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 از برنامه ریزی برای مرگ خود
 تا تفکیک جنسیتی

دوس��تی تعريف می كرد قديم ها در سربندان 
وقتی يك نفر از اهالی فوت می ش��د، فوت فرد از 
طريق بلندگوی مسجد به اطالع اهالی می رسيد. 
با اعالم خبر، چند نفری داوطلبانه به قبرس��تان 
می رفتند و محل قبر را كنده و آماده می كردند، 
ديگر اهالی نيز به منزل متوفی می رفتند و همراه 
خانواده متوفی، او را تا قبرستان تشييع می كردند. 
جنازه به غس��الخانه ي��ا در زبان س��ربندانی ها 
شورانگاه منتقل می ش��د و دو سه نفر داوطلبانه 

جنازه را غسل داده و آماده دفن می كردند. 
نماز مي��ت برگ��زار و جنازه به خاك س��پرده 
می شد. در اين مرحله كندن قبر، شست و شوی 
ميت، نماز ميت و خاكس��پاری )تلقين( توسط 
افراد داوطلب انجام می گرف��ت و در پايان اهالی 

خانواده متوفی را تا منزل مشايعت می كردند. 
در مراس��م روز هفتم هم، معم��وال تعدادی از 
همس��ايگان جمع می ش��دند و مردان خانواده 
متوفی را به حمام ده می بردن��د. حمام عمومی 
سربندان از قبل  اذان صبح باز می شد و تا ساعت 
هشت صبح مردانه بود. از ساعت هشت صبح تا 
چهار بعدازظهر، حمام به خانم ها تعلق داشت و 
مجددا از ساعت چهار تا هشت شب حمام مردانه 
می شد. صبح مردان خانواده را به حمام می بردند 
و آشنايان آنان را می شستند. در بازگشت از حمام 
همه صبحان��ه را در منزل متوف��ی می خوردند. 
س��اعت 10 صبح خانم های آش��نا می آمدند و 
زنان خانواده ع��زادار را به حمام می بردند. هزينه 
حمام مردانه و زنانه توس��ط آش��نايان پرداخت 
می شد. ناهار را در منزل متوفی صرف می كردند. 
بعدازظهر در مسجد مجلس ختم برگزار می شد و 
در پايان همه حاضرين سر مزار می رفتند و پس از 
قرائت فاتحه و مرثيه خوان��ی خانواده متوفی را تا 

منزل مشايعت می كردند.
در دنيای معاصر ما، افراد و گروه های متعددی 
در قالب های متفاوتی اعم از گروه های آشنايان، 
دوس��تان، همكاران، گروه ه��ای مردمی و حتی 
س��ازمان های مردم نهاد درخص��وص همدردی 
با اف��راد يا جريان ه��ای آس��يب ديده از حوادث 
اجتماع��ی و خانواده ه��ای دردمن��د تش��كيل 

می شوند و اقداماتی انجام می دهند. 
گاه مرگ های طبيعی، گاه مرگ های ناش��ی 
از بيم��اری، گاه مرگ ه��ای ناش��ی از ح��وادث 
غيرمترقبه، گاه جنگ، گاه... هر چند ش��ايد اين 
روزها بس��ياری از ما درگير اش��تغال و مباحث 
متفرقه هستيم، اما برنامه ريزی برای مرگ خود و 
عزيزانمان می تواند يك كار مهم و البته داوطلبانه 
باش��د. امری كه باعث تس��لی آالم ما، خانواده و 
اقوام و گرو ه های اجتماعی می ش��ود. چون اين 
بحث جدی اس��ت، بنابراين من هم وارد حاشيه 
نمی ش��وم به عنوان نمونه خودم بيشتر دوست 
داش��تم بعد از قصه تدفين در سربندان، در مورد 
اولين قبرستان دنيا در تهران كه برای زيارت اهل 
قبورش تفكيك جنسيتی قايل شده اند و خانم ها 
بايد جدا س��ر قبر مرده بروند و آقايان جدا كه به 
منكر نيفتند!)ظهيرالدوله( مطلب بنويسم. اما آن 
موضوع )تيتر خوبی هم داش��ت؛ به منكر افتادن 
در قبرستان!( شايد حاشيه ای باشد كه محتوای 
بحث را عوض كند. پس نمی نويسم! و بماند برای 

بعد...
از نظر روانش��ناختی برای خان��واده متوفی در 
مرگ عزيزش��ان 4مرحل��ه متوالی ب��ه ترتيب 
 اتفاق می افتد كه باي��د از اين مراحل عبور كنند؛

