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ابتال به بیماری طاعون
در کتاب طاعون نوشته دکتر یونس کریمی در صفحات  66و  67تصویر دو راس خوکچه هندی نمایش داده
شده است که در پشت این موشها باسیل طاعون تزریق شده بود .بنده این حیوان را با دستکش نگ ه داش تم ت ا
جناب آقای دکتر یونس کریمی از پشت آنها عکس بیاندازند.
بعد از گذشت  3تا  4روز ،احساس ناراحتی و تب کردم؛ حال خوبی نداشتم ،به پزشک مراجع ه ک ردم .وی
اول به من داروی سرماخوردگی تجویز کرد ولی حال من بد و بدتر می شد .خودم متوجه شده بودم که آلوده ب ه
میکروب طاعون شده ام وبه دکتر معالجم اطالع دادم و ایشان اقدام به آزمایشهای مربوطه نمود .آزم ایش ش امل
گرفتن خون از من و تزریق آن به  6راس موش سوری بالنژ بوده و نمونه دیگر هم ب ه روی مح یط ژل وس داده
شد.
من را بالفاصله در بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران بستری نمودند؛ حال من بد و بدتر می شد .ت ب
شدید داشتم وهذیان میگفتم .هوشیاری خود را از دست داده بودم ،در آن زمان آق ای دکت ر مص پی پرتپ وا از
اوضاع من با خبر شدند و به باالی سرمن آمدند و سریع شروع به درمان طاعون به روی بنده کردن د و ت ا ص بح
باالی سرم بیدار نشسته و مرا تحت مراقبت شدید داشتند.
فردای آن روز ،آن  6موش تلف شدند و نتیجه آزمایشات مثبت شد .من طاعون گرفته بودم ،مرا در قرن ینه
گذاشتند و ممنوع المالقات بودم و به مدت  21روز با تالش فراوان و زحمات بسیار دکتر پورتپ وا تح ت درم ان
قرار گرفتم .بعد ازاین مدت سالمتی و بهبودی حاصل گردید و من از این بیماری مهلک جان سالم ب ه در ب ردم.
من سالمتی و زنده بودنم را مدیون دکتر پورتپوا می دانم.

حادثه در اکنلو
در سال  1344طبق معمول در ماموریت اکنلو بودیم که م لع شدیم در ایران "وبا" شیوع پیدا کرده است
و به همین دلیل ما را از اکنلو به تهران احضار نمودند.
بنده با خانواده ام در اکنلو در منزلی در پایگاه انستیتو پاستور ایران بودم و به علت فوریت خانواده ام را در
آنجا گذاشته و با همکاران و یک خواهر  18ساله ام راهی تهران شدم.
خواهرم با خانم و فرزند آقای ببرزاده و خود ایشان با یک دستگاه جیپ جلوتر ازما راه افتادند و من وآقای
حنیفی با کامیون به دنبال آقای ببرزاده عازم تهران شدیم که متاسفانه در بین راه ماشین آقای ببرزاده واژگون
شد که خود آقای ببرزاده درهمان دم فوت کرد و خواهرم که دچار بیهوشی شده بود را توسط آقای حنیفی به
بیمارستانی در همدان منتپل کردیم .خواهرم ضربه مغزی شده بود و اصال حال خوبی نداشت و  9روز را در
کما به سر برد و نهایتا فوت کردند .تمام این مدت خودم باالی سرش بودم و از وی مراقبت میکردم؛ به هرحال
ایشان را در آق بالغ دفن کردند.
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