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گزارش «خراسان جنوبی» از وضعیت اهدای عضو در استان

اخبار

سبد کاال برای نیازمندان قاینی
حقانی  220 -سبد کاال بین مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) قاینات به مناسبت
سالروز والدت امام حسن مجتبی (ع) توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قاینات ارزش
این سبدها را  422میلیون ریال اعالم و اظهار کرد:
این سبدهای غذایی شامل برنج ،روغن ،ماکارونی،
رب ،حبوبات ،قند و شکر ،خرما و پنیر بود« .حسینی»،
گفت :به مناسبت شب های لیالی قدر نیز  800نفر در
مساجد و حسینیه های شهرستان بر سفره مهمانی
خدا اطعام می شوند عالوه بر این اقدام خیرخواهانه
 300پرس غذای گرم بین مستمندان توزیع می شود.

آموزش و پرورش قصد افزایش
نیروی خرید خدمت ندارد

آموزش و پرورش ،امسال قصد افزایش نیروهای خرید
خدمت ندارد .مدیر کل آموزش و پرورش به بازنشسته
شدن تعداد زیادی از معلمان در امسال و کمبود شدید
نیروی انسانی ،اشاره کرد و درباره ضرورت برگزاری
آزمون استخدامی در تابستان امسال به خبرنگار ما
گفت :به احتمال زیاد تابستان ،آزمون برگزار شود
اما از آن جا که نمی شود نیروهای استخدامی را از
طریق آزمون نیروهای پیمانی ماده  28برای مهر
امسال به کار گرفت بنابراین این اداره کل برای
جبران کمبود نیروی انسانی تصمیم دارد از ظرفیت
های موجود استفاده کند« .واقعی» ،از به کارگیری
دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان ،تعدادی سرباز
معلم ،معلمان پیش دبستانی حق التدریس که از
قبل پرونده های آن ها باز است ،اضافه کردن ساعت
های حق التدریس معلمان استخدامی و به کارگیری
نیروهای خرید خدمت موجود خبر و ادامه داد :آموزش
و پرورش برای سال  98قصد افزایش نیروهای خرید
خدمت را ندارد.

عطاری

رفع خشکی دهان
برای رفع خشکی دهان می توان از چای ختمی
خبازی استفاده کرد .مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی استان با اشاره به این که
مصرف عرق خارشتر و عرق خارخسک برای این ایام
بسیار مناسب است ،به «خراسان جنوبی» گفت :برای
رفع سردرد حاصل از روزه داری مصرف مخلوطی از
اسطوخودوس ،بابونه ،سنبل الطیب و گل گاو زبان
به صورت دمنوش توصیه می شود .به گفته «پویان»،
همچنین استفاده از دمنوش مخلوط خار مریم برای
رفع عطش مفید است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

زهرا خسروی -گوشه اتاق ،روی تخت فلزی آرام و
بی صدا نشسته است ،چهره مادر ناتوان تر از روزهای
قبل به نظر می آید ،گویی دردهایش تمامی ندارد و
حاال نفس هایش به شماره افتاده است اما هنوز نقطه
امیدی در زندگی اش وجود دارد ،روزنه ای هر چند
کوچک برای شروعی دوباره و روزهایی بهتر از امروز،
فردایی که شاید دست تقدیر ،پیوند به زندگی دوباره
را برای او و آن ها که دردی از جنس او دارند ،رقم
بزند .شاید یکی ،فرشته نجاتی باشد برای او با ترسیم
واژه اهدای عضو در دفتر حیات از دست رفته اش.
مانند همان نوجوان بیرجندی ،او که آرزوهای زیادی
برای خودش در نظر گرفته و حتی رشته تحصیلی
آینده اش را تخصص در رشته رادیولوژی انتخاب
کرده بود ،اما سرنوشت ،تقدیر دیگری برایش رقم
زد ،یک روز با هزار امید و آرزوی رنگارنگ از خانه
بیرون رفت و دیگر برنگشت اما ...

