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پرونده   رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهنمايى و رانندگى ناجا از ابالغيه جديد پليس راهور براى بررسى و مشخص كردن سهم آموزشگاه هاى رانندگى در وقوع حوادث رانندگى سنگين خبر داد. سرهنگ احمد كرمى 

اسد دراين باره گفت:  اقدامات جديدى در مورد آموزشگاه هاى رانندگى در دستوركار قرار داده ايم، از جمله اينكه جلسات ماهيانه و منظمى ميان روساى پلس راهور با مديران آموزشگاه ها برگزار مى شود و در جريان آن نكات و موارد مورد 
نياز به مديران آموزشگاه ها اعالم خواهد شد.

طرح جدید پلیس برای آموزشگاه های رانندگی

چرایی عدم ارائه بسته معیشتی به برخی 
مددجویان بهزیستی

 رئيس سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه پيش بينى ما براى اجراى قانون حمايت 
از حقوق معلوالن در ســال آينده 20 هزار ميليارد تومان است، گفت: 5 هزار ميليارد تومان 
از اين بودجه در رديف دستگاه هاى ديگر و 15 هزار ميليارد تومان نيز الزم است تا در رديف 
بودجه اى سازمان بهزيستى براى اجراى قانون مذكور قرار گيرد. به گزارش ايسنا، وحيد قبادى 
دانا در نشست روز معلوالن با بيان اينكه بودجه مورد نياز براى اجراى قانون حمايت از حقوق 
معلوالن در ســال جارى 12.5 ميليارد تومان بود، افزود: اين درحاليست كه مجلس شوراى 
اسالمى قبل از آغاز گرانى ها 1100 ميليارد تومان را براى اجراى قانون مصوب كرد كه از اين 

ميزان قول دريافت 533 ميليارد را از سازمان برنامه و بودجه دريافت كرده ايم. 
وى در ادامه به شعار امسال روزجهانى معلوالن، «ارتقاى مشاركت افراد داراى معلوليت براى 
توسعه فراگير، عادالنه و پايدار» اشاره و اظهار كرد: هفته گذشته حق پرستارى افراد داراى 
ضايعه نخاعى تا 2.5 برابر افزايش يافت و روى كارت آنها شارژ شد. رئيس سازمان بهزيستى 
كشور در ادامه با بيان اين كه در اسفند ماه سال 96 قانون حمايت از حقوق  معلوالن در مجلس 
شوراى اسالمى  به تصويب رســيد و در هشتم ارديبهشت ماه سال 97 توسط رئيس جمهور 
براى اجرا ابالغ شد تصريح كرد:  از زمان ابالغ اين قانون سازمان بهزيستى كشور تمام تالش 
خود را به كار بست تا با وجود مشكالت تخصيص منابع و بودجه ناكافى اين قانون را اجرا كند. 
قبادى دانا با بيان اين كــه با تالش ها و پيگيرى هاى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى و رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه تخصيص اوليه قانون مذكور براى اولين بار هفته گذشــته آغاز شد 
تصريح كرد: به اين ترتيب بودجه مورد نياز اجراى اين قانون براى دو ماه مهر و آبان اختصاص 
يافت و ســپس اقدامات عملى براى اجراى ماده 7 و 27 قانون  نيز براساس پيش بينى هاى 

انجام شده در دست اقدام قرار گرفت.
افزايش حق پرستارى از معلوالن به 554 هزار تومان/ واريز حق پرستارى به حسابها

وى با بيان اين كه پيش از اين متوسط حق پرستارى افراد داراى ضايعه نخاعى 200 هزار 
تومان در ماه بود تصريح كرد: اين مبلغ به حدود 554 هزار تومان افزايش يافته است و روى 

كارت 26 هزار نفر شارژ شده است.

