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ارتباط بین قدرت و مسوولیت یکی 
حیطه   در  چالش برانگیز  مباحث  از 
یکی  است.   سیاسی  جامعه شناسی 
از مشهورترین نظریات این است که 
»قدرت، مسوولیت به دنبال دارد.« قدرت، 
توانایی تاثیر گذاری یا کنترل رفتار دیگران 
است، در حدی که گاهی حتی باعث 
عمل کردن برخالف خواسته  خود فرد 
می شود. از این منظر، قدرت یک پدیده  

ارتباطی است.
مسوولیت را تعهد به انجام یک عمل 
تعریف می کنند که نیاز به انضباط فردی و 

محدود کردن و کنترل خود دارد.
اگر کسی یا سازمانی قدرت تاثیرگذاری 
بر عملکرد دیگران را دارد، در مقابل 
جلوگیری از آسیب به آنها نیز مسوولیت 
دارد. نظریاتی نیز در مورد ارتباط دوجانبه  
این دو وجود دارد. به عبارت دیگر، 
مسوولیت پذیری نیز قدرت فرد را افزایش 
می دهد. این یکی از مهم ترین مفاهیمی 
روان درمانی  جلسات  در  که  است 
به مراجع آموخته می شود. در جنگ 
مفهوم  این  از  نیز  روابط  در  قدرت 
استفاده می کنیم.»اگر تمایل به قدرت و 
کنترل بیشتری داری، مسوولیت بیشتری 

برعهده بگیر.«
قدرت  افراد  که  است  معمول  بسیار 
می خواهند  مسوولیت  بدون  بیشتری 
چون می پندارند آزادی این است که 
به هیچ چیز مدیون نباشند. این تفکر 

مخرب و خطرناک است.
در مسائل قانونی، سیاسی و سازمانی 
مفهوم  درباره   زیادی  پیچیدگی های 
با  آنها  ارتباط  و  مسوولیت  قدرت، 
علیت وجود دارد. برای مثال، سرزنش 
یا مجازات به دنبال مفهوم مسوولیت 
استفاده  برای  کسی  می شوند.  مطرح 
نکردن از قدرت سرزنش نمی شود اما 
برای عدم مسوولیت مورد قضاوت قرار 
می گیرد. همچنین، قدرت و مسوولیت 
همیشه همراهی یک جهته ندارند. مثال 
ما قدرت داریم که تمام روز بی وقفه 
صحبت کنیم ولی مسوولیت نداریم. حتی 
گاهی مسوولیت فرد،  استفاده نکردناز 
قدرت است. مثال ما قدرت داریم که هر 
رهگذری را خفه کنیم اما مسوولیت مان 
این است که از این قدرت استفاده نکنیم. 
تنظیم کننده های اجتماعی یعنی اخالق و 
قانون تعیین می کنند که برای استفاده از 
کدام قدرت و چه زمانی مسوولیت داریم.
بعضی از فالسفه معتقدند استفاده نکردن 
از قدرت را می توان علت آسیب در نظر 
گرفت، مثل خشک شدن گلدان در اثر 
آب ندادن به آن، که به این معناست که 
فردی که گلدان را آبیاری نکرده، علت 
خشک شدن آن و مستوجب سرزنش 
است، اما برخی معتقدند وقتی عملی 
انجام نشده)هیچ(، علیت وجود ندارد. به 
عبارت دیگر، فرد به واسطه  انجام ندادن 
یک عمل، مسوول و مسبب چیزی نیست. 
از آنجا که برای رخ دادن نتیجه معموال 
عوامل متعددی تاثیر دارند، رخ دادن یا رخ 
ندادن نتیجه بستگی به این  موضوع دارد 
که برایند یا مجموع نیروهای تسهیل کننده 
و ممانعت کننده در کدام جهت است. 
می توان نتیجه گرفت انجام ندادن یک 
عمل، ایجاد فرصتی برای اثرگذاری بیشتر 
نیروهای سمت مقابل است و می تواند 
بر حاصل جمع نهایی نیروها اثر بگذارد. 
پس به کار نبردن قدرت، در واقع به کار 
بردن آن درجهت مقابل است و اگرچه 
علت رخداد نیست ولی فرصتی برای 