 1- مرحله انكار)مانند رفتار بيش��تر بازماندگان 
اف��رادی كه م��رگ مغزی ش��ده اند و ب��ا اهدای 
 اعضا  موافق��ت نمی كنند چراكه  ب��اور به مرگ 
هنوز برايش��ان به وجود نيامده است(2- مرحله 
خش��م)مانند بعضی ك��ه وقتی خبر ف��وت فرد 
را پش��ت در اتاق عمل می ش��نوند ممكن است 
گريبان پزش��ك را بگيرند(3- مرحله غم)مانند 
مس��أله افس��ردگی داغديدگان ك��ه در خيلی 
اوق��ات طوالنی می ش��ود و با ق��رار و مدارهايی 
 همچون تداوم پوش��ش سياه شاهد آن هستيم(

4- مرحله پذيرش)فراموشی مردگان يا پذيرش 
خالصی نيافتن از مرگ(.

ديگ��ران  ب��رای  هميش��ه  م��رگ  ول��ی 
 نيس��ت. برنامه ري��زی ما ب��رای مرگ عب��ور از

 چهار مرحله كنار آمدن با مرگ عزيزان را تسهيل 
می كند)مخصوصا اگر بيماری در آس��تانه مرگ 
باش��يم(. فكر كردن و برنامه ريزی در مورد پايان 
حيات)مثال سرنوشت جنازه و اهدای عضو(، برای 
كس��ی كه می خواهد بميرد و خانواده اش دشوار 
است. هر كس دارای نيازهای خاص خويش است 
و روش های مختلفی برای كنار آمدن با ش��رايط 
دارد. گاه صحبت كردن شفاف در مورد برنامه های 
پايان حيات، بسيار مفيد است. معموال در چنين 
بزنگاهی افراد به شناخت بيشتری از خود دست 
پيدا مي كنند و آنچه حقيقتا برايشان مهم است 
را كشف می كنند.تا به حال فكر كرده ايد كه ما در 
قبال مرگ خود و ديگران چه می كنيم؟ عملكرد 
داوطلبانه ما در فراهم آوری مقدمات مرگ خود 
و ديگران، راهگشای دنيای بهتری برای زندگی 
خواهد بود. شايد همان طور كه برای زندگی برنامه 
می ريزيم و مجبوريم كه اي��ن كار را بكنيم بايد 
برای مرگ هم برنامه بريزيم. خوب است مجبور 

نيستيد ولی...

پيام شهروند

  تا ك��ی باي��د ش��اهد كش��مكش ميان 
مسئوالن باشيم كه بنزين توليد داخل آلوده 
اس��ت؟ ما از خير معرفی مقصر ي��ا مقصران 
گذشتيم، آقايان نمی خواهيد فكری به حال 

سالمتی و حفظ جان مردم كنيد؟
 ش�هروند: نه نمی خواهن�د! گفتم که 

بی خود منتظر نباشید!
 لطفا راهنماي��ی كنيد چگون��ه می توان 
به كس��انی كه با آنها گفت وگ��و می كنيد يا 
از وض��ع آنها گزارش تهي��ه می كنيد و به هر 
دليلی نياز به كمك مادی ي��ا معنوی دارند، 

كمك كرد؟
 ش�هروند: اگ�ر م�ورد را بگویی�د 

همکارانمان راهنمایی می کنند.
 تكلي��ف اين خمير مرغ چه می ش��ود؟ ما 
كه توان خريد گوش��ت نداريم و دس��ت كم 
در هفته 2 ي��ا 3 بار از سوس��يس يا كالباس 
اس��تفاده می كني��م، بخوري��م ي��ا نخوريم؟ 

يك وقت نميريم...
 ش�هروند: راحت باش قربان شکلت 

کار ما از این حرف ها گذشته!
حيوان��ات  قاچاقچ��ی  ي��ك  ش��نيدم   
تاكسيدرمی شده بازداشت شده... مسئوالن 
فكری هم به حال تاراج ميراث فرهنگی ما در 

مرزها كنند، ممنون خواهيم شد. 
 ش�هروند: این مس�ئوالن چقدر فکر 

کنند آخر؟
 مدت هاس��ت دعوتنام��ه ب��رای دريافت 
خ��ودروام از ش��ركت خودروس��ازی... آمده 
اس��ت اما وعده هم سر رس��يده و خودروام را 
تحويل نگرفته ام. چرا دوس��تان دايم ش��عار 

