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سخن 
مديرمسوول

هرچقدر بخواهيم از يادآوري گرفتاري هاي ريز و درشت پزشكي 
و به ويژ ه رشته ي خودمان آزمايشگاه ، بگريزيم و ننويسيم، گويا 

مفري نيست. 
در  بنويسم،  سرآغازي  بخواهم  و  مي رسد  چاپ  نوبت  هرگاه 
ميان انبوه يادداشت هاي روزانه، كمتر مطلب اميدواركننده اي 
يافت مي شود . در اين هنگام گاهي ولو يك در ميان سكوت 
كمترينش  كه  دليل  چند  به  دهم،  مي  ترجيح  را  ننوشتن  و 
خويشكاري  اما  ندارد،  وجود  شنوايي  گوش  كه  است  اين  هم 
روزنامه نگاري و صنفي هم ايجاب مي كند كه دست كم بخشي 

از درد دل هاي همكاران را گزارش و بازگو كنم.
دوستان با ايميل، نامه، تلفن و حضوري سخنان زيادي دارند. در 

اين شماره به ناگزير به سه مورد  اشاره مي كنم :
نامشروع  ي  رابطه  گسترش  و  افزايش  از  همكاران  از  بسيارى 
حتي  و  كلينيك  و  پاراكلينيك  ميان  مادي  ي  ناپسنديده  و 
كلينيكسينها با كلينيسينها برا ي ارجاع بيمار، به راستى اندوهگين 

بودند .
گرچه پايه ي اين كار زشت و غير پزشكي از سال هاي دور در 
محدوده ي تنگي ميان اندكي آزمايشگاهيان بي سواد  با پزشكان 
طماع  و نيز بين برخي پزشكان سطح پايين كه با برخي  جراحان 
سود پرست  نيز بده بستان دالل مآبانه داشتند، ولي در دهه هاي 
عادالنه  نا  توزيع  و  پيراپزشكان،  و  پزشكان  افزايش  با   ، گذشته 
آنان در شهرها، اين پديده ي شوم رو به افزايش نهاده و در برخي 

شهرها زشتي و قبح خود را نيز از دست داده است. 
بدا به حال بيماري كه با دلي پر از اميد براي  درمان  خود و يا 
جگر گوشه ي خود به چنين موسسه اي پاي مي نهد، غافل از اين كه 

او در آنجا بيش تر از يك كاالي سـود آور به شمـار نمي آيد.
دوستي در يك استاني نه چندان دور مي گفت ، دردمان را به كي 
بگوييم؛ وقتي برخي از مديران نيزبا سكوت خود ، بر اين جنايت 
صحه مي گذارند... ديگري مي گفت كه يك دكتر آزمايشگاه از راه 
نرسيده در تهران ، روز روشن دست به تاسيس چند آزمايشگاه زده 
است و پزشكان را هم به ظاهر سهامدار كرده است. خوشبختانه 
گويا پزشكان وبيماران پس از مدتي از بي مايگي آنان با خبر شده اند 

و ديگر كمتر گول مي خورند.
هنوز  كه  كساني  و  فرهيخته  همكاران  ي  وظيفه  روي  هر  به 
شيفته ي قداست پزشكي هستند وخواستار درآمدي شرافتمندانه 

هستند،بايد در برابر اين پديده هاي شوم بايستند .

دوستي ديگر از نوآوري  ناميمون ديگري سخن به ميان آورد: او 
گفت در مملكت با فرهنگ ما هيچ وقت اعتدالي در كار نبوده 

است، يا افراط است يا تفريط. 
يا  آزمايشكاه  كه  خواست  مي  همكاران  از  يكي  اگر  روزي 
نسبت  مسافتي  حداقل  قانون  برپايه   بايد  بزند،  اي  داروخانه 
به موسسه ي مشابه رعايت كند. اما پس از سال ها اين فاصله 
از بين رفت و گفتند، آزمايشگاه، داروخانه و  همانند كله پاچه 

فروشي ها و يا كفاشي ها ديگر مقيد به حفظ فاصله نيستند.
در  كوچك  خيابان  يك  در  پزشك  ازهمكار  صدها  وقتي  خوب 
كنار هم متمركزند ، بي گمان  در آنجا نياز به چند آزمايشگاه 

هم هست . 
، كه چرا اجازه مي دهند دو  بود  اين  از  اما شكايت آن همكار 
آزمايشگاه در يك يا دو طبقه ي يك ساختمان نه چندان بزرگ 
تاسيس شود. اگر اين امر مغرضانه نبوده ، بي گمان اجراي اين 

قانون خيلي ناشيانه بوده است. 
دوستمان مي گويد، با قرض ، وام و دستي و فروش وسايل خانه و 
دادن چك هاي محل دار چند ماهه و يك ساله ، بيش از هفتصد 
ساختمان  يك  در  متوسط  آزمايشگاه  يك  براي  تومان  ميليون 
اطباء  خرج كرديم. با كمال شگفتي و تعجب، امور آزمايشگاه ها 
در همان ساختمان درست در جوار من به يكي ديگر از همكاران 
من مجوز دادند. همچنين گويا در تهران يا يك استان ديگر در 
يك ساختمان پزشكي ، در دوطبقه ي جداگانه ، مجوز آزمايشگاه 

داده اند. 
آيا چشم انداز آينده ي چنين سياستي تيره و ناخوشايند نخواهد 

بود. آيا از حرمت همكاري و يا قداست پزشكي چيزي مي ماند.
مساله ي بعدي ، وسعت حرص و سوداگري برخي ازهمكاران را 
نشان مي دهد. در گذشته اگر بيمارستان خصوصي تازه تاسيس 
مي شد و برحسب رشتـه هـاي مختلف سهــام مي فروختند، 
برحسب نياز برخي از رشته ها سهامدار بيشتري طلب مي كرد.  
ها   رشته  ساير  مانند  نيز  داروخانه   و  آزمايشگاه  و  راديولوژي 

سهم هايي داشتند...
مربوطه  متخصص  به  را  پاراكلينيك   سهام  روزها،  اين 
را  نامش  فقط  (البته  فني  مسوول  يك  و  نمي فروشند. 
استفاده مي كنند)استخدام مي كنند. سود پاراكلينيك را  
ميان كلينيسينها تقسيم مي كنند. يعني هرچه بيشتر  هم به 
براي بيمار آزمايش، راديولوژي و دارو  بنويسند ، سود بيشتري 

عايدشان مي شود. 
اين كارشكلي از  سرمايه داري لجام گسيخته است. سال هاي 
نيازمند فرايند سخت و درازي بود.  پيشتر، تاسيس بيمارستان 
براي ساخت يك بيمارستان ده ها مالك در نظر گرفته مي شد. 
مهم ترين انگيزه هم نياز بيماران بود. اما امروزه تنها يك معيار 
الزم است ، آن هم داشتن سرمايه، و مهم ترين انگيزه ي ساخت  

براي سود بيشتر است. 
درد دل فراوان است. كاشكي اولياء ، رييسان و مديران وقتي براي 

شنيدن داشتند.     


