
   ميترا شهبازي
ارائ�ه خدم�ات رايگان پزش�كي و دندانپزش�كي 
در يك م�اه اخي�ر به ح�دود 5ه�زار نف�ر از مردم 
مناطقي همچون سيستان وبلوچس�تان،  بوشهر، 
خراسان ش�مالي و... بخش�ي از خدمات ارائه شده 
از سوي جهادگران بسيج جامعه پزشكي به شمار 
مي آيد. خدماتي كه بخشي از محروميت درماني در 
مناطق كم برخوردار را كنار مي زنند و شرايط را براي 
برخورداري مردم از خدمات برابر در تمام كش�ور 
فراهم مي كنند. اين خدمات هم شامل ارائه خدمات 
دندانپزشكي، ويزيت توسط پزشك عمومي، ارائه 
دارو، ارائه آموزش هاي بهداشتي دوره سالمندي و 
ميانسالي، ارائه آموزش هاي فرهنگي، ارائه خدمات 
مامايي، غربالگري قند خون، غربالگري فشار خون و 
ارجاع افراد به مراكز خدمات جامع سالمت مي شوند. 

    
آغاز فعاليت بس��يج جامعه پزش��كي به سال ها قبل 
برمي گردد. به همان دوران دفاع مقدس كه پزشكان 
و پرستاران فداكار و بسيجي در خطوط مقدم نبرد و 
درمانگاه هاي صحرايي به درمان زخم هاي مجروحان 
و آس��يب ديده ها مي پرداختند. بر اساس آمار موجود 
از آن س��ال ها حدود 80 هزار پزش��ك و پيراپزشك 
در پشت خط مقدم حضور داش��تند و صدها شهيد و 
جانباز را تقديم انقالب بزرگ اسالمي كردند. همين 
موضوع باعث ش��د  در س��ال 1374 س��ازمان بسيج 
جامعه پزش��كي تأس��يس و پس از آن ارائه خدمات 
پزش��كي و دندانپزش��كي به مردم مناطق محروم به 
يك روال هميشگي براي اين جهادگران تبديل شود؛ 
اتفاقي كه شايد ثمره آن ارائه تعداد غيرقابل شماري 
خدمات پزشكي اعم از خدمات دندانپزشكي، ويزيت 
توسط پزش��ك عمومي، ارائه دارو، ارائه آموزش هاي 
بهداشتي دوره سالمندي و ميانسالي، ارائه آموزش هاي 
فرهنگي، ارائه خدمات مامايي، غربالگري قند خون، 
غربالگري فش��ار خون و ارجاع افراد به مراكز خدمات 
جامع س��المت به مردم شده اس��ت. به تازگي و طي 
يك ماه در دي ماه نيز اين جهادگ��ران موفق به ارائه 
بالغ بر 5 هزار خدمت پزشكي رايگان به مردم مناطق 

كم برخوردار استان هايي چون سيستان وبلوچستان، 
 بوشهر، خراسان شمالي و غيره ش��ده اند كه با ارتقاي 
سطح سالمت مردم ش��رايط را براي دريافت خدمات 
برابر در تمام كش��ور فراهم مي كنند. در اين خصوص 
مي توان به استان سيستان و بلوچس��تان اشاره كرد 
كه طي اين مدت در قالب طرح هاي مختلف از جمله 
طرح شهيد رهنمون چندصد خدمت پزشكي رايگان 

به مردم ارائه شده است. در اين رابطه جانشين بسيج 
جامعه پزشكي سپاه سلمان سيستان و بلوچستان با 
اشاره به ويزيت رايگان 784 بيمار در منطقه نوك آباد 
و زردكوه شهرستان ايرانش��هر به بسيج گفت: »براي 
ارائه اين خدمات اكيپ هاي پزش��كي در قالب طرح 
ش��هيد رهنمون به شهرستان ايرانش��هر اعزام شدند 
و دس��ت به خدمت رس��اني زدند.« فاطمه كميلي با 
اشاره به اس��تقبال مردم براي بهره مندي از خدمات 
پزشكي اضافه كرد: »در اين طرح با اعزام تيم پزشكي 
چندتخصصي توس��ط كانون بس��يج جامعه پزشكي 
شهرستان ايرانشهر186بيمار ويزيت داخلي و 148 
بيمار به دكتر زنان و زايمان مراجع��ه كردند.« البته 
خدمات ارائه شده از س��وي تيم پزشكي طرح شهيد 
رهنمون فقط به همين تعداد محدود نمي ش��ود و به 
گفته جانش��ين بسيج جامعه پزش��كي سپاه سلمان 
اس��تان 166نفر از بيماران توس��ط پزش��ك اطفال 
و۲84نفر نيز توسط پزشك عمومي مورد ويزيت قرار 
گرفتند و مبلغ100ميليون ريال داروي رايگان در بين 
افراد توزيع شده است. كميلي با تأكيد بر اين مطلب 

