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  نامه به سردبير

  

  * اهللا موثقي قدرت دكتر

ـ ـالع داري از حقـت مقـدهاي زيانبار پرداخـپيام«ب و با ارزش ـاله بسيار جالـمق ـ ـالج به پزشكي كه بيم اع داده اسـت  ـار ارج
قـول معـروف   بـه   .نشريه جراحي ايران، را با لذت فراوان خوانـدم  1385دوره چهاردهم زمستان  4اره ـشم ،در) حق حساب يا رشوه(
به خصوص اينكه نويسندگان اين مقاله گروهي جوان هستند و چند سالي است كـه وارد عرصـه كـار     .»گوئي جانا سخن از زبان ما مي«

  .اند پزشكي و جراحي شده
ي و نشانه روحيـه آرمـان   ،)در كشور ما و ساير كشورها(هاي اخالقي و اجتماعي در جهان پزشكي  در اين بازار آشفته سقوط ارزش

اميدوار كننده است كه اين جوانان با شجاعت و شـهامت قـدم در    است و نهايت ستودني هاي اخالقي پزشكي بي اهميت دادن به ارزش
  .اند ا نيشتر قلم اين ماده را شكافتهبها  راه اعتالي جامعه پزشكي و زدودن آن از ناهنجاري

تـازه از  . كـنم  هائي دارم كه فقط به ذكر يكي از آنها بسنده مي ستانسال حرفه جراحي، نويسنده اين نقد مختصر دا 48در دوران 
ها به كشور بازگشته و مطبي دست و پا كرده بودم كه پزشك اطفال بسيار موفق و پر مريضي مرا براي يـك مشـاوره    خارج بعد از سال

پزشك نامبرده تلفنـي   .به مطب مراجعه كردم هاي خصوصي و تشخيص بيماري بعد از معاينه از نوزاد در يكي از بيمارستان. دعوت كرد
تومان  25پس : گفتم يكصد تومان گفت .سوال كرد، ام هم از وضع بيمار و تشخيص و هم از اين كه چه مقدار حق مشاوره دريافت كرده

تمـامي صـد تومـان را    آور و در عين حال مشمئزكننده بـود كـه    اين امر به قدري برايم تعجب. گيرد كه برايم بفرستيد به من تعلق مي
ام كه ناچار پاي خود را از دايره  هاي گوناگون ديگر ديده از اين گونه حكايات در رشته. برايش فرستادم و رابطه ما براي هميشه قطع شد

  .راه خويشمن به راه خود و آنان به . همكاري با اين گونه همكاران بيرون كشيدم
  : دازمپر حال به نقد چند نكته از اين نوشتار مي

گـردد و او را از دسـت زدن بـه اعمـال      هاي اجتماعي كه راهنماي رفتار شخص مي ـ به طور كلي اعتقاد به اصول اخالقي و ارزش1
منتها تحوالت صنعتي و تكنولوژي دنياي ساده و مفيد را به جهاني غامض و  .مطلوب است دارد، شايست و مضر به حال ديگران باز مي نا

 .شـود  در عمل به صورت دوروئي، تزوير، ريا و نيرنگ و نادرسـتي بـدل مـي    ،هاي اخالقي ت ـ عدم توجه به ارزش پيچيده درآورده اس
بـدون در نظـر گـرفتن     ،ها تحت عناوين مختلف و باال بردن ميـزان آز و ولـع   خودشيفتگي، خودبزرگ بيني و تبليغات ناروا در رسانه

  .دار كرده است بسيار خدشه نامه بقراطي ، قداست دانش پزشكي را مصاديق قسم
  العالج يا تقسيم حق) Dicotomy( ـ ديكوتومي 2

العالج به پزشك معرفي كننده يا دريافت پورسانتاژ از آزمايشگاه يـا راديولـوژي و    هر نوع تقسيم غيرآشكار يا علني در مورد حق
نه تنهـا غيـر اخالقـي    ) در حالي كه نياز بيمار نباشد(هاي داروئي در برابر دادن نسخ گرانقيمت  ندوسكوپي و حتي داروخانه و شركتآ

توانـد   انگهـي پزشـك معرفـي كننـده نمـي      و .شـود  چون هزينه اين پرداخت به بيمار تحميل مي. باشد است بلكه غير قانوني نيز مي
به همكار غير غيرموجه يـا   ار بيمار است،ترين همكار را انتخاب كند و چون در چنبره اين حالت داللي چنان گرفتار  ترين و صالح صادق

 .دداارجاع خواهد  ،كند رشته ديگري كه پول يا پورسانت بيشتري پرداخت مي
 
  



  اهللا موثقي قدرت دكتر

  .در اين زمينه موضوع ديگري كه بايد مدنظر باشد، همكاري يك جراح يا پزشك پر مريض با يك همكار جوانتر و كم مريض است
كردند و حق الزحمه قابـل توجـه و    ر رشته خود به عنوان كمك انتخاب ميد را از اساتيدم به ياد دارم كه هميشه همكار جوانتري

