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 زهرا خواجویینژاد
 4سال میگذرد از روزهای درد و رنج و بیماری.
سالهایی کهشایدزیاددوستشانهمندارد .اماهنوز
همبا امیدی کهدرچشمانشموجم یزندحرفم یزند.
محسن احمدی عکاس و هنرمند معروف سیرجانی را
اکثرهنردوستها میشناسند .او متولد 1361است و
دو فرزند دختردارد .احمدی از 6سالگی دچاربیماری
دیابتمیشودوزمانی کهبهسنجوانیمیرسد،مرض
قند روی کلیههایش تاثیرمیگذارد و هرجفتشان را
از دست میدهد و دیالیزی میشود .سالها روی
تخت دیالیزمیخوابد و باالخره درسال 94پیوند کلیه
م یزند و از این درد رهایی مییابد .او دریک صبح سرد
زمستانی دردفترآموزشگاهش درخیابان بالل مهمان
ماست و به مناسبت روزجهانی کلیه خاطرات سالها
بیماریاشرابرایمانمزهمزهمیکند.
 چهشد گرفتاردیابتشدید؟
در خانوادهی ما هیچکس دیابت ندارد 6 .سالم
بود مننژیت گرفتم .آن زمان درمان قطعی برای بیماری
مننژیت وجود نداست و درمانش بینهایت سخت
بود .یک ماه دربیمارستان بستری بودم .ازبیمارستان
که مرخص شدم یک شبانهروزخانه بودیم که روزبعد
جواب آزمایشم آمد کهدیابتدارم .البتهدربیمارستان
هم گفته بودند به خاطرمننژیت ممکن است مبتال
به دیابت شود .پس از آن یکی دوماه در بیمارستان
علیاصغرشیرازبرایدرماندیابتبستریشدم.
 ازهمان  6سالگی دارید انسولین استفاده
میکنید؟
دقیقا .از همان زمان انسولین تزریقی استفاده
میکنم .چون قرص دیابت فقط مختص افراد دیابتی
نوع دو است که دربزرگساالنی دیابت میگیرند .از آن
سال تا االن ما با انسولین خو گرفتهایم.
 چه شد بیماری دیابت به نارسایی کلیوی
کشیدهشد؟
دیابتیکی ازبیماریهایی است که اولین کاری که
میکند روی مویرگهای ریز اثرمیگذارد .یعنی اولین
اثراتشرویشبکیهچشماستوبعدکلیه.یعنیسریع
اینها را از کار میاندازد .در من بعد از تقریبا  25سال
دیابتی بودن اثرش را روی کلیههایم گذاشت و آنها را
ازکارانداخت و مجبورشدم دیالیزکنم.
 دیالیزیشدندرجوانیبرایتاندشوارنبود؟
سخت که بود اما برای من که دیگر عادی شده
بود .انگار من دیگر با این بیماریها بزرگ شده بودم.
یکی از ناراحتیهای من در حال حاضر این است من
به عنوان یک بیماردیابتی یک سهمیه دارو هرماه دارم
که گیرم نمیآید و میدانی این هفته باید زجرو درد را
تحملکنی.
 چندسالدیالیزشدید؟
دو سال دیالیز میشدم .افرادی که کارشان به
دیالیز میکشد عموما دیگر هر دو کلیه کاراییشان
را از دست میدهند .وقتی کلیهها از دور عملکرد در
بدن خارج میشوند ،سموم بدن دفع نمیشود .حتی
بدن آب را دیگر نمیتواند دفع کند .یک آدم دیالیزی
حتما درخوردن آب محدودیت دارد .آن زمانی که من
دیالیزمیشدم ،حق داشتم روزی نهایتا نصف لیوان آب
بخورم .عالوه بر آب افراد دیالیزی محدودیت غذایی

