
دکتر نجمه مهدی نیا متولد خرداد ۱۳۶۸ و فرزند آخر یک 
در  توانسته حداقل  که  این  از  شادمان  فرزندی.   خانواده ۴ 
زمینه انتخاب کار و حرفه، پدر و مادرش را راضی کند. او دوره 
ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه شاهد در سیرجان گذرانده و 
مقطع دبیرستان را در نمونه اندیشه سیرجان در رشته ریاضی 
فیزیک بود اما تغییر رشته داد و با شرکت در کنکور تجربی و با 
کسب رتبه ۵۰۶ پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی کرمان 
قبول شد. اتفاقی که هنوز شیرینی اش را پس از آن تالش های 
بی وقفه حس می کند. مهدی نیا سال ۹۴ ازدواج کرده و داری 
یک فرزند دختر۲ساله است.او ورودی پزشکی عمومی سال 
۸۷کرمان است و پس از اتمام تحصیلش از سال ۹۴ طرحش 
را آغاز کرده، ۵  ماه پزشک خانواده بلورد بود و به مدت ۳سال 
و۲ماه پزشک خانواده در زیدآباد که تجارب زیادی کسب کرده 
است. سپس انصراف داده تا برای امتحان تخصص آماده شود 
و بعد از یک سال تالش توانست در رشته دکترای تخصصی 
زنان و زایمان بندرعباس پذیرفته شود اما با گذشت یک سال 
انصراف داد و در حال حاضر پزشک فعال حوزه پوست مو و 
زیبایی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران است و بعد از ورود به 

این حوزه متوجه عالقه شدیدش به آناتومی و جراحی شد.
گفت وگو با مهدی نیا پیرامون اخالق پزشکی انجام گرفت. 
موضوعی که رعایتش در زمینه تخصصی وی نیز بیشتر مطرح 

است.
مشخص  کجا  تجارت  و  علم  میاِن  مرز  پزشکی  علم  در   
می شود؟ چقدر از تقاضای مردم براِی انجاِم عمل های زیبایی 

توسط تبلیغاِت پزشکی است؟
بیزینس  و  تجارت  به  تبدیل شدن پزشکی  به عنوان  آنچه 
گفته می شود، چندان درست نیست. باید گفت: اگر هدف پول 
درآوردن باشد ، بدترین تجارت، “پزشکی” است زیرا افرادی که 
وارد رشته پزشکی می شوند، کسانی هستند که از توانمندی 
های الزم برخوردارند، در حدی که اگر وارد هر تجارتی شوند، 

موفق می شوند و درآمد بسیار باالتری خواهند داشت!
وقتی قرار باشد کسی در رشته پزشکی ، شبانه روزش را به هم 
وصل کند و از تک تک سلولهای وجودش برای درس خواندن، 
کار و رسیدگی به بیماران بگذارد، فکر نمی کنم چنین معامله 

ای اگر برای تجارت باشد، به صرفه باشد!!

جامعه در حال تغییر همیشگی است و افراد جامعه نیز در 
عادات و تفکرات خود تغییرات تازه ای ایجاد می کنند. امروزه 
مانند  بیماران،  برای  کلینیک  یا  پزشک  یک  انتخاب  دیگر 
گذشته نیست! بازاریابی در حوزه درمان با تبلیغات ، مانند پرواز 
کردن برای کلینیک یا مطب است. کار در فضای حقیقی یکی 

از بال هاست و تبلیغات در فضای مجازی، بالی دیگر!
 در علِم پزشکی اخالق چگونه تعریف می شود و جایگاهش 
بعد چطور می شود که مثال  و  در سوگند پزشکی کجاست؟ 
شمار  به  غیراخالقی  عملی  را  رشوه  پزشکان  از  برخی 

نمی آورند؟
از  سیستمی   Medical ethic همان  یا  پزشکی  اخالق 
»اصول و قواعد اخالقی« است که ارزش ها و قضاوت ها را در 
حوزه»پزشکی« بکار می گیرد. هرپزشکی درپایان تحصیل ۷ 
را  یاد میکند که اصول اخالقی  به قرآن سوگند  ساله خود، 

رعایت کند. خالصه ی این ۴ اصل:
1(»احترام به خود مختاری و استقالل فردی «یعنی بیمار 
حق دارد روش درمان خود را انتخاب کند یا از آن امتناع کند.

۲( »سودرسانی« یعنی فرد شاغل در این حوزه باید به نفع 
بیمار و سود او عمل کند.

