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جناب آقای دکتر ربیعی
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با سالم و احترام
تهیه پیشنویس جدید قرارداد سازمانهای
بیمهگر با داروخانهها ،باعث شگفتی و یاس در
همکاران شاغل در داروخانههای سراسر کشور
گردید .قرارداد یک جانبهای که در آن ،حداقل
حقوقی از داروخانهها که در قراردادهای قبلی
دست کم روی کاغذ به آنها اشاره شده بود،
کام ً
ال حذف گردید و دست سازمانهای
بیمهگر را برای پرداخت دیون خود در هر
زمانی که تمایل داشته باشند باز گذاشت!
مهمترین خواست انجمن داروسازان به
نمایندگی از بیش از  10هزار داروخانه در
سراسر کشور ،تعیین زمانبندی مناسب و
معقول برای پرداخت مطالبات داروخانهها
و همچنین پیشبینی مکانیسم جبرانی
خسارت برای تأخیر در پرداختها بوده است
که در کمال تأسف نادیده گرفته شد .چگونه
است که تأخیر یک روز پرداخت حق بیمه
کارکنان به بیمه ،مشمول جریمه دیر کرد
میشود ،اما تأخیرهای ماهانه و ساالنه بیمه به
مؤسسات پزشکی (از جمله داروخانهها) ک ً
ال
نادیده گرفته میشود!
امکانلغویکطرفهقراردادتوسطسازمانهای
بیمهگر؛ عدم پیشبینی جبران هزینههای
ناشی از دستورالعملهای سازمانها؛ عدم
اشاره به تعرفههای دریافتی مصوب وزارت
بهداشت توسط داروخانهها و همینطور حضور
نماینده انجمن داروسازان بدون حق رأی در
جلسات حل اختالف ،از دیگر اشکاالتی است
که علیرغم توصیهها و تذکرات نمایندگان این
انجمن و سازمان نظام پزشکی ،متأسفانه در
متن نهایی مورد توجه قرار نگرفت.
عدم دعوت از نمایندگان انجمن داروسازان در
جلسات پایانی تدوین این قرارداد و در نظر
نگرفتن هیچ کدام از پیشنهادهای مطرح شده
توسط نمایندگان داروسازان ،این شائبه را به
وجود آورده است که سازمانهای بیمهگر،
با استفاده از قدرت انحصار خود و اضطرار
داروخانهها به داشتن قرارداد با سازمانهای
بیمه ،خود را مخیر به تحمیل هر گونه قرارداد
یک طرفه به این مؤسسات میدانند .داروسازان
سراسر کشور برخوردهای این چنینی را دور از
انتظار و دون شأن دولت تدبیر و امید میدانند
و این ظلم بزرگ را بر خود بر نمیتابند .لذا
انتظار دارد ضمن دستور جلوگیری از ابالغ
این قرارداد ،فرصت جلسه حضوری برای
بیان مواضع کارشناسی نمایندگان داروسازان
کشور با آن وزارت محترم فراهم گردد.
با آرزوی توفیق

میالد حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد
سردبیر :دکتر رضا الری پور
اعضای تحریریه :زهرا رحیمی ،شیرین عاشوری
صفحه آرا :محبوبه محمدزکی
عکاس:محمدمتقیان
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جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس مجمع جهانی پزشکی
و نمـاینده سازمـان جهانی بهـداشت در ایران برگزار شـد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان نظام پزشکی در اولین جلسه شورای عالی
نظام پزشکی در سال  94که با حضور پرفسور
مارموت رئیس انتخابی مجمع جهانی پزشکی،
دکتر جیهان طویال نماینده سازمان جهانی
بهداشت و دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم
پزشکی در ایران و اعضای شورای عالی برگزار
شد ،دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام
پزشکی به معرفی این سازمان به عنوان بزرگترین
نهاد مستقل حرفه ای که در برگیرنده تمامی
شاغالن حرف پزشکی است پرداخت و گفت:
پیشبرد و اصالح امور پزشکی؛ ارتقای سطح دانش
پزشکی؛ حمایت از حقوق بیماران و حقوق صنفی
جامعه پزشکی و نیز تنظیم روابط شاغلین حرف
پزشکی با دیگر نهادها از جمله اهداف سازمان
نظام پزشکی است.
وی به برنامه های خانه های بهداشت و نظام
ارجاع مرتبط با آن به عنوان نقطه قوت نظام
سالمت ایران اشاره کرد و افزود :پیاده سازی
نظام ارجاع سبب شد تا خدمات سالمت به دور
افتاده ترین نقاط ایران گسترش یابد بطوری که
سازمان بهداشت جهانی از این برنامه تقدیر و
تشکر کرده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به
نقش پررنگ بخش خصوصی در نظام سالمت
ایران اشاره کرد و ادامه داد :با وجود تمامی
تحریم ها علیه کشور ما ،سطح دانش پزشکی
ایران با استانداردهای روز دنیا مطابقت می کند
و در حال حاضر تمامی درمان ها و جراحی های
پیچیده توسط پزشکان ایرانی در داخل کشور
انجام می شود بطوری که نه تنها نیازی به اعزام
بیماران به خارج از کشور نداریم بلکه ایران به
عنوان قطب توریسم سالمت منطقه شناخته
شده است.
زالی به بیان اهم فعالیتهای خود در زمان
تصدی گری سازمان نظام پزشکی پرداخت و
تصریح کرد :زمانی که در سال  92کار خود را به
عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی آغاز کردم
برآن شدم تا ارتباط علمی جامعه پزشکی ایران
را با همتایانشان در دیگر کشورها تقویت کنم و بر
غنای آن بیفزایم.
وی اضافه کرد :با برگزاری برنامههای علمی و
آموزشی مشترک ،پروژههای مشترک تحقیقاتی
و ارتباط موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری

اسالمی ایران با نهادها و سازمانهای معتبر
بینالمللی در حوزه پزشکی؛ دندانپزشکی و
داروسازی ،زمینه الزم جهت انتقال دانش و
تجربیات در حوزه پزشکی فراهم میشود که
نتیجه آن ارتقاء دانش پزشکی کشور ،سالمت
مردم و دستیابی به سالمت پایدار خواهد بود
که کامال منطبق با اهداف توسعه سازمان ملل و
اهداف عالی سازمان نظام پزشکی است.
وی بـه نقـش فعـال بخـش بینالملل سـازمان
نظام پزشـکی بـرای برقراری ارتبـاط با نهادهای
حـوزه سلامت اتریـش ،فرانسـه و آلمان اشـاره
کـرد و اذعـان داشـت :سـازمان نظـام پزشـکی
اقـدام بـه تهیـه گایدالینهـای ملـی جهـت
پیشـگیری از بیماریهـا و ارتقـاء نظام سلامت
پرداختـه و پروتـکل ملـی پیشـگیری از آمبولی
آمـاده شـده و پروتـکل مصرف بهینـه خون نیز
در حـال تدوین اسـت.

بی عدالتی اجتماعی در سطح وسیع
مردم را می کشد

در ادامه رئیس برگزیده انجمن پزشکی جهانی
ضمن قدردانی از رئیس کل سازمان نظام پزشکی
با طرح پرسشی مبنی بر اینکه غیر از ارائه خدمات
اولیه پزشکی به بیماران ،چه کار موثری تری را
میتوان برای آنها انجام داد ،مسیر خود را تغییر
داده و به تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی و پزشکی
جامعه نگر پرداختم ،گفت :مجموعه تحقیقاتی را
در خصوص شرایطی که فرد در آن متولد میشود،
رشد میکند ،کار میکند ،زندگی را میگذراند و
سرانجام به سالمندی می گراید را مورد توجه قرار
داده و تاثیرات آن را بر سالمت فرد بررسی کردم.
پروفسور مایکل مارموت خاطرنشان کرد :در آن
زمان سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان
کنترل کننده بیماریها ،بررسی و ارزیابی
نظامهای سالمت و بهداشت عمل میکرد که
نشان دادیم الزم است رویکرد سومی نیز مدنظر
باشد .بنابراین با شناسایی ،تنظیم و فرموله
کردن مولفههای اجتماعی موثر بر زندگی افراد
مشخص شد که عدم تناسب در بهره مندی از
پول ،قدرت و منابع ،سبب افزایش بی عدالتی در
حوزه سالمت میشود.
وی با اشاره به اینکه پزشکان و انجمنهای
پزشکی تاکید بر تاثیر نابرابریهای اجتماعی
بر حوزه سالمت دارند ،ابراز داشت :اینکه نقش

