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نگــاه

وابستگی
 به ابزار گریز ناپذیر است 

:کمرنگ شدن پزشکی بالینی و وابستگی پزشکان به 
دستگاه و ادوات پزشکی را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
 چاره ای نیست، دنیا به این سمت پیش می رود، متاسفانه 
اگر از این ابزار استفاده نشود و بعد اتفاق ناگواری پیش 
بیاید همه در نظام پزشکی و پزشکی قانونی شما را برای 
خودداری از استفاده این ابزارها زیر سوال خواهند برد. از 

این لحاظ دیگر این امر امر روتینی شده.
روند این است که مریض ابتدا باید معاینه کامل بشود 
و بعد، از این ابزارها هم استفاده کرد. به نظرم وضعیت 
بحرانی نیست و این مدل صحبتها در خصوص تشکیل 
مافیای پزشکی حرف نسل قدیم است که از نظر من 
دور از واقعیت است. ببینید ما پت اسکن نداشتیم بنا 
براین مریض مجبور بود برای این آزمایش هزینه کند 
برود ترکیه خب حاال این ادوات وارد سیستم سالمت 
کشور شده ایا باید واقعا این را به مافیا نسبت بدهیم؟ این 
نیاز جامعه سالمت ماست. همزمان نباید طب بالینی هم 
کمرنگ بشود اما چاره ای هم نیست و سیستم شما را به 
این سمت میراند که از این ابزار استفاده کنید. اگر بحث 
تجویز های غیرضروری را کنار بگذاریم، اگر پزشکی این 
کار را از روی عمد انجام می دهد قطعا عمل نادرستی را 
مرتکب شده اما اگر تجویز واقعا یاری به روند تشخیص 

و درمان برساند خب باید استقبال کرد.
: به نظر شما این هجمه ای که نسبت به جامعه 

پزشکی وجود دارد از چه چیزی نشات می گیرد.
 به نظرم مادیات می تواند باشد،

: چرا اعتماد مردم نسبت به پزشکان کمرنگ شده؟
 بازهم مادیات، فکر می کنم یک عده هستند که به خاطر 
مادیات کارهایی را انجام می دهند که نباید انجام دهند؛ 
مثال یک پزشک عمومی چرا باید جراحی لیپوساکشن 
انجام بدهد ان هم بدون تخصص، ان خطا و قصور در 
این موارد پیش می آید ولی به نام تمام پزشکان نوشته 
می شود. االن حتی جراحانی هستند که عمل لیپو و عمل 
پالستیک را در مطب انجام می دهند که کار بسیار خطرناکی 
است. شما برای هر عملی باید تخصص الزم را کسب 
کنید، چون به خطرات و موانع کار آشنایی پیدا می کنید و 
اگر خطری به وجود آمد یا خطایی شکل گرفت خیلی 
راحت برای اصالح خطا اقدامات الزم را انجام می دهید. 
در انگلستان این گونه موارد را نمی بینیم به دلیل بودن 
نشنال هلت، اطبا در مراکز خصوصی هم بسیار محتاط 
هستند یکی به دلیل سیستم نظارتی کار آمد و دیگری 

وجدان کاری هست که به خرج می دهند.
: ما از کدام سمت ضربه خورده ایم.

 بیشتر وجدان کاری.
: یعنی سیستم نظارتی ما کارآمد است؟

 نظارت تا اندازه ای بد نیست زیرا بالخره مریضی اگر 
ناراضی باشد می رود و شکایت می کند اما مشکل اصلی 
مادیاتی است که به همه بافت زندگی فردی و اجتماعی 
ما گره خورده. این پررنگی مادیات در زندگیست که در 
حال اغوای پزشکان برای انجام دادن کارهایی فراتر از 

تخصصشان است.
: بزرگ ترین چالش جامعه پزشکی را چه می دانید؟
 هم مادیات هم اینکه ما باید به سرعت به سمت سیستم های 
نوین حرکت کنیم. برای مثال اکنون در اروپا توسط جراحی 
روبایتک با دو سوراخی که زیر بغل مریض ایجاد می شود 
عمل تیروئید را به راحتی انجام می دهند. ما باید موانع را 
برای ورود دستاوردهای پیشرفته پزشکی فراهم کنیم. 
سیاست کلی باید در جهت منفعت رساندن به جامعه 

سالمت کشور و مردم باشد.
: آیا جامعه جراحان به عنوان یک نهاد صنفی 

قدرت نظارت بر عملکرد جراحان را ندارد؟
 خیر نه قدرت نظارتی دارد و نه قدرت اجرایی فقط 
می تواند توصیه کند و در جهت باال بردن اگاهی کلی 

جراحان اقدام نماید.
: برای پزشکان جوانی که می خواهند وارد رشته 

تخصصی شما بشوند چه توصیه ای دارید.
 تا مطمئن نباشند هیچ اقدامی بر روی بیمار انجام ندهند؛ 
یعنی باید حس کنند این بیمار عضو خانواده انهاست کسی 
شبیه خواهر یا برادر بنا براین با دقت و حساسیت ویژه 
پیگیر روند درمان باشند. هر وقت به این نتیجه رسیدی 
این کار را بر روی عزیز خود می توانی انجام بدهی آنوقت 
می توانی وجدانا روی بیمارت هم درمان را پیاده سازی 
کنی. حتما از اساتید مشورت بخواهند. منیت در این رشته 
جایی ندارد. بیماری داشتم ایشان خانم جوانی بود که 
کورتاژ کرده بود اما گویا سوراخی به وجود آمده بود که 
حال مریض را به خطر انداخته بود. من معاینه کردم و 
عمل با موفقیت انجام شد. مریض که به من مراجعه کرد 
از درد دیگری در ناحیه لگن شکایت کرد. فوری متوجه 
شدم این هم آبسه است و باید عمل شود اما مریض و 
همراهانش گفتند میروند تا فکر بیشتری کنند. آنها رفتند 
پیش پروفسور عدل، من که رسیدم پروفسور معاینه را 
انجام داده بودند تا بنده را دیدند گفتند کلباسی چرا این 
مریض را عمل نمی کنی، فوری بشکافش و عمل کن، 
همراهان مریض وقتی این جمله را از پروفسور عدل 
شنیدند انگار آبی بود بر آتش تردید هایشان. منظورم این 
است که چقدر تایید بزرگان می تواند در پیشرفت شما 

موثر باشد.
 

 با حشمت ا... کلباسی اولین جراحی که تکنولوژی الپاراسکوپی را وارد ایران کرد

ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است

الپارسکوپی این بود که مریض ها بسیار از این عمل راضی بودند چون هم 
این مدل  قبلی جراحی در  به نسبت روش های  طول دوره درمان کمتری 
بیماران وجود داشت و هم بازدهی عمل در درمان بیماران باالبود. درگذشته 
مسافرت به انگلستان راحت بود بسیاری از بیماران برای درمان بیماری به 
به آن ها گفته  بیمارستان اسمیت همیشه  انگلیس مراجعه می کردند. داخل 
می شد که در کشور خودشان یعنی ایران دکتر کلباسی نامی وجود دارد که 
می تواند راحت شما را مداوا کند چرا این همه هزینه کرده و آمده اید انگلستان! 

نصف این بیماران برمی گشتند ایران و من عملشان می کردم.
: در این 25 سالی که از شروع الپاروسکوپی در ایران به همت 

شما می گذرد چند متخصص تربیت شده اند
 حداقل 50 متخصص الپاروسکوپی که همه جز اساتید دانشگاه هستند. 

این همکاران در تمام شهرهای ایران پخش شده اند.
: چند سال دوران تحصیلتان طول کشید؟

 دوره پزشکی عمومی که 6 سال بود یک دوره 5  ساله هم جراحی بود 
تا رسیدن به فلوشیپ. دوران بعد از فلو شیب هم حدود 12 سال.

: هنوز بازنشسته که نشدید؟
 خیر همین پیش پای شما عمل داشتم، من به این کار عشق می ورزم و 
برایم خستگی معنا ندارد. البته یک رزیدنت خوب به نام دکتر ستایش دارم 
که از سال 1380 تحت نظرم هستند. هم الپاراسکوپی را خیلی خوب انجام 

می دهد و خودش هم رفته تخصص عروق گرفته درنتیجه کارهای عروقی 
را هم به خوبی انجام می دهد. چون بسیار پزشک توانایی است عملم بسیار 

آسان پیش می رود.
: وقتی به گذشته برمی گردید از زندگی تان راضی هستید؟

 بله من اگر دوباره به دنیا می آمدم بازهم جراح می شدم. جراحی رشته ای 
است که باید دوستش داشته باشی

: چه ویژگی یک جراح باید داشته باشد؟
 ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است، گاه وبیگاه به شما زنگ 
می زنند و شما همیشه باید آماده باشید. فداکاری باید داشته باشید و اینکه 
خانواده شرایط شمارا درک کنند. همسر آدم مهم است. خانم من همیشه 
با من همکاری کرده اند. برای مثال من خانمی را بیست سال پیش عمل 
کردم. ساعت 5 صبح با من تماس گرفتند که این مریض فشارش افتاده. 
گفتم گلبول قرمزش را اندازه بگیرید تا من خودم را برسانم. در مسیر که 
تا خودم برسم. دوباره یک  اتاق عمل  ببریدش  می آمدم زنگ زدم گفتم 
ساعت اتاق عمل بودم تا شرایط به حالت نرمال بازگشت. داخل اتاق عمل 
متوجه شدیم رگی همچنان خون می دهد ما جراحی را به پایان رساندیم 
و یک واحد خون تزریق شد و مریض به حالت نرمال بازگشت، خب اگر 
تعهد و فداکاری شما نباشد، اگر ده دقیقه دیرتر می رسیدم مریض از دست 
می رفت. شما وقتی جراح می شوید باید سختی کار را به جان بخرید، به 

این کار عشق داشته باشید. موقعی که دستگاه الپاروسکوپی را خریداری 
کردم همزمان دو فرزندم را فرستاده بودم خارج اینها ماهی حدود چهار تا 
ساختمان سازی  روی  شد  پیشنهاد  من  به  داشتند،  الزم  پوند  هزار  پنج 
سرمایه گذاری کنم؛ اما من با تمام موانع مالی که وجود داشت ترجیح دادم 
دستگاه الپاروسکوپی را وارد ایران کنم و این رشته را توسعه بدهم. اگر 
آن دوره همان پول را در تجارت ساختمان سرمایه گذاری میکردم االن بنده 

میلیاردر بودم پس قطعا پول انگیزه شماره یک من نبوده و نیست.
: آیا تفاوت انگیزه ها را بین نسل خود و نسل جدید می بینید؟

افرادی که من   به خاطر نسل نیست، االن عادت شده پول درآوردن، 
می شناسم حداقل این گونه نیستند. بسیاری از این افراد را فرستادم انگلیس 
تحصیالت رده باال کسب کنند. خودشان همانجا تحصیل کردند و فرزندانشان 
را هم به تحصیل واداشتند تا انسان هایی قابل و کار امد برای کشورشان 

تربیت شود.
: به اخالق پزشکی حال حاظر چه نمره ای می دهید؟

 االن همه چیز خیلی مادی شده، همه افتاده اند دنبال جراحی پالستیک، 
انگار داستان بیزینس شده و آن حد مرزها شکسته شده و مادیات حرف 
اول را میزند متاسفانه. روی هم رفته وضع خوبی نیست. یک پزشک عمومی 

به مشتری ها بوتاکس تزریق می کند. این اصال درست نیست.
: فکر نمی کنید حق دارند؟ وقتی می بینند افرادی صاحب ثروت های 
آن چنانی هستند که کمترین سواد را دارند و به اصطالح خودمان نه 

دود چراغ خورده اند نه مهنت ایام کشیده اند
 خب مقایسه، االن وجود دارد و وقتی کل جامعه به سمت مادی گرایی 

پیش می رود نا گزیر این مدل ناهنجاری هم دیده می شود
: اگر همین االن سمت وزارت بهداشت را به شما پیشنهاد کنند 

اولین برنامه ای که به نظر شما ضروریست و انجام می دهید چیست؟
 اولین کار این است که بین پزشکان و بدنه جامعه آرامش برقرار می کنم. 
همان قدر که مریض ها حق دارند از امکانات با کیفیت برخوردار شوند 
پزشکان هم حق دارند از حقوق باالتری بهره مند باشند. بعد بحث بیمه هاست 

که باید اصالح شود و سر و سامانی پیدا کند
: بزرگ ترین دستاورد زندگی حرفه ای شما چیست؟

 من حس می کنم خیلی چیزها به افراد متعددی یاد داده ام. این یکی از 
بزرگ ترین دستاورد هاست. البته من به شاگردانم افتخار می کنم زیرا می بینم 
که کارهایی در الپاروسکوپی انجام می دهند که به راستی یکتاست. من 
افتخار می کنم که این جوان ها در حال پیشی گرفتن از اساتید خود هستند 
و برای من هم همیشه این طور بوده که تمام دانش را بی کم و کاست به 
این  که  دانشکده ای  اولین  نکردم.  کاری  ذره ای کم  و  ام  داده  انتقال  آنها 
جراحی را به صورت فوق تخصص راه انداخت دانشگاه ایران بود و من 
نفر   30 یا   20 دانشکده حداقل  آن  از  بودم  مجموعه  آن  افتخاری  استاد 

فوق تخصص اندوسکوپی فارق التحصیل شده اند که باعث افتخار است.
: تاثیرگذار ترین آدم زندگی شما چه کسی بوده؟

 حقیقتا کس خاصی مد نظرم نیست، چون از روزی که به ایران بازگشتم 
آشنایی یا توصیه نامه ای نداشتم که مرا وارد دانشگاه و یا سیستم وزارت 
بهداشت کنند. به ناچار جذب بخش خصوصی شدم. اکنون هم برای من 

بازنشستگی معنایی ندارد زیرا حقوق بازنشستگی برایم تعریف نشده
: به عنوان یک جراح عملکرد جامعه جراحان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 فکر می کنم خیلی خوب بوده. اقای دکتر فاضل شخصیت واالیی دارند. 
ایشان شخصیت و پرستیژ جراحان را باال بردند. بنده عضو هیئت مدیره 
جامعه جراحان هستم و از نزدیک در جریان تالش این فراد بوده و هستم.
: فکر می کنید بزرگ ترین دستاورد جامعه جراحان در این سه 

دهه اخیر چه بوده؟
  جامعه جراحان یک پشتیبانی بوده برای جراحان در ضمن نقش حمایتی 
برای بیماران هم عهده دار بوده. این امر امر مهمی است. جامعه جراحان 
تنها نهادیست که می تواند به هر دو طرف ماجرا کمک کند. برقراری منظم 
کنگره ها باعث ارتقا و رشد علمی جراحان شده که این امر به کمک جامعه 

جراحان میسر شده.
:آینده جراحی را در ایران چگونه می بینید؟

 قطعا آینده روشنی است. ما جوان های باهوش و با استعداد داریم و نسل 
فعلی با تکیه بر اینترنت توانایی به روزرسانی معلوماتش را بهتر و دقیق تر 
از نسل گذشته به دست آورده. تصور کنید جدیدی ترین متد های جراحی 

هم اکنون از طریق اینترنت در اختیار پزشکان ما قرار دارد.
:فکر می کنید با توجه به حجم باالی فرار مغز ها جامعه ایرانی در 

آینده با بحران کمبود پزشکان حاذق روبرو خواهد شد؟
 این مهاجرت در سال های اخیر کمتر شده و ما هر ساله تعداد زیادی از 

جراحان را تربیت می کنیم که جای خالی را قطعا پرخواهند کرد

   بهنام مؤذن 
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