رسمقالــه
منابــع درآمــــدی
بیمارستانهــــا در
کتاب ارزش نســبی
خدمــات از بیــن رفتــه اســت
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والدت حضرت زینب (س)
و روز پرستار گرامی باد
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دکتر بهرام معظمی
مدیرعامل بیمارستان پارس:

کاهـش درآمـد اتـاق عمـل و حـذف حـق
ریـکاوری در کتـاب ارزش نسـبی خدمـات
گـردش مالـی بیمارسـتان هـای خصوصـی
را دردراز مـدت دچـار مشـکل خواهـد کرد
زیـرا بیمارسـتان هـای خصوصی مسـائل و
مشـکالت متعـددی دارنـد کـه از آن جمله
مـی تـوان به اقتصـاد درمان اشـاره کرد که
بـا قیمـت تعییـن شـده بـرای آن سـال در
ارتباط اسـت.
حقـوق پرسـنل کـه  55درصـد هزینـه
بیمارسـتان را تشـکیل مـی داد طبـق
بخشـنامه وزارت کار در سـال 93چیـزی
حـدود  25درصـد افزایـش پیـدا کـرد که
درکنـار سـایر مـوارد حـدود  30درصـد
هزینـه بیمارسـتان هـا را بـاال بـرده و
ایـن درحالـی اسـت کـه قیمـت وسـایل
و تجهیـزات پزشـکی متناسـب بـا تـورم
افزایـش داشـته اسـت.
تخـت روز کـه باالتریـن عامـل درآمـدی
در بیمارسـتان هاسـت در سـال جـاری 24
درصـد افزایـش داشـته و درآمدهایی که از
طریـق پزشـکان و اتـاق عمـل و ریـکاوری
دریافـت مـی شـد در ایـن کتـاب حـذف
شـده است.
بـا توجه بـه اینکـه  kجراحی نزدیـک به 6
سـال افزایشـی نداشـت ؛ 50درصـد هزینه
اعمـال جراحـی را از بیمـار دریافـت مـی
کردیـم و بیمـه هـا نیـز  25درصـد پـول
جراحـی را بـه اتـاق عمـل مـی دادنـد کـه
درکتـاب ارزش نسـبی خدمـات درآمد اتاق
عمـل بـه  15درصـد کاهـش پیـدا کـرده
ا ست .
تدویـن کتـاب ارزش نسـبی خدمـات در
جهـت اصلاح روابـط درآمـدی پزشـکان و
خدمـات ارائـه شـده توسـط آنهـا صـورت
گرفتـه اسـت بطـوری کـه یـک پزشـک
درآمـدش ده برابـر دیگـری نباشـد و یـک
گـروه بـا زحمـت کمتـر درآمـدی چندیـن
برابـر گـروه دیگر با زحمت بیشـتر نداشـته
با شد .
ناگفتـه نمانـد کـه تدویـن و اجـرای کتاب
ارزش نسـبی خدمـات گامـی بـزرگ در
نظـام سلامت محسـوب مـی شـود کـه
جـای تقدیرو تشـکر ویـژه از وزیربهداشـت
و رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی دارد و
بطـور حتـم انجام هـر کاربـزرگ در ابتدای
راه بـا نواقـص وایراداتـی همراه اسـت که با
سـعه صـدر و مرور زمـان رفع خواهد شـد.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي خبر داد:

رونمايي از سامانه پروانه مطب آنالين در سازمان نظام پزشكي
قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ريزي سازمان
نظام پزشكي با بيان اينكه سامانه پروانه مطب
آنالين يكي از اهداف سازمان نظام پزشكي و
در قالب طرح نظارتي اين سازمان پيش بيني
شده است ،گفت :يكي از شروطي كه وزارت
بهداشت ،بخش نظارت بر تعرفه هاي پزشكي
را به سازمان واگذار كرد ،ايجاد سامانه پروانه
مطب آنالين بود كه ظرف مدت  3ماه تمامي
فرآيند ها در آن پيش بيني شد.
دكتر حجت اهلل مقيمي در گفتگو با خبرنگار
سازمان نظام پزشكي ،با اشاره به اينكه پروانه
مطب يكي از تكاليف قانوني است كه در قانون
سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي
اسالمي از دانشگاه هاي علوم پزشكي گرفته
و به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است،
افزود :پيش از اين واحدهاي صدور پروانه
مطب براي پزشكان در دانشگاه هاي مختلف
صورت مي گرفت و در تهران نيز  3دانشگاه
تهران شهيد بهشتي و ايران اين وظيفه را بر
عهده داشتند.
مقيمي خاطرنشان كرد :در اين طرح پزشكان
نيازي به مراجعه به سازمان نظام پزشكي
سردبیر :دکتر رضا الری پور
اعضای تحریریه :زهرا رحیمی ،شیرین عاشوری
صفحه آرا :محبوبه محمدزکی

ندارند و تمام كارها به صورت الكترونيك و
اينترنتي انجام مي شود .فرد در منزل خود
مي تواند در هر ساعت وارد سامانه شود
واطالعات را ثبت كند و ظرف كمتر از 24
ساعت پروانه مطب وي صادر شود .مدارك
صادر شده از مرجع صدور به صورت اتوماتيك
استعالم مي شود .صرفه جويي در قسمت
نيروي انساني و هزينه هاي مصرفي نيز از
فوايد ديگراين كار است.
قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ريزي
سازمان نظام پزشكي ادامه داد :به محض
اينكه فرد كوچكترين تغييري در تاريخ ،شهر،
پروانه و يا رشته اش ايجاد شود ،براي تمامي
بيمه ها پيام تغيير صادر مي شود و قرارداد به
صورت اتوماتيك باطل مي شود.
وي در خصوص بخش نظارتي اين سامانه
افزود :كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
كه بالغ بر  51دانشگاه است ،در بخش نظارت
هنگام مراجعه به مطب ها دچار مشكل
هستند .اينكه پروانه مطب نصب شده در
مطب دكتر اصل يا جعلي است ،تاريخ اعتبار
معتبر است يا خير و موارد ديگر .كارمند
عکاس:محمدمتقیان
تلفن84138550 :

public@irimc.org

نظارت دانشگاه براي تاييد صحت اطالعات،
با اولين مراجعه به سامانه در هر جايي از
كشور ،شماره نظام پزشك را وارد كرده و
كليه اطالعات را مشاهده خواهد كرد.
مقيمي با بيان اينكه بخش بعدي دسترسي
به اين سامانه بانك ها هستند ،تصريح كرد:
پزشكان با پراونه مطب مي توانند به كليه
بانك ها براي گرفتن انواع وام مراجعه كنند.
با توجه به وجود پروانه هاي جعلي ،بانك ها
هم مي توانند با مراجعه به اين سامانه در هر
لحظه تصوير پروانه مطب را پرينت بگيرند و
با اين كار بيش از  30هزار مكاتبه در كشور
حذف خواهد شد.
وي با اشاره به كميسيون ماده  20در هر
دانشگاه ،ابراز داشت :اين كميسيون مسئول
صدور انواع مجوزهاي درمانگاه ،بيمارستان،
مراكز اعتياد ،راديولوژي ،داروخانه ،آزمايشگاه،
مراكز جراحي محدود و  ..است .شرط اينكه
پزشكي بتواند مسئول فني يكي از اين مراكز
شود ،داشتن پراوانه مطب است .با دسترسي
دانشگاه ها به اين سامانه ،پروانه مطب به
راحتي قابل رويت خواهد بود.
درج آگهی تبلیغاتی به منزله تایید آن نمی باشد.
خبرنامه نظام پزشکی در تلخیص مطالب ارسالی
آزاد است.
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دکتر عباسعلی خادمی؛ عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی رئیس دانشکده دندان پزشکی اصفهان

ضـرورت حمــایت و پشتیبــانی از خدمــات دنـدان پزشکی
نگـرش درمـانگـرانه در دندانپزشــکی اشــتباه اســت

دندانپزشکی يک علم تخصصی است که
سالمت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم
در سالمت جسم و روح ،زيبايی و ادا کردن
کلمات تامين میکند .همچنين به ياری اين
علم میتوان بسياری از بيماریها را در مراحل
اوليه شناخت و از پيشرفت آن جلوگيری نمود
 .اما این رشته نیز مانند دیگر رشته ها دچار
مشکالت بسیاری است.
یکی از این مشکالت ،تعداد زیاد دندان پزشکان
(نزدیک به  27هزار نفر) است یعنی به ازای هر
 3هزار نفر ،یک دندان پزشک وجود دارد .این در
حالی است که در آینده ای نزدیک با وجود 66
دانشکده دندان پزشکی ،برای هر هزار نفر یک
دندان پزشک خواهد بود که در مقایسه با نرم آن
که به ازای هر  5هزار نفر یک دندان پزشک باید
باشد؛ افزایش چشمگیری دارد.
از آن جایی که خدمات دندان پزشکی هزینه بر
است ،حتما باید تهمیداتی اندیشیده شود که
این خدمات به خصوص برای قشرهای محروم
در دسترس قرار گیرد .اکثر همکاران دندان
پزشک به علت گرانی تجهیزات دندان پزشکی،
سختی اداره مطب دندان پزشکی و کلینیک
مجبورند در شهرهای بزرگ مستقر شوند این در
حالی است در مناطق محروم نیاز به این خدمات
بیشتر احساس می شود .امید است با اجرای
طرح تحول نظام سالمت ،گستره خدمات
دندان پزشکی به گونه ای باشد که اکثریت افراد
به خصوص در مناطق محروم از حداقل های
خدمات دندان پزشکی بهره مند شوند .دراین

