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از طلـوع نخسـتین لحظههـای آفرینـش
و خلقـت هسـتی تـا بـه امـروز ،از
عرصههـای پیدایـش تمدنهـای ابتدایـی
تـا فناوریهـای شـگرف اکنون ،همیشـه
و در همـه حـال علـم و دانـش سـردمدار
و راهگشـای بشـریت بـوده اسـت .در
پرتـو آگاهـی و دانـش افزایـی ،آدمـی
گـره از کار فـرو بسـته خـود میگشـاید
و بـر بـال اندیشـه بـا خـردورزی افقهای
بینهایـت و رمزآلـود جهان هسـتی را در
برابـر دیـدگان خویـش پدیدار میسـازد.
حاصـل ایـن تلاش و کوشـش فراهـم
آمـدن بسـتر زیسـتنی نیکـو و حیاتـی
طیبـه اسـت.
مامایـی رشـتهای اسـت کـه قدمتـی بـه
درازنـای تاریـخ دارد و همـزاد بـا زاد و
ولـد ابنـاء بشـر اسـت .در طـی سـدهها و
قـرون پیشـرفتهای علمـی و عملـی در
زمینـهی تولیـد مثـل مامایـی را بـه یـک
علـم اصیـل و مهـم در عرصـهی تعامالت
بشـری قـرار داده اسـت .بـه طـوری کـه
امـروز مراقبتهـای مامایـی نقش بسـیار
مؤثـری در ایجـاد جامعـهای سـالم دارد.
اگـر چـه آمـوزش همگانـی و ارتقـای
سلامت کار دشـواری اسـت امـا ترویـج
زایمـان طبیعـی و توسـعهی بلوکهـای
زایمـان قطعـاً فردایـی بهتـر را بـرای هـر
جامعـه نویـد میدهـد .در ایـن راسـتا
توجـه بـه مامایـی و توانمندسـازی ماماها
و ایجـاد شـرایط تسـهیل بهرهگیـری
از خدمـات آنـان اعـم از پوشـشهای
بیمـهای و رفـع مشـکالت صنفـی در
درجـهی بـاالی اهمیـت قـرار میگیـرد.
شـعار روز جهانـی ماما یعنـی ماماها برای
فردایـی بهتر نشـاندهنده ظرفیت و توان
بالقـوه ایـن گروه بـزرگ حرفهای اسـت و
بایـد در تحقـق اهـداف نظـام سلامت و
جامعـهای آبـاد و پویـا از هنرمنـدی ایـن
گـروه هـر چه بیشـتر اسـتفاده کرد.
روز جهانـی مامـا را بـه یکایـک همکاران
ارزشـمندی که نخسـتین نگاه ،نخسـتین
نفـس ،نخسـتین لبخند ،نخسـتین فریاد،
نخسـتین شـوق و نخسـتین عشـق را
نظارهگـر هسـتند تبریـک گفتـه ،درود
و سـپاس خـود را نثـار همـهی آنهایـی
میکنـم کـه با تحمـل لحظههای دشـوار
سـبزی نگاهشـان را تقدیـم سـیمای
لطیـف نـوزادان میکننـد.
دکتر علیرضا زالی
رئیس کل

7

اعیاد شعبانیه گرامی باد
سردبیر :دکتر رضا الری پور
اعضای تحریریه :زهرا رحیمی ،شیرین عاشوری
صفحه آرا :محبوبه محمدزکی
عکاس:محمدمتقیان

public@irimc.org

مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما

به بهانه سالروز درگذشت
دكتر پروانه وثوق
وارد بخش که ميشدي ،سمت چپ دفتر کارش
بود .آنقدر بيتکلف برخورد ميکرد که فکر
ميکردي اشتباه گرفتهاي .کم نبودند کساني که
به خاطر جايگاه فاخر علمياش ،انتظار داشتند
با شخصي عبوس و ديرياب مواجه شوند اما در
ديدار اول بهتزده ميشدند...
بسيار ساده و زالل بود .هرگز از باال نگاه نميکرد.
يکي از دانشجويان تعريف ميکرد که وقتي قرار
بود براي سميناري به بارسلون برود ،از او و ساير
دانشجوهايي که تاکنون پايشان را بيرون از وطن
نگذاشته بودند ،پرسيده بود هتل مناسب در
بارسلون و نزديک به محل سمينار کجاست؟
بچهها هم در اينترنت گشته و جايي را معرفي
کرده بودند 10 .سال پيش مطلبي در يکي از
جرايد راجع به استاد نوشتم و خوشحال به
بيمارستان علي اصغر(ع) رفتم تا نشانش دهم

همان مطلب که بعدها در فضاي مجازيچرخيد -نوشته بودم که« :استاد! شما خيلي
ناشناختهايد ،ما نميدانيم شما را مادر ترزاي
ايران بدانيم يا مادر ترزا را پروانه وثوق هند؟»
نوشتهام را خواند و سريع بحث را عوض کرد .از
مبالغه و مقايسه خوشش نميآمد .خودش بود،
با جثهاي کوچک و جهاني بزرگ.
ساکنان قديمي خيابان ظفر ،مخصوصا آنها که
سحرخيز بودند ،شايد او را با فولکس قورباغهاي
آبي آسمانياش به خاطر بياورند .از سال
 1350که به ايران آمد ،آن فولکس را خريد
و تا سال  - 1383همان سالي که در شهرهاي
بزرگ به فولکس ،برگه معاينه فني ندادند -از
همان استفاده ميکرد .باورتان ميشود؟ اولين
پروفسور بيماريهاي سرطان و خون کودکان
 33سال فولکس داشت .انگار اين چيزهاي
دنياي ما برايش ترجمه نشده بود .عاشق گل
و گياه بود .هر روز با وسواس به باغچه منزل
پدري ميرسيد .روزانه به تعداد زيادي گربه
گرسنه در باغچهاش غذا ميداد .حواسش به
پرندگان آسمان هم بود و غذاي آنها را هم
ميگذاشت .اطرافيانش ميگفتند باغچهاش
مامن حيوانات گرسنه است .بسيار کم سخن
ميگفت ،چنان که گاه فکر ميکردي به عمد
ميخواهد شناخته نشود .خانوادههايي که
کودکان مبتال به سرطانشان را براي درمان به
خارج از کشور ميبردند ،معناي اين سخن را به
نيکي درمييابند .خارجيها حيرتزده از اين
پدر و مادرها ميپرسيدند که با وجود دکتر