پزشکان چیست و چگونه میتوانند به ارتقای
وضع سالمت مردم کمک کنند ،گزارشی در این
خصوص تهیه و در انگلستان تدوین شد.
رئیس برگزیده انجمن پزشکی جهانی افزود:
آموزش ،تعلیم و تربیت ،چشمانداز وسیعتر
پزشکان نسبت به بیماران(وضعیت کلی بیماران)،
در نظر گرفتن نظام سالمت به عنوان کارفرما،
همکاریهای متقابل میان سازمانهای مختلف
و حمایت از بیماران به تفصیل در این گزارش
آمده است.
وی با اشاره به جمله روی جلد گزارش تدوین
شدهکمیسیونمولفههایاجتماعیتعیینکننده
سالمت سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اینکه
بی عدالتی اجتماعی در سطح وسیعی مردم را
میکشد ،خاطرنشان کرد :یعنی این مهم مهلکتر
از بسیاری از بیماریها است.
پروفسور مارموت اظهار داشت :در برگزاری
همایش سازمان بهداشت جهانی منطقه
مدیترانه شرقی در تهران ،ایران را با توجه به
ظرفیتها و قابلیتهای موجود برای توسعه
عدالت در سالمت به دکتر ایوان مدیر EMRO
معرفی کردم .البته برای پیشبرد این طرح،
نیازمند همکاری متقابل میان انجمنهای
پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان
متولیان دانش پزشکی و دولت هستیم.
در این مراسم خانم جیهان طویال نماینده
سازمان جهانی بهداشت در ایران و دکتر مرندی
رییس فرهنگستان علوم پزشکی و دکتر نیکنام
مشاور بین الملل وزیر بهداشت و اعضای شورای
عالی نظام پزشکی حضور داشتند.
شایان ذکر است پروفسور سرمایکل مارموت
رئیس انجمن پزشکی جهانی است که بیش
از  30سال به كار تحقيق در زمينه عدالت در
سالمت پرداخته است (به خصوص در حوزه
اپیدمیولوژی ،پزشکی جامعه نگر و مفاهیم
نابرابری اجتماعی و اثر آن بر سالمت) .وی
مدرک پزشکی خود را از دانشگاه سیدنی
دریافت و مستر و  phDخود را در زمینه
پزشکی جامعهنگر از دانشگاه برکلی دریافت کرد
و به پاس خدمات شایان در زمینه اپیدمیولوژی
جوایز بینالمللی مهمی را دریافت و به مقام Sir
نائل شده است .وی هم اکنون مدیر پژوهشکده
عدالت در حوزه سالمت دانشگاه  UCLلندن
و رئیس برگزیده انجمن جهانی  WMAاست.
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رئيس مجمع عمومي نظام پزشكي:

درپی قرائت بیانیه هستهای صورت گرفت

تشکر رییس کل نظام پزشــکی از تیم مذاکره کننده
و درخواست از رییس جمهـور
از زحمات طاقت فرســای تیم مذاکره کننده سپاسگزارم
جامعه پزشــکی در زمان تحریم بهترین خدمات را ارائه داده اســت
رفع تحریمها موجبات نشـاط اجتماعی و بهداشت روان مردم را فراهم آورد
گســترش ارتباطات بین المللــی و دیپلماســی عمومی و نشــر تحقیقات
پزشــکی وتبادل علمی مدنظر قــرار گیرد
دولــت حل مشــکالت دارویــی و اســتفاده از تکنولوژیهای نویــن را در
اولویتهــای خــود قــرار دهــد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان نظام پزشــکی دکتر
علیرضــا زالــی در نامه ای به ریاســت محترم جمهور از تالش هــای تیم مذاکره
کننــده و اســتقامت مردم ایــران تقدیر کرد.متن این پیام به شــرح زیر اســت:
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سالم و اهدا تحیات
زحمات طاقت فرسای تیم مذاکره کننده کشورمان بخصوص وزیر محترم امور خارجه،
جناب آقای دکتر ظریف و ایستادگی ملت شریف ایران با عزتمندی موجبات یک تفاهم
و توافق خردمندانه را فراهم آورد .باید قدردان هدایتها و حمایتهای مقام معظم
رهبری و برنامهریزی ،تالش و نظارت دقیق حضرتعالی که بسترساز این موفقیت بود
باشیم .الزم می دانم به نمایندگی از جامعه بزرگ پزشکی کشور ضمن تبریک مطالبی
را به استحضار برسانم.
 -1جامعه خدوم پزشکی کشور در طول مدت تحریم های ظالمانه وضع شده بر علیه
ملت شریف ایران به رغم همه سختی ها بیشترین خدمات را ارائه داده و به عبارتی کم
آسیب ترین حوزه بوده است؛ که این جز با فداکاری ،ایثارگری و خدمات شبانه روزی و
صبورانه تیم درمان امکان پذیر نبوده است .در طول این مدت جامعه پزشکی بر قله خود
اتکایی ایستاد بطوریکه تقریبا هیچ بیماری به خروج از کشور نیازی پیدا نکند.
 -2از دولت درخواست می کنیم با شرایط به وجودآمده در حوزه سالمت مشکالت تحریم
دارو و فناوری های دارویی ،روش های نوین درمانی بخصوص در زمینه سرطان و بیمار
ی های صعب العالج و نشر بین المللی تحقیقات و دستاوردهای پزشکی را جزو اولویت
های اصلی بداند.
 -3جامعه پزشکی کشور این آمادگی را دارد تا با تسهیل ارتباطات بین المللی و گسترش
دیپلماسی عمومی با سایر ملل به تبادل دانش و تکنولوژی اقدام نموده وبا برگزاری یا
حضور در کنگره های بین المللی بر غنای علمی و عملی خود بیفزاید .همچنین پزشکان
اعضای هیات علمی نیز آمادگی جذب و پذیرش دانشجوی بین المللی را خواهند داشت.
 -4این گونه خبرهای مثبت منشا بهره وری های اقتصادی و سیاسی است و موجبات
نشاط اجتماعی را فراهم آورده و تاثیرآن در روحیه مردم به توسعه بهداشت روان و آرامش
خاطر جامعه کمک خواهد کرد
با تشکر مجدد از زحمات فرزندان انقالبی تیم هسته ای امیدوارم در سایه
پروردگار متعال و با تدبیر دولت محترم  ،امید در دل مردم ایران روز افزون باشد.
دکتر علیرضا زالی
رییس کل
/13فروردین94/

سهم سالمت در سياستهاي كالن دولت برجستهتر خواهد شد
رئیــس مجمــع عمومی نظام پزشــکی با ارســال
پيامــي بــه رئيــس جمهــور از توفيقات بدســت
آمــده در مذاكــرات هســتهاي تقديــر كــرد
برادر گرامی جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سالم علیکم
احتراماً ،ضمن تقدیر و تشکر از حسن تدبیر و درایت آن مقام محترم ،به نمایندگی از اعضای
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از سراسر کشور ،موفقیت دیپلماتیک میهن عزیزمان در
مذاکرات هستهای را حضور آن مقام عالیقدر و همکاران توانمند در هیات دولت و تیم مذاکره
کننده ،صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
آنچه مسلم است افق روشن توسعه پایدار تحت هدایت مقام معظم رهبری و متاثر از سیاستهاي
واقع بین و صلح آمیز با سایر کشورها ،امروز بیش از همیشه و امیدوارکننده تر از دیروز ،به
چشم میآید.
در افق فردای سیاست تفاهم و مذاکرات مثبت حاضر ،بی شک میتوانیم شاهد توسعه و
گشایش در کلیه امور کشور ،منجمله برجسته تر شدن سهم سالمت در سیاستهای کالن دولت
محترمباشیم.
تصدیق می فرمائید ما پزشکان بعنوان ارائه دهندگان خدمات سالمت ،باید بیشترین نقش را
در تدوین درست ترین استراتژی برای اهداف بلندمدت بهداشت و درمان کشور داشته باشیم.
و از اینرو ضمن اعالم آمادگی همه جانبه برای ارائه کارشناسی و هرگونه کمکی در تدوین
نقش سالمت در قانون برنامه ششم توسعه ،بار دیگر توفیق و تندرستی جنابعالی و همکاران
عالیقدرتان را آرزومند است .
دکتر عباس آقازاده
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

