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  نامه به سردبير
  

  قبول شد! يكه در آزمون پزشك يربات
  

  *سيده زهرا نهارداني
  

  9تا  8 ):2(18؛ 1397مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 
  
سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   
از  پزشكي خبر را در مطب دندان نيبود كسب كرد!! ا ازيكه ن اي نمره باالتر از نمره 96 يربات نه فقط قبول شد كه حت نيا

را  ها يماريب يربات قادر است به درست نيدر ادامه نوشته بود ا ؛)1(خواندم 1396در روز اول آذر ماه رانيروزنامه ا
 گريسال د 7تنها  يعني 2025كرده بود كه تا سال  ينيب شيپ نيو همچن ندك زيتجو ديمف يآنها دارو يدهد و برا صيتشخ
به  بيكه حداقل قر يپزشك انيامسال دانشجو يها يحساب ورود ني. پس با ارنديگ مي پزشكان را در جهان يجا ها ربات

زحمت  يپزشك يها سال هم در دانشكده نيدر كنكور و قرار هست حداقل چند يقبول يبرا دنديچهار سال زحمت كش
  با آنها دست و پنجه نرم كنند.  يحساب ديچون جناب ربات خان دارند كه با يقدر بانيبكشند رق

ام هر  كرده يكه سع يآموزش پزشك يدكتر ي. به عنوان دانشجوختيهمه آنها دلم فرو ر يخواندن عبارات خبر، به جا با
توانمند  نينو يها را در پرتو آموزش يشود آموزش پزشك مي چطوراين كه ام فكر كنم و  كه هستم به رسالت رشته ييجا

با دقت  يكند، وقت مي ربات اداره كيكه  يقابل هضم نبود. خودم را تصور كردم در مطب دندان پزشكمسأله  نيكرد ا
پردازد و  مي نهيبه معا قيدق يليام و ربات خبه مطب پزشك اطفال برده نهيمعا يكودكم را برا ايدهد و  مي دندانم را شكل

 يماريب صيتشخ طفق يرسم پزشك مي جهينت نيشود و به ا مي مهربان دكتر اطفال پسرم تنگ يها برق چشم يمن دلم برا
بهداشت ابعاد  يسازمان جهاناين كه شود پزشك گذاشت، مگر نه  يرا نم ها ربات نياسم ا . اصالًستيدارو ن زيو تجو
 يفقط با درمان بعد جسمان ماريباين كه مگر نه  ،سالمت وارد كرده است يرا به بعد جسمان يو معنو يو روان ياجتماع

   .از پزشك خود هستند يو معنو يروان يها خواهان توجه مارانيبتر  اين كه بيشمگر نه  ،ابدي يبهبود نم
و  قيتحق يبودن آن جا ديهست كه با توجه به جد يگذار در حوزه پزشكتأثير يها ياز تكنولوژ ،يپزشك كيربات مسلما

حاصل همكاري كارشناســان رباتيك و جامعه  ساله، 15ي پزشــكي با پيشــينه ها رباتتوسعه در كشورمان را دارد، 
 يتكنولوژ نيااين كه با توجه به  اند. درمان را رقم زده رايندپزشكي تحولي بزرگ در تاريخ پزشكي با دقت و سرعت در ف

 مينرو شيپ ياگر همگام به جامعه جهان آن است، مسلماً رشياز پذ ريناگز يدارد جامعه پزشك يياست و تنوع باال ديجد
همان  يو هنوز رو ستين ياساس يها يدگرگون نيمنطبق با ا يرشته پزشك يها ميداشت، اما پارادا ميجز فنا نخواه يراه

  است. بندياستفاده كرده، پا  يبدون بوم شرويپ يكه از متون كشورها ياصول
 يسالمت انسان است. انسان شامل جسم و روح است و هر مداخله درماني حفظ و ارتقا يبه هر حال، موضوع پزشك
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 يها شيربات كه آزما كيموضوع توجه نكند، با  نيكه به ا يگذار خواهد بود. پزشكتأثير زين يجسم بر روح و روان آدم
در  كيشگرف تكنولوژ يها شرفتيتر هم باشد. پريخطاپذممكن است  يندارد و حت يتفاوتكند،  مي ريرا تفس ماريب

موجب  يماريبر بتأكيد  ني. ارديكانون توجه پزشكان قرار گ در  ماريب يجا به  يماريب و درمان، باعث شده صيتشخ
 ينومع يها ازيبه ن يتوجه يساز ب نهيامر زم نياست و هم شده ماريفرد ب يو انسان يفرهنگ ،ياجتماع نهيبه زم يتوجه يب
  شود. مي مارانيب

 يرا متحول كرده و سع يكه آموزش پزشك دهيزمان آن نرس اياست آ نيا ميشياندياز حاال درباره آن ب ديكه بااي  مسأله
راه و رسم  ندهيدهند به پزشكان آ مي بهتر از انسان انجام اريبس ها رباتو درمان آنها كه  ها يماريبر بتأكيد  يبه جا ميكن

خارج كرده و  قهيرا از مقوله سل يدر آموزش پزشك تيمعنو دهيوقت آن رس واقعا ديشا م؟ياموزيخوب طبابت كردن را ب
 يپردازند و در آموزش پزشك مي به آن يجد يليخ گريد يست كشورهاها كه سالاي  مسأله. ميبنگر يبه آن از منظر علم

  شود. مي ستهيما از منظر تفنن به آن نگر
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