شـد   شـان بيشـتر مـي    گذاشتند و تعداد بيمارانشان يا اعمال جراحـي  كردند و به تدريج كه پا به سن مي متناسب به آنها پرداخت مي
كردند بـدون   ها پشتيباني مي آن در مقابل خانواده به همكار جوان خود ارجاع مي دادند و از را تعدادي از بيماران خود يا اعمال جراحي

آن تحويـل   را هـاي بيمـاران خـود    در اواخر عمر تمامي پرونده همچنين. اين كه چشمداشتي از درآمد همكار جوان خود داشته باشند
و جراحان موفقي كه در  ولي متأسفانه بودند و هستند پزشكان .شدند دادند و از موفقيت و پيشرفت اين همكار خوشحال مي ميهمكار 

يعني وقتي در غياب آنها، بيماران به اين همكار جوان مراجعه مي كنند و يـا عمـل   . گيرند اين امر راهي ناورا و غيرعادالنه در پيش مي
ـ      ،كنند حق العالج ميزان قابل توجهي درخواست مي وي اند از انجام دادهرا جراحي الزم  ار يعني در حقيقـت دسـت بـه اسـتثمار همك

گيـرد و كـار بـه جـدايي      همكار جوان راه خود را در پيش مي نهايتاً در بسياري از موارد .شوند مي   زنند و از موفقت آنان نا خشنود مي
  توان تعبير كرد؟ تنگ نظري را به چه چيزي مي  اين .انجامد مي

استاد سـخن سـعدي    .ناگفته را بايد گفت و نوشتهاي  چون گفتني ،خوانند از ما نرنجند دوستان و همكاراني كه اين مطالب را مي
  :فرمايد مي

  
  خودشكن آئينه شكستن خطاست                                                                                             گر عيب تو بنمود راست آينه

  
حرفه پزشكي كه از . رار گيردـت افراد جامعه قـتر در خدم يحتر و صح وقتي موفق است كه نتايج آن سريع، هر حرفه و شغليـ   3
تـر در خـدمت    تـر و درسـت   هر چه بيشتر كوشش شود كه حاصل اين دانش مقدس ساده لـذا. روز و فرداستـترين مشاغل ام پر ارج

دانـش   تـر  درسـت  عملكـرد  .به سوي كمال برداشته شده اسـت  بزرگتـر قدمي ،ردـقرار گي) بيمار(جسم و روح اين انسان ناشناخته 
ترين موضوعي است كه بايد مدنظر هر پزشـك يـا    مشاوره يكي از بهترين و منطقي. كاري گروهي استـهم رويـدر گ پزشكي امروزه
اي بـه نـام اقتصـاد     در عالم اقتصاد امروزه رشته .كند پرداخت مي بيماراست و اين هزينه را  اي پزشكي حرفه پرهزينه .جراح قرار گيرد

هـا   تر و نـوآوري  وژي روز به روز پيچيدهـشود از طرفي ابزار گران قيمت در تكنول به خدمت گرفته مي )Medical Economy( پزشكي
انـد و   به يـاري جـراح آمـده   كه مورد مشاوره يا از نظر تشخيصي  ييها جراحان بايد از ساير رشتهآيا در پي اين احوال . شود بيشتر مي

مقداري براي خود طلب كنند؟ آيا اين عمل از نظـر اخالقـي قابـل قبـول      ،شود العمل جراح مي گاهي دريافتي آنان بيشتر از ميزان حق
  !!خير اًمسلم! است؟
 تـا حـد  وزه پزشـكي امـر   تخصصيهاي  من احترام زيادي براي پزشكان عمومي قائلم كه متأسفانه به علت گسترش در رشتهـ   4

باشد بار سنگيني  كم است و يا در بعضي شهرها منحصر بفرد مي شاندر شهرهاي كوچك كه تعدادآنها. اند زيادي به حاشيه رانده شده
بيماران و خانواده آنان اظهار خستگي و آسايش را براي آنها قائل نيستند و بايد هر  .بر دوش دارند و زمان براي آنها معضل بزرگي است

ها داشـتند و از ايـن جهـت     در گذشته اين پزشكان ارج و قرب زيادي نزد خانواده. هر ساعت از شب و روز آماده خدمت باشند وقت و
ها مشكالت غيرپزشـكي را   بلكه خانواده ،نه تنها از نظر پزشكي مورد وثوق بودند .ناميده شدند )Family Physician( پزشك خانواده

در بيمارستان مايه تسلي خاطر خانواده و كم شدن اضـطرابات   حضور آنان، ر بيمار احتياج به جراحي داشتاگ. بردند نيز به نزد آنها مي
نمودند و يا اگـر   حق كمك اكتفا مي در بعضي شهرها به عنوان دستيار به جراح كمك مي كردند و فقط به دريافت   گاهي. گرديد آنها مي

