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استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

آشــنایی مــن بــا دکتــر فریــدون ســیامک نــژاد
بــه حــدود  45ســال پیــش بــاز میگــردد ،وقتــی
کــه مــن وارد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهران
شــدم ،ایشــان اواخــر دوره تحصیلیشــان را در
دانشــکده داروســازی میگذراندنــد و از طریــق
دکتــر صــدر بــا هــم آشــنا شــدیم .بعــد از ایــن

آشــنایی ،فهمیــدم کــه ایشــان بــه عنــوان زندانی
سیاســی در زنــدان بودنــد و بــه دلیــل اعتقاداتــی
کــه داشــتند ،در مســیر فعالیتهــای اجتماعــی
و در راه خــدا زحمــات زیــادی را متحمــل
شــدند .دوســتی مــا بعــد از انقــاب هــم ادامــه
پیــدا کــرد و در حوزههــای مختلــف علمــی،
پیدرپی 378
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آموزشــی و اجتماعــی همکاریهــای حرفــه
ای داشــتیم .ســال هــا باهــم در مدرس ـهای بــه
نــام دبیرســتان مفیــد تدریــس میکردیــم و در
فعالیتهــای اجتماعــی نیــز بــا هــم همــکاری
داشــتیم .بــه هــر صــورت ،ایــن دوســتی مــا
بســیار صمیمــی و طوالنــی بــود .ایــن همــکاری
در انجمــن اســامی جامعــه پزشــکی کــه ایشــان
از مؤسســان آن بودنــد ،نیــز ادامــه پیــدا کــرد.
از حــدود ســال  1370تاکنــون کــه نزدیــک
 30ســال میشــود ،بــا هــم همــکاری داشــتیم
و در فعالیتهــای مختلــف اجتماعــی ،ایشــان
آدم دســت بــه خیــری بــود و هــر جــا نیــازی
یــا نیازمنــدی بــود ،اولیــن چــراغ را ایشــان
بــرای کمــک روشــن میکردنــد و باالخــره بــا
روحی ـهای کــه در جهــت فعالیتهــای اســامی
و دینــی داشــتند ،در مجامــع مختلــف دینــی،
حوزههــا ،عبــادت هــا و زیــارت هــا باهــم
بودیــم.
ایــن اواخــر نیــز ایشــان در ســازمان نظــام
پزشــکی ،بــا مــا همــکاری داشــتند کــه مــن
از ایشــان خواهــش کــردم در فعالیتهــای
ســازمان نظــام پزشــکی در حوزههــای
نظارتــی و انتظامــی بــرای تعالــی بــه مــا
کمــک کننــد و در آنچــه مــا بایــد از جامعــه
خودمــان و حرفــه خودمــان حفاظــت و مراقبــت
کنیــم ،ایشــان ســهمی را بــر عهــده داشــتند
کــه باعــث افتخــار مــا بــود.
در مــورد بیمــاری ایشــان ،وقتــی بــه بنــده
اطــاع دادنــد کــه در بیمارســتان نورافشــار بــه
دلیــل کرونــا بســتری شــدند ،مــن بالفاصلــه بــا
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ایشــان تمــاس گرفتــم و از حالشــان جویــا شــدم.
ایشــان گفتنــد کــه خــوب هســتم ،یــک مقــدار
تنگــی نفــس دارم کــه شــدید نیســت.
درمــان دارویــی رمدســیویر نیــز برایشــان شــروع
شــده بــود 1-2 .روز بــه همیــن منــوال گذشــت
و مــن پیگیــر احــوال ایشــان بــودم .بعــد از 3
روز متوجــه شــدم کــه حــال ایشــان ناگهــان بــد
شــده و یــک طوفــان ســیتوکینی(cytokine
 )stormو افــت میــزان اکســیژن روی داده بــود،
چــون مــن از روزهــای قبــل هــم بــا پزشــکان و
مدیــر بیمارســتان صحبــت کــرده بــودم کــه بــه
شــرایط ایشــان توجــه کننــد ،بالفاصلــه ایشــان
را بــه  ICUبــرده بودنــد .مــن همــان شــب بــه
 ICUرفتــم و بــه ایشــان ســر زدم ،بــا ماســک
بــای پــپ( )BiPAPاکســیژن بــه ایشــان داده
مــی شــد .از همــکاران فــوق تخصــص ریــه و
همــکاران بیهوشــی و متخصصــان  ICUهــم
خواهــش کــردم کــه ایشــان را ببیننــد .آن هــا
هــم زحمــت کشــیدند و تشــریف آوردنــد و

