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هرفـردی باید مسئـولیت کار
خود را بپذیرد ،نمیتوان بار
خود را بر دوش دیگری افکند
عضو شورای عالی سازمان نظام

پزشکی با اشاره به اینکه اگر سازمان
نظام پزشکی و وزارت بهداشت
تمام قد در نظارت با یکدیگر اقدام

و همکاری کنند به طور قطع موفق
خواهند بود ،گفت :اما متاسفانه معموال

از طرف وزارت بهداشت به سازمان

نظام پزشکی انگ زده می شود و با
متهم کردن سازمان ،به کار نظارت

خدشه وارد می کند.
دکتر عباسعلی جوادی در گفتگو با خبرنگار
نظام پزشکی در خصوص امضای تفاهم
نامه نظام پزشکی با مجمع انجمن های
علمی گفت :از آن جایی که انجمن ها تحت
نظر نظام پزشکی هستند ،تفاوتی نمی کند
و باز انجام وظایف آن ها به خصوص در
بحث نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی
خواهد بود.
وی اظهار داشت :در آغاز طرح تحول
نظام سالمت و اجرایی شدن کتاب تعرفه
ها ،طرحی در این خصوص توسط دکتر
جهانگیری ارائه و در شورای عالی سازمان
نظام پزشکی مصوب و قرار بر این شد تا
سازمان نظام پزشکی در نظارت بر تعرفه ها
به وزارت بهداشت کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت کاری گروهی
و نه فردی است ،ابراز داشت :خوشبختانه
این مهم در شهرستان ها به خوبی پیش
رفته است اما در تهران به علت بزرگی و
ازدیاد پزشکان سخت و نیاز به کار و نظارت
بیشتر دارد.
رئیس نظام پزشکی استان اصفهان
خاطرنشان کرد :اگر قرار به انجام کاری به
این وسعت است ،هر فردی باید مسئولیت
کار خود را بپذیرد و نمی توان در چنین
مواردی دیگری را متهم و یا بار خود را بر
دوش دیگری افکند.
رئیس شورای هماهنگی استان اصفهان
در پایان گفت :هدف ما خدمت به مردم
است و امیدواریم پزشکان بتوانند در کنار
این خدمت گذاری تامین معاش مناسبی را
نیز داشته باشند تا به این ترتیب هم مردم
و هم صنف پزشکان به حق و حقوق خود
دست یابند.

دیدار رئیس کل سازمان نظام پزشکی با رئیس مجلس شورای اسالمی
به گـزارش روابـط عمومی دکتـر علیرضا
زالـی رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی
بـه همراه دکتر سـید محمـود طباطبائی،
رئیـس انجمـن صنفـی بیمارسـتانهای
خصوصـی در مالقاتـی بـا دکتـر علـی
الریجانـی رئیـس قـوه مقننـه بـه شـرح
مشـکالت حـوزه سلامت پرداختنـد.
در ایـن دیـدار دکتـر زالـی ضمن تشـکر
از مواضـع همیشـگی و سـازنده رئیـس
قـوه مقننـه در قبـال جامعـه پزشـکی به
صـورت مبسـوط و تفضیلـی دغدغههـای

فـراروی جامعـه پزشـکی را بیـان کـرد.
وی بـا اشـاره به اقدامـات انجام شـده حقوقی
توسـط سـازمان نظـام پزشـکی توضیحـات
کاملـی در ایـن رابطه ارائـه و از رئیس مجلس
درخواسـت کرد که مسـاعدتهای مقتضی را
در خصوص موضوعات سلامت مانند همیشه
بـا مدیریـت پارلمانـی خویش اعمـال نماید.
در بخـش دیگـری از ایـن مالقات مقرر شـد
طـی نامـهای جزئیـات اقدامـات انجام شـده
توسـط سـازمان نظـام پزشـکی در ارتبـاط
بـا حبـس پزشـکان بـرای جلـب حمایـت

ریاسـت محتـرم مجلـس منعکـس گـردد
کـه در دسـتور کار سـازمان قـرار دارد.
همچنیـن رئیـس کل سـازمان نظـام
پزشـکی آمادگـی کامـل خـود را جهـت
ارائـه نظـرات کارشناسـی و اسـتفاده از
ظرفیـت جامعـه پزشـکی عنداللـزوم در
خصـوص لوایـح و طرحهـای مرتبـط بـا
سلامت اعلام کـرد.
سپس دکتر سید محمود طباطبائی رئیس
انجمن صنفی بیمارستانهای خصوصی
برخی از مشکالت این حوزه را برشمرد.

پیام رئیس کل سازمان نظام پزشکی به مناسبت روز خبرنگار
«ن و القم و ما یسطرون»
هفدهم مردادماه یادآور تالش و مجاهدت زنان و مردانی است که در بیان واقعیات و
آگاهی بخشی و اطالعرسانی با سعی بلیغ و قلم شیوا و با اتکا به تعهد برخاسته از ایمان
ناشی از وجدان ،مسؤولیت تاریخی خود را ایفا میکنند .کسانی که در نگارش خبر از
جوهر جان خویش مرکب ساختند و در سپهر شهادت و ایثار ستارگانی جاوید شدند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهیدان واالمقام عرصه امید و آگاهی روز خبرنگار
را به اصحاب رسانه و خبرنگاران متعهد و دلسوز این مرزبوم به ویژه آنها که قلم
راستین خود را در عرصه سالمت و بهداشت به گردش درمیآورند تبریک میگویم.
دکتر علیرضا زالی
رئیس کل
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دکتر عباس آقازاده در گفتگو با خبرنگار
سازمان نظام پزشکی ،با تاکید بر اینکه هر
روندی در جامعه چون سالمت ،صنعت و غیره
که نیاز به مدیریت دارد ،به همان میزان هم
نیاز به نظارت دارد ،خاطرنشان کرد :مدیریت
بر روند های توسعه اجتماعی بدون نظارت غیر
ممکن است و این مهم جواب قاطع و کلی ما
است.
وی در خصوص مفهوم نظارت و آن چه که
به سازمان نظام پزشکی باز می گردد ،اظهار
داشت :آن چیزی که در قانون سازمان و در
ارتباطات مکرر و مداوم آن با وزارتین بهداشت
و رفاه پیش بینی و نگاشته شده ،چیزی نیست
جز آنکه سازمان نظام پزشکی به وظیفه
کارشناسی و کشف علل مشکالت ناشی از کار
پزشکی و اقدامات سالمت بپردازد.
آقازاده ابراز داشت :تا کنون سازمان نظام
پزشکی در بحث نظارت وظیفه ای در اجرای
پایش های میدانی برای بازدید و بازرسی از
مطب ها ،بیمارستانها و پرونده های ترخیص و
محاسبه و غیره نداشته تنها زمانی که جرمی
مکشوف و یا اتفاقی حادث و برای ارگان های
ذیربط مسلم می شد ،ورود می کرد.
وی با اشاره به اینکه در دوره دولت های سابق
بحث نظارت مطرح نبود ،افزود :خوشبختانه در
دولت حاضر که با گفتمان تدبیر و امید روی
کار آمد ،مواجه با روندی بسیار مبارک شدیم و
سالمت از یک اولویت بسیار شاخص در بودجه
نویسی و اداره کشور برخودار شد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
ادامه داد :با چنین اتفاق مبارکی ،توجه همه
ذیربطان سالمت از جمله سازمان نظام پزشکی
برای تقویت این روند و حفاظت از فرصت های
به دست آمده جلب شد.

بررسی و تعیین تعرفه های خدمات
بهداشتی و درمانی تحولی بزرگ
است
وی بررسی و تعیین تعرفه های خدمات
بهداشتی و درمانی را یک تحول بزرگ دانست
و ابراز داشت :در این تحول وزارتین بهداشت
و درمان ،رفاه ،سازمانهای بیمه گر و سازمان
نظام پزشکی پذیرفتند که روش محاسبه و
منطق حاکم بر تعیین تعرفه بر دو پایه ارزش
نسبی خدمات و قیمت تمام شده ،اتفاق بیفتد
و هر سال در شورای عالی بیمه به سمت واقعی
شدن حرکت کند.
آقازاده از حمایت رئیس کل ،شورای عالی و
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در حمایت
از این روند خبر داد و اضافه کرد :به این ترتیب
پذیرفتیم که در سیستم ملی نظارت بر تعرفه
ها نقش داشته و با حضور در ستاد ملی نظارت
و ستادهای استانی به آن ها یاری رساندیم اما
این مهم به آن معنا نبود که تمامی نظارت بر
تعرفه ها بر گردن سازمان نظام پزشکی است و
این سازمان موظف است و می تواند متخلفان
را شناسایی و مجازات کند.
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رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی:

مدیـریت بر روند هـای
توسعـه اجتمـاعی بدون
نظارت غیر ممکن است
وظیفه اصلی سازمان نظام پزشکی تعیین
سیاست هـای کالن سالمت کشـور است

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه وظیفه سازمان نظام پزشکی صیانت
از سالمتی آحاد جامعه است ،گفت :برای ایجاد تعامل ،تفاهم و تعادل بین گیرندگان و ارائه
دهندگان خدمات سالمت در صیانت از سالمتی مردم ،ضرورت نظارت احساس می شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی
توانایی لوجستیگی و تعاریف قانونی را در امر
نظارت ندارد ،گفت :آن چه که تفاهم شد
این بود که در صورت شکایت در سامانه ملی
نظارت و مشخص شدن دالیل واقعی آن ،به
هیئت های بدوی انتظامی ارجاع و در اسرع
وقت مورد بررسی قرار گیرد.