استند بدانند كه تشخيص داده شده صحيح بوده است يا خير؟ پزشكان عمومي نبايـد  خو كردند، مي هنگام عمل جراحي حضور پيدا مي
به عهده دارنـد و   رازير بناي امر درمان درباره اكثريت شهروندان  آنهابلكه متوجه باشند كه  ،از نداشتن تخصص احساس حقارت كنند

امروزه در تمام دنيا ارزش پزشكان خانواده كامالً . دهند ضرورت داشتن بينش صحيح و اجتناب از نادرستي ها را وجهه همت خود قرار
قرار دهند و حـق العـالج    خود در برنامه كار را شود و مسئولين آموزش پزشكي بايد توجه الزم از نظر تربيت چنين پزشكاني حس مي

بـه خـدمت خـود بعنـوان پزشـك      با رغبت بيشتري آنها را فقط از اينكه ديپلم تخصصي ندارند طوري تنظيم كنند كه پزشكان جوان 
  .عمومي و يا پزشك خانواده ادامه دهند
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قربه في احكام اللم افقط در كتاب المع .ـ در تفحص در ادبيات پزشكي سنتي و گذشته نگارنده نيز نوشتاري در اين مورد نديدم  5
ده است كه بـه طـور اختصـار چنـين     در قرن هشتم هجري مطالبي نوشته ش )خوهامعروف به ابن (ه از محمدبن احمدبن قرشي بالحس
  :است

ماننـد فقاهـت    ،واجب كفائي است آنها تحصيل علم  پزشكي علمي است نظري و علمي و به منظور حفظ تندرستي و رفع بيماري
  .»مان، علم االبدان و علم االديانلعمالعلم ال«

چون پزشك با جان مـردم   .يت و كارداني معلمانكفا است در موردهمين طور  و رت بر امور پزشكان بايد تحت نظر دولت باشدانظ
پردازنـد تـا چيزهـاي غلـط بـه آنهـا        گردد و معلمان به تربيت اطفال مي سروكار دارد و كوتاهي در اين امر سبب تلف شدن بيمار مي

  .نياموزند
روهائي كه تجويز مي كند آگاه باشـد  ها و از دا نشانه اين بيماري آنها،هاي  مزاج اعضا و بيماري ،طبيب بايد از ساختار و تركيب بدن

  .در آن احتمال خطر باشد اينكهبه خصوص  بپردازدو هر كسي چنين نباشد روا نيست به كار طبابت 
شايسته است كه طبيبان هر شهري را پيشوائي اعلم و با تجربه باشد كه طبيبان شهر را بيازمايد و هر كدام را اندك مايه يافـت از  

  ).بازآموزي(ا تكميل كند رمان دهد كه دانش خود طبابت بازدارد و فر
 او. به طور مرتب روزانه از او عيادت كند تا بهبـودي يابـد   ،زل عيادت كند و نسخه الزم بنويسدـاگر بيماري نيز طبيب از او در من

گويـد كـه    ،وتاهي نكـرده باشـد  اگر ك .رد و اگر بيمار بميرد نسخ طبيب معالج را پيش حكيم برندـگي خود را مي) كرامت يا تحفه(مزد 
كردند كه هر  راقبت ميـبدينسان در امر طبابت م. اجلش فرار رسيده و اگر خالف آن باشد كه طبيب قصور كرده است بايد ديه بپردازد

  .دنا كردند كه سوگندنامه بقراط را مد نظر داشته كسي دانش آن را ندارد بدان نپردازد و هميشه به پزشكان يادآوري مي

  گيري يجهنت
عدم مقاومت و ايستادگي در قبال مضار ديكوتومي و سكوت درباره آن گنـاه  : چه بايد كرد و عيب كجاست؟ عيب از خودمان است

شود كه اين مايه فساد در تمام شئون پزشكي تسري پيدا كند و اصول اخالقي به كنار زده شـود و افـراد    نابخشودني است و سبب مي
شخصيت جوامع پزشكي و تماميت اخالقي وجود اين حرفه مقدس به خطر بيفتد و ميـدان بـراي افـرادي بـا      زنند كه دست به اعمالي 
  .ماند شناسند باز مي آن را نمي  اند ولي قداست در كه به اشتباه اين حرفه را برگزيده ،ذهنيت سوداگري
گستان علوم پزشكي است كه بـا تشـكيل سـمينار    عهده فرهنه هاي پزشكي كامالً موافقم و ب داده شده به انجمن ياهبا پيشنهاد

  .سخنان موافق و حتي مخالف نيز شنيده شود و با دادن يك قطعنامه به اين معضل خاتمه داده شود
همگان قرار گيرد و جامعـه پزشـكي از    راهنمايدر خاتمه اميد است كه اين چراغ روشن شده و به يك مشعل فروزان بدل شود تا 

  . راه را از چاه تشخيص بدهيم از خدا بايد ياري بخواهيم كه ما را از تكبر و گمراهي بازگرداند. ها پاك شود هيها و بدخوا ناروائي
  

  زمانه را سندي و دفتري و ديواني است                                                                                  نيك و بد ما نوشته خواهد شد ثحدي

  
  شاعر فقيد پروين اعتصامي از

  