رخ دادن آن ایجاد می کند.
از مباحث فلسفی که بگذریم، کاربرد این 
مفاهیم در مسائل اجتماعی و سازمانی 
بسیار مهم است. تفکری که متاسفانه 
در حال حاضر رواج دارد این است که 
اگر من کار غیراخالقی ای انجام ندهم، 
مسوولیت خود را انجام داده ام.  عدم 
ارتکاب بی اخالقی بخشی از مسوولیت 
ماست، اما بخشی که اغلب مغفول می ماند 
این است که با سکوت در برابر بی اخالقی 
و کنار کشیدن خود، فرصتی برای غلبه  
بی اخالقی و به دنبال آن عدم مسوولیت 
توسط صاحبان قدرت و آسیب به جامعه 
فراهم می کند. اگر نمی خواهیم مسوولیت 
خود را در مورد جلوگیری از آسیب به 
افرادی که قدرت تاثیرگذاری بر عملکرد 
آنها را داریم انجام بدهیم، اخالق حکم 
می کند قدرت را رها کنیم. این رویکرد 
خطرناک در مسائل صنفی ما رواج زیادی 

یافته است.

حرف آخر

واژه نامه پزشکی

orthotonos راست�پیکری�
ثابت ماندن و سخت شدن سر و بدن و اندام ها 

در خط راست

orthopnea راست�دمی�
در وضعیت  بیمار  آن  در  که  مرضی  حالتی 

قائم بهتر می تواند تنفس کند.

rectitis,proctitis راست�روده�آماس�
التهاب راست روده

dextrocardia راست�قلبی�
طرف  در  قلب  آن  در  که  مادرزاد  اختاللی 

راست بدن قرار می گیرد.

aromatherapy رایحه�درمانی�
شاخه ای از طب گیاهی که در آن از برخی 
یا  استنشاقی  به صورت  گیاهی،  روغن های 
همراه با ورزمان، به صورت موضعی )حمام 

یا کمپرس( استفاده می شود.

acne رخ�جوش�
نوعی بیماری پوستی که بر اثر اختالل کارکرد 

و التهاب دستگاه سباسه عارضه شود..

sedative رخوت�زا�
دارویی که سستی و رخوت ایجاد می کند.

nervous sedative رخوت�زای�عصبی�
رخوت زدایی که از طریق دستگاه عصبی عمل 
می کند و شامل رخوت زاهای مغزی و نخاعی 

و تنه عصبی است.

gastric sedative رخوت�زای�معدی�
رخوت زایی که تحریک پذیری معده را کاهش 

می دهد.

facial رخی�
مربوط به صورت یا به سمت صورت

bone conduction رسانش�استخوانی�
انتقال صدا به حلزون از راه ارتعاش جمجمه

رسانش�استخوانی�مطلق
absolute bone conduction
مجرای  که  وضعیتی  بر  استخوانی  رسانش 

شنوایی دو گوش کامال مسدود است.

�salutatory رسانش�جهشی�
conduction

انتقال سریع پتانسیل الکتریکی میان گره های 
عصبی

air conduction رسانش�هوایی�
انتقال صدا به گوش درونی از طریق مجرای 

شنوایی و گوش میانی

tremor رعشه�
حرکت غیرارادی متناوب و منظمی که ممکن 

است در هر بخش از بدن ایجاد شود.

health behaviourرفتار�سالمت�محور�
یا  آوردن  به دست  برای  فرد  که  رفتارهایی 
حفظ یا بازیابی سالمت و پیشگیری از بیماری 

انجام می دهد.

chorea رقصاک�
حرکتی پرشی و غیرارادی که به ویژه در شانه ها 
و مفاصل خاصره ای- رانی و صورت ایجاد شود 
و موجب پیچ وتابی شبیه  رقص در بدن شود..

dance therapy رقص�درمانی�
نوعی روش درمان که در آن از رقص یا حرکات 
موزون برای معالجه برخی اختالالت رفتاری و 
عاطفی و شناختی و جسمانی استفاده می شود.

