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علمی  همایش  دومین  اجرایی  دبیر 
جامع انجمن پزشکان عمومی ایران با 
اشاره به این که خوشبختانه این همایش 
با استقبال بسیار خوبی از سوی همکاران 
است،  شده  روبه رو  عمومی  پزشک 
گفت: »ثبت نام 1800 پزشک عمومی در 
این همایش و پر شدن ظرفیت آن از دو 
روز پیش، نشان دهنده ی توجه ویژه ی 
همکاران به ارتقای دانش و مهارت های 
حرفه ای خود و اقبال ایشان به توسعه ی 
فعالیت های آموزشی در انجمن است.«
گفت وگو  در  سجادی  علی  دکتر 
جامع  علمی  همایش  خبری  ستاد  با 
»جامعه ی  فزود:  ا عمومی  پزشکان 
به روزرسانی  و  حفظ  برای  پزشکی 
خود  توانایی های  ارتقای  و  معلومات 
شده  تعریف  آموزش های  به  نیاز  هم 
در قالب برنامه های بازآموزی مدون و 
غیرمدون و هم دوره های کوتاه مدت و 
میان مدت حرفه ای و مهارتی دارد. این 
نیاز در دستورالعمل توانمندسازی علمی 
و حرفه ای طب عمومی که در مرداد 92 
توسط وزیر وقت بهداشت ابالغ شد، 
متاسفانه  ولی  بود  شده  دیده  به خوبی 
ظرفیت های متعالی این آیین نامه هنوز 

فعلیت پیدا نکرده است.«
وی تصریح کرد: »بی شک باید یکی 
از اهداف اصلی ما در انجمن پزشکان 
عمومی، احیا و به فعلیت درآوردن مفاد 

آن دستورالعمل مترقی باشد.«
عضو هیات مدیره ی انجمن پزشکان 
دومین  این که  بیان  با  ایران  عمومی 
همایش علمی جامع انجمن با رویکرد 
طب  حرفه ای  و  علمی  توانمندسازی 
عمومی و با شعار »طب عمومی، بنیان 
برگزار  نظام سالمت«  ارایه ی خدمات 
پایه ی  عمومی  »طب  گفت:  می شود، 
طب و تنه ی اصلی نظام سالمت است 
تقویت  به  عمومی  پزشکی  تقویت  و 
نظام سالمت می انجامد. پزشکی عمومی 
بودن،  کل نگر  و  جامعه نگر  به خاطر 
محور نظام سالمت است و تبلور این 
محوریت را در نظام ارجاع می بینیم که 
در صورت اجرای صحیح با تمام لوازم 
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با رویکرد توانمندسازی علمی
و  حرفه ای پزشکان عمومی

نمی خواهند پزشک عمومی
بازیگر اصلی سالمت باشد

نظام سطح بندی و ارجاع
هدف اصلی ماست

 اجرای پزشک خانواده 
خواسته ی همیشگی ماست

هنوز در ابتدای راه تحول
در نظام سالمت هستیم

و الزامات آن، هم 
به ارایه ی خدمات 
و  جامع تر  بهتر، 
ی  ا بر تر  گیر ا فر
مردم و هم صرف 
بهینه ی هزینه های 
مبتنی  مت  سال
هی  نگا بر 
در  سالمت محور 

نظام سالمت خواهد انجامید.«
»توسعه ی  داد:  ادامه  سجادی  دکتر 
هم  و  الزمه  هم  تخصصی  رویکرد 
و  پزشکی  دانش  توسعه ی  محصول 
امروز  دنیای  در  نوین  تکنولوژی های 
دستاوردی  به عنوان  امر  این  و  است 
ارزشمند درخور تفاخری همگانی است 
اما اگر توجه به این آرایه های ارزشمند 
ما را از اهمیت طب پایه غافل کند، دیگر 
برداشتی کل نگر از یک فرد بیمار با تمام 
وی  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  ابعاد 
وجود نخواهد داشت و مصیبت بارتر از 
آن، حفظ و ارتقای سالمت شهروندان 
خیل  درمان  به  را  خود  جای  همه ی 
به همین  داد؛  خواهد  بیماران  عظیم 
علت طب عمومی و پزشک خانواده در 
کشورهای پیشرفته که خود پیشرو در 
توسعه ی دانش در شاخه های مختلف 
و  اهمیت  این حد  تا  پزشکی اند،  علم 

محوریت دارد.«
انجمن  علمی  همایش  اجرایی  دبیر 
پزشکان عمومی در پایان ابراز امیدواری 
کرد برنامه های آموزشی همایش برای 
و  باشد  رضایت بخش  شرکت کنندگان 
تاکید کرد نظرسنجی از شرکت کنندگان 
شده  ارایه  برنامه های  خصوص  در 
مبنای  همایش،  اجرایی  جنبه های  و 
برنامه های  کیفیت  ارتقای  و  برگزاری 

بعدی انجمن خواهد بود.
علمی  همایش  دومین  است  گفتنی 
ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  جامع 
از  سالمت  نظام  مسووالن  حضور  با 
مرکز  در  بهمن  سوم  تا  اول  روزهای 
همایش های رازی تهران برگزار خواهد 

شد.

طب عمومی پایه ی طب و تنه ی اصلی نظام سالمت است و 
تقویت پزشکی عمومی به تقویت نظام سالمت می انجامد

دومین همایش علمی جامع انجمن پزشکان عمومی ایران با 
حضور مسووالن نظام سالمت از روزهای اول تا سوم بهمن 
در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد
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از  ارجاع  و  سطح بندی  نظام  استقرار 
پزشک  برنامه ی  توسعه ی  و  اصالح  راه 
پزشکان  انجمن  اصلی  هدف  خانواده، 

عمومی ایران اعالم شد.
پزشکان  انجمن  مواضع  بیانیه ی  در 
سطح بندی  درباره ی  که  ایران  عمومی 
خدمات، نظام ارجاع و برنامه ی پزشک 
خانواده انتشار یافت، میثاق و آرمان این 
انجمن »پایبندی بر سوگند طبابت و مقدم 
داشتن سالمت عمومی بر آسایش و رفاه 
خویشتن«، هدف اصلی آن »استقرار نظام 
اصالح و  از طریق  ارجاع  و  سطح بندی 
و  خانواده«  پزشک  برنامه ی  توسعه ی 
مشارکت  و  »بهره وری  فرعی  اهداف 
سرمایه های  به عنوان  عمومی  پزشکان 
انسانی در اصالح نظام سالمت«، »پایداری 
و  یافته  اختصاص  اعتبارات  توسعه ی  و 
جایگاه سالمت در نظام تصمیم گیری« و 
بیکاری و رشد اشتغال در  »کاهش نرخ 
حوزه ی سالمت و گروه های پزشکی و 

پیراپزشکی« اعالم شد.
م  نا ضمن  همچنین  نیه  بیا ین  ا در 
و  کافی  از عواملی چون جمعیت  بردن 
متکثر پزشکان عمومی، تجارب حاصل 
مالی  منابع  خانواده،  پزشک  برنامه ی  از 
برقراری  غالب  گفتمان  سالمت،  بخش 
نهادهای  همسویی  سالمت،  در  عدالت 
و  شجاعت  و  سالمت  م  نظا مرتبط 
ن  به عنوا ن  آ مسووالن  سخت کوشی 
از  آمده،  پدید  فرصت های  و  سرمایه ها 
شد  درخواست  سالمت  نظام  مسووالن 
سطح بندی،  و  ارجاع  نظام  برقراری  در 
با استفاده از تجارب و نتایج برنامه های 
جهانی  شده ی  آزموده  مدل های  قبلی، 
و  اصالح  بومی  شرایط  به  توجه  با  را 

کنند. پیاده 
در  یران  ا عمومی  پزشکان  نجمن  ا
پایان بیانیه با تاکید بر این که در صورت 
برآورده شدن این درخواست ها، از توان 
شعب و اعضای فعال خود برای ترغیب 
همکاری پزشکان عمومی استفاده خواهد 
سیاست های  بازنگری  خواستار  کرد، 
نظام  با  منطبق  سالمت  نظام  در  تحول 
سطح بندی و ارجاع و نیز پیاده سازی هر 
چه سریع تر برنامه ی پزشک خانواده شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ن  پزشکا نجمن  ا مواضع  نیه ی  بیا
سطح بندی  درباره ی  یران  ا عمومی 
خدمات، نظام ارجاع و برنامه ی پزشک 

خانواده
مقدمه:

تعیین و اعالم مواضع انجمن پزشکان 
طب  جایگاه  مورد  در  ایران  عمومی 
عمومی گامی موثر برای بازآفرینی هویت 
و منزلت این قشر فرهیخته است. انجمن 
پزشکان عمومی بر آن است تا همسو با 
اسناد  و  نظام سالمت  کلی  سیاست های 
ذیل آن با اعالم رسمی اهداف و مواضع 
از  بهره گیری  با  را  نوین  حرکتی  خود 
نبوغ و قدرت جامعه ی پزشکان عمومی 
و  متولیان  با  تعامل  در  و  کند  آغاز 
کشور  سالمت  حوزه ی  دست اندرکاران 
با میثاقی ارزشمند و باثبات در استمرار 

و پایداری آن بکوشد.
میثاق و آرمان:

مقدم  و  طبابت  سوگند  بر  پایبندی 
داشتن سالمت عمومی بر آسایش و رفاه 
خویشتن راهی است که گشایش و رضای 
الهی را برای همکاران و مسوولین نظام 

به دنبال خواهد داشت.
هدف اصلی:

ارجاع  و  سطح بندی  نظام  استقرار 
برنامه ی  توسعه ی  و  اصالح  طریق  از 

پزشک خانواده 
اهداف فرعی:

پزشکان  مشارکت  و  بهره وری   .1
در  انسانی  سرمایه های  به عنوان  عمومی 

اصالح نظام سالمت 
عتبارات  ا توسعه ی  و  پایداری   .2
در  سالمت  جایگاه  و  یافته  اختصاص 

نظام تصمیم گیری 
3. کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال 
در حوزه ی سالمت و گروه های پزشکی 

و پیراپزشکی
الزامات قانونی:

مواد مصرح در سیاست های کلی نظام 
بر  همگی  توسعه  برنامه های  و  سالمت 
اولویت پیشگیری بر درمان، ممانعت از 
صرفًا  تجویز  اجازه ی  و  القایی  تقاضای 
راهنماهای  نظام سطح بندی و  اساس  بر 
بالینی و نهایتًا بر نظام سطح بندی خدمات 
خانواده  پزشک  محوریت  با  ارجاع  و 
سیاست های  در  خصوصًا  دارند.  تاکید 

بیانیه ی انجمن پزشکان عمومی ایران

درباره ی سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و برنامه ی پزشک خانواده:

استقرار نظام سطح بندی و ارجاع
هدف اصلی انجمن پزشکان عمومی ایران است

گسترش  بر  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
اصالح  طریق  از  سالمت  در  عدالت 
نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، 
و  عادالنه  درآمد  ایجاد  کارآیی،  افزایش 
ارایه کنندگان  مثبت  انگیزه های  ترغیب 
فعالیت های  به  خاص  توجه  و  خدمات 
مناطق  در  پیشگیری  و  سالمت  ارتقای 
محروم تصریح شده است؛ بنابراین الزم 
است در هر گونه موضع گیری و تدوین 
بر  عملی  دورنمایی  اجرایی،  برنامه های 

این تکلیف هویدا باشد.
سرمایه ها و فرصت ها:

بع  منا و  ظرفیت ها  می رسد  به نظر 
کافی  جمعیت   )1 جمله:  از  موجود 
تجارب   )2 عمومی  پزشکان  متکثر  و 
شبکه ی  یجاد  ا ز  ا حاصل  گران بهای 
و  یی  ستا و ر ه ی  د ا نو خا ن  شکا پز
خانواده ی  پزشکان  نوپای  سازماندهی 
شهری در استان های فارس و مازندران 
به  شده  داده  اختصاص  مالی  منابع   )3
بخش سالمت 4( گفتمان غالب و علمی 
در  عدالت  برقراری  برای  کارشناسان 
سالمت 5( همسویی و اصرار دستگاه ها 
پیاده سازی  برای  مرتبط  نهادهای  و 
نظام  یافته ی  اقبال  و  موفق  مدل های 
سالمت سایر کشورها 6( زمان باقیمانده 
به عنوان  امید  و  تدبیر  دولت  عمر  از 
بدون  برنامه ریزی  برای  مناسب  مهلتی 
تعجیل 7( ظهور شجاعت و سخت کوشی 
کم نظیر در تولیت نظام سالمت 8( تحول 
سازمان  فکری  نحله ی  و  تشکیالت  در 
از  جدیدی  نسل  کنار  در  پزشکی  نظام 
و...  کارآمد  و  همسو  علمی  انجمن های 
فرصت و عقالنیتی فراهم کرده است تا 
پایدار  و  واقعی  تحولی  به  مسیر  این  از 
برای ارتقای سالمت عمومی دست یابیم.

رعایت استانداردها مبتنی بر الگوی 
بومی:

سطح بندی  و  ع  رجا ا م  نظا نی  مبا
و  مشترک  معیارهای  از  کلی  به صورت 
شناخته شده ای منشا می گیرد و به همین 
سبب مشابهت هایی نیز در سایر کشورها 
تجارب  از  استفاده  اما  می شود؛  مشاهده 
و نتایج برنامه های قبلی که عمومًا مبتنی 
بر سعی و خطا بوده و در دهه ی گذشته 
عقل  هر  است،  شده  تحمیل  کشور  بر 
سلیمی را به استفاده از مدل های آزموده 

تجارب  از  بهره مندی  و  جهانی  شده ی 
شرایط  به  توجه  با  اخیر  ساله ی  چند 
رویکرد  نوع  این  می کند.  ترغیب  بومی 
میانه روی  و  اعتدال  اقتضائات  از  نیز 
است که ضمن پرهیز از نفی بدون دلیل 
برای  مدبرانه  تفکری  با  قبل،  برنامه های 
اصالح برنامه ها و مضاعف شدن سرعت 

پیاده سازی پرداخته شود.
در این الگو بهتر است به موارد زیر 

دقت شود:
موثر،  و  جامع  نقش های  تعریف   .1
به گونه ای که پزشک عمومی به عنوان رهبر 
تیم سالمت نقش های متداخلی ایفا کند که 
شامل: 1( نقش مدیریت به منظور اجرای 
سیاست ها و برنامه ها، شناخت و بازخورد 
مشکالت سالمت منطقه، ارایه ی راهکارها 
و مداخالت و رهبری تیم سالمت 2( نقش 
ارایه دهنده ی خدمت در حدود وظایف 
پیشگیری  خدمات  از  اعم  صالحیت  و 
کنشگر  نقش   )3 بازتوانی  و  درمان  و 
اجتماعی در مجامع و شوراهایی که بتوانند 
از ظرفیت ها و استعدادهای عمومی آنان 

بهره مند شوند.
شیوه ی  و  خدمت  بسته ی  اصالح   .2
با  منطبق   )1 که:  به گونه ای  آن،  اجرای 
پیشگیری  اصل  و  سالمت  اولویت های 
باشد 2( متناسب با توان و دانش پزشک 
و تیم سالمت، کارسنجی و تقسیم کار و 

به مرور تکمیل شود.
3. اصالح نظام پرداخت و میزان سرانه، 
به گونه ای که 1( روند پرداخت مبتنی بر 
عملکرد و به تناسب اهمیت سطح اول نظام 
سالمت برای جذب و انگیزه بخشی به تیم 
سالمت و جبران کننده ی فاصله ی نامعقول 
درآمدی با سایر گروه ها در سطوح دیگر 
به تناسب  را  حرفه ای  امنیت   )2 باشد 
عملکرد همکاران با قراردادهای منصفانه 
ضرایب   )3 سازد  فراهم  درازمدت  و 
به صورتی جدی مورد  مناطق  محرومیت 
و  پایش  شیوه ی   )4 گیرد  قرار  بازنگری 
اثر آن بر دریافتی پزشکان و تیم سالمت 
نتیجه بخشی  و  کیفیت خدمات  بر  مبتنی 

