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پزشکان به دلیل حرفه خاص شان و ارتباط مستقیم 
 شان با مرگ و زندگی دیگران همیشه زیر ذره بین 
هس�تند. به بهانه روز پزشک به س�راغ شماری از 

ش�ناخته ش�ده ترین و مطرح ترین پزشکان ایران 
رفتیم تا پای حرف های آنها بنشینیم و از دغدغه ها 
و دلمشغولی های ش�ان بدانیم و به نوعی از آنها به 

عنوان نمایندگان جامعه پزشکی تشکر و قدردانی 
کنیم.

  ستاره محمد

دکتر محمد هاشمی، متخصص تغذیه و پزشک نمونه منتخب سازمان نظام پزشکی کشور:

اگر به گذشته برمی گش�تم باز هم رشته پزشکی را 
انتخاب می کردم!

دلنشین ترین تقدیر برایم 
عنوان پزشک نمونه بود

در تهران متولد شدم و دیپلم متوسطه 
را از دبیرستان البرز اخذ کردم، سپس 
پزش��کی را در دانش��گاه علوم پزشکی 
ای��ران  گذراندم. دوره عالی بهداش��ت 
و س��امت جامعه را در دانش��گاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و دوره تکمیلی 
تغذیه و رژیم درمانی را در کشور کانادا 
گذراندم. سمت های اجرایی متعددی 
داشته ام از جمله ریاست مرکز بهداشت 
ش��هری، پزش��ک معتم��د س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی، عضوی��ت در هیات 
مدیره س��ازمان نظام پزش��کی، دادیار 
دوم رس��یدگی به تخلفات پزش��کی، 
عضوی��ت در کمیت��ه راهب��ردی و نیز 
شورای پژوهشی پژوهشکده علوم غدد 
درون ریز و متابولیسم، عضو هیات مدیره 
و دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان 
چاقی ای��ران، دبیر اولی��ن تا چهارمین 

کنگره کشوری پیشگیری و درمان 
چاق��ی ای��ران، تدری��س در 

دانش��گاه و عناوین متعدد 
دیگر.تقدیرنام��ه ه��ای 
فراوانی از مقامات مختلف 
دریافت داشته ام که همگی 

مهم بوده اما دلنش��ین ترین 
آنها برای خودم، انتخاب به عنوان 

پزشک نمونه است که از سوی سازمان 
نظام پزشکی بوده است.

این حرفه روی تمام شئون زندگی فرد تاثیر می گذارد
از اینک��ه حرف��ه پزش��کی را انتخاب ک��ردم کاما 
احس��اس رضایت می کنم. اش��تغال به این رش��ته 
بیشتر از جنبه مادی، به لحاظ معنوی من را ارضاء 
می کند. این حرفه روی تمام شئون زندگی فرد تاثیر 
می گذارد. رویکردی که یک پزشک برمبنای شواهد 
مستدل برای رس��یدن به تشخیص و نهایتا انتخاب 
روش درمانی در برابر بیمار دارد به جنبه های دیگر 
زندگی او هم س��رایت می کند. به این معنا که یک 
پزش��ک تاش می کند تا با تمام مسائل موجود در 
زندگی به طور نظام مند و راهبردی برخورد کرده تا 

بتواند بر اس��اس نگاه همه جانبه به مسائل، بهترین 
راه حل را ب��رای آنها انتخ��اب کند. وقتی ش��ما به 
عنوان پزشک در جامعه زندگی می کنید، در معرض 
توقعات بس��یاری حتی در خ��ارج از محیط کاری 
خود قرار می گیرید که با سایر مشاغل قابل مقایسه 
نیس��ت. برای مثال ام��کان ندارد در ی��ک مهمانی 
حضور داشته باشید و در مورد نوع یا انواع بیماری ها 
حتی خارج از تخصص شما مورد پرسش قرار نگیرید 
ضمن اینکه همواره ع��ده ای را در محافل فامیلی و 

آشنایان باید ویزیت کنید. 

محمد هاشمی، 
متخصص تغذیه و 

پزشک

 کمتر وقت تفریح دارم
ماهیت این شغل زمانبر است و فرد را از پرداختن کافی به اوقات فراغت 
باز می دارد. خود من به ش��خصه کمتر فرصت رس��یدگی به امور 
تفریحی فردی را پیدا می کنم زیرا عاوه بر اینکه تا دیر 
هنگام مشغول پاسخگویی به مراجعان هستم، 
در ساعات تعطیلی نیز تاش می کنم تا به 
خواسته های خانواده بپردازم.اما می دانم 
نتوانسته ام خواس��ته های آنها را بطور 
کامل برآورده س��ازم زیرا بسیار پیش 

یک پزشک تالش می کند تا با تمام مسائل 
موجود در زندگی به طور نظام مند و راهبردی 
برخورد کند
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متاسفانه حرفه پزش�کی یک کار قائم 
به فرد است و پزش�ک ناچار است برای 
پاسخگویی به مخاطبان خود تا آخرین 
لحظه در مح�ل کار خود حاضر باش�د. 
این موض�وع موجب می ش�ود تا عمده 
وقت زندگی او ش�امل پرداختن به امور 
حرفه ای باش�د و الجرم از خیلی از امور 

شخصی غفلت کند

 بهترین و بدترین خاطره های من
من هم مثل سایر همکارانم وقتی نتیجه گیری بیماران خود را از اقدامات 
درمانی انجام پذیرفته مشاهده می کنم لبریز از شادمانی می شوم. بدترین 
خاطره من به سال گذشته باز می گردد که ناچار بودم گواهی فوت برای 

مرحوم پدرم بنویسم. 
قطعا پزشکان باید مراقب باشند

اگر می توانستم به دوران کنکور برگردم بدون شک باز هم همین رشته 
را انتخاب می کردم. 

متاسفانه حرفه پزشکی یک کار قائم به فرد است و پزشک ناچار است 
برای پاس��خگویی به مخاطبان خود تا آخرین لحظه در محل کار خود 
حاضر باشد. این موضوع موجب می شود تا عمده وقت زندگی او شامل 
پرداختن به امور حرفه ای باشد و الجرم از خیلی از امور شخصی غفلت 
کند. این امر درمورد کس��انی که حس��ن ش��هرت دارند و با مراجعین 

بیشتری مواجه هستند نمود بارزتری دارد.
باید در نظر داش��ت که اغلب اف��راد جامعه حس��اب جداگانه ای روی 
پزش��کان باز می کنند بدین ترتیب که اظهار نظر و کنش های ایشان 
در موارد گوناگون تخصصی، غیرتخصصی و حتی سیاسی و اجتماعی 
را رصد می کنند و آنها را مهم و بعضا حجت قلمداد می کنند. بنابراین 
پزشکان باید بسیار مراقب رفتار و کردار خود بوده و گفتار خود را نیز بر 

مبنای واقعیات و با پشتوانه متقن بیان کنند. 

می آید که در اوقات به اصطاح تعطیل نیز به نوعی مشغله کاری 
پیدا کنم و از همین جا از ش��کیبایی خانواده ام در پذیرش این 

شرایط قدردانی می کنم.
به عنوان یک متخصص تغذیه تا به حال 

ناچار به گرفتن رژیم الغری نشده ام!
من به شدت تاش می کنم »واعظ غیر متعظ« نباشم و اصول 
درس��ت تغذیه را در خانواده اجرا کنم. خوش��بختانه به همین 
لحاظ تا به حال ناچار به گرفتن رژیم کاهش وزن نشده ام. البته 

همکاری همسرم در این میان بسیار کمک کننده بوده است.