به دو نیروی ساده
جهت شیفت روز در

خاطرات تلخ هنرمند عکاس از روزهای سخت بیماری

ازهیچکس توقع نداشته باشید ،مخصوصا دولت

بینهایتدارند.
 درهفته چند بارمیبایست دیالیز
کنید؟
در هفته یک روز در میان میبایست به
مدت 4ساعتزیردستگاهدیالیزباشم.یعنی
هردفعهنصفروزیرامیبایستصرفدیالیز
شدنکنم.
 دیالیزشدنهزینههمدارد؟
اگربیماریبیمهنبودبلهمیبایستهزینه
را پرداخت کند .البته افرادی که بیمه هم
نبودند،بیمهیبیماریهایخاصپوشششان
میداد .هرچند که بیمارباید یک ماه دیالیز
شود تا بعد بتواند تحت پوشش بیماریهای
خاصقراربگیرد.
 در سیرجان رده سنی افرادی که
دیالیزمیشدندچگونهبود؟
همه رده سنی بود؛ از کودک گرفته تا
افراد سالمند .در کل پروسه دیالیز پروسه
سختی است .هرچند من معتقدم شما در
مورد هر چیزی آگاهی نداشته باشی برایت
سخت است .پذیرش هرنوع بیماری بستگی
به این دارد که شما چقدر اطالعات راجع به
آن کسب کنی .من همیشه سعی میکردم
محسن احمدی ،هنرمند و مدرس عکاسی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
هر اتفاقی که قراربود برایم بیافتد ،نسبت به
آن آگاهی کسب کنم .اینکهبدانمچه اتفاقیداردبرایم داد و بعد از 6ساعت تخلی ه و دوباره یک مایع دیگر پرداختنمیکند؟
میافتد.برایهمینافرادهرچقدربتوانندمطالعهکنند ،جایگزینش کند.منتقریباسهماهدیالیزصفاقیشدم
نهگیرندهپرداختیندارد.فقطهزینههایبیمارستان
سطح آگاهیشانراباالببرند،بهترمیتوانندبا آنبیماری امابهدلیل اینکهدایمبدنمعفونتمیکرد،مجبورشدم است.البتهآنهماگربیماربیمهنباشدکههزینههایش
کناربیایند.
دیالیزخونی انجامدهم.
هم خیلی باالست .ببینید از یک آدم زنده میتوانید
 همه افرادی که در بخش دیالیز کنار شما
 چهشدرفتیدسراغپیوند کلیه؟
کلیهبخرید.مثال اگرمنسالمبودمودوتا کلیهداشتم
بهترین راهی که برای بیماران دیالیزی وجود دارد میتوانستم یکی از آنها را اهدا کنم ،چه رایگان و چه
دیالیزمیشدندهمیندیدگاهراداشتند؟
نه همه که اینجور نبودند .من واقعا با این پیوند کلیه استتادیگرنخواهیدیالیزشویوحداقل پولی و افراد میتوانند با یک کلیه زندگی کنند .همین
بیماری کنار آمده بودم .یعنی چه از درد ناله میکردم در 24ساعت  4ساعت زمانت را دربیمارستان سپری طورکهمن االندارمبایک کلیهپیوندیزندگیمیکنم.
 قبل از پیوند کلیه چند تا آزمایش گرفته
و چه میخندیدم ،این بیماری با من بود و گریزی از کنی .تقریبا بعد از اینکه دیالیز صفاقی جواب نداد و
آن نداشتم .پس چرا میبایست خودم را آزار بدهم و دیالیز خونی شدم تصمیم جدی گرفتم پیوند انجام میشود؟
میبایست با آن کناربیایم .اکثرکسانی که برای دیالیز دهم و فرصتی پیش آمد تا تستها و آزمایشات را
یک آزمایش خون برای نشان دادن ترکیبات خون
میآیند ازنظرروحی خیلی ضعیف هستند .البتهعالوه انجام دهم و در نوبت پیوند قرار بگیرم .این پروسه وبافتخونفردبیماراست.زمانیشمامیخواهیددر
برخودبیمارسطحپایینآگاهیجامعههممشکلساز نزدیکبهیکسا لونیمطول کشید .ابتدادرصددخرید نوبت پیوند قراربگیرید ،بایدعالوه برآزمایش خون یک
است .مثال خود من وقتی درخیابان راه میرفتم و دو کلیه برآمدم خب داستان خرید کلیه هم دراین کشور سری آزمایش بالینی هم انجام دهید؛ از روانشناسی
تا فیستول ازگردنم بیرون بودند ،همه نگاه میکردند .عجیب است ،یکی میآمد خونش به من نمیخورد ،گرفته تا دندانپزشکی ،چکاپ داخلی ،آندوسکوپی و...
جوری نگاه میکردند انگارتو یک آدم جذامی هستی .یکی سرپول دبه میکرد ،یکی قیمت باال میگفت و ...برای اینکه اگر کوچکترین عفونتی دربدن فرد وجود
بعد من فیستول را تو شانهام گذاشتم که زیر لباس مثال آن زمان قیمت کلیه را مجلس 15میلیون تومان داشته باشد میتواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف
باشد و دیده نشود .چون برای دیالیزشدن ابتدا باید اتاق تعیین کرده بود که یک میلیون را دولت پرداخت کند .چون بعد ازپیوند بدن بینهایت ضعیف میشود
عمل بروی و فیستول زیرپوستت کارمیگذارند تا برای میکرد و 14میلیون باقیمانده را خود بیمارمیبایست و کوچکترین عفونت ممکن است باعث مرگ فرد
هرباردیالیزشدن دستگاه و لولهها را به آن وصل کنند .پرداخت کند .با این حال ما به این قیمت هم راضی شود .من یک ماه درگیربودم تا توانستم این کارها را
 کارگذاشتنفیستولدردناکنیست؟
بودیم تا اینکه خدا خواست و یک کلیه اهدایی گیرم انجامدهم.درواقع گیرندهعضوحسابیپوستش کنده
دردناک هست اما کاری نمیشود کرد .ما کال دو آمد.دریک اتفاقغیرمنتظرهفردیمرگمغزیشدهبود میشود تا پیوند انجام شود .به حدی خسته میشوی
مدلدیالیزداریم؛دیالیزصفاقیودیالیزخونی.دردیالیز و خانوادهاش اعضایش را اهدا کردند و ازبیمارستان به که یک جایی قید کاررا م یزنی .من که اینقدر انرژی
صفاقی یک دستگاه داخل شکم بیمارمیگذارند و یک من زنگ زدند که این مورد پیدا شده و ازنظرخونی و داشتمیکجاییواقعاخستهشدم.یادمهستحتیبا
مایع هست که فرد بیمار باید هر  6ساعتی یک بار بافتبهتومیخورد.
دکترپیوندمدرکلینیکبعثتکرماندعوایمشد.دکتر
 در موارد اهدایی گیرنده عضو دیگر پولی گفت همه بیماران التماس من میکنند که پیوندشان
داخل شکم تزریق کند و درخانه هم میتوان انجامش