پرداخت ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان به معلوالن شــدید و خیلی شدید بر حسب بعد 
خانوار 

رئيس سازمان بهزيستى كشور در خصوص اجراى ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلوالن 
نيز توضيح داد: براى اجراى اين ماده قانونى به حدود 8 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشتيم 
كه بودجه تخصيص داده شده براى اين بخش تنها 291 ميليارد تومان بود. براساس اين ماده 
قانونى افراد معلول شديد و خيلى شديد بايد حداقل حقوق پايه مصوبه هر سال را دريافت كنند 
كه بار مالى زيادى نيز به همراه خواهد داشت. از آن جايى كه به دليل كمبود اعتبار براى اجراى 
اين ماده قانونى مردد بوديم در نهايت برآن شديم براى شروع، افراد داراى معلوليت شديد و 
خيلى شديد در دهك هاى اول تا ســوم كه نيازمندترين افراد شناسايى شدند، به اين ترتيب 
191 هزار خانوار تحت پوشش در زمره اولين پرداخت قرار گرفتند. به اين ترتيب عالوه بر مبلغ 
مستمرى هر سه ماه، 360 تا 480 هزار تومان براساس بعد خانوار به اين افراد پرداخت مى شود.

افزایش سرانه یارانه نگهداری از سالمندان و بیماران روانی مزمن به ۹۲۰ هزار تومان 
قبادى دانا با بيان اين كه براســاس مصوبه هيات وزيران سرانه يارانه هر سالمند، بيماران 
مزمن روانى، جسمى، حركتى تا دى ماه 97مبلغ 640 هزار تومان به ازاى هر ماه بود كه براى 
47 هزار سالمند و بيمار به مراكز نگهدارى پرداخت مى شــد ادامه داد: اين مبلغ در انتهاى 
سال 97 به 770 هزار تومان و در آبان ماه امسال به 920 هزار تومان افزايش يافته است. اين 
مبلغ براى افراد مجهول الهويه به 1 ميليون و 40 هزار تومان مى رســد كه امروز به حســاب 

مراكز واريز مى شود.
وى در ادامه با بيان اين كه يك ميليون و 500 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزيستى 
كشــور قرار دارند، اظهار كرد: از اين تعداد 13 درصد معلول شــنوايى، 11 درصد كم بينا و 
نابينا، 39 درصد حسى و حركتى، 24 درصد ذهنى، پنج درصد صوت و گفتار و هشت درصد 
اختالالت روانى مزمن هستند. اين افراد نيازمند توانبخشى و توانمندسازى و هدف اين است 

كه زندگى اين افراد با شأن و منزلت اجتماعى باشد.

پرداخت یارانه معوق مراکز توانبخشی و نگهداری در منزل؛ امروز 
قبادى دانا با اشاره به اين كه 1370 مركز روزانه در كشور مشغول فعاليت هستند، تصريح 
كرد: 1350 مركز نيز خدمات مراقبت و توانبخشــى در منزل در اختيار افراد معلول قرار 
مى دهند. با توجه به اين كه چهار ماه يارانه مراكز مراقبت در منزل و توانبخشى پرداخت 
نشده بود، اين يارانه امروز پرداخت مى شود. رييس سازمان بهزيستى كشور با بيان اين كه 
در فاصله تيرماه تا هفته معلوالن چندين آيين نامه از قانون حمايت از حقوق معلوالن در 
كميسيون اجتماعى دولت به تصويب رسيده اســت، اظهار كرد: اين آيين نامه ها مربوط 
به مواد 3، 9، 12، 13 و 25 هســتند. اميدواريم اين آيين نامه ها طى اين هفته براى اجرا 

آماده و ابالغ شوند.