كه توجه به س��المت مردم در مناط��ق محروم هدف 
فعاالن بس��يج جامعه پزشكي اس��ت، گفت: »در اين 
برنامه بيماراني كه نيازمند پيگيري هاي پزشكي بيشتر 
باشند به مراكز درماني معرفي مي شوند.« فرمانده سپاه 
شهرستان ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان 
نيز در تكميل مطالب فوق تأكيد كرد: »بسيج جامعه 
پزشكي ايرانشهر در راستاي خدمت بي منت به مردم 
450 بيمار را به صورت رايگان درمان كرد.« سرهنگ 
پاسدار حسين پودينه افزود: »بهداري سپاه با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر در ادامه تالش ها براي 
محروميت زدايي و اجراي طرح هاي مردم ياري و توجه 
به بهداشت و سالمت مردم مناطق محروم و دورافتاده 
كه توان مالي براي درم��ان خود را ندارن��د، اقدام به 
ويزيت راي��گان و توزيع دارو در بين مردم روس��تاي 
نوك آباد و روستاهاي همجوار كرد.« شايان ذكر است 
از ابتداي امس��ال تاكنون ٩گروه پزش��ك بسيجي به 

مناطق محروم ايرانشهر اعزام شده اند. 
   بسيج جامعه پزشكي در كنار مردم مناطق محروم

مضاعف بر خدمت رس��اني بس��يج جامعه پزشكي به 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان، اين جهادگران به 
استان هاي ديگري همچون گيالن نيز خدمت رساني 
كرده اند. در اين خصوص مس��ئول س��ازمان بس��يج 
سازندگي سپاه استان گيالن با بيان اينكه گروه هاي 
جهادي سپاه مشكالت ساكنان مناطق محروم استان 
را به ص��ورت محله محور برطرف مي كنند به بس��يج 
گفت: »در حال حاضر 50 گروه پزش��كي جهادگر در 
گيالن فعال هستند.« احمد ابراهيمي با اشاره به فعال 
بودن اين تعداد گروه پزشكي در مناطق محروم استان 
اضافه كرد: »سپاه قدس گيالن با استفاده از نيروهاي 
بس��يجي و اعضاي قش��رهاي مختلف خود در تالش 
است تا معضالت و مشكالت ساكنان مناطق محروم 
استان را به صورت محله محور برطرف كند.« عالوه بر 
اين در استان بوشهر نيز بسيج جامعه پزشكي توانسته 
اس��ت برگ زرين ديگري را در پرونده خدمت رساني 
رايگان خود به ثبت برس��اند. در اين خصوص رئيس 
بسيج جامعه پزشكي استان بوشهر با اشاره به استقبال 
بي نظير مردم از خدمات ارائه ش��ده از س��وي بسيج 

گفت: »هزار و 74٩ بيمار توس��ط درمانگاه تخصصي 
صحرايي در نخل تقي عسلويه توسط پزشكان بسيجي 
اين اس��تان رايگان ويزيت و درمان ش��دند.« گفتني 
است همانطور كه اش��اره ش��د تمام اين خدمات در 
محدوده زماني كوتاه يك ماه به مردم ارائه شده است. 
مراد علي فوالدوند با تأييد مطالب فوق افزود: »بسيج 
جامعه پزشكي توانسته است خدمات متعدد ارتوپدي، 
اورولوژي، داخلي، زنان، اعصاب و روان، گوش، حلق 
و بين��ي، تغذيه، چشم پزش��كي، پزش��كي عمومي، 
روانشناس��ي، آموزشي، دندانپزش��كي، سونوگرافي، 
آزمايش و خدم��ات دارويي رايگان را ب��ه مردم ارائه 
كند.« در اس��تان البرز نيز به 45 كودك مركز خيريه 
كرج به صورت رايگان خدمات دندانپزشكي ارائه شده 
اس��ت. همچنين در شهرستان اس��فراين در استان 
خراسان ش��مالي نيز تيم دندانپزشكي بسيج جامعه 
پزشكي توانس��ته اس��ت به حدود ۲00 نفر خدمات 
رايگان ارائه دهد. در كنار خدمات ارائه شده، در استان 
هرمزگان نيز در يك اردوي پزشكي شمار قابل توجهي 
از مردم توانسته اند از چنين خدماتي برخوردار شوند. 
در اين خصوص حسن كريم رحيمي، مسئول بسيج 
دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفت: »اين 
گروه جهادي كه در روستاي بلبل آباد مستقر شده است 
به ارائه روزانه 100 نفر خدمات دندانپزشكي، ۲00 نفر 
خدمات پزش��كي عمومي، 50 نفر خدمات تخصصي 
جراحي و 50 نفر خدمات تخصصي اطفال مش��غول 
اس��ت و يك گروه س��يار نيز در منطقه گافر بشاگرد 
در حال خدمت رس��اني اس��ت و داروه��اي موردنياز 
به صورت رايگان توزيع مي ش��ود.« در شمال شرقي 
كش��ور نيز جهادگران پزشك توانس��ته اند در استان 
آذربايجان شرقي خدمات ارزنده اي ارائه كنند. در اين 
راستا بهنام غفارزاده، مس��ئول بسيج جامعه پزشكي 
بيمارس��تان علوي گف��ت: »به همت بس��يج جامعه 
پزشكي بيمارستان علوي و شش چشم پزشك 500 
نفر از بيماران بيمارس��تان رازي تبريز ويزيت رايگان 
شدند.« خدماتي كه دي ماه به مردم مناطق مختلف 
كشور ارائه شده است و به طور حتم در بهمن ماه شمار 

