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                       روایی و ناروایی

زمانی که پزشکی » بیزنس» به شمار می آید

چند سال پیش دختر خانم جوانی )آذین آهنی( با پای خود 
برای ویزیت به کلینیکی در رشت مراجعه می کند. او پس از 
برای  از دست می دهد. هیچ کس  را  یک تزریق، جان خود 
خانواده داغدارش کاری انجام نداد. مانند این نمونه در سراسر 
کشور کم نیست. در سال گذشته شمارچشمگیری از ناروایی ها 
در حوزه پزشکی دیده شد. ناروایی هایی که بهای آن جان مردم 
بوده است. برای نمونه در این جا دو نمونه که در این روزها 

رسانه ای شده، بازگویی می شود. 

 پیرمردی 74 ساله ای، برای شکستگی پای خود به یک 
بیمارستان دولتی مراجعه می کند و پزشک بدون توجه به عکس 
پای  اشتباه  به  بیمار، دست  این  پزشکی  مدارک  و  رادیولوژی 
راست را به جای پای چپ جراحی می کند. شوربختانه پیرمرد 

پس از این عمل اشتباه جان خود را ازدست می دهد. 
رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر )عج( اراک 
با اشاره به حادثه رخ داده در این بیمارستان دولتی گفت: در 
پی قصور پزشکی در این مرکز درمانی، با تفویض اختیار از 
تا  خاطی  پزشک  اراک،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  سوی 
اطالع ثانوی از هرگونه فعالیت پزشکی منع و از لیست پزشکان 
این مرکز حذف شد. سید محمد جمالیان افزود: علیرغم اینکه 
صورت  درمانی  کادر  علیه  متوفی  خانواده  سوی  از  شکایتی 
نگرفته است، به جهت رعایت حقوق مراجعین و شهروندان، 
پرونده پزشک خاطی برای بررسی و اعالم نظر در خصوص 
قصور صورت گرفته و برخورد قانونی، به مراجع قانونی ارجاع 
شده است. وی همراه تسلیت به خانواده متوفی و پوزش ازاین 
اشتباه بزرگ پزشکی رخ داده، گفت: علیرغم گذشت خانواده 
متوفی از شکایت در خصوص این پرونده، این قصور از سوی 
مسووالن دانشگاه علوم پزشکی اراک و تیم مدیریتی این مرکز 
ذیصالح  مراجع  در  بررسی  به محض  و  شد  خواهد  پیگیری 
و اعالم نظر قطعی، مراتب به اطالع خانواده متوفی و عموم 

هم وطنان عزیز خواهد رسید.
رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر )عج( اراک گفت: 
اگر بیمار و همراهان به هر دلیل از شکایت خودداری نمایند، 
تیم مدیریتی تمامی مراکز و بیمارستان ها، در کمیته های متفاوت 
پرونده های  بالینی،  حاکمیت  کمیته  و  مرگ ومیر  کمیته  نظیر 

پزشکی را بررسی و در صورت محرز شدن یا احتمال قصور 
پزشکی به عنوان مدعی العموم به مراجع ذیصالح اعالم می کند. 

 الینا دختر شش ساله ای برای جراحی لوزه، به بیمارستان 
کما  به  جراحی  از  بعد  اما  کند،  می  مراجعه  گرگان  طالقانی 
می رود. به گفته مادرش: با انجام آزمایش های پیش از عمل، 
پزشکان به ما اطمینان دادند که بدون مشکل فرزند شما درمان 
خواهد شد. اما پس از عمل، والدین وی با سینه ورم کرده دختر 
کوچکشان مواجه شدند که از شدت درد بی تابی می کرد. به 
گفته ی مادرش: دست و قفسه سینه دخترم مثل باد کنک باد 

کرده بود و مرتب فریاد می زد »قلبم می سوزد.«
الینا گفت: متخصصان پس از مشاهده شرایط بحرانی  پدر 
دخترم گفتند: به دلیل نرسیدن خون به مغز کودک دچار عارضه 
ایست قلبی و پس از آن به کما رفته است. دکتر سید محمد 
حسینی، معاون درمان درباره حادثه بیمارستان طالقانی گرگان 
گفته است: این عارضه پس از عمل لوزه، می تواند بر اثر عمل 
جراحی و یا بیهوشی اتفاق بیافید. الینا اکنون دچار »هیپوکسی 
مغزی« شده و در کما به سر می برد. البته معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی استان گلستان تاکید کرد: هم تیم حراست و هم 
تیم بازرسی بیمارستان تحقیقات خود را برای پیگیری و بررسی 
این پروند آغاز کرده است تا در صورت اشتباه پزشکی یا قصور 
در انجام وظیفه، با عامالن آن برخورد قطعی صورت خواهد 
گرفت. دکتر پرهیز رییس بیمارستان علوم پزشکی گلستان نیز 
در این باره گفته است: بیمارستان و مسووالن در حال پیگیری 
موضوع هستند که علت بروز این حادثه چه بوده است. وی 
ناخواسته  مواقع  بعضی  در  جراحی  عمل  جریان  در  افزود: 
عوارضی پیش می آید. به هر حال ما با تیم پزشکی در حال 
بررسی این موضوع هستیم که علت این حادثه مشخص شود.

سال  در  کشنده،  های  ناروایی  بارها  و  بارها  گمان  بی   
و  دیه  پرداخت  با  هم  ها  آن  بیشتر  افسوس  دهد،  می  روی 
این  شود.  می  گرفته  نادیده  با  فراموش  دیگر  های  روش  یا 
سپس  و  پزشک  گزینش  در  نادرست  مدیریت  پیامد  پدیده 
چنین  با  شایسته  برخورد  و  قاطعیت  روامند،  بانی  دیده  نبود 
پدیده هایی است. باالترین مقام در این باره، نظام پزشکی است 

که باید خویشکاری خویش را با نیرومندی انجام دهد. 


