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             روایی و ناروایی

  نوشته ای  در فصلنامه ی وابسته به دکترای علوم آزمایشگاهی،  

" چاپ شده  موقوف   تفرقه  ممنوع،  دروغ  پادگانی"  تیتر  با 

علوم  انجمن  سابق  رییس  نایب   " اش  نویسنده  که  است 

خواهد  می  سفسطه،  و  مغالطه  با  است،  آزمایشگاهی" 

آلمان  های  آزمایشگاه  فنی   مسوولیت  که   کند  ثابت 

شماره  سرآغاز  در  من  است.  ایران  همانند  آمریکا   و 

اردیبهشت این ماهنامه، درباره ی  ناروایی ساختار شکنی 

آن  از  بخشی  در  بودم.  گفته  سخنی  پزشکی،  آموزش  در 

آیا  که  دریابند  که  این  برای  «همکاران  است  آمده  نوشتار 

به جز  آزمایشگاهی“ در جایی  تیتر ” دکترعلوم  به راستی 

جستجوی  به  اینترنت  در  که  است  کافی  هست،  ایران 

به  تا  بپردازند،   “Doctor of Laboratory Sciences”

چشم خود ببینند که چنین تیتری به جز ایران در هیچ جای 

جهان وجود نداشته است« 

این آقا، در نوشته اش، ما را دروغگو و تفرقه افکن نامیده 

از   نتیجه ی جستجو درگوگل  درطی کمتر  و گفته است: 

نیم ثانیه  حدود  12 میلیون یافته را نشان می دهد. خوب  

این  در  دارند، می خواهم  ادعایی  که چنین  ایشان  از  من 

بدون  باال)  ی  جمله  آن  بار  یک  فقط  پاسخ،  میلیون   12

کم و زیاد ( به من نشان دهد که دروغ مرا ثابت کند. حتا 

اول  ی  صفحه  و  کرده  چاپ  گوگل  از  که  ای  صفحه  در 

البته   شود.  نمی  دیده  فرازی  چنین  هم  مورد  یک  است، 

موضوع های  مانند تیتر زیر بارها تکرار شده است:

Doctorate in Clinical Laboratory Science  که 

مربوط به مرکزی در نیوجرسی است، که دانش آموختگان 

برنامه  دکترا   این  گیرند.  می  بالینی  دکترای  آینده  در  آن، 

درازا  به  سال   15 به  نزدیک  و  دارد  ای  ویژه  آموزشی  

می کشد، زیرا پس از لیسانس) با نمره ی باال(، و پیش از 

آزمون ورودی  باید  5 سال کار کرده باشند ) با آن مر کز 

تماس گرفتم و در باره تعداد دانشجویان پرسیده ام و منتظر 

پاسخ هستم(. 

البته نیاز به یاد  آوری است که در آمریکا پایه ی دکترای 

پزشکی لیسانس علوم ) یا علوم پایه( است و حتا لیسانس 

باشد  هماهنگ  واحدهایش  اگر  هم  آزمایشگاهی  علوم 

پزشکی  ی  رشته  به  ورود  امتحان  کاندیدای  تواند،  می 

عمومی باشد. آنجا بر عکس ایران پزشکی که پس از دیپلم 

آغاز می شود، پس از کالج یا دانشگاه و پس از خواندن 

3 یا 4 سال و داشتن شرایط الزم برای امتحان، کاندیدای 

ورود   و  گزینش   البته  می شوند.  پزشکی  به  ورود  آزمون 

چندان آسان نیست و دشوار تر از آن فارغ تحصیل شدن 

است. در باره ی دکترای بالینی علوم آزمایشگاهی هم  در 

خواهد  وظایفی  چه  که  است  نوشته  روشن  طور  به  آنجا 

داشت.

برخی بر این پندارند که با گرفتن چنین مدرکی، همانند 

ایران پس از مدت کوتاهی می توانند  آزمایشگاه  تاسیس 

کنند. بی گمان شرایط و قانون تاسیس در آمریکا آن چنان 

آزمایشگاه  تاسیس  به   دشوار است که کمتر کسی عالقه 

دارد و بیشتر ناگزیر به عنوان کارمند  فنی به کار مشغول 

شوند. در باره ی اینکه این آقا شاید ادعا کند وقتی  کلمه ی 

مربوطه  دکتر رشته ی  دنبالش هم  به  Doctorate  باشد، 

پاسخی به  "دروغ ممنوع ، تفرقه موقوف"
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د کتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

