رسمقالــه
عضو شورای عالی نظام پزشکی:

پایمال شدن حقوق جامعه پزشکی

برایشـــان بیاهمــیت اســت

دکتر حسین قشالقی در خصوص تعرفه های اعالم شده
از طرف هیات وزیران ابراز داشت :متاسفانه در این دوره
به سازمان نظام پزشکی بی توجهی شد و اگر در صدد
تصویب تعرفه های پیشنهادی در شورای عالی بیمه بودند،
میتوانستند این مهم را انجام دهند اما این احساس به
وجود آمد که به دنبال اهدافی برای خدشه دار کردن حقوق
جامعه پزشکی هستند و در این میان پایمال شدن حقوق
جامعه پزشکی برایشان بی اهمیت است.
رئیس کمیسیون طرح ها ،لوایح و آیین نامه های شورای
عالی با تاکید بر اینکه نظارت یک امر حاکمیتی است،
تصریح کرد :نظارت بر عهده وزارت بهداشت است و این
وزارت خانه است که باید تخلفات را کشف و آن ها را به
سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد .اما در سنوات گذشته این
مهم از طرف وزارت بهداشت کوتاهی شده و وضعیت موجود
حاصل بی توجهی وزارت بهداشت به امر نظارت است.
وی ادامه داد صراحتا در قانون ،رسیدگی به تخلفات گروه
پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است
که در این خصوص آیین نامه های مربوطه تدوین و به آن
ها عمل می شود و تا کنون سازمان نظام پزشکی در این
امر کوتاهی نکرده است.
رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام
پزشکی با اشاره به عدم رضایت وزیر بهداشت از نقش
نظارتی سازمان نظام پزشکی افزود :احتماال منظور وزیر
بهداشت تسریع در رسیدگی به پرونده متخلفین است
که باید گفت این روند قانونی و طوالنی است و در قانون
مجازات ها نوع مجازات باید متناسب با نوع تخلف باشد.
نمی توان برای هر تخلفی ،مجازات های بسیار سنگین در
نظر گرفت بلکه باید قدم به قدم و طبق قانون پیش رفت.
وی با اذعان به اینکه پرداخت های غیر متعارف چه در
سال های گذشته چه در حال حاضر همچنان وجود دارد،
گفت :این پرداخت ها پدیده ای نیست که پزشکان از آن
رضایت داشته باشند و تنها گروه کوچکی از جامعه پزشکی
به این امر مبادرت می ورزند که نباید به پای همه پزشکان
گذاشته شود.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با گالیه از به کار
بردن لفظ رشوه در زیرمیزی تصریح کرد :معنای رشوه
درادبیات فارسی پرداخت مبلغی به شخصی است که انتظار
کار خالف و غیر قانونی از او می رود ،اما کاری مانند جراحی
که براساس علم و درایت یک پزشک در جهت بهبود
بیماری است ،شاید مبلغی را خارج از قانون اخذ کرده باشد.
وی با انتقاد از اینکه برخورد با جامعه پزشکی به سبک رایج
امروزی را صحیح نمی دانم ،افزود :این اواخر شاهد بودیم
که جامعه پزشکی به آن درجه از علم و تبحر رسیده بودند
که اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه حتی
کشورهای دور دست علم و اعمال پزشکان را در جراحی و
درمان که ناشی از نبوغ و انگیزه آن ها در این زمینه بود را
قبول داشتند .اینکه یک شبه جامعه پزشکی را با عناوین و
برخورد هایی خاص متهم کنند در حقیقت عزت آن ها را
خدشه دار کرده اند.
قشالقی در پایان گفت :ادامه چنین روندی با از بین بردن
انگیزهها و نبود تعرفه های واقعی در کشور ،موجب خواهد
شد تا دو دهه آینده رتبه های باال وارد رشته پزشکی نشوند
و علم پزشکی نه تنها افت کند بلکه به قهقرا رود.

خبــرنـــامــه
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رییس هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی:

وزارت بهداشت با اعتماد به ســازمان می توانـــد به
وظایف خــود بــــه درســتی عمــل کند

رییس هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی با بیان اینکه شورای عالی سازمان نظام پزشکی با رای
مستقیم و غیر مستقیم جامعه پزشکی نمایندگی این قشر عظیم را بر عهده می گیرد ،گفت :اگر
شورای عالی وظایف خود را به خوبی انجام دهد ،این نمایندگی را به درستی بر عهده گرفته است.
خوشبختانه در دوره اخیر هرچند که عده ای از انتخاب محروم شدند اما اعضا با شرایط مساعدتری
انتخاب شدند و در مجموع می توان گفت نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.
دکتر محمد بیات با اشاره به سمت های دولتی برخی از اعضای
شورای عالی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد :این کار ،پدیده
ای دوگانه است که هم می تواند مثبت و هم منفی باشد .مثبت از
این نظر که با داشتن ارتباط و شناخت الزم ،می توانند برخی از
وظایف را به نتیجه رسانده و امکاناتی را دریافت کنند و صدای خود
را به گوش مسئوالن برسانند .منفی از این منظر که منجر به نوعی
کاهش وقت گذاری و محدودیت در ابراز نظرات و فعالیت ها می
شود که بسته به شاکله شخصیتی و شرایط عمومی کشور می تواند
متفاوت باشد .اما در مجموع همکاری ها مناسب است.
وی با بیان اینکه طبق قانون مصوب سازمان نظام پزشکی تعیین
تعرفه ها بر عهده سازمان است ،اظهار داشت :متاسفانه در برنامه
پنجم توسعه این حق گرفته شد و اگر در برنامه بعدی هم این
حق گرفته شود ،سازمان نمی تواند کاری انجام دهد .در این زمینه
یکی از وظایف شورای عالی و سازمان نظام پزشکی ،استیفای این
حق است.
بیات با گالیه از اینکه این کار نوعی بی اعتمادی را به جامعه پزشکی
نشان می دهد ،تصریح کرد :مسئله این نیست که چه کسی تعیین
تعرفه ها را بر عهده گیرد بلکه باید طور دیگری به موضوع نگریسته شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی نقش نظارتی ندارد،
افزود :در این زمینه نظارت بر درمان بر عهده اداره نظارت بر درمان
وزارت بهداشت است سازمان باید  -1به شکایات رسیدگی کند که
به خوبی و با وسواس این کار را انجام می دهد و  -2باید روابط میان
پزشکان را تنظیم کند که در این خصوص هم آن چه در توان دارد،
انجام می دهد و مشکل حادی درون سازمان و جامعه وجود ندارد.
رییس انجمن جراحان دهان ،فک و صورت ایران با بیان اینکه
سازمان تنها نقش رسیدگی به شکایات دارد و نظارت بر عهده

وزارت بهداشت است ،اذعان داشت :در حال حاضر این نظارت به
بهترین وجه انجام می شود و تالش می شود تا حق مردم و پزشکان
بدرستی رعایت شود .گرچه اعتقاد دارم بهترین ارگان برای رسیدگی
به تخلفات ،سازمان نظام پزشکی است اما اگر دولت این حق را از
سازمان بگیرد ،وضعیت بهتر از این نخواهد شد .وزارت بهداشت با
اعتماد به سازمان می تواند به وظایف خود به درستی عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه با کلمه رشوه موافق نیستم ،تصریح کرد:
شئونات جامعه پزشکی و حفظ شان و منزلت جامعه شریف پزشکی
باالتر از این مسائل است .باید با پزشکان تعامل شود چرا که اکثریت
قریب به اتفاق آن ها شریف هستند و به وظایف خود برای جلوگیری
از تخلفات به خوبی عمل می کنند.
وی ادامه داد :آمارها نشان از آن دارد که از بیش از  90درصد
اتفاقاتی که می توانست به خالف ختم شود ،کاهش یافته و این مهم
را می توان به علت همکاری وزارت بهداشت ،سازمان نظام پزشکی و
اداره نظارت بر درمان و جامعه شریف پزشکی تلقی کرد.
بیات خاطرنشان کرد :اگر سازمان بتواند در آینده نقش نمایندگی
خود را در جامعه پزشکی به خوبی ایفا کند و پزشکان همکاری الزم
را با سازمان نظام پزشکی داشته باشند ،نه تنها به نفع مردم و جامعه
پزشکی خواهد بود بلکه اداره امور سالمت جامعه توسط مسئوالن
راحت تر خواهد بود.
وی در پایان گفت :اینکه مرتب یکدیگر را دچار فرسایش کرده و
انتقاد غیر منصفانه کنیم ،مشکلی حل نخواهد شد .حرکت خوبی
پس از سالها در کشور انجام شده و سازمان و جامعه بزشکی هم
بهترین همکاری را کرده است باید این روند ادامه یابد تا بسیاری از
مشکالت رفع شود.
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خـربنامــه

