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تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره 

فیش واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  
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 حرفه ای ها را دریابیم 
 هاشم مؤذن زاده

 مدیر اجرایی گروه پزشکان و قانون 

در انتهای یک ماراتن رسانه ای و پس از 
تولید حجم قابل توجهی از محتوای های 
متنوع و گسترده ای که در رسانه ها پس از 
فوت مرحوم آقای کیارستمی نشر یافت، 
آقای دکتر میر، در مقام یک روایتگر با 
استفاده از کلمات دقیق و هوشمندانه و با 
درک موقعیت های قبلی و بعدی ناشی از 
آن واقعه، درمصاحبه ای طوالنی پرده آخر 
این ماجرا را در بعد رسانه ای به تصویر 
کشیده است؛ درست به مانند آن چه از یک 

حرفه ای انتظار می رود. 
مرحوم  فوت  پرونده  این،  از  پس 
کیارستمی دارای ابعاد حقوقی و قانونی 
صرف خواهد بود و ممکن است سال های 
متمادی به درازا بکشد همانند آنچه در 
موارد مشابه رخ می دهد و صاحبان حق، 
چه تیم درمان و چه بازماندگان بیمار متوفی 
را وارد یک چالش مزمن می کند اما به واقع 
می توان گفت که ابعاد رسانه ای پرونده 
کیارستمی پایان یافته است که این را از 
حضور اندک هنرمندان بر مزار ایشان نیز 

می توان دریافت. 
بسیار  نقصانش  آن چه  میانه  این  در 
در  روح حرفه ای  نبودن  آمد،  به چشم 
اعمال و حرکات و کنش ها و واکنش های 
است؛  این صحنه  بازیگران  از  بسیاری 
دستیابی به منزلت حرفه ای در یک شغل  
یا مهارت، هنگامی پدیدار می شود که افراد 
در شرایط پیچیده و سخت، احساسات و 
هیجانات خود را با ابزار تدبیر و وسعت 
 دید و آینده نگری به کنترل درمی آورند و 
با دیدگاه مبتنی بر ارزش های بنیادین شغل 
و مهارت خود، از آن چالش عبور می کنند. 
مهارت  آموختگان  حرفه ای ها، 
بی بینشی نیستند که در هر لحظه بدون 
برای  مسئولیت هایشان،  به  توجه 
سنگین،  فشارهای  از  خود  رهاسازی 
گفتار یا کردار نامناسبی بروز دهند. افراد 
حرفه ای، هویت واقعی شغل یا مهارت 
خود را دریافته و آن را پاسداری می کنند. 
آنان این هویت را فدای پاسخ به حمالت 
یا شیطنت ها یا حتی دلسوزی ها چه واقعی 
و چه کاذب نمی کنند. با این تعبیر به سه ماه 
گذشته برگردیم و میزان رفتارها و کردارها 
و گفتارها را دوباره بسنجیم؛ در کمال دریغ 
باید گفت اندک کسانی را می توان یافت 
را  بودن  حرفه ای  واکنش هایشان،  که 
نشان دهد و تاسف بارتر این که تعدادی 
از آن ها که وارد این نبرد بی ثمر شدند، 
نام هایی بزرگ یا مسئولیت های رسمی 

مهم داشتند. 
حرفه ای ها، صبر و پردازش موقعیت و 
کنش هایی برپایه کاهش آسیب و اغتشاش 
و افزایش ثبات و هم سویی و هم گرایی 
را همگی با هم رعایت و آن را جلوه گر 

می کنند. 
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سرمقاله

 احد صالحي/ رادیولوژیست

در طب سنتی و نوین، اساس درمان، تشخیص است 
به گونه ای که تنها راه دست یابی به درمان مناسب، 
روش های  و  ابزارها  است.  صحیح  تشخیص 
گوناگونی تا به امروز در زمینه تشخیص بیماری ها 
و رصدکردن روند درمان کشف و ارائه شده و از 
جمله روش های تشخیصی که در طب نوین نقش 
مهم و بی بدیلی دارد »سونوگرافی« است. روشن 
سخت افزاری  امکانات  از  فراتر  بسیار  که  است 
پایه، مانند دستگاه سونوگرافی، انجام دادن صحیح 
این روش تشخیصی، نیاز به اطالعات گسترده و 
تجربه کافی دارد. این روش تصویربرداری به عنوان 
زیرمجموعه ای از رشته »پرتوشناسی تشخیصی« یا 
همان »رادیولوژی« از جایگاه رفیعی در این رشته 
و  مداوم  آموزش  که  به گونه ای  است  برخوردار 
شبانه روزی چندین ساله، از سطوح مقدماتی در سال 
نخست دوره دستیاری تخصصی تا سطوح پیشرفته 
در سال های بعد، در کنار کسب تجربه تحت نظر 
اساتید فن در مراکز تخصصی و فوق تخصصی، یک 

