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اختتاميه نخستين جشنواره بينالمللي نقاشي كودكان بيمار

قدردانی از آثار برگزيده نقاشي كودكان بيمار

در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره بينالمللي نقاشي كودكان

بتواند در حرفه خود مفيد و اثربخش واقع شود ،گفت :در اين

بيمار بر «حمايت و تأمين سالمت روان كودكان بيمار» تاكيد

فرصت مغتنم از تيم فعال دكتر رضائي و همكاران مركز طبي

ويژه شد.

كودكان تشكر ويژه دارم چون توانسته اند «هنر پزشكي» را

در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره بينالمللي نقاشي كودكان

بهدرستی هدايت کنند و به بيماران روحيه مضاعف هديه بدهند.

بيمار كه با حضور مسئوالن ،سفرا ،استادان و خانوادههای كودكان

دكتر جعفريان ،ادامه داد :بعد از بحث هنر پزشكي بايد به تعهد

بيمار از سراسر كشور ،شامگاه پنجشنبه  16مهرماه  94همزمان با

حرفهای خود پايبند باشيم؛ الزمه موفقيت كادر درماني توجه به

روز جهاني كودك در فرهنگسراي انديشه برگزار شد؛ دكتر علي

نيازهاي بيماران است ،البته همكاران در اين حيطه آموزشهایی

جعفريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران ،با اشاره به اينكه

به صورت مدون دارند و همچنين برای تقويت آن در سازمان

در بسياري از منابع معتبر پزشكي بهجای واژه علم پزشكي از

تالش هايي صورت گرفته است.

لفظ هنر و علم پزشكي ياد میشود ،تاكيد كرد :از ديد بنده هم

پس از آن دكتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ،درمان و آموزش

كه جراح هستم واقعاً كار پزشكي هنر محسوب میشود.

پزشكي ،ضمن تشكر از برگزارکنندگان و حاميان اين جشنواره،

وي با بيان اينكه ،پزشك بايد تعامل خوبي با هنر برقرار كند تا

اظهار داشت :اين يك جشنواره انساني است كه فرصت زيبا و
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پسندیدهای براي با كودكان بودن در اختيار ما قرار داده است.

گوشه كه بنگريم نقشي از اوست و سپاس او را كه در اين نقاشي

وزير بهداشت با ابزار تاسف از مرگومیر و معلوليت كودكان ،تصريح

بزرگ نقش كوچكي به ما سپرده است و چه زيباست زماني كه

كرد :متاسفانه در دنيا در هر ساعت  17هزار كودك جان خود

لبخندي بر لبي بنشاني و زيباتر آنکه با فكرت و هنرت بنشاني

را از دست ميدهند كه بسياري از اين مرگها و معلولیتهای

لبخندي را بر قلبي كه میتپد.

كودكان قابلپیشگیری و بيماري آنها قابل درمان است.

وي افزود :پروازي كه پيش روي ماست از رنگ؛ از كاغذهاي رنگارنگ

دكتر هاشمي با بيان اينكه ،متاسفانه دنياي امروز از بعد انساني

نقش بسته بر ديوار ،رنگينكماني ساخت ه دست كودكاني كه درد را

جهان پسنديدهاي نيست و ارزشهاي انساني در آن كمرنگ شده

میشناسند و اميد را بيشتر ،كودكاني كه پرواز مي دانند.

است ،خاطر نشان كرد :اميدوارم دنياي فردا كه دنياي كودكانمان

دكتر رضایی ادامه داد :دنياي ما پر از نقشهايي است كه هرچه پيش

است از بعد انساني و اخالقي زيباتر باشد و اخالق و انسانيت محور

مي رويم به كوچكي خود در برابر اين دنياي بزرگ كه نقاش عالم

تصميمگيري سياستمداران تمام دنيا قرار گيرد.