• •فرشته نجات  7بیمار

سخت است برای پدر که به  14ماه قبل برگردد،
روزی که بر اثر سقوط از ارتفاع« ،فاطمه زهرا» دختر
 14ساله اش آن ها را تنها و حسرت دیدار را برای
همیشه بر دلشان باقی گذاشت .هنوز داغ نبود
فرزند بر دلش سنگینی می کند و بغض راه گلویش را
می فشارد وقتی از آن سوی تلفن می گوید :با وقوع
این حادثه و انجام آزمایش های مختلف و با اعالم
مرگ مغزی دخترم ،دنیا جلوی چشمانم تیره و تار
شد .دختری که هنوز یاد عطر مهربانی اش در گوشه
گوشه خانه مشام جان را می نوازد و استعداد و حافظه
اش مثال زدنی بود .البته پدر برای اطمینان بیشتر
رنج سفر به مشهد را هم بر خود هموار می کند اما
با تایید مرگ مغزی توسط تیم تخصصی در مشهد،
عزمش را جزم می کند تا احساسش را هدیه کند و
دخترش ،فرشته نجاتی باشد برای بیمارانی که سال
هاست با درد و بیماری روز را شب می کنند و شب را
به صبح می رسانند.
از آن سوی تلفن صدایش بلندتر می شود وقتی
میگوید« :فاطمه زهرا» فرشته نجات هفت بیمار
شد از دختر  23ساله ای که گیرنده کلیه فاطمه
زهراست تا نجات مادری که وجودش ،گرمابخش
کانون خانواده ای شده است.
«دانشمند» ،آرزو می کند حادثه تلخی برای هیچ
فردی رخ ندهد اما توصیه ای هم دارد برای آن ها که
از سر اجبار در این شرایط قرار می گیرند و میافزاید:
اهدای عضو بیمار مرگ مغزی نه تنها فرشته نجات
بیمارانزیادیمیشودبلکهخودالتیامبخشدردها
و مرهمی است بر رنج غم از دست دادن عزیز .دیگری
هم یادآوری خاطرات دو سال قبل هر چند برایش

خبر

آغازی بر یک پایان

 19خرداد؛ تجلیل از برترین های
اوقات فراغت

مسئول مرکز جامع بیماران
خاص استان :هر بیمار مرگ مغزی
بسته به نهادهای سالم ،جان 8نفر را
نجات می دهد
مسئول مرکز جامع بیماران خاص
استان :بیشترین علل مرگ مغزی
مربوط به حوادث ترافیکی با
فراوانی  70درصد و به ویژه راکبان
موتورسوار است

دردآور است اما می گوید :وقتی پسر  18ساله ام
سوار بر موتورسیکلت یکی از دوستانش شد دیگر به
خانه بر نگشت« .رضایی» سختی غم از دست دادن
عزیز را قابل توصیف نمی داند اما با این موضوع هم
کنار آمده است چرا که وقتی شنید دیگر امیدی به
زندگی پسر نوجوانش وجود ندارد با بخشش اعضای
او جریان زندگی تلخ و سخت را برای چند نفر شیرین
کرد .حاال او جان چهار بیمار را نجات داده است.

