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 باید به پزشکان احترام گذاشت

 * محمدمهدی حفيظی دكتر

ثبضذ ّبی هختلف هتَلیبى اهز پشضىی ٍ درهبى ًمل هحبفل هیایي رٍسّب ثِ ّز هحفل ٍ هجلسی وِ لذم ثگذارین، ثحج اػالهیِ

دٌّذ اًذ، ثِ پشضىبى ّطذار هیّب اػالم وزدًُِّبیی را در رسبوِ ّوشهبى ثب اػالى عزح تحَل ًظبم سالهت، ثغَر هىزر ضوبرُ تلفي

وٌٌذ، ًِ تٌْب ایي هَضَع در هجبلس پشضىی هَرد گفتگَست ثلىِ ثیي هزدم ػبدی ٍ ثیوبراى ٍ ثیوبراى را تزغیت ثِ پیگیزی هی

 ّبی هختلفی را ثبػج ضذُ ٍ ظبّزاً ًیش اهیذّبیی را آفزیذُ است.ػىس الؼول

داًن سالهت دروٌبر است ٍلی ثِ هصذاق: دٍ چیش عیزُ ػمل ّوِ ایي هَضَػبت ثگذرم، سیزا وِ هیتفبٍت اس وٌبر خَاستن ثیهی

ضبیذ همجَل عجغ  ،است، دم فزٍ ثستي ثِ ٍلت گفتي ٍ گفتي ثِ ٍلت خبهَضی، ٍظیفِ خَد داًستن ثغَر هجول اضبراتی داضتِ ثبضن

جلت وٌذ ٍ دفبػی وزدُ ثبضن اس جبهؼِ پز افتخبر پشضىی وِ در ایي آگبّبى ٍ دلسَساى جبهؼِ پشضىی لزار گیزد ٍ ًظز صبحجذالى را 

 جزیبًبت هظلَم ٍالغ ضذُ است ٍ هستحك ایي ًَع ثزخَردارّب ًیست.

اػتٌبیی ٍ ػذم تَجِ ثِ ٍالؼیبت هلوَس، حبل وِ ثِ هزحلِ اجزا درآهذُ است، ّبی ثیت ثؼذ اس سبلـَل ًظبم سالهـعزح تح

گی را ًّبی سبلیبى دراس ًَر ووزای ثبضذ وِ در پس تبریىیت ٍ ثبسثیٌی هجذد راّگطب ثبضذ ٍ رٍسًِىالـتَاًذ پس اس رفغ هطهی

 گز سبسد.جلَُ

ّبی ّب، در ّوِ اثؼبد پشضىی ّیچگًَِ تغییزی در تؼزفِسبلیبى عَالًی است وِ ثب ٍجَد تَرم ثبالی چْل درصذ ٍ افشایص ّشیٌِ

ِ ّبی هختلف ضذُ ثَد ٍ ضىبیت ثیوبراى را ًیش ثبیت پشضىبى، ثخصَظ در تؼزفِ ثیوِپشضىی حبصل ًطذُ ٍ ثبػج ًبرضبیتی ٍ ضى

تَاًذ اًذوی دادًذ، هیّب وِ سبلیبى دراس اجحبف خَد را اداهِ هیدر ایٌىِ عزح جذیذ سالهت ثخصَظ در هَرد ثیوِ .ّوزاُ داضت

ثحج در ایي است وِ چگًَِ اجحبفبت گذضتِ ججزاى  حمَق اس دست رفتِ پشضىبى را در ثؼضی اس رضتِ ججزاى وٌذ، ثحج ًیست،

ضَد ٍ ولوبتی هحبثب ثِ جبهؼِ پشضىی رٍا هیاًصبفبًِ ٍ ثیخَاّذ ضذ ٍ اس ّوِ ثبالتز ایٌىِ ایي چگًَِ ثزخَرد ًبرٍایی است وِ ثی

ثغَرلبًًَی ثزخَرد وزد ٍ هغبثك ضَد. ثِ ّز تخلفی ثبیذ آهیش هخل رضَُ، تؼغیلی هغت، لغَ جَاس عجبثت ٍ ًظبیز آى ػٌَاى هیتَّیي

 جزم، حىن داد.

، جبهؼِ فبخز پشضىی اهزٍس ایزاى اس چٌبى ػظوت ٍ سزثلٌذی ثزخَردار ٍ حتی هتَلیبى اهز درهبى ٍ پشضىیثشػن ّوِ آگبّبى 

ش پشضىبى هوبله ّبی عَالًی است وِ پشضىبى ایزاًی دٍضبدٍتَاًذ در دًیب همبهی ثلٌذ ٍ افتخبرآهیش داضتِ ثبضذ، سبلاست وِ هی

ّب دالر ّشیٌِ جْت اػشام وٌٌذ ٍ ثب ػولىزد خَد اس صزف هیلیَىایی درخطبى ثِ هزدم خذهت هیپیطزفتِ در ػزصِ پشضىی ثب جلَُ

اًذ، هبًذى در ایزاى را ثب ّوِ ّب دٍضبدٍش رسهٌذگبى جْبد ٍ ایخبر وزدُ ٍ فذایی دادُضَد، در ججِْجَیی هیثیوبراى ثِ خبرد صزفِ

