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نگاهــی بــه چگونگــی عملکــرد دســتگاه های مختلــف اعــم از امــور 
مالیاتی، بانک، بیمه، شهرداری و ... در خصوص بخش خصوصی 
گــون اعم از حــوزه ســامت، فرهنــگ، صنعت،  در حوزه هــای گونا
تولیــد و ... بیانگــر یــک پارادوکس واضح اســت، چــرا که از یک ســو 
به صورت مکرر شعار حمایت از بخش خصوصی، اعطای تسهیات 
گذاری بیش ازپیــش فعالیت ها به این بخش  و بسترســازی برای وا
داده می شود و از ســویی دیگر به طور روزافزون شاهد انواع و اقسام 
محدودیت ها و سخت گیری ها هستیم که نتیجه آن ورشکستگی، 

تعطیلی و حداقل عدم توسعه آن بخش ها می باشد.
بدیهــی اســت رشــد انفجــاری و تمامیت خــواه معــدود بنگاه های 

اقتصادی، دالیل خاص خود را دارد که در این مجمل نمی گنجد.
اما این قضیه در حوزه ســامت و به ویژه ارائه خدمات تشخیصی و 
درمانی بسیار پیچیده تر است، جنبه انسانی، اجتماعی، فرهنگی و 
اعتقادی موضوع سامت، تغییرات و رشد سریع علم پزشکی و لزوم 
به روز شدن، پیچیدگی ها و تخصصی بودن آن، زمان بر بودن نتیجه 
سرمایه گذاری در حوزه انســانی و حتی فضای فیزیکی و تجهیزات، 
وابســتگی بســیار زیاد به نــرخ ارز و حتی امنیتــی شــدن آن از جمله 
مواردی است که خطیر و حساس بودن این عرصه را نشان می دهد.

گرچه برخی بــرای حوزه ســامت واژه صنعت ســامت را بــه کار می 
برند، لیکن باید دانست که علی رغم شباهت های اندک و برخاف 
بســیاری از حوزه هــای دیگر، کمیــت و کیفیت خدمات ســامت با 
معادالت معمــول عرضه و تقاضــا و صــادرات و واردات قابل تنظیم 
نیست و کوچک ترین اشتباه، خســارات درازمدت عظیمی را به بار 

می آورد که بعضا غیرقابل جبران است.
کمیتی با حوزه ســامت،  ارزیابی منصفانــه رویکرد بخش هــای حا
نشــان می دهد کــه نه تنهــا همچون ســایر صنــوف، دولــت بخش 
خصوصی را به صورت واقعی شناسایی نکرده و وظایف حداقلی خود 
را در مورد آنان اعمال نمی کند، بلکه در بسیاری از موارد با تصمیمات 
احساسی، سیاسی و پوپولیستی اوضاع را وخیم تر نیز نموده است.

گرفتن حق تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی، 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، طرح تحول سامت، 
نسخه نویسی الکترونیک، مباحث مالیاتی، طب اسامی، عملکرد 
ســازمان های بیمه گر پایــه و تکمیلــی و ده ها مــورد دیگــر؛ همگی از 
مواردی اســت که منجر به تضعیف بیش ازپیــش بخش خصوصی 
و عدم امنیت شــغلی در جامعه پزشــکی می گردد که افــراد را قبل از 
ورود جــدی به این رشــته و حتی افرادی که سال هاســت مشــغول 
به کار می باشند را گریزان نموده و روزبه روز حوزه سامت کشور را از 
نیروهای کارا و توانمند تهی می نماید و در آینده نه چندان دور، کمر 
این درخت خواهد شکســت و چتر عافیت که بر ســر ســامت مردم 
وجود دارد، فــرو خواهــد ریخــت و یکــی از پایه های اساســی زندگی 
سالم از بین خواهد رفت، لذا به نظر می رسد با جدی گرفتن معضل 
و با استفاده از راهکارهای فوری و عملیاتی و همچنین تقویت تنها 
نهــاد تقریبا صنفــی ارائه کنندگان خدمات ســامت یعنی ســازمان 
نظام پزشکی؛ می بایست خود را از ورود به این مهلکه دور نگه داشته 

و آرامش را در اصحاب سامت و مردم حکم فرما نماییم.

سرمقــــــــالــــــــه
جایگاه بخش خصوصی در
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صبا بــه تهنیت پیر می فــروش آمــد               که موســم 
طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشــت و باد نافه گشای       درخت 
غ در خروش آمد سبز شد و مر

له چنــان برفروخت بــاد بهــار                که غنچه  تنور ال
غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

هیئت مدیــره ســازمان نظام پزشــکی اصفهــان 
بــا صــدور پیامــی، فرارســیدن عید ســعید نــوروز و 
آغــاز فصل شــادی بخش و حیــات دوبــاره زمین را 

پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض نمود.
ح ذیل است: متن پیام به شر

بهنامخالقزیباییها
بهــار یکــی از باشــکوه ترین جلوه هــای رحمانی در 
جهان هســتی اســت که می توان با تماشــای آن، 
راهی به ســوی خدا یافــت و جمــال پــروردگار را به 
تماشا نشست، فصلی نو که طبیعت ردای شکوفه 
بر تن می کند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی 

و هم گرایی فرامی خواند.
نوروز باستانی و آغاز بهار طبیعت که فصل رویش، 
زایش، امید، طراوت و خرمی اســت را پیشــاپیش 

تبریک می گوییم.
امیدواریم سال ۱40۱ سال وفاق، همدلی، آرامش، 
پویایــی، ســربلندی، اقتــدار و گســترش صلــح و 
دوســتی و سرشــار از کامروایــی و پیــروزی در همه 
عرصه ها برای ملت و ایران عزیز باشد و با عمل به 
توصیه های بهداشــتی و مراقبت های الزم از ابتا 
به هرگونــه بیمــاری و بایــا از جمله ویــروس کرونا 
مصونیت داشــته باشــید و جهــان و جهانیــان نیز 
روزگاری بهتر از آنچه داشته اند، در پیش رو تجربه 

نمایند.
بدین وســیله ضمن عرض تبریک مجــدد به همه 
طایه داران عرصه ســامت، از زحمات بی شــائبه 
کادر بهداشــت و درمــان و کلیه خدمتگــزاران این 
عرصــه در مقابله بــا ویروس کرونــا، تقدیر و تشــکر 
نمــوده و از درگاه خداونــد منــان بــرای حافظان و 
شــهدای مدافــع ســامت کــه دلســوزانه خدمت 

نمودنــد و عاشــقانه به ســوی آســمان حــق پــر 
کشیدند، علو درجات مسألت می نماییم.

هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان با صدور پیامی، فرارسیدن عید سعید نوروز و آغاز فصل شادی بخش و حیات دوباره زمین را پیشاپیش تبریک و تهنیت 
عرض نمود.

ح ذیل است: متن پیام به شر

بهنامخالقزیباییها
بهار یکی از باشــکوه ترین جلوه های رحمانی در جهان هســتی اســت که می توان با تماشــای آن، راهی به سوی خدا 

یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست، فصلی نو که طبیعت ردای شکوفه بر تن می کند و انسان ها را به مهرورزی، 
گره گشایی و هم گرایی فرامی خواند.