زمینه هم راهی جز حمایت بیمه ای خدمات
دندان پزشکی وجود ندارد.
خوشبختانه بیمه خدمات پایه که خدماتی چون
کشیدن دندان ،جرم گیری ،کلراید تراپی و ...
را پشتیبانی می کند ،برای قشر آسیب پذیر
جامعه که بیشتر آن جوانان هستند ،بسیار
مثمرثمراست .اگر بتوانیم از جایی آغاز کنیم که
بتوانیم برای افراد جوان ،خدمات پیشگیری را راه
اندازی کنیم ،در آینده نیاز به این همه خدمات
درمانی نخواهیم داشت .در حال حاضر ناگزیر به
تقویت بیمه های تکمیلی هستیم و در کنار آن
باید خدمات بیشتری از دندان پزشکی را زیر
پوشش بیمه قرار دهیم تا مردم بتوانند مانند
طرح تحول سالمت از این خدمات بهره ببرند.
آمارها حاکی از آن است که هزینه های دندان
پزشکی بعد از خدمات بستری ،باالترین هزینه در
گروه پزشکی را به خود اختصاص داده است و
به همین علت پرداخت هزینه آن از جیب مردم
بیشتر و برای آن ها مشکل است .از طرف دیگر
اداره یک مطب دندان پزشکی برای همکار دندان
پزشک تازه فارغ التحصیل شده ،با مشکالت
بسیاری از جمله مالیات ،بیمه مطب ،تجهیزات
دندان پزشکی و حتی خرید یک یونیت ایرانی
 20میلیون تومانی ،مواجه است .برای اداره چنین
مطبی نیاز است گردش کار به گونه ای باشد که
هزینه های دندان پزشک تامین شده و پزشک
بتواند مطب خود را اداره کند.
از طرف دیگر دندان پزشکی جزو مشاغل
سخت و زیان آور است چرا که پس از  15تا

 20سال کار ،دندان پزشک دچار آرتروز کمر،
گردن و عوارض دیگر می شود و کار وی از
سختی بیشتری نسبت به مشاغل دیگر پزشکی
برخوردار است .این مهم موجب خواهد شد که
دندان پزشک به گونه ای درآمد زایی کند تا
بتواند آینده اش را تامین کند .بنابراین الزم است
از دندان پزشکان حمایت و پشتیبانی ویژه ای
صورت گیرد.
مسئله دیگر ،تجهیزات دندان پزشکی است.
تجهیزات دندان پزشکی هم مانند داروست ،هر
سوبسیدی که از طریق وزارت بهداشت به دارو
تعلق می گیرد ،برای تجهیزات دندان پزشکی
هم باید لحاظ شود .تجهیزاتی که به دست
همکاران دندان پزشک می رسد ،دالر  3هزا یا
 3هزار و  500تومان نیست بلکه گاهی اوقات با
دالر  6یا  7هزار تومان محاسبه می شود و این
مهم موجب می شود که نتوانند خدمات ارزان
تری را ارائه دهند.
این تفکر که اگر مواد و وسائل را در اختیار
دندان پزشک قرار دهیم ،باز هم تعرفه خود را
دریافت می کند ،پسندیده نیست و حتما کمک
به دندان پزشکان و پشتیبانی از خدماتشان
ضروری است .در این راستا اگر سوبسیدی برای
تجهیزات دندان پزشکی گذاشته شود ،در نهایت
منجر به خدمت رسانی دندان پزشکی بهتر به
مردم خواهد شد .اگر جامعه امروز ما افرادی با
دندان سالم باشند ،تقریبا پوسیدگی امروز که
باالی  90درصد از مردم دچار آن هستند ،وجود
نخواهد داشت .در حال حاضر در کشور ما تمام

افرادی که باالی سن  50یا  60سال هستند،
تمام دندان های خود را از دست داده و نیاز به
خدمات دنددان پزشکی دارند در حالی که امکان
دارد خدمات پزشکی دیگری را تا این سن نیاز
نداشته باشند .بنابراین پشتیبانی و تقویت بیمه
های تکمیلی و پایه ،ورود در طرح هدفمندی
یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده در خدمات
دندان پزشکی موجب ارائه خدمات شایسته تری
به مردم می شود.
البته خدمات دندان پزشکی در همه کشورها
دچار مشکل است .دولت تنها خدمات پایه
را پوشش داده و بیمه های خصوصی نیز با
پرداخت هزینه های هنگفت توسط مردم،
سرویس می دهند .اینکه دولت بخواهد همه
خدمات دندان را پوشش داده و همه مردم زیر
پوشش کامل خدمات دندان باشند ،هزینه بسیار
باالیی را می طلبد.
متاسفانه نگرش درمان گرانه در دندان پزشکی
در نهایت به جایی نخواهد رسید و باید همانند
دیگر کشورها به سمت پیشگیری حرکت کنیم.
در حال حاضر خدمات دندان پزشکی از سن
کودکی و دبستان تا سن  14سالگی تحت
پوشش بیمه قرار گرفته و به طور رایگان یا با
هزینه کم دولتی به آن ها ارائه می شود تا سنی
که بتوانند از دندان هایشان مراقبت کنند.
دندان پزشکی ایران از بهترین دندان پزشکی ها
در زمینه درمان محسوب می شود اما در زمینه
پیشگیری کار زیادی انجام نشده است .هرچه در
هزینه ها صرفه جویی کنیم اما آن ها را صرف
درمان کنیم ،باز هزینه بیشتری نیاز است .به نظر
می رسد نگرش در خدمات باید بیش از گذشته
به سمت پیشگیری باشد که البته این امر هم در
طرح تحول نظام سالمت و هم در دانشکده های
دندان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.
به علت تحریم های موجود ،تجهیزاتی که در
حال حاضر وارد کشور می شود ،اصلی نیست
اما به قیمت تجهیزات واقعی به دندان پزشکان
فروخته می شود که حتما باید از ورود آن ها
جلوگیری کرد .دراین زمینه اداره تجهیزات
وزارت بهداشت باید مراقبت و کنترل در جهت
جلوگیری از ورود این تجهیزات به ظاهر اصل را
داشته باشد.
خدمات دندان پزشکی برای مردم بسیار گران
است اما برای افرادی که از خارج آمده و این
خدمات دریافت می کنند ،نسبت به درآمد
و خدماتی که به آن ها ارائه می شود ،بسیار
ارزان است .بنابراین باید بتوانیم این خدمات را با
قیمت مناسب تری داشته باشیم .در این زمینه
می توان با تقویت بیمه های تکمیلی و خصوصی
از این مهم پشتیبانی کرد .از طرف دیگر باید در
بهداشت ،پیشگیری و  ...سرمایه گذاری کرده و
بتوانیم نسل جدید را از این همه پوسیدگی و
مشکالت دندانی حفظ کنیم.
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دکتر محسن مصلحی؛ دبیر شورای عالی نظام پزشکی رئیس انجمن پزشکان عمومی اصفهان

فلسفــه وجـودی بیمههــا وابســته به بخـش خصـوصی اســت

علی رغـم تاکیـدات قانونی ،تجمیـع صندوقهـای بیمـه اتفاق نیفتـاد
متاسفانه بیمه ها چه پایه و چه تکمیلی علی رغم
قوانین مترقی موجود ،نتوانسته اند نقش خود را در
حوزه سالمت چه در برنامه چهارم ،چه دربرنامه
پنجم و چه در قانون بیمه همگانی محقق کرده
و نگرانی ها را از مردم و جامعه پزشکی در حد
مطلوب دور کنند .البته این مهم دالیل مختلفی
دارد؛ از آن جایی که همیشه سهمی که دولت
برای بخش سالمت از  GDPتعیین می کرد،
سهم کمی بود ،هزینه خدمات(تعرفه ها) هم کم
دیده شده و به همین ترتیب مبلغی که به بیمه
ها برای تامین هزینه های مربوطه اختصاص داده
می شد ،نیز ناچیز در نظر گرفته می شد .بنابراین
همیشه بیمه از یک ناهنجاری مادرزادی ثانویه
رنج می برد.
در صورت بهبود کارکرد بیمه ها ،ابتدا باید سهم
سالمت از بودجه در هر سال به درستی تعیین
شود .درزمان تعرفه گذاری ،به همان نسبتی
که قیمت گذاری می کنیم ،پول بیمه را برای
پرداخت هزینه ها باید در نظر گیریم .همچنین
عدم تجمیع صندوق های بیمه ای مسئله ریشه
ای دیگری بود که علی رغم تاکیدات قانونی هنوز
انجام نشده است .در کشور ما گاید الین ها کامل
براساس اتفاقاتی که در حوزه مالیاتی طی
چند سال اخیر رخ داده؛صحبتهایی شنیده
می شود که نیازمند مستندات برای روشن
شدن افکار عمومی است و با توجه به مشخص
بودن جامعه آماری پزشکان در کشور بسیاری
از مشمولین ماده یک قانون نظام پزشکی
اعم از دندانپزشکان ،پزشکان ،داروسازان
و کارشناسان پروانه دار و تمام گروههای
پزشکی که هر ساله به آن اضافه می شود ؛
با نهاد های اجتماعی قراردادهای خاص دارند
که این امر سرنخی دست نهادهای اجرایی
برای تخمین درآمد آنهاست.
میزان درآمد اکثریت جامعه پزشکی معلوم
است و سازمان نظام پزشکی نیز در کنار
وزارت اقتصاد و امور دارایی برای شفاف سازی
موضوع ساالنه تفاهم نامه ای می نویسد و
براساس رشته هایی که در ایران ممکن
است میانگین درآمدشان با هم متفاوت باشد
جدول بندی دارد که این امر در هیچ صنفی
مشاهده نمی شود.
تقسیم بندی جامعه پزشکی از گروه پزشکان
عمومی؛ کارشناسان پروانه دار ؛داروسازان که
در بحث مارکتینگ و فروش هستد و با نرم افزار
خاصی سروکار دارند که یک سر معامالتشان
به اقتصاد و اموردارایی مربوط میشود؛ همگی