پرداخت کمک هزینه تحصیالت تکمیلی به معلوالن 
وى با بيان اين كه براســاس ماده 9 قانون حمايت از حقوق معلوالن شــهريه دانشگاه آزاد 
معلوالن به طور كامل تا پايان مقطع ارشــد پرداخت مى شــود، ادامــه داد: همچنين براى 
دانشــجويان مقطع دكترى چهار ميليون تومان و دانشجويان دانشــگاه پيام نور و علمى – 
كاربردى تا 60 درصد هزينه پرداخت مى شود. همچنين به تمام افراد استفاده كننده از آموزش 
عالى غيرانتفاعى يا شبانه دولتى نيز كمك هزينه پرداخت مى شود. به گفته قبادى دانا يكى 
ديگر از اقدامات انجام شده اين اســت كه تاكنون به كسانى كه دانشجوى مقاطع غيردولتى 

بودند مبلغى پرداخت نمى شد كه از امسال اين كمك هزينه پرداخت مى شود.

حق بیمه کارفرمایی معلوالن مستقیما توسط بهزیستی به تامین اجتماعی پرداخت 
می شود 

رييس سازمان بهزيستى كشــور با اشــاره به اين كه ماده 13 قانون نيز مربوط به معافيت 
كارفرمايان و حق بيمه پيش فرمايى معلوالن بوده است توضيح داد: تا پيش از اين كارفرمايان 
حق بيمه سقف خودشــان را پرداخت مى كردند و سپس در صورت تامين اعتبار اين سهم را 
از ســازمان بهزيستى مى گرفتند، اما براســاس آيين نامه جديد معافيت كامل حاصل شده و 
حق بيمه افراد داراى معلوليت به طور مســتقيم از سوى سازمان بهزيستى به سازمان تامين 
اجتماعى پرداخت مى شود. همچنين براساس ماده 25 نيز والدين يا سرپرست افراد معلول از 

پرداخت 50 درصد از ماليات مزد خود معاف هستند.

استخدام سه درصدی معلوالن در آزمون استخدامی کشور قطعی است
وى از تشكيل ستاد هماهنگى و نظارت بر اجراى قانون حمايت از حقوق معلوالن با حضور 
معاون اول رييس جمهور و تعدادى از وزراء براى اولين بار خبر داد و گفت: براســاس قوانين 
موجود استخدام سه درصدى معلوالن در آزمون اســتخدامى كشور قطعى است و اين افراد 
در اين آزمون با معلوالن ديگر رقابت مى كنند به اين ترتيب اين سهميه ثابت، پايدار و قطعى 
است و اگر پر نشود براى استفاده خود معلوالن باقى مى ماند. قبادى دانا در ادامه به مناسب 
ســازى و تاثيرپذيرى محيط هاى ادارى، تجارى و فرهنگى براى معلوالن اشاره كرد و افزود: 
جلسات مناسب سازى با نظارت وزارت كشور به طور مرتب تشكيل شده و اميدواريم با همكارى 
دستگاه هاى متولى اقدامات خوبى در اين زمينه انجام شود. همچنين براى آموزش مدارس 
در مقطع يازدهم و دوازدهم نيز يك ميليون و 500 هزار دانش آموز تحت آموزش قرار خواهند 
گرفت. رييس سازمان بهزيستى كشور در ادامه با اشــاره به افزايش افراد سالمند در كشور 
طى 30 سال آينده توضيح داد: با توجه به رشد 1.2 درصدى جمعيت سالمندى 3.6 درصد 

رشد خواهد داشت.

ساخت ۴۸ هزار مسکن مددجویی توسط بهزیستی 
وى ادامه داد: از ابتداى فعاليت بهزيستى كشــور آماده سازى 116 هزار واحد مسكونى به 
مددجويان سازمان بهزيســتى تسهيل شــده كه از اين تعداد 92 هزار واحد در اختيار افراد 
داراى معلوليت قرار گرفته؛ همچنين براساس آمارها، تحويل حدود 80 هزار مسكن از ابتداى 
دولت تدبير و اميد بوده كه از اين تعداد 64 هزار مسكن در اختيار معلوالن قرار گرفته است. 
در حال حاضر 48 هزار مسكن مددجويى در حال ساخت است كه از اين تعداد 36 هزار منزل 
مسكونى در اختيار معلوالن قرار خواهد گرفت. همچنين براى مسكن خانوارهاى بيش از دو 
فرزند معلول نيز كه 14 هزار خانوار بودند 7000 مسكن واگذار شده است. 1075 مسكن نيز 
اين هفته در اختيار اين خانوارها قرار خواهد گرفت كه 363 مسكن براى خانوارهاى داراى دو 

معلول به باال و 694 مسكن نيز براى ساير مددجويان است.

