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دانش اندک همراه با عمممل بمهمتمر از
علم بسیار بدون عمل است.
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ما را ببینید در ...

کانال تلررامی خبرگناری دانشجویی دانشمرماه
ع ملممو پممنش مکممی کمماشممان ( ) KSNبممه آدر
@KaumsNews
ک ممان ممال تم ملم مر ممرام ممی مش ممب آزاد ب ممه آدر
@MashgheAzad

فراخوان همکاری
دانشجمویمان عمالقمه ممنمد بمه همممکماری در زممیمنمه ی
تحقیب و نویسندگی خبرنراری تایپ صفحه آرایمی
و  ...می توانند به دفاتر بسمیمج دانشمجمویمی ممراجمعمه
نموده یا از طرق زیر (روابط عمومی روزنه) با ما تمما
برقرار کنند :

پست الکررونیک makafi1376@gmail.com :
شماره تما 06322320232 :
آیدی تلررامی MHFH6350 :

منتظر همکاری نمظمرات انمتمقمادات و پمیمشمنمهمادات
شما عنینان هستیم.

پروفسور یلدا

(پدر بیماری های عفونی ایران)

دکرر علیرضا یلدا متولد سال  1306تهران و تحمصمیمل کمرده

رشته تخصصی پنشکی بیماریهای عفونمی بمود .وی تما
اخذ دیپلم در تهران تحصمیمل کمرد و در سمال  1330وارد

متن کامل در صفحه 3

سرطان های گوارشی

به دنبال ایجاد اختمالل در ممرا کمن کمنمتمرل کمنمنمده مرخمه
َ
سلولی ( فاصله میان تولید و مرگ اپوپتوز سلول ) در واقم
زمینه برای تکثیر غیر طبیعی سلول های بدن ایمجماد ممی

دانشکده عملمو پمنشمکمی دانشمرماه تمهمران شمد .در سمال

شود .طمبمب بمررسمی همای انمجما شمده در سمال 2002

بیماریهای عفمونمی در بمیمممارسمتمان امما خمممیمنمی (ره)

کشورهای توسعه یافته به ترتیب دو و سه برابر نسبمت بمه

 1339فار غ التحصیل و پس از گذراندن دوره تمخمصمصمی
مشغول خدمت شد .از جمله سوابب عملمممی ممرحمو یملمدا
میتوان به ...

متن کامل در صفحه 4

میالدی شیوع سرطان های نواحی کمبمد و کمولمورکمرمال در

همین نوع سرطان در میان جوام در حال توسمعمه اسمت.
این بدین معناست که ...

متن کامل در صفحه 2

طرح تحول نظام سالمت
به رغم پیشرفت های شررف حاصله در حوزه سالمت همچون ایمجماد و تموسمعمه شمبمکمه بمهمداشمت و درممان و کمنمتمرل

بیماری های واگیر و در پی آن افنایش امید به زندگی اما تغییر الروی بیماری ها در کشور ما پاسخ شایسته ای از سموی
نظا سالمت دریافت نکرد .توجه شایسته دولت یازدهم و وزارت بهداشت به مقوله مهم سمالممت بمارقمه اممیمد را در دل
دغدغهمندان این حوزه و مرد برای بهبود وضعیت خدمات بمهمداشمتمی درممانمی روشمن کمرد .از جممملمه اقمدا دولمت در
ساماندهی بازار ملتهب دارو در آغاز فعالیت خود که شایسته تقدیر است .اراده دولت برای ایجاد اصالح در نمظما سمالممت

که در قالب ...

متن کامل در صفحه 2
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سخن مدیر مسئول
مصطفی غالمی

