
بسـیاری از مردم برای انتخاب پزشـک خود 
معمـوال نگاهـی بـه سـامانه های مختلـف، 
نمی کننـد.  و…  مطـب  پروانـه  تخصـص، 
همیـن اتفـاق گاهـی باعـث سـوء اسـتفاده 
برخـی افـراد سـودجو می شـود و خـود را 
بـه عنـوان پزشـک جـا می زننـد. ایـن گـروه 
از پزشـک نماهـا بـا تجویـز درمان هـای غیـر 
علمـی بـا سـامت بیمـار بـازی می کننـد و 
در ایـن بیـن، پـول قابـل توجهـی را هـم بـه 

جیـب می زننـد. 
مداخـات  آسـیب  کـه  کـرد  توجـه  بایـد 
غیـر مجـاز در درمـان مـردم، بسـیار بیشـتر 
از حوزه هایـی اسـت کـه پزشـکان مرتکـب 
قصور می شـوند. در جامعه پزشـکی راهکار 
برای شـکایت وجود دارد و شـفاف اسـت؛ 
بـه طـوری کـه اگـر کسـی از پزشـکی کـه 
درمانش را درست انجام داده، شکایت داشته 
باشـد، می توانـد کارش را پیگیـری کنـد، امـا 
در خصـوص کسـانی کـه پزشـک نیسـتند، 
امـا در حـوزه سـامت مداخـات غیـر مجـاز 
دارنـد، هـم بـه مراتـب آمـار قصـور بیشـتر 
اسـت و هم راهکار شـکایت از آنها شـفاف 
نیسـت. به عنوان مثال، طبق گفته مسـئوالن 
نظام پزشـکی، اگر فردی در حوزه سـامت 
مداخلـه غیرمجـاز انجـام دهـد، هر آسـیبی که 
بـه فـرد بزنـد، حداکثـر جریمـه اش ۱۰ میلیون 

تومـان اسـت. ایـن جرایـم از چندیـن سـال 
قبـل کـه مصـوب شـده، متناسـب بـا تـورم 

رشـد نکـرده و بازدارنـده نیسـت. 
بـرای حـل ایـن مشـکل، گام اول اصـاح 
قانـون و آگاهـی دادن بـه مـردم نیـز گام دوم 
اسـت. در وهله اول، انتظار می رود که وقتی 
مردم به جایی برای اقدامات درمانی مراجعه 
می کننـد. حتمـا مجوزهـای مربوطـه را ببیننـد 
و هوشـیار باشـند و بررسـی کنند که آیا این 
کلینیـک یـا مطـب، مجـوز آن اقـدام درمانـی 
مدنظر را دارد یا خیر. سپس اگر مجوز دارد، 
تاریخش نگذشـته باشـد. همچنین دقت کنند 
که تاریخ پروانه مطب، کلینیک و آزمایشگاه 
و ... نگذشـته باشـد و فـردی کـه می خواهـد 
یـک اقـدام درمانـی را انجـام دهـد، مجـوز 
ایـن کار را دارد یـا خیـر. بنابرایـن آگاهـی 
دادن بـه مـردم در ایـن حـوزه بسـیار مهـم 
اسـت کـه آسـیب کمتـری ببیننـد و در عیـن 

حـال، حتمـا هـم بایـد قانـون اصـاح شـود.
همچنیـن مـردم می تواننـد قبـل از مراجعـه 
به پزشـک، به سـایت سـازمان نظام پزشـکی 
مراجعـه کننـد. نـام اعضـای سـازمان نظـام 
پزشـکی بـا تاریـخ پروانـه مطـب و رشـته 
تخصصی شـان در سـایت قـرار دارد و بـا 
یـک جسـتجوی سـاده، مشـخص می شـود 
کـه آن فـرد، عضـو سـازمان نظـام پزشـکی 

اسـت یـا خیـر. بایـد در نظـر داشـت کـه 
سـازمان نظـام پزشـکی مرجـع رسـیدگی بـه 
شـکایت از افـراد عضـو سـازمان اسـت، امـا 
بـرای شـکایت از افـراد پزشـک نما بایـد بـه 

دادسـرا مراجعـه شـود.
پیشـتر نیـز محمـد رئیـس زاده، رئیـس کل 
سـازمان نظـام پزشـکی کشـور بـا اشـاره بـه 
چالـش انجـام برخـی اعمـال درمانی از سـوی 
پزشـک نماها، گفتـه بـود: »در زمینـه افـرادی 
که پزشـک نیسـتند، اما مداخات غیر مجاز 
درمانـی انجـام می دهنـد، هـم راهکار برخورد 
با آنها شـفاف نیسـت و جایی برای مراجعه 
و شـکایت وجود ندارد و هم قانون در این 

زمینه بسـیار ضعیف اسـت.«
به گفته این مقام مسـئول »سـهم پزشـک نماها 
در قصور پزشـکی، 3۰ برابر جامعه پزشـکی 
اسـت، در حالـی کـه حتـی نمی تـوان از ایـن 
افراد شـکایت درسـتی کرد. حداکثر جریمه 
بـرای ایـن افـراد، ۱۰ میلیـون تومـان اسـت 
کـه قانـون آن بـه 2۰ سـال پیـش برمی گـردد. 
متاسـفانه در مواردی هم دانشـگاه های علوم 
پزشـکی و سـازمان نظام پزشـکی در رابطه 
بـا پرونـده افـرد پزشـک نما، اقـدام و بررسـی 
کردنـد، امـا بازدارنـده نبـوده اسـت. متاسـفانه 
برخـی از ایـن افـراد از جاهایـی حمایـت 
می شـوند. بـه همیـن دالیـل، حتمـا بایـد بـه 

بحـث اصـاح قانـون و آگاهـی دادن بـه مـردم 
در ایـن حـوزه توجـه شـود.«

تبعات حضور پرشمار پزشک نماها 
در نظام سالمت

بـا  کـه  هسـتند  کسـانی  نماهـا  پزشـک 
وانمودکردن به درمان بیماری ها و مشکات 
پزشـکی و بهداشـتی افراد با داروهای گران 
قیمـت، ناشـناخته و بی اثـر از بیمـاران پـول 
می گیرنـد. روش هـای بـه کار گرفتـه شـده در 
اغلـب مـوارد بـر مبنـای اطاعـات نادرسـت، 
ادعاهـای دروغیـن و دارو و درمان هـای طبـی 
کاذب قـرار دارد. بارهـا نیـز نماینـدگان و 

جریمه جریمه 1010 میلیونی پزشک نماها با قانون  میلیونی پزشک نماها با قانون 2020 سال پیش  سال پیش 
یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی: 
اصلی ترین نوع پزشک نماها در حیطه اعمال زیبایی كار می كنند

بسیاری از مردم برای انتخاب پزشک خود 
معموال نگاهی به سامانه های مختلف، تخصص، 
پروانه مطب و… نمی کنند. همین اتفاق گاهی 
باعث سوء استفاده برخی افراد سودجو می شود 
و خود را به عنوان پزشک جا می زنند. این 
گروه از پزشک نماها با تجویز درمان های غیر 
علمی با سالمت بیمار بازی می کنند و در این 
بین، پول قابل توجهی را هم به جیب می زنند. 
با  که  هستند  کسانی  نماها  پزشک  درواقع، 
وانمودکردن به درمان بیماری ها و مشکالت 
گران  داروهای  با  افراد  بهداشتی  و  پزشکی 
قیمت، ناشناخته و بی اثر از بیماران پول می گیرند
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