• •نجات  8نفر

مسئول مرکز جامع بیماران خاص استان با اشاره به
بازخورد و جهانی شدن موضوع اهدای عضو از ورود
مراکز درمانی به این موضوع خبر می دهد که بر این
اساسدانشگاههایعلومپزشکیبهدوسطحتقسیم
بندی شده است و آن ها که قدرت مانور بیشتری
دارد و قادر به انجام پیوند است به عنوان واحد فراهم
آوری و دانشگاه های کوچک تر با وجود امکانات
مراقبتی مانند  ICU ، CCUو  ...به عنوان واحدهای
شناسایی تعریف شده است« .دهقانی» ،استان را
به عنوان واحد شناسایی تعریف می کند که با واحد
فراهم آوری اصفهان ،یزد و مشهد مرتبط شده است
و ادامه می دهد :در واحد شناسایی تیم های آموزش
دیده شامل هشت پزشک متخصص ،یک کارشناس
پیوند و کردیناتور در مراکز بزرگ تر مانند بیرجند،
قاین ،طبس و  ...فعالیت می کنند.
وی ،عملکرد خراسان جنوبی را در زمینه فرهنگ
سازی رضایت خانواده ها برای اهدای عضو،
مقداری ضعیف و البته متوسط به باال اعالم می کند
ومیافزاید:نسبتبهبرخیاستانهامانندسیستان
و بلوچستان که جمعیت بیشتری دارد عملکرد ما

مطلوب است .وی ،رضایت را شرط اول برای پیوند
می داند حتی برای افرادی که در زمان حیات موفق
به تکمیل کارت اهدای عضو شده اند و می گوید:
بیماران مرگ مغزی در سن  18تا  45سال ،ارگان
های سالم تری دارند و اعضای بیشتری از بدن آن ها
قابل برداشت و پیوند است.
او ،عوامل زیادی را در بروز مرگ مغزی موثر میداند
اما بیشترین آمار این افراد را در  ICUمربوط به
حوادث ترافیکی با فراوانی 70درصد به ویژه راکبان
موتورسوار اعالم می کند و می افزاید :سقوط از
بلندی و فشار خون باال و خون ریزی های مغزی در
رتبه بعدی ،علل ابتال به مرگ مغزی قرار دارد .هر
چند عوامل دیگری مانند مسمومیت ،سوختگی و...
هم بی تاثیر نیست.
وی ،با تاکید بر این که هر بیمار مرگ مغزی بسته به
ارگان های سالم ،جان هشت نفر را نجات می دهد،
به وجود  12مرگ مغزی با شرایط اهدای عضو در
استان طی سال گذشته اشاره می کند که از این
تعداد هشت نفر به رضایت خانواده برای پیوند و
نجات جان بیماران زیادی منجر شد .آماری که به
گفته وی ،هر چند رقم خوبی است اما می توان با
فرهنگ سازی و اطالع رسانی جان بیماران حاد
بیشتری را نجات داد.

• • 70درصد اهدا برای بیماران کلیوی

مسئول مرکز جامع بیماران خاص استان به موضوع
مهم و قابل تاملی اشاره می کند و از نرخ باالی
بیماران دارای نارسایی کلیه در کشور و به تبع آن
استان و نرخ رشد  18درصدی این بیماران خبر می
دهد و می گوید :زمینه ساز  50درصد بیماری های

کلیوی در کشور پرفشاری خون و دیابت است و باید
از آن به عنوان زنگ خطری یاد کرد ،موضوعی که
مسئوالن را بر آن داشت تا طرح ملی کنترل فشار
خون اجرا شود چرا که  70درصد اهدای عضو به
سمت بیماران کلیوی می رود.
او ،موضوع پیوند اعضا را امری خداپسندانه میداند
که جایی برای مطرح کردن مسائل مالی در آن
وجود ندارد و می گوید :این موضوع برای خانواده
اهدا کننده و بیمار هزینه ای ندارد و حتی مراحل
بستری ،هزینه اتاق عمل و  ICUبیمار اهدا کننده
رایگان است.
وی ،نبود بخش پیوند در استان را از مشکالت در
این زمینه می داند که در صورت وجود این قسمت
می توان بسیاری از ارگان های فرد مرگ مغزی را
برداشت و به بیماران نیازمند اهدا کرد ،البته این
را هم اضافه می کند که شبکه فراوری از چند سال
گذشته در استان راه اندازی شده است و در همه
واحدهای مراقبت ویژه ،اورژانس ها ،آی سی یو و
 ...کارکنان آموزش دیده در صورت مشاهده بیمار
مرگ مغزی مراتب را اطالع می دهند و کارشناسان
آموزش دیده برای ارتباط با خانواده افراد مرگ
مغزی در صحنه حضور می یابند.
او ،شرایط جغرافیایی استان به ویژه بیرجند را از
دیگر مشکالت برای پیوند اعضا از بیماران مرگ
مغزی مطرح می کند و می افزاید :با توجه به وجود
یک جراح پیوند ،در صورت تخصیص سهمیه
توسط وزارت بهداشت و اعزام دو نفرولوژیست به
مرکز استان این مشکل برطرف خواهد شد چرا
که شرایط و امکانات الزم برای راه اندازی این
بخش در بیمارستان رازی بیرجند فراهم است.
دهقانی ،ابراز امیدواری می کند تا سال آینده و در
صورت تخصیص این سهمیه بخش پیوند در استان
راهاندازی شود.