دکتـر محمـود فاضـل نایـب رئیـس شـورای
عالـی نظـام پزشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه
تعامـل شـورای عالی نظام پزشـکی بـا وزارت
بهداشـت در زمینـه هـای مختلـف مطلـوب
بـوده اظهـار داشـت  :برخی از مصوبات شـورا
کـه در باب تفویض اختیارات از سـوی وزارت
متبـوع و یـا در حـوزه نظـارت بر شهرسـتان
هـا بـوده ،آنطور کـه ا نتظار می رفـت اجرایی
نشـده است .
وی بـا بیـان اینکـه عملکـرد شـورای عالـی
مـی توانسـت بسـیار قوی تـر و بهتـر از آنچه
اکنـون مشـاهده مـی شـود ؛باشـد افـزود:
برخـی از موانـع و زیرسـاختها سـبب شـد تـا
شـورا نتوانـد بـه اهداف مـد نظر خود دسـت
یابـد امـا این بدان معنا نیسـت که این شـورا
اصلا کار نکـرده بلکـه ایده های خوبـی ارائه
داده و اعضـاء بـا انگیره و جدیـت به کار خود
ادامـه مـی دهند.
نایـب رئیـس شـورای عالـی نظام پزشـکی با
بیـان اینکـه اگـر فضـا را خـوب جهـت دهی
کنیـم بایـد از نیروهـای خـود کـه در سـایر
بخشـها نیـز فعالیـت مـی کننـد ،اسـتفاده
مطلـوب داشـته باشـیم تصریح کـرد :با حفظ
تعـادل و منافـع کاری میتـوان بـه نـکات
مثبتـی دسـت یافـت و پل ارتباطـی محکمی
بـرای تعاملات بیشـتر ایجـاد کـرد.
با واگذاری تعرفه به حاکمیت ا نتظار هر
نوع ظلمی می رود
فاضـل با اشـاره بـه اینکه تعرفه هـای اعالمی
از سـوی هیـات دولـت واقعـی و عادالنـه
نیسـت گفت:زمانـی که اختیـار تعرفه گذاری
از نظـام پزشـکی سـلب و بـه دولـت واگـذار
شـد انتظـار ایـن گونـه مظالـم هـم مـی رود
زیـرا دولـت مـی گویـد تعرفـه گـذاری در
اختیـار مـن اسـت وبـه عنـوان حاکمیت می
گویـم کـه عـدد تعرفـه مناسـب اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه دولـت از سـازمان نظـام
پزشـکی به عنـوان کارشـناس نظر مشـورتی
در خصـوص تعرفـه هـا مـی گیـرد افـزود:
اینکـه نظـر کارشناسـی ایـن سـازمان تـا چه
انـدازه در تصمیـم گیـری هـا اهمیـت دارد
بـه سیاسـت حاکـم برمـی گـردد و دولت هم
بـرای اینکـه مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی
خـود را بپوشـاند بـه منابـر و معابـری کـه
دسترسـی دارد فشـار مضاعـف وارد می کند.
نایـب رئیـس شـورای عالـی نظام پزشـکی با
اشـاره به طرح تحول و گشـوده شـدن دسـت
دولـت برای اعمال سیاسـتها به پرسـنل خود
اظهـار داشـت  :بـا اجـرای طرح تحـول اغلب
اعضـای نظـام پزشـکی بـه عضویـت وزارت
بهداشـت و دانشـگاهها درآمدنـد زیـرا ارتزاق
پزشـکان از منبـع دولتـی اسـت و بـا اینـکار
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حـق نظارتی به نظام پزشـکی
واگذار نشـده بود تا گرفته شود
دولـت ابتـدا ایـن گـروه را فلـج کـرده و بـا
دادن وعـده و وعیـد دسـت آنهـا را از بخـش
خصوصـی کوتـاه نمود.
وی اجـرای طـرح تحـول را سیاسـتی در
جهـت وارد کـردن فشـار برجامعـه پزشـکی
عنـوان کـرد و افزود :حاکمیـت با دادن وعده
پزشـکان را به سـمت بخش دولتی کشـاند و
سـپس در زیـر چتـر خـود مظالـم را بـه این
قشـر وارد کـرد کـه در بخـش خصوصـی هم
ایـن امر نمـود دارد.
بـه گفتـه فاضل هـم اکنون فـارغ التحصیالن
پزشـکی بـرای انجـام خدمـت بـه وزارت
بهداشـت می پیوندند و بعـد از انجام تعهدات
قانونـی خـود نیـز بایـد در یکـی از دو بخـش
بـه فعالیـت بپردازنـد و حـق حضـور در هـر
دو را ندارنـد.
کاهش ویزیت پزشکان در بخش دولتی
خدمت به مردم نیست
نایـب رئیـس شـورای عالـی نظام پزشـکی با
اشـاره بـه ویزیـت  3هزارتومانـی متخصصان
در کلینیـک ویـژه دانشـگاهها ابـراز داشـت :
ایـن عمـل خدمـت بـه درمـان مردم نیسـت
هرچنـد کـه مابه التفـاوت را دولـت پرداخت
مـی کنـد اما وقتـی ویزیـت پزشـک عمومی
در بخـش خصوصـی حـدود  20هزارتومـان
اسـت بیمـار رغبتـی بـرای رفتـن بـه بخـش
خصوصـی نـدارد و ترجیح می دهـد برای هر
مشـکل کوچکی بـه پزشـک متخصص بخش
دولتـی مراجعـه کند.
فاضـل بـا بیـان اینکه ایـن ا مـر در ذات خود
بـا قوانیـن باالدسـتی دولـت تعـارض دارد
گفـت :طبـق اصـل  44قانـون اساسـی مبنی
بـر واگـذاری امـور بـه بخـش خصوصـی بـا
ارزان کـردن خدمـات در بخـش دولتی مردم
را بـه ایـن بخش سـوق مـی دهیم کـه نقض
قانون اسـت .
وی گسـترش امکانـات درمانی در کل کشـور
و تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات
بهداشـتی و درمانـی را از جملـه قوانیـن
برنامـه عنـوان کـرد و افـزود :مطابق بـا اصل
پزشـک خانـواده بیمـار بایـد از سـطح یـک
بـه سـطوح دیگـر ارجـاع داده شـود کـه بـا
ارزان کـردن خدمات درمانـی متخصصین در
بخـش دولتی به نقـض اصل پزشـک خانواده
پرداختـه شـده اسـت.

هدف طرح تحول تضعیف بخش
خصوصی است
وی بـا ا شـاره بـه اینکـه از زمـان اجـرای
طـرح تحـول نظـام سلامت پزشـکان بخش
خصوصـی بیـکار شـده انـد بیـان داشـت :
بـا افزایـش بـار مراجعـات بخـش دولتـی از
زمـان اجـرای طـرح تحـول ؛ اغلب پزشـکان
بخـش خصوصـی بیـکار شـده انـد و وضعیت
بخـش هـای پاراکلینیـک ماننـد رادیولوژی و
آزمایشـگاه نیـز بـه همین منوال اسـت که به
جـرات مـی تـوان گفـت بخـش خصوصـی با
اجـرای طـرح تحـول فلـج شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هـدف این طـرح تضعیف
بخـش خصوصـی بـوده اسـت افـزود :بدلیـل
نبـود بیمارسـتان هـای خصوصـی دراغلـب
شـهرهای کوچـک  ،بـا کمبـود پزشـک
مواجهـه هسـتیم زیـرا پزشـکان بـا مهاجرت
بـه شـهرهای بـزرگ بدنبـال ارائـه خدمـات
درمانـی بـه بیمـاران و تامیـن معیشـت خود
هسـتند.
حق نظارتی به نظام پزشکی واگذار
نشده بود تا گرفته شود
فاضـل در خصـوص گفته های اخیـر مقامات
وزارت بهداشـت مبنـی بـر سـلب اختیـار
نظـارت از نظـام پزشـکی اظهـار داشـت :
سـازمان نظـام پزشـکی بـر اسـاس قانـون
تشـکیل خـود نقـش نظارتـی نـدارد بلکـه
طبـق بنـد «م «از مـاده  3فقـط در تدويـن
دسـتورالعملها و آئيـن نامـه هـاى نظارتى در
مـورد مطبهـا و سـاير مؤسسـات پزشـكى در
بخـش خصوصـى مشـاركت دارد.
وی همچنیـن بـه تفاهـم نامه سـامانه 1690
کـه بیـن وزارت بهداشـت و سـازمان نظـام
پزشـکی منعقـد شـده اشـاره کـرد و گفـت:
محتـوای ایـن تفاهـم نظـارت بـر اجـرای
صحیـح تعرفـه هـا و کتـاب ارزش گـذاری
نسـبی خدمات سلامت اسـت و اطالق کلمه
واگـذاری نظـارت بر تعرفـه به نظام پزشـکی
صحیـح نیسـت و نشـان از بـی اطالعـی
مسـئوالن از قوانیـن موجـود دارد.
نایـب رئیس نظام پزشـکی سـبزوار بـا تاکید
براینکـه نظارتـی بـه سـازمان نظـام پزشـکی
واگـذار نشـده بـود کـه اکنـون گرفتـه شـود
تصریـح کـرد  :نظـارت بـر اجـرای صحیـح
تعرفه ها نیز به سـتادی متشـکل از سـازمان

هـای مختلـف از جملـه بیمـه هـا ،تعزیـرات
حکومتـی و سـازمان بازرسـی کل کشـور
واگـذار شـده کـه نظـام پزشـکی نیـز یکـی
از اعضـای آن اسـت و در تفاهـم نامـه 1690
نظـارت مـورد نظـر فقـط بـر اجـرای صحیح
تعرفه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پزشـکان سـرمایه
هـای اجتماعـی هسـتند کـه نبایـد اعتمـاد
مـردم نسـبت بـه آنهـا خدشـه دار شـود ،
خاطرنشـان کـرد  :چنـان چـه ایـن اعتماد از
بیـن بـرود ضربه ای اساسـی بر پیکـره نظام
سلامت توسـط متولیـان آن وارد شـده کـه
در درازمدت سـبب خروج پزشـکان از کشـور
خواهد شـد.
فاضـل با بیان اینکـه نظام پزشـکی متعهدانه
و ایثارگرانـه نسـبت بـه امـور سلامت کـه
زیربنـای جامعـه اسـت توجـه ویـژه ای دارد
؛گفـت  :نظـام پزشـکی بـدون هیـچ چشـم
داشـتی در کنـار متولی اصلی نظام سلامت
بـرای رسـیدن بـه اهـداف حـوزه بهداشـت و
درمـان کمـک مـی کنـد و نبایـد آن را بـی
انگیـزه کرد.
زیرمیزی حاصل سیاست گذاری
نادرست تعرفه ای است
نایـب رئیـس شـورای عالـی نظـام پزشـکی
بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق اسـتعالم از برخی
علمـای دینـی دریافـت زیرمیـزی اگـر
براسـاس توافـق طرفین باشـد ایـرادی ندارد
اذعـان داشـت  :پدیـده زیرمیـزی بـه علـت
نبـود زیرسـاخت اسـت و زمانـی کـه در آمد
یـک پزشـک بـا توجـه بـه شـرایط اقتصادی
جامعـه متناسـب نباشـد بـه سـمت احقـاق
حقـوق خـود از طریـق زیرمیـزی مـی رود.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از زیرمیـزی مـی
توانـد بـه دلیـل طمـع بیـش از حـد باشـد
افـزود :یکـی از علـل دریافـت زیرمیـزی
از سـوی برخـی پزشـکان رفتـار نادرسـت
قانونگـذار در سیاسـتگذاری هاسـت کـه بـا
تعییـن تعرفـه هـای ناعادالنـه و غیـر واقعـی
باعـث ایجـاد رابطه مالی بین پزشـک و بیمار
مـی شـوند.
وی ادامـه داد :رابطـه بیـن بیمـار و پزشـک
بایـد عاطفـی و فنـی باشـد و بیمه هـا رابطه
مالـی را پشـتیبانی کننـد در حالـی کـه
عملکـرد آنهـا در این قسـمت ضعیف اسـت .
بـه گفتـه فاضـل جامعـه پزشـکی در تمامـی
عرصـه ها دلسـوزانه به ارائه خدمـات درمانی
بـه بیمـاران پرداختـه انـد و نبایـد بـا وارد
کـردن فشـار و در تنگنـا قـراردادن آنهـا را
بـرای مانـدن و خدمـت کـردن بـه جامعه بی
انگیـزه کرد.

