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شاید برای شما هم پیش آمده 
باشد؛ یک نسخه را به چند 
موفق  برده  ولی  داروخانه 
نشده اید دارو بخرید. شور 
با  با کارکنان و حتی  و مشورت داروساز 
بقیه مشتریان هم به نتیجه نرسیده. اتفاق بدتر 
به پزشک مراجعه  افتاده که دوباره  زمانی 
کرده اید، همان پزشکی که نسخه را نوشته 
ولی خود او هم نتوانسته تشخیص بدهد که 
چه دارویی را برایتان تجویز کرده و مجبور 

شده اید دوباره معاینه شوید و...

اینکه تعداد زیادی از پزشکان بدخط هستند 
به دردسر می اندازند،  را  داروساز  بیمار و  و 
موضوع تازه ای نیست. تعداد کسانی که به خاطر 
همین بدخطی پزشک، داروی اشتباه گرفته  اند 
و حتی جانشان به خطر هم افتاده کم نبوده 
است . بدخطی پزشکان، بخش جدانشدنی از 
شغل آنهاست. شاید چندان تقصیری هم در 
این اتفاق نداشته باشند. سر کالس های درس 
برای اینکه همه گفته های استادان را یادداشت 
کنند، سرعت دستشان را باال می برند و صف های 
طوالنی بیماران در بیمارستان ها و درمانگاه های 
دولتی هم مزید بر علت می شود. همین بدخطی 
این  از  افراد  اغلب  که  خاطراتی  و  پزشکان 
خوش خطی  تا  شد  دلیلی  دارند،  بدخطی ها 
یک پزشک یکی از سوژه های فضای مجازی 
شود. نسخه ای که آرشام قادری، پزشک عمومی 
یکی از بیمارستان ها برای یکی از بیمارانش نوشته 
بود، در فضای مجازی دست به دست شد، با این 
توضیح: »دکتر دست مریزاد به دست خطتت... 
فقط خدایی چجوری وقت می کنی این همه 

خوش خط بنویسی؟!«
دکتر قادری هم کلمات فارسی را به خط خوش 
نوشته و هم التین را و سوالی که برای خیلی ها 
پیش آمده این است که چطور او فرصت می کند 
نسخه را به این خوش خطی بنویسد و اینکه 
این  تا  بیماران  نسخه های  نوشتن همه  برای 
حد وقت می گذارد یا اینکه این نسخه را سر 

فرصت نوشته؟ قادری به »سالمت« می گوید: 
»نمی توانم ادعا کنم که همه نسخه ها را به این 
خوبی می نویسم ولی نسخه هایی را هم خیلی 
بهتر از این نوشته ام.« قادری پزشک بیمارستان 
تامین اجتماعی البرز است، یک بیمارستان تقریبا 
شلوغ. در همین نسخه ای که در فضای مجازی 
منتشر شده، هم این شلوغی را می شود تایید 
کرد و هم اینکه قادری واقعا خوش خط است: 
»روی نسخه خورده شماره 80. ساعت 11 صبح 
من آن نسخه را نوشتم و قبل از او هم بیماران 
زیادی را دیده بودم. اول وقت نبود که خیلی 
برایش وقت بگذارم. از نظر خودم که آن نسخه 

را هم خیلی خوب ننوشته ام.«
قادری قبل از اینکه پزشکی را شروع کند، کالس 
خوش نویسی می رفته، البته فارسی. سال ها بعد 

یاد می گیرد. نظر  هم خوش نویسی التین را 
بعضی ها این است که یک دلیل خوش خطی 
قادری، بدخطی بقیه پزشکان است، اینکه او 
خواسته بگوید همه مثل هم نیستند و اگر پزشکی 
بخواهد می تواند خوش خط هم باشد. او به 
مردم حق می دهد که این طور فکر کنند: »این 
انتقادات را قبول دارم. همه ما باید کارمان را 
درست انجام بدهیم. کسی که راننده است و 
رانندگی می کند باید این کار را درست و حرفه ای 
انجام بدهد. بخشی از کار پزشک نوشتن است 
و نسخه ای را که می نویسد اگر با خط خوش 
نوشته نشده، حداقل باید طوری نوشته شود 

که قابل خواندن باشد.«
این بدخطی پزشکان موضوع تازه ای نیست. در 
همه این سال ها بوده ولی کمتر کسی به فکر 