جز وظایف قانونی محول شده ،هیچ
گونه وظیفه قانونی دیگری را بر عهده
نگرفتیم و نمی گیریم
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
تصریح کرد :اگر در روند رسیدگی خللی رخ
دهد و یا تاخیری در کار هیئت های بدوی اتفاق
بیفتد ،ضعف ما است و می پذیریم ،در غیر این
صورت هیچ گونه وظیفه قانونی دیگری را بر
عهده نگرفتیم و نمی گیریم .ان چه که به ما
تفویض شد تفاهم و ارتباط متقابل بود.
وی با بیان اینکه اگر قرار است نظارت از صفر تا
صد در اختیار سازمان نظام پزشکی باشد باید
در قانون سازمان مصوب مجلس تغییر یابد،
گفت :به این ترتیب باید امکانات سازمانی،
بودجه ای و لوجستیکی را برای نظارت در
اختیار سازمان نظام پزشکی قراردهند.
آقازاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان
نظام پزشکی غیر دولتی و دارای وظایف معین
و قانون مشخص است ،اظهار داشت :سازمان
در بحث نظارت جایی ورود و حضور دارد که
جرمی مکشوف و به آن ابراز شود که بارها
توسط ریاست کل سازمان و مجمع عمومی به
این مهم تاکید شده است.
وی ادامه داد :جایی که جرم کامال مشهود
است ،سازمان راسا می تواند ورود کرده و
اقدام به شکایت از متخلف کند و این کار را
نیز انجام داده است .جنبه های دیگری نیز در
آیین نامه رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف
پزشکی وجود دارد که عالوه بر مسئله تعرفه ها
به مسائلی چون اخالق پزشکی و سهل انگاری
های فنی و کارشناسی های معین تکنیکی هم

نظارت دارد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
اضافه کرد :سازمان نظام پزشکی به جز
دادسراهای انتظامی ،ارگان ها و هیات های
بدوی ابزارهای قانونی دیگری ندارد و مسلم
است که این ابزار ها را سازمان ،دولت و وزارت
خانه ای به ما تفویض نکرده و همه ابزار های
ذاتی سازمان و مصوب مجلس هستند.
وی تاکید کرد :بنابراین نه فردی می تواند
تهدید کند که این ابزار ها را پس بگیرد و نه
توان و اختیار پس گرفتن آن را دارد و از اختیار
هر فرد محترم و مقتدری خارج است که بتواند
اختیار قانونی را به کسی بدهد یا بگیرد.
خوشبختانه در کشور ما همه افراد در مقابل
قانون حقوق مساوی دارند و همه افراد در هر
سطحی وظیفه دارند که به قوانین مصوب در
ارگان های قانون گذاری احترام گذارند.

اگر عملکرد سازمان نظام پزشکی
خوشایند کسی نیست ،راه قانونی آن
را دنبال کند
آقازاده ادامه داد :اگر عملکرد سازمان نظام
پزشکی خوشایند کسی نیست بهتر است راه
قانونی آن را دنبال و تکلیف سازمان را هم با
خود روشن کند .آنچه درک سازمان از نظارت
است ،ذکر شد و مسائل دیگر جنبه های
سیاسی ،تبلیغاتی و انتخاباتی دارد و امیدوارم
افرادی که این مسائل را طراحی می کنند،با
این همه زحمات و فشاری که به پزشکان و
افکار عمومی وارد کردند به نیات خود برسند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان نظام
پزشکی تعیین سیاست های کالن سالمت
کشور است ،خاطرنشان کرد :برای نیل به این
هدف باید ساز و کار آن را تعیین و فرصت ها و
تهدید های سالمت در کشور را بیابیم.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
اظهار داشت :سالمت در مفهوم علمی کلمه و
طبق تعریف  WHOعبارت از بستری مناسب
برای توسعه کشور است به این معنا که سالمتی

در جامعه مفهومی فراتر از درمان یک بیماری
یا تجویز یک دارو دارد .سالمتی در یک جامعه
یعنی آب آشامینی سالم ،محیط زیست پاک،
هوای تمیز ،آسمان آبی ،کاهش آالینده های
غیر مجاز چون نیترات ها در مواد غذایی کشور
اعم از مواد کشاورزی ،گیاهی و دامداری است.
وی اضافه کرد :سالمتی یعنی آنکه آالینده های
محیط زیست مانند آالینده های صوتی ،امواج
الکترومنیتیک مانند انواع پارازیت ها ،کاربرد
انواع گوشی های همراه ،کامپیوترها و غیره،
انسان را با گرفتاری و بیماری همراه نکند و در
مفهوم کلی ،سالمتی یک کشور یعنی تامین
محیط زیست ،تغذیه و فضای سالم برای مردم
آن کشور.
آقازاده ابراز داشت :سازمان نظام پزشکی برای
تعیین سیاست های کالن سالمتی ،باید از هم
اکنون حافظ سالمت مردم باشد .در سالمتی
مردم و  health careبه معنای حفظ سالمت
جامعه ،دو طیف ارائه دهندگان و گیرندگان
خدمات سالمت دخیل هستند .گیرندگان
عموم مردم هستند و از دیدگاه سازمان نظام
پزشکی ،رنگ ،نژاد ،مذهب و قومیت دلیل
تمایز برای خدمت رسانی نیست و همه مردم
در مقابل سالمتی و پیشرفت جامعه از حقوق
یکسان شهروندی برخوردارند.
وی خاطرنشان کرد :طیف دیگر سالمت که
ارائه دهندگان خدمات هستند شامل افرادی
می شوند که به تدوین سیاست ها پرداخته آن
ها را مدیریت می کنند و در خط  2 ،1و ، 3
خدمات سالمت را که شامل خدمات بهداشتی
و درمانی است ،بر عهده دارند.

باید تعادل ،تفاهم و تعامل بین ارائه
دهندگان و گیرندگان خدمات سالمت
بر قرار باشد
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
با تاکید بر اینکه باید تعادل ،تفاهم و تعامل
بین دو طرف معادله اعم از ارائه دهندگان و
گیرندگان خدمات سالمت بر قرار باشد ،اظهار
داشت :به اعتقاد من وظیفه سازمان برقراری
این تعادل ،تفاهم و تعامل است .یعنی اگر قبول
کنیم وظیفه این سازمان صیانت از سالمت
مردم است ،باید بتوانیم ارتباط دو طرف مسئله
را درست ،عادالنه و سالم برقرار کنیم.
وی با اشاره به اینکه وظیفه داریم تمام قواعد
را طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی،
رعایت کنیم ،خاطرنشان کرد :معنا و مفهوم
و محتوای آن همان صیانت از سالمتی مردم
است لذا وظیفه سازمان نظام پزشکی اجرای
قانون تشکیل آن و صیانت از سالمتی مردم
است.
آقازاده در پایان ابراز داشت :باید با کار
کارشناسی نقاط ضعف و مشکالتی که شاید در
قانون و زندگی روزمره وجود دارد را از مجاری
قانونی پیگیری و رفع کنیم تا در آینده با قانون
نظام پزشکی که همان صیانت از سالمتی مردم
است ،سازگارتر شویم.
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معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی:

مطالبات جامعــه پزشکی را با جهشی
چشمگیر دنبال میکنیم

در امر نظارت و انتظام بخشی بر عملکرد
پزشـکان فعـال هستیـم

جهانگیری با اشاره به ماموریتی که از سوی ریاست کل سازمان
نظام پزشکی و شورای عالی این سازمان بر اساس مصوبات قانون
سازمان نظام پزشکی به معاونت نظارت و برنامه ریزی واگذار
شده است ؛ گفت :برنامه ریزی خاصی را در خصوص محورهای
زیرساختی و اصولی جامعه پزشکی انجام دادیم تا با جهشی
چشمگیر حقوق و مطالبات این قشر را محقق کنیم.
دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه
ریزی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار
این سازمان با اشاره به مصوبات شورای عالی
نظام پزشکی و شورای معاونین در خصوص
واگذاری مسائل و ماموریت های خاص به این
معاونت اظهار داشت  :برنامه ریزی هایی را در
خصوص مسائل فنی و علمی جامعه پزشکی
مانند تعرفه ها ،مالیات  ،نظارت و امور انجمن ها
و موسسات پزشکی انجام دادیم که پس از آن به
منظور تصمیم سازی و تصمیم گیری در جلسات
کارشناسی و بین بخشی وزارتخانه های بهداشت
و رفاه  ،سازمان های بیمه گر  ،کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس  ،معاونت نظارت راهبردی ریاست
جمهوری و دبیرخانه شورای عالی بیمه حضور
فعال داشته ایم .
وی با اشاره به اینکه این امر موجب شد تا
درخصوص طراحی کتاب ارزش گذاری نسبی
جدید و بروز رسانی تعرفه ها گام بزرگی برداریم
افزود :با حمایت شورای عالی نظام پزشکی و
شورای هماهنگی استان ها حقوق و مطالبات
جامعه پزشکی را تا حدودی محقق نمودیم و
قسمت اعظمی از چالش های مرتبط با تعرفه
ها را طی جلسات مشترکی که با وزارتخانه های
بهداشت و رفاه و انجمن های علمی تخصصی
داشتیم ؛ مرتفع کردیم.
وی انتظام بخشی به عملکرد جامعه پزشکی را از
دیگر فعالیت های معاونت نظارت و برنامه ریزی
طی دو سال گذشته عنوان کرد و ادامه داد :با
طراحی الگوی خاص و هماهنگی با انجمن های
علمی تخصصی و روسای شورای هماهنگی استان
ها در امر نظارت و انتظام بخشی برعملکرد جامعه
پزشکی فعال بوده ایم.
جهانگیری به صدور پروانه آنالین برای اولین بار
در سیستم سالمت کشور اشاره کرد و اذعان
داشت  :صدور پروانه مطب بصورت آنالین سبب
شفاف سازی و تسهیل در امور مربوط به صدور
پروانه های جامعه پزشکی شده که در آینده
نزدیک نیز شاهد ارائه خدمات خاص به جامعه
پزشکی خواهیم بود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام
پزشکی ورود مباحث فناوری اطالعات به سیستم
بهداشتی و درمانی کشور را از دیگر فعالیت های

انجام شده توسط این معاونت عنوان کرد و بیان د
اشت  :با آغاز فرآیند کارشناسی در نسخه نویسی
ا لکترونیک و برنامه ریزی در خصوص فرآیندهای
صدور مجوز در داروخانه ها توانستیم اقدامات
خوبی را در این عرصه انجام دهیم بطوری که
شاهد نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان
بابلسر با محوریت سازمان نظام پزشکی و معاونت
نظارت و برنامه ریزی این سازمان هستیم.