اين خدمات افزايش چشمگيري خواهد داشت.

   سجاد مرسلي
سيس�تان و بلوچس�تان جزو اس�تان هايي است 
كه هميش�ه ه�دف گروه هاي جهادي بوده اس�ت 
و در طول س�ال جهادگران زيادي ب�راي كمك به 
س�اكنان مناطق كم برخوردار به روس�تاهاي آن 
اعزام مي شوند.  اما بعد از وقوع سيل، خوب مي شد 
فهميد كه نگاه جهادگران ديگر استان ها هم به اين 
سمت مي چرخد و زماني كه رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين در بازديد از مناطق سيل زده چابهار 
گفت: »3هزار و5۰۰ جهادگر در منطقه چابهار فعال 
هس�تند و تأمين خدمات بهداشت و درمان و رفع 
نيازهاي اصلي سيل زدگان در برنامه بسيج و سپاه 
قرار دارد و تا پايان كار و حل تمام مشكالت در كنار 
مردم خواهيم بود.« خيال همه راحت شد كه اين بار 
هم هموطنان نيازمند زير اين چت�ر حمايتي قرار 
دارند. اما نكته حائز اهميت در اين خدمت رساني ها 
حضور جهادگران شيعه و سني در كنار هم است كه 
حال و هواي خاصي را در منطقه حاكم كرده است. 

    
در حال حاضر بيش از 13هزار گروه جهادي در كشور 
فعال اس��ت كه از اين تعداد بيش از 65 گروه جهادي 
تخصصي در كنار ديگر گروه ها در سيستان و بلوچستان 
مشغول خدمت رساني هس��تند.  در اين ميان حضور 
جهادگران ش��يعه و س��ني در كنار هم  ك��ه در حال 
كمك رساني به مردم سيل زده هستند، شرايط خاص و 

بسيار دلنشيني را به وجود آورده است. 
در همين راستا مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان 
سيستان و بلوچس��تان با بيان اينكه روزانه نزديك به 
40هزار پرس غذاي گرم در ميان سيل زدگان سيستان 
و بلوچس��تان توزيع مي ش��ود و ب��رادران و خواهران 
جهادگر شيعه و سني در كنار هم در حال كمك رساني 
به مردم س��يل زده هس��تند، گفت: »هزار و 500 نفر 
از نيروهاي امدادرس��ان در قالب 65 گروه جهادي به 
س��يل زدگان كمك مي كنند كه هم��كاري و همدلي 
جهادگران شيعه و س��ني در كنار يكديگر شور و حال 
خاصي از اتحاد براي س��اختن ايراني آب��اد را به وجود 
آورده اس��ت.« ناگفته نماند اگر جهادگران حاضر در 
مناطق سيل زده به صورت مستقيم به ياري هموطنان 
آسيب ديده ش��تافته اند، ديگر بسيجيان و جهادگران 
هم در اقصي نقاط كشور مشغول هستند و هر كمكي 
از دستشان برآيد فروگذار نيس��تند.  روز گذشته بود 
كه محموله كمك هاي گروهي از بسيجيان به مناطق 
سيل زده اس��تان ارسال ش��د.  فرمانده حوزه مقاومت 
بسيج شهيد مولوي حسين س��پاه شهرستان سراوان 
با بيان اينك��ه اولين محموله كمك ه��اي جمع آوري 
شده بسيجيان و مردم شهر گشت، به مناطق سيل زده 
استان سيستان و بلوچس��تان ارسال شد، گفت: »اين 
محموله شامل پتو، بالش، لحاف، البسه، نان، كنسرو تن 
ماهي و لوبيا، آب معدني و خرماست.« به گفته فاروق 
رئيس��ي، دومين محموله از كمك هاي بسيجيان در 
حال جمع آوري است كه در روزهاي آينده به مناطق 

