درجستوجویخطایپزشکی

ماجرای یک « #هشتگ» داغ کاربران در فضای مجازی

پرداختنــد .بعضاًحقوقدانان و وکال نیز به مباحث ورود کرده و آنچه در
قوانین درخصوص حقوق بیماران ذکر شــده را به زبان ســاده به ســایر
شهروندانانتقالدادند.
بحثدیگریکهدراینهشــتگبهآنپرداختهشدومصداقخاصی
برایآنوجودنداشــت،بحثنحوهتعاملبیماروپزشکبود.اینکهچرا
اکثرپزشکاندرایرانبیمارراازنوعبیماری،پروتکلدرمانیوحقوقخود
آگاهنمیکنندواصوالًآیااینمواردازجملهحقوقبیماراســتیاخیر!در
پاســخبهاینســؤالبرخیپزشکاناینآگاهیبخشــیراازجملهحقوق
بیماردانســتهامــاعدمارائهاینمشــاورههارادرجریاندرمان،نداشــتن
اطالعاتپزشــکیبیماردرایراندانســتند.آنهامعتقدبودنــددادناین
اطالعاتدرپارهایازمواردمیتواندســبباضطراببیمارشــود یااصالً
به دلیل عدم فهم بیمار اصوالًهیچ اثری نخواهد داشت .بحثی حقوقی
نیــز در اینبینمطرحشــد .در ایــران درصورتبروزمشــکل،بیماربرای
طرح دعوی در مراجع ذی ربط باید به پرونده پزشــکی دسترســی داشته
باشد،امابرخیازکاربراناظهارکردهبودندکهدرخواستداشتنپرونده
پزشــکیآنهاازســویمراکزدرمانیردشــدهکهدرمقابلدرکانالحقوق
بیمارانراهکارهایقانونیبرایاینموضوعمطرحشدهبود.دیگربحث
حقوقیروندرسیدگیبهشکایاتبود.درایرانسازماننظامپزشکیهم
بهنوعیاتحادیهصنفیپزشکاناستوهمکارشناسرسیدگیکنندهبه
موارد شکایت از پزشکان .برخی این دو وظیفه را متناقض دانسته بودند.

تما

اج

واکنش پزشک بیمارستان جم به اظهارات مهرجویی درباره خطای پزشکی

دیدار وزیر بهداشت از عباس کیارستمی

داد .برخــی اشــخاص – کــه اطالعات پزشــکی نیز داشــتند  -با ارســال
تجربیــات دروغین بــه این کانــال ،پــس از درج تجربه به اســتهزای آن
پرداختنــد! یــک هفته از آغــاز به کار کانال نگذشــته بود کــه مدیر کانال
مباحــثتــازهایمطرحکــرد؛حالمطالــبازذکرتجربیاتشــخصی
به ســوی مقایســه نظام درمانی در ایران با سایر کشــورهای جهان رفته
بــود .شــهروندان عــادی ایرانی االصلی که به ســایر کشــورها مهاجرت
کرده بودنــد مطالب و گزارشهایی از قوانین مرتبط با بخش پزشــکی
در محل ســکونت خود آماده و برای ارســال در کانال ارسال میکردند.
در همین اثنا ناگهان مدیر کانال تلگرامی خطای پزشکی در یادداشتی