عملکرد آنان باشد.
4. اصالح نظام آموزشی و توانمندسازی 
برنامه ی   )1 که  به گونه ای  پزشکان، 
متناسب  عمومی  طب  دوره ی  آموزشی 
صالحیت های  و  وظایف  حدود  با 
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مرجع  نخستین  به عنوان  خانواده  پزشک 
دیگر  سطوح  به  بیماران  عبور  مسیر  و 
کوتاه مدت  دوره های   )2 شود  متحول 
خدمت  حین  آموزش های  و  حرفه ای 
تحصیلی  معادل  مدرک  اعطای  با  همراه 
خانواده  پزشکان  توانمندسازی  برای 

برنامه ریزی شود. 
5. برقراری نظام ارزیابی و مداخالت 
علمی، به گونه ای که 1( عالوه بر ارزیابی 
بی طرف  و  بیرونی  ارزیابان  از  درونی، 
بخش  یا  ذی ربط  انجمن های  جمله  از 
مداخالت   )2 شود  استفاده  خصوصی 
با  مطابق  عملیات  و  راهبردها  در  علمی 

ارزیابی برنامه سازماندهی شود.
6. مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی 
حضور   )1 که  به گونه ای  برنامه ریزی،  و 
در  خانواده  پزشکان  و  مردم  نمایندگان 
در  انجمن  حضور  و  عملیاتی  سطوح 
خانواده  پزشک  ساختار  فوقانی  سطوح 
تقویت گردد 2( حضور ذی نفعان از حالت 
تشریفاتی و رفع مسوولیت به شیوه ی موثر 

مبدل شود.
7. اصالح و تجمیع ساختار تشکیالتی، 
و  روش ها  دوگانگی   )1 که  به گونه ای 
و  شهری  حوزه ی  دو  در  تصمیمات 
روستایی با تلفیق دو ساختار و به تدریج 
از   )2 یابد  کاهش  ممکن  حداقل  به 
و  خلق الساعه  بسته های  و  تصمیمات 
مخدوش کننده ی برنامه ی پزشک خانواده 
در کوتاه مدت و درازمدت به وسیله ی این 
ساختار پیشگیری شود 3( تصمیمات فعلی 
در ماندگاری و تثبیت پزشکان خانواده ی 
شهری و روستایی و تصمیمات آتی در 
توسعه ی برنامه به سطوح دیگر به گونه ای 

مدبرانه کارسازی شود.
خصوصی سازی،  و  برون سپاری   .8
به گونه ای که 1( از تجمع و کفایت تعداد 
و  در شهرهای کوچک  پزشکان عمومی 

همچنین حاشیه ی شهرهای بزرگ به عنوان 
حداکثری  استفاده ی  استثنایی  فرصتی 
به عمل آید 2( از امکانات شبکه به عنوان 
بهره برداری  قابل  و  موجود  زیرساخت 
یا  خصوصی  بخش  به  واگذاری  برای 
جبران خالء بخش خصوصی استفاده شود.
فرهنگ سازی،  و  عتمادسازی  ا  .9
از دست رفته ی  اعتماد  به گونه ای که 1( 
ن  به عنوا عمومی  ن  پزشکا معه ی  جا
قابل  گروه  بزرگ ترین  و  مطمئن ترین 
به  ارجاع  نظام  پیاده سازی  برای  اعتماد 
شیوه های عملی و جامعه شناختی بازسازی 
به عنوان  عمومی  طب  مقبولیت   )2 شود 
طب پایه با بهبود مهارت ها و توانمندی ها 
اجرا  به  مدبرانه  و  جداگانه  بسته ای  در 
کمبود  از  تهدید  نگاه   )3 شود  گذاشته 
به صورت  عمومی  پزشکان  ناهمراهی  و 
تبدیل شود 4(  نگرش فرصت  به  جدی 
ارجاع  نظام  اشاعه ی  برای  فرهنگ سازی 
و اعتمادسازی پزشکان عمومی به صورت 
برنامه ی  اجرای  با  همزمان  و  متداخل 
پزشک خانواده کارسازی شود 5( حدود 
صالحیت حرفه ای طب عمومی به تناسب 
مهارت اندوزی و افزایش بسته های خدمتی 

توسعه یابد.
طب  در  حرفه ای  فعاالن  جذب   .10
جانبی، به گونه ای که 1( با پزشکان فعال 
در حوزه های جانبی از جمله ترک اعتیاد، 
سطوح  کار،  طب  پوست،  مراقبت های 
آماده  سرمایه ای  به عنوان  و...  اجرایی 
چاره جویانه  به صورتی  مذاکره،  قابل  و 
برخورد  گونه  هر  از   )2 شود  برخورد 
پزشکان  کننده ی  تحدید  و  غیرحقوقی 
عمومی فعال در عرصه های شغلی بدون 
با سازمان های صنفی پرهیز و  هماهنگی 
روشن  آتیه ای  و  چارچوب  آن  از  قبل 
شود  تبیین  ارجاع  نظام  پیاده سازی  برای 
3( خدمات جانبی فعلی به گونه ای علمی 

پزشک  نظام  در  به تدریج  و  بازطراحی 
خانواده ادغام شود.

زندگی،  سالم  سبک  به  توجه   .11
فرسودگی  از  خروج   )1 که  به گونه ای 
گذشته ی  سالیان  عسرت های  و  شغلی 
به  بیشتر  توجه  مستلزم  عمومی  پزشکان 
اصالح سبک زندگی، کرامت و توجه به 
و  مطالعه  طریق  از  آنان  خانواده ی  کیان 
مداخله ی علمی است 2( توجه به ارتقای 
به شیوه ای  زندگی  ارتقای محل  و  شغلی 
که آینده ای شفاف را برای تحمل زندگی 
در نقاط محروم تداعی سازد 3( تدارک 
تسهیالت اولیه ی زندگی برای ماندگاری 
و البته تسهیل در ساعات کار متناسب با 
نیاز آنان برای مطالعه و ارتقای مهارت ها 

و منطبق بر قوانین کار.
برنامه ها،  اجرای  در  نعطاف  ا  .12
و  موثر  اختیارات   )1 که  به گونه ای 
برای  محلی  مسوولین  به  غیرمتمرکز 
سایر  و  سالمت  تیم  و  پزشکان  جذب 
امور مرتبط تفویض شود 2( نکات تحدید 
کننده ی ماندگاری پزشکان و سازماندهی 
تیم سالمت قابل انعطاف و ترغیب کننده 
جمعیتی  پراکندگی  با  متناسب   )3 باشد 
خصوص  در  سالمت  تیم  و  پزشکان 
 )4 شود  تصمیم گیری  جمعیتی  سرانه ی 
واقع گرایانه  به گونه ای  اجرایی  مراحل 

فازبندی و با جدیت پایش شود.
اساسی،  زیرساخت های  تدارک   .13
در  بالینی  راهنماهای   )1 که  به گونه ای 
همکاری  با  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
صنفی  سازمان های  و  علمی  انجمن های 
به روزرسانی  و  اصالح  به تدریج  و  تهیه 
زیرساخت  اهمیت  ز  ا فارغ   )2 شود
مهم،  این  تدارک  حین  در  و  الکترونیک 
ویزیت  بر  مبتنی  سالمت  پرونده های 
 )3 شود  تهیه  آفالین  به صورت  پایه 
متناسب  مهارت آموزی  و  توانمندسازی 

خدمت  حین  در  خدمتی  بسته های  با 
به صورت دوره های ماژوالر و ادغام شده 
که نهایتًا منجر به مدارک معتبر با ارزش 

آکادمیک شود برنامه ریزی شود.
14. استفاده از تجارب قبلی و مدل های 
پیشتاز، به گونه ای که 1( تجارب جهانی، 
برنامه ی  تجارب  خصوصًا  و  منطقه ای 
پزشک خانواده ی روستایی و شهری در 
کشور به جد مورد استفاده قرار گیرد 2( 
مدل اصالح شده و مورد توافق حداقل در 
سه استان دارای شرایط ویژه و با فاصله ی 
استان های  سایر  به  نسبت  کوتاه  زمانی 

پیشتاز برنامه باشد.
نقش پزشکان عمومی و انجمن:

به عنوان  کشور  عمومی  پزشکان   .1
صورت  در  اجتماعی  عظیم  سرمایه ی 
و  عزت  بر  منطبق  و  امن  جایگاه  وجود 
اعتماد متقابل بر بی اعتمادی خویش نسبت 
و  آمده  فائق  سالمت  نظام  مدیریت  به 
حضور گرم و موثر خود را برای خدمت 

به اثبات خواهند رساند.
ن  یرا ا عمومی  پزشکان  نجمن  ا  .2
به عنوان نماینده ی این قشر فرهیخته، در 
اعالم  ضمن  فوق،  مفاد  احقاق  صورت 
آمادگی برای حضور در ارکان تصمیم ساز 
و سیاست گذار، توان شعب و اعضای فعال 
پزشکان  همکاری  ترغیب  برای  را  خود 
عمومی و انجام تعهدات متناسب با ظرفیت 

خود به کار خواهد بست. 
با  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن   .3
اعتقاد به مبانی فوق، ضمن اصرار و تاکید 
نظام  در  بازنگری سیاست های تحول  بر 
سالمت منطبق با نظام سطح بندی و ارجاع 
برنامه ی  سریع تر  چه  هر  پیاده سازی  و 
این سطح  پیوستن  برای  خانواده  پزشک 
به سطوح متحول شده، عزم خود را برای 
اجرا و تثبیت محورهای فوق جزم می کند.

تبصره ي ۱. دوره های گروه ب و ج بر اساس ظرفیت منطقه ای و اعالم نیاز 
مصوب هیات رییسه ي هر دانشگاه بر اساس شاخص های معاونت آموزشی وزارت 

تدوین و پس از تایید معاونت درمان وزارت اجرا خواهد شد.
بهداشت  و  درمان  معاونت  توسط  و  ه،  د،  الف،  گروه  دوره های   .۲ تبصره ي 
دانشگاه، سازمان نظام پزشکی و انجمن علمی پزشکان عمومی پیشنهاد و پس از 

تایید شورای آموزش دانشگاه قابلیت اجرا خواهد داشت.
تایید  و  نظر  با  می تواند  فوق  تکمیلی  دوره های  اجرای  فرایند   .۳ تبصره ي 
دانشگاه های علوم پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی در 

چارچوب برنامه های آموزشی تدوین شده انجام شود.
تبصره ي ۴. تدوین برنامه های آموزشی فوق باید به گونه ای باشد که در حین 
خدمت پزشکان عمومی صورت گیرد و مانع انجام فعالیت های عادی آن ها نشود.
مربوطه  در حیطه ي  را  دوره  پایان  گواهی  دهنده  آموزش  مرجع   .۵ تبصره ي 

صادر می نماید.
ماده ي ۳. پزشک عمومی می تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی 
دارد برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصور 
شود پاسخگو خواهد بود. مالک مهارت و تبحر عالوه بر توانایی  پزشک، سرفصل ها 
و حیطه ي آموزشی است که در طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره های 

تکمیلی معتبر فرا گرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد.
تبصره: با رعایت  قانون »چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفه های 

پزشکی و وابسته به آن« و با لحاظ تبصره ي 1 ذیل ماده ي واحده آن، به معاونت 
و صالحیت  وظایف  آیین نامه ي   تهیه ي  به  نسبت  می شود  داده  ماموریت  درمان 
این   3 ماده ي  چارچوب  در  پزشکی  نظام  سازمان  همکاری  با  عمومی  پزشکان 

دستورالعمل با تایید وزیر بهداشت اقدام نماید.
ماده ي ۴. تعرفه ي خدمات مشمول بند ب و ج ماده ي 2 که توسط پزشکان 
عمومی دوره دیده ارایه می گردد کسری از تعرفه ي تخصصی خدمت مربوطه خواهد 
بود. تعرفه ي خدمات ارایه شده در حیطه ي سایر دوره های تکمیلی برابر تعرفه 
تعیین شده برای آن خدمت، صرف نظر از ارایه  کننده ي آن خواهد بود. تعرفه های 
مذکور به پیشنهاد وزارت بهداشت و پس از تصویب در شورای عالی بیمه و دولت 

قابلیت اجرا خواهد داشت.
ماده ي ۵. گرچه طبق تجارب جهانی، پزشکان خانواده در مسیر فعالیت و همکاری 
مستمر با متخصصین از طریق گزارش های ارجاع و بازخوراند بعد از مدتی از علم و 
تجربه ي بسیار ارزنده برخوردار خواهند شد، طبق تصویب عالی ترین شورای علمی 
و قانونی وزارت بهداشت که با مشارکت کلیه ي روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی تشکیل گردید و برنامه ي درسی )کوریکولوم آموزشی( آن تدوین 
شده است، در حین خدمت از طریق فراگیری آموزش مجازی و حضوری به طور 

رسمی به عنوان متخصص پزشک خانواده شناخته خواهند شد.
ماده ي ۶. از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، تمام یا بخشی از مصوبات، آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی وزارت بهداشت که با مفاد دستورالعمل حاضر 

مغایرت دارد لغو و بالاثر می گردد.

ادامه از صفحه ی ۱۱
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با  کشور  عمومی  پزشکان  انجمن های 
حمایت از  کوشش های وزارت بهداشت برای 
و  دولت  هیات  در  سالمت  جایگاه  ارتقای 
بهبود اعتبارات مالی حوزه  ی سالمت، تنها راه 
تداوم برنامه ی تحول نظام سالمت را استقرار 
نظام سطح  بندی و ارجاع به محوریت پزشک 

خانواده اعالم کردند.
پایانی چهارمین گردهمایی  قطع نامه ی  در 
شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی 
ایران که در روزهای 29 و 30 آبان 1393 در 
با بیان این که  شهر ماهان کرمان برگزار شد، 
سطوح  به  بیماران  مستقیم  هدایت  تداوم 
تخصصی و فوق تخصصی منجر به هدر رفتن 
سرمایه  های کشور به  دلیل ایجاد اثرات القایی 
خواهد شد، توجه به برنامه های تحول در سطح 
یک و پرهیز از اجرای هر گونه برنامه ی مخل 
پزشک خانواده مورد تاکید قرار گرفت و اعالم 
شد پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی 
در بیشتر نقاط کشور می  توانند به عنوان پزشک 
خانواده، بخش محوری عرضه  ی سطح پایه ی 
خدمات سالمت را در نظام سطح بندی و ارجاع 

برعهده گیرند. 
تجدید نظر رسانه ی ملی و دیگر تریبون  های 
ترویج  کنونی  شیوه  ی  در  کشور  رسمی 
تخصص  گرایی و درمان محوری، بازنگری در 
پزشکی  آموزشی دوره ی  ساختار و محتوای 
به منظور  عملی  برنامه ی  تدوین  عمومی، 
خدمات  عرضه ی  در  تداخل  از  پیشگیری 
حرف گوناگون پزشکی و حضور نمایندگان 
از  تصمیم  گیر  ستادهای  و  نهاد ها  در  انجمن 
دیگر درخواست های پزشکان عمومی حاضر 

در نشست کرمان است.
چهارمین  پایانی  قطع نامه ی  کامل  متن 
گردهمایی سراسری شورای هماهنگی انجمن 

پزشکان عمومی ایران به شرح زیر است:
شورای  سراسری  گردهمایی  چهارمین 
به  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  هماهنگی 
میزبانی انجمن کرمان در روزهای 29 و 30 
شد.  برگزار  ماهان  شهر  در   1393 آبان  ماه 
در  نظر  تبادل  ساعت  ها  از  پس  شورا  این 
کار شناسی  کارگروه  های  پیشنهادهای  مورد 
مدیره ی  هیات  از  سپاس  ضمن  انجمن- 
مرکزی انجمن و اعضای کارگروه های ویژه- 
بدین وسیله مواضع این نشست را به شرح زیر 

اعالم می کند:
1. بیانیه ی مواضع انجمن پزشکان عمومی 
نظام  خدمات،  »سطح بندی  درباره ی  ایران 
ارجاع و برنامه ی پزشک خانواده« که حاصل 
خرد جمعی این انجمن و کار شناسان حوزه ی 
و  تاریخی  سندی  به عنوان  است،  سالمت 
جامع مورد تایید و تاکید تمامی شعب انجمن 
است و می تواند زمینه ساز تحولی در تعامالت 
و  تولیت  با  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن 
دست اندرکاران حوزه ی سالمت کشور باشد.
2. شورای هماهنگی انجمن های پزشکان 
از  حمایت  و  سپاس  ضمن  ایران  عمومی 
و  ارشد  مسوولین  همت  و  سخت کوشی 
ارتقای  برای  بهداشت  وزارت  کار شناسان 
جایگاه سالمت در هیات دولت و ارج نهادن 
سالمت  حوزه  ی  مالی  اعتبارات  بهبود  به 
شده  آغاز  اصالحات  تداوم  راه  تنها  کشور، 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
نظام  تحول  »برنامه ی  عنوان  تحت  پزشکی 