دیـدار رییس کل سـازمان نظام پزشکی با معـاون سیمـا
رییس کل سازمان نظام پزشکی در دیدار با پورمحمدی معاون سیما:
صدا و سیما در پی ساختن برنامه ای اثباتی و ایجابی باشد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی دیدار دکتر علیرضا زالی رییس کل
سازمان نظام پزشکی با دکتر علی اصغر پورمحمدی معاون سیما صبح پنج شنبه در سازمان صدا و سیما
برگزار شد.
در این دیدار دکتر زالی با تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران رسانه ملی به انتقال بخشی
از نگرانی های جامعه پزشکی پرداخت و ابراز داشت می توان از ظرفیت های صدا و سیما برای ساخت
سناریوهای اثباتی و ایجابی برای جامعه پزشکی استفاده کرد وی با اشاره به برنامه ها و سریال های معروف
خارجی با در نظر گرفتن فعالیت های ممتاز جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس خواهان توجه بیشتری
در این زمینه شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی به اهمیت رابطه بین پزشک و بیمار و رعایت شئونات حرفه پزشکی پرداخت
و توجه بیشتر صدا و سیما به ترویج اعتماد بین پزشک و بیمار را خواستار شد.
وی با تشکر از شبکه سالمت و توجهی که سیما به این مقوله معطوف داشته است از آمادگی هرگونه همکاری
با صدا و سیما در زمینه های مختلف خبر داد.
در این دیدار دکتر پور محمدی معاون سیما نیز با تشکر از حضور رییس کل سازمان نظام پزشکی به سختی
کار و دقت های الزم در ارتباط با اقشار فرهیخته اجتماع اشاره و به همکاری های متقابل و ساختن برنامه
هایی متناسب برای ارتقای فرهنگ و آموزش عمومی تاکید کرد.
وی در مورد سریال در حاشیه نیز با سپاس از سازمان نظام پزشکی افزود دقتهای الزم در ادامه سریال و
پایان آن لحاظ شده است.
در این مراسم میرحسینی مدیر شبکه سه سیما ،محمود رضا تخشید مدیرکل امور نمایش سیما ،دکترمهدی
پور مدیر شبکه سالمت ،دکتر جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی و دکتر الری پور مدیرکل روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.

خـربنامــه
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وزیر بهداشت:

متقاعدکردنسیاستمدارانبرایشنیدنحرفهایگروههایپزشکیسختشده

هزینه کـردن در عرصه سلامت به معنی ریختن پول در چاه نیسـت
وزیر بهداشت در دوازدهمین همایش علمی
کاربردی پزشکان عمومی که در سالن اجالس
سران برگزار شد ،با بیان اینکه پزشکی عمومی
سنگبنای همه خدمات در نظام بهداشت و
درمان است ،گفت :البته ما معتقدیم که تا رسیدن
به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم چرا که در 3
دهه اخیر بیشتر تخصصگرایی تبلیغ شده و مردم
هم این مسیر را طی کرده و متقاضی خدمات
متخصصانهستند.
به گزارش خبرنگار نظام پزشکی سید حسن
هاشمی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا،
نظام سالمت چنین وضعیتی ندارد ،تصریح کرد:
چرا که نه امکانپذیر بوده و نه با صرفه است اما
متقاعد کردن سیاستمداران کار راحتی نیست
و یک سیاستگذاری ،پس از یک دهه نتیجه
میدهد.چرا که متقاعد کردن سیاستمداران
در مورد اینکه حرفهای گروههای پزشکی را
بشنوند سخت شده است.
وی ادامه داد :گاهی رفتار برخیها که دستی
بر تریبون و سیاستگذاری دارند به کل جامعه
پزشکی تسری مییابد و این جزء دردهای

عمیق اجتماعی است که اگر حل نشود ،دچار
مشکل میشویم.
هاشمی با اشاره به منافع نیروی انسانی و
تخصصی ابراز داشت :در دولتهای گذشته زمانی
که سالمت جزء اولویتهای اول نبود ،اهداف ارائه
دهندگان این خدمات محقق نمیشد ،بنابراین
نیاز به ارتقاء داریم و عقبماندگی ما خیلی بیشتر
از آن است که کارهای یکسال گذشته را به عنوان
تحول ببینیم چرا که تحول یکی دو دهه زمان
میبرد و باید الزامات آن انجام شود.
وی با عنوان اینکه مهمترین الزام ،تولیت است،
خاطرنشان کرد :باید متولی نظام سالمت ،وزارت
بهداشت باشد در حالیکه اکنون تقریباً بخشهای
عمده آن در اختیار ما نیست ،منابع و هزینهکرد
آن خیلی مهم است در حالیکه بیمهها و هزینهکرد،
خارج از وزارت بهداشت است و ارائه کنندگان
خدمات باید نگران باشند که سال بعد خدمات
ارائه شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت یا خیر.
وی ،حوزه سالمت را در تمام دنیا هزینهبر دانست
و گفت :بیشترین گردش مالی دنیا مربوط به
سالمت است و با توجه به اینکه جامعه به سمت

سالمندی میرود باید در این عرصه بیشتر تالش
کنیم.هزینه کردن در عرصه سالمت به معنی
ریختن پول در چاه نیست و این بحث نوعی
تخریب است.
هاشمی با ابراز خرسندی از اینکه دولت سالمت
را پس از دهه های مختلف سرلوحه کار خود قرار
داده است ،اظهار داشت :البته باور داریم که کافی
نیست و هنوز نظام سالمت از بیماری های فرعی
رنج می برد که آسیب شناسی شده و راه حل آن
هم مشخص است.
وی با تاکید بر اینکه اگر از روز اول تعرفه را در
بخش دولتی ارتقا میدادیم و بخش خصوصی را
هم اداره و نظارت می کردیم تا این حد فاصله در
دریافت خدمات نبود ،ابراز داشت :متاسفانه بخش
دولتی را سرکوب کردیم که موجب افزایش فاصله
بین خدمات در بخش دولتی و خصوصی شد.
وزیر بهداشت ادامه داد :در حال حاضر تمام مراکز
بهداشتی از پزشک برخوردار است ،تعرفهها در
بخشی از خدمات پزشکی تصحیح شده و در یک
سال گذشته بسیاری از مشکالت اصالح شده
است .البته اینگونه نیست که حقوق را چند برابر

کنیم و مشکالت حل شوند بلکه برای رسیدن به
نقطه مطلوب  3دهه زمان میخواهیم اما کار را
آغاز کردهایم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پرداخت مردم از
جیب در حوزه سالمت مربوط به خدمات سرپایی
است ،خاطرنشان کرد :پیش از این مراجعه مردم
به بیمارستان ها با مشکالت بسیاری همراه بود
اما در حال حاضر ضمن بر طرف کردن مشکالت
آنها ،پرداختی را به حداقل رساندیم.
هاشمی گفت :معتقدیم ایران عزیز در نقطه ای از
جهان قرار گرفته که اینده بسیار خوبی را پیش
روی خود دارد و باید دولت در مسیری حرکت
کند که تعامالت خود را افزایش داده و با نگاه
خردمندانه به جهان دریچه ای را با کشورهای
دیگر باز کند که بتواند ضمن حفظ عزتمندی،
مشکالت خود را کاهش دهد و امید نه تنها دراین
دولت بلکه در زندگی همه ساری و جاری باشد.
وی در پایان ابراز داشت :آینده پزشکی عمومی در
کشور بهتر از گذشته است و نیاز به صبر و حوصله
و زمان دارد.

تلطـیف

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نظام پزشکی و اداره سالمت اتریش
با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی و سفیر
جمهوی فدرال اتریش تفاهم نامه همکاری مشترک
بین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و
اداره سالمت و بهداشت اتاق بازرگانی جمهوری فدرال
ا تریش امضا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
علیرضا زالی رئیس کل این سازمان با اشاره به
اینکه حدود  2هزار پزشک و متخصص ایرانی در
اتریش مشغول به فعالیت هستند گفت:درآستانه
سال نو و دستاوردهای هسته ای ایران این تفاهم
نامه برای مدت  3سال بین سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسالمی ایران و اداره سالمت جمهوری
فدرال اتریش امضا شد .

وی ا ساس این تفاهم نامه را گسترش همکاری های
علمی؛ آکادمیک و پژوهشی بین گروههای مختلف
پزشکی ؛دندانپزشکی و داروسازی عنوان کرد و
اظهار داشت :با امضای این تفاهم نامه زمینه تسهیل
همکاریهای دو جانبه بین همکاران پزشک ایرانی و
اتریشی فراهم می شود و با توجه به سابقه درخشان
پزشکان ایرانی فعال در حوزه سالمت اتریش ؛از این
فرصت برای نقل و انتقال تجارب همکاران بین مراکز
پزشکی ایران و اتریش استفاده خواهیم کرد.
به گفته وی این تفاهم نامه شامل هفت بند است که
عمده ترین آن مبتی بر گسترش ارتباط بین پزشکان
و برگزاری سمینارها و کارگروههای مشترک به منظور
تبادل اطالعات و تجربیات است.