 اذا مرضــت فهو يشــفين: خداى من 
، همان خدايى اســت كه چون بيمار شوم، مرا 
شفادهد.اين آيه در ســر در نخستين و قديمى 
ترين بيمارســتان تهران، يعنى «بيمارســتان 
سينا» حك شده است. بيمارستانى در دل ابزار 
فروشى و يراق آالت حسن آباد كه در گذشته به 
خيابان مريضخانه معروف بود. بيمارستان سينا 
از خيابان سى تير (قوام السلطنه) آغاز و تا 100 
متر مانده به ميدان حســن آباد (ميدان هشت 
گنبد) به پايان مى رسد. زمانى كه وارد محوطه 
بيمارستان مى شويد، حس نوستالژى و اثرى از 
گذشته به چشم نمى آيد با اين كه هنوز برخى 
از بناهاى داخل بيمارستان از همان بدو تاسيس 
پابرجاست، به دليل ساخت و ساز كلينيك هاى 
ديگر و اضافه كردن آن به ساختمان بيمارستان، 
در طى ســاليان متمــادى ســاختار آن به كل 
تغيير داده شــده و بارها مورد بازســازى قرار 
گرفته و ديگر اثــرى از اين بناهاى تاريخى باقى 
نمانده است. تنها قسمت شرقى بيمارستان كه 
ساختمان مربوط به بخش اورولوژى است و در 
زمان سلطنت احمدشــاه قاجا تاسيس شده به 
همان صورت اوليه ظاهر خود را حفظ كرده كه 
به قول پرستارانش اين ساختمان قدمتى 110 
ساله دارد. در اين بيمارستان دولتى عالوه بر پنج 
ساختمان مجزا، كلينيك هاى جديد، بوفه شبانه 
روزى، پايــگاه بســيج، تاالرگردهمايى ، بانك، 
پارك كــودك و مهدكودك وجــود دارد كه به 
تدريج در 15 سال گذشته به آن اضافه شده اند.