شــفافیتدربارهآمارواطالعاتمربوطبهتعدادشکایاتوتعدادموارد
برخورد با پزشــکان متخلف مطالبه دیگری بود که در کمپین مورد توجه
قــرارگرفــت.درنهایــتهرچنــدکمپینهیچیــکازمطالبــاتبهطرز
محسوســی محقق نشــد اما فضای گفتوگوی جدیدی بین پزشکان و
بیمــارانب هوجودآمد.تاپیشازاینکنــشوواکنشهابهمواردخاصی
(نظیر شکایت پزشــکان از ســریالهای طنز و )...محدود بود ،اما در این
فراخوان پزشکانوبیماراندرفضایمجازیبدونواسطهباهمبحث
کردند.گاهیبحثهابهبیراههرفتوفضامتشنجشدامااتفاقیجدید
بودکهشایددرآیندهنتایجآنمشخصشود.
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رهاایزدی«/بچهها دعوت می کنم از همه تون ،در صورتی که خودتون
یــا عزیزانتون از ناحیه خطاهای پزشــکی تو ایران آســیب خوردند تو یه
پســت پابلیک با هشــتگ #خطای_پزشــکی ماجرا را بنویســید (اســم
پزشــک و بیمارســتان را هــم ذکــر کنیــد) و اینکه پیگیــری کردیــد یا نه،
چرا؟ جوابی میشــه گرفت اصالً؟ دســت آدم جایی بند هســت؟» این
استتوســی بود که در ســاعت 10و 36دقیقه چهارشنبه شب؛ شانزدهم
تیرماه در صفحه شــخصی یک روزنامهنگار منتشــر شــد .پس از آن در
کمتــر از یک هفته هزاران اســتتوس با هشــتگ «خطای_پزشــکی» در
صفحاتشبکههایاجتماعیمنتشرشد.
البتــه بــرای شــناخت بیشــتر ماجــرای ایــن هشــتگ به کمــی قبل
بازگردیــم! به فروردین ســال  1395که عبــاس کیارســتمی ،کارگردان
نامآشــنا در بیمارستان بستری شــد .او پس از چندین ماه درمان نهایتاً
در  14تیرمــاه  1395در پاریــس درگذشــت .تا اینجا مســأله عجیبی جز
دلآزردگــی اهالی هنر و عموم عالقهمندان به ســینما وجود نداشــت،
اما مســأله زمانی شــکل دیگری بــه خود گرفت که «محمد شــیروانی»
در صفحــه شــخصی خود شــرحی از مالقــات با ایــن کارگــردان را درج
کــرد .در این گــزارش از قول کیارســتمی آمده بود کــه وی از روند درمان
خود رضایت نداشته است .همین یادداشت سرنخی برای حساسیت
عمــوم مخاطبان دربــاره علل مــرگ او را فراهم ســاخت .تــا جایی که
پــسازمــرگویخانوادهونزدیکانکیارســتمیبااســتنادبهمدارکی،
مســائل پزشــکی پیش آمده در روند درمان وی در ایران را عامل مرگ
او دانســتند .هشــتگهای متعددی جهت پیگیری دالیل مرگ وی در
شبکههایمجازیتشکیلشدندکهعموماًبهموضوعکیارستمیاشاره
داشتند ،اما در این بین یک روزنامه نگار به نام امیرهادی انواری با درج
فراخوانی که در ابتدای مطلب آمده از مردم خواست تجربههای خود
و نزدیکانشــان را از خطای پزشــکی بنویسند و منتشــر کنند .او در پیامی
دیگر دلیل این فراخوان را این طور شــرح داد« :زمانی که مرگ و پروسه
درمــان چهره سرشناســی چــون عباس کیارســتمی که وزیر بهداشــت
شــخصاًبه مالقات وی رفتــه تا این اندازه مبهم اســت ،بایــد دید برای
مردم عادی و ناشناس چه اتفاقی در مراکز درمانی میافتد؟»
هشــتگی که مرگ کیارســتمی جرقه ایجاد آن را زده بــود در کمتر از
دو روز به یکی از هشــتگهای داغ فضای مجازی تبدیل شــد .پزشــکان
کــه تا آن زمان درگیــر واکنش به مردمی بودند که در مرگ کیارســتمی
عزادار بودند ،حاال در برابر ســیلی از وقایعی قــرار گرفته بودند که برای
مردم عادی رخ داده بود .هنرمندان زیادی هم به این موضوع واکنش
نشــان دادنــد .داریــوش مهرجویــی در یکی از مراســمهای ســوگواری
عباس کیارســتمی انتقادات تندی علیه پزشــکان مطــرح کرد و یکی از
پزشــکان بیمارســتان جم هم با نوشــتن مطالبی روی پالکارد پاسخ او
را داد .پزشکان استداللهایی هم داشتند .آنها میگفتند بخشی از این
تجربیاتکهدرشبکههایمجازینقلمیشودپایهعلمینداردوناشی
از احساسات بیمار یا نزدیکان وی است؛ وقتی شخصی یکی از بستگان
خــود را آســیب دیده مــی یابد به دنبال مقصر اســت و چــون اطالعات
کافی از روند درمان ندارد به راحتی پزشــک را مقصر میشناسد .بر این
اساسپزشکانمیگفتندنبایددراینهشتگبهتجربیاتیازایندست
بها داد .دیگر اینکه آنها با اســتفاده از عنوان «خطای پزشــکی» مشکل
داشــتند؛ آنچــه در علم پزشــکی از آن تحت عنوان «خطای پزشــکی»
یاد میشــود رخدادی طبیعی اســت که در هر شــیوه درمانی امکان آن
وجود دارد و اجتناب ناپذیر اســت؛ اما منظور کسانی که در این فراخوان
شرکت کرده بودند مفهوم فنی «خطای پزشکی »نبود؛ شاید بتوان آن