سيل زده ارسال خواهد شد. 
   بيمارستان هاي صحرايي با خدمات رايگان

در زمينه بهداشت و درمان هم سپاه و بسيج اقدامات 
بسيار ويژه اي به سيل زدگان ارائه كرده اند كه از جمله 
آنها مي توان به بيمارستان سياري كه توسط قرارگاه 

قدس در كنارك برپا شده است اشاره كرد. 

اين بيمارستان به منظور ارائه خدمات درماني و پزشكي 
رايگان براي مردم اين منطقه توسط يك تيم پزشكي 
اعزامي از كرمانشاه و بيمارستان علوم پزشكي زاهدان 
در محل كمربندي اي��ران بندر و نقاط آس��يب ديده 
شهرستان كنارك به همت قرارگاه قدس جنوب شرق 

كشور، استقرار و برپا شده است. 
در اي��ن اقدام دو دس��تگاه اتوبوس، آمبوالنس و س��ه 
دستگاه خودروي تاكتيكي با تمام تجهيزات كامل در 
راستاي خدمات رساني به مردم در قالب خدمات رايگان 
پزشكي عمومي و داروخانه فعاليت خود را آغاز كردند. 
همچنين س��ه خودروي تاكتيك��ي آمبوالنس هم در 
جهت اعزام اضطراري بيماران و يك دستگاه اتوبوس با 

اتاق عمل سيار، در محل آماده خدمت هستند. 
در همين رابطه جانشين بسيج جامعه پزشكي استان 
سيستان و بلوچستان هم با اشاره به وضعيت نامناسب 
مناطق درگير سيل در اين اس��تان، توزيع بسته هاي 
بهداشتي، غذايي و اسكان اضطراري را اولويت اصلي 

براي خدمت رساني به اين مناطق اعالم كرده است. 
فاطمه كميلي، با بيان اينكه خوش��بختانه تاكنون در 
منطقه سيل زده، هيچ بيماري واگيري مشاهده نشده 

اس��ت، ادامه داد: »اين بيماري ها عمدتاً در فصل گرم 
ش��يوع پيدا مي كنند، اما احتمال مارگزيدگي وجود 

دارد، لذا براي اين موضوع بايد احساس خطر كرد.«
وي يادآور شد: »فعاليت هاي مردمي تيم هاي پزشكي 
و متخصص بسيج جامعه پزش��كي كل كشور از جمله 
تيم پزشكي شهيد رهنمون كه متشكل از تيم هاي پنج 
تا هفت نفره پزش��كان متخصص در رشته هاي مختلف 
است، از روز اول در مناطق سيل زده وجود داشته و پس 
از فروكش كردن موج سيل نيز اين خدمت رساني ادامه 
خواهد داشت.« اين مسئول افزود: »تيم هاي متخصص 
پزش��كان به صورت آماده باش درحال خدمت رساني به 
آسيب ديدگان هس��تند كه برپايي پايگاه هاي درماني 
و انواع ويزيت ه��اي رايگان از جمله خدم��ات اين افراد 
اس��ت. ضمن اينكه ي��ك بيمارس��تان صحرايي هم در 
منطقه دش��تياري مستقر شده اس��ت.« كميلي يادآور 
شد: »پزش��كان و پرس��تاران اين بيمارس��تان از سوي 
بسيج جامعه پزشكي تأمين ش��ده و قرار است در وهله 
نخست خدماتي مانند ويزيت عمومي و تخصصي اطفال 
در اين بيمارستان اجرايي ش��ود. پس از استقرار ديگر 
تخصص هاي مورد نظ��ر نيز براي آن تأمين مي ش��ود. 
ضمن اينكه در حال حاضر دس��تگاه هاي دندانپزشكي 
نيز براي اين بيمارس��تان صحرايي تأمين شده است.« 
فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج سپاه مهرس��تان هم از 
ويزيت ۲50نفر از سيل زدگان مهرستاني با همت بهداري 
و بسيج جامعه پزش��كي اين ناحيه خبر داد.  سرهنگ 
پاسدار حسين نكويي با بيان اينكه در حال حاضر 170نفر 
از پاسداران و بسيجيان مش��غول امداد رساني در هفت 
روستاي آسيب ديده مهرستان هس��تند، گفت: »اقالم 
دارويي انواع شربت، قرص، سرم و ديگر نيازهاي بيماران 

