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در  سختی  قوانین  که  کشورهایی  در  حتی 
لیزرهای  از  استفاده  دارند،  سالمت  حوزه 
زائد  موهای  برداشتن  برای  مثال  غیرتهاجمی 
لیزر  از  است.  آزاد  عمومی  پزشکان  برای 
بهبود  درد،  کاهش  بهبود زخم،  برای  کم توان 
استفاده  دیگر  از حوزه های  بسیاری  و  درمان 
محدودیت ها  این  وضع کنندگان  اما  می شود، 
اصال نتوانسته اند این موضوع را تفکیک کنند، 
چون از نظر کارشناسان استفاده نکردند و یک 

طرفه رای دادند.«
بگیرید  نظر  »در  می کند:  خاطرنشان  فکرآزاد 
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
حتی پرستاران از لیزر کم توان برای لیزرتراپی، 
بهبود زخم دیابتی و یا بهبود زخم بستر استفاده 
درمان  برای  کم توان  لیزر  از  استفاده  می کنند. 
تروماهای نخاعی و در حوزه پزشکی ورزشی 
در همه جای دنیا از سوی پزشکان عمومی و 

حتی پرستاران استفاده می شود.«
از  استفاده  روزها  »این  می شود:  یادآور  او 
لیزر در حوزه پزشکی، روز به روز در جهان 
از  از خیلی  ما  ولی  است،  در حال گسترش 
این دستاوردها اطالع نداریم و حتی پزشک 
عمومی را از ساده ترین شکل استفاده از لیزر 
باشد  جالب  شاید  مثال  کردیم.  محروم  هم 
بدانید که گاهی در دنیا از لیزر برای دوپینگ 
ورزشکار استفاده می شود، در این فرم در خون 
ورزشکار هیچ ماده دوپینگی دیده نمی شود، 
فیزیکی ورزشکار توسط  توان  افزایش  چون 
عوامل فیزیکی اتفاق افتاده است و نه عوامل 
باشگاه های  در  همچنین  شیمیایی.  و  دارویی 
لیزرتراپی  از  استفاده  نیز  دنیا  سوارکاری 
اسب ها  مفصلی  آسیب های  توانبخشی  برای 
بسیار رایج است. االن فیزیوتراپ ها نیمی از 
انجام می دهند.  لیزر  با  را  فرآیندهای درمانی 
بنابراین ما نباید پزشکان عمومی را برای استفاده 

از لیزر محروم  کنیم.«
او به سابقه قانون منع استفاده از لیزر برای پزشکان 
عمومی اشاره می کند و می گوید: »انجمن های 
علمی باید به عنوان بازوی تخصصی وزارت 

کار  آخر  در  فقط  ما  اما  کنند،  عمل  بهداشت 
متوجه شدیم که پزشک عمومی کال از استفاده 
از لیزر محروم شده است. واقعیت این است که 
ما البی و نفوذی در تولیت نظام سالمت نداریم 
که مثال بتوانیم روی تصویب یا عدم تصویب 
با  اما می توانیم  تاثیر بگذاریم،  اینگونه قوانین 
مستندات علمی قوی بگوییم که این محرومیت 

اصال علمی نیست.«
که  می پذیریم  »البته  می کند:  اظهار  فکرآزاد 
به  عمومی  پزشکان  برخی  گاهی  متاسفانه 
درمان هایی فراتر از توان و تخصصشان دست 
می زنند که این کار تخلف است و ما با آنها هم 
مخالف هستیم، ولی حرف ما این است که هر 
قانونی در حوزه سالمت باید مبنای کارشناسی 
حتی  انحصارگرایی.  مبنای  نه  و  باشد  داشته 
انحصارگرایی تا حدی است که گاهی برخی 
انجمن ها اعتراض می کنند که چرا انجمن علمی 
پزشکی لیزری آموزش لیزر می دهد. سوال ما 
این است که اگر یک انجمن علمی که فعالیت 
علمی دارد، حتی آموزش هم ندهد، دیگر کال 
لیزری وجود داشته  انجمن پزشکی  باید  چرا 
باشد. اینگونه تداخل صنفی وجود دارد و ما 
این  فقط  هدفمان  بی طرف،  انجمن  عنوان  به 
آموزش  درمان  کادر  از سوی  بیمار  که  است 

دیده بتواند از لیزر درمانی بهره ببرد.«

استدالل پزشکان عمومی برای رفع 
محدودیت های لیزری

به  نسبت  نوبت  چندین  در  عمومی  پزشکان 
مراجع  از  لیزر  خدمات  از  استفاده  ممنوعیت 
این  اخیر  نمونه  دادخواهی کردند. در  قانونی 
دادخواهی، جمععی از پزشکان عمومی، شکایت 
خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

برخی  و  عمومی  پزشکان  اعتراضی  نامه  در 
پزشکان متخصص خطاب به مسئوالن دیوان 
تعدادی  »اینجانبان  بود:  آمده  اداری  عدالت 
به  یک  هر  متخصص،  و  عمومی  پزشکان  از 
نوبه خود مطابق مقررات قانونی پروانه مطب 
داریم و با طی دوره های آموزشی تخصصی در 
دوره های مختلف از جمله دوره های انجمن لیزر 
پزشکی ایران، گواهی های تخصصی و مهارتی 
کرده ایم.  دریافت  را  لیزر  دستگاه  از  استفاده 
لیزر  دستگاه  با  عمومی  درمان های  بر  عالوه 
از جمله الکساندرایت مبادرت به رفع موهای 
زاید کرده و گاهی با مراجعه کنندگان به مطب، 
قراردادهایی با مدت یک سال برای کامل شدن 
مدت درمان منعقد کرده ایم. یعنی دارای تعهدات 
کاری و حقوقی هستیم، در حالی که مراکز نظارتی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
زیر مجموعه های آن، استفاده از دستگاه لیزر 

را در مطب پزشکان عمومی و سایر متخصصان 
به جز متخصص پوست را بر خالف موازین 
قانونی ممنوع کرد ه اند. این دستورالعمل بر خالف 
موازین قانونی و شاه بیت قانون اساسی است. 
مطب هر یک از اینجانبان مطابق موازین قانونی 
و پس از طی مراحل قانونی تاسیس می شود و 
استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی 
نه تنها هیچ گونه منع قانونی ندارد، بلکه برای 
ثمربخشی درمان می تواند امری ضروری باشد. 
استفاده از تجهیزات نوین در بین جامعه و برای 
امور سالمتی و رشته های پزشکی در جوامع 
مختلف به صورت روزمدار توسعه می یابد. از 
جمله این تجهیزات لیزر است که پس از کشف 
آن و تکامل توسط یک دانشمند ایرانی در سال 
۱۹۶۰ به سرعت گستره استفاده از آن افزایش 
یافته و حتی در ساده ترین اقدامات روزمره تمام 
رشته ها و اصناف و گروهایی اجتماعی از آن 
استفاده می کنند. از متر لیزری گرفته تا چراغ 
قوه های لیزری ساده در اختیار کودکان را همه 
درمانی  تشخیصی،  اقدامات  در  و  می شناسند 
ساده ترین موارد سالمتی و درمانی مانند رفع 
آرتروزی و  اسکلتی و  زائد، دردهای  موهای 
... گرفته تا در اقدامات پیچیده درمانی مورد 
استفاده قرار می گیرد که موجب تشخیص بهتر 
و کارایی و اثربخشی بیشتر و تسریع امور درمان 
و عارضه کمتر شده است. حتی برای بسیاری 
از موارد حتی لیزر خانگی برای استفاده عموم 
شده  عرضه  و  طراحی  پیشرو  کشورهای  در 
است، اما متاسفانه مسئوالن امر بدون توجه به 
شالوده امر طبابت که در تمام دنیا مرسوم است، 
ممنوعیت استفاده و آموزش و علم آموزی را 

ترویج می کنند.«

تسهیل مسیر قانونی برای بهره مندی از 
لیزر درمانی

حدود دو سال و نیم قبل، هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری، تقاضای ابطال ممنوعیت انجام 
عمل لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی را رد 
کرد و رای به ابقای تصمیم وزارت بهداشت در 
خصوص انجام عمل مذکور توسط متخصصان 

پوست داد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این 
مورد آمده بود: »پزشکان عمومی نمی توانند لیزر 
درمانی انجام دهند، زیرا اطالعی از بیماری هایی 
که لیزر درمانی در آنها انجام می شود، ساختمان 
برای  است  ممکن  که  عوارضی  و  پوست 
برای  الزم  دوره  و  ندارند  آید  پیش  بیماری 
لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست 
است. براساس اینکه پزشکان عمومی در دوره 
تحصیل در خصوص لیزر درمانی تحت تعلیم 
عدالت  دیوان  عمومی  هیات  نمی گیرند،  قرار 
ابقای  به  از بحث و بررسی، رای  اداری پس 
این تصمیم داد. بنابراین ممنوعیت انجام عمل 
لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی به قوت 

خود باقی خواهد ماند.«
حال به نظر می رسد که با توجه به موضع حمایتی 
مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
قانونی  مسیر  اداری،  دیوان عدالت  اخیر  رای 
استفاده از لیزر درمانی برای پزشکان عمومی 
تسهیل شده است و همین موضوع حمایت از 
پزشکان عمومی، شاید زمینه ساز رفع زودهنگام 

این ممنوعیت لیزری شود.
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فکرآزاد: می پذیریم که برخی 
بیماران هم به دلیل استفاده 
نابجای برخی پزشکان عمومی 
از لیزر، آسیب دیده بودند و 

عمده این شکایت ها نیز به دلیل 
استفاده لیزر در حوزه زیبایی بود، 
ولی اینکه همه اشکال استفاده از 
لیزر برای پزشکان عمومی ممنوع 

باشد، منطقی نیست. متاسفانه 
توجه نکردند که استفاده پزشک 

عمومی از لیزر کم توان، عارضه ای 
شبیه لیزر زیبایی ندارد

با توجه به اینکه حوزه درمان 
پوست، مو و زیبایی از جمله 

پردرآمدترین بخش های درمانی 
به حساب می آید، استقبال برای 

انجام لیزر درمانی بسیار باالست، 
طوری که حتی بسیاری از افراد 

غیرپزشک هم کامال علنی، خدمات 
لیزر را به مشتریان خود ارائه 

می دهند. با وجود اعتراض های 
گسترده پزشکان عمومی، ارائه 

خدمات لیزر درمانی از سوی 
پزشکان عمومی ممنوع است


