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مدرسه امداد رئیس جمعیت هالل احمر در حاشیه مراسم افتتاح ٢ پایگاه امداد جاده ای در آمل، شمار پایگاه های امداد جاده ای، 
کوهستانی و دریا در کشور را ۵۵۷ پایگاه اعالم کرد و گفت: با توجه به استانداردهای عالی فدراسیون بین المللی صلیب 
سرخ و هالل احمر، در مجموع به ۱۴۰۰ پایگاه در سطح کشور نیاز داریم.وی عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه مازندران 
و آمل، تردد بسیار زیاد مسافران و وظیفه هالل احمر برای امدادرسانی به مردم، وظیفه گسترش پایگاه های امدادی را 
داریم.پیوندی افزود: امروز سه پایگاه و یک مرکز امدادی با اعتبار ۸ میلیارد تومان از منابع جمعیت هالل احمر، خیرین، 
استانداری و فرمانداری افتتاح شده است و با افتتاح این پایگاه ها، شمار پایگاه های امدادی مازندران به ۳۶ پایگاه رسیده 

است ولی هنوز با استانداردهای عالی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر فاصله داریم.

افتتاح ٢ پایگاه 
امداد جاده ای 
در پلور و گزنک 

آمل

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

استفاده  مورد  داروهای  از  بسیاری 
بدون نسخه از جمله داروی ضد سرفه، 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا و زکام باعث 
گیجی ناخواسته می شوند که ممکن 
است رانندگی را با مشکل روبه رو کند.

ایران کمتر از دو هفته پیش داغدار از دست دادن 
مردی شــد که با جراحی های ویژه امید زیادی را 
در دل بسیاری از بیماران زنده کرده بود. این مرد 
پروفسور کیوان مزدا بود، کسی که ساالنه چندین 
عمل جراحی خیریه در بیمارستان نورافشار انجام 
می داد. به همین مناسبت مراسم یاد بود پروفسور 
کیوان مزدا روز دوشنبه با حضور رئیس جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در بیمارستان 

نورافشار برگزار شد.
دکتر علی اصغر پیوندی در مراسم »یاد مزدا«؛ 
ضمن تســلیت ضایعه دردناک درگذشــت این 
پزشــک گفت: »امیدواریم بتوانیم با بزرگداشت 
چنین مراسمی یاد و خاطره عزیزی مانند پروفسور 
مزدا را گرامی بداریم و آن را تبدیل به الگویی برای 
تمام جامعه کنیم، هرچند در کشور ما افرادی مانند 

پروفسور مزدا کم نیستند.«
وی ادامه داد: »همه  ما به  خاطر عشق به روحیه 
نیکوکاری و بشردوســتی آن عزیــز و خدمات 
بی شــائبه ای که ایشــان در گمنامی تمام انجام 
دادند، در اینجا جمع شده ایم تا یاد و خاطره وی را 
گرامی بداریم و در عین حال باعث افزایش روحیه 

انسان دوستی و صلح دوستی در جامعه شویم.«
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه در جامعه 
ما افرادی همچون پروفسور مزدا کم نیست، افزود: 

»در کشور ما همچون پروفسور مزدا کم نداریم، فقط 
الزم است جست وجوی بیشتری کنیم. در تاریخ 
پزشکی کشــور ایران افراد بسیار زیادی هستند 
که خدمات زیادی را انجام داده اند، انســان های 
توانمندی که خدمات بسیاری کرده اند، اما تعداد 
کمی از آنها اسمشان در خاطر من و شما ثبت شده 

است.«
وی با اشــاره به روحیه بشردوستانه دکتر مزدا 
تصریح کرد: »فردی که ســالی 4 بار بدون هیچ 
چشمداشــت مادی به همراه تیم جراحی خود 
به ایران می آمــد تا به عزیزانی از گوشــه و کنار 
کشورمان و هر نقطه ای که بیمار و مستمندی نیاز به 
درمان دارد، خدمتی شایسته و با کیفیت باال انجام 
دهد. این امر باعث ترویج روحیه انسان دوســتی 
و صلح طلبی می شــود و آن را تبدیل به یک الگو 

می کند.«
دکتر پیوندی با بیان اینکه انسان هایی همچون 
کیوان مزدا در کمال خاموشــی و در گمنامی تمام  
کار نیک انجام می دهند، گفت:   »انسان هایی که با 
خلوص نیت و خالصانه خدمت می کنند، اجرشان با 
خود خداوند است و بعد از مرگ تاریخ یاد و نامشان 

را ثبت می کند.«
وی در ادامه بیان کرد: »زنجیره امید زمینه این 
خدمات را آماده کرده است و بیمارستان نورافشار 

هم تمام امکانات را در اختیارشان گذاشته و درواقع 
همه دست به دست هم دادند تا خدماتی را به یک 
انسانی که نیازمند است، ارایه دهند تا شرایطی را 
فراهم کرد که به غیر از بیماری مشکل دیگری برای 
فرد نباشــد. وظیفه ما این است شرایطی را ایجاد 
کنیم که دغدغه های حواشی بیماری برای بیماران 

