
5 سالمت در جهان

دگرگونی روابط پزشک و بیمار در عصر اینترنت

وقتیاپلیکیشنهادکترمیشوند!
»بگذارید توی اینترنت نگاه 
کنم، دوباره پیش شما خواهم 

آمد.«
این جمله ای بود که بیمارم 
در پایان وقت ویزیت به من 
اضطراب  به دلیل  که  19ساله  دختری  گفت. 
نتوانسته بود تحصیل خود را در دانشگاه ادامه 
دهد. تجربه 20 سال کار من روان پزشک با 
دانشجویان، برای من مشخص کرده بود او 
باید دارویی خاص مصرف کند. این تشخیص 
عالوه بر تجربه، حاصل بررسی و تحقیقات 
بسیار من در دوران کار حرفه ای ام بود. من 
لزوم استفاده از دارو را برای او توضیح دادم 
روش های  سودمندی های  و  خطرات  نیز  و 

دیگر را برایش گفتم. 
از او پرسیدم سوال دیگری دارد یا نه. می خواستم 
به بیمارم بفهمانم برای چه آنجا نشسته ام، برای 
اینکه از بین ده ها تحقیق نتایج درست را استخراج 
و به بیمارم توصیه کنم، اما جواب او این بود 
که: »نه فعال کاری ندارم. ترجیح می دهم در 

اینترنت خودم جستجو کنم.«
با  گذشته،  از  بیشتر  روز  هر  روزها،  این 
ترجیح  که  می کنم  برخورد  دانشجویانی 
کارشناس  و  متخصص  جای  به  می دهند 
و می خواهد  نشسته  روبرویشان  که  زنده ای 
کمکشان کند، درمان درد خود را در شبکه های 
مجازی بجویند و پیدا کنند. این نوع رویکردها 

ریشه های عمیق تری دارد. در زمانی که ما اخبار 
رسانه ای را که نمی پسندیم، محکوم و در عوض 
فکر می کنیم اطالعات ما صرف نظر از منابعشان 
درست و معتبر هستند، از دانشجویان جوانمان 

چه انتظاری داریم؟
بیمارانمان از ما دور می شوند، اما حرفه پزشکی 
هم خود در این دوری نقش دارد. پزشکان این 
روزها کمتر برای بیماران خود وقت می گذارند 
و اهمیت فرصت های گفت وگوی رودررو و 
اعتماد متقابل را دست کم می گیرند. این روزها، 
آزمایش های  نتایج  کارآمدی،  نقاب  پشت 
تفسیری  هیچ  بدون  یا  قبل  غالبا  پزشکی 
مستقیم در اختیار بیمار قرار می گیرد اما رها 
کردن اطالعات خطر این را دارد که همه افراد 
وقتی  در یک سطح تخصص فرض شوند. 
صحبت سالمت به میان آید، دنیای دیجیتال 
الزاما دنیای کارآمدی نیست و نتایج آن ممکن 

است به استفاده کننده ضرر بزند.
دسترسی به اطالعات پزشکی در فضای مجازی 
سودمندی های خود را دارد. برای مثال می توانیم 
در فضای مجازی توضیحات یا راه حل هایی 
برای بیماری مان پیدا کنیم که سخت آزارمان 
می دهد یا می ترسیم یا خجالت می کشیم درباره 
یا در روند  با فرد دیگری صحبت کنیم  آن 
بیماری های حاد درمانگاه های دیگری را بیابیم 
که احتماال پزشک ما از آن بی خبر بوده است، 
و  نادرست  اطالعات  زیاد  مشکل حجم  اما 

گمراه کننده ای است که فراوان در هر گوشه و 
کنار فضای مجازی وجود دارد. اینترنت پر از 
فروشندگان انواع مکمل ها یا رژیم های درمانی 
است که هنوز هیچ آزمایشی روی آنها انجام نشده 
است. حتی می توانید داروهایی را پیدا کنید که 
بی آنکه بررسی از سوی نهادهای سالمت روی 
آنها انجام شده باشد، نویدهای دلخوش کننده 
یا در برخی وب سایت ها برای کم  می دهند 
شدن یکباره وزن رژیم های تهاجمی پیشنهاد 
می کنند که ممکن است جان استفاده کننده را 

به خطر بیندازد.
بسیاری از افراد تحصیلکرده فکر می کنند آنها 
نادرست  این اطالعات  از  ناشی  از خطرات 
درامان هستند، غافل از اینکه بیماری تا چه 
اثر بگذارد.  حد می تواند بر قضاوت های ما 
اعتماد  و  منزوی  را  ما  عاطفی،  رنج  و  درد 
شدن  همراه  می کند.  مخدوش  را  به نفسمان 
با بقیه افراد، منظورم پزشکان و درمانگرانی 
است که بر اطالعات آنها برای درمان می توان 
تکیه کرد، بخشی از اقداماتی است که به نتایج 

