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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

و  بود  سخن  گرم  مسافرها  از  یکی  با  راننده 
ناخواسته من هم می شنیدم. مسافر پرسید، تو با مدرک 
خوب  گفت  می کنی؟  مسافرکشی  ارشد،  کارشناسی 
مجبورم کار کنم، ولی درآمد اصلی من از یک هولدینگ 
فراگیری  دهه  پنج  از  بیش  با  من  هولدینگ!؟  است. 
اقتصادهای خرد و کالن،  بیگانه و خواندن  زبان های 
برایم  و  است  کاری  گونه  چه  هولدینگ  نمیدانستم 
شگفت انگیز می نمود. به راستی، این روزها برای یک 
ویراستار دلسوز ادبی، شکنجه ای بیشتر از گوش کردن 

و شنیدن سخنان ناترازمند از رسانه ها نیست.
 در کشورما در رسانه ها برای گویش و نگارش، هیچ 
استانداردی نیست. برخی ار واژگان که جایگاهشان تنها 
در تارنماهای ناهنجار و یا زرد است، هم اکنون وارد زبان 
رسانه ها و برخی مسووالن شده است، مانند سلبریتی و غیره.  
 چهار دهه پیش برخی نام های هتل ها و فروشگاه ها
)به تعداد انگشتان دست و پا هم نبودند( که بیگانه به شمار 
 می آمد، برداشته شد. اکنون در هر کوچه پس کوچه، 
گذاشته  بقالی  هر  روی  بیگانه  و  ناخوشآیند  های  نام 
الله  به  کنتیننتال  هتل  نام  زمان  آن  اگر  است.  شده 
بود. زیبا  و  فارسی  الله  نام  کم  دست   برگشت، 
رسیده ها  دوران  به  تازه  هتل های  نام های  به  امروز 
جهانی  شهرت  و  ملی  معنی  هرگونه  از  تهی  بنگرید، 
است. شرکت های نوپا را استارت آپ می گویند. شاید 

می پندارند که نام فرنگی آن اعتبار بیشتری دارد. 
این روزها در هیچ جا )شاید تنها در آزمایشگاه های 
بزرگ و فرودگاه های کشور( استانداردی در کار نیست، 

کار  بر  دیده بانی  هیچ  راستی  به  که  بیمارستان ها  حتا 
آنها نیست. آزمایشگاه ها، با وجود هزار ویک هزینه ی 
به  ناگزیر  و  کارتخوان  دارای  که  است  سال ها  نهفته، 

پرداخت همه ی هزینه های گونه گون هستند. 
همزمان با هیاهوی ناروای پدیده ی ثبت کارتخوان، 
به راستی در  برافراشته است که  تازه ای قد  تازه ترین 
سراسر گیتی نوبر است. چکیده ی این نوآوری این است 
که باید آزمایشگاه ها، کلینیک ها و مراکز درمانی، دارای 
تصفیه ی فاضالب باشند. از دیرباز، برخی بیمارستان ها 
و یا آزمایشگاه داران، دارای زباله سوز هستند. سال ها 
است که پس از استریل کردن زباله های آلوده، آن را 
دهند.  می  تحویل  شده،  شناخته  شرکت  یک   به 
است  بدن  مایعات  باره ی  در  گویا  تازه،  پدیده ی  اما 

)پساب دستگاه های آزمایشگاهی، ادرار و مدفوع؟(
اندازه ی  به  خود  کاری  چنین  هزینه ی  است  گفتنی 
داستان  داستان همانند  این  آزمایشگاه است.  برپایی یک 
مالیات است. زیرا هنگامی که آالینده های بزرگ صنعتی 
که رودخانه ها و دریاچه ها را آلوده می کند، نادیده گرفته 
می شود، چند لیترادرار، سرم همراه با پساب  کیت های 
نیست و وارد  ) که  ضد طبیعت  آزمایشگاه  بیولوژیک 
 هیچ رودخانه ای نمی شود( زیر ذره بین برده می شود. 
گویا پس از تباه کردن بسیاری از زیر ساخت های صنعتی 
کشور و برپایی صنعت داللی، اکنون نوبت تباه کردن رشته ی 
پزشکی و به ویژه آزمایشگاه ها است. تنها امید پیشگیری از 
این پدیده  ی ناروا، وزیر فرهیخته ی  بهداشت است که شاید 

بتواند از عهده ی  سوداگران و رانت خواران بر آید.       
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