۳( »عدم ضرررسانی «یعنی به فرد آسیبی وارد نشود.
۴( »عدالت« یعنی مسایل مربوط به توزیع منابع بهداشتی 
درمانی کمیاب و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی چه 
درمانی را دریافت می کند، عدالت و انصاف و برابری رعایت 

گردد.
متأسفانه پدیده رشوه دادن و رشوه گرفتن در امور پزشکی نیز 
راه یافته است اما در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره نمود: 
اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یعنی براي حفظ حقوق 
حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، قانوناً تعقیب و مجازات 
نخواهد شد! مثال شخصي براي رساندن فرزندش به بیمارستان 
که دچار Head Trauma شده است، توسط مامور راهنمایي 
و رانندگي متوقف مي شود و براي جریمه نشدن و جلوگیري 
از اتالف وقت، به تقاضاي مامور مبني بر پرداخت رشوه پاسخ 
مثبت مي دهد )مثال فرضی و غیر واقعی!( که در این گونه 
موارد رشوه دهنده غیر قابل تعقیب است و مجازات نخواهدشد.

شاید اینکه بعضی از همکاران رشوه را غیراخالقی نمی دانند 
همین موارد اضطراری باشد.

به ویزیت شدن  ایراداتی که بیشتر سیرجانی ها  از   یکی 

توسط پزشک دارند این است که بیمار توسط یک یا دو بیمار 
دیگر همزمان در اتاق پزشک حضور دارند و از اینکه باید در 
حضور بقیه از بیماری شان بگویند احساِس معذب بودن دارند. 

در این مورد اخالِق پزشکی چه توجیهی دارد؟
»ویزیت  ندارد!  پزشکی  اخالق  در  توجیهی  هیچ  عمل  این 
همزمان چند بیمار« و »حضور دیگر بیماران در اتاق ویزیت«، 
که با اصطالح »ویزیت گروهی« یا »ویزیت فله ای« شناخته 
می شود و به صراحت نقض اخالق پزشکی و منشور حقوق 
بیمار در ایران به ویژه بند ۴ این منشور است، در حال حاضر در 
کشور در حال افزایش است و هرچند که در مطب های دیگر 
متخصصان نیز اتفاق می افتد و البته نوع رایج رابطه پزشک-

بیمار در بیمارستان های آموزشی نیز است، اما متاسفانه امروزه 
در مطب ها بسیار رایج شده است.

»ویزیت گروهی« در واقع منجر به نقض حریم خصوصی، بی 
توجهی به اصل رازداری و هتک حرمت بیمار در جریان ویزیت 

می شود.

که  پزشکی«  »اخالق  قواعد  ترین  ساده  پزشکی  که  زمانی 
همان حفظ اسرار بیماران است و در فرهنگ عامیانه از آن 
با عبارت »دکتر محرم بیمار است«، یاد می شود را رعایت 
نمی کند، خواسته یا نادانسته ضربه ی مهلکی بر پیکره ی 
رابطه ی خود با بیمارش وارد می نماید. در چنین حالتی حتی 
اگر بیماری تا حدودی از توانایی برقراری رابطه ای اشتراکی 
با پزشک خود برخوردار باشد، صرف حضور دیگر بیماران به 

شدت از رفتار مشارکتی آنان می کاهد!
 شما به عنوان یک پزشک از کدام رفتارهای بیمار ناراحت و 

عصبانی می شوید؟
من به عنوان پزشک مثل بقیه همکارانم از بی احترامی رفتاری 
یا لفظی بیمار که جنبه توهین داشته باشد، ناراحت می شوم. 
که خداروشکر تا به حال با همچین موردی مواجه نشدم و مردم 
سیرجان همیشه به بنده لطف داشتن و من را حمایت کردن تا 
بتونم بهترین خدمات و بهترین درمان را در اختیارشان بگذارم.

آن  قیمت  است.  جهان  گردنبند  گرانترین  پزشکی  گوشی 

جوانی ماست!
مردم  اقتصادی  شرایط  اینکه  وجود  با  چرا  شما  نظر  به   
چندان رو به راه نیست، اما بازار عمل های زیبایی داغ است ، 
حتا در بعضی موارد افراد برای انجام این عمل  ها به وام گرفتن 
هم متوسل می شوند. دلیل این موضوع ریشه در چه مشکل 

فرهنگی دارد؟
دهه های اخیر برداشت های متفاوتی از زیبایی شده است و 
به عنوان مجموعه ای از تناسب اندام، آرایش، پوشش، میزان 
جذابیت، بی نقص بودن و تلفیق این ها به جوانان القاء می شود.