وثوق شما به اينجا آمدهايد؟ وجودش وقف
کودکان مبتال به سرطان بود.
کودکان کالفه و
هرگز از سر و کله زدن با
ِ
دردمن ِد مبتال به سرطان ،خسته نشد .از
خاطر نميبرم روزي دختر کوچولوي بيماري
از او اسمش را پرسيد .دکتر وثوق گفت من
پپرم ...به من بگو پپر .نزديکانش هم او را به
اين اسم صدا ميکردند .به خريد يا به سفر
که ميرفت ،بارش پر از شکالت و غذاهاي
مورد عالقه کودکان بود 8 .سال در آمريکا -از
 1342تا  -1350تا پايان دوره فوق تخصص،
خون و انکولوژي کودکان ماند و از نظر علمي
در همانجا هم سرآمد شد .هرکاري کردند
آنجا بماند ،نماند و به وطن بازگشت .اقامت
آمريکا را داشت ولي انگار برايش مهمتر بود تا
مقيم دلهاي کودکان اين آب و خاک باشد.
زيرميزي که هيچ ،اهل روميزي هم نبود.
انگار ساخته شده بود تا بيدريغ و نامشروط
عشق بورزد .تا آخرين ساعتهاي شب قبل
از پرکشيدنش ،در مطب ،مريض ديد .هرگز
ازدواج نکرد و طعم مادر شدن را نچشيد اما
اگر حس مادربودن و عشق در جامعه پزشکي
ما ،معنا و مسمايي دارد به خاطر آن است که او
و کساني چون او زماني در زمين ما زيستهاند.
سلوک او معيار ملموسي براي اخالق پزشکي
در روزگار ماست .انگار به اين جهان آمده بود
تا «محک» بزند اخالقمان را و ادعاهايمان را...
دکتر پروانه وثوق از پيله اين روزگار به در آمده
بود .يادش جاودان.
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربیعی
ریاست محترم شورای عالی بیمه
با سالم ،احتراماً،
همانطوری که مستحضرید پس از ابالغ ویرایش اولیه کتاب ارزشگذاری نسبی
خدمات در سال گذشته و به دنبال برخی اعتراضات مطروحه آحاد جامعه پزشکی
دربارة زمانی  3ماهه مقرره شورای عالی بیمه ،براساس هماهنگی به عمل آمده پاره
ای از نظرات اصالحی گروه های پزشکی و انجمن های علمی در شورای عالی بیمه
مجددا ً ثبت گردید معذالک به دلیل همکاری ستودنی جامعه پزشکی با دولت محترم
فرآیند مطلوب سازی تعرفه ای که باید فرایندی پویا و مستّمر باشد و با بهره جستن
از نگاه ایثارگرانه جامعه خدوم پزشکی که همواره در سالیان اخیر پرداخت کنندة
بالفصل سوبسیدهای درمانی به دلیل عدم واقعی بودن تعرفه های تشخیصی و درمانی
بوده اند مقرر گردید در این فاز مراحل بعدی در مسیر اصالحات مؤلفههای تعرفه ای
بصورت مدون استمرار یابد .همانطوری که مستحضرید در صفحه راهنمای استفاده از
این کتاب در ویرایش اول آن در توصیف ارزش نسبی خدمات به جزء حرفه ای اشاره
شده است که استحضار دارید شاخص هایی نظیر زمان ارائه خدمت ،دانش ،تجربه
و مهارت مورد نیاز و تالش های فکری و ذهنی پزشکان در کنار مخاطرات قانونی
اقدامات درمانی مورد لزوم در تبیین آن مؤثر هستند و در توصیف جزء خرد حرفه ای
در لیست کدهای قبلی به صراحت به اینکه این جزء تحت عنوان کار پزشک می باشد
اشاره شده است ،اما متأسفانه به دنبال ابالغ ویرایش دوم کتاب ارزش گذاری نسبی
خدمات که به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده بود و از  1394/1/1ابالغ گردید،
تعریف ثابت علمی کتاب مرجع دستخوش تغییر گردید به نحوی که با تغییر در جزء
حرفه ای عم ً
ال کتاب مرجع را از متدولوژی معروف بر پایه پزشک تهی خواهد کرد ،و
بر عکس تعبیر مبهم و پرمناقشه تیم ارائه خدمت مورد استفاده قرار گرفته است به
طوری که در کد  26دیباچه کتاب مزبور منظور از جزء حرفه ای ،تالش و مهارت برای
تیم ارائه خدمت توصیف شده است با توجه به اینکه این دخل و تصرف ولو سهوی ولی
مبنایی می تواند سر آغاز حرکتهای نگران کننده ابهامآمیز تحریفی در آینده گردد و
در این زمینه امکان اعمال سالیق جهت تفسیر به رأی از این جزء حرفه ای مشکالت
بالقوه و نگران کننده ای را برای جامعه پزشکی به دنبال داشته باشد و خطر از بین
بردن شفافیت در جبران خدمات پزشکی و مخلوط کردن دستمزد های تیم درمان و
پزشک موجب بروز نارضایتی دو طرف را فراهم آورد و به دلیل آنکه این امر اگر چه
در کوتاه مدت ممکن است منجر به انگیزش ناپایداری مالی در تیم درمانی شود ولی
نهایتاً در صورت عدم رضایت پزشکان این امر به خصوص در مراکز کوچکتر و نیز در
مورادی که پزشک دورههای کوتاه تر و مقطعی مانند طرح را می گذراند به شدت بر
روی انگیزه کاری پزشکان محترم آثار منفی به جا خواهد گذاشت و از طرف دیگر
همانطوری که مستحضرید نگاه به مراکز درمانی به عنوان تأمین منابع مالی و نه مراکز
تأمین خدمات علمی با تجارب تلخی در سالهای گذشته همراه بوده است بطوریکه
در سنوات قبلی تحمیل هزینههای پشتیبانی و اداری بر دستمزدهای افراد شاغل در
مراکز درمانی در مدت بسیار کوتاهی موجب کاهش شدید انگیزش به خصوص در
مراکز دولتی خواهد شد .از آن جائیکه متدولوژی تعرفهگذاری در قالب روشهای
ارزش گذاری نسبی خدمات موجب خواهد شد پزشکان خدوم بتوانند با ابرام به
محورهای مناسب قانونی حقوق خاص خود را طلب نمایند و از در معرض قرار گرفتن
دستورات متغیر مدیریتی مصون باشند ،لذا با تغییر تعریف خاص جزء حرفه ای ،زمینه
بروز ابهامات برای هرگونه اعمال نظر در توزیع درآمد با هر نیتی متصور خواهد بود.
براساس موارد مسبوق الذکر از حضرتعالی که همواره مدافع و پشتیبان جامعه خدوم
پزشکی بوده اید در خواست میگردد با اصالح کد مزبور و تأکید بر شکل اصیل آن که
در واقع جزء حرفه ای مربوط به پزشک می باشد زمینه بروز هر گونه نگرانی و ابهامات
پزشکان محترم را مرتفع نمایند .پیشاپیش از دستور مساعد حضرتعالی سپاسگزاری
می شود.
دكتر علیرضا زالی
رييس كل

 5ماه  mayمیالدی برابر با  15اردیبهشتماه روز جهانی ماما نامگذاری شده است .امسال هم قرار بود
مراسم روز ماما با همکاری وزارت بهداشت ،انجمن و جمعیت مامایی در تاالر  1000نفری امام علی
(ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شود که نهایتاً در سالن  300نفره امام جواد (ع) وزارت
بهداشت در روز میالد حضرت علی بنابیطالب برگزار شد .با توجه به اینکه بخش عظیمی از ماماهای
پر تالش نمیتوانستند در این مراسم حضور یابند و نظر به استقبال بینظیر آنها از برگزاری مراسم
توسط سازمان نظام پزشکی ،تصمیم بر آن شد تا جشن بزرگداشت این روز در پژوهشگاه صنعت نفت
در روز  15اردیبهشت یعنی روز جهانی ماما برگزار شود .اگر چه فرصتی کمتر از  48ساعت برای
برگزاری این مراسم وقت بود اما با حضور پرشور ماماها با جمعیتی بالغ بر  1000نفر در این جشن و
لبخند رضایت آنان خستگی از تن برگزارکنندگان رخت بربست و سخنرانی معاون امور زنان ریاست
جمهوری -رئیس سازمان نظام پزشکی -رئیس انجمن علمی و جمعیت مامایی کشور ،نمایندگان
مامای عضو شورای عالی و مجمع عمومی از بخشهای عمده این مراسم بود.
در این جشن از  19نفر از ماماهای کشور تقدیر به عمل آمد.
خانمها عزت شیران ،مهرانگیز جعفرزاده ،سیده منظر فاموری ،ام البنین رحیمی شاد ،بتول عیدیزاده
دزفولی ،فاطمه عزیزپور ،فاطمه اميرعليان ،احترام السادات میرزاباقر وزیری ،عارفه پورعلی نژاد ،ژاله
حبیبی وند ،پدیده جنتی عطایی ،ماریا صادقی ،شهین شفیعی خانقاه ،ماندانا مرزوقي ،سیده انعام
حکاک ،زهرا حاجی زاده ،مریم موسوی ،دکتر نجمه تهرانیان ،فرح بابائی
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دکتـر زالـی با اشـاره بـه اینکه در راسـتای
فرهنگسـازی زایمـان طبیعـی بالـغ بـر 10
هـزار آمـوزش ماهانه مادران صـورت گرفته
اسـت؛ گفـت 30:درصـد ماماهـا در توانمند
سـازی مـادران بـرای ایـن امـر حضـور
داشتند.
بـه گـزارش سـازمان نظـام پزشـکی دکتـر
علیرضـا زالـی رئیـس کل ایـن سـازمان در
مراسـم گرامیداشـت روز ماما بیان داشـت:
روش نوین سیاسـت جمعیتی در کشـور در
حـال شـکل گیری اسـت؛ بخش زیـادی از
ایـن مهـم با دسـتان پرتـوان مامـا عملیاتی
مـی شـود ،لـذا ترویـج زایمـان طبیعـی و
سـاختار نویـن جمعیتـی فرصـت جدیـد
تاریخـی بـرای مامایی اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به
مشـکالت ایـن قشـرخدوم اشـاره کـرد و

رفــع معضــل بیــکاری
ـری آنها
ـکار گیـ
ـا بـ
ـا بـ
ماماهـ
در ازای هــر  1000زایمــان

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
 30درصـد ماماهـا در توانمندسـازی مـادران شرکت کردنـد
اعمــال قـانـون سخــتي كـار بـراي گــروه مامـــايي
اذعـان داشـت  :بخـش زیادی از مشـکالت
صنفـی مامایـی در وزارتخانـه قابـل رفـع
نیسـت و بسـیاری از آنهـا بایـد در خـارج
ازایـن وزارتخانـه بررسـی و رفـع شـود.
زالـی یکـی از مطالبـات برحـق جامعـه
مامایـی را عقـد قـرارداد سـازمان هـای
بیمـه گـر پایـه بـا ماماهای کشـور دانسـت
و گفـت :تحقـق ایـن امـر از نظـر اقتصادی
نیـز فرصتی بـی بدیل بـرای سـازمان های
بیمـه گـر اسـت و سـازمان نظـام پزشـکی
بـا ارسـال نامـه ای بـه وزیـر رفـاه در حال

پیگیـری ایـن موضـوع اسـت.
وی بـه بحـث تقلیـل  5سـال صعوبـت
و سـختی کار ماماهـا اشـاره کـرد و بیـان
داشـت :گـروه مامایـی بسـیار پرتلاش و
سـخت کـوش هسـتند کـه مـی توانیـم
بخش زیادی از مشـکالت نظام سلامت را
بـه ماماهـا بسـپاریم.
وی بـه خالءهـای موجود در نظام سلامت
اشـاره و تصریـح کرد  :در بسـیاری از موارد
متولـی صنفـی و حرفـه ای نداریـم ماننـد
مدیریـت و تولیـت دختـران نوجـوان در

عضـو مامـای شـورای عالـی سـازمان نظـام
پزشـکی با اشـاره بـه اسـتاندارد سـازی نیروی
انسـانی در مراکـز بهداشـتی و درمانـی گفـت :
بـا بکار گیـری  30نفـر مامـا در ازای هر1000
زایمـان ؛دیگـر مامای بیـکار نخواهیم داشـت .
بـه گـزارش خبرنـگار سـازمان نظـام پزشـکی
،نوشـین زنـده زبان عضـو مامای شـورای عالی
این سـازمان در مراسم گرامیداشت روز جهانی
مامـا بـا اشـاره بـه معضلات ایـن قشـر اذعان
داشـت :جامعه جوان مامایی با مشـکل بیکاری
مواجـه اسـت و روزی نیسـت که درخواسـت از
اقصـی نقاط کشـور به مسـئولین مربوطه برای
رفـع ایـن معضل منعکس نشـود.
وی ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور مشـاور
وزیر بهداشـت در امور مامایی افـزود :امیدواریم
بـا انعـکاس معضالت ،مسـئوالن پیگیـر اجرای

قانون سـختی کار بـرای جامعه مامایی باشـند
تـا عـده ای را که توان کاری آنهـا رو به کاهش
اسـت با نیروی جـوان جایگزیـن کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بالغ بر نیمـی از جامعه
مامایـی با مشـکل بیـکاری دسـت بـه گریبان
هسـتند ؛ادامه داد:چنان چه اسـتاندارد سـازی
نیـروی انسـانی در مراکـز بهداشـتی و درمانـی
صـورت گیـرد و بـه ازای هـر  1000تولـد 30،
نفـر ماما به کار گرفته شـود دیگـر مامای بیکار
نخواهیم داشـت .
زنـده زبـان همچنیـن بـه عـدم اجـرای قانـون
سـختی کار بـرای جامعـه مامایی اشـاره کرد و
گفـت  :درخواسـتی بـه شـورای عالـی بیمـه با
حمایت های رئیس کل سـازمان نظام پزشـکی
داده شـده تـا این مهـم اجرایی گـردد .
وی اضافـه کرد :همچنین با جمـع آوری امضاء
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آسـتانه بلوغ ؛بانوان یائسـه و خلاء هایی از
ایـن قبیـل کـه میتوان بـا طراحی مناسـب
و مهندسـی جدیـد بـرای ماماهـا در نظـام
سلامت کارهـای خوبـی را انجـام داد.
رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی در پایان
خاطرنشـان کـرد :بیشـترین میـزان عـدم
اشـتغال و بیـکاری مربوط به گـروه مامایی
اسـت کـه بحث آییـن نامـه و ضوابط کاری
در نظـام پزشـکی و وزارت بهداشـت یـک
مسـیر را طـی کـرده اسـت کـه بـا هـم
افزایـی نظـام پزشـکی و وزارت بهداشـت
و همـکاران مامـا کارهـا شـدنی اسـت و بـا
توجـه بـه اینکـه جامعـه مامایـی یکـی از
مسـتقل تریـن گروههای پزشـکی هسـتند
کـه افراد توانایـی در آن حضـور دارند؛ باید
از ظرفیـت و توانمنـدی آنها بیـش از پیش
اسـتفاده کرد.

از سـوی اعضـای شـورای عالـی نظام پزشـکی
درخواسـت اجـرای ایـن قانـون را بـرای جامعه
مامایـی بـه مسـئوالن منعکـس نمودیـم که از
 25عضـو شـورای عالی نظام پزشـکی ؛ 22نفر
ایـن درخواسـت را امضـاء نمودند.
وی در پایـان سـخنان خـود با اشـاره بـه اینکه
سـالیان متمـادی از تاسـیس اولیـن مدرسـه
مامایـی در کشـور می گـذرد خاطرنشـان کرد
:قدمـت ایجـاد اولین مدرسـه مامایـی در ایران
بـه بیـش از  100سـال مـی رسـد و نیمـی از
رشـته هـای جدیـد التاسـیس مشـمول قانون
بیمـه شـدند امـا هنـوز جامعـه مامایی بـه این
مهـم دسـت نیافتـه اسـت کـه امیدواریـم در
سـال آینده روز جهانی ماما را در حالی جشـن
بگیریـم کـه ماماهـا ایـن معضلات را نداشـته
باشند.
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معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبرداد:

تشــکیل کارگـروهی بـرای
پیگیری معضالت جامعه مامایی

رئیس انجمن علمی مامایی ایران خبر داد:

دکتر شهیندخت مالوردی با اشاره به اینکه
کارگروهی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری تحت عنوان سالمت ،بهداشت و محیط
زیست تشکیل شده است ،گفت :دبیری این
کارگروه برعهده نماینده ای از جامعه مامایی
کشور است تا در غالب چهارچوب های مشترک،
پیگیر مسائل و مشکالت صنف ماما باشیم.
به گزارش سازمان نظام پزشکی ،دکتر
شهیندخت مالوردی معاون امور زنان وخانواده
ریاست جمهوری در مراسم گرامیداشت روز
جهانی ماما با اشاره به اینکه این روز فرصت
مغتنمی برای ارزیابی وضعیت جامعه مامایی و
ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از چالش های
این قشراست ،اذعان داشت :علم و مهارت ماما
ارزشمندترین لحظه زندگی هرخانواده ای را به
زیباترین شکل ممکن ماندگار می کند چرا که
تولد موهبتی الهی است که با دستان ماما به
خانواده ای هدیه می شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش بی رویه سزارین
در کشور افزود :ایران باالترین میزان سزارین را
در بین سایر کشورهای جهان دارا است که این
امر تهدیدی جدی برای نسل آینده و کودکان
کشورمان محسوب می شود.
وی با اشاره به هشدار سازمان بهداشت جهانی
مبنی بر اینکه کشورهایی که رشد زایمان آن ها
به روش سزارین بیش از  15درصد است ،باید
فکری اساسی برای کاهش سزارین داشته باشند،
ادامه داد :دولت یازدهم با اولویت قرار دادن ارتقای
سالمت به عنوان مهمترین برنامه خود توجه ویژه
ای به این امر داشته به طوریکه در چهارچوب
سیاست های کالن جمعیتی کشور ،زایمان

طبیعی رایگان را به عنوان هدف مهم طرح تحول
نظام سالمت در دستور کار قرار داده است.
وی با اظهار امیدواری از اینکه بتوانیم شاهد
بهبود سبک زندگی مادران و نوزادان باشیم
تصریح کرد :جامعه مامایی کشور با چالش های
فراوانی روبروست و به همین علت کارگروهی را
در معاونت امور زنان و خانواده با دبیری یکی از
ماماها تشکیل دادیم تا بتوانیم به سهم خود پیگیر
مسائل و معضالت این صنف باشیم.
مالوردی خانی کمبود ماما در زایشگاه ها و شیفت
فشرده کاری را از جمله مشکالت جامعه مامایی
عنوان کرد و گفت :عدم عقد قرارداد سازمان های
بیمه گر با جامعه مامایی ،ماماهای دارای مطب و
مشکالت آن ها در این کارگروه پیگیری می شود
که بدون تردید با وجود ابالغ سیاست های کلی
سالمت و جمعیت در سال  93نیاز به ماما بیش
از پیش در کشور احساس می شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
با اشاره به اینکه جذب ماماهای جوان به بازار
کار مشکل اشتغال آن ها را مرتفع می کند،
خاطرنشان کرد :حق همه زنان ومادران باردار
است که هر کدام یک مامای خانواده داشته باشند
و دختران در سن بلوغ ،زوج های جوان و زنان
یائسه از مشاوه ارزنده ماما در طول زندگی خود
بهره مند شوند.
به گفته وی بررسی چالش های مامایی در
دستور کار ،کارگروه سالمت ،بهداشت و محیط
زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری به عنوان اتاق فکر قرار گرفته است که
امیدواریم در جهت رفع مشکالت این قشر گام
ارزنده ای را برداریم.

عضو مامای شورایعالی سازمان نظام پزشکی:

ضرورت اعمــال قانــون سختي
كار براي گروه مامــــايي
عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی ضمن
تبريك به مناسبت روز جهاني ماما گفت:اميد
است با نگاه ويژه مسئولين كشور ،مشكالت
عديده این قشر خدوم مرتفع و فرداهاي بهتري
براي زنان اين مرز وبوم رقم زده شود.

سکینه کفایی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام
پزشکی با بیان اینکه برهيچكس پوشيده نيست
در نظام سالمت ماما نقشی مهم و اساسی را در
مراقبت از زنان و تداوم نسل بشر و همچنین
تامين سالمت مادر و نوزاد را در اجتماع برعهده

دغدغـه جـامعه مامایی داشتن نسلی ســالم اســت
خداکرمی با اشاره به اینکه سال گذشته
حدود  700هزار نوزاد در اتاق عمل به دنیا
آمده است،گفت :در مقابل هر عمل و برنامه
ای که به سالمت نسل آینده آسیب بزند
فریاد میزنیم.
ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران
در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما با اشاره
به شعار امسال این روز که «ماماها برای فردایی
بهتر» است ،اظهار داشت :شواهد علمی نشان داده
کشورهایی که قدر مامایی را دانسته و از خدمات
او بهره مند شده اند ،سرعت رسیدن به شاخص
های سالمت را در خود افزایش داده اند .
وی با اشاره به اینکه ماما از بدو تولد تا انتهای
زندگی یک خانواده می تواند بهترین خدمات
را ارائه دهد افزود 14:سال در مقابل هر عمل
جراحی که منجر به تولد یک نوزاد شود فریاد
زدیم و سرانجام موفق شدیم تا زایمان طبیعی
را به عنوان یکی ازاهداف مهم طرح تحول نظام
سالمت مطرح کنیم .
وی با بیان اینکه در مقابل تمام سختی ها
و معضالتی که جامعه مامایی با آن دست
به گریبان است صبورانه ایستاده ایم ادامه
داد:تمامی دغدغه های جامعه مامایی بخاطر
داشتن نسلی سالم در آینده است چرا که
میخواهیم هیچ نوزادی از زندگی داخل رحمی
محروم نشود.
خداکرمی بسیاری از بیماری های نسل جدید
نظیر آسم ؛دیابت ؛چاقی و کم خونی را حاصل
تولد به روش سزارین عنوان کرد و گفت  :تمامی

این بیماریها به نحوه زندگی داخل رحم باز می
گردد و وقتی بیمار تولید کنیم کشور سالمی
نخواهیم داشت .
رئیس انجمن علمی مامایی ایران با بیان اینکه
جامعه مامایی به علم و مهارتهای خود در جهت
ارتقای سطح سالمت خانواده ها می افزاید
خاطرنشان کرد  :با همه تالش هایی که این قشر
در جهت سیاستهای کالن سالمت و جمعیت
انجام می دهد خواستار مطالبات به حقی است
که با پیگیری های انجام شده از سوی سازمان
نظام پزشکی درصدد احقاق آنها هستیم.
وی در پایان یاد آور شد :طبق مصوبه سال 73
سازمان های بیمه گر موظف به عقد قرار داد با
ماما ها هستند که با رایزنی های انجام شده با
سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرایی شدن
این امر هستیم .

دارد ،اظهارداشت :باتوجه به سياست افزايش
جمعيت و فرزندآوري ،ماما نقش مهمی را در روند
رو به رشد زايمان طبيعي و افزايش جمعيت نیز
ایفا می کند.
وی با گالیه از عدم تغییر در نگاه مسئوالن نسبت
به این قشر زحمتکش ،افزود :آیا ارتقای جایگاه
ومنزلت اجتماعی ماما در برنامه تحول نظام
سالمت جدی گرفته شده است ؟
مسئول بخش زایشگاه  17شهریور برازجان با
اشاره به در نظر گرفتن تعرفه تشویقی برای ماماي
شاغل وغيرشاغل داراي دفاتركار در برنامه تحول
نظام سالمت ،خاطرنشان کرد :در آغاز برنامه
باوجود ناچیز بودن تعرفه ها در قبال زحمت هاي
ماما دركنار مادران در قبل ،حين و پس از زايمان،

در ميانه راه به فراموشي سپرده و عمال متوقف
گرديد که باعث بی اعتمادی وبی انگیزگی ارائه
دهندگان خدمت گردید.
وی ادامه داد :متاسفانه در برخی از استان ها براي
ماماهاي اداره كننده كالس هاي آمادگي براي
زايمان طبيعي که مشوق های اصلی در زمینه
ترویج زایمان طبیعی بودند ،باوجود این كه كار
مازادي راعالوه بركار خود در بیمارستان های
دولتی انجام مي دادند ،هيچ تعرفه اي پرداخت
نشد و ماماهاي دوال باتوجه به عدم وجود مراكز
مشاوره اي دربرخی استان ها ،به فراموشي سپرده
شدند وانگيزه خود را از دست دادند.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی برازجان با تاکید
بر اینکه به ازاي هر  1000زايمان 30ماما باید بكار
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عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ:

تعرفههای تعیین شده مامایی در شورای عالی بیمه وتو شد
بزرگتریـن بحــران امــروز ،انجـــام زایمــان
طبیــعی بـــدون عامــل زایمــان اســــت؟؟
رئیس جمعیت مامایی ایران با بیان اینکه قریب به یک سال و اندی بر روی تعرفه ها و نحوه قیمت
گذاری ارزش کار تمام حرف پزشکی و به ویژه حرفه مامایی کار کارشناسی انجام شد ،گفت:
اعداد تعیین شده دارای پشتوانه علمی و کارشناسی بود اما متاسفانه این گونه برداشت شد که از
خورجین افراد بیسواد بیرون آمده و هیچ کار کارشناسی روی آن انجام نشده است.
به گزارش سازمان نظام پزشکی ،دکتر معصومه
آباد که در روز جهانی ماما در پژوهشگاه صنعت
نفت سخن می گفت ،خاطرنشان کرد :متاسفانه
زمانی که اعداد تعیین شده به شورای عالی
بیمه فرستاده شد ،به راحتی وتو و عددی که
نزدیک به  30درصد رشد داشت ،با آن که
اعتراضاتی نیز به آن وارد بود ،به  15درصد
کاهش یافت .متاسفانه این بی توجهی نسبت
به کار کارشناسی و حرفه ای که در خصوص
تعیین تعرفه ها در سازمان نظام پزشکی انجام
شد ،جای بسی نگرانی در معرفی این حرفه،
ارتقای آن در نظام سالمت و مطالبه حق و
حقوق ماماها دارد.
عضو شورای شهر تهران هدف اول و غایی از
همه روزهایی را که به نامی خاص نامگذاری می
کنند ،ابتدا تقدیر و تشکر از زحمت کشان آن
حرفه دانست و اذعان داشت :دوم آنکه ذینفعان
و دریافت کنندگان آن حرفه ،متوجه شوند که

چه افرادی به آن ها ارائه خدمت کرده و زحمت
می کشند و در حقیقت با بزرگداشت های این
چنینی می خواهیم وظایفی که باید نسبت به
جامعه زنان و ارتقای سالمت زنان داشته باشیم
را متذکر شویم و مشکالت و موضوعات حرفه
ای این رشته را به سیاست گذاران ،مدیران و
برنامه ریزان حرفه سالمت معرفی کنیم تا ماما
به آن جایگاه واقعی خود برسد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین بحران امروز،
انجام زایمان طبیعی بدون عامل زایمان است،
ابراز داشت :طبیعی است به علت عدم حضور
عامل زایمان طبیعی ،سزارین جایگزین و کاهش
آمار سزارین بسیار آرام خواهد بود ضمن اینکه
نقش های متعددی را می توانیم برای ماما
تعریف کنیم که این نقش های متعدد در واقع
با توجه به بحران ها و مسائل و مشکالتی که
جامعه ما در مورد دختران در دوره بلوغ دارند و
عدم آگاهی زوجین نسبت به مسائل جنسی و

توانمندی های جنسی ،نقش ماما را بسیار بارز
نشان می دهد.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با
تاکید بر نقش ماما در توسعه جمعیت و ارتقای
آگاهی جامعه نسبت به شاخص های رفتارهای
فرزند آوری که یکی از سیاست های کالن
ابالغی مقام معظم رهبری است ،افزود :اما در
عمل هیچ اتفاقی نمی افتد و ماماها فاقد هرگونه
نقشی دراین زمینه ها هستند این در حالی است
همکاران ما صبورانه به کار خود ادامه داده و
هیچ اعتراضی ندارند.
وی ادامه داد :من به عنوان رئیس جمعیت
مامایی از شما عزیزان بسیار سپاسگزار و قدردان
هستم که با همه مشکالتی که حرفه مامایی در
ارائه خدمت به جامعه مادران و زنان داشته ،هیچ
خللی وارد نکردید و همچنان به کار خود ادامه
دادید و هر سال در چنین روزی درد دل ها
را به مقامات عالی انتقال دادید تا بتوانید کاری

انجام دهید.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت
کار  24مولفه برای سختی کار معرفی کرده و
بر اساس آن ها می توان سختی کار را رقم زد:
تصریح کرد :بحث بیمه ها موضوع حاال و این
دهه نیست و چندین دهه پیش مصوبه ای مبنی
بر اینکه باید با عامل زایمان و خدمت قرارداد
بسته شود ،مطرح بوده چرا عملی نمی شود؟
وی خاطرنشان کرد :از رئیس کل سازمان نظام
پزشکی تقاضا دارم کمک کنند تا مرکزی را
ایجاد و آن را در اختیار کامل جامعه مامایی
قرار دهیم تا بتوانیم با عمل خود و نه با شعار،
در این مرکز دوستار مادر ثابت کنیم که بدون
آنکه عارضه مادری و جنینی برای خانواده به جا
بگذاریم ،زایمانی سالم و خاطره ای خوب را برای
مادر به ارمغان آوریم .اگر بتوانیم در این نشست
ها و همایش ها این دستاورد اجرایی و عملیاتی
را از نظام پزشکی بگیریم ،شاکر هستیم.

گرفته شود تا ترويج زايمان طبيعي ورسيدگي به
مادران بهتر انجام شود ،تصریح کرد :اما متاسفانه
هیچ تناسبی میان پذیرش و جذب ماماها
دردانشگاهها انجام نشده و با توجه به اینکه هرساله
دانشجويان مامايي زيادي جذب دانشگاهها شده
وفارغ التحصيل مي شوند ،مشكل بيكاري ماماها
به معضلي بزرگ تبديل وهيچ رديف جديدي
براي استخدام در سال هاي اخير برای آن ها در
نظر گرفته نشده است که باید بصورت جدی به
آن پرداخته شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه شرح وظايف مامايي
دربسياري موارد ناديده گرفته شده وخدمات
مامايي درسطح وزارتخانه هم تعرفه گذاري نشده
است ،افزود :همچنین در كتاب ارزش گذاري

نسبي خدمات نیز باتوجه به برنامه تحول نظام
سالمت ،بسياري از خدمات مامايي نادیده گرفته
شده كه نياز به پي گيري و بازنگري مجدد دارد.
کفایي یكي از مهمترين مشكالت اين صنف را
عدم قرارداد سازمان هاي بيمه گر با ماماها دانست
و گفت :باتوجه به پيگيري هاي مداوم متاسفانه
بیمه ها به علل واهي ازجمله عنوان نمودن بارمالي
از پذيرش اين امر سرباز زده اند که باپيگيري هاي
شورايعالي نظام پزشکی ورياست کل ،اميدواريم
اين مشكل مرتفع شود تا ماماي بخش خصوصي
بخاطرنوشتن يك سونوي بارداري که جز شرح
وظایف ایشان نیز محسوب می شود ،مجبوربه
بردن نسخ خود نزد پزشك عمومي نشود چرا که
این امر خود باعث نارضايتي وسرگرداني بيماران

می شود.
وی در خصوص اعمال قانون سختي كار براي
گروه مامايي است ،اظهار داشت :درخواست
عمده ماماها از وزارت بهداشت ،در نظر گرفتن
سختی کار است چرا که با توجه به سختي كار
رشته مامایی که برهمگان واضح ومشخص است،
شایسته است همانند ساير زيرگروه هاي پزشكي
كه مشمول اين قانون شده اند ،سختی کاربه
ايشان نيز تعلق گيرد تابه این ترتیب باعث جذب
ماماهای بیکار و بازنشستگی ماماهای از کار افتاده
گردد.
عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی اذعان
داشت :با وجود اینکه ماما اولين خط درمان
و تامین سالمت است اما هنوز مراقبت هاي

پريناتال توسط پزشكان متخصص انجام مي شود
كه بهتر است با وضع قوانین جدید ،مراقبت هاي
مامايي وزايمان طبيعي كه جزء شرح وظايف
مامایی محسوب می شود ،توسط ماما انجام و در
صورت نياز به پزشكان متخصص ارجاع شوند.
وی اضافه کرد :همچنین در مراكز بهداشتي،
مراقبت از مادران توسط ماما و نه كارشناسان
بهداشت خانواده انجام تا سالمت مادر ونوزاد به
خوبي تامين شود وهركس در جايگاه خودش به
ايفاي نقش بپردازد.
کفایی در پاین گفت :اميدوارم طبق فرمايشات
رهبر بزرگ انقالب ،مشكالت قشر ماما بخوبي
پيگيری و مرتفع شود تا بتوانند نقش حیاتی خود
را در تامین سالمت مادر و نوزاد بخوبی ایفا کنند.
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سختی کار ماماهــا در انتظار
بــررسی دولـت و مجــلس
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با اشاره به اینکه
بحث سختی کار ماماها از معضالتی است که سالها به
دنبال آن هستیم ،گفت :خوشبختانه تمام مراحل آن در
سیستم وزارت بهداشت انجام شده و در مرحلهای است
که دولت و مجلس باید آن را بررسی کنند و درصورت
تامین بودجه عملیاتی میشود.
دکتر نجمه تهرانیان مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی
در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به
دغدغههای جامعه مامایی کشور ،گفت :مشکل عقد
قرارداد ماماها با سازمانهای بیمه گر سالهاست که
وجود دارد و اخیرا پیشرفتهای خوبی در جهت تحقق
آن انجام شده است.
وی افزود :با پیاده کردن تعرفههای خدمات مامایی
در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات قدم موثری در
این راستا برداشته شد و امیدواریم به زودی شاهد عقد
قرارداد با بیمهها باشیم.
جهت ساماندهی آمار ماماها و نحوه توزیع آنها دستور
ایجاد سامانه مامایی توسط وزیر بهداشت داده شده است.
همچنین سایت مامایی نیز برنامهریزی شده تا بتوانیم
ارتباط منسجمی با همکاران ماما داشته باشیم که آدرس
آن  www.mama.behdasht.gov.irاست.
تهرانیان به تحول در خدمات زایمان طبیعی با ایجاد
دکترای مامایی اشاره کرد و اذعان داشت :با پذیرش
دانشجو در مقطع دکترای مامایی ،دانشجویان به صورت
رزیدنت در اتاقهای زایمان مستقر هستند و ارتباط
مستقیم آنها با مسایل زایمان تحولی در زایمان طبیعی
ایجاد خواهد کرد.
مشاور وزیر در امورمامایی با اشاره به نقش مهم ماما در
ارتقای سطح سالمت زنان و دختران و ترویج زایمان
طبیعی در کشور ابراز داشت  :باید کارهای ریشه ای
در این زمینه صورت گیرد و در سطوح پایین سنی و در
سطح آموزش و پرورش این فرهنگسازی برای دختران
آغاز شود که امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش
بتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی طرحهای عملیاتی مشترک با دانشگاههای مناطق
محروم از جمله بندرعباس در زمینه دریافت مواد مغذی
و پیامدهای آن در بارداری و نوزادی ،تدوین مطالب
آموزشی جهت ترویج زایمان طبیعی در جوانان را از
دیگر برنامهها در حوزه مامایی دانست.
تهرانیان خاطرنشان کرد :اگر مراقبت بعد از زایمان به
ماما سپرده شود با توجه به تسلطی که دارند ،میتوانند
نقش حیاتی در این زمینه داشته و پزشک را به موقع از
خطر آگاه کنند .همچنین برای ارتقای دانش ماماها تا
کنون نزدیک به  50برنامه آموزش مداوم در قالب برنامه
کوتاه و بلند مدت برای تقویت ابعاد بالینی در این رشته
برنامهریزی و تصویب شده است.

درمتـن بجای در حاشیـه
یــادم مــی آیــد در ســال  1991میــادی معــادل 1370خورشــیدی بــرای اولیــن بــار جهــت شــرکت در کنگــرۀ
بیـ�ن المللـ�ی اندویورولـ�وژی در شـ�هر ویـ�ن شـ�رکت کـ�ردم .در حاشـ�یۀ ایـ�ن کنگـ�ره بـ�ا پروفسـ�ور لینگمـ�ن (�Lin
 )gemanاز دانشــگاه ایندیانــای آمریــکا مالقــات کــردم.
از او در مــورد روش غیــر جراحــی خــارج کــردن ســنگهای شــاخ گوزنــی کلیــه کــه از مــوارد بســیار مشــکل
اســت چنــد ســوال نمــودم .او نیــز ضمــن تأییــد آنکــه چنیــن مــواردی بســیار مشــکل اســت ،حــدود نیــم ســاعت
بــا مــن بحــث کــرد و راهحلهــای مــرا پرســید .نکتــۀ جالــب آن بــود کــه در پایــان از مــن پرســید شــما از کجــا
آمدهایــد ،گفتــم از ایــران ،بــا کمــال تعجــب پرســید مگــر در ایــران چنیــن کارهائــی انجــام میشــود ،گفتــم مــا
خــود بــدون هیچگونــه راهنمائــی در مــورد ایــن تکنیــک آنــرا راه انــدازی نمــوده و در ایــن کنگــره نتایــج آن را
گــزارش میکنیــم .بالفاصلــه منشــی خــود را صــدا کــرد و کارت ویزیــت خــود را از اوگرفتــه و بــا نوشــتن آدرس
و تلفــن خــود بمــن داد و گفــت حتمـاً بــه دانشــگاه مــا بیــا و تــا  6مــاه میهمــان مــن خواهیــد بــود.
تعهــد مــن نســبت بــه ســربلندی ایــران عزیــز و خدمــت بــه هموطنــان گرامــی اجــازه نــداد کــه حتــی یــک لحظــه
بــه پیشــنهاد او فکــر کنــم ولــی بــرای مــن جالــب بــود کــه یــک اســتاد دانشــگاه چقــدر اعتبــار و اختیــار دارد
کــه مــی توانــد چنیــن دعوتــی و بــا ایــن هزینــه را تقبــل نمایــد.
در ســال  1377بــرای یــک مأموریــت علمــی بمــدت یــک مــاه در شــهر خنــت ()Ghentدر بلژیــک در یــک
بیمارســتان دولتــی نــزد پروفســور  Theliبــودم .در آن روز از نظــر ظاهــری بنظــر میرســید کــه حداقــل 15
ســال از بنــده بزرگتــر اســت .محیــط کارش بســیار آرام و ســاکت بــود .پرســتاران و متخصــص بیهوشــی بیمــار را
برایــش آمــاده کردنــد و او بمــدت  15دقیقــه یــک پروســتات را تراشــید ،بعــد از جراحــی بــه اطــاق کارش رفــت
و مشــغول کار بــا کامپیوتــر شــد .از او پرســیدم بابــت ایــن جراحــی چقــدر مــی گیریــد ،گفــت  450دالر .گفتــم
بــاور میکنیــد کــه مــا در ایــران بــا کمتــر از  45دالر پیونــد کلیــه مــی کنیــم ،در پاســخ مــن گفــت …You ..
 areاو را ده ســال بعــد در کنگــره ای در هنــد دیــدم بــاور کنیــد بنظــر مــی رســید کــه  15ســال از بنــده جــوان
تــر اســت.
یکبــار آقــای دکتــر  Louis Kavoussiرا دیــدم کــه در مرکــز ارولــوژی  Arthur Smithدر آمریــکا از کلینیــک
برمیگشــت بــه مــن گفــت بســیار خســته و کالفــه شــدم .پرســیدم چــرا ،گفــت امــروز همــراه بــا دســتیارانم
بیمــاران بســیاری را دیدیــم .گفتــم مگــر چنــد بیمــار ویزیــت کردیــد ،گفــت امــروز خیلــی شــلوغ بــود و  13بیمــار
ویزیــت کردیــم .بــا خــود گفتــم پــس مــا کــه در ایــران بهمــراه دســتیارانمان متجــاوز از  120بیمــار در بیمارســتان
ویزیــت میکنیــم حتمـاً معنــی کالفــه شــدن را نمــی دانیــم.
آخریــن خاطــره ای کــه از بیــن صدهــا خاطــره ذکــر میکنــم مربــوط بــه زمانــی اســت کــه آقــای دکتــر بابانــوری
جــراح کلیــه مقیــم آمریــکا بــه ایــران آمــد و از مــن خواســت کــه بــه اطــاق عمــل مــا بیایــد .اول صبــح بــه اطــاق
عمــل طبقــۀ دوم رفتیــم و یــک کلیــه پیوندکــردم ،ســپس از مــن پرســید حــاال کجــا مــی روی ،بنظــر مــی رســید
منظــورش آن بــود کــه چــه تفریحــی را در نظــر داریــد .دســت او را گرفتــه و بــه اطــاق عمــل طبقــه اول آوردم،
دیــد کــه در اطــاق انتظــار حــدود  20بیمــار نشســته انــد ،پرســید ایــن هــا چــه کســانی هســتند ،گفتــم بیمارانــی
هســتند کــه بایــد بنــده و دســتیارانم تــا آخــر امــروز آنهــا را عمــل کنیــم .ســرش را در گــوش مــن گذاشــت
و گفــت ،بــاور کــن اگــر ایــن تعــداد بیمــار را بنــده عمــل کنــم تــا چندیــن مــاه راحــت زندگــی مــی کنــم .در
پاســخ او گفتــم تقریبـاً مــا هفتــه ای دو روز همیــن تعــداد عمــل مــی کنیــم و هرگــز چنــد روز هــم راحــت نمــی
خوابیــم و اســتراحت نمــی کنیــم.
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ذکــر ایــن خاطــره هــا بدلیــل دو پدیــدۀ
تقریب ـاً همزمــان بــود کــه در ایــن روزهــا
اتفــاق افتــاد.
 -1نمایــش ســریال در حاشــیه از شــبکه
ســه ســیما
 -2یــورش مجــدد بعضــی از رســانه هــا و
حتــی مســئولین قبلــی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه میــزان
درآمــد پزشــکان و ادعــای پردرآمدتــر
بــودن پزشــکان ایرانــی نســبت بــه
همــکاران آمریکائــی و اروپائــی آنــان .ایــن
دو پدیــدۀ همزمــان و خاطــرات شــخصی
مــرا بــه یــک پیشــنهاد هدایــت کــرد.
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه مســئولین
محتــرم وزارت متبــوع و ســازمان محتــرم
نظــام پزشــکی ســفارش ســاخت ســریالی
را بدهنــد کــه زندگــی یــک پزشــک و
مخصوصــاً یــک جــراح را بــه نمایــش در
آورد .ایــن بــار ،نــه زندگــی بوعلــی ســینا
و رازی و نــه زندگــی دکتــر قریــب و دکتــر
شــیخ ،بلکــه زندگــی یــک پزشــکی کــه
در همیــن دو دهــۀ اخیــر فــارغ التحصیــل
شــده و مشــغول بــه کار اســت.
در ایــن ســریال نشــان داده شــود کــه
چگونــه او از ســیم خاردارهــای کنکــور
گذشــته و وارد دانشــکدۀ پزشــکی شــده
اســت .چــه متونــی را خوانــده و چــه
کتابهائــی را دوره کــرده اســت .چنــد شــب
در مــاه را در بیمارســتانهای مختلفــی در
دوران کارورزی (انترنــی) کشــیک داده و
چنــد شــب را تــا صبــح نخوابیــده و در عین
حــال بــرای چنــد مریــض بدحــال اقدامــات
اورژانــس از قبیــل دوخــت و دوزهــای
زخمهــا و یــا احیــاء قلبــی عروقــی کــرده
و بعضــاً از طــرف چنــد همــراه بیمــاری
کــه در اورژانــس فــوت کــرده اســت مــورد
حملــه و هجــوم قــرار گرفتــه و چگونــه در
بیمارســتانهای دانشــگاهی از آنهــا پذیرائــی
مــی شود)1(.نشــان داده شــود کــه پــس
از طــی دوران ســربازی بــا چــه زحمتــی
کنکــور ورودی دورۀ تخصصــی را گذرانــده
و وارد دورۀ تخصصــی شــده اســت .در ایــن
دوران آیــا هرگــز توانســته بــا حقــوق حدود
ماهــی هفصــد هــزار تومــان ازدواج کنــد ویا
اصــ ً
ا فرصــت ازدواج داشــته اســت.
در صورتــی کــه امــکان مالــی خانــواده
بــه کمــک او آمــده و توانســته تشــکیل
خانــواده دهــد آیــا هرگــز توانســته فرصتــی
کنــد و ماننــد دیگــران خواســته هــای
خانــواده را فراهــم نمایــد .آیــا اگــر زمانــی
فراغــت از کار داشــته ،نگرانــی از بیمارانــش

و یــا اعــام تاریــخ امتحانــات ســالیانه و در
نهایــت امتحــان پایــان دورۀ تخصصــی بــه
او اجــازه داده اســت کــه فــارغ از اســترس
و نگرانــی ،زندگــی راحــت و بــی دغــه
دغــه ای داشــته باشــد .بــه قــول یکــی از
دســتیاران مــی گفــت فرزنــدم از بــس مــرا
نمــی بینــد بــه جــای پــدر بــه مــن مــی
گویــد عمــو.
نمــی گویــم ماننــد دســتیاران دورۀ
تخصصــی در آمریــکا و اروپــا کــه عــاوه
بــر حمایتهــای مالــی و شــغلی هــر ســاله
بصــورت اجبــاری و بــا هزینــۀ دانشــگاه
محــل تحصیــل بایــد در یــک کنگــرۀ بیــن
المللــی شــرکت کننــد ،آیــا آنهــا قــادر
هســتند در یــک کنفرانــس داخلــی نیــز بــا
وضعیــت قابــل قبــول شــرکت کننــد و مــی
دانیــم کــه هیــچ سیاســت حمایتــی بــرای
چنیــن فعالیتــی وجــود نــدارد.
نشــان داده شــود کــه پــس از فــارغ
التحصیلــی و اخــذ مــدرک تخصصــی بایــد
بــا چــه شــرایطی کار کننــد .آیــا بجــای
ویزیــت روزی  7-8بیمــار کــه پزشــکان
آمریکائــی و اروپائــی بــا حــق ویزیــت
حــدود100دالر کــه بــا خدمــات جانبــی
بــه حــدود  300دالر مــی رســد کار مــی
کننــد یــا بــا ویزیــت ســی هــزار تومــان در
بخــش خصوصــی و یــا هشــت هــزار تومــان
در بخــش دولتــی کــه  %40آن را بــه
پزشــک مربوطــه مــی پردازنــد را تجربــه
کننــد.
ایــن عــدد و رقــم قبــل از آن اســت کــه
دولــت تدبیــر و امیــد و مســئولین محتــرم
فعلــی وزارت متبــوع تغییــرات مثبتــی در
پرداختهــای کادر پزشــکی بدهنــد کــه
بجــای خــود جــای تشــکر فــراوان دارد.
بــه کســانی کــه بــا عــدد و رقــم اعــام
مــی کننــد کــه درآمــد پزشــکان در بخــش
دولتــی ایــران معــادل بخــش دولتــی اروپــا
و آمریــکا اســت ( 240هــزار دالر در ســال)
نشــان داده شــود کــه ایــن گروه از پزشــکان
انگشــت شــمار بــوده و همانهــا نیــز بایــد به
جــای  3-2جراحــی در روز کــه همــکاران
آنهــا در خــارج از کشــور انجــام مــی دهنــد
بایــد حداقــل  30-20جراحــی انجــام دهــد
تــا بتوانــد چنیــن درآمــدی داشــته باشــند
و بــا طــرح جدیــد پلکانــی وزارت متبــوع
هرگــز کســی بــا ایــن تعرفــه هــا بــه چنیــن
درآمــدی نخواهــد رســید.
ایــن نحــوه زندگــی در طــول عمــر
پزشــکان ،مشــکالت ســامتی خــود و
خانــوادۀ آنــان را بدنبــال داشــته اســت کــه

بعضـاً بــه صــورت مقاالتــی تحت عنــــاوین
بررســی ســندرم همســران پزشــکان( )2و
عــدم رعایــت ســامتی پزشــکان( )3بــه
چــاپ رســیده کــه همگــی نشــانۀ یــک
عمــر تــاش طاقــت فرســا و خــارج از
تــوان یــک انســان اســت کــه هرگــز درک
دوران نوجوانــی و جوانــی و میانســالی را
نداشــته و ناگهــان خــود را مواجــه بــا دوران
ســالخوردگی و بیماریهــای گوناگــون
آن میبینــد .اینهــا در شــرایطی اســت
کــه حادثــۀ ناگــواری رخ ندهــد و گرفتــار
بیماریهــای گوناگونــی کــه از بیمــاران
بــه آنهــا منتقــل میشــود نگردنــد کــه
مثــال حاضــر آن ابتــای بنــده بــه بیمــاری
هپاتیــت  Bبــود کــه در ســال دوم دورۀ
دســتیاری از بیمــاری در ســنندج گرفتــم و
تــا پــای مــرگ پیــش رفتــم.
در کنــار مطالــب فــوق بایــد موفقیتهــای
ذیــل را نیــز مدنظــر داشــت:
 -1در حالیکــه بودجــۀ پژوهشــی پزشــکی
کشــور فقــط  12درصــد از بودجــۀ
پژوهشــی کشــور اســت ولــی تولیــدات
علمــی پزشــکی  %40تولیــدات علمــی
کشــور را تشــکیل میدهــد و ایــران را
در ســطح مرجعیــت علمــی پزشــکی در
منطقــه بــاال بــرده اســت)4(.
 -2گــروه پزشــکی جــزء اولیــن گروههــای
علمــی و تخصصــی و خدماتــی کشــور
بودنــد کــه پــس از انقــاب در اکثــر
روشهــای درمانــی کشــور را بــه مــرز
خودکفائــی رســانده و از اعــزام بیمــاران بــا
صــرف میلیاردهــا دالر بــه خــارج از کشــور
جلوگیــری نمودنــد.
 -3بــا تربیــت نیــروی انســانی در
حوزههــای مختلــف پزشــکی و پیراپزشــکی
توانســتند کشــور را از متخصصــان خارجــی
کــه در ایــران مشــغول کار بودنــد بــی نیــاز
و از خــروج مبالــغ هنگفــت ارز از کشــور
جلوگیــری نماینــد.
 -4در بیــن متخصصــان و اســاتید ایرانــی
بســیار کســانی هســتند کــه تکنیکهــا و
روشهــای ابداعــی در ســطح بینالمللــی
ارائــه دادهانــد و بیمــاران غیرقابــل درمــان را
درمــان پذیــر نمــوده و روشهــای درمانــی
را بســیار کــم ضررتــر و کــم مخاطرهتــر
کردهانــد .ایــن نوآوریهــا را میتــوان
براحتــی از بررســی منابــع علمــی ثبــت
شــده اســتخراج نمــود .آوازۀ ایــن نوآوریهــا
حتــی منجــر به جــذب بســیاری از بیمــاران
نــه تنهــا از کشــورهای مجــاور بلکــه از اروپــا
و آمریــکا گردیــده اســت.
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و در نهایت:
* نشــان داده شــود کــه پزشــکان
سانســورچی نیســتند کــه از نشــان
دادن یــک ســریال بــه خشــم آینــد
بلکــه خواســتار ارائــه متــوازن واقعیتهــا
هســتند.
* نشــان داده شــود کــه پزشــکان
خــود را تافتــۀ جــدا بافتــه نمــی داننــد
بلکــه خواســتار آن هســتند کــه کلیــۀ
اقشــار کشــوری غنــی و ثروتمنــد
نظیــر ایــران ،زندگــی مرفهــی داشــته
باشــند و بایــد بدنبــال علــل عــدم رفــاه
عمومــی گشــت کــه مــا نیــز حاضــر بــه
مشــارکت در ایــن حــوزه هســتیم.
 نشــان داده شــود کــه بــدور ازهیاهــو و جــار و جنجــال ،گروههــای
پزشــکی هــم خواســتار زندگــی آرام،
کــم اســترس و بــا کیفیــت بــرای
همــۀ مــردم عزیزمــان و از جملــه کادر
پزشــکی هســتند.
 نشــان داده شــود کــه نــه تنهــا مــا بــاهنــر و هنرمنــد مخالــف نیســتم بلکــه
حرفــۀ مــا ذاتــاً یــک حرفــۀ هنــری
اســت و خالقیــت یــک پزشــک در
درمــان و یــا جراحــی زیبــا و قشــنگ
یــک بیمــار ،اولیــن کســی را کــه بــه
وجــد مــی آورد خــود پزشــک اســت
ولــی بایــد ایــن زیبائــی هــا را بــه
جامعــه نشــان داد و طبــع هنــری
ظریــف یــک جــراح را بعنــوان یــک
هنــر زیبــا در معــرض دیــد مــردم قــرار
داد.
دکتر عباس بصیری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
 -1مســجدی  -نویــد  -کتــاب لحظههــا

 رشــت :انتشــارات طاعتــی ،ســال 1393 -2مجلــۀ دانشــکدۀ پزشــکی -دانشــگاه

علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی– دکتــر

احمــدی و همــکاران

 -3هدایتــی -مهرنــگ و همــکاران -تعیین
میــزان ســامت و بیمــاری و مراقبــت از
خــود توســط پزشــکان .....مجلــه حکیــم-

پائیــز  -89دورۀ ســیزدهم -شــماره -3

صفحــه 137-144

 -4خبرگــزاری مهــر -چهارشــنبه 2

دیمــاه ( 1393کــد خبــر  -2451552دکتــر

آخونــدزاده قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات

و فنــاوری وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی
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خـربنامــه