بهتر منجر خواهد شد.
سال ها قبل، در زمان دانشجویی، وقتی صحبت 
از اختیار بیمار بر بدن و روند درمانش به میان 
کسی  چه  که  بود  این  من  استدالل  می آمد، 
بیماری اش  برای  می تواند  از خود وی  بهتر 
تصمیم بگیرد، اما حاال که نزدیک به 2 دهه 
از روان پزشک شدنم می گذرد، به این نتیجه 
رسیده ام که اطالعات داشتن به خودی خود 
کافی نیست. باید به خصوص در شرایط پیچیده 
ناگزیر درباره آن اطالعات داوری کرد و  تنها 
این افراد هستند که قابلیت چنین داوری را 

دارند و نه مجموعه ای از داده ها.
بیمارانی داشته ام که از داروی ضدافسردگی ای 
که برایشان تجویز کرده ام، استفاده نکرده اند چرا 
که در اینترنت خوانده بودند، دارو ممکن است 
وزن را باال ببرد و هرقدر هم برایشان توضیح 
داده ام که این احتمال تا چه حد ضعیف است، 
قانع نشده اند. بیمارانی هم داشته ام که به اصرار 
از من داروی محرک می خواستند برای اینکه 
فکر می کردند عالئمشان به نشانگان کمبود 
تمرکز می خورد، اما من روان پزشک می دانستم 
جواب  بهتر  آنها  برای  ضداضطراب  داروی 
می دهد. دانشجویی داشتم که درمان خود را 
ادامه نداد زیرا در فضای مجازی خوانده بود 
دارویی که تجویز کرده ام خطر حساسیت به 

گلوتن را باال می برد.
مسافرتی  آژانس  بخواهم  وقتی  بله، من هم 

مناسبی پیدا کنم یا دنبال بهترین نوع کاالیی 
می گردم به اینترنت مراجعه می کنم، اما شک 
نمی تواند جای  اینترنتی  داده های  که  نیست 

نظر متخصص را بگیرد.
بیماران راضی از درمان معموال برای گذاشتن 
رضایتمندی خود از پزشک در اینترنت خود 
را به زحمت نمی اندازند، اما بیماران ناراضی 
فورا برای شکایت و شکوه از پزشک به طرف 
فضای مجازی می روند، اما حتی همین انتقادات 
را هم نمی توان مالک قطعی برای نادرست 

دانستن درمان دانست.
به همین ترتیب، نظر های فردی از خوب یا 
بد بودن یک درمان، معلوم نیست برای افراد 
پزشکی  من  باشد.  داشته  مصداق  هم  دیگر 
می خواهم که با توجه به سواد و تجربه اش 
بتوانم به او اعتماد کنم. سپس بعد از پرسیدن 
همه سواالتم، تصمیم می گیرم به قضاوت او 
و تفسیرش از اطالعات پزشکی ام اعتماد کنم.
بیمار جوان من 2 هفته بعد برای شروع درمان 
آمد. او در این مدت در اینترنت دیده یا از 
دوستان خود شنیده بود که درمان پیشنهادی 
من موثر است. ضرر این تاخیر 2هفته ای برای 
او تنها از دست دادن چند واحد دانشگاهی 
بود، اما ضرر برای همه به اینجا ختم نمی شود.
امیدوارم بتوانیم به نسل آینده یاد بدهیم که 

با برنامه های نرم افزاری نمی توان مداوا شد.
منبع: نیویورک تایمز 

قانونجدیداهدایعضودرانگلستان
انگلیس به تازگی تمام افراد بزرگسال را به طور پیش فرض به عنوان اهداکنندگان عضو در نظر گرفته، مگر 
اینکه این افراد خود از این عمل انصراف دهند و به این ترتیب گامی مهم برای رسیدگی به معضل همیشگی 
کمبود عضو پیوندی برداشته شود. ده ها کشور قوانین »رضایت پیش فرض« را اجرا می کنند که براساس 
آن، افرادی که مایل به اهدای عضو نیستند، باید مراحل رسمی را برای خروج از این قوانین طی کنند. 
اگرچه نظرسنجی های عمومی نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق مردم در کشورهای توسعه یافته نسبت 
به اهدای عضو نظر مساعد دارند، افراد بسیار کمی اقدام به ثبت نام برای اهدای عضو می کنند و در 

همین حال هر ساله هزاران نفر در سراسر جهان در انتظار پیوند عضو جان خود را از دست می دهند.
منبع: گاردین

سرمایسیبری53قربانیگرفت
»سرمای سیبری« که قاره اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده، سبب مرگ 53 تن شد. به علت کوالک و 
بارش شدید برف در کشورهای مختلف اروپا، جاده ها مسدود و سفرهای قطار و صدها پرواز لغو و 
مدارس تعطیل شد. به علت یخبندان در مجموع 53 نفر جان خود را از دست دادند که بیشتر این قربانیان 
بی خانمان بودند.  سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد سرمای یخبندان بی خانمان ها، بی سرپناه ها و مهاجران 
را تحت تاثیر قرار داده است.  همچنین اعالم شد سالمندان، کودکان، مبتالیان به بیماری های مزمن و 
ذهنی، با خطر روبرو هستند.  در حالی که توفان از جنوب انگلستان به ایرلند نزدیک می شود، ایرلند با 

بارش سنگین ترین برف سال های اخیر روبرو شده و سواحل جنوبی فرانسه نیز شاهد بارش برف است.
منبع: سازمان بهداشت جهانی
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