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  خوانندگان محترم
  

با خبرنگار روزنامه اطالعات است که به  1397هارم دي ماه چزیر گفتگوي اخیر جناب آقاي دکتر ایرج فاضل در تاریخ متن 
ترین معضالت کشور در حوزه سالمت، خصوصاً اخالق، لحاظ محتوي مهم و تأثیرگذار و طرح نقطه نظرات ایشان در مورد بنیادي

  .اطالع خوانندگان محترم انتخاب شده است بصورت چکیده جهت
  
  

  سردبیر
  

  :ها در جامعه پزشکی مطرح کرددکتر فاضل با اشاره به ریشه بداخالقی
 

  افول اخالق در جامعه، پزشکان را هم درگیر گرده است

آور است، رتعلم پزشکی همانند دیگر علوم هر روز دستخوش تغییرات زیادي است که گاهی وسعت این تغییرات حی :اشاره
اخالق «هاي روز افزون این علم که با جان آدمی سروکار دارد، مسأله بسیار مهمی به نام رسد در کنار پیشرفتاما به نظر می

شاهد این ادعا حداقل در . آنچنان که باید و شاید همگام با تحوالت عظیم علم پزشکی مورد توجه قرار نگرفته است» پزشکی
  .بسیاري از ما از مواجه با برخی از پزشکان است کشورمان، تجربه زیستی

شود و ها بر روابط پزشک و بیمار حاکم میاي از ارزش مجموعه  اخالق پزشکی، بخش مهمی از علم پزشکی است که طی آن
ها و اي از اصول اخالقی است که قضاوتمطابق تعریف، اخالق پزشکی مجموعه .دهدهاي روند درمانی بیمار را شکل میپایه
  .دهدها را به عمل پزشکی نسبت میارزش

هاي به جامانده از تالش براي تدوین نوعی دستورالعمل یا کد اخالقی براي پزشکی یا درباره رابطه در تاریخ، نخستین نشانه
سوب به براساس این متن که من. گرددهاي نخستین مسیحیت باز میمیان پزشک و بیمار به سوگندنامه بقراط و سپس آموزه

خورند تا نهایت تالش و بقراط حکیم، پزشک یونانی سده پنجم پیش از میالد است، دانش آموختگان رشته پزشکی سوگند می
شوند تا ضمن رازداري با همچنین با این سوگند ملزم می. تخصصشان را براي نجات بیمار و جلوگیري از آسیب به او به کار گیرند

  .از او سوء استفاده نکنند بیمار عادالنه رفتار کرده و
هاي اخالق پزشکی از تعیین شیوه برخورد با آغاز قرن بیستم میالدي اخالق پزشکی وارد مرحله جدیدي شد و دستورالعمل

هاي اخالقی درمان و عدم پنهان کاري در مراحل درمان پزشک و بیمار فراتر رفت و به حقوق بیماران در مراحل درمان، راه حل
  .تسري یافت
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بسیار دیده شده، در حالی که . در ایران بر سر اجراي درست این سوگندنامه و کدهاي اخالقی آن، همواره جدال وجود دارد
خورند بهبود بیماران را بر منافع مادي و امیال نفسانی خود مقدم بدارند، هم پزشکان و هم مراکز درمانی از پزشکان سوگند می

  .زنندعه به اورژانس پول ندارند، سرباز میدرمان بیمارانی که در لحظه مراج
او وزیر . دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران است و تا چندي پیش ریاست سازمان نظام پزشکی را به عهده داشت

فرهنگ و آموزش عالی در دولت اول مهندس موسوي و همچنین وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت اول هاشمی 
دارد و  ءفوق تخصص جراحی عروق و پیوند اعضا. عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی بود 1390نی و تا خرداد ماه رفسنجا

  .اکنون استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است هم
. کرد هاي پزشکی را در افول اخالق در جامعه باید جستجواو در گفتگو با ما معتقد است، ریشه بسیاري از بداخالقی

متن گفتگو در پی . توان دیدها و تذکرات بسیاري از عقال و دلسوزان کشور میموضوعی که نگرانی پیرامون آن را در سخنرانی
  :آیدمی