سرکشی به حساب مالی جامعه پزشکی
شایعه بود

جهانگیری با اشاره به اینکه در سال جاری برای
مالیات جامعه پزشکی تفاهم نامه ای با سازمان
امور مالیاتی نداشتیم اذعان داشت  :با پیگیری
های مجدانه تفاهمی را در عرصه ملی انجام دادیم
تا تسهیالت الزم را در اختیار جامعه پزشکی قرار
دهیم و بر اساس مالیات قطعی سال  92به رایزنی
رشد مالیاتی پرداختیم بطوری که آن دسته از
اعضا که مالیات قطعی آنها در سال  92زیر یک
میلیون تومان بوده  12درصد بین  1تا  5میلیون
 18درصد و باالتر از  5میلیون نیز  24درصد
افزایش برای مالیات سال  93لحاظ شود .
وی در خصوص شایعاتی که به منظور سرکشی به
حساب جامعه پزشکی صورت گرفت تصریح کرد
:پیگیری مجدانه ای را در این زمینه انجام دادیم
که معاون سازمان امور مالیاتی این امر را غیر
واقعی دانست و در برنامه تلویزیونی نبض نیز این
صحبت از سوی سازمان امور مالیاتی را تکذیب
نمود.
معاون سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از
سخنان خود به تفاهم نامه ای که با مجمع انجمن
های علمی تخصصی به امضا رسیده است اشاره
کرد و گفت :بانک اطالعاتی خوبی را از انجمن ها
جمع آوری نموده ایم تا همکاری بین بخشی در
جهت ارتقاء تو انمندی جامعه پزشکی و اهتمام
به اخالق حرفه ای و پزشکی با محوریت جامعه
پزشکی و انجمن های علمی تخصصی داشته
باشیم .
وی با بیان اینکه عقد قرار داد بیمه های تکمیلی
با موسسات پزشکی در دستور کار این معاونت
قرار گرفته است خاطرنشان کرد  :با سفرهایی
که به استان های فارس  ،خوزستان  ،مشهد ،

اصفهان و لرستان داشتیم موضوع عقد قرارداد
و تعرفه های استانی را مورد بررسی قرار داده و
مطالبات و حقوق جامعه پزشکی را محقق نمودیم
و با پیگیری در شورای عالی بیمه و سازمان
بیمه مرکزی تفاهم خوبی در خصوص تعرفه و
عقد قرارداد صورت گرفت ،بطوری که توانستیم
قسمت اعظم مطالبات جامعه پزشکی را از
سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی محقق کنیم.
به گفته وی ارائه اطالعات معامالت فصلی که
پزشکان هر سه ماه یکبار باید آن را به سازمان
امور مالیاتی تحویل می دادند به معضلی برای
جامعه پزشکی تبدیل شده بود که معاونت نظارت
و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی موفق به اخذ
رای دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 169
مکرر شد که توانست این رای را لغو کند.

این قشر فرهیخته و هوشمند نبود نمی توانستیم
این موفقیت بزرگ را در سطح ملی بدست آوریم.
وی با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی و سرمایه
گذاری می توان مشارکت جامعه پزشکی را
بطور واقعی جلب نمود اذعان داشت :چنان چه
در راستای احقاق حقوق بر حق جامعه پزشکی و
افزایش کارایی آنها اقدامات الزم انجام شود بطور
حتم همکاری خوبی را با ما خواهند د اشت و
سهم عمده موفقیت سازمان نظام پزشکی نیز
ناشی از حمایت و اعتماد این قشر و مشارکت
آنها بوده است .
وی خاطرنشان ساخت  :یقینا نقاط ضعف و
کاستی هایی داشته ایم که سعی می کنیم آنها را
شناسایی و رفع کنیم و یکی از دالیل کاستی ها
این بوده که نتوانستیم مشارکت و اعتماد جامعه
پزشکی را صد در صد جلب کنیم که باید برنامه
ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم .

معاون سازمان نظام پزشکی تشکیل ستادهای
استانی نظارت با محوریت سازمان نظام پزشکی
را از دستاوردهای بزرگ سال های اخیر دانست
و اظهار داشت  :با توجه به ارائه طرح برخورد با
زیرمیزی در مجلس و سپردن آن به دادگستری
و تعزیرات حکومتی با برنامه ریزی های انجام
شده در سازمان و تصویب شورای عالی با مداخله
هوشمند و قانونی ضمن احقاق حقوق بیماران از
قداست و شان جامعه پزشکی دفاع نمودیم.
به گفته جهانگیری با تشکیل این ستادها و
همکاری انجمن های علمی تخصصی و جامعه
پزشکی توانستیم امر نظارت را با محوریت
سازمان نظام پزشکی پیگیری کنیم و با کمترین
آسیب از بروز فاجعه ای غیر تخصصی پیشگیری
کنیم .

رفع نقایص تعرفه ای در دستور کار
معاونت نظارت و برنامه ریزی

تشکیل ستادهای استانی نظارت
بزرگترین دستاورد سال های اخیر

بدون مشارکت جامعه پزشکی هیچ
امری در سازمان نظام پزشکی میسر
نخواهد بود

وی با اشاره به اینکه مشارکت جامعه پزشکی
با معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام
پزشکی مطلوب بوده است تصریح کرد :جامعه
پزشکی نقطه نظرات خوبی را به ما ارائه کردند
بویژه در بحث نظارت که اگر همکاری و مشارکت

جهانگیری در خصوص برنامه های معاونت نظارت
و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در سال جاری
بیان داشت  :بحث انتظام بخشی به تعرفه ها و
رفع نقایص آن را در سرلوحه کار قرار داده ایم و از
توان علمی و کاری انجمن های علمی تخصصی
نیز بیشتر استفاده کرده و مشارکت فعالی با آنها
خواهیم داشت .
وی افزود  :با شورای عالی سازمان فناوری اطالعات
مشارکت خواهیم داشت زیرا این معاونت نماینده
سازمان نظام پزشکی در آن سازمان شده تا در
حوزه فناوری اطالعات تسهیالت خوبی را برای
جامعه پزشکی فراهم کند.
وی گفت :در حوزه مالیاتی نیز بر اساس
درآمدهایی که جامعه پزشکی برای سازمان امور
مالیاتی دارد تسهیالت الزم را برای پزشکان فراهم
کرده و مشاوره به آنها می دهیم .
معاون نظارت و برنامه ریز ی سازمان نظام پزشکی
با اشاره به اینکه همکاری بین بخشی بین سازمان
های مرتبط در دستور کار این معاونت قرار گرفته
است تصریح کرد  :امسال در حوزه نظارت بر
تبلیغات فعال تر عمل کرده و ساماندهی خوبی
را در این حوزه خواهیم داشت.
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عضو هیات مدیره مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

مجمـع عمـومی تبلـوری از جامعــه پزشـکی کـل کشــور اسـت

اظهار نظرهای غیرکارشناسی ممیزین دلیل نارضایتی جامعه پزشکی است
تدین با اشاره به اینکه مجمع عمومی در برگیرنده نمایندگان اعضا جامعه پزشکی از شهرستان های
مختلف است گفت :مجمع عمومی تبلوری از جامعه پزشکی کل کشور و وضعیت بهداشت و درمان در
نقاط دور و نزدیک کشور است که می تواند نقش موثری در ارتقا وضعیت نظام سالمت و همفکری با
ارکان سیاست گذار در عرصه بهداشت و درمان داشته باشد .
پزشکی باشد اما متاسفانه روند تعیین شده خود
را طی نکرد.