حسین قربانی– جشنواره تجلیل از برترین های
اوقات فراغت استان  19خرداد ماه برگزار می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان ،برگزاری این جشنواره را
به منظور تحقق سیاست ها و برنامه های سند ملی
اوقات فراغت جوانان و ایجاد فضای رقابتی میان
متولیان دولتی و غیر دولتی استان اعالم کرد و گفت:
فرصت آفرینی ،ایجاد فضای رقابتی ،ارزیابی امکانات
و توان برنامه ریزی مجریان طرح ها ،زمینه سازی
برای انتقال تجربیات و معرفی برنامه های موفق و
الگویی فراغتی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
«سرپرست» ،با اشاره به این که در این مراسم از فعال
ترین و پرمخاطب ترین دستگاه و برنامه ها ،ایده های
برتر ،فعال ترین کارشناسان دستگاه های استانی و ...
در حوزه فراغت تجلیل خواهد شد ،افزود :همچنین از
افراد و دستگاه های مد نظر در محورهای فرهنگی و
هنری،کتاب خوانی،مطالعهوپژوهش،برنامهگسترده
ورزشی ،اردوهای جهادی ،برنامه مهارت آموزی و
اوقات فراغت در محیط مجازی و رسانه ،اختراعات و
ابتکارات جوانان تقدیر می شود.

نسخه

ماءالشعیر طبی
ماءالشعیر طبی برای خانم های باردار و در دوران
شیردهی مناسب و برای رشد مو و بهبود گوارش
مفید است .پزشک دستیار ارشد تخصص طب سنتی
ایران درباره روش تهیه این ماءالشعیر به «خراسان
جنوبی» گفت :ابتدا  50گرم جوی پوست کنده سالم
را با یک لیتر آب (چهار لیوان) به آرامی بجوشانید تا
جوها حداکثر به مدت یک ساعت پخته و شکفته شود،
سپس قبل از سرد شدن آن را صاف کنید و در جای
خنک نگه دارید ،ماءالشعیر حداکثر سه روز در یخچال
سالم می ماند .دکتر «نواب زاده» ،با اشاره به این که
ماءالشعیر طبی ،سرشار از ویتامین  Bاست و در برابر
سکته های قلبی و مغزی از بدن محافظت می کند،
افزود :این نوشیدنی برای خانم های باردار و در دوران
شیردهی مناسب و برای رشد مو و بهبود گوارش مفید
است .وی ،مصرف این نوشیدنی را برای ماه رمضان به
ویژه در وعده سحر و قبل از غذا برای کاهش تشنگی
بسیار مفید دانست و ادامه داد :افرادی که با نوشیدن
آن دچار ضعف شدید یا سردرد می شوند یا معده های
سرد و تر دارند بهتر است در هر لیوان از این نوشیدنی
یک قاشق عسل حل و میل کنند .هنگام مصرف،
ماءالشعیر را تکان دهید تا ذرات جو با نوشیدنی
مخلوط شود .

