوار خودرو میشوید و در تمام طولراه ،بچــه را در آغوشتان میفشارید و ثانیهها را میشماریـد تا
باالخره به بیمارستان فوقتخصصی کودکان شهر میرسید اما بعد از رسیدن به بیمارستان ،با چهره
خونسرد چند دانشجوی پزشکی یا پرستاری مواجه میشوید که میگویند« :امشب از ساعت  2شب

تا 8صبح ،هیچ متخصصی بیماران را ویزیت نمیکند یا باید تا  ۸صبح صبـرکنید ،یا کودکتان را به
بیمارستان دیگری برسانید ».و این وسط ،هیچ کار خاصی هم برای درمــان و بهبود حال کودک انجام
نشود .این ،حال مراجعان این شبهای بیمارستان فوقتخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد است؛
بیمارستانی که از گذشتههای دور ،شبانهروز مأمن کودکان بیمار و والدین آشفته بود اما مدتی است،
بیشتر شبها از ساعت  ۲تا  ۸بامداد ،هیچ پزشک متخصص اطفالی ،به بیماران حاضر در اورژانس
رسیدگی نمیکند و انگار در بیمارستانی که مفتخر به نام دکتر شیخ ،پزشک حامی محرومان و مظلومان
است ،جای دکتر شیخ و مرام و مسلکش خالی است.

ساعت4:30بامدادپنجشنبه
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پزشک نداریــم؛ بچه را به بیمارستان دیگری ببرید
ایــن ســاعت از شــب ،ســکوت عجیبی شــهر را
فــرا گرفتــه و خبــری از رفت و آمد و ســر و صـــدا
و ترافیــک ،حداقــل در ایــن منطقــه از شــهر که
بیمارستان در آن قرار گرفته (چهارراه میدانبار)
نیســت .بــه بیمارســتان میرســم .در اتاقــک
حفاظت فیزیکی ورودی قفل اســت و هیچکس
در آن حضــور نــدارد .وارد راهروی بیمارســتان
که میشــوم ،تازه با یک مامور حفاظت فیزیکی
که پشــت میزی ،برای راهنمایی نشسته روبهرو
میشــوم و میگویــم قــرار اســت فرزنــد یکی از
دوســتانم را از شهرســتان بــه ایــن بیمارســتان
بیاورنــد؛ حال بچــه خوش نیســت و مــن زودتر
آمدهام تا از متخصص وقت بگیرم و روند معالجه
اش را تسریـع کنم ».پاسخ میدهد« :هم اکنون
هیچ پزشــک متخصصی در بیمارستان نیست و
باید تا  ۸صبح صبر کنــی .به نظر من همین االن
با خانــواده بچه تماس بگیر و بگو به بیمارســتان
دیگری بروند ».ســپس آدرس یک بیمارســتان
خصوصی شهر را میدهد و میگوید« :االن این
جــا تعدادی دانشــجوی پزشــکی حضــور دارند
که بهدلیل بیتجربگی ،کار زیادی از دستشــان
بــر نمیآید .همــه افراد حاضر در شــیفت شــب
بیمارستان ،دانشجویان پزشکی هستند ».هنوز
حرفمان تمام نشده که مردی هراسان ،در حالی
که یک دختر بچه دو سه ساله در آغــــوش دارد،
وارد سالن میشــود .با توضیحاتی که میدهد،
ظاهــرا تنگی نفس دلیــل بی قــراری دختر بچه
است .مرد رو به دانشجوی پسری که چندلحظه

قبل بــه جمــع مــن و مامورحفاظت پیوســته ،با
عجلــه توضیحاتــی درباره حــال بچــه میدهد.
منتها دانشجو با خونسردی میگوید« :متاسفانه
االن هیچ پزشک متخصصی در این بیمارستان
نیســت .یا باید کودکت را تا صبح بستری کنی و
دانشجویان باالی سرش باشند تا پزشک برسد،
یا برای درمان به بیمارستان دیگری ببری ».مرد
کالفه میگویــد« :نفــس دخترم به ســختی باال
میآید و میگویید بروم یک بیمارســتان دیگر؟

