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  استاد علم و اخالق یادبود

  سید جالل الدین سید فرشیدکتر 

  *علی یعقوبی نوتاش دکتر
  
  

  
  

  

  
بتول پیران، براي  ؛سید محمد سید فرشی و مادر ؛متولد گردید، پدر 1311استاد سید جالل الدین سید فرشی در بهمن ماه 

  .پرورش او تالشی درخور کردند
فارغ التحصیل طب گردید و سپس در کسوت شاگردان پروفسور  1335در سال  .ی شدوارد دانشکده پزشک 1329استاد در سال 
  .ار جراحی نوین درآمدذگیحیی عدل بنیان
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91  استاد علم و اخالقیادبود  ـ علی یعقوبی نوتاشدکتر 

  
اي دور حلقه ...همراهی دیگر هم نسالن شایسته خود منجمله استاد حسابی و استاد هدایت و  حضور استاد در این کسوت با

صادقانه و با  ،زندگی شان بیمار و آموزش پزشکی در متن آن قرار داشته و با تمام توانپروفسور عدل تشکیل داد که در تمام لحظات 
  .خلوص در خدمت سالمت بیماران قرار گرفتند

نسل شان با دلسوزي تمام براي آموزش دانشجویان و دستیاران کوشیدند و در بیمارستان سینا در سمت ریاست بخش جراحی 
  .دانشجوي پزشکی در حد توان کوشیدندها جراح و صدها سه در تربیت ده

کرده در استاد در طی دوران خدمت در بیمارستان به نظم و ترتیب اهمیت وافري قائل بوده و از زمانی که بیماري را ویزیت می
ي کامل طوري که تا رسیدن به مرحله بهبود ،کردتمام مدت طی مرحله عمل جراحی و بیهوشی بیمار، لحظه به لحظه با او زندگی می

احسن زبانزد همکاران و  هاي او در اتمام هر کاري به نحوتمام ذهن خود را در انجام بهینه مراحل درمان درگیر کرده و پیگیري
  .شاگردانش بود

در هزینه و تهیه اصولی وسایل حساس بوده در تمام مدت  اًدر مسئولیت عضویت در خرید تجهیزات بیمارستانی دانشگاه، شدید
  سال در پاریس و نیز در  هاي دانشگاه کوشا بوده پس از سفر به فرانسه و طی دوره تکمیلی به مدت یکاز دارائی در مراقبت

 :کرد منجمله تکنیکهاي جراحی آن را در بیمارستان سینا پیاده میهاي بعد با یادگیري تکنیکسال

[Great Prosthesis for Reinforcement of Visceral SAC (GPRVS)]  

در بیمارستان  1371ابداع شده بود آموخته و در سال   Prof. Stoppaهاي دو طرفه بزرگ و عود شده که توسطفتقراي درمان ب
. اي ارائه و در مجله دانشکده پزشکی چاپ گردیداز این روش توسط اینجانب مقاله .به بقیه همکاران آموزش داد سینا پیاده کرد و

  .دادآموزش می شآموخته بود به دیگر همکاران Rives از پروفسور مستقیماً Whipple را که در عمل جراحی هاي خاصظرافت
به پیشرفت در رشته جراحی دغدغه فکري استاد بود و همیشه منتظر نتایج بهتر و پیشرفت  شهمکاران تشویق و ترغیب دیگر

اطراف او و شاگردانش با تواضع آموخته و یاد داده بودند همگی در پروفسور عدل و حلقه  .و بالخص شاگردان خود بود شهمکاران
کردند عالوه بر آموزش علمی در رفتار با بیماران، مسائل مالی هرگز مطرح نبوده و سعی می. آموزش جراحان سنگ تمام گذاشتند

  .بیماري مردم را درمان کنند
ظ ـاي را با ایشان حفعللی که مسئولین همیشه فاصله د یکی ازفرشی زبان گویاي انتقاد روشن و صریح بود و شای استاد سید

  .، همین مسله بودکردندمی
ار نارضایتی ـهاي مالی اظهمالی به بیماران در مصوبه هراسی از به خطر افتادن موقعیت نداشت و همیشه از ایجاد فشارایشان 

سالگی با اینکه استاد تمام  63اولی بازنشستگی در سن  ؛دبرله رنج میأایشان پس از بازنشستگی زودهنگام از دو مس .کردمی
توانست آن را انتقال بدهد بازنشست شده و نیز پس ازآن از عدم توجه داشت که در زمان اوج تجربه که میدانشکده بود و اظهار می

  .مین مالی آزرده خاطر بودأدانشکده به بازنشستگان و عدم ت
  
  

 