و صدمه ديدگان به صورت رايگان توزيع مي شود.«
   خدمت شبانه روزي 65گروه به سيل زدگان

هم اكن��ون بي��ش از 65 گروه جه��ادي تخصصي در 

سيستان و بلوچستان مشغول خدمت رساني هستند. 
اين گروه ها جداي از جهادگراني هستند كه خدمات 
عمومي ارائه مي كنند و در طول س��ال هم به مناطق 
محروم اس��تان س��فر كرده بودند.  در همي��ن رابطه 
حميدرضا اهلل بداشتي جانشين بسيج سازندگي كشور 
با بيان اينكه گروه هاي جهادي پرچم داران فعاليت و 
خدمات رس��اني در عرصه هاي محروميت زدايي بوده 
و ادامه دهنده راه سردار شهيد سليماني خواهند بود، 
گفت: »در حال حاضر در كشور بيش از 13هزار گروه 
جهادي داريم ك��ه اين گروه هاي جه��ادي به صورت 
گروه هاي محله محور، فعال، ويژه و تخصصي در حال 
انجام فعاليتند.« وي ادامه داد: »در س��يلي كه ابتداي 
امسال در استان هاي مختلف كشور از جمله گلستان، 
لرستان و خوزستان رخ داد و اكنون كه استان جنوبي 
كشور درگير س��يل اس��ت عزيزان جهادگر در اولين 
س��اعات حضور پيدا كردند و هم اكن��ون هم بيش از 
65 گ��روه جهادي تخصصي در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان با كمك مردم كشور مشغول خدمت رساني 
به سيل زدگان اين استان هس��تند كه در گام نخست 

كاالهاي اضطراري را به دست مردم مي رسانند.«
جانش��ين بس��يج س��ازندگي كش��ور ب��ا بي��ان اينكه 
جهادگران��ي كه به كمك مردم آس��يب ديده از س��يل 
سيستان و بلوچستان ش��تافته اند جزو گروه هاي مردم 
پايه هس��تند، تصريح كرد: »اين گروه ها براي كمك به 
هموطنان از ظرفيت خود مردم و دس��تگاه هاي همكار 
اس��تفاده مي كنند.« وي با اش��اره به اينك��ه گروه هاي 
جهادي تخصصي در حوزه پزش��كي فعاليت خود را در 
مناطق سيل زده شروع كرده اند و در حال مداواي افراد 
حادثه ديده از سيل هستند، افزود: »گروه هاي جهادي 
عمومي هم براي اس��كان موقت، چادره��ا را در اختيار 
مردم قرار داده ان��د و با كمك مردم خير و نوعدوس��ت 
كانكس هايي ك��ه در اختيار بگيرند را به دس��ت مردم 

مي رسانند.« بداشتي، اقالم اضطراري از قبيل نان، آب، 
حبوبات و انواع كنسرو را جزو نيازهاي اوليه سيل زدگان 
عنوان كرد و ادامه داد: »پتو، چادر، وسايل اضطراري ديگر 
مانند پالستيك، وسايل كمك دهنده و البسه در اختيار 
هموطنان اين مناطق قرار گرفته اس��ت و جهادگران از 

ظرفيت مردم براي اين كار استفاده كرده اند.«
   استان ها در آماده باش براي خدمات رساني

كمك جهادگران استان هاي ديگر در خدمات رساني 
به سيل زدگان سيستان و بلوچستان هم حائز اهميت 
اس��ت كه فقط به عن��وان نمونه مي توان به مس��ئول 
نمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه 
نيكشهر اش��اره كرد كه از اعزام گروه جهادي مؤسسه 
كريمه اه��ل بيت قم به اين شهرس��تان خب��ر داده و 
معاون اجتماعي ناحيه مقاومت بس��يج كاش��ان كه 
گفته است1۲ قرارگاه جهادي در اين شهرستان آماده 
دريافت كمك ويژه مردم به مناطق سيل زده سيستان 
و بلوچس��تان هستند.  حجت االس��الم احمد قادري، 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه نيكشهر با اعالم اينكه ۲5 روحاني جهادگر استان 
قم كار خدمت رساني و توزيع غذاي گرم به سيل زدگان 
نيكشهري را بر عهده دارند، گفت: »اين گروه جهادي 
كه زير نظر حوزه علميه قم است براساس برنامه ريزي 
انجام ش��ده روزانه تع��داد 700 پرس غ��ذاي گرم در 