هم هست، رویهمرفته این منطق درست است ولی در باره ی 

دکترای علوم آزمایشگاه تا کنون نبوده. در حالی که اگر شما 

به التین بنویسید، دکتر فیزیکال  تراپی، بیش از 38 میلیون 

آن.  مشابه  نه  و  آید  می  تراپی  فیزیکال  دکتر  نام  به  موضوع 

همچنین نامبرده  مدعی است که با یکی در نمایشگاه مدیکا 

گفتگو کرده است، چنین وانمود می کند که  آزمایشگاه ها  

در آلمان هم شیبه ایران است. او نوشته است: "طی گفتگویی 

ها  آزمایشگاه  ی  اداره  نیز  و  آموزش  سیستم  شدم  متوجه 

هم  ای  گونه  به  است  ایران  شبیه  زیادی  حدود  تا  آلمان  در 

در  ها  پاتولوژیست  هم  آزمایشگاهی.  علوم  متخصصین 

آلمان آموزش دیده و همه نیز می توانند آزمایشگاه دایر کنند"  

نامی   این جمله،  بینیم که  در  بنگریم می  اگر که  خوب 

آلمان به جز  نیامده است. در  از دکترای علوم آزمایشگاهی 

دارند(،   پزشکی  پایه  که   ( پاتولوژی  کلینیکال  و  پاتولوژی  

رشته های تخصصی تکرشته ای  نیز موجود است.  نامبرده  

می گوید  در برخی از استان های کانادا پی اچ دی پاتولوژی 

وجود دارد. آری این گونه هست، اما این دکترا و لو پایه اش 

دکترای پزشکی باشد، برای پژوهش و آموزش است ونه برای 

شاهد  خود  )نویسنده  پزشکی  تشخیص  آزمایشگاه  در  کار 

موردی بودم که یک خانم دکتر ایرانی چنین دوره ای گذرانده 

بود. در صورت نیاز امکان مصاحبه وجود دارد(. 

آمریکا  یا  آلمان  در  مگر  گوید  می  نوشته  آن  در  نامبرده 

جنگی شده است که چنین رشته ای برپا شده است. نه در 

آلمان  هرگز چنین مدرکی نبوده است. اما در آمریکا،دکترای 

علوم آزمایشگاهی به سبک ایران هم  نبوده و نیست. ولی در 

آنجا چندی پیش برای بهتر کردن وضع آزمایشگاه ها به جای 

فوق لیسانس، دکترای کلینیکال هم اضافه شده. این کار که 

برای تربیت  کارمندان با تخصص بیشتر برای آزمایشگاه های 

بیمارستان ها وآزمایشگاه های زنجیره ای  است.

با  ایران  های  آزمایشگاه  مقایسه  مساله  رویهمرفته 

آنجا   در  نیست.  درستی  همسنجی  صنعتی،  کشورهای 

کنترل  اهرم  ها  ده  و  است  ها  بیمه  گردن  بر  هزینه  بیشترین 

برای شرکت های  است که مبادا کوچک ترین خرج تراشی 

ای  بیهوده  تراشی  خرج  بیمار  برای  اگر  یا  شود.  گر  بیمه 

کند.  را مجازات  آزمایشگاه  و  پزشک  تواند  قانون می  شود، 

در ایران ما  از دیر باز در این زمینه کمابیش  ناروایی هایی 

به گونه ای  وجود داشته، ولی  در دو دهه ی گذشته  چنان 

از جهان  یافته است که در هیچ جایی  انسانی گسترش  غیر 

همتایی ندارد. 

از آزمایشگاهیان و پزشکان  اکنون در سایه ی برخی  هم 

نارواکار، واژه ی " سهم خواری و سهم خواهی " در فرهنگ 

ای  گماشته  با  ناروا   و  کارنادرست  این  واردشده.  واژگان 

از  پذیر شده است.  برخی  انجام  " روابط عمومی"    نام  به 

با  ساز  گماشته  های  شرکت  تبلیغ  به  هم  نوپا  های  ماهنامه 

شعار " تبلیغ رونق کار است" می پردازند. نشریه ما همواره 

این ناروایی های غیر انسانی را افشا می کند. افسوس هیچ 

ارگان و انجمنی در این باره کاری انجام نمی دهد. 

علوم  گرامی   دانشجویان   ی  همه  گاهی  آ به  درپایان، 

با  ناسازگاری  سر  نگارنده  این  که  رسد،  می  آزمایشگاهی 

چهارم  رکن  که  مطبوعات  ولی  ندارد.  کسی  تحصیل  ادامه 

این  در  و  دارد  گری  روشن  خویشکاری  است،  دموکراسی 

ماهنامه تالش می شود، هیچ جستاری بی سند نوشته نشود.

   