می دهند حق با مشتری است؟ 
 ش�هروند: خب حق با مشتری است 

دیگر؟!
 ش��نيدم خواننده زيرزمينی ب��ه تمرين 
پرس��پوليس رفته است. اين ش��عر به ذهنم 
رسيد گفتم ش��ما را هم به شنيدنش دعوت 
كنم؛ ماه درخشنده چو پنهان شود ... شبپره 

بازيگر ميدان شود.
 ش�هروند: ای�ن روزها اگر ش�نیدید 
هرکس�ی رفته س�رتمرین پرسپولیس 

تعجب نکنید!
 نحوه توزيع روزنامه اصال مناسب نيست. 

لطفا رسيدگی كنيد.
 ش�هروند: ح�ق ب�ا شماس�ت. ب�ا 

شرمندگی تمام رسیدگی می کنیم.
 ب��ه س��المتی ه��م ك��ه آق��ای جزايری 
آزاد ش��دند... اميدوارم برای كس��انی كه به 
بيت المال دس��ت اندازی می كنن��د تدابيری 
از س��وی قوه قضائيه انديشيده شود كه ديگر 

هوس چنين كاری را نكنند.
 شهروند: واقعا؟!

 خدايا ما را از شر پارازيت ها در امان بدار...
آمين.

 شهروند: آمین یا رب العالمین.

نماي نزدیك

   در 26 مهر 92 »خبات كريمی« به همراه ش��ش نفر از كودكان فامي��ل در حالی كه زير درخت گردوی 
روستای نشكاش مش��غول بازی فوتبال بودند، روی مين   رفتند. او حاال نصف بينايی چشم راستش را در اثر 
اصابت تركش از دست داده و بعد از يك سال با ديدار وزير بهداشت از او، اميد به درمان در دلش زنده شده است. 

سالمت

شهروند| يك سال و چندماه 
از حادثه انفجار مين در زيردرخت 
گ��ردو در روس��تای نش��كاش 
مريوان و مصدوم شدن 7كودك 
می گ��ذرد و ح��اال ب��ا پيگيری 
جمعيت هالل احمر كردستان و 
بعد از رس��انه ای شدن اين اتفاق، 
بيمارس��تان نورافش��ار است كه 
درمان راي��گان اين ك��ودكان را 

به عهده گرفته است. 
آن طور ك��ه »رامين كردی«، رئيس بيمارس��تان 
نورافشار كه وابس��ته به جمعيت هالل احمر است، 
می گويد: اين برای اولين بار اس��ت كه قربانيان مين 
به بيمارستان نورافش��ار می آيند و به صورت رايگان 
درمان می ش��وند. وی گف��ت : » تا به حال از كش��ور 
عراق چندين بيمار با كمك جمعيت هالل احمر به 
بيمارستان ما آمده و درمان شده اند اما اولين بار است 
كه مصدومان ايرانی كه قربانی مين ش��ده اند، برای 
درمان در بيمارستان فوق تخصصی نورافشار بستری 
ش��ده اند.« او ادامه می دهد: »بيمارستان نورافشار در 
زنجيره توانبخشی به بيماران كه هالل احمر هم در 
آن فعاليت می كند، خدمت رس��انی می كند. بخش 
كودكان اين بيمارستان كه بيشتر روی اختالل های 
حركتی كار می كن��د، پذيرای كودكانی اس��ت كه 
تحت شرايط خاص آسيب می بينند؛ ما اين كودكان 
را به صورت رايگان يا با بيمه بستری می كنيم. وضع 

ك��ودكان قربانی مين روس��تای 
نش��كاش از طريق معاونت درمان 
و توانبخشی اس��تان كردستان به 
ما گزارش و مش��خص شد كه اين 
ك��ودكان به خدمات توانبخش��ی 
تخصصی تری نياز دارند، بنابراين 
ما ه��م هماهنگ كردي��م كه اين 
كودكان در بيمارس��تان نورافشار 
بستری شوند.« رئيس بيمارستان 
نورافش��ار درب��اره وض��ع درمانی 
اين ك��ودكان می گوي��د: »يك عم��ل جراحی روی 
پای گش��ين كريمی كه مچ پای راستش را از دست 
داده، انجام ش��ده و قرار است جمعيت هالل احمر، 
پروتز جدي��دی را برای او بس��ازد. بقيه اين كودكان 
هم تركش هايی در بدن داشتند و برای درآوردن اين 
تركش ها جراحی هايی روی آنها انجام شده است.« 
كردی ادامه می ده��د: »از طرف ديگر همان طور كه 
ش��عار بيمارس��تان ما بهبود حركت برای كارآيی و 
زندگی بهتر است، اين كودكان به دليل حادثه ای كه 
پشت سر گذاشته اند دچار ناراحتی روحی اند، ما طبق 
روال گذشته، تيمی از پزش��كان را برای درمان آنها 
در نظر گرفته ايم. تيم پزشكی آنها شامل ارتوپدهای 
مختلف، فيزيوتراپ ه��ا و متخصصان روان تنی اند تا 
بتوانند آسيب های روحی و روانی در اين كودكان را 
برطرف كنند تا اين كودكان بتوانند به زندگی قبلی 

