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به تلخی واقعیت
آیدا الهی

در همه اصناف ما با افراد مثبت و منفی مواجهایم .در کلیه
گروههایصنفیوشغلیافرادیوجوددارندکهوجودشان
راوقفکمکبهمردممیکنندودرمقابلکسانیهمهستند
کههیچفرصتیرابرایسوءاستفادهازموقعیتشغلیشانرا
ازدستنمیدهند.ضمناحترامبهکلیهخدمتگزارانخدوم
جامعهپزشکیمطلبزیرراکهیکیازبیمارانسابقنوشته
یخوانیم.خوانندگانتوجهداشتهباشندکهاينحقايقتلخ
م
وزشتوکريهازسوييکشاهدعينيبيانميشود.
من نيز تا قبل از آنکه گذارم به ICUبيفتد ميپنداشتم که
 3حرف آي ،سي و يو مخفف بخش مراقبتهاي ويژه است
وليبعدازاقامتينسبتاطوالنيدراينبخش 3حرفمذكور
براي من معناي ديگري يافت.
 ICUبراي من يعني «بخش شکنجههاي ويژه» و در اين
باره نه اغراقي در کار است و نه غرضي .در  ICUمن با چند
دسته از نوع بشر آشنا شدم.
دسته اول انسانهايي هستند که کلمهاي مناسبتر از
فرشتهخوي براي توصيفشان نمييابم .فرشتهخوياني از
هر درجه و مقامي .از پزشک متخصص گرفته تا آن کارگر
خدماتي .افراد اين دسته از هر کمکي که در حد توانشان
باشد براي آسايش و آرامش بيماران مضايقه نميکنند و
حتي گاهي فراتر از توان و مسووليتشان و البته بدون هيچ
چشمداشتي .دسته دوم ابلهان هستند .افراد اين دسته ذاتا
انسانهاي مهربان و بيآزاري هستند ولي ناخواسته باعث
آزاربيمارميشوند.مانندآنکمکبهياريکهمسوولنظافت
دهانودندانبيماراناست.اوکهپنبهآغشتهبهدهانشويهرابا
پنس فلزي آنچنان با شدت وارد دهان بيمار ميکند که دهان
بيمار مزه شوري خون ميگيرد .او وقتي ميبيند لبهاي
بيمار خشک و پوستهپوسته است از روي دلسوزي و براي
خدمت به بیمار با همان پنس ،پوستههاي ور آمده لبش را
که هنوز در اتصال با بخش زنده پوست است با تمام قدرت
ميکند و لب بيمار آغشته به خون ميشود و وقتي اشکش
از زجري که متحمل شده جاري ميشود ،آن ابله که به خيال