سالمت« را استقرار نظام سطح  بندی و ارجاع 
به محوریت پزشک خانواده می  داند. این شورا 
اعتقاد راسخ دارد که استقرار نظام سطح  بندی 
نظام  راهبردی  اسناد  با  همراستا  ارجاع  و 
مقام  ابالغی  سیاست  های  همچون  سالمت 
چهارم  توسعه ی  برنامه  های  رهبری،  معظم 
بهداشت  سازمان  تاکید  همچنین  و  پنجم  و 
بهترین  به  عنوان  نظام  این  استقرار  بر  جهانی 
روش اصالح نظام سالمت، موثر ترین شیوه  ی 
مردم  عمومی  سالمت  ارتقای  برای  ممکن 
امری  موفقیت  به  نیل  برای  و  بوده  عزیر 

اجتناب ناپذیر است.
تداوم  که  می کند  تاکید  شورا  این   .3
بیماران  مستقیم  هدایت  و  موجود  وضعیت 
)که  فوق تخصصی  و  تخصصی  سطوح  به 
ز  ا پیشرفته  سالمت  نظام های  تمامی  در 
رفتن  هدر  به  منجر  است(  شده  پرهیز  آن 
سرمایه  های کشور به  دلیل ایجاد اثرات القایی 
و نهادینه شدن این رفتار خواهد شد؛ امری 
موفقیت  راه  در  مانعی جدی  در   نهایت  که 
خواهد  ایجاد  سالمت  نظام  تحول  برنامه ی 
کرد. ما ضمن استقبال از تحوالت اصالحی 
در ارایه ی خدمات بستری در سطوح 2 و 3 
درمان و کاهش پرداختی  ها از جیب بیماران 
که به  راستی یکی از آرمان  های اصلی تمامی 
است،  بوده  کشور  سالمت  نظام  دلسوزان 
داریم  انتظار  محترم  دولت  و  مجلس  از 
یافته،  اختصاص  اعتبارات  پایداری  با  که 
توجه به برنامه های تحول در سطح یک را 
هر  اجرای  از  و  کنند  تدبیر  اندیشمندانه تر 
کننده  مشغول  خلق الساعه،  برنامه ی  گونه 
بپرهیزند.  خانواده  پزشک  برنامه  ی  مخل  و 
نیز  کشور  عمومی  پزشکان  منظور  به همین 
با اعتماد به تحوالت صورت گرفته، آماده ی 
تنها  به عنوان  خود  بی  بدیل  نقش  اعمال 
مرجع و مسیر عبور بیماران به سطوح دیگر 
خواهند بود و شایان تاکید است که شهرهای 

انجمن های پزشکان عمومی کشور:
تنها راه تداوم تحول نظام سالمت

سطح  بندی و ارجاع
به محوریت پزشک خانواده است

به دلیل  بزرگ  و حاشیه ی شهرهای  کوچک 
حضور کافی پزشکان عمومی، مناسب ترین 
و  خانواده  پزشک  استقرار  برای  فرصت 

پرهیز از طرح های حاشیه ای است.
شاغل  عمومی  پزشکان  گرفتن  نادیده   .4
اعتبار  سال ها  طی  که  خصوصی  بخش  در 
خود  طبابت  محل  مردم  میان  در  مناسبی 
کسب کرده اند، به خارج شدن بخش مهمی 
از سرمایه ی انسانی آموزش دیده از چرخه  ی 
این  می انجامد.  سالمت  خدمات  عرضه ی 
شورا به جد معتقد است که این همکاران در 
به عنوان پزشک  نقاط کشور می  توانند  بیشتر 
خانواده، بخش محوری عرضه  ی سطح پایه ی 
و  سطح بندی  نظام  در  را  سالمت  خدمات 

ارجاع برعهده گیرند.
5. این شورا با تاکید بر نقش موثر رسانه ی 
در  کشور  رسمی  تریبون  های  دیگر  و  ملی 
فرهنگ  سازی و استفاده ی صحیح از خدمات 
سالمت، از این نهادهای تاثیرگذار انتظار دارد 
با تجدید نظر جدی در شیوه  ی کنونی ترویج 
را  شرایط  درمان محوری،  و  تخصص  گرایی 
صحیح  استقرار  با  »سالمت محوری«  برای 
نظام ارجاع از طریق برنامه ی پزشک خانواده 

فراهم سازند.
6. بازنگری در ساختار و محتوای آموزشی 
با  متناسب  کشور  عمومی  پزشکی  دوره ی 
پیشرفت  های روزافزون دانش پزشکی و نیز 
ارایه  ی  در  سالمت  نظام  نیازهای  با  منطبق 
ما  است.  الزامی   1 سطح  خدمات  صحیح 
از  بیش  نمندسازی  توا به منظور  همچنین 
دانش آموختگان  توانایی  های  تطبیق  و  پیش 
سالمت  نظام  روز  نیازهای  با  عمومی  طب 
کشور، برگزاری دوره  های آموزش کوتاه  مدت 
در  پزشکان  این  نقش  با  متناسب  پودمانی 
ارایه ی خدمات سالمت را راه حلی مناسب 
مردم  به  باکیفیت  تر  خدمات  عرضه  ی  برای 
کشورمان می دانیم و همکاری در تامین این 

انجمن  وظایف  از  یکی  را  اساسی  مطالبه ی 
می شمریم.

7. شورای هماهنگی انجمن های پزشکان 
عمومی ایران ضمن استقبال از انتشار کتاب 
که  سالمت  خدمات  نسبی  ارزش  گذاری 
موقعیتی ویژه را برای واقعی کردن تعرفه های 
دریافتی گروه های  توازن  و  تعدیل  پزشکی، 
زیاده  خواهی های  مهار  و  پزشکی  مختلف 
جمعی معدود فراهم کرده است، انتقاد خود 
را از روند تدوین آن  که عماًل بدون حضور 
نماینده ی انجمن پزشکان عمومی انجام شده، 
آتی  بازبینی  انتظار دارد در  اعالم می  دارد و 
این کتاب ضمن بازگشت به اصول و مبانی 
کتاب مرجع، تمامی خدمات سالمت مرتبط 
با طب عمومی از جمله خدمات سرپایی و 
خدمات موجود در بسته  های سالمت به طرز 

صحیح وعادالنه ای ارزش گذاری شود.
به منظور  عملی  مه ی  نا بر ین  تدو  .8
خدمات  عرضه ی  در  تداخل  از  پیشگیری 
نیازهای  از  یکی  پزشکی  گوناگون  حرف 
امری که در  پزشکی است؛  کنونی جامعه ی 
صورت وقوع، از بسیاری از مناقشات اساسی 
بین این حرف جلوگیری می  کند. این شورا 
تمامی  و  پزشکی  نظام  سازمان  به  توصیه  با 
تدوین  در  شرکت  به  تخصصی  انجمن  های 
دام جمعی  در  افتادن  از  را  آنان  برنامه،  این 
ایشان  علمی  به اصطالح  دالیل  از  که  قلیل 
می شود،  استشمام  کاماًل  مادی  منافع  بوی 

برحذر می  دارد.
از  استقبال  و  تقدیر  ضمن  شورا  این   .9
رویکرد مبتنی بر تفاهم وزارت بهداشت با 
انتصاب  جمله  از  عمومی  پزشکان  انجمن 
مشاور ویژه ی وزیر محترم در امور پزشکان 
یندگان  نما عضویت  با  فقت  موا عمومی، 
عمومی  پزشکی  تخصصی  بورد  در  انجمن 
اساسنامه ی  تغییرات  با  ضمنی  موافقت  و 
فعالیت،  جدید  شرایط  با  متناسب  انجمن 
وزیر  توافقات  سایر  تحقق  در  مساعدت 
حضور  درباره ی  به ویژه  بهداشت  محترم 
ستادهای  و  نهاد ها  در  انجمن  نمایندگان 
ین  ا با  همیاری  در  گامی  را  تصمیم  گیر 

می داند. انجمن 
انجمن های  هماهنگی  شورای  پایان،  در 
توجه   از  تقدیر  با  ایران  عمومی  پزشکان 
معظم  مقام  به  ویژه  نظام  مسووالن  ویژه  ی 
نمایندگان  و  دولت  محترم  هیات  رهبری، 
وجود  و  سالمت  مر  ا به  مجلس  محترم 
مسووالن  میان  تفاهم  کم  سابقه ی  فضای 
برای  ایشان  مثبت  نگرش  و  سالمت  نظام 
این  مدنی  نهادهای  کار شناسان  با  مذاکره 
حوزه، این برهه ی تاریخی را فرصتی مناسب 
و  می  داند  دلسوزان  تمامی  همکاری  برای 
شرایط را برای نقش  آفرینی انجمن به  عنوان 
کشور  عمومی  پزشکان  اصلی  نماینده ی 
مغتنم می  شمرد. از این رو، ضمن توصیه ی 
با تمامی تصمیم  گیران نظام سالمت  مذاکره 
رفاه،  و  بهداشت  وزارتخانه  های  جمله  از 
به  ویژه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  اعضای 
مدیره ی  هیات  به  بیمه  گر  ن  های  زما سا
انجمن، پزشکان عمومی سراسر کشور را به 
کارشناسانه ی  مواضع  از  همه  جانبه  حمایت 

فرامی  خواند. عمومی  پزشکان  انجمن 
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چرا  متفرق اند؟  عمومی  پزشکان  چرا 
ندارند؟  یکپارچه ای  و  منسجم  تشکیالت 
چرا درک مشترکی از منافع خود ندارند؟ چرا 
جمع نمی شوند؟ چرا یکی نمی شوند؟ و ده ها 
چراهای دیگر مدت هاست ذهن نگارنده را به 
خود مشغول کرده است. در پاسخ به چراهای 

فوق، دالیل زیر را مطرح می کنند: 
1. پزشکان عمومی قشر روشنفکر و نخبه ای 
هستند؛ روشنفکر ها اغلب فردگرا، خودرای و 

انضباط ناپذیرند. 
2. پزشکان عمومی جمعیت زیادی هستند؛ 
دورافتاده ترین  از  مملکت  کنار  و  در گوشه 
روستا گرفته تا پایتخت پراکنده اند؛ جمع کردن 
آن ها در یک نهاد مدنی و صنفی کار مشکل و 

غیرممکنی است. 
3. پزشکان عمومی از صبح تا شب برای 
تامین معاش خود و خانواده شان باید کار کنند؛ 

وقتی برای فعالیت صنفی و مدنی ندارند. 
اما اگر به این خصوصیات از زاویه ی دیگری 
نگاه شود، نه تنها »تهدید« محسوب نمی شوند 
به سادگی  که  هستند  »فرصت« هایی  بلکه 
نادیده گرفته شده اند. با نگرش صحیح به این 
ویژگی ها، می توان و باید مهم ترین و موثر ترین 
نهاد مدنی- صنفی را به وجود آورد. اگر نگاه مان 

را عوض کنیم: 
و  فرهیخته  قشر  عمومی  پزشکان   .1
تحصیلکرده ای هستند که منافع خود را در 
مصالح جمع می بینند و سریع تر از سایر اقشار 
حق و حقوق قانونی خود را تشخیص می دهند. 
2. پزشکان عمومی با جمعیتی افزون بر 
60-50 هزار نفر، بزرگ ترین گروه جامعه ی 
پزشکی هستند. با تکیه بر این جمعیت، می توان 
بزرگ ترین نهاد مدنی- صنفی را با نقشی موثر 

و تعیین کننده در نظام سالمت پدید آورد. 
3. محوریت و رهبری خط مقدم جبهه ی 
خدمات سطح اول سالمت به عهده ی پزشکان 
مراکز  شده  مشخص  امروزه  است.  عمومی 
سطح 2 و 3 حتی در بهترین شرایط عملکرد، 
در ارتقای سالمت موثر نخواهند بود و تجربه 
نشان داده وفور تجهیزات، تکنولوژی و دارو 
به تنهایی ارتقای خدمات سالمت را به دنبال 
تیم های  به کارگیری  بلکه  داشت،  نخواهد 
سالمت به رهبری پزشکان عمومی است که 

استانداردهای سالمت را بهبود می بخشد.
با این دیدگاه، می بینیم پتانسیل عظیمی در 
جامعه ی پزشکان عمومی نهفته است: جمعیتی 
گسترده، موثر و فرهیخته که در صورت متشکل 
شدن، تاثیر عمیقی بر روند تکاملی نظام سالمت 
خواهد داشت. اما متاسفانه فرسنگ ها فاصله 
میان این »رویا« تا واقعیت وجود دارد و باز 
می رسیم به   همان پرسش اساسی: چرا جمع 

نمی شویم؟ 

چرا جمع نمی شویم؟
متوسط،  اقشار  جزو  عمومی  پزشکان 
بینابینی یا میانه حال جامعه هستند. فشارهای 
اقتصادی تاثیر شکننده ای بر زندگی و معیشت 
از سویی تالش می کنند حوزه ی  آنان دارد. 
فعالیت خود را به سطوح باال تر )تخصصی 
و نیمه تخصصی( ارتقا دهند و شوربختانه از 
آنان  واقعی  اختیارات  حوزه ی  دیگر،  سوی 
دایماً توسط اقشار فرودست تر )لیسانسه های 
در  می شود.  واقع  تعدی  مورد  پروانه دار( 
و  آمده  به عمل  بررسی های  طبق  که  حالی 
مطالعات انجام شده، 80-70 درصد خدمات 

آیا پزشکان عمومی متشکل خواهند شد؟
قطره دریاست اگر با دریاست...

دکتر حمید طهماسبی پور*

بهداشتی- درمانی در سطح اول نظام سالمت، 
یعنی   همان طب عمومی و پایه، جزو حیطه ی 
عمومی  پزشکان  مسوولیت  و  اختیارات 
قرار دارد، اما متاسفانه طی سالیان گذشته و 
البته به دالیل گوناگون این عرصه تنگ تر و 
تنگ تر شده است؛ دالیلی چون تبلیغ افراطی 
تخصص گرایی، عدم نظارت امور درمان بر 
از همه مهم تر  فعالیت گروه های پزشکی و 
بی توجهی پزشکان عمومی در پاسداری از طب 
عمومی که حوزه ی تخصصی فعالیت آنان بود، 
باعث محدود شدن فعالیت شان تا کمتر از 20 

درصد خدمات سطح اول شده است. 
پزشکان عمومی سال های متمادی به منافع 
خود بی توجه بودند و از جمع شدن در تشکل 
صنفی اکراه داشتند. حساسیت نداشتن نسبت 
موجب  نه تنها  خود  سرنوشت  و  منافع  به 
اشغال جای آن ها در حوزه ی خدمات توسط 
گروه های پزشکی دیگر )لیسانسه های پروانه دار 
از  اعظمی  بخش  بلکه  متخصصین( شد،  و 
اقبال عمومی مردم و مسووالن را  اعتماد و 

نیز از بین برد. 
سالیان  در  نیز  مسووالن صنفی  و  فعاالن 
راهبردی  سیاست  نداشتن  به علت  گذشته 
دنباله روی و خرده کاری  به  اغلب  مشخص، 
مشغول بودند. گاهی »بله قربان «گوی مراکز 
نیمه دولتی  و  دولتی  دستگاه های  در  قدرت 
بودند و گاه نیز مخالفت با هر طرح و برنامه ی 
اصالح نظام سالمت را وظیفه ی صنفی خود 
می دانستند. عدم ارتباط ارگانیک با بدنه ی صنفی، 
عدم شناخت از مصایب و مشکالت جامعه ی 
پزشکی و عدم شناخت درست از سیر تحول 
نظام سالمت کشور، آنان را در پیله ای قرار داده 

بود که خود به دور خویش تنیده بودند. 
 متاسفانه مدت هاست در تبلیغات رسمی 
وغیررسمی وانمود می شود پزشکان عمومی 
از درمان ساده ترین بیماری ها نیز عاجزند. پایین 
بودن سطح دانش پزشکی آن ها، عدم توجه 
جدی به بیماران، نسخه های کلیشه ای، اصرار 
به تجویز داروهای غیرضروری تزریقی، قصور 
و سهل انگاری در درمان بیماران و ده ها ایراد 
دیگر، مواردی است که موجب تنزل شان و 
منزلت پزشکان عمومی در جامعه شده است. 
بدون شک رفتار حرفه ای و اجتماعی پزشکان 
عمومی در پدید آمدن چنین دیدگاه هایی در 
جامعه بی تاثیر نبوده است. اتفاقاتی که این روز ها 
برای کلینیک های ترک اعتیاد و پوست و زیبایی 
پزشکان عمومی افتاده، گواهی است بر این مدعا. 
تخلف درصدی از این کلینیک ها موجودیت کل 
آن ها را به خطر انداخته و متاسفانه کل جامعه ی 
پزشکان عمومی را نیز از عواقب آن بی نصیب 
نگذاشته است. فرصت هایی که به سادگی تبدیل 

به تهدید شده است. 