نوروز باستانی و آغاز بهار طبیعت که فصل رویش، زایش، امید، طراوت و خرمی است را پیشاپیش تبریک می گوییم.
امیدواریم سال ۱40۱ ســال وفاق، همدلی، آرامش، پویایی، سربلندی، اقتدار و گســترش صلح و دوستی و سرشار از 
کامروایی و پیروزی در همه عرصه ها برای ملت و ایران عزیز باشــد و با عمل به توصیه های بهداشتی و مراقبت های 
الزم از ابتا به هرگونه بیماری و بایا از جمله ویروس کرونا مصونیت داشــته باشــید و جهــان و جهانیان نیز روزگاری 

بهتر از آنچه داشته اند، در پیش رو تجربه نمایند.
بدین وســیله ضمن عرض تبریک مجدد به همه طایه داران عرصه ســامت، از زحمات بی شــائبه کادر بهداشــت و 

درمان و کلیه خدمتگــزاران این عرصه در مقابله بــا ویروس کرونا، تقدیر و تشــکر نمــوده و از درگاه خداوند منان برای 
حافظان و شــهدای مدافع ســامت که دلســوزانه خدمت نمودند و عاشــقانه به ســوی آســمان حق پر کشــیدند، علو 

درجات مسألت می نماییم.

صبا هب تهنیت ریپ می رفوش آدم               هک موسم رطب و عیش و انز و نوش آدم

هوا مسیح نفس گشت و باد انهف گشای       ردخت سبز شد و رمغ رد رخوش آدم

تنور الهل چنان ربرفوخت باد بهار                هک غنچه رغق رعق گشت و گل هب جوش آدم
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کـه     بدیهـی اسـت 
انتظـار مـی رود مراجعـه 
افـراد بـه پزشـکان بـرای 
وضعیتـــــــــی  از  رهایـی 
باشـد کـه سـامتی آن هـا 
را بـه مخاطـره انداختـه و 
باعـث درد و رنـج آن هـا 
گردیـده و یـا بـرای بهبـود 
شـرایط فعلـی اسـت کـه 
تصـور می کنـد بـا دریافت 
یکسری خدمات، زندگی 
بهتری پیـدا خواهـد کرد.

نگاهی به پرونده های شــکایت پزشکی و مراجعه 
بــه دســتگاه های مختلــف بــه علــت نارضایتــی از 
اعمــال زیبایــی انجام گرفتــه، نشــان می دهــد که 
در تعداد قابل توجهــی از آنان، مشــکل را در جای 
دیگــری بایــد ُجســت؛ چــرا کــه معمــوال کیفیت و 
تکنیک هــای انجام گرفتــه، مشــکلی نداشــته و بر 
اســاس اســتانداردهای مربــوط صــورت پذیرفته 
اســت، لیکن باز هم مراجعین از وضعیت ظاهری 
کی هســتند، به نحوی کــه به صورت  فعلــی نیز شــا
تأمل برانگیزی پیگیر مسائل خود از طرق مختلف 
بــوده کــه بعضــا هــم بــرای خودشــان و هــم بــرای 
اطرافیــان و حتــی پرســنل دســتگاه های نظارتی 

دردسرهایی را ایجاد می کنند.
حوزه هــای  متخصصــان  و  جامعه شناســان 
روان شــناختی به طور مکرر هشــدار می دهند که 

خدمـات  شـعار     
درمانـــــــــی  بهداشتـــــــی 
رایـگان، شـعاری جـذاب 
در تمـام انتخابـات دنیـا 
بـوده کـه بـه طـور معمـول 
از  گروه هایـی  توسـط 
دنیـا  سیاسـت مداران 
اسـتفاده شـده اسـت و به 
موضـوع  اهمیـت  علـت 
درمان و هزینه های آن برای 
دهک های اقتصادی پایین و متوسـط جامعه 
و حتی بعضـا گروه های مرفه تـر جامعـه در ابتدا 
مـورد اقبـال جامعـه قـرار می گیـرد و تنهـا پـس از 
گذشـت سـال ها و اسـتقرار چنین سیستم های 
کارآمـدی آن پی  درمانی اسـت کـه جامعه بـه نا
خواهـد بـرد و در آن زمان به مثابـه حکایت فیل 
سفیدی که سال ها برای آن هزینه شده است، 
کنارگذاشتن آن برای جامعه سخت و با تبعات 

زیـادی همـراه خواهـد بـود.

شــاید اولین گزاره ای که طرفــداران این ایده با 
آن وارد می شــوند، این جمله به ظاهر انســانی 
و زیبــا اســت: پزشــکان نبایــد از درد و بیمــاری 

کنند. مردم، کسب سود 
کــه بگوییم  این جملــه دقیقــا ماننــد آن اســت 
کســب  مــردم  گرســنگی  از  نبایــد  زان  کشــاور

آیا پزشک صرفا بنا به درخواست مراجعه کننده می بایست 
نسبت به انجام پروسجور های زیبایی اقدام نماید؟

سیستم خدمات درمانی بهداشتی رایگان؛ آری یا نه؟

متأســفانه فرهنــگ جامعــه ایرانــی به شــدت بــه 
سمت تجمل گرایی، چشم و هم چشمی و توجه 
ســطحی به ظواهر و ُمد ســوق پیدا کــرده و حتی 
مشــکات اقتصادی ســال های اخیر نیــز چندان 
از این شــتاب کم نکرده اســت؛ درســت است که 
بودن به دنبــال ظاهــری زیباتر، حــق طبیعی هر 
فردی است، لیکن معیار و محدوده آن چیست؟ 
ک تشخیص، صرفا تصورات و خواسته های  آیا ما
شخصی است یا هنجارهای فرهنگی و اجتماعی 

و یا چیز دیگر؟!!
به نظر می رســد اظهارنظر و ارائه پیشنهاد جهت 

ســاماندهی این مقوله بــدون درنظرگرفتن چند 

یــا شــما چنیــن حرفــی را  ســود نماینــد!!!! آ
می پذیرید؟؟؟

درمان، مانند بســیاری از زمینه هــا یک عرصه 
کــه تنها بــا اجــرای اصل  ارائــه خدمــات اســت 
عرضه و تقاضا و صدالبته نظارت دقیق و اصل 
محاســبه قیمت تمام شده می تواند به سمت 
کرامــت واقعــی  ارائــه خدمــات بهتــر و حفــظ 

انسان حرکت نماید.

نکته ذیل بسیار سخت و حتی غیرممکن باشد:

  ۱.چگونگی ســطح فکری، فرهنگی و ارزشی 
آن جامعه

  2.تیپ شخصیتی و وضعیت روان شناختی 
مراجعین

  3.بررســی عملکــرد درمانگــران در خصوص 
ایجاد تعــادل بین خواســته های مراجعیــن، نیاز 
واقعی، میزان عملیاتی بودن و موفقیت در انجام 
پروســجورهای مختلف و ســپس اقدام به انجام 

اعمال زیبایی

ح موضوع،  ازآنجایی کــه ایــن نوشــتار در پــی طــر

گیرد،  کــه بایــد موردتوجــه قــرار  مطلــب دیگــر 
کــه هزینــه چنیــن سیســتم عریض  ایــن اســت 
گــردد، قطعــا از  کجــا بایــد تأمیــن  و طویلــی از 
محل افزایــش مالیات ها، یعنی شــما به عنوان 
یــک کاســب، معلــم و یــا کارگــر، هــر مــاه هزینه 
درمان خود را پرداخت کرده و در صورت بیمار 
شــدن در بهترین حالــت می توانید از خدمات 
کیفیــت، درحالی کــه حقــی  حداقلــی و بــدون 

آسیب شناســی، حســاس نمــودن همــکاران و 
کردن راه حل نسبی برای کاهش نارضایتی  پیدا
مراجعین از اقدامات زیبایــی صورت گرفته برای 
آنان اســت، طبعــا مجــال آن را ندارد کــه به علل 
ریشــه ای و درازمدت فرهنگی، اجتماعی و حتی 
 سیاســی ایــن موضــوع ورود بیشــتری بنمایــد،

 " گرچه بسیار ضروری است و می بایست در جای 
دیگری به آن پرداخته شود."