برگردند.«

رئیس بیمارستان نورافشار به »شهروند« خبر داد

تیم روان درمانی برای کودکان قربانی مین روستای نشکاش مریوان

از قانون

شهروند|  نحوه رسيدگی 
ب��ه وض��ع مصدوم��ان در 
دولت��ی،  بيمارس��تان های 
ك��ه  اس��ت  موضوع��ی 
آن  درب��اره  سال هاس��ت 
صحب��ت می ش��ود. »اميد 
كريميان«، نماينده مريوان 
در مجل��س دراين ب��اره به 

»ش��هروند« می گوي��د: »اين موضوع بس��يار مهمی 
است. وقتی كس��ی بيمه اس��ت و تصادف می كند 
يا اتفاق��ی برايش می افتد، به بيمارس��تان می رود و 
درمانش رايگان است اما وقتی كسانی كه قربانی مين 
می شوند به بيمارستان ها مراجعه می كنند، می گويند 
نمی توانيم شما را رايگان درمان كنيم. اين درحالی 
است كه براساس مصوبه ش��ورايعالی امنيت ملی، 
مصوبه وزارت كش��ور و بخشنامه وزارت بهداشت به 
دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور، مصدومان 
مين بايد ب��ه صورت رايگان درمان ش��وند. س��وال 
اينجاست كه چرا اين قوانين اعمال نمی شوند؟ اين 
افراد، قربانيان جنگند؛ آنها افراد غيرنظامی اند كه در 
روستا هايشان برای دفاع در برابر دشمن مين گذاری 

شده و حاال خالف ميلشان قربانی مين می شوند.« 
او ادام��ه می ده��د: »قانونی درباره رس��يدگی به 
وض��ع قرباني��ان مين وج��ود دارد كه در  س��ال 89 

اصالح ش��ده اما ت��ا همين 
و  اس��تانداری ها  لحظ��ه، 
براس��اس  فرمانداری ه��ا 
قانون قبل��ی عمل می كنند 
م��اده  كميس��يو ن های  و 
2 را كه ب��رای تعيين درصد 
جانبازی مصدوم��ان مين 
تشكيل می شوند، براساس 
قانون قبلی عمل می كنند. براساس قانون جديد در 
اين كميسيون ها فرماندار، نماينده نيروی انتظامی و 
اداره اطالعات حضور دارند درحالی كه بايد از پزشكی 
قانونی، كميته امداد، مرزبانی و بنياد ش��هيد هم در 
اين كميسيون ها نمايندگانی حضور داشته باشند. از 
طرف ديگر در قانون جديد گفته شده كه اين قانون 
عطف به ما سبق ش��وند، يعنی برای افرادی كه قبل 
از تصويب اين قانون بر اث��ر رفتن روی مين مصدوم 
شده اند بايد از مزايای اين قانون برخوردار شوند، اما 
اين اتفاق هم نمی افتد.« كريمي��ان می گويد: »برای 
كودكان قربانی مين روس��تای نشكاش كميسيون 
ماده 2 تشكيل شده اما  درصدی كه برای اين كودكان 
تعيين شده براساس واقعيت نيست. به 2 نفر از اين 
بچه ها 40 درصد جانبازی داده اند و برای بقيه بچه ها 
زي��ر 20 درص��د، درحالی كه  درصد جانب��ازی بايد 

20 درصد باشد تا مستمری شامل شان شود.« 

نماینده مریوان در گفت و گو با »شهروند« : 