راه حل بوده: »این نقصی است که در سیستم 
در  نشده  حال  به  تا  می شود.  دیده  آموزش 
دانشگاه ها برای دانشجویان کالس بگذارند و 
به آنها خوش نویسی را آموزش بدهند یا حتی به 
آنها توصیه شود که باید نسخه هایشان را خوانا 
بنویسند.« جور سیستم آموزشی را تا جایی که 
می شده قادری کشیده: »سعی کرده ام به همکارانم 
کمک کنم تا بهتر بنویسند.« وی این خوش نویسی 
را احترام پزشک به خودش می داند: »می گویند 
خوش نوشتن، وقت گیر است ولی وقتی خودت 
را مقید کنی که باید خوب بنویسی، می توانی 
در همین فرصت کم هم خوب بنویسی. من 
بنویسم،  را کرده ام که خوب  همیشه تالشم 
واقعا هم همه نسخه ها را خوب می نویسم. اگر 
خیلی هم خوش خط نیستیم، می توانیم کلمات 

را کامل بنویسیم. نظر من این است که باید به 
سواد خودمان احترام بگذاریم. من اگر سال ها 
تالش کردم تا پزشکی یاد بگیرم، باید به خودم 
و آنچه که بلد هستم، احترام بگذارم و آن را 

خوب ارائه کنم.«
بدخطی پزشکان بیش از همه بیماران را اذیت 
می کند و البته داروسازان را. قادری بیش از همه 
دردسرهایی را که داروسازان با آن مواجه هستند، 
درک می کند چرا که همسرش داروساز است: 
»همسرم داروساز است و یکی از مشکالتی 
است.  پزشکان  دارد، خواندن نسخه های  که 
از  تا  تلفن می زند  به پزشک  بعضی وقت ها 
او بپرسد که چه دارویی را نوشته و جالب 
است که خود پزشک هم فراموش می کند چه 
دارویی نوشته. به هر حال تعداد بیماران زیاد 

است و پزشک از یاد می برد بیمار چه گفته، 
چه مشکلی داشته و چه دارویی تجویز کرده. 
دیکته بعضی از داروها شبیه به هم هستند و 
احتمال اشتباه هم زیاد است. اگر اتفاقی برای 

بیمار بیفتد، نمی شود جبرانش کرد.«
بدخط  شده،  مجبور  بار  یک  قادری 
می کنم  سعی  را  بنویسد:»استعالجی ها 
از  برای یکی  بار  بنویسم. یک  خوش خط تر 
استادان موسیقی استعالجی نوشتم و سعی کردم 
خیلی خوب بنویسم. استاد برگه را که دید، 
گفت یک کم  معمولی تر بنویس، این را ببرم 

مشکوک می شوند.«
هر  در  را  فارسی  خوش نویسی  کالس های 
شهری که باشی می توانی پیدا کنی اما کالس 
خوش نویسی التین به گوش کمتر کسی خورده. 
او کنار پزشک به هنر موسیقی هم عالقه دارد. 
نوازنده تار، سه تار و رباب است و در آخرین 
کنسرت زنده یاد پرویز مشکاتیان، نوازنده رباب 
گروه عارف بود. قادری که اصلیت اصفهانی 
دارد و سال ها قبل در این شهر زندگی می کرد، 
گرفته: یاد  آنجا  هم  را  التین   خوش نویسی 
که  بودم  این  دنبال  پیش  سال   10-15«
خوش نویسی التین را یاد بگیرم و آن سال ها 
سایت  ها  و  اینترنت  به  دسترسی  االن  مثل 
راحت نبود و نمی شد چیزی را راحت پیدا 
کرد. در کالس های موسیقی خانمی بود که 
معلم خوش نویسی التین بود. من زیر نظر او 
آموزش دیدم. االن راحت تر می شود کالس پیدا 
کرد و آموزش دید.« این پزشک هم موسیقی را 
جدی دنبال کرده و هم خوش نویسی را. همکاران 
او چه آنهایی که اهل هنر هستند و چه آنهایی 
که کنار حرفه شان به ادبیات و نوشتن عالقه 
دارند، در کارشان جدی هستند. قادری این 
جدیت را از ویژگی های خاص جامعه پزشکان 
می داند: »پزشکان همه چیز را جدی می گیرند، 
اگر سراغ هنر بروند، حرفه ای همه چیز را یاد 
می گیرند یا اگر بخواهند از ادبیات یاد بگیرند، 
حتما آکادمیک یاد می گیرند. من خودم جدی 

هستم و فکر می کنم بقیه هم همین طور باشند.«

دکتر آرشام قادری که این روزها کلیشه بدخطی پزشکان را در فضای مجازی شکسته، می گوید نوازنده است و سابقه اجرا در کنسرت استاد مشکاتیان هم دارد

وقتیپزشک،نسخهرازیبامینویسد...
 لیلی خرسند