angioplasty رگ��بازسازی�
شیوه ای درمانی برای رفع تنگی رگ های خونی

aneurysm رگ�برآمدگی�
تورم بادکنک مانندی در دیواره رگ یا قلب

angiographist رگ�نگار�
متخصص رگ  نگاری

angiogram,�angiograph رنگ�نگاره�
تصویر رگ های خونی که با پرتو ایکس و به 

شیوه رگ نگاری تهیه شود.

angiography رگ��نگاری�
پرتونگاری از رگ های خونی، پس از پر کردن آنها 
از ماده حاجب، برای مشاهده و معاینه دقیق آنها 
و تشخیص سکته های عروقی و مغزی و قلبی

vasa vasorum رگ�های�عروقی�
سرخرگ ها و سیاهرگ های ریزی که دیواره 

 رگ های خونی را تغذیه می کنند.

morbidity رنجوری�

کسالت و ناخوشی ناشی از بیماری یا به دنبال آن

رنگین�بینی
chromatopsia,chromopsia
نوعی نقصان بینایی که در آن اشیای رنگین به 
رنگی دیگر و اشیای بی رنگ، رنگین به نظر 

می رسند.

delirium روان�آشفتگی�
اختالل حاد فرایندهای روانی همراه با بیماری 
عضوی مغز که گاهی با پریشان گویی همراه است.

�delirium روان�آشفتگی�رعشه�ای�
tremens

روان آشفتگی ناشی از می بارگی که معموال به 
صورت نشانگان ترک در می بارگان کهنه کار 

دیده می شود.

psychosomatic روان�تنی�
مربوط به رابطه تن و روان

photopia روزبینی�
رویت در نور درخشان که احساس آن با یاخته های 

مخروطی شبکیه صورت می گیرد.

رویش�دندان
tooth eruption,eruption
مرحله ای از دندان زایی که در آن دندان از حجره 
استخوانی )bonc crypt( پیرامونش خارج 
می شود و با کنار زدن مخاط به حفره دهان 

راه می یابد.

passive eruption رویش�غیرفعال�

رویش ظاهری دندان که در نتیجه جدا شدن 
لثه چسبیده از مینا و انتقال آن به محل اتصال 

ساروجه به مینا صورت می گیرد.

active eruption رویش�فعال�
رویش پیوسته دندان ها پس از تشکیل شدن 
کامل ریشه آنها به این صورت که برای جبران 
سایش سطح جونده، دندان ها به سمت سطح 

برهمایشی حرکت می کنند.

ectopic eruption رویش�نابجا�
موقعیت  از  غیر  موقعیتی  در  دندان  رویش 

طبیعی اش

relief رهایی�
برطرف شدن یا تسکین نسبی درد یا ناراحتی بیمار

root ریشه�
بخش پایینی دنان که در آرک جا دارد.

clinical root ریشه�بالینی�
بخشی از ریشه که با ساختارهای پوشاننده، 

پوشانده شده و در حفره دهان نمایان نیست.

ریشه�درمانی
root canal therapy,pulp canal�
therapy
یکی از روش های درمانی در ریشه دندان پزشکی 
که در آن مغزه دندان را از مجرا بیرون می آورند 
و پس از آماده سازی مکانیکی و شیمیایی مجرا، 

آنها را با مواد مخصوص پر می کنند.
منبع:�فرهنگستان�زبان�و�ادب�فارسی
ادامه�دارد...

بیمه، حق مسلم ماست
موضوع حق سالمت در قانون تامین اجتماعی به حقوق بیمه اختصاص می یابد. طبق 
این قانون، سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد اجرایی آن موظف است، تمام افرادی 
که در برابر مزد یا حقوق کار می کنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و دریافت کنندگان 
مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، کمک هزینه عائله مندی و ازدواج )موضوع 
ماده 4( را در برابر حوادث و بیماری ها، هنگام بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، 

