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با کادری ورزیده و متخصص در خدمت فارسی زبانان

بزرگترین سرمایه هر انسانی  سالمت و تندرستی است

اگر دچار دردهای مزمن عضالنی ، استخوانی و اعصاب هستید به ما مراجعه 

کنید و زیر نظر گروه پزشکی  با جتربه و متخصص سالمت خود را باز یابید



بیژن  خومب  دوست  مهمان  ویسبادن  زیبای  شهر  در 
آصفی بودم و او به من گفت که قرار مالقاتی با پزشکی 
جهت درد کمر خود دارد و با هم به دیدار پزشک او رفتیم. 
صدا  را  آصفی  بیژن  اسم  منشی  رسید  که  مالقات  زمان 
کرد. پزشکی با چهره ای خندان، پوستی روشن و چشمان 
آبی در انتظار بیمار خود بود. دکتر جوان تا چشمش به ما 

افتاد با خنده ای پرسید:
ـ شما ایرانی هستید؟

و  پزشک  مالقات  یخ  یکباره  شد  باعث  سوال  همین  و 
بیمار به فضایی گرم و دوستانه تبدیل شود .

مشکالت  کامل تری  جزئیات  با  بود  ایرانی  که  بیمار   
جسمی خود را با دکتر درمیان بگذارد .

 من از این فرصت استفاده کردم و از دکتر افشا خواستم 
در وقت دیگری مالقاتی با هم داشته باشیم و ایشان هم 
با صفا و محبت به فاصله دو روز بعد با ما قرار مالقات 

گذاشت و این گزارش حاصل این دیدار است.
دل  از  می آید.  رفسنجان  از  است.  کویر  زاده 
محرومیت ها و کمبودهای تسهیالت و امکانات پزشکی 
، شاید تلنگری که بر حافظه کودکی او خورده باعث شده 
به دنیای پزشکی بیاید زیرا مادرش می گوید که وقتی او 
٧ ـ ٦ ساله بوده و به بیمارستان مراجعه کرده بودند شاهد 
گریه زنی بوده که به خاطر کودکش ناالن و پریشان بر سر 
این  به  کمکی  نتوانسته  کسی  و  است  می زده  خود  روی  و 

مادر پریشان و کودک دردمند او بکند .
وقتی  می گوید،  مادرش  اوبه  کودکی  دوران  همان  در   
بزرگ شد می خواهد دکتر شود و امروز دکتر افشا در شهر 
و  غرور  باعث  که  است  نشسته  ما  مقابل  آملان  ویسبادن 
مراحل  باالترین  گذراندن  با  ایرانی  یک  که  است  افتخار 
اروپائیان  متجید  و  حتسین  مورد  اروپا  قلب  در  پزشکی 
و  آمده  آملان  به   ١٩٧٩ سال  می گوید  ایشان  دارد.  قرار 
آناتومی  به  شدم.  حتصیل  به  مشغول  گیسن  دانشگاه  در 
عالقه داشتم ، به خاطر همین عالقه زیاد بود که در همان 
و  شدم  انتخاب  استادم  دستیار  عنوان  به  حتصیل  دوران 
اولین  ولی  شرکت  کردم  زیادی  کالسهای  در  او  همراه  به 
تاثیر  کردم  مشاهده  انسان  تشریح  اتاق  در  که  صحنه ای 
مغز  رشته  در  تر  فعال  و  پیگیرتر  که  نهاد  من  بر  بسیاری 

برای  وقتی  جلسه  این  در  بپردازم.  فراگیری  به  اعصاب  و 
اولین بار دیدم که جمجمه انسانی را باز می کنند و پوست 
سفت و محکم روی مغز برداشته می شود و شکل ساختار 
که  است  الکترونیکی  کنترل  مراکز  چون  اتاقی  مانند  مغز 
دهها رشته از باال و پائین هدایت شده حرکت می کند و هر 
یک از این رشته ها که تورهای مغزی و خناع هستند نقش 
هدایت کننده انسان را به عهده دارند و این فضای کوچک 
جمجمه انسان مجموعه ای حیرت آور و شگفتی ساز است 
که نقش اتاق فرمان در انسان را به عهده دارد و من بسیار 
مشتاق و پرتالش و عالقمند به ادامه ختصصی حتصیلی 
خوش  بسیار  خوشبختانه  و  شدم  خناع  و  مغز  رشته  در 
مجرب ترین  و  سرشناس ترین  از  یکی  که  بودم  شانس 
مست  مایر  شون  دکتر  نام  به  اروپا  حتی  و  آملان  پزشکان 
و  پیشرو  او  آموختم  او  از  بسیار  و  داشت  مرا  استادی 
که  است  اعصاب  و  مغز  جراحی های  در  سبک  صاحب 
آملان  پزشکی  علم  در  ارزشمند  جایگاهی  است  توانسته 
داشته باشد و این فرصتی طالیی برای من بود که در کنار 