با سپا و ثناي بی حد بر آستان صفات بی همتای احمدیمت
و با استعانت از درگاه بی کرانش و با یاری و تالش جمممعمی از
دانشمجممویممان نشممریممه ممعمماونممت عملممممی بسمیممج دانشمجممویممی
دانشراه علو پنشکی کاشان به نا روزنمه در دی مماه سمال
ً
 1369مجددا شروع به کار کرد.
در این راه با نظر به وجود نشریات مختلف و متنوع و این که
در عصر ارتباطات آشنایی و دسترسی به اطالعمات در دنمیمای
مجازی به سمرعمت غمیمرقمابمل بماوری رسمیمده اسمت ممنمتمشمر
کردن نشریه ای که ماهنامه است بما امما و ا گمرهمای فمراوان
روبرو است .
آن ه که باعث شد علیرغم همه ی مالمش همای پمیمش رو
انتشار نشمریمه در اولمویمت قمرار گمیمرد و فمرصمتمی نما تمعمبمیمر
شود این است که اصحا فکر و قلم و دانشجویان محملمی
برای بیان نظرات و اندیشه های خود داشته باشند اسماتمیمد
و دانشجویان در آن به تعامل و تفاهم در خور برسند محملمی
برای نقد و بررسي آرا و عقیده های موجود باشمد و ممهمممتمر از
همه ی آن ها حضور پمر رنمد دانشمجمویمان در عمرصمه همای
علمي و پژوهشي محسو باشد.
»روزنه « در نظر دارد دارای نقشی بی بمدیمل در جمهمت دهمی
مثبت به تحوالت فکری دانشجویان و سایر افراد با تمکمیمه بمر
اطالعات دقیب و همه جانبه از نیازها و انتظارات مخاطبمان
خویش باشد.
این نشریه با انتشار مطالب علمی و تخصصی در زمینه عملمو
پنشکی و با شم اندازي رفی جهت ارتمقماس سمطمم عملمممي و
پمماسممخ گممویممز بممه نمیممازهمما و سممؤال همماي ممموجممود در ا هممان
دانشجویان و بدست آوردن رضایت آن ها راه اندازي گردید.

در پایان الز می دانم از تمامی اعضمای ممحمتمر کمه در همیمئمت
تحریریه بدون هیچ شم داشتی مشغول به فعالیت انمد کمممال
تشکر را داشته باشم و نوید دهم که اجر شما إن شماا ،عمنمدا،
ً
محفوظ است را که حقیقتا زنده کمنمنمده کمال اممیمرالممموممنمیمن
هستید آنجا کمه فمرممود:لمکمل شمیس زکمات و زکمات عملمم نشمره.
ومن ا ،التوفیب
معرفی معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشراه علو پمنشمکمی
کاشان:
یکی از هفت معاونت بسیج دانشجویی دانشراه علمو پمنشمکمی
می باشد که هدف از ایجاد آن ارتقاس سطم علمی و مهارت همای
عملی دانشجویان است.برای تحقب این اهداف کانون علمی از
 4کارگروه با عناوین زیر تشکیل شده است:
کارگاه های علمی  -بازدید های علمی-تحقیقات و پمژوهمش-
نشریات
کارگروه کارگاه های علمی با هدف تلفیب علم و عمممل و تمجمربمه
ایجاد شده است و این واحد با توجمه بمه نمیماز دانشمجمویمان و بما
رعایت شرایط و ضوابط اقدا بمه بمرگمناری کمارگماه همای عملمممی
متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان می کند.
در بخش بمازدیمدهمای عملمممی همدف آشمنمایمی دانشمجمویمان بما
مرا کرعلمی-تحقیقاتی شرکت های دانش بنمیمان و  ...اسمت
که در قالب اردوهای یک روزه یا ند روزه برگرار خواهد شد.
کارگروه تحقیقات با هدف آشنایی دانشجویان با روش تمحمقمیمب
و ارائه مقاله اقدا به برگناری کارگاه همای روش تمحمقمیمب ممی
نماید.
بخش نشریات نین جهت ارائه گنارش عملکرد کانون بما عمنموان
»روزنه « مشغول به کار اسمت .الز بمه کمر ممی بماشمد کمه ایمن
نشریه مطالب علمی جدید روز را نین در بر می گیرد.
منتظر همکاری ها نظرات انمتمقمادات و پمیمشمنمهمادات سمازنمده
شماعنینان هستیم.