رومـالیــن

کبابی و بریانی نیازمندیم

نقاشی ساختمان

۰۹۱۳۶۳۷۰۸۲۰

09139477334

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

نقــاشی
ساختمان

۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰

09132476144
09133470520

09223194846

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

پذیرش به صورت حضوری
آدرس :خیابان خیام
42207878

امتیاز آموزشگاه آرایش زنانه (با  30سال
سابقه کاری) به فروش میرسد
09374428873

باغ پسته  140قصب  1حبه آب کنار آباده توافقی با تخفیف
زمین  9قصب درب ساختمان دارای حصار و پروانه کف سازی شده فاز  3فخرآباد نزدیک شهرک ثاراهلل  400م
مغازه  36متر دارای سند و دکوراسیون و گاوصندوق بزرگ پاساژ طال طبقه زیر زمین
مغازه  90متر نوساز بر خیابان دهخدا بدون هوا سند مجزا  6دانگ توافقی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

09132456684

به یک نیروی آقا با مدرک دیپلم به باال
جهت کار در هتل جهانگردی نیازمندیم.

امـالک امیـرکبیـر

منزل  9قصب دوبلکسی دو طبقه بر خیابان سعادت مشتاق  3/800میلیارد
تجاری مسکونی  23قصب دو کله زیربنا نوساز بر بولوار سید جمال  22میلیارد
کارخانه با  7/5هکتار زمین 1500متر سوله دارای ترانس اختصاصی آب و برق روبروی
گمرک مناسب برای هر طرح و فعالیت  20میلیارد
زمین  100قصب  4نبش دارای  6حبه آب شهرک صدف معاوضه یا نقدی
اجاره :زمین  200قصب با حصار نزدیک جاده شیراز مناسب برای انبار و ماشین آالت توافقی

09133456403

دعوت به همکاری

منزل 8قصب درب ساختمان دو طبقه نوساز با موقعیت عالی مسکونمی شهرک 1/900 CBGم
 15قصب زمین با موقعیت بسیار عالی و چشم انداز مناسب برای ساختن خانه باغچه کنار پاریز  150م
 120قصب باغ با دو حبه آب دارای حصار کامل جوی آب دائمی چشم انداز عالی کوهستان
محل ساختمان زیر سازی شده هندیز  900میلیون
آپارتمان  108متر دو خوابه دو نبش نوساز خیلی شیک بین سید جمال و سردار جنگل  1/300م
زمین  10قصب دارای پروانه حجت آباد  500م
زمین  8قصب  160متر پروانه ابتدای فاز  1اراضی بهرامی  320میلیون

ملک تجاری  14قصب بلوار عباسپور چهارراه آهکی
منزل  17/5قصب نوساز تریبلکس بسیار شیک سردار جنگل معاوضه یا نقدی کارشناسی  12م

ضایـعات و
آهـنآالت

آگهی مفقودی

برگ واگذاری به شماره  15862و تاریخ صدور:
 86/6/26زمین واقع در نجف شهر فاز  5قطعه
 370به نام حمید جانیپورفرزند علیرضا به شماره
شناسنامه 53 :و شماره ملی3071466031 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سلطانی
حمل

