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ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺷﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﻮﺗﺎش

*

اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺷﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1311ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺪر؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺷﯽ و ﻣﺎدر؛ ﺑﺘﻮل ﭘﯿﺮان ،ﺑﺮاي

ﭘﺮورش او ﺗﻼﺷﯽ درﺧﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل  1329وارد داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1335ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻃﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﮐﺴﻮت ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺮوﻓﺴﻮر

ﯾﺤﯿﯽ ﻋﺪل ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ درآﻣﺪ.
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دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﻮﺗﺎش ـ ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق

ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﮐﺴﻮت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﻼن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﺴﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺎد ﻫﺪاﯾﺖ و  ...ﺣﻠﻘﻪاي دور
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪل ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎر و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺘﻦ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ

ﺧﻠﻮص در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﺴﻞ ﺷﺎن ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﺳﺘﯿﺎران ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

ﺳﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ دهﻫﺎ ﺟﺮاح و ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

اﺳﺘﺎد در ﻃﯽ دوران ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ واﻓﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري را وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮده در

ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﻤﺎم ذﻫﻦ ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي او در اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ زﺑﺎﻧﺰد ﻫﻤﮑﺎران و
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻮد.

در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﺪﯾﺪاً در ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻬﯿﻪ اﺻﻮﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت

در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از داراﺋﯽﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻃﯽ دوره ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ آن را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ:

])[Great Prosthesis for Reinforcement of Visceral SAC (GPRVS

ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﺘﻖﻫﺎي دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺰرگ و ﻋﻮد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Prof. Stoppaاﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ و در ﺳﺎل  1371در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﺳﯿﻨﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران آﻣﻮزش داد .از اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪاي اراﺋﻪ و در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎي ﺧﺎص را ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ  Whippleﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﭘﺮوﻓﺴﻮر  Rivesآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ آﻣﻮزش ﻣﯽداد.

ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﮑﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ و ﺑﻼﺧﺺ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻮد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪل و ﺣﻠﻘﻪ اﻃﺮاف او و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﯾﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ در
آﻣﻮزش ﺟﺮاﺣﺎن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮدم را درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺷﯽ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎي اﻧﺘﻘﺎد روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاي را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﻔـﻆ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﻮد.

اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﯽ از ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬـﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ

ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ زودﻫﻨﮕﺎم از دو ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد؛ اوﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻦ  63ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم

داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اوج ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ازآن از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد.