را «قصور پزشکی» دانست که شرکتکنندگان در این هشتگ به اشتباه
ازعنوان«خطایپزشکی»برایاینمنظوراستفادهمیکردند.
ماجرا به شــبکههای مجازی ختم نشــد ،روزنامه نــگار ایجادکننده
هشــتگ حدوداًســه روز پس از آغاز این هشتگ کانالی در تلگرام تحت
عنــوان «خطــای پزشــکی» راهانــدازی کــرد کــه در همــان 2-3روز اول
تعداد اعضای آن به حدود  10هزار نفر رســید .در این کانال روایتهای
شــهروندان از رخدادهای تلخی کــه در مراکز درمانی بــرای آنها اتفاق
افتــاده بــود درج میشــد و در مقابــل از پزشــکان خواســته میشــد اگر
توضیحــی برای ایــن تجربیــات دارند آن را ذکــر کنند .برخی پزشــکان
در این امر مشــارکت داشــتند اما در مقابل ســوء اســتفادههایی هم رخ

اعالم کرد بنابر فشــارهایی که از برخی نهادها وارد شده ناچار است نام
کانــال را تغییر دهــد .با فاصله کمی از این تغییر نــام ،نام کانال خطای
پزشکی آزادوگروهی تقلبی بههمیننام تشکیل شدکه در نقدهشتگ
خطای پزشــکی فعالیت میکرد .کانال خطای پزشکی که حال نام آن
به «حقوق بیماران» تغییر یافته بود آرام آرام انتشار مطالب را کاهش
داد و در نهایت بعد از حدود دو ماه به کار خود پایان داد.
اما هشــتگ خطای پزشــکی به قوت خود در شــبکههای اجتماعی
بــه کار خود ادامه داد .هم اکنون هر چند کانال حقوق بیمار دیگر فعال
نیست و کانال تقلبی خطای پزشکی نیز به تبعیت از آن تعطیل شده،
اما در شــبکههای اجتماعی شــهروندان از رخدادها و تجربیات مرتبط
بــا روند درمان خود یــا نزدیکانشــان در فضای مجازی مینویســند و از
هشتگخطایپزشکینیزاستفادهمیکنند.
مطالباتجدید
هــر چنــد بحــث بــروز قصــور در حرفــه پزشــکی نیــز ماننــد تمــام
حرفههــای دیگــر بوده ،هســت و خواهــد بود ،امــا در این بیــن اتفاقات
جدیــدی رخ داد .مهمتریــن آن آگاه شــدن شــهروندان نســبت بــه
حقوقشــان بود .در بســیاری از مکالمــات صورت گرفته ذیل هشــتگ
خطای پزشــکی ،شــهروندان بــه تبادل اطالعــات دربــاره حقوق خود
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