خود به بيمار خدمت کرده است با قيافهاي حق به جانب
ميگويد« :وا چته؟!»
دسته سوم بيتفاوتان هستند .افراد اين دسته انسانهاي
عجيبي هستند .اگر بيمار جلوي چشمشان پرپر بزند يا
در حالت عکس ،بيمارشان سالمت کاملش را به دست
بياورد ،در هر دو حالت فقط نگاهي سرد و بيروح به بيمار
مياندازند و از کنارش با بياعتنايي ميگذرند .اين افراد
خارج از وظيفه روتينشان – البته حداقل وظيفه – حاضر
به انجام هيچ کار اضافياي نيستند .براي مثال يکي از افراد
اين دسته بر بالين بيماري حاضر ميشود تا طبق وظيفهاش
دارويي در سرم بيمار تزريق کند .بيمار که به دليل وجود لوله
تنفسي در دهانش توانايي سخن گفتن ندارد گريه ميکند و
ملتمسانه سعي دارد چيزي را به او بفهماند .چيزي که دارد
زجرش ميدهد مثل درد يا تنگي نفس يا حتي عطش ولي
او نگاهي سرد به بيمار مياندازد .تزريقش را انجام ميدهد
و انگار نه انگار که بيمار دارد جلوي چشمش ضجه ميزند
راهش را ميکشد و ميرود و اما دسته چهارم ،شياطين (البته
با پوزش از شيطان) .افراد اين دسته با اراده و اختيار به آزار
بيماران ميپردازند .يکي با سرقت دارو ،يکي با بيتوجهي
به بيمار ،يکي با شکنجه بيمار از قبيل تشنه گذاشتن او ،مانع
شدن از مالقات اطرافيان با بيمار ،تهديد و ضرب و شتم و
توهين به بيمار و...
مانند آن پرستاري که آنقدر ترشحات ريه بيماري را
که به دستگاه تنفسي وصل است تخليه نميکند که ديگر
اکسيژن به بيمار نميرسد و بيمار دچار خفگي و به دنبال
آن ايست قلبي ميشود يا آن ديگري که بيمار نيمه جانش
را بهخاطر کثيف کردن غيرارادي ملحفهاش به باد توهين
و کتک ميگيرد يا ...حتي با وجود دسته اول ،گاهی وجود
سه دسته بعدي کافي است که  ICUاز بخش مراقبتهاي
ويژه به بخش شکنجههاي ويژه تغيير نام بدهد و بايد بدانيم
هر روزه ،حتي هماکنون در آيسييوها اين  3دسته علیرغم
تالشهای آن فرشتگان در حال آزار رساندنهاي خواسته
و ناخواسته به بيماران هستند و خوشا به سعادت بيماران
بيهوش و کمهوش و بدا به حال هوشياران.
و من هوشيار بودم....
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سکوت را بشکن
معصومه مسلمانی ،ماما

بهم گفت از شیفت صبح فقط همین خانم مونده  4سانت
گراوید  3کیسه آب هم لیکیج شده .من دیگه باید برم.
امیدوارم شیفت خوبی داشته باشید .خداحافظ.
***
فصل بهار شده بود و برحسب قاعدهای نانوشته انتظار
نمیرفت تعداد مادران بستری برای زایمان در این فصل از
سال آنچنان زیاد باشند که در راهرو هم زایمانی صورت
بگیرد و کمی آن سوتر هم زایمانی دیگر.
فصل بهار ،زمان گردهافشانی گلهاست! نطفههای
بهاری در راه بودند و تا زمان رسیدنشان وقت بسیار
بود(.گرچه گاهی همه فصلها بهار میشوند تا هیچ گلی
بیشکوفهنماند)
منتظر یک روز آرام بودم ،ساکت و بیهیاهو...
از وقتی که وارد پره لیبرشدم مدام ناله میکرد و فریاد
میزد و بیشتر از همه شوهرش را مورد لعن و نفرین قرار
میداد و او را مسبب این وضعیت میدانست .گاهی که
دردش کمتر میشد چشمانش را آرام میبست .در این
صورت بود که زایشگاه کمی از فریادهای پیدرپیاش
در امان میماند(شاید هم این من بودم که به آرامش و
سکوتش در آن روز نياز داشتم) بعد از شنیدن صدای قلب
جنینش و معاینه فهمیدیم تا زمان زایمان هنوز فرصت
دارد .تنهایش گذاشتم تا کمی استراحت کند و
از طرفی میدانستم اگر در تمام مدت کنارش
بمانم شروع به وصفالحال شوهر معتادش
میکند و تمام دعاهای ناخیرش را به سوی
او هدایت میکند و بوی نفرین همه این اتاق
را پر خواهد کرد.
من این بچه رو نمیخوام .کاشکی میمرد
از دستش راحت میشدم .خدایا بکشش .دیگه
تحمل ندارم (شروع به جیغ زدن کرد).
وقتی شنیدم دارد مدام پی در پی جیغ
میکشد باخودم فکر کردم شاید دچار زایمان
تسریع شده ،شده باشد .به سرعت خودم را