نیست ،راهنمای بالینی هنوز کامل نشده و بیمه
ها همیشه دچارابهام و تشکیک هستند.
همیشه اختالف بین ارائه کنندگان خدمات و
سازمان های بیمه گر در خصوص اینکه علی
رغم بودجه محدود با چه گاید الینی مبالغ را
به ارائه کنندگان خدمات ارائه کنند ،وجود
دارد .در حقیقت در مبنا و معیار ما برای اینکه
چه هزینه هایی را و تا چه حد تقبل کنیم( ،هم
کیفیت و هم کمیت) همیشه مشکل وجود
داشت .البته کارهای پراکنده و جسته گریخته
ای در این زمینه صورت گرفت اما هیچگاه به
یک قانون و یا روال طبیعی و همیشگی منجر
نشد .به همین علت بیمه های تکمیلی فعال
در کشور ،عمدتا به معنای واقعی بیمه تکمیلی
نبوده و در واقع به نحوی نقایص بیمه های پایه
را پوشش می دهند.
اگر بیمه های پایه چه از حیث منابع و چه از حیث
کیفیت در حوزه سالمت تقویت شده و مشکل
گاید الین ها رفع شود ،بیمه های تکمیلی موجود،
واقعا کارآمد خواهند شد نه آنکه تنها نقائص بیمه
های پایه را پوشش دهند .این موضوع زمانی بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفت که که طرح تحول

سالمت مطرح شد .به هر حال از اردیبهشت ماه
این طرح آغاز ،در مهرماه شدت یافته و از آبان ماه
سال جاری افزایش تعرفه ها در حوزه پزشکی با
سال ها تاخیر ،اتفاق افتاد .این در حالی بود که
هیچ رشدی در بودجه بیمه های پایه و تکمیلی
پیش بینی نشده بود.
از آن جایی که بیمه ها پیش از آغاز این طرح
با مشکالت فراوانی مواجه بودند ،هیات دولت
در مورد بیمه های پایه سریعا تصمیم گیری و
مبلغی را به آن ها بابت افزایش تعرفه غیر مترقبه
در اواسط سال تخصیص داد تا بتوانند عملکرد
مناسبی را داشته باشند و این اتفاق افتاد .بنابراین
بیمه های پایه اعم از تامین اجتماعی ،سالمت و
سایر بیمه های پایه ،توانستند علی رغم اجرای
طرح تحول سالمت چه در بخش دولتی و چه
خصوصی به وظایف خود عمل کنند.
اما در خصوص بیمه های تکمیلی ،سایر بیمه
های تجاری و بیمه های بازرگانی به علت اینکه
قانون اجازه کمک دولت را به آن ها نداده و
قراردادهایی که با بیمه گزارانشان می بندد ،بر
مبنای توانایی آن ها در پرداخت هزینه ها است و
بیمه گر هم بر اساس همان مبالغ ،خدمات خود

دکتر حسین بابایی؛ عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی

کمترین فرار مالیاتی مربوط به جامعه پزشکی است
شفاف و واضح است و با جرات می توان گفت
کمترین فرار مالیاتی در گروههای پزشکی
دیده می شود.
دسته ای ازپزشکان هم در استخدام دولت
قرار دارند که در هیات های علمی و درمانی
مشغول به فعالیت هستند و از حقوق دریافتی
آنها مالیات کسر می شود که از این گروه عده
ای خارج از ساعات اداری کار خصوصی انجام
می دهند و با بیمه ها قرارداد دارند یعنی
آمار به بیمه ها ارائه می دهند ،بنابراین آمار
و ارقام و میزان درآمد گروههای پزشکی به
راحتی قابل استخراج است .

تفاهم نامه ها بر اساس میانگین رشته ها
شفاف سازی می شود و خدمات پزشکی
کاال نیست که برای آن فاکتور صادر شود
لذا سازمان نظام پزشکی به عنوان قدیمی
ترین  NGOکشور در کنار دولت به ارائه آمار
پزشکان پرداخته است.
جامعه پزشکی از نظر پرداخت مالیاتی بر
اساس میزان درآمد جز شفاف ترین گروههای
خدماتی هستند که مالیات را موظفی پرداخت
می کنند و طبق گفته مسئوالن امور مالیاتی
استان ها ؛بیشترین گروهی که در اوایل سال
مراجعه و اظهارنامه الکترونیکی پر می کنند؛
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را تعیین می کند ،بنابراین هرچه بیمه گزاران پول
بیشتری بدهند ،به همان نسبت تعهدات بیشتری
را نیز خواهند داشت.
از آن جایی که بیمه های تکمیلی پیش بینی
چنین افزایشی را درمنابع خود حتی با توجه به
در نظر گرفتن درصد کمی در ریسک سالیانه،
نمی کردند و دولت هم امکان کمک به آن ها
را نداشت ،بنابراین نتوانستند در موضوع طرح
تحول سالمت آن طور که باید و شاید با آمادگی
وارد شوند .قرار بر این شد که بیمه های تکمیلی
مقداری از این فشار را تحمل کنند و بیمارستان
های خصوصی هم نسبت به این مقوله انعطاف
بیشتری نشان دهند چرا که حیات بیمه های
تکمیلی و فلسفه وجودی آن وابسته به بخش
خصوصی است.
از طرف دیگر هم اگر بیمارستان های خصوصی
با توجه به افزایش تعرفه ها فاقد بیمه تکمیلی
باشند ،نمی توانند فعالیت کنند ،بنابراین این دو
گروه کامال وابسته به هم هستند .برای گذر از این
چند ماه ،با توجه به تعهدات افزایش حق بیمه و
نگه داشت منابع ،قرار بر این شد که بیمه های
تکمیلی تا آن جا که می توانند پرداخت خود را
بیشتر کرده و بیمارستان ها خصوصی تا جایی که
در توان دارند ،علی رغم اینکه قانون پیش بینی
تعیین سقف در پرداخت را کرده است ،کمتر
دریافت کنند .این تنها راه حلی است که فعال می
توان لحاظ کرد.
پزشکان هستند.
مشکالتی که اخیرا شنیده می شود مربوط به
دسته بندی گروهی است که پزشکان را جز
بند «ب» مالیاتی گذاشتند و نحوه دریافت
مالیات برابر قانون برعهده وزارت اقتصاد و
امور دارائی است در حالی که جامعه پزشکی
عالقه مند است ردیف خاصی داشته و خود با
این وزارتخانه تعامل داشته باشد.
جامعه پزشکی از شفاف ترین جامعه های
تخصصی است که در حوزه مالیاتی عمل می
کند و آنطور که باید ارزش نسبی خدمات آنها
بومی سازی نشده است در حالی که باید به
مسائل اجتماعی در مالیات توجه شود؛ بطور
مثال پزشکی که در منطقه محروم خدمت
می کند از خیلی امکانات رفاهی ؛ اجتماعی
و طبیعی به دور است لذا باید تسهیالتی برای
او قائل شوند که یکی از بزرگترین ابزارها برای
جذب پزشکان در مناطق محروم همین مالیات
است که باید برداشته یا در حد معقول باشد.
اگر قرار است بر اساس قوانین جدید تفاهم نامه
ها تصویب نشود باید یکسری سازو کارهای
مدون که هم اکنون در دستور کار شورایعالی
است مدون شود که پیش نویس آن آماده شده
تا جامعه پزشکی براحتی با دولت تعامل داشته
و سطح نارضایتی کاهش یابد.
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برادر گرامی جناب آقای محمد سرافراز
ریاستمحترمسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران

با صلوات بر محمد و آل محمد
سالم علیکم
راســتش نمیدانم از کجا آغاز کنم و از کدام بُعد فاجعهای که
سازمان تحت نظارت جنابعالی به بار آورده ،داده سخن بدهم؟!
از تشــویش اذهان عمومی و ایجاد اختالل در سالمت روانی
جامعه و امنیت ملی کشور با نشر اکاذیب محرز و برانگیختن و
درگیر کردن مردم با مراکز معتبر درمانی و فرهیختگانی که تمام
زندگی و علم و سرمایه مادی و معنویشان را در طبق اخالص
نهاده و ایثارگرانه تقدیم این مردم شریف کردهاند یا از گستاخی
مجری رسانه ملی که گروه کثیری از علمای جامعه را به سخره
میگیرد و احساسات پاک مردم را علیه آنها برمیانگیزد؟
از عدم رعایت بدیهیترین اصول روابط میزبان و میهمان توسط
سازمان صداوسیما که خود باید دانشگاه باشد یا از سفسطه یک
مغرض که در عرض نیم ساعت هر آنچه دروغ و تهمت است.
بار شریفترین تحصیل کردگان و فرهیختگان سوگند خورده
جامعه میکند و در رســانه ملی نیز عنوان یک مجری موفق
را یدک میکشــد و یا از دعوت تلفنی تشریفاتی یک کارمند
به جای اشــخاص حقوقی و تشکلهای مرتبط مانند انجمن
داروســازان ایران و ســازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی
ایران و در عین حال ندادن اجازه صحبت به همین میهمان در
کمال بیادبی و بعد از گفتن هر چه که دلش میخواهد به بهانه
شنیده شدن تیتراژ پایانی برنامه؟!
از مقایســه یکی از تخصصیترین امور پزشکی به اذغان همه
متمدنین دنیا با ساندویچی و مکانیکی با مقایسه مؤسسهای
مانند داروخانه که در همه جای دنیا ،تأسیس و ادارهاش نیازمند
تحصیالت عالی اســت و جزو معتبرترین ،سهلالوصولترین
و پر کارترین مراکز درمانی اســت با علف هرزی که یک شبه
سبز شده اســت؟ از زیر سؤال بدن نقش بارز و غیر قابل انکار
داروسازان در عرصه سالمت جامعه و تحقیر و نفی هویت علمی

مدیرمنابع انسانی سازمان نظام پزشکی
منصوب شد
با حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی دکتر محمد رضا عزیزی
به عنوان مدیرمنابع انسانی سازمان نظام پزشکی جمهوری
اسالمی ایران منصوب شد.