در بحث پزشکی نیز تزلزل اعتماد پزشک به بیمار و . شود تر می رنگ اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی، هر روز کم
ولی امروز خیلی . ما در گذشته پزشکانی مانند دکتر شیخ، دکتر قریب و بزرگانی دیگر را داشتیم .برعکس آن را شاهد هستیم

بفرمایید اخالق پزشکی چه جایگاهی در رشته پزشکی دارد و عدم رعایت آن چه . کمتر شاهد حضور چنین پزشکانی هستیم
  عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

هاي بزرگان ما به اخالق پزشکی  اي از نوشته بخش عمده. ر دو یکسان استپزشکی و اخالق در هم عجین شده و عمر ه
به عنوان کسی که نه تنها به روز علم پزشکی بلکه به رموز جامعه واقف » حکیم«اصوالً پزشک به عنوان یک . اختصاص دارد

اید بدانیم مسأله اخالق پزشکی تمام تلقی مردم از پزشکی هنوز هم همین است، اما ب. بوده، در طول تاریخ نقش داشته است
کل . هاي زیادي در مورد انحرافات اخالقی در جامعه وجود دارد که بر حق هم هست امروز نگرانی. جزئی از اخالق جامعه است

دهد که  مجموعه این شواهد نشان می. اخالق در جامعه در حال سقوط است و شواهد کافی هم براي اثبات این موضوع داریم
شویم چون اعتقاد داریم که  در کل جامعه مطلوب نیست، اما در این شرایط ما بیشتر نگران اخالق پزشکی می وضع اخالق

از این رو، رابطه پزشک و بیمار باید مملو از خیرخواهی و دغدغه . است و باید از این انحرافات مصون بماند» مقدس«پزشکی 
  .پزشک فقط باید سالمت بیمار باشد

هم حائز » جوانمردي پزشکی«، مسأله »آداب پزشکی«اراي آداب خاصی است، اما در کشور ما به جز در دنیا پزشکی د
. گونه رابطه مالی بین پزشک و بیمار وجود ندارد توجه داشته باشید که در کشورهاي پیشرفته مثل آمریکا، هیچ. اهمیت است

ها و رابطه مالی پزشک و بیمار  ه در کشور ما مسأله پرداختولی متأسفان. تنها رفتار پزشک، طبابت و حاذق بودن او مطرح است
گذاري پزشکی هم  رفهـضمن آنکه تع. دانمها میدي بیمهـمن علت اصلی آن را در ناکارآم. نقش مهمی در این رابطه دوسویه دارد

الشعاع  خالق پزشکی را تحتوامل اـمجموعه این ع. دالتی استـع ها در این باب، دستخوش بی به دلیل نبودن منابع و نگرانی
  .دهد قرار می

توانیم توجیه کنیم که چون اخالق در سطح جامعه نزول یافته، اخالق  آیا می. جامعه پزشکی با جان مردم سروکار دارند
  یابد و گریزي از آن نیست؟ پزشکی هم قاعدتاً نزول می

ریم، اما به جاي پرداختن به آنها فقط منتظریم که خالفی را دا» ها قریب«و دکتر » ها شیخ«من معتقدم که امروز هم ما دکتر 
نمایی کردن  بزرگ. کنیم دهد، اما آنها را تیتر نمی اتفاقات خوب، زیاد رخ می. رخ دهد و آن را زیر ذره بین قرار دهیم و بزرگ کنیم

پزشکی محدود بودند، اما امروز ها بودند، جامعه  توجه داشته باشید وقتی دکتر شیخ. اتفاقات بد هم یکی از مشکالت ماست
  .جامعه پزشکی گسترده شده و به تبع آن مواردي از بداخالقی هم افزایش یافته است

ها و در  ها در جامعه پزشکی امروز نیستیم، اما موضوع اینجاست که امروز در مطب ها و دکتر قریب ما منکر وجود دکتر شیخ
نگاه از باال به پائین از سوي پزشکان و کادر درمانی نسبت به بیماران وجود . شود نمی ها، احترام الزم به بیمار گذاشته بیمارستان