روستاي نوك آباد بسته بندي مي كند.«
موكب الرضا )ع( آستان قدس رضوي فعاليت طبخ غذا 
را بر عهده دارند و پاسداران و بسيجيان ناحيه نيكشهر 
به همراه ساير گروه هاي جهادي توزيع روزانه  10هزار 
پرس غذاي گرم را بر عهده گرفته اند.  همچنين معاون 
اجتماعي ناحيه مقاومت بس��يج كاشان ضمن اشاره به 
سيل اخير در استان سيستان و بلوچستان گفت: »1۲ 
قرارگاه جهادي كاشان آماده دريافت كمك ويژه مردم 
مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان هستند.« سروان 
حسين آرامش با اشاره به مهم ترين اقالم مورد نياز مردم 
سيستان و بلوچس��تان افزود: »نان خشك شده، برنج، 
وسايل بهداشتي، لباس گرم، نايلون براي پوشش چادر، 
پتو، كفش و دمپايي از مهم ترين وسايل مورد نياز مردم 
سيل زده استان سيستان و بلوچستان است.« وي ادامه 
داد: »مسجد الزهرا)س( واقع در خيابان شهيد صالحي، 
مسجد اميرالمؤمنين)ع( و مسجد باب الحوائج)ع( واقع 
در خيابان آيت اهلل سعيدي و امامزاده عبداهلل)ع( لتحر 
از جمله قرارگاه هاي آماده دريافت كمك هاي مردمي 
است. همچنين مسجد مهديه حسن آباد، امامزاده محمد 
اوسط)ع( جوشقان استرك و مسجد صاحب الزمان)عج( 
روس��تاي ويدوجا از توابع بخش ب��رزك  قرارگاه هايي 
هس��تند كه مس��ئوليت اين كار را بر عهده دارند.« اما 
فراموش نكنيم قبل از سيل هم سيستان و بلوچستان 
مقصد جهادگران بود. گواه اين ادعا اين است كه از ابتداي 
امس��ال ٩هزار و 500 طرح محروميت زدايي از س��وي 
جهادگران سپاه و بسيج در اين استان تعريف شده است. 
از اين تعداد طرح آباداني در مرداد سال جاري ۲هزار و 
533 پروژه و در آذرماه هم 500 ط��رح به بهره برداري 
رسيد و مابقي آنها نيز تا پايان س��ال افتتاح مي شوند. 
كاري كه قرار است سپاه و بسيج با مشاركت مردم، دولت 
و خيران در جهت تحقق فرامين مقام معظم رهبري در 
راستاي محروميت زدايي در مناطق كم برخوردار استان 
انجام دهند و فرصت دسترسي برابر به امكانات رفاهي را 

براي تمام اقشار ايجاد كنند.

جهادگران شيعه و سني در خدمت سيل زدگان سيستان و بلوچستان

ارائه خدمات رايگان بسيج جامعه پزشكي به 5هزار نفر در يك ماه
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سيداحمد هاشمي اشكا

 گفت وگوي »جوان« با دكتر سبحاني 
جهادگر دندانپزشك

 گروه  جهادی دندانپزشكی که 
خانه به خانه مناطق محروم سر می زند

اردوهاي جهادي روايت زندگي جوانان مؤمن، مهاجر و جهادگري 
است كه يكي از بهترين و لذتبخش ترين دوران زندگي خود را براي 
خدمت به نيازمندان كنار گذاشته و با دلي مملو از عشق و اراده اي 
آهنين، بي هيچ خواس�ته و ادعايي جاده ه�اي صعب العبور را طي 
مي كنند تا به دورتري�ن و محروم ترين نقاط ايران برس�ند. نكته 
حائز اهميت اين اس�ت كه تعداد زيادي از دانش�جويان و نخبگان 
اين سرزمين در كنار شهروندان عادي، گرد هم آمده و گروه هايي 
را تشكيل داده اند تا خدمت به نيازمندان و محرومان را به بخشي 
از كار و زندگي روزمره خود تبديل كنند. دكتر سعيد سبحاني كه 
دكتراي عمومي دندانپزش�كي دارد يكي از اين جهادگران است 
كه در دو سال اخير بيش از 3۰ س�ابقه حضور در اردوهاي جهادي 
داشته و به همراه دوستانش گام بزرگي در جهت كمك به بهداشت 
و س�المت مناطق كم برخوردار و س�اكنان آن برداش�ته اس�ت. 