علومپزشکی و بیمارستان ،بودجـه پرداخت حقوق متخصص
شیفتشب را ندارند
به زحمت ،اعتماد دونفر از پرسنل بیمارستان
را که هر دو از پزشـکان خوشـنام هسـتند جلب
میکنـم و میپرسـم «تاییـد میکنیـد کـه
بیشـتر شـبها ،در شـیفت شـب بیمارسـتان
دکترشـیخ ،هیـچ پزشـک متخصصـی بـرای
معاینه و معالجه کودکان بیمار ،حضور ندارد؟
دلیـل ایـن اتفـاق چیسـت؟» هـر دو پزشـک
کـه تاکیـد دارنـد نامشـان فـاش نشـود ،نبـود
پزشـکمتخصص در شـیفت شـب بیمارسـتان
را تاییـد میکننـد و دربـاره دلیـل نبـود پزشـک
متخصـص ،توضیـح میدهنـد« :ایـن موضـوع
کـه پزشـک متخصـص از سـاعت  2تـا  8صبـح
در بیمارسـتان دکترشـیخ حضـور نـدارد،
صحـــت دارد .ولـی سـوال ایـن جاسـت کـه آیـا
شـما حاضریـد امسـال کارکنیـد و سـال بعـد
حقـوق بگیریـد؟ االن شـرایط دریافـت حقـوق

شـیفت شـب بیمارسـتان ،بـه ایـن شـکل اسـت
بـه همین دلیـل متخصصـان ترجیـح میدهند
در مراکـز خصوصـی بـا فشـار کاری کمتـر کار
کننـد و حقوقشـان را بـه موقـع بگیرنـد ،نـه
بـا تاخیـر یـک سـاله .هـم اکنـون بیمارسـتان
دکتـر شـیخ ،بودجـهای بـرای بـه کارگیـری
پزشـکان متخصـص در شـیفت شـب نـدارد و
یـک نهـاد بایـد بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت جان
و سلامت کـودکان ،به کمـک این بیمارسـتان
بیایـد و بودجـه الزم را تامین کند ،چـون ظاهرا
پرداخـت ایـن بودجـه از سـوی دانشـگاه علـوم
پزشـکی فعلا مقـدور نیسـت و کمک مالـی به
بیمارسـتان دکتـر شـیخ ،از ایـن نظـر ضـروری
اسـت کـه ایـن بیمارسـتان بـه دلیـل قدمـت و
ارزانـی خدماتـش نسـبت بـه بیمارسـتانهای
خصوصـی ،مراجعـه کننـدگان بسـیاری دارد.

پرسنل همچنان خونسردانه
مشغول تماشای کلیپ ،در
نبود پزشک

اگــر در مســیر برایش اتفاقــی افتاد ،مســئولش
کیســت؟ یعنی چی که هیچ پزشک متخصصی
در شیفت شب این بیمارستان نیســت تا به درد
دختــرم رســیدگی کنــد؟ کاش اگر نیمه شــب
پزشک نداریــد ،اطالع رسانی کنید تا مردم این
همه به زحمت نیفتند و وقتشــان گرفته نشود».
دانشجو ،شــانهای باال میاندازد و کنار نگهبان
مینشیند و مشغول تماشای کلیپ با تلفنهمراه
میشود!

