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اینترنتواطالعاتناقصپزشكیبیماران

                                                                                          چكيده         

      بهتر است انسان چيزی نداند تا بسياری
           چيزها را نيمه تمام و ناقص بداند.

          )نيچه( 

ما در عصر دسترســی فوری به اطالعات زندگی می کنيم. با اشــاره يک انگشــت به 
کيبورد اطالعات ارزشــمندی درباره هر چيز يا هر موضوع قابل تصوری در اختيار 

ما گذاشته می شود.
استفاده از اينترنت توسط غالب بيماران در اين سال ها فوق العاده رايج و مشکل آفرين 
شــده است. همانطور که همه آگاه هستيم بيماران قبل از مراجعه به پزشک- کمتر- و 
بعد از مراجعه به پزشــک و آگاهی از بيماری خود- بيشــتر- بالفاصله با کنجکاوی 
تمام سراغ اينترنت رفته و عالئم و عوارض بيماری خود را بررسی و مطالعه می کند 
و همينطور داروهای تجويز شــده پزشک را با اينترنت چک می کنند که آيا داروها به 
جا نوشــته شده است يا نه؟ و عوارض آن چيست؟ اينجاست که غالبًا بعد از اخذ اين 
اطالعات به هر وســيله شده با پزشک مربوطه تماس می گيرند و اطالعات کم و بيش 

ناقص به دست آمده را با نگرانی در ميان می گذارند و ارائه طريق می خواهند و ...
و اين مشکلی است که سر دراز دارد و روزبه روز هم رو به افزايش است و دردسرهای 

جديدی برای پزشکان و خود بيماران به وجود می آورد ...
در اين مورد به نظر اين حقير تنها کنجکاوی نيســت که بيماران را به اين راه ميکشاند 
بلکــه تقصير خود ما هم هســت چرا کــه وقتی ما با عجله تمام بيمــاری را می بينيم و 
مکررًا بعد از يک مکالمه چند ثانيه ای؛ تشخيصی را مطرح می کنيم و نسخه ای به دستش 
می دهيــم و هيچ توضيحی در مورد نوع مرض؛ علت؛ عالئم؛ عوارض احتمالی و درمان 

آن نمی دهيم. خواه ناخواه بيماران به طرف اين دنيای مجازی کشيده می شوند ...
چرا؟ به راستی چرا سيســتم درمانی و بهداشتی بدين صورت درآمده است؟ خشک 
و بی روح؛ ديگر هيچگونه روابط انسانی و عاطفی متقابل ميان پزشک و بيمار موجود 

نيست؟
بنابرايــن جا دارد که ما پزشــکان بــا کمی صرف وقت- فقط کمی!- از روانه شــدن 
بيماران به سوی اطالعات اينترنتی پزشکی پيشگيری کنيم. زيرا خطرات آن هيچوقت 

بزرگ تر از اين نبوده است.
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