بازنشستگی و مرگ )موضوع ماده 3( مورد حمایت و تحت پوشش قرار دهد.
یکی از نکات جالب توجه این قانون آن است که مستمری بازنشستگی برای کسانی 
که در مناطق بد آب و هوا به خدمت مشغول بوده یا در مشاغل سخت و مخل سالمت 
به مدت حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب فعالیت کرده اند، زودتر از سایر 
افراد تعیین می شود )سایر افراد با سپری کردن 30 سال خدمت حق دریافت مستمری 
بازنشستگی دارند(. )موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و 
تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354( دیگر حق سالمت که در قانون 
تامین اجتماعی به آن توجه شده، »لزوم انجام معاینات پزشکی برای بیمه شده از سوی 
کارفرما« است. طبق بند 2 تبصره 2 ماده 76 این قانون، کارفرمایان کارگاه های مشمول 
قانون تامین اجتماعی مکلف اند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، 
ضمن انجام معاینات پزشکی آنها از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع 
کارهای رجوع داده شده، نسبت به انجام معاینات دوره ای آنها حداقل سالی یکبار و 
همچنین تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمانی و روانی اقدام کنند. 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف اند 
تمهیدات الزم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال کنند. با توجه به حقوق و مفاد 
قانونی ذکرشده در قانون تامین اجتماعی می توان دو حق مستقل را در آن شناسایی کرد؛ 

نخست حق دریافت بیمه و بازنشستگی به واسطه مشاغل مخل سالمت و دیگری حق 
انجام آزمایش های دوره ای سالیانه برای کارگر یا کارمند. یکی از حقوق ویژه سالمت، 
حق بر بهداشت محیط است. اغلب افراد بیش از یک سوم از زمان خود را در محیط های 
کاری و شغلی می گذرانند و بسیاری از آنها با خطرات ناشی از محیط کار مواجه شده اند. 
این مخاطرات گاهی زندگی و حیات فرد را مختل می کند و سبب مرگ ومیر می شود. 
گاهی نیز بیماری های مزمن و فلج کننده ای به کارمند یا کارگر تحمیل می کند، از جمله 
بیماری کمردرد. به طور کلی چند عامل مخاطره آمیز علیه سالمت کارکنان در محیط 

شغلی شناسایی شده است:
- عوامل فیزیکی مانند صدا، روشنایی، رطوبت، سرما، گرما، ارتعاش و تشعشعات

- عوامل شیمیایی مانند گرد و غبار دود و مه، گاز و بخار و حالل های شیمیایی
- عوامل بیولوژیکی مانند باکتری ها، ویروس ها و انگل ها

- عوامل غیرارگونومیکی مانند ابزار کار نامناسب و...
در بررسی این عوامل باید توجه داشت مصادیق ذکرشده از چند مثال است و عوامل 
فوق شامل سایر مصادیق غیرمذکور نیز می شود؛ یعنی قانون در این بخش در مقام تعیین 

همه مصادیق موضوع نیست.
طبق بند 2 ماده 1 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
این وزارتخانه موظف است با برنامه ریزی مشخص و نظارت مستمر به تامین بهداشت 
محیط کار شاغالن بپردازد. وزارتخانه مذکور به منظور تحقق این هدف اقدام به تهیه 
»سیاست نامه تامین سالمت کارکنان دولت« کرده است. البته تمام مستخدمان کشوری 
مشمول این قانون هستند و حق بهداشت محیط سایر مشاغل را باید در قوانین دیگر 

جستجو کرد.

نیلوفرمقدمی
دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه عالمه طباطبایی

حقوق پزشکی

شماره ششصدوشصت وچهار  یک اردیبهشت نودوهفت

شجاعت و لبخند
خنده از چهره اش پاک نمی شد. چشم هایش لبخند می زد، با اینکه 
درد جانش را خش انداخته بود. 27 سال داشت و مادر بود. از 
4 سال پیش حسابی دستش بند لوزالمعده شده بود. اولش یک 
درددل خشک و خالی بود! اما ناگهان به سرطان ختم شده بود. از 
سرطان که می گفت، خنده اش پهن می شد و صورتش یک لبخند 

بیضی می شد از پیشانی تا چال چانه!
خودش می گفت عید بود و سبزه که درد دل سراغم آمد؛ 4 سال 
پیش را می گفت. مریم آن بهار را با سنگ کیسه صفرا شروع کرده 
و فوری دست به کار شده بود و به اردیبهشت نکشیده جراحی 
کرده بود و خالص. دردش خوب شده بود ولی زهی خیال باطل 
چون به گفته خودش دقیقا 20 شب بعد از عمل دوباره دادش به 
هوا رفته بود، درست همان جای قبلی تیر می کشید؛ انگار نه انگار 

که جراحی کرده بود و دیگرکیسه صفرایی نداشت!
هرکسی یک چیزی گفته بود. از شهر کوچک خودش توی خوزستان 
تا تهران پیش هرکسی که در درد دل سررشته ای داشت رفته 
بود؛ پالستیک بزرگ مدارکش آرشیو کاملی بود از سرگذشت 
پر از درد مریم. به اصفهان که رسیده بود، اولین بار برایش حکم 
سرطان داده بودند؛ تومور لوزالمعده. مریم خیلی عادی از سرطان 
می گفت و دردسری که توی شهر غریب کشیده بود. هیچ از 
سرطان نمی ترسید و از نبش خاطراتش ابایی نداشت. هر بار که 
کلمه سرطان از دهانش بیرون می آمد، پاهای من سست می شد، 
بی آنکه خنده مریم کمرنگ شود. شجاعت مریم بی نظیر بود، با آن 
طرز مقابله اش با کابوس شوم سرطان. مریم می گفت: »از اصفهان 
که دست خالی برگشتم، ناامید نشدم. راهی تهران شدم، آن هم 

تک وتنها. شوهرم کارمند و مرخصی اش ناچیز بود.«
پای مریم که به تهران می رسد، متوجه بارداری اش می شود، آن هم 
برای بار سوم. برای همین هم صدایش را درنمی آورد و 1 سال 
تمام درد دلش را از همه پنهان می کند تا دختر سومش بهار هم 
به جمعشان اضافه شود. از آن 1سال سکوت که پرسیدم چطور 
با درد دلت کنار آمدی؟ با خنده ای شرمسارم کرد و جواب داد 
کاش مادر بودی، دیگر کلمه ای اضافه تر نگفت. بهار که آمد، دوباره 
مریم راه تهران را پیش گرفت و 1 سال آزگار غریبانه پله های 

بیمارستان را باالوپایین رفت.
مریم می گفت: »من و بهار و سرطان با هم توی تهران کنار آمده 
بودیم. غروب که می شد، در آرزوهایم باز می شد و نگرانی ام تنها 

بهار بود و روزگار بی کسی بهار بی من و سرطان!«
مریم اینها را که می گفت، باز هم می خندید!

مریم و بهار1 سال در تهران با سرطان جنگیدند و درنهایت بالتکلیف 
بین تومور و لوزالمعده و  کیست به خانه برگشتند. مادر بیمار، 
خسته از غربت و بی سرانجامی درمان، بی خیال سرطان، زندگی 
از سر گرفت و دور از شکیات پزشکان و هیاهوی طب آرام 
گرفته بود و با خودش گفته بود هرچه باداباد. مریم دردش را زیر 
خنده هایش پنهان کرده بود و خیال اطرافیانش را از بابت سرطان 
راحت. همه چیز خوب و آرام بود تا شب عید که درد دل، مریم 
را زمینگیر کرده و دمارش را درآورده بود. مریم بعد از 1 سال 
آرامش خودساخته باز هم راهی اورژانس شده بود و باز هم شروع 

درمان از شهر خودش و باز هم نقطه سر خط!
درد مریم شب عید آرام شده و بهار آرامی را با لبخند آغاز کرده بود. 
مریم شب عید سی تی اسکن شده و سرطانش با قطعیت رد شده 
بود. او کیست کاذب لوزالمعده داشت و تنها راه درمانش جراحی 
بود. به همین دلیل با فراغ بال روی تخت جراحی خوابیده بود و 
در انتظار درمان کیست به فردای بی درد بهاری لبخند می زد. مریم 
جراحی شد و 5 روز بعد هم با همان پهنای خنده از تخت بیمار 
پایین آمد و  از بند کابوس سرطان برای همیشه آزاد شد و اینها 

همه به لطف شجاعت لبخندش بود بر آن درد بی درمان هولناک!

از دفتر خاطرات
دکترخلیلکاظمنیا

پرندگان بال الکی معموال به صورت گروهی زندگی می کنند و قبل از آنکه 
خودشان شروع به خوردن کنند، میوه ها را به همدیگر می دهند

عکس: نشنال جئوگرافیک


