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طبیبان قدیم و طبیبان جدید

گر طبيبانه بيائی به سر بالينم  
به دو عالم ندهم لذت بيماری را     

وقتی به عمق اين شعر توجه کنيم مسلمًا به اين نتيجه خواهيم رسيد که حتمًا طبيبان 
قديم با بيمارانشــان آن گونه رفتار می کردند که آنها به خاطر ديدار بيشــتر پزشکان 

حاضر بودند درد بيماری را تحمل کنند.
براستی هم ارتباط اطباء گذشته با بيماران همواره با محبت و صميمت عجيبی همراه 
بود تــا حدی که بيماران پزشــکان را عضو خانواده خود می دانســتند و نه فقط در 
مورد بيماری بلکه درباره بســياری از کارها و مشکالت زندگی شان با آنها مشورت 
می کردند. آن اطباء هم هر گاه الزم بود مدت ها بر بالين بيمارشــان در بيمارستان و 
حتی در منزل نشســته و به آنها و اطرافيانشــان دلداری می دادند و اين حرکت چقدر 

در سالمت آنها کارساز بود.
و اما پزشــکان جديد اصلًا حوصله حرف زدن با بيماران را ندارند چه برسد به اينکه 
دقايقی در کنارش نشســته و حرف ها و درددل هــای آنها را گوش کنند. حتی بعضی 
فرصت شــرح حال گرفتن و معاينه کردن را هم به خود نمی دهند و با ارسال بيماران 
 CT به مراکز تصويربرداری و آزمايشــگاه ها تشخيص بيماری آنها از سونوگرافی؛

اسکن؛ MRI و آزمايش خون و ادرار طلب می کنند نه از مهارت کلينيکی خود!
و همه ناظر آن هســتيم که نبود ارتباط مناســب و نزديک بين پزشک و بيمار که در 
موارد بســياری حتی از دادن يک توضيح مختصر هم در مــورد بيماری به بيماران 

دريغ می کنيم چه مشکالت و گرفتاری هايی پيدا می شود.
به طوری که بيماران نه تنها حاضر به تحمل درد و ديدار طبيب نيســتند بلکه ترجيح 

می دهند با طرح شکايت او را در دادگاه کارشناسی مالقات کنند.
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