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این  اجرای  و  بیماریابی فشارخون  بر  روز عالوه  آن 

ــدان  تــراپــی و معاینات دهـــان و دن وارنــیــش  طـــرح، 

خانه  بررسی  در  دادیــم.  انجام  هم  مکمل  توزیع  و 

)اسکیزوفرنیا(  شــدیــد  روانـــی  بیمار  یــک  خــانــه  بــه 

به  رسیدن  مسیر  این که  با  کردیم.  شناسایی  هم 

اما صفا  بود  العبور و خسته کننده  روستا، صعب 

خستگی  تلخ«  »دره  روســتــای  مــردم  صمیمیت  و 

برگشت،  مسیر  در  بــرد.  بیرون  ما  تن  از  را  مسیر 

نیم ساعتی در راه بودیم که متوجه شدیم یکی از 

ساکنان با االغ به دنبال ما آمده است تا ما خانم ها 

راحت تر از کوه باال برویم. لذت مسیر و این حرکت 

جالب آن مرد حال ما را خیلی خوب کرد و مشتاق 

شدیم که بیشتر برای انجام دهگردشی و مراقبت 

به روستای قمر برویم.

تیرماه سال 1398 بود که طرح بسیج ملی مبارزه با 

فشارخون در خانه های بهداشت اجرا شد و قرار بر 

این بود که من و همکارم با برنامه ریزی و هماهنگی 

و پیگیری، ظرف مدت برنامه ریزی شده طرح را به 

تنها یک  برسانیم. خانه بهداشت »راشــک«  پایان 

روستای قمر8 خانواری و البته صعب العبور با 30 نفر 

جمعیت است. من که بهورز خانه بهداشت هستم، 

به همراه خانم شریفی، کاردان مرکز خدمات جامع 

سالمت و راننده، ساعت 7 صبح یک روز تابستانی 

پیاده به سمت روستای قمر )دره تلخ( حرکت کردیم 

و بعد از یک ساعت و 40 دقیقه به روستا رسیدیم. 

و  کردند  همراهی  را  ما  گرمشان  استقبال  با  اهالی 

خیلی صمیمانه زیر یک درخت بلوط جمع شدند و 

ما را به صرف چای و صبحانه دعوت کردند.
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