دردم از حد شد فزون  Pasteurکجاست؟

نسخه در دستم  Drugstoreکجاست؟

قلب من پر از  Receptorگشته است

عشق در خونم  Monitorگشته است

منحنـی هـای غمـم  on lineنیسـت

؛SearchکردمعشقدرMedlineنیست

نمـره ات ای عشـق اینـک گشـت 20

کینه توزی عشق را

تــا نگاهــی انحصــاری میشــود

عشـق هـم نـام تجـاری مـی شـود

؛ GCرنجـم پـر از طیـف بالسـت

سـاده می گویـم دل من مبتالسـت

کاش مـی شـد رنـج را  GCنمـود

کاش مـی شـد عشـق  OTCنبـود

مـرد میـدان کـی تغافـل مـی کنـد؟

حـل مشـکل بـا اتانـول مـی کنـد؟

کاش عاشـق در بلا تنهـا نبـود

؛ Heart Rateقلـب مـن بـاال نبـود

کاش مـی شـد درد عاشـق پـول بـود

یــا دوای درد او  Capsuleبــود

عاشـقان چـون آتشـی بـر هیمـه انـد

نســخه بــی اعتبــار بیمــه انــد

رستم جان مرا او رخش نیست

ایـن دوا تولیـد دارو پخـش نیسـت

آخـر ایـن داروی مـا تاییـد کـی؟

مینمایـــد ســـازمان

کاش مـی شـد  Pharm-Dرا تـز نبـود

غیر داروی تو را سنتز نبود

دردهــا در قلــب مــن انباشــتی

؛ Implantدرد در آن کاشــتی

درد مـن را حافـظ و بیـدل نداشـت

نام داروی تو  Martindaleنداشت

در  Remingtonنیز ،باری ،بیش نیست

از  Remingtonانتظاری بیش نیست

؛ Tensionخون مرا  Hyperمکن

دردهایـم را فقـط  Paperمکـن

Antagonist

FDA؟
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مراسم گرامیداشت روز دندانپزشک با حضور
داندانپزشکان سراسرکشور جمعه  21فروردین
ماه در تاالروزارت کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
در این مراسم دکتر غزنوی رئیس انجمن
دندانپزشکی ایران با اشاره به اینکه بیش از
 30هزار نفر جامعه دندانپزشکی را تشکیل
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وی با تاکید براینکه بانوان در حوزههای مختلف
پزشکی پیش قراول فتح قله های علمی بوده
اند خاطرنشان کرد:این امر مایه افتخار ملی
است که زن ایرانی در عرصه های اجتماعی
و بطور اخص در رشته های مختلف پزشکی
مشغول فعالیت است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه

دندانپزشکان در اقصی نقاط کشور پرداخت
نموده اند.
وی نبود تسهیالت اعتباری و مالی برای راه
اندازی مطب را برای دندانپزشکان جوان
یک مشکل اساسی عنوان کرد و اظهار
داشت:دندانپزشکان با مشکالت متعددی در
سراسرکشور مواجه هستند اما با این وجود

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی
مراسم روز آزمایشگاهیان در سیام
فروردینماه با حضور رئیس کل سازمان
نظام پزشکی و جمع کثیری از همکاران
علوم آزمایشگاهی ،پاتولوژی و ژنتیک
پزشکی و  ...برگزار گردید .این مراسم به
همت سازمان نظام پزشکی و با همکاری
انجمنهای علمی تخصصی مرتبط با
آزمایشگاهیان در زادروز حکیم سید
اسماعیل جرجانی در سالن کتابخانه ملی
برگزار شد.

دکترصاحب الزمانی:

مراسـم روز دندانپزشـک برگزار شـد
میدهند؛ اظهار داشت :باید با همدلی برای
باال بردن ارزش های علمی و دانش روز
دندانپزشکی بکوشیم تا سالمت دهان و دندان
آحاد مردم ارتقاء یابد.
وی افزود :جامعه دندانپزشکی و انجمن
دندانپزشکی ایران از نظر سابقه و قدمت یکی
از قدیمی ترین گروههای پزشکی در ایران و
کشورهای منطقه است.
وی با بیان اینکه در ایران از دیرباز فعالیتهایی
در جهت تعیین روز دندانپزشک انجام شده
است ادامه داد:پس از انقالب در فروردین سال
 60مجلس شورای اسالمی با تصویب طرح
تربیت بهداشت کاران دهان و دندان؛ 23
فروردین ماه را روز دندانپزشک اعالم نمود.
در ادامه دکتر زالی رئیس کل سازمان نظام
پزشکی ضمن تبریک روزوالدت حضرت
فاطمه زهرا (س) و تقارن آن با روز دندانپزشک
بیان داشت  :در حوزه سالمت حضور بانوانی
که توانسته اند مدارج مختلف علمی و حرفه
ای را طی کنند مثال زدنی است و بسیاری از
همکاران مبرز و طراز اول حرفه دندانپزشکی
را بانوان تشکیل می دهند.

بیش از  30هزار نفر از دندانپزشکان در اقصی
نقاط کشور به روش ایثارگرانه به آحاد مردم
خدمت رسانی می کنند اذعان داشت:افراد با
ذکاوت و ضریب هوشی باال و ممتاز در آزمون
کنکور انتخابشان دندانپزشکی است که این نشان
از ضریب هوشی باالی همکاران گروه دندانپزشکی
دارد و مسلما چنین جمع فرهیخته ای پتانسیل
طی کردن همه مدارج علمی را دارند.
زالی به صعوبت کار دندانپزشکان اشاره کرد و
گفت:به دلیل موقعیت های کاری و نوع خدماتی
که ارائه می دهند ،این گروه با سختی کار مواجه
بوده و در معرض صدمات زیادی قرار دارند.
وی با بیان اینکه دندانپزشکان علیرغم همه
ایثارگری ها در معرض ریسک شغلی قرار دارند
تصریح کرد:دربین گروههای مختلف پزشکی
دندانپزشکان تنها گروهی هستند که در
مواجهه با ریسکفاکتورها و آسیبهای شغلی
قرار دارند و با وجود همه مشکالت و مطالبات
ازهیچ تالشی برای ارتقاء سطح بهداشت دهان
و دندان افراد جامعه خود داری نمی کنند.
وی اضافه کرد :درسالهای اخیر بخش زیادی
از سوبسید درمان دندانپزشکی را خیل عظیم

ایران تو انسته قلههای کامیابی در عرصه
دندانپزشکی را فتح کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه
جامعه دندانپزشکی از نظر فنی ،تکنیکال و
علمی در اوج قرار دارد خاطرنشان ساخت:در
منطقه مدیترانه شرقی و آسیای جنوب
غربی به مدد دستان متبحر و پرتوان جامعه
دندانپزشکی کشور به نقطه ای رسیدیم که
مرجع دندانپزشکی در این منطقه هستیم.
وی تصریح کرد :دندانپزشکان ما به نقطه خود
کفایی رسیده اند و باید پیشگیری هوشمندانه
و شاخصهای سالمت دهان و دندان را در
کشور ارتقا دهیم.
گفتنی است در پایان این مراسم از  10بانوی
دندانپزشک به مناسبت تقارن روز دندانپزشکی
و روز زن تجلیل و قدرانی شد .اسامی تقدیر
شدگان به شرح ذیل است:
دکتر علویه وحید ،دکتر فريده حقيقتي ،دکتر
فهیمه اخالقی ،دکتر مریم رستگار ،دکتر زهره
آهنگری ،دكتر طاهره حسينزاده نيك ،دکتر
فاطمه سرلتی ،دكتر آزيتا تهرانچي ،دکتر مريم
مجيديان و دکتر مهشید جمشیدی.