  آیا شما معتقد نیستید که این معضل در جامعه پزشکی وجود دارد؟. دارد
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هاي اخالقی در جامعه است و در جامعه پزشکی هم این مشکل وجود دارد، من معتقدم که مشکل، سقوط بسیاري از ارزش
اما معتقدم جامعه پزشکی نباید . ز باال به پایین متأسفانه یک انحراف گسترده و ملی است که فقط محدود به پزشکی نیستنگاه ا

کنم، اما  گذرد، راضی نیستم و چشم بسته از پزشکان دفاع نمی من شخصاً از آنچه در جامعه پزشکی می. تسلیم این سقوط شود
  .اند ترامهمچنان پزشکان زیادي هستند که قابل اح

شما چقدر . گرفتتر، در آموزش پزشکی، اخالق پزشکی بسیار بیشتر از امروز مورد توجه قرار می آقاي دکتر، در شرایط قبل
  بینید؟ از مشکالت امروز اخالق پزشکی را ناشی از این عدم توجه می

. ه اخالق را سر کالس یاد گرفته باشمبه یاد ندارم ک. سال قبل در یک دوره کامالً متفاوت پزشکی را آموزش دیدم 50من 
پیش . گرفتیم البته واحدهایی به اخالق پزشکی اختصاص داشت، اما ما اخالق را در بالین بیمار و از استاد در مواجه با بیمار یاد می

را از نظر اخالق و آداب مجموعه این عوامل افراد . از آن، در رفتارها و برخوردها و در منش پدر و مادر و معلم و استاد یاد گرفتیم
  .پروراند اجتماعی می

اگر بیماري سؤال بپرسد، . گذارند سفانه بسیاري از پزشکان به بیماران خود احترام نمیأپس چه اتفاقی افتاده که امروز مت
ر برخی یا د. دهد یا اگر سؤال اول به سؤال دوم تبدیل شود ممکن است پزشک به بیمار حتی توهین هم کند پزشک پاسخ نمی

  دانید؟ علت این مسائل را در چه می. کنند ها شاهدیم همزمان چند مریض را با هم معاینه میمطب
کنید که آخرین سؤالش از مریض این است که دیگر سؤالی نداري؟ اگر بشنوم همکاران من  شما با کسی صحبت می

در مورد دیدن چند مریض با هم که اشاره داشتید، اصالً . ومـش دت رنجیده خاطر میـوردهاي بدي با بیماران دارند، به شـبرخ
باید با این مسائل برخورد کنیم، اما اگر برخورد به شکل موعظه باشد، . افتد م که اتفاق میـرم است، ولی مطمئنـاین موضوع ج

آیا مسأله اخالق آنجا رعایت  هاي ما راضی هستید؟ روز دادگاهـآیا شما از وضع ام. مـپرس از شما یک سؤال می. دـکن اثر نمی
وردي ـود، اما در جامعه پزشکی هر برخـششود یا کمتر دیده می وضوع این است که این مسائل آنجا دیده نمیـود؟ مـش می

  .شوددیده می
در بحث سقوط اخالق در جامعه با شما هم عقیده هستم، اما صحبت این است که چه باید کرد که در جامعه پزشکی این 

  اتفاق نیفتد؟ سقوط
هاي  به طور مثال، االن رشته. هاي پزشکی نباید از اول به مباحث مالی توجه کنند داوطلبان رشته معتقدم که اوالً

هاي پزشکی  در تخصص. دندانپزشکی به دلیل مسائل مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته در صورتی که این رویه غلط است
  .اي و اجتماعی استاین یک مشکل ریشه .تري در آن وجود داردهایی طرفدار دارد که پول بیش تخصص

کنم، منظور آن است که همه ما عالوه بر آن، وقتی از ضرورت اصالح اخالق در جامعه و همزمان در جامعه پزشکی صحبت می
باید به ! یگري حرکت کنتوانید فقط به یک گروه بگوئید، از این مجموعه جدا شو و از سوي د ایم و شما نمی در یک کشتی نشسته

