


نظام  مناسبات  در  ارزنده  جایگاهی  انجمن  می گفتند: 
سالمت ندارد. نیاز به تحول دارد. باید شناخته شود.

و  جدید  گروهی  و  برگزار شد  بی سابقه  انتخاباتی 
مدعی از صندوق درآمدند. ارتباطات گسترده شد.

برای  تایید  فشاریم  در  نهادهایی  سمت  از  می گفتند: 
انتخابات و دریافت پروانه فعالیت، صبر داشته باشید.

را  انجمن  فعالیت  پروانه ی  و  آمد  جدید  وزیری 
صادر و پزشکان عمومی را نیز به مشورت گرفت.

گفتند: حامیان شما ناشناس اند. جمعیت شما ناپیداست. 
مشکالت کمتر از آن است که آمار می دهید.

انسجام  از  گوشه ای  شد.  تشکیل  وزین  همایشی 
به نمایش درآمد. آمارهای تکان دهنده اعالم شد.

و  مشروعیت  انجمن،  جغرافیایی  گستره ی  گفتند: 
نمایندگی این جمعیت را به تمامی مهیا نکرده است.

برنامه ی توسعه ی انجمن تدوین شد. شعب انجمن 
افزایش یافت و کل کشور را فرا خواهد گرفت.

و  عمومی  پزشکان  برای  شما  آرمان  و  هدف  گفتند: 
جایگاه آنان در نظام سالمت نامشخص است.

آرمان و راهبرد مشخص شد و بازآفرینی هویت در 
قالب سطح بندی و پزشک خانواده منتشر شد.

می گویند: زیرساخت و الگویی قابل اجماع برای اطمینان 
به پیاده سازی پزشک خانواده فراهم نیست.

اکنون اگر دورنما و برنامه ی دولت برای آینده مشخص 
باشد، الگویی مناسب را با صبر پیاده می کنیم.

پزشکان  و  است  پرهزینه  خانواده  پزشک  می گویند: 
عمومی اطمینان نمی کنند؛ از طبابت دور شده اند.

سهم پزشک خانواده در کجا هزینه می شود؟پزشکان 
از چه گریزانند و ریشه ی نومیدی از چیست؟

می گویند: باید با دقت رفتار کنیم، خطر نکنیم، همه ی 
جوانب را رعایت کنیم. تاب شکست نداریم.

و  عجیب  خطرهای  چند؟  به  تا  رفتار  در  تعارض 
زودبازده تا به کی؟ عاقبت فدای عقوبت تا به کجا؟

شاید بگویند: مصلحت چنین است. توطئه گرانی هستند 
که نمی شناسید. تمکین کنید و همراه باشید.

در  درگیر  تحلیل،  در  ضعف  توطئه،  توهم  هم  باز 
در  فنای  و  متن  از  دور شدن  آرام  آرام  و  سیاست 

قدرت
اما این بار، آینده سیاه نخواهد بود. سال آتی زمان 
به بار نشستن تعقل خواهد بود. سال الف گفتن و 
تا انتهای الفبای منطق رفتن؛ سال گفتگو و ارتباط 
از  استفهام  سال  زدن؛  فریاد  نیاز  صورت  در  و 
اعتدال  به  را  آنها و خرد  ازای درک  در  دولتمردان 

واداشتن!
همتی خواهد بود که تمنا نکنیم؛ دل به ارباب حقیقت 

بسته؛ با جماعت گذر از حاشیه در متن کنیم

سرمقاله ی مدیر مسئول

می کنیم.  زندگی  اضطراری  شرایط  در  اصوال  ما 
تا  باید  پس  بی قبیله ایم،  چقدر  می دانیم   که  خودمان 
واپسین دم برای آتیه تالش کرد! فرصت اندک است  و 
باید در این فرصت اندک، که معلوم نیست تکرار می شود 
یا نمی شود، کاری کرد کارستان. تا هنگامی که فرصت 
برای  جهد،  روزهای  از  خاطرات مان  می رسد،  پایان  به 
همه حیرت انگیز باشد. پزشکان عمومی سال هاست که 
این  درب  اما  هستند.  پنبه زن ها  قرص  پا  و  پر  مشتری 

خانه، دیگر کوبه ندارد!
که  جمعیتی  الی  بودم  نشسته  خسته ازراه رسیده، 
برای همایش جامع علمی پزشکان عمومی سراسرکشور 
شوریده،  که  کوچکی  گوزن  انگار  بودند.  آمده  گردهم 
را  هایش  غصه  آدم  می کند!  تماشا  را  آشنایی  قبیله ی 
می کند؛  فراموش  حرف ها   و  آدم ها  بعضی  البالی  
همان ها که بوی هم دردی و هم راهی، بوی تدبیر و امید 
به آتیه می دهند.  و دیدن روی ماه این فوج عظیم، یادت 
می شود  روزگار  کسانی ست؛  چه  به  پشتت  که  می آورد 
دیدن  برای  که  نیست  فرهادی  هیچ  ماه!  چهارده  شب 

شیرین التماس نکند؛ حتی به عزرائیل تبسم نکند.
مادر،  است؛  آدم  ذات  در  عاشقانگی هایی هست که 

فرزند، آتیه، باور، آب و خاک!
کن!  رها  را  جهان وطنی  کن.  فراموش  را  فروید 

عاشقانگی هایی هست که چرتکه بردار نیست!
جان آدمی بیش از تمامی تئوری ها و نسبیت های انسانی، 
انباشته از حس و حساسیت است. آدم روح جهان است، 
جان جانان است. آدم، آدم است. پزشک عمومی هم آدم 
است؛ حق دارد دلش از این همه فرق بگیرد! تحمل فرق، 
خیلی سخت تر از فقر است! به خودم گفتم دست بردار از 
این باِر هستی. حّناق گرفتم. عاشق پیشگویی قوم مایا 

شدم؛ پایان دنیا چقدر شیرین است...
ناگهان  که  بودم  الجماعه"  مع  "یداهلل  خیال  در 
می کنیم؛  پرهیز  باشد،  شد.  توهم  و  پرهیز  از  صحبت 
پرهیزکردن را خوب یادمان داده اند، کاش کسی بیاید و 
پرواز را یادمان بدهد! برای فهمیدن حالت زخم و نمک، 
الزم نیست که حتما نوسترآداموس باشی. رستم را تماشا 
کن؛ می گویند زمانی که در آفتاب  باران می بارد، گرگ ها 
بچه می زایند و من می دانم که چرا هیچ سیرکی در دنیا 
گرگ ندارد! حاال هم که چیزی نشده؛ انگار حالج،  بی 

منصور آمده باشد...
یک نفس عمیق بکش؛ چیزی که شبیه آه نباشد. آه 
کشیدن که هنری نیست! اصال بیا بنشینیم پای تقویم 
را  جهان  هاي  دشت  بکشیم.  ُکل  مناسبت هایش  با  و 
بگردیم و به نخستین کسی که از راه برسد، سالم کنیم. 
هنوز هم کلمه گل سرخ است!  فروردین دلمان را باغچه 
کنیم. سیاوش را ببینیم که در آن آتش زرد، نمي سوزد. و 
از نخستین گنجشکی که شاخه ی سبزی به منقار داشت 

بپرسیم: این بوي عطر کیست؟ بهار !
 پدر گفت: باران می بارد؛ نمی شود که توی آسمان 

نگهش داشت.
پرسیدم: باران بهتر است یا بهار؟

جواب داد: هیچکدام؛ اگر دلت بهاری و چشمت بارانی 
نباشد!

تا یادم نرفته، سالم! روزگارتان بهاری...

یادداشت سردبیر
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بهاریه بهاریه

میثاق نوگرایی
نیاکان  از  مانده  به جا  حکمت  و  درگذرند  هم  پی  از  سالیان 
دگرگونی  و  فراموشی  دستخوش  روزگار  گردش  در  پزشکی 
به  آن  دامنه ی  که  است  معضلی  تاریخ«  »فراموشی  است. 
خاندان طبابت نیز سرایت کرده و تغافل متولیان این خانواده 
نسبت به خواسته ها و اقتضائات »سالمتی« به عادتی مزمن 
مبدل گردیده است؛ در شرایطی که فرصت تحول بنیادی در 
توافق  مورد  و  زیربنایی  راهکارهای  انتظار  در  نظام سالمت 
فرهیختگان به سرعت درگذر است و نگرانی از سرمایه سوزی 

و عوام گرایی به اوج خود رسیده است!
وقت آن است که حقوق عجین شده ی بیماران و درمانگران 
با هویتی اصیل، واقعی و غیرقابل تفکیک در دیدگاه نخبگان 

سیاسی و اجتماعی به منصه ی اعتماد بنشیند.
پیشینه ی  و  جایگاه  قوم،  این  حکیمان  که  است  آن  زمان 
مخدوش جامعه ی پزشکی را بازشناخته و در احوال فعلی، حق 

به موازات  نگاهی عالج جویانه  با  را  دیار  این  سالمتی مردم 
احقاق هویت خویش چاره سازی نمایند.

سرانجام هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی ایران بر حکم 
وظیفه و با اجماع فعالین صنفی، راهبردی روشن را در تبیین 
جایگاه و هویت طب عمومی برای سالیان آتی مشخص کرده 
است و بر این امید است که با همیاری این جامعه ی حکیم و 

هم گامی کارگزاران به مقصودی مقبول منتج گردد.
گره گشایی  و  نوگرایی  پیام  با  بهار  طلیعه ی  که  آرزومندیم 
و  جامعه  عموم  برای  شادابی  و  نشاط  با  و  گردیده  همراه 

اعضای فرهیخته ی انجمن عجین گردد.
مستوجب  گذشته،  سال  در  همکاران  تالش  و  همفکری 
حق شناسی است و در سال نو، دست بر دامان آن مشفق توانا 
ودیعه ی سالمت،  از  قلوب  درک  و  ابصار  بیداری  تمنای  به 

آرزومند توفیق و سعادت همگانیم.

دکتر عباس کامیابی
رییس هیات مدیره

abbas.kamyabi@gmail.com

خزانه  ای بهاری
» می آید
آرام آرام

خوش بوتر از خورشید
با دامنی پر از شکوفه می آید

از البه الی جنگل وحشی
و قلب باغچه ها از خیال بهار ماالمال

بهار، فصل درنگ عاطفه در کوچه باغ هاست
بهار، تعجب سبزی ست در چشم های خاک

روبروی این شگفت
درنگ کن! «

دکتر عزت اهلل گل علیزاده، 
نایب رییس هیات مدیره

Dr_Golalizadeh@yahoo.com

شاهد  درمان  و  بهداشت  بودجه ی  رشد  با  گذشت  که  سالی 
نوید  که  بودیم  سالمت  نظام  در  تحول  برنامه های  اجرای 
عبور از خزان اقتصاد بیمار این حوزه را می دهد. امید می رود 
که در سال جدید نیز با تدبیر دولتمردان، شاهد استمرار این 
برنامه ها تا تحقق کامل اهداف مندرج در اسناد باالدستی نظیر 
سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 

و برنامه پنجم توسعه باشیم.
بی شک تحقق اهداف فوق جز با مشارکت همه ی ذینفعان و 
بازیابی هویت طب عمومی، اجرای برنامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع و نیز سطح بندی ارائه ی خدمات مقدور نمی باشد.
به امید آن روز

سالمت را...
زمانی که این نوشته را می نویسم، چند روزی به بهار مانده 
آن چنان  نیست،  سرد  آن چنان  هوا  اما  است  زمستان  است، 
سرد که اخوان ثالث در شعر زمستان می گوید، اما باوجود این 

»سالمت« را نمی خواهند پاسخ گفت.
دلم گرم است تا با رفتن نیمچه سرمایی که فقط بهانه است 
ترس از سرما به پایان برسد تا پنجره ها باز شود تا با کسانی 
بخار  شاید  بنشینیم.  گفتگو  به  ندیدند،  هیچ وقت  را  ما  که 
نیست  پذیرفته  دیگر  اما  بود  نشسته  پنجره ها  بر  زنگاری  یا 
راه  باز  پنجره ی  این  پس  از  بتوان  باید  بازشده اند.  پنجره ها 
به سمتی ببریم که امید به آتی است. باید تالش کنیم تا از 

عمق جفایی که در حق پزشکان عمومی رفته است بکاهیم تا 
منزلگه عادالنه ی ایشان در سالمت این مرز و بوم دیده شود.
عمومی  طب  همان  سالمت  پایه ی  که  دارم  باور  هنوز  من 
است که معیشتش در پس کم لطفی ها نامتعادل شده است اما 
زمان، حامل این پیغام است که نسیم امید در سایه ی تالش 

به سمت ما نیز خواهد وزید.
سال آینده، سال مهمی برای انجمن پزشکان عمومی است؛ 
از  گوشه ای  به  تا  چندساله  تالش های  از  نتیجه گیری  سال 
بر عهده داریم  را  نمایندگی آن ها  خواسته های جامعه ای که 

پاسخ گوییم. به امید روزهای خوب و پر امید

دکتر شهریار خاقانی 
دبیر هیات مدیره

Shahriar_khaghani@yahoo.com

گذرگاه امید
سال 1394 از راه می رسد. بوی بهار همه جا را درمی نوردد. این 
ایام، فصل نو شدن است و امید برای بهتر شدن. پس بیایید 
آبادتر داشته  و  بهتر  ایرانی  باشیم و تالش کنیم که  امیدوار 
باشیم. امیدوار باشیم و تالش کنیم  که نظام ارجاع در این 

کشور شکل بگیرد تا عدالت در درمان محقق شود. 
 GATE مفهوم  که  کنیم   تالش  و  باشیم  امیدوار 
KEEPER  در ایران معنادار باشد و هر بیمار برای استفاده 

از نظام سالمت کشور از گذرگاه پزشک عمومی عبور کرده 
ارجاع  سه  و  دو  سطح  به  نیاز  صورت  در  اصول،  مطابق  و 
شود. امیدوار باشیم و تالش کنیم که در سال جدید  بخش 
و  ترجمه  نیز  نسبی خدمات سالمت  ارزش  کتاب    E&M
رسمًا اعالم شود تا بهای خدمات پزشکان عمومی اورژانس 
مشخص شده و یارانه ی نظام سالمت توسط دولت پرداخت 
شود و نه پزشکان. امید داریم و برای محقق شدن این آرزوها 

تالش خواهیم کرد. سال نو، پر خیر و برکت باد

دکتر فربد رهنمای چیت ساز
 خزانه دار

Farbod.chitsaz@gmail.com

پیام بهار
عالْم ،چهاْر فصلست، فصلْی خالف ِفصلی

با جنگ ِچاْر دشمن، هرگز قرار ماند؟
پیش آ بهار خوبی! تو اصل ِفصل هایی

تا فصل ها بسوزد، جملْه بهار ماند!
موالنا

آرام.  و  سیال  است.  آمدنی  است.  بی نظیری  موسم  بهار 

هیچ کس را یارای آن نیست که در بندش کند. انتظارش شور 
ناامیدی.  اوج  در  تغییر  به  امید  آمدنش  می آفریند.  حرکت  و 
بودنش سرمستی و شوق و شور و حرکت، و رفتنش؟! یعنی 

فرصت ها زود می گذرند.
پس انتظار و امید، شور و امید و حرکت و امید را به هم پیوند 

زنیم. شاید سال دیگر بهار به انتظار ما بنشیند.
سال، حال و روزگاری خوش برای همه ی همکاران عزیز در 

اقصی نقاط سرزمینم آرزومندم.

دکتر ملیحه کیان فر 
عضو هیات مدیره

dr.mkianfar47@gmail.com

از بهار جامعه تا جامعه ی بهاری
پزشکان عمومی دوسوم جمعیت پزشکان کشور و حدود یک سوم 
از جمعیت کل اعضای سازمان نظام پزشکی را تشکیل می دهند 
سازمان،  اعضای  از  گروه  بزرگ ترین  این  که  بود  سال ها  اما 
تأثیرگذاری و نفوذشان در ارکان، هدف گذاری و تصمیم گیری های 
این نهاد چیزی در حدود صفر نگاه داشته شده بود. دغدغه ها 
و مسائل مربوط به پزشکان عمومی جایی در برنامه های این 
سازمان نداشت و زمانی از مجامع و شوراهای آن، مصروفش 
نمی شد. این دوره اما همکاران ما خسته از انفعالی طوالنی، گرد 
هم آمدند، دست در دست یکدیگر گذاشتند و نقش و جایگاهشان 
را در عالی ترین رکن سازمان نظام پزشکی باور کردند و البته 

دیگران را هم به این باور رساندند. 
اعضای مجمع  از  بزرگی  پزشکان عمومی که همیشه بخش 
بار در  این  عمومی سازمان نظام پزشکی را تشکیل می دادند، 
نقش  خود،  انسجام  بهار  با  سازمان  انتخابات  عمومی  مجمع 
تصمیم گیری  و  اجرایی  ارکان  شکل گیری  در  تعیین کننده ای 
نظام پزشکی ایفا کردند؛ دستاوردی که می توانست تأثیر مطلوبی 
بر نگاه و اجزای تصمیمات و برنامه های ارکان سازمان داشته 
باشد و مشی آن را متناسب با گروه های مختلف اعضا، به عدالت 

نزدیک تر کند.
در گذار از فرهنگ و عادتی نادرست که تار  و پود جامعه ی پزشکی 
و صاحبان سنتی قدرت و نفوذ در آن را فراگرفته است، امروز 

هم سهم پزشکان عمومی در اولویت ها، مطالبات و پیگیری های 
سازمان نظام پزشکی با شرایط مطلوب فاصله دارد. هنوز هم 
کاماًل  عمومی  طب  کشور  سالمت  نظام  نهادهای  دیگر  در 
مهجور است؛ اما چه شده که بعضی این همه هیاهو می کنند؟ 
تفرقه افکنی،  این همه  تخریب،  این همه  کارشکنی،  این همه 
این همه سیاه نمایی و این همه ارعاب دیگران از حضور و تأثیر 
پزشکان عمومی در خانه ی خودشان برای چیست؟ مگر پزشکان 
صنف  انتخابات،  عمومی  مجمع  در  آیا  کرد ه اند؟  چه  عمومی 
خود را بر مصلحت سازمان ترجیح دادند؟ آیا وقتی که اکثریت 
مجمع را در اختیار داشتند، مانع حضور همکاران متخصص در 
شورای عالی شدند؟ آیا نظام پزشکی جدید مسائلی مانند کا و 
تعرفه را که ذی نفعانش بخش خاصی از جامعه ی پزشکی اند مانند 
گذشته پیگیری نکرد؟ آیا پزشکان عمومی در معضالتی مانند 
زندان رفتن پزشکان که مبتالبه اصلی آن دیگران اند همراهی 
نکردند؟... واضح است گروه قلیلی از جامعه ی پزشکی که عادت 
کرده اند همه چیز را در اختیار داشته باشند و همه چیز تنها در مسیر 
خواسته ها و منافع ایشان تعریف شود، اندک تغییری را در این 

شرایط برنمی تابند. آن ها ناراضی اند و نگران.
و اما بهار...! رویش و جوشش هرساله ی طبیعت در بهار، به ما 
است.  بهار  تکرار  و  توالی  در گروی  تداوم حیات  می آموزد که 
انسجام ما بهارانی متوالی را می طلبد تا تنه ی نورسته ی آن، حلقه 

به حلقه تناور شود.

