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مسئول امور فنی  :حميد رضا دژآگاه
بزرگش نخوانند اھل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

آقا عجب آی کيوئی اما چه فايده؟! از شخص خود بنده اگر بپرسيد از ھمان روز تولدم از ھر جايی که تا به حال خورده ام دقيق و سر
راست ميتوانم آدرس بدھم .اشتباه نکنيد  ,منظورم وضعيت فعلی نبود که ھر کسی از يک جايی از اين بره ی قربانی يعنی ايران را
گرفته و دارد ميخورد و غارتش ميکند که بنده ھم به مشارکت برخاسته باشم .شنيده ايد که ھموطنان مھربانمان وقتی که بخواھند کمر
به نابودی کسی ببندند گاھی به خود يارو ھم پيشاپيش اطالع ميدھند که "دوست دارم خودت ھم روزی بفھمی که از کجا خورده ای!"
من خودم ھم از دوران دبيرستان و دانشگاه و طرح و ضريب "کا" و پزشکی قانونی و  ...که چپ و راست از اين و آن خوردم را
گفتم.
اما واقعا امروز خوش قلبی دکتر پورملک برايم رقت آور رسيد .چه اتفاقی برای اين آدم باھوش افتاده است که واقعا ھم نميداند که از
کجا خورده است و عجب مارمولک و بی رحمی بوده طرف که چنان قرار بود بزند که صالح ھم ديده است که در بی اطالعی
خورنده عمل کند .اما آيا ميتوانم در ھمين فرصت پيش آمده از ضارب بپرسم که "آيا فکر کردی که چنين زدنی ممکن است عزت و
احترام مضروب را سر به آسمان ھم ببرد؟" مطمئنم که نظير ھمين حسی را که خود بنده در پايان اين مصاحبه نسبت به دکتر
پورملک پيدا کردم ھمه ی خوانندگان اين مصاحبه پيدا خواھند کرد:

احساس غرور بسيار شديد در قبال افتخاری که مصاحبه با اين مرد بزرگ نصيب اينجانب کرد.
"به سراغ شما ھم خواھيم آمد"