و شخصیت اجتماعی آنها یا از استدالل گمراهکننده یک نفر
مبنی بر بیارزش بودن تمام کارهای تخصصی افرادی که کل
جامعه و خود او سالمتش را مدیون آنهاست؟
از امتیاز دادن به تمسخر و پرگویی به جای صفاتی مانند عقل،
دانش ،طمأنینه ،عفت کالم و منش و شــخصیت انسانی در
اســتخدام و به کار گیری مجریانی که باید به  75میلیون نفر
درس اخالق بدهند یا از بیمهری رسانه ملی و میدان دادن به
هتاکان برای تخریب انسانهای واالی جامعه؟!
امروز کیست که نداند اگر دارو هم حکم کاالهای دیگر را داشت
برای تأســیس داروخانه گرفتن یک پروانه تأسیس از صنف
مربوطه کافی بود و نیازی نبود که یک نفر هم در مقطع دکترا
تحصیل کند و مسؤولیت خدماتی را که انجام میدهد بر اساس
دســتورالعملهای بینالمللی و پروانه جداگانهای به نام پروانه
مسؤول فنی بر عهده بگیرد؟
سود ناچیز دارو حق مسلم کسی است که برای تأسیس یک
مرکز سرمایهگذاری کرده و باید سرمایهاش بازدهی داشته باشد
کما اینکه در بخش بهداشتی و ملزومات پزشکی داروخانه هم
با وجودی که تحت نظر کارشناســی عرضه میشود ،درست
مانند اصناف مشابه ،به جز سود متعارف هیچگونه مبلغی اضافه
نمیشود .اما دکتر داروســاز برای کار تخصصیاش که همانا
تحویل صیحیح دارو و تضمین امنیت بیمار اســت تحصیل
کرده و پروانه مسؤولیت فنی گرفته و بالطبع در قبال دارویی
که تحویل بیمار میدهد مســؤول اســت و هر گونه اشتباه،
مجازاتهای قانونی پیشبینی شده را تا حد مرگ در پی دارد
و برخالف نظر مجری ،قطره چشــمی هم یک شکل دارویی
است و همه حساسیتها و قوانین دارو شامل آن هم میشود.
مبلغ ناچیز حق فنی در ایران که تقریباً پایینتر از همه جای
دنیا اســت صرفاً برای پذیرفتن مسؤولیت نسخه است و اگر
داروساز تقریباً در تمام اوقات مشاوره دارویی حضوری و تلفنی
و  ...میدهد و یا اشکاالت علمی و فنی نسخه را در صورت نیاز
با همراهی پزشک معالج حل میکند که بیمار هم هیچوقت
متوجه نمیشــود ،تکتک این اقدامات ،خود نیازمند تعرفه و

با سپاس -دکتر پور کاظمی
رئیس انجمن داروسازان گیالن

دکتر بدخش معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی شد
با حکم رئیس کل ســازمان نظام پزشکی دکتر محمد حسین بدخش به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی
سازمان نظام پزشکی آغاز به کار کرد.
دکتر بدخش پیش از این رئیس بهداری اســتان ،رئیس بیمارستان بانک ملی و رئیس بیمارستان فیروزگر
بودهاست و در حال حاضر ریاست مرکز آموزشی درمانی اکبرآبادی را بر عهده دارد.

دکتر فرزاد فرقان؛ عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی

ساختـــار نظام ســالمت متـــرقی؛
مبـتنی بر پزشـــک عمــومی اســت

با توجه به عملیاتی شدن طرح تحول سالمت در
سال  93این نگرانی وجود دارد که در هیچ قسمت
از این طرح پزشکان عمومی بخش خصوصی
دیده نشده اند و جایگاهی برای آنها تعریف نشده
است.عمال اجرای این برنامه و مراجعه بیمار به
صورت تسهیل شده به متخصص فرهنگ وارونه
ای را در جامعه ایجاد خواهد کرد که با ساختار
نظام سالمت مترقی که پزشک عمومی به عنوان

هزینه جداگانهای است که داروسازان فرهیخته تاکنون از همه
آنها به نفع بیمار چشمپوشی کردهاند و گرنه حق مشاوره کدام
متخصص در رشــتههای مختلف 1600 ،تومان است که مال
دکتر داروساز باشد؟ الحق جای بسی شگفتی است که تریبون
متعلق به بیتالمال ،در اختیار چنین افراد ناآگاهی قرار میگیرد.
انجمن داروســازان گیالن به نمایندگی از طرف  500داروساز
شــاغل در گیالن مراتب اعتراض خود را به مجری و محتوای
توهینآمیز برنامه به اصطالح «حرف حساب» در روز چهارشنبه
مورخ  93/10/24اعالم میدارد و ضمن محفوظ دانستن حق
اقامه دادرسی در مراجع قضایی ذیصالح برای خودش به عنوان
یک شخصیت حقوقی و تکتک داروسازان ،از ریاست محترم
صداوسیما انتظار دارد دستور اقدامات زیر را صادر فرمایند:
 -1تهیــه یک برنامه تلویزیونی زنده بــا اعالم قبلی و حضور
کارشناسان هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تا شاید بتوان
تنها اندکی از اعتمادی را که صداوسیما به طرفه العینی سلب
کرده ،مجددا ً احیا کرد .اگر چه همه میدانیم که تخریب آسان
اســت و زمان زیادی الزم ندارد ،بر عکس آبادانی و تعمیر که
نیازمند زمان و زحمت زیادی اســت .کما اینکه این تخریب
فاجعهآمیز هم فقط در نیم ساعت صورت گرفته است!
 -2برنامهریزی بلند مدت صداوسیما برای حضور کارشناسان
داروسازی به صورت مرتب در سیمای جمهوری اسالمی ایران
جهت تبیین نقش مهم داروساز در داروخانه.
 -3ممنوعالتصویر و ممنوعالصدا شــدن مجری مورد نظر در
صداوسیما به عنوان حداقل مجازات
 -4عذرخواهی رسمی صداوسیما از داروسازان کشور به خاطر
پخش این برنامه موهن.
در پایان ضمن پوزش از اطاله کالم منتظر اقدامات مقتضی آن
مدیریت محترم هستیم.

دروازه بان سالمت هزینه های آن را مدیریت می
کند؛ مغایرت دارد.
طرح تحول سالمت به مباحث نظام ارجاع؛ پزشک
خانواده و برنامه های چهارم و پنجم توسعه
بی توجهی کرده و علیرغم تاکید مقام معظم
رهبری به نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در
سیاستهای کالن نظام سالمت ؛تا کنون در هیچ
جای طرح تحول این موضوع مشاهده نشده است.

در شهرهای زیر  20هزار نفر جمعیت پزشکان
عمومی در بخش دولتی خدمات ارائه می دهند
و پزشکان عمومی بخش خصوصی که سالیان
متمادی پزشک خانواده مردم این شهرها بوده
اند با توجه به اینکه پرداخت فقط در قالب بخش
دولتی تعریف شده است ؛قرارداد بیمه های آنان
لغو و این پزشکان دیده نشده اند.
در شهرهای بین  20تا  50هزار نفر جمعیت
نیز طرح تحول سالمت به گونه دیگری اجرایی
شده یعنی مراقبت های سالمت برای کارشناسان
و بهورزهای دوره دیده در نظرگرفته شده وبه
پزشکان عمومی توجهی نشده است وعمال بخش

زیادی از بیماران که در خصوص مراقبت های
سالمت خود سالیان متمادی درزمینه بیماریهای
واگیردار و غیرواگیر به این پزشکان مراجعه کرده
اند ؛سالمتشان توسط کارشناسان و بهورزان
مدیریت خواهد شد.
مبحث دیگری که قابل توجه است مربوط به افراد
حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیررسمی است
که در این مناطق هم پزشکان عمومی دیده نشده
اند و مراقبت های اولیه سالمت توسط کارشناسان
ارائه می شود که این موضوع یک اخطار قانونی
دارد زیرا مطابق قانون همه افراد باید از شرایط
یکسان بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
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روزانه توسط گروههای مختلف مورد تهدید قرار
گیرد چه تاریک و مبهم است آیندهی شغلی این
جمعیت بزرگ! پزشک عمومی مطابق عرف و
قانون و همانند سایر پزشکان صاحب تشخیص
و مسؤول تمام اتفاقات بیمار خود است و شایسته
نیست که وی را محدود به درمانهای پیش پا
افتاده و یا مرجعی صرف برای ارجاع بیماران
دانست و یا به انحاء مختلف در اذهان مردم این
چنین القا نمود.