عکس تزئینی است

یک لیوان آب ،بهجای مداوا
و معالجــه

ســاعت حــدود  6صبــح اســت و مراجعــان،
سراســیمه یکــی پــس از دیگــری ،بــه دنبال
بیمارســتانی که یــک متخصــص اطفــال در
آن حضور داشــته باشد ،خارج میشــوند .در
این هنگام ،مردی از در وارد میشــود و کالفه
میگویــد« :از شــب قبل ،یک جســم خارجی
در گلوی پســرم گیر کرده و نمیتواند درست
نفس بکشــد و چیزی بخورد ».این بــار مامور و
دانشجــــو ،مرد را به همــراه فرزنــدش به اتاق
معاینه راهنمایی میکننــد .منتها بعد از چند
دقیقه مرد عصبانــی خارج میشــود و بچه به
بغل ،با عجله به ســمت در بیمارستان حرکت
میکنــد .خــودم را بــه او میرســانم و دربــاره
چگونگی رسیدگی به کودک سوال میکنم.
لیوان آبی را که در دســت دارد نشان میدهد
و میگویــد« :ایــن آب را به من دادنــد و گفتند
آن را به بچــه بدهم تا انرژی از دســت رفته اش
برگــردد و بعد مــن را بــه بیمارســتان دیگری
فرستادند».داستانتکراریراهنماییبیماران
توسط دانشــجویان به بیمارستانهای دیگر،
تا ســاعت6صبح در بیمارســتان دکتر شــیخ
ادامه دارد .کمکم و با روشن شدن هوا ،فضای
بیمارستان شلوغ میشود و خانوادههایی که
برای درمان کودکشان به بیمارستان میآیند
و بــا جــای خالی پزشــک مواجـــه میشــوند،
ترجیح میدهند تا ساعت  8و رسیدن پزشک
متخصص،منتظربمانند.

فرستادن بیمار به بیمارستانهای دیگر ،در هر ساعت از شبانه روز
به بهانه نبود پزشک متخصص ،خط قرمز ماست
بــه دفتــر دکتــر «فرهــاد حیدریــان» رئیــس
بیمارســتان دکتر شــیخ مــیروم تــا توضیحات
ایشــان را درباره این چالش جدی بیمارستان،
بشنــوم .همراه با دکتر حیدریان و دکتر جوادی،
مدیریت بیمارستان ،در راهروهای بیمارستان
راه میافتیــم تا ضمن گفتوگو ،از نقاط مختلف
بیمارستان بازدیدی داشته باشیــم و با مراجعان
گــپ و گفتــی کنیــم .حیدریــان ،دربــاره نبــود
متخصص در شیفتشــب بیمارســتان ،توضیح
میدهد« :واقعیت این اســت که ما هرشــب ،در
بیمارستان یک پزشک متخصص داریــــم و اگر
شــما دیشــب این جا بودید و متخصصی نبوده،
حتما بررســی خواهد شد .مهم اســت یادآوری
کنم «دکترشیخ» یک بیمارستان آموزشی است
و رزیدنتهــای تخصص اطفال ،بــرای آموزش
حضــور دارنـــد و طبــق سلســله مراتــب تعریف

چرا در ورودی بیمارستان
پذیرش و پاسخگویی مناسبی انجام نمیشود؟

داشتن دستگاه
سیتیاسکن ،آرزوی ماست

برای حیدریان توضیح میدهــــم دیشــب ،در
اتاقــک ورودی بیمارســتان ،هیــچ کــس برای
راهنمایــی و پاســخ گویــی حضـــور نداشــت و
یــک مامــور حفاظــت و یــک دانشــجو ،در
راهــرو ،مراجعــان را بــه دیگــر بیمارســتانها
پــاس میدادنــد کــه بــا تعجــب ،نگاهــی بــه
مســئول حفاظــت فیزیکــی بیمارســتان که ما
را همراهــی میکنــد میانــدازد و میگویــد:
«مــا روی ایــن موضــوع ،حساســیت ویــژهای
داریــم و مامــور حفاظت موظــف به حضــور در
ورودی بیمارســتان ،چه در شــب و چــه در روز
اســت ».مســئول حفاظت اما ادامــه میدهد:
«ما هم اکنون با کمبــود نیرو در بخش حفاظت
فیزیکــی روبــهرو هســتیم و مجبوریم پســتها
را جــا بــه جــا کنیــم .مــن بابــت ایــن موضــوع
بــا دانشــگاه علومپزشــکی هم صحبــت کردم
و کمبــود نیــروی حفاظــت فیزیکــی را اعــام
کردهام و فعال منتظر پاسخ هستیم تا این قبیل
مشــکالت رفع شــود ».در ادامه ،دوربینهای
مدار بسته برای شناســایی مامور و دانشجویی