تاریخچه نخستین بیمارستان
بعد از مراجعت ناصرالدين شــاه از سفرهاى 
اروپايى كه به شــدت تحت تاثير پيشرفت هاى 
آن جا قرار گرفته بود با مشــاهده بيمارســتان 
هــاى فرنگى دســتور داد تــا مريضخانه اى به 
ســبك اروپايى در حصار ناصرى داير كنند كه 
در واقع آغازى براى گسترش علم طب شناسى 
شــد. على قلى ميرزا اعتضاد الســلطنه و ناظم 
االطبا نفيسى (پزشــك و مولف فرهنگ بزرگ 
فارسى به فارســى) مامور انجام اين كار شدند. 
مريضخانه مورد نظر در سال 1251 خورشيدى 
با نام «مريضخانه دولتى» با 400 تخت و ســه 
ساختمان مجزا تاسيس شــد. به گفته قديمى 
ترين پرستار بيمارستان بر اساس اسناد موجود 
در يكى از ســاختمان هاى بيمارستان در يك 
سال اول تاسيس اين مريضخانه بيش از 2500 
بيمار، معالجه شــدند. رياســت اين مريضخانه 
ســال ها بر عهده ناظم االطبا نفيســى بود. او 
شــاه را متقاعد به تربيت پزشــكان ايرانى براى 
معالجه بيماران كرد و بر اثر اقدام او در مدرســه 
دارالفنون، شعبه اى به نام طب داير و مقرر شد. 
دانشجويان هفته اى چند بار به همراه استادان 
در ايــن مريضخانه گرد هم مــى آمدند و براى 
انجام كارآموزى در اين بيمارســتان، مشــغول 
مى شــدند كه مى توان گفت اين بيمارستان، 
نخستين دانشــكده پزشكى ايران محسوب مى 
شود. بعد از نفيسى، ميرزا محمد دكتر يا دكتر 
محمد خان كرمانشاهى معروف به كفرى رييس 
بعدى مريضخانه دولتى شد. وى پس از نه سال 
اقامت در پاريس به دارالخالفه ايران بازگشت و 
بوسيله على قلى خان مخبرالدوله به ناصرالدين 
شاه معرفى و مورد لطف او قرار گرفت. وى مدتى 
طبيب تلگراف خانه، معلم دارالفنون و در دوره اى 
طبيب ناصرالدين شاه بود كه در نهايت به سمت 
رياست بيمارســتان دولتى منصوب شد. گفته 
مى شود به سبب اين كه حرف هايش به گوش 
مردم عامى آن زمان خيلى سنگين مى آمد يكى 
يكى مشــاغل خود را از دست داد. سرانجام بعد 
از انتخاب رييس هاى متفاوت در ســال 1270 
خورشيدى، ميرزا ابوالحســن خان بهرامى كه 
تازه از اروپا به تهران مراجعت كرده بود، رييس 
مريضخانه شــد و به قصد سازمان دهى بيشتر و 
پيشرفت سريع به تدريج پزشكان اروپايى را در 
اين بيمارستان گماشت. در زمان مظفرالدين شاه 
نخستين بازسازى و ساماندهى بيمارستان توسط 
آلمانى ها انجام گرفت كه بناهاى به جا مانده از 
اين بيمارستان، همان ســاختار آلمانى خود را 
حفظ كرده است و با گذشت سال ها بخش هاى 
مختلف ديگرى به اين بيمارستان افزوده شد. در 

دوران احمدشاه اين بيمارستان به نام مريضخانه 
احمدى ملقب شد.

از مریضخانه دولتی تا بیمارستان سینا
در فاصله ســلطنت پهلوى اول تــا دوم، اين 
مريضخانه مجهز به بخش هاى داخلى، جراحى، 
ارولوژى، راديولوژى، چشــم پزشــكى، دندان 
پزشــكى، گوش، حلق، بينى و پوست شد. اين 
مريضخانه تا ســال 1319 خورشــيدى به نام 
مريضخانــه دولتى به كار خود ادامــه داد و در 
آن ســال به منظور تجليــل و قدردانى از پدر 
طب ايران، ابوعلى سينا، نام «سينا» جايگزين 
مريضخانه دولتى شــد كه هم اكنون به همين 
نام داير است. بعد از سال 1319، در بيمارستان 
سينا تغييرات عمده اى ايجاد شده و بيمارستان 
به دانشكده پزشــكى دانشگاه تهران الحاق شد 
و در دهه 40 با رياســت پروفسور عدل كه تازه 
از فرانســه بازگشــته بود، بخش هاى مختلف 
پزشــكى ديگرى به ســاختمان ها اضافه شد. 
رياست پروفســور عدل آغازى براى پيشرفت 
جراحى در تهران و ســاير شهرستان ها بود. او 
ضمن تربيت اســتادان و جراحان بزرگ، آن ها 
را روانه شهرســتان ها كــرد. در اوايل دهه 50 
به تدريج بخش هاى جراحــى اعصاب ، قلب ، 
دياليز و ارتوپد به اين بيمارستان افزوده شد.بعد 
از پيروزى انقالب اســالمى، اين بيمارستان تا 
خيابان سى تير گسترش يافت و دو ساختمان به 
سه ساختمان اصلى كه از آغاز پابرجا بود، اضافه 
شد. اكنون با گذشت يك قرن و نيم از تاسيس 
نخستين بيمارستان تهران، اين بيمارستان به 
عنوان يكى از مهمترين مراكز آموزشى- درمانى 
دانشگاه علوم پزشــكى تهران مطرح است و از 
مراكز ارجاع بيماران سانحه ديده و تصادفى در 
سراسر كشور و از بزرگترين و موفق ترين مراكز 
در زمينه جراحى ترميمى و پيوند اعضا محسوب 
مى شــود. اين بيمارســتان 400 تختخوابى با 
70 عضو هيات علمى و 700 پرســنل در پنج 

ســاختمان با مديريت دكتــر غالمرضا پورمند 
اداره مى شود.