با کادری مجرب

با مجوز رسمی شب
اثـاثیه
انتهای بلوار فاطمیه جنب
آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب
انهروز
منـزل
ی ،بدو
و بیمه معتبر
ن
ت
ع
قطعهشویی
شرکت لنـگر بار
ط
ی
لی
42252330 09136473880
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم) با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد

بزنم آن وقت تو طلبکارمن هستی .من هم گفتم اگر
پیوندهایی که م یزنی دارد جواب میدهد خواست
خداست اینقدربه خودتان مغرورنباشید .گفت حاال
که اینجورشد من پیوندت نم یزنم گفتم نزن تو نزنی
پزشک دیگری کارم را انجام میدهد .جالب اینجاست
که این پزشک حاضر به انجام پیوند کلیهام نشد و
پیوندم را دکتردهقان فیروزآبادی در کرمان انجام داد.
من هم تا زمانی میخواستند بیهوشم کنند گفتم اول
فالن دکترعملم نکند .درکل بخش پیوند کلیه کرمان
دومین بخش قدرتمند در کشور است که به صورت
موفقیتآمیزپیوندم یزند.
 سن و سال و سالمت فردی که قرار است
اهدایعضو کنددرانجامپیوندموثراست؟
بله .کسی که کلیهاش را به من اهدا کرده بود یک
فرد جوان و همسن و سال خودم بود .حتی وقتی
فرد مرگ مغزی میشود باید سالم بوده باشد تا بتوان
اعضایش را اهدا کرد .اگرسالم نباشد کال قضیه اهدا
رد میشود .یعنی فرد اهدا کننده باید حتما سالمت
جسمیداشتهباشد.
 ازعملپیوندتانبگویید؟
منسال 94عملپیوندرا انجامدادم.عملپیوندم
حدود  10ساعت طول کشید البته همهی عملهای
پیوند اینقدر طول نمیکشد .در هر عمل پیوند دو
پزشکپیوندحضوردارندو کارباسرعتبیشتری انجام
میشود اما با توجه به دعوایی که با پزشک پیوند
داشتم او حضورنداشتویکپزشکبهتنهاییمجبور

به انجامعملشد.
 دراین 5سالی که ازعملپیوندتان
میگذرد شرایط سالمتیتان پایداراستو
مشکلیپیدانکردید؟
نه خدا رو شکر فقط اینکه چون ایمنی
بدن ضعیف است دائما در معرض بیماری
هستیم.منبهیکسرماخوردگیسادهمبتال
شوم یک ماه باید قرنطینه شوم .آن هم نه در
خانهبلکهدربیمارستان.
 دوران کرونا را چگونه سپری
میکنید؟
من بعد از پیوند کال با ماسک زندگی
میکنم و دیگریاد گرفتم که چطوری ایزوله
زندگی کنم .برای همین در این دوران کرونا
خوشبختانهاتفاقیبرایمنیفتادهاست.
 ایزولهزندگی کردنیعنیچطوری؟
یعنی اگر افراد عادی میتوانند به راحتی
هرکجابروندوهرچهدلشانخواسترابخورند،
برای ما این آزادی وجود ندارد .همه چیزچه
درمحیط خانه و چه درمحیط کاربینهایت
باید تمیز باشد .دائما باید دستهایمان را
بشوریم ،هر غذایی که میخواهیم بخوریم
باید بدانیم کی پخته ،چطوری پخته شده ،چه
موادی داخلش هست .یعنی ازسالمت غذا
مطمئن شویم .اگرچه رژیم غذاییمان بعد ازپیوند به
نسبتقبل ازپیوندسبکترمیشود اماهمچنان ادامه
دارد .نمک ،گوشت همچنان کم میخورم .کال باید
خیلیمراقبباشیم.بیشترینچیزی کهنگرانممیکند
دیابتماست.
 دیابتدرمانقطعیندارد؟
در حال حاضر دارند با پیوند پانکراس دیابت را
درمان میکنند اما آنقدرکه باید اطمینانبخش باشد
هنوزنیست .درمان دیابت درحال حاضرهمان تزریق
انسولیناست.
 گفتیدکمبودانسولیناستومشکلدارید؟
ببینید من درماه باید  8تا انسولین دریافت کنم.
دارو وقتی شرکتاش عوض میشود ،روی بیمارتاثیر
دارد .مثال این بار به دلیل نبود انسولین خارجی من
از انسولین ایرانی استفاده کردم و کنترل دیابتم بهم
ریخته است .کمبود انسولین قلمی مدتی است در
کشوروجود دارد و حل نمیشود .چون کشورمشکل
بزرگتری دارد آن هم رانت است .وقتی اینجا انسولین
گیرنمیآید و بعد خبرمیدهند درمرزسوریه یا عراق
کانتینر انسولین مصادره کردند این یعنی چی؟ کار
ما مردم عادی که نیست ،کار کسی است که زورش
میرسد .با این کمبود انسولین گاهی اوقات مثال من
غذا نمیخورم که انسولین نزنم و بتوانم سهمیهام
را به یک روز دیگر برسانم .مثال من باید دهم هر ماه
انسولینم را ازهاللاحمربگیرم .وقتی میگویند نداریم،
ده روز زمانبندیام عقب میافتد .من حساب کردم

