
تشکیل قرارگاه رصد فضای مجازی در نظام پزشکی

 امین جاللوند
از  انبوهـی  بـا  مجـازی  فضـای  در  روزهـا 
تبلیغات پزشـکی روبرو هسـتیم که برخی از 
این تبلیغات از سـوی پزشـکان و البته برخی 
هم از سـوی افراد پزشـک نما انجام می شـود. 
طبق قانون، هرگونه تبلیغ و فعالیت پزشـکی 
توسـط افراد پزشـک نما که غیرقانونی اسـت 
و مرجـع قانونـی بایـد بـا ایـن افـراد متخلـف 
برخورد کند، اما سوال اینجاست که پزشکان 
واقعـی تحـت چـه شـرایط و چـه ضوابطـی 
می تواننـد در فضـای مجـازی، تبلیغـات قانونی 

داشـته باشند؟ 
محمدهـادی صادقـی، نایـب رئیـس سـازمان 
نظـام پزشـکی کشـور هـم در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال، تاکیـد کـرد: »فعالیـت و تبلیغـات در 
فضـای مجـازی نیـاز بـه مجـوز دارد و بـر 
اسـاس آیین نامـه بایـد انجـام شـود. قـرارگاه 
رصـد فضـای مجـازی در دوره جدیـد نظـام 
پزشـکی، فعالیـت پزشـکان در ایـن حـوزه را 
بـه دقـت رصـد می کنـد. در توضیـح بیشـتر 
اقدامات قرارگاه رصد فضای مجازی سازمان 
نظـام پزشـکی نیـز بایـد گفـت کـه وقتـی افراد 
بداننـد نظـارت بـر عملکـرد آنهـا وجـود دارد 
خودشـان بیشـتر مراقب رفتارشـان هسـتند.«

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فرهنگ سـازی در 
حـوزه فعالیـت پزشـکان در فضـای مجـازی، 
بسـیار موثر خواهد بود گفت: »اطالع رسـانی 
و آگاهی بخشـی در ایـن حـوزه بسـیار موثـر 
اسـت، به شـرطی که از کانال های کارشناسـی 
مطرح شـود. این موضوع می تواند برای ارتقا 
و گسـترش سـالمت مردم نقطه قوت باشـد، 
اما می تواند عوارض جدی هم داشـته باشـد.«

نایـب رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی کشـور 
گفـت: »بـا گسـترش فضـای مجـازی و بـه 
اشتراک گذاشتن موارد درمانی در این حوزه، 
نظام پزشـکی برخی مواقع بر حسـب قانون و 
برخـی مواقـع بـه صـورت داوطلبانـه و بیـش از 
حیطه قانونی خود به این مباحث ورود کرده 
اسـت. قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره 
جدید نظام پزشـکی طراحی شـده اسـت. اداره 
کلـی بـرای ایـن قـرارگاه تاسـیس شـده و ذیـل 
معاونت نظارت سـازمان به صورت جدی به 
این مسـئله ورود کرده اسـت. این نظارت را 

هم در سـطح کشـور گسـترش خواهیم داد.«
وی در پاسـخ بـه ایـن اظهـارات کـه برخـی 
پزشکان سلبریتی و مشهور در فضای مجازی 
بـا ایـن روش بـه جـذب بیمـار بـرای مطـب 
خود اقدام می کنند. به عنوان مثال در ساعت 

مشـخصی مـردم را بـرای سـاعتی خـاص بـه 
مطب خود دعوت کرده و از آنها فیلمبرداری 
می کنند تا نشـان دهند بیماران زیادی به آنها 
مراجعه می کنند، گفت: »یک قسـمت کار در 
بحث نظارت برعهده سـازمان نظام پزشـکی 
اسـت، امـا از بُعـد حاکمیتـی ایـن مسـئولیت 
بـر عهـده وزارت بهداشـت اسـت. در حـال 
هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت هستیم 
تـا از آسـیب بیشـتر بـه مـردم در ایـن حـوزه 
جلوگیری کنیم. موردی هم که به آن اشـاره 
شـد، قطعا تخلف اسـت. با بررسـی هایی که 
در قـرارگاه رصـد فضـای مجـازی انجام شـده 
بیـش از ۲۰۰ مـورد تخلـف فقـط در یکـی از 
اسـتان ها مشـاهده شـده اسـت. ایـن مـوارد 
کـه بـه ویـژه پـس از کرونـا فراگیـر شـد نیـاز 
بـه نظـارت بیشـتری دارد. یـک پزشـک بـا 
توجـه بـه مجـوز نظـارت دانشـگاه می توانـد 
بیمـاران را ویزیـت کنـد. ویزیـت بـر اسـاس 
شـیفت  انجـام می شـود کـه می توانـد از ۴ تـا 

۸ سـاعت باشـد.«
نایـب رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی کشـور 
در خصـوص اینکـه آیـا پزشـک مجـاز اسـت 
تـا نیمه هـای شـب و بعضـا تـا ۱۸ سـاعت در 
شبانه روز فعالیت داشته باشد، گفت: »سازمان 

نظام پزشکی، بین قوه ای است و وظیفه اصلی 
آن ابتـدا دفـاع از بیمـار و در مرحلـه بعـد دفـاع 
از ارائه دهنـدگان خدمـت سـالمت بـرای ارائـه 
خدمات با کیفیت بیشـتر اسـت. یک پزشـک 
نمـی توانـد بگویـد مطـب خـودم اسـت و تـا 
هـر وقـت بخواهـم در آن ویزیـت می کنـم، امـا 
در این بین پزشـکان خوش نامی هم هسـتند 

کـه تـا نیمـه شـب در مطـب هسـتند.«
همچنیـن وی بـا انتقـاد از عملکـرد رسـانه ها 
بویژه صدا و سـیما هم گفت: »برخی مواقع 
خود صدا و سـیما این افراد را به سـلبریتی 
تبدیـل می کنـد. آنهـا را بـدون اینکـه مـا اطالع 
دشـته باشـیم دعـوت می کنـد و ایـن پزشـک 

فعالیت مجازی پزشکان، زیر ذره بین فعالیت مجازی پزشکان، زیر ذره بین 
صادقی، نایب رئیس سازمان نظام پزشکی: قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی، 

فعالیت پزشکان در این حوزه را به دقت رصد می کند

از  انبوهی  با  این روزها در فضای مجازی 
تبلیغات پزشکی روبرو هستیم که برخی از 
این تبلیغات از سوی پزشکان و البته برخی 
انجام می شود.  افراد پزشک نما  از سوی  هم 
طبق قانون، هرگونه تبلیغ و فعالیت پزشکی 
توسط افراد پزشک نما که غیرقانونی است و 
مرجع قانونی باید با این افراد متخلف برخورد 
کند، اما سوال اینجاست که پزشکان واقعی 
تحت چه شرایط و چه ضوابطی می توانند در 
فضای مجازی، تبلیغات قانونی داشته باشند؟ 
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