دکتر محمد رضا ظفرقندی

ایشــان را دیدنــد .پالــس کورتــون برایشــان
شــروع شــد .در 1-2روز بعــد هــم مــن بــاز در
 ICUبــه عیادتشــان میرفتــم ولــی خودشــان
بــه علــت داروهــای ســداتیو( )Sedativeکــه
بــرای تحمــل ماســک بــای پــپ میگرفتنــد،
هوشــیار نبودنــد و ایــن افــت اکســیژن تشــدید
میشــد .البتــه ،ابتــدا در یــک مرحلــه بهبــود
پیــدا کردنــد و نســبتا بهتــر شــدند کــه امیــدواری
ایجــاد کــرد ولــی دوبــاره ایــن شــرایط بدتــر
شــد .یــک روز قبــل از فوتشــان ،دچــار

افزایــش آنزیــم هــای قلبــی و تروپونیــن شــدند
و کراتیــن شــان بــاال رفــت کــه باعــث افــت
فشــار خــون شــد .بنابرایــن ،نارســایی چنــد
عضــوی( )Multiple Organ Failureپیــش
آمــد کــه  24ســاعت بعــد از آن فــوت کردنــد.
ســه روز قبــل از فوتشــان ،یــک اکــو برایشــان
انجــام گرفــت کــه تشــخیص تنگــی دریچــه
میتــرال داده شــد کــه از قبــل اطــاع نداشــتند
 CT-Scan .ایشــان را کــه مــن مالحظــه
کــردم ،همــان روز اول حــدود  50درصــد ریــه
پیدرپی 378
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گرفتــاری داشــت کــه مــن خیلــی تعجــب
کــردم و از بســتگان ایشــان پرســیدم کــه چــرا
ایشــان بــا ایــن تاخیــر مراجعــه کردنــد؟ و ایــن
کــه واکســن را چــه زمانــی زدنــد؟ کــه پاســخ
دادنــد دوز اول را حــدود یــک مــاه و انــدی پیــش
زدنــد و درســت مقــارن بــا بیمــاری ،دوز دوم را
زدنــد کــه ایــن امــر بــرای مــن هــم تعجــب و
هــم تاســف داشــت کــه ایشــان میتوانســت
بــه دلیــل ســابقه کار حرفــهای زودتــر از ایــن
واکســن بزننــد و دوز دوم واکســن را همزمــان
بــا بیمــاری زدنــد کــه علیرغــم تالشــی کــه
همــکاران مــا در بیمارســتان انجــام دادنــد،
باالخــره در روز داروســازی کــه ایــن تقــارن هــم
عجیــب بــود ،ایشــان بــه رحمــت خــدا رفتنــد.
بــه نظــر بنــده در موردعلــت فــوت ایشــان،
تاخیــر در مراجعــه مهــم بــوده و چنانچــه دوز دوم
واکســن را یــک مــاه یــا ســه هفتــه قبــل زده
بودنــد ،مــا مســیر بهتــری را طــی میکردیــم.
واکســن دوز دوم را دو روز قبــل از بســتری
شدنشــان زده بودنــد و طبیعتــا اگــر واکســن
دوز دوم را ســه هفتــه قبــل مــی زدنــد و ســطح
آنتیبــادی باالتــر بــود ،مــا احتمــاال بــه ایــن
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مســیر کشــیده نمیشــدیم.
مــن فــوت ایشــان را بــه خانــواده و بســتگان
ایشــان ،همکارانشــان در نشــریه رازی ،دوســتان
و همــکاران داروســاز تســلیت میگویــم و
ایشــان واقعــا مصــداق ایــن کلمــه اســت کــه
مــی فرمایــد:
ذيــن قالــوا َر ُّب َنــا َّ ُ
الل ُثــ َّم
" إ ِنَّ ا َّل َ
ـم ال َمالئِكَــ ُة أَ ّل
اســتَقاموا َت َت َنــز َُّل َع َليهِـ ُ
تَخافــوا َوال تَحزَنــوا َوأَ ِ
ِالج َّنـ ِة
بشــروا ب َ
توعــدونَ"
ا َّلتــي كُنتُــم َ
﴿ آیه  30سوره فصلت﴾

"بــه یقیــن کســانی کــه گفتنــد :پــروردگار مــا
خداونــد یگانــه اســت! ســپس اســتقامت کردنــد،
فرشــتگان بــر آنــان نــازل میشــوند کــه نترســید
و غمگیــن مباشــید ،و بشــارت بــاد بر شــما به آن
بهشــتی کــه بــه شــما وعــده داده شــده اســت!"
انشــااهلل خداونــد جنــت و رحمــت خــودش
را مشــمول حــال ایشــان بگردانــد.