بــه نظــر می رســد در حــال حاضــر عملیاتی ترین 
راه حل آن اســت که همکاران در هنگام مراجعه 
افــراد جهــت دریافــت انــواع خدمــات زیبایــی، 
باتوجه به سن، جنس، تیپ شخصیتی، اقلیم، 
گفتــار  اعمــال قبلــی انجام گرفتــه و نیــز رفتــار و 
کیس هــای  وی، تأمــل بیشــتری در انتخــاب 
خــود داشــته باشــند، همــان گونه کــه برخــی از 
همــکاران رشــته های دیگــر همچون گــوارش یا 
قلــب در صــورت ظن قــوی بــه وجود مشــکات 
روان شــناختی مراجعیــن خــود، ضمــن توجیه؛ 
آنــان را جهــت انجــام مشــاوره های الزم ارجــاع 

می دهند.
شــاید نهادینه شــدن ایــن رویکرد بــرای عده ای 
از متقاضیــان دریافــت اعمــال زیبایی بــه میزان 

زیادی از دردسرهای بعدی بکاهد.
بدیهی اســت باتوجه بــه احتمال عــدم تمایل و 
مقاومت برخی مراجعین جهت این امر، می توان 
بررســی شــرایط روان شــناختی مراجعیــن را در 
قالب و پوشش یک بسته مشــاوره کلی تر تعریف 
کرد تا از حساســیت ها و مقاومت ها کاسته شده 
و درعین حــال مــوارد مشــکوک، شناســایی و بــا 
روش هــای ظریــف و داهیانــه، حداقــل از انجام 
اعمال زیبایی به صورت فوری خودداری گردد.

برای انتخاب پزشــک خــود ندارید اســتفاده 
نمایید.

کــه  حــال؛ راه برون رفــت از چنیــن چاهــی 
را  کشــور  به مثابــه چاهــی بی انتهــا منابــع 
خواهد بلعید و ســپس سیســتمی ورشکسته 
را نیز برای کشــور به ارث خواهد گذاشــت که 
در نهایت توســط ابــر ســرمایه داران بلعیده و 
به ابزاری برای کســب درآمد و ارائه خدمات 

حداقلی تبدیل خواهد شــد، چیست؟
کیــد بر  ایجــاد سیســتم درمانــی چابــک بــا تأ
تریــن ســطح  ارائــه خدمــات درمانــی بــا باال
کیفیــت جهانــی بــا درنظرگرفتن قیمــت تمام 
شده خدمت، تحت نظارت دولت و سازمان 
کنــار صنعت بیمــه ای پویا  نظام پزشــکی، در 
و با معنــای واقعی آن بــرای ارائــه خدمت به 
طبقات متوســط و دهک های باالتــر جامعه 
و تزریق منابــع الزم بــه بنیادهایــی همچون 
بهزیســتی، کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( 
و ســایر ســازمان های مشــابه، بــرای خریــد 
پوشــش بیمه ای برای اقشــار کمتر برخوردار 

جامعه است.
کــه مــا نه تنها قادر  تنها در این صورت اســت 
بــه ارائــه خدماتــی در شــأن جامعه اســامی 
خود خواهیم بــود، بلکــه می توانیم با جذب 
بیماران سایر کشورها از توان پزشکان و کادر 
درمانی خــود به مثابــه مزیتی اســتراتژیک در 
عرصــه رقابت هــای اقتصــادی و سیاســی، 
منطقه ای و فرامنطقه ای اســتفاده نماییم.

  دکتر 
محسن    مصلحی

دکترای تخصصی 
پژوهشی بیماری های 

پوست و سالک

  دکتر پوریا عادلی
استراتژیست حوزه 

سالمت
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  آرتورکانندویل
حتمــا تابه حــال فیلمــی از 
دیده ایــد.  هلمــز  شــرلوک 
باهــوِش  گاه  کارآ همــان 
را  وقایــع  کــه  جذابــی 
پیش بینــی می کند و از رمز و 
رازهای پنهان گانگسترهای 
برمــی دارد.  پــرده  خشــن 
شرلوک هلمز از محبوب ترین شخصیت های تاریخ 
کنون  سینماســت که طرفداران بســیاری دارد و تا
فیلم ها، سریال ها و داستان های بسیاری بر اساس 
ایــن شــخصیت به یادماندنــی ســاخته و نوشــته 
شــده، امــا جالــب اســت بدانیــد ایــن شــخصیت، 
نخســتین بار توســط آرتــور کانــن دویــل نویســنده 
ایرلندی در سال ۱982 به وجود آمد. دویل پزشک 
بود و بــه داستان نویســی عاقه داشــت. او با چاپ 
داستان            های شــرلوک هلمز که پنج مجموعه از آن 
منتشر شــد به شــهرت رســید، آن چنان که از سال 
۱89۱، به نویسنده            ای تمام            عیار بدل شد. آرتور کانن 
دویــل )Arthur Conan Doyle(، در ســال ۱8۵9، 
در ادینبــورگ بــه دنیــا آمــد. نخســت بــه آموختــن 
زیست            شناسی پرداخت، اما پس از آن به طب روی 
آورد و در سال ۱8۵۵، از دانشگاه ادینبورگ، دکترای 
پزشــکی دریافت نمود. او در رشــته چشم            پزشــکی 
تخصص داشــت و نخســتین داســتانش را در سال 
۱88۷، منتشــر کــرد. دویل هنگام جنــگ آفریقای 
جنوبــی )۱899- ۱902(، به عنــوان پزشــک در یک 
بیمارســتان صحرایــی بــه کار پرداخــت و در آنجــا، 
داســتان جنــگ بوئــر را نوشــت. پــس از جنــگ، به 
ادینبــورگ بازگشــت و داســتانی به نام خانــه خالی 
را بــه پایان رســاند و نگارش داســتان            های شــرلوک 
هلمز را همچنان ادامه داد. دویل در سال ۱884، با 
لوئیس هاوکینز ازدواج کرد، اما زندگی مشترک آن            ها 
طوالنی نبود و همســرش در سال ۱90۷ درگذشت. 
پس از آن پسرش را نیز در جنگ جهانی اول از دست 
داد و ایــن واقعــه بــرای او فاجعه            بــار بــود. ازآن پس 
دویل، بقیه سال            های عمرش را به بررسی و مطالعه 

امور معنوی گذراند.
از:  عبارت انــد  دویــل  داســتان            های  از  برخــی 
ماجراهای شرلوک هلمز )۱89۱(، خاطرات شرلوک 
هلمــز )۱893( و بازگشــت شــرلوک هلمــز )۱904(، 
آخرین داستان او درباره شرلوک هلمز، پرونده            های 

شرلوک هلمز نام دارد.
دویل افــزون بــر نــگارش داســتان            های پرخواننده 

پزشکان نویسنده و شخصیت های مشهور داستانی  
شرلوک هلمز، شعر نیز می            سرود و از او داستان            های 
کوتــاه و تاریخــی هــم برجای مانــده اســت. دویــل 
در جــوالی ۱930 در اثر ســکته قلبی در انگلســتان 

جان سپرد.