آیا می توان جمع شد؟ 
به نظر می رسد دلیل اساسی و بنیادی عدم 
تشکل پزشکان عمومی، اختالف در منافع مادی 
آنان باشد. امروزه پزشکان عمومی در حوزه های 

مختلفی به فعالیت پزشکی مشغول اند؛ بخشی 
در درمانگاه های دولتی و نیمه دولتی و بخشی 
در درمانگاه ها و مطب های خصوصی؛ جمعی 
پزشک خانواده ی روستایی هستند و جمعی 
پزشک خانواده ی شهری؛ عده ای کلینیک ترک 
اعتیاد دارند و عده ای کلینیک پوست و زیبایی؛ 
برخی در ادارات دولتی کار ستادی و مدیریتی 
می کنند و برخی در طب مکمل و طب کار و... . 
هر یک از این حوزه ها نیز مواهب و مصایب 
خاص خود را دارند. اختالف منافع باعث تنوع 
دیدگاه های صنفی و دسته بندی های گروهی 
شده و آینده نگری های متفاوتی در میان پزشکان 
عمومی به وجود آورده است. پزشکان فعال در 
برخی از این حوز ه ها در حال تشکیل تشکل 
تصور  احتماالً  و  بوده  خود  خاص  صنفی 
می کنند اگر راه شان را از سایر پزشکان عمومی 
بی شک  به مقصد می رسند.  بهتر  کنند،  جدا 
درستی یا نادرستی این تصور را گذشت زمان 
نشان خواهد داد. با نگاهی به اوضاع آشفته ی 
نظام سالمت فعلی، به نظر می رسد چند تکه 
شدن به نفع جامعه ی پزشکان عمومی نباشد. 
پیاده شدن از یک کشتی نسبتاً مطمئن و خود را 
با زورقی از چوب های عاریتی به امواج توفان 

سپردن، قابل تامل است! 

آیا امیدی به جمع شدن هست؟ 
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا  باید به برخی 

پرسش های مهم و اساسی پاسخ داد:
1. آیا شرایط فعلی جامعه ی پزشکان عمومی 

مطلوب است؟
2. آیا سیر تحوالت نظام سالمت کشور در 
جهت منافع و ارتقای جایگاه پزشکان عمومی 

پیش می رود؟ 
با اندکی تعمق در اوضاع آشفته ی بهداشت و 
درمان کشور )گذشته و آینده ی پیش رو( پاسخ 
به هر دو پرسش منفی است. کافی است کمی 
به آمار مهاجرت پزشکان عمومی به خارج از 
کشور یا ورود پزشکان عمومی به فعالیت های 
غیرمرتبط با پزشکی نگاه کنیم. همچنین با نگاهی 
به وضعیت پزشکان عمومی که به کار طبابت 
در بخش های دولتی و خصوصی مشغول اند، 
دیده می شود روز به  روز به علت فشارهای 
اقتصادی، عدم درآمد کافی و تنگناهای معیشتی، 
جمع کثیری از پزشکان عمومی به سوی فقر و 
تنگدستی کشیده می شوند. فاصله ی درآمدی 
پزشکان عمومی و متخصصان روزانه بیشتر 
می شود. اگر در کشورهای دارای نظام سالمت 
پویا و منسجم، نسبت درآمد متخصصان به 
عمومی ها حداکثر دوبرابر است، در این جا حتی 

تا چند ده برابر هم می رسد.

پزشکان عمومی و بازسازی هویت صنفی
 اکنون این پرسش مطرح است: 

شان و منزلت خدشه دار شده پزشکان عمومی 
از چه راهی قابل بازسازی است؟ 

راهگشای  کلیدی  پرسش  این  به  پاسخ   
بسیاری از معضالتی است که امروزه جامعه ی 

پزشکان عمومی با آن دست به گریبان است. 
به نظر نگارنده تنها و تنها یک راه برای بازسازی 
جایگاه و شخصیت واقعی پزشکان عمومی 
وجود دارد و آن »احیای طب عمومی و پایه« 
سالمت،  اول  سطح  خدمات  وقتی  است. 
این  و  پزشکان عمومی است  حوزه ی عمل 
خدمات که بهداشت، پیشگیری و درمان 70-80 
درصد خدمات نظام سالمت را در برمی گیرد 
مورد تجاوز و تعدی گروه های دیگر پزشکی 
واقع می شود، رسالت اصلی پزشکان عمومی 
پاسداری از حوزه ی عمل قانونی خویش است. 
احیای طب عمومی بر اساس تجارب گذشته ی 
داخلی، قوانین باالدستی و خوشبختانه تاکیدات 
اخیر مقامات عالی کشور یعنی ارایه ی »بسته ی 
جامع خدمات پایه ی سالمت« به آحاد مردم 
از طریق »سطح بندی خدمات و نظام ارجاع با 
محوریت پزشک خانواده« قابل دسترسی است. 
سازمان جهانی بهداشت نیز با تکیه بر تجارب 
ده ها کشور جهان، استقرار این نظام را بهترین 
روش اصالح نظام سالمت و موثر ترین شیوه ی 

ممکن برای ارتقای سالمت عمومی می داند. 
تاکید بر اجرای سطح بندی خدمات، ارجاع 
و پزشک خانواده با محوریت پزشکان عمومی 
و اولویت بخش خصوصی امروزه نیاز جامعه 
نظام سالمت  اصالح  روش  اساسی ترین  و 

کشور است. 
پزشکان عمومی در مرحله ی دشوار و آزمون 
حساسی به سر می برند. از سویی، اقبال عمومی 
برای اصالح وضعیت آشفته ی بهداشت و درمان 
کشور، وجود قوانین راهگشا و تجربه ی اجرای 
پزشک خانواده ی شهری و روستایی )علی رغم 
انتقادات و نواقص اجرایی( فرصت هایی برای 
نقش آفرینی محوری پزشکان عمومی فراهم 
کرده است. از سوی دیگر، وجود رقبایی که 
مترصد اشغال حوزه ی فعالیت و جایگاه پزشکان 
عمومی و حذف آنان از زنجیره ی خدمات و 
نظام سالمت هستند، تهدیدات جدی فراروی 

آینده ی پزشکی عمومی است. 
برای  باید  و  می توانند  عمومی  پزشکان 
اصالح  در  خود  محوری  نقش  بازسازی 
و  جامعه  سالمت  ارتقای  و  سالمت  نظام 
جایگاه  افزایش  و  پایدار  آتیه ی  تضمین 
راهبردی  شعار  محور  اجتماعی خود حول 
اجرای سراسری سطح بندی خدمات و نظام 
متشکل  پزشک خانواده  با محوریت  ارجاع 
شوند. خدمات جانبی مانند ترک اعتیاد، طب 
مکمل، طب کار، مراقبت های پوست و سایر 
می باید  نیز  عمومی  پزشکان  توانمندی های 
به عنوان فرصت هایی تلقی شود که طی روندی 
با ادغام در پزشک خانواده، به ارتقای سالمت 

جامعه بیانجامد.
* عضو هیات مدیره ی انجمن پزشکان عمومی 

ایران
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اگر منظور کارگزاران سالمت کشور از 
واژه ی »تحول« نوعی تغییر یا ری فرم باشد، 
باید صراحتاً اعالم کنم هنوز در ابتدای راه 
برای  و  هستیم  سالمت  نظام  در  تحول 
تغییرات راهبردی و اساسی، هنوز مستند 

جامعی مشاهده نکرده ام. 
ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  رییس 
انجام  اقدامات  با اعالم این نظر درباره ی 
سالمت  نظام  تحول  برنامه ی  در  شده 
در  کنون  تا  آن چه  من  »به نظر  گفت: 
تامین  شامل  شده  ارایه  تحول  بسته های 
زیرساخت ها و حداقل های مورد نیاز برای 
نظام درمان کشور و بهبود کیفیت درمان و 
کاهش پرداختی از جیب مردم بوده است. 
به عبارت دیگر، ساختار فیزیکی و تجهیزاتی 
مراکز درمانی دولتی که به شدت فرسوده و 
تا  بوده  عقب افتادگی   و  محرومیت  دچار 
حدی بهسازی شده یا می شود و بخشی 
از دغدغه های مردم برای گرانی هزینه های 
با  البته  و  است  شده  جبران  نیز  درمان 
حق الزحمه ها  جبران  برای  که  طرح هایی 
در پیش است انگیزه های نیروی انسانی اعم 
از کادر پزشکی و پیراپزشکی نیز بیشتر از 

گذشته خواهد شد.«
دکتر عباس کامیابی بیشترین تحول را 
قانونگذاران  و  دولتمردان  نگرش  تغییر 

سالمت  برای  شدن  قایل  اولویت  در 
عمومی دانست و افزود: »البته تامین منابع 
پزشکی  تاریخ  در  کم نظیر  موفقیتی  مالی 
که  می دانیم  همه  اما  بوده  انقالب  از  بعد 
درمان به ویژه در سطوح تخصصی و فوق 
تخصصی که بیشترین منابع در آن هزینه 
می شود، تنها بخش بحران سالمتی یعنی 
پوشش  را  توانبخشی  و  بیماری  عالج 

می دهد.«
بیانیه ی اخیر  با اشاره به  دکتر کامیابی 
انجمن پزشکان عمومی ایران که مهم ترین 
هدف انجمن را »استقرار نظام سطح بندی 
و ارجاع از راه اصالح و توسعه ی برنامه ی 
پزشک خانواده« اعالم کرده است، گفت: 
»در مسیر سطح بندی خدمات و برنامه ی 
پزشک خانواده، وزارت بهداشت دو اقدام 
خدمات  اولیه ی  سطوح  برای  ارزشمند 
تامین  اول  است؛  داده  انجام  سالمت 
بخش  نوسازی  برای  نیاز  مورد  منابع 
مراکز  و  بهداشت  خانه های  از  عمده ای 
بهداشتی- درمانی روستایی و دوم بهبود 
حق الزحمه ی پزشکان خانواده ی روستایی 
که می تواند تا حدی بر ماندگاری پزشکان 
به صورت  اما  باشد.  موثر  اول  سطح  در 
و  ارجاع  نظام  اجرای  با  هنوز  مشخص 
برنامه ی پزشک خانواده فاصله ی زیادی 

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران:

هنوز در ابتدای راه تحول
در نظام سالمت هستیم

داریم.«
ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  رییس 
به  امیدی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
برنامه ی  ادامه ی  در  ارجاع  نظام  اجرای 
که  »وقتی  گفت:  خیر  یا  هست  تحول 
بر اجرای سطح بندی و  باالدستی  قوانین 
تاکید دارند، وقتی که عرف  ارجاع  نظام 
منطق  این  بر  کار شناسی  اصول  و  دنیا 
پافشاری کرده است که بدون وجود نظام 
ارجاع منابع هدر خواهد رفت، وقتی که 
هزینه های  دنیا  کشورهای  ثروتمند ترین 
پزشک  موضوع  پیاده سازی  با  را  درمان 
پس  درآورده اند،  کنترل  تحت  خانواده 
الزم است به دوراندیشی مسووالن نظام 
سالمت اعتماد داشته باشیم. همه ی ما به 
تدبیر و  بر  مبتنی  این دولت که  رویکرد 
منطق  بنابراین  امیدواریم،  است  اعتدال 
حکم می کند ضمن این که مطالبه گر یک 
باشیم،  شده  کار شناسی  و  اساسی  تحول 
از مسووالن بخواهیم دورنمای برنامه های 

وزارت بهداشت برای رسیدن به این تحول 
را مشخص و شفاف سازند.« 

مذاکرات  به  پایان  در  کامیابی  دکتر 
وزیر  شخص  با  که  جلساتی  و  مستقیم 
افزود:  و  کرد  اشاره  داشت  بهداشت 
این  بهداشت  محترم  وزیر  شخص  »در 
همه ی  ما  ا است  مشهود  ندیشی  دورا
صنفی  یا  اجرایی  مدیران  به عنوان  ما 
آن  عمل،  به  ایده  تبدیل  که  می دانیم 
به دلیل  سال ها  که  ساختاری  در  هم 
در  سنت گرایی  اعتباری،  محرومیت های 
آن نهادینه شده کار مشکلی است. اما  جداً 
اعتقاد دارم برای کنترل تخصص گرایی و 
نظام  استقرار  راهی  جز  منابع،  هدررفت 
ارجاع وجود ندارد و مسووالن خود نیز 
منتظر  و  هستند  واقف  موضوع  این  بر 
ارایه دهند  را  برنامه های خود  تا  هستیم 
و حتمًا جامعه ی پزشکی به ویژه پزشکان 
عمومی نیز در این خصوص همکاری و 

حمایت خواهند کرد.«

رییس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران:

پزشکان عمومی را در برنامه ی تحول نادیده گرفته اند

»اجرای صحیح نظام سطح بندی خدمات 
خواسته ی  خانواده  پزشک  پایه ی  بر 
همیشگی پزشکان عمومی بوده اما متاسفانه 
اجرای نامناسب این برنامه در روستاهای 
کشور از سال 84، در برابر آن ذهنیت منفی 

ایجاد کرده است.«

انجمن های  هماهنگی  شورای  رییس 
پزشکان عمومی کشور در مجمع عمومی 
این انجمن که دیروز 14 آذر در مجتمع 
پاسخ  در  شد،  برگزار  تهران  غرب  نگین 
جامعه ی  در  واقعاً  آیا  که  پرسش  این  به 
برنامه ی  سر  بر  توافقی  عمومی  پزشکان 

به  تنها  یا  دارد  خانواده  وجود  پزشک 
قطعنامه ی  در  انجمن  مسووالن  خواست 
پایانی نشست اخیر این شورا در کرمان بر 
آن تاکید شده است، ضمن اعالم مطلب 
پزشک  صحبت  وقت  »هر  افزود:  فوق 
بیگاری  به یاد  بسیاری  می شود  خانواده 
پزشکان، بسته های خدمات سنگین بدون 
قابلیت اجرایی، نظارت های غیراصولی و... 
می افتند و برنامه هایی که با کمبود اعتبارات 
اجرا  به صورت سرهم بندی  نظام سالمت 
شد. ولی حاال با زیاد شدن اعتبارات نظام 
به گونه ای طراحی  را  سالمت می توان آن 
ارتقای  سبب  نظام،  این  استقرار  که  کرد 
کیفی نظام سالمت و برخورداری تیم سطح 
یک سالمت، از درآمدی معقول شود. تیم 
کارشناسی انجمن پزشکان عمومی،  برای 
و  دارد  کامل  آمادگی  نظام  این  استقرار 
با  بیشتر  آشنایی  با  عمومی  نیز  پزشکان 
برنامه ی انجمن، با توجه به این که همچون 
مردم کشور، منافع شان در گرو اجرای این 
برنامه خواهد بود، با آن همراه و همراه تر 

