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يقول  .«PIP» يستضيف برنامج تلفزيوني طبيبا للتحّدث عن المخاطر الصحّية لحشوات الثدي المغشوشة من مارآة
الطبيب ان تلك الحشوات تسّبب السرطان وإن هناك ما ال يقّل عن ألف ومئتي سيّدة لبنانّية متــضّررات ومعّرضات 

تلغي السيدات العرب . طبيب شعور الذعر والهلع بين النساءيثير ال. لإلصابة بالسرطان بسبب تلك الحشوات
مؤتمرا » الجمعّية اللبنانّية لجراحة التجميل والترميم« مواعيدهن إلجراء عملّية تكبير الصدر في لبنان، وتعقد 

  .صحافّيا لتوضيح األمر
لحشوات المغشوشة المصّنعة من مواد غير استنادا إلى الدراسات العلمّية التي أجرتها الجهات العالمّية، ال تسّبب تلك ا

آما ال يتجاوز عدد المتضررات اللبنانّيات اللواتي استخدمن تلك الحشوات مئة امرأة، حيث إن الوآيل . طبّية السرطان
» زوجا«من الحشوات الصناعّية، منها خمسون » زوجا«لم يبع أآثر من مئة وخمـسين  «PIP» اللبناني لمارآة
  .لخارج لبنان

، وترفض نقابة المستشفيات »الجمعّية اللبنانّية لجراحة التجميل والترميم« ينتمي الطبيب الضيف عبر الشاشة إلى ال
أن نقابة األطباء اســتدعت الطــبيب المعني إلى لجنة » السفير«وعلمت . الذي يملكه إلى النقابة» المستشفى«ضّم 

  .قابة، في حال أخّل الطبيب بالمبادئ المهنّية والطبّيةالتحقيقات في إطار اإلجــراءات التي تتخذها الن
ليس الضيف طبيبا بل متخّصصىفي . ثم يستضيف البرنامج عينه شخصا يتحّدث عن عالج حديث لمرض السرطان

عالج لمرض السرطان في ثوان يستدعي التوقّف واالنتباه؟ هل الكالم جّدي؟ هل الطرح دقيق؟ يجيب نقيب . الكيمياء
 البروفسور شرف أبو شرف بأن الكالم يندرج في خانة الشعوذة، فال يوجد حتى اليوم عالج سحري لمرض األطباء

السرطان، غير أن نقابة األطباء ال تمتلك الصالحّية الستدعاء الشخص المعني لكونه ليس طبيبا، وتعتبر أن وزارة 
  . أثارهاالصّحة العامة هي المعنّية بمالحقته والتحّقق من المعطّيات التي

ما الهدف من تناول مواضيع : ضيفان بالمعلومات الطبية، ما يطرح أسئلة عدة» يتالعب«في حلقتين تلفزيونيتين، 
طبّية دون التأّآد من صوابيتها؟ لماذا يستضيف القّيمون على البرنامج المعني أشخاصا غير منتمين أصال للجمعيات 

ل األطباء للقوانين التي تحّظر على الطبيب المشارآة في أي عمل تثقيفي في أي العلمّية في نقابة األطباء؟ لماذا ال يمتث
وسيلة إعالمّية مرئّية مسموعة أو مكتوبة، من دون موافقة خطّية مسبقة من نقابة األطباء؟ لماذا البحث عن اإلثارة 

ّية تشويه الحقائق الطبّية، الطبيب حّتى في المواضيع الطبّية التي تالمس صّحة اإلنسان وإنسانيته، ومن يتحّمل مسؤول
  أم النقابة أم وسائل اإلعالم؟

يؤّآد أبو شرف أن التعاون بين الوسائل اإلعالمّية والجسم الطّبي ضرورّي إليصال المعلومات الصحّية الدقيقة، وأنه 
العلمّية، وإدراك المعلومات يجب على وسائل اإلعالم مراجعة الجمعيات العلمّية المنتمّية إلى النقابة لتبيان الحقائق 

  .الصحيحة خدمة لصّحة المواطن والمجتمع
فال حاجة أيضا ألضاليل صحّية تثير في . يغرق المجتمع في الكثير من األضاليل السياسّية واالجتماعّية والحياتّية
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