دکتر الله تدین عضو هیات مدیره انجمن پزشکان
عمومی شیراز درگفتگو با خبرنگار سازمان نظام
پزشکی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک
دهه از فعالیت مجمع – بعنوان رکن سازمان –
میگذرد اظهار داشت  :تجارب بدست آمده در
طول یک دهه ؛ توانسته هیئت رئیسه مجمع را
به جایی برساند که در طول دوره گذشته نقش
آفرین های موثری داشته باشد .
وی افزود :از دو سال قبل و با شروع فعالیت هیئت
رئیسه مجمع  ،با توجه به ضرورت ارتباط بیشتر با
اعضاء محترم مجمع – پیشنهاد کردیم که هیئت
رئیسه مجمع به صورت فصلی در یک استان
حضور پیدا کرده و با نمایندگان مجمع آن استان
و چند استان هم جوار نشست داشته باشد که
متاسفانه محقق نگردید .
وی ادامه داد  :شخصا عقیده دارم که بسیاری
از اعضا مجمع دارای پتانسیل های فکری بسیار
باالیی بوده و شایستگی حضور در ارکان مختلف
را دارند  ،اما بدالیلی داوطلب حضور نمی گردند و
نباید از حضور ارزشمندشان بی بهره بمانیم.
وی با بیان اینکه ضعف روابط بین بدنه نظام

سالمت خالء بزرگی است که حوزه بهداشت و
درمان از آن رنج می برد  ،تصریح کرد :همه
دست اندرکاران حوزه سالمت افرادی خبره ،
آگاه به مسائل و قوانین حاکم و صاحب تئوری
های کارشناسی شده و ارزشمند هستند که به
مشکالت اشراف کامل دارند  ،اما بدلیل ضعف
روابط نتوانسته اند منجر به تغییرات اساسی در
وضعیت موجود گردند.
تدین افزود :گواه محکم این امر طرح ها و
برنامه های مختلفی است که بدون حضور فعال
نمایندگان جوامع پزشکی تصویب و اجرا می
گردد و در بهترین حالت یک نماینده جامعه
پزشکی در مقابل ده رای نمایندگان دیگر حضور
داشته و شاید فقط برای عنوان این مطلب که
نماینده سازمان نظام پزشکی هم حضور داشت.
وی با اشاره به ارتباط بین ارکان مختلف سازمان
که شامل هیئت رئیسه مجمع و هیئت رئیسه
شورایعالی بازرسین است  ،ادامه داد :برای این
منظور شورای عالی ارکان تشکیل یافت و با
شروع خوبی که داشت انتظار می رفت تا نوید
بخش تحولی بزرگ در تاریخ فعالیت سازمان نظام

فرجود شکوهی عضو شورای عالی سازمان نظام
پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با اشاره
به اینکه مطبوعات و بعضا رسانه ملي با زيرسوال
بردن خدمات بي بديل جامعه پزشكي عمال جو
بدبيني و بي اعتمادي را نسبت به جامعه پزشكي
دامن مي زنند اظهار داشت :راهكار برخورد با اين
هجمه ها تقويت بخش روابط عمومي سازمان
نظام پزشکی ،مذاكره با مسئولين رسانه ملي و
وزارت ارشاد در جهت تنوير مناسب افكار عمومي
جامعه نسبت به پزشكان است.
وی با اشاره به اینکه نظام پزشکی علیرغم
تمامی تالشهای خود نتوانست آنطور که باید
توقعات جامعه پزشكي را برآورده کند افزود:
پس از انتخابات نظام پزشکی و تشكيل دولت
تدبير و اميد تصور مي شد كه سازمان به عنوان
بزرگترين تشكل غيردولتي كشور بتواند در جايگاه
مطلوبتري نقش آفرینی كند.
وی نمایندگی بیش از  200هزار نفر از فرهیخته
ترین و تاثیرگذارترین اقشار جامعه را نقطه قوت
بزرگ سازمان نظام پزشکی عنوان کرد و ادامه
داد :نقطه ضعف قابل ذكر نظام پزشکی نيز تاثير
پذيري از دولت و نهادهاي دولتي است.
رییس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان
نظام پزشکی با بیان اینکه ارتباط متقابل سازمان
و اعضا باید تقويت و گسترش يابد تصریح کرد:

ایجـاد جـو بدبینـی نسـبت بـه جامعـه پزشـکی
بدنبـال افزایـش ناچیـز منابـع مالـی سلامت

اظهار نظرهای سلیقه ای زمینه نارضایتی
روز افزون جامعه پزشکی است
عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی
شیراز با بیان اینکه اداره دارایی در حق صنف
قانونمند پزشکی که هر ساله پایبندتر از هر
صنفی اقدام به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات
می نماید ؛ اجحاف می کند خاطرنشان کرد:
در اظهارنظرهای سلیقه ای و غیر کارشناسی
ممیزین زمینه نارضایتی روزافزون جامعه پزشکی
فراهم گردیده است.
وی با اشاره به اینکه با گذشت سال ها و پا
گرفتن سازمان های مختلف و تدوین آئین نامه
های فراتر از قانون بستر مشکالت زیادی برای
جامعه پزشکی فراهم شده است اذعان داشت :
برای رشته های تخصصی هیچ گونه نیازسنجی
و مشورتی با نظام پزشکی صورت نمی گیرد ،
مشکالتی که چند سال پی در پی در آزمون
دستیاری رخ داد همیشه زیر یک عالمت سوال

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به هجمه های
اخیر رسانه ها نسبت به جامعه پزشکی گفت :عدم رشد مناسب
منابع مالي نظام سالمت ،سرانه درمان ناچيز و كارشكني و
عدم اجراي تعهدات بيمه ها منجر به ايجاد نارضايتي بيماران و
اقشار مختلف مردم شده که نتيجه آن ايجاد جو بدبيني و اتهام
زراندوزي و منفعت طلبي براي جامعه پزشكي به عنوان يك قشر
مولف و خدمتگزار است.

با تحقق این امر جامعه پزشكي اراده خود را در
اركان سازمان نظام پزشكي متجلي دیده که البته
اين روند با توجه به انبساط ايجاد شده در فضاي
عمومي كشور به ميزان قابل مالحظه اي بهتر
شده است ولي با ايده ال و شرايط مطلوب فاصله
زيادي دارد.
شکوهی در خصوص تعامل وزارت بهداشت ،نظام
پزشکی و سازمان های بیمه گر در قبال یکدیگر
اذعان داشت :متاسفانه پس از ابالغ كتاب بومي
ارزشهاي نسبي در سال گذشته و نسخه دوم آن
در سال جاري شاهد بدترشدن تعامل سازمانهاي
بيمه گر اعم از پايه و تكميلي با آحاد جامعه
پزشكي و انجمن هاي تخصصي بوده ايم.

وی مشكل اصلي را ديدگاه دولتمردان نسبت به
جايگاه نظام سالمت در تصميم گيريهاي كالن و
عدم تخصيص سهم مناسبي از توليد ناخالص ملي
به هزينه هاي سالمت عنوان کرد و خاطرنشان
ساخت :اگرچه تعرفه هاي پزشكي واقعيتر شده
است اما ميزان سهم پرداختي بيماران عليرغم
الزامات قانوني نه تنها كاهش نيافته بلكه به ميزان
حداقل ٦٠درصد افزايش يافته است.
وی افزود :از طرف ديگر سازمانهاي بيمه گر نيز
به اشکال مختلف از زير بار مسئوليت شانه خالي
كرده و به تعهدات خود عمل نميکنند که ادامه
این روند به ضرر بيماران و جامعه خدوم پزشكي
است که بایدچاره و تدبير مناسب با افزايش

باقی ماند در حالی که همین مشکالت فراموش
شده جامعه پزشکی را به خطر می اندازد و شاهد
جایگاه فعلی جامعه پزشکی هستیم که به جای
اینکه فارغ از هر دغدغه ای به بیمار خود بپردازد
مجبور است بخش عمده ای از توانش را صرف
پرداختن به مشکالت عدیده خود نماید .
تدین در بیان پاره ای از مشکالت جامعه پزشکی
گفت :شهرداری در خصوص الزام به پرداخت
عوارض شغلی ،برداشتن تابلو مطب پزشکان آن
هم در شرایطی که هر صنفی تابلو سینمایی
برابر خودش برپا میکند ،عدم همکاری در رفع
پسماندهای عفونی بیمارستانها و مطبها و
منوط کردن به پرداخت هزینههای هنگفت و
ناحق بر جامعه پزشکی اجحاف می کند و یا در
حوزه قضائی نیز تعدد مراجع رسیدگی به شکایات
پزشکی از سال های گذشته زمینه ساز مشکل
هم برای جامعه پزشکی و هم برای بیماران بود
که نه تنها رفع نگردید بلکه مشکالت دیگر مانند
موضوع حبس پزشکانتشدید گردید.
وی با بیان اینکه که در حال حاضر وضعیت جامعه
پزشکی شبیه قرار گرفتن در گردابی شده که نه
تنها از مشکالت خارج نمی شود بلکه به عمق
میرویم یاد آور شد :امیدواریم مجمع عمومی
امسال با حضور با شکوه اعضای خود بتواند دست
نجاتگری باشد که جامعه پزشکی را از این گرداب
بیرون بکشد و ای کاش همه حوزه های غیر
پزشکی  ،به این مهم توجه می کردند و با تغییر
در مسیر ذهن خود که متاسفانه زمینه ساز وضع
قوانین سلیقه ای و لحظه ای و تنگ نظریها و ....
گردیده ؛سالمت جسمی و روانی ملت بزرگ ایران
را به خطر نمی انداختند.
منطقي و مناسب سرانه درمان ،تقويت بنيه مالي
بيمهها و سياستگذاري مناسب منابع لحاظ شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به
اینکه وزارت بهداشت تعامل مناسب را براي
حفظ قداست و جايگاه مطلوب جامعه پزشكي
با نظام پزشكي انجام نداده است ،تصریح کرد:
اعتماد جامعه پزشكي نسبت به ميزان تاثير
گذاري سازمان نظام پزشكي خصوصا در حل و
فصل مشكالت وسيع فعلي خدشه دار شده و به
همکارانیکهدربخشخصوصیدرمانفعالیتمی
کنند در طول دو سال اخیر بسیار جفا شده است.
شکوهی آينده پيش روي جامعه پزشكي را متاثر
از تغيير و تحوالت پيش رو در فضاي سياسي،
فرهنگي و اجتماعي كشور دانست و خاطرنشان
کرد :اميدوارم در پناه تعقل گرايي ،تدبير و
مديريت پاسخگوي مسئولين شاهد تثبيت
موقعيت و رشد مناسب فعاليتهاي حرفه اي و
اجتماعي جامعه پزشكي باشيم.
وی یاد آور شد :اگر بهاي الزم به جامعه پزشکی
به عنوان يكي از مطرح ترين و تاثيرگذارترين
آحاد جامعه داده شود قطعا به نفع آینده نظام
سالمت و بهبود فضاي عمومي كشور است که
اميدوارم دولت تدبير و اميد با همكاري سازمان
نظام پزشكي بتواند در اين مسير به توقعات برحق
جامعه پزشكي جامه عمل بپوشاند.
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عملکـرد نظـام پزشـکی بـر محور مشـکالت
صنفـی و مسـائل حرفـهای پزشـکان اسـت

عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه
در دوره قبل عملکرد نظام پزشکی بر اساس
منویات سیاسیون بود گفت  :در دو سال اخیر
مبنای عملکرد سازمان بر محور مشکالت
صنفی و مسائل حرفه ای جامعه پزشکی است
که نقطه قوت آن محسوب می شود.
دکتر فرزاد فرقان عضو شورایعالی سازمان
نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این
سازمان با اشاره به اینکه یکی از آفت هایی
که در دوره گذشته نظام پزشکی به آن
مبتال شده بود سیاست زدگی و عملکرد بر
اساس منویات سیاسیون بود ؛ اذعان داشت :
عملکرد نظام پزشکی در دوره اخیر بر محور
اقبال سیاسیون نیست و ریاست کل آن هم
معیار عملکردش سیاسی نیست که این امر
خیلی مهم است و نقطه قوتی برای سازمان
محسوب می شود .
وی با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول
در نظام سالمت که همه جنبه های جامعه
پزشکی را تحت تاثیر قرار داد؛ افزود :شاید
سرعت برنامه های طرح تحول بیشتر از
سرعت تصمیم گیری نظام پزشکی در
رویارویی با مسائل پیش آمده برای جامعه
پزشکی بود که نظام پزشکی موضع خوبی در
قبال آن نگرفت .
وی به عدم اجرای طرح پزشک خانواده و نظام
ارجاع و سطح بندی خدمات در طرح تحول
اشاره کرد و ادامه داد :در برنامه های چهارم
و پنجم توسعه و ابالغیه مقام معظم رهبری
در حوزه سالمت به نظام ارجاع و سطح بندی
خدمات توجه شده بود امادر طرح تحول
توجهی به این موارد نشد و نظام پزشکی نیز
موضع گیری مناسبی دراین زمینه نداشت .

وی در خصوص اصول دموکراتیک حاکم
بر سازمان نظام پزشکی اذعان داشت :در
قانون سازمان نظام پزشکی اصوال فرآیند
دموکراتیک حاکم است ولیکن در دوره های
قبل دچار اختالل شد و قدرت در حوزه رئیس
کل و عوامل اجرایی آن بود اما در دوره اخیر
این موضوع را نداشتیم و عمال فرآیند دمو
کراتیک بودن ارکان نظام پزشکی دیده شد و
رئیس کل خود را محور تمام مسائل ساختار
نظام سالمت قرار نداد وشورایعالی در جایگاه
واقعی خود دیده شد .
فرقـان بـا بیـان اینکـه در دوره اخیر ریاسـت
کل سـازمان اهمیـت بیشـتری بـرای
شـورایعالی قائـل اسـت ؛ تصریـح کـرد  :در
مواقعـی کـه الزم بـوده شـورا حضـور فعـال
داشـته و بـا توجـه بـه حاکـم بـودن فرآینـد
دموکراتیـک آئیـن نامـه مجمـع عمومـی بـه
عنـوان عالـی تریـن مرجـع مـورد بازنگـری
قـرار گرفـت تا جایـگاه آن به عنـوان باالترین
مرجـع تصمیـم گیـری بهتر تبیین گـردد در
حالـی کـه در دوره های قبـل مجمع بصورت
تشـریفاتی تشـکیل و منویـات رئیـس کل
اجرایـی می شـد.
عضـو شـورای عالـی نظـام پزشـکی با اشـاره
بـه اینکـه مجمـع جایـگاه واقعـی خـود را
پیـدا کـرده اسـت؛ خاطرنشـان کـرد  :هـدف
شـورایعالی در تدویـن آئیـن نامـه مجمـع
عملا رسـاندن آن بـه جایـگاه واقعـی خـود
بـه عنـوان مرجـع اخـذ تصمیـم و ابـراز اراده
جمعـی اعضـاء اسـت.
بـه گفتـه وی رونـد دموکراتیزه شـدن قانون
بـه نوعـی در دوره جدیـد مشـاهده می شـود
کـه در دوره قبـل در حـوزه ریاسـت بود.

نظام پزشکی عمال در
سیاستگذاریهای کالن سالمت
نقشی ندارد

رئیس نظام پزشکی شهرستانهای فومن و
شفت با اشاره به اینکه براساس قانون نظام
پزشکی باید در سیاست گذاری برنامه های
نظام سالمت حضور فعال و مشورتی داشته
باشد؛ گفت :در برنامه های نظام سالمت
نظام پزشکی به عنوان مرجع جامعه پزشکی
مشاهده نمی شود و عمال در سیاستگذاری
های کالن حضور ندارد .
وی با بیان اینکه بین نظام پزشکی و ارگان
های مرتبط با سالمت ارتباط مناسبی وجود
ندارد افزود :حتی در ارتباط با سازمانهای
بیمه گر هم هیچ تعاملی با نظام پزشکی به
عنوان جایگاه مشورتی مشاهده نشده است.
فرقان دلیل نارضایتی وعدم موفقیت جامعه
پزشکی را در اجرای برنامه های نظام سالمت،
بی توجهی به نقش و کارایی بالقوه نظام
پزشکی دانست و ادامه داد  :طبق قانون باید
سازمان نظام پزشکی در تنظیم روابط شاغالن
حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط حضور
داشته باشد در حالی که این امر مشاهده نمی
شود اما در حوزه چالش برانگیز نظارت این
سازمان را همراه کردند.

هجمه مهندسی شده ای در کار نیست

عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص
هجمههای رسانهای که اخیرا علیه جامعه پزشکی
شدت یافته اذعان داشت :هجمه مهندسی شده
ای در کار نیست بلکه مشکالت در داخل خود
جامعه پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به نوعی
بستر بی حرمتی ها نسبت به جامعه پزشکی را
فراهم کرده است اظهار داشت  :رسانه ها از این
فضای گل آلود استفاده کرده و تقدس پزشکی
آسیب دیده است و هم اکنون نظام پزشکی در
شرایط خاصی قرارگرفته که عمال به هر جهتی
که حرکت می کند آسیب می بیند و رویکرد ما
باید این باشد که جامعه پزشکی با رفتار درست
خود این مسائل را خنثی کنند.
وی با تاکید براینکه نظام پزشکی باید برای ارتباط
با بدنه جامعه پزشکی تالش کند افزود :به حدی
درگیر مسائل جاری حوزه سالمت شدیم که از
ارتباط با بدنه غافل شده و فعالیت ها و اطالع
رسانی مناسب در جامعه پزشکی انجام نشده ا
ست .
فرقان خاطرنشان کرد :باید با جلب اعتماد و
همکاری با جامعه پزشکی تعامل مناسب را ایجاد
کنیم که این امر زمان بر است چون همکاران
نسبت به مسائل حوزه سالمت و خود جامعه
پزشکی بی انگیزه هستند.

آینده جامعه پزشکی نیازمند تحول
بزرگ در عرصه سالمت است

رئیس نظام پزشکی شهرستان های فومن و
شفت با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی آینده
جامعه پزشکی را خوب ترسیم نمی کنم ،گفت:
آینده جامعه پزشکی نیاز به یک تحول بسیار
بزرگ دارد و زمانی آینده ای روشن و خوب دارد
که هر ایرانی یک پزشک خانواده و یک پرونده
سالمت داشته باشد و بیمار برای درمان خود
بصورت رها شده به پزشک مراجعه نکند و نظام
ارجاع در جامعه تبیین شود که این امر نیازمند
فرهنگسازی است.
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دکتر نوید ناصری عضو شورایعالی سازمان نظام
پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با اشاره
به اینکه عالوه بر سیمای ملی بخش عظيمى از
جرايد و نشريات زرد با هدف پزشك ستيزى
قدم در راه تخريب جامعه پزشكى گذاشتند ،
اذعان داشت :اين موضوع حتى به قواى سه
گانه نيز سرايت نمود و منجر به صدور قوانين
و بخشنامه هايى محدود كننده و بعضاً به ضرر
جامعه پزشكى شد.
وی با اشاره به اینکه در اين راستا تالشى بى وقفه
در جهت شناساندن جامعه پزشكى به عنوان
تجار بى مروت نظام سالمت صورت گرفت ،
افزود :در چنین شرایطی شاهد تقابلى بى سابقه
بين جوامع مختلف شاغل در نظام سالمت با
هم و حتى تقابل مردم با جامعه پزشكى شديم.
وی ادامه داد :قوت و قدرت مذاكره ،چانه زنى
و تعامل سطوح باالى مديريتى سازمان بويژه
رئيس كل محترم و برخى از همكاران محترم
عضو شورايعالى و برخى معاونين سازمان (البته
در حد توان ايشان) ،با اركان قدرت و قواى سه
گانه ،ادارت و سازمانهاى مختلف نقطه قوت نظام
پزشکی در دو سال گذشته بوده است .
وی با بیان اینکه به نسبت سالهاى پيشين
استقرار روح دموكراسى ،احترام به خرد جمعى
و خوددارى از اعمال نفوذ را بيشتر مى توان
در سازمان مركزى و اركان آن مشاهده نمود
 ،تصریح کرد  :شايد حاكميت همين سياست
در سازمان ،عاملى براى تضعيف برآيند رفتار
سازمانى نظام پزشكى و نمود خارجى فعاليتهاى
سازمان شده باشد.