دکتر علی سجادی
 عضو هیات مدیره

S_alisadjadi@yahoo.com

عید نوروز مبارك به غنــــی و درویش |   یــــــار دلـــــدار، ز بت خـــانــــه دری را بـــگشا
حضرت امام خمینی)ره(
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بهاریه بهاریه

نوروز ما کی می رسد؟!
همواره عید نوروز به عنوان بزرگ ترین آیین ملی ما مطرح بوده و 
هست و ایرانیان در هر برهه از تاریخ کهن و پررمز و راز خود ، چه 
در ایام فراوانی و چه در روزهای سختی ، چه در جنگ و چه در 

صلح به برگزاری باشکوه آن همت گمارده اند 
بدون ریشه در فرهنگ  نه یک رسم تحمیلی و  نوروز  چراکه 
این مرزوبوم بوده و نه یک مناسبت تشریفاتی و یا یک قرارداد 
اجتماعی کورکورانه، بلکه نوروز قدمتی دارد به درازای تاریخ ظهور 
ما ایرانیان و عمقی به اندازه هویتشان، نوروز رسم شگرف طبیعت 
است که طبع ما تالش می کند  با آن هماهنگ شود، نوروز یک 
اجزای هستی، یک  زیبا وعظیم  ، یک هم آوایی  فطرت است 
رستاخیز مکرر اما همیشه  تازه که در آن خورشید و زمین ، آب 

دکتر محسن مصلحی
عضو هیات مدیره

MOSLEHI@MAIL.MU1.AC.IR

و آسمان ، گیاهان و جانوران و همه و همه در اوج هنرمندی و 
اعجاز، جشنی بی نظیر را بسان کنسرتی بی بدیل برگزار می کنند 
و ما انسان ها در هر شرایطی سعی کرده ایم از این قافله عقب 
نمانده و سهمی در این هیجان بزرگ طبیعت داشته باشیم چراکه 
نوروز چه با ما و چه بدون ما اتفاق می افتد، این مائیم که به نسبت  
میزان آمادگی مان نوروزی می شویم، نوروز هرساله با  ابهت و 
جبروت می آید، اما اینکه ما به چه میزان آن را درک کرده و از آن 

بهره بریم به خودمان بستگی دارد. نوروز قطعاً می آید! 
خوش  دلی  ای کاش  نمی دانم!  می شویم؟  نو  هم  ما  آیا  لیکن 
داشتیم و هم سان سایر اجزای طبیعت، جایگاه واقعی خود را در 

این نظام می دانستیم. آن وقت شاید مدام نمی گفتیم ...
نوروز ما کی می رسد؟!

الو اورژانس
حدود ساعت 10 صبح از دارایی تماس گرفتند که دفاتر مالیاتی 
سال 1391 را به انضمام فلش و CD ها و نیز فهرست بیماران 
تا ساعت 12 ظهر بیاورید به اتاق 497 طبقه سوم آقای گردآبادی، 

اصل کارت شناسایی تان را هم همراه بیاورید. 
پزشک  طرح  به  مربوط  مدارک  ارائه ی  مشغول  من  همزمان 
خیابان  در  خانواده«  پزشک  »امور  سرپرستی  دفتر  به  خانواده 
مرحوم دکتر شیخ بودم.  از خانم مسئول مربوطه پرسیدم: ببخشید 
جواب طرح پزشک خانواده کی میاد؟ همونجور که سرش پایین 
بود گفت: فعاًل طرح تحول سالمت روی میزه! پرونده ی پزشکان 
خانواده روی میز نیست! کانال فجر تلویزیون داشت حرف های 
اوباما را پخش می کرد. بدون خداحافظی آمدم بیرون. تلفنم 4 تا 
مکالمه بدون پاسخ از مطب داشت. زنگ زدم و منشی مطب با 
صدایی لرزان گفت که از دانشگاه علوم پزشکی آمده اند که تاریخ 
پروانه      مطب رو به اتمام است و حسابی توی دلش خالی شده بود، 

گفتم که نگران نباشد. همه چیز درست می شود.
 آمدم گوشی را بگذارم که همسرم تماس گرفت و داشت گریه 
می کرد. هق هق کنان می گفت که از مهد تماس گرفته اند که 

بچه ی  شما بیش فعال است و باید ویتامین بخورد. ظاهراً مسئول 
مهد توضیح داده که درزمینه ی پزشکی اطالعات زیادی از طریق 
برنامه های تلویزیون دریافت کرده است. قدری دلداری اش دادم 

و خداحافظی کردم. 
نشستم روی پله های اداره دارایی، بیلبورد بزرگ روبرویم تصاویر 
محو شده از پزشکان را پخش می کرد و توضیح می داد که این 
افراد با گرفتن زیرمیزی به قشر مقدس و زحمت کش پزشک 
توهین می کنند. داشت چرتم می گرفت که یک بار به یادم آمد 
اگر امروز حساب نظام پزشکی را تسویه نکنم، باید به نرخ جدید 

بپردازم؛ سریع تاکسی گرفتم.
 رادیو داشت برنامه ای پخش می کرد، راننده تاکسی رو به من 
کارخونه  می گیرن،  پوالیی  چه  آقا،  نگذره  ازشون  خدا  گفت: 
چاپ اسکناسه! پیاده شدم، دوباره نگاهی به موبایلم انداختم... 
از دانشگاه...  از دارایی...  تعداد زیادی مکالمه بی پاسخ داشتم... 
از نظام پزشکی... از مطب... از مرکز بهداشت... از طرح پزشک 
خانواده... از مهدکودک... از  سردبیر سیمرغ... سرم گیج رفت... 
الو ... الو اورژانس... الو... خانم! یه آقایی اینجا کنار پیاده رو حالش 

به هم خورده. از حال رفت... الو اورژانس

دکتر رضا ناوی
عضو هیات مدیره

drnavi57775@yahoo.com

بهار در زمستان
برای من که در خطه ی کرمانشاه همواره شاهد بهارانی سرسبز 
غنیمت  کرمان  شاهزاده ی  باغ  مالقات  بوده ام،  زیبا  بس  و 
با  زمهریر  خنکای  به  باغی  کویر  دل  در  اینکه  بود؛  عجیبی 
جویبارانی روان و درختانی به واقع سر به فلک کشیده را شاهد 
باشم. همایش انجمن های کشوری در کرمان در کنار حضور  
عمومی،  پزشکان  جامعه ی  برگزیدگان  از  جمعی  شکوه مند 
حکایت  آن  خصوصًا  و  بود  زمستان  در  بهاری  لحاظ  هر  از 
برگ ریزان پاییزی باغ عظیم و دلگشای شاهزاده ی ماهان در 
یک روز که از بازی های عجیب خداوندگار است. مطمئنا رف 
زمستانی در آن بهشت کوچک باید بسیار دیدنی باشد. به رسم 
ادب، سپاس و بهار شعری از خواجوی کرمانی تقدیم تمامی 

دوستان می کنم:

عید آمد و آن ماه دل افروز نیامد
دل خون شد و آن یار جگرسوز نیامد
نوروز من ار عید برون آمدی از شهر
چون است که عید آمد و نوروز نیامد

مه می طلبیدند و من دلشده را دوش
در دیده جز آن ماه دل افروز نیامد

آن ترک ختائی بچه آیا چه خطا دید
که امروز علی رغم بدآموز نیامد

خورشید چو رسم است که هر روز برآید
جانش هدف ناوک دل دوز نیامد

تا کشته نشد در غم سودای تو خواجو
در معرکه ی عشق تو پیروز نیامد

دکتر سعید کاظمی
 بازرس هیات مدیره

kazemidr@yahoo.com

روزی نو
تمدن و فرهنگ هر کشوری هم زمان با تاریخ آن کشور است 
آیین  کشف شده،  تاریخی  اشیای  مکتوب،  آثار  کمک  به  که 
گذشته،  اعصار  و  قرون  از  بجای مانده  باستانی  رسم های  و 
قدیمی ترین،  از  یکی  شاید  می شود.  توصیف  جامعه  در 
گسترده ترین و بی نظیرترین مراسمی که از تاریخ کهن میهن 
ما بجای مانده و نشانه ای از شکوه و عظمت کشور کهن سال 
ماست، نوروز و مراسم زیبا و پرمعنای آن است. این مراسم 
با وجود گذشت قرون و اعصار هنوز هم اصالت خود را حفظ 
کرده و در سراسر کشور مخصوصًا در دهکده ها و کوهپایه های 

وطن ما با شکوه و جالل بیشتری برگزار می شود.
برج حمل و  بر  آفتاب  اول فروردین که رسیدن  نوروز »روز 

ابتدای بهاراست.« )فرهنگ دهخدا(
رویش  طبیعت،  شدن  نو  با  است  هم زمان  نوروز  فرارسیدن 
گل ها و گیاهان، تغییر آب وهوا و آغاز سال شمسی. به همین 
اواخر  از  با جشن و شادمانی مردم  مناسبت، مراسمی همراه 

اسفند شروع و تا اواسط فروردین ادامه می یابد. 
که  عامه«  »نوروز  بود:  بخش  دو  شامل  نوروز  جشن های 
یا  خاصه«  »نوروز  و  بود  فروردین  اول  روز  پنج  جشن های 
ششم  از  عامه  نوروز  دنباله ی  در  که  جشنی  بزرگ،  نوروز 
نوروزیه  یا  ایام نوروزی  این  برپا می شد. در  بعد  به  فروردین 
)عیدی و انعامی که در عید نوروز می دهند( به صورت تحفه و 

هدایایی از کهتران به مهتران و بالعکس داده می شد.
به صورت  روستاییان  درگذشته،  جالب  مراسم  از  دیگر  یکی   
شمعی  آن  در  و  دست  در  بزرگ  سینی  یک  که  پیک هایی 
از  که  سبزه ای  و  گل  و  بودند  ریخته  نقل ونباتی  و  روشن 
در  رنگ شده  تخم مرغ های  با  همراه  بودند  چیده  کوهپایه ها 
آن قرار داده و با خواندن ترانه هایی حلول سال نو را به مردم 
تبریک می گفتند. از محتویات سینی به مردم می دادند و در 
لباس های  پیک ها  این  می کردند.  دریافت  هدایایی  عوض 
محلی بر تن داشته و مانند قاصدی از سرزمین های دوردست، 
پیام آور نوروز بودند. گویی آن ها زودتر از مردم شهر از آمدن 

دکتر حمید طهماسبی پور
عضو هیأت مدیره

hamtapor@gmail.com

نوروز خبر داشتند و رسالت داشته تا فرارسیدن نوروز را به اهل 
شهر اطالع دهند.

نوروز دیگری هستیم. تحول در طبیعت  اکنون در آستانه ی 
یافته است.  تقارن  تغییر و تحول در نظام سالمت جامعه  با 
اجرای »طرح تحول سالمت« با نادیده گرفتن بخش عظیمی 
هراس  و  بیم  موجب  از سویی  عمومی  پزشکان  جامعه ی  از 
در  انجمن  در  که  میمونی  تحوالت  دیگر  سوی  از  و  گشته 
تحسین برانگیزی  هوشیاری  و  داد  رخ  گذشته  انتخابات  پی 
سالن  در  انجمن  اخیر  گردهمایی  در  عمومی  پزشکان  که 
فکری  بلوغ  بیانگر  داد،  نشان  خود  از  رازی  همایش های 

جامعه ی پزشکان عمومی است. 
حضور  با  همایش  این  در  عمومی  پزشک   2000 از  بیش 
آگاهانه ی خود خواستار احیای طب عمومی به عنوان شالوده ی 
نظام سالمت شدند؛ طب عمومی که در طی سال های گذشته 
مملکت  درمان  و  بهداشت  در  آن  منزلت  و  نقش  به تدریج 
وجود  به  و هیجان  این شور  است.  تضعیف  شده  و  کمرنگ 
انباشت  از  ناشي  که  عمومي  پزشکان  جامعه ی  در  آمده 
فرهیخته  این قشر  نادیده گرفته  شده ی  خواست ها و حقوق 
در طي سال های گذشته می باشد را باید به فال نیک گرفت. 
انجمن در سراسر کشور  فعالین  و  اکنون وظیفه ی مسئولین 
است که از این پتانسیل مثبت در جهت اصالح بنیادین نظام 
محور  به عنوان  را  پایه  و  عمومي  و طب  برده  بهره  سالمت 
سالمت جامعه تثبیت نمایند. به نظر می رسد مسئولیت فعالین 
مسیرهای  در  خروشان  امواج  این  هدایت  جهت  در  انجمن 
و  عمومي  طب  احیاي  به  رسیدن  براي  منطقی  و  قانوني 
ارتقایشان و منزلت جامعه ی پزشکان عمومي بسیار سنگین 

و تاریخی است.
ارمغان  به  را  لبخند  آیا  نو/  نوروز دیگري درراه است/ روزي 

خواهد آورد؟
ما  فروبسته ی  کار  از  گره   / بگشایند  میکده ها  در  که  آیا  بود 

بگشایند 
»حافظ«

نوروز و طب عمومی
»یک چند روزگار جهان دردمند بود 

به شد که یافت بوی سمن را دوای طیب« )رودکی(
ایران  بشری  میراث های  از  دو  هر  عمومی  طب  و  نوروز 
باستان اند. هر دو از دل تاریخ و از پهنای جغرافیای عطرآگین 
یک  سخن  با  دو  هر  و  می آیند  سرزمین  این  افتخارآمیز  و 

مشترک: تندرستی
با  آمیخته  و  بر  و  بوم  کهن  این  دیرین  باورهای  در  دو  هر 
مانده اند...  یادگار  به  ایرانیان  تاریخی  حافظه  در  فرهنگ 
اینک نوروز با افتخار و شاداب از کوچه پس کوچه های شهر، 
»طب  دیرینش  یار  روزگار  درحالی که  می آید  دل خرامان 
در  اما  پیروز  نوروز  پاسداشت  در  ما  نیست،  عمومی« خوش 
نگهداشت طب عمومی ناکام بوده ایم. طبی که بزرگان تاریخ 

دکتر فرامرز رفیعی
عضو هیأت مدیره

fa_if@yahoo.com

پزشکی جهان را به عنوان گنجینه ای از میراث این سرزمین در 
خود به یادگار نگاه داشته است. اما این گنج نهان دست خوش 
نگاه ناسازگار با طبع و خوی این سرزمین و فرهنگ مردمانش 
شده است. طب عمومی را از تاریخ علمی این سرزمین زدوده 
میان  و  برگرفته  را  طبیب  و  حکیم  سرشارش  فرهنگ  از  و 
درد و درمان سنگ انداخته ایم. حکمت طب را از عموم طب 

شستیم و طبیب حبیب را کردیم پزشک غریب.
شادابی  روحمان  به  که  می رویم  نوروز  پیشواز  به  باز  امسال 
یاری  به  تا  داریم  دل  در  امید  و  بیافریند  تندرستی  بی  افزاید 
بدل  خوشی  حالی  به  نیز  عمومی  طب  حال  مهربان  یزدان 

شود.
الهی آمین

نوروزتان پیروز

لشکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ  |   اسپرگرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار
موالنا
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بهاریه بهاریه

تاملی در عشق آباد
صدای  زمستانی  سرد  نه چندان  یک روز  در   18/35 ساعت 
انتظار  در  »سیمرغ  می داد:  خبر  پیامکی  دریافت  از  موبایلم 
به  بهاریه  یادداشت  ارسال  بیابد؛  پرواز  رخصت  تا  شماست 
آخر  تا  لطفًا  ماست!  انتظار  کمترین   ... عکس  یک  همراه 
هفته اقدام فرمایید«. با خواندن پیام، چهره ی دوست داشتنی 
و خندان سردبیر جلوی چشمم مجسم شد؛ حسابی گیر افتاده 
بودم و او را خوب می شناختم؛ تا یادداشتی دریافت نکند، ول 
کن معامله نیست! به فکر فرو رفتم، دنبال عنوان یادداشت 
بودم. نمی دانم چرا! همه اش به برف و یخبندان فکر می کردم، 

منتظر بارش برف بودم؛ باید چند روزی صبر کنم!
پیامک بعدی رسید: »سالم، یادداشت بهاریه + عکس«!

