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آیین نامه ی تازه

دکتر عباس افراه

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

 در شــماره دی ماه پارســال این ماهنامــه ،در باره ناروا بودن "پشــتيبانى مالــى از كنگره ها و 
همایش ها، از ســوی پزشــكان و پيراپزشكان” نوشتيم و آنرا سهم خواری دانستيم . چندی پس ازآن 
آیين نامه ای از سوی نظام پزشكى پخش شد كه درستى سخن ما را نشان مى دهد. جای سپاسگزاری 
 اســت كه سرانجام پس از ســال ها چنين آیين نامه ای نگاشته شد. یكى از چالش های صنفى كه به 
ناروایى ها مى شــود اجرایى نشــدن آیين نامه و دستورهای صنفى اســت. فراموش نمى كنم، یک 
بــار بــه یكى از همكاران در یک نشــریه گفتم، مگر تكرار هر ماهه آگهى ها مجاز اســت، و پروانه 
دارید؟ پاســخش این بود پروانه ها دســت خودمان اســت. آری او نياز به پروانه نداشت زیرا ریش 
 و قيچى دســت خودش بــود. بى گمان هيچ ناروایى هایى در تبليغات، بى داشــتن پشــتوانه انجام 
 نمى شود. اگرهمكاران خوب بنگرند، بيشتر پزشكان و پيراپزشكانى كه در سهم خواری دستى دارند، به 
گونه ای دارای پشــتوانه ای هســتند. این پدیده تازه نيســت و پيشــينه ی آن بر مى گردد به آغاز 
گسترش شهر نشينى بشر. روی هم رفته پيكار با ناروایى ها، خویشكاری سازمان نظام پزشكى است. 
 افســوس، تا هنگامى كه فرنشينان سازمان های نظام پزشــكى خود نيز در همه جا همه كاره هستند، 
 نمى توان چندان به درست شدن كار خوشبين بود. چاقو دسته خودش را نمى برد. كسانى كه پى گير 
ناهنجاری های پزشكى هستند، باید بى طرف باشند. پدیده ای كه مى توان گفت چندان كهنه نيست 
و پس از پایان جنگ تحميلى نمود بيشتری پيدا كرد، پيدایش كسانى در صنف های پزشكى كه نقش 
پدر خوانده دارند. پدر خوانده های پيش از انقالب، بيشــتر پشتوانه ی دولتى داشتند. پس از انقالب 
پدر خوانده ها، دارای پایگاه های گونه گون هســتند. این پدیده، دارای پيچيدگى ویژه ای اســت كه 
 برای آگاهى از آن باید تاریخچه دانشگاه ها و وزارت خانه ها را بررسى كرد. روی هم رفته، گسترش 
بى رویه ی دانشــگاه های پزشكى، پيدایش ســازمان های موازی گونه گون، و نبود هماهنگى یگانه 
در مدیریت پزشــكى ایران، و دیژیتاليزه و سامانه ای شدن پزشكى، انگيزه های زمينه ساز این پدیده 
 است. گرچه در ميان پيشكسوتان و مسووالن، كارساز و دلسوز هستند، ولى برخى مایه ی باند بازی و 
دســته بندی مى شوند. ســال ها فرمان سازمان ها را گرقته و رها نمى كنند. برخى كه خود در بخش 
دولتى پســتى هم ندارند ولى آنجا را حيات خلوت خود كرده اند. اندام های جوان ســازمان ها، به 
ناگزیر باید پيرو آنان باشــند تا بتوانند، در سازمانى برگزیده شوند. این كسان، نه تنها برای آیين نامه ها 
ارزشى نمى گذارند، خود فرنود بيشترین ناروایى ها هستند. بدین روی تا هنگامى كه انجمن ها و نهادهای 
خصوصى پزشــكى، استقالل راستين خود را پيدا نكنند، نمى توانند، با ناروایى ها پيكار كنند. گفتنى 
اســت كه در این ميان، بازهم در بخش درمان نســبت به برخى بخش ها كه در ســایه هستند و هيچ 
مدعى ندارند، ناروایى كمتر اســت. برای نمونه آیا تا كنون شده كسى كار كرد سازمان های بهزیستى 

را زیر ذره بين قرار دهد؟