 برای درمان رایگان مصدومان مین قانون وجود دارد 
اما به آن عمل نمی شود

سعيد اصغرزاده

سامانه پیام کوتاه : 3000097

شهروند| پنجشنبه هفته گذشته بود كه »شهروند« 
گزارشی را با تيتر »لطفا نگذاريد حادثه شين آباد تكرار 
شود« منتشر كرد؛ گزارشی كه بعد از آمدن شش كودك 
اهل روستای »نشكاش« مريوان به تحريريه »شهروند« 
منتشر ش��د؛ اين كودكان كه مهر سال گذشته درحال 
بازی فوتبال، روی مين رفتند و مصدوم ش��دند درحال 
حاضر در مدرس��ه ای يك كالس��ه درس می خوانند و 
بخاری نفتی كالس آنها را گرم می كند. بعد از انتش��ار 
اين گزارش بود كه »مرتضی رئيس��ی«، معاون عمرانی 
وزي��ر آموزش و پ��رورش و رئيس س��ازمان نوس��ازی 
و توس��عه مدارس از ك��ودكان قربانی مين روس��تای 
نش��كاش كه حاال برای درمان در بيمارستان نورافشار 
هالل احمر بستری هستند ديدار كرد. »حسين احمدی 
نياز«، يك��ی از وكالی اين كودكان درب��اره اين ديدار به 
»شهروند« گفت: »آقای رئيس��ی با گزارشی كه استماع 

كرد، بالفاصله دستور ساخت يك مدرسه را در روستای 
نشكاش صادر كرد. او پذيرفت كه سريعا اين كار انجام 
شود. از طرف ديگر با توجه به سرمايی كه درحال حاضر 
در روستای نش��كاش وجود دارد، او دستور داده تا فعال 
بخاری نفتی از مدرس��ه اين بچه ها جا به جا ش��ود و در 
كالس های آنها پكيج نصب شود تا در سال آينده، احداث 

مدرسه جديد در روستای نشكاش شروع شود.« 
او ادامه داد: »من اميدوارم كه واقعا اين موضوع عملی 
شود، چون هر آن امكان دارد آسيب ديگری گريبان اين 
 ك��ودكان را كه از مين هم صدم��ه ديده اند، بگيرد. اين

 7 كودك به همراه 7 كودك ديگر در كالس با هم درس 
می خوانند و يك بخاری نفتی قديمی و غيراس��تاندارد 
كالسشان را گرم می كند. ما اميدواريم كه هرچه زود تر 
دستور آقای رئيسی عملی شود تا ديگر شاهد حادثه ای 

مانند شين آباد  نباشيم.«

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش دستور ساخت یک مدرسه دو کالسه را در روستای نشکاش صادر کرد

بخاری نفتی می رود، پکیج می آید

گفت و گو

الن�از محمدي| 26مهر س��ال گذش��ته بود كه 
انفجار در روستای »نش��كاش« مريوان، 7 كودك را 
مصدوم كرد. كودكانی ك��ه آن روز زير درخت گردو 
درحال بازی بودند و انفجار مين به جا مانده از اطراف 
پايگاه نظامی روستايش��ان، بازی ش��ان را به هم زد. 
 آنها حاال و بعد از گذشت يك سال و درحالی كه روند 
درمانی شان تقريبا   رها شده بود، با دعوت جمعيت 
هالل احمر به بيمارس��تان نورافش��ار اين جمعيت 
آمده اند و بعد از انج��ام عمل های جراحی به صورت 
رايگان در اين بيمارس��تان بستری ش��ده اند. حاال 
حسن قاضی زاده  هاش��می، وزير بهداشت و درمان 
است كه جمعه شب گذش��ته به ديدار اين كودكان 
در بيمارستان نورافش��ار رفت و ديروز هم چشمان 
»آال روبينا« كه ش��ش س��اله اس��ت و بينايی يكی 
از چش��م هايش را بر اثر تركش های مين از دس��ت 
داده و »خب��ات كريمی« را كه كالس پنجم اس��ت 
و چش��م چپش در اث��ر انفجار مين كم بينا ش��ده و 
فقط تا 2متری اش را می توان��د ببيند، معاينه كرد. 
وزير بهداش��ت در حاش��يه ديدارش از بيمارستان 
نورافش��ار درباره وض��ع اين كودكان به »ش��هروند« 
گفت:  »واقعيت اين اس��ت كه بيش��تر از ما مردم به 
اين كودكان كمك كرده اند. خوشبختانه هالل احمر 
هم   نهايت همكاری را با اين كودكان داش��ته است. 
اميدواريم كه قول های آم��وزش و پرورش هم برای 
تحصيل بهتر اين ك��ودكان عملی ش��ود.« او ادامه 
داد:   »موضوع مهم در اين ميان اين است كه كسانی 
كه دچار معلوليت های جس��می می ش��وند مانند 
كودكان قربان��ی مين مري��وان، بی پناهند و تقريبا 
بيمه ای برای آنها وجود ن��دارد؛ در حقيقت چيزی 
به نام توانبخش��ی در اي��ران وجود ن��دارد يا خيلی 
محدود است. توانبخش��ی در ايران حمايت بيمه ای 
ندارد و بيماران دچار مشكالت زيادی در اين زمينه 
هستند.« وزير بهداشت گفت كه بايد كودكان قربانی 
مين بيمه درستی برای ادامه زندگی داشته باشند و 
وزارت بهداش��ت برای آن حتما تالش خواهد كرد: 
»برای ادامه درمان كودكانی كه برای چشمان شان 
مش��كلی پيش آمده يا يكی از آنه��ا كه پايش قطع 
ش��ده و نياز به پروتز دارد، همه تالشمان را خواهيم 
كرد. حضور ما در بيمارستان بيشتر برای اين است 
كه به آنها هم اطمينان دهيم كه دولت همراه ش��ان 