دوباره   17:13 ساعت  بعد  روز  که  نبود  خبری  برف  از  هنوز 
سیمرغ   که  مدیره ای  هیأت  بر  »سالم  شد:  دریافت  پیامکی 
پیامک  این  همین که  کرده!«.  بهاریه اش  یادداشت  نگران  را 
خطابش به هیأت مدیره محترم انجمن بود، مرا امیدوار کرد،؛ 
گویا عشق آباد می داند هنوز از برف خبری نیست، هنوز دارم 
به عنوان یادداشت فکر می کنم و خوشحال از اینکه وقت دارم!
ساعت22:40 پیامکی دوباره دریافت می کنم؛ عشق آباد هنوز 
گرامی،  برادر  »سالم  شده:  تند  مقداری  لحنش  و  نخوابیده 

بفرستید! بهار چشم انتظار شماست! فردا ایشااهلل«
جوری  هر  گرفتم  تصمیم  کردم،  جمع وجور  خودمو  مقداری 
شده صبح اول وقت بیرون بروم و قدم بزنم و عنوان را پیدا 
کنم؛ هنوز از برف خبری نیست، رو به  کوه های البرز نمودم 
تا تکه برفی بر قله ببینیم که دود و آلودگی شدید هوا اجازه 
رؤیت کوه های سر به فلک کشیده را نداد و مأیوسانه به منزل 
برگشتم، دیگر دیر شده است. روانه ی محل کارم شدم. در راه، 

دکتر سعید تاملی
 مشاور وزیر بهداشت در 

امور پزشکان عمومی
Taammoli@yahoo.com

همش فکر می کردم. صبح نسبتًا آرامی را شروع کردم، ساعت 
خودش  به  مرا  موبایل  پیامک  صدای  ظهر  نزدیک   10:40
پیامک  آیکون  بر  مقداری شرمندگی  و  دلهره  با  کرد؛  جذب 
زدم: »بهار نام کوچک شادمانی ست، بیشتر از این منتظرمان 
نگذارید؟ سیمرغ پرکنده «... از اینکه عشق آباد هنوز عصبانی 
نشده خوشحال بودم و دوباره پیام را خواندم »بهار نام کوچک 
شادمانی است...« هیجان زده شده بودم؛ مثل اینکه گنجی پیدا 
کرده باشم بی اختیار فریاد زدم؛ عنوان یادداشت را پیدا کردم: 

»بهار نام کوچک شادمانی است «. 
را زود نوشتم. عصر به منزل  قلم و کاغذ برداشتم و عنوان 
برگشتم، از برف خبری نیست و منم متن یادداشتو هنوز آماده 
نکردم... خواستم موبایلمو خاموش کنم، به یاد عشق آباد افتادم 
و منصرف شدم، تصمیم گرفتم امشب هر طور شده یادداشت 
جلو  همه اش  عشق آباد  بشاش  و  خندان  سیمای  بفرستم،  را 
پنجره  کنار  منو  همسایه ها  بچه های  سروصدای  بود.  چشم 
برف بازی  بچه ها  و  آمده  برف  می کردم  احساس  کشاند، 
می کنند. از البه الی پرده کرکره پایین را تماشا کردم؛ بچه ها 
از  بخار  و  بود  گل انداخته  گونه هایشان  می کردند.  توپ بازی 

سروصورتشان متصاعد می شد.
دوباره موبایلم صدای نحیف پیامک را اخطار داد، دلم یه هو 
ریخت؛ پیام تبلیغاتی برای مسافرت های داخلی و خارجی ایام 
نوروز بود. کم کم باور می کردم نوروز داره میاد، لحظه ای تبسم 
و شادی عشق آباد را از دریافت یادداشتم فراموش نمی کردم، 
احساس عجیب شادی و خوشحالی وجودم را گرفت. دوباره 

بچه ها را نگاه می کنم؛ داد می زنند، می دوند، می خندند و ...
 منم غرق در شادی متن را نوشتم...

»بهار نام کوچک شادمانی است«

نخواهیم، بهاری نیست!
بهار در راه است. سرشت طبیعت این گونه است. چه بخواهیم 
و چه نخواهیم بهار خواهد آمد، درختان شکوفه خواهند داد، 
بلبالن خواهند خواند و سبزه تمام دشت را خواهد گرفت. برف 
و سرما خواهد رفت و گرما پرندگان مهاجر را خواهد آورد. در 
ایرانی ما عمو نوروز به ما سر خواهد زد و حاجی فیروز  بهار 
خانه هایمان  در  هفت سین  سفره ی  خواند.  خواهد  برایمان 
رنگارنگ  را  تخم مرغ ها  کودکانمان  و  شد  خواهد  گسترده 
خواهند کرد و اگر ما بخواهیم که بر آن سفره حاضر باشیم و 
گذر عمر بر آینه ی آن ببینیم، فقط  باید خود را به آن  لحظات 
برسانیم باید فقط باشیم تا ببینیم. این راز  طبیعت است. اما 
ای کاش نوروز در جامعه و دنیای انسانی نیز این چنین بود... 
دنیای  در  اما  آمد  ما الجرم خواهد  به سوی  بهار  در طبیعت، 

انسانی تا نخواهیم، بهاری نخواهیم داشت... نوروز را نخواهیم 
دید  مگر برای آن تالش کنیم. این حکایت بر ما  پزشکان 
شعار  با  بهار  گذشته،  است. سال  روا  نیز  این کشور  عمومی 
نوروز و  اما ما رنگ  آمد  ما  به نظام سالمت  نوزایی  تحول و 
بهار را ندیدیم؛ شاید هنوز زود بود و شاید زمستان ما طوالنی. 
اما امسال باید حکایت بهار را ما بنویسیم، باید بخواهیم که 
بهار به دیار ما بیاید و شاید در این خواستن و تالش سهم ما 
انجمنی ها بیش از سایر همکارانمان باشد؛ ما که برای آوردن 

بهار پیش قدم شدیم پس بیایید باهم بخواهیم!
این نوید بر شما دوستان می دهم: در سال نو  ما برای آوردن 
بهار برنامه داریم، پس بیایید پرچم امید برافرازیم و با اتحاد و 

تالش به پیشواز بهار رویم.
فردایتان نوروز...نوروزتان پیروز

دکتر مهران قسمتی زاده 
رییس شورای هماهنگی 

انجمن های پزشکان عمومی
mg2251343@gmail.com
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خبر خبر

روزه گرفتن سبب احیای سیستم 
ایمنی بدن می شود

محققان دانشگاه سوترن آمریکا میگویند:احیای سیستم 
عفونت  برابر  در  بدن  از  بهتر  محافظت  موجب  ایمنی 
و بیماری می شود. به گفته ی این محققان، در حقیقت 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مصرف سه وعده 
آنها  است.  مفید  بدن  انرژی  تامین  برای  روز  در  غذا 
می افزایند: حذف وعده های غذایی و روزه گرفتن، برای 
از رعایت کردن سفت و سخت مصرف  سالمتی، بهتر 
سه وعده غذا در روز است.این محققان در یک مطالعه 
متوجه شدند که روزه گرفتن برای دو تا چهار روز در هر 
قندهای  و  چربی ها  که  می سازد  مجبور  را  بدن  ماه،   6
تجزیه  را  قدیمی  سلول های  و  سوزانده  را  شده  ذخیره 
گذشته  سال  در  که  دیگری  مطالعه ی  همچنین  کند. 
انجام شد نشان داد که رعایت یک زمان هشت ساعته، 

میاِن وعده های غذایی، به کاهش وزن کمک می کند.
    

با تالش مهندسان پزشکی در مرکز علوم و 
فنون لیزر ایران؛

دستگاه جوان سازی پوست در 
ایران ساخته شد

ساخت  به  موفق  لیزر،  وفنون  علوم   درمرکز  محققان 
این  که  شدند  پوست  جوان سازی  برای  دستگاهی 
دستگاه عالوه بر قابلیت های مفید می تواند چروک های 
پژوهش گران  مهر،  گزارش  به  ببرد.  ازبین  نیز  را  ریز 
لیزر  دستگاه  توانستند  لیزر  وفنون  علوم  مرکز  در 
ساخت  تا  طراحی  مرحله  از  را    cO2 فرکشنال 

تجهیزات  بومی سازی  جهت  در  گامی  و  ببرند  پیش 
لیزری در حوزه ی پزشکی بردارند. استفاده از این لیزر 
می تواند در جهت جوان سازی پوست باشد و همچنین 
چروک های  و  شده  بهتر  پوست  قوام  می شود  باعث 
کمتر  عمیق  چروک های  و  برود  بین  از  نیز  آن  ریز 
دارد  زیادی  درمانی  کاربردهای  دستگاه  این  شوند. 
شدگی  سفت  و  پوست  باز  منافذ  می تواند  به طوریکه 
آن را درمان کند. همچنین پوست را جوان و هموار 

لیزر  این  نیز،  پوست  باز  منافذ  بهبود  برای  می سازد. 
مناسب است. منافذ پوست که در اثر افزایش سن و 
چربی پوست در نواحی گونه ها، پیشانی، بین دو ابرو 
به  لیزر  این  توسط  می شوند،  ایجاد  بیشتر  چانه ها  و 
صورت قابل مالحظه ای بهبود می یابند. لیزر فرکشنال 
cO2  باریکه ی لیزر را به صورت پرتوهایی میکرونی 
کند.  می  اعمال  درمان  وضع  به  منظم  فواصل  در 
برای  را  الگوهایی   ablative میکرونی  ستون های 
پوست ایجاد کرده  که ضمن سوزاندن عمقی نقاطی 
در موضع درمان، اپیدرم)سطحی ترین الیه پوست( را 
در فواصل  ستون های میکرونی دست نخورده  باقی 
به  را   اپیدرم  سوزاندن  احتمالی  عوارض  و  گذاشته  
فرکشنال  لیزر  در  می دهد.  کاهش  ممکن  حداقل 
cO2  اشعه های میکرونی لیزر به الیه های مختلف 
بازسازی  باعث  حرارتی،  اثر  ایجاد  با  و  رسیده  درم 
کالژن  ایجاد  و  بدن(  پروتئین  کالژن ها)فراوان ترین 
از  می شود.  فیبروبالست ها  تحریک  طریق  از  جدید 
یا  جوش  جای  بهبود   برای    cO2 فرکشنال  لیزر 
تواند  می  که  کرد  استفاده  می توان  آکنه ها(  اسکار) 
اسکار،  نواحی  در  کند.  پاک سازی  را  جوش  جای 
ستون هایی از سلول های ناحیه اسکار از بین می رود و 
ستون های جدید ایجاد و عمق اسکار کمتر می شود. 
سوختگی ها  جای  بردن  بین  از  قابلیت  دستگاه   این 
ناحیه سوختگی،  کمرنگ سازی  بر  که عالوه  دارد  را 
دستگاه  این  همچنین   می بخشد.  قوام  را  ناحیه  آن 
پوست  افتادگی  و  چروک های صورت  ازبین بردن  در 
افرادی که پس از الغری و یا به  تاثیر دارد و برای 
مرور زمان پوستشان شل شده است تاثیر به سزایی 
دارد. استفاده از این لیزر در نواحی استریا ) ترک های 
شکم و ران ( تا حدود زیادی در از بین بردن آنها تاثیر 
دارد. چروک های زیرچشم که در اثر بوتاکس از بین 
لیزر بهبود  با این  نمی روند و دقیقًا زیر پلک هستند، 
پیدا می کند. این دستگاه پس از آزمایشاتی در مرکز 
هم  که  است  شده  ساخته  ایران  لیزر  فنون  و  علوم 

اکنون نمونه نهایی آن جهت درمان به کار می رود.

توصیه به مصرف ویتامین D برای 
کاهش ریسک ابتال به »ام.اس«

تاثیر  بحث  روزها  این  اینکه  بیان  با  نبوی  مسعود 
بسیار  اعصاب  و  مغز  بیماری های  در   D ویتامین 
مطرح است، اظهار کرد:ویتامین D دو نقش اساسی 
در بدن دارد که تنظیم کلسیم بدن و استخوان سازی و 
همچنین تعدیل و ایمن سازی بدن از این جمله است.

وی افزود: بدن ویتامین D را به انواع مختلف جذب 
غذایی  مواد  برخی  در  نورآفتاب،  بر  عالوه  و  می کند 

چون ماهی و همچنین مکمل ها یافت می شود.
دبیر بیست و دومین کنگره بیماری های مغز و اعصاب 
ایران با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده در 
پایین  افراد  D در همه ی  دنیا، سطح خونی ویتامین 
شده  انجام  تحقیقات  نهایی  نتایج  البته  گفت:  است، 
تاثیر  و  نقش  به  توجه  با  اما  بود  متناقض  و  متفاوت 
مثبت ویتامین D در بدن، پیشنهاد شده است در برخی 
ادامه داد: به  بیماری ها مورد توجه قرار بگیرد. نبوی 

عنوان مثال در تحقیقات، ارتباط کاهش ویتامین D با 
ریسک ابتال به )ام. اس( اثبات شده است و دانشمندان 
پیشنهاد کردند که به منظور کاهش التهاب مغز برای 
مبتالیان به بیماری های نقص ایمنی چون )ام. اس( 
ویتامین D تجویز شود. عضو هیئت مدیره ی انجمن 
مغز و اعصاب ضمن تصریح این مطلب که البته افراط 
در مصرف ویتامین D نیز مضر است، عنوان کرد: از 
آنجا که ریسک ابتال به )ام. اس( در فرزندان مبتالیان 
این  از  استفاده  به  پزشکان  توصیه ی  باالست،  نیز 

ویتامین برای کاهش این ریسک است.

متوسط عمر بیمارستان های 
دولتی ۳۵ سال است

در  درمانی  خدمات   کیفیت  درباره ی  آقاجانی  محمد 
کیفیت  ما  ازنظر  داشت:  اظهار  دولتی  بیمارستان های 
سالمت  تحول  طرح  اجرای  از  بعد  درمانی  خدمات 
افزایش یافته است، این را بر اساس نظرسنجی که پاییز 
انجام  دولتی  بیمارستان های  در  بیمار   1530 از  امسال 
این  اساس  بر  داد:  ادامه  وی  می کنیم.  اعالم  داده ایم، 
نظرسنجی میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی 
در مراکز دولتی از 73 درصد به 92 درصد رسیده است 
و میزان رضایتمندی از خدمات تیم درمان شامل پزشک 
و  بهداشت  رعایت  ازنظر  و  درصد   90 به  نیز  پرستار  و 
نظافت در بیمارستان به 87 درصد رسیده است. آقاجانی 
دولتی  بیمارستان های  مهم  مشکالت  از  یکی  گفت: 
است  مراکز  این  باالی  عمر  و  فرسودگی  ما  کشور  در 
به طوری که اکنون عمر متوسط بیمارستان های دولتی در 
کشور 35 سال است و حتی بیمارستان هایی داریم که با 
عمر 80 سال هنوز دایر هستند و به مردم خدمات رسانی 
می کنند. وی افزود: وجود چنین بیمارستان هایی در کشور 
مطلوب نیست اما در همین مراکز سعی می کنیم با نوسازی 
فضای فیزیکی و ارتقای خدمات هتلینگ و نیز مقیم کردن 
پزشکان متخصص به خصوص در مناطق محروم و کاهش 
هزینه های پرداختی مردم، درمجموع رضایتمندی مردم را از 

خدمات بیمارستان های دولتی باال ببریم.

 
تلویزیون؛ عامل چاقی

علی اکبر سیاری در کنگره ی اورژانس ها و بیماری های 
شایع طب اظهار داشت: چاقی و اضافه وزن یکی از علل 
مشکالت  از  یکی  و  است  قابل پیشگیری  مرگ  شایع 

اصلی سالمت مردم دنیا محسوب می شود.
این  داشت:  اظهار  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت 
سازمان 9 هدف عمده را در نظر دارد و بر اساس آن باید 
مصرف الکل، تحرک، مصرف نمک که موجب افزایش 
مغزی  و  قلبی  سکته های  و  فشارخون  چاقی،  وزن، 

می شود، دخانیات، فشارخون و دیابت کاهش پیدا کند.
دوران  در  زودرس  مرگ  موجب  چاقی  افزود:  وی 
مؤثر  چاقی  بروز  در  که  عاملی  سه  می شود  بزرگسالی 
است دریافت انرژی، مصرف آن و عوامل ژنتیک است 
نقش  غذایی  عادات  و  زندگی  سبک  تغییر  همچنین 

مؤثری در چاقی و مرگ زودرس دارد.
سیاری گفت: چنانچه BMI یا شاخص توده ی بدنی در 
کودکان که از تقسیم وزن بر مجذور قد به دست می آ ید 
کمتر از صدک 5 باشد کودک الغر بوده، چنانچه بین 
صدک 85 تا 95 باشد دارای اضافه وزن و اگر بیش از 

صدک 95 باشد چاق محسوب می شود.
وی افزود: تحقیقات نشان می دهد 20 درصد گروه سنی 
تا 2015  از 1990  تا 19 سال چاق هستند و چاقی   6
میالدی در همه ی کشورها رو به افزایش است همچنین 
شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان مدرسه ای در آفریقا 

کمتر است.
متولد  سوءتغذیه  با  که  کودکانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  و  می شود  حساس  اشتهایشان  مرکز  می شوند 

بزرگسالی دچار چاقی می شوند.
وی ادامه داد: عواملی مانند تسلط زیاد والدین بر کودک 
به  بیش ازحد  و  اجباری  دادن  غذا  برای  آن ها  اصرار  و 
نیز  صنعتی  آبمیوه های  و  فست فودها  مصرف  کودک، 
است.  شده  کودکان  در  وزن  افزایش  احتمال  موجب 
توصیه  آمریکا  اطفال  متخصصان  انجمن  همچنین 
می کند که کودکان حداکثر 2 ساعت از ابزار دیجیتال و 

تلویزیون استفاده کنند تا به چاقی مبتال نشوند. 
عوامل  سرطان  مهم ترین  تریاک؛  و  سیگار  داغ،  چای 

در ایران
ایران بزرگ ترین مصرف کننده ی تریاک دنیاست. معاون 
خبر  این  اعالم  با  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 
است،  قطعی  سرطان  بروز  در  ماده  این  نقش  گفت: 
همچنین مصرف چای د اغ و سمومی مانند نیترات که در 
برخی آب ها و مواد غذایی هست،  نیز سرطان زا هستند.