جامعه پزشکی رنج دیده شرایط
نابسامان اقتصادی دهه گذشته است

ناصری با بیان اینکه جامعه پزشكى خود
رنج ديده شرايط نابسامان اقتصادى دهه
گذشته است ؛ ابراز داشت :پزشکان در دهه
گذشته تحت فشار هاى اقتصادى عمومى،
تورم ،افزايش حقوق و بيمه كاركنان مطبها و
كلينيكها و  ،...افزايش حاملهاى انرژى ،افزايش
لجام گسيخته ماليات و عوارض ،همراه با عدم
افزايش متناسب تعرفه ها ،فاصله بسيار داشتن
با تعرفه واقعى و عدم كارآيى الزم صنعت بيمه
كشور قرار داشته اند.
وی افزود :متأسفانه با اتخاذ سياست پوپوليستى
و عوام فريبى بگونه اى در رسانه ها و حتى
توسط برخى مسؤولين وانمود شده است كه اين
جامعه دليل اصلى مشكالت معيشتى و فقیرتر
شدن جامعه است.
عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه
جامعه ما بواسطه تحريم هاى فلج كننده دهه
گذشته ،دچار انواع بحرانهاى اقتصادى ،افزايش
فاحش فقر ،لحظه به لحظه فاصله بيشتر گرفتن
از مبانى اوليه رفاه اجتماعى و در نتيجه كاهش
اميد به آينده همراه با دشواريهاى روزافزون
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در جهت ایجاد تعامل با وزارت بهداشت و
سازمان های بیمه گر است که در این راستا
تالش های زیادی را انجام می دهد تا حقوق
صنفی اعضا کسب یا اعاده گردد ،بیان داشت
 :نگاه وزارت بهداشت حاکمیتی و از موضع
کامال باال به پایین است و در مقاطعی همراه
با تهدید  ،ارعاب  ،تضعیف و مقصر نمایاندن
نظام پزشکی و خود را مبری دانستن است.
وی با بیان اینکه نگاه سازمان های بیمه گر
هم نگاهی منفعت طلبانه ریالی به کل مقوله
است که البته در مواردی شاهد تعامل خوب
با وزارت بهداشت (طرح تحول و طرح پزشک
خانواده ) هستیم ؛ افزود  :در حقیقت نظام
پزشکی است که تالش خود را برای ایجاد
وفاق و همگرایی بین سه مجموعه بکار می
بندد و در مقاطعی با نبود ساز و کار الزم
برخی مسئولیتهای اجرایی حاکمیتی را هم
پذیرش نموده است اما میزان موفقیت نهایی
در تعامل سه جانبه چندان زیاد و چشمگیر
نبوده است.

اوج پزشک ستیزی در
ایرانطیچند ســال
گذشـته بوده اســت

همکاری اعضاء نظام پزشکی مبتنی بر
به نتیجه رساندن انتظارات نیست

عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بخش
وسيعى از برنامه هاى سيماى ملى از جمله گزارشها ،برنامه هاى گفتگوى
زنده و نمايشها با هدف پزشک ستیزی قدم در را ه تخریب جامعه پزشکی
گذاشتند؛ گفت  :عدم تمركز و انسجام درون صنفى در رويارويى با مشكالت
و بحرانهاى پيش آمده و بخصوص سكوت سازمانى مشهود در شورايعالى به
عنوان پارلمان نظام پزشكى نقطه ضعف عمده سازمان بود.
معيشتى شد ؛ ادامه داد :هويدا شدن طبقه اى
نوظهور و متمول در جامعه همزمان با انتشار
موارد متعدد رانت خواريها و اختالس هاى
هزاران ميلياردى برآمده از اقتصاد بيمار دهه
گذشته ،منتج به كاهش اعتماد اجتماعى،
تحريك و تهييج روحيه حق طلبى عمومى شد.
وی با بیان اینکه جامعه پزشكى نیز مانند
بسيارى ديگر از اصناف ،با مردم مراودات
مستقيم مالى دارد ؛ خاطرنشان کرد  :پزشکی
بدلیل حساسيت بسيار زياد برگرداندن و تأمين
سالمتى به بيماران بويژه در موارد اورژانس و
فرا گير بودن اين شغل ،نسبت به ساير اصناف
بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد که اين توجه
هم از سوى مردم و هم از سوى رسانه ها و ساير
مسؤلين است كه در ذات خود خوراك خوبى
براى رسانه هاى مختلف محسوب مى شود.
ناصری با تاکید براینکه در هر لباس و حرفه
اى افرادى متخلف و ناهمگون با اكثريت صنف
وجود دارد كه نبايد آنان را به كل جامعه صنفى
مربوطه تعميم داد ؛ گفت  :زيرمیزی هم از
مفاهيم ناميمون وارده به جامعه پزشكى است
كه توسط درصد بسيار ناچيزى از جامعه بزرگ
پزشكى مورد ارتكاب واقع مى شود و يا توهم

درآمدهاى ميلياردى جامعه پزشكى كه اگر هم
وجود داشته باشد به تعداد انگشتان دو دست
نمى رسد  ،شايسته نيست كه به كل جامعه
پزشكى تعميم داده شود .
وی عدم انسجام درون صنفى گروههاى مختلف
پزشكى را در تشديد اين هجمه ها موثر دانست
و اظهار داشت:
راهكار مقابله با اين هجمه ها ،در وهله اول
متعهد سازى كل صنف به اجراى مفاهيم اصيل
اخالقى و بويژه اخالق پزشكى است و در مرحله
دوم خودپااليشى درون صنفى و برخورد الزم با
حرمت شكنان موجود در جامعه پزشكى است
که در كنار اين اقدامات ،در ابعاد رسانه اى هم
الزم است نظام پزشكى بصورت كام ً
ال فعاالنه با
عموم جامعه ارتباطى مستقيم و مستمر برقرار
نمايد و به بهترين وجه از آن در زمينه هاى
مختلف استفاده نمايد.

نگاه وزارت بهداشت حاکمیتی و
سازمانهای بیمه گر
منفعت طلبانه است

عضو هیات مدیره نظام پزشکی شیراز با
اشاره به اینکه نگاه سازمان نظام پزشکی

ناصری همكارى كل اعضاء سازمان را بداليل
مختلف جامعه شناسى ايران امروز ،از نوع
همكارى مؤثر و مبتنى بر به نتيجه رساندن
انتظارات اعضاء ندانست و گفت  :نوعى پيش
فرض سرخوردگى يا بى نتيجه بودن همكاريها
و فعاليتها در اكثريت اعضاء وجود دارد كه اين
را می توان به وضوح از ميزان مشاركت اندك
در انتخابات نظام پزشكى  ،امتناع يا اكراه در
پذيرش فعاليتهاى عارى از عايدات مالى و
كاهش مشاركت در فعاليتهاى جمعى سازمان
توسط بخش عظيمى از اعضاء مشاهده كرد.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی شیراز جامعه
پزشكى را نيازمند تغيير در نگرش اخالق
پزشكى و تقويت هر چه بيشتر مبانى كاربردى
آن دانست و خاطرنشان کرد :جامعه پزشكى
را بايد به سمت حكمتى الزمه طبابت همراه با
سعه صدر و بيمار مدارى ،با رويكردى سالمت
محور و پرهيز از نگاه تجمالتى به حرف مختلف
پزشكى هدايت كرد.
وی تصریح کرد :جامعه پزشكى نيازمند حذف
يا كاهش حداكثرى مراودات مستقيم مالى با
بيماران است که این امر با تقويت هر چه بيشتر
صنعت بيمه و موظف سازى بيمه ها در پوشش
حداكثرى محقق می شود.
وی در پایان یاد آور شد  :اگر با آينده نگرى و
كالن نگرى و یا به تفکیک رشته ای به كل
اعضاء جامعه پزشكى نگاه نشود ،در آينده شاهد
معضالتی به مراتب بيشتراز حال حاضر مى
شويم که اميدوارم با تالش مسؤولين و تمامى
اعضاء سازمان ،روز به روز شاهد ارتقاء واقعى و
شايسته جايگاه جامعه پزشكى باشيم .

