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روش تازه ی سهم خواری

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

 آگهی ها در گذشته، تنها در نشریه ها چاپ، 
و یا با نامه فرستاده می شد. کنترل این آگهی ها 
نیز آسان بود. با دیجیتالی شدن رسانه ها، به ویژه 
افزایش شبکه های اجتماعی، دامنه ی تبلیغ بسیار 
گسترده شده است. زیرا این آگهی ها به رایگان 
برای شمار بیشتری فرستاده می شود وچون کنترل 
بسیار  هم  ها  آن  های  ناروایی  است،  دشوار  آنها 

زیان آورتر است. 
 در یکی از روزهای گرم مرداد ماه که با یکی 
خواهم  می  گفت  بودم  سخن  گرم  همکاران،  از 
زده  شگفت  که  دهم  نشان  شما  به  را  چیزی 
یکی  در  کرد.  روش  را  همراهش  تلفن  شوید! 
که  از سوی یک همکار  اجتماعی  از شبکه های 
تازه آزمایشگاه ژنتیکی به راه انداخته است، یک 
روز  بهانه  به  آن  در  بود.  پزشکان  برای  فراخوان 
پزشک، همه همکاران را "برای نهارو گرفتن یک 
دیدن  راستی  به  بود.  کرده  دعوت  زمین"  قطعه 
چنین آگهی شرم آوری جای شگفتی هم داشت! 
که  شدم،  داستان  گیر  پی  و  گذشت  روزی  چند 
دریافتم به راستی قطعه زمینی هم قرعه کشی شده 

و به یک خانم دکتر رسیده است. پس از آن، این 
همکار برنامه ی ویژه ای در شبکه باران گذاشت. 
از  این همکار متخصص ژنتیک ملکولی است و 
نام این رشته پیدا است که چندان پر بیمارنخواهد 
هم  روستاها  همه ی  در  اکنون  هم  ویژه  به  بود. 
به  و  کرد  پذیرش  را  آزمایشی  چنین  توان  می 
مرکز استان و یا تهران فرستاد. اکنون خوانندگان 
تن  چه،  برای  همکار  این  که  کنند  داوری  خود 
به چنین هزینه گزافی )هزینه خوراک برای....نفر 
از  و یک تکه زمین( داده است؟ هرآینه دوستان 
رشوه  دادن  مانند  پزشکان،  برخی  ناروای  کردار 
همکاران  با  بیشتر،  بیمار  برای  خواری  سهم  و 
سازمان نظام پزشکی شکوه می کنند و همکاران 
می گویند که نیاز به مدرک است. خوب در این 
باره دوستان چه می گویند؟ آیا این کار با قانون 

نظام پزشکی سازگار است؟
 آقای نظام پزشکی اگر به راستی  پشتیبان   بیماران 
هستید و با متخلفان سر سازش ندارید! اگر مدرک  
اندازه   به  مدرک  یک  هم  این  خواهید؟  می  جرم 

بزرگی یک زمین!

             روایی و ناروایی