طرح تحول نظام سالمت
ابراهیم کاظمی راد

از خدمات سپاسرناری شود و صدمات هم مورد نقد ممنمصمفمانمه و
مسئوالنه و عاقالنه قرار گیرند نه نقد همراه با فحاشمی و تمهمممت
را که نقد و نقدپذیری واجب اسمت امما تمهمممت و لمجمنپمرا کمنمی
(اما خامنه ای)
حرا است.
به رغم پیشرفت های شررف حاصله در حوزه سالمت همممچمون
ایجاد و توسعه شبکه بهداشت و درمان و کمنمتمرل بمیممماری همای
وا گیر و در پی آن افنایش امید به زندگی اما تغییر الروی بیمماری
ها در کشور ما پاسخ شایسته ای از سوی نظما سمالممت دریمافمت
نکرد.
توجه شایسته دولت یازدهم و وزارت بمهمداشمت بمه ممقمولمه ممهمم
سالمت بارقه امید را در دل دغمدغمهممنمدان ایمن حموزه و ممرد
برای بهبود وضعیت خدممات بمهمداشمتمی درممانمی روشمن کمرد .از
جمله اقدا دولت در ساماندهی بازار ملتهب دارو در آغاز فمعمالمیمت
خود که شایسته تقدیر است.
اراده دولت برای ایجاد اصالح در نظا سالمت که در قمالمب طمر
تحول ارائه شد نین یکی دیرر از تصمممیمممات دولمت بمرای بمهمبمود
وضعیت نابسامان نظا سالمت بود .طرحی که با همدف کماهمش
پرداخت از جیب مرد و افنایش دسترسی به خدممات بمهمداشمتمی
درمانی طراحی شده بود و در مراحل اولیمه نمیمن تموفمیمقماتمی ایمجماد
نمود .اما پس از گمذشمت ممدتمی نمقمام ضمعمف مموجمود در طمر
تحول نظا سالمت باعث بروز عوارض منفی برای نظا سمالممت
گردید .بی توجهی به قوانین باالدستی و تجربیات موفب جمهمانمی
در حوزه اصالحات سالمت رویکرد اشتباه مجریان که مبمتمنمی بمر
»حل مسئله صرفا با تنریب مناب مالی«بود در کنار نراه نمازل بمه
اصالحات ساختاری و کنترل هنینهها باعث شد تا ...
ادامه در صفحه بعد

هادی جویبار

علل بروز  ،چگونگی پیشگیری و درمان سرطان های گوارشی

َ
به دنبال ایجاد اختالل در مراکن کنترل کننده رخه سلولی ( فاصله میان تولید و مرگ اپوپتوز سلول ) در واق زممیمنمه بمرای تمکمثمیمر غمیمر طمبمیمعمی
سلول های بدن ایجاد می شود .طبب بررسی های انجا شده در سال  2002میالدی شیوع سرطان های نواحی کبد و کولورکرال در کشمورهمای
توسعه یافته به ترتیب دو و سه برابر نسبت به همین نوع سرطان در میان جوام در حال توسعه است .این بدیمن ممعمنماسمت کمه شمیموع سمرطمان
های گوارشی در کشورهای توسعه یافته رقم قابل مالحظه ای را به خود اختصاص داده است* .

