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درﮔﺬﺷﺖ "دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ واﻋﻆ زاده" اﺳﺘﺎد ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ،1397ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز را از وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از

درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮا ﻏﺮق در ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد .ﻣﻬﺮي ﮐﻪ روزﮔﺎران ﻣﺎ را ﺑﺮ دل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﺎﯾﯿﺰ  1340و ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  16ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدم.

رﻓﺘﺎر دو ﺟﺮاح آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻼف اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺎورده و اﺳﺘﻌﻔﺎء

دادم .اﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي ﺷﺪم ﮐﻪ  70ﺑﯿﻤﺎر در  30ﺗﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )دو ﺑﯿﻤﺎر در ﯾﮏ ﺗﺨﺖ و

ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ( .در ﮐﻞ  5ﺳﺮﻧﮓ و  12ﺳﻮزن ﺗﺰرﯾﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس
ﻧﺒﻮد.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪي ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎري ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎن رﺋﯿﺲ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار

داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﺑﻨﺎم "ﮐﺮﯾﻢ واﻋﻆ زاده" ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.

دﺳﺖ ﻣﻮدت و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داده و ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﺣﻞ

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت درﺧﺸﺎن و روﺣﯿﻪاي درﺧﺸﺎﻧﺘﺮ و ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ،ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﺷﺐ و روز ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدم از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺮورش دﺳﺘﯿﺎران ﺟﺮاﺣﯽ.

ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎي ﺗﺎزه وارد داﻧﺸﮕﺎه اداره ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﺳﭙﺮد .از ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺖ ﯾﺎري ﮐﺮد:

ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﺑﺲ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺪه اﻣﯿﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را در ﺧﺎرج ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮﺋﯽ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

اﮔﺮ در درون دو ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي و ﻧﻤﺎزي آراﻣﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﮑﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪاز ،در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺮﯾﻢ:
ﻫﺮ دم از اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﺮي ﻣﯽرﺳﺪ

ﺗﺎزه ﺗﺮ از ﺗﺎزه ﺗﺮي ﻣﯽرﺳﺪ

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ آن

ﺳﺎزش ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي و ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺲ از آن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ

ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺤﻖ و اﻻﻧﺼﺎف ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ

ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﯽزدم ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮﺑﯽ و دﻟﺨﻮاه در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از

ﺟﺎﻧﻢ دار ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ،در زادﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﺎب،
ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﺧﻮد .رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.
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اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ
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