امروزه زیبایی به یک شاخه فعال برای پزشکان تبدیل شده 
است، یکی از شایع ترین عمل ها در کشور عمل زیبایی است و 

به دنبال آن ایران رتبه دوم در جهان را دارد.
جراحی زیبایی از سال ۸۴ به بعد افزایش پیدا کرد، با انجام 
»احساس  تا  می کنند  زیبا  را  خود  افراد  زیبایی  عمل های 
ارزشمندی« داشته باشند. شاید دلیل وام گرفتن افراد و انجام 

امور زیبایی نیز همین باشد.
توجه به ظاهر در دهه اخیر زیاد شده است و تاکید به جذاب 
بودن از سوی بالگرها، سلبریتی ها، سینما و فیلم ها، مجالت، 
رسانه ها و ... به افراد القا می شود و طی تحقیقات نشان داده 
شده است که همه زنان تقریبا یک بار از ظاهر خود احساس 
شرم و نارضایتی می کنند، فارغ از طبقه اجتماعی که در آن 
قرار دارند! پس طبیعی ست که به سوی کارهای زیبایی روی 
بیاورند. مه انسان ها در ناخودآگاه جمعی شان تمایل به زیباتر 
شدن دارند، حتا در سن ۴۰ سالگی به بعد افرادی را می بینیم 
کار  این  با  چراکه  می آورند،  روی  جراحی  تزریق های  به  که 
می خواهند از پیری فرار کنند و تغییرات طبیعی را نمی خواهند 

بپذیرند.
فضایی که از طریق رسانه های جمعی به افراد القاء می شود 
باعث گرایش افراد به سمت عمل های جراحی شده است؛ و 
افراد زمانی مهر تأیید می گیرند که از نظر ظاهر با عمل های 
زیبایی و آرایش های غیرمتعارف زیبا شده باشند، حال اگر تمام 
ابزار هایی که موجب زیبایی شان می شود را از آن ها بگیریم، چیز 
دیگری برای عرضه ندارند و دچار اختالالتی مانند افسردگی و 
... می شوند. پس بنابراین عامل مهم روی آوری افراد به کارهای 
زیبایی قیاس خود با جامعه ست که با ورود به فضای مجازی 
این قیاس بیشتر شده و همه در تالش برای جوان ماندن، زیبا 

شدن و جلوگیری از پیر شدن هستند.

به بهانه روز پزشک؛ گفت وگو با دکتر نجمه مهدی نیا درباره اخالق پزشکی ؛

گوشی پزشکی، گرانترین گردنبند جهان
        سمیرا سرچمی
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در رابطه با کسانی که هیچگونه گذرنامه ای را ندارند و برای اولین بار برای اربعین 
می خواهند گذرنامه دریافت کنند با طرف عراقی توافق نهایی شد که یک گذرنامه 
همه  برای  سرعت  به  می توانیم  را  این  و  کنیم  صادر  اربعین  برای  را  مخصوصی 
متقاضیان صادر کنیم و تقریبا هم بدون هزینه این کار توسط فراجا صورت خواهد 
گرفت و در مورد کم و کیف آن پلیس گذرنامه ظرف یکی دو روز آینده اطالع رسانی 

خواهد شد.

تمدید 
گذرنامه های تاریخ 

گذشته، رایگان 
خواهد بود

خبــر  رنگ کرونایی 12 شهر قرمز شد 
تعداد شهرهای قرمز باز هم در استان کرمان افزایش یافت و در حالی که تا هفتۀ گذشته فقط رنگ کرونایی ۳ شهر در 
استان قرمز )بسیار پرخطر( اعالم شده بود، بنا به اعالم وزارت بهداشت، این هفته 1۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
دارند.بر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی رسمی کشور که ۲9 مردادماه توسط وزارت بهداشت منتشر شد، 5 شهرستان در 
وضعیت نارنجی )پرخطر( قرار دارند و رنگ کرونایی 6 شهرستان زرد )نسبتا پرخطر( است.مطابق آخرین رنگ بندی اعالم 
شدۀ وضعیت کرونا در استان کرمان، در حال حاضر شهرستان های »کرمان«، »زرند«، »راور«، »کوهبنان«، »رفسنجان«، 

»انار«، »بردسیر«، »سیرجان«، »بافت«، »ارزوئیه«، »نرماشیر« و »منوجان« در وضعیت قرمز قرار دارند.

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه  4 و5
پرونده روز پزشک
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل 
پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/28/ع

به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع

 » انجام خدمات نظارت کارگاهی بر احداث نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی «

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می رساند اسنـــــاد مناقصـــــه اصـــــالح شــــــده از وب سایت این شرکــت به نشانی

 WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. الزم به ذکر است شرکت های مهندسین مشــــــــاور 

می باید گواهي نامه صالحیت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 2 در یکی از رشته های انرژی تجدید پذیر، تولید نیرو، توزیع 

نیرو یا انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. همچنین مهلت تحویل پاکات از روز یکشنبه 

مــورخ 1401/06/06 به روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 

مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