رضا ملک زاده با بیان اینکه درمجموع شیوع سرطان در 
کشور از متوسط جهاني کمتر است، افزود: سرطان معده 
روده ی  پروستات،  مثانه،  سپس  و  سرطان  شایع ترین 
بزرگ و ریه در مردان و در زنان پستان، روده ی بزرگ، 
ریه، مري و معده است و کشور ما در ابتال  به سرطان 
بروز  جهاني  متوسط  دارد.  منطقه  در  را  چهارم  رتبه ی 
سرطان در سال 182 در 100 هزار است که آمار ایران 

134 در 100 هزار گزارش شده است.
به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  فناوري  و  تحقیقات  معاون 
تحقیق انجام شده در شمال ایران و شمال آسیا گفت: 
مشخص شده که بیشترین سرطان را در سال 1349 در 
2 شهر گنبد کاووس و ترکمن صحرا در ایران  داشته ایم. 
در واقع این دو شهر بیشترین شیوع سرطان مري و معده 
را داشته اند. البته پژوهشي در استان گلستان نشان داد 
در 10 سال گذشته مرگ ومیر بر اثر سرطان مري فقط 

22 درصد بوده و 50 درصد مرگ ها به دلیل سکته هاي 
قلبي بوده بنابراین بسیاري از افراد قبل از سرطان بر اثر 

سکته مي  میرند.
را  مناطقي  چنین  در   مري  علل سرطان  مهم ترین  وي 
نوشیدن چاي داغ، مسائل ژنتیک، مصرف مواد دخاني 
درصد   18 گذشته  در  گفت:  و  دانست  تریاک  به ویژه 
مي کردند  مصرف  تریاک  روزانه  سال   40 باالي  افراد 
درحالي که مصرف سیگار 12 درصد بوده است. تریاک 
در انواع سرطان ها نقش دارد. البته علل سرطان در همه 
جاي دنیا یکسان نیست. پایین بودن وضعیت بهداشت 
دهان و دندان نیز عامل مهمي در ابتال به سرطان هاي 
مري و معده در ایران است. وي با بیان اینکه افزایش 
و  نوزادان  مرگ  کاهش  عفونت ها،  کنترل  عمر،  طول 
تغییر سبک زندگي باعث افزایش بروز سرطان در کشور 
است، گفت:  50 درصد سرطان ها قابل پیشگیري و 50 
درصد قابل درمان است. عوامل مهمي که مي توان در 
سیگار،  مصرف  شناخت  را  آن ها  سرطان  از  پیشگیري 
قلیان و تریاک است. اگر به درستی به مردم گفته شود 
که تریاک طول عمر را به شدت کاهش مي دهد، می توان 

باعث کاهش مصرف آن شد.
به سرطان  ابتال  از دالیل دیگر  را  وي همچنین چاقي 
اضافه وزن  ایراني ها  درصد   70 تا   65 افزود:  و  دانست 
دارند که این موضوع در ابتال به سرطان روده ی بزرگ، 
میوه  مصرف  همچنین  دارد.  نقش  پروستات  و  سینه 
آجیل  مصرف  طرفي  از  است  کم  کشور  در  سبزي  و 

بي نمک در پیشگیري از سرطان نقش دارد.

 هشدار نسبت به تجویز 
کورتون ها

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
کورتون ها فقط عالئم ظاهری بیماری را از بین می برند 
و آن قدر عوارض جانبی دارند که به از بین رفتن عالئم 

ظاهری بیماری نمی ارزد.
ازجمله  دگزامتازون  افزود:  دیناروند  رسول  دکتر 
کورتون ها است که هم پزشکان و هم بیماران عالقه ی 
دارو  این  که  است  این  دلیلش هم  دارند  آن  به  زیادی 
بسیاری از عالئم بیماری را راحت و سریع از بین می برد 
اما نکته ی مهم نیز همین است که این فرآورده ها لزومًا 
درمان کننده نیستند و با تأکید می گویم که فقط عالئم 
بیماری را از بین می برند معمواًل تجویز و مصرف آن ها 
نیز بیش ازحد مجاز و ازجمله نقاط ضعف تجویز کورتن ها 

هستند.
مصرف  موارد  به  پزشکان  کرد:  توصیه  ادامه  در  وی 
تجویز و اندیکاسیون توجه کنند و برای عالمت درمانی 
کورتون تجویز نکنند بیماران نیز خودسرانه این دارو را 
مصرف نکنند چراکه آن قدر عوارض جانبی دارد که به 
نیز  داروخانه ها  نمی ارزد  بیماری  ظاهری  رفتن  بین  از 

بدون  تحویل  بدانند  باید  گفته ایم  بارها  که  همان طور 
و  می شود  محسوب  تخلف  این چنینی  داروهای  نسخه 

قابل پیگیری است.

تحمیل هزینه ی گزاف به سالمت کشور
 قدکوتاهی ایرانیان، بهای 

گزاف حذف شیر
یک  از  بازدید  براي  که  هاشمي  قاضي زاده  حسن 
دام پروری به ورامین رفته بود، با اشاره به اینکه یکي از 
عوامل رشد قد، مصرف شیر و مصرف مواد لبني است، 
گفت: »ساالنه 50 هزار شکستگي در کشور رخ مي دهد 
که 10 هزار مورد آن به دلیل عوارض شکستگي، جان 
خود را از دست مي دهند. مصرف کم شیر در کشور هم 

بیشتر مشکل فرهنگي دارد. 
مردم ایران بیشتر به ظواهري چون لباس و لوازم آرایش 
ازجمله  خود  سالمتي  براي  کمتر  و  مي دهند  اهمیت 
مصرف لوازم لبني هزینه مي کنند.« این گفته هاي وزیر 
به  بستگي  تا 80 درصد  قد  افزایش  است که  در حالی 
 20 براي  مي توان  ولي  دارد  افراد  ژنتیک  ویژگي هاي 
درصد بقیه ی آن،  چنان که ژاپن در سال هاي بعداز جنگ 
جهاني دوم برنامه ریزي  کرد، عمل کرد. آن ها توانستند 
با افزایش سرانه ی شیر و گنجاندن کلسیم در برنامه ی 
تا 10 سانت  را 3  غذایي دانش آموزان میانگین قدشان 

افزایش دهند. 
در  شیر  اهمیت  همین  بر  تأکید  با  نیز  بهداشت  وزیر 
افزایش قد افراد، افزود: نخستین ماده اي که از سفره ی 
که  است  ممکن  و  است  شیر  مي شود  حذف  خانوار ها 
خانواده ها براي شکالت و سایر تنقالت پول اختصاص 
دهند اما توجهي به مصرف 2 لیوان شیر در روز ندارند. 
در حال حاضر از هر دو خانم ایراني باالي 40 سال و 
از هر 3 مرد ایراني یک نفر دچار پوکي استخوان است. 
بروز معلولیت ها نیز از دیگر عوارض شکستگي و پوکي 
به  گزاف  هزینه هاي  تحمیل  باعث  که  است  استخوان 

خانواده و جامعه مي شود.
به اعتقاد وزیر بهداشت توزیع شیر در مدارس که براي 
اجرا  ناقص  آغازشده،  کشور  در  شیر  مصرف  افزایش 
زمینه  این  در  درست  برنامه ریزي هاي  باید  و  مي شود 
بازنگري در سبد  با  انجام شود. او از مردم خواست که 
چیپس  نظیر  مضر  تنقالت  برخي  به جای  خود  غذایي 
مصرف  افزود:  و  کنند  جایگزین  را  شیر  خرید  پفک،  و 
شیر نباید به عنوان یک هزینه در سبد خانوار تلقي شود. 
دولت  و  خانواده ها  براي  سرمایه گذاري  نوعي  لبنیات 
است و باید با ترویج تغذیه ی سالم باعث ارتقاي سالمت 
شویم چراکه تغذیه هاي وارداتي باعث بروز آسیب جدي 
به سالمت خانواده مي شود. هاشمي با یادآوري این نکته 
که دام هاي خوبي در کشور در حال پرورش است و در 
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خداوند، هر که را از خشنودی او پیروی کند، به وسیله ی آن کتاب، به راه های سالمت رهنمون 
می شود. سوره ی مائده آیه ی 16
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تولید شیر به خودکفایی رسیده ایم و محصوالت خوب و 
باکیفیتی موجود  است از مردم خواست با اطمینان خاطر 

حداقل روزي 2 و نیم لیوان شیر مصرف کنند. 

 وزیر بهداشت:
قادر به جلوگیری از تولید کاالهای 

آسیب رسان به سالمت نیستیم
وزیر بهداشت گفت: به دالیل مختلفی نمی توانیم جلوی 
تولید کاالهای آسیب رسان به سالمت را بگیریم. قوانین 
بازدارنده  به سالمت،  آسیب رسان  کاالهای  حوزه ی  در 
نیست، به طور مثال در موضوع ساده ی سیگار، بسیاری 
از کشورها موفق عمل کرده اند اما ما نتوانسته ایم کاری 
درزمینه ی  را  مردم  باید  کرد:  تأکید  هاشمی  کنیم. 
عوارض کاالهای آسیب رسان به سالمت آگاه یا حداقل 
این فرصت را ایجاد کنیم تا خود اطالعات را کسب کنند. 
وی تصریح کرد: اطالع رسانی و آموزش خودمراقبتی به 
مردم خیلی مهم است زیرا اگر خلیج فارس را تبدیل به 
طال کنیم در طوالنی مدت از پس هزینه های درمان بر 
نخواهیم آمد. هاشمی گفت: ایران، جوان ترین نسل خود 
را در جاده ها و تصادفات، معادل ساالنه 18 تا 20 هزار 
نفر را از دست می دهد یا اینکه از بیماری های قلبی و 
سکته ها، جان خود را از دست می دهند، پیشگیری از این 
به دولت و بخشی دیگر  از آن مربوط  اتفاقات، بخشی 
مربوط به مردم است. هاشمی گفت: به طور مثال نقش 
دولت در کنترل مصرف روغن، شکر و نمک، مهم است؛ 
ممکن است برای آگاه سازی مردم درباره ی عوارض این 
تشکیل  کمپین هایی  جزیره ای،  به صورت  خوراکی  مواد 
شود اما تا زمانی که این آگاهی ها فراگیر نشود، اثربخش 
مردم  حق  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر  بود.  نخواهد 
در  آنکه  به ویژه  مانده  مغفول  بیمار،  آموزش  درزمینه ی 
بسیاری از موارد، مردم پس از دریافت خدمت پزشکی، 
فکر  زمینه ها  این  در  باید  واقعًا  و  هستند  »رهاشده« 

اساسی کرد.

اظهارنظر وزیر در زمینه ی 
آمپول های آلوده و 

کوری هم وطنان

قاضی زاده هاشمی گفت: افرادی که بر اثر این آمپول ها 
عمل  فارابی  و  لبافی نژاد  بیمارستان   در  دیده اند  آسیب 
افراد  شناسایی  حال  در  نظارتی  دستگاه های  می شوند. 

سودجو هستند و برخی از این افراد دستگیر شده  اند.
وزیر بهداشت گفت: تیم ویژه ای موضوع را از نظر دارو 
قرار می دهد و در  بررسی  دارو مورد  عملکرد و کیفیت 
عین حال از نظر درمانی این موضوع بررسی خواهد شد.
هاشمی گفت: در حال حاضر ما هر نوع اظهار نظر کنیم 
دستگاه های  و  باشد  داشته  قانونی  پیگرد  است  ممکن 

نظارتی مسلط به موضوع هستند

دیروز، امروز، فردا در آینه
دکتر مرندی؛ اخالق و جمعیت

دکترسید علیرضا مرندی در سمینار چالش های اخالق 
بالینی در فرهنگستان علوم پزشکی افزود: سرازین که 
هم برای مادر و نوزاد عوارض دارد با اخالق اسالمی ما 
جامعه  سالمت  ارتقای  پزشکی  هدف  ندارد.  همخوانی 
است، بنابر دروس اخالق پزشکی، نباید حاشیه ها آنقدر 

بزرگ شود که اصل سالمت فراموش شود.
متخصصان  از سوی  تخلف  این  اکنون  کرد:  بیان  وی 
زنان در کشور انجام می شود و با کدهای غربی موجود 
پزشکی  در  اسالمی  اخالق  ولی  می آید،  در  جور  نیز 
نیست. مرندی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
که فرمودند دین و اخالق دینی، روح دانش و از جمله 
دانش پزشکی است، افزود: پزشکان نباید درآمد زایی را 
مبنای درس خواندن خود قرار دهند، بلکه باید اخالق و 
رسالت عظیمی را که خداوند بر عهده آنها قرار داده است 

سرلوحه ی عملکرد خود قرار دهند. 
درمان  تنها  و  است  عام  مفهوم  سالمت  گفت:  وی 
نیست؛ پیشگیری نیز در مفهوم سالمت قرار دارد و باید 
عام  در سطح  و  جامعه  مردم  تمام  در خصوص  اخالق 
علوم  فرهنگستان  رئیس  شود.  اجرا  پزشکان  سوی  از 
پزشکی ادامه داد: پدیده هایی نظیر اخذ رشوه، داروهای 
غیرضرور و ... توجیه پذیر نیست، حتی اگر بیمار تحت 
پوشش بیمه باشد و تمام هزینه های درمانی را از بیمه 
اموال  این  نیست. چون همه  توجیه  قابل  دریافت کند، 
متعلق به مردم است و ما اگر نتوانیم دالیل اعمال خود 
را بین خود و خدای خود توجیه کنیم با اخالق پزشکی 
اینکه  با تاکید بر  اسالمی فاصله ی بسیاری داریم. وی 
فقط محاسبات مادی مهم نیست، اظهارکرد: کم فروشی 
در خصوص  الزم  توضیح  عدم  درمان،  و  تشخیص  در 
آنها  از  استفاده  عوارض داروها، تداخل مصرف و نحوه 
دهد،  می  رخ  حوزه  این  در  که  است  مواردی  دیگر  از 
ایشان  آید.  نمی  در  جور  بالینی  اخالق  با  موارد  این  و 
چند روز پیش میز در زمینه ی موضوع سیاست کنترل 
بود: من در حدی که  جمعیت در زمان وزارتشان گفته 
عقلم می رسید این کار را انجام دادم. هنوز هم احساس 

عذاب وجدان می کنم شاید اصاًل نباید وارد مسئله کنترل 
جمعیت می شدم. درباره جایزه ی جمعیت سازمان ملل هم 
باید بگویم من جوایز متعددی را برده ام؛ شاید از بدشانسی 
درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی  دادند.  جایزه  من  به 
موضع گیری مقابل دولت قبلی در بحث افزایش جمعیت 
گفت: دکتر احمدی نژاد بنا را گذاشت که به هر نوزادی که 
به دنیا می آید یک سکه بدهد؛ علت مخالفت من این بود 
که معتقد بودم این کار محرومان را تشویق می کند که 
با وجود فقر، بچه دار شوند و فقر بنگالدشی و آفریقایی 
را ترویج می دهد. ما باید دنبال این باشیم که جوان های 

تحصیلکرده مان ازدواج کنند تا بچه بیاورند.

جامعه ی پزشکی 
و یک سریال پر حرف  وحدیث

نقد پزشکان آری، 
نقد خیلی ها نه؟

ابتدا می شد حدس زد که پخش سریال »اتاق  از همان 
عمل« بی حاشیه نخواهد بود. اصال تعویض اسم سریال 

خودش دلیلی بر این مدعا بود!
واکنش هایی  شاهد  سریال  این  پخش  آغاز  با  هم زمان 
بودیم که تدریجا تندتر شد و حمایت اولیه ی وزیر و در 
درس  کالس  یک  خودش  ایشان،  نشینی  عقب  نهایت 
تمام عیار بود! باید پذیرفت در جامعه ای که اصوال پلیس 
صنف  یک  نقدطنازانه ی  ندارد،  وجود  فیلم هایش  در  بد 
مناسبی  اجتماعی  شان  سایه ی  در  همواره  که  محترم 
اعتماد  این  به  وابسته  بسیاری  حد  تا  کارایی اش  و  بوده 
صبر  و  نیست  ساده  موضوع  یک  ست،  عمومی  باور  و 
همواره نتایج خوبی به دنبال ندارد! صدا و سیما هم البد 

پاسخگوی تصمیماتش هست...
شاید پرونده ی ویژه ی شماره ی بعد سیمرغ به این مهم 

اختصاص یابد!

عطاری ها؛ نظارت یا تقویت
باالخره به عنوان کشوری که در خصوص طب سنتی 
دوره های  و  مجرب  استادان  خوب،  خیلی  سابقه ی 
تخصصی در این زمینه در دانشگاه برگزار می کنیم، باید 
دارویی  گیاهان  منابع  و  داد  سامانی  حرفه سرو  این  به 
که در کشور وجود دارد باید بهتر از این مدیریت شود و 
یکی از مکان هایی که این عرضه در آن صورت می گیرد 
اصاًل  موجود،  شرایط  متأسفانه  عطاری هاست.  همین 
مطلوب نیست.. دکتر سید مهدی سجادی دبیر انجمن 
داروسازان در شرایطی این سخنان را بیان می کند، که 
برادر وزیر عطاری بزرگی در فریمان دارد و می گوید: ما 
راه پدرمان را ادامه داده ایم.  افرادی که سابقه و قدمت 
دارند باید بیشتر به آنها توجه کرد و مورد حمایت قرار 

داد تا از تجربیات آنها استفاده کرد.