رادیولوژیست را قادر به فعالیت در این زمینه می کند.
بسیاری از متخصصان رادیولوژی اذعان دارند که 
در میان روش های متفاوت و متنوع تصویربرداری، 
سونوگرافی سخت ترین و پیچیده ترین آنهاست 
چرا که فاصله ای میان انجام آن و گذاردن تشخیص 
متصور نیست و فرد انجام دهنده باید از چنان تبحری 
برخوردار باشد که بتواند در لحظاتی کوتاه و بدون 

هیچ گونه مشاوره ای به تشخیص برسد.
اما آن چه در کشور ما جلب توجه می کند و 
هراز  که  است  غوغاهایی  است،  شگفتی آفرین 
چندگاهی بر سر انتفاع مادی از این روش تشخیصی 
به راه می افتد؛ علی رغم آن که متخصصان رادیولوژی 
کشور، دوران آموزش چهارساله ای را پشت سر 
می گذارند تا بتوانند در این حیطه فعالیت کند، 
شاهدیم که عده ای دیگر از پزشکان که در حیطه های 
تخصصی خود فعالیت می کنند، بدون طی کردن 
آموزش های الزم چند ساله و کسب مهارت و تجربه 
و اخذ مدارک معتبر، پای به این میدان می گذارند و 

خواستار ورود به این عرصه بسیار تخصصی هستند 
و برای آن که به این خواسته ها نیز ظاهری قانونی 
بپوشانند، به هر ابزار و بهانه ای متوسل می شوند اما 
در پشت این همه هیاهو چه رازی نهفته است؟ آیا 
همراهی و همگامی با دانش نوین چنین شوق آفرین 
شده است که همکاران ما را در پیگیری این امر چنین 
مشتاق کرده است؟! آیا این موضوع چنان حساس و 
سرنوشت ساز است که عده ای را از خود بی خود کرده 
که گویا سررشته تخصص خود را فراموش کرده و در 
این جام جهان بین به دنبال گمشده خود می گردند؟ 
آیا مسئوالن امر آن چنان از حل مشکالت پیچیده 
بهداشتی و درمانی آسوده گشته اند که اکنون تنها 
مشکل برزمین مانده قصه رادیولوژی و سونوگرافی 
است؟ آیا شعار استفاده از سونوگرافی مانند گوشی 
پزشکی توسط ایشان با اخذ هزینه جهت استفاده از 
این ابزار تشخیصی تطابق دارد؟ پرواضح است که 
در این جهان، هیچ معلولی را نتوان یافت جز به علت! 
در پس پرده این راز، منافع هنگفتی نهفته که جز در 

پس پرده ای از شعار آن را نمی توان مستور داشت. با 
کنار گذاردن متخصصان این عرصه، ناگهان شاهد 
افزایش افسارگسیخته درخواست های سونوگرافی 
و انجام آن بنا بر تشخیص درمان گران خواهیم بود، 
آن چنان که هر بیمار پس از ثبت مشخصات خود 
به انجام سونوگرافی توسط پزشک معالج رهنمون 
می گردد و تمامی عرصه های تشخیص، درمان و 
پایش درمانی منحصر به یک فرد درمان گر می شود. 
در این میانه درمان گران خواسته یا ناخواسته در دام 
پدیده ای شوم به نام خودارجاعی گرفتار می آیند؛ 
مردابی که گریز از آن اگر چه ممکن اما بسیار سخت 

و پرهزینه خواهد بود.
آن چه  بر  است  تنها گریزی  آن چه گفته شد 
معلوالن این پدیده با آن دست به گریبان خواهند شد 
اما آن چه سیاست گذاران و سکان داران نظام سالمت 
و درمان را گرفتار خود خواهد کرد، بسی سهمگین تر 
پدیده ای  چنین  یافتن  رواج  است.  زیان بارتر  و 
نه تنها کمر سازمان های بیمه گر را در زیر هجمه 