ما در همه نقاط کشور کم شود.« 
پیوندی افزود: »جمعیــت هالل احمری یکی از 
اهداف و وظایف عمده اش که 95 سال است آن را 
دنبال می کند، کاهش آالم و مشکالت مردم است. 
حرکت و سیاست گذاری های جمعیت هالل احمر 
در این زمینه بوده است. اما مردم باید بگویند که در 

زمینه کمک رسانی تا چه میزان ما موفق بوده ایم.« 

رئیس جمعیت هالل احمر در انتهای ســخنان 
خود به دو نکته اشــاره کرد: »بهتر است رسانه ها 
و همه افرادی که در فضای مجازی فعال هستند، 
کارهای خوب را نیــز نمایش دهند و به آن ضریب 
دهند. کارهای منفی و بد خود قدرت دارند و باعث 
ترویج روحیه بی طراوتی و یأس در جامعه می شوند، 
بنابراین بهتر است کار خوب را در جامعه افزایش 
دهیم، چیزی که همه جامعه بدان احتیاج دارند. باید 
روحیه امید، طراوت، شادابی و نشاط را در جامعه با 
گسترش الگوهای نیکوکاری مانند پروفسور مزدا 

ترویج دهیم.«
پیوندی بــا بیان اینکه اســاس کار هالل احمر 
داوطلبانه است، بیان کرد: »اساس کار در جمعیت 

هالل احمر داوطلبانه است، یعنی چیزی که جمعیت 
بر آن بنا شده و هدف ما است داوطلب محوربودن 
فعالیت های جمعیت است. این روحیه داوطلبانه 
باید در همه ما گســترش پیدا کند. بیمارستان 
نورافشار هم می تواند به عنوان مرکز کار داوطلبانه 
برای جامعه پزشکی داوطلب، به افرادی که نیاز به 
درمان دارند و کسانی که به دلیل مشکالت مادی 
و اعتباری خودشــان نمی توانند درمان خود را به 
خوبی انجام دهند، خدمات گسترده ای ارایه دهد.« 
وی درنهایت اظهار کرد:   »جمعیت هالل احمر یک 
جمعیت خیرخواهانه است که برای مردم، از جنس 
مردم و برای رفع مشــکالت مردم تشکیل شده 

است.« 

رئیس جمعیت هالل احمر در مراسم بزرگداشت پروفسور مزدا:   

یاد  مزدا
 کیوان مزدا در کمال خاموشی و گمنامی تمام، کار نیک انجام می داد

دکتر عبداللهی، مدیر فنی بیمارستان نورافشار:

مزدا آرزو داشت نیازی به زنجیره امید نباشد
 مرگ دکترمزدا ضایعه بزرگی برای کشور و جامعه پزشکان جراح و ارتوپد برجای گذاشت

دلنوشته ای از دل کوچک کودکان زنجیره امید برای کیوان مزدا

باورکنید ما نبود شما را باور نمی کنیم

دکتر عبداللهی، مدیر فنی بیمارستان نور افشار در 
مراسم یاد بود پروفسور مزدا درباره تاریخچه همکاری 
پروفســور در ایران گفت: »همکاری دکتر مزدا از سال 
1386 شروع شــد، در واقع ایشان یکی از بنیانگذاران 
موسسه خیره زنجیره امید در ایران بودند. دکتر مزدا از 
سال 86 به طور مستمر سالی 4 بار به ایران می آمدند که 
دوبار از این آمدن ها منجر به انجام عمل جراحی و دوبار 
دیگر برای پیگیری عمل های جراحی انجام می شــد. 
بیمارستان نور افشار که از سال 9٢ افتتاح شد، افتخار 
این را داشت که در خدمت پروفسور مزدا باشد و دکتر 
ســالی ٢ بار در این بیمارستان عمل جراحی داشتند. 
دکتر مزدا عالوه بر همکاری با بیمارستان های دانشگاه 
تهران، بیشترین همکاری خود را با بیمارستان نور افشار 

داشتند.« 
وی در ادامه بیان کرد: »ایشان به طور متوسط هر بار 
٢5 تا ٢8 عمل جراحی در بیمارستان نورافشار داشتند. 
آخرین حضور دکتر مزدا مربوط به شهریور امسال بود 
که ٢8 عمل انجام دادند و از ایــن میان دو عمل جزو 

جراحی های خاص به شمار می آمدند.« 
عبداللهی در ادامه تصریح کرد: »طبق آماری که به 
دست آوردیم، در این مدتی که پروفسور در بیمارستان 
حضور داشتند، حدود ۱۸۰ عمل جراحی انجام شده 

که در بین این تنها دو مــورد از آنها به دلیل اختالالت 
آناتومیکی مادرزادی بیماران، ناموفق بوده است.«

