بسمه تعالی

دعوتنامههاي تجاري براي مهمانان حوزه سالمت
معاشرت علم و تجارت بايد با احتياط باشد
دكتر محمداسماعيل اكبري ،استاد دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی
تجارت از مولفههاي مهمي است كه در بيشتر فلسفهها ممدوح بوده است .ما هم به قولي تاجر را «دوستخدا»
ميشناسيم .گويا امور اجتماعي بدون تجارت راه نميافتد و كار پيش نميرود .معموال پايههاي توسعه بر دوش
علم و عالم استوار است .كمتر جامعه پيشرفته با شاخصهاي امروزي را ميشناسيم كه بدون علم رشد كرده
باشند .علم يك فرايند است كه دست در گردن فناوري و توليد دارد .از زماني كه تجارت همنشين علم شد تا
توليد را رونق بخشد و چرخ دنيا را بچرخاند ،علم بهصورت جهشي رشد كرد و هر روز دريچه جديدي به
روي بشر گشوده شد بنابراين ما خود را مديون تجارت براي توسعه علم ميدانيم .حوزه سالمت هم از اين معنا
مستثني نيست و بسياري از دستاوردهاي ما مديون ديدگاههاي سالم توليدي حوزه تجارت است .به قولي
تجارت سالمتي شده است ،ولي گرفتاري و معضل زماني است كه سالمت تجاري شود .هدف تجارت توسعه
مادي و كسب ثروت است .تا زماني كه اين هدف با سالمت مردم و اثربخشي و بهرهدهي هزينههاي حوزه
سالمت همخوان باشد ،هدفي مقبول است ،اما اگر قرار باشد كه سالمت و آن هم سالمت علمي جامعه از هدف
حوزه تجارت خارج شود ،ديگر تجارت مقبول نخواهد بود و مديران حوزه سالمت بايد بهطور جدي اين رفتار
را اصالح كنند و از مردم و سالمت و جيب آنها مراقبت كنند .روشهاي معمولي حوزه تجاري در حوزه
سالمت ،معرفي محصوالت خود مثل داروها و تجهيزات پزشكي است .برخي داروها و تبليغ راجع به آنها
نميتواند بالذات كار بدي باشد ،اما لزوما بايد شاخصها و مولفههايي را رعايت كند .اين شاخصها در تمام
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جهان و كشورهاي پيشرفته مشخص ،روشن و ابراز شده است .تقريبا در هيچ كشور صنعتياي «بازار مكارهاي»
براي سالمت وجود ندارد و از بين كشورهاي غربي ،آمريكا بيدر و پيكرترين كشور در حوزه سالمت بود كه
با تصويب قانون جديد سالمت تحتعنوان « »obama carآن هم در حال كنترل است .در ايران
دستورالعمل هايي از سوي حوزه دارو براي تبيين راهبردي اين موضوع صادر شده است ،اما تا چه اندازه رعايت
شده مشخص نيست .خوشبختانه راهنماي ملي سالمت كه اخيرا به چاپ رسيده ،نحوه معرفي ،ارائه اطالعات
ترويجي و بازاريابي فراوردههاي دارويي و بيولوژيك را نشان ميدهد .يكي از روشهاي تبليغ دارو تقبل
هزينههاي مسافرت دستاندركاران سالمت در همايشهاي علمي يا تقبل هزينههاي برگزاري اين مراسم است.
به سفر بردن گروههاي پزشكي كه معموال ويژه متخصصان ،آن هم گروههاي خاصي از متخصصان است در اين
راهنماي ملي قابلقبول شمرده شده است و براي آن شرايطي تعيين كردهاند .رفتن به سمينار چه در قالب
سمينار داخلي يا خارجي اگر مرتبط باشد مفيد است به شرطي كه اين سمينار و اين رفتن به سفر براي كسب
علم بيشتر براي خدمت مناسبتر به مردم باشد .هر گاه مردم از محور تبليغات دارو حذف شوند ،اين اقدام تنها
تجاري و غيرعلمي خواهد بود و بايد مورد كنترل مسووالن سالمت جامعه قرار گيرد .شرايطي كه بهوسيله
وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي تقبلهزينه سفرهاي خارجي پزشكان و شاغالن در حرفه
پزشكي فقط با هدف ارتقاي سطح علمي اشخاص مشخص شده است به اين شرح است .موسسات علمي يا
دانشگاهي علومپزشكي مرتبط با دولت بايد سمينار ذيربط را ارزشيابي كنند و آن را قابلقبول بدانند .گروههاي
هدف براي هر سمينار مشخص و انتظارات از اين هزينههاي ملي معلوم شود و ارزشيابي مناسب صورت گيرد.