در این شماره از نشریه از میان انواع گوناگون سرطان های دستراه گوارش تنها به بررسی اجمالی علل بروز تشخیص و درمان سمرطمان همای
بافت پوششی دهان خواهیم پرداخت .امروزه به دنبال تغییر رژیم غذایی افراد بویژه قشر جوان جامعه و تمممایمل بمه مصمرف غمذاهمای بما درصمد
کلسترول و ربی اشباع باال و همچنین از طرفی عد آ گاهی کامل از پاتوژنن گسترش و عالئم بالینی سرطان های گوارشی متاسفمانمه طمی منمد
سال اخیر شیوع این طیف از بیماری های سیستمیک بدن به طور قابل توجهی افنایش یافته است.
ّ
سرطان بافت پوششی دهان ( : ) Oral Adeno Carcinomaاز لحاظ بافت شناسی حفره دهان متشکل از سه الیه پوششی از نوع سنرفرشی مرکب ( )Complexعضمالنمی ممخ ّمطمط
و استخوانی که شامل استخوان های کا می شود ؛ تشکیل شده است .زمینه برای ایجاد بافت های سرطانی به دنبال تغذیه نامناسمب و اسمتمفماده از ممواد غمذایمی مر و فسمت
فودها مصرف الکل و مواد مخدر حاوی توتون و تنباکو در بافت پوششی حفره دهان( )Oral cavityافنایش می یابد .لذا با کاهش مصرف این دستمه از ممواد خمورا کمی کمه عمالوه بمر
بافت دهان زمینه برای آسیب رساندن به دندان ها و سایر ارگان های مرتبط با عمل هضم و جذ مواد را فراهم می آورد یکی از راه های بسیار موثر برای کمنمتمرل و پمیمشمرمیمری از
ابتال به سرطان دهان است .از آنجا که حفره دهان تنها بخش بارز و قابل مشاهده ی دستراه گوارش به شمار می آید ؛ لذا تشخیص به موق هرگونه تغییمرات بمافمتمی در آن از روی
ظهور عالئم غیر معمول توسط خود شخص میسر است .سرطان بافت دهان معموال همراه با عالئمی همچون  :زخم های با مرکن فرورفته یا اصطالحا زخم های با دهانمه آتشمفمشمانمی
قرمنی و التها موضعی در بافت دهان می باشد که بوسیله نمونه برداری از بافت دهان ( بیوپسی ) قابل تشخیص و پیریری هستند.
درمان سرطان های ناحیه دهان نانچه در مراحل اولیه و در فاز خوش خیم قرار داشته باشد ؛ معموال از طریب دارو درمانی صورت می گیرد .اما نمانمچمه بمه دنمبمال سمهمل انمرماری
بافت سرطانی شده در تما حفره دهان و بعضا تا نواحی ابتدایی حلب گسترش یابد امکان درمان آن کماهمش خمواهمد یمافمت .تما جمایمی کمه درممان پمذیمری
خود فرد یا عوامل دیرر
ِ
ُ
بیمار تقریبا غیر ممکن می شود * / .اصول طب داخلی هاریسون ( بیماری های انکولوژی )  /دنیس کاسپر استفان هوسر و دیرران  /ترجمه  :علی حقیقی سمیه کریمی  /انتشارات ارجمند
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توفیقات این طمر مموقمتمی بماشمد و در دراز ممدت مسمائملمی بمه
مراتب پیچیمده تمر از جممملمه ورشمکمسمتمرمی بمیمممههمای درممان
ناتوانی دولت در تاممیمن بمودجمه سمالممت و درنمهمایمت افمنایمش
هنینههای درمانی مرد بوجود آید.
از مشکالت فعلی که به سبب این طمر بموجمود آممد ممیمتموان بمه
موارد زیر اشاره کرد:
افزایش تعرفهها
با اجرای گا سو طر تحول تعرفههای خمدممات پمنشمکمی در
بخش دولتی و خصوصی به یکباره بطور ممیمانمرمیمن  127درصمد
افنایش پیمدا کمرد و مموجمب تمحمممیمل همنیمنمههمای سمنمرمیمن بمه
بیمههای پمایمه و رسمیمدن آنهما بمه ممرز ورشمکمسمتمرمی و ایمجماد
اختالل در سیستم تامین مالی نظا سالمت گردید.
ورشکستگی بیمههای درمانی
پس از اجمرای گما سمو طمر تمحمول سمالممت دو بمیمممه اصملمی
درمان پایه کشور یعنی تامین اجتماعی و بیمه سمالممت ایمرانمیمان
با رشد شدید هنینههای درمان مواجه شدند به نحوی که طی 2
سال پمس از اجمرای طمر تمحمول سمالممت همنیمنمههمای درممان
تامین اجتماعی بیش از  44درصد در سال رشمد داشمتمه اسمت در
حالی که رشد درآمدهای تامین اجتماعمی کمممتمر از  23درصمد در
سال بوده است .در خصوص بیمه سالمت نین هنینهها از  4همنار
میلیارد تومان در سال  62به  19هنار میلیارد در سال  65رسمیمد و
اوراق قرضه  2هنار میلیارد تومانی برای نمخمسمتمیمن بمار در تماریمخ
جمهوری اسالمی ایران برای جبران کسری این سمازممان ممنمتمشمر
گردید .این اقدا بدهیهای نظا سمالممت را بمیمش از گمذشمتمه
افنایش داد و انتقادات جدی اقتصماددانمان بمه ایمن نموع تماممیمن
مالی بیمه سالمت را در پی داشت که خود گواه بمر ورشمکمسمتمرمی
بیمههای درمان پس از اجرای طر تحول سالمت است.
در شماره های بعدی روزنه به سایر مشکالت بمه وجمود آممده بمه
سبب این طر خواهیم پرداخت.