    
آقاي دكتر! در چه س�الي فارغ التحصيل ش�ديد و از چه 
زماني به گروه هاي جهادي پيوستيد و مشغول خدمت به 

محرومان شديد؟
 بنده متولد 1370 تبريز هستم. از س��ال 13٩1 در رشته دندانپزشكي 
مشغول تحصيل و در سال ٩6 هم فارغ التحصيل شدم. اولين سابقه حضورم 
در اردوهاي جهادي، سال آخر دانش��گاه و ترم 11بود. دكتراي عمومي 
دندانپزش��كي 1۲ ترم است، ترم هاي اول س��عي نمي كردم در اردوهاي 
جهادي شركت كنم، به خاطر اينكه دانشجويان ترم هاي پايين نمي توانند 
كار تخصصي انجام بدهند. به همين دليل اولين بار كه در گروه هاي جهادي 
ش��ركت كردم بهار ٩6 بود كه در اردوي جهادي در روستاهاي خراسان 
جنوبي همراه گروه ثاراهلل بود. اولين دفعه هم كه با اردو هاي جهادي آشنا 
شدم با همين گروه بود. بعد پشت س��ر هم با گروه هاي جهادي ديگر در 
اردوهاي بسياري حضور داشتم كه همه در حوزه دندانپزشكي بوده است 

و هنوز هم ادامه دارد. 
در اردوها خودتان تعيين مي كنيد كه چه خدماتي ارائه شود؟

در تمام اردوها اصل كار بر تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز دندانپزشكي 
است. وقتي اين كار صورت گيرد مي شود همه خدمات را ارائه كرد. كارهايي 
مثل آموزش هاي بهداش��ت دهان و دندان، ترميم و كشيدن دندان و حتي 
جراحي هاي كوچك. اما بعضاً ديده مي شود مسئوالن قول هايي در رابطه با تهيه 
امكانات اوليه براي درمان مي دهند اما در عمل كاري انجام نمي دهند كه در اين 

شرايط ميزان خدمات و نحوه ارائه آن به صورت مطلوب صورت نمی گيرد. 
مسلماً نمي توان امكانات موجود در اين مناطق را با يك مطب 
در شهر مقايسه كرد با اين حال آيا با همين تجهيزات كم هم 
مي شود در مناطق محروم به مردم و سالمت دهان و دندان 

آنها كمك كرد؟
بله حتماً مي شود. اما مهم اين است كه بدانيم دندانپزشكي علمي نيست 
كه با يك ق��رص و آمپول بت��وان بيمارانش را درمان ك��رد. وقتي دندان 
شخصي پوسيده مي شود، عالوه بر آن كه فرد اذيت مي شود و درد دارد، 
عفونت مي كند و اثرات سيس��تميك هم دارد، يعني روي س��المت كل 
بدن اثر مي گذارد. خيلي وقت ها عفونتي ايجاد مي كند كه بايد مورد توجه 
ويژه قرار گيرد.  همه مي دانيم بهداشت دهان، مسواك زدن، دهان شويه 
و كارهايي از اين دست مهم است ولي وقتي ما به منطقه اي مي رويم كه 
فقر امكاناتي وجود دارد، قطعاً در هر دهان، هفت، هشت دندان پوسيده و 

مشكل آفرين وجود دارد. 
حدود يك س�ال اس�ت ك�ه در اردوه�اي زي�ادي حضور 
داشته ايد، چه ويژگي هايي در گروه شما وجود دارد كه آن 

را مي پسنديد؟
ما در گروه خودمان برنامه هاي خاصي را تعريف كرده ايم و يكي از آنها اين 
است كه پزشكان اين گروه سراغ بيماران مي روند و به تك تك خانه هاي 
محروم س��ر مي زنند. در اكثر اردوهايي كه قباًل حضور داشتم، آنها يكجا 
ساكن مي شدند و اطالع رساني مي كردند و مردم خودشان مي آمدند تا 
ويزيت شوند. بعد فكر كرديم ش��ايد واقعاً افرادي وجود داشته باشند كه 
نتوانند بيايند. حاال ما به مناطق خيلي محروم مي رويم و خودمان خانه 
به خانه به مردم سر مي زنيم.  در گروه سعي شده است از همه تخصص ها 
داشته باشيم. دامپزشك، دندانپزش��ك، ماما و تخصص هاي ديگر كه به 
ياري همه اقش��ار مي روند.  بعضي وقت ها مي گوييم ما يك بيمارستان 
كوچك هستيم؛ بيمارستاني كه با كمك خيران و تأمين تجهيزات از طرف 

