
  سال بيست وپنجم  فروردين90
اطالعات علمى

30

24سال اجازه دادند روي انسان انجام شود. در اين عمل بيماران قلبي 
كه يا نمي توانند عمل جراحي داشته باشند يا همه كار كردند و در 
آخرين مرحله هستند و هنوز درد دارند مداوا مي شوند. بيماراني كه 
يا نمي توانند bypass كنند يا در جراحي هاي قبلي، فنر گذاشته اند و 
باز هم بهبود نيافته اند مي توانند با اين روش جراحي شوند. محدوديت 
سني هم وجود ندارد و هر بيماري كه 40 سال به باال تا 84 ساله باشد 

مي تواند از اين درمان استفاده كند.
در اين جراحي كانال هاي ريزي روي قلب ايجاد مي كنند كه از 
لحاظ تعداد كانال ها و فاصله ي آن ها با يكديگر مهم هستند و اگر 
توجه نشود ممكن است موجب آريتمي شود. اين مهم ترين عارضه ي 
جانبى  اين جراحي است كه ممكن است پيش بيايد واال با وجود اين 
كه هر جراحي مي تواند infection داشته باشد در اين روش ديده 

نشده و خونريزي نداشته اند.
حدود 3-4 سال است كه اين روش درمان در ايران وجود دارد و 
حدود 60 مريض جراحي شده اند و تنها يك مورد از آن ها فوت كرده 
است و بقيه هم موفقيت آميز بوده است. طوري كه مريضي كه قبل از 

آن نمي توانسته راه برود حاال شنا مي كند!
مشكل اين جراحي هزينه ي باالي آن است كه باعث مي شود همه ي 
بيماران نتوانند از آن استفاده كنند. حدود 5-4 بيمار در بيمارستان 
امام خميني با اين روش درمان شدند و مابقي در بيمارستان خصوصي. 
اآلن نيز اين دستگاه در بيمارستان خصوصي است و هزينه هاي درمان 

با اين شرايط تعيين مي شود.
ليزر و اسكار

خانم دكتر پروين منصوري استاد پوست بيمارستان امام خميني 
و دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص استفاده از ليزر PDL براي 
رفع اسكارهاي كلوئيدي پوست، مطالب بسيار جالبي بيان كردند. 
از نظر ايشان استفاده از ليزرهاي مناسب با رنگ و جنس پوست 
آسيايي ها و به ويژه ايرانيان در نتيجه ي درمان بسيار مهم است. 
عكس هاي بيماران تحت درمان ايشان گواه تشخيص و درمان درست 

بود. اين نوع ليزر بدون عود و بدون عوارض است.
نتيجه اين كه تكنولوژي ليزر موفق ترين روش درمان براي اسكارها 
را ايجاد كرده است؛ كافي است اسكارها را طبقه بندي كنيم و بعد 

براساس آن بهترين و مناسب ترين نوع ليزر را انتخاب كنيم.
دكتر موفق هم كسي است كه محدوديت ها، امكانات و آنچه را 
داريم، بشناسد و بيمار خوش شانس كسي است كه با اين پزشك 

روبرو و درمان شود.
اخالق در پژوهش ها و امور باليني

«Ethics in Research and Practice»
آقاي دكتر علي منتظري در خصوص مبحث فوق سخنراني 
داشتند و همان ابتدا گفتند: من تخصصي در ليزر ندارم. نكات مربوط 
به اين موضوع را از منابع مختلف جمع آوري كرده ام و چيزي مربوط 

به خودم و از خودم نيست و چندان 
ليزر ندارد. فقط يك  ربطي هم به 
بحث كلي است كه من اينجا اشاره 

مي كنم!
اخالق ما را كمك مي كند راهنمايي 
غلط (Misleading) نكنيم. همين 
ابتداي بحث اخالق حرفه اي با چند 

واژه مواجهيم:
رفتارها،   :(Values) ارزش ها 
كردارها و گفتارهايي كه خوب يا بد 
تلقي مي كنيم و در هر ملتي متفاوت 

است.
اخالق (Morals): يك نوع عمل شخصي به اين ارزش هاست. وقتي 
به اين ارزش ها پايبندي داريم عمل اخالقي كرده ايم و مقابله با آن ها، 

عمل غيراخالقي است.
اخالق حرفه اي (Ethics): اخالقي كه به صورت حرفه اي از افرادي 
كه در يك شغل يا گروه خاص عمل مي كنند انتظار داريم. مثًال از معلمان، 

پزشكان، هنرمندان و... توقعات و انتظارات خاص و متفاوتي داريم.
در اينجا بحث اخالق حرفه اي در علم باليني هم مطرح است كه بسيار 

مهم است.
در دوران حاضـــر و عصر مدرنـــــيته و پزشكي مـــدرن با واژه ي 

«Bio ethics» مواجهيم. يعني اخالق زيستي، كه در حوزه ي علم 
پزشكي از 2 شاخه ي: اخالق در پژوهش و اخالق در امر باليني صحبت مي كند.

هدف عمده ي رعايت اخالق در امور پژوهشي اين است كه افراد را از 
آنچه كه ممكن است به ضرر آن ها تمام شود آگاه كند. رعايت اين اخالق 

به داليل زير مهم است:
1ـ اصوالً هدف پژوهش گسترش دانش و غلبه بر جهل است. اگر شما 
در امر پژوهش نادرستي به كار ببريد و غيراخالقي عمل كنيد با هدف 

پژوهش تناقض دارد.
2ـ با رعايت اخالق در پژوهش مي توانيم جامعه ي عادي را با خود همراه 
كنيم. بعضي بيماران احساس مي كنند «چيز! آزمايشگاهي» شده اند. اين 

احساس، حمايت جامعه را از پژوهش سلب مي كند.
از جمله مباني اخالقي در پژوهش، صداقت در انتشار نتايج است. 
كساني هستند كه فكر مي كنند هرچه ليست آثارشان باالتر باشد بهتر 
است و اين جامعه ي پزشكي را دچار دردسر مي كند. پژوهش هاي تقلبي، 
چاپ تقلبي و مدارك تقلبي خطرناك است. ديگر نمي شود به چيزي 

اعتماد كرد.
در روابط بيمار و پزشك عمدتاً هدف، ايمني و سالمت بيمار است.

بايد تصميمي بگيريم كه به نفع بيمار و سالمتي و ايمني او باشد. نبايد 
براي امتحان كردن يك روش، بيمار را درمان كنيم.

درمان، پزشك و جامعه ي پزشكي بايد در خدمت ايمني و سالمتي 