خواهند شد.«
دکتر مهران قسمتی زاده با بیان این که در 
حال حاضر در کشور ما خدمات سالمت 
عمومی،  تخصصی  مختلف  سطوح  در 
ولی  می شود  عرضه   تخصصی  فوق  و 
دنیا  را که در سراسر  بیماری هایی  درمان 
یک  می دهند،  انجام  عمومی   پزشکان 
همکار متخصص یا فوق تخصص برعهده 
می گیرد، درباره ی نظام سطح بندی موجود 
نظام  تحول  طرح  فعلی  نسخه های  در 
محدودیت  به  »باتوجه  افزود:  سالمت 
مالی بخش  اعتبارات  انسانی و  سرمایه ی 
پزشک  باید  در وهله ی نخست  سالمت، 
عمومی  که اشراف بیشتری به بیماری ها و 
جمعیت تحت پوشش خود دارد، بیماران 
را که  را ویزیت کند و خدمات سالمت 
مسلماً از خدمات سطوح باالتر ارزان تر و 
در دسترس تر است، عرضه  کند و سپس 
با  دانست، خدماتش  نیاز  که  در صورتی 
خدمات سطوح باالتر تکمیل شود؛ نه این که 
دوباره همان  خدمات سطح اول، در سطح 

برای کنترل تخصص گرایی 
و هدررفت منابع، راهی  جز 
استقرار نظام ارجاع وجود 
ندارد

درمان به ویژه در سطوح 
تخصصی و فوق تخصصی که 
بیشترین منابع در آن هزینه 
می شود، تنها بخش بحران 
سالمتی را پوشش می دهد

نقش محوری پزشکان 
عمومی  را در برنامه ی 
حاشیه ی شهرها نادیده 
گرفته و به کارشناسان 
واگذار کرده اند

هر یک تومان هزینه در 
سطح یک، منجر به حداقل 
10 تومان صرفه جویی در 
هزینه های آتی سطوح دو و 
سه می شود
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برنامه ی پزشک  اجرا و گسترش  »برای   
خانواده به اندازه ی کافی پزشک عمومی داریم 
ولی بعضی دوستان نمی خواهند پزشک عمومی 

بازیگر اصلی نظام سالمت کشور باشد.«
عمومی  پزشکان  انجمن  رییس  نایب 
برنامه ی  جدید  فاز  در  این که  بیان  با  ایران 
شهر ها  حاشیه ی  در  سالمت  نظام  تحول 
در  را  نفر  میلیون   12 حدود  جمعیتی  که 
ارایه ی خدمات در سطح  برای  بر می گیرد 
اول می خواهند به جای پزشکان عمومی از 
گفت:  کنند،  استفاده  بهداشتی  کار شناسان 
»بعضی از مسووالن ارشد وزارت بهداشت 
معتقدند اوالً پزشک عمومی به اندازه ی کافی 
نداریم و ثانیاً ارایه ی خدمات آنان برای نظام 
سالمت گران درمی آید. اما من معتقدم ما برای 
اجرا و گسترش برنامه ی پزشک خانواده، آن 
هم به طور اصولی، به اندازه ی کافی پزشک 
در  دوستان  از  بعضی  ولی  داریم  عمومی 
وزارت بهداشت نمی خواهند پزشک عمومی 

بازیگر اصلی نظام سالمت کشور ما باشد.«
دکتر عزت اهلل گل علیزاده در ادامه توضیح 
داد: »این گونه اقدامات و اظهار نظر ها چنین به 
ذهن القا می کند که مسووالن محترم به جای 
بازیابی هویت طب عمومی و طراحی نقش و 
شانیت بخشیدن برای پزشکان عمومی در قالب 
پزشک خانواده و نظام ارجاع و به جای این که 
با پرداخت مناسب به آنان زمینه ی مشارکت 
پزشک  برنامه های  در  را  ماندگاری شان  و 

آورند،  فراهم  خانواده ی روستایی و شهری 
ناخودآگاه دنبال حذف پزشکی عمومی از نظام 
سالمت کشور هستند. این در حالی است که 
تعداد زیادی از همکاران به دلیل عدم احساس 
برنامه های  به  بی اعتمادی  و  شغلی  امنیت 
گذشته جذب  سالیان  در  بهداشت،  وزارت 
امور غیرپزشکی یا مشاغل جنبی پزشکی مثل 
مراقبت از پوست، درمان اعتیاد و طب کار یا 

سرگرم امتحانات دستیاری شده اند.«
عمومی  پزشکان  انجمن  رییس  نایب 
ایران با اشاره به این که در سال های اخیر از 
و  تخصصی  رشته های  گسترش  با  یک سو 
از  و  به  تخصص گرایی  مردم  ذایقه ی  تغییر 
مانع  بدون  و  راحت  دسترسی  دیگر  سوی 
به ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی، 
شدن  رانده  گوشه  به  و  حذف  زمینه ی 
گفت:  است،  شده  فراهم  عمومی  پزشکان 
»در برنامه های تحول نظام سالمت متاسفانه با 
کاهش مبلغ فرانشیز و راه اندازی کلینیک های 
تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های 
دولتی به این قضیه دامن زده ایم، بدون این که 
به پیامدهای آن توجه کنیم. هر چند این کار 
باعث افزایش رضایتمندی مردم می شود ولی 
باید ببینیم به چه قیمتی. خدماتی را که قابل 
ارایه توسط پزشک عمومی است از پزشک 
متخصص و فوق تخصص می خریم و به این 
رفتار مردم دامن می زنیم، بدون  آن که برنامه ای 

در جهت تغییر رفتار مردم داشته باشیم.« 

نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران:

نمی خواهند پزشک عمومی 
بازیگر اصلی نظام سالمت باشد

دکتر گل علیزاده با بیان این که برای آموزش 
و  شده  بسیاری  هزینه ی  عمومی  پزشکان 
بسیاری از جوانان مستعد جامعه این رشته را 
انتخاب کرده اند اما در طراحی و تغییر نظام 
سالمت هر چه زمان می گذرد این سرمایه های 
افزود:  نادیده گرفته می شوند،  بیشتر  کشور 
»دانشکده ی پزشکی افتتاح می کنیم، ظرفیت ها 
را افزایش می دهیم و بعد پزشک عمومی را 
به امان خودش رها می کنیم. قانون برنامه ی 
مقام  از سوی  ابالغی  پنجم و سیاست های 
معظم رهبری تکلیف را روشن کرده و آن 
هم اجرای برنامه ی پزشک خانواده و نظام 
ارجاع، تغییر نظام آموزش پزشکی عمومی 
بر مبنای راهبردهای برنامه ی پزشک خانواده 
و آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور است.«
وی در ادامه گفت: »البته من اعتقادی به 
این که بیشترین بخش منابع برنامه ی تحول نظام 
سالمت به متخصصین اختصاص یافته ندارم، 
بلکه معتقدم سهم عمده ای از این منابع صرف 
دارو، پاراکلینیک و تجهیزات پزشکی شده و 

در این بین متوسط دریافتی پزشکان متخصص 
نیز افزایش داشته است، هر چند شاهد رشد 
دریافتی پزشکان خانواده ی روستایی نیز بوده ایم 
خانواده ی  پزشکان  تعداد  افزایش  باعث  که 
روستایی شده است. طی چند سال گذشته 
پزشکان  حق الزحمه ی  افزایش  عدم  به دلیل 
خانواده ی روستایی چیزی حدود 1200 نفر 
از این برنامه خارج شده بودند ولی با شروع 
برنامه و توجه به درخواست به حق این گروه 
از پزشکان عمومی، کمبود پزشک در مناطق 
تا  نفر  هزار   20 زیر  شهر های  و  روستایی 
حدودی جبران شده است. اما آن چه اهمیت 
دارد این است که سایر پزشکان عمومی بهره ای 

از برنامه ها نبرده اند.«
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی در 
ارزشگذاری  کتاب  اخیر  ابالغ  به  توضیح 
نسبی خدمات سالمت اشاره کرد و گفت: 
»پزشکان عمومی از افزایش تعرفه ها سهم 
که     E&M بخش  که  چرا  نداشتند  زیادی 
همان بخش ارزیابی و اداره ی بیماران است و 
شامل ویزیت بیماران در مطب و بیمارستان 
و ارایه ی مشاوره می شود ابالغ نشده است. 
پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها و 
مبلغ  به جز 45 درصد  دولتی  درمانگاه های 
مانند  خدماتی  ارایه ی  از  سهمی  ویزیت، 
و  قلب  نوار  تفسیر  ریوی،  قلبی-  احیای 
یا  اسکن  سی تی  و  رادیوگرافی  کلیشه ی 
مراقبت از بیماران بدحالی چون مسمومین 
اورژانس  در  و...  قلبی و آسمی  بیماران  و 
نمی برند. البته وضع این دسته از همکاران 
در مراکز درمانی خصوصی و خیریه به مراتب 
بد تر است که اگر نخواهم کلمه ی استثمار 
را به کار ببرم در حق آنان اجحاف می شود.« 
دکتر گل علیزاده در پایان با یادآوری این که 
8 ماه از اجرای برنامه ی تحول نظام سالمت 
گذشته است، بیشترین تحوالت را در بخش 
درمان و در جهت کاهش پرداختی از جیب، 
برچیدن بساط پرداختی های غیرمتعارف و 
ساماندهی بازار سالمت در حوزه ی دانست 
توجه  حتمًا  باید  ادامه  »در  کرد:  تاکید  و 
محوریت  با  ارجاع  نظام  طراحی  به  جدی 
پزشک خانواده و مبتنی بر گایدالین، نظام 
سطح بندی و خرید راهبردی خدمات باشد. 
خدمات ارایه شده در سطوح دوم و سوم 
بسیار گران است و منابع زیادی را به خود 
 75-80 که  حالی  در  می دهد،  اختصاص 
در  عمومی  پزشکان  را  خدمات  از  درصد 
سطح یک ارایه می دهند. اگر به این مساله 
توجه نکنیم، هزینه کرد منابع سالمت بدین 
شکل در طوالنی مدت مشکالت عدیده ای 

ایجاد خواهد کرد.« 

دوم تکرار شود یا خدماتی که در سطح اول 
می تواند به راحتی عرضه  شود با قیمت باالتر 
در سطوح بعدی دریافت شود. نکته ی دیگر 
این که شیوه ی کنونی، مغایر قوانین و اسناد 
باالدستی نظام سالمت از جمله سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در مورد سالمت 
است که در آن عرضه ی خدمات سالمت 
را فقط بر اساس نظام سطح بندی خدمات 

روا دانسته اند.«
دکتر قسمتی زاده در پاسخ به این پرسش 
که در دستورالعمل جدید وزارت بهداشت 
مراقبت های  تامین  برنامه ی  به عنوان  که 
اولیه ی سالمت در مناطق حاشیه ی شهرها، 
شهرهای  غیررسمی  و  سکونت گاه های 
بین 20 تا 50 هزار نفر مطرح شده، نظام 
سطح بندی دیده شده است یا خیر گفت: 
نظام  خواسته اند  برنامه  این  در  »اگرچه 
سطح بندی را مطرح کنند اما معلوم نیست 
به چه دلیل نقش محوری پزشکان عمومی  
کارشناسان  به  و  گرفته  نادیده  آن  در  را 
تعداد  گرفتن  نادیده  کرده اند.  واگذار 
که  عمومی   پزشک  همکاران  از  زیادی 
بیشترین ارتباط را با مردم منطقه و از قضا 
فعال ترین مطب ها را در شهرهای زیر 50 
هزار نفر نسبت به سایر نقاط کشور دارند، 
نه تنها بی توجهی به نقش پزشکان عمومی 
بلکه   در عرضه ی خدمات سالمت است 

سبب می شود از امکان بالقوه ی تاثیرگذاری 
آنان برای پیشبرد طرح های نظام سالمت 
استفاده نشود و عماًل پزشکان آموزش دیده 
عرضه ی خدمات  از چرخه ی  باتجربه  و 

سالمت خارج شوند.« 
انجمن های  هماهنگی  شورای  رییس 
میزان  درباره ی  کشور  عمومی  پزشکان 
از  یکی  که  سالمت  در  عدالت  رعایت 
مهم ترین انتقادات به برنامه ی تحول است، 
گفت: »موضوع اصلی عدالت در سالمت، 
فراهم سازی امکان برخورداری از خدمات 
برای مردم است که خوشبختانه  سالمت 
برنامه ی تحول نسبت به گذشته قدم های 
موثری در این مورد برداشته ولی از منظر 
دیگر، مسلماً هزینه های نظام سالمت در 
سطوح دوم و سوم همیشه خیلی بیشتر از 
سطح اول است. بحث اصلی ما این است که 
هر یک تومان هزینه در سطح یک، منجر به 
حداقل 10 تومان صرفه جویی در هزینه های 
به همین  می شود.  سه  و  دو  سطوح  آتی 
دلیل ما انتظار داشتیم دولت و مجلس با 
اختصاص اعتبار بیشتر به سطح یک، هم 
در هزینه های آتی خود صرفه جویی کنند 
و هم به بخش اصلی عرضه  کنندگان نظام 
سالمت، یعنی پزشکان عمومی  و شاغلین 
بخش بهداشتی وزارت بهداشت که تاکنون 
نیز از سطح درآمد مناسبی برخوردار نبودند، 

به صورت عادالنه پرداخت شود. یعنی برای 
نظام سالمت که حاضر است میلیاردها در 
بخش درمان و برای پرداخت به همکاران 
متخصص هزینه کند، مقدور نیست برای 

بخش اصلی نظام سالمت هزینه کند؟« 
پایان در پاسخ به  دکتر قسمتی زاده در 
در  عمومی  پزشکان  انجمن   چرا  این که 
تحول  برنامه ی  برابر  در  گذشته  ماه  چند 
سکوت کرده بود، گفت: »انجمن در مورد 
برنامه ی تحول سکوت نکرده بود بلکه در 
ابتدا از اتفاقات خوب حوزه ی سالمت مثل 
پایین آمدن پرداختی از جیب مردم اظهار 
خوشنودی کرد اما در مورد نقش پزشکان 
در  و  بود  نگران  تحول  عمومی  در طرح 
حال ارزیابی مواضع، مذاکره با مسووالن 
و  کارشناسی  آن  کنار  در  و  وزارتخانه 
بحث های درونی بود. نکته ی دیگر این که 
را  خود  برنامه های  نیز  بهداشت  وزارت 
برای سطح یک هنوز اعالم نکرده بود تا 
ما موضع گیری کنیم. البته در این فاصله در 
نشریه ی انجمن و طی مقاالت گوناگون، 
فعاالن صنفی انجمن نگرانی های خود را 
و   29 در  باالخره  این که  تا  کردند  اعالم 
در چهارمین گردهمایی شورای  آبان   30
استراتژی خود  و  نظر  انجمن  هماهنگی، 
انجمن  قطعنامه ی  و  بیانیه  به صورت  را 

اعالم کرد.« 

بعضی از مسووالن ارشد 
وزارت بهداشت معتقدند 
اوالً پزشک عمومی به 
اندازه ی کافی نداریم و ثانیاً 
ارایه ی خدمات آنان برای 
نظام سالمت گران درمی آید

پزشکان عمومی از افزایش 
تعرفه ها سهم زیادی نداشتند
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دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت گفت: 
»اگرچه پزشکان عمومی در اوضاع ناعادالنه ی  
فعلی نظام سالمت بیشترین آسیب را متحمل 
به دلیل خاطرات بد 10 سال  اما  می شوند، 
گذشته، به طرح پزشک خانواده نیز با دودلی 

و بدبینی نگاه می کنند.«
دکتر مسعود جوزی با بیان این که به دلیل 
فاصله  شدید درآمدی و تنزل غیرواقعی جایگاه 
پزشکان عمومی نسبت به همکاران متخصص، 
شاید به نظر برسد پزشکان عمومی باید برای 
ورود به برنامه ی پزشک خانواده سر و دست 
بشکنند اما در عمل این گونه نیست، گفت: 
»خاطرات بد و تجربه ی 10 سال بی برنامگی ها، 
غفلت از بسترسازی فرهنگی و اجتماعی، 
برخوردها و ادبیات دور از شان، کسری و 
تاخیر پرداخت ها، پایش های نامناسب، وفای 
به عهد نکردن  ها و... همکاران ما را بی اعتماد 
و نام برنامه  ی پزشک خانواده را در ذهن آنان 

لکه دار کرده است.«
دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت با انتقاد 
از اجرای همزمان مدل های متفاوت برنامه ی 
پزشک خانواده در سطح کشور، افزود: »در 
این شرایط، سخنان ضد و نقیض مسووالن 
کارشناسان سالمت  به کارگیری  از  گاه  که 
به جای پزشکان عمومی سخن می گویند و گاه 
کارشناسان سالمت را دستیار پزشک عمومی 
می خوانند، بر این بی اعتمادی می افزاید و ارایه 
و اجرای نسخه های متعدد و بسیار متفاوت 
از برنامه  ی پزشک خانواده در نقاط مختلف 
کشور و عدم ارزیابی جامع از دستاوردهای 
این برنامه ، پزشکان عمومی را در برابر آن دچار 