واقعیت تلخ

آنفوالنزا
زهرا شیروی

با فرارسیدن فصول سرد سال احتمال مبتال شمدن بمه
سممرممماخمموردگممی و آنمفمموالنممنا و ش میمموع آن بممه ویممژه در
کودکان و سالمندان افنایش می یابد  .اما عالیمم و راه
های درمان سرمماخموردگمی و آنمفموالنمنا تمفماوت همایمی
دارند که باید با آ گاهی از آنها با این دو بیماری جمدی
مقابله کرد .درست است که هر دو بیمماری تمقمریمبما بما
ضعیف شمدن بمدن در بمرابمر سمرمما بمروز ممیمکمنمنمد امما
آنفوالننا شدت بیشتری دارد  .بمیممماری آنمفموالنمنا یمک
عفونت حاد ویروسمی دسمتمرماه تمنمفمسمی اسمت کمه در
صورت سالم و فعال بودن سیستم ایمممنمی فمرد ممبمتمال
عوارض بیماری بعد از طی دوره نمد روزه تمخمفمیمف
یافته و بهبودی حاصل می شود  .در افمراد ممبمتمال بمه
بیماری های منمن و نقمص ایمممنمی و در مموارد همممه
گیری عوارض بیماری شدیدتر و مرگ ومیر بمیمشمتمری
دارد.
آنفوالننا توسط ویروسی به نا Aیا Bایجاد و ممعممموال
در فصول سرد سال به خصوص دی ماه و بهمممن مماه
به دلیل ازدحا بیشتر شیوع و احمتمممال انمتمقمال آن
افنایش می یابد .این بیماری بعد از یک دوره نمهمفمتمه
یک الی دو روزه پس از تما با فرد مبتال ظماهمر ممی
شود .
آنفوالننا اغلب با عالیمممی مون تمب و گماه تمب همای
باالی  40درجه سردرد درد همای عضمالنمی ضمعمف
های شدید همراه با سرفه درد سینه درد مفماصمل
بی اشتهایی و کسالت عارض می شود .البمتمه ممممکمن
است بیمار لرز هم داشته بماشمد امما لمرز ا کمثمرا در ات
الریه (پنومونی) دیده میشمود .المبمتمه عمالیمم گموارشمی
همم گماه در بمیمممماران گممنارش شممده و ایممن عمالیممم در
کودکان بیشتر است.
آنفوالننا دوره ای  3تا  5روزه دارد و بمعمد از طمی ایمن
مدت ممکن است برخی بیماران بهبودی کامل پمیمدا
کنند  .را که آنفوالننا همان طور که گفمتمیمم ویمروسمی
است و مانند بمیممماری بما کمرمریمال درممان اخمتمصماصمی
ندارد وبا ایمنی بدن ویرو مهار می شود .بمنمابمرایمن
بیمار در عرض 3تا  5روز بهبود می یابد .این در حمالمی
است که در بیمارانی که ضعف سیستمم ایمممنمی دارنمد
ویا کودک یا سالمند هستند ممممکمن اسمت بمهمبمودی
7تا 10روز طول بمکمشمد وگماه تما 2همفمتمه سمرفمه همای
خشممک ادام ممه داشم مت ممه ب مماش ممد .ع ممام ممل بمممیم مم مماری
سرماخوردگی نین یک نموع ویمرو اسمت عمالیمم آن
عطسه های شدید و پشت سر هم آبمریمنش بمیمنمی
گلودرد و ...است .سرماخوردگی ممعممموال بما سموزش و
درد گلو آغاز میشود وبا سرفه آبرینش بینی و بمعمضمی
مواق با خروج خلط ادامه پیدا می کند  .البمتمه گماهمی
مواق کودکان سرماخورده د ار تب نین می شوند ولمی
تب به ندرت بنرگساالن را نین درگیر میکنمد .بمنمابمرایمن
در سرماخوردگی عالیم یاد شده در آنفوالننا کمتر دیمده
می شود .

