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در نامه ای از سوی مشاورعالی وزیر بهداشت به رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، تاکید شد

ضرورت تصویب و ابالغ 
»ممنوعیت نمایش تصویر بیماران در همه برنامه های رسانه ملی«

مشاورعالی وزیر بهداشت، در نامه ای به رییس سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، ضمن تاکید 
بر اصل اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی 
بیماران، پیشنهاد داد که »ممنوعیت نمایش تصویر 
بیماران در همه برنامه های رسانه ملی« به عنوان 
یک قاعده کلی از سوی ریاست سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران، مصوب و ابالغ شود. 
به گزارش سپید، باقر الریجانی در این نامه همچنین 
با بیان اینکه دغدغه موجود درخصوص موج دوم 
گزارش های  تا  داشته  برآن  را  ملی  رسانه  کرونا، 
تاثیرگذاری را برای روشنگری بیشتر، برای جامعه، 
بیماران و اطرافیانشان تهیه کند، انعکاس تصاویر 
بیماران خصوصا در بخش های مراقبت های ویژه که 
بیماران در آن شرایط مناسبی را نداشته و طبعا امکان 
اخذ رضایت برای انعکاس تصاویر ندارند را به منظور 
حفظ کرامت و حریم خصوصی بیماران، منوط به 
رضایت معتبر از سوی بیمار و همراهانش، عنوان 
کرده و با اشاره به ضوابط مصرح اخالقی در ماده 87 
راهنمای اخالقی شاغلین حرف پزشکی، یادآور شد، 
»انجام هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری از بیماران 

تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز است«. 
به گزارش وبدا، متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی عسکری
و سیمای جمهوری  محترم سازمان صدا  رییس 

اسالمی ایران
از زمان مواجهه کشور با بیماری پر رمز و راز کرونا 
چند ماه می گذرد و در این مدت شاهد صحنه هایی 
به یادماندنی از رشادت، ایثار و مسئولیت پذیری 

اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه گروه پزشکی 
بوده ایم. اگرچه کادر درمان در خط مقدم مبارزه با 
کرونا بودند، اما نباید از حضور نیروهای داوطلب 
و ایثاگر از اقشار مختلف جامعه در این مبارزه غافل 
بود. بدون تردید خبرنگاران متعهد و مسئولیت پذیر 

یکی از مهمترین این اقشار هستند. 
ضمن سپاس و تکریم تالش های ارزنده جامعه 
خبری کشور و رسانه های عمومی خصوصا سازمان 
با  همکاری  در  جنابعالی  شخص  و  صداوسیما 
شرایط  می رسد،  نظر  به  کشور،  سالمت  نظام 
خاص  بخش های کرونا و نیز نگاه ویژه جامعه به 
گزارش های تهیه شده در این خصوص اقتضا می کند، 
هم نظام سالمت و هم رسانه های عمومی در حوزه 
اطالع رسانی دقت بیشتری به جنبه های اخالقی 

و ظرافت های موجود در این حوزه داشته باشند. 
در روزهای اخیر، دغدغه موجود درخصوص موج 
دوم بیماری، رسانه را به درستی برآن داشته که 
گزارش های تاثیرگذاری را برای روشنگری بیشتر، 
برای جامعه، بیماران و اطرافیانشان تهیه کنند. اما 
انعکاس تصاویر بیماران خصوصا در  بخش های 
مراقبت های ویژه که بیماران در آن شرایط مناسبی 
را نداشته و طبعا امکان اخذ رضایت برای انعکاس 
تصاویر ندارند، نگرانی هایی را به درستی خصوصا در 
میان کادر درمان و خانواده بیماران در خصوص حفظ 
کرامت و حریم خصوصی بیماران، ایجاد کرده است. 
از آنجا که براساس ضوابط مصرح اخالقی که در 
ماده 87 راهنمای اخالقی شاغلین حرف پزشکی 
نیز آمده، »انجام هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری 

از بیماران تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز 
است. « سپاسگزار خواهیم بود چنانچه ضمن ابالغ 
این مهم به دست اندکاران تهیه گزارش ها دستور 
فرمایید از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و 
در گزارش های تهیه شده تصاویر بیماران بدون اخذ 
رضایت از ایشان یا تصمیم گیرنده جایگزینشان منتشر 
نشده و در موارد ضروری با انتخاب مناسب زاویه 
دوربین و یا با محو تصویر چهره به صورتی که چهره 
بیمار مشخص نشود به این مهم توجه شود. البته 
وظیفه مدیریت مراکز درمانی خصوصا  بخش های 
مراقبت ویژه نیز توجه به این امر و جلوگیری از 
ضبط چنین گزارش هایی بدون هماهنگی و رضایت 

بیماران است. 
در پایان پیشنهاد می شود، ممنوعیت نمایش تصویر 
بیماران در همه برنامه های رسانه ملی به عنوان یک 
قاعده کلی مصوب و ابالغ گردد و موارد استثنایی 
که حتما الزم است چهره بیماران نشان داده شود، 
تنها با اخذ رضایت معتبر انجام گیرد. قطعا این 
حرکت رسانه ملی عالوه بر اینکه تاکید بر اصل 
اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی بیماران 
است، براساس تجربیات شواهد علمی موجود در 
حوزه جامعه شناسی سالمت، با تاثیرات مستقیم و 
غیرمستقیم زمینه ساز اعتماد بیش از پیش مردم به 

صدا و سیما خواهد بود. 
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی نهایت 

سپاس را دارم
دکتر باقر الریجانی

مشاورعالی وزیر بهداشت

خبـر

رییس بیمارستان اختر از آغاز به کار نخستین کلینیک فوق تخصصی 
مشترک ارتوپدی و درد کشور در این بیمارستان خبر داد. 

به گزارش سپید، محمد قریشی درباره ظرفیت های این کلینیک گفت: 
»در حال حاضر بررسی و ویزیت بیماران با نگاه چند تخصصی 
در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این کلینیک نیز با همین رویکرد 
آغاز به کار کرده است.« وی بیماری های عضالنی و استخوانی را 
یکی از شایع ترین بیماری ها عنوان کرد و افزود: »مهمترین عالمت 
این بیماری ها درد است و افراد معموال زمانی که دچار دردهای 
اسکلتی و عضالنی و به طور کلی بدن درد می شوند به متخصصان 

ارتوپدی و روماتولوژی مراجعه می کنند.«
رییس بیمارستان اختر ادامه داد: »اما بسیاری از بیماران نیاز به جراحی 
ندارند یا اینکه باوجود نیاز، به علت وجود بیماری های همراه 
همچون مشکالت قلبی، امکان جراحی برای آن ها وجود ندارد.«

قریشی افزود: »در چنین مواردی بهترین راهی که جایگزین جراحی 
می شود، کنترل درد بیمار است تا بیمار بتواند بدون درد عضالنی 
و استخوانی زندگی کند.« وی با بیان این که چنین کاری توسط 
فلوشیپ های درد که از فلوشیپ های رشته بیهوشی است انجام 
می شود، اظهار داشت: »در واقع این متخصصان با مداخالتی همچون 
تجویز دارو و تزریق های الزم در محل های درد از بروز درد 

جلوگیری کرده یا میزان آن را کاهش می دهند.« 
رییس بیمارستان اختر تاکید کرد: »به همین خاطر ایجاد یک کلینیک 

برای این بیماران ضرورت دارد تا به صورت مشترک توسط جراحان 
ارتوپد و فلوشیپ های درد معاینه شوند.«  قریشی با یادآوری این 
که در بسیاری از موارد این ویزیت به صورت ارجاعی وجود دارد، 
گفت: »معموال روند ارجاع چنین بیمارانی به این شکل است که ابتدا 
توسط متخصص ارتوپدی ویزیت شده و سپس به فلوشیپ های 
درد ارجاع داده می شوند.«  وی تاکید کرد: »با افتتاح این کلینیک 
معاینه همزمان بیمار توسط متخصصان ارتوپدی و فلوشیپ های 

درد برای اولین بار در کشور انجام می شود.«
 join کلینیک های مشابه مانند join قریشی افزود: »البته وجود
کلینیک های قلب و بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی سابقه دارد اما، چنین کلینیک مشترکی که در آن متخصص 
ارتوپد و فلوشیپ درد به صورت همزمان و در کنار هم بیمار را 

معاینه کنند در کشور سابقه نداشته است.« 
وی تسریع روند درمان بیمار را از مهمترین مزایای این کلینیک 
عنوان کرد و گفت: »با وجود این کلینیک از سردرگمی و اتالف 
در وقت بیماران جلوگیری شده و هر دو متخصص به علت امکان 
تبادل نظر و مشورت با یکدیگر می توانند به یک نتیجه مشترک 
رسیده و درباره روند درمان بیمار خیلی سریع تصمیم گیری کنند.« 
رییس بیمارستان اختر تاکید کرد: »این بیمارستان به عنوان مرکز 
تک تخصصی و فوق تخصصی جراحی ارتوپدی شناخته می شود 
و راه اندازی این کلینیک به عنوان مرکزی که محل ارجاع بیماران 

ارتوپدی از سراسر کشور است، می تواند کمک بسیار زیادی به 
بیمارانی کند که در کنار خدمات ارتوپدی نیاز به خدمات درد دارند.« 
قریشی درباره برنامه فعالیت های این کلینیک توضیح داد: »در حال 
حاضر این کلینیک مشترک در دو فیلد فوق تخصصی زانو و ستون 
فقرات فعالیت می کند، یعنی فلوشیپ زانو همراه با فلوشیپ درد 
در روزهای پنجشنبه و فلوشیپ ستون فقرات همراه با فلوشیپ 
درد در روزهای سه شنبه در درمانگاه فوق تخصصی اقدام به 

معاینه بیماران می کنند.« 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی با بیان این که 
این خدمات فوق تخصصی در آینده نزدیک گسترش می یابند، 
نسبت به راه اندازی کلینیک های مشترک لگن، شانه، مچ پا و درد 

ابراز امیدواری کرد.

نخستین کلینیک مشترک ارتوپدی و درد کشور آغاز به کار کرد