در ادامــه ،والدیــن کودکی که به بیمارســتان
مراجعه کــرده و متوجه حضور و پاســخ گویی
رئیسبیمارستانشدهاند،جلومیآیندوازنبود
دستگاه سی تی اسکن در این بیمارستان که
باعث سرگردانی شان شده ،گالیه میکنند.
حیدریان در پاســخ میگوید« :ما این ضعف را
قبول داریــم و خودمان هم آرزویمان داشــتن
یک دستگاه سی تی اسکن است .هم اکنون،
بعدازمعاینهبیمار،درصورتیکهنیازبهانجـام
ســی تی اســکن باشــد ،بیمار را بــا آمبوالنس
به بیمارســتانهای دیگر میفرستیم و قبول
داریم که این روند ،انرژی بر و زمان گیر و برای
خانوادههــای بیمار ،کالفه کننده اســت .اگر
امکانات سی تی اسکن در این بیمارستان راه
بیفتد ،تحول بزرگی در رونــد درمان بیماران
اتفاقخواهدافتاد».

که دیشــب مشــغول تماشــای کلیــپ و جواب
ســرباال به مراجعــان بودند ،کنترل میشــود و
دکتر حیدریــان تاکیــد میکند« :حتمــا با این
دو فــرد برخورد خواهـــد شــد .بهشــکل کلی،
قانون درباره بیماران اورژانســی میگوید این
بیماران ،به هر بیمارســتانی برســند ،آن مرکز
درمانی موظف اســت اقداماتی انجــام دهد تا
عالیم حیاتــی در بیمار دیده و پایدار شــود و در
ادامه ،بیمار را به بیمارستان تخصصی بفرستد.
اگر شب گذشته ،چنین مواردی اتفاق افتاده،
هیچ گونه توجیه و کوتاهــی و قصوری پذیرفته
نیســت و به احتمــال قــوی ،اقدامــات اولیه در
خصوص این کودکان انجام شده است».

یک ســاعت و نیــم گذشــته و ســاعت چهار و
نیم صبح اســت .مامور حفاظت و دانشجوی
پزشــکی همچنــان مشــغول تماشــای
کلیپهای داخل گوشــی شــان و بگو بخند
هســتند .زن و مــرد جوانــی در حالــی کــه
کودکــی در آغــوش دارنــد ،سراســیمه وارد
راهروی بیمارستان میشوند .مرد جوان رو
به نگهبان و دانشجـــو میگوید« :فرزندمان
تبش به شدت باال رفته و هر کاری میکنیم،
تبش قطع نمیشود .دلیل تبش را نمیدانیم
و میترسیم آســیب ببیند ».دانشجو ،همان
جملهای را که در ساعات اخیر ،به هرکس که
با بچه بدحال وارد شده گفته ،به این خانواده
هــم میگوید« :پزشــک حضــور نــدارد؛ یا تا
8صبح صبر کنیــد یا به بیمارســتان دیگری
بروید».

ساعت 6بامدادپنجشنبه

شــده ،اول کودکان بیمار توســط دانشــجویان
معاینــه و بعــد بــرای تشــخیص و رســیدگی ،به
متخصص معرفی میشوند .فرستادن بیماران
به بیمارستانهای دیگر ،در هر ساعت از شبانه
روز به بهانه نبود پزشــک متخصــص ،خط قرمز
ماست و به شدت با این موضوع برخورد خواهیم
کرد ،چرا که خالف قوانین ماست ».توضیحات
حیدریان در حالی است که یکی دیگر از پرسنل
که درخواســت دارد نامش فاش نشــود ،درباره
حرفهای رئیس بیمارستان درخصوص حضور
یــک متخصــص در شیفتشــب بیمارســتان،
میگوید« :روی کاغذ ،این بیمارســتان هر شب
یک پزشــک متخصص دارد ولی در عمل ،فقط
برخی شبها یک پزشک ،آنهم برای رسیدگی
به بخشهای حســاس مثل آیسییــــو حضور
دارد.