به او رساندم .کمی آرامتر که شد معاینهاش کردم .فقط
 5سانت بود .بهش گفتم« :خانم بچه اولتون نیست که
اینقدر دارین جیغ میکشین .کمی آروم باشین .هنوز جا
دارین تازمان زایمان».
دستش را در دستانم فشردم و سعی کردم حس امنیت و
حضورم را به او نشان دهم و بهش بفهمانم درکش میکنم
میدانم که درد دارد.
***
لباستو از روی شکمت بکش باال میخوام صدای
قلب بچه رو بشنوم.
پروب سونیکیت رو روی شکمش گذاشتم تا صدای
قلب جنین رو چک کنم اما برای یک لحظه حس کردم
قلب خودم از تپش افتاد! هیچ صدایی نمیشنیدم.
محلپروبروتغییردادمگفتمحتمابچهتکانخوردهو
جایش عوض شده اما بازهم هیچ صدایی نشنیدم .چشمان
نگران مادرش را دیدم که به چشمان من دوخته شد و
ناخودآگاه شروع به اشک ریختن کرد:
«خانم تورو خدا چی شده؟ نکنه بچهام مرده ».رنگ از
رخسارش پریده بود (تو دلم گفتم کی بود  2دقیقه پیش
دعا میکرد بچهاش بمیره ،خدایا .تو هر موقعیتی که نباید
دهن آدم به هر بدو بیراهی باز شه).
آب دهنمو قورت دادم گفتم« :نه چیزی نشده یه لحظه
ساکت باش تا بتونم صداشو بشنوم».

دستانم شروع به لرزیدن کردن .اما وانمود کردم هیچ
اتفاقی نیفتاده .هیچ دلیلی برای نشنیدن صدای قلب پیدا
نمیکردم.
در عرض  15دقیقه قبل شنیده بودم مورد خاصی
مادرو تهدید نمیکرد .صدای قلب جنین هم مشکلی
نداشت نه برادیکارد بود نه افتی داشت که ناگهان
صدای همکارم رو که کنار در ایستاده بود شنیدم .با
لحنی بیخیال و در حالی که مشغول خوردن چیزی
بودگفت« :مستانه راستی این سونیکیت باتریش ضعیفه
نمیشه باهاش شنید .خودتو خسته نکن .من با سونکیت
قبلی که اینجا بود جابجاش کردم .آخه این یکی تو
ادمیت بود .مجبور شدم قبلی رو بردارم .یادم رفت
بهت بگم! راستی میدونی چی شد! چند دقیقه پیش
مسعود زنگ زد گفت تاالر واسه 31اردیبهشت اوکی
شده .مستانه دارم میمیرم از استرس! میگم ،به نظرت
لباسی که دیروز دیدیم بهترنبود؟ قبلیه خیلی ساده بود.
چینش هم به نظرم کم بود .حس کردم خیلی الغرتر
نشونم میده! ولی دیروزیه درسته دنبالش خیلی بلند
بود اما وقتی ساقدوش داشته باشم بیان دنبالشو بکشن
مشکلی پیدا نمیکنم! میگم مهشیدو به نظرت واسه
عروسی دعوت کنم یا نه!؟آخه پارسال که عروسی
خواهرش بود دیدی چطوری».
***
برای یه لحظه دلم میخواست سرش جیغ
بکشم و آسمونو سرش خراب کنم...
در برگه چارت( FHR ،ضربان قلب) 145
رو ثبت کردم .از اون اتفاق به بعد تا لحظه زایمان
دیگه هیچ ناله و فریادی از مادر نشنیدم .فقط
سکوت کرده بود و دردش را درونش نهفته
میکرد و به خودش میپیچید.
از کنارش جم نخوردم .منهم ساکت
بودم...
 2ساعت بعد تنها گریه نوزادش بود که
سکوت آن روز زایشگاه را برای بار دوم در
هم شکست.