اعتراضپزشکانعمومیسراسر
کشور به اعمال محدودیتهـا
در طب عمـومی
جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با سالم و تقدیم احترام
سالهاست که محدودیتها و محرومیتهای
ناعادالنه در نظام سالمت کشور منزلت پزشکان
عمومی را خدشهدار نموده و فریادرسی نیست؛
مدتهاست که طب عمومی در چنبرهی
سیاستهای نابهجا و گروهگرایانه به عسرت
کشیده شده است و عدالتی در کار نیست.
در فضای عمومی تدبیر و امید انتظار میرود امید
و انگیزه به پیکرهی جامعهی پزشکان عمومی نیز
وارد شود ،نه اینکه هر روز با صدور بخشنامهها
و دستورالعملهای کارشناسی نشده و خارج از
حدود مسؤولیتهای قانونی ،ناشی از البیگری
و سوء استفادهی عده یا انجمن خاصی ،حلقهی
فشار اضمحالل هویت و سرمایهی عظیم طب
عمومی تنگتر گردد و معدود افرادی با استفاده
از اهرم مسؤولیتهای اجرایی برای حفظ منافع
مادی خود حیطهی کار و صالحیت پزشک
عمومی را تنزل دهند.
جناب آقای وزیر
خرسندی خویش را از حضور شما در مسند
وزارت بهداشت پنهان نمیکنیم و شجاعت و
نکته قابل تامل این است که خدمات ومراقبت
های اولیه سالمت در هر مجموعه شهری با
جمعیت متفاوت با مدل های مختلف ارائه می
شود و یکسان نیست ؛ در حالی که در برنامه
پنجم توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده را داریم
که اصال به قوانین باال دستی آن توجه نشده است.
در این مدل ها که حوزه درمان بخش زیادی از
اعتبارات خود را هزینه کند بطور حتم به فرهنگ
جامعه آسیب خواهد زد و در مراجعه به سطوح 2
و  3مراقبتهای پزشک خانواده لحاظ نخواهد شد
و منابع مالی از بین می رود؛لذا با توجه به شرایطی
که اکنون ایجاد شده و بخاطر قیمت نفت این

شفقت شما را فرصتی میدانیم تا چالشهای
نگرانکنندهای را که سالهاست گریبانگیر
جامعهی پزشکان عمومی کشور شده است
به استحضار برسانیم؛ و البته میدانیم که حل
مشکالت بهداشتی و درمانی مردم با حفظ
معیشت کارکنان این حوزه که مورد نظر شماست
راه پرفراز و نشیبی است .رجاء واثق داریم در
سایهی مدیریت جنابعالی و باور و همدلی آحاد
جامعه به ویژه پزشکان میتوان از این مرحلهی
تاریخی با موفقیت عبور کرد.

جناب آقای وزیر
اگر جامعهی پزشکان عمومی تاکنون صبر و
شکیبایی داشته و راه تقابل را در پیش نگرفته به
این دلیل است که این رفتارها را در شأن طبابت
نمیداند و معتقد است که اگر انجمن پزشکان
عمومی به عنوان مرجعی معتبر رویهی مذاکره
و اعتدال و پیگیری موضوع از طریق مبادی
قانونی را در پیش گرفته است ،الزاماً عقالنیتی
در کار است .لذا ضمن حمایت قاطع از نامهی
مورخ  93/10/8رئیس انجمن پزشکان عمومی ،از
جنابعالی که با روشنبینی از نیتها و غوغاساالری
بعضی از گروههای پزشکی آگاه هستید ،انتظار
داریم قبل از آسیب بیشتر به پیکرهی جامعهی
پزشکی ،دستور فرمایید به فوریت نسبت به )1
اجرای مفاد دستورالعمل توانمندسازی  )2تعریف
حدود صالحیت و جایگاه پزشکان عمومی «که
طبق قانون تواماً به عهدهی آن وزارتخانه و سازمان
نظام پزشکی نهاده شده»  )3برگزاری دورههای
آموزشی مدون با کمک انجمنها و سازمان نظام
پزشکی  )4تدوین گایدالینها و در نهایت رفع
اعمال محدودیتهای ایجاد شده نه تنها در بخش
پوست و زیبایی ،بلکه سایر گرایشها از جمله
درمان اعتیاد ،طب کار ،تغذیه و  ...اقدام عاجل
مبذولفرمایند.
جامعهی پزشکان عمومی مانند همیشه صبورانه
منتظر اقدامات جدی و مؤثر به حال طب عمومی
و آحاد مردم شریف میماند و مشفقانه تذکار
میدهد که این جمعیت بزرگ را که بخش
عمدهی مسؤولیت درمانی کشور را بر عهده
دارد بیش از گذشته دریابید تا خدای نکرده
پیشگیری و درمان که جز با اتکا به طب عمومی
قابل دستیابی نیست به فراموشی سپرده نشود و
هزینهی گزاف بر کشور و ملت تحمیل نگردد.

جناب آقای دکتر هاشمی
پس از ابالغیهی شمارهی  5/6798مورخ
 92/5/22موضوع بخشنامهی توانمندسازی
پزشکان عمومی ،انتظار میرفت با اجرای آن
مشکالت این قشر مرتفع شود ،اما متأسفانه
تأخیر در اجرای مفاد آن ،میدان را برای اعمال
محدودیت روزافزون به طب عمومی و سوء
استفاده و انحصار طلبی معدودی از گروههای
پزشکی فراهم آورده است که در این مجال صرفاً
به نفوذ و اعمال فشار از سوی انجمن پوست و
تعدادی از متخصصین پوست و مو با ذکر مواردی
به شرح ذیل اشاره میشود:
 -1هجمههای رسانهای ناشایست و تشویق اذهان
علیه پزشکان عمومی که شدیدا ً بر اصل انسجام

جامعهی پزشکی خدشه وارد کرده است.
 -2احضار برخی همکاران پزشک عمومی به
محاکم قضایی که عم ً
ال وهن جامعهی پزشکی در
جدال کسب منافع مالی بیشتر است.
 -3تهدید به تحریم شرکتهای تأمین کنندهی
تجهیزات در صورت ارایهی خدمات به پزشکان
عمومی و اجبار شرکتها به امضای تعهدنامه.
 -4خارج کردن پزشکان عمومی از همایشهای
پوست و مو به شنیعترین شکل ممکن و ممانعت
از ثبتنام آنان در کنگرههای علمی یا امتناع از
سخنرانی در بازآموزیهای مرتبط که پزشکان
عمومی در آن حضور دارند.
قطعاً موارد فوق خالف اخالق حرفهای و به دور از
ادب طبیبانه است و شکی نیست که بروز اینگونه
رفتارهای غیر منطقی از سوی این قشر فرهیخته
به جز اسیر شدن در دام انحصار طلبی و منفعت
طلبی توجیهی ندارد.
پزشکان عمومی ،به عنوان سرمایهی عظیم کشور،
به رغم مشکالت معیشتی در عرصههای مختلف
از جمله پزشک خانواده ،پزشک اورژانس ،درمانگر
اعتیاد ،مراکز مشاورهی ژنتیک ،مطب خصوصی
و  ...همواره با دولت و ملت همراه و به خدمت
مشغول بوده و در این راه بدون هر گونه حمایت
شایسته اقدام به سرمایهگذاری مادی و معنوی
نمودهاند؛ لذا اگر امنیت شغلی این گروه کثیر

با سپاس بیکران
جمعی از پزشکان عمومی سراسر کشور

نگرانی وجود دارد که توقع ایجاد شده در جامعه،
مدیریت مالی اش با بحران مواجه شود.
در سیستم آموزش عالی و دانشگاههای علوم
پزشکی نقصان در زمینه آموزش پزشک عمومی
وجود دارد و عمال این پزشکان در وضع موجود
آموزشی می بینند که صرفا مسیری را به سمت
متخصص شدن طی کنند و این در حالی است
که باید تغییراتی در آموزش پزشکی داده شود
تا دوره های آموزش پزشک خانواده در ساختار
آموزش پزشکان عمومی لحاظ شود و کوریکولوم
آموزشی آنها تبیین شود.
با برگزاری دوره های پودمانی برای پزشکان

عمومی که فعال آموزش پزشک خانواده را ندیده
اند ؛می توان به تدریج به سمت اجرای طرح کامل
نظام ارجاع و سطح بندی خدمات حرکت کرد و
در شرایطی که سالمت در اولویت چهارم دولت
از نظر مالی قرار گرفته است می توان بخشی از
اعتبارات را برای تدوین گاید الین ها هزینه کرد
و راهنماهای بالینی نیزبه گونه ای باشد که بتواند
بخشی از زیرساختهای پزشک خانواده را تامین
کند.
ایجاد پرونده الکترونیکی سالمت برای تک تک
افراد جامعه یکی از مباحث مهم و زیرساختی
طرح پزشک خانواده است که باید به نقطه ای

برسد که هر ایرانی یک پرونده سالمت نزد پزشک
خانواده داشته باشد.
باید استارت اجرای پرونده الکترونیک در حد
پرونده های کاغذی زده شود و سپس به سمتی
حرکت کنیم که در سیستم شبکه آن را شکل
دهیم تا در قبال پرونده الکترونیک نظام ارجاع
بصورت الکترونیکی با رده های  2و  3شکل
گیرد و در واقع بهترین روشی که می توان
ساختار نظام سالمت را ساماندهی کرد اجرای
نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده است که به
ارتقای نظام سالمت و جلوگیری از هدر رفت
منابع کمک می کند.
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ورود خدمــات درمـــانی دنــدانپزشــکی
به طـرح تحـول نبـاید با شتــابزدگی باشـد

تعرفهخدماتدندانپزشکیبانسخهنویسیمتفاوتاست
دکترنوید ناصری  /عضو شورایعالی نظام پزشکی
دکترناصـری با اشـاره به اینکه بـرای ورود خدمات
درمانـی دندانپزشـکی بـه طـرح تحـول سلامت
بایـد از هرگونـه شـتابزدگی اجتنـاب کرد؛گفـت:
سلامت دهـان و دندان فقـط به خدمـات درمانی
دندانپزشـکی ختـم نمـی شـود و بایـد موضـوع
بهداشـت و پیشـگیری در سـرلوحه طـرح تحـول
سلامت قـرار گیرد.
دکترنویدناصـری عضـو شـورایعالی انجمـن
دندانپزشـکی ایـران در گفتگو با خبرنگار سـازمان
نظام پزشـکی با بیان اینکه مباحث دندانپزشـکی
در طـرح تحـول سلامت بـه سـال آتـی موکـول
شـده اسـت ؛اظهـار داشـت :در طرح تحـول هیچ
تعرفه مصوبی برای جامعه دندانپزشـکی مشخص
نشـده و در حـال حاضـر تا پایان سـال قرار اسـت