کف   میخائیلبولگا
مرشــد و مارگریتــا نــام مشــهورترین اثــر میخاییــل 
نویســنده  پزشــِک  ایــن  اســت.  کــف  بولگا
داســتان هایش  در  مشــهوری  شــخصیت های 
کــه هرکــدام دســت مایه آثــار ســینمایی  ســاخته 
کــف  بولگا میخائیــل  شــده اند.   مشــهوری 
)Mikhail Bulgakov( که بسیاری او را مشهورترین 
نویسنده روس در نیمه اول قرن بیستم می دانند، 
در پانزدهم ماه مــه ۱89۱ در خانواده ای فرهیخته 
در شــهر کیف اوکراین متولد شــد. پدرش دانشیار 
کادمی علوم الهی و مادرش، دبیر دبیرســتانی در  آ
شــهر کیف بود. میخائیل پــس از پایان تحصیات 
پزشــکی  وارد دانشــکده   ۱909 دبیرســتانی در 
دانشگاه کیف شد و در ۱9۱۶ آن را به پایان رساند. 
او تا ســپتامبر ۱9۱۷ بــه فعالیت های پزشــکی خود 
در »نیکلســی« ادامه داد و ســپس به بیمارســتان 
کتبر سال در  »ویازما« منتقل شــد. پس از انقاب ا
فوریه ۱9۱۷، به کیف بازگشت. عاقه شخصی او به 
ادبیات و زبان های خارجی ســبب شــد مطالعات 
گســترده ای هم در حوزه ادبیات داشته باشد. در 
کــف بــرای درمــان بــه یکی  دوران خدمتــش بولگا
کــف  از روســتا های شــوروی فرســتاده شــد. بولگا
کتابــی بــه نــام  خاطــرات دوران خدمتــش را در 
»یادداشــت های پزشک جوان روســتا« گردآوری 
کــرده اســت. در خصــوص فعالیت هــای ادبــی او 
همچنین می تــوان گفت، شکســت ارتش ســفید 
در بهــار ۱920 برایش فاجعه ای به حســاب می آمد 
و او را بــه فکــر تــرک کشــور انداخــت، امــا بیمــاری 
ســخت او در ایــن روزهــا، سرنوشــتش را به کلــی 
تغییر داد. بیماری، فرصتی شــد برای اندیشیدن 
و تصمیم گیری هــای جدیــد در زندگــی. آن چنــان 
که پس از بهبودی، بــه خبرنــگاری و فعالیت های 
فرهنگی روی آورد و در ۱9۱9 میادی اولین داستان 
کف در طول زندگی، سه  کوتاهش را نوشــت. بولگا
بار ازدواج کرد.آخرین بار، او با »یلنا شیلوفسکی« 
ازدواج کــرد کــه بعضــی معتقدنــد؛ او منبــع الهــام 
شخصیت مارگریتا در رمان »مرشد و مارگریتا« بوده 
است. او نوشتن این رمان را سال ۱928، سال های 
آغازین تأسیس اتحاد جماهیر شــوروی آغاز کرد و 
دوازده ســال برای آن وقت گذاشت و این کتاب را 

وقتی نیچه 
گریست و درمان 

شوپنهاور، دو 
کتاب مشهوری 
هستند که این 
روزها در محافل 

ادبی، بسیار بر سر 
زبان اند. یالوم 

در مورد شخصیت 
اصلی داستان 

درمان شوپنهاور 
می گوید: 

می خواستم 
قهرمان داستان 
من، هم با مرگ 

خویش کنار 
بیاید، هم به 
مراجعان خود 
کمک کند تا با 
مرگ مواجه 

شوند

چندین بار بازنویســی کرد تا به نسخه دلخواهش 
کــف ســرانجام در دهم مــارس ۱940  برســد. بولگا
بر اثــر نوعــی بیمــاری کبــدی موروثی درگذشــت و 
ک ســپردند.  پیکــر او را در گورســتان مســکو به خا
کف در زمان حیاتش هفت رمان و بیش از ۱0  بولگا
نمایشنامه نوشــت. یکی از مهم ترین خدماتی که 
وی به تاریــخ ادبیات جهان کرده اســت، اقتباس 
نمایشــنامه هایی از شــاهکارهای مهــم جهــان 
ماننــد دون کیشــوت و جنگ وصلــح اســت. از آثار 
کف که به فارسی ترجمه شــده اند، می توان  بولگا
به مرشــد و مارگریتا، یادداشــت های یک پزشــک 
جوان، نفوس مرده، مرفین، دل سگ، برف سیاه 

غ های شوم نام برد. و تخم مر

  ارویندیویدیالوم
گریســت و درمــان شــوپنهاور، دو  وقتــی نیچــه 
کــه ایــن روزهــا در  کتــاب مشــهوری هســتند 
محافــل ادبــی، بســیار بــر ســر زبان انــد. یالــوم در 
مورد شخصیت اصلی داســتان درمان شوپنهاور 
می گویــد: می خواســتم قهرمــان داســتان مــن، 
هم با مــرگ خویش کنــار بیاید، هم بــه مراجعان 
خــود کمک کند تــا با مــرگ مواجه شــوند. اروین 
دیوید یالــو )Irvin David Yalom( )متولد ۱93۱، 
واشنگتن دی ســی، ایــاالت متحــده آمریــکا(، 
روانپزشــک و نویســنده آمریکایــی اســت. او در 
ســال ۱9۵۶ در بوســتون در رشــته پزشــکی و در 
ســال ۱9۶0 در نیویــورک در رشــته روانپزشــکی 
غ التحصیــل شــد و بعــد از خدمــت ســربازی،  فار
در ســال ۱9۶3 اســتاد دانشــگاه اســتنفورد شــد. 
کــرده  یالــوم آثــار دانشــگاهی متعــددی تألیــف 
اســت و چند رمــان موفــق نیــز دارد. او همچنین 
جایزه انجمن روانپزشــکی آمریکا را در سال 2002 
کــرده، امــا بیشــتر به عنــوان نویســنده  دریافــت 
رمان های روان شــناختی، شــهرت دارد. همســر 
او مریلین کونیک نیز اســتاد دانشــگاه اســتنفورد 
و تاریخ شناس بود. مریلین در حوزه های مربوط 
به زنان نیز نویسنده موفقی بود و آثار ارزشمندی 
از او به جای مانده اســت. یالوم در ســال ۱994 از 
استنفورد بازنشسته شده و در مقام روان شناس، 
وارد دنیای جدیدی از حرفه خودش شد. او سعی 
دارد بتواند با نوشتن کتاب هایش دنیا را به جای 
بهتــری برای زندگــی تبدیل کنــد. یالــوم از جمله 
کسانی است که به زندگی در اجتماع و سامت در 
اجتماع باور دارد. او معتقد اســت یکی از بهترین 
روش های روان درمانی اســتفاده از گروه درمانی 
اســت. یالوم در ایــن زمینه، کتاب پرفروشــی هم 

بــه نــام »روان درمانی گروهی« نوشــته اســت. او 
همچنیــن جایــزه ادوارد اســترکر را بــرای کمــک 
در زمینــه مراقبــت از بیمــاران روان پزشــکی 
)ســال ۱9۷4(؛ و جایــزه انجمــن روان پزشــکی 
آمریکا)APA(  با عنوان اسکار فیستر )سال 200۱( 

را نیز دریافت کرده است.

