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جراح انستیتو کارولینسکا  اخالق پزشکی را زیر پا گذاشت

بی اخـالقـی در 
پایگاه اهـدای نوبـل پزشکی

راهنمای بالینی  جدید کالج کاردیولوژی آمریکا

داروهـای غیـراستـاتینـی 
کـاهـش دهنـده کلستـرول

O احتمال بیشتر وبا در گروه خونی

جزئیات وام 10 تا 50 میلیونی خرید کاال و خدمات

 بـازپـرداخـت ۳۶مـاهـه شـد

اختالف پاتولوژیست ها و متخصصان علوم آزمایشگاهی 

چـه کسـی مسئـول فنـی 
آزمـایشگـاه  بـاشـد؟

شمال کشور را آب برد، حداقل 4 نفر جان باختند

 تنـدبـاد  1۳0 کیلـومتـری
 در مـازنـدران

»این یک جسد نیست« مستندی در باب اهدای پیکر

داستان انسان های متفاوتی که برای 
کالبدشان هم وظیفه ای تعیین می کنند

روی خط سپید

سپید: عصر پنجشنبه نشست خبری داغ و پرچالشی در 
انجمن رادیولوژی ایران برگزار شد. موضوع این جلسه ادامه 
اعتراضات اعضای انجمن رادیولوژی نسبت به تصمیمات 
وزارت  موضع گیری های  بررسی  و  بهداشت  وزارت 

بهداشت در قبال این اعتراضات بود. 
با  ایران  رادیولوژی  انجمن  ابتدای جلسه رئیس  در 
اشاره به سابقه 50 ساله این انجمن گفت: »رادیولوژی یکی 
از رشته های مادر است، عمدتا هیچ بیمارستان و کلینیک و 
درمانگاهی بدون رادیولوژی امکان تاسیس و فعالیت ندارد. 
البته ما مطب  های رادیولوژی ایزوله و به تنهایی هم داریم که 
اغلب آنها با تیم  هایی همکاری می کنند.« وی افزود: »اگر ما 
این طور فرض کنیم که پزشکی همیشه رشته های خودش 
را تحت تاثیر قرار می دهد، تخصص ها و فوق تخصص ها 
را  پزشکی  تخصص های  تعدد  و  می شود  بنیان گذاری 
پیش می آورد، اما رادیولوژی در 2 یا 3 دهه گذشته به طور 
انفجارآمیزی ترقی کرد به طوری که این بار رادیولوژی بود 
که طب را تحت تاثیر قرار داد.« جالل شکوهی رادیولوژی 
را مجموعه ای آمیخته از علم و هنر و درآمد خواند که همین 
مسئله باعث شده شاگرد اول های بورد به این رشته گرایش 

داشته و پذیرش شوند. 
رئیس انجمن رادیولوژی با اعتراض به سیاست های 
وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه کارگردانی ای که درحال 
حاضر وزارت بهداشت انجام می دهد و عدم مشورت 
با ما به عنوان انجمن رادیولوژی باعث شده که مسائل 
مادی این رشته، مهمترین عامل توجه دیگر پزشکان غیر 
رادیولوژیست به این رشته بشود.« وی تصریح کرد: »ما 
هرچقدر هم بگوییم ترقی کرده ایم، دست آخر هنوز جهان 
سوم هستیم. در جهان سوم است که به NGOها )تشکل های 
عبارت مخفف   NGO نمی شود.  توجهی   غیردولتی( 
 NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION 
است. کشوهای توسعه یافته به جایی رسیده اند که کم کم به 

تصمیم گرفته اند که نام NGOها را به NPO تغییر دهند. 
یعنی   .NON PROFIT ORGANIZATION یعنی 
تشکلی که نه فقط از دولت بلکه از هیچ جای دیگری کمک 
نمی گیرد و روی پاهای خودش استوار است.« شکوهی 
اضافه کرد: »متاسفانه وزارت بهداشت و سیستم مدیریت 
نظام سالمت اگرچه بارها از واژه مردمی در سخنان خود 
استفاده می کنند ولی متاسفانه هرکس پشت میزی می نشیند، 
هیچ توجهی به تشکل های غیرمردمی نمی کند. گالیه عمده 
ما همین است، چون اگر ما در وزارت بهداشت اداره ای 
داشتیم یا شخصی وجود داشت که برای تصمیمات با وی 
مشورت می شد، ما هم نقطه نظرات خودمان را به رایگان در 
اختیار این شخص می گذاشتیم و ایشان هم به گوش وزیر و 
وزارتخانه می رساند، اما هرکدام از ما که وزیر و معاون وزیر 
می شویم، احساس می کنیم که خودمان همه چیز را می دانیم.« 
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید: »آیا هیئت 
بورد رادیولوژی در وزاتخانه نماینده ندارد؟« گفت: »به طور 
مختصر باید گفت که همان بورد رادیولوژی، گالیه مندتر و 

ناراضی تر از ما است.«

می خواهند احاطه جامعه رادیولوژی را کم کنند
در ادامه این نشست علی اکبر بهرامی، قائم مقام ریاست 
انجمن رادیولوژی اظهار کرد: »در تمام دنیا تیم های پزشکی 
کار درمان را انجام می دهند که عضو ثابت و مادر این تیم ها، 
رادیولوژیست ها هستند. رادیولوژیست هم مشاوره انجام 
می دهد، هم در تشخیص نظر می دهد و هم در قسمت هایی 
از درمان دخالت می کند در حالی که متاسفانه با سیاست های 
موجود در وزارت بهداشت شاهد این هستیم که این متد 
درمانی و نظامات تشخیصی که در کل دنیا رایج است، 
در کشور ما به هم ریخته است. یعنی احاطه زیاد جامعه 
رادیولوژی بر بیماری ها را می خواهند با شرکت دادن افراد 
مختلف، کمرنگ کنند. این کمرنگی ناشی از احساس نیاز 