شود فردي میلیاردها تومان اختالس کند و بدون هیچ مجازاتی به زندگی خود  نمی. شود مسأله اخالق در کل اجتماع پرداخته می
گیري کلی به در یک نتیجه. اي بخواهیم که کامالً اخالق را رعایت کنند ادامه دهد و به ریش مردم بخندد و ما از آن طرف از عده

  .ره اجتماع اعتراض دارمادا
آیا در مشاغلی مانند پزشکی که با جان مردم . یکی از مسائل دخیل در موضوع اخالق پزشکی، مسأله گزینش دانشجوست

هاي سالمت روان وجود داشته باشد؟ در حالی که تنها مالك الزم در حال حاضر  ها و تست سروکار دارد، نباید حداقلی از گزینش
  .کور استنمره آوردن در کن

یابی افراد به یک رشته شود، از اساس  اینکه صرف نمره آوردن مالك راه. شود مشکل از همین جا شروع می رسدیبه نظر م
باید حداقل در . هایی مثل پزشکی و قضاوت افرادي باید وارد شوند که داراي بیماري اخالقی و روانی نباشند در رشته. غلط است

ما متأسفانه از گزینش . هاي دیگر هدایت کنیم باشیم و کسانی که صالحیت ندارند را به سوي رشته دو سال اول ارزیابی داشته
موضوع دیگر . گزینش به معناي واقعی از ضروریات تحصیالت عالی است. خاطرات بدي داریم، چون در مسیر نامناسبی افتاد

  .یم، اما حاال مصیبت ما، زیادي پزشک داشتن استزمانی پزشک کم داشت. حساب و کتاب دانشجویان پزشکی است پذیرش بی
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بسیاري از آزمایشات . ها و اعمال پزشکی غیرضروري است ث جراحیـن پزشک بیش از حد نیاز، بحـوارض داشتـیکی از ع
ن عوارض کم بود پزشک بسیار کمتر از پزشک زیادي داشت. رورتی نداردـشود، اصالً ض هایی که دستور آنها صادر می سـو عک
  .است

. هاي زیبایی ها توسط برخی پزشکان به خصوص در مورد جراحی اخیراً گزارشی را خواندم در مورد اجاره تخت در بیمارستان
اگر بیمار پس از . دهند پزشکانی که اصالً مقیم آن بیمارستان نیستند و با اجاره کردن تخت در بیمارستان جراحی انجام می

ی در بیمارستان پاسخگوي او نیست یا درموارد زیادي ما شاهد هستیم که برخی از پزشکان ام جراحی با مشکلی روبرو شود، کس
بیماران رابه مراکز خاص مورد نظر خود می فرستند، این مساله بار  آر اي یا آزمایشات انجام شده توسط بیمار را قبول ندارند و

  طبابت انسانی همخوانی دارد؟ ا این مسایل چقدر با اخالق پزشکی وکند به نظر شمنظام سالمت وارد می مالی زیادي به بیماران و
توان یک مأمور  براي هر آدمی هم نمی. شویم با این مشکالت مواجه می ،شود وقتی ساز و کار نظارتی به درستی اجرا نمی

ان براي انجام آنها متحمل همین بحث، این همه عکس و آزمایش که بیمار. کار نظارتی به درستی اجرا شود باید ساز و. گذاشت
این است  ،شود ها که در بسیاري کشورها انجام می یکی از راه. هاي درست پیش آمده است شوند، به دلیل نبودن نظارت هزینه می

اخیري که در یک مرکز رادیولوژي یا از هر صد آنژیوگرافی که انجام شده است، بررسی ام آر آي  که به طور مثال صد مورد
الزامی بوده  تا ببینند چند مورد آن واقعاً الزامی بوده است؟ ما چنین نظارتی نداریم تا مشخص شود چند مورد آن واقعاًکنند  می
  .نظارت فقط نباید محدود به ویزیت پزشکان باشد. دهندها باید این نظارت را انجام دهند که نمی بیمه. است

  با این تخلفات برخورد نمی شود؟این تخلفات به عهده کیست؟ چرا  نظارت بر یتولئمس
باز هم . ها بر این مسائل نظارت داشتند که االن فعال نیستند قبالً بهداري استان. البته نظارت اصلی با وزارت بهداشت است