مسئوالن مي تواند خدمات خوبي به مناطق كم برخوردار بدهد. 
اينكه مي گوييد كمك شود، منظورتان دقيقاً چيست؟ 

من بارها شنيده و ديده ام كه گروه هاي زيادي به مناطق محروم مي روند 
و با كمترين امكانات خدمات خوبي ارائه مي كنند و برمي گردند اما بايد 
ببينيم آنها چه كار مي كنند. مثاًل كارهاي عمراني به سيمان ،گچ، ماسه 
و آجر احتياج دارد كه در هر منطقه اي مي توان آنها را تأمين كرد. حتي 
خود مردم هم مي توانند پاي كار بيايند و به جهادگران كمك كنند، اما 
در خصوص دندانپزشكي در همه اردوها مشكل تجهيزات هست. هميشه 
چند دندانپزشك فارغ التحصيل مجرب همراه گروه مي آيد و هر دفعه كه 
مسئوالن آن منطقه قول مي دهند امكانات اوليه را مهيا كنند، معموالً 
عملي نمي شود. دندانپزشكي رشته اي اس��ت كه تجهيزات تخصصي 
مي خواهد و صرفاً يك معاينه و دارو نيس��ت. البته بعضي از گروه هاي 
جهادي امكانات خوبي در بخش دندانپزش��كي دارند اما نمي توان اين 
خدمات را به يك يا چند گروه ختم كرد. وقتي ما اعالم مي كنيم وابسته 
به نهاد خاصي نيستيم بايد از طرف خيران حمايت مالي شويم تا بتوانيم 

بهترين خدمت را به نيازمندان ارائه كنيم. 
يعني در بيمارستان هاي صحرايي اگر امكانات و تجهيزات 
الزم نرسد نمي توان تمام خدمات دندانپزشكي را ارائه كرد؟

بله دقيق��اً همينطور اس��ت. اگر به صحبت پزش��كان عموم��ي كه در 
بيمارس��تان هاي صحرايي حضور داش��ته اند توجه كنيد مي بينيد كه 
مي گويند براي كارهاي تخصصي، بيماران را به مراكز درماني برده اند. اين 
در حالي اس��ت كه آنها مي توانند با قرص و شربت كار درمان خود را تمام 
كنند. حاال در بخش دندانپزشكي كاري كه مي توان در يك بيمارستان 
صحرايي انجام داد، كشيدن و ترميم است و فكر نكنم بيش از اين بشود 
كاري كرد. عصب كشي و نظاير آن مقدور نيست، زيرا به امكانات زيادي 
نياز دارد. برخي موارد نياز به عكس دارد، فالوآپ مي خواهد، وسايل ويژه 
و خاصي نياز دارد ولي كار دندانپزشكي در زمينه كشيدن و ترميم، صرفاً 
يك يونيت سيار شامل وس��ايل محدود مثل انبر و اين جور چيزهاست. 
يك بارمصرف هم نيست اما براي بقيه كارها هست كه مي گوييم كمك شود 
تا وقتي به منطقه محرومي مي رويم همه كارهاي درمان را انجام دهيم و نياز 

آنها به خدمات مطلوب دندانپزشكي را برطرف كنيم.

كم�ك جهادگ�ران اس�تان هاي ديگ�ر در 
خدمات رس�اني به س�يل زدگان سيس�تان 
و بلوچس�تان ه�م حائ�ز اهميت اس�ت كه 
فقط ب�ه عنوان نمون�ه مي توان به مس�ئول 
نمايندگ�ي ولي فقي�ه در ناحي�ه مقاوم�ت 
بس�يج س�پاه نيكش�هر اش�اره كرد كه از 
اعزام گ�روه جه�ادي مؤسس�ه كريمه اهل 
بيت قم به اين شهرس�تان خبر داده اس�ت

به�داري س�پاه ب�ا هم�كاري دانش�گاه 
علوم پزش�كي ايرانش�هر در ادامه تالش ها 
براي محروميت زدايي و اج�راي طرح هاي 
مردم ياري و توجه به بهداش�ت و س�المت 
مردم مناطق مح�روم كه ت�وان مالي براي 
درم�ان خ�ود را ندارن�د، اقدام ب�ه ويزيت 
رايگان و توزيع دارو در بين مردم روس�تاي 
نوك آب�اد و روس�تاهاي همج�وار ك�رد
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