تعرفـه ها بـرای تمام خدمـات عمومی و تخصصی
دندانپزشـکی معین گـردد .
وی تعرفـه هـای دریافتی از سـوی دندانپزشـکان
را همـان تعرفـه هـای قبـل از اجرای طـرح تحول
دانسـت و افـزود :ایـن تعرفه هـا جامعیـت الزم را
از سـوی مراجـع ذیصلاح نـدارد و تمامی خدمات
دندانپزشـکی در آن لحاظ نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه یکسـری از خدمـات ارزش
گـذاری نشـده و پراکندگـی در تعرفه ها مشـاهده
مـی شـود ؛ادامـه داد:بدلیـل تکثـر بیمـه هـای
مختلـف و قیمت گـذاری آنها بـر روی هر خدمت
؛همکاری بین دندانپزشـکان و سـازمان های بیمه
گـر بصورت رسـمی صـورت نگرفته اسـت
ایـن متخصـص ارتودنسـی بـا بیـان اینکـه بخش

دکترمحمدحسنکریمینژاد؛
استادپاتولوژیوژنتیکدانشگاهعلومپزشکیتهران،رئیسانجمننوروژنتیکایران

پزشــکی دانشــی اسـت هنرمـندانه
نظری بر بحث و انتقاد روابط پزشک و بیمار

این روزها در مورد روابط پزشکان و بیماران یا بهتر
بگویم پزشکان و اجتماع مطالبی بیان میشود که
به اعتقاد من نه به صالح اجتماع و نه در شأن
حرمت پزشکی است .چندین سال پیش نوههای
ما شهرزاد  6ساله و کیمیا  5ساله در استخر با
هم صحبت میکردند .مادر بزرگشان پرسید با
هم چه میگوئید ،شهرزاد جواب داد :مامان گیتی
شما بزرگها هم گاهی با هم مذاکره میکنید ما
میپرسیم ،شما میگوئید؟ مطالبی است مربوط
به بزرگترها و لزومی ندارد شما بدانید ،ما بچهها
هم همینطور .من هم میخواهم از نوهام یاد بگیرم
برخیموضوعاتوصحبتهابهتراستبینگروهی
و در جلسات خصوصی بحث و نقد شود .چنانچه از
پرده برون افتد دردسر است .به پندار من اینگونه
مسائل بایستی ابتداء در مجمع خصوصی مانند
مجمع رؤساء انجمنهای پزشکی نقد و بحث شود.
از دیدگاه من پزشکی مثل بسیاری از خالقیتهای
دیگر یک هنر است .همه انسانها در طول عمر
خود کاری بر حسب ذوق و خالقیت خود پدید
آورده و یا شعری سرودهاند همه آنها یکنواخت
و یک عیار نیست برخی از آنها مانند گفتههای
بزرگان شعر و ادب فردوسی ،نظامی ،سعدی،
حافظ ،شکسپیر ،ویکتور هوگو ،همینگوی و حتی
نوشتهها و شعر شعرای معاصر و نویسندگان اثری
به یادگار گذاشتهاند چنان در آدمی اثرات مختلف
شادی و معرفت الهی ،عرفانی و خداشناسی،
سستی و خماری ایجاد میکند که باور کردنی
نیست .یک آهنگ موسیقی چنان شما را شاد
و خندان و یا در عالم بیانتهای معرفت و کمال
ميبرد که از خود بیخبر میشوید .یک نقاش،
یک قالی باف ،یک زرگر ،یک آهنگر ،یک
آشپز کاری میکند که شما نه تنها غذا را میل
میفرمائید ممکن است مدتها مزه آن را مزمزه
کنید .آیا همه اینها یکسان و یک ارزش دارد؟

		

«نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند»
پزشکان بسیاری در ایران صادقانه و به عنوان
پزشک نه مال اندوز به هم میهنان عزیز خدمت
مینماید ،نمیخواهم ادعا کنم همگی چون
متأسفانه مخصوصاً در سالهای اخیر عدهای برای
گرفتن عنوان (تیتر) دکتر و کسب کار بدین حرفه
شریف روی آوردهاند ولی من یقین دارم که هنوز
هم افراد بسیار شریف و منزه در بین پزشکان
وجود دارند که باعث اعتبار و افتخار حرفه شریف
پزشکی ایران است .طبیعی است هر کس در هر
حرفه و شغل ،کار خوب و شایسته انجام دهد هم
مورد ارجاع تعداد بیشتری قرار میگیرد و هم
اینکه کیفیت کار فرد و اعتبار هنر او افزونتر است.
نمیدانم چرا برخی فقط به تعداد کسانی که در
اتاق انتظار نشستهاند ،چشم دوخته و مرتب درآمد
آن پزشک را ضرب مینمایند ولی در ذهن خود
هیچگونه تقسیم برای هزینه مطب (کلینیک) و
چندین دستیار ،برق ،آب ندارند .من قبول دارم که
برخی پزشکان مورد استقبال بیشتری میباشند و
عدهای بسیار کم از این حسن استقبال برداشت
مناسبی نمینمایند .تقاضا دارم فقط چند دقیقه
به درد دل پزشکان هم توجه فرمایند .کدام یک از
اصناف ،صاحبان کار ،حرفه و مغازهدار و کارگر از
بامداد تا پاسی از نیمه شب مشغول خدمت است.
کدامیک از این گروه را میتوانید دیر وقت شب
یا اول بامداد با تلفن از خواب شیرین بیدار و از او
بخواهید که فوری برای رفع نیاز شما خود را به محل
مورد نظر شما برساند یا در محل کار خود بیاید.
فقط این تقاضا را از پزشکان که اکثرا ً محرم و
دوست شما میباشند این توقع را دارید و بایستی
در هر حال و هر زمان در خدمت شما باشند.
برخی از پزشکان از طلوع آفتاب تا بامداد روز دیگر
مشغول کار و انجام خدمت میباشند .کدامیک از

خصوصـی دندانپزشـکی مـی توانـد نقـش اصلـی
سلامت دهـان و دندان را در طرح تحول سلامت
ایفـا کند؛تصریح کرد:تعرفه خدمات دندانپزشـکی
با توجه به شـرایط خدمت رسـانی ماهیتا با تعرفه
نسـخه نویسـی متفاوت بوده و بیشـتر به خدمات
بیمارستانی شـباهت دارد.
در دندانپزشکی بحث هتلینگ نداریم
عضـو شـورایعالی سـازمان نظام پزشـکی بـا بیان
اینکـه دندانپزشـکان به تعرفه هـای دریافتی خود
تمـام هزینـه هـای جـاری مطـب و مـواد مـورد
اسـتفاده دنـدان را اضافـه می کنند ؛گفـت  :تعرفه
های متفاوتی که در بین دندانپزشـکان مشـاهده
می شـود بـه خدمات هتلینـگ و نـوع درمانی که
بـه بیمار ارائه می شـود بسـتگی دارد لـذا در اغلب
مـوارد هزینـه هـای جاری مطـب را بـروی هزینه
هـای دریافتـی از بیمـار ،لحاظ مـی کنند.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تنـوع در درمانهـای
دندانپزشـکی اذعـان داشـت :مبنای لوکـس بودن
یـا نبـودن یـک خدمـت این اسـت کـه در صورت
عدم ارائه آن مشـکلی برای سلامتی بیمار بوجود
نیاید و اگر این مسـائل وجود داشـته باشـد ،قاعدتا

بایـد درمان انجام شـود.
عضـو شـورایعالی سـازمان نظام پزشـکی با اشـاره
بـه اینکـه بایـد همـواره شـرایط کلـی افـراد را در
پیشـگیری و درمان بیماری در نظرداشـته باشـیم
؛خاطرنشـان کرد:اصـوال سـازمان هـای بیمـه گـر
ایـن مـوارد را در تعهـدات خود لحاظ نکـرده و این
نوع خدمات را در گسـتره پوشـش خـود قرار نمی
دهند.
دکتـر ناصری به طرح تحول نظام سلامت اشـاره
کـرد و اذعـان داشـت:اگر طـرح تحـول در نظـام
دندانپزشـکی بوجـود آیـد ؛بیمـه هـا نقش مهمی
در تعهدات ؛ میزان پوشـش خدمات ؛واقعی شـدن
تعرفـه هـا و همچنیـن پرداخت به موقـع خواهند
داشت.
وی یکـی از پیشـنهادات بـرای طـرح تحـول در
کنـار مجاب کـردن بیمه هـا به منظور گسـترش
خدمـات بیمـه ای را واقعـی کـردن هزینـه ها بر
اسـاس نظـام سلامت و پرداخت به موقـع عنوان
کـرد و گفت:تمـام بودجه هـای اولیـه و تجهیزات
دندانپزشـکی در مراکز دولتی مهیاء شـود و سپس
خرید خدمت توسـط دندانپزشـکان صورت گیرد.