مریضخانه نظامی
همزمــان بــا تاســيس مريضخانــه دولتى، 
مريضخانه نظامى هم به رياست شاهزاده عليقلى 
در تهران تاسيس شــد. بودجه اين بيمارستان 
مختص نظاميان بود اما به علت سودجويى هاى 
عليقلى ميرزا و از آنجا كه بودجه را صرف نيازهاى 
خود مى كرد، در اين بيمارستان هيچ خبرى از 
پزشــك، پرســتار و دارو نبود و چناچه بيمارى 
به آنجا مراجعه مى كــرد فقط با تعداى محافظ 
نظامى روبه رو مى شد. يك روزكه ناصرالدين شاه 
شيفته گزارش هاى تقلبى عليقلى ميرزا شده و 
همه را باور كرده بود كه نظاميان به طور مرتب 
به بيمارستان مراجعه و تحت معالجه مى گيرند 
تصميم به بازديد از آن محل گرفت. شــاهزاده 
درآخرين دقايق از تصميم شاه اطالع پيدا كرد و 
بى درنگ به ماموران محافظ بيمارستان دستور 
داد تــا تخت هاى بيمارســتان را اشــغال و در 
برابر ناصرالدين شــاه نقش بيمار را را ايفا كنند. 
نگهبانان نيز بــا عجله خود را روى تختخواب ها 
انداختــه و زير لحاف ها خوابيدنــد و خود را به 
بيمارى زدند. شاه به هنگام ورود به بيمارستان با 
مشاهده غيبت نگهبانان و تفنگ هايى كه آن سو 
و اين سو پراكنده بود، متوجه شد كاسه اى زير 
نيم كاسه است. اما چيزى به روى خودش نياورد. 
با وجودى كه نگهبانان ماهرانه توانستند خود را 
بيمار نشان دهند با آه و ناله جواب احوالپرسى ها 
و سواالت شاه را بدهند اما پوتين گل آلود يكى از 
بيماران قالبى كه فرصت نكرده بود آن را از پايش 
خارج كند به راحتى ديده مى شــد. ماجرا فاش 
شد و شاه در عين عصبانيت دستور داد تا بيماران 
قالبى را شالق بزنند و بيمارستان را تعطيل كرد.

دومین بیمارستان تهران
بيمارســتان نجميه، نخســتين بيمارستان 

مدرن تهران در ســال 1306 در خيابان حافظ 
(پايين تر از خيابان جمهورى اســالمى) توسط 
ملك تاج خانم فيروز نجم السلطنه ساخته شد. 
نجم السلطنه ، نوه عباس ميرزا و همسر هدايت 
اهللا وزير دفتر و مادر دكتر محمد مصدق بود كه 
دستى در امور خيربه داشــت. معمارى اين بنا 
با اين كه در زمان رضاشــاه ســاخته شده بود ، 
برگرفته از سبك قاجارى است. اين بيمارستان 
درست يك سال بعد از تاسيسش وقف بيماران 
مســتمند ايران شــد. در دهه 30 توسط حاج 
شمشــيرى ، يار باوفاى دكتــر مصدق(صاحب 
چلوكبابى شمشيرى در سبزه ميدان بازار) بنايى 
به اين بيمارستان اضافه شــد كه با ديگر بناها 
همخوانى داشــت. معروفيت اين بيمارستان به 
دليل محــل وفات دكتر محمد مصدق اســت. 
بيمارستان نجميه در تارخ 14 مرداد 1382 به 
عنوان يكى از آثار ملى در ايران به ثبت رســيد. 
اين مركز در حــوزه زنان و زايمــان به صورت 
تخصصى كار مى كند و در زمان جنگ تحميلى 
هشت ســاله بيش از 6000 مجروح را درمان و 
بســترى كرد.در حال حاضر بيمارستان نجميه 
تحت نظر سپاه پاسداران و دانشگاه علوم پزشكى 

بقية اهللا اداره مى شود.