ضرورت تصویب تعرفه
واقعی آزمایشگاهیان
در کتاب ارزش نسبی
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام
پزشکی با بیان اینکه بخشنامه ارتقای بهره
وری همکاران آزمایشگاهی 6سال است که در
حال پیگیری است ،گفت :مشخص نیست که
چرا در این بخشنامه ،همکاران آزمایشگاهی
حذف و یا فراموش شده اند.
به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی،
محمد صاحب الزمانی در افتتاحیه جشن
روز آزمایشگاهیان در خصوص صعوبت
کاری همکاران آزمایشگاهی که در سال های
گذشته ابالغ شد نیز خاطرنشان کرد :به علت
درج کلمه «تکنیسین» آزمایشگاه ،این گونه
تفسیر شد که این قانون مشمول کارشناسان،
کاردانان ،مدیران ،همکاران آزمایشگاهی و
مسئوالن فنی نمی شود.
وی با اشاره به تهیه بخشنامه ای توسط انجمن
های سه گانه و کارشناسان آزمایشگاه در
رابطه با تعیین حدود تبلیغات مجاز و غیرمجاز
آزمایشگاه های تشخیص طبی ،اظهار داشت:
متاسفانه به علت عدم همراهی برخی از
همکاران ،کمیته اخالق حرفه ای متشکل از
روسای انجمن های سه گانه و همکاران دیگر
تشکیل شد که برای نخستین بار از همکاران
علوم آزمایشگاه برای حضور دراین کمیته
دعوت به عمل آمد.
صاحب الزمانی ادامه داد :اولین جلسه در
اسنفدماه سال  93برگزار شد که در آن به
 7آزمایشگاه تذکرات الزم داده و تعهد کتبی
گرفته شد و در صورت تکرار تخلف ،از طریق
مراجع انتظامی با آن ها برخورد الزم صورت
خواهد گرفت و این بخشنامه در جای خود
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همزمان با زادروز حکیم سیـد اسماعیل جرجـانی
مراسـم روز آزمایشگاهیان برگزار شـد

دکتر زالی:

رتبه دوم آزمایشگاه ها از نظر میزان آسیب پذیری و خسران اقتصادی

اداره اقتصادی آزمایشگاه با چهارچوب های اقتصادی فعلی غیرممکن است

معتبر و الزم االجرا است.
وی ضمن تشکر ویژه از دکتر زالی ،دکتر
هاشمی و دکتر جهانگیری در رابطه با تعرفه
آزمایشگاهی ابراز داشتk :ی آزمایشگاه در سال
گذشته متناسب با kی داخلی و  20هزار تومان
تصویب شده بود و موجب شد که آزمایشگاه را
از کتاب ارزش نسبی خدمات حذف کنند.
نماینده جامعه آزمایشگاهیان درسازمان نظام
پزشکی اضافه کرد :با آن که اعتقاد برخی
کارشناسان وزارت بهداشت حذف آزمایشگاه
از کتاب ارزش نسبی و کاهش تعرفه این رشته
بود اما با تالش فراوان همکاران در سازمان
نظام پزشکی ،هم آزمایشگاه و هم رادیولوژی
در کتاب ارزش نسبی خدمات باقی ماند و
تعرفه نیز بر اساس این کتاب هر سال افزایش
خود را خواهد یافت.
وی با اشاره به Kی آزمایشگاه که در شورای
عالی بیمه  17هزار و  500تومان تصویب شد،
گفت :با اینکه این مقدار افزایش برای هزینه
های آزمایشگاه ناچیز است اما به هر حال آن را
به فال نیک گرفته و امید است که روزی تعرفه
واقعی دیده شود.
صاحب الزمانی در پایان از همکاران کارشناس
و کاردان آزمایشگاه که جامعه علمی ،صنفی
و فنآوران را تشکیل دادند ،اتحاد بیش از
گذشته را خواستار و خاطرنشان کرد :مشکالت
را می توان با اتحاد و همدلی پیگیری کرد .عمر
انسان فانی است پس تالش کنیم به حقوق
یکدیگر تجاوز و تعدی نکنیم و طوری نشود که
در زبان با هم خوب اما در عمل جور دیگری
عمل کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید
بر اینکه حضور جامعه آزمایشگاهیان در نظام
سالمت کشور آن ها را به مثابه رکن رکین و
بخش مهمی از خدمات تشخیصی و درمان
کشور قرار داده است ،گفت :اگر چه جامعه
آزمایشگاهیان کشور مواجه با تلخ کامی ها،
مرارت ها و رفتارهای غیر منصفانه بودند اما مانع
از آن نشد که در انجام رسالت ملی خود فروگذار
کنند.
به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی ،دکتر
علیرضا زالی که در مراسم روز آزمایشگاهیان
سخن می گفت ،با بیان اینکه باید قدرشناس
این جامعه خدوم باشیم ،اظهار داشت :امروز
بدون عبور از داالن آزمایشگاه ،رسیدن به
تشخیص و طرح ریزی درمان و حتی اقدامات
پیشگیری و مراقبت های مربوطه غیرممکن
خواهد بود و سرنوشت محتوم درمان بدون توجه
ویژه به کوریدورهای آزمایشگاهی میسر نیست.
وی با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر
جایگاه آزمایشگاه در کشور ما یک جایگاه
استراتژیک در عرصه سالمت است ،خاطرنشان
کرد :نه تنها در این زمینه بلکه در بخش های
مختلف درمانی چون پیشگیری و مراقبت های
مختلف هم جایگاه آزمایشگاهیان بیش از
گذشته فزونی یافته است.
زالی ادامه داد :متاسفانه این جامعه خدوم با
مشکالت و مسائل مبتالبه بسیاری در سال
های اخیر روبرو بوده است .امروز اداره اقتصادی
آزمایشگاه با چهارچوب های اقتصادی و مولفه
های حاکم بر جریان اقتصادی کشور غیرممکن
است و بحران اقتصادی در اداره بسیاری از
آزمایشگاه های کشور مستولی است.
وی با گالیه از اینکه در حال حاضر مجموعه
آزمایشگاه های کشور صورت خود را با سیلی
سرخ نگه داشته اند ،ابراز داشت :اتفاقات