دیوان عدالت همه ی عوارض 
وضع شده از سوی شوراهای 

شهر را باطل کرد
»دیوان  گفت:  اداری  عدالت  دیوان  قضایی  معاون 
مالیات  قانون   52 و   50 مواد  اساس  بر  اداری  عدالت 
بر ارزش افزوده، تمام عوارضی را که از سوی شوراهای 
حجت االسالم  است.»  کرده  باطل  شده  وضع  شهر 
موسی قربانی در گفت وگو با خبرگزاری میزان در رابطه 
عدالت  دیوان  هیأت عمومی  گذشته ی  روز  مصوبات  با 
از سوی شوراهای  اداری تصریح کرد: »وضع عوارض 
دیوان،  و  گرفت  قرار  موردبررسی  استان ها  برخی  شهر 
افزود: »برخی  باطل کرد »وی  را  این عوارض  همه ی 
از شوراهای شهر، بدون توجه به قوانین، عوارضی را از 
دستگاه های اجرایی وضع می کردند درحالی که بر اساس 
ماده ی 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای شهر 
عوارض  می توانند  تنها  و  ندارند  را  عوارض  وضع  حق 
منطقه ای در موارد جدید وضع کنند. »قربانی ادامه داد: 
بر  مالیات  قانون  ماده ی 50  اساس  بر  این،  بر  »عالوه 
اما  است؛  شده  برابر  دو  نوسازی  عوارض  ارزش افزوده، 
این موضوع عوارض  از شوراهای شهر علی رغم  برخی 
جدیدی وضع کرده بودند؛ به عنوان مثال برای خانه هایی 
باجه های  گاز،  و  پمپ بنزین  ندارند،  پارکینگ  که 
گرفته  نظر  در  عوارض  پیمانکاران  و  بانک ها  خودپرداز 
بودند و به همین دلیل دادخواست هایی برای ابطال این 
مصوبات از سوی اشخاص مختلف به دیوان وارد شده 
بود.«  وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون 
مالیات ارزش افزوده اصالح نشود، دیوان بر اساس مواد 
50 و 52 این قانون همه ی عوارض وضع شده از سوی 
شورای شهر را به جز موارد منطقه ای جدید باطل می کند.

سرانجام؛ ویرایش دوم پروتکل 
درمان وابستگی به مواد 

افیونی با داروهای آگونیست
انتشار ویرایش دوم  از  از گذشت 9 سال  سرانجام پس 
داروهای  با  افیونی  مواد  به  وابستگی  درمان  پروتکل 
اعتیاد«  و  اجتماعی  روانی،  سالمت  »دفتر  آگونیست، 
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وزارت اخ مواد  سوءمصرف  درمان  و  پیشگیری  اداره ی 

بهداشت، ویرایش سوم آن را در پاییز امسال منتشر کرد.
استانداردهای  ارتقای  به  مبرم  نیاز  بازبینی،  این  دلیل 
یک  تأمین  به منظور  افیونی  مواد  به  وابستگی  درمان 
نیز  و  خانواده  هایشان  و  بیماران  برای  درمان همه جانبه 
تغییرات پدید آمده در نیمرخ مواد مصرفی در کشور )مثل 
خیابانی »شیشه«  نام  با  متامفتامین  همه گیری مصرف 
مواد  چندگانه ی  مصرف  به  مبتال  بیماران  مراجعه ی  و 
به  توجه  با  است.  شده  اعالم  محرک(  مواد  و  افیونی 
درمان  معاونت  دستور  طبق  و  این که  موضوع  اهمیت 
کلیه ی  حاضر  پروتکل  ابالغ  متعاقب  بهداشت،  وزارت 
توصیه های بالینی و استانداردهای درمانی ارایه شده در 
درمان اعتیاد در کشور الزم االجراست و تمامی ضوابط و 
بخشنامه های مغایر آن ملغی شده است، بنابراین پیشنهاد 
می شود همکاران شاغل در این مقوله آن را در سایت 
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  یا  وزارتخانه 
انجمن های  آموزشی  دوره های  مدارک  کنند.  مطالعه 
علمی معتبر است. معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان 
سازمان های  به  نامه ای  ارسال  با  ایران،  نظام پزشکی 
گواهی های  بودن  معتبر  بر  شهرستان ها،  نظام پزشکی 
صادرشده از سوی انجمن های علمی دارای مجوز )مانند 
انجمن پزشکان عمومی ایران( تأکید کرد. عالوه بر این 
در پی اعالم برخی مشکالت برای همکاران شاغل در 
انتظامی  هیأت های  در  خصوصًا  حرفه ای  گرایش های 
نظام پزشکی و نظارت بر درمان دانشگاه ها، با استعالمی 
از سازمان نظام پزشکی به بخشی از این دغدغه ها پایان 
ادامه  در  که  دریافتی  پاسخ های  اساس  بر  شد.  داده 
خواهد آمد، همکارانی که دوره های کوتاه مدت مهارتی 
پزشکان  انجمن  ازجمله  انجمن های علمی  از طریق  را 
عمومی ایران طی می نمایند مجاز به تبلیغات و استفاده 

از این مهارت با رعایت مراتب قانونی هستند.

مجوز مراکز ترک الکل در 
وضعیت آخر

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
گفت: در زمان آقای دکتر براتی یک مجوزی برای اجرای 
از  دیگر  بسیاری  و  اما من  داده شد  الکل  ترک  پایلوت 
نوع  هر  ترک  برای  که  معتقدیم  حوزه  این  کارشناسان 
به  نیاز  و  است  نیاز  اختصاصی  تنها مالحظات  اعتیادی 
ظرفیت اختصاصی نداریم. من فکر می کنم درمان اعتیاد 
به الکل در مراکز خدمات درمانی اعتیاد باید باشد. یعنی 
برای کسی که مهارت به ترک دارد، امکانات مهیا باشد. 
اعتیاد یک  کند، چون  نمی  فرقی  مواد مصرفی  درواقع 
رفتار و منش است و مواد جزئی از آن است. حاال ممکن 
بنابراین الزم  باشد.  الکل  یا  تریاک  ماده مصرفی  است 
نداریم که یک تابلو برای مرکز اعتیاد الکل داشته باشیم. 
به عبارتی نظام سالمت ما باید این ظرفیت و مدیریت را 

داشته باشند که به همه ی افراد خدمات رسانی کنند. این 
همسو با موضوع خدمات یکپارچه است چون برخی افراد 
به خاطر انگ اعتیاد به سیستم رسمی اعتیاد نمی آیند. 
محسن روشن پژوه افزود: همان زمان آقای دکتر براتی 
که مجوز داده شد، وزارت بهداشت اعالم کرد سازمان 
آن  به  نیاز  اصال  ما  و  ندارد  را  کار  این  حق  بهزیستی 
نداریم. اما بعد وزارت بهداشت اعالم کرد 5 مرکز ترک 
الکل را افتتاح می کند. در این دوره ما با وزارت بهداشت 
جلساتی گذاشتیم و به نتایج جدیدی رسیدیم. وی ادامه 
داد: طبق همان سند وزارت کشور که وظایف را تعریف 
کرده، سازمان بهزیستی وظیفه ی حمایت های اجتماعی 
و  وزارت کشور  با  دولت  این  در  دارد.  را  زمینه  این  در 
بهداشت جلسه گذاشتیم. در این جلسه وزارت بهداشت 
اعالم کرد که پایلوت به عهده ی ما است و استانداردها 
را باید ارائه کنیم. برای همین ما دو راه پیشنهاد دادیم 
که یا وزارت بهداشت استانداردها را بدهد تا ما پایلوت 
را براساس آن اجرا کنیم، یا اینکه تمام کار به عهده ی 
وزارت بهداشت سپره شود که راه حل دوم پذیرفته شد. 
در قرارداد آورده شد اگر تا دو ماه آینده )اردیبهشت94( 
وزارت بهداشت این کار را انجام نداد، طرح به ما بازگردد. 
انجام داده و االن  را  استاندارد  این  اما وزارت بهداشت 

منتظریم تا پروتکل آن تهیه شود.

پزشک خانواده سال آینده در 
تمام شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر 

کشور اجرا می شود 
پزشک  برنامه ی  کرد:  اعالم  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
خانواده که هم اکنون فقط در 2 استان فارس و مازندران 
تا  هزار  تمام شهرهای 50  به  آینده  سال  می شود،  اجرا 
ایرج  دکتر  می کند.  پیدا  گسترش  کشور  نفر  هزار   100
حریرچی افزود: حدود 1700 پزشک متخصص در مناطق 
و طی سال  بودند  مستقر  از گذشته  و محروم  روستایی 
93 نیز 2200 پزشک متخصص دیگر به این مجموعه 
اضافه شد و اکنون 3900 پزشک متخصص در مناطق 
محروم و روستایی مستقر هستند و از این نظر به هیچ وجه 
کمبود پزشک نداریم. اکنون زمینه ی اجرای نظام ارجاع 
در کشور فراهم شده است، برنامه ی پزشک خانواده نیز 
که از گذشته در دو استان فارس و مازندران شروع شده 
بود، سال آینده به تمام شهرهای 50 هزار نفر تا 100 هزار 
نفر سراسر کشور گسترش پیدا می کند. معاون کل وزارت 
بهداشت افزود:  اجرای کامل نظام ارجاع حداقل یک تا دو 
دهه طول می کشد و کار پیچیده ای است که هنوز هم در 
بین مردم و هم در جامعه ی پزشکی نسبت به اجرای آن 
مقاومت وجود دارد و تعهد سیاسی مدیران ارشد کشور، 
جامعه ی پزشکی و مردم است که می تواند باعث اجرای 

این قانون و برنامه ملی شود

کردار انسان، بهترین مفسر اندیشه های اوست
جان الك
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خبر خبر

طرح تحول در سال94
کاهش  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
بیمارستان های  در  بستری  هزینه های  در  مردم  سهم 
دانشگاهی از 37 درصد قبل از طرح تحول به 4.5 درصد 
کنونی، گفت: پیش از این حدود 54 درصد بیماران جهت 
تهیه ی دارو و و تجهیزات و ملزومات پزشکی به بیرون 
از بیمارستان ارجاع می شدند، اما اکنون به دنبال اقدامات 
انجام شده، این رقم به کمتر از 4 درصد کاهش یافته 
در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  آقاجانی  دکتر  است 
بسته ی  به  درمان،  در حوزه  تحول  بسته ی طرح  هفت 
و  کرد  اشاره  آن  رایگان شدن  و  طبیعی  زایمان  ترویج 
شده  انجام  زمینه  این  در  خوبی  بسیار  اقدامات  گفت: 
است. به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته، تاکنون 
همچنین  داشته ایم.  طبیعی  زایمان  هزار   300 از  بیش 
6500 زایمان بدون درد رایگان انجام شده، اما متاسفانه 
از این امر استقبال چندانی  به دلیل عدم آگاهی مردم، 
طرح  جدی تر  ادامه  اعالم  ضمن  وی  است.  نشده 
تحول سالمت در سال 94 گفت: نمونه های موفق تر و 
چشمگیرتری که در بیمارستان ها در طول اجرای طرح 
تحول اتفاق افتاده، شناسایی و به عنوان تجارب برتر به 

سایر بیمارستان ها ارائه می کنیم 

کمبود بودجه را بهانه نکنید
طرح پزشک خانواده باید اجرا شود

بودجه ی  نبود   ، درمان  و  بهداشت  کمسیون  رئیس   ،♣
کافی را مهم ترین دلیل توقف برنامه پزشک خانواده در 

دولت یازدهم می داند و می گوید :
بهانه ی  مهم ترین  همیشه  مالی  منابع  نشدن  تامین 
دست  در  طرح های  ندادن  ادامه  برای  وزارت خانه ها 
اما  هست  و  بوده  مختلف  دولت های  در  آنها  اجرای 
وزارت  اجرایی  برنامه های  که  کرد  فراموش  نباید 
و  دارد  با جان مردم  بسیار مستقیمی  رابطه ی  بهداشت 
باید در جایگاه مهم ترین مساله در دستور  این موضوع 
کار مسئوالن کشوری قرار گیرد؛ چرا که طرح پزشک 
خانواده دسترسی عمومی به خدمات سالمت را افزایش 
و  بیمارستانی  هزینه های  کاهش  موجب  و  می دهد 

درمانی بیماران می شود. 

بازنگری در تمام تعرفه ها 
به ویژه ویزیت در سال 94

وزیر بهداشت ضمن اعالم اولویت های تعرفه ای وزارت 
ما،  موضع  درعین حال  گفت:   94 سال  برای  بهداشت 
بازنگری در تمام تعرفه ها به ویژه تعرفه های ویزیت است.
وی گفت: معتقدم تمام تعرفه ها باید هرسال به صورتی 
 94 سال  برای  گیرند.  قرار  بازنگری  مورد  منصفانه 
نظر  البته  کنیم؛  توجه  ویزیت  مسئله ی  به  باید  عمدتًا 
است.  تعیین کننده  زمینه  این  در  نیز  بیمه  شورای عالی 
تعرفه هاست؛  تمام  در  بازنگری  بهداشت  وزارت  موضع 
به ویژه تعرفه های ویزیت و رشته های داخلی، کودکان، 
جراحی  آن ها  در  که  رشته هایی  سایر  و  روان پزشکی 
در   94 سال  برای  رشته ها  این  بی تردید  ندارد.  وجود 

اولویت بیشتری قرار می گیرد.
 

تشریح جزئیات تابلوی مطب پزشکان
تبلیغات در طبابت جایی ندارد

آنچه  تشریح  به  نظام پزشکی،  سازمان  نظارت  مدیرکل 
می بایست در تابلوی مطب پزشکان درج شود، پرداخت 

و گفت: تبلیغات در قانون طبابت جایی ندارد.
تابلوی  در  پزشک  اینکه  بیان  با  خاقانی  شهریار  دکتر 
قانون  در  تبلیغات  و  کرده  اطالع رسانی  باید  تنها  خود 
طبابت جایی ندارد، گفت: تبلیغات برخی اوقات القایی و 
فراتر از عمل است و تبلیغات کاذب همیشه وجود دارد؛ 
تابلوی  تبلیغات گمراه کننده در  از  نباید  بنابراین پزشک 
خود استفاده کند. وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف 
به  رسیدگی  نظام پزشکی  سازمان  در  نظارت  معاونت 
و  مهر  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  تدوین  تبلیغات، 
سر نسخه است، افزود: طبق قوانین، اطالعات در تابلوی 
پزشکان باید بر اساس آنچه در پروانه  ی مطب وجود دارد، 
درج شود. خاقانی اضافه کرد: با قوانین فعلی، پزشکان 
پزشکان  و  تخصصی  عنوان  سه  می توانند  عمومی 
تابلو به عنوان  متخصص دو عنوان فوق تخصصی را در 
بیاورند.  خود  کاری  حوزه ی  در  بیشتر  مهارت  و  تبحر 
عناوین مربوط به خدمات نباید در تابلو عنوان شود. وی 

به  مختلف  طرق  از  پزشکان  همه ی  اینکه  بر  تأکید  با 
پزشکی  اگر  کرد:  تصریح  دارند،  دسترسی  قوانین  این 
اظهار بی اطالعی از قوانین داشته باشد، قابل قبول نیست 
به  مراجعه  در  و  دارد  وجود  اینترنت  در  قوانین  چراکه 
می شود. داده  تحویل  آن ها  به  قوانین  نیز  سازمان 

نظام پزشکی  سازمان  وظیفه ی  اینکه  توضیح  با  خاقانی 
به  که  است  تخلفاتی  به  رسیدگی  تنها  زمینه  این  در 
اقدام  تابلوها  بررسی  برای  رأسًا  و  می شود  گزارش  آن 
این  در  بازرسی کننده  و  رسیدگی  نهاد  افزود:  نمی کند، 
هستند  پزشکانی  و  علوم پزشکی  دانشگاه های  قسمت، 
که در مؤسسات حیطه ی دانشگاه ها فعالیت می کنند. در 
واحدهای  عملکرد  به  ارتباط  در  نیز  مختلف  شهرهای 

نظارتی وزارت  بهداشت و دانشگاه های مربوطه است.
مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی با گالیه از اینکه 
کافی  تابلوها  بر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  نظارت 
را  الزم  نیروی  دانشگاه ها  متأسفانه  داد:  ادامه  نیست، 
باید  ازآنجایی که  اما  ندارند  اختیار  در  مهم  این  برای 
تبلیغات دروغین  افرادی که  با  باید  عدالت برقرار شود، 
می نویسند،  دروغین  عناوین  با  تابلوهایی  یا  و  می کنند 
برخورد شود چراکه آن هایی که قوانین را رعایت کرده 
از قافله عقب می افتند. وی  و باصداقت رفتار می کنند، 
در خصوص وظایف شهرداری در نصب تابلوی پزشکان 
تابلوها  تنها در مورد جایابی  ابراز داشت: شهرداری  نیز 
سازمان  عهده ی  بر  تابلو  محتوای  و  کرده  دخالت 
بر  نظارت  اینکه  عنوان  با  خاقانی  است.  نظام پزشکی 
تبلیغات در نشریات، زیرمجموعه ی وزارت ارشاد است، 
ابراز داشت: پزشکی که در نشریه ای تخلف کرده و به 
تبلیغ دروغین و بدون مجوز بپردازد را به  نظام پزشکی 
دعوت کرده و گاهی مجازات های انتظامی نیز برای وی 
چرخه ی  از  پزشک  به این ترتیب  می شود.  گرفته  درنظر 
از  دیگری  گروه  از  نشریه  آن  و  شده  خارج   نشریه  آن 
پزشکان دعوت می کند. در این اتفاق هم مردم به علت 
تبلیغات دروغین و هم پزشکانی که ناخواسته وارد دام 
می شوند. متضرر  و  آسیب دیده  شدند،  تبلیغی  نشریات 
تخصصی،  کلینیک  لفظ  از  استفاده  خصوص  در  وی 
دکتر و... در تابلوهای اصناف دیگر اظهار داشت: چنین 
تابلوهایی از طرف صنف و شهرداری نظارت می شوند. 
البته واقعیت آن است که متولی مشخصی ندارد. تاکنون 
یک مورد توسط یکی از همکاران گزارش شده است که 
با آن برخورد شد. در  با مکاتبات سازمان با شهرداری، 
بر  دانشگاه ها  نظارت  تقویت  راه،  بهترین  این خصوص 

این مسائل است.