اس��ت.« او ادام��ه داد:  »من به عنوان يك ش��هروند 
می فهمم كه اين بچه ها هيچ گناهی نداشته اند كه 
روی مين رفته اند. دولت باي��د حتما از آنها حمايت 
كند. حاال اين كه وزارت بهداشت فقط بايد پيگير كار 
آنها باشد يا بهزيستی و بنياد شهيد و امور ايثارگران 
بايد بررسی ش��ود. من در اولين جلسه هيأت دولت 
دراين باره سوال می كنم و اين قطعا بی تاثير نيست. 
اگر هيچ جا هم رسيدگی به امور قربانيان مين را قبول 
نكرد، من اي��ن قول را می دهم كه وزارت بهداش��ت 
پيگير كار آنها خواهد بود.« هاش��می گفت: »دولت 
موظف اس��ت كه از قربانيان مين حمايت كند. اگر 
من جواب پيدا نك��ردم كه بقيه دس��تگاه ها به آنها 
چه كمكی می توانند كنند، حداقلش اين اس��ت كه 
ما در وزارت بهداش��ت سعی می كنيم كه در بودجه  
سال 94، اعتباراتی را در نظر بگيريم تا اگر حادثه ای 
پيش آمد، وزارت بهداشت اعتباراتی داشته باشد تا 
درمان آنها رايگان باشد. اگر تا به حال درمان رايگان 
برای قربانيان مين وجود نداشته، نقص بزرگی است، 
چرا اين افراد هيچ تقصيری در مصدوم ش��دن شان 
نداشته اند. به نظر می رسد كه بايد حتما بنياد شهيد 
مسئول و متولی امور آنها باش��د، چون اين قربانيان 
در طول زندگی ش��ان دچار مشكالتی می شوند كه 
بايد حتما حمايت شوند.« او در ادامه گفت كه برای 
تشكيل سازمان توانبخشی تمام توان خود را به كار 
می گيرد:  »عالقه مند به ياری و كمك در اين زمينه 
هستم تا بتوانيم سازمانی با عنوان سازمان توانبخشی 

در كشور داشته باشيم.« 
سومین عمل چشم قربانی اسیدپاشی 

توسط وزیر بهداشت
وزير بهداش��ت كه بعد از انجام عمل جراحی روی 
يك��ی از چش��م های »س��هيال جورك��ش«، يكی از 
قربانيان اسيدپاش��ی در اصفهان به ديدار كودكان 
قربانی مين مريوان آمده ب��ود، درباره وضع او گفت:   
»عمل سوم چشم خانم سهيال جوركش توسط من 
انجام شد. متاسفانه پيوند پوستی كه روی صورتشان 
انجام ش��ده بود، عفونت كرده و به چش��م او سرايت 
كرده بود. به همين دليل عمل وس��يعی روی چشم 
او انجام شد. متاس��فانه او بينايی چشم راستش را از 
دست داده و ما اميدواريم با عملی كه روی چشم چپ 

او انجام داديم، بينايی چشم چپش از بين نرود.«

وزیر بهداشت در حاشیه دیدار از کودکان قربانی مین روستای نشکاش مریوان و در گفت وگو با »شهروند«:  

اعتبار ویژه برای درمان قربانیان مین در بودجه سال آینده
   وجود نداشتن درمان رایگان برای قربانیان مین یک نقص بزرگ است
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