حرفهها است که چنین زحمتی به خود روا دارد،
قبول بفرمائید پزشکان حداقل دو برابر افراد دیگر
عادت به تالش و کار دارند.
پدرم به من نصیحت فرمود :پزشکی موهبت الهی
است آن را با مادیات آلوده نکن .امیدوارم توانسته
باشم این نصیحت را آویزه گوش نموده و هرگز
فراموش نکنم .من قبول دارم پزشک بایستی مانند
پیشگامان ما برای قداست پزشکی تالش نماید و
چشم داشت مادی نداشته باشد.
بیست سال قبل که قدرت باال رفتن از چند پله
نداشتم به وسیله یکی از هنرمندان جراحی عمل
باز قلب درست مقارن روز موفقیت تیم ملی ایران
در برابر استرالیا عمل پیوند عروق انجام شد ،در
بیمارستان مشرف به خیابان بستری بودم و شادی
و هیاهوی ملت ایران را به خوبی لذت بردم و بعد
از بیست و اندی سال اکنون مثل روزهای جوانی
حرکت و ورزش میکنم .چه چیز میتواند جبران
هنرمند این هنرمند و گروه همکاران ایشان را که
مرا از مرگ تدریجی نجات دادند بنماید.
البته من قبول دارم نباید از این نعمت بزرگ
خداوندی سوء استفاده کرد و به نیازمندی که
امکان پرداخت هزینه این خدمت استادانه را ندارد
دست رد بر سینه او زد ولی من هم باید بدانم
هر چیز قیمت خود و هر کار هنرمندانه ارزش
خاص خود را دارد ،نباید من کم مایه خواستار
عمل بهترین استاد آن فن را داشته باشم.
این مطلب را بارها از واعظین محترم منبر شنیدهام.
ابراهیم ادهم با شکوه و جالل و خدمه تمام به
زیارت حج میرفت و بینوائی هم در بین راه همراه
آنان شد ،فریاد برآورد :ای خداوند متعال آیا اجر
من و ابراهیم ادهم در پیشگاه تو یکسان است؟
ادهم گفته او را شنید بانک برآورد ،نباید یکی باشد
چون من مستطیع و ثروتمند فرمان رسول خدا را
انجام میدهم و تو بینوا خالف دستور پیامبر خدا
اقدام میکنی.
در همه جهان هیچ متاع ،کار و هنری را سراغ دارید
همه یکسان و یک قیمت باشد .از ابتدائیترین
خوراکی ،کار ،لباس و پوشاک ،کاروانسرا ،هتل،
رستوران و  ...تا بهترین و برترین آنها هر کدام نرخ
و قیمت خاص خود را دارد .هر کس بر حسب

توان و ضرورت از آن استفاده میکند ،نباید همگان
توقع داشته باشند که با یک قیمت کار هنرمندی
را که منحصر به فرد است به همان قیمت پایین
خریداری نمائیم .البته همه آنچه گفتم حقیقت
دارد ولی نباید یک نکته را فراموش کرد پزشکان
بایستی برای شکرگذاری از این موهبتی که خداوند
به آنان عطا فرموده است با خلق خدا با مهربانی،
انصاف ،مروت و توجه به رفع نیاز آنان رفتار نمایند.
آن زمان است که نه ضرورت دارد از کلمه موهن
زیر میزی و جمالت نامانوس استفاده نمود و نه
حساب و کتاب افراد را در صنوف مختلف و درجات
مختلف مقایسه و حساب کرد .از آرایشگری که
عمری برای زیبائی یا خیاطی که بهترین لباس را
میدوزد و یا مهندسی که نقشه ساختمان چندین
طبقه را محاسبه کرده و بر روی کاغذ آورده است
یا پزشکی که مرا از مرگ نجات میدهد توقع
پرداخت یک دستمزد را داشته باشیم .بایستی
سالیان طوالنی کار و هزینه کاربرد انرژی و هنر او
را در نظر بگیریم و معادلشان کار و ارزش کار او
پرداخت نمائیم و اگر ما قدر و منزلت او را نشناسیم
نمیتوان هنرمندان و صاحبان فکر و قدرت را نگاه
داشت و آنگاه مواجه با فرار مغزها خواهیم شد .آن
وقت است که من باید برای کار بسیار کوچک بار
سفر بربندم و به دنبال امثال آنان به این در و آن
در بزنم و آخر هم با همه هزینهای که پرداختهام به
آنچه خواستهام نرسیدهام.
به اعتقاد من بحث زیرمیزی و رومیزی توهین
به قداست و حرمت مقدس نظام پزشکی و هر
شغل و حرفه دیگری است .ما پزشکان باید
توجه اصلی خود را معطوف به انجام بهترین و
شایستهترین خدمت به هموطنان عزیز بدون
توجه به مادیات انجام دهیم شکی نیست همیشه
کار خوب مشتری بیشتر و سپاس صمیمانهتر و
ارزشمندتری دارد و من هم باید بدانم الزم نیست
من توقع استفاده از بهترینها و پرداخت کمترین
هزینه را داشته باشم.
خدا را فراموش نکنیم ،قداست حرفه پزشکی را
حفظ و حرمت پزشکان را منظور بداریم و در کنار
هم با حسن نیت و انصاف خوش زندگی کنیم.
Email: mhkariminejad@yahoo.com
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واکسنپنتاواالن،یکواکسنمؤثرعلیهپنجبیماریخطرناککودکان

در  30سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه
ایمنسازی ( ،)EPIدستاوردهای مهمی در
پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری
با واکسن و ارتقای سالمت کودکان کشورمان
حاصل شده است .در حال حاضر کلیه کودکان
کشور علیه بیماریهای سل ،هپاتیت  ،Bفلج
اطفال ،دیفتری ،سیاه سرفه ،کزاز ،سرخک،
سرخجه و اوریون واکسینه میشوند .بیماریهای
سرخک و سرخجه مادرزادی در مرحله حذف قرار
دارند 14 ،سال است که کشور عاری از بیماری
فلج اطفال است ،کزاز نوزادی حذف شده و
بیماریهای دیفتری ،سیاه سرفه و اوریون کنترل
شدهاند .میزان شیوع حاملین مزمن هپاتیت B
از بیش از  3درصد در سال  1370به کمتر از
 2درصد کاهش یافته است .کلیدیترین راهبرد
برای دستیابی به دستاوردهای مذکور ،پوشش
باالی ایمنسازی کودکان و سایر گروههای هدف
است که در سطوح شهرستانی و کشوری باالی
 95درصد بوده است.
به دنبال تصویب کمیته کشوری ایمنسازی
و حمایتهای وزیر محترم بهداشت ،از آذرماه
سال جاری واکسن ضروری برای پیشگیری
از یک بیماری عفونی مهم دیگر در کودکان
(بیماریهای ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا
سروتیپ  )bبه برنامه قبلی ایمنسازی اضافه شده
است .هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ  )Hib( bعامل
مهمی در ایجاد مرگومیر و ناتوانیها در کودکان
به خصوص در کودکان زیر پنج سال در سطح
جهان است و ساالنه سبب حداقل 400000
مورد مرگ کودکان زیر  5سال (به ویژه در
کشورهای فقیر) میشود .شایعترین تظاهرات این
بیماری ،مننژیت ،پنومونی ،سپتی سمی ،آرتریت
و اپیگلوتیت هستند .کودکانی که بعد از ابتال به
بیماری زنده میمانند ،ممکن است دچار فلج
دائمی ،ناشنوایی یا آسیبهای مغزی شوند.
واکسن هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ  bهمراه با
واکسنهای  4بیماری دیگر تهدیدکننده زندگی
یعنی دیفتری ،سیاه سرفه ،کزاز و هپاتیت  Bو به
صورت واکسن پنتاواالن (پنج گانه) به کودکان
تجویز میشود .این واکسن از بیش از یکسوم
موارد پنومونی و  90درصد مننژیت هموفیلوس
سروتیپ  bپیشگیری میکند.
بدین ترتیب ،در حال حاضر ایمنسازی کودکان
کشور به صورت ذیل انجام میشود:

جدول  -1برنامه جاری ایمنسازی کودکان کشور
سن

نوع واکسن

بدو تولد

ب ث ژ ،هپاتیت  ،Bفلج اطفال خوراکی

 2ماهگی

پنتاواالن (دیفتری  +کزاز  +سیاه سرفه  +هپاتیت  + Bهموفیلوس آنفلوانزا
سروتیپ  ،)bفلج اطفال خوراکی

 4ماهگی

پنتاواالن (دیفتری  +کزاز  +سیاه سرفه  +هپاتیت  + Bهموفیلوس آنفلوانزا
سروتیپ  ،)bفلج اطفال خوراکی

 6ماهگی

پنتاواالن (دیفتری  +کزاز  +سیاه سرفه  +هپاتیت  + Bهموفیلوس آنفلوانزا
سروتیپ  ،)bفلج اطفال خوراکی

 12ماهگی

MMR

 18ماهگی

یادآور اول سه گانه (دیفتری  +کزاز  +سیاه سرفه) ،یادآور اول فلج اطفال
خوراکیMMR ،

 6سالگی

یادآور دوم سه گانه ،یادآور دوم فلج اطفال خوراکی

حداقل سن تزریق واکسن پنتاواالن  6هفتگی
است و همان گونه که قب ً
ال ذکر شد ،در ایران از
سن  2ماهگی شروع میشود .تزریق این واکسن
در کودکان  5ساله و بزرگتر (مگر در گروههای
پر خطر و خاص) توصیه نمیشود .هم چنین به
دلیل آنکه جزء سیاه سرفه واکسن از نوع تمام
سلولی کشته شده ( )Whole Cellاست ،تزریق
آن در کودکان  7ساله و بزرگتر اکیداًممنوعیت
دارد.
واکسیناسیون کودکان با مراجعه تأخیری
(:)Lapsed Immunization
در صورتی که کودک در هنگام مراجعه کمتر از
 12ماه داشته باشد :در اولین مراجعه پنتاواالن
تزریق میشود .نوبت دوم پنتاواالن یک ماه پس از
اولین مراجعه و نوبت سوم پنتاواالن سه ماه پس
از دومین مراجعه (چهار ماه پس از اولین مراجعه)
تزریق میشود.
در صورتی که کودک در هنگام مراجعه  12تا
 59ماه داشته باشد ،از سن  12ماهگی به بعد
دریافت یک نوبت واکسن هموفیلوس آنفلوانزا
سروتیپ  bبرای ایمنیزایی کافی است لذا در
اولین مراجعه پنتاواالن تزریق میشود .یک ماه
پس از اولین مراجعه واکسنهای سه گانه (ثالث)
و هپاتیت  Bتزریق شده و مجددا ً سه ماه پس از
دومین مراجعه (چهار ماه پس از اولین مراجعه)
واکسنهای سه گانه و هپاتیت  Bتزریق میشوند.
نحوه واکسیناسیون :واکسن ارائه شده در کشور ،از
نوع تمام مایع و در ویالهای تک دزی و ده دزی
است .ویالهای  10دزی را به شرط نگذشتن