 
انتقاد رییس مرکز تحقیقات 

سرطان به روند هزینه  کردن 
در نظام سالمت

علوم پزشکی  دانشگاه  سرطان  تحقیقات  مرکز  رییس 
به طرح تحول سالمت  ایرادی که  شهیدبهشتی گفت: 
علمی  شاخص های  با  باید  که  است  این  شده،  وارد 
تا این پول ها هدر نروند و در  اعتبارات را کنترل کنیم 
جوی آب ریخته نشوند، ما نگرانیم وضعیت مناسب فعلی 

ادامه نیابد.
محمداسماعیل اکبری در گفت وگو با خبرنگار بهداشت 
بیماران  به  رسیدگی  وضعیت  مورد  در  فارس  درمان  و 
سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  با  هم زمان  سرطانی 
گفت: هیچ دولتی پس از انقالب تا این میزان اعتبار به 
حوزه ی سالمت واریز نکرده است. دولت یازدهم این کار 

را کرد و از این بابت ممنون آن هستیم.
بیماران  بی پولی  غصه ی  دیگر  اکنون  داد:  ادامه  وی 
سرطانی را نمی خوریم چون تقریبًا همه ی خدمات آن ها 

رایگان شده و این نکته ی مثبت طرح است.
وضعیت  که  هستیم  این  نگران  ما  کرد:  تصریح  وی 
سرپایی  و  بستری  بیماران  به  خدمت رسانی  مناسب 
دور  را  پول  داریم  هم اکنون  چون  نکند  پیدا  استمرار 

می ریزیم. 
علوم پزشکی  دانشگاه  سرطان  تحقیقات  مرکز  رییس 
حوزه ی سرطان  در  آیا  اینکه  با  رابطه  در  شهید بهشتی 
به  گفت:  شده  توجه  پیشگیری  و  بهداشت  بحث  به 
شکی  آن  در  و  شود  توجه  باید  بهداشت  و  پیشگیری 
نیست اما اکنون بیماران در درمان گرفتارند و نمی توانیم 
توان  باید هزینه کنیم چون مردم  را رها کنیم و  آن ها 

پرداخت هزینه ی درمان را ندارند.

مشکالت سالمت در کشور با 
پاشیدن پول حل نمی شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با پاشیدن پول 
طرح  می خواهیم  اگر  نمی شود  حل  سالمت  مشکل 
تحول سالمت موفق شود باید مسئله ی فرهنگ، تغییر 
در سبک زندگی و خودمراقبتی را به عنوان یک مؤلفه ی 
بنیادین در حوزه ی فرهنگ سالمت موردتوجه قرار داد.

مراسم  در  ربیعی  علی  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
و  سپید  روزنامه ی  شماره ی  پانصدمین  از  رونمایی 
هفته نامه ی سالمت که در سالن همایش های برج میالد 
و با حضور مسئولین و دست اندرکاران حوزه ی سالمت 
وظیفه  جهت  سه  از  امروز  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
داشتم که در این نشست حضور داشته باشم. ازآنجایی که 
روزنامه نگار بودم، تکریم از رسانه ها و همچنین احترام  

به انسانی که به جامعه ی خود خدمت کرده است.
وی به معیار تأثیرگذاری فعالیت افراد در جامعه اشاره کرد 
و گفت: مرحوم عالمه جعفری می فرماید که انسانیت ما 
تأثیری است که در زندگی دیگران داریم و  به اندازه ی 
خود  جامعه ی  بر  که  است  اثری  به اندازه ی  ما  انسانیت 
انسانیت یک  افزود: ترازوی سنجش  می گذاریم. ربیعی 

انسان، در آن است که چقدر از رنج مردم کم کنیم. امروز 
هم مفتخرم به اینکه برای بزرگداشت یک انسان شریف 

که به جامعه ی خود خدمت کرده است، اینجا هستم.
وزیر تعاون-کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امروز رسانه 
یک جامعه است. امروز با مفهوم رسانه ی شهروندی و ...  
مواجه هستیم و رسانه فقط فرستنده ی یک پیام نیست و 

بسته ی تبلیغات در اختیار دولت ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: مسئله ی امروز ما ارتباطات سالمت 
است. بحث ارتباطات سالمت امروز یک موضوع بسیار 
مهم است، از سوی دیگر ارتباط بین ذی نفعان جامعه ی 

سالمت و فرهنگ سالمت نیز دارای اهمیت است.
ربیعی اضافه کرد: معتقدم بهداشت اجتماعی، به مفهوم 
یک  نیز  رسانه  و  مطبوعات  بحث  و  دارد  توجه  جامعه 
پیام  ساده ی  ناقل  یک  تنها  و  است  اجتماعی  مبحث 
و  پزشکی اجتماعی  بحث  امروز  گفت:  ربیعی  نیست. 
طرح  در  است.  اهمیت  دارای  سالمت  جامعه شناسی 
مقام  و  راحل  امام  آرزوهای  از  که  هم  سالمت  تحول 
معظم رهبری بود امروز بیش از 7 میلیون نفر از فقرا، 
حاشیه نشینان شهرها و افراد خاموش جامعه توانسته اند 
پاشیدن  با  معتقدم  اما  کنند؛  دریافت  بیمه  دفترچه ی 
می خواهیم  اگر  نمی شود.  حل  سالمت  مشکل  پول 
طرح تحول سالمت موفق شود باید مسئله ی اجتماعی 
در  تغییر  و  رفتار  فرهنگ،  مسئله ی  و  سالمت  شدن 
به عنوان  را  خودمراقبتی  مهم  موضوع  و  زندگی  سبک 
یک مؤلفه ی بنیادین در حوزه ی فرهنگ سالمت را هم 

موردتوجه قرار دهیم.

 
طرح تحول سالمت از چارچوب 

قانونی خارج شده است
تحول  طرح  اجرای  درباره ی  بهداشت  اسبق  وزیر 
قانونی  چارچوب  از  طرح  این  گفت:  کشور  در  سالمت 
طرح  اینکه  بیان  با  پزشکیان  مسعود  است.  شده  خارج 
تحول سالمت، طرح تحول نیست، بلکه هزینه زا است 
و سیستم را با مشکل مواجه خواهد کرد، افزود: اولویت 
شده  بزرگ  شهرهای  به  رسیدگی  و  درمان  طرح،  این 
است و در شهرهای کوچک اجرای مناسبی نداشته است.

در  بیشتر  طرح  این  بودجه ی  کرد:  تصریح  وی 
داشته اند؛  کوچک  مشکالت  که  بزرگ  بیمارستان های 
در  پول ها  این  بود  قرار  درصورتی که  شده،  هزینه 
مشکالت  که  محروم  مناطق  کوچک  بیمارستان های 
تأکید  نماینده ی مجلس  این  دارند، هزینه شود.  بزرگی 
زیادی  مشکالت  با  کوچک  شهرهای  و  روستاها  کرد:  
مواجه هستند، اجرای طرح تحول سالمت قرار بود این 
مشکالت را کم کند اما متأسفانه تغییری درروند کاهش 

این مشکالت در آن مناطق مشاهده نمی کنیم.
بیشتر  اینکه طرح تحول سالمت  به  اشاره  با  پزشکیان 
به درمان توجه دارد تا پیشگیری، گفت: کسی که باید 

جلوی انحراف این طرح از قانون و بروز این مشکالت را 
بگیرد، وزیر بهداشت و درمجموع وزارت بهداشت است.

و  قانون  در  افزود:  اصالحات  دولت  در  بهداشت  وزیر 
دارد،  درمان  بر  اولویت  پیشگیری،  کلی؛  سیاست های 
حتی  دارد،  اولویت  برخوردار  مناطق  بر  محروم  مناطق 
یک درصد ارزش افزوده و ده درصد وجوه حاصل از اجرای 
این  اما  دارد،  تعلق  به مناطق محروم  قانون هدفمندی 
پول جای دیگری هزینه می شود. وی درباره ی گزارش 
سالمت  تحول  طرح  اجرای  روند  از  بهداشت  وزارت 
این  که  بود  این  بر  قرار  گفت:  مجلس  نمایندگان  به 
وی  شود.  مشخص  مشکالت  تا  شود  ارائه  گزارش ها 
خاطرنشان کرد: ما بارها درباره ی انحراف اجرای طرح 
این  اگر  کردیم،  معاونینش صحبت  و  وزیر  با  قانون  از 

انحراف ادامه پیدا کند، باید فکر دیگری کنیم.
این  برمی آید؛  نمایندگان  از دست  آنچه  به گفته ی وی 
است که به عنوان ناظران اجرای قانون و طراحان قانون 
قانون  از  کسی  وقتی  کنند،  جلوگیری  آن  انحراف  از 
انحراف دارد یا باید مسیر را اصالح کند یا اگر اصالح 

نکرد، باید پاسخگو باشد.
 

دکتر حریرچی: پزشک خانواده 
یکی از طرح های کلیدی نظام 

سالمت است
معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن 
راستای  در  صورت گرفته  اقدامات  از  گزارشی  ارائه ی 
این  ابعاد  تبیین  به  خانواده  پزشک  طرح  شدن  اجرایی 
طرح پرداخت. دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به این سؤال 
نظام سالمت  طرح  اصلی ترین  خانواده  پزشک  آیا  که 
کلیدی  طرح های  از  یکی  خانواده  پزشک  گفت:  است 
نظام سالمت است ولی اصل، پوشش جامع و همگانی 
خدمات سالمت است آنچه در بند ج ماده ی 32 قانون 
برنامه ی پنجم توسعه آمده است و در ذیل آن به موارد زیر 
اشاره شده است، برنامه ی پزشک خانواده، نظام ارجاع، 
سالمت،  اولیه ی  مراقبت های  خدمات،  راهبردی  خرید 
پرداخت  بر  تأکید  و  تصدی گری  امور  واگذاری های 
مبتنی بر عملکرد اشاره شده است.   وی تصریح کرد: 
نظام ارجاع بدون نظام اطالعات الکترونیک یک شوخی 
اجرایی  ملزومات  از  یکی  نیز  شبکه ها  ساختار  و  است 
شدن همین طرح است. حریرچی با تبیین این موضوع 
که در اجرای پزشک خانواده طی 9 و نیم سال گذشته 
افزود:  است  شده  حاصل  شکست هایی  و  موفقیت ها 
در  و  است  قبلی  شکست های  ما  سرمایه ی  مهم ترین 
ارتباط با این موضوع،  نباید برخورد شعاری و آرزومندانه 
به  توجه  نظام سالمت  اصالحات  از  یکی  باشیم  داشته 
در  را  خود  فروخورده ی  آرزوهای  همه ی  است؛  سابقه 
زیرساخت های  آنکه  بدون  کردیم  بیان  خانواده  پزشک 
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خبر خبر

اکنون یک سوم  داد:  ادامه  باشیم. وی  آماده کرده  آن را 
و شهرهای  روستایی  میلیون   23 قریب  کشور  جمعیت 
خانواده ی  پزشک  پوشش  تحت  نفر  هزار   20 زیر 
حوزه ی  در  مهمی  اقدامات  و  گرفته اند  قرار  روستایی 

پیشگیری صورت گرفته است.
 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بودجه ی سالمت 94 باید 

رنگ و بوی بهداشتی بگیرد 
شاخص های بهداشتی باید تعیین شوند

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  عباسی،  سلیمان 
با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه  مجلس در گفتگو 
خبرنگاران، اظهار داشت: تأمین منابع مالی برای حوزه ی 
و  اقتصادی  بخش های  به  را  زیادی  فشار  سالمت 
پولی  ساده تر  زبان  به  ساخته،  وارد  عمرانی  بخش های 
عمرانی  تولیدی  و  اقتصادی  بخش های  در  بایست  که 
به صالح دید مسئوالن و مجلس در  بنا  هزینه می شد، 
باید  پول  این  لذا  و  است  گرفته  جای  حوزه ی سالمت 
با  وی  شود.  هزینه  باالیی  بسیار  دقت  و  حساسیت  با 
بیان اینکه در این خصوص نمایندگان مجلس عالقه مند 
هستند گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت در سال 93 
راه را  این گزارش چراغ  باشند، خاطرنشان کرد:  داشته 
برای پیشبرد اهداف سالمت سال 94 روشن می سازد، 
به گونه ای که بر آیندها از عملکرد این وزارتخانه در سال 
درمان  بخش  در  هزینه ها  همه ی  صرف  از  حاکی   93
 94 سال  نمی خواهیم  ما  که  درحالی است  این  است، 
تصریح  وی  باشد.  بخش  این  اول  اولویت  درمان،  نیز 
کرد: نمایندگان عالقه مند هستند بودجه ی 94 بیشتر در 
و  باشد  داشته  بهداشتی  بوی  و  رنگ  سالمت  حوزه ی 
شاخص های بهداشتی در بودجه روشن شود تا از صرف 
وی  شود.  پرهیز  درمان  بخش  در  حوزه  این  هزینه ی 
یادآور شد: نباید فراموش کنیم بهداشت می تواند ضمن 
تأثیر  واگیر  غیر  و  واگیردار  بیماری های  بروز  کاهش 
بسزایی در حفظ منابع مالی حوزه ی سالمت داشته باشد.

 
2۰27 میلیارد تومان برای 

پزشک خانواده
معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان اعالم کرد:

اعتبار  محل  چند  از  بهداشت  وزارت  بهداشت  حوزه ی 
اعتباری تحت عنوان ردیف سالمت  می گیرد که شامل 
شهری، ردیف سالمت روستایی، ردیف صندوق بیمه ی 
روستاییان، ردیف ارزش افزوده و ردیف پزشک خانواده ی 
شهری است. سیاری همچنین اظهار کرد: میزان ردیف 
یک درصد ارزش افزوده به طورکلی 2200 میلیارد تومان 
حوزه ی  به  مربوط  آن  تومان  میلیارد   1100 که  است 
نیز  خانواده  پزشک  ردیف  اعتبار  میزان  بوده،  بهداشت 

بیمه ی  صندوق  ردیف  و  تومان  میلیارد   27 و  هزار   2
روستاییان 1100 میلیارد تومان است. وی ضمن اشاره 
را  گام  مهم ترین  بهداشت،  تحول  طرح  برنامه های  به 
بازسازی و تکمیل شبکه ی بهداشت روستایی، شهرهای 
به  آن  و همچنین گسترش  و عشایر  نفر  هزار  زیر 20 
پوشش   گفت:  و  خواند  شهرها  حاشیه  ی  و  شهرها 
حاشیه ی  ساکنان  برای  بهداشتی  اولیه ی  مراقبت های 
شهرها ازجمله برنامه هایی است که بر آن تأکید داریم. به 
این منظور جمعیتی حدود 9 میلیون نفر ساکن حاشیه ی 
شهرها هستند که در گام نخست، خدمات مراقبت های 
اولیه ی بهداشتی برای این جمعیت پیش بینی شده است.
وی تقویت برنامه ی پزشک خانواده در استان های فارس 
و مازندران را از دیگر برنامه های طرح تحول بهداشت 
را الزمه ی گسترش  زیرساخت ها  فراهم شدن  و  خواند 

این برنامه دانست.

اجرای پایلوت نسخه ی 
الکترونیکی پزشکان در 2 

استان کشور
الکترونیکی  از  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون  قائم مقام 
سال  از  کشور  استان  دو  در  پزشکان  نسخه های  شدن 
آینده خبر داد و گفت: بعد از فراهم کردن زیرساخت ها 
ناصر  شد.  خواهد  اجرایی  کشور  تمام  در  طرح  این 
سالمت  نظام  تحول  راستای  در  کرد:  اظهار  کالنتری 
تا  در تالش هستیم  خانواده  پزشک  برنامه ی  اجرای  و 
اساس  این  بر  و  شود  الکترونیکی  پزشکان  نسخه های 
طرح مذکور را در دو استان مازندران و فارس به صورت 
درواقع  افزود:  وی  کرد.  خواهیم  عملیاتی  پایلوت 
سال  پایان  تا  داده اند  تعهد  علوم پزشکی  دانشگاه  دو 
بالفاصله  کنند.  آماده  را  طرح  این  اجرای  نرم افزارهای 
پس از فراهم شدن این زیرساخت ها، الکترونیکی شدن 
اجرا  آینده  سال  از  داروخانه ها  در  پزشکان  نسخه های 
خواهد شد. هر طرح به شش تا یک سال زمان نیاز دارد 

تا ارزیابی ها، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود.

هدف مشخصی از تربیت پزشک 
عمومی نداریم

پزشکی  علوم  آموزشی  وتوسعه ی  مطالعات  مرکز  مدیر 

ارتباط موثر  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عدم 
بین رشته های مختلف پزشکی درایران را از چالش های 

بزرگ آموزش پزشکی درایران عنوان کرد.
پزشکی  علوم  های  رشته  گفت:  ممتازمنش  نادر  دکتر 
سایر کشورها، در خود بیمارستان ها مستقر می شود اما 
این امر متاسفانه درایران به دلیل نبود ارتباط موثر بین 
رشته های مختلف علوم پزشکی، کم تر دیده می شود.
پزشک  نقش  در  تفکیکی  هنوز  که  است  حالی  در  این 
پزشکی  دانشجویان  بین  مستقل،  گر  درمان  و  خانواده 

عمومی هم صورت نگرفته است. 
خدمات  ارایه  منظور  به  عمومی  پزشکان  افزود:  وی 
متاسفانه تخصص  اما  اند  تربیت شده  بصورت سرپایی 
پزشکان  دیدگاه  تغییر  باعث  تخصص گرایی  فوق  و 
باعث صرف  امر  این  که  است  شده  بیماران  به  نسبت 
هزینه های بیشتر درمانی می شود  ممتاز منش تاکید 
هرچقدر  شود،  گرفته  نادیده  سالمت  اگراقتصاد  کرد: 
نمی دهد.  را  ها  هزینه  کفاف  بازهم  شود  تامین  منابع 
کنند.  کافی  توجه  درمان  هزینه های  به  پزشکان  باید 
مدیر مرکز مطالعات و توسعه ی آموزشی علوم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این امر باید 
در پایه و دربخش آموزش پزشکان لحاظ شود. به گفته 
ممتازمنش تمرکز بیش از اندازه بر درمان تا پیشگیری، 
بیمار  با  پزشک  ارتباطی  مهارت های  به  ناکافی  توجه 
چالش های  ازدیگر  پزشکان  شغلی  جایگاه  ارتقا  لزوم  و 

حوزه آموزش پزشکی در کشور به شمار می آید.