  فریدریشفونشیلر
ژانــدارک از شــخصیت های معروفــی اســت کــه 
داســتان ها و فیلم هــای بســیاری بــر اســاس 
شخصیت او ســاخته شــده اســت. در این میان 
دوشیزة اورلئان نوشته فریدریش فون شیلر یکی 
از مشهورترین داســتان هایی است که به زندگی 
ژانــدارک پرداختــه اســت. فریدریــش فون            شــیلر 
بزرگ            تریــن  از   ،)Friedrich Von Schiller(
شــخصیت            های ادبــی آلمــان، در ســال ۱۷۵9 
میــادی در آلمــان بــه دنیا آمــد و در ســال ۱80۵ 
نیز در چهل و پنج ســالگی درگذشــت. او ابتدا در 
رشــته حقوق بــه تحصیــل پرداخــت، امــا پس از 
مدتــی به تحصیــل در رشــته پزشــکی روی آورد. 
او به آموزشــگاه نظامی ورتمبرگ وارد شــد که در 
آنجا عاوه بر تعلیمات نظامی، علوم کشوری هم 
می آموختنــد. او هشــت ســال در آنجا مانــد و در 
سمت جراح نظامی خدمت کرد و در سال ۱۷80، 
غ التحصیل شد. شیلر داستان  در این رشــته فار
زندگی ژاندارک را در ســال ۱80۱ میادی نوشت. 
از او بــا وجود زندگــی کوتاهش، افــزون بر نگارش 
داستان، نمایشنامه و سرودن شعر، آثار فلسفی 
چندی نیز به یادگارمانده است. آثار کامل شیلر، 
در ســال ۱902، در هشــت مجلد، در نیویورک به 
چاپ رسیده است. شیلر پنج سال پیش از مرگ 
ک فرانســه به جســت وجوی نمادی  خود در خا
برای آزادی بود و این چنین اســت که ژاندارک را 
در مبارزه با اشغالگران انگلیسی نشان می دهد. 
در این داستان، ژاندارک دختری است که نیروی 
خویــش را از مریم مقــدس الهام گرفته اســت. او 
بــا چشم پوشــی از تمامــی لذت ها و وسوســه ها، 
بی امان مبارزه می کند و با آنکه در دوره ای دل به 
ژنرال انگلیسی »لیونل« می بندد، ولی پس از این 
عشق، غرق در احساس گناه و پشیمانی می شود 
و بــه مبــارزه ادامــه می دهــد و ســپس دســتگیر 
می شود. او با مبارزه خود به تمامی سعی می کند 
پیروزی هم وطنانش را فراهم آورد و مردم فرانسه 
را از بند اسارت نجات می دهد و در نهایت در راه 

آرمان هایش جان می دهد.

  غالمحسین 
هرندیزاده
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شماره 18 اسفندماه1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان ویژه نامه نوروزی

 ایــن آرزوی خواجه حافظ 
شــیرازی البتــه خیلــی بــا 
واقعیــت منطبــق نیســت 
و تــن آدمــی باالخــره ســر و 
کارش بــه طبابــت طبیبان 
می افتــد، امــا تاریخ نشــان 
طبیبــان  نــاز  کــه  داده 
اصفهانی در سال های دور 
و نزدیــک، حســابی خریــدار 
داشته است. به طوری که مشــتاقان علم طبابت 
از ســرزمین های دور و نزدیــک، روزگاری بــرای 
آموختن ایــن حرفه شــریف در محضر اســتادان و 
طبیبــان برجســته اصفهانی حاضر می شــده اند، 
مانند روزگاری که ابن ســینا یکی از برجسته ترین 
پزشــکان تمام دوران ها، اصفهان را مدرس خود 
قرار داده بوده است. البته ســایه ابن سینا بر علم 
پزشکی سنگین است و به زحمت می توان اسامی 
دیگری را در کنار او قرار داد، امــا تاریخ طبابت در 

اصفهان، خالی از نام های بزرگ نیست. 

  ابنسینا؛ازسیاستتاطبابت
وقتی در ســال 4۱4 هجــری قمری ابن ســینا وارد 
اصفهان شد، این شهر تحت حکومت عاءالدوله 
دیلمی، شــهری فرهنگ پرور و آرام بود. ابن سینا 
بــه میزبانی مــردی به نــام عبــداهلل بــن بی بی در 
ابتــدای ورودش در محلــه کــوی گنبــد اصفهان 
کن شد  )شــاید خیابان ابن ســینای امروزی( ســا
و بــه زودی دانشــگاه معتبــر و بــزرگ خــود را در 
کــرد. البتــه ابن ســینا در طول  اصفهان تأســیس 
حیات خــود در کنــار فلســفه و طبابت، همیشــه 
دستی هم بر سیاست داشت، اما دستاوردهای 
علمــی وی در اصفهــان، ســایر فعالیت هایــش را 
تحت الشعاع خود قرار داده اســت. این پزشک، 
فیلسوف و دانشــمند برجسته به مدت ۱۵ سال، 
اصفهــان را تبدیــل بــه قطــب پزشــکی و طبابــت 
ایــران نمــود. وی در همیــن مــدت، کتاب هــای 
زیــادی نظیــر »شــفا« ، »دانش نامــه عایــی« و 
کــه شــوربختانه  »کتــاب االنصــاف« را نوشــت 
بسیاری از آن ها در ســال 42۱ قمری و طی حمله 
مســعود غزنوی به اصفهــان از بین رفــت. بعضی 
از این کتاب ها فقط در یک نســخه نوشــته شده 
بــود و در این حمله بــرای همیشــه از میان رفت. 
از چندوچــون آموزش های این طبیب برجســته 
در اصفهــان، نــام و نشــانی باقی نیســت، فقط بر 
گرد  اســاس نوشــته های ابوعبید جوزجانی، شــا
ابن سینا، به دستور عاءالدوله شب های جمعه 
برای شــیخ، مجلس مناظره ترتیــب می داده اند 
کــه علمــا و دانشــمندان پــای ثابــت آن بوده اند. 
هرچنــد نســبت دادن اولیــن دانشــگاه طــب 
جهــان بــه مــدرس ابن ســینا در اصفهــان کمــی 
غلوآمیز به نظر می رسد، اما دستاوردهای علمی 
ایــن پزشــک برجســته در ایــن شــهر به هیچ وجه 

قابل چشم پوشی نیست.          

  طبیبانصفوی
در سی و ششمین سال پادشاهی شاه طهماسب 
صفــوی در ســال 99۶ هجــری قمــری، مــردی 
کــه در ســال های بعــد  در اصفهــان متولــد شــد 
پله هــای ترقــی را خیلی زود طــی کــرد و تبدیل به 
یکی از معروف ترین پزشکان عصر صفوی گردید. 
شرف الدین حسن اصفهانی، متخلص به شفایی 
با اینکه پزشــک شخصی شــاه عباس اول بود، اما 
حــس شــوخ طبعی و شــاعرانگی اش، از حکیــم، 
شــاعری طنزپــرداز و ظریــف بیــن می ســاخت. 

قصه تِن بیمار و ناز طبیبان در تاریخ اصفهان
طوری که صائب تبریزی، شــاعر هم دوران وی، 
او را »نبض شــناس ســخن« می دانــد. حکیــم 
شــفایی در اصفهــان آن روزگار و دربــار صفــوی، 
احترام فوق العاده ای داشته است، به طوری که 
می گویند حتی شاه عباس به احترام وی از اسب 
پایین می آمده اســت. مزار حکیم شفایی ظاهرا 
در قبرســتاِن امامزاده شــاه میــر حمــزه اصفهان 
بود، ولی با تخریب قبرســتان و ساخت فضاهای 
آموزشی در کنار امامزاده، ســنگ قبر این طبیب 
شــهیر از بیــن رفــت. امــا طبیــب مخصوص شــاه 
سلطان حسین سرنوشــت بهتری داشت. میرزا 
کــه  جال الدیــن محمــد حکیــم در مدرســه ای 
خودش ســاخته بود، دفن شــد و تا امــروز مقبره 
و مدرســه اش برجای مانــده اســت. هرچند این 
مــکان آن چنان که باید شــناخته شــده نیســت و 
مــزار ایــن پزشــک ســلطنتی، گمنــام باقی مانده 

است. 