توصیه های بهداشتی:
به منظور جلوگیری از انتشار سرماخوردگمی و آنمفموالنمنا
رعایت بمهمداشمت فمردی و عممموممی ضمروری اسمت
ّبدین منظور شست و شوی مرتب دسمت و صمورت بما
آ و صابون بویژه پس از بمرخمورد بما فمرد بمیمممار الز
است  .همچنین باید دهان و صورت هنرا عطسه و
سرفه پوشانمده شمده و از تممما بما دیمرمران همنمرما
بیماری اجتمنما کمرد و پمس از سمرفمه و عمطمسمه ا گمر
دستمال در دستر ندارید از آستین یا آرنج خمود بمه
جای کف دست استفاده کنید تما از انمتمقمال بمیممماری
کاسته شود  .اگر بما فمردی کمه د مار آنمفموالنمنا شمده
بتوان فاصله  2متر را حمفمک کمرد از انمتمقمال بمیممماری
جلوگیری می شود.
درمان عالیم سرماخوردگی و آنفوالنزا:
در خانه بمانید و استراحت کنید مخصوصا در همنمرما
بروز تب.
سیرار نکشید و از همممراهمی بما افمرادیمکمه سمیمرمار ممی
کشند اجتنا کنید .
مایعات فراوان بنوشید ممثمل آ
رقیب شده.

آ ممیموه و سمو

با آ نمک ولر ند بار در روز غرغره کمنمیمد ایمن کمار
باعث می شود سوزش گلو بهبود یابد .
اسپری های گلو نیمن بمه کماهمش درد گملمو کمممک ممی
کند.
قطره همای بمیمنمی کمه حماوی آ نمممک ولمر (سمر
فینیولموژی) هسمتمنمد بمه کماهمش تمرشمحمات بمیمنمی و
مرطو شدن پوست داخل بینی کمک می کنند .
پیشگیری با وا کسن:
بهترین زمان تنریب واکسن آنفوالننا اواخمر شمهمریمور و
ممهممرمماه اسمت و  50تمما  20درصممد کمممک ممیمکمنمد تمما
شخص مبتال نرردد و اگر هم مبتال بیمار شمد شمدت و
طول دوره ی بیماری کاهش می یابد .
شروع تاثمیمر گمذاری واکسمن 2تما4همفمتمه بمعمد تمنریمب
است.
تما افراد باالی  9ماه می توانمنمد واکسمن آنمفموالنمنا را
دریافت کنند
گروه های پر خطر حتما باید واکسن دریافت کنند:
 افراد باالی  95سال اف ممراد ب مما بمممیم مم مماری ه ممای زمم میم من ممه ای قم ملمممب ممیریوی کلیوی دیابت کم خونی های ارثی
 افرادی که طحال ندارند. افرادی که در خانه سالمندان زندگی می کنند افرادی که در مننل بما افمراد گمروه پمر خمطمر و یما بماکسانی که شیمی درمانی می شمونمد یما HIVدارنمد در
تما هستند.
 -خانم های باردار
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پروفسور یلدا
مصطفی غالمی

پدر پرسید :واقعا میتوانی در این جامعه طبابت کنی و
اصول اخالقی را فراموش نکنی؟

ایران و برگنیده شدن بمه عمنموان مهمره ممانمدگمار عمرصمه
پنشکی (بیماریهمای عمفمونمی) در نمخمسمتمیمن همممایمش
هرههای ماندگار سال  1320اشماره کمرد .از جممملمه آثمار
مرحو پروفسور یلدا نین میتموان کمرما همایمی همممچمون
»درمان بیماریهای عفونی«در شش جلد همممکماری در
تدوین ندین مقاله بینالمللی و اثر »نکرههما در زممیمنمه
اخالق پنشکی«را نا برد.

کار بدون عشب نمتمیمجمهاش ممیشمود کمارهمای روزممره و
غیرمفید .اتفماقمی کمه االن در جماممعمه ممیبمیمنمیمد .واقمعما
ساعت کار مفید در مملکت ما قدر است؟
قوانین جاممعمه پمنشمکمی بمهدرسمتمی و بما قماطمعمیمت اجمرا
نمممممیشممود .اخممالق پممنشممکممی بممه روش درسمممتممی بممه
دانشجویان آموزش داده نمیشود و متاسفانه بما جمدیمت
هم اجرا نمیشود.