مداخله در برگزاری 
همایش های پزشکان عمومی

برگزاری کنگره های ساالنه و برنامه های آموزش مداوم 
است  از ضرورت هایی  یکی  پزشکان عمومی  سراسری 
که سال هاست صرفا با محوریت سازمان نظام پزشکی 

برگزار شده است. 
نظام  سازمان  به  نامه ای  طی  انجمن  اساس  این  بر 
پزشکی خواستار ایفای نقش مستقیمانجمن در آموزش 
با  بزرگ  کنگره های  طریق  از  هدف  گروه  این  مداوم 
بازه های زمانی مشخص و همچنین برنامه های آموزشی 
هفتگی شد که با موافقت سازمان نظام پزشکی کشور 

مواجه شد. 
سراسر  عمومی  پزشکان  علمی  جامع  همایش  اجرای 
برای  را  انجمن  توانمندی  نیز   93 ماه  بهمن  در  کشور 
برگزاری باکیفیت این گونه مجامع اثبات کرد. همچنین 
در نامه ای دیگر از دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت 
بر صدور  مبنی  قبلی  نامناسب  روال  که  درخواست شد 
پزشکان  برای  کشوری  همایش های  برگزاری  مجوز 
عمومی از سوی برخی دیگر از انجمن های غیرمرتبط و 
تخصصی و بعضی از شرکت ها که ریشه در کسب منافع 
مالی دارد و موجب اخالل و تداخل با اهداف حرفه ای 

این انجمن است خودداری شود.

دومین همایش علمی جامع پزشکان 
عمومی سراسر کشور

با هم، پشت ما کوهه!
دکتر ملیحه کیان فر

عضو هیأت مدیره ی انجمن  پزشکان عمومی ایران

پزشکان  انجمن  جامع  علمی  همایش  دومین  نامش 
مرکز   .1393 بهمن ماه  یکم  بود.  ایران  عمومی 
همایش های رازی دانشگاه ایران؛ اما در نوع خود بدیع 

و شاید اولین!
همایش صنفی  یک  به  که  علمی  است  همایش  کمتر 
نیز تبدیل گردد؛ اما می شد پیش بینی کرد وقتی اراده ی 
نمایندگان  انتخاب  بر  کشور  عمومی  پزشکان  جامعه ی 
باشد،  آن  واقعی  معنای  به  انتخابات  طریق  از  خود 
حضور باالترین مقام های اجرایی دستگاه سالمت کشور 

کمترین دست آورد انجمن باشد.
ان مع  ـ  العسر یسری  ان مع  ـ  العسر یسری  »ان مع 
العسر یسری« نوای آغاز مراسم بود که با صدای آقای 
دکتر سیدرضا هاشمی در سالن پیچید. چه عسری ست 
ایران  عمومی  پزشکان  هزارنفری   70 جامعه ی  این که 
یسرش را می طلبد؟ اندکی صبر الزم بود تا در سخنان 
کامیابی  دکتر  آقای  جناب  انجمن،  فرهیخته ی  رییس 

پاسخش را دریابیم.
مروری بر نحوه ی انتخاب نمایندگان جامعه ی پزشکان 
انجمن  پرمسئولیت  صندلی  بر  نشستن  برای  عمومی 
گرمای  و   91 سال  تیرماه  در  ایران  عمومی  پزشکان 
بود  پیش درآمدی  تابستان  آن  گرمای  در  انتخاباتی 
برای بیان خالصه ای ازآنچه تا یکم بهمن ماه بر انجمن 
خواسته های  و  مشکالت  بر  مروری  نیز  و  بود  گذشته 

پزشکان عمومی کشور.
انجمن  پروانه ی  صدور  برای  مداوم  پیگیری  ماه   8•
توسط وزارت بهداشت. پروانه ای که به طور روتین و بر 
اساس مقررات جاری صدور آن کمتر از 2 هفته پس از 

هر انتخاباتی صورت می گیرد!
•برگزاری چهار گردهمایی شورای هماهنگی انجمن های 
دریای  زمستانی  تالطم  در  که  ایران؛  پزشکان عمومی 
خزر در انزلی زیبا کلید خورد و در سکوت و آرامش کویر 

کرمان ادامه یافت.
•تأکید بر مواضع مشخص و بالمنازع جامعه ی پزشکان 
ارجاع  نظام  خدمات،  سطح بندی  شامل:  کشور  عمومی 
و برنامه ی پزشک خانواده. برنامه ای دارای استانداردها 

ش ها
مای

ر ه
خبا

ا

با  بومی  شرایط  و  علمی  ازنظر  قابل قبول  معیارهای  و 
مشارکت پزشکان عمومی به عنوان سرمایه های انسانی 
در اصالح نظام سالمت؛ و پایداری و توسعه ی اعتبارات 

و جایگاه سالمت در نظام تصمیم گیری
از  تأسف  و  پزشکی  جامعه ی  آماری  وضعیت  •بررسی 
وجود باالترین میزان پزشک بی کار، مهاجر و یا اشتغال 

غیر مرتبط
•اعالم نتایج تحقیقی که میزان باالی سندرم فرسودگی 
شغلی در بین پزشکان عمومی را بررسی کرده است و 
3 عامل خستگی عاطفی، فقدان موفقیت فردی و مسخ 

شخصیت با درصد فراوانی باال را نشان می دهد.
•دسته بندی و اشاره ای گذرا به مشکالت متعدد پزشکان 

عمومی کشور در گروه های:
1.پزشکان خانواده ی روستایی و شهری

2.شاغلین در گرایش پوست و زیبایی
3.شاغلین در گرایش طب کار

4.شاغلین در اورژانس های کشور
5.شاغلین در مؤسسات خصوصی

6.شاغلین در ستادهای اجرایی و دانشگاه ها
....7

طب  هویت  به  خدشه  عوارض  خصوص  در  •هشدار 
سایر  هویت  شدن  مخدوش  موجب:  که  عمومی 
صنفی؛  و  جغرافیایی  مهاجرت  یا  انزوا  پزشکی؛  سطوح 
به هم ریختگی آمایش سایر سطوح پزشکی؛ خودمحوری 
و  خدمات  شدن  گران  تخصصی؛  سطوح  مخاطره آمیز 

آنارشی حاکم بر منابع می شود.
•لزوم حضور رسمی نمایندگان مردم و پزشکان خانواده 
و انجمن در ساختارهای ستادی تدوین برنامه ی پزشک 

خانواده ی روستایی و شهری
و  روستایی  خانواده ی  پزشک  تجربه ی  از  •استفاده 
برای  پایلوت  و  دستاورد  مهم ترین  به عنوان  شهری 

سیاست گذاری کالن کشوری در حوزه ی سالمت.
پزشکان  انجمن  رسمی  رسانه ی  نیز  و  سایت  •معرفی 
رسمی  ارگان های  تنها  به عنوان  سیمرغ  بنام  عمومی 

اعالم مواضع پزشکان عمومی کشور.
•و یک پرسش در آخر،

 برای رسیدن به همه ی آنچه گفته شد بازهم باید صبر کرد؟
سخنان رییس انجمن پزشکان عمومی که از دل جمع 
دل  بر  زمانی  برآمد،  کشور  عمومی  پزشکان  از  کثیری 

نشست که با شعر:
عدل چه بود وضع اندر موضعش

ظلم چه بود وضع در ناموقعش
عدل چه بود آب ده اشجار را
ظلم چه بود آب دادن خار را

و عدل چه بود:
 بازآفرینی تشّخص، کیستی و 
جایگاهی که به واسطه ی آن 

پزشکان عمومی در نظام سالمت 
کشور و در اجتماع شناخته 

می شوند.
تشویق های مداوم وبی وقفه ی 

سالن مملو از جمعیت بدرقه کسی 
بود که صدای واحد یک جامعه ی 

چند هزارنفری شده است

کمتر همایش علمی  است که به 
یک همایش صنفی نیز تبدیل 

گردد؛ اما می شد پیش بینی 
کرد وقتی اراده ی جامعه ی 

پزشکان عمومی کشور بر انتخاب 
نمایندگان خود از طریق انتخابات 

به معنای واقعی آن باشد، حضور 
باالترین مقام های اجرایی دستگاه 
سالمت کشور کمترین دست آورد 

انجمن باشد

فی
صن

بار 
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هرکسی را که پیوسته درحال پیشرفت است، هرچقدر هم که کند حرکت کند، نومید مکن!
افالطون
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پایان یافت. و عدل چه بود:
 بازآفرینی تشّخص، کیستی و جایگاهی که به واسطه ی 
آن پزشکان عمومی در نظام سالمت کشور و در اجتماع 
شناخته می شوند. تشویق های مداوم وبی وقفه ی سالن 
بود که صدای واحد یک  بدرقه کسی  از جمعیت  مملو 

جامعه ی چند هزارنفری شده است.
شور و هیجان حاکم بر سالن با سخنان پرچم دار سالمت 
به  که  آنجا  یافت؛  ادامه  بهداشت  محترم  وزیر  کشور، 
و  جنگ  انقالب،  در  بی ادعا  گروه  این  جایگاه  و  نقش 
او  کرد.  اشاراتی  بالندگی  مسیر  در  اینک  و  سازندگی 
تریبون های  از  هجمه ها  و  فضاسازی ها  تأثیر  عدم  از 
عمومی به این گروه گفت و در مقابل از نقد درونی در 

جامعه ی بزرگ پزشکی کشور سخن گفت.
از رضایت مردم در محروم ترین نقاط کشور، از خدمات 
سالمت گفت و از بیمه شدن بیش از 8 میلیون ایرانی 
تحول  طرح  در  پزشک   1500 جذب  سال.از  یک  طی 
داشته  انتظار  بهداشت  وزارت  اینکه  از  و  سالمت گفت 
است بین 5 تا 7 هزار پزشک جذب شوند. او گفت که 
یکی از دالیل این عدم همکاری بی اعتمادی جامعه ی 
پزشکی به تصمیمات خلق الساعه مدیران در سال های 
سخنان  در  قابل تأمل  و  مهم  نکته ی  است.اما  متمادی 
فناوری  با  خانواده  پزشک  برنامه ی  اجرای  ارتباط  او 
اینکه  و  بود؛  ارجاع  نظام  بنای  هم سنگ  اطالعات 
زیرساخت های الزم حتی در دو استان فارس و مازندران 
فراهم  اجراست،  حال  در  خانواده  پزشک  برنامه ی  که 
نشده است!هاشمی با تأکید بر این نکته که استقرار کامل 
نظام ارجاع به 10 تا 15 سال! زمان نیاز دارد، افزود: مهم 
آن است که ریل گذاری و جهت گیری ما در این زمینه 
تغییرات  باید  او گفت که در آموزش هم  باشد.  صحیح 
جدی صورت گیرد و آموزش طب عمومی باید متحول 
شود. اما مهم ترین بخش سخنان وزیر محترم آنجا بود 
که گفت: باید آستین ها را باال زد و با جراحی های کم 
با  است  الزم  کرد.  تضمین  را  مردم  سالمت  عارضه 
دنبال  به  نباید  شود.  دنبال  مسیر  درایت  و  عقالنیت 
توهم  با  عبارتی  به  یا  باشیم.  نشدنی!  محقق  مطالبات 
مسیر را دنبال کنیم چراکه به نتیجه ای نخواهیم رسید.
بودن راحت  اپوزیسیون  بهداشت گفت: در موضع  وزیر 
است و می توان نقد کرد و شعار داد و البته به نتیجه هم 

نرسید. با انتقادات بی ثمر نباید مسیر رفاقت و همدلی را 
خدشه دار کرد. ما گوش هایمان باز است و دلمان همراه 
شماست.وزیر در پاسخ به از دست رفتن هویت پزشکان 
عمومی گفت: این موضوع را باور ندارم پزشکان عمومی 
آن  به  باید  صنوف  سایر  مانند  که  دارند  مطالباتی  هم 
شنیده  مطالبات  این  درگذشته  اگر  البته  شود.  رسیدگی 
باز است  اما من می گویم که گوش هایمان  نشده است 
و البته با صبوری مشکالت حل خواهد شد. چاره ای جز 
و  مردم  مشکالت  از  بسیاری  راه حل  صبر  نداریم.  این 

همچنین جامعه ی پزشکی خواهد بود.
اهالی  تشویق  ادب  به رسم  شد  تمام  که  وزیر  سخنان 
عزیزانی  میهمانان همایش  کرد.  بدرقه  را  ایشان  سالن 
را نشنویم؛ دکتر  باشند و سخنانشان  بودند که نمی شد 
زالی رییس محترم سازمان نظام پزشکی در حالی پشت 
ابهام برخی  تریبون قرارگرفته بود که سالن در بهت و 

جمالت پرچم دار سالمت کشور بود...
و  حیثیت  از  تمام قد  دفاع  در  نظام  پزشکی  رییس کل   
شرافت جامعه ی پزشکی به ویژه جایگاه پزشکان عمومی 

در نظام سالمت، بسیار خوش درخشید.
طب  احیای  لزوم  بر  تأکید  با  زالی  علی رضا  دکتر 
انجمن  اخیر  بیانیه ی  از  حمایت  و  کشور  در  عمومی 
پزشکان عمومی ایران گفت: »احیای طب عمومی تنها 
کریدور اصالح نظام سالمت است؛ راهی که کشورهای 
شد  خارج  شعار  از  باید  رفته اند.  آن  از  نیز  توسعه یافته 
راهبردی  به عنوان یک مسیر  را  احیای طب عمومی  و 

سرلوحه ی کار قرار داد.«
سخنانش  درحالی که  نظام پزشکی  سازمان  رییس کل 
در  حاضر  عمومی  پزشکان  ممتد  تشویق های  با  بارها 
 10 اقتصادی  فسادهای  اخبار  به  می شد،  قطع  سالن 
سال گذشته اشاره کرد و افزود: »مدت هاست قرار است 
بیاورند.  بیرون  جیب  از  را  اقتصادی  مفسدان  اسامی 
در  پزشکی  آن که  به محض  اما  نمی شود؟  اعالم  چرا 
بانک  بی افتد،  وامش عقب  از  دو قسط  یک شهرستان 
به سرعت به  نظام پزشکی نامه می زنند و خواستار تعلیق 

پروانه ی مطبش می شوند.«
پزشکان  از  بخشی  این که  بیان  با  پایان  در  زالی  دکتر 
هزار  هشت  »این که  افزود:  می شوند،  استثمار  عمومی 
پزشک بی کار هستند، تنها »قله ی کوه یخ« است. آنچه 

نگران آن هستیم، کم اشتغالی پزشکان عمومی است. در 
سال 93 اگر در بهترین شرایط نظام ارجاع مستقر  شود، 
تنها به 54 هزار پزشک عمومی نیاز است اما اکنون بیش 
اشتغال  بحران  با  و  داریم  عمومی  پزشک  هزار   70 از 

روبه رو هستیم.«
پس ازآن نوبت سایر مدعوین همایش، مدیرعامل محترم 
سازمان  محترم  مدیرعامل  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 
و  کنند  گفتگو  خود  میزبانان  با  تا  بود  سالمت  بیمه 

وعده ی بهبود وضعیت به ویژه پرداخت ها را بدهند. 
برنامه،  از روال پیشاپیش تعریف شده ی  در  آخر، خارج 
اجتماعی  کمیسیون  محترم  رییس  سخنان  مستمع 
مجلس شورای اسالمی دکتر عزیزی بودیم. او که خود 
نمایندگی  مسئولیت  عمومی  پزشک  یک  کسوت  در 
مطالبی  بیان  به  ناباورانه  می کشد  بدوش  نیز  را  مردم 
در خصوص درآمد و دستمزد پزشکان عمومی پرداخت 
که حیرت، کمترین توصیف آن است؛ و یادآور این شعر 
لسان الغیب که »ما ز یاران چشم یاری داشتیم – خود 
غلط بود آنچه می پنداشتیم.«. دکتر عزیزی می گفت و 
سالن افتتاحیه آرام آرام خالی می شد تا همکاران از حدود 
از  را  آمارهایی  و  در کالس ها مستقر شوند  ساعت 11 

حیث شرکت کننده رقم زنند که کم سابقه بود.
1852 شرکت کننده از سراسر کشور، 9280 نفر برنامه، 
برنامه ی   30 آقا،  همکار   1004 و  خانم  همکار   848
بازآموزی و سه روز حضور پرشور، برگزاری نشست های 
کمیته های متعدد انجمن با همکاران، نشست با همکاران 
شاغل در گرایش پوست و زیبایی، طب کار و... برگزاری 
جلسه با نمایندگان محترم مجلس در خصوص پیگیری 
اسالمی  شورای  مجلس  در  عمومی  پزشکان  مطالبات 
بزرگ  جامعه ی  اعتماد  و  همراهی  همدلی،  حاصل  و... 
منتخب  نمایندگان  به  کشور  سراسر  عمومی  پزشکان 
خود در انجمن پزشکان عمومی ایران بود. اعتمادی که 
پیش کرده  بیشتراز  را  انجمن  این  بار مسئولیت  اگرچه 
لیکن باور همراهی این جامعه ی بزرگ در مسیر پیش 

رو را نیز برای منتخبان صدچندان کرده است.
و آخرین سخن

خرد  به  احترام  و  یکدیگر  به  اعتماد  همراهی،  همدلی، 
جمعی!