  .ما در اداره اجتماع هم مشکل داریم، باید اول این مشکل حل شود. گردد کنم که بسیاري از مشکالت به ساختار برمی تأکید می
هایی مانند دانشگاه آزاد که حواشی زیادي را در آزمون سراسري  دانشجو پزشکی در دانشگاهو کتاب  حساب پذیرش بی

و ججامعه از افزایش پذیرش دانش با توجه به این که در شرایط فعلی نظام سالمت و امسال به دنبال داشته است یا ازطرف دیگر
سیس أبهداشت، در هر مراسم و سفري، چند نفري به دنبال گرفتن مجوز تم محتردر رنج است به قول آقاي هاشمی وزیر 

ي انجام اعمال جراحی غیر ضرور بفرمایید که تجاري شدن آموزش پزشکی چگونه بر اخالق پزشکی و! دانشکده پزشکی هستند
  اثر دارد؟

این صورت، تربیت عده کمتري از  ایم در غیر به باور من، تجاري شدن آموزش به این دلیل است که ما هدف را گم کرده
خیلی وقت است که . هاي پزشکی باید درشان بسته شود بسیاري از دانشگاه. پزشکان صالح که به درد مردم بخورند، کافی است

  .ما باید به کیفیت بپردازیم نه کمیت
  ت آموزش و اخالق پزشکی تأثیر دارد؟یها چقدر در مسأله افت کیف سهمیه
اگر کسی شایسته کمک . اي است سهمیه کار غیرعلمی و غیرعادالنه. من همیشه با سهمیه مخالف بودم. دنهایت اثر دار بی
این کار . گیرد ها جاي افراد شایسته را می این سهمیه. توانیم به او پول بدهیم، اما صندلی دانشگاه به او ندهیماست می
راه   اگر کسی بگوید پزشکی راه ثروتمند شدن است،. شدن نیست پزشکی راه ثروتمند .اي است که باید متوقف شود نابخردانه

  .گم کرده است
هزار  700کما اینکه در کنکور، رشته تجربی و پزشکی . دانند ولی متأسفانه اآلن پزشکی را مسیري براي ثروتمند شدن می

اي هاي دیگر به اندازهشوند، اما رشته هاي پزشکی پذیرفته میهزار نفر در تمام زیر شاخه 10نفر داوطلب دارد که در مجموع 
  !هاي خالی براي پذیرش دانشجو وجود داردداوطلب کم دارد که حتی صندلی

کند به مهندس و متخصص علوم انسانی خوب هم نیاز دارد به نظر من  بارها گفتم مملکت فقط با پزشکی خوب پیشرفت نمی
  .از ابتدا تا انتها تغییر کند براي حل این مشکل باید چگونگی پذیرش دانشجوي پزشکی

  و اما سخن آخر
به خاطر دارم که ابتداي انقالب، نمایش . گان روشن شودـبراي حل مسأله اخالق پزشکی اول باید از نظر اجتماعی تکلیف هم

  یست ما معلوم ن اصالً. ادهاي ثروت، ارزش یافتـکم نم کم. این معیارها امروز عوض شده است. وم بودـنمادهاي ثروت، محک
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. اندوزي است ها چیست؟ آیا ثروت ارزش است یا دانش و علم؟ البته در حال حاضر، معیار فعالً ثروت خواهیم برویم؟ ارزش کجا می
همین تفاوت شعار و عمل عامل اصلی بسیاري از انحرافات اخالقی . کنیم دهیم و در عمل جور دیگري عمل می ما شعار یکی را می
ها مانند اختالس و دزدي از بیت المال در کنیم که برخی جرم اي زندگی می اینجاست که چرا ما در جامعهسؤال . در جامعه است

چون عالوه بر آنکه پلیس کارش را درست انجام . تواند خالف انجام دهد آن، مکافات ندارد؟ در کشورهاي دیگر کسی نمی
  .به همین دلیل معتقدم باید جامعه در همه شئون آن سامان یابد .شودمداري آن هم کنترل میدهد، از سوي اجتماع و قانون می

  
 


