
1395، سال 4، شماره 24ی ایران، دوره نشریه جراح

ج

حسین صالحنویسندة پاسخگـو: دکتر مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهرانجراحیاستاد گروه *
88752626تلفن: 06/09/1395تاریخ وصول: 

:02/10/1395E-mailتاریخ پذیرش:  ?@yahoo.com

108

نقد مقاله

عوارض جراحی و پزشکی جزئی از بیماریست و یا دگرانگیخته؟

*حسین صالحدکتر

در وانندگانخمقاله الزم دانستم مطالبی را به شرح زیر براي شما بنویسم تا چنانچه صالح دیدید براي اطالع این در مورد 
درمانیسیاسی و شناخته شده  که توانائی دریافت کمکآید بیمار شخصیتی استمجله چاپ شود. آنچه از این مقاله بدست می

از بزرگترین و البته مشهورترین پزشکان و جراحان را در سطح جهانی دارد.
ی در شروع بیماري پزشکان براي رسیدن به تشخیص صحیح بیماري الزم دانسته بودند که از غده لنفاوي گردن بیوپس

ی کند، ا تداعره نزدیکان بیمار امکان داشت که ذکر کلمه بیوپسی در ذهن بیمار سرطان بشود ولی از آنجا که بنا بر نظر و عقید
ارده شخیص گذتشود و در نتیجه بدون در درست داشتن بیوپسی براي بیمار بنابر خواسته آنان از اظهار آن به بیمار خودداري می

ري خود از بیماشود و چون بیمارقط به تجویز دارو اکتفا میلذا ف.شود که احتماالً از تشخیص قطعی زیاد هم دور نبوده استمی
نیست، تواند خود شخصاً در چگونگی درمان خود دخالت کند و با این فکر که بیماریش بیماري خطرناکیماند، نمیغافل می

شود.کند. خاصه این که درمان داروئی هم بطور قطع تا حدودي مفید واقع میروزهاي خود را سپري می
، لخ استتان ذاتاً تمایلی به برخورد با واقعیات را ندارد و چون بنابر مثل معروف که حرف حق ـبا توجه به اینکه انس

دهدمیرار کند و با خیال خود که امکاناً عارضه مهمی در بین نیست، به زندگی خود ادامهـکند که از واقعیات فسعی می
اضر ز اول حیسنده مقاله به خوبی و روشنی نوشته است. ولی اگر پزشکان معالج در رورسد که شرح آن را نوتا اینکه زمانی می

ر موافقتافتد؛ یا اطرافیان بیماشدند که بدون بیوپسی غده لنف گردنی به درمان بیمار بپردازند، دو حالت اتفاق مینمی
ند روزي شد، ولی این ناراحتی بیش از چحت میکردند که واقعیت به بیمار گفته شود و آن وقت درست است که بیمار نارامی

طعی الزم ر اقدام دیگري که براي تشخیص قهشد و اجازه بیوپسی یا انجامید و خیلی زود بیمار متوجه حال خود میبطول نمی
داد.بود را می

کردند و اگر پزشک جدید هم به وظایف اخالقی وحالت دوم این بود که پزشک معالج را با پزشک دیگري تعویض می
کند آنوقتبشد که بدون در دست داشتن نتیجه بیوپسی اقدامی در درمان بیمار بود و او هم حاضر نمیاي خود پایبند میحرفه

دادند.یوپسی و یا هر اقدام دیگري را میشدند و اجازه ببود که فامیل بیمار تسلیم می
ن را آبه خوبی رفت، ولی بطور قطع در این راهی که نویسنده مقالهگویم که بیماري راه خود را نمیشد، من نمیین میناگر چ

بود.رفت و مسلماً سرنوشت بیمار خیلی بهتر از آنچه گذشت میشرح داده است، نمی
ون بیماري چان بگذارند،یشدند که اصل بیماري را با بیمار در مکردند و موفق هم میار میاگر پزشک یا پزشکان اولیه اصر

مال اوست و اوست که حق دارد درباره چگونگی درمان خود تصمیم بگیرد، نه اطرافیان. 
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ماریشر از بیاز این گذشته بیمار بچه و صغیر نبوده که سرپرست او برایش تصمیم بگیرد. بهرحال بی خبر گذاشتن بیما
رم تواند بکند. چنانچه خودکشی هم جکاریست خالف اخالق پزشکی. جان هر کس متعلق به خودش است و هر کاري با آن می

کند.ه نمیمنیست و اگر کسی خودکشی کند و احیاناً از مرگ نجات یابد کسی او را محاک
.کرددیگر و بهتري را طی میروندبیماري ،شدمن مطمئن هستم که اگر بیماري این بیمار به شخص بیمار گفته می

رود دیوار کجتا ثریا میسنگ اول چون نهد معمار کج


