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اطالعات علمى

بيمار باشند و بس! فقط همين!
شركت هاي  دارويي،  توليدات  پزشكي،  جامعه ي  حكومت ها،  بين 
دارويي و ... تضاد منافع وجود دارد و اينجاست كه نقش اخالق مهم است. 

تكنولوژي هاي نو باعث شدند موضوع اخالق جدي تر شود.
در مقاله اي كه در British Medical Journal چاپ شده، آمده 
است كه ساالنه بين 44000ـ  98000 مرگ بر اثر اشتباه پزشكي در 
آمريكا اتفاق مي افتد و حدود 1ميليون آسيب هاي غير وارده و غيرمعمول 

دارند.
يا  مي كنند  درمان  بي تجربه  پزشكان  كه  است  وقتي  اين خطاها 

روش هاي جديد درماني معرفي مي شوند.
اقامت  و  اورژانسي  مراقبت هاي  پيچيده،  افزايش سن، درمان هاي 
طوالني مدت در بيمارستان، از مهم ترين عواملي هستند كه اين آمار را 

باال مي برند. اشتباهات دارويي هم بايد بدان ها اضافه شود.
رعايت اين اصول اخالقي در چاپ مطالب و نتايج پزشكي براي جامعه ي 
عادي بسيار مهم است. بايد مراقب باشيم كه جامعه دچار تشويش نشود. 
به دارو يا درمان خاصي به اشتباه ترغيب نشود و همواره سالمتي و ايمني 

افراد جامعه هدف اصلي باشد.
حاشيه ها:

  نحوه ي هدايت شركت كنندگان به تاالر امام 
در محيط بيمارستان و ميزان آگاهي پرسنل اداري 
و درماني و آموزشي همان بيمارستان از برگزاري اين 
همايش در آنجا، بسيار ضعيف و شگفت انگيز بود! 

تقريباً هيچ پوستر و راهنما و نشان و عالمتي به سمت تاالر ديده نمي شد 
و از هركه مي پرسيديم هيچ خبري نداشت! اما اگر كسي موفق مي شد كه 
به تاالر امام برسد، در همان بدو ورود يك خبرنامه ي چند صفحه اي تمام 
رنگي دريافت مي كرد كه برخي اخبار مهم يا جالب كنگره را به صورت 
ويژه ي اين مراسم درآن چاپ كرده بودند و مي توانست آن ها را بخواند و 

در جريان امور قرار بگيرد!
 در سالن سخنراني ابتدا ميكروفون براي حضار نبود و اگر كسي 
سؤالي داشت مي بايست يا داد بزند يا با صدايي ناواضح و آرام مطرح كند 
كه تازه مسؤولين را به فكر واداشت و سريعاً ميكروفون آوردند و مشكل 

را حل كردند!
  در يك همايش تخصصي و علمي و در سطح پزشكان و جراحان و 
اساتيد داخلي و خارجي! موبايل ها زنگ مي زد! يكي مي رفت يكي مي آمد 

و مثل هر همايش و كنگره ي ايراني ديگري شلوغ بود و بي  نظم!
  درسالن كوچك ورودي تاالر امام، برخي شركت هاي كوچك و 
بزرگ مهندسي پزشكي و دستگاه هاي پزشكي، ضمن معرفي سيستم هاي 
جديد خود، درمان هاي مختلف با آن دستگاه ها را نشان مي دادند كه خود 
باعث توقف بينندگان در مقابل دستگاه ها يا Standهاي تبليغاتي مي شد 
و برخالف هميشه، اين توقف بي جا نبود و مانع كسب هم نمي شد كه هيچ، 

حتي باعث كسب هم مي شد!

عموم اين دستگاه ها براي رفع موهاي زائد حتي موهاي نازك!، 
الغري هاي موضعي يا جراحي و درمان پوست بودند و در مقياس 

بسيار كم تر در حوزه ي دندانپزشكي!
 يك نمونه ي كامًال متفاوت در اين غرفه ها وجود داشت كه نه 
مربوط به ليزر و زيبايي بود و نه معرفي كلينيك  يا مركز خاص، بلكه 
غرفه ي تبليغ چاي بود! با يك دستگاه چاي ساز و دو قوري چاي سبز 
و معمولي، مي شد چاي نوشيد و چاي خريد. ما هم گپ زديم هم 
چاي خريديم. قصه ي اين چاي كه در شركت «بچه دهاتي» توليد 
مي شود آنقدر جالب است كه ترجيح مي دهم عين داستان را از زبان 

مديرعامل اين شركت نقل كنم:
«من محمد قديري راد هستم. مدت 35 سال از وطن دور بوده ام. 
اخيراً به ايران بازگشتم تا خانواده ام را با آداب و رسوم كشورم آشنا كنم 
و باقيمانده ي عمرم را با همسرم و دو فرزندم در ايران زندگي كنيم. 
شمال را به خاطر دريا و سرسبزيش انتخاب كرديم. در يك روز بهاري 
براي بازديد زميني در حومه ي الهيجان و نزديك كارخانه چاي رفتيم. 
كشاورزان چايكار برگ سبز چاي را براي فروش به كارخانه مي آوردند 
كه من متوجه خانمي شدم كه از تپه ي شيب داري 
با پشت كامًال خم پايين مي آمد و كيسه ي برگ 
چاي را حمل مي كرد. جلو رفتم و گفتم اجازه 
بدهيد من بياورم تا كمرتان راست شود. من كيسه 
را برداشتم ولي كمر ايشان راست نشد. اين خانم 
كه 70 ساله به نظر مي آمد گفت كه 50سال دارد و 

از بچگي كارش اين بوده است.
پرسيدم درآمدتان چطور است؟ گفت: خيلي بد. پرسيدم چرا؟ پاسخ 
داد: چاي ايران را نمي خورند و همه چاي خارجي مصرف مي كنند. ما 
براي بوته هاي چاي از سم استفاده نمي كنيم و اسانس و عطر مصنوعي 
و شيميايي هم نمي زنيم، همان طور كه خدا آن را به وجود آورده 
عرضه مي كنيم. ما به در كارخانه رسيديم. ايشان 8 كيسه ي ديگر هم 
آورده بودند كه كيلويي 290تومان قيمت گذاشته شد. تمام محصول 
اين خانم كشاورز ايراني به 150هزار تومان هم نمي رسيد. من شديداً 
تحت تاثير قرار گرفتم و گفتم حرفه ام بازاريابي است. كمك مي كنم 
تا چاي ايران را نه تنها در ايران بلكه در آمريكا و اروپا هم بخرند. اين 
بانوي كشاورز ايراني و به گفته ي خودش: «بچه دهاتي» در حالي كه 
چشم به چشمان من دوخته بود گفت تو را نمي شناسم ولي محكم 
و با ايمان صحبت مي كني. تمام سال را در راه تحقيق در مورد چاي 
ايراني گذراندم و با زحمت زياد شركت «بچه دهاتي» را ثبت كردم و 
چاي «كلوچاي» را تحت ليسانس شركت هارتلند آمريكا با باالترين 
سيستم و مدرن ترين دستگاه هاي بسته بندي كه از نظر بهداشتي 
بي نظير است در كارخانه ي كارمين الهيجان، همان طور كه آن بانوي 

كشاورز آرزو مي كرد به وجود آوردم.
(كلو: در لغت نامه ي دهخدا به معناي مدير و رهبر بازار است.)