اقتصادی که در سالهای اخیر گریبان
آزمایشگاه های کشور را فرا گرفته ،سرنوشت
تلخی را فراسوی همکاران گروه آزمایشگاهی
کشور قرار داده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن
اشاره به بررسی های انجام شده در اجرای طرح
هدفمند کردن یارانه ها و خسارت های اقتصادی
ناشی از آن در عرصه سالمت که آزمایشگاه ها
را در رتبه دوم این رنک قرا می دهد ،افزود :با
بررسی مولفه های اقتصادی در هدفمند کردن
یارانه ها و آثار آن در موسسات پزشکی حوزه
سالمت ،آزمایشگاه رتبه دوم را از نظر میزان
آسیب پذیری و خسران اقتصادی داشته است.
وی اضافه کرد :مجموعه هزینه های مترتبه در
آزمایشگاه های کشور که بخش عمده آن تامین
دستمزد نیروی انسانی شاغل را تشکیل می
دهند ،با چالش های بسیار زیادی روبرو است.
آزمایشگاه در آغاز هر سال ،با تغییرات حقوق
و دستمزد مواجه می شود و از آن جایی که
خدمات آزمایشگاه تحت هیچ شرایطی تعطیل
نمی شود ،با تغییراتی در حقوق و دستمزد ،با
بار مالی اضافه در ابتدای سال مواجه می شود.
زالی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از هزینه
های آزمایشگاهی در ارتباط با تامین کیت
و تجهیزات آزمایشگاه است ،اظهار داشت:
متاسفانه آزمایشگاه در این بازار پیچیده ،برای
تامین اقالم کیت های مصرفی با اصالت و مورد
اطمینان با چالش های جدی مواجه است.
همچنین گرانی فزاینده و برخی از سودجویی
ها ،آزمایشگاه را در تامین هزینه های با کیفیت
دچار مشکل می کند.
وی ادامه داد :کیت ها و اقالم مصرفی که بن
مایه اداره اقتصادی ،علمی ،حرفه ای ،فنی و
تکنیکال یک آزمایشگاه را تشکیل می دهد،
در سال های اخیر با بحران های جدی از نظر
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کمیت ،قدر مطلق قیمت و سهل الوصول بودن
به موارد اورجینال روبروست و این مهم اقتصاد
آزمایشگاه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور
خاطرنشان کرد :در سال های اخیر رشد تعرفه
های آزمایشگاهی مطلقا در همخوانی ،تطابق و
سازگاری با فرآیندها نبوده و این گپ در زمانی
تلخی به جامعه آزمایشگاهیان کشور حاصل شد
که در یک سال رشد خدمات آزمایشگاه را در
بخش خصوصی به صفر درصد رساند.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته تعرفه
آزمایشگاهی رشد کافی نداشته است ،تصریح کرد:
منحنی تغییرات هزینه ای و همسان سازی آن با
فرآیندهای تعرفه ای موجب چالشی جدی شد و از
آن جایی که مجموعه فرآیندهای تعیین تعرفه ای
برای خدمات آزمایشگاهی در سال های گذشته
مطلقا در راستای هزینه های مترتبه بر آزمایشگاه
نبود ،موجب بحران در آزمایشگاه ها شد.
زالی تاکید کرد :آزمایشگاه ها باید با یک شکوفایی
اقتصادی روبرو باشند در حالیکه همچنان نفس
بیرمق ،خسته و کم سوی آزمایشگاهها به دلیل
مشکالت تعرفه ای در اقصی نقاط کشور وجود
دارد ،گرچه امروز فرآیند پرشتاب تعطیلی
آزمایشگاه کم رنگ تر شده اما کماکان سایه
سنگین فشار اقتصادی بر سر آزمایشگاه های
کشور همچنان مستولی است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه خدمات پاراکلینیک
به خصوص آزمایشگاه در کالبد کتاب تعرفهای
باقی ماند ،خاطرنشان کرد :اگر چه امکان دارد
مبنای  Kو تغییرات تعرفهای پاسخگوی نیازهای
متکثر جامعه آزمایشگاهی کشور نباشد ،اما
فرایند شالوده ریزی و عدم غیبت این خدمات
در کتاب تعرفه را به فال نیک می گیرم.
زالی با اشاره به اینکه شاید هیچ قشر شریفی
در عرصه سالمت به اندازه همکاران آزمایشگاه
در معرض خطرات شغلی نباشد ،افزود :عالوه بر
آن فرسایش شغلی که اساسا در نظام سالمت
برای همه کارکنان نظام سالمت تعریف می
شود ،در خدمات آزمایشگاهی نیز وجود داشته
و امید است غفلت در بحث سختی کار ،هرچه
زودتر با پیگیری صنفی و انسجام این جامعه به
ثمر بنشیند.
وی با بیان اینکه همه اوقات روز به شما زحمت
کشان عرصه سالمت تعلق دارد ،خاطرنشان کرد:
اگر زمان خاصی برای روز آزمایشگاه نامگذاری
می شود ،از باب آن است که نماد و سمبلی برای
تکریم و التفات به آن بخش خدوم اجتماعی
کشور باشد و امیدوارم با پیگیری مستمر
همکاران ،این روز در تقویم ملی درج شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید
بر اینکه جایگاه و هویت جامعه آزمایشگاهیان
تعرفه و ریال نیست ،گفت :آن چیزی که جامعه
آزمایشگاهیان کشور را مکدر می کند ،توجه
ویژه به هویت آزمایشگاهیان در نظام سالمت
کشور است که این مهم موجب تکدر خاطر
این همکاران شده است .برون رفت از این مهم
نیازمند انسجام صنفی جامعه آزمایشگاهیان
کشور است.
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تعیین تعرفهها باید منطقی و عادالنه باشد
در حالی که مسئوالن وزارت بهداشت و نظام پزشکی از افزایش
حدود  ۱۵درصدی تعرفه های پزشکی سخن میگفتند ،علی
ربیعی از افزایش ۱۲درصدی این تعرفه ها در سال جاری سخن
گفت ،حاال رئیس شورای عالی نظامپزشکی میگوید :قرار بود
همان تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه از طرف دولت ابالغ
شود .ما روی تعرفه پزشکان عمومی حساس هستیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام
پزشـکی دکتر اسـماعیل ایدنی رئیس شورای
عالی این سـازمان ،گفـت :تعرفههـای درمانی
کـه شـورای عالی بیمه تصویب کـرده با توافق
همـه اعضـای شـورا که شـامل نظام پزشـکی،
وزارت بهداشـت ،سـازمانهای بیمهگر و وزارت
رفـاه بوده انجام شـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه اینکـه گفتـه شـده رشـد
تعرفهها  12درصدی اسـت ادامـه داد :قرار بوده
همـان تعرفـه مصوب کـه آماده شـده به هیات
دولـت بـرود و تصویـب شـود ،فکـر نمیکنـم
تغییراتـی پـس از آن رخ داده باشـد چـرا کـه
تقریبـاً مطالباتـی که داشـتهایم در همـان نرخ
تعرفـه محقق شـده بنابراین فکـر نمیکنم که
رشـد تعرفـه هـا  12درصد شـده باشـد.

رئیـس شـورای عالـی نظامپزشـکی افـزود:
در مصوبـات تعرفـهای ،رشـد متفاوتـی وجود
داشـته چرا کـه هـر تعرفـه ،وزن متفاوتی در
سـبد درمـان دارد.
ایدنـی در مـورد اینکـه اگـر رشـد تعرفههای
درمانـی بـا  12درصـد بـه تصویب برسـد چه
تبعاتـی خواهـد داشـت گفـت :ممکـن اسـت
یـک تعرفـه بـه طـور مثـال  5درصـد تغییـر
کنـد و دیگـری  25درصـد و میانگیـن آنهـا
بشـود  12درصـد؛ چـرا کـه تعرفههـای
تاثیرگـذار در سـبد درمانـی متفاوتانـد و
گاهـی یـک تعرفه هزینـه زیادی بـرای مردم
دارد .بنابرایـن بایـد ببینیـم اگـر رشـد 12
درصـد بشـود چـه تعرفـهای تغییـر کـرده و
کم شـده اسـت.

وی ادامـه داد :مـا روی ویزیـت پزشـکان
عمومـی حسـاس هسـتیم چـون اگـر بـه
خوبـی دیـده شـود بـار مراجعـه به پزشـکان
متخصـص و فوقتخصـص کمتـر میشـود
بنابرایـن گاهـی ممکـن اسـت تـا  30درصـد
هـم افزایـش یابـد.
رئیـس شـورای عالـی نظامپزشـکی گفـت:
بایـد ببینیـم کـدام تعرفـه کاهـش پیـدا
خواهـد کـرد و مـا به عنـوان جامعه پزشـکی
تقاضـا داریـم اگـر تعرفـهای قرار شـد کاهش
یابـد آن تعرفـه باعث نشـود که جمـع زیادی
از جامعـه پزشـکی متضـرر شـود.
ایدنـی افـزود :در حال حاضـر  35هزار مامای
بیـکار داریـم کـه ایـن تعـداد جمعیـت برای
مـا اهمیـت دارد و بایـد بـا تغییراتـی کـه در
تعرفـه هـا ایجـاد میشـود جمعیت بیشـتری
از جامعه پزشـکی نیازهایشـان برطرف شـود.
وی گفـت 20 :درصـد خدمـات بسـتری
توسـط بخـش خصوصـی انجـام میشـود
کـه  12درصـد در تهـران و  8درصـد در
شهرستانهاسـت بنابرایـن اگـر قرار باشـد به
عنـوان مثـال بیـن تعرفـه هتلینـگ و ویزیت
سـرپایی یکـی را افزایـش دهیـم ویزیـت
سـرپایی را بیشـتر میکنیم تا نسخهنویسـان
بیشـتر سـود ببرند در حالی که ممکن اسـت

سـهم آن در سـبد درمـان زیـاد نباشـد.
رئیـس شـورای عالی نظامپزشـکی افـزود :در
هـر صـورت مداخله مـا باید رفتارسـاز باشـد
چـرا کـه اگر بـه گونـهای تعرفهگـذاری کنیم
کـه جامعـه پزشـکی از آن تمکیـن نکنـد از
قانـون عـدول خواهـد شـد بنابرایـن تعییـن
تعرفههـا بایـد منطقـی و عادالنـه باشـد.
وی گفـت :در صـورت تعییـن تعرفههـای
منطقـی ،منافـع دریافتکننـدگان ،پرداخـت
کننـدگان و ارایـه کننـدگان خدمـت دیـده
خواهـد شـد و کیفیـت خدمـات آسـیبی
نمیبینـد و تعرفـه در تـوان پرداخـت بیمهها
خواهـد بـود و ایـن مهم اسـت کـه منافع هر
سـه گـروه دیده شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،تعرفـه های
درمانی سـال  94در اسـفند سـال گذشته در
شـورای عالی بیمـه تعیین و بـه هیئت دولت
رفـت تا در اولین جلسـه این هیئت در سـال
جدیـد ،تصویب و ابالغ شـوند.
رشـد ایـن تعرفـه هـا بـه گفتـه مقامـات
مسـئول در وزارت بهداشـت کمتـر از نـرخ
تـورم و حـدود  15درصد اعالم شـد در حالی
کـه دکتـر علی ربیعـی وزیر رفاه از رشـد 12
درصـدی تعرفههـای درمانـی سـال  94خبـر
داده اسـت.

