
متولیـان نظـام سـامت نسـبت بـه جـوالن 
پزشـک نماها هشـدار دادنـد.

رضـا الری پـور، سـخنگوی سـازمان نظـام 
پزشـکی هـم بـا اشـاره بـه تبعـات حضـور 
پزشـک نماها گفت: »در سـامانه سـازمان نظام 
پزشـکی بـه راحتـی می تـوان نـام هـر فـرد 
ارائـه دهنـده نظـام سـامت را پیـدا کـرد. بـا 
ایـن وجـود، افـرادی متعـددی تحـت عنـوان 
پزشـک نما در حوزه هـای مختلـف پزشـکی 
مداخلـه می کننـد. ایـن مداخـات هم صرفا به 
موضـوع جراحـی بازنمی گـردد، بلکـه برخی 
افـراد اقـدام بـه درمـان می کننـد کـه متاسـفانه 
عـوارض بسـیاری هـم بـرای مـردم داشـته 
اسـت. گاه برخی افراد در قالب طب سـنتی 
و ایرانـی نیـز بـرای مـردم طبابـت می کننـد؛ 
بـدون اینکـه صاحـب مـدرک تحصیلـی و 

تخصـص آن باشـند.«
الری پـور در عین حـال قانـون ناظـر بـر ایـن 
ناقـص خوانـد و گفـت: »در  را  تخلفـات 
سـال های نه چنـدان دور بـرای چنیـن افـرادی 
عـاوه بـر جریمـه مالـی، زنـدان در نظر گرفته 
شـده بـود و کار را بـرای مجرمـان سـخت 
می کـرد و بازدارنـده بـود، ولـی متاسـفانه ایـن 

مهـم در چنـد سـال گذشـته حـذف شـده و 
صرفـا بـه پرداخـت مبالـغ مختصـری بسـنده 

شـده است.«
وی با اعام اینکه مبلغ جریمه شـاید از ۱۰ 
میلیـون تومـان فراتـر نـرود، افـزود: »همیـن 
امر موجب شـده افراد اقدام به تشـخیص و 
طبابـت بیمـاری کننـد. البتـه پرداخـت دیـه در 
صـورت شـکایت مـردم و بیمـاران از چنیـن 
متخلفانـی صـورت می گیـرد و وقتـی بـه بیمار 
آسیب رسـیده باشـد، پرونـده دیـه نیـز بـاز 

خواهد شـد.«
الری پـور اضافـه کـرد: »بـرای هـر جرمـی 
بایـد متناسـب بـا آن جـرم قانـون مناسـب 

وضـع شـود. قانـون بازدارنـده اولیـن نکتـه 
فرهنگ سـازی  دیگـر  مسـئله  اسـت.  مهـم 
اسـت. یعنـی وقتـی مـردم بـه یـک طبیـب 
مراجعـه می کننـد، بایـد بداننـد آیـا بـه رشـته 
تخصصـی آن فـرد، مرتبـط اسـت یـا خیـر. 
مـردم از انتخـاب افـراد معالـج بـر اسـاس 
نظـر و گفتـه دیگـران نیـز پرهیـز کننـد. در 
ایـن بیـن، نظـارت در ایـن عرصـه نیـز بایـد 
تشـدید شـود، ولـی متاسـفانه در ایـن زمینـه 
قانـون بازدارنـده ای نداریـم. بـه همیـن دلیل، 
وزارت بهداشـت یا دولت باید الیحه ای در 

ایـن خصـوص ارائـه دهـد.«
وی خاطرنشـان کـرد: »البتـه ایـن معضـل، 
ارتباطـی بـا سـازمان نظـام پزشـکی نـدارد و 
ایـن سـازمان صرفـا می توانـد در زمینـه لـزوم 
تدوین قانون، به وزارت بهداشـت پیشـنهاد 
دهـد. ایـن کار هـم انجـام شـده و از طرفـی 
در حـوزه انتظامـی نیـز بـا قـوه قضاییـه نیـز 

نامه نـگاری شـده اسـت.«

راهكارهای نظام مند مقابله
با پزشک نماها

روح اهلل یگانـه، عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی تهـران هـم 
در مـورد راهکارهـای نظام منـد مقابلـه بـا 
پزشـک نماها گفـت: »امـروزه بـا پیشـرفت 
فضـای مجـازی انـواع پزشـک نما ها وجـود 
دارنـد کـه اصلی تریـن نـوع پزشـک نماها در 
حیطـه اعمـال زیبایـی کار می کننـد. آنها دکانی 
باز کرده و به اسم پزشک کار می کند. به طور 
کلی، هر فردی که بدون تخصص و دوره وارد 
حیطه کاری بشـود که تخصص آن را ندارد 

تا از مزایای آن رشـته بهره مند شـود، موجب 
تداخل در امور شده است. پزشک نما فردی 
است که دوره های آموزشی و تحصیلی را در 
رشـته های پزشـکی و تخصصی نگذرانده و 
مدرک فارغ التحصیلی و شماره نظام پزشکی 
نـدارد و تنهـا بـا آگاهی هـای ناقصـی کـه در 
رشـته پزشـکی دارد می خواهـد بـا وجـود 
اینکه صاحیت های الزم را ندارد از مزایای 
اقتصادی، اجتماعی، آن رشـته که جامعه در 

نظـر گرفتـه اسـتفاده کند.«
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صدمات 
ناشی از فعالیت پزشک نما از صدمات سوانح 
رانندگی بیشـتر اسـت، بیان داشـت: »مشـکل 
فعالیـت پزشـک نما هـا فقـط صدمـه بـه بیمار 
نیسـت، بلکه یک مشـکل چند جانبه اسـت 

که باید از ریشـه حل شـود.«
همچنیـن علیرضـا عسـگری، مدیـرکل سـابق 
نظـارت بـر درمـان وزارت بهداشـت نیـز 
هشـدار داد: »شـاهد گسـترش قارچ گونه این 
افراد در سـطح جامعه هسـتیم. مسـاله فعالیت 
پزشـک نما ها یکـی از مشـکات عمـده ای 
اسـت کـه حـوزه سـامت بـا آن دسـت و 
پنجـه نـرم می کنـد و دلیـل ایـن مشـکل هـم 
بابـت عـدم وجـود کانـال اطاعاتـی اسـت. 
هرچه در نظام پزشـکی و وزارت بهداشـت، 
گنجینـه اطاع رسـانی کافـی بـرای شـناخت 
شـخصیت هایی کـه خدمـت مناسـب را در 
شـرایط مناسـب ارائه می دهند و مورد تایید 
هسـتند وجـود داشـته باشـد، مشـکات بـه 

حداقـل می رسـد.«
عسگری بیان داشت: »از طرف دیگر مشکل 
بزرگـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد خـود 
مـردم هسـتند کـه بـه دلیـل عـدم آشـنایی و 
یـا تعمـدا بـه دلیـل مسـائل اقتصـادی ترجیـح 
می دهنـد کـه آن خدمـت را ارزان تـر دریافـت 

کنند، حتی اگر اسـتاندارد نداشـته باشـد.«
مدیـر کل سـابق نظـارت بـر درمـان وزارت 
بهداشـت تصریح کرد: »اطاع رسـانی جامع، 
کامـل و شناسـنامه دار کـردن افـرادی کـه در 
حـوزه سـامت کار می کننـد می توانـد سـطح 
آگاهـی مـردم را افزایـش دهـد. بایـد باور کنیم 
که مردم از بابت فعالیت پزشـک نما ها ضرر 
بسـیاری می بیننـد و فعالیـت ایـن افـراد در 
حـوزه سـامت، مشـکات جانـی، مالـی و 

اقتصـادی بـرای مـردم در پـی دارد.«

رئیس زاده: در زمینه افرادی که پزشک نیستند، 
اما مداخالت غیر مجاز درمانی انجام می دهند، 
و  نیست  آنها شفاف  با  برخورد  راهکار  هم 
جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد و 
هم قانون در این زمینه بسیار ضعیف است. 
 30 پزشکی،  قصور  در  پزشک نماها  سهم 
برابر جامعه پزشکی است، در حالی که حتی 
کرد.  درستی  افراد شکایت  این  از  نمی توان 
میلیون   10 افراد،  این  برای  جریمه  حداکثر 
پیش  سال   20 به  آن  قانون  که  است  تومان 
برمی گردد. در مواردی هم دانشگاه های علوم 
پزشکی و سازمان نظام پزشکی در رابطه با 
بررسی  و  اقدام  پزشک نما،  افرد  پرونده 
متاسفانه  است.  نبوده  بازدارنده  اما  کردند، 
برخی از این افراد از جاهایی حمایت می شوند

یگانه: امروزه با پیشرفت فضای مجازی انواع 
پزشک نما ها وجود دارند که اصلی ترین نوع 
پزشک نماها در حیطه اعمال زیبایی کار می کنند. 
آنها دکانی باز کرده و به اسم پزشک کار می کند. 
به طور کلی، هر فردی که بدون تخصص و دوره 
وارد حیطه کاری بشود که تخصص آن را ندارد تا 
از مزایای آن رشته بهره مند شود، موجب تداخل 
در امور شده است. پزشک نما فردی است که 
دوره های آموزشی و تحصیلی را در رشته های 
مدرک  و  نگذرانده  تخصصی  و  پزشکی 
فارغ التحصیلی و شماره نظام پزشکی ندارد 
و تنها با آگاهی های ناقصی که در رشته پزشکی 
دارد می خواهد با وجود اینکه صالحیت های 
الزم را ندارد از مزایای اقتصادی، اجتماعی، 
آن رشته که جامعه در نظر گرفته استفاده کند

نظام  سازمان  سامانه  در  الری پور: 
فرد  هر  نام  می توان  راحتی  به  پزشکی 
کرد.  پیدا  را  نظام سالمت  دهنده  ارائه 
تحت  متعددی  افرادی  وجود،  این  با 
عنوان پزشک نما در حوزه های مختلف 
پزشکی مداخله می کنند. این مداخالت 
هم صرفا به موضوع جراحی بازنمی گردد، 
بلکه برخی افراد اقدام به درمان می کنند 
که متاسفانه عوارض بسیاری هم برای 
در  افراد  برخی  گاه  است.  داشته  مردم 
قالب طب سنتی و ایرانی نیز برای مردم 
صاحب  اینکه  بدون  می کنند؛  طبابت 
باشند آن  تخصص  و  تحصیلی  مدرک 
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عسگری: شاهد گسترش قارچ گونه این 
افراد در سطح جامعه هستیم. مساله فعالیت 
پزشک نما ها یکی از مشکالت عمده ای 
با آن دست و  است که حوزه سالمت 
پنجه نرم می کند و دلیل این مشکل هم 
بابت عدم وجود کانال اطالعاتی است. 
هرچه در نظام پزشکی و وزارت بهداشت، 
گنجینه اطالع رسانی کافی برای شناخت 
شخصیت هایی که خدمت مناسب را در 
شرایط مناسب ارائه می دهند و مورد تایید 
هستند وجود داشته باشد، مشکالت به 
حداقل می رسد. از طرف دیگر مشکل 
بزرگی که در این زمینه وجود دارد خود 
مردم هستند که به دلیل عدم آشنایی و یا 
اقتصادی ترجیح  تعمدا به دلیل مسائل 
می دهند که آن خدمت را ارزان تر دریافت 
باشد نداشته  استاندارد  اگر  کنند، حتی 


