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چكيده
مقدمه
رسانهها از نفوذ بااليي در جامعه برخوردارند و در شکل دادن افکار عمومي نقش كليدي دارند; براي نهادينهه
شدن هر موضوع در جامعه عمل كردن در قالب هنر بيشترين كارايي را دارد.
حرمت پزشکان در جامعه در سالهاي اخير .در قالب توليد سريالها و گزارشها و مصاحبهها خدشهدار شده
است پزشکان قشر مرفه بيدرد معرفي ميشوند درحاليكه  5-91درصد پزشکان مرفه هستند .بيمهار جههت
درمان خود نياز به اعتماد به پزشک دارد كه اين امر مورد خدشه واقعشهده و زمينهه بهروز بيشهتر خطاههاي
پزشکي را فراهم آورده است.
روششناسي
روش انجام مطالعه حاضر ،رصد برنامههاي راديو و تلويزيون و شبکههاي اجتماعي ،بررسهي مقهاال مهرتب
داخلي و خارجي ،بررسي نحوه برخورد ساير كشورها با موضوع ،گردآوري مصاحبهها با اقشار مختلف جامعه و
نظرخواهي پيرامون مسئله و بررسي نحوه برخورد شخصيتها با موضوع در  4سال اخير است.
يافتهها
پيامدهاي برخورد رسانه و برنامه هاي طنز شامل برخوردهاي پرخاشگرانه و فيزيکي با پزشکان ،درگيهريهها،
شکايا  ،كمتر شدن اعتماد مردم و به سخره گرفتن كار مقدس پزشکي است.
ازجمله نمونههايي از واكنش مسئولين و پزشکان به حفظ حرمت پزشکان انجام دادهاند ميتوان ذكر منشور
اخالقي سالمت را در مقالهاي با عنوان ده آيين پزشکي در حرمت پزشهک ،منزلهت بيمهار و سهالمت جامعهه
توس آقاي دكتر داريوش فرهود را نام برد .در اين نوشته ،توصيههاي اخالقي متوجه گروه پزشکي است ،ولي
همزمان يادآوريهاي ضروري به بيماران ،خانواده و همراهان ايشان و همچنين جامعهه ،اعهم از سهازمانههاي
دولتي و نهادهاي غيردولتي كه همگي متقابالً ضامن يک جامعه سالم و توانمند ،بهعنوان سهرمايه ملهي بهراي
يک توسعه پايدار خواهند بود ،منظور شدهاند.
بحث و نتيجهگيري
نقش رسانهها بايد تأليف قلوب و نزديک كردن اقشار مختلف جامعه به هم ديگر باشد .در اين راسهتا توصهيه
ميشود به تحصيال طوالنيمد  ،محي كار نامناسب ،سروكار داشهتن يها رنه و درد بيمهاران در سهاخت
سريالها و موارد هنري پرداخته شود.
کليدواژه :رسانهها ،شبکههاي اجتماعي ،حرمت پزشکان ،توصيههاي اخالقي ،منشور اخالقي سالمت.