اولین جلسه شورای حقوقی
سازماننظامپزشکیبرگزارشد
روز چهارشنبه مورخ  1394/1/19اولین
جلسه شورای حقوقی سازمان نظام پزشکی
کل کشور تشکیل گردید .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام
پزشکی در ابتدای این جلسه که با حضور
دکتر زالی رییس کل ،دکتر ریاض معاون
حقوقی و پارلمانی و سایر اعضا تشکیل شد
در خصوص مسائل و اهداف شورا تبادل نظر
صورت گرفت.
الزم به ذکر است اسامی اعضای شورای
حقوقی که از این به بعد با همکاری معاونت
حقوقی و پارلمانی سازمان فعالیت خواهند
کرد به شرح ذیل است:
آقای دکتر علی اخوان  ،آقای سید جواد
ذبیح زاده ،اقای مجید دهلوی ،آقای دکتر
محمود عباسی ،آقای دکتر حجت اهلل
مقیمی ،آقای دکتر علیرضا میالنی فر ،آقای
دکتر ذبیح اهلل واحدی

سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

قابلتوجهمتقاضیانتحصیل
در خارج از کشور

متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در رشتههای علوم
پزشکی که پس از مراجعت قصد ارزشیابی مدارک خود در این
وزارت را دارند ،الزم است صرفاً در دانشگاههای مورد تأیید از
نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تحصیل نمایند
و در صورتی که از دانشگاههای غیر تأیید فارغ التحصیل
گردند ،مدارکشان قابل ارزشیابی نخواهد بود .متقاضیان می
توانند با مراجعه به سایت این مرکز به آدرس edd.behdasht.
 gov.irاز لیست دانشگاههای مورد تأیید ،دانشگاههای خارج
شده از تأیید و همچنین ضوابط ارزشیابی ،اطالعیههای مهم و
مصوبات آگاهی یابند .همچنین می توانند با شمارهگیری تلفن
گویای این مرکز ( )81453075-8از راهنمایی کارشناسان
بهره مند گردند.

خـربنامــه

شماره ششم  10 /اردیبهشت 1394

پزشک شدن
خوب یا بد ؟!!!
چنـد نکتـه را در مورد فـرق فـارغ التحصیالن
پزشـکی بـا سـایر رشـتهها جهـت تنویـر افکار
عمومـی بایـد اعلام کنم
 .۱پزشـکی رشـتهای  ۲۴سـاعته بوده و دوران
دانشـجویی آن دارای  ۲۰شـب کشـیک ۲۴
سـاعته در مـاه میباشـد .امـا رشـتههای دیگر
مخصوصـا مقطـع دکترایشـان شـاید ماهی به
زور  ۳ -۲جلسـه کالس آن هـم صبـح برگـزار
شود.
 .۲دانشـجوی پزشـکی در بیمارسـتان دولتـی
بـه رایـگان بـرای دولـت کار میکنـد امـا هیچ
دانشـجوی رشـته دیگـری اینـکاررا نمیکنـد.
 .۳دانشـجوی پزشـکی در قبـال کارهـای
خـود که بسـیار حسـاس میباشـد مسـولیت
دارد و حتـی دادگاهـی میشـود و مجبـور به
پرداخـت دیـه امـا هیـچ دانشـجویی چنیـن
ریسـکی نـدارد.
 .۴دانشـجویان رشـتههای دیگـر بـه دلیـل
وقـت آزاد بسـیار میتواننـد در دوران
دانشـجویی کار و تجـارت کننـد و حتـی
کارمنـد دولـت باشـند! و پشـت سـرهم
لیسـانس و فـوق و دکتـرا بگیرنـد امـا
دانشـجوی پزشـکی تـا  ۴۰سـالگی بایـد از
جیـب پـدر و مـادرش زندگـی کنـد.
 .۵تمـام رشـتههای بعـد فـارغ التحصیلـی بـه
راحتـی مدرک خـودرا از دانشـگاه گرفتـه و به
دنبـال کار و زندگـی بـه انتخاب خـود میروند
بـا اینکـه از بیـت المـال درس خواندهاند.
امـا انگار تنها کسـانی کـه از بیت المـال درس
میخواننـد دانشـجویان پزشـکیاند .بالفاصلـه
مدرکشـان تـا دوبرابر مـدت تحصیل گـرو نگه
داشـته میشـود بـرای خدمت در کشـور.
پـس از  ۷سـال بایـد بـه مـدت  ۲سـال بـه
اجبـار در دورترین روسـتاها و بـدون امکانات
بـا کمتریـن درامـد زندگـی کننـد کـه حتی
درامدشـان خـرج رفـت و امد به شـهر خودرا
کفـاف نمیدهـد .آیـا ایـن عدالت اسـت؟
چـرا یـک پزشـک جـوان نبایـد ماننـد یـک
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یارانه پزشـکان قطع شـد!
دکترای برق نتواند در شـهر خـودش و یا حتی
شـهری بهتر از شـهر خودش زندگی کند؟ این
چه توقعی اسـت که ایجاد شـده؟ چرا پزشـک
بایـد به بیـگاری برده شـود؟
 .۵پزشـک جوان بعد دوسـال بیـگاری تصمیم
میگیـرد در امتحـان تخصص شـرکت کند.
 .۶دوران تخصـص ۵ - ۴ :سـال با  ۲۰کشـیک
 ۲۴سـاعته در مـاه و حقـوق  ۷۰۰هـزار تومان!
شـما اسـم ایـن را میگذاریـد عدالت؟ پزشـک
 ۳۰سـاله چطـور با  ۷۰۰هـزار تومـن میتواند
خانـواده اداره کنـد وقتـی کـه نتوانسـته مانند
سـایر فـارغ التحصیلان از  ۲۰سـالگی بـرای
خـود کار کنـد و سـرمایه جمـع کند؟
 .۷دوران تخصـص تمـام میشـود حـاال هـم
مدرک پزشـکی عمومی شـما گرو اسـت و هم
مـدرک تخصص!
یـک پزشـک متخصـص  ۴۰ - ۳۵سـاله را بـاز
هم مجبـور میکنند دو برابـر تحصیل یعنی ۸
سـال بـاز هم بـه مناطق محـروم بـرود و اجازه
کار خصوصـی نـدارد و فقـط در بخش دولتی و
تعرفـه دولتـی کار کنـد آنهم در نقاطی بسـیار
محـروم و بـدون امکانات.
آیـا کدامیـک از فارغالتحصیلان رشـتههای
دیگـر را مجبـور بـه چنیـن کاری میکننـد؟
کـدام دکتـرای بـرق با خانـواده خود به روسـتا
میرود و حاضر اسـت زن و بچهاش به مدرسـه
روستا بروند؟
االن کـه همـه بـا تحصیـل بـه فکـر رفـاه و
پیشـرفت هسـتند پزشـک چـه گناهـی کرده
کـه بایـد عقبگـرد بـرود؟
اگـر قـرار بـر عدالـت اسـت یـا همـه رشـتهها
طـرح خدمـت داشـته باشـند یـا پزشـکان هم
نداشـته باشند.
 ۸ .۸سـال بـا کمتریـن درامد در شهرسـتانها
میگذرانـد تـا در ۵۰ - ۴۸سـالگی بـه شـهر
خـودش برمیگردد دوسـتان  ۴۶سـاله او همه
چیـز دارنـد خانه ،ماشـین  . . .امـا او مانند یک
محکوم از تبعید برگشـته تـازه میخواهد بداند

زندگی چیسـت.
مسـلم اسـت که زیر بار جراحی آپاندیسـیت به
قیمـت مصوب  ۳۰هـزار تومان! نمـیرود چون
اجحاف اسـت مسـلم اسـت که باعث میشـود
از همیـن نقطـه زیر میزی شـکل بگیرد.
تعمیـر کار خـودرو درب کاپـوت را باز و بسـته
میکنـد  ۵۰هـزار تومـن میخواهـد چـرا باید
تعرفـه جراحـی پر اسـترس اپاندیـس  ۳۰هزار
تومـان باشـد؟ البته ذکر کنم در طرح سلامت
ایـن تعرفـه بسـبار افزایـش یافتـه و شـده ۹۰
هـزار تومان!
خب مسـلم اسـت پزشـکی که بیشـتر عمرش
بـه بیـگاری رفتـه میخواهـد در مـدت کوتـاه
جبـران کنـد و حـق واقعـی خـودرا طلـب
میکنـد.
مگـر یـک بنـگاه دار چـه کار شـاقی میکنـد
کـه بـرای تنظیم اجـاره نامـه در  ۵دقیقه چند
میلیـون پـول میگیرد؟
 .۹عـدهای میگوینـد ایـران بهشـت پزشـکان
اسـت .خـب ثابـت کنیـد .میگوینـد درامـد
پرشـکان ایران چند برابر خارج از کشـور است!
بهتـر اسـت سـری بـه وزارت بهداشـت زده و
رونـد مهاجـرت پزشـکان را بررسـی کنیـد.
صدهـزار پزشـک ایرانـی در خـارج از کشـور
هسـتند کـه در بهتریـن وضعیـت شـغلی و
درامـد هسـتند و حتی یک نفرشـان به کشـور
باز نگشـته اسـت.
ویزیت پزشک عمومی در ایران تقریبا  ۸دالر
ویزیت پزشک عمومی در ترکیه  ۸۰دالر
ویزیت پزشک عمومی در آذربایجان  ۷۰دالر
ایـن یـک مقایسـه کوچـک اسـت فقـط در
ویزیـت آنهم در کشـورهای جهان سـوم حاال
چطـور امـکان دارد درامـد پزشـکان ایرانـی
بیشـتر از کشـورهای غربـی باشـد؟
مسـلما همـه اقوامـی در خـارج از کشـور دارند
میتواننـد بـرای اطمینـان بیشـتر در مـورد
درامـد پزشـکان ایرانـی در غـرب و سـطح
زنگیشـان سـوال کننـد.