خواهد  سونوگرافی  روزافزون  درخواست های 
شکست. گستردگی چنین پدیده ای همچون سیل 
ویران گر موجب خروج ارز از کشور برای ورود 

دستگاه های سونوگرافی خواهد شد و...
در نگاهی کوتاه می توان ثمرات حاتم بخشی 
غیرآگاهانه و غیرعلمی واگذاری روش تشخیصی 
سونوگرافی به افراد غیرمتخصص را در فشاری 
بی سابقه به اقتصاد درمان از یک سو و از سوی دیگر 
تضعیف روند تشخیص در مورد بیماران خالصه 
کرد. منتفعان چنین بازار مکاره ای نیز واردکنندگان 
دستگاه های سونوگرافی و باندهای مافیایی پشتیبان 
این شرکت ها خواهند بود و متضرران چنین فرآیندی 
مردم در درجه نخست و جامعه پزشکی کشور در 
درجه بعدی هستند. سخن گفتن از دردهای مقطعی 
و موردی بدون در نظر گرفتن عوامل و بسنده کردن 
به پاک کردن صورت مسئله در دهه های اخیر نشان 
داده که حاصلی جز خسران و تضعیف زیر بناها 
نداشته است. باشد که در سراشیب سقوط علم و 
ایمان و عمل هیچ یک ازما ملعبه دست سودجویان 
و غوغاساالران منفعت طلب نگردیم و اندوخته 

آخرت را به متاع بی مقدار دنیا نفروشیم.
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با بال شکسته در صحنه تئاتر پرکشیدن 

حضور عصاسفیدها 
روی صحنه نمایش

طی 35 سال اتفاق افتاد

10 سـال افزایـش 
 امیـد به زندگی جهانی

آسیب هاي ناشي از برق گرفتگي

علیه برق، به سرعت برق

نوبخت : مخالف نظارت 
دستگاه های غیرتخصصی 

برعملکردپزشکان هستم

گوزن با ذائقه ایرانی سازگار است؟

گوشـت روسـی 
درسفـره ایـرانی

از بازتاب جهانی گفت وگوی سپید با پزشک معالج عباس کیارستمی تا  دعوت به مناظره

دیپلماسـی سـپید
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دعـوت به منـاظره در روزنـامـه سپیـد 
انتشار مصاحبه احمد میر، پزشک معالج عباس کیارستمی با روزنامه سپید انعکاس فراوانی 
در نشریات ایران و جهان داشت. جالب اینکه فرزند عباس کیارستمی از دکتر میر درخواست 
گفت وگوی رودرو با حضور خبرنگار روزنامه سپید را کرده است.  بهمن کیارستمی در 
نامه ای سرگشاد ه به پزشک پدرش یادآوری کرده که ایشان برای صحبت با رسانه ها »منع« 
داشته و از برطرف شدن این منع ابراز خوشحالی کرده و در ادامه نوشته است: »...از مطالعه 
گفت وگوی اخیر جنابعالی با روزنامه سپید لذت بردم. بنده نیز پیش از این از شما تقاضای 
گفت وگو کرده بودم و شما همانطور که در مصاحبه اخیرتان گفته اید به دلیل حفظ  شأن 

رابطه بیمار و پزشک، گفت وگو با بنده را نپذیرفته بودید.« بهمن کیارستمی در ادامه تاکید 
کرده با انجام گفت وگو شأن طرفین زیر سوال نمی رود و افزوده است: »امروز با مباحثی که 
در این سه ماه مطرح شده، الزم می دانم بنده و جنابعالی رو در رو و مستقیم در رابطه با آنچه 
انجام داده اید و گفته اید گفت وگو کنیم. برای اطمینان خاطر جنابعالی این گفتگو می تواند 
در حضور خبرنگار روزنامه سپید یا هر نشریه دیگری که به آن اطمینان دارید انجام شود.« 
روزنامه سپید از این پیشنهاد استقبال می کند و پیگیر این موضوع است که میزگردی با 
حضور طرفین و کارشناسانی بی طرف و آگاه بر تمام جوانب در روزنامه برگزار شود تا شاید 
ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته و ناپیدای این موضوع جنجالی آشکار و سوءتفاهمات 

احتمالی حل و اطالع رسانی بهینه برای عموم انجام شود.

آخرین خبر
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