بیم و تردید می کند.«
وی با اشاره به این که از بدو تاسیس انجمن 
مطالبه ی  در سال 1372،  پزشکان عمومی 
اجرای سطح بندی خدمات درمانی و پزشک 
انجمن  این  شعار  راهبردی ترین  خانواده 
بوده است، گفت: »در شرایط فعلی، ما که 
بیشترین سابقه را در دفاع از برنامه  ی پزشک 
خانواده داریم و سال ها به پای آن نشسته ایم 
نیز نمی توانیم به راحتی از آن در برابر مخالفان 
دفاع کنیم چون خاطره ی خوبی از اجرای این 
برنامه  در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر 
نداریم و در حالی که به اصالح طرح پزشک 

خانواده ی شهری مدل استان فارس امید بسته 
بودیم، اکنون نسخه  ی متفاوتی برای حاشیه ی 
را  نگرانی ها  که  است  مطرح شده  شهرها 

دوچندان می کند.«
»پزشکان گیل«  ماهنامه ی  مدیر مسوول 
نداشتن نگاه جامع، شتاب زدگی های ادواری و 
رویکرد سیاسی به نظام سالمت را دلیل اصلی 
ارایه نشدن یک نسخه ی واحد کارشناسی 
شده و مورد اجماع در کشور و پایش مستمر 
آن خواند و گفت: »متاسفانه سنگ بنای این 
شتاب زدگی از همان آغاز برنامه  در ماه های 
 84 سال  در  پزشکیان  دکتر  وزارت  آخر 
گذاشته شد و از آن زمان تا کنون علی رغم 
گذشت 10 سال و وجود فرصت کافی، بروز 
تغییرات مکرر در سیاست گذاری های وزارت 
بهداشت و تداوم شتاب زدگی های مقطعی 
ناشی از سیاسی کاری های رایج و نگاه ابزاری 
به سالمت در دولت های مختلف، مانع از پا 
گرفتن نسخه ی واحد و کم نقصی شده است 
که بتواند هر سه ضلع مثلث نظام سالمت یعنی 

مردم، دولت و پزشکان را راضی نگه دارد.«
دکتر جوزی ضعف های اجرایی را یکی 
دیگر از عوامل اختالل در اجرای برنامه  ی 
پزشک خانواده دانست و گفت: »ضعف های 
مدیریتی و اجرایی کمابیش در بسیاری از 
ادارات دیده می شود ولی به نظر می رسد این 
ضعف در وزارت بهداشت شدیدتر باشد 
چون در سطوح مختلف این وزارتخانه اصرار 
به تصدی مناصب مختلف توسط پزشکان 
توانمند  و  مدیر  پزشکان  جذب  و  است 
جاذبه های  و  انگیزه ها  به  دولتی  بخش  به 
دارد. در سال های گذشته در  نیاز  بیشتری 
بسیاری موارد مشکل چندانی در قوانین و 

دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت:

خاطرات بد 10 سال گذشته
پزشکان عمومی را بی اعتماد کرده است

آیین نامه ها وجود نداشت، بلکه این نواقص 
اجرایی و ضعف های شدید مدیریتی بود که 
باعث فرار پزشکان عمومی از برنامه  ی پزشک 

خانواده می شد.«
وی با تاکید بر این که جلب همکاری و 
نظرات کارشناسی پزشکان عمومی تنها راه 
خروج از بن بست برنامه  ی پزشک خانواده 
است، افزود: »اگر از همان ابتدا مسووالن از 
نظرات کارشناسی و تجربیات عملی پزشکان 
عمومی استقبال می کردند، دچار سردرگمی 
فعلی نمی شدیم. باید بپذیریم بدون اعتماد، 
همدلی و همکاری پزشکان عمومی هیچ 
طرحی در نظام سالمت به نتیجه نمی رسد. 
پزشکان عمومی طرح های  قرار است  اگر 
دغدغه های  به  باید  کنند،  اجرا  را  سالمت 
به حق و واقعی آنان توجه کرد و این کار نه 
با تعارف یا شعار بلکه تنها با ارتباط دوسویه 

مثبت و موثر با سازمان صنفی آنان یعنی انجمن 
پزشکان عمومی میسر است.«

دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت در پایان 
گفت: »انجمن پزشکان عمومی بارها برای 
همکاری در برنامه ریزی و اجرای طرح های 
گفته  و  کرده  آمادگی  اعالم  نظام سالمت 
است منافع پزشکان عمومی را با آرمان های 
عالی نظام در ارتقای سالمت جامعه همسو 
می بیند، ولی به ویژه در ماه های اخیر به نظر 
می رسد افزایش بی سابقه ی بودجه ی وزارت 
بهداشت مسووالن وزارتخانه را به این اشتباه 
انداخته است که بدون نیاز به پزشکان عمومی 
و فقط با عرضه ی ارزان و بی رویه ی خدمات 
تخصصی و بستری، می توانند رضایت مندی 
مردم و نظام را به دست آورند و این متاسفانه 
معنایی جز تبدیل دوباره ی یک فرصت به یک 

تهدید جدید ندارد.«

تجربه ی 10 سال بی برنامگی ها، 
غفلت از بسترسازی فرهنگی 
و اجتماعی، برخوردها و 
ادبیات دور از شان، کسری و 
تاخیر پرداخت ها، پایش های 
نامناسب، وفای به عهد 
نکردن  ها و... همکاران ما را 
بی اعتماد و نام برنامه  ی پزشک 
خانواده را در ذهن آنان لکه دار 
کرده است

تیتر روزنامه ی پرتیراژ صبح، »همشهری«، 
به علت  را  پزشکان  نویسنده  بود.  عجیب 
دریافت ویزیت دوم پس از معاینه ی دوم و 
آزمایش، سودجو معرفی کرده بود. ناراحت 
شدم. روزنامه را روی میز انداختم و پا هایم 
را روی صندلی روبه رو گذاشتم و در صندلی 
خود فرو رفتم. چشم هایم را بستم. واژه ی 
»سودجو« از ذهنم بیرون نمی رفت. احساس 
می کردم نسبت به تمامی سال هایی که برای 
مردم کشورم و بیماران خدمت کرده ام اهانت 

شده است. 
با وجود خستگی زیاد، نباید می خوابیدم. 
از جا بلند شدم و با آب سرد صورتم را 
یک  با  مادری  برگشتم،  همین که  شستم. 
کودک حدوداً پنج ساله ورودی در ایستاده 
نگرفتم.  ویزیت  من  دکتر،  »آقای  بودند: 
ماهه  البته چهار  نیومده.  کاره.  آقامون سر 
حقوق مون رو ندادن هنوز. بچه م تب داره. 

به پذیرش گفتم، گفت دکتر باید اجازه بده.« 
مکث کردم؛ مکثی که هیچ وقت تابه حال 
نمی کردم. آرام روی صندلی نشستم. روزنامه 
را از فاصله ی بین خودم و بیمار برداشتم. 
لبخند همیشگی ام را فراموش کرده بودم. 
شکست:  را  اتاق  سکوت  کودک  صدای 

»مامان، بشینم؟ پاهام درد می کنه.« 
به خودم آمدم. دستان کوچکش را گرفتم. 
خیلی تب داشت. به مادرش گفتم بنشیند تا 
بچه را معاینه کنم. گفت: »ویزیت ندادیم. 
ببخشید.« با حرکت سرم نشان دادم که نیازی 
معاینه و توضیحات الزم،  از  نیست. پس 
کودک دست چپم را با دو دستش گرفت. 

ما با هم دوستیم
دکتر شهریار خاقانی*

انگشتان تبدارش را به دستم فشار می داد. 
نگاهش کردم. با شیطنت به آرامی پرسید: 
»آمپول؟« ابرو هایم را باال بردم و گفتم: »نه، 
آمپول نداری.« خوشحال شد و گفت: »ما با 

هم دوستیم، مگه نه؟« سرم را تکان دادم. 
از بغل مادر آمد پایین و کنار من ایستاد. 
تا پایان نسخه نویسی به پایم تکیه داده بود و 
دست چپم را   رها نمی کرد. سرش را روی 
را  ما  می گفت  گویی  بود.  گذاشته  دستم 
نمی توانند از هم جدا کنند. در آن لحظه او 
را همچون فرزندم دوست داشتم و نسخه ام 
اوج هنر و علمی بود که تقدیمش می کردم. 
مشکل  هم  دارو  تهیه ی  در  می دانستم 

خواهند داشت. زیر نسخه نوشتم: »همکار 
محترم داروخانه، هزینه ی دارو با این جانب 
حساب شود. این کودک دوست من است!«

* عضو هیات مدیره ی انجمن پزشکان عمومی 
ایران
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عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
وزارت  اخیر  سیاست های  این که  بیان  با 
بهداشت به تخصص گرایی دامن زده است، 
از  تلقی مسووالن  »به نظر می  رسد  گفت: 
رضایتمندی مردم از خدمات سالمت، فقط 
دسترسی آسان به خدمات تخصصی است 
و متاسفانه این تلقی سبب غفلت از طب 
پایه و بی توجهی به پیشگیری و بهداشت 

شده است.«
دکتر فرزاد فرقان با انتقاد از بی توجهی 
وزارت بهداشت به پزشکان عمومی افزود: 
»با این توجیهاتی که ما به  تناوب از زبان 
مسووالن می شنویم، به نظر می رسد اگر در 
دولت قبل برنامه ی  پزشک خانواده در دو 
استان فارس و مازندران اجرا نشده بود، 
فراموشی  به  همیشه  برای  که  می رفت 

سپرده شود.«
وی با ابراز شگفتی از این که برای اولین 
بار شنیده می شود خدمات پزشکان عمومی 
در ایران گران است، گفت: »با این توجیه 
خدمات  از  بخشی  عرضه ی  می خواهند 
پزشکان عمومی را به کار شناسان واگذار 
کنند و این تصمیم در مقایسه با هزینه های 
بدون مهاری که در حوزه ی درمان صرف 
این  به  می شود بسیار عجیب است. چرا 
نظام  ساختار  که  نمی شود  اشاره  نکته 
می تواند  خدمات  سطح بندی  با  سالمت 

پزشکان  انجمن  مدیره ی  هیات  عضو 
عمومی ایران با بیان این که پزشکان عمومی 
سطح اول نظام سالمت کشور و خط مقدم 
درمان هستند، گفت: »بیماران باید از مجرای 
طب عمومی وارد نظام سالمت شوند. یکی 
از معیارهای جامعیت و قوت نظام سالمت، 
دروازه بان  به عنوان  عمومی  پزشک  نقش 
این نظام است و مقاالت متعددی بر لزوم 
وجود دروازه بان در نظام های سالمت ملی 

تاکید دارد.«
در  چیت ساز  رهنمای  فربد  دکتر   
گفت وگو با ستاد خبری همایش علمی جامع 
پزشکان عمومی افزود: »در کشورهایی که 
نظام سالمت کارآمد و جامعی دارند، نظام 
یا  عمومی  پزشک  و  است  برقرار  ارجاع 
کشورها  بعضی  در  و  خانواده  پزشک 
و  داخلی  متخصص  دو،  این  بر  عالوه 
اطفال نیز نقش دروازه بان نظام سالمت را 
ایفا می کنند. حال آن که این واژه در نظام 
سالمت کشور ما چندان شنیده نمی شود و 
علی رغم الزام قانونی وزارت بهداشت به 
راه اندازی سراسری پزشک خانواده تا پایان 

از بسیاری از هزینه های ناشی از خدمات 
خانواده  پزشک  و  کند  جلوگیری  القایی 
می تواند مسیر خدمات سالمت را در ریل 

صحیح قرار دهد؟« 
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
بهداشتی وزارت  ادامه گفت: »معاون  در 
پزشک  کمبود  از  حالی  در  بهداشت 
تعداد  از  صحیحی  آمار  که  می  گوید 
عین حال  در  و  ندارد  عمومی  پزشکان 
جذب  که  نمی شود  توجه  نکته  این  به 
پزشکان برای ارایه ی خدمت در ساختار 
پزشک خانواده بدون قیمت گذاری مناسب 
بسته های بهداشتی که در کتاب ارزش های 
نسبی خدمات سالمت نادیده گرفته شده 
است، انگیزه ی  مناسبی برای ورود پزشکان 

عمومی ایجاد نخواهد کرد.«
در  می رسد  به نظر  این که  بیان  با  وی 
در  نظام سالمت  تحول  برنامه ی  اجرای 
نظام  و  خدمات  سطح بندی  خصوص 
نشده  توجه  باالدستی  اسناد  به  ارجاع 
مقام  ابالغیه ی    5 بند  »در  افزود:  است، 
از  عینًا  سالمت  درباره ی  رهبری  معظم 
از  ممانعت  و  تقاضا  ساماندهی  عبارات 
صرفًا  تجویز  اجازه ی  و  القایی  تقاضای 
راهنماهای  نظام سطح بندی و  اساس  بر 
بالینی استفاده شده است. پرسش امروز 
درصد   5 کاهش  جز  که  است  این  اما 

برنامه ی پنجم توسعه ی کشور و علی رغم 
مقام  از سوی  ابالغ سیاست های سالمت 
معظم رهبری، هنوز نظام ارجاع راه اندازی 
نشده و نقش دروازه بانی طب عمومی نادیده 

گرفته شده است.« 
سال های  در  این که  به  اشاره  با  وی 
قبل تالش وزارت بهداشت برای اجرای 
پزشک   02 غیرعملی  و  ناکامل  نسخه ی 
منفی  واکنش  موجب  شهری  خانواده ی 
جامعه ی پزشکی شد، گفت: »اکنون به ویژه 
از اجرای طرح تحول نظام سالمت  پس 
شاهد این هستیم که بیمار بدون مراجعه 
یا  دوم  سطوح  با  مستقیماً  یک  سطح  به 
تخصصی  بخش های  یعنی  درمان،  سوم 
خود  این  که  می شود  روبه رو  بستری،  و 
می بلعد  را  سالمت  بودجه ی  یک سو  از 
سرانه ی  سرسام آور  افزایش  موجب  و 
سالمت، هزینه کرد غیرضروری و در نهایت 
شکنندگی نظام سالمت می شود و از سوی 
دیگر نارضایتی شغلی پزشکان عمومی را 

در پی می آورد.«
پزشکان  انجمن  مدیره ی  هیات  عضو 

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور:

سیاست های وزارت بهداشت به تخصص گرایی دامن زده است

عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران:

پزشک عمومی دروازه بان نظام سالمت است

صورت  در  روستاییان  بیمه ی  فرانشیز 
بخش  کدام  در  ارجاع،  نظام  رعایت 
دیگر از برنامه  تحول به نظام سطح بندی 
و تبعیت از راهنماهای بالینی توجه شده 

است.«
»قائم مقام  پایان گفت:  فرقان در  دکتر 
انجمن  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت 
این که  از  است  گفته  عمومی  پزشکان 
جامعه  ی پزشکی به آن حد از بلوغ رسیده 
حمایت  خانواده  پزشک  اجرای  از  که 
پرسش  ما  ا است.  خوشحال  می کند، 

عمومی ایران در ادامه به تکثر شغلی پزشکان 
عمومی اشاره کرد و گفت: »پزشکان عمومی 
و  مطب ها  چون  مختلفی  بخش های  در 
پزشک  برنامه ی  درمانگاه های خصوصی، 
خانواده ی روستایی و شهری، اورژانس های 
بیمارستانی، کلینیک های پوست و زیبایی، 
مراکز درمان سوءمصرف مواد، طب سنتی 
و مکمل و... فعالیت دارند و هر گروه از 
این همکاران نیز مسایل گوناگون شغلی و 
صنفی دارند و علی رغم وجود مشکالت 
را  هموطنان مان  درمان  اصلی  بار  متعدد، 
به دوش می کشند که از مرکز مدیریت آمار 
بهداشت  وزارت  اطالعات  فن آوری  و 
درخواست می کنم با توجه به وظیفه ی ذاتی 
عمومی  پزشکان  دقیق  آمار  معاونت،  این 

شاغل در کشور را ارایه دهد.«
ملی  همایش  درباره ی  پایان  در  رهنما 
این  »امیدواریم  گفت:  عمومی  پزشکان 
همایش در راستای ارتقای سطح علمی و 
توانمندسازی حرفه ای پزشکان عمومی، بر 
جایگاه برجسته و ممتاز پزشکان عمومی 

در نظام سالمت کشور بیافزاید.«

ابراز  این  ادامه  ی  در  که  است  این  من 
اعتبارات  جذب  علی رغم  خوشحالی، 
نسبتًا خوب، کدام یک از موارد مربوط به 
زیرساخت های پزشک خانواده یا اجزای 
به هم پیوسته  آن که ایشان به درستی اشاره 
کرده، یعنی خدمات مبتنی بر مراقبت های 
اولیه ی سالمت، محوریت پزشک خانواده 
خدمات،  سطح بندی  ارجاع،  نظام  در 
خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور 
تصدی گری و پرداخت مبتنی بر عملکرد، 

در برنامه ی  تحول دیده شده است.« 

گفتنی است دومین همایش علمی جامع 
با رویکرد  ایران  پزشکان عمومی  انجمن 
طب  حرفه ای  و  علمی  توانمندسازی 
عمومی روزهای اول تا سوم بهمن در مرکز 
همایش های رازی تهران با حضور مسووالن 

نظام سالمت برگزار خواهد شد.

جذب پزشکان برای 
ارایه ی خدمت در 
ساختار پزشک 
خانواده بدون 
قیمت گذاری مناسب 
بسته های بهداشتی، 
انگیزه ی  مناسبی برای 
ورود پزشکان عمومی 
ایجاد نخواهد کرد

یکی از معیارهای جامعیت 
و قوت نظام سالمت، نقش 
پزشک عمومی به عنوان 
دروازه بان این نظام است
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در  کشور  سراسر  عمومی  پزشکان 
وزیر  به  خطاب  نامه ای  امضای  حال 
بهداشت هستند که در آن ضمن حمایت 
از نامه ی 93/10/8 رییس انجمن پزشکان 
عمومی ایران در اعتراض به »حرکت های 
انجمن  ه  تمامیت خوا و  غیرمسووالنه 
لعمل  ا دستور د  مفا ی  جرا ا  ، پوست«
توانمندسازی پزشکان عمومی درخواست 

شده است.

نامه ی اعتراض پزشکان عمومی
به محدودیت های حرفه ای

جایگاه  و  صالحیت  حدود  تعریف 
دوره های  برگزاری  عمومی،  پزشکان 
آموزشی مدون با کمک انجمن ها و سازمان 
در  و  گایدالین ها  تدوین  پزشکی،  نظام 
ایجاد  محدودیت های  اعمال  رفع    نهایت 
شده نه تنها در بخش پوست و زیبایی، بلکه 
سایر گرایش ها از جمله درمان اعتیاد، طب 
درخواست های  دیگر  از  و...  تغذیه  کار، 

مطرح شده در این نامه است.

نامه ی  دو  نیز  و  همکاران  نامه ی  متن 
دکتر عباس کامیابی را در این دو صفحه 

تقدیم می کنیم:

جناب آقای دکتر هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
با سالم و تقدیم احترام

و  یت ها  د و محد که  ست  ل ها سا

محرومیت های ناعادالنه در نظام سالمت 
کشور منزلت پزشکان عمومی را خدشه دار 
مدت هاست  نیست؛  فریادرسی  و  نموده 
که طب عمومی در چنبره ی سیاست های 
کشیده  عسرت  به  گروه گرایانه  و  نابه جا 
در  نیست.  کار  در  عدالتی  و  است  شده 
فضای عمومی تدبیر و امید انتظار می رود 
امید و انگیزه به پیکره ی جامعه ی پزشکان 
عمومی نیز وارد شود، نه این که هر روز 

»حرکت های  به  اعتراض  با  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  رییس   .9۳/۱0/8
»به ناچار و  انجمن  این  انجمن پوست« اعالم کرد  تمامیت خواه  غیرمسووالنه و 
در مقام پاسخ از طرق علمی، مدنی و حرفه ای پاسخی درخور به مسببان مربوطه 

خواهد داد«.
محمد  دکتر  به  93/10/8 خطاب  دوشنبه  که  نامه ای  در  کامیابی  عباس  دکتر 
نشدن  اجرا  این که  اعالم  با  نوشت،  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  آقاجانی، 
مصوبات دو نشست مشترک وزارتی با حضور انجمن پزشکان عمومی و انجمن 
پوست سبب »افزایش تنگنای حرفه ای پزشکان عمومی و تجری غیرمنصفانه و 
غیراخالقی انجمن پوست در توهین و تحریک در فضای عمومی« شده است، از 
»صدور اظهارنامه های قضایی برای همکاران شاغل، درج اعالمیه هایی در جراید 
علیه همکاران، تهدید شرکت های وارد کننده ی تجهیزات پوست و زیبایی، سعی 
و...«  پوست  همایش های  در  عمومی  پزشکان  از حضور  ممانعت  و  تحریم  در 
خبر داد و این رفتارها را حاکی از »غلبه ی صنف گرایی و عهدشکنی نسبت به 

مصوبات و تصمیمات« دانست.
متن نامه ی دکتر کامیابی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر آقاجانی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
اعتراضات و مشکالت به وجود آمده از سوی  به دنبال  همانگونه مستحضرید، 
انجمن متخصصین پوست، مدعی بر تداخالت حرفه ای با پزشکان عمومی، دو جلسه 
به منظور کارشناسی و ساماندهی به مشکالت موجود در وزارت متبوع تشکیل گردید:
• جلسه ی اول در مورخه 93/4/22 در حوزه ی آن معاونت و با حضور جمع 
کثیری از هیات مدیره ی انجمن پوست و نمایندگان متخصصین پوست، نمایندگان 
انجمن پزشکان عمومی، سازمان نظام پزشکی و سایر همکاران آن وزارتخانه با 
مطابق  نهایت  در  و  تشکیل  درمان  امور  بخشی  اعتبار  و  نظارت  دفتر  محوریت 

صورت جلسه ی ارسالی مصوبات ذیل حاصل گردید:
1. کنترل نحوه ی تبلیغات و اصالح عناوین مندرج در تابلو، سرنسخه و مهر 

مطابق مندرجات پروانه مطب صادره از نظام پزشکی
2. تشکیل کمیته ی مشترک بین وزارت بهداشت، نظام پزشکی، انجمن پوست 

ایران و انجمن پزشکان عمومی ایران
3. تداوم جلسات در وزارت بهداشت تا حصول نتیجه

4. برگزاری دوره های آموزشی مجاز و مورد تایید معاونت آموزشی و دارای 
گواهی نامه

5. رسیدگی به مداخالت گروه های غیرپزشکی در امور پزشکی در سطح کشور
6. انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار، سازمان فنی حرفه ای و جهاد دانشگاهی در 

ول
ی ا

مه 
نا

مورد عدم برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی پوست و مو بدون هماهنگی 
و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7. تعیین تعرفه ی ارایه ی خدمات مورد نظر
ضمنًا در این جلسه تاکید گردید از هر گونه اقدامات تفرقه انگیز و تحریک 
کننده خصوصًا در فضای عمومی پرهیز تا در جلسات مشترک نسبت به تعیین 

حدود صالحیت حرفه ای گروه های مختلف پزشکی اقدام شود.
محترم  معاونین  حضور  با  و  وزارت  عالی  مقام  دعوت  با  دوم  جلسه ی   •
دبیر  عمومی،  پزشکان  امور  در  وزیر  مشاور  متبوع،  وزارت  توسعه ی  و  درمان 
محترم کمیسیون انجمن های عملی و رییس دفتر نظارت و اعتباربخشی و سایر 
و  پوست  متخصصین  و  پوست  انجمن  کثیر  نمایندگان  و  وزارت  آن  همکاران 
همچنین این جانب به اتفاق نایب رییس انجمن به محوریت مقام عالی وزارت در 
مهرماه سال جاری تشکیل گردید و با درایت وزیر محترم ضمن رد خواسته های 
تعامالت  برقراری  با  که  مقرر و توصیه گردید  انجمن پوست  انحصارگرایانه ی 
و  اصالح  به  نسبت  آموزشی  معاونت  طریق  از  نهایتًا  انجمن  دو  بین  حرفه ای 
با واقعیات علمی و عملی روز  آموزشی طب عمومی مطابق  تغییر کوریکولوم 
دنیا اقدامات مقتضی انجام و حدود صالحیت پزشکان عمومی بر منوال قانونی 

شکل گرفته و بیش از این مورد تعدی واقع نشود.
با عنایت به توضیحات فوق، ضمن سپاس از جناب عالی و مسوولین محترم دفتر 
اعتباربخشی که برخالف گذشته از ابالغ دستورعمل های سوگیرانه و فراقانونی 
امتناع و رویکردی عادالنه را اتخاذ نموده اید، اما بایستی خاطر نشان نماید که 
اجرایی نشدن تصمیمات، خصوصًا مصوبات جلسه ی اول موجب افزایش تنگنای 
انجمن  غیراخالقی  و  غیرمنصفانه  تجری  همچنین  و  عمومی  پزشکان  حرفه ای 
از جمله: صدور  پوست در توهین و تحریک در فضای عمومی گردیده است 
علیه  جراید  در  اعالمیه هایی  درج  شاغل،  همکاران  برای  قضایی  اظهارنامه های 
همکاران، تهدید شرکت های وارد کننده ی تجهیزات پوست و زیبایی، سعی در 
تحریم و ممانعت از حضور پزشکان عمومی در همایش های پوست و... همگی 
حکایت از غلبه ی صنف گرایی و عهدشکنی نسبت به مصوبات و تصمیمات دارد.
الزم به تاکید است که این انجمن به رغم میل باطنی و با درک ضرورت حفظ 
انسجام در جامعه ی پزشکی، به ناچار و در مقام پاسخ به حرکت های غیرمسووالنه 
و تمامیت خواه انجمن پوست، از طرق علمی، مدنی و حرفه ای پاسخی درخور 
انتظار دارد در  به مسببان مربوطه خواهد داد و در عین حال از آن مقام محترم 

تسریع اجرای مصوبات مورد اشاره دستور اکید صادر فرمایید.
بورد  و  اعتباربخشی  و  نظارت  دفتر  قبلی  مکاتبات  اینکه  به  توجه  با  ضمنًا 
همکاران  با  انتظامی  و  قضایی  برخوردهای  دستاویز  به ندرت  پوست  تخصصی 
گردیده است خواهشمند است نسبت به بالاثر نمودن مکاتبات قبلی تا حصول 

نتیجه مساعدت فرمایید.

واکنش انجمن پزشکان عمومی به انجمن پوست:

پاسخ علمی، مدنی و حرفه ای خواهیم داد
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دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  با صدور 
حدود  از  خارج  و  نشده  کار شناسی 
مسوولیت های قانونی، ناشی از البی گری 
خاصی،  انجمن  یا  عده  سوءاستفاده ی  و 
حلقه ی فشار اضمحالل هویت و سرمایه ی 
عظیم طب عمومی تنگ تر گردد و معدود 
افرادی با استفاده از اهرم مسوولیت های 
خود  مادی  منافع  حفظ  برای  اجرایی 
حیطه ی کار و صالحیت پزشک عمومی 

را تنزل دهند.
جناب آقای وزیر

شما  حضور  از  را  خویش  خرسندی 
در مسند وزارت بهداشت پنهان نمی کنیم 
فرصتی  را  شما  شفقت  و  شجاعت  و 
می دانیم تا چالش های نگران کننده ای را 
که سال هاست گریبانگیر جامعه ی پزشکان 
استحضار  به  است  شده  کشور  عمومی 
برسانیم؛ و البته می دانیم که حل مشکالت 
بهداشتی و درمانی مردم با حفظ معیشت 
کارکنان این حوزه که مورد نظر شماست 
راه پرفراز ونشیبی است. رجاء واثق داریم 
باور  و  جناب عالی  مدیریت  سایه ی  در 
پزشکان  به ویژه  جامعه  آحاد  همدلی  و 
می توان از این مرحله ی تاریخی با موفقیت 

عبور کرد.
جناب آقای دکتر هاشمی

 6798/5 شماره ی  ابالغیه ی  از  پس 
بخشنامه ی  موضوع   92 /5 /22 مورخ 
انتظار  عمومی،  پزشکان  توانمندسازی 
می رفت با اجرای آن مشکالت این قشر 
مرتفع شود، اما متاسفانه تاخیر در اجرای 
مفاد آن، میدان را برای اعمال محدویت 
روزافزون به طب عمومی و سوءاستفاده 
گروه های  از  معدودی  انحصارطلبی  و 
این  در  که  است  آورده  فراهم  پزشکی 
مجال صرفاً به نفوذ و اعمال فشار از سوی 
متخصصین  از  تعدادی  و  پوست  انجمن 
پوست و مو با ذکر مواردی به شرح ذیل 

اشاره می شود:
و  ناشایست  رسانه ای  هجمه های   .1
تشویش اذهان علیه پزشکان عمومی که 
شدیداً بر اصل انسجام جامعه ی پزشکی 

خدشه وارد کرده است.
پزشک  همکاران  برخی  احضار   .2

عمومی به محاکم قضایی که عماًل وهن 
منافع  در جدال کسب  پزشکی  جامعه ی 

مالی بیشتر است.
3. تهدید به تحریم شرکت های تامین 
ارایه ی  صورت  در  تجهیزات  کننده ی 
اجبار  و  عمومی  پزشکان  به  خدمات 

شرکت ها به امضای تعهدنامه.
از  عمومی  پزشکان  کردن  خارج   .4
شنیع ترین  به  مو  و  پوست  همایش های 
شکل ممکن و ممانعت از ثبت نام آنان در 
کنگره های علمی یا امتناع از سخنرانی در 
بازآموزی های مرتبط که پزشکان عمومی 

در آن حضور دارند.
قطعًا موارد فوق خالف اخالق حرفه ای 
شکی  و  است  طبیبانه  ادب  از  به دور  و 
رفتارهای  ین گونه  ا بروز  که  نیست 
فرهیخته  قشر  این  سوی  از  غیرمنطقی 
و  انحصارطلبی  دام  در  اسیر شدن  به جز 

منفعت طلبی توجیهی ندارد.
سرمایه ی  به عنوان  عمومی،  پزشکان 
معیشتی  مشکالت  به رغم  کشور،  عظیم 
پزشک  جمله  از  مختلف  عرصه های  در 
درمانگر  اورژانس،  پزشک  خانواده، 
مطب  ژنتیک،  مشاوره ی  مراکز  اعتیاد، 
ملت  و  دولت  با  همواره  و...  خصوصی 
در  و  بوده  مشغول  خدمت  به  و  همراه 
شایسته  حمایت  هرگونه  بدون  راه  این 
معنوی  و  مادی  سرمایه گذاری  به  اقدام 
نموده اند؛ لذا اگر امنیت شغلی این گروه 
مختلف  گروه های  توسط  روزانه  کثیر 
مورد تهدید قرار گیرد چه تاریک و مبهم 
است آینده ی شغلی این جمعیت بزرگ! 
و  قانون  و  عرف  مطابق  عمومی  پزشک 
تشخیص  صاحب  پزشکان  سایر  همانند 
و مسوول تمام اتفاقات بیمار خود است 
به  محدود  را  وی  که  نیست  شایسته  و 
درمان های پیش پاافتاده و یا مرجعی صرف 
برای ارجاع بیماران دانست و یا به انحاء 
مختلف در اذهان مردم این چنین القا نمود.