آفريده است بيشتر پي میبریم .دنيايي رنگارنگ كه بايد بهدقت به

وزير بهداشت با اشاره به نقاشيهایي كه در اين جشنواره از كودكان

نقش و نگارش نگريست ،اما در كنار تمام زيباييهاي دنيا زمانهای

مشاهده كرده است ،يادآور شد :متوجه شدم كه كودكان بيش از

نازيبايي هم وجود دارند كه گاه پاسخي براي آن نداريم .شايد براي

پزشكان به پرستاران توجه دارند و واقعيت هم همين است چون

آن باشد كه نقشهاي زيبا را بهتر ببينيم و شايد براي آن باشد كه

پرستاران پيش از مادران و پدران آنها بيشترين زحمت را براي

نبرد با نازیباییها را تمرين كنيم و تسليم نشويم.

مراقبت از كودكان بيمار متقبل میشوند ،اميدوارم آن طور كه

وي با اشاره به اینکه تجرب ه بودن در كنار كودكان بيمار در اين

شايسته است از آنها قدردانی شود.

سال ها نشان داده است كه سالمت روان در كنار سالمت جسم

ÁÁاهميت زياد سالمت روان در كنار سالمت جسمي
در ابتداي اين مراسم نيز دكتر نيما رضایی رئيس جشنواره ،سخنان

خود را به نام او كه نقاش عالم است شروع كرد و گفت :به هر

از اهميت ويژهاي برخورداراست ،گفت :آن زمان كه كودك
بيمار و خانوادهاش تسليم نمیشوند و با اميد بهروزهای سالمت
مي انديشند ،روند درمان بهبود مییابد .گروه سالمت و هنر
( HEART (Health and Artبا همكاري داوطلبانه پزشكان و
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ساير دست اندركاران سالمت و نيز هنرمندان باهدف بهبود كيفيت

هنر میتواند فرصت زندگي را براي بيماران دستيافتنيتر كند.

زندگي بيماران و ايجاد فضايي آرام ،شاد و امیدبخش از طريق هنر

وي در ادامه به روند برگزاري جشنواره و انتخاب آثار برگزيده

شكلگرفته است.

اشاره كرد و افزود :دبيرخانه اين جشنواره 928 ،اثر نقاشي از 26

اين عضو هیئت علمي دانشگاه ،افزود :قرار است كه متفاوت گام برداريم

كشور دنيا را دريافت كرده است و آثار ارسالشده روانشناسان

تا با بهرهگیری از خالقيت و توانمندي هنرمندان در كنار پزشكان

و روانپزشكان كودك و همچنين متخصصان آثار هنري در سه

امکانی براي بيماران فراهم كنيم تا درد و رنج نااميدي در بيماران

مرحله داوري شده است.

و خانوادههايشان شكل نگيرد ،چون قدرت انكارناپذير اميد در كنار

رييس جشنواره ،تصريح كرد :ياروسالو (يكسال و دو ماهه) از
سنپترزبورگ روسيه كه كمسنترين شركت كننده بود تصويري
بانام آسمان و ستارهها كشيده است ،او به دليل نقص ايمني شديد
پيوند مغز استخوان شده است .اگرچه او جزء برگزیدگان جشنواره

نيست ،حقيقتاً يك فوق ستاره است.

دكتر رضائي ،تأكيد كرد :برخي از آثار بسيار حرف نگفته با خود
دارند و برخي با كالمي ساده گفتههايي بسيار تأملبرانگيز ،فقط
يادمان باشد كه اين ستارههاي بستري در بيمارستان تمام كالم

ما را میشنوند و خيلي چيزها را میبینند كه ما نمیبینیم! حقيقتاً
اين كودكان ستارههاي دنياي ما هستند.
توضيح اينكه؛ در جريان برگزاري مراسم اختتاميه نخستين
جشنواره بينالمللي نقاشي كودكان بيمار« ،گروه بینالمللی
سفيران صلح و دوستي» به هنرنمايي پرداختند و در پايان
مراسم به برگزيدگان سه آثار برتر چهار گروه سني ،گروهي و از
نگاه تماشگران جوايز ارزنده و نفيسي اهداء شد .در ضمن 200
آثار برتر در كتاب جشنواره به چاپ رسيد.