خـربنامــه
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بخشیازشعر«تشخیصافتراقیها» تقدیمبههمهیسپیدپوشانوسختکوشانهنرمندم:
دکتر اصغر دیندار
در شبانگاهان که عالم در سکوت کامل است

چشم بیماران به درگاه طبیبان واصل است

در دل اورژانس ودرمانگاههای شهرها

نبض آدم زیر انگشت طبیبی فاضل است

هر طبیبی را که باشد محرم اسرار دل

نسخه هایش حکم امضای شفای عاجل است

جی پی اورژانس سینا هستم و با شعر خود

می ستایم هرپزشکی را که هر جا شاغل است

بادل شیدای خود سرشارم از عشق وامید

چونکه میدانم یکی بر کارم ارزش قایل است

با تب وتاب مریضان سوزم اندر نیمه شب

همچو آن پروانه که بر سوز شمعی مایل است

منشی ام با زانتیا می آید ومن با پراید

سیم من ایرانسل وسیمکارت ایشان رایتل است

هر ویزیتی یک هزاروپانصدوششصدتومن

گرنباشد آخرت اجری که عمرم زایل است

رستگارم کن خدایا در طبابت عاقبت

گرچه«دیندار»مولیکنجسموجانمکاهلاست

گوش جان ده تا دهم شرحی زاورژانسم کنون

تا بداند آنکه دایم در کنار ساحل است

یک شب از شبهای شیفتم دیدم اندر بخشمان

صد نفر بیرون نشسته صدنفر هم داخل است

لحظه ای کردم گذر دیدم که در تحت نظر

دست اینترن  N.Gو دست پرستاران ژل است

تخت تریاژ و ترالی گشته با شارکل سیاه

هرطرفچونبنگریچسبوسرنگونیدلاست

یک نفر قرص برنجی خورده کرده خود کشی

یک نفر برروی تختی همچو مرغ بسمل است

یک نفرخوابیده باعکسی که دارد از شکم

بیش وکم باآن ورم یک ولولوس کامل است

یک نفر ترسیده از اینکه دهانش گشته کج

یک نفر کال فلج  C.V.Aو پالزی بل است

یک نفر بنشسته ومی نالد ازتنگی نفس

سرفههایشحاکیازتشخیصیکموردسلاست

یک نفر با اختالالت هراس وهیستریک

یک نفر هم ایکتریک روی برانکاردی ول است

یک نفر با ضایعات پوستی همچون زونا

یک نفر هم اگزما کال شبیه فلفل است

یک نفر  M.D.Dو  Anxietyاسکیزوفرن

یک نفر هم سایکوز و گویند همراهان چل است

یک نفر  P.M.Sو  E.Pیکی پیکا و H.E.L.L.P

یک نفر هم  M.Sوماستیت و دردش نیپل است

یک نفر با قند خون پانصد و پنجاه و سه

یک نفر دلواپس افزایش  L.D.Lاست

یک نفر با طفل گریانی سراپا سوخته

یک نفر با درد دندان دست بر مندیبل است

یک نفر معتاد آپنوستیک  over doseکرده است

همزمان در یک طرف فریاد فردی جاهل است

هر طرف چرخی زدم دیدم که اورژانسم پر از

پیافوسیستیتحادوتورشنوهیدروسلاست

پشت ایستگاه پرستاری پر از کار اکسیدنت

در اتاق  C.P.Rچندین نفر مولتیپل است

آسموهایپرتنشنوچستپینوخونریزیوشوک

همامرجنتاگزیجنتاورجنتوهمدیفریبلاست

این یکی گوید که من اسهال خونی می روم

آن یکی گوید که مدفعم بسان پشکل است

این یکی گوید که من افتاده ام در دام گل

آن یکی گوید که فرزندم اسیر  googleاست

این یکی گوید که من در اضطراب و وحشتم

آن یکی گوید که  P.T.S.Dام از موصل است

تا تمرکز میکنی بر روی یک بیمار خاص

ناگهان کد میخورد فردی که سیژر سیمپل است

این تویی باید بدانی در میان هندلینگ

تا که بد حال است اینجا وکدام استیبل است

خانمی آمد درون بنشست در این حین وبین

با سالمی گفت دکتر بنده را صد مشکل است

گفتم اکنون مشکل اورژانسیت را باز گو

چونکه می بینی شلوغست و قیامت نازل است

گفت اول اینکه لطفا یک فشار از من بگیر

تا بگویم درد هایی را که بر روی دل است

کاف را تا بستم وانگشت بردم روی نبض

روی آن نبضی که در قدام کار پال تونل است

گفت دکتر من دچار حالت بد بینی ام

گر کنم رینو پالستی رو به باال خوشگل است؟!!!

جناب آقای دکتر میدری
دبیر محترم شورای عالی بیمه خدمات درمانی
سالم علیکم
احتراماً نظر به ابالغ تعرفههای مصوب خدمات پزشکی و پاراکلینیک در
ســال  94توسط دستگاههای ذیربط و تصویب ارزش ریالی  Kخدمات آزمایشگاه و
رادیولوژی به میزان  170000ریال نکات زیر جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی
تقدیم میگردد:
 -1یکی از اهداف مهم بازنگری کتاب ایجاد تعادل و عدالت بین رشتههای مختلف
پزشــکی و کاهش شکاف درآمدی بوده اســت .در این راستا خدمات تشخیصی و
پاراکلینیک بــا توجه به اهمیتی که در ارائه مطلوب خدمات دارند و گســتردگی
حوزههای مربوطه از این قاعده مســتثنی نبوده و اعمال ارزش ریالی کمتر از سایر
گروههای پزشکی با خدمات داخلی نوعی تبعیض بوده و موجبات تا امیدی در روند
اصالحی موجود را به وجود خواهد آورد.
 -2بر جنابعالی و سایر مسؤولین گرانقدر پوشیده نیست که ارائه خدمات تشخیصی
مستلزم سرمایهگذاری قابل توجه از یک طرف و دشواریهای ادامه حیات اقتصادی از
طرف دیگر میباشد ملحوظ نمودن سطح پایینی از ارزش ریالی  Kبرای آنها ،رغبت
سرمایهگذاری در این زمینه را از بین برده و به عالوه موجب زیاندهی مراکز موجود
و فعال میشود.
 -3از سال  89تاکنون به ویژه در سه سال نخستین این دوره شاهد رشد چشمگیر
قیمتها بوده و اعمال قوانین کار سختگیرانهتر برای جبران خدمات نیروی کار در
بخش ســامت به طور عام و در خدمات تشخیصی به طور خاص بودهایم .از طرف
دیگر روند رشد تعرفهها با یک وقفه و همواره کمتر از روند رشد قیمتها (تورم) بوده
که به صورت انباشته شده درآمده و مستلزم عنایت ویژه دستاندرکاران نظام سالمت
کشور میباشد.
 -4بخش قابل مالحظهای از خدمات تشخیصی توسط ارائهدهندگان خصوصی عرضه
شده و این امر طبق قرارداد با بیمهها و مطابق با سقف تعرفههای مورد پذیرش آنها
بوده است ،در حالی که در طی مدت سالیان اخیر ،سیاستهای تأمین مالی و نظام
جبران خدمات در راستای حمایت مؤثر از ارائهدهندگان مذکور نبوده است.
لــذا با توجه به نکات مذکور و ضمن احترام به این نکته که نباید میزان پرداخت از
جیب مردم افزایش یابد ،خواهشمند است دستور فرمائید مساعدتهای الزم جهت
طرح و بررسی ارزش ریالی  Kدر جلسات دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی
با قید فوریت به عمل آید.
دکتر محمد جهانگیری
معاون نظارت و برنامهریزی

جناب آقای دکتر زالی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
موضوع :در خصوص تبلیغات دستگاه سوالریوم
سالم علیکم
با توجه به خطرات احتمالی استفاده از دستگاه سوالریوم برای سالمت افراد ،واردات
این قبیل وسایل مورد تأیید این سازمان نمیباشد .بنابراین هر گونه استفاده و تبلیغ این
وسایل نیز از نظر این سازمان مجاز نمیباشد .خواهشمند است برای جلوگیری از تبلیغ
استفاده از سوالریوم ،دستورات الزم را مبذول فرمایید.
دکتر رسول دیناروند
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
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وداع با سـرزمین مـادری،
ایـران به زودی می میــرد

باید محل زندگی ،خانه و ماوا و آشیانش را ترک
کند .باید دست خانوادهاش را بگیرد و برود
جای دیگری .باید ریشههایش را قطع کند و
به سوی مقصدی نامعلوم و آیندهای مبهمتر
قدم بردارد .بیآبی و خشکی مفرط او را وادار به
رفتن میکند .کوچکترین بختی برای ماندن و
زیستن در این عرصه خشک و تفته وجود ندارد.
این مهاجرت اجباری ،گریبان میلیونها ایرانی
را خواهد گرفت .بیآبی« ،مرگ زمین» را رقم
میزند و چارهای نیست جز بنکن شدن و کوچ
کردن به دیاری نامعلوم.
ب ارومیه نیامدند زنگ
وقتی فالمینگوها به تاال 
خطر نواخته شد .کسی آن را جدی نگرفت.
از ارومیه پهنهای نمک باقی ماند .پیش از آن
َفس هامون بر اثر بیتدبیری به شماره افتاده
ن ِ
و گاوخونی با کمآبی مفرط روبهرو شده بود.
همین بال بر سر دریاچهها دیگر هم آمد .بختگان،
پریشان و کل تاالبهای فارس خشک شدند.
امروز زریوار ،میانکاله ،انزلی ،هورالعظیم ،بندعلی
خان و بسیاری دیگر از عرصههای آبی ایران حال
خوشی ندارند.
زایندهرود و کارون بارها در خالل این سالها
بیآب شدند .اما باز هم کسی موضوع را جدی
نمیگیرد .سدسازی ،توسعه کشاورزی و آبیاری
سنتی هنوز هم ادامه دارد .وقتی مسئولی در
وزارت کشاورزی از افزایش دو و نیم درصدی
تولید گندم در سالجاری میگوید در حالی که
میزان بارندگی به شدت کاهش یافته است ،یعنی
هنوز کسانی در مقامهای اجرایی مساله بیآبی
را جدی نگرفتهاند .کسانی که برای پیشنهاد
کارشناسان خبره و طرح «کاشت فراسرزمینی»
کوچکترینارزشیقائلنیستند.وقتیفالمینگوها
و پلیکانها منطقهای را ترک کنند ،چندی بعد
نوبت اهالی و مردمان آن عرصه است که تن به
کو چ اجباری بدهند .سالها پیش پرندهشناس و
بومپژوه آمریکایی ،راجر توری پترسان همین را
گفته بود« :پرندگان شاخصهای محیطزیست
هستند .اگر آنها در مخمصه باشند ،به زودی ما
هم گرفتار خواهیم شد».