تاریخ انقضاء ،نگهداری در شرایط زنجیره سرما
در کلیه مراحل و رعایت شرایط استریل میتوان
تا یک ماه پس از باز کردن ،مورد استفاده قرار
داد .هر دز واکسن نیم میلیلیتر است که باید در
قسمت قدامی خارجی ران سمت چپ (در حد
فاصل یکسوم فوقانی و یکسوم میانی ران) با
سرنگ ( Auto Disable) ADو به صورت عمیق
داخل عضالنی تزریق گردد .الزم است قبل از
تزریق ،ویال واکسن کام ً
ال تکان داده شود .سرنگ
و سرسوزن استفاده شده و سایر ضایعات باید
طبق دستورالعمل تزریقات ایمن داخل سیفتی
باکس انداخته شوند .واکسن پنج گانه مانند سه
گانه و هپاتیت  Bواکسنی حساس به یخ زدگی
است و بنابراین باید در درجه حرارت  2-8درجه
سانتیگراد در یخچال ،کلد باکس و واسکن کریر
نگهداری و حمل شود.
از تزریق زیر جلدی و داخل جلدی واکسن
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پنتاواالن باید اکیدا ً خودداری شود چون ممکن
است سبب تحریک موضعی ،تشکیل گرانولوم،
نکروز بافتی و بروز آبسه استریل شود .برای تزریق
واکسن در کودکان مبتال به هموفیلی و سایر
اختالالت خونریزیدهنده ،اقدامات زیر توصیه
میشود:
استفاده از سوزن نازک (شماره  23یا نازکتر)
محل تزریق برای حداقل دو دقیقه فشار مداوم
داده میشود و الزم است از مالش موضع اجتناب
شود.
در صورت استفاده از فاکتورهای انعقادی در
بیماران مبتال به هموفیلی شدید ،تزریق واکسن
طی  24ساعت از دریافت فاکتور انجام میشود.
هشدار به همراهان بیمار از نظر احتمال بروز
هماتوم در محل تزریق ضروری است.
برای رفع درد یا تب کودک استامینوفن توصیه
میشود و باید از مصرف آسپیرین و ضد التهابهای
غیر استروئیدی مانند بروفن یا ناپروکسن به دلیل
خطر بروز خونریزی اجتناب شود.
عوارض واکسن پنتاواالن :عمدتاً خفیف بوده
و همانند واکسن سه گانه ممکن است قرمزی،
تورم ،درد محل تزریق و تب رخ دهد .این عالئم
معموالً همان روز دریافت واکسن بروز میکنند و
یک تا سه روز بعد از بین میروند .برای تسکین
این عالیم مانند واکسن سه گانه اقدام میشود.
عوارض شدید ،نادر و عمدتاً مربوط به جز سیاه
سرفه واکسن است.
ممنوعیت مصرف واکسن پنتاواالن :اگر چه
واکنش شدید و وخیم بعد از دریافت واکسن
پنج گانه بسیار نادر است ،ولی همانند واکسن سه
گانه ،چنانچه یک کودک در نوبتهای قبلی دچار
واکنش آنافیالکتیک شده باشد ،نباید دز بعدی را
دریافت کند .در مواردی که کودک به دلیل بروز
عوارض منتسب به جزء سیاه سرفه ،منع دریافت
دزهای بعدی واکسن مذکور را دارد ،نوبتهای
بعدی با واکسنهای توام خردسال ( ،)DTهپاتیت
 Bو هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ  bبه صورت
جداگانه و با همان توالی زمانی تزریق میشوند.
کودکان مبتال به نقص سیستم ایمنی اولیه یا
ثانویه (از جمله  )HIV/AIDSمیتوانند مانند
سایر کودکان ،واکسن پنتاواالن را دریافت نمایند.
تهیه:
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-معاونت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر -اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
دکتر سوسن محمودی

فروش  5سهم عادی معادل یک سهم تخصصی
خـون و آنکـولوژی بیمـارستان آتیـه
 4,000,000,000ریال
شماره تماس88799196 :
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خـربنامــه

شماره چهارم  9 /اسفند 1393

همزمان با آغاز سال نو میالدی صورت گرفت

دیداررئیسکلسازماننظامپزشـکیازدوپزشکپیشکسوت
دکتر علیرضا زالی با هیات همراه خود از دو پیشکسوت جراحی عمومی ایران «دکتر اوشین هاکوک» و
«دکتر ادوارد وارطانی» دیدار و از خدمات ارزنده آنها در عرصه پزشکی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی همزمان
با آغاز سال نو ميالدي و به منظور تقدیر از خدمات ارزنده دو پیشکسوت جراحی عمومی ایران آقایان
«دکترهاکوک» و «دکتر وارطانی» به منزل آنها رفته و لوح یادبودی را به پاس زحمات چند ساله آنها در
عرصه پزشکی و خدمت رسانی به مردم ایران تقدیم کرد.
دکتر ادوارد وارطانی متخصص جراحی ،استاد دانشگاه تهران و تحصیل کرده پاریس ضمن سپاس از
حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی ،از خاطرات سالهای طبابت خود در جمع حاضر سخن گفت.
وی به مدت  25سال رئیس بخش جراحی بیمارستان امیراعلم بوده و پیش از آن نیز در بیمارستان
شهدای تجریش از شاگردان پروفسور عدل محسوب می شد.همسر دکتر وارطانی نیز که داروساز و استاد
بازنشسته دانشگاه تهران بود در این دیدارچیکده ای از فعالیت های علمی خود را عنوان کرد و بیان داشت
:خوشحالم که فرزند ارشدمان راه پزشکی را برگزیده و در حال حاضر جراح پالستیک در آمریکا است.
دکتر اوشین هاکوک نیز خطاب به دکتر زالی با ابزار خرسندی از توجه سازمان نظام پزشکی به همکاران
پیشکسوت ؛گفت :امیدوارم سال نو میالدی برای همه هموطنان سال خوبی باشد و سازمان نظام پزشکی
با همه سختی ها بتواند به رسالت خویش عمل نماید.

صــدا ســیمای ملــی در ثریــا
پزشــکان را درآمــد آنچنانــی
چــو آمــارت بــه درصــد زیــر ده بــاد
نــود درصــد ندیــدی یــا کــه خوابــی
بگویــم داســتان زندگیشــان
بــه هفــت ســال پزشــکی در جوانــی
دو ســالی هــم بــه طــرح روســتایی
بــه ســربازی شــدم در ســن ســی ســال
چهــار ســالی دگــر طــی شــد دوبــاره
چــو نزدیــک چهــل شــد ســن و ســالم
ولیکــن شــکر ایــزد را کــه هســتیم
خــدا را شــاکرم داده ســامت
پزشــکی عــاص و پــاس و بـیزر و زور
پزشــکی را بــه ضــرب و زور خواندیــم
پشــیمان از طــا بــودن چــو هســتیم
بســوزیم و بســازیم ای طبیبــان
کــه از مــا گشــته بــر مــا ای عزیــزان
چهــل ســالم گذشــت امــا هنــوز
مــرا لبخنــد بیمــاران کنــد شــاد
تجــارت بــا نیــاز و درد مــردم
بــه ظاهــر شــاد و امــا دل شــده خــون
درونــم خــود بســوزاند چــو آتــش
ارادتمنــد هــر ســرهنگ و حاجــی
رســول حــق بگفتــا علــم علمــان
اگــر نفســی ببخشــیدی حیاتــش
بــه وقــت جنــگ و تحریــم و شــهادت
اگــر خواهــی عــاج زیــر میــزی
ســامت را بــود مــدارش
ســر و ســامان بــده دارو و بیمــه
اگــر بنزیــن یــک صــد شــد هــزاری
بــه آن نســبت ویزیــت و حــق بیمــه
اگــر خواهــی تحــول در ســامت
نــدارد هیــچ اثــر تهدیــد و تحریــم
ســامت عرصــه هــر بــی هنــر نیســت
اگــر قانــع شــدی اکنــون وفــا کــن
بــه عــذری از پزشــکان از ســرآغاز

بــه نــا حــق کــرده آمــاری مهیــا
بــه روزی گشــته صــد میلیــون تومانــی
چنیــن حکمــی بــه ســختی رفتــه از یاد
بــه ایــن علــت حقیقــت را نیابــی
بدانــی عــرض خــود بــردی نــه ایشــان
شــدیم شــرمنده از ایــن زندگانــی
نفهمیــدم بهــارم شــد شــتایی
بقیــه در پــی زن ،زندگــی ،مــال
تخصــص را گرفتــن نیســت چــاره
بــه پــرواز و جــوان نیســت بالــم
وفــادار قســم نامــه کــه بســتیم
کــه ناشــکری شــود آخــر ندامــت
در ایــن شــبهای تیــره در پــی نــور
ولــی در دخــل و خــرج خــود بماندیــم
بــه لطفــی مــس بفرمــا تــا کــه مســتیم
قســم خــورده بــه بیمــاران نگهبــان
عقابــی خســته از پرهــا گریــزان
بــه درد و رنــج بیمــاران بســوزم
چــرا نفریــن و نالــه پشــت ســر بــاد
شــو آتــش بــه جــان و مــا رو گــژدم
ولــی صــورت ز ســیلی گشــته گلگــون
برونــم دیگــران را کــرده ماتــش
نــه تزویــر وزر و زور احتیاجــی
بــود علــم پزشــکی علــم ادیــان
جهانــی را زنــا بــودی نجاتــش
پزشــکان را ندیــدی در رشــادت
بــود چندیــن گزینــه روی میــزی
ولــی ســهم پزشــکان یــک هــزارش
شــده هفتــاد درصــد غیــر بیمــه
ســه و هشــتصد رســیده یــک دالری
عدالــت را بــه پــا کــن نصفــه نیمــه
بــه بیمــار و پزشــکان کــن کرامــت
زبــان مــا پزشــکان هســت تکریــم
پزشــکان را هنرمنــدی خداییســت
بــه مهــران مدیــری گــو رهــا کــن
شــود عــزت زیــاد و شــو ســرافراز
دکتر رحیملوی اقدم