  دارالشفایصفویودواخانههایشهر
در دوره شــاه عباس صفــوی بیمارســتانی به نام 
کــه  دارالشــفا در انتهــای بــازار قیصریــه بنــا شــد 
البــد پزشــکان حاذقــی در آن مشــغول طبابــت 
کــه ژان  بوده انــد، امــا در انتهــای دوره صفــوی 
ایــن  از  فرانســوی  ســفرنامه نویس  شــاردن 
بیمارستان بازدید کرده، اصا وضعیت مناسبی 
نداشــته اســت. بعدها هم بیمارســتان را خراب 
کردنــد و مســجدی در محــل آن ســاختند، امــا 

نــام دارالشــفا همچنان زنــده ماند. ژان شــاردن 
ایــن بیمارســتان صفــوی را این طــور توصیــف 
کرده: »... این دارالشــفا عمارتی اســت دوطبقه 
کــه قریب هشــتاد اتــاق کوچک امــا زیبــا دارد ... 
ج این دارالشــفا  بودجه ای که بــرای تأمین مخار
کوســت که به  اختصاص داده اند، فقط دو هزار ا
تغذیه بیمــاران اختصاص دارد و این مبلغ نیز به 
صورتــی نامطلوب پرداخته می شــود. هشــتصد 
کــو نیــز بــه حقــوق کارکنــان اختصاص یافته که  ا
چون این مبلغ از محل مال االجاره کاروان سرای 

با وقوع انقالب 
مشروطه و بعد از 
آن ظهور مدرنیته 
در جامعه ایران 
در عصر پهلوی، 

علم طبابت قدیم 
نیز دچار تحوالت 

فراوانی شد و 
بیمارستان هایی 
به سبک مدرن 

در اصفهان 
ساخته شد

مســکونی بســیار بزرگی کــه وصل به بیمارســتان 
است تأمین می شود، نحوه پرداخت آن مرتب و 
بدون تأخیر است ... کارکنان بیمارستان بدین 
ح است: یک پزشک، یک داروساز، یک عالم  شر
دین، یــک آشــپز، یک دربــان و یــک جاروکش«. 
شــاردن از ســاعت کاری پزشــک ایــن مــکان نیز 
صحبــت می کنــد: »... پزشــک بیمارســتان از 
ســاعت هشــت صبح تــا ظهــر نزدیــک در ورودی 
کــردن که  روی یک تخــت چوبــی قابــل جابه جا
قطرش بیش از سی و پنج تا چهل انگشت نیست 
می نشیند و بیمارانی را که به او مراجعه می کنند، 
معاینه می نماید. بهای دارو و غــذای بیماران از 
محل درآمد موقوفات تأمین می شود«. بر اساس 
گزارشــات شــاردن نحوه پرســتاری از بیماران در 
این مکان چندان رضایت بخش نبوده و شهرت 

خوبی میان مردم نداشته است. 
کار طبابــت و  گفتــه شــاردن طبیبــان  طبــق 
دوافروشــی را هــر دو خــود انجــام می داده انــد 
کوچکــی  و هرکــدام نزدیــک خانــه خــود دکان 
جهــت فــروش دارو داشــته اند. ایــن طبیبــان 
ســاعات کار خود را متناســب با تعــداد بیماران 
تنظیم می کرده اند و نسخه بیمار را بر روی کاغذ 
پــاره چهارگــوش بــه طــول تقریبی ســه انگشــت 
می نوشــته اند: »او دواها را مطابق دســتور جدا 
از هم در پاره کاغذهایی که به صورت قیف لوله 
شــده می ریــزد و می گویــد فــان قــدر از ایــن دوا 
بده. هنگامی که دواهــا را وزن می کنند، طبیب 
روی پاره کاغذی طرز استفاده و مصرف دواها را 
می نویســد، به بیمار می دهد و در حقش بدین 

عبارت دعا می کند: خدا شفا می دهد.« 

  طبیبانقجری
پــس از زوال صفویــه، طبابــت نیــز ماننــد ســایر 
گذاشــت،  جنبه هــای اجتماعــی رو بــه ضعــف 
امــا بااین حــال نام هــای برجســته ای در همین 
دوره دیــده می شــود. میــرزا ابوالقاســم طبیــب 
ناصــر حکمــت یکــی از همیــن نــام هاســت. وی 
کبــر صدر  در محضــر اســتادانی نظیــر ســید علی ا
االطباء حســینی و میرزا محمدباقر حکیم باشی 

علــم طــب )آنچــه کــه در آن روزگار طــب نامیده 
می شــد( را می آموزد و به زودی خودش تبدیل 
بــه حکیــم اول اصفهــان می گــردد. او به رســم 
کســی می دانســته اند  کــه حکیــم را  آن روزگار 
که بــه همــه علــوم مســلط باشــد، علــوم ادبی و 
ریاضی را نیز نزد استادان این علوم در اصفهان 
قاجــاری می آمــوزد. اســتاد همایی دربــاره این 
حکیــم برجســته می نویســد: »وی در مقــام 
علمــی و عملی طّب قدیــم تالی و نظیر نداشــت 
و آخریــن مشــعل ایــن فــن در اصفهــان بــود. او 
مردی بســیار امین و متدین بود، برای معالجه 
اجرت قائل نبود و آن را محــض ثواب و خدمت 
بــه نــوع انجــام مــی داد«. ایــن طبیــب مشــهور 
نزدیک به صدســال عمر می کنــد و پس از وفات 
در تخت فوالد با سنگ مزاری با این عنوان دفن 
می شود: »وفات مرحوم افاطون الزمان، میرزا 
محمدعلــی طبیــب، ولــد حاجــی محمــد، غــّره 

رمضان سنه ۱29۱«. 

  طبابتدردورانجدید
بــا وقــوعانقــاب مشــروطه و بعــد از آن ظهــور 
مدرنیتــه در جامعه ایران در عصــر پهلوی، علم 
طبابت قدیــم نیز دچــار تحوالت فراوانی شــد و 
بیمارســتان هایی به ســبک مدرن در اصفهان 
ســاخته شــد. بیمارســتان عیســی بــن مریــم با 
نــام مریض خانه انگلیســی ها یا مرســلین شــاید 
اولیــن بیمارســتان نویــن اصفهــان بــه شــمار 
کــه در دوران مشــروطه بــوده اســت.  می رفتــه 
ســاختمان اولیــه ایــن بیمارســتان کــه توســط 
مبلغین مسیحی اداره می شد، در برگیرنده یک 
بخش زنان، یک سالن کوچک و یک آشپزخانه 
و رخت شــوی خانه بــوده اســت. بخــش مردان 
و حیــاط مریض خانــه هــم در بخــش جنوبــی 
قرار داشــته اســت. با اینکه مردم در ســال های 
کــز، بــه شــیوه  ابتدایــی تأســیس این گونــه مرا
درمــان جدیــد اطمینــان نداشــته اند، امــا این 
بیمارســتان خیلــی زود بــه پیشــرفته ترین مرکز 
درمانی شهر بدل می شود و برای اولین بار عمل 
جراحــی در آن صــورت می پذیــرد. نخســتین 
رادیوتراپی هــا نیــز در ایــن بیمارســتان انجــام 
می شــود. این بیمارســتان که امروزه نیز یکی از 
کز اصلی درمان در شــهر اصفهان محســوب  مرا
می شــود، به نوعی مــوزه علم طبابــت جدید نیز 

شناخته می شود. 

  دانشگاهعلومپزشکیاصفهان
بــه همــراه بیمارســتان های مــدرن، لــزوم مرکــز 
آموزشــی جدیــدی نیــز در اصفهــان احســاس 
می شــده اســت. بدیــن ترتیــب در ســال  ۱32۵ 
خورشــیدی آموزشــگاه عالی بهــداری اصفهان 
احمدآبــاد  خیابــان  در  کوچکــی  خانــه  در 
تأســیس شــد. دانش آموختــگان ایــن مرکــز بــه 
درجــه بهداری نائــل می آمدنــد. مدتــی بعد، با 
هماهنگی هــای انجــام شــده، ایــن آموزشــگاه 
بــه دبیرســتان ســعدی واقــع در پشــت عمارت 
 ۱329 ســال  در  شــد.  منتقــل  چهلســتون 
دانشکده پزشــکی تأسیس شد و در مدت زمان 
کمی در مکان ســابق بــاغ هزارجریــب، عملیات 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســاخت 
به عنوان اولین دانشــگاه نوین این رشــته مهم 
کنون در یک دوره  درسی آغاز گردید. از آن روز تا
هفتادســاله، این مرکز علمی و پژوهشی معتبر، 
پزشکان فراوانی را به جامعه ایران تقدیم کرده 
اســت که بــا کم وکاســتی های موجود، جــا پای 

بزرگان این رشته در تاریخ ایران گذارده اند.  