وزیر در پاسخ به از دست رفتن 
هویت پزشکان عمومی گفت: این 

موضوع را باور ندارم. 
پزشکان عمومی هم مطالباتی 

دارند که مانند سایر صنوف باید به 
آن رسیدگی شود

دکتر زالی در پایان با بیان این که 
بخشی از پزشکان عمومی استثمار 

می شوند، افزود: »این که هشت 
هزار پزشک بی کار هستند، تنها 

»قله ی کوه یخ« است. آنچه 
نگران آن هستیم، کم اشتغالی 

پزشکان عمومی است

 رییس کل نظام  پزشکی در دفاع 
تمام قد از حیثیت و شرافت 

جامعه ی پزشکی به ویژه جایگاه 
پزشکان عمومی در نظام سالمت، 

بسیار خوش درخشید ش ها
مای

ر ه
خبا

ا

ش ها
مای

ر ه
خبا

ا

انجمن  جامع  همایش  دومین  در  زالی  علیرضا  دکتر 
عمومی  احیای طب  لزوم  بر  تأکید  با  عمومی  پزشکان 
کوریدور  تنها  عمومی  طب  احیای  گفت:  کشور،  در 
عرصه ی سالمت است؛ راهی که کشورهای توسعه یافته 
نیز رفته اند. باید از بحث شعار خارج شده و احیای طب 
عمومی به عنوان یک مسیر راهبردی در سرلوحه ی کار 

قرار گیرد.
پزشکی  جامعه ی  امروز  مشکالت  به  اشاره  ضمن  وی 
گفت:  پزشکی،  جامعه ی  علیه  هجمه ها  همچنین  و 
جامعه ی  یک بار  هفته  دو  هر  گذشته  سال  مهرماه  از 
پزشکی با بحران هایی روبرو بوده است. سؤال آن است 
پزشکی  جامعه ی  به  هجمه  این همه  آسیب شناسی  که 
دارد؛  وجود  زمینه  این  در  نکته  دو  بی تردید  چیست؟ 
وجاهت اجتماعی جامعه ی پزشکی میان مردم و رشک 

بردن به این جایگاه و دیگری فرافکنی است.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: گویا فعاًل دیواری 
است  قرار  و  نمی شود  پیدا  پزشکی  جامعه ی  از  کوتاه تر 
اگر  بدهند.  پزشکان  را  جامعه  مشکالت  همه ی  پاسخ 
کم  حقوقشان  و...  معلمان  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
باید به سوی جامعه ی پزشکی دراز  اتهام  آیا انگ  است 

شود؟
زالی دراین باره افزود: در کنار تمام هجمه های سنگینی 
از فساد  اخباری  وارد می کنند،  به جامعه ی پزشکی  که 
مفسدان  اسامی  است  قرار  مدت هاست  می شنویم. 
اسامی  این  آید،  بیرون  مسئوالن  جیب  از  اقتصادی 
زنجانی  بابک  پشت  نمی شود؟  اعالم  چرا  و  کجاست 
حتمًا شبکه ای وجود دارد، اسم این افراد کجاست؟ تمام 
در  پزشکی  آنکه  به محض  که  درحالی است  موارد  این 

یک شهرستانی دو جلسه تأخیر در پرداخت داشته باشد، 
سریع نامه به نظام پزشکی می زنند و معلق شدن مطب 
به عنوان مثال در ساختمانی  یا  را خواستار می شوند  وی 
11 واحده، 10 واحد بدون تابلو و پرداخت مالیات داللی 
می کنند و تنها واحد مربوط به پزشک عمومی تابلو دارد 

و به صورت رسمی فعالیت می کند.
را  دوم«  »ویزیت  درباره ی  مطرح شده  مباحث  وی 
مورداشاره قرار داد و گفت: در هیچ جای دنیا ویزیت دوم 
تیتر  موضوع  این  که  در حالی است  این  نیست.  رایگان 
اکثر رسانه ها شده و از آن به عنوان سودجویی پزشکان 
درآمد  انگلستان  در  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  یاد 
ساالنه ی یک پزشک عمومی 54 هزار تا 86 هزار پوند 
است. در ایاالت متحده ی آمریکا پزشک عمومی هنگام 
دالر   62 تا   40.5 ساعت  هر  هنگام  به  کار  به  شروع 
دالر   90 به  زمان  باگذشت  عدد  این  می کند.  دریافت 
کار  ساعت  هر  ازای  به  نیز  کانادا  در  می یابد.  افزایش 
پزشک عمومی 42.5 تا 91 دالر پرداخت می شود. حال 

این پرداخت ها را با ایران مقایسه کنید.
گفت:  عمومی  پزشک  جایگاه  خواندن  مهم  با  زالی 
میان  به  پا  مختلف  گروه های  نیز   MMT بحث  در 
 MMT نگذاشتند، اما 5 هزار پزشک عمومی در بحث
کار می کنند. این درحالی است که باالترین درآمد پزشک 
عمومی فعال در بحث MMT کمتر از 5 میلیون تومان 
است. رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: اگر امروز بر 
رابطه ی معنوی میان پزشک و بیمار تأکید داریم و این 
موضوع را فریاد می زنیم، علت آن است که به فکر مردم 
هستیم؛ چراکه اگر بیمار به پزشک اعتماد نداشته باشد، 
کردن  بی اعتماد  بود.  نخواهد  مؤثر  درمانی  روش های 

موضوع  این  نیست.  مردم  از  دفاع  پزشکان،  به  مردم 
فریب و اغوای مردم است.

وی قانون اجباری اعزام پزشکان را مورد اشاره قرار داد 
به  باید  تحصیالتشان  پایان  از  پس  پزشکان  گفت:  و 
مناطق محروم رفته و در سخت ترین شرایط و با کمترین 
این درحالی است  باشند.  ارائه ی خدمت داشته  امکانات، 
لیسانسیه ی  از  باید  نیز  را  مرخصی اش  پزشک  این  که 
غیر مرتبط با حوزه ی سالمت بگیرد. درچنین شرایطی 
بعد هم  نیست.  جوانمردانه  پزشک  به  تهاجم  این چنین 
خدمت  ارائه ی  باید  و  کرده  تحصیل  رایگان  می گوییم 
در مناطق محروم داشته باشد. مگر گروه های دیگر نیز 
پزشکی  جامعه ی  از  بخشی  نمی کنند؟  رایگان تحصیل 

عمومی استثمار می شوند.
بی کار  پزشک  هشت هزار  اینکه  افزود:  دراین باره  زالی 
آن  نگران  ما  آنچه  می ماند.  یخی  قله ی  به  هستند، 
سال  در  است.  عمومی  پزشکان  کم اشتغالی  هستیم 
می شد  مستقر  ارجاع  نظام  شرایط  بهترین  اگر   93
عمومی  پزشک  هزار   54 به  که  بود  آن  پیش بینی ها 
نیاز است تا به این ترتیب به ازای هر 1290 ایرانی یک 
پزشک عمومی داشته باشیم، اما اکنون 70 هزار پزشک 

داریم و هم اکنون هم با بحران اشتغال روبه رو هستیم.
سال  در  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  رییس کل 
کتاب   E&M بیمه  عالی  شورای  در  امیدواریم  آتی 
ارزش گذاری خدمات را احیا کنیم تا به این ترتیب مقداری 
به پرداخت ها در جامعه ی پزشکان عمومی کمک شود. 
حوزه ی  در  به خصوص  سرپایی  حوزه ی  در  ویزیت 
پزشکان عمومی در سال آتی تحول جدی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: برای احیا و بازیابی طب عمومی، اجرای 
مناسب نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها راه حل موجود 
خواهد بود که هم مردم و هم جامعه ی پزشکی از آن 

بهره خواهند برد.

احیای طب عمومی تنها کوریدور 
عرصه ی سالمت است؛ راهی که 

کشورهای توسعه یافته نیز رفته اند. 
باید از بحث شعار خارج شده و 

احیای طب عمومی به عنوان یک 
مسیر راهبردی در سرلوحه ی کار 

قرار گیرد
***

آسیب شناسی این همه هجمه به 
جامعه ی پزشکی چیست؟ بی تردید 
دو نکته در این زمینه وجود دارد؛ 

وجاهت اجتماعی جامعه ی پزشکی 
میان مردم و رشک بردن به این 
جایگاه و دیگری فرافکنی است

***
می گوییم رایگان تحصیل کرده 
و باید ارائه ی خدمت در مناطق 

محروم داشته باشد. مگر گروه های 
دیگر نیز رایگان تحصیل نمی کنند؟ 
بخشی از جامعه ی پزشکی عمومی 

استثمار می شوند واکنش شدید رییس سازمان نظام پزشکی به هجمه  علیه پزشکان

این تهاجم، جوانمردانه نیست!

من سوگند یاد می کنم با پرهیزگاری و تقدس، زندگی و حرفه ی خود را نجات خواهم داد.
سوگندنامه ی بقراط
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مهران قسمتی زاده رئیس شورای هماهنگی انجمن های 
وقت  هر  که  است  معتقد  ایران،  عمومی  پزشکان 
به یاد  بسیاری  می شود  خانواده  پزشک  از  صحبت 
بدون  سنگین  خدمات  بسته های  پزشکان،  بیگاری 
و  می افتند  و...  غیراصولی  نظارت های  اجرایی،  قابلیت 
برنامه هایی که با کمبود اعتبارات نظام سالمت به صورت 
سرهم بندی اجرا شد. وی در پاسخ به این پرسش که در 
دستورالعمل جدید وزارت بهداشت که به عنوان برنامه ی 
تأمین مراقبت های اولیه ی سالمت در مناطق حاشیه ی 
شهرها، سکونت گاه های غیررسمی و شهرهای بین 30 
تا 50 هزار نفر مطرح شده، نظام سطح بندی دیده شده 
است یا خیر؟ گفت: اگرچه در این برنامه خواسته اند نظام 
سطح بندی را مطرح کنند اما معلوم نیست به چه دلیل 
نقش محوری پزشکان عمومی را در آن نادیده گرفته و 
به کارشناسان واگذار کرده اند. نادیده گرفتن تعداد زیادی 
با  را  ارتباط  بیشترین  که  عمومی  پزشک  همکاران  از 
مردم منطقه و ازقضا 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 در عرضه ی خدمات 
بالقوه ی  امکان  از  می شود  سبب  بلکه  است  سالمت 
نظام سالمت  طرح های  پیشبرد  برای  آنان  تأثیرگذاری 
استفاده نشود و عماًل پزشکان آموزش دیده و باتجربه از 

چرخه ی عرضه ی خدمات سالمت خارج شوند.
عمومی  پزشکان  انجمن های  هماهنگی  شورای  رئیس 
که  سالمت  در  عدالت  رعایت  میزان  درباره ی  ایران 
تحول  طرح  برنامه  به  انتقادات  مهم ترین  از  یکی 
سالمت است، گفت: موضوع اصلی عدالت در سالمت، 
فراهم سازی امکان برخورداری از خدمات سالمت برای 
مردم است که برنامه ی تحول نسبت به گذشته قدم های 
مؤثری در این مورد برداشته ولی از منظر دیگر، مسلمًا 
هزینه های نظام سالمت در سطوح دوم و سوم همیشه 

ه ها
حب

صا
م

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 آتی سطوح 2 و 3 
می شود. به همین 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 
و  عمومی  پزشکان  یعنی  نظام سالمت،  عرضه کنندگان 
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.

به حاشیه رفتن نظام ارجاع در 
طرح تحول سالمت

با  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  هیأت مدیره ی  عضو 

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

ملی تأکید دارد.
ستاد  با  گفت وگو  در  چیت ساز  رهنمای  فربد  دکتر   
خبری همایش علمی جامع پزشکان عمومی افزود: در 
کشورهایی که نظام سالمت کارآمد و جامعی دارند، نظام 
ارجاع برقرار است و پزشک عمومی یا پزشک خانواده و 
در بعضی کشورها عالوه بر این دو، متخصص داخلی و 
اطفال نیز نقش دروازه بان نظام سالمت را ایفا می کنند. 
چندان  ما  کشور  نظام سالمت  در  واژه  این  آن که  حال 
شنیده نمی شود و علی رغم الزام قانونی وزارت بهداشت 
به راه اندازی سراسری پزشک خانواده تا پایان برنامه ی 
سیاست های  ابالغ  علی رغم  و  کشور  توسعه ی  پنجم 
سالمت از سوی مقام معظم رهبری، هنوز نظام ارجاع 
راه اندازی نشده و نقش دروازه بانی طب عمومی نادیده 

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

پی می آورد.
ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  هیأت مدیره ی  عضو 
و  کرد  اشاره  عمومی  پزشکان  شغلی  تکثر  به  ادامه  در 
چون  مختلفی  بخش های  در  عمومی  پزشکان  گفت: 
پزشک  برنامه ی  خصوصی،  درمانگاه های  و  مطب ها 
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 
صنفی  و  شغلی  گوناگون  مسائل  نیز  همکاران  این  از 
دارند و علی رغم وجود مشکالت متعدد، بار اصلی درمان 
هم وطنانمان را به دوش می کشند که از مرکز مدیریت 
درخواست  بهداشت  وزارت  اطالعات  فن آوری  و  آمار 
می کنم با توجه به وظیفه ی ذاتی این معاونت، آمار دقیق 

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

سالمت کشور بیافزاید.
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برگزاری شانزدهمین مجمع عمومی سالیانه
و انتخابات هفتمین دوره ی هیأت مدیره ی 

انجمن پزشکان عمومی شیراز
زادروز  با  همزمان   93 دی ماه   19 جمعه  شامگاه 
سالن  جعفرصادق)ع(  امام  و  اسالم  پیامبر  خجسته ی 
پزشکان  پرشور  وصال هتل همای شیراز شاهد حضور 
عمومی  مجمع  نشست  شانزدهمین  در  شیراز  عمومی 
سالیانه ی انجمنشان بود.انجمن پزشکان عمومی شیراز 
علمی  فعال ترین تشکل های صنفی-  و  قدیمی ترین  از 
شعبه ای  به عنوان   1378 سال  در  که  می باشد  شیراز 
از  شد.  تأسیس  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  از 
ویژگی های منحصربه فرد انجمن شیراز برگزاری مرتب 

و منظم نشست های سالیانه ی آن است. 
عمومی  پزشکان  گسترده ی  و  پرشور  حضور  عالوه بر 
سرشناس  شخصیت های  شرکت  سالیانه،  مجامع  در 
حوزه ی سالمت منطقه و کشور به عنوان میهمان ویژه،  
حضور  می بخشند.  گردهمایی ها  این  به  خاصی  گرمی 
فاضل،  دکتر  ظفرقندی،  دکتر  همچون  شخصیت هایی 
دکتر زالی، دکتر طریقت، دکتر کامیابی، دکتر نوربخش 
و... در سال های دور و نزدیک در مجمع پزشکان عمومی 
نزد  صنفی  تشکل  این  ارزشمند  جایگاه  نشان از  شیراز 
مسئوالن طراز اول نظام سالمت کشور دارد. در مجمع 
قائم مقام  و  معاون کل  حریرچی  ایرج  دکتر  نیز  امسال 
وزیر بهداشت و درمان میهمان ویژه ی همکاران پزشک 

عمومی شیراز بود.
نشست امسال به دلیل برگزاری انتخابات هیأت مدیره ی 
و  موافق  عمومی  پزشکان  حضور  و  هفتم  دوره ی 
مخالف برنامه ی پزشک خانواده ی شهری رنگ و بوی 
خاصی داشت از هفته ها و ماه ها قبل گروه کوچکی از 
پزشکان عمومی که به دالیل گوناگون نخواسته بودند 
پزشکان  همراه  به  شوند  خانواده  پزشک  برنامه ی  وارد 
کوبنده،  و  شدید  انتقادهای  با  طرح،  درون  ناراضی 
هیأت مدیره ی وقت انجمن شیراز را مورد هجمه ی خود 
این  با  انجمن  همگامی  و  همراهی  و  بودند  داده  قرار 
با مسئولین  تعامل و تساهل آن ها  برنامه و مماشات و 
به  را  خانواده  پزشک  برنامه ی  کردن  پیاده  در  اجرایی 
باد حمله گرفته بودند و این موضوع شائبه ی بی نظمی 
ایجاد  را  شیراز  عمومی  پزشکان  امسال  نشست  در 
کمال  در  امسال  نشست  انتظار  برخالف  اما  بود؛  کرده 
ترتیب  و  نظم  با  انجمن  مسئوالن  درایت  با  و  آرامش 
بسیار برگزار شد و با حضور بیش از 350 نفر از پزشکان 
عمومی شیراز و حومه، مجمع بدون هیچ حاشیه و اتفاق 
ایمانیه  دکتر  شانزدهم،  مجمع  شد.در  برگزار  ناگواری 
دانشگاه،  معاونین  شیراز،  علوم پزشکی  دانشگاه  رییس 
هیأت مدیره ی  اعضای  بیمه گر،  سازمان های  مسئولین 
سازمان نظام پزشکی شیراز، رؤسا و دبیران انجمن های 
تخصصی و مجمع انجمن های پزشکی استان نیز شرکت 

از اعضای  با مجری گری دکتر داستان  داشتند. نشست 
ساعت  رأس  انجمن  پیشین  دوره های  هیأت مدیره ی 
انجمن  رییس  بهجو  آن دکتر  دنبال  به  و  آغاز شد   19
شیراز به حاضرین خوش آمد گفت و شمه ای از مسائل 
و مشکالت دوره ی گذشته را بیان کرد. پس ازآن دکتر 
حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان طی سخنانی 
در  خود  مطبوع  وزارت  سیاست های  تبیین  به  مبسوط 
رابطه با جایگاه طب عمومی و همچنین برنامه ی پزشک 
خانواده پرداخت.وی در بخشی از سخنان خود اشاره کرد 
وزارت بهداشت مجری قانون است و بر اساس برنامه ی 
پنج ساله موظف است که برنامه ی پزشک خانواده را اجرا 
کند و در این راه با قدرت از اجرای برنامه در دو استان 
فارس و مازندران حمایت می کند و پیگیر برطرف کردن 

نواقص، نارسایی ها و اشکاالت برنامه است.
پزشک  بیش از 1100  و کوشش  دکتر حریرچی تالش 
خانواده ی فارس را در اجرای برنامه ارج نهاد و از آن ها 
قدردانی کرد و بابت تأخیر در اعالم و پرداخت به موقع 
سرانه ی آن ها پوزش خواست. او بازگشت به نظام پیشین 
را پس از 3 سال تالش و کوشش پزشکان و مسئولین 
اجرایی منطقه غیرممکن دانست و باوجوداینکه هنوز زود 
است که از نقش و اثر این برنامه