
تـا جایـی می رسـد کـه ویزیت هـای باالیـی 
از بیمـاران دریافـت می کنـد.«

دستورالعمل های قانونی برای
 تبلیغات مجازی پزشکان

از سـوی دیگـر، فربد رهنمای چیت ساز کـه 
سـابقه مدیرکلـی نظارت، ارزشیابی و اعتبار 
بخشی سازمان نظام پزشکی را در کارنامه کاری 
خـود دارد، با اشاره به گسترش تبلیغات افراد 
سودجو و پزشک نما در فضای مجازی گفت: 
تبلیغات  ما  نظارتی  دغدغه  حاضر  حال  »در 
افـراد غیرپزشـک و مراکـز فاقـد صالحیـت در 

فضای مجازی اسـت.«
وی با اشاره به این که عمده گزارش آسیب های 
مداخله گـران  توسـط  بیمـاران  بـه  وارده 
غیرپزشک، ناشی از مواردی است که بیماران 
با جسـتجو در فضای مجازی و با اسـتفاده از 
صفحـات بی نـام و نشـان بـه انتخـاب پزشـک 
می پردازنـد؛ اظهـار کـرد: »پزشـکان صاحـب 
صالحیـت حتمـا نـام و نـام خانوادگـی، رشـته 
تخصصی، تلفن و نشـانی خود را در صفحه 
تبلیغاتی فضای مجازی درج می کنند. بنابراین 
افـراد بـرای جسـتجو و یافتـن پزشـک معالـج 
چنانچـه از فضـای مجـازی اسـتفاده می کننـد، 
حتمـا در مواجهـه بـا صفحـات بی نـام و نشـان 
کـه صرفـا بـه انجـام تخصصـی اعمـال درمانی 
خاصـی اشـاره کـرده و نـام پزشـک یـا نـام 
موسسـه پزشـکی و یا آدرس در آن قید نشـده 
است، به اصالت و صالحیت صاحب صفحه 

تردید داشـته باشـند.«

وی بـا بیـان ایـن کـه در فضای افسارگسیخته 
پزشکنما  افراد سودجو و  تبلیغات  مجازی، 
زیاد بـه چشـم می خـورد؛ افـزود: »افـراد بـه 
منظور پیشـگیری از آسـیب به سـالمتی خود 
و با افزایش سطح آگاهی نسـبت بـه تبلیغـات 
مـورد تاییـد در صفحـات مجـازی، تحـت تاثیر 
تبلیغـات اغواگرانـه مداخله گران قرار نگیرند.«

رهنمای چیت ساز اظهار کرد: »تبلیغات حوزه 
سـالمت در فضای مجازی دارای ضوابط و 
نام  و  نام  درج  و  است  خاصی  چارچوب 
مطابـق  تحصیلی  مقطع  آخرین  خانوادگی، 
پروانـه طبابـت، نشانی و تلفن ثابت مطب یا 
مرکز درمانی در صفحه تبلیغات الزامی است. 
اگر صفحـه ای فاقد این اطالعات بود، ایـن 
احتمـال وجـود دارد کـه صفحـه متعلـق بـه 

افـراد غیرپزشـک و مداخله گـر باشـد.«

به گفته وی، »جهت پرس و جوی آدرس، با 
تعدادی از صفحات تبلیغاتی بی نام و نشان که 
محل فعالیت خود را در تبلیغات مجازی درج 
نکرده اند، تماس گرفته می شـود، اما موسـس 
صفحـه تبلیغاتـی غیرمجـاز ابتـدا مبلغ هنگفتی 
به عنوان بیعانه درخواسـت می کند تا نشـانی 
مطـب را در دایرکـت ارسـال نمایـد کـه ایـن 
موضـوع می توانـد سـرنخی دیگـر بـرای عـدم 

اصالت و صالحیت صفحه باشـد.«
»سازمان  کرد:  تصریح  چیت سـاز  رهنمـای 
نظام پزشکی در راستای شفافیت و صیانت 

از فعالیت جامعه پزشکی، در سنوات گذشته 
اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک 
نموده است که با ورود به سامانه مذکور و وارد 
کردن نام پزشک مربوطه، تمام اطالعات مورد 
نیاز جهت فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک 
بودن فردی که می خواهند به او برای انجام امور 
درمانی خودمراجعه کنند، قابل مشاهده است.«

کـه  مـواردی  »در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی 
درج شـده باشـد؛ افراد می توانند با مراجعه به 
سـامانه جسـتجوی پزشـک در سایت سازمان 
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در صفحـه تبلیغاتـی اقـدام نماینـد.«
رهنمای چیت ساز عنوان کرد: »برای تبلیغات 
پزشـکی دسـتورالعمل هایی در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. در مجـوز تبلیغـات اسـتاندارد، 
فاکتورهایـی ماننـد مشـخص بـودن عنـوان 
شـخص تبلیـغ کننـده، محتـوای تبلیـغ، نـوع 
رسـانه و هدف تبلیغات در نظر گرفته شـده 
اسـت. تبلیغـات در فضـای مجـازی بـا سـایر 
رسـانه های تبلیغاتـی کـه فـرد انتخـاب می کند 
متفاوت اسـت و شـامل دو نوع اسـتاتیک و 

داینامیـک می شـود.«
وی خاطرنشـان کـرد: »هـر قـدر تسـهیل بـرای 
صدور مجوز تبلیغات داشـته باشـیم، شـاهد 
ساماندهی فضای تبلیغاتی خواهیم بود. کمیته 
تبلیغـات شهرسـتان ها بایـد فضـای تبلیغاتـی 
حـوزه پزشـکی را رصـد کـرده و بـا متخلفـان 

برخـورد کنند.«
پزشـک  متخلـف  فـرد  »اگـر  افـزود:  وی 
باشـد بـه دادسـرای انتظامـی نظـام پزشـکی 
مربوطه و اگر غیر پزشک باشد به دادسرای 
جرایـم پزشـکی کـه مسـئول رسـیدگی بـه 
تخلفـات افـراد غیـر پزشـک اسـت ارجـاع 

می شـود.« داده 

در چه شرایطی تبلیغ پزشک در فضای 
مجازی، مجاز است؟

همچنین فهیمه سـادات سـاالری که مدیریت 
نظارت و تبلیغات سازمان نظام پزشکی مشهد 
را در سوابق کاری خود دارد، با اشاره به آزاد 

بـودن تبلیغـات امـور پزشـکی در اینسـتاگرام 
گفت: »تمامی شاغالن حرفه پزشکی و وابسته 
می توانند با مراجعه به سـازمان نظام پزشـکی 
و اخذ مجوزهای قانونی در اینسـتاگرام تبلیغ 
کننـد. همچنیـن پزشـکان بـا رعایـت ضوابط و 
دسـتورالعمل های ابالغـی می تواننـد از عکـس 
قبل و بعد انجام عمل های مختلف در تبلیغات 

خـود در فضـای مجـازی بهره بگیرند.«
وی با اشاره به این که در حال حاضر دغدغه 
اصلـی، جلوگیـری از تبلیغـات غیـر مجـاز امور 
پزشـکی به ویژه از سـوی مداخله گران در امر 
درمان است، ادامه داد: »برخی از این تبلیغات 
بـه ویـژه از سـوی مداخله گـران، مـواردی را 
القـا می کنـد کـه خـالف واقـع اسـت و موجب 
بروز مشـکالت عدیده ای شـده اسـت که حتی 
رسـالت حرفه ای جامعه پزشـکی را نیز تحت 

الشـعاع قرار داده اسـت.«
سـاالری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه مرجـع صـدور 
مجـوز تبلیغـات، سـازمان نظـام پزشـکی در 
شـهر محـل فعالیـت اسـت کـه پـس از انجـام 
کارشناسـی اقـدام بـه صـدور مجـوز تبلیغـات 
می کند، اظهار داشـت: »فضای مجازی تحت 
شـمول دسـتورالعمل تبلیغات سـازمان نظام 
پزشـکی اسـت. بـه ایـن معنـی کـه اگـر فـردی 
بخواهـد در فضـای مجـازی اقـدام بـه تبلیغات 
دارویی، آرایشـی، بهداشـتی یا امور پزشـکی 
کنـد موظـف بـه اخـذ مجـوز از سـازمان نظـام 

پزشـکی است.«
سـاالری افـزود: »ایـن مجـوز بـا در نظـر گرفتن 
جامعـه هـدف، محتـوای تبلیغـات و راسـتی 
آزمایـی محتـوا صـادر می شـود. ایـن در حالـی 
اسـت کـه بسـیاری از افـراد بـدون اخـذ مجـوز 
در فضـای مجـازی اقـدام بـه تبلیغـات امـور 
پزشـکی می کنند که یکی از معضالت جدی 

نظام سـالمت اسـت.«
وی همچنیـن در زمینـه تبلیغاتـی کـه هویـت 
صاحب صفحه در اینستاگرام مشخص نباشد، 
اظهـار کـرد: »تخلفـات تبلیغاتـی این صفحات 
به پلیس فتا و مراجع قضایی اعالم می شـود.«
سـاالری در خصـوص ایـن کـه آیـا اخـذ مجوز 
از سوی سازمان غذا و دارو برای تبلیغ کفایت 
می کنـد، افـزود: »سـازمان غـذا و دارو مجـوز 
ساخت، تولید، واردات یا توزیع یک محصول 
را صـادر می کننـد، ولـی در هنـگام تبلیغـات 
یـک محصـول و اشـاره بـه خـواص و فوایـد 
آن، باید بررسـی توسـط سـازمان نظام پزشـکی 

صـورت گیرد.«

در  سالمت  حوزه  تبلیغات  چیت ساز: 
چارچوب  و  ضوابط  دارای  مجازی  فضای 
خانوادگی،  نام  و  نام  درج  و  است  خاصی 
آخرین مقطع تحصیلی مطابق پروانه طبابت، 
نشانی و تلفن ثابت مطب یا مرکز درمانی در 
اگر صفحه ای  است.  الزامی  تبلیغات  صفحه 
وجود  احتمال  این  بود،  اطالعات  این  فاقد 
دارد که صفحه متعلق به افراد غیرپزشک و 
مداخله گر باشد. هر قدر تسهیل برای صدور 
مجوز تبلیغات داشته باشیم، شاهد ساماندهی 
فضای تبلیغاتی خواهیم بود. کمیته تبلیغات 
شهرستان ها باید فضای تبلیغاتی حوزه پزشکی 
کنند برخورد  متخلفان  با  و  کرده  رصد  را 

و  مجازی  فضای  گسترش  با  صادقی: 
در  درمانی  موارد  گذاشتن  اشتراک  به 
این حوزه، نظام پزشکی برخی مواقع بر 
حسب قانون و برخی مواقع به صورت 
داوطلبانه و بیش از حیطه قانونی خود 
به این مباحث ورود کرده است. قرارگاه 
رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام 
پزشکی طراحی شده است. اداره کلی برای 
این قرارگاه تاسیس شده و ذیل معاونت 
نظارت سازمان به صورت جدی به این 
مسئله ورود کرده است. این نظارت را 
هم در سطح کشور گسترش خواهیم داد
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ساالری: تمامی شاغالن حرفه پزشکی 
و وابسته می توانند با مراجعه به سازمان 
نظام پزشکی و اخذ مجوزهای قانونی در 
اینستاگرام تبلیغ کنند. همچنین پزشکان 
دستورالعمل های  و  ضوابط  رعایت  با 
بعد  و  قبل  عکس  از  می توانند  ابالغی 
تبلیغات  در  مختلف  عمل های  انجام 
خود در فضای مجازی بهره بگیرند. از 
سوی دیگر، سازمان غذا و دارو مجوز 
یک  توزیع  یا  واردات  تولید،  ساخت، 
در  ولی  می کنند،  صادر  را  محصول 
اشاره  و  محصول  یک  تبلیغات  هنگام 
بررسی  باید  آن،  فواید  و  خواص  به 
توسط سازمان نظام پزشکی صورت گیرد