  مهرداد موسوی 
خوانساری

تنتبهنازطبیباننیازمندمبادوجودنازکتآزردهگزندمباد
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توسعـــــــه  امـروزه   
رسـانه های  گستــــــــرده 
جمعــــــــــی و تحــــــوالت 
فرهنگی موجب افزایش 
نگرانـی افـراد نسـبت بـه 
وضعیـت ظاهـری خـود 
و تقاضـا جهـت انجـام 
اعمـال زیبایـی گردیـده 
اسـت؛ هـم چنیـن شـیوع 
تبلیغـات گسـترده ای کـه 
در آن هـر نـوع اصالحـی قابـل دسـتیابی بـه 
نظـر می رسـد، سـبب پایه ریـزی انتظـارات 
نادرسـت در افـراد شـده و ماهیـت واقعـی 
ایـن رشـته را مخـدوش نمـوده اسـت. در 
این گونـه مداخله هـا، گاهـی عـدم رضایـت 
بیمـار بـا وجـود توضیحـات اولیـه و علی رغم 
وجود رضایت حرفه ای از عمل توسط خود 
پزشـک، تـا مدت هـا سیسـتم های مراقبـت 
بهداشـتی از جملـه پزشـک، بیمارسـتان و 
دیگـر نهادهـای مسـئول را درگیـر می کنـد. در 
این زمان دادخواست خطای پزشکی، زمانی 
مطـرح می شـود کـه بیمـار از نتیجـه اقدامـات 

انجـام شـده رضایـت کامـل نـدارد. 

الــزام اخاقــی واضــح، آن اســت کــه اعمــال زیبایــی 
فقــط زمانی انجام شــود کــه نیــاز واقعی بــه آن وجود 
داشته باشد و بیمار به ســبب وجود مشکات روانی 
یــا تعارض هــای بین فردی خــود بــا دیگران اقــدام به 
انجام عمل زیبایی نکرده باشــد. بااین حال به علت 
عــدم وجــود راهنماهــای مشــخص برای تشــخیص 
بیمــاران مشکل ســاز و پیچیــده و چندبعــدی بودن 
تشــخیص ایــن بیمــاران، بیمــاران دچــار مشــکات 
شــخصیتی یا اختــاالت روانــی بــا اینکه می بایســت 
پیش از انجام عمل زیبایی تحت مشاوره روانپزشک 
یا روان شــناس قرار گیرنــد، تحت اعمــال زیبایی قرار 
گرفته و در نتیجه عواقب ناخوشایندی چه برای این 
بیماران و چه برای پزشــکان و تیم پزشــکی مرتبط با 
آنان رقم می خورد. نکته مهم در این بیماران آن است 
که اقدامات ترمیمی به نگرانی های این بیماران پایان 
نخواهد داد؛ چرا که در مــدت کوتاهی از ظاهر جدید 
خــود نیــز احســاس نارضایتــی کــرده و در ایــن حالت 
گر این  یا از پزشــک معالــج خود شــکایت می کنند یــا ا
پزشــک خوش اقبال باشد، به ســراغ پزشک دیگری 

خواهند رفت.
گاهــی  کــه   در ایــن راســتا مســئله بســیار مهمــی 
در معاینــات وضعیــت بیمــار و در سیســتم های 
مراقبت های پزشــکی مغفول مانده اســت، مســئله 
»گزینــش بیمــار«   اســت؛ گزینــش بیمار بــدان معنی 
است که در درجه اول بیماران مشکل ساز و مشکوک 
شناســایی شــده و در درجــه دوم، در صــورت لــزوم 
بیمــار بــه مراجــع مرتبــط همچــون روان شــناس یــا 
روانپزشــک ارجاع داده شود. مســئله انتخاب بیمار 
و مزیت هــای توجــه بــه ایــن مســئله و نقــش آن در 
پیشگیری از عواقب نامطلوب و هدررفت زمان، هزینه 
و انــرژی در محیط هــای درمانی منجر بــه تحقیقات 
متعــددی شــده کــه در طــول ســال های متمــادی 
با تمرکــز بــر اجتنــاب از نتایــج نامطلــوب در اقدامات 
درمانی صورت گرفته و سپس چک لیست های عوامل 
خطر یــا عائم منفی بیماران نامناســب بــرای اعمال 
زیبایی جهت اســتفاده این پزشــکان تهیه و تدوین 

گردیده است.
بــا اینکــه هنــوز یــک راهنمــای جامــع و کامــل بــرای 
تشــخیص این گونــه بیمــاران تهیه نشــده اســت، اما 
دســتورالعمل ها همگی بــه مــواردی اشــاره کرده اند 

مالحظات روان شناختی در ارائه اقدامات زیبایی
که توســط متخصصان زیادی مورد اجماع هستند. 
در جدول زیــر به طور خاصه بــه برخی از ایــن موارد 
مورد اجماع اشاره خواهد شد، اما باید گفت که این 
چک لیست ها صرفا یک ارزیابی مقدماتی از بیماران 
نامناســب و مورد شــک ارائــه می دهنــد و راهنمای 

تشخیص اختاالت روانی نمی باشند. 
جدول ۱ - چک لیست بیماران مورد شک )بیمارانی 
که بهتر است از اقدامات زیبایی فوری و بدون بررسی 

روان شناختی آنان اجتناب شود(: 

  ۱( آیا بیمار زورگو یا ناشکیبا است؟
گر یا چاپلوس است؟    2( آیا بیمار اغوا

  3( آیا در صحبت کــردن بیمار نقص جزئی دیده 
می شود یا بیمار با لحن یکنواخت صحبت می کند؟

 )deformity( آیا بیمار برای کمترین ناهنجاری )4 
در بدنش، بیشترین حد نگرانی را دارد؟ 

  ۵( آیا بیمار عکس افراد مشــهور را بــا خودش به 
مطب آورده است؟

  ۶( آیا بیمار ژولیده یا نامرتب است؟ 
  ۷( آیا بیمــار عمل زیبایی را بــرای جلب رضایت 

فرد دیگری انجام می دهد؟

  8( آیــا بیمــار ســؤاالت زیــادی می پرســد، اما به 
جواب های آن گوش نمی دهد؟

  9( آیا بیمار بیش از حد پرحرف است؟
کنون از پزشــک دیگری شــکایت    ۱0( آیا بیمار تا

کرده است؟

  ۱۱( آیا بیمار نشانه هایی از کمال گرایی و عاقه به 
بی نقص بودن از خود نشان می دهد؟

  ۱2( آیا بیمار با پرسنل مطب و منشی ها بی پروا و 
بی ادبانه صحبت می کند؟

  ۱3( آیا بیمار دســتورات قبل از اقدامات زیبایی 

را نادیده می گیرد؟

  ۱4( آیا بیمــار درباره تصویر بدنــی خود واقع بین 
است؟

  ۱۵( آیــا بیمــار انتظــار دارد کــه بــا انجــام  اعمــال 
زیبایی به هویت کاما جدیدی دست یابد؟

گوار(    ۱۶( آیا بیمار به تازگی از یک تراژدی )اتفاق نا
در زندگی خود بیرون آمده است؟ 