جناب آقای وزیر
اگر جامعه ی پزشکان عمومی تا کنون 
صبر و شکیبایی داشته و راه تقابل را در 
این  که  است  دلیل  این  به  نگرفته  پیش 
و  نمی داند  طبابت  شان  در  را  رفتار ها 

معتقد است که اگر انجمن پزشکان عمومی 
و  مذاکره  رویه ی  معتبر  مرجعی  به عنوان 
اعتدال و پیگیری موضوع از طریق مبادی 
الزامًا  است،  گرفته  پیش  در  را  قانونی 
عقالنیتی در کار است. لذا ضمن حمایت 
رییس   93/10/8 مورخ  نامه ی  از  قاطع 
جناب عالی  از  عمومی،  پزشکان  انجمن 
که با روشن بینی از نیت ها و غوغاساالری 
بعضی از گروه های پزشکی آگاه هستید، 
انتظار داریم قبل از آسیب بیشتر به پیکره ی 
جامعه ی پزشکی، دستور فرمایید به فوریت 
دستورالعمل  مفاد  اجرای   )1 به  نسبت 
توانمندسازی 2( تعریف حدود صالحیت 
طبق  »که  عمومی  پزشکان  جایگاه  و 
و  وزارتخانه  آن  به عهده ی  توامًا  قانون 
 )3 شده«  نهاده  پزشکی  نظام  سازمان 
با  مدون  آموزشی  دوره های  برگزاری 
کمک انجمن ها و سازمان نظام پزشکی 4( 

تدوین گایدالین ها و در   نهایت رفع اعمال 
محدودیت های ایجاد شده نه تنها در بخش 
پوست و زیبایی، بلکه سایر گرایش ها از 
جمله درمان اعتیاد، طب کار، تغذیه و... 

اقدام عاجل مبذول فرمایند.
جامعه ی پزشکان عمومی مانند همیشه 
صبورانه منتظر اقدامات جدی و موثر به 
شریف  مردم  آحاد  و  عمومی  حال طب 
که  می دهد  تذکار  مشفقانه  و  می ماند 
این جمعیت بزرگ را که بخش عمده ی 
مسوولیت درمانی کشور را برعهده دارد 
نکرده  خدای  تا  دریابید  گذشته  از  بیش 
پیشگیری و درمان که جز با اتکا به طب 
عمومی قابل دستیابی نیست به فراموشی 
سپرده نشود و هزینه ی گزاف بر کشور و 

ملت تحمیل نگردد.
با سپاس بیکران

جمعی از پزشکان عمومی سراسر کشور

ماده ي ۱. معاونت آموزشی وزارتخانه موظف است با کسب نظر از معاونت های 
درمان و بهداشت تغییرات الزم در محتوای آموزشی دوره ي پزشکی عمومی با 
محوریت ارایه ي خدمت در قالب پزشک خانواده را اعمال نماید. برنامه ي آموزشی 

جدید از ابتدای سال تحصیلی 93-92 الزم االجرا خواهد بود.
ماده ي ۲. معاونت درمان موظف است با همکاری معاونت آموزشی و سازمان 
نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به تدوین دوره های تکمیلی در قالب 
دوره های کوتاه مدت حرفه ای برای دانش آموختگان پزشکی عمومی اقدام نماید؛ 

این دوره ها در شش گروه تقسیم بندی می شوند:
الف( تقویت دانش و مهارت های بهداشتی جهت کنترل عوامل خطر و پیشگیری 
از بیماری ها، با در نظر گرفتن گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بار بیماری های غیرواگیر 
و ظهور بیماری های نوپدید و بازپدید، از جمله مباحث بهداشت عمومی، پیشگیری 
روان،  تغذیه، سالمت  و  زندگی  خانواده، سبک  بهداشت  بیماری ها،  مدیریت  و 

بهداشت محیط و حرفه ای، مدیریت سیستم های بهداشتی و درمانی

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران: 

حرکت های غیرحرفه ای انجمن پوست را
پیگیری قانونی خواهیم کرد

9۳/۱0/۲7. رییس انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه ای به معاون درمان 
برابر  در  مسووالن  سکوت  ادامه ی  صورت  در  کرد  تاکید  بهداشت،  وزارت 
»حرکت های غیرحرفه ای انجمن پوست«، حقوق پزشکان عمومی را از طریق 

مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
متن نامه ی دکتر عباس کامیابی خطاب به دکتر آقاجانی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر آقاجانی 
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

با سالم و احترام
پیرو درخواست شماره 93/344/پ ع مورخه 93/10/8 مبنی بر عملیاتی شدن 
مصوبات جلسات مشترک در خصوص مشکالت همکاران شاغل در گرایش 
پوست و زیبایی و همچنین تقاضای لغو ابالغیه های فراقانونی صادره در سال های 
گذشته، خواهشمند است نتایج پیگیری درخواست مذکور را امر به اعالم فرمایید.
با توجه به استمرار حرکت های غیرحرفه ای انجمن پوست، بدیهی است که 
در صورت ادامه ی سکوت مسوولین محترم، این انجمن ناچار به احقاق حقوق 

از دست رفته همکاران خود از طریق مراجع قانونی خواهد بود.

وم
ی د

مه 
نا

ب( تقویت دانش و مهارت های بالینی جهت درمان بیماری های شایع و یا دارای 
اولویت از نظر سیاست های نظام سالمت کشور، به ویژه در مناطقی که متخصصین 
مربوطه فعالیت مستمر ندارند؛ مانند: دیابت، پرفشاری خون، چاقی، پوکی استخوان، 
بیماری های شایع روانپزشکی، بیماری های بومی منطقه ای، فوریت ها و اورژانس و...
ج( فراگیری دانش و مهارت های انجام اقدامات تشخیصی مورد نیاز با اولویت 
انجام  و  شایع  رادیوگرافی های  گزارش  الکتروکاردیوگرافی،  تفسیر  و  انجام 
سونوگرافی ساده به صورت سونوگرافی سر تخت در موارد اورژانس و یا موارد 
شایع مورد نیاز در برنامه ي پزشک خانواده و یا مناطق مورد نیاز که به تشخیص 
زودرس بیماری ها و حفظ سالمتی خانواده ها کمک می کند، سیگموئیدوسکوپی و...

د( دوره های طب مکمل مانند طب سنتی ایرانی- اسالمی، طب سوزنی و...
ه( دوره های حرفه ای کاربردی مانند ترک اعتیاد، مشاوره ي ژنتیک، مشاوره ي 

تغذیه، مراقبت از پوست و...
و( دوره های تکمیلی آموزش متد ها و استفاده از تجهیزات نوین پزشکی.

دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی 
مصوب 1392/5/22

ادامه در صفحه ی ۳
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همکاران گرامی!
هم اکنون بهترین زمان برای همبستگی به منظور تحقق اهداف مشروع و قانونی 
ماست و انجمن پزشکان عمومی ایران با کمک و حضور شما می تواند نماینده ی 
شایسته ای در پیگیری منافع صنفی پزشکان عمومی باشد. نخستین گام برای پای 

نهادن در این راه، عضویت در انجمن است. 
انجمن در بسیاری از شهر ها و استان ها شعبه ی فعال دارد که می توانید در آن 
عضو شوید، ولی اگر در استان یا شهری زندگی می کنید که انجمن در آن فعال 

نیست، می توانید خود بنیان گذار این فعالیت صنفی باشید. 
کمیته ی  مسوول  طهماسبی پور،  حمید  دکتر  با  بیشتر،  اطالعات  دریافت  برای 

تشکیالت و توسعه ی انجمن )hamtapor@gmail.com( تماس بگیرید. 
همکاران شما در انجمن، چشم به راه تان هستند. راز پیروزی ما در همبستگی 

ماست.

سیمرغ
داخلی نشریه ی 

ایران انجمن پزشکان عمومی 
صاحب امتیاز:

ایران انجمن پزشکان عمومی 
مدیرمسوول:

کامیابی عباس  دکتر 
abbas.kamyabi@gmail.com

ویژه نامه: سردبیر 
دکتر مسعود جوزی

masoud_jowzi@gmail.com
انجمن: رییس کمیته ی »ارتباطات و رسانه«ی 

قسمتی زاده مهران  دکتر 
mg2251343@gmail.com

ویژه نامه: صفحه آرایی 
رها فتاحی )پزشکان گیل(
raha_fatahi@yahoo.com

چاپ: 
چاپ نگین )013-33220916(

نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از جالل آل احمد، خیابان 

فرشی مقدم )شانزدهم(، شماره ی 119، طبقه ی چهارم
14398-37953 کدپستی: 

صندوق پستی: 14155-8363  
تلفن و نمابر:  88331080
info@isgp.ir ای میل انجمن:  

30morgh@isgp.ir  :ای میل سیمرغ

ویژه ی
دومین همایش

علمی جامع
پزشکان انجمن 

ایران عمومی 
3-1 بهمن 1393

بهمن 1393

سال  در  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن 
1370 با همت بزرگ مردانی چون زنده یاد 
دکتر وحید دستجردی، دکتر صفاری، دکتر 
بیات، دکتر مالح، دکتر رایگان، دکتر صادقی، 
دکتر معزی، دکتر هویدا و دکتر افشار تشکیل 
شد. با سپاس و قدردانی از زحمات تمامی 
عزیزان و پیش کسوتانی که در این 24 سال 
پرچم پزشکان عمومی کشور را در اهتزار 
نگه داشتند و با اخالص تمام آن چه را در 
توان داشتند در این راه به کار بردند، نگاهی 

به انجمن در امروز می اندازیم. 
بی  شک 23 تیر 1391 نقطه ی عطفی در 
تاریخ صنفی پزشکان عمومی کشور به شمار 
می آید. نیمروز گرم و آتشین تیرماه در حیاط 
کوچک سازمان نظام پزشکی ایران زیر تابش 
شدید آفتاب سوزان بیش از 1100 پزشک 
عمومی از جای جای میهن جمع شدند و 
نمایندگان »ائتالف فراگیر پزشکان عمومی 
ایران« را از فارس، گیالن، مازندران، خراسان، 
کرمان، اصفهان، کرمانشاه و تهران برای هیات 
دکتر  برگزیدند.  انجمن خودشان  مدیره ی 
کامیابی، دکتر خاقانی، دکتر رهنمای چیت ساز، 
دکتر اسدی، دکتر مصلحی، دکتر گل علیزاده، 
دکتر رفیعی، دکتر طهماسبی پور، دکتر ناوی، 
دکتر سجادی و دکتر کیان فر اعضای هیات 
مدیره و دکتر کاظمی بازرس انجمن شدند. 
تایید انتخابات و صدور مجوز انجمن تا اسفند 
همان سال و دوران وزارت دکتر طریقت منفرد 
به طول انجامید. تا امروز یک سال و 10 ماه از 
فعالیت رسمی هیات مدیره ی جدید می گذرد. 
حرکت پویا و بالنده ی انجمن از   همان آغاز 
فعالیت هیات مدیره و با حمایت و پشتیبانی 
فعاالن صنفی در شعب سراسر کشور آغاز 

شده است و کماکان ادامه دارد. 
برگزاری ده ها نشست بحث و مذاکره با 
کار شناسان و مسووالن طراز اول حوزه ی 
مرتبط،  نهادهای  سایر  و  کشور  سالمت 
ارتباط تنگاتنگ با دیگر انجمن های علمی، 
کارگروه بهداشت و درمان دولت تدبیر و 
امید و تشکیل جبهه ی ائتالف در انتخابات 
شورای عالی نظام پزشکی کشور گوشه ای 
از این تالش هاست. در تمامی این عرصه ها 
انجمن پزشکان عمومی به عنوان بارز ترین و 
موثر ترین گروه با شور و اشتیاق حضوری 

چشمگیر داشت. 
ایجاد  انجمن  تالش  شاخص ترین   •

قانون مند  یک ساختار منظم تشکیالتی و 
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  تدوین  با 
گوناگون و ابالغ آن ها به تمامی شعب بود. 
کمیته ی تشکیالت انجمن در این راستا نقش 

محوری داشت. 
• در این دو سال چهار نشست شورای 
هماهنگی شعب انجمن در گیالن، تهران، کرج 
و کرمان با حضور پرشور فعال ترین اعضای 

انجمن و نمایندگان شعب برگزار شد. 
فوق العاده ی  و  عادی  عمومی  مجمع   •
تصویب  با  امسال  آذر   14 روز  انجمن 
پیشنهادهایی برای تغییر اساسنامه و تعریف 
ساختار مجمع عمومی انجمن تشکیل یافت که 
در انتظار تصویب کمیسیون انجمن های علمی 
وزارت بهداشت برای این تغییرات هستیم. 

• در این مدت کوتاه شعب انجمن در 
و  یزد  اردبیل،  مشهد،  همچون  شهرهایی 
پشتوانه ی  با  گسترش  راستای  در  یاسوج 

شعب تشکیل شد. 
• تالش برای تصویب آیین نامه ای مبنی بر 
تعیین مشاور امور پزشکان عمومی در وزارت 
بهداشت با انتخاب و معرفی از سوی انجمن 

پزشکان عمومی به ثمر رسید. 
شماره ی  دو  و  ویژه نامه  دو  انتشار   •
سراسری  )نشریه ی  »سیمرغ«  فصلنامه ی 
انجمن پزشکان عمومی ایران( با تیراژ 10 

انجمن پزشکان عمومی ایران 
در یک نگاه

دکتر حمید خاکسار*
هزار نسخه با همت و همکاری گروهی از 
اعضای زبده و فعال در حوزه ی نشر شعب 

انجمن به سامان رسید. 
• کارگروه های رسانه، آموزش و پژوهش، 
پزشک خانواده و درمانگران اعتیاد و همچنین 
کمیته های در شرف تاسیس پزشکان عمومی 
عمومی  پزشکان  دولتی،  بخش  در  شاغل 
شاغل در بیمارستان های خصوصی، پزشکان 
عمومی فعال در حوزه ی پوست و زیبایی و 
طب کار در این مدت تشکیل یافته اند که 
فعالیت و به ثمر نشستن تالش در زمینه های 

اخیر همت و کوشش همگان را می طلبد. 
• تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی انجمن 
از دیگر اقدامات به جا و موثر برای مشخص 
کردن مسیر راه و حرکت رو به رشد انجمن 

بوده که به وقوع پیوسته است. 
برگزاری نخستین همایش علمی مستقل 
انجمن در یکم تا سوم بهمن امسال را باید 
نقطه ی عطفی دیگر در تاریخ فعالیت های 
که  آوریم چرا  به شمار  آن  علمی- صنفی 
همایش  این  برگزاری  اعالم  با  همزمان 
عالوه بر استقبال گرم و پرشور همکاران 
پزشک عمومی سراسر کشور برای شرکت 
در برنامه های آموزشی و علمی و تکمیل 
موج  همایش،  آغاز  از  پیش  ظرفیت ها 
جدیدی از حمیت صنفی و پشتیبانی قاطع 

از مواضع انجمن و هیات مدیره در فضاهای 
مجازی و رسانه ای به راه افتاد. از جمله کمپین 
پشتیبانی شور  این  برای  امضا  جمع آوری 
پزشکان  تشکل های  در  هیجان خاصی  و 

عمومی سراسر کشور ایجاد کرد. 
دوستان و همکاران پزشک عمومی!

امروز روزی است که هر کدام از ما که 
در هر نقطه ی ایران زمین به حرفه ی مقدس 
پزشک عمومی اشتغال داریم و شور و اشتیاق 
صنفی در رگ های ما جاری شده است، به 
انجمن های خودمان در شهرهای کرمان، بم، 
زرند، سیرجان، جیرفت، بابل، گرگان، بهشهر، 
اصفهان، ساری، تنکابن، پاکدشت، رامسر، 
کرمانشاه، یاسوج، نوشهر، شیراز، شهریار، 
ساوه، لنجان، رزن، رشت، کرج، آباده، فومن، 
الهیجان، صومعه سرا، مرودشت، جهرم، فسا، 
انزلی، اردبیل، ارومیه، میانه، مراغه، سبزوار، 
یزد، مشهد، آبادان، اهواز، اقلید، الرستان و 
فیروزآباد بپیوندیم و در مناطقی که شعب 
انجمن وجود ندارد بکوشیم با همت خود 
و دیگر یاران همراه، طبق دستورالعمل ها و 
آیین نامه های موجود، شعب جدید انجمن 
را تشکیل دهیم تا بتوانیم در هر شهری که 
سازمان نظام پزشکی شعبه دارد شاخه ای از 
انجمن پزشکان عمومی ایران نیز ایجاد کنیم. 
امیدواریم در شهرهای مهم و مراکز استانی 
همچون اراک، تبریز، زاهدان، قم، شهرکرد، 
بوشهر، بندرعباس، سنندج، خرم آباد، زنجان 
و... که هنوز شعبه ی انجمن وجود ندارد، 
به زودی با همت و تالش شما شعب جدید 

انجمن را برپا سازیم. 

* عضو هیات مدیره ی انجمن پزشکان 
عمومی شیراز