مدیر فنی بیمارستان نورافشــار با بیان اینکه دکتر 
مزدا برنامه ریزی کرده بودند برای زمستان که به ایران 
می آیند ادامه جراحی های خــود را که نیاز به مرحله 
بعدی داشتند انجام دهند، اما متاســفانه همه  ما را با 
مرگش غافلگیر کرد گفت: »از دست دادن عزیزی که 
توانست چنین خدمتی به جهان بکند و ضایعه بزرگی 
را برای کشور و برای جامعه پزشکان، بخصوص پزشکان 
جراح، ارتوپد و ستون فقرات برجای گذاشت سخت بود. 
پروفسور مزدا به خاطر نوع عمل هایی که داشتند و به  
دلیل موفقیت هایی که به دست آوردند، به عنوان پدر 
ستون فقرات و کمر جهان معرفی شده بودند. دکتر مزدا 
در ایران با دانشگاه تهران همکاری گسترده ای داشتند 
و پزشکان ارتوپدی زیادی در جهت آموزش در رشته 

ستون فقرات با ایشان همکاری داشتند.«
وی در پایان صحبت های خــود از آرزوی دکتر مزدا 
گفت: »آرزوی دکتر این بود که جنگ نباشد، غذا باشد، 
زندگی بدون هیچ گونه تبعیضی باشد.« همچنین آرزو 
داشــتند که چیزی به عنوان زنجیره امید هم در ایران 
وجود نداشته باشد و ما فرزندان سالمی داشته باشیم که 

نیازی به درمان نداشته باشند.

سحر ترازی که به دلیل انحراف زیاد ستون فقرات 
در سال 94 توسط پروفسور مزدا جراحی شده بود، 
نامه ای را از طرف کودکان زنجیره امید در مراسم یاد 

بود دکتر مزدا خواند:
»آقای دکتر مزدا سالم، من مهال مجیدی هستم 
از بوشــهر، من زهره بامه ای هستم از سیستان، من 
ابوالفضل هســتم از بندرعباس، من سرّیا هستم، 
من خدیجه هســتم و من علیرضا هستم. چه قدر 
این زنجیره بزرگ و این فهرســت طوالنی اســت، 
چقدر زیادند آنهایی که با کمک شما حالشان بهتر 
و خوب شده است. می توانند کمرخود را صاف کنند، 
می توانند راه بروند و شاید حتی بدوند. چه قدر زیادند 
مادرهایی که از خدا خواستند هرچه می خواهید به 
شما بدهد. چه قدر زیادند پدرهایی که شما امید را 
به زندگیشان دادید. چه قدر زیادند چشم هایی که 
بعد از جراحی های شــما خیس اشک شوق شدند. 
چقدر صدقه که برای شــما دادند و چه قدر دعای 

خیر که پشت سرتان است. چه قدر عمیق اند و از ته 
دل، خنده هایی که شما به ما هدیه دادید. باورکنید 
ما نبود شــما را باور نمی کنیم. هنوز هم اسمتان را 
که می شنویم، ما، من مهال ابوالفضل، سریا خدیجه 
و همه بچه هــای زنجیره، قلبمــان تندتر می تپد. 
بچه هایی که دوست داشتید همیشه لبخند بزنند. 
این روزها دلشــان گرفته اســت برای اینکه شما را 
نخواهند دید. برای اینکه برایشان از دنیایی بگویید 
که در آن جنگ نباشــد، غذا باشــد و زندگی بدون 
تبعیض باشد. برای اینکه به آنها امید بدهید و با آن 
لهجه بانمک با آنها شوخی کنید. این دنیا پر شده از 
جنگ، فقر و بیماری، اما هنوز هم جای خوبیست تا 
وقتی آدم هایی مثل شما را داشته باشد. ما اسم شما 
و صورت مهربانتــان و آن خنده هایی که انگار روی 
صورتتان نقاشی شــده و هیچ وقت پاک نمی شد را 
هرگز فراموش نمی کنیم. اقامت در بهشــت خوش 

بگذرد آقای دکتر. روحشان شاد و یادشان گرامی.«

وقتی صحبت از کیوان مزدا می کنیم صحبت 
از شخصی اســت که اگرچه سال های حضورش 
در این خاک محدود بود، اما در ردیف پزشــکان 
نیک اندیشی بود که دلش همواره برای این خاک 
می تپید. گواه این امر حضور پیاپی او در طی این 
سال ها برای کمک به بیمارانی بود که چشم امید 
به یــاری او دوخته بودند. پروفســور کیوان مزدا 
از برجســته ترین جراحان ســتون فقرات دنیا و 
از پزشــکان نیکوکاری بود که به عنوان عضوی از 
سازمان پزشکان بدون مرز در کشورهای توسعه 
نیافته، خدمت کرد. در 31 مرداد13٢8 در آبادان 
دنیا آمد و از 7 سالگی در فرانسه بزرگ شد، رشته 
پزشــکی جراحی ارتوپدی و فلوشــیپ جراحی 
ســتون فقرات را در پاریس آموخت و به واسطه 
هوش و پشــتکار فراوان از مشهور ترین جراحان 
ستون فقرات دنیا بود. تکنیک خاص و ابداعی دکتر 
کیوان مزدا در اصالح انحرافات ستون فقرات هم 
اکنون در اکثر مراکز درمانی دنیا استفاده می شود و 
با ابداع این تکنیک منحصر به فرد امکان عمل های 

پیچیده ستون فقرات فراهم شده است.
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