مداخلههاي دانشگاهي علومپزشكي يا موسسات علمي مرتبط براي شناخت سمينارهاي خارج كشور و صدور
مجوز براي قبول هزينههاي مربوط به اين سمينارها از سوي شركتهاي دارويي قدم اصلي و اوليهاي است كه
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به نظر ميآيد تاكنون بهطور قطعي برداشته نشده است .هزينههاي تبليغاتي شركتهاي دارويي از ابتدا مشخص
و به تصويب حوزه دارويي وزارت بهداشت ميرسد .بديهي است اين هزينهها قبال بررسي و بهعنوان هزينههاي
توليد و فروش دارو در نرخگذاري پذيرفته شده است ،يعني در حقيقت اين هزينه بهوسيله جيب مردم و
بيتالمال پرداخت ميشود نه شركت دارويي ،بنابراين وظيفه دولت است كه نظارت عالمانهاي بر نحوه هزينه
آنها داشته باشد .هزينهها بايد مشخص و به نام افراد در قالب عرف سفر مثل بليت پرواز ،هزينه اقامت و غذا
باشد .ساير هزينهها به نام خدمت و موردقبول نيستند .به نظر ميآيد در حال حاضر چنين نظارتي اعمال
نميشود .بهترين دليل اطالعرساني نكردن درست به جامعه پزشكي و حتي شركتهاي دارويي است ،گروه
پزشكي ممكن است آگاه نباشد كه اين هزينه سفر را مردم بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم تامين كردهاند تا آنها
بهتر و بيشتر به سالمت مردم خدمت كنند .ممكن است تصور كنند كه شركتهاي دارويي اين هزينهها را از
كيسه خودشان تامين و پرداخت كردهاند بنابراين اين تصور باطل پيش ميآيد كه پزشك بايد خود را مديون و
وابسته شركت دارويي بداند ،نه مردم .طبيعتا اين ديدگاه نميتواند ارزش معنايي درستي براي حوزه سالمت به
ارمغان بياورد و ممكن است خداينكرده باعث انحرافهايي در مسير درمان مردم شود كه عالوه بر تامين هزينه
زيان درماني را هم بدهند و اين مغبون شدن دوباره است .بعضي سفرههايي كه امروز با ميزباني شركتهاي
دارويي براي جامعه پزشكي طراحي ميشود از اين مولفهها دور است و باعث زيانبارتر شدن مردم ميشود
بهطوري كه متاسفانه نزديك 5درصد از مراجعان به حوزه سالمت به دليل درمانهاي پيشنهادي ،زير خط فقر
ميروند كه از اين ميان 24درصد تنها به دليل داروست .منظور همان داروهايي است كه شركتهاي فروشنده با
همين هزينههاي از جيب مردم ،گروه پزشكان را به سفر ميبرند و هيهات اگر عالمانه بر اين سفرها نظارت
نشود .خداينكرده اگر سفري ،سودي براي جامعه پزشكي مردم نداشته باشد ،اما با انحرافهاي فرهنگي براي
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پزشك هم مضر باشد باز هم زيان ديگري است كه هم چوب را خوردهايم هم پياز را .توصيف اين سفرها را به
فرصتي ديگر و مقالي ديگر واميگذاريم و مصرانه از مسووالن سالمت مردم در دولت مكرم تدبير و اميد انتظار
داريم تا با مديريت دلسوزانه و عالمانه خود از سالمت همهجانبه مردم مراقبت كنند.
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