خـربنامــه
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عضو شورای عالی نظام پزشکی :در سال
های اخیر با اعمال سياست دستورى
و تحكمى دولتها نقش نظام پزشكى،
شورايعالى و كميسيونهاى تخصصى در
تعيين تعرفه هاى پزشكى بسيار كم رنگ
شده است
دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی نظام
پزشکی با اشاره به نقش کم رنگ نظام پزشکی
در تعیین تعرفه ها بیان داشت  :اين موضوع
اگرچه با استفاده از گويشهاى مختلف دولتهاى
اخير و بكار بردن الفاظى تند و مكدر كننده تا
نرم و دلنشين همراه بوده است اما نتيجه آن
اعمال سياست اختصاص يارانه سالمت به مردم
از جيب جامعه پزشكى ؛ بويژه شاغلين بخش
خصوصى بوده است.
وی افزود :اين موضوعى است كه در مورد هيچ
رده صنفى و اجتماعى در سطح كشور نمونه آن
ديده نشده و از سوى دولت اينگونه اعمال نمى
شود ولى متأسفانه با توسل به حربه و داليل
واهى درآمدهاى ميلياردى جامعه پزشكى ،به
نحو احسن مورد سوء استفاده اركان قدرت قرار
گرفته است.
وی با بیان اینکه اگر با تداوم و تسرى سياست
تقابل مردم با جامعه پزشكى و معرفى ايشان
به عنوان تجار نظام سالمت و بهره گيرى از
انواع دستاويزها در اين مسير ،مشكل اقتصادى
كشور حل و فصل مى شود ،ادامه داد  :در
صورت تحقق این مهم جامعه پزشكى با
آغوش باز به استقبال چنين سياستى مى رود
و از دولتمردان  ،مجلس ،رسانه ملى و ...حمايت
كامل مى كند.
ناصری با اشاره به اینکه احترام به نظرات
كارشناسى و تخصصى بطور كلى در سطح
جامعه امروزى ما كم رنگ يا بى رنگ شده
بطوری که ادامه اين روند آينده خوبى را رقم
نخواهد زد  ،تصریح کرد :آيا با ادامه سياست
رو در رو قرار دادن هاى رايج مردم با جامعه
پزشكى ،ارائه آدرس اشتباه به مردم در به
تاراج رفتن ثروتهاى ملى ،توجه مردم را به
پزشكان جلب كردن بجاى متوجه كردن
ايشان به دزدان و رانت خواران اين مرز و
بوم ،تغييرى در جهت بهبود معيشت مردم
ايجاد مى شود؟
وی با اشاره به تالشهای اعضای شورای عالی
نظام پزشکی در جهت بهبود اوضاع صنفى و
احقاق حقوق تضييع شده جامعه پزشكى و
سازمان ادامه داد  :متأسفانه هر چند وقت
يكبار شاهد مواجهه با بحرانى غير قابل پيش
بينى براى مجموعه سازمان از سوى مراجع
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سیاست های دستوری و کم رنگ شدن
نقش نظام پزشـکی در تعیین تعرفه هـا
مختلف همچون مجلس شوراى اسالمى ،قوه
قضائيه ،وزارت بهداشت ،رسانه ملى ،ارباب
جرايد و سازمان امور مالياتى بوده ايم كه نظام
و روال منطقى فعاليتهاى شورايعالى و پيگيرى
مطالبات جامعه پزشكى را تحت تأثير قرار داده
است.
عضو انجمن دندانپزشکی ایران با اظهار
امیدواری از اینکه شورای عالی نظام پزشکی
بتواند در زمان باقيمانده از اين دوره کاری
با ارائه نقشى فعاالنه و نه منفعالنه ،نقش
نمايندگى و نيابتى جامعه پزشكى را بهتر ايفا
نمايد؛ خاطرنشان کرد :اهتمام ساير اعضاء
شورا كه در مناصب دولتى قرار ندارند در روند
پيشبرد اهداف صنفى است كه شخصاً اميدوارم
هم همت اعضاء غير دولتى و هم رويكرد مثبت
اعضاء داراى مناصب دولتى در تركيب با هم به
نتايج بهتر صنفى منجر شود.

اظهارات وزیر بهداشت در جهت
تضعیف نظام پزشکی است

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به
اینکه وظايف وزارت بهداشت قابل تفويض به
نظام پزشكى است ،گفت  :نقش نظارتى بطور
كامل با وزارت بهداشت است كه با توجه به
وظايف و اختيارات مصرح در قانون و دارا بودن
شرايط حاكميتى ،از ساز و كار و زيرساختهاى
الزم بهره مى برد.
وی افزود :با توجه به قانون سازمان نظام
پزشكى وظايف وزارت بهداشت منوط به فراهم
ساختن امكانات و زير ساختهاى الزم قابل
تفويض به این سازمان است.
ناصری با تاکید براینکه سازمان نظام پزشكى
بر اساس قانون مصوب مجلس داراى نقش
نظارتى نيست  ،اذعان داشت  :طبق قانون
مذكور سازمان نظام پزشکی فقط در تدوين
دستورالعملها و آئين نامه هاى نظارتى در مورد
مطبها و ساير مؤسسات پزشكى در بخش
خصوصى مشاركت دارد( بند م از ماده .)٣
وی تصریح کرد :در صورتيكه انتظار نقش
نظارتى از سازمان برود ،تخصيص بودجه الزم و
فراهم كردن شرايط نرم افزارى و سخت افزارى
و پرسنلى و  ...الزم است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به

اینکه این سازمان در ايفاى نقش خود كه در
قانون تصريح شده ؛ موفق بوده و آيين نامه
هاى مختلفى را صادر كرده است افزود  :در
بررسى ايفاى نقش نظارتى تفويضى ازسوی
وزارت بهداشت در قالب تفاهم نامه و سامانه
 ١٦٩٠كه اين اواخر از سازمان انتظار مى رود،
با توجه به عدم تخصيص و تأمين زيرساختهاى
الزم ،بررسى موفق يا ناموفق بودن نظام
پزشکی ،بيشتر ادامه سياستى به نظر مى رسد
كه ناكارآمدى این سازمان را به ناحق مطرح
و اثبات كند.
به گفته وی در نظامى با پايه و اساس نفى
استبداد و تصميم گيرى فردى و با سابقه بيش
از  ٣٦سال تجربه دموكراسى و ضرورت احترام
به رأى و خرد جمعى ،هنوز هم شاهد تصميم
گيريهاى دستورى وخلق الساعه و بى اعتنايى
و بى احترامى به آراء عمومى در نظام سالمت
و جامعه پزشكى هستيم.
وی در خصوص اظهارات اخیر وزیر بهداشت
مبنی بر عدم رضایت از سازمان نظام پزشکی
و سلب اختیار نظارت از آن ابراز داشت :خوب
يا بد عمل كردن سازمان در بحث نظارت در
راستاى تفاهم نامه اخير سازمان و وزارت
بهداشت  ،به مفهوم انتظار ايفاى نقش پليسى
براى سازمان نيست كه چنين امكاناتى براى
نظام پزشكى هم فراهم نشده است.
ناصری افزود :اگر امكانات الزم به سازمان
نظام پزشکی تخصيص داده شده و از عهده
تعهدات مكتوب خود بر نيامده است ،نظر
مقام محترم وزارت كام ً
ال صحيح است که در
غير اين صورت بيشتر در جهت تضعيف نهاد
صنفى غير دولتى نظام پزشكى و ناكارآمد
انگارى آن است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد
:اعمال نفوذ و رفتار وزارت و دانشگاههاى علوم
پزشكى تابعه در ناكارآمد نشان دادن سازمان
در همين موضوع هم كام ً
ال نياز به بررسى دارد
كه شواهدى دال بر اين موضوع موجود است .
قانونگذاران در اجحاف به شاغلین نظام
سالمت کمر همت بسته اند
ناصری با اشاره به اینکه تخطی از تعرفه
های مصوب به علت غیرواقعی بودن آنهاست

گفت :نباید کلمه رشوه را در مورد زیرمیزی
یا پرداختهای غیرمتعارف بکار برد زیرا رشوه
در تعريف ،دادن مالى به كسى براى انجام
دادن مقصود خود است كه بيشتر در انجام
كارهاى ناروا ،غير مشروع يا غير قانونى بكار
رفته است.
وی با بیان اینکه انجام درمان كارى غير
شرعى يا غير قانونى نيست افزود  :بحث زير
ميزى و تخطى از تعرفه هاى مصوب و اعالم
شده خدمات پزشكى بيشتر به علت غير
واقعى بودن و فاصله بسيار داشتن تعرفه ها با
ارزش واقعى خدمت است كه گرچه تخلف و
تخطى از قانون بحساب مى آيد و مستوجب
برخورد قانونى است اما از كمر همت بستن
قانونگذاران و مجريان محترم قانون در
اجحاف به شاغلين نظام سالمت بويژه در
بخش خصوصى در چند ساله اخير و با وجود
تمام بحرانهاى اقتصادى موجود هم  ،نمى
توان چشم پوشى كرد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به
اینکه از دولت تدبير و اميد انتظار می رود
که با دورانديشى و ايجاد اميد و اميدوارى هر
چه بيشتر در نظام سالمت كشور از نظرات
كارشناسى قاطبه شاغلين نظام سالمت و
دلسوزان ايشان در سازمانهاى نظام پزشكى؛
نظام پرستارى و انجمنهاى پزشكى ،غافل
نشود خاطرنشان ساخت  :دولت باید از اين
پتانسيل خوب به بهترين نحو ممکن بهره
بردارى نموده تا روزانه كمتر شاهد اقدام
به مهاجرت اجبارى بخشى از شاغلين نظام
سالمت و از دست دادن سرمايه هاى كشور
باشيم.
وی اذعـان داشـت :بـا صـدور قوانيـن و
بخشـنامههاى تضييـع كننـده حقـوق حقـه،
محـدود كنندهتـر و كاهنـده اميـد و شـاغلين
نظـام سلامت (بويـژه بخـش خصوصـى)،
تسـرى و تثبيـت دشـمن انـگارى ايشـان در
ديـد جامعـه ،سياسـتهاى ایذایـی از طـرق
مختلـف افزايـش ماليـات ،عـوارض شـغلى،
كاهـش نسـبى تعرفـه و ،...شـرايط نـا اميدى
فراوان و احسـاس خسـران بخشـى از نخبگان
كشـور بيـش از پيـش فراهم مى شـود كه اين
امـور زيبنـده دولـت تدبيـر و اميـد نیسـت.