ایشان مراحل مختلف پزشکی را طی کنم.
مراجعه  من  به  زیاد  رجن  و  درد  با  بیماری  می بینم  وقتی 
می کند یا دچار نواقصی در اعضای بدن خود می باشد که 
دردهایی کشنده را به همراه دارد و پس از عمل جراحی یا 
دستورات پزشکی سالمتش به او باز می گردد و احساس 
حلظات  بهترین  این  من  برای  می کند  رضایت  و  آسایش 
در  زجرکشیده  مادر  آن  چهره  یاد  به  ناخودآگاه  و  است 
زمان  کاش  ای  می کنم  آرزو  و  می افتادم  کودکی  دوران 
و  محروم  مادر  آن  به  کمک  بتوامن  من  و  برگردد  عقب  به 
مظلوم بنمایم. هرچند در دنیای پزشکی، رنگ، مذهب و 
ملیت نقشی ندارد و پزشک وظیفه انسانی و شغلی دارد با 
متام توان در خدمت بیماران خود باشد. دوران ختصصی 
رشته پزشکی مغز و اعصاب را در سالهای ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٢ 
گذراندم و به عنوان جراح اورژانس مراحل فوق ختصصی 
کرده  مشغول  خود  به  مرا  سخت  آنچه  کردم.  طی  هم  را 
این است که به دنبال راه حلهایی باشم که باعث کاهش 
باشد.  اعصاب  و  مغز  جراحی های  سرسام آور  هزینه های 
جهت  استفاده  مورد  وسایل  و  تکنولوژی  از  استفاده  زیرا 
گرفتم  تصمیم  من  و  است  باال  بسیار  عملها  اینگونه  اجنام 

به جای مصرف یکباره از این نوع وسایل شرایطی فراهم 
کنم که دفعات بیشتری بتوان از آنان استفاده منود .

جهت  موثر  ترکیبی  مواد  از  استفاده  دلیل  همین  به 
دوباره   منودن  استفاده  قابل  کاملًا  و  کردن  ضدعفونی 
شد  بیمار  هزینه های  در  بسیار  کاهش  باعث  وسایل  این 
است  میکروسکوپی  جراحی های  عمل  بعدی  مرحله  و 
بیمار  نظر  مورد  محل های  کردن  پاره  به  نیازی  دیگر  که 
مانیتوری  پیشرفته  شبکه های  طریق  از  می توان  و  ندارد 
بهبودی  بیشتر  سرعت  باعث  که  داد  اجنام  را  عملها  این 
منطقه  در  را  حساس  عملهای  نوع  می  شود .این  بیمار  در 
نوردن وست فالن Nordrhein-westfalen تنها من اجنام 

می دهم که به نام عملهای زیرپوستی معروف است.
خودش  زندگی  درباره  هم  کمی  خواستم  افشا  دکتر  از 

بگوید و ایشان گفت:
ـ در سال ١٩٩٨ ازدواج کردم. همسرم نیز پزشک زنان 
 ٢ و   ٧ که  داریم  نوبان  و  کیان  نامهای  به  پسر  دو  است. 
پزشک  سه  همراه  به  گذشته  سال  اکتبر  از  هستند.  ساله 
تدارک  در  و  کردیم  دایر  را  کلینیک  این  اعصاب  و  مغز 
افتتاح دومین کلینیک در شهر ماینز هستیم. هدف ما در 
بر  ختصصی  و  علمی  مرحمی  که  است  این  کلینیک  این 

دردها و مشکالت بیماریهای خود باشیم. 
هیچ چیز برای من یا هر پزشکی لذت بخش تر از دیدن 
چهره شادمان بیماری نیست که از دردها رهایی یافته باشد.

از دکتر افشا پرسیدم: آیا امکان دارد شما به ما اجازه 
بدهید زمینه ای جهت ارتباط فارسی زبانان که مشکالتی 
با  دارند  و اعصاب  مشکالت مغز  و  بیماریها  با  رابطه  در 

شما برقرار کنیم. ایشان با مهربانی و خوشرویی گفت:
ـ چرا که نه، بسیار خوشحال می شوم بتوامن کمکی به 
هر انسانی اجنام دهم این ای میل من است که هرکس هر 

سوالی داشته باشد صد در صد به او پاسخ خواهم داد.
abdi@afsah.de

دست دکتر افشا را می فشاریم و آرزو می کنیم ای کاش 
همه انسانهای ایرانی در هر موقعیت و مقامی که هستند 
خود و گذشته و پیوندهای محلی و میهنی خود را فراموش 

نکنند.

از دل کویر تا قلب اروپا