تاکنون دهها کرا پنشمکمی زیمر نمظمر ایشمان بمه فمارسمی
ترجمه یا نرارش شده است.

دکرر علیرضا یلدا متولد سال  1306تهران و تحصیل کمرده
رشته تخصصی پنشکی بیماریهای عفونی بمود .وی تما
اخذ دیپلم در تهران تحصیل کمرد و در سمال  1330وارد
دانشکده علمو پمنشمکمی دانشمرماه تمهمران شمد .در سمال
 1339فار غ التحصیل و پس از گذراندن دوره تخمصمصمی
بیماریهای عفونی در بمیمممارسمتمان امما خمممیمنمی (ره)
مشغول خدمت شد .از جمله سوابب علمممی ممرحمو یملمدا
میتوان به عضویت در هیأت علمممی دانشمکمده پمنشمکمی
دانشراه تمهمران و تمحمقمیمب و تمدریمس در دانشمرماههما و
نظارت بمر روی تمألمیمف پمایمان نماممههما و تمرجمممه کمرمب
علمی ارتقا به رتبه استادی دانشمرماه تمهمران عضمویمت
در هیأت تحریریه نشریمههمای ممعمتمبمر عملمممی عضمویمت
پیوسته در فرهنرستان علو پنشکی جمممهموری اسمالممی

اطالق پدر بیماریهای عفونمی ایمران از طمرف دانشمرماه
علو پنشکی تهران استاد نمونه دانشراه علو پنشمکمی
تمهممران دریممافممت بمیممش از  20جممایممنه بممرای خممدمممات و
همممکماریهمای بمرجسمتمه نماممرمذاری ممجملمه دانشمکمده
پمنشمکممی دانشمرمماه زنمجممان بممه افمتمخمار پممروفسمور یملمدا و
تاسیس "بنیاد آ کادمیک جهانی پروفسور یملمدا در دانمش
پنشکی" به پا خدمات بمرجسمتمه در عمرصمه آمموزش و
پژوهش گموشمهای از افمتمخمارات ممرحمو پمروفسمور یملمدا
است.

ه مم میممن اه ممممال و کممم کمماری بمماعممث مممیشممود بممرخممی از
همکاران ما د ار تخلف شوند.
وقتی بیمار را به شکل کیمف پمول بمبمیمنمیمد یمعمنمی اسمیمر
افکار شیطانی شدن .ما نمیخواهیم که معامله کنیم.
متاسفانه این نوع نراه ممعمامملمهای در بسمیماری از ابمعماد
زندگی ما رسوخ کرده است و به شدت بیمن همممکماران مما
هم دیده میشود.
طی  90سال زندگی حرفهایا هیچوقت مطب شخصمی
نداشتم به همین دلیل که دوست نداشتم رابمطمه ممالمی
بین من و بیمارهایم به وجود بیمایمد .حمتمی بمیمممارسمتمان
خصوصی هم نمیرفتم.

پروفسور علیرضا یلدا در واپسین ساعات پنمجشمنمبمه شمب
(  30آ رماه) بمر اثمر عمارضمه قملمبمی درگمذشمت امما سمبمک
طبابت اخالق ممدارانمه و پمایمبمنمدی و تما کمیمد ایشمان بمه
اصول اخالقی باعث شمد ایمن مهمره بمه عمنموان یمکمی از
ال مرمموهممای م منمماسممب ط مبممابممت در خمماطممر پممنش مکممان و
دانشجویان علو پنشکی ایران باشد.

اگر بخواهم تجربه  25سال زندگیا را خالصه کنم یمک
جمملمه اسمت ایمنمکمه بمایمد شماد بمود و الزممه شماد بمودن
محبت کردن است.

بخشی از اظهارات قابل تامل پروفسور علیرضا یلدا:
روزی که تصمیم گرفتم رشته پنشکی را انمتمخما

سعدیا مرد نکونا نمیرد هرگن
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

کمنمم

جدول

13

طراح جدول  :زهرا شیروی

3
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.3الیه رند دانه دار شم
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.5راه تنفسی ( به صورت برعکس)
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.2بیماری تخریبی در مفاصل
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