وداع با آبهای سطحی

موضوع بیآبی در ایران سابقهای به قدمت تاریخ
این سرزمین دارد .ساخت قنات ،روشی بود برای
مقابله هوشمندانه با دشواریهایی که طبیعت در
طول قرنها به این سرزمین تحمیل کرده است.
اما به تدریج این روش به فراموشی سپرده شد.
در دهه  ۲۰خورشیدی سدسازی و بهرهبرداری از
منابع آب زیرزمینی با پمپهای پرقدرت به تدریج
شروع شد و در سه دهه اخیر به اوج خود رسید.

به طوری که امروز منابع رسمی اعالم میکنند
 ۶۷درصد تاالبهای ایران خشک شده و بیش
از  ۷۰درصد منابعآبی زیرزمینی مصرف شده
است .فرونشست زمین که هر از گاهی فیلم و
ویدئویی از آن منتشر میشود دلیلش نابودی
منابع آب در زیر زمین است .این پدیده را
«مرگ زمین» نامیدهاند .بعد از این مرحله
اگر آب به سطح یا زیر زمین وارد شود ،تقریبا
غیرممکن است که آن اراضی دوباره احیا شوند.
عیسی کالنتری وزیر کشاورزی دولت سازندگی
امروز اعتراف میکند که مدیریت منابع آب در
سه دهه اخیر اشتباه بوده و کشاورزی بخش
قابل توجهی از آب سرزمین را بلعیده است .او
میگوید« :تنها دو کشور در جهان وجود دارد که
با بهرهبرداری بیرویه از منابع آبهای سطحی
در معرض بحران جدی قرار گرفتهاند و آن دو
کشور ایران و مصر است .این در شرایطی است
که میزان بهرهبرداری از آبهای سطحی در مصر
به ۴۶درصد و در ایران با اختالف فاحش به
۹۷درصد رسیدهاست».

«ایران سومالی آینده خواهد بود»؛
«کشوری خوفناک در  ۳۰سال آینده»

گزارش لوموند از خشکسالی در ایران را در
پی می خوانید .امیدوارم دست کم لوموند
باعث جلب توجه بایسته جهانیان و البته
مردم ایران به پیامدهای خشکسالی در ایران
شود« :تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد
که خشکسالی باعث تضعیف قدرت مرکزی
شده و به رویارویی های نژادی ،مذهبی ،و
اعتقادی ،و همچنین افزایش خشونت دامن
می زند».

گزارش لوموند از خشکسالی در ایران

ایران بسیار تالش کرد تا وخامت بحران آب را
تکذیب کند .اکنون کارشناسان محیط زیست
براین باورند که دیگر برای جلوگیری از روند
کنونی خشکسالی خیلی دیر شده .از دید کسانی
که به شدت نسبت به این مسأله هشدار داده اند،
«ایران سومالی آینده خواهد بود»؛ «کشوری
خوفناک در  ۳۰سال آینده» که به یک «کویر
بزرگ تبدیل شده».
این کشور که به داشتن آب و هوای قاره ای
شناخته می شود ،اکنون در معرض تغییرات
شدید و ناگهانی قرار دارد.
طی دو سال اخیر ،دریاچه ارومیه که یکی از
بزرگ ترین دریاچه های خاورمیانه بود [۵۲۰۰
کیلومتر مربع] تا میزان  ۹۵درصد خشک شد.

آب از هر چیزی گران بها تر است...

بدون موبایل می توان زندگی کرد  ،بدون ماشین

می توان زندگی کرد ،بدون طال می توان زندگی
کرد و ...اما بدون آب بیش از چند روز نمی توان
زنده ماند و حیات نابود خواهد شد .پس آب از هر
چیزی ارزشمندتر و گران بها تر از هر گنچی است
که روی زمین داریم .همانطور که می دانیم دمای
کره زمین رو به افزایش است .این مسئله توازن
میان آب مصرفی و آب مورد نیاز را برهم می زند.
دکتر پرویز کردوانی متخصص مسائل آب که از
چند دهه پیش استاد دانشگاه و از چهره های
ماندگار علمی کشور می گوید :یکی از تحفه هایی
که به خیال عوام از نشانه های تمدن و فرهنگ
به شمار میرود  ،مصرف کردن است تا آنجا که
مردم ما خانواده های پر مصرف و پرخرج را
خانواده هایی با سطح باال میدانند .بنابراین کسی
که بداند تنها ماده ای که نمی توان از خارج
وارد کرد «آب» است میداند که باید آنرا درست
مصرف کند  ..ایران همیشه با مسئله کمبود آب
مواجه بوده  ،هست و خواهد بود ما باید خومان را
آماده کنیم که با شرایط سخت تر از اینهم مدارا
کنیم .میزان بارندگی منطقه ما یک سوم میزان
بارندگی دنیاست و کشاورزی مهمترین فعالیت ما
بشمار میرود به همین دلیل به آب بیشتری نیاز
داریم چرا که  %90آب کشور صرف کشاورزی
میشود .دکتر کردوانی گفت جامعه ای که آب
زیاد مصرف میکند آب بیشتری هم آلوده میکند
 .ما بهترین و گواراترین آب دنیا داریم و با ندانم
کاری و عدم برنامه ریزی صحیح آن را به بدترین
آب تبدیل میکنیم .
راه هایی ارزان قیمت برای جلوگیری از هدر رفتن
آب و صرفه جویی در مهمترین ماده برای حیات
بشر::
 .1اگرچه توالت و حمام کوچکترین اتاق در منزل
است اما حدود  75درصد آب منزل در این مکان
مصرف می شود .در یک دوش گرفتن به طور
متوسط به مدت شش دقیقه حدود  60لیتر آب
مصرف می شود .مدت دوش گرفتن خود را به
پنج دقیقه یا کمتر کاهش دهید  ،از دوش با
جریان کم آب استفاده کنید.
 .2بجای حمام رفتن های طوالنی مدت دوش
بگیرید .با دوش گرفتن  3-2برابر کمتر از حمام
رفتن آب مصرف می شود.در طول مدت حمام
حتما در هنگام شامپو زدن به سر و یا شستن بدن
با لیف آب را ببندید.
 .3شیر های آبی که چکه می کنند را تعمیر
کنید .نشتی ها لوله ها را برطرف کنید  .شیر آبی
که در هر ثانیه یک بار چکه می کند ساالنه 6000
لیتر آب را هدر می دهد که همین میزان آب می
تواند آب مصرفی روزانه  40نفر را تامین کند.

 .4در موقع مسواک زدن آب را بیهوده باز نگذارید.
قبل از مسواک زدن یک لیوان آب با خود ببرید و
با آن دهان خود را بشویید.
 .5در زمان شستن میوه ها آب را باز نگذارید.
ظرفی را پر از آب کنید و میوه را در آن بشویید و
سپس آبکشی کنید.
 .6هنگام شستن ظرف ها آب را بیهوده و با فشار
زیاد باز نگذارید  ،بعد از شستن ظرفها با اسکاچ آب
را با فشار کم باز کنید و بسرعت ظرفها بشویید.
متاسفانه وسواس بسیاری از خانمها در شستن
ظرف و شستن لباسها و کال شستشوی زیاد در
منزل باعث هدر روی بسیار زیادی از آب است.
 .7آبهایی که از شتشوی میوه ها و سبزیها بجای
میماند دور نریزید  ،آنها را به گلدانها بدهید .باغچه
ها و گلدانهایمان را با آب درون لوله آبیاری نکنیم
بلکه آب اضافی شست وشوی سبزی و کاهو را
پای درخت و گلدانها بریزیم.
 .8در هنگام شستشوی اتومبیل بجای استفاده از
شیلنگ آب از سطل آب استفاده کنید.
 .9از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا
دیگر مواد غذایی منجمد
استفاده نکنید؛ و برای آب شدن یخ مواد خوراکی
منجمد ،انرا در هوای آزاد قرار دهید.
 .10فرزندانتان را در مورد نیاز به حفاظت از آب
آگاه سازید .از خرید اسباب بازیها و سرگرمیهایی
که به جریان ثابت آب نیاز دارند ،اجتناب کنید.
 .11برای نظافت حیاط بجای مصرف آب ،بهتر
است از جاروب استفاده شود.
 .12هرگز آبی را که می توان به مصارفی نظیر
آبیاری و یا شستشو رسانید ،فاضالب حساب
نکنید.
 .13ماشینهای لباسشویی معموالً مقداری زیادی
آب مصرف می کنند .بنابراین اگر از تعداد دفعات
کاربرد ماشین لباسشوئی بکاهید ،عم ً
ال در مصرف
آب صرفه جویی کرده اید .نیازی نیست که از
میزان شست و شوی لباسها بکاهید بلکه فقط
صبر کنید تا مقدار لباسهای کثیف باندازه ظرفیت
کامل ماشین برسد.
 .14در حالی که کمبود آب در شهر احساس می
شود لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل مغازه
و منزل نیست.
 .15هنگام شستن ظرف ها به جای این که شیر
آب را کامال بر روی ظرف ها باز کنید از جریان کم
آب برای شستشوی آن ها استفاده نمایید و برای
خیساندن ظروف موقع شستشو با یک آب پاش
کوچک آن ها را بخیسانید .این روش باعث ذخیره
آب بین  800تا  2000لیتر در ماه می شود.