رشته ها مختلف به دخالت در کار رادیولوژی برای کسب 
منافع مالی است. متاسفانه این مسئله، بحث سالمت و نظام 
تشخیص و درمان بیماران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
ممکن است در آینده ای نه چندان دور بین 5 تا 10 سال 
آینده ما دچار هرج و مرجی در تشخیص و درمان ها شویم 
که نتیجه آن بازهم متضرر شدن تمام بیماران و آحاد مردم 
است.« وی افزود: »مشکل اصلی ما این است که افراد نخبه 
در این زمینه مورد مشاوره وزارت بهداشت قرار نگرفتند 
و وزارتخانه شخصا تصمیم به انجام کارهایی می گیرد که 

هزینه آنها متاسفانه از جیب مردم پرداخت می شود.«

آمیختگی مضر سیاست و سالمت
اما یکی دیگر از حاضرین در جلسه حسین کرم پور بود 
که دل پری از اتفاقات اخیر در جامعه پزشکی داشت. وی 
سخنانش را چنین آغاز کرد: »در کشور ما حداقل در دوره 
اخیر، مقوله سیاست و سالمت با هم آمیخته شده اند که این 
آمیختگی بدون شک به ضرر سالمت خواهد بود و تبعات آن 
به مردم برمی گردد.« کرم پور در بخش نخست صحبت های 
خود به نظام سالمت کشور اشاره و تصریح کرد:  »در بحث 
مدیریت نظام سالمت در کشور باید گفت مدیریت مقتدر 
هیچ کجا زیر سوال نمی رود. مدیریت مقتدر که براساس 
موازین و قوانین شفاف عمل کند، هیچ مشکلی نداشته و 
پسندیده است اما مدیریت اقتدارگرا به هیچ عنوان جواب 
نخواهد داد. در یک دوره یک سری نقشه ها پیاده می شود و 
یک سری کارها به انجام می رسد و عوارض آن برای دوره 
بعدی گذاشته می شود. متاسفانه درسیاست های سالمت 
این مدیریت  اخیر شاهد  به خصوص در دوره  کشور 
اقتدارگرا بوده ایم.« وی ادامه داد: »موارد زیادی را می توان 
از مدیریت غیرعلمی حاکم بر نظام سالمت مثال زد. مثال 
اگر قرار بود ما تحولی را در نظام سالمت کشور ایجاد کنیم، 
الزم بود که نظام ارجاع کشور را برقرار کنیم. الزم بود ساختار 

بیمه  ها را بر اساس علمی اصالح کنیم. یک زمانی ما اعالم 
می کنیم که قرار است 5 میلیون نفر را در خدمات بستری 
تحت پوشش بیمه درآوریم. اما ناگهان این5 میلیون نفر 

تبدیل به 11 میلیون نفر می شود، چرا؟«
عضو هیات رئیسه انجمن رادیولوژی در بخش دوم 
صحبت هایش گفت: »در تمام دنیا تشخیص را از درمان 
جدا کرده اند، به خاطر اینکه اگر تشخیص و درمان در دست 
یک نفر منحصر بشود، هم تشخیص اشتباه می تواند به 
درمان اشتباه منجر شود و هم اینکه خدای ناکرده در اثر آن 
مفسده ای که با نام خودارجاعی وجود دارد، فرد تشخیص را 
منطبق بر روش درمانی  کند که خودش می خواهد. درواقع 
قسمت بد قضیه این است که منفعت مالی در آن ایجاد 
می شود و با این منفعت مالی این خطر وجود دارد که کل 

سیستم به هم بریزد.« 
کرم پور بااشاره به دوره هایی که شرکت های وارد کننده 
برگزار  پزشکان  آموزش  برای  دستگاه های سونوگرافی 
می کنند، گفت: »یک رادیولوژیست 4 سال درس می خواند، 
یعنی پزشک عمومی این کشور، درآزمون تخصص شرکت 
می کند و اگر جزو رتبه های برتر باشد رشته رادیولوژی را 
شروع می کند. شما می آیید این آزمون و آموزشی که 4 سال 
طول می کشد را مختصر می کنید به یک دوره  3 تا 6 ماهه و 
زیر نظر اساتید غیرمجرب و غیررادیولوژیست. برای اینکه 
بر اساس یک شعار بگویید که کمک به مردم مناطق محروم 
کرده ایم. واقعا چه کسی حاضر است سالمت خود و بچه و 
خانواده اش را به دست کسانی بدهد که دوره آموزش 4 ساله 
سونوگرافی را در عرض 3 روز  آن هم زیرنظر یک غیرپزشک 
گذرانده اند؟« وی افزود: »ما چندین سال است که مدارک 
این تخلفات را به وزارت بهداشت ارائه می کنیم ولی هیچ 
برخوردی نمی شود. این ها به صورت مافیایی رشد کرده اند، 

هزینه های باال دریافت می کنند و آموزش انجام می دهند.«
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انتقادات تند و تیز هیئت مدیره انجمن رادیولوژی:  سونوگرافی را نمی  توان سه روزه آموزش داد

ردپای مافیای تجهیزات پزشکی درتصمیمات اخیر

جایزه رویان به دانشمند هلندی مبتکر شبه اندام ها تعلق گرفت

هـانـس کلـورس: 
بـه جـاودانگـی فکـر نکنیـد