بــه دلیل ایــن کــه ایــن بیمارســتان ،آموزشــی
اســت ،از تیرمــاه گذشــته معاونت درمــان طی
بخشنامهای اعالم کرد این دسته بیمارستانها،
شبها نیازی به متخصص مقیم ندارند و با توجه
به کمبود بودجه ،باید شبها توسط رزیدنتها
اداره شوند .با وجود این ،بیمارستان دکترشیخ،
یک متخصص مقیم با شــرایطی که ذکر شد ،در
بخشهای حساس بیمارستان دارد».

کمبود آسانسور به دلیل
اصرار ما بر به سازی و
استانداردسازی است

اینجاهیچکسبهدلیلنداشتن
پول،ازدرمانبازنمیماند

در ادامه گشت و گذارمان ،به آسانسورهای
بیمارسـتان برمـی خوریــم کـه یکـی خـراب
اسـت و دیگـری بـه کنـدی بیـن طبقـات
مـردم منتظـر پشـت
جابـه جـا میشـود و
ِ
در آسانسـور ،معتر ضانـد .دکتـر جـوادی
مدیریـت بیمارسـتان ،در توضیـح دلیـل
شـرایط نابهسـامان آسانسـورها ،میگویـد:
«مـا از مدتـی قبل بـه دلیل فرسـودگی بیش
از حـد آسانسـورهای بیمارسـتان ،اقـدام
بـه نوسـازی آنهـا کردیـم .منتهـا به واسـطه
حساسـیت بـاالی عبـور و مـرور در ایـن جـا،
به دنبـال ایـن بودیم کـه قبـل از راهانـدازی،
کـد استانداردسـازی ایـن آسانسـورها هـم
صـادر شـود .خوشـبختانه امـروز ،باالخـره
یکـی از آسانسـورها بهلحـاظ اسـتاندارد،
بررسـی شـده و آسانسـور دیگـر هـم در حال
نوسـازی و در دسـت بررسـی اسـت تـا بـه
ً
کاملا اسـتاندارد شـروع
زودی بـه صـورت
بـه کار کنـد».

در پایــان ،با خانــوادهای که به دلیل نداشــتن
بضاعــت مالــی ،قــادر بــه پرداخــت هزینــه
بیمارستان نیســتند برخورد میکنیم و مادر
کودک،موضوعرابارئیسبیمارستاندرمیان
میگذارد و در حالی که کودکش را در آغوش
دارد ،میگوید« :هزینه بیمارستان بابت چند
روز که کودکم بســتری بود 800،هزار تومان
شــده .به هر دری زدیم فقط 200هزار تومان
تهیــه کردیــم و دغدغه پرداخــت بقیه پــول را
داریــم »...در ادامه ،مسئوالن بیمارستان بعد
از مطلع شــدن از شــرایط مالی ایــن خانواده،
هزارتومانپرداختشدهرا
طینامهای200،
ِ
برگرداندند و ترتیب ترخیص کودک را دادند.
حیدریان ،رئیس بیمارســتان تاکید میکند:
«ایــن جا هیچ کــس به دلیل نداشــتن پــول از
درمان باز نمیماند .ما بعد از بررسی وضعیت
خانواده ها ،در صورتی که وضعیت معیشــتی
ضعیفشان برایمان مسجل شــود ،تمام مبلغ
درمانراازحساببیمارستانمیپردازیم».

یکاتفاقخوب،بهواسطهسرزده:

