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تب، گلودرد و بی حالی را برای 
گوگل می نویسد تا بفهمد دخترش 
چه بیماری ای دارد؟ حاال خوشحال 
است که به جای دادن ویزیت دکتر 
فقط با چند کلیک توانسته بیماری دخترش را تشخیص 
دهد و به همین دلیل هم درمان بیماری را جستجو 
می کند،  چندتایی قرص و دارو برای درمان این بیماری 
پیشنهاد شده که البته بدون تجویز پزشک نمی تواند 
بخرد،  چاره اي نیست. سراغ داروهای گیاهی می رود 
و با انبوهی از دمنوش های معجزه گر و جادویی مواجه 
می شود که می تواند در چند ساعت تمام عالئم بیماری 
را برای همیشه محو کند. دست به کار می شود و 
یکی- دو روز فقط دمنوش درمانی می کند اما عالئم 
بیماری نه تنها محو نمی شوند، بلکه بیشتر شده و 
حتی عالئم جدیدی هم برای بیماری دخترک ظاهر 
می شوند، اما باز هم یک هفته درمان پزشکی کودک 
را به گوگل می سپارد تا شاید در بلندمدت نتیجه 
بهتری بگیرد. بعد از یک هفته کودک تشنج می کند 
و حاال چاره ای جز مراجعه به پزشک متخصص و 
بیمارستان ندارند. پزشک بیمارستان عفونت دستگاه 
گوارش را تشخیص می دهد و دخترک را بستری 
می کنند. عفونت دستگاه گوارش بیماری ای بود که 
هیچ کدام از سایت ها برای دختر تشخیص نداده بودند 
و حاال به جای اینکه با دارو طول درمان کوتاهی 
داشته باشد به علت درمان های خانگی مجبور است 
چند هفته را در بیمارستان بماند تا روند درمان به 
حالت طبیعی بازگردد. این فقط یکی از تجربه های 
تلخ یکی از پزشکان بیمارستانی در تهران است که 
از خوددرمانی های والدین کودکان به یاد دارد و به 
گفته او، آمار مراجعات بیمارانی با حال بد ناشی از 

خوددرمانی با اینترنت روزانه افزایش پیدا می کند.

گوگل درمانی ممنوع!
اگر کلید واژه »عالئم« را برای گوگل تایپ کنید، فهرست 
عالئم انواع بیماری ها را برای شما نمایش می دهد که 
براساس آن حتما یکی از بیماری های مورد نظر را 
دارید. بعد از آن کافی است کلیدواژه »درمان بیماری...« 
را برایش بنویسید تا انواع درمان سنتی و غیرسنتی را 
برای شما نشان دهد. نمونه باال یکی از مواردی بود 
که تشخیص اشتباه اینترنتی و خانگی به جای بهبود 
بیماری را تشدید کرد و یک درمان یک هفته ای را 
به درمان حداقل یک ماهه تبدیل کرد. از آن بدتر 
باعث تشنج کودک شده بود اما هنوز هم این موارد 
به وفور پیدا می شوند، مثال کودکی دیگر هم بر اثر 
آنتی بیوتیک تجویزشده توسط پدرومادر حاال دچار 
نارسایی قلبی شده و در بیمارستان بستری است، در 
حالی که مشکل اصلی او عفونت گوش میانی بوده 
و با داروی اشتباه تجویزشده بدون نظر پزشک دچار 

این نارسایی شده  است.
به  و  نیست  شایع  ایران  در  فقط  اینترنت درماني 
مشکل جهانی در زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های اخیر به عنوان 
چالش جدی مطرح شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود. مطالعات چند سال اخیر انتشارات 
Wolters Kluwer Health نشان می دهد یکی از 

مهم ترین چالش های پیش روی پزشکان، بیماراني 
هستند که اطالعات غلط پزشکی دارند. این 

مطالعه که روی 300 پزشک انجام گرفت، 
نشان داد 53 درصد پزشکان از وجود 

اطالعات غلط بین بیماران شکایت 
دارند.

به گفته محققان، بیش از 50 
برتر  نتیجه   10 از  درصد 
برای جستجوهای انجام شده 
برمبنای عالئم بیماری، کامال 
مسووالن  هستند.  بی ربط 

گوگل برآورد می کنند یکی از هر 20 جستجوی 
به دست  این موتور جستجو  از طریق  انجام شده 
آوردن اطالعاتی در مورد مسائل مربوط به سالمت 
است اما بررسی موتورهای جستجوی پرکاربر مانند 
گوگل و بینگ نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق این 
نتایج، نادرست هستند و می توانند به تشخیص غلط 
و حتی خوددرمانی بر پایه آن تشخیص بینجامند و 

مشکل ساز شوند.

 نسخه نهایی را به پزشک بسپارید
با همه این شرایط، در دنیای امروز که حرف اول را 
اینترنت می زند نمی توان از مردم خواست برای داشتن 
اطالعات پزشکی اصال به اینترنت مراجعه نکنند، اما 
به دست آوردن اطالعات با پیدا کردن راهي براي 
درمان متفاوت است. برخی پزشکان سعی می کنند با 
آموزش هایی شیوه درست مواجهه با اطالعات پزشکی 
در اینترنت را آموزش دهند. در همین مورد، مریم صدر، 
پزشک عمومی که در یکی از بیمارستان های تهران 
مشغول به کار است به »سالمت« می گوید: »استفاده از 
اینترنت برای مسائل پزشکی باید با اعتبارسنجی مطالب 
همراه باشد. در واقع در صورت امکان اطالعاتی را 
که از طریق اینترنت به دست آورده اند با منابع دیگر 
مثل کتاب ها و مجالت معتبر مقایسه کنند چرا که 
اعتبار مطالب کتاب معموال از مطالب درج شده در 

اینترنت بیشتر است.«
وی با اشاره به اینکه نویسنده یک متن پزشکی 

در اینترنت هم اهمیت زیادی دارد، تاکید 
مي کند: »مردم به هیچ وجه به اطالعاتی 

که افراد بدون آموزش پزشکی در 
چت روم ها از تجربیات شخصی 

خود می نویسند، اعتماد نکنند 
و تنها در صورتی اطمینان 

پیدا کنند که نویسنده 
مطلب یک پزشک 

همچنین  باشد. 
مفید  به  نباید 

بودن درمان 
خاصی 

برای 

یک فرد اعتماد کرد چون ممکن است این درمان 
فقط در مورد او مفید باشد و اصال از لحاظ علمی 

ثابت شده نباشد.«

صفحات مجازی، شلوغ تر از مطب پزشک
درمان سرطان بدون دارو 

صفحه هایی با عنوان درمان خانگی، طب سنتی و... 
متخصص  پزشکان  مطب  از  شلوغ تر  روزها  این 
در این زمینه هستند. امکان ندارد کاربر شبکه های 
اجتماعی پرمخاطب در ایران مثل اینستاگرام و تلگرام 
باشید و حداقل روزی یک یا دو پست درباره کنار 
گذاشتن قرص های شیمیایی و استفاده از دمنوش ها 
و درمان های سنتی و گیاهی نبینید. جالب  است که 
برخی از این صفحات حتی از درمان سرماخوردگی 
و دل درد هم پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند با همین 
طب سنتی و داروهای گیاهی می توان ام اس،  سرطان 
و بیماری های خاص دیگری را هم درمان کرد. یکی 
از همین صفحات معجون ساده و گیاهی از یک 
دانشمند اتریشی را تبلیغ کرده و معتقد است طی تنها 
42 روز بدون شیمی درمانی می توانید با این معجون 
تمامی سلول های سرطانی را نابود کنید و دیگر نیازی 
به شیمی درمانی ندارید. نظرات پایین این پست هم 
جالب است. یکی- دو نفر منبع خواسته و بقیه افراد 
سوال هایی از آماده کردن این معجون پرسیده اند. بعد 
از هر چند نظر هم یک نفر گفته: » من امتحان کردم، 
واقعا جواب می ده. فقط باید تمام داروهای شیمیایی 
رو کنار بذارین.« البته واضح است که این کامنت 
صرفا برای تبلیغات گذاشته شده و هیچ فرد حقیقی 
که از این معجون به اصطالح جادویی استفاده کرده 
باشد وجود ندارد اما این تمام ماجرا نیست. متاسفانه 
صفحات بسیاری هم با عکس و فیلم نحوه تشخیص 
انواع سرطان، خصوصا سرطان پستان که در زنان رایج 
است را به اشتراک می گذارند، در حالی که ممکن 
است بسیاری از این عالئم در یک فرد وجود داشته 
باشد و او دچار سرطان پستان یا سرطان های دیگر 
نباشد، اما مشاهده این عالئم حداقل برای چند 
روز می تواند ذهن آن فرد را مشغول کند تا 
به پزشک مراجعه کند و از صحت آن 
مطمئن شود بنابراین الزم است در 
ضمن توضیح این عالئم مراجعه 

به پزشک متخصص و قطعی 
نبودن آنها حتما ذکر 

شود.

نیش عسل درمانی بر بدن بیماران ام اس
تب اینترنت و وسوسه گیاهان دارویی عرصه را برای 
شیادان سالمت فراهم کرده است. از یک طرف باور 
عمومی جامعه بر بی عارضه بودن داروهای گیاهی 
است و از سوی دیگر هم فاصله هر کس تا دنیای 
اینترنت تنها یک کلیک است. هرچقدر بیماری جدیدتر 
باشد و کمترشناخته، بیشتر محل دام بالست و ام اس 
یکی از همین جاذبه های وهم آلود است که از همان 
ابتدای شروع عالئم می تواند راه سوءاستفاده را برای 
درمانگران بی شناسنامه باز کند. گیاه غافث کنفی، 
ریشه بابا آدم، علف گربه، آب قره قاط، گیاه کهن دار، 
بداغ جنگلی، خارمریم، گیاه آب قاشقی، شبدر قرمز، 
شاهدانه چینی، ریشه و برگ قاصدک، بالنگ، آب 
زرشک، پنیر باد خواب آور و لوبیای چشم بلبلی و 
حتی خوردن کله پاچه درمان هایی است که درمانگران 
ناشناس آنالین ارائه کرده اند. بین تمام این راهکارهای 
عجیب و غریب گیاهی برای درمان ام اس زهر زنبور 
عسل یکی از راه های پرتکرار پیشنهاد شده از طرف 
درمانگران مجازی است و از آن جالب تر غذای ملکه 
زنبور است که از اثر  درمانی متفاوت و معجزه آسایش 
بر ام اس بسیار گفته شده و به نظر می رسد اسم اعیانی 
و الکچری اش قدرت مانور روی آن را به عنوان 
یک درمان فوق العاده  برای کالهبرداری از بیماران 
آنالین باال برده است. عسل درمانی و استفاده از زهر 
زنبورعسل یکی از شایع ترین درمان هایی است که 
تمام درمان های کالسیک و گام به گام این بیماری را 
به باد می دهد و به گفته تمامی پزشکان، به هیچ عنوان  

درمانی برای بیماری ام اس نیست.

عامی شدن پزشکی و خطرات آن
در حال حاضر کانال های تلگرامی زیادی از طب سنتی 
اسالمی گرفته تا طب باستانی و طب ایرانی برای مردم 
نسخه می پیچند که عمال صالحیت ندارند و مردم را 
گمراه می کنند. به طور مثال در این کانال ها می گویند 
که بعد از غذا چنین چیزی را نخورید یا از این میوه 
و جوشانده استفاده کنید، حال آنکه هیچ کدام از این 
مباحث علمی نیست و درنهایت عامی  شدن دانش 

پزشکی را به دنبال دارد. طب عوام زده 
به خودش اجازه می دهد در مورد 
هر نوع بیماری ای اظهارنظر کند و 
متاسفانه هیچ نظارتی هم در این 
مورد وجود ندارد. شاید همه 
شما تجربیات موفقی از این 
درمان های خانگی در سطح 

بیماری های سطحی و کوچک مثل سرماخوردگی 
داشته باشید، بیماری هایی که حتی شاید بدون مراجعه 
به اینترنت با چند قرص ساده که در همه خانه ها وجود 
دارد، درمان شوند یا مثال با خوردن لیمو و عسل 
توانسته باشید از بروز سرماخوردگی جلوگیری کنید  
اما توجه داشته باشید برخی بیماری ها عالئمی شبیه 
همین سرماخوردگی دارند و شما با خوردن مسکن 
و آنتی بیوتیک های بی ربط که خودتان تجویز می کنید 
فقط روند درمان بیماری  را به تعویق می اندازید. در 
واقع، نوع بیماری ها متفاوت است و نمی توان فرض 
را بر این استوار کرد که به  عنوان  مثال هر نوع بیماری 
قلبی یک راه درمان یا یک عالمت خاص برای همه 
افراد دارد زیرا همان گونه که قلب اجزای مختلفی دارد، 
بیماری های مرتبط با این اجزا نیز از یک جنس نیست 
و متفاوت است. در چنین شرایطی که پزشکان از 
دالیل بروز بیماری ها آگاهی دارند و قادرند انواع آنها 
را در حیطه تخصصی شان تشخیص دهند، می توانند 
با کمترین میزان خطای ممکن، به درمان افراد بیمار 
بپردازند. عالوه براین، پزشکان از عوارض داروها 
باخبرند و می توانند آنها را مطابق با نوع بیماری و 

قدرت تحمل بدن افراد تجویز کنند .

تشدید عالئم خودبیمارانگاری با اینترنت درمانی
مراجعه به اینترنت فقط برای بیماری های جسمی 
عالئم  برای  افراد  هم  مواقع  خیلی  و  نیست 
بیماری های روانی به اینترنت مراجعه می کنند، در 
حالی که تشخیص این بیماری ها بدون دیدن فرد 
اینها کافی است عالئم  امکانپذیر نیست. با همه 
بیماری اسکیزوفرنیا را در اینترنت جستجو کنید. 
آن وقت می بینید به احتمال قوی شما هم در برهه ای 
از زندگی تان، یکی از نشانه های این اختالل شدید 
روانی را داشته اید و حداقل چند نفر از اطرافیان تان 

از این بیماری رنج می برند.
رویا کامکار، روان شناس در همین مورد با اشاره به 
وسواس ایجادشده درنتیجه جستجوهای اینترنتی 
می گوید:  »سالمت«  به  روانی  بیماری های  برای 
»جستجوی اینترنتی مداوم درباره بیماری های روانی، 
وسواس ابتال به یک بیماری را ناخودآگاه به جان 
طرف می اندازد. برای مثال اگر مدام عالئم افسردگی 
را برای کسی توضیح دهید، او حتما یکی- دو مورد 
را در خودش پیدا می کند و به صورت ناخودآگاه 
سایر عالئم هم در او به وجود می آیند و دچار 
افسردگی می شود، در صورتی که ممکن 
است آن عالئم برای آن فرد در شرایط 

خاصی به وجود آمده باشند.«
او در همین مورد ادامه می دهد: »بدتر آنکه 
هر جستجوی اینترنتی درباره بیماری، 
ما را با بیماری بعدی آشنا می کند و 
جستجوهای بعدی، ما را نسبت به 
بیماری های دیگری آگاه خواهد کرد. 
افتادن در دایره بیماری های مختلف و 
خودبیمارانگاری، عارضه شایعی است 
که با افراط در جستجوی اینترنتی حاصل 
می شود.« کامکار با اشاره به بروز یک بیماری 
روانی به نام خودبیمارانگاری اضافه می کند: 
»این جستجوهای مداوم در اینترنت فرد را در 
دام یک بیماری شایع به نام »خودبیمارانگاری« یا 
»هایپوکاندریاک« می اندازد، بیماری ای که مبتال به 
آن با وجود برخورداری از سالمت بدنی و جسمی 
همیشه احساس می کند بیمار است و حتی احساس 

درد هم می کند، در صورتی که دردی ندارد.«
 این روان شناس در توضیح این بیماری می گوید: 
»معموال معاینات پزشکی این بیماران موردی را نشان 
نمی دهد اما استرس و نگرانی با بیمار همراه است و 
این استرس می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر سالمت 

روان و حتی جسم فرد بگذارد.«

خوددرمانی اينترنتی، بالی پزشكي شده؛ درمان هايي مانند خوردن پاچه براي درمان ام اس يا خوردن معجون اتريشي براي درمان سرطان

دکتری به نام اینترنت!

 ريحانه 
تهراني

توصیه های 
خطرناک 
پزشکی در 

شبکه های اجتماعی

تمام مشکالتی که با فراگیری اینترنت ظاهر 
می شوند، با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی خیلی 

بیشتر از قبل خودشان را نشان می دهند و اینترنت درمانی یا 
درمان بیماری ها با اطالعات اینترنتی هم از این قاعده مستثنی 

نیست. شما با مراجعه به شبکه های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام 
که در ایران بیشترین کاربرها را دارند، با کوهی از اطالعات پزشکی مواجه 

می شوید که گروه بندی شده هم نیستند و صرفا به شما می گویند برای درمان 
بیماری ها چه بکنید. این اطالعات بدون گروه بندی و به طور غیرانتخابی در شبکه های 

اجتماعی مدام جلوی چشمان شما قرار دارند و حتی اگر از اول قصد این نوع خوددرمانی ها 
را نداشته اید می توانند شما را به خوبی وسوسه کنند اما نکته مهم در این مورد این است که مردم 

عادی نمی توانند به راحتی اطالعات تخصصی درست را از نادرست تشخیص دهند و به همین دلیل 
خطر و امکان خطا در این نوع درمان ها زیاد می شود. »اینترنت درمانی« معضلی جهانی است و مختص کشور 

ما نیست. در شبکه های اجتماعی مانند »یوتیوپ« افراد غیرمتخصص دارو و روش های  درمانی را بر اساس تجویز 
و صالحدید خودشان انجام می دهند و در تمامی مدت درمان از خودشان فیلم تهیه می کنند و بعد از چند ماه در صورتی 

که زنده بمانند، این تجربه را به سادگی و رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند. این در حالی است که عالوه بر اینکه فرد 
پزشک نیست و حق طبابت ندارد، سالمت افراد جامعه را هم به  خطر می اندازد  اما این اقدام بسیار خطرناک است چراکه بسیاری 

از داروها مالحظات خاصی همراه دارد که برای هر فرد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

اینترنت درماني فقط در ایران 
شایع نیست و به مشکل جهانی در 
زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های 
اخیر به عنوان چالش جدی مطرح 
شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود
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