دکتر رجايی  :جناب آقای دکتر شما برای بسياری از خوانندگان نشريه ما چھره ای شناخته شده ھستيد.اينکه از شما
خواھش کنم که خودتان را معرفی کنيد و بخشھای مھم زندگيتان را برای خوانندگان نشريه ی سازمان به طور خالصه
بيان بفرماييد برای اين است که با سبک و منش خاص خودتان صورت بگيرد .
دکتر پورملک  :دبستان و دبيرستان که در تھران ،معمولی طی شد و بعد برای دانشگاه به تبريز رفتم و ھفت سال در آنجا بودم و بعد
از ھفت سال تحصيل که مصادف شد با انقالب و من در بندرعباس سرباز بودم و بعد آمديم به تخصص يعنی در واقع من در سال 56
فارغ التحصيل شدم سربازی ام ھم در دوران انقالب تمام شد و بعد برای گرفتن تخصص به بيمارستان سعادت آباد رفتم و دوره ی
جراحی را شروع کردم و بعد تغييررشته دادم و رفتم شھدای تجريش و دوره ی ارتوپدی را تمام کردم ودوره ھای فلوشيپ ھيستيو
سنتز را درکشورھای سوئيس و آلمان گذراندم ودر ھمان اواخر با يکی از دوستان عزيز آشنا شدم "آقای دکتر اميری" که االن در
خدمتشان ھستيم و سرنوشت ما بسته شد به کرج ،دوستی ما شروع شد و آمديم کرج و با ايشان شروع به کار کرديم ،و در اينجا ھيچ
بخش ارتوپدی در ھيچ درمانگاھی وجود نداشت و ارتوپد ھيچ معنی نداشت و ھمکاران جراح کارھا را انجام ميدادند که دکتر اميری
از من خواستند اين کار را بکنم که ظاھرا مسئوليت بھتری ھم در آن زمان برای آقای دکتر اميری بود .شروع کرديم در بيمارستان
مدنی بخش ارتوپدی را راه انداختيم طبعا مقاومت ھايی توسط ھمکاران جراح صورت ميگرفت که البته خود آقای دکتر اميری جراح
ھستند ولی پيش قدم بودند تا بخش ارتوپدی راه بيافتد و افتاد ،بعد به اتفاق به بيمارستان شريعتی در ماھدشت کرج رفتيم و بخش
ارتوپدی راه انداختيم و بخش ارتوپدی آنجا را مجھز به تلويزيون و دستگاھھای ارتوپدی کرديم و دوستان را از تھران آورديم و
ارتوپدی کم کم معنا پيدا کرد و بعد به اتقاق آقای دکتر اميری به اين بيمارستان آمديم که اينجا يک کارخانه ی الکل سازی بود .شروع
کرديم به مذاکره و از اين قبيل کارھا و اينجا را خريديم و با چند تا چک که البته ھيچ موجودی ھم نداشتيم سرو ته کار را ھم آورديم
و البته در آن زمان رقم خيلی بزرگی بود که به ما گفتند چک بدھيد و من ھم دسته چک را در آوردم که دکتر اميری دست من را
گرفت و گفت ":ميخوای اين رقم بزرگ رو امضا کنی" و من گفتم "آره ،ھر کس بايد تو عمرش يه کاری بکنه ".خالصه دوستان آمدند
برای سھام و تقسيم و از اين قبيل کارھا و ما با مشقت اين چک ھا را پاس کرديم که ارقام بسيار درشتی بود و به کمک دوستان ده
سال ديگر کار کرديم تا اين کارخانه الکل سازی را تبديل کرديم به بيمارستان ،ھيچ کس باور نميکرد و موانعی جلوی ما بود که البته
مقامھای وقت خيلی کمک ميکردند تا اينجا شد مريض خانه و االن اين ترافيک مريض ھا را که ميبينيد ،اين مريض ھا ھمه سرگردان
بودند و البته امروز روزی چھل الی پنجاه تا در اين جا جراحی صورت ميگيرد ،دو تا آی سی يو دارد که کمتر بيمارستانی دو تا آی
سی يو دارد ،سی سی يو و تصوير برداری ما حرفی برای گفتن در اين کشور دارد و جايزه ھم برده و از طرف زيمنس انتخاب شده
و عکس ما ھم به عنوان عکس جالب زيمنس چاپ شد .خالصه خيلی اينجا کار کرديم و نتيجه ھم گرفتيم و ھنوز ھم خيلی کار داريم
چون برنامه ھای بعدی داريم برای اينجا برای تجھيزش ھمانطور که شما ديديد پتانسيل خيلی بااليی دارد برای کار بعنوان مثال ما
فضای آزاد داريم به وسعت ده ھزار متر.در صورتی که وجود حتی چند متر مربع زمين برای بيمارستان خصوصی اھميت خاصی
دارد .در خالل اينھا خب من ھمکاری نزديک داشتم با وزارت بھداشت و به قول معروف با "کا" عمل ميکرديم در بيمارستان
شريعتی ماھدشت وشھيد مدنی و ھمينطور در کنار اينھا خب از اول کارشناس پزشکی قانونی نظام پزشکی بودم به مرور رفتيم
ھيئت بدوی که پرونده ھای زيادی بود .و من از اول ھم که پرونده ھا را بررسی ميکردم نظرم محکوم کردن نبود بلکه اصالح کردن
بود و خيلی جاھا به نتيجه رسيديم .برای مثال ميديديم که پزشکی پرونده اش زياد است ،دندان پزشک ،ارتوپد ،آزمايشگاه ،حاال ھر
رشته ای ،و ما به جای اينکه محکومش کنيم می آمديم با او صحبت ميکرديم به طوری که اين آقا اصال تمايل نداشته باشد دوباره حتی
اين صحبت دوستانه را با ما داشته باشد و نتيجه ھم ميگرفتيم و می ديديم که ديگر پرونده آن پزشک نيامد .تا اينکه صحبت دادسرا و
نظام پزشکی قانونش تثبيت شد و در اين خالل من دو دوره عضو ھيئت مديره نظام پزشکی بودم دوره ی آخر که دادسرا ھا را باب
کردند من مامور شدم که دادسرا را راه بياندازم ،چيزی که برای بار اول بخواھی مشکل است مخصوصا در جامعه ی سنتی ،بسيار
سخت خواھد بود .خوشبختانه با ھمکاری آقای گنجی که االن ايشان دادستان قم ھستند خيلی ھم لطف داشتند به ما و راھنمايی ھای
الزم را ميکردند ،حتی برای داديارھای ما کالس درس گذاشتند و خوشبختانه دادسرا راه افتاد و رئيس دفتر و منشی ھم ليسانس علوم
و حقوق قضائی داشتند .به جايی رسيده بود که ماھم متقابال مثل آنھا آموزش ميداديم و به اين شکل بود که خوب راه افتاد و حدود
ھشتصد پرونده در دو سری در چھار سال ما بررسی کرديم و ھمان طور که گفتم ما نظرمان اين نبود که محکوميت بدھيم بيشتر
سعی کرديم با کدخدامنشی اين مسئله ھا را حل کنيم که خود اين امر مسائل بعدی را حل ميکرد که گذر يک شکايت يا يک مورد کمتر
می افتاد به دادسرا و خوشبختانه آمارھايمان خوب بود موفق ھم بوديم .و اکثرا ھم مثال زدنی بود که در جاھای ديگر ھم که می
ماندند ،ميگفتند که از دادسرای کرج می پرسيم .اين دوره ھم سپری شد و دوره ی بعدی پيش آمد که کانديداتوری من به علت شخصی
منتفی شد.

دکتر رجايی  :ميخواھيم سرکی ھم به زندگی خصوصی و خانوادگيتان بکشيم.
دکتر پورملک  :ھمسر بنده پزشک عمومی است و در دانشگاه تدريس ميکند ،البته خانواده ی بنده در کانادا زندگی ميکنند ،يک دخترم
پزشک است ،يک پسرم ھم فارغ التحصيل و در بانک فعاليت ميکند .يکی ھم دانشجو است.

دکتر رجايی  :تا جايی که ميدانم در چند انتخابات پيشتر سازمان در کرج شما باالترين رای را آورديد ،اما ھمين موضوع
در خود ھيئت مديره اتفاق نيافتاد ،آيا خود شما به اين موضوع فکر کرده ايد؟
دکتر پورملک :بله در آخرين دوره که شرکت کردم چنين بود در مورد انتخابات داخلی بنده داوطلب بودم البته به اصرار ھمکارانمان
و داوطلب ديگرمان ھم آقای دکتر صداقت بودند و من واقعا تمايل جدی نداشتم به اين کار و ما به طور دموکراتيک بايد تابع رای
باشيم و بنده ھم تمکين کردم .ما خودمان در ھمين جا مرتب انتخابات داريم که اگر شرکت کنم رای می آورم ،ولی گاھی صالح
نيست ،مثال ما ديروز انتخابات داشتيم و ھمکاران ديگر را تشويق به شرکت کرديم  .منتخب شدن و در راس قرار گرفتن به نظر من
مسئله ی خيلی مھمی نيست،بلکه بودن در متن خوب است و نه کنار بودن.

دکتر رجايی  :در يکی از شماره ھای نشريه ی ما در سال ھشتاد و پنج "آقای دکتر رضا وفايی مھر " با شما مصاحبه
ای داشتند و اعتماد به نفس بسيار باالی شما در مصاحبه نظر بنده را جلب کرد .نکند که اين اعتماد به نفس بر پايه ی
واقعيت نباشد آقای دکتر!؟ شما در آن مصاحبه با صراحت گفته ايد که مورد محبت و اعتماد اکثريت ھمکارانمان در کرج
ھستيد.
دکتر پور ملک  :من در ھمين جا اعالم می کنم که به ھمه ی ھمکارانم بدھکارم به خاطر لطف زيادی که به من دارند و در ھر
انتخاباتی به من خيلی محبت کرده اند و من فکر می کنم شايسته ی اين ھمه بزرگواری آنان نيستم و اين را از صميم قلب می گويم که
به آنھا بدھکارم و در مقابل اين لطفی که به من کرده اند من اغماض داشتم و بيشتر از اين بايد کار می کردم و باز ھم می گويم که
ھمکاران خيلی لطف دارند،واقعا وقتی می بينند کسی برايشان کار می کند درک می کنند ،احساس من اصال اين نيست که دارم در
حاشيه ای از بخش درمان کار می کنم يا در گوشه ای از بخش بھداشت و درمان .اين بيمارستان مال اين شھر است و بزرگترين
بيمارستان خصوصی اين شھر ھم ھست و بار بسيار سنگينی از درمان شھر را به دوش دارد و من ھم يکی از پزشکان فعال اينجا چه
در زمينه ی اداری و چه در درمان ھستم.

دکتر رجايی  :بنده دوست "دکتر حقيقی" دادستان فعلی نظام پزشکی ھستم البته اگر خود ايشان ما را قابل بدانند .ايشان
باالخره جانشين شما شده اند .با توجه به شناختی که از جناب آقای دکتر حقيقی دارم حتما بدشان نمی آيد که اگر احيانا

با ذره بين ھم عملکرد ايشان را موشکافی کرده باشيد نقد شما را بر خودشان بشنوند .چه حسی در مورد دکتر حقيقی
داريد؟
دکتر پورملک  :زمانی که من داديارھا را انتخاب می کردم قانون اين را حکم می کرد که ھيئت مديره داديارھا را انتخاب کند ولی
شرط من اين بود که من خودم بايد انتخاب کنم يعنی دادستانی را به اين شرط پذيرفتم که داديارھا را من انتخاب کنم و شما تائيد کنيد و
حسن نيت ھيئت مديره ی وقت ھم ھمراه ما بود و قبول کردند و کليه ی داديارھا را من خودم انتخاب کردم .انتخاب اولم ھم آقای
"دکتر حقيقی" بود نه بخاطر دوستی که با ايشان دارم بلکه بخاطر اينکه به صداقت ايشان ايمان دارم و بقيه ی ھمکاران را ھم
ھمينطور ،که حاال چندتايشان عوض شده اند يا اضافه شده اند اکثرشان را خود من انتخاب کرده ام که به صداقت و قدرت کاريشان
ايمان دارم که االن ھم دارند به خوبی به کار خودشان ادامه می دھند و اگر از من می خواستند که چه کسی را بعنوان دادستان قبول
دارم من دکتر حقيقی را معرفی می کردم  .واقعيت اين است که من ديگر در جريان کارھا نيستم که موشکافی کنم ولی مطمئنم که
کارھا را به خوبی انجام می دھند ولی خب منشھا فرق می کند و سليقه ھا ھم با ھم متفاوت است و اميدوارم که کارشان را به خوبی
انجام بدھند.

دکتر رجايی  :بيشتراز ما روانپزشک ھا به عنوان مثال ارتوپدھا احتمال دارد که کارشان به اداره ی انتظامی نظام
پزشکی کشيده شود .اين خوش خلقی شما آدم را متقاعد می کند که ھيچ وقت شخصا پايتان به دادرسی در نظام پزشکی
نخواھد رسيد ،اما تضمين کننده ی صد در صد نيست .آن موقع آيا ديگر انتظار نخواھيد داشت که به خاطر حفظ شأنتان
تضعيع حقوق بيمار اشکالی نداشته باشد؟
دکتر پورملک  :به ھيچ وجه ،اعتقاد بنده چيز ديگری است .در نتيجه ی بررسی اين ھمه شکايت ،من مقاله ای داشتم و ھمچنين يک
سخنرانی در حضور روانشاد استاد دکتر احمد سيادتی رئيس شورای عالی وقت سازمان که مقامھای شھر ھم بودند ،در مورد
دادسراھا چون اولين بار افتتاح شده بودند در کشور و ما بحث داشتيم و من يک سخنرانی داشتم در خدمت ايشان و موضوعاتی را
مطرح کردم :اوال آمارھای ما با آمارھای کل ايران می خواند و شکايتھای بی مورد و احساسی ھم رقم بااليی داشت در آن زمان و
ھنر دادسرا يا ھيئت بدوی بنظرمن اين بود که شکايتھای احساسی را کم کند وشاکی را ھم راضی کند به اينکه او در اين مورد حقی
نداشته .ھمان طور که در مقاله ھم گفته بودم شاکی چه حقی داشته باشد چه نداشته باشد عصبی است يعنی با احساس می آيد جلو ،ما
بايد خونسرد،آرام و با متانت صحبت کنيم،به جای جمالتی نظير "برو ھر کاری دلت می خواھد بکن" "کی شارژ کرده شما را"
اينطوری صحبت کنيم"عزيز من بنشين اين ھمکاران من شما را ببينند و چند تا ھمکار ديگرھم شما را ببينند" ،آنوقت ما چھل درصد
از شکايتھا را متوقف می کنيم ،چون اگر مثل خود او مقابله کنيم شارژش کرده ايم و او ميرود شکايت می برد به نظام پزشکی،
پزشکی قانونی و....و اين فشار باالخره بر ھمکاری وارد می شود .اين است که ما بايد خونسردی و متانت خودمان را به او منتقل
کنيم و نه شاکی عصبانيتش را به ما و ما را تحت تاثير قرار بدھد .اگر اين چند کلمه رعايت بشود ،جلوی خيلی ازمسائل گرفته ميشود
.اگر بيمار و وابسته اش حتی اگر شما به عنوان پزشک مقصر باشيد ببينند که شما پيگير کارش ھستيد ،تا چه حد ھمکاری کرديد،
شب و روز به فکرش بوديد ،رفتيد خانه اش او را ديديد ھمان جايی که مقصرھم باشيد شاکی ھمراه شما است فکر ميکنم و علت اينکه
شکايتھا آنجا ميرسند از ھمين موضوع است وسوال اصليتان که بی جواب ماند اين است "نه" شايد موردی ھم من در اين سی سال و
اندی يک پرونده داشته ام که به ھيچ وجه مقصر ھم نبودم،اما ظھر با مريض در دادسرا بودم ولی عصر ھمان روز برادر شاکی با
مادرش آمده بود به مطب من و اين برای من خيلی جالب بود من خنديدم و اصل موضوع را با آنھا در ميان گذاشتم و آنھا ھم گفتند ما
می دانيم و به شما اطمينان داريم .البته مورد شکايتشان مسئله ی عمده ای ھم نبود .يعنی اصل بر اين است که اطمينان مريض را با
کار درستتان جلب کنيد .توصيه ی بنده به ھمکارانم اين است و من ھم به اين موضوع واقعا اھميت می دھم که وقتی بيمار شما به کار
صحيحتان اطمينان پيدا کند قضيه حل است و آمار شکايتھا قطعا می آيد پايين وگر نه من با اين موضوع شخصا مشکلی ندارم و حق
برای ھرکس بايد انجام شود و با يک مورد شکايت ھم شأن کسی پايين نمی آيد.

دکتر رجايی  :و اين موضوع آخرين انتخابات ھيئت مديره نظام پزشکی کرج و کانديداتوری جنابعالی .چه پيش آمد آقای
دکتر؟
دکتر پورملک  :وﷲ من صالح در اين دانستم که با توجه به وضعيتی که پيش آمده ھمکاران ديگر جای من را بگيرند و در ھيئت
مديره باشند و من در آن شرکت نکنم و به ھرحال انصراف غير مستقيم خودم را ھم اعالم کردم و در جای ديگری خواستم خدمت
کنم.

دکتر رجايی  :انصراف غير مستقيم يعنی چی آقای دکتر ؟
دکتر پورملک  :به ھر صورت من پيگيری نکردم کانديداتوری ام را .

دکتر رجايی  :موضوعی پيش آمد آقای دکتر ؟
دکتر پورملک  :در مورد مسائل ديگری صحبت کنيم بھتر است.

دکتر رجايی  :االن سازمان را در کرج چگونه می بينيد  ،کارھا درست دارد پيش می رود االن که استان ھم شده ايم ؟
دکتر پورملک  :من از وضعيت فعلی خيلی خبر ندارم  ،جسته گريخته مسائلی را ميشنوم که رضايت بخش است و متقابال موضوعاتی
را ھم شاھدم که تالش بيشتر ھمکاران را می طلبد .وارد بحثھای تعرفه نمی شوم چون کار من از اول در دادسراھا و ھيئت بدوی
بود.در جواب سوال قبلی شما ھم تا حدودی گفتم که از کارھای ما بعد خودم اشکالی نديده ام.اما بار ھا گفته ام و می گويم که باالخره
قبول اين پستھا معموال مشکل آفرين است ،خب به ھر حال به نظر عده ای از محبوبيت آدم کم می کند.

دکتر رجايی  :فرموديد بحث تعرفه ھا،خوب االن ھم که موضوع سلب اختيار از نظام پزشکی پيش آمده است در خصوص
تعرفه گذاری  ،باالخره راجع به اين موضوع شما نظری نداريد؟
دکتر پورملک  :وﷲ من نظرم اين است که نظام پزشکی اختيار دار تعرفه گذاری در بخش خصوصی باشد .من خودم در بخش
خصوصی االن مدير ھستم کار ميکنم و مسئول فنی بيمارستان ھستم و برای بخش خصوصی مطابق سابق نظر من اين است که در
اختيار نظام پزشکی باشد .راستش در خصوص تعرفه گذاری من واقعا اطالع ندارم که چگونه است ،کميسيون دارد ،شورا دارد و
نظام پزشکی يا وزارت بھداشت در آن تا چه حد دخيل ھستند.

دکتر رجايی  :پس شما ھم نظرتان در ھر صورت اين است که اين صرفا بايد از اختيارات نظام پزشکی باشد.
دکتر پورملک  :ھمين طوره ،قبال ھم که ما کار می کرديم به اين شکل بود .

دکتر رجايی  :در کل جايگاه و ساختار نظام پزشکی در کشور را چگونه می بينيد ؟

دکتر پورملک  :جايگاھش که معموال منحنی دارد که باال پايين می رود و با توجه به اين که يک سری اختياراتش ھم االن محدود شده
خوب طبعا جايگاھش ھم ضعيفتر شده است.

دکتر رجايی  :آقای دکتر شما مرد متين و بسيار کم حرفی ھستيد و بسياری از سوالھای ما را ھم به ھمين دليل بی جواب
گذاشتيد.خب ،حاال مسائلی را که نتوانسته ايد ھضم کنيد ،جوانمردانه خورديد و صدايتان در نيامد .ما يک وقت آزاد
ميخواھيم بدھيم به شما تا راجع به ھر چيزی که دوست داريد صحبت بکنيد .آيا در آن وقت آزاد ھم شما ما را دست
خالی بيرون خواھيد فرستاد ؟
دکتر پورملک  :شما احساس ميکنيد من حرفھايم را نزدم؟

دکتر رجايی  :چنين احساسی دارم .بنابراين در اين وقت آزاد از شما می خواھم در ھر موردی که دوست داريد از
ورزش ،مسائل فرھنگی ،سياسی،وھرآنچه که می خواھيد صحبت بفرماييد.
دکتر پورملک :در مورد مسائل فرھنگی اجتماعی عالقه مندم ھمه فعال باشيم.فرھنگ کتاب خوانی و مطالعه را گسترش دھيم و
معتقدم با ارتقاء سطح فرھنگ و ھنر جامعه به پيشرفت نائل ميگردد.به سياست اصوال" عالقمند نيستم .در مورد ورزش می خواھم
بگويم که جزو چيزھايی است که معموال چند ساعت از روز من با آن می گذرد و کوه نوردی و دوچرخه سواری و اسکی روی برف
و آب و اصلی ترين ورزش من ھم ماھی گيری ورزشی است که به صورت حرفه ای انجام ميدھم .در مورد اينکه من سواالت را
خوردم اگر بخواھيد برگرديد به متن ،درال به الی سطور خيلی چيزھا گفته شده و کمی با دقت بيشتر نظراتم معلوم می شود.

دکتر رجايی  :از حسن برخورد و حوصله ی جنابعالی در اين مصاحبه متشکرم.
دکتر پور ملک :من ھم از زحمتی که کشيديد تشکر ميکنم.