طبق تصمیم برای حذف یارانه افراد پردرآمد
یارانه پزشکان نیز قطع میشود!!!
این در حالیست که
وکال با حق الوکاله های میلیاردی
مهندسان وپیمانکاران پروزه های بزرگ
چندصدمیلیاردی
بارفروشان و دالالن میوه و تره بار با در امد
روزانه دهها میلیونی
مشاوران و بنگاههای امالک و خودرو که در
عرض چند دقیقه از یک قرارداد سود کالن به
جیبمیزنند
سردفتران اسناد رسمی
برج سازان
بسازوبفروشها
طالفروشان
مالکان امالک مسکونی وتجاری دهها میلیاردی
بازاریان
تاجران فرش و پسته
واردکنندگان و صادرکنندگان
کارخانه داران
رانت خواران
برادران قاچاقچی
کاسبان تحریم ها
و....
همچنانیارانهمیگیرند!
.
.
.
اما...
پزشک عمومی درمانگاه خصوصی با در امد
ماهانه زیر  2میلیون
رزیدنت با حقوق ماهانه  700هزار تومان!
پزشک تازه متخصص ضریب کا که ماههاست
حقوقنگرفته
همگی به جرم «پزشک» بودن الزاما پولدار
محسوب شده!!
و برخالف دیگر صنوف مظلوم در این کشور از
دریافت یارانه محرومند!!!

8

خـربنامــه

جناب آقای دکتر آقاجانی
معاون درمان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی
سالم علیکم
احتراما به پیوست نامه رییس نظام
پزشکی فسا منضم به درخواست گروهی از
متخصصین مشغول به خدمت در واحدهای
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا
که نسبت به اجرای طرح پرداخت پلکانی
اعتراض دارند خدمتتان ارسال میگردد.
از آنجا که این گروه همکاران جامعه پزشکی در
منطقهای محروم به ایفای خدمت میپردازند
و ارائه خدمات با کیفیت و اثربخش مستلزم
وجود انگیزه مضاعف میباشد خواهشمند
است در جهت رفع دغدغه آنان دستورات
الزم را صادر فرمایید.
دکتر محمد جهانگیری
معاونت نظارت و برنامه ریزی

جناب آقای دکتر علیرضا زالی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسالمی ایران
احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید با اجرای
طرح تحول سالمت و اصالح کتابچه ارزش
خدمات نسبی ،موجی از امید در میان
پزشکان و متخصصین به وجود آمد که امید
میرفت غفلت و بیتوجهی چندین ساله که
به این بخش شده بود را جبران نماید و لیکن با
گذشت چندین ماه از اجرای آن هر روز شاهد
عدول وزارت بهداشت از وعدههای داده شده
و تنظیم شیوه نامههای جدید در جهت بیاثر
کردن این تغییرات مثبت میباشیم از جمله
طرح پرداخت پلکانی که با احتساب مالیات
بیست درصدی متعلقه جمعاً بیش از نیمی
از کارکرد متخصصین را متوجه بیمارستانها
و سازمان مالیاتی کشور مینماید که با در
نظر گرفتن نحوه ارزشیابی عملکرد و ضرایب
مربوطه و محدودیت پرداخت حداکثر شصت
درصد از درآمد پزشکان به آنان وضعیت
به مراتب بغرنجتر میگردد .که تمامی این
اقدامات با اصل ماندگاری پزشکان متخصص
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تناقض
جدی دارد و لطمات جبرانناپذیری بر پیکره
سالمت و خدمترسانی به ملت شریف ایران
وارد میکند لذا از آن مقام محترم تقاضای
انعکاس و پیگیری اعتراضات همکاران
متخصص که به پیوست ارسال میگردد را
داریم ،باشد که در اسرع وقت نسبت به لغو
موارد مذکور اقدام عاجل صورت پذیرد.
دکتر عبدالعلی پاکدامن
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان فسا
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ما متخصصین مشغول به خدمت در واحدهای
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا
در رابطه با اجرای طرح پرداخت پلکانی که در
راستای طرح تحول نظام سالمت میباشد مراتب
اعتراض شدید خود را اعالم داشته و پرداخت این
چنینی را مغایر با اصول قانونی و شرعی دانسته و
چنان که در مورد تمام مشاغل دیگر با درآمدهای
هنگفت مالک پرداخت مالیات قانونی میباشد
و الغیر و با عنایت به نص صریح کالم نورانی
وحی که میفرماید «لیس االنسان اال ماسعی»
که بهرهمندی هر فرد را متناسب با میزان سعی
و تالشش میداند و همچنین مطابق اصل
پنجاه یکم قانون اساسی که «هیچ نوع مالیاتی
وضع نمیشود مگر به موجب قانون» نتیجه این
طرح که افراد پر کارتر به جای دریافتی بیشتر
و متناسب با کارکرد مورد تنبیه واقع میشوند
و نتیجه آن جز القای بیانگیزهگی و دلسردی
و ترویج کم کاری در سیستم درمانی کشور را
به دنبال نخواهد داشت و کسر چنین مبالغی
که قطعاً با نارضایتی قلبی ارائهدهندگان خدمت
توأم میباشد را از مصادیق حق الناس دانسته و
خواستار لغو آن میباشیم.
اگر وزارت بهداشت از وعدههای داده شده در
ابتدای شروع طرح که بازتاب رسانهای وسیع نیز
پیدا کرد که فقط موجبات نسبت دادن درآمدهای
خالف واقع و ناروای چند ده میلیون و ایجاد جو
بدبینی و حسادت نسبت به این قشر خدوم را
گردید عدول کرده است جا دارد بهمان نحو در
مورد اخذ مالیات بیست درصدی و همچنین
طرح پلکانی که تا پنجاه درصد از درآمد آنان را
شامل میشود در برنامههای مشابه اطالعرسانی
نماید اگر نحو محاسبه ضرایب کیفی عملکرد و
محدودیت شصت درصدی در پرداخت از محل
درآمد پزشکان را هم در نظر بگیریم وضع به
مراتب بغرنجتر و مأیوسکنندهتر خواهد بود.
جا دارد از مصوبان این طرح سؤال شود:
آیا متناسب با سهمی که به ناحق از کارکرد و
دسترنج ما طلب میشود در مسؤولیت و استرس
و عواقب بعدی هم با ما شرک خواهند بود؟
مسؤولین محترم و مصوبان این طرح با استناد به
کدام ماده قانونی اقدام به طراحی چنین الگویی
برای کسر مبالغی فراتر از مالیات بر درآمد که
بایستی مالک عمل باشد نمودهاند؟؟
جا دارد از وزارت بهداشت و شخص وزیر محترم
سؤال شود کدام شغل در مملکت مالیات دوگانه
پرداخت میکند؟ چرا پزشکان که از جوانی و
رفاه خود مایه گذاشتهاند و پس از تحمل سالیان
طوالنی تحصیل و آموزش عملی به فعالیت
حرفهای میپردازند آن هم با در نظر گرفتن نرخ
تعرفه دولتی و کای یکپنجم خصوصی بایستی
نیمی از کارکرد خود را در مجموع به شکل مالیات
و طرح پلکانی تقدیم نمایند؟؟؟ آیا برای رازی نگه
داشتن قشر خاصی بایستی به حقوق دیگران

تعدی و دستاندازی کرد؟؟
لذا بار دیگر با تأکید بر خواسته به حق خود
خواهان  -1لغو طرح پلکانی و مبنی قرار گرفتن
مالیات متعلق بر درآمد مثل سایر مشاغل به
عنوان مالک عمل و همچنین  -2لغو نحوه

محاسبه ضرایب کیفی و عملکرد و  -3لغو
محدودیت شصت درصدی در پرداخت از محل
درآمد پزشکان میباشیم.
و منا...التوفیق