سال گذشته دو ماه سهمیهام را نگرفتم و شما بیایید
ضربوتقسیم کنیدوببینید اینهمهدیابتیدرکشور
سهمیهشان کجا میرود .گیر نیامدن دارو استرس و
فشارزیادی را به بیماروارد میکند.
 چهحرفیبابیماراندیالیزی که االندرنوبت
پیوندهستند،دارید؟
اولین قضیه اینکه هیچوقت ناامید نشوند و از
هیچکس هم توقع کمک نداشته باشند ،مخصوصا
دولت.مثالمنرفتمانجمنپیوندکهببینممیتواننددر
پرداختهزینهپیوندکمکمکنندگفتندمایکمیلیون
میتوانیم به شما کمک کنیم .گفتم یک میلیون برای
خودتان باشد و من نیازی به این پول ندارم .این دوران
خیلی خیلی به من سخت گذشت .اتفاقاتی که افتاد
رفتارهاییکهدیدمخیلی آزاردهندهبود اماخیلیراحت
هم حرفم را میزدم .افراد دیالیزی هیچوقت ناامید
نشوند .اولین چیزی که یک بیمار نیاز دارد این است
که خودش خودش را باور کند و بداند به جز خودش
کسینیست کمکشبدهد.بعد ازآنمهمترین کاراین
است که راجع به بیماریاش اطالعات کسب کند .اگر
راجع به بیماری اطالعات نداشته باشد ،دردوران درمان
خیلی به او سخت میگذرد و بینهایت آزار میبینند.
فردی که بیمار میشود از لحاظ مالی به شدت بهش
فشارمیآید.متاسفانههیچکمکیدریافتنمیکند،نه
ازدولتونه ازاطرافیان.درهمینسیرجانخیلیخیریه
وجود دارد اما یک مطلبی را راحت بگویم .اینهایی که
دم ازخیریه درسیرجان م یزنند همهشان برای اسم و
رسمفعالیتمیکنندوهیچکدامواقعینیستند.منبا
همه این خیریهها سروکارداشتم اما درنهایت بهشان
گفتمشماها این کارهنیستیدوخوشبختانهبدوننیاز
به این خیریهها عمل پیوند را انجام دادم .همهشان
هم گفتند با این هزینه اگرتو پیوند زدی ما اسممان
راعوضمیکنیم.
 سختترینلحظهای کهبرشما گذشت کی
بود؟
یکبار قرار بود عمل کار گذاشتن فیستول انجام
فزاده،
بدهم .وقتی رفتم کرمان پیش آقای دکتریوس 
آن زمان این عمل حدود  5میلیون و 800هزارتومان
هزینه داشت .آن زمان من آنقدر ازلحاظ مالی تامین
نبودمحتیماشینمرافروختهبودموخرجدرمانم کرده
بودم .برای همین وقتی پیش دکتررفتم گفتم من کال
یک میلیون و  300هزارتومان توی کارتم دارم ،عملم
میکنید یا نه؟ وقتی حالم را دید زنگ زد بیمارستان
گفت یک بیمار اورژانسی دارم و باید عمل شود و قرار
هم نیست شب او را نگه دارم ،بیهوش هم نمیخوام
بکنم و سعی کرد خیلی از هزینهها را پایین بیاورد.
خودش هم دستمزد نگرفت و شد یک میلیون و.500
باقیمانده را جورکردم وعمل شدم.
 آدمهای سالمی که عادات نادرستی دارند
چیکارکنندکهدیابتینشوند؟
منشا اکثربیماریها سفره خودمان هست.غذایی
که ما داریم مصرف میکنیم ،سالم نیست .اصال غذای
سالم گیرنمیآید .آنچه که نظام غذا و دارو در اختیار
مردم میگذارد سالم نیست و بیمار یزا هست .با این
حال باید سعی کنیم تا جایی میتوانیم سالم غذا
بخوریم
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