اًذ، در ًمبط ٍ درهبى ثیوبراى پزداختِ یبریِ ث ،سیلاًذ، در حَادث هختلف هخل سلشلِ، گٌبّب ٍ ًبرٍایی ّب ثِ رفتي خبرد تزجیح دادُتٌ



 

پشضىبى ثبػج ضذُ است وِ  اوخزیت ثب ًب ّوبٌّگاًذ، چگًَِ ػولىزد اًذوی سیبدُ خَاُ، هحزٍم ٍ دٍر افتبدُ ووز ّوت ثخذهت ثستِ

آهیش هَرد تبخت ٍ تبس لزار ّب ًبدیذُ گزفتِ ضذُ ٍ جبهؼِ پزافتخبر پشضىی ایزاى ثب ػٌبٍیي تَّیيیىسزُ ایي سحوبت ٍ ایخبرگزی

 ، ّوِ ًَع ّته حزهت ثز آًْب ٍاردضذى هحىَهیت آًْب گیزًذ ٍ حتی پیص اس حبثت زض اتْبم لزارـای للیل در هؼذُـگیزد. اگز ػ

گیزد ٍ ثغَر هستمین ٍ ّبی اوخزیت پشضىبى، جبهؼِ پشضىی هَرد تمذیز لزار ًویضَد، چزا در همبثل خذهبت ٍ ایخبرگزیهی

دّذ )ثب پٌس جزاحی( هطغَل )وص رفتي پَل( طبر ثؼضی اس وبریىبتَرّب وِ جزاحی را ًطبى هیترٍد. اًَال هیئغیزهستمین سیز س

ٍ السم است جبهؼِ جزاحبى ٍ ًظبم پشضىی ثز ػلیِ آى اػالم جزم ًوبیٌذ. ًحَُ اعالع  ثبضذٍر هیآاست ٍالؼبً خجبلت اس جیت ثیوبر

 رسبًی ٍ جَ ثی اػتوبدی ٍ اّبًت ًِ در ضأى هتَلیبى پشضىی است ٍ ًِ در ضأى ًظبم پشضىی ٍ ًِ در ضأى جبهؼِ پشضىی.

دفبع ٍ خذهتگذار ٍ حتی در ثسیبری اس ى ثسَی پشضىبى ثیّبی هَجَد اهز درهبچزا لجِ تیش حوالت را ثخبعز فزاافىٌی ًبرسبیی

 وٌیذ.هَارد هظلَم ٍارد هی

دّیذ ٍ اس تجؼبت ًبگَار آى ثیوی ًذاریذ. آًْب وِ خغبوبرًذ چزا ػولىزد درصذ للیل پشضىبى را ثِ ول جبهؼِ پشضىی تسزی هی

ن وٌٌذ. رٍاثظ پشضه ثب ثیوبر ثز هجٌبی احتزام، اػتوبد، اًصبف ثبیذ هَرد هَاخذُ لزار گیزًذ، هحبووِ ضًَذ تب ًتیجِ اػوبل خَد را در

 ای ثِ ثبر ًخَاّذ آهذ.اػتوبدی ًتیجٍِ لذرداًیست، ثب ایٌگًَِ ثزخَردّب جش دلسزدی، دلتٌگی ٍ ایجبد ثی

ضَد ٍ ایفبد هیاوخزیت پشضىبى هبیلٌذ راثغِ هبدی ثیي آًْب ٍ ثیوبراى لغغ ضَد ٍ ٍلتی احسبس وٌٌذ حمَق اس دست رفتِ آًْب 

حتی اوخزیت آًْب ٍلتی احسبس وٌٌذ راثغِ هبدی ثیي ثیوبراى ٍ آًْب لغغ ٍ ثِ عزق دیگز ججزاى خَاّذ ضذ، احتزام آًْب ثیطتز 

 هحفَػ خَاّذ هبًذ ٍ ثیوبراى اػتوبد ثیطتزی ثِ آًْب خَاٌّذ داضت.

ّب دٌّذ ٍ ّیچگبُ ًبسپبسیبت خَد لزار دادُ ٍ هیثغَر هسلن اوخزیت پشضىبى خذهت ثِ ثیوبراى ٍ هحزٍهیي را سزلَحِ الذاه

 هبًغ خذهتگشاری آًْب ًخَاّذ ضذ.

ضَد ثب احتزاهی لزار ًگیزًذ ٍ اگز اس آًْب تمذیز ًویهَرد ثی ،دٌّذپشضىبى اًتظبر دارًذ در همبثل آى ّوِ خذهبتی وِ اًجبم هی

یبى اهز درهبى چٌیي خَاّذ ثَد: )هب ّوَارُ ثِ جبهؼِ پشضىی احتزام داًن وِ پبسخ هتَلبثِ گٌبّىبراى ثزخَرد ًطَد. هیـهخِ آًْب ث

گذارین( در جَاة ثبیذ گفت ایي چِ ًَع احتزام است وِ رًجص پشضىبى را ثجبر آٍردُ است ٍ آًْب را رًجبًذُ است. ایي رًجیذى ثِ هی

 ًفغ جبهؼِ پشضىی، هتَلیبى اهز پشضىی ٍ در ًْبیت ثیوبراى ًخَاّذ ثَد.

 

 

 