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سالم و تحیات:
ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از برنامه متعالی دولت
یازدهم در اولویتگذاری ممتاز بحث سالمت در کشور به استحضار
میرساند اخبار مسموع در رابطه با تعرفههای خدمات پزشکی
سال  1394که در اختالف با مصوبات شورایعالی بیمه میباشد
موجب شگفتی گردید ،همانطوری که مطلعید قریب چهار ماه
جلسات مستمر و فشرده در اواخر سال  1393که با مشارکت
کارشناسی تمام گروههای ذی مدخل در عرصة سالمت در تعیین
تعرفههای تشخیصی و درمانی سال  1394صورت پذیرفت نهایتاً
در آخرین جلسه شورای عالی بیمه به صورت مصوبات متبلور
گردید ،مستحضرید ترکیب فعلی شورای عالی بیمه به گونهای
است که به غیر از نماینده سازمان نظام پزشکی عم ً
ال نمادی از
حضور دستگاههای اجرایی و دولتی میباشد به طوری که که در
جلسات شورای عالی بیمه نمایندگان دستگاههای اجرایی فرصت
دارند تا نظرات دولت محترم را اعمال نمایند ،در این رابطه
قانونگذار محترم در قانون توسعة پنجم براساس بند ه مادة 38
تکلیف ارزشگذاری نسبی خدمات سالمت را به روشنی تصریح
کرده است که اوالً قبل از شروع سال این فرآیند انجام شود که
متأسفانه در سنوات مسبوق همواره تأخیر در اعالم تعرفههای
پزشکی موجب گالیه جامعه پزشکی بوده است ،و ثانیاً مؤلفههای
مورد نظر قانونگذار در تعیین تعرفهها تأکید بر قیمت واقعی و
تبیین مبانی محاسباتی رقابتی و نیز ملحوظ داشتن بند  8ماده 1
قانون بیمه خدمات همگانی که اشعار میدارد قیمت تمام شده به
عنوان پایه محاسباتی مدنظر باشد مورد ابرام بوده است.
برای اولینبار در جلسه شورای عالی بیمه متدولوژی تعیین
تعرفهها حرکت به سمت ایجاد عدالت در نظام سالمت و افزایش
کیفیت خدمات و ارتقای بخشهای دولتی و خصوصی با نگاه
دقیق به گروههای مهم و آسیبپذیر جامعه پزشکی مانند
متخصصین اطفال ،داخلی ،عفونی ،روانپزشکی و طراحی تعرفه
ترجیحی جهت آنان بوده است .از طرفی پزشکان عمومی کشور
که بزرگترین گروه جامعه پزشکی هستند و خط مقدم سیستم
سالمت در محرومترین مناطق کشور را تشکیل میدهند همواره
از این دستکاریهای تعرفهای بیشترین آسیب را متحمل شدهاند
و در سنوات قبل کمترین رشدهای تعرفهای را تجربه کردهاند به
گونهای که در حال حاضر موجی از دلسردی توأم با نارضایتی در
آحاد پزشکان عمومی کشور بر چشم میخورد.
بدیهی است اگر قرار باشد مصوبات چنین شورایی در هیأت
محترم وزیران دستخوش تغییرات گردد این سؤال مهم به
ذهن متبادر میگردد که اساساً صرف وقت و جلسات متعدد
کارشناسی در چنین شورایی مورد توجه واقع نشده است در
حالی که شرایط شورای عالی بیمه به گونهای است که نهادهای
صنفی از حداقل رأی برخوردار هستند و دست برتر در اختیار
نهادهای دولتی میباشد .با این شرایط نامتوازن بدیهی است اگر
مصوبهای در این شورا حاصل میشود فینفسه اعمال نظرات
دولت در حداکثر اقتضا صورت میپذیرد.
متأسفانه در سالهای اخیر برای فرار از واقعیت اقتصادی تعیین
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تعرفههای واقعی پزشکی کشور سناریوی کلیشهای دفاع از
حقوق مردم دستاویز بوده است حال آنکه بارها سازمان نظام
پزشکی در مدلهای مختلف پیشنهادهای روشنی جهت کاهش
پرداخت از جیب مردم در کنار واقعی شدن تعرفهها را مطرح
کرده ،که بخش عمدهای به افزایش مشارکت مالی سازمانهای
بیمهگر پایه در جبران تعرفههای بخش غیردولتی و خصوصی
معطوف است که متضمن افزایش اعتبارات سازمانهای بیمهگر
پایه میباشد و با توجه به همگامی و تعامل سازنده مدیران فعلی
این سازمانها شرایط موجود بهترین فرصت تاریخی است ،مضافاً
همانطوری که به کرات اعالم شده است ،مبنای محاسبه پرداخت
سازمانهای بیمهگر در جبران تعرفهها به ویژه در حوزه سرپایی
باید تعرفه مصوب بخش خصوصی باشد حال آنکه تاکنون مبنای
پرداخت توسط سازمانهای بیمهگر تعرفه مصوب بخش دولتی
بوده است! این در شرایطی است که در جریان هدفمند کردن
یارانهها و طرح تحول سالمت تاکنون ریالی به عنوان کمک به
بخشهای غیردولتی و خصوصی پرداخت نشده است.
سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در سالهای
اخیر در تالش مضاعف بوده است که با تعامل با وزارت محترم
بهداشت و وزارت محترم رفاه و سازمانهای بیمهگر پایه فرآیند
واقعی شدن تعرفهها را به عنوان مطالبه بهحق جامعه پزشکی
پیگیری نماید و همانطوری که وزیر محترم بهداشت اعالم
داشتهاند رسیدن به تعرفههای واقعی حداقل به  3تا  5سال زمان
نیاز دارد که بدیهی است تا رسیدن به آن روز ،متانت حرفهای و
صبوری جامعه پزشکی مالزم این امر بوده است.
تجربة تلخ سالهای اخیر حاکی از آن بوده است که سرکوب
غیرمنطقی فرآیند واقعی شدن تعرفهها به جز عدم توجه به
ضوابط قانونی دستاوردی نخواهد داشت و چنین رویهای مانع
از تحقق انتظام تعرفهها خواهد شد که نهایتاً بیماران آسیب آن
را خواهند دید.
حداقل در دوران اخیر شورای عالی بیمه تالش شده است که
با فراهم کردن فضای تعاملی و همافزایی به چالشهای متعدد
عرصة سالمت پرداخته شود اما اخبار در رابطه با تعرفههای
پزشکی سال  1394به گونهای است که در تباین کامل با
فرآیندهای تعاملی این سازمان با شورای عالی بیمه خواهد بود
که بر این اساس اعالم میدارد این تعرفهها به دلیل دور بودن از
واقعیتهای اقتصادی حاکم بر عرصه سالمت با مشکالتی همراه
خواهد بود و پیشنهاد مشخص این سازمان اجرای دقیق بستة
تعرفهای مورد تصویب شورای عالی بیمه میباشد که اگر چه از
قیمت واقعی تعرفههای تشخیصی و درمانی فاصله قابل توجهی
دارد اما میتواند گامی به جلو قلمداد شود ،حتماً حضرتعالی
تصدیق میفرمایید که با عنایت به موارد مزبور و با امعان نظر
به بند ه ماده  2قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی انتظار تأیید
این تعرفهها توسط این سازمان غیرمنطقی به نظر میرسد.
پیشاپیش از توجه حضرتعالی و اعضای محترم هیأت وزیران به
موارد ذکر شده قدردانی میگردد.

دكتر علیرضا زالی
رييس كل

انتخابـات اعضـای هیئت
مدیره انجمـن متخصصین
پوست ایران
در انتخابــات اخیــر اعضــای هیئــت مدیــره
انجمــن متخصصین پوســت ایــران که ۲۴
اردیبهشــت  ۹۴برگــزار شــد ،دکتــر فرهاد
هنجنــی با  ۲۰۵رای  ،توانســت بیشــترین
آرای ایــن دوره را بــه خــود اختصــاص
دهــد.
همچنیــن دکتــر محمــد علــی نیلفــروش
زاده  ۱۸۹رای ،دکتــر محمــد گلشــنی
 ۱۷۷رای ،دکتــر محمــد ایمانــی ۱۴۵
رای ،دکتــر علــی اصیلیــان  ۱۳۴و دکتــر
سیدحســن اعتمــادزاده  ۱۳۴رای ،بــه
عنــوان دیگــر اعضــای هیئــت مدیــره
انجمــن متخصصیــن پوســت ایــران
برگزیــده شــدند .همچنیــن ،دکتــر
مرتضــی حیــدری نیــز بــا  ۱۰۶رای بــه
عنــوان بــازرس انتخــاب شــد.

انتخـابات هیئت مدیـره
جامعه جراحان ایران
نتایــج انتخابــات هیئــت مدیــره جدیــد
جامعــه جراحــان ایــران کــه در جریــان
برگــزاری ســی و نهمیــن کنگــره جامعــه
جراحــان ایــران انجــام شــد ،بــه این شــرح
اســت:
ایــرج فاضــل ،کاظــم عباســیون ،ســیاوش
صحــت ،ابوالقاســم اباســهل ،ولــی الــه
محرابــی ،محمدرضــا ظفــر قنــدی،
مصطفــی جابــر انصــاری ،ابوالفضــل
افشــارفرد ،محمــد مهــدی حفیظــی،
کوروش شــمیمی ،حشــمت اهلل کلباســی،
همچنیــن احمــد میــر و ایــرج حریرچــی
نیــز بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل
انتخــاب شــدند.
علــی عبداللهــی نیــز بــازرس جامعــه
جراحــان ایــران شــد.
هیئــت امنــاء :فــرخ ســعیدی ،مرتضــی
عطــری ،محمــد خازنــی فــر
اعضــا هیئــت مدیــره ،منتخــب
انجمنهــای تخصصــی :غالمعلی عکاشــه،
علــی محمــد میرفخرائــی ،جوادباســتار،
هرمــز شــمس ،محمدحســین بدخــش،
حســن رادمهــر ،محمدعلــی زرگــر
شوشــتری ،ناصرصادقیــان ،محمدتقــی
خرســندی ،حمیــد رحمــت.