مریضخانه های خارجی
پس از اين دو بيمارستان، نخستين مريضخانه 
خارجى به نام مريضخانــه امريكايى ها در اول 
خيابان ژاله (شهدا) پشــت مجلس شورا مقابل 
ديوار چاپخانه به خرج خود امريكايى ها داير شد 
كه بيماران را رايگان معالجه مى كردند اگر چه 
خيريه بود اما تاسيس آن بيشتر جنبه سياسى 
و تبليغات داشت. مدتى بعد مريضخانه روس ها 
نيز قد علم كرد اما در اين ميان مردم مريضخانه 
آمريكايى را نسبت به ساير مريضخانه هاى ايرانى 
و خارجى ترجيح مى دادند چرا كه پزشكان اين 
بيمارستان خوش برخورد و حاذق بودند و داروها 
را مجانى در اختيار بيماران قرار مى دادند.جعفر 

شهرى در كتاب « تهران در قرن سيزدهم » در 
مورد مريضخانه هاى ايرانى مى نويسد:« هرچه 
بيمارستان هاى خارجى سابقه نيكو مى گذاشت 
مريضخانه هاى خودمانى عكس آن كه خاطره و 
ذهنيات بد مى نهاد تا آنجا كه به يكى از آنها كنيه 
قصابخانه داده شد.» به تدريج درمانگاه هايى هم 
منشعب از اين مريضخانه ها در گوشه و كنار شهر 
داير شد كه بعدها به نام اندرزگاه ناميده شد كه 
در واقع همان كلينيك هاى امروزى اســت. در 
اين اندرزگاه ها درمان هاى سرپايى درمان مى 
شــدند و در همان جا به مريض قرص و شربت 
محدود براى دردهايى چون سر درد، گوش درد 
شكم درد، دندان درد مى دادند و براى چشم درد 
دو نوع قطره يكى به رنگ آبى و ديگرى به رنگ 
قرمز وجود داشت كه پرســتار در داخل چشم 

بيماران مى چكاند.

دارالشفا برای ترک یا ادامه اعتیاد
يكى از مهمترين آســيب هــاى جامعه آن 
روز، اعتيــاد اكثر مرم به خصــوص مردان به 
كشيدن ترياك و شيره، چرس و بنگ بود كه 
دامن گير ملت تهيدســت و عقب مانده ايران 
شده بود از دشوارى هاى براى مبارزه با اعتياد، 
آزادى قهوه خانه ها در داشــتن بساط منقل و 
وافور بود. يعنى در آن دوران كشيدن ترياك 
نه منع قانونى داشــت نه حرمت شرعى و در 
رفتار اجتماعى هــم قبحى بر آن نبود. با روى 
كار آمدن سيد ضيا الدين طباطبايى كشيدن 
ترياك ممنوع شد و قهوه خانه هم اجازه داشتن 
بساط ترياك كشى نداشتند. اما با ممنوعيت 
ترياك معضل ديگرى گريبانگير دولت شــد و 
آن هم واكنش جسمى و دردهاى بدنى معتادان 
بود كه دولــت را مجبور كرد بــراى حل اين 
مشكل، در هر محله اى خانه اى تحت عنوان 
دارالشفا تعيين كند تا معتادان ترياك خود در 
آن جا دود كنند. البته اين قانون ده پانزده روز 

بيش تر نپاييد و از ميان رفت.

نگاه
تاریخچه مریضخانه های تهران

 از سربازان بیمارن ما تا دارالشفاهای ویژه معتادان
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