  ۱۷( آیــا بیمــار مبهــم یا مــردد اســت؟ آیا بــه نظر 
افســرده می رســد یــا اعتمادبه نفــس خیلــی پایینی 

دارد؟

  ۱8( آیا بیمار درباره ســابقه اعمــال زیبایی خود 
دروغ می گوید یا آن را انکار می کند؟

  ۱9( آیا بیمار از همکاری با شما امتناع می کند؟ )از 
عکس گرفتن یا انجام آزمایشات خودداری می کند؟(

ک به نظر می رسد؟   20( آیا بیمار شکا
  2۱( آیــا بیمــار تحــت درمــان روان شــناس یــا 
روانپزشک می باشــدو یا داروهای مربوطه را مصرف 

می نماید؟
همان گونه که گفته شــد، این چک لیســت و موارد 
مشــابه آن تنها نمونــه ای مقدماتــی و پیش فرض از 
ابزارهایــی هســتند کــه در برنامه هــا و تکنیک هــای 
گزینــش بیمــاران بــه پزشــکان کمــک می کنند تــا از 
مشکات ناخوشایند متعاقب آن پیشگیری کنند. 
برخی دیگر از دستورالعمل ها به طورقطع توصیه به 
اجتنــاب از بیمارانی می کنند که تحت فشــار فردی 
دیگــر یــا بــرای خوشــایند فــردی دیگــر تصمیــم بــه 
اعمال زیبایی گرفته انــد، آن ها همچنین بیمارانی 
کــه تمایــل قــوی بــه مخفــی کــردن اعمــال زیبایی 
خــود از دیگــران و خصوصــا خانــواده دارنــد را جــزو 
بیمارانــی می داننــد کــه نه تنهــا اقدامــات درمانــی 
برای آنان ممکن اســت باعث شــکایت و نارضایتی 
دیگر اعضــای خانــواده از درمانگر شــود، بلکه خود 
نشانه تعارضات بین فردی و خانوادگی گسترده ای 
اســت که متغیری بســیار مهــم و تأثیرگذار بــر ایجاد 

مشکات و اختاالت روانی است.  
کــه افزایــش دانــش و تجربــه در    بدیهــی اســت 
مرتبــط،  روان شــناختی  متغیرهــای  خصــوص 
همچــون اطــاع از مفهوم تصویــر بدنــی و مفاهیم 
مرتبط بــا آن، اختــاالت بدشــکلی بــدن، اختال 
شخصیت خودشیفته و کلیه اختاالت شخصیت 
یا اختــاالت خلقــی مرتبــط می توانــد بســیار مؤثر 
باشــد. باید گفت که در طول ســال های متمادی 
بررســی های زیــادی بــر روی نحــوه عملکــرد انــواع 
مبتایان اختاالت روانــی در محیط های درمانی 
و میــزان انگیــزه افــراد دارای اختــال بــرای انجــام 
پروسجورهای زیبایی صورت گرفته است، اما هنوز 
به طورقطــع نمی توان گفــت که افــراد دارای کدام 
نوع اختال، بیشــتر بــه مطب هــای ارائه کنندگان 
خدمات زیبایی مراجعــه می کنند؛ چرا که عاوه بر 
وجود اختال یا آسیب روانی، توجه به متغیرهای 
اقتصــادی، فرهنگــی و جنســیتی افــراد خواســتار 
عمل های زیبایی قابل توجه است؛ بدین صورت 
کــه ممکن اســت زنی کــه خواســتار یک نــوع عمل 
زیبایــی خــاص باشــد، در یــک جامعــه نابهنجــار 
یــا دارای مشــکل یــا آســیب روانــی تلقی شــده و در 
جامعــه ای دیگــر طبق عــرف جامعه، فــردی کاما 
نرمال به حساب بیاید؛ بنابراین چک لیست هایی 
کــه خاصــه ای از آن در  مشــابه بــا چک لیســتی 
جدول بــاال آورده شــد، می تواننــد به پزشــکان در 
شناسایی افراد مشکوک و بیماران نامناسب برای 
انجام پروسجورهای زیبایی کمک کنند، بدیهی 
اســت کــه در مراحــل بعــدی می تــوان از مشــورت 
متخصصین سامت روان درمورد بیمار مورد شک 

استفاده نمود.  
اهمیت توجه به گزینش بیمار و برنامه های مرتبط 
با آن بــا  توجــه بــه عواقــب و پیامدهــای وقت گیر و 
زیان بار اقدامات درمانی بیماران نامناسب با این 
نقل قول دنیل  از کتاب Rhinoplasty   او بهتر آشکار 

می شود که می گفت: 
»دورهپیــشازعمــلدورهایکوتــاهومحــدود
است،امادورانپسازعملزیباییبینهایت

است.«
باتوجه به آن چه گفته شــد، تهیه و ارائه آموزش ها 
و دســتورالعمل هایی دقیــق، بــه روز و متناســب با 
شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ما و نیز توجه به 
مزیت های برنامه هــای گزینش بیماران و " به ویژه 
عواقب ناخوشایند بی توجهی به آنان" ضروری به 

نظر می رسد.
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 aesthetic surgery. Plastic and reconstructive

 .20۷۱-22۶8 ,)۶(۱2۶ ,surgery
 Rinker, B., Donnelly, M., & Vasconez,-
 Teaching patient selection in .)2008( .H. C
 aesthetic surgery: use of the standardized
 ,)2(۶۱ ,patient. Annals of plastic surgery

 .۱3۱-۱2۷
 .Blackburn, V. F., & Blackburn, A. V-
 Taking a history in aesthetic surgery: .)2008(
 SAGA–the surgeon's tool for patient
 selection. Journal of plastic, reconstructive &

 .۷29-۷23 ,)۷(۶۱ ,aesthetic surgery
 Rhinoplasty. Chapter .)۱99۷( .Daniel, R. K-
 Grabb and Smith’s Plastic surgery.  .۵3

.Philadelphia: Lipincott-Raven

  فائزه مصلحی
کارشناس 

روان شناسی

الزام اخالقی 
واضح، آن است 
که اعمال زیبایی 
فقط زمانی انجام 

شود که نیاز 
واقعی به آن 
وجود داشته 
باشد و بیمار 

به سبب وجود 
مشکالت روانی 
یا تعارض های 
بین فردی خود 

با دیگران اقدام 
به انجام عمل 
زیبایی نکرده 

باشد
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شماره 18 اسفندماه1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان ویژه نامه نوروزی

نظام پزشکی اصفهان در آئینه تصویر - 1400

  دیدار اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی با امام جمعه اصفهان

  جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی با منایندگان پزشکان جوان و دستیاران

  دیدار هیئت مدیره نظام پزشکی با پیشوای مذهبی و شورای خلیفه گری ارامنه

  جلسه هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه اصفهان

  نشست مشرتک کمیسیون آموزش و پژوهش با انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان 

  جلسه هیئت بدوی انتظامی شعبه 2 اصفهان

  دیدار هیئت مدیره نظام پزشکی با مدیرکل دادگسرتی استان اصفهان

  دیدار اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی با مدیرکل صدا و سیامی مرکز اصفهان

  نشست خربی سازمان نظام پزشکی اصفهان به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان

  جلسه هیئت بدوی انتظامی شعبه 1 اصفهان

  جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی با هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان

  کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی اصفهان

  دیدار هیئت مدیره نظام پزشکی با مدیرکل اداره امور مالیاتی استان اصفهان

  دیدار هیئت مدیره نظام پزشکی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  نشست هیئت مدیره نظام پزشکی با مسئولین حوزه درآمدی شهرداری اصفهان

  جلسه شورای حل اختالف تخصصی ویژه امور پزشکی

  جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  نشست هیئت مدیره نظام پزشکی با هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین قلب اصفهان
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