4

خـربنامــه

بخش خصوصی جایگاهی در دولت
تدبیر و امید ندارد
دکتــر عبدالرســول صداقــت ،عضــو هیــات
مدیــره انجمــن رادیولــوژی ایــران بــا اشــاره
بــه اینکــه در تعییــن تعرفــه هــای پزشــکی
بــه مصوبــات و خواســته هــای شــورای
عالــی نظــام پزشــکی و انجمــن هــای علمــی
تخصصــی توجهــی نشــده اســت گفــت:
دولــت در شــعار مــی گویــد بــا مشــورت
کارهــا را انجــام داده در حالــی کــه خواســته
خــود را بــا توانمنــدی اش تطبیــق داده و
بــه عنــوان تصمیمــی کــه بــا شــورای عالــی
و انجمــن هــا گرفتــه بــه جامعــه ا لقــا
میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم هــای
دولتــی مــا از تریبــون هــای شــناخته شــده
ای مثــل صــدا و ســیما اســتفاده کــرده و
آمــاری را بــه مــردم ارائــه مــی دهنــد کــه
واقعیــت نــدارد  ،ادامــه داد :ایــن تریبــون
هــا حــق مســئولین نظــام پزشــکی و شــورای
عالــی اســت کــه نــه تنهــا در تعرفــه بلکــه
درخصــوص آمــار مســئوالن بهداشــت و
درمــان هــم اظهــار نظــر کننــد.
وزارت بهداشت نقایص خود را به گردن
نظام پزشکی انداخته است
عضــو هیــات مدیــره انجمــن رادیولــوژی
ایــران بــا اشــاره بــه مصاحبــه هــای
اخیرمســئوالن وزارت بهداشــت در خصــوص
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عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران:

وزارت بهداشت نقایص خود را به گردن
نظام پزشکی انداخته است
عضــو هیــات مدیــره نظــام پزشــکی کــرج بــا بیــان اینکــه دولــت تدبیــر و امیــد
تفکــرات نزدیــک بــه سوسیالیســت هــا را دارد اذعــان داشــت  :در ایــن تفکــر
بخــش خصوصــی جایگاهــی نــدارد و هــر قــدر هــم شــعار داده شــود کــه بــه
ایــن بخــش توجــه ویــژه داریــم در حــد همــان شــعار اســت .
ســلب اختیارنظــارت از نظــام پزشــکی
گفــت :مســئوالن ایــن طــور وانمــود مــی
کننــد کــه نظــام پزشــکی وظیفــه نظارتــی
دارد و در صــورت عملکــرد نادرســت ایــن
اختیــار از او ســلب مــی شــود و بایــد گفــت
اگــر توافقــی بیــن ســازمان نظــام پزشــکی با
وزارت بهداشــت در خصــوص ســامانه ثبــت
شــکایات تعرفــه ای 1690صــورت گرفتــه در
قانــون نوشــته نشــده اســت و در ایــن ماجــرا
احســاس مــی شــود کــه وزارت بهداشــت از
فرصــت اســتفاده کــرده و نقــص هــای خــود
را بــه گــردن نظــام پزشــکی مــی انــدازد.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام پزشــکی مکلــف
بــه دفــاع از حقــوق و منافــع جامعه پزشــکی
اســت ادامــه داد  :جــدای از مســاله توافــق

رئیس هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی:

سازمان نظام پزشکی با چراغ خاموش و در سایه حرکت می کند
عضـو هیـات مدیـره نظـام پزشـکی تهـران
گفـت :شـورای عالـی بایـد فعالیـت هـای
خـود را چشـمگیر و اعلام کنـد .بـا چـراغ
خامـوش و در سـایه حرکـت کـردن کسـی
متوجـه فعالیـت هـای ایـن شـورا و هیـات

هـای سـازمان نظام پزشـکی نخواهد شـد.
دکتـر ایـرج خسـرونیا بـا گالیـه از اینکـه
متاسـفانه دولـت و مجلـس همـه را خـواب
فـرض کرده و تنهـا خود را بیـدار می داند،
خاطرنشـان کـرد :ایـن در حالی اسـت که

نظــام پزشــکی بایــد بــا پزشــکانی کــه خطــا
مــی کننــد برخــورد کنــد زیــرا کســانی کــه
ســالم خدمــت مــی کننــد نبایــد فــدای
تعــداد اندکــی کــه خطــا مــی کننــد شــده
و حقوقشــان پایمــال شــود .
گرانفروشی خدمت درمانی به معنای
رشوه نیست
عضــو هیــات مدیــره نظــام پزشــکی کــرج
بــزرگ بــا بیــان اینکــه کســانی کــه از کلمــه
رشــوه بــرای دریافتهــای غیرمتعــارف برخــی
پزشــکان اســتفاده مــی کننــد بایــد بداننــد
کــه کلمــات بــار قانونــی دارنــد اذعان داشــت
 :رشــوه عملــی اســت کــه اگــر وقــوع آن رخ
دهــد فــرد بایــد در دادگاه کیفــری محاکمــه

زحمـات شـورای عالـی و اعضـای هیات ها
قابـل بحث اسـت.
وی بـا تاکید بر اینکه فعالیت های قسـمت
هـای مختلف سـازمان نظـام پزشـکی باید
هـر روز بـر روی آنتـن و در وسـایل ارتباط
جمعـی اطالع رسـانی شـود ،ابراز داشـت:
متاسـفانه این تفکر وجود دارد که سـازمان
کار نظارتـی انجـام نمـی دهـد و مجلـس و
وزیـر بهداشـت از کار سـازمان ناراضـی
هسـتند در صورتیکـه با مسـتندات موجود
مـی تـوان بـه صراحت گفـت که ایـن گونه
نیسـت و بـا اعلام کارکـرد های سـازمان،
مـردم و پزشـکان می تواننـد آن چیزی که
قابـل نقـد اسـت را نقـد و آن چیـزی کـه
قابـل پذیـرش اسـت را قبـول کنند.
وی در خصـوص تعرفههـای اعلام شـده از
طـرف هیـات دولـت تصریـح کـرد :زمانـی
کـه دولـت کارشناسـانی را چـون اعضـای

شــود و هماننــد دادگاه حقوقــی نیســت کــه
مجــرم بــه پرداخــت جریمــه محکــوم شــود
بلکــه در کنــار جریمــه مالــی فــرد بــه زنــدان
هــم مــی رود .
وی بــا بیــان اینکــه رشــوه گرفتــن پــول در
قبــال کاری اســت کــه بایــد قانونــا انجــام
شــود ؛ افــزود  :وقتــی دانســته یــا ندانســته از
ایــن کلمــه اســتفاده مــی شــود یعنــی هــم
از معنــا و مفهــوم آن مطلــع نیســتند و هــم
بــار قانونــی و حقوقــی .
صداقــت بــا اشــاره بــه اینکــه کلمــه
زیرمیــزی هــم معنایــی نــدارد ادامــه داد :
وقتــی پزشــک خدمــت خــود را گرانتــر از
قیمتــی کــه قانــون بــرای او مشــخص کــرده
بــه بیمــار مــی فروشــد در واقــع گرانفروشــی
انجــام داده اســت .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک اکثریــت و
اقلیــت در جامعــه پزشــکی وجــود دارد
گفــت  :بالــغ بــر  90درصــد جامعــه پزشــکی
را اکثریتــی تشــکیل مــی دهنــد کــه پایبنــد
بــه قانــون بــوده و در مســائلی ماننــد
پرداخــت مالیــات و عــوارض شــهرداری
پیشــگام هســتند .
وی تصریــح کــرد  :اقلیــت جامعــه پزشــکی
شــامل  10درصــدی مــی شــود کــه بــدون
توجــه بــه قانــون خطــا مــی کننــد و بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه  90درصــد
اکثریــت فــدای  10درصــد اقلیــت نشــوند .

شـورای عالی سـازمان نظام پزشکی تعیین
مـی کنـد ،بایـد بـه نظـرات آن هـا احترام
بگـذارد .اگـر قـرار باشـد  4نفـر در هیـات
دولـت راجع بـه موضوعی چـون تعرفه نظر
داده و آن را مصـوب کننـد ،دیگـر نیازی به
بررسـی و مشورت یکسـال تمام کمیسیون
های مشـورتی شـورای عالی نظام پزشـکی
و اعضـای مختلف در جلسـات نیسـت .این
کار غیـر کارشناسـی بود و جامعه پزشـکی
از ایـن مهم ناخرسـند اسـت.
خسـرونیا بـا تاکید بـر اینکـه تعرفه مصوب
شـده در هیـات دولـت ،خـط بطلان بـر
روی تمـام کارهای کارشناسـی انجام شـده
توسـط سـازمان نظـام پزشـکی و شـورای
عالی کشـید ،افزود :سـازمان نظام پزشـکی
نظریـه انجمـن هـای مختلـف ،بیمارسـتان
های خاص و اقشـار مختلـف را جمع آوری
کـرد و بـا کمـک وزارت بهداشـت مـورد

خـربنامــه
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دکتر غالمعلی عکاشه رئیس انجمن ارتوپدی
ایران با اشاره به اینکه کلمه رشوه دارای ادبیات
سخیفی است که حتی مردم عادی نیز از گفتن
آن امتناع دارند؛ اظهار داشت :رشوه اتهامی است
که در قبال حق درمانی پزشکان به آنها نسبت
داده می شود در حالی که در رشته پزشکی
مانند سایر رشته ها ممکن است افراد متخلفی
باشند که از چهارچوب قوانین عدول کنند که در
این صورت سازمان نظام پزشکی و انجمن های
مربوطه نسبت به شناخت و پاالیش آنها اقدامات
الزم را انجام خواهند داد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی علیرغم تمام
اشکاالتی که دارد یکی از خدوم ترین ،صادق ترین
و خدمتگزارترین اقشار جامعه و نظام است؛ ادامه
داد :سوابق درخشان جامعه پزشکی را می توان
در طول  8سال دفاع مقدس ،انقالب اسالمی
،حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و درمان مردم
بی بضاعت در دوردست ترین نقاط کشور مشاهده
کرد و تعهد جامعه پزشکی به حرفه خود  ،مردم و
نظامجمهوریاسالمیبرهیچکسپوشیدهنیست.
عضو هیات عالی انتظامی نظام پزشکی تصریح کرد:
هر کس بخواهد ریشه های این اعتماد را که بین
مردم ،پزشکان و نظام وجود دارد را متزلزل کند
بی شک مصداق همان تیشه و ریشه خواهد بود.
عکاشه با گالیه از واقعی نبودن تعرفه ها اذعان
داشت :وقتی خدمات پزشکی درست و واقعی
محاسبه نشده باشد ،باید انتظار هر چیزی را
کشید.
وزارت بهداشت حق دخالت در کار
نظام پزشکی را ندارد
رئیس انجمن ارتوپدی ایران در خصوص عدم
رضایت وزارت بهداشت از عملکرد سازمان نظام
پزشکی و اشاره وزیر به این مهم که اگر نظام

بررسـی قـرار داد و در شـورای عالـی بیمـه
تعدیـل و تصویـب شـد اما در هیـات دولت
بـا گروهـی  4نفره ایـن تعرفه هـا با کاهش
چشـمگیری تصویـب شـد کـه ایـن نشـان
مـی دهد نـه تنها شـورایی کار نمـی کنیم
بلکـه تـک نفـری کار میکنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه تـا پرونـده ای از سـتاد
تعرفـه ها به سـازمان ارسـال نشـود ،امکان
هیچ رسـیدگی برای سـازمان وجـود ندارد،
ابـراز داشـت :پرونـده باید از سـتاد (شـامل
وزارت بهداشـت و مسـئولین دانشـگاه هـا)
ارسـال شـود تـا رسـیدگی صـورت گیـرد
وگرنه سـازمان نظام پزشـکی کار تفحص و
مچگیـری نـدارد .در صورت ارسـال پرونده
ای ،هیـات هـای بـدوی ،تجدیـد نظـر و
عالـی بـه آن رسـیدگی خواهنـد کرد.
رئیـس هیـات بـدوی انتظامـی با اشـاره به
اینکـه تعرفـه مسـئله یـک ریـال و دو ریال

رئیس انجمن ارتوپدی ایران:
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در برمی گیرد بلکه حفظ کرامت آنها را در
برخواهد داشت.

تعهد جامعه پزشکی بر
هیچ کس پوشیده نیست

پزشکی خوب عمل نکند نظارت را هم مثل تعرفه
میگیریم؛ تصریح کرد :اگر وزیر بهداشت میگوید
که نظارت را از سازمان نظام پزشکی میگیریم
یعنی کلیه اختیارات نظام پزشکی در دست اوست
و این سازمان منتخب جامعه پزشکی نخواهد بود
در حالی که وزارت بهداشت از نظر قانونی حق
دخالت در کار نظام پزشکی را ندارد.
وی افزود :هدف وزیر بهداشت از این گفته
تضعیف سازمان نظام پزشکی بوده در حالی که
این سازمان بسیار شفاف و در جهت منافع مردم و
پزشکان حرکت می کند و هر کس که در راستای
تخریب این سازمان قدم بردارد بواقع در جهت بی
اعتبار کردن تمام ا قدامات جامعه ای گام برداشته
که بوسیله هزاران پزشک و پیراپزشک پشتیبانی
میشود.
عضو مجمع انجمنهای پزشکی ادامه داد :این
تضعیفها غیر از دلسرد کردن جامعه پزشکی
و منتخبین آنها که در نظام پزشکیهای سراسر
کشور حضور دارند نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

پیگیر حقوق پزشکان هستیم
عکاشه با اشاره به نقش مشاوره ای نظام پزشکی
در حوزه سالمت گفت  :هیات وزیران توجهی به
نظرات کارشناسی این سازمان در خصوص تعرفه
ها نداشته و مصوبات شورای عالی را اجرا نکرده
است.
وی خاطرنشان کرد :مسئوالن به خواستههای
جامعه پزشکی توجهی نداشته درحالیکه برای
آنها به منزله سربازان خط مقدم هستیم که این
امر موجب گلهمندی است.
عضو هیات مدیره جامعه جراحان ایران با بیان
اینکه اگر مقامات ذیصالح به خواستههای ما با نظر
مثبت نگاه کنند دیگر نیازی به پیگیری مطالبات
خود از طریق مقامات قضائی نداریم تصریح کرد:
خواسته ما عادالنه و در جهت منافع و سالمت
مردم است که این بی توجهیها موجب نارضایتی
مردم و از دست دادن سالمت آنها می شود.
وی اذعان داشت :پیگیر حقوق از دست رفته
پزشکان هستیم که نه تنها منافع ملی را نیز

نظام پزشکی نقش نظارتی در حوزه سالمت
نداشته است
عکاشه با اشاره به اینکه نظام پزشکی به عنوان
نماینده کل جامعه پزشکی از حقوق صنفی
،علمی و اجتماعی پزشکان دفاع می کند ابراز
داشت  :این سازمان بواسطه انتخابی بودن از
یکسو نماینده پزشکان است و از طرفی به عنوان
پل ارتباطی بین آنها و عوامل دولتی وظیفه ای
راهبردی بر دوش دارد که بی شک شورای عالی
نتیجه انتخاب کل مجموعه پزشکی برای عملکرد
در این حوزه است.
وی با بیان اینکه شورای عالی وظایف محوله خود
را بطور کامل انجام میدهد افزود :از آن جا که
انجام بسیاری از مسئولیت های نظام پزشکی
در گرو ارتباط با وزارت بهداشت ،مجلس و قوه
قضائیه است لذا عملکرد این سه حوزه تاثیر
بسزایی بر نتایج کار شورای عالی و کل مجموعه
نظام پزشکی دارد .
وی ادامه داد :نقش نظام پزشکی در حوزه سالمت
بیشتر مشاوره ای بوده و کمتر مداخله کرده است
و به همین دلیل خواسته های گروههای مختلف
پزشکی از جمله مبحث تعرفه به مرحله اجرایی
نرسیده است .
رئیس انجمن ارتوپدی ایران در خصوص تاثیر
حضور اعضای شورای عالی در سمتهای دولتی
بر عملکرد آن شورا خاطرنشان کرد :حضور اعضا
در مناصب دولتی انتصابی و در شورای عالی
نظام پزشکی انتخابی است که بی تردید اعضا
بخش انتخابی را بیشتر مد نظر قرار می دهند
زیرا نماینده منتخب پزشکان هستند و باید از آنها
دفاع کنند.

نیسـت بلکـه بحث میلیون هـا و میلیارد ها
تومـان پیـش از راه انـدازی سـامانه 1690
اسـت ،گفـت 60 :درصد پزشـکان ،عمومی
هسـتند و زیرمیـزی نمـی گیرنـد20 ،
درصـد پزشـکان متخصص داخلـی ،اطفال،
عفونـی و غیـره هسـتند کـه اصلا بیماری
ندارنـد و تنهـا  2تـا  3درصد کل پزشـکان
باقـی مـی مانـد کـه گاهـی اوقـات خلاف
مـی کنند کـه اکثـر آن ها کارمنـدان خود
دانشـگاه ها و وزارت بهداشـت هسـتند .در
ایـن زمینه توبیـخ کتبی بـا درج در پرونده
تاثیـر چندانـی نداشـته و خـود وزارت
بهداشـت بایـد قدم بـردارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا کلمـه رشـوه
موافـق نیسـتم ،اظهـار داشـت :رشـوه ای
وجـود نـدارد ،قـراردادی میـان پزشـک و
بیمـار برقـرار می شـود کـه در بسـیاری از
صنـوف چـون کانـون وکال وجـود دارد امـا

اعتقـاد دارم اگر پزشـکی مبلغـی را از بیمار
اخـذ کنـد و وی را در بیمارسـتان دولتـی
عمـل کنـد ،کار خطایـی انجام داده اسـت.
خسـرونیا ادامـه داد :در بیمارسـتان
خصوصـی هـم بایـد مبلـغ از طریـق
بیمارسـتان و نـه در مطـب اخـذ شـود .بـه
عنـوان یـک پزشـک بـا  40سـال سـابقه
خواهـش مـی کنـم رابطـه مالـی بیـن
پزشـک و بیمـار قطـع شـود و بیمـه هـا با
ورود خـود بیمـاران را از پرداخت هزینه ها
معـاف کننـد.
وی اضافـه کرد :برای نظـارت باید کارمند و
بازرسـین بیشـتری وارد شده و این افراد در
بیمارسـتان هـا و مراکـز خاص قـرار گرفته
و مـچ گیـری کننـد .زمانـی کـه بودجـه
ای بـرای نظـارت و مدرکـی وجـود نـدارد،
سـازمان از کجـا پرونـده سـازی کنـد؟ این
مشـکلی اسـت که بیـن وزارت بهداشـت و

سـازمان نظـام پزشـکی و همچنین مجلس
شـورای اسلامی وجـود دارد .مجلـس بـا
اختصـاص بودجـهای بـه وزارت بهداشـت،
انتظـار دارد از بـروز خلاف در جامعـه
پزشـکی جلوگیـری شـود ،کار خلاف هـم
بـدون مـدرک قابـل پیگیـری نیسـت و
سـازمان در ایـن زمینـه قدرتـی نـدارد.
رئیـس جامعـه متخصصان داخلـی ایران در
پایـان ابراز داشـت :سـازمان نظام پزشـکی
بایـد فعالیـت خـود را علنی کند و شـورای
عالـی ،بدنـه اداری ،هیات تهـران و غیره در
سـازمان نظام پزشـکی دسـت به دست هم
داده و نشـان دهنـد کـه کارهـای بزرگـی
انجـام مـی دهنـد .بـه نظـر مـی رسـد 98
درصـد جامعـه پزشـکی کـه سـالم کار می
کنـد نبایـد فـدای  2درصـد شـوند بلکه 2
درصـد بایـد پاکسـازی شـود تـا  98درصد
باقیمانـده در محیطـی سـالم فعالیت کنند.

دکتر عکاشـه با بیـان اینـکه جامعه
پزشکی علیرغم تمام مشکالتی که
دارد یکی از خدومترین ،صادقترین
و خدمتگزارترین اقشار جامعه است،
گفت :سوابق درخشان و تعهد جامعه
پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست.
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دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی:

افزایش سرانه درمـان کلید
بـرونرفت از مشــکالت

رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه افزایش
کیفیت خدمات بخش دولتی منوط به افزایش سرانه درمان
در نظام سالمت است ،گقت :تا زمانی که پرداخت سازمان
های بیمه گر افزایشی نداشته و سرانه درمان نیز واقعی نشود،
مشکالت نظام سالمت به قوت خود باقی است.
دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به
اینکه جامعه پزشکی نباید سوبسید درمان را پرداخت کند،
اظهار داشت :سرانه درمان در دو قسمت بیمه ها و بخش
دولتی هزینه می شود که با افزایش آن میتوان ارائه خدمات
در بخش دولتی را برای بیماران جذاب و جالب نمود تا کسی
مجبور به فروش فرش زیر پای خود برای تامین هزینههای
درمانی نشود.
وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه در کشور ما به خوبی عمل
نمیکند ،افزود :تا زمانی که میزان پرداخت بیمهها به بیماران
افزایشی نداشته باشد و سرانه درمان به طور واقعی تعیین
نشود ،بخش دولتی نمیتواند قوی و کارآمد به ارائه خدمات
بپردازد.
رحمانی با اشاره به اینکه سرانه درمان برای هر نفر  13هزار
تومان در سال است ،ادامه داد :این مبلغ در مقایسه با کشوری
مانند کانادا که سرانه درمان هر نفر در آن  14هزار دالر است،
بسیار ناچیز بوده و باید به رقمی معادل  1میلیون و  300هزار
تومان افزایش یابد.
رئیس انجمن جراحان عمومی با بیان اینکه درمان در کشور
ما اولویت  13یا  14است ،خاطرنشان کرد :تا زمانی که نگاه
دولت در اولویت بندی مسائل مربوط به نظام سالمت تغییر
نکند و سرانه درمان افزایشی نداشته باشد ،نمیتوان به
مشکالت سیستم بهداشت و درمان فائق آمد.
به گفته وی دولت به نظام سالمت به عنوان یک بخش هزینه
بر نگاه می کند و این در حالی است که سیستم بهداشت و
درمان نیازمند سرمایهگذاری است.
وی تجمیع بیمهها و تامین امنیت حرفهای جامعه پزشکی
را از جمله راهکارهای برون رفت از مشکالت نظام سالمت
عنوان کرد و گفت :چنانچه تجمیع بیمه ها انجام شود،
این صنعت کارآمد تر شده و دیگر منافع گروهی به خطر
نمیافتد .همچنین با تامین امنیت حرفه ای جامعه پزشکی،
بیماران بدحال سرگردان نبوده و پزشکان نیز به دلیل ناچیز
بودن تعرفهها و مخاطرات قانونی از بیماران رو به موت و
دارای اعمال جراحی پیچیده و سنگین گریزان نخواهند بود.
وی با بیان اینکه با کلمه رشوه یا همان پرداخت غیر متعارف
در خصوص زیرمیزی موافق است ،خاطرنشان کرد :البته به
شرطی که آنتن فروشی صدا و سیما رشوه باشد ،فروش
هر متر قبر  8تا  10میلیون رشوه باشد ،تدریس خصوصی
معلمان پس از ساعت اداری رشوه باشد ،گرفتن  30درصد
سود وام به جای  24درصد رشوه باشد.
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عضو شورای عالی نظام پزشکی مطرح کرد:

شخص وزیر بهداشت رئیس ستاد نظارت بر تعرفه ها
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه افراد موثر در حوزه نظارت از
گروههای مختلف هستند که خود وزیر بهداشت رئیس ستاد کشوری آن است
تصریح کرد :حضور سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از عوامل نظام سالمت در
پیشگیری از خطاها موثر بوده است.
دکتر فرزاد فرقان عضو شورایعالی نظام پزشکی در گفتگو
با خبرنگار این سازمان با اشاره به اینکه در دور کاری
جدید چالش های زیادی در مسیر راه شورای عالی نظام
پزشکی وجود داشت ؛تصریح کرد  :طرح تحول سالمت
شرایط خاصی را ایجاد کرد که شورای عالی نظام پزشکی
نیز باید متناسب با شرایط موجود برنامه سازی های خود
را انجام می داد که این مهم انرژی زیادی را از این شورا
گرفت.
فرقان در ادامه گفت :ماهیتا عملکرد شورای عالی نظام
پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی باید در موضع انتقادی
باشد تا بتواند در پیشبرد اصالحات موثرباشد.
درصد پرداختی بیمه ها در خدمات سرپایی
افزایش یابد
دبیراجرایی نظارت بر تعرفه استان گیالن در خصوص
تعرفه های مصوب از سوی هیات وزیران بدون لحاظ
کردن نظر کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی و بیمه
ابراز داشت  :اعضای هیات دولت هدفشان آرام نگه داشتن
شرایط براساس وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی
است و نمی توان گفت متوجه و اقعی نبودن اعداد و ارقام
تعرفه ها نیستند.
وی با اشاره به اینکه هیات دولت بنابرشرایط نخواسته و
یا نتوانسته تعرفه را بیشتر از حد مشخص تورم اعالم کند
افزود :باید به سمت واقعی شدن قیمت خدمات پزشکی
حرکت کنیم و درصد پرداختی بیمه ها در خدمات
سرپایی نیز افزایش یابد؛ نه اینکه بار بردوش جامعه
پزشکی گذاشته شود و خدمت تحت عنوان کنترل تورم
کمتر از قیمت واقعی خریداری و تعرفه گذاری شود.
فرقان با بیان اینکه بیمه های پایه باید سهم بیشتری
از ویزیت را بدهند یا مالک پرداختشان تعرفه بخش
خصوصی باشد خاطرنشان کرد :همانطور که در کتاب
ارزش گذاری نسبی ؛خدمات بستری قیمت گذاری شده
و متناسب با آن نظارت را تعریف کرده ایم باید قیمت
خدمات سرپایی نیز به سمت واقعی شدن رفته و نظارت
برآن تعریف شود.
رئیس نظام پزشکی شهرستان های فومن و شفت با اشاره
به اینکه اهرم نظارتی در خصوص خدمات سرپایی وجود
ندارد گفت :این ایراد مصوبه هیات دولت است که در
خدمات سرپایی تعرفه و نظارت واقعی وجود ندارد و هنوز
فرمول واقعی شدن قیمت ها اجرایی نشده است.
تولیت نظارت به حاکمیت واگذار شده است
وی با ا شاره به توافقی که در خصوص کتاب ارزش گذاری
نسبی خدمات سالمت و نظارت بر تعرفه خدمات بستری
بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت گرفته
است ،اذعان داشت :نظارت بر تعرفه و تولیت آن به

حاکمیت واگذار شده و در هیچ جای کتاب قانون تشکیل
سازمان نظام پزشکی کلمه ای از نظارت به کار برده
نشده ،بلکه جزء وظایف حاکمیتی است.
وی خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت در توافقی طراحی
نحوه نظارت را به سازمان نظام پزشکی و اگذار کرده در
حالی که جزء وظایف این سازمان نیست و در شورای
عالی نظام پزشکی مصوب کردیم در حوزه خدمات
بستری مدل نظارتی طراحی شود که همه عوامل نظام
سالمت از جمله وزارت بهداشت ،سازمان نظام پزشکی
،بیمه های پایه و تعزیرات حکومتی درآن دخیل باشند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه افراد
موثر در حوزه نظارت از گروههای مختلف هستند که
خود وزیر بهداشت رئیس ستاد کشوری آن است تصریح
کرد :حضور سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از عوامل
نظام سالمت در پیشگیری از خطاها موثر بوده بطوری
که پرداخت غیر متعارف در سطح کشور کم داشتیم و
درصد اشتباهات سهوی بوده است و بر اساس وظایف
واگذار شده به این سازمان به نتایج خوب و مثبتی دست
یافته ایم و بهتر است نظام پزشکی بیش از این د رگیر
این مساله نشود.
زیرمیزی رشوه نیست
فرقان در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه بازی با کلماتی
که بار معنایی زیادی دارند سبب می شود برخی از رسانه
ها بر اساس دریافت از موضوع تحلیل متفاوتی داشته
باشند ؛بیان داشت  :اینکه به جای پدیده «زیرمیزی»
کلمه رشوه را بکار ببریم کار درستی نیست و با حرکت
به سمت تعرفه های واقعی خیلی کم مشاهده شده که
پزشکان دریافت نامتعارف داشته باشند.
وی با بیان اینکه تعرفه خدمات بستری واقعی شده است،
افزود :اگر پزشکی بخواهد بیش از آن دریافت کند یک
رفتار غیر اخالقی است که بر اساس خطای انجام شده با
وی در هیات انتظامی نظام پزشکی برخورد خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه از
«رشوه» معانی زیادی استنباط می شود تصریح کرد:
اگر پزشکی دریافت غیرمتعارف داشته باشد و شاکی وی
اقامه دعوی کند خارج از نوبت به پرونده وی رسیدگی
خواهد شد و حدودا  4ماه طول می کشد تا هر دوطرف
بتوانند اعتراض خود را نسبت به پرونده موجود اعالم
کنند که اگر این امر محرز شود کاری غیر اخالقی صورت
گرفته اما اسم آن را رشوه نمی گذارم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :تمام تالش شورای عالی
نظام پزشکی درجهت ارتقای نظام سالمت است تا
جامعه پزشکی به کرامت واقعی خود برسد و در سیستم
بهداشت و درمان به نقطه ای برسیم که مردم از خدمات
سالمت بطور موثر برخوردار باشند.
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پنجرههـای شکسـته
اعـدادسخــنمیگوینــد

یـک جـای کار میلنگـد ماشـین حسـاب ما
جـواب نمیدهـد! شـاید اشـتباه از محاسـبۀ
ماسـت! دوسـتان لطفـاً کمـک کننـد!
نـرخ تعرفه هـای ویزیت پزشـکان متخصص
سـال  94اعالم شـد:
تعرفـۀ ویزیـت پزشـک عمومـی  19هـزار
تومـان و ویزیت متخصصیـن  30هزار تومان
ا ست .
ضمنـاً مسـائل زیر نیـز بر پزشـک متخصص
فـرض شـده اند:
 -1میانگین زمـان ویزیت بیماران  20دقیقه
است
 -2در ویزیـت هـای دوم و سـوم نبایـد پولی
دریافـت شود.بسـیار خوب!
به سراغ ماشین حساب میرویم:
دو پزشک یک مطب را شریک میشوند.
هزینهها (برای هر پزشک) شامل چیست؟
 -1حقـوق و عیـدی و بیمـۀ منشـی :حداقل
ماهیانـه ششـصد هـزار تومـان بـرای هـر
پزشـک
 -2مالیـات :حداقـل ماهیانـه پانصـد هـزار
تومـان
 -3عـوارض شـهرداری :حداقـل ماهیانـه
یکصـد هـزار تومـان
 -4هزینـۀ شـارژ سـاختمان (آسانسـور و )...
حداقـل ماهیانـه یکصدهـزار تومان
 -5هزینۀ وسـایل مصرفـی در مطب :حداقل
ماهیانه یکصد هـزار تومان
 -6هزینـۀ اجـارۀ مطب :حداقـل ماهیانه یک
و نیم میلیـون تومان
 -7هزینـۀ نگهـداری و حفـظ تجهیـزات
ً
ً
اصلا محاسـبه نکنیـم
فعلا آن را
پزشـکی:
 -8هزینـۀ آب و بـرق و گاز و تلفـن مطـب:

حداقـل ماهیانـه یکصـد هـزار تومان.
خوب جمع هزینه ها چقدر شد؟
حداقـل ماهیانـه سـه میلیـون تومـان .حـاال
برسـیم بـه بحـث شـیرین درآمدها:ویزیـت
یـک روز در میـان میشـود  13روز ویزیـت
در مـاه ،روزانـه  5سـاعت یعنـی  65سـاعت
ویزیـت در مـاه.
هر بیمار بیسـت دقیقه یعنـی  195بیمار در
ماه.
حداقـل یـک سـوم بیمـاران بـرای بـار دوم
ویزیت میشـوند پس  130بیمـار باید ویزیت
بپردازند.
 130ضربـدر  30هـزار تومـان میشـود سـه
میلیـون و نهصـد هـزار تومـان یعنـی بـرای
پزشـک درسـتکار متخصص داخلی یا اطفال
حداکثـر ماهانـه  900هـزار تومـان میمانـد،
کمتـر از حقـوق و مزایای منشـی وی! )البته
دقـت کنیـد کـه حداقـل هزینه ها محاسـبه
شـده انـد و بـه احتمال اقـوی پزشـک نهایتاً
مبلغـی را بدهـکار هـم خواهـد شـد!!(دوباره
چـک میکنیم :اعداد و محاسـبات صحیحند!
نتیجـه گیری منطقـی -1:زبانمان الل شـود
امـا آیـا سیسـتم دارد بـا زبـان بـی زبانـی
میگویـد اگـر قانونـی رفتار کنی از گرسـنگی
خواهـی مرد!
 -2زبانمـان الل شـود اما آیا تأسـیس فسـت
فود یا آرایشـگاه زنانه منفعت بسـیار بیشتری
از مطب دارد؟
 -3واقعـاً چـرا پزشـکان در مطبهایشـان
تابلویـی نصـب نمیکننـد کـه در آن قیـد
شـود «هرکس خواسـت پول ویزیـت ندهد»
چـرا؟؟؟
 -4جایگاه درسـی که پزشـک خوانده اسـت،

رتبـۀ کنکـور وی ،طـرح مناطـق محـروم که
به زور رفته اسـت ،بیـگاری انترنی و رزیدنتی
و مسئولیتهای سـنگین پزشک کجاست؟
 -5نـرخ ویزیت پزشـکان عمومـی  60درصد
این مبلغ اسـت.
نحـوۀ ارتـزاق پزشـک عمومـی را شـرح
دهیـد.....
پزشکان بسیار بد شده اند.
پزشـکان حاضـر بـه ویزیـت رایـگان بیمـار
نیستند.پزشـکان بـرای بیمـار وقـت کافـی
نمیگذارنـد.
پزشکان پرمدعا از تعرفه ها ناراضیند.
تعرفـۀ پزشـکان به شـکل سرسـام آوری باال
رفته اسـت.
پزشکان بسیار بدند.
بقیـه همه خوبنـد ،بیمه ها خوبند ،سیسـتم
خوب اسـت.........
توصیـف فوق ،خالصهای اسـت از یک نظریه
جـرم شناسـی بـه نـام «پنجـره شکسـته».
نظریـهای کـه در دهـه هشـتاد و نـود
میلادی بـه کمـک شـهردار نیویـورک آمـد
تـا جرمخیزتریـن متـرو جهـان را کـه شـهر
زیرزمینـی خالفـکاران و اشـرار بـه حسـاب
میآمـد سـر و سـامان بدهـد .شـهرداری
نیویـورک ،در اولیـن اقـدام خود به بازسـازی
واگنهـای متـرو پرداخـت و دسـتور داد تـا
واگنهایـی کـه طـی روز بـا اسـپری رنـگ،
نوشـتن یـادگاری و ...آسـیب میبیننـد،
شـبانه از خط خارج شـوند و تاصبـح روز بعد
رنگآمیـزی و تعمیرشـده بـه خـط برگردند.
در واقـع همـه ایـن کارها ،یک پیغام داشـت؛
حواسـمان بـه همـه چیـز هسـت و هیـچ
خالفـی را تحمـل نمیکنیـم و ایـن چنیـن

بـود که متـرو ناامن نیویـورک تبدیل به یکی
از امنتریـن متروهـای جهـان شـد.
اکنون اسـتفاده از تئوری پنجره شکسـته در
زندگی شـخصی و تربیت کـودک و تجارت و
کسـبوکار کارآیی دارد.

 پنجـره شکسـته در امـور صنفـی وحقـوق مدنـی پزشـکان
آنچـه امـروز در نادیده گرفتـن حقوق صنفی
و مدنـی پزشـکان و هجمـه بـه معلـول هـا
بـدون رفـع علـت هـا مشـاهده مـی کنیـم
ناشـی از سـالهای متمـادی بـی توجهـی بـه
پنجـره هـای شکسـته در :
 عقـب ماندگـی مزمن تعرفه هـای خدماتپزشـکی علـی رغم تورم سـالیانه
 تاخیر در پرداختها و ناکارامدی بیمه ها حـذف نشـدن رابطـه مالی پزشـک و بیماربـا ایجاد بیمـه کارامد
 تحمیـل سـاعات کار بیش از قانـون کار بهپزشـکان دولتی
 تحمیـل خدمـات اجبـاری فراتـر از قانـونخدمت پزشـکان
 بـی توجهـی مزمـن بـه ایجاد و نگهداشـتنظـام ارجـاع کارامـد و جامـع و تحمیـل بـار
غیرضـروری بـه سـطوح دوم و سـوم و فـدا
بـی توجهـی بـه ایـن پنجـره های شکسـته
ایـن پیغـام را بـه مخاطـب داده که پزشـکان
«حواسشـان بـه امـور صنفی و حقـوق مدنی
شـان نیست »
 پنجرههـای شکسـته را بیابیـم و تعمیـرکنیـم  .مطمئـن باشـید اوضاع بهتـر خواهد
شد .
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طبیب و رکن چهارم دموکراسی
عضو شورای عالی نظام پزشکی:

متولی نظارت وزارت بهداشت است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه جایگاه شورای عالی
درشان و منزلت باالیی قرار دارد ،گفت :باید در تدوین آیین نامه ها و
بررسی مشکالت مبتال به جامعه پزشکی کمیته های تخصصی تشکیل
شود و تمام مشکالت را بازنگری و بازخوانی کنند.
شورای عالی باید برای یک بار وضعیت
خود را تثبیت کند .متاسفانه در حال
حاضر وزارت بهداشت شورای عالی
سازمان نظام پزشکی را به کارهای
اجرایی سوق می دهد در حالیکه در
بحث نظارت ،قانون وزارت بهداشت را
شناخته و شورای عالی و سازمان نظام
پزشکی ابزار و ساختار مناسب برای
نظارت را در دست ندارد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در
خصوص تعرفه های اعالم شده از طرف
هیات وزیران تصریح کرد :شورا به خوبی
تعرفه های پیشنهادی را تصویب کرد
اما زمانی که توسط هیات دولت دست
کاری و دچار تزلزل شد ،می بایست
حداقل بیانیه ای را در اعتراض به این
مهم ارائه می داد اما اتفاقی نیفتاد و
جامعه پزشکی نیز توقع و انتظار این
سکوت را از شورای عالی نداشت.
وی افزود :شورای عالی می توانست از
حقوق خود دفاع کند و به وضعیت موجود
اعتراض کند .شورای عالی باید برای
اولین و آخرین بار قیمت پایه خدمات
را در کمیته های تخصصی مشخص می
کرد و این مهم حداقل کاری بود که از
دست این شورا بر می آمد.
صاحب الزمانی با گالیه از اینکه وزیر
بهداشت بحث نظارت را به سازمان
نظام پزشکی تحمیل کرد ،اظهار داشت:
متولی نظارت وزارت بهداشت است که
آن را به سازمان نظام پزشکی تفویض
کرد.هر چند که برخی از اعضای شورای
عالی موافق این مهم نبودند اما این اتفاق
افتاد .این در حالی است که وظیفه
سازمان نظام پزشکی بررسی تخلفات در
هیات های انتظامی و رای به آن ها است.
وی اضافه کرد :برای نظارت بر مطب
ها و موسسات پزشکی ،یک دستگاه
عریض و طویل به پهنای کشور الزم
است که دست وزارت بهداشت است.
در حال حاضر با وجود  40دانشگاه
در سراسر کشور که وظیفه آموزشی،
پزشکی و خدماتی را بر عهده دارند،
باید شکایات را گزارش و سازمان نظام

پزشکی در هیات های انتظامی آن را
مورد بررسی و مجازات الزم را در نظر
بگیرد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با
اشاره به اینکه زیر میزی از گذشته در
کشور ما وجود داشت ،اذعان داشت:
عوامل مختلفی در گرفتن زیرمیزی
دخیل است .به طور مثال نظارت
وزارت بهداشت بر مطب ها و موسسات
بسیار ضعیف و برخی دانشگاه ها هم با
پرداختن به مسائل آموزشی و مدیریتی
خود را از دخالت در این زمینه کنار
کشیده اند.
وی با انتقاد از اینکه تعرفه های جامعه
پزشکی در گذشته و حال همچنان
غیر واقعی بوده و پزشک نمی تواند با
چنین تعرفه هایی معیشت مناسبی را
در جامعه داشته باشد ،ادامه داد :در این
زمینه باید یک طرح کلی و جامع تدوین
و ارتباط مالی میان پزشک و بیمار قطع
شود .بیمه ها باید آن قدر توانمند و
به روز باشند که این ارتباط تحت نظر
سازمان های بیمه گر انجام و مطالبات
جامعه پزشکی را پرداخت کنند.
صاحب الزمانی با تاکید بر اینکه تنها راه
قطع زیرمیزی از بین بردن ارتباط مالی
میان بیمار و پزشک است ،تصریح کرد:
البته در کنار آن باید سازمانهای بیمه
گر تجمیع و از یک قانون واحد تبعیت
کنند .زیرمیزی مشکل اصلی جامعه
نیست و  90درصد پزشکان شرافت
مندانه زندگی می کنند و این را نیز باید
در نظر داشت که در هر شغلی افرادی
زیاده طلب هم امکان دارد وجود داشته
باشند.
وی خاطرنشان کرد :اعضای شورای
عالی افرادی برجسته ،فرهیخته و
منتخب جامعه پزشکی هستند و باید
مسائل را به صورت کشوری و نه گروهی
مدنظر قرار دهند .باید به گونه ای عمل
کنیم که خدا ،مردم و جامعه پزشکی از
شورا رضایت داشته و در جهت منافع
آن ها تالش کرده و قدم برداریم.

من بعنوان یک پزشک افتخار میکنم که تخلفات
پزشکی قرار است برای جامعه مطبوعاتی و رسانههای
کشور منفعت داشته باشد .آنچنان که همواره این قشر
زحمتکش در مظان اتهام به سیاه نمایی و براندازی و
 ...بودند ولی شکر خدا به یمن و برکت و حرمت حرفه
مقدس من برای اولین بار کسی به منفعت این عزیزان
هم فکر می کند...
من افتخار می کنم که راه اندازی این سامانه گزارش زیر
میزی ،از تداوم تخلفات و دریافت زیرمیزیها جلوگیری
میکند .باشد که این فتح بابی باشد تا برای روی میزی
های هزاران میلیاردی نیز سامانه ای راه بیافتد .بگذارید
بگویند رسم سامانه گزارش دهی از حرفه من شروع
شد...
من افتخار میکنم که باالخره راه اندازی امکان اعالم
تخلف در کشورم امکانپذیر شد حتی اگر قرار باشد
حرمت شغل شریفم به باد عقده های فروخورده و خشم
مردمانی شود که به واژه های تخلف و رانت و اختالس
عادت کرده بودند!!! چه غم که پوشش تخلف همکار
من بارقه امید را در دل مردمم روشن کند .امیدی به
پوشش تخلفات عظیمتر و گرانبهاتر از چندصد هزار
 ....تخلفاتی به بزرگی میلیارد تومان ...و شاید همین
تخلفات میلیونی ببتواند مجموعه را نسبت به موضوع
پاسخگو کند و پاسخگویی را منش ما کند....
من خوشحالم که باالخره فراتر از تمام تصمیمات شگرف
وزارت بهداشت در این سالیان اعم از کاهش چشمگیر
مرگ و میر نوزادان و مادران باردار و گسترش بهداشت تا
دروردست ترین نقاط کشور به قیمت عمر گرانمایه من و
همکارانم و حجم عظیم دانش پزشکی و پرورش نیروی
متخصص ،باالخره یکی از تصمیمات درستش دیده شد
ولو راهاندازی سامانه زیر میزی !!! باشد .شاید نگاهها که
به طرفمان برگشت چیزهای دیگرمان را ببینند...
چقدر شور انگیز است که باالخره من و حرفه شریفم
باعث شد تا شغل یک خبرنگار را رکن چهارم آزادی
بدانند و چقدر با شکوه است که برای آزادی حرمت
مرا قربانی کنند .باشد تا این رکن چهارم برتارک نحیف
شغل من جانی بگیرد و در کودکی خویش راه گمشده
اش را باز یابد...
امروز من از اینکه تخلفات حرفه ای مرا کثیف بنامند
باکی ندارم چه که بزودی بوی آازار دهنده سایر کثیفیها
نیز رکن چهارم ما را ناچار از واکنش خواهد کرد...
چه سرور انگیز است که قانونگذار این امکان را به
خبرنگاران داده که بتوانند به اولین وظیفه خبرنگاری
یعنی اطالع رسانی آزاد و تعقیب ماجرا به حکم رکن
چهارم آزادی (مطبوعات دیداری و شنیداری و مکتوب)
عمل کند ...خوشحالم که بیاد آوردم که قانونگذار ما
چنین امکاناتی را در نظر گرفته است و من افتخار
میکنم که پیش قراول آزمون آنچیزی هستم که در
قانون اساسی کشورم مسکوت مانده بود...
آرزوی دیرینه من و تمام هموطنانم در این سامانه

خالصه خواهد شد و منتظر که آیا در جهت جلوگیری
از تداوم تخلفات و دریافت زیرمیزیها اقدامی خواهد
شد ...چشم امیدمان به اثبات این ادعا و را اندازی سامانه
سایر تخلفات اختالس و سامانه....
چه با شکوه که حرفه من مصداق این رویای شیرین
گردد مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد هستند...
در اینجا قانونگذار خبرنگار را تشویق میکند که
چنین کاری را انجام دهد و این موضوع به نفع جامعه
مطبوعاتی و رسانههای کشور است››...
و من همچنان افتخار می کنم که مسبب اولین ارتقا
جایگاه خبر و خبرنگاری و تعقیب خبر در کشورم
هستم ...ما همچنان پیشرو بودیم در جنگ ،در علم و
پژوهش ،در مبارزه بی امان با بیماری و مرگ مادران و
فرزندان سرزمین پاکمان و اکنون در ارتقای رکن چهارم
آزادی...
شکر خدا که عاقبت به اهمیت آزادی بیان در رسوایی
متخلفان پی بردیم و وجدان عمومی را برتر از دادگاه
دانستیم!!! و من در این میان سرافرازم که برای اولین
بار آماج حمالت مطبوعاتم .یاد شبهای کشیکم می
افتم .پدری که فریادش برسر من بود ،چرا که او بود
که فرزندش را بعد از  4روز تب برای درمان اورده بود!!!
امروز هم فریاد مردمم بر سر من است اگرچه همه ما
مسبب این همه نابسامانی هستیم .و من همچنان به
خود و شغلم افتخار می کنم ...
من خوشحالم که شغلم و همکاران باعث شدند که
باالخره وکالی محترم دادگستری یادشان آمد که تنها
برای پیگیری پرونده طالق و محکوم کردن پزشکی به
پرداخت دیه و تنظیم دادخواست برای ارث و میراث
وکیل نشده اند .آنها هم مسولیتی دارند .مسولیتی
اجتماعی برای روشنگری و برای تبیین مبانی حقوقی و
جایگاه آزادی بیان .چه باک بگذار با زیر میزی چند صد
هزار تومانی پزشکان بیازمایند و بیاموزند .امید آنکه در
روزگاری نه چندان دور بدنه قدرتمند این رکن چهارم
نوپا که ریشه های خود را بر پیکره طبیبان کشورم فرو
برده و با ارتزاق از آن نشو و نما کرده بتواند پلیدی و تعفن
هزاران میلیارد دالری ،نخوت و بد فرهنگی و دزدی و
جنایت و قانونگریزی فرهنگی و ارتشا و کودکان کار و
نابرابری حقوقی زنان و اعتیاد و  ...را ریشه کن کند...
من یک پزشکم .پای بر جایگاه رفیع حکیمی چون
بوعلی سینا گزارده ام .سر به آسمان میسایم که که از
خود گذشتگی و فداکاری منش من گردید و افتخار
میکنم که از بیمارانم دشنام میشنوم و آن میکنم که
درست است.
من امروز افتخار می کنم که باید برای دردهای جامعه
خود طبیب باشم .درد نداشتن رکن چهارم!! درد
ترسیدن از برخورد با پلیدی ،و درد بیسامانگی!!!برای
پیگیری تخلفات و من امروز طبیبم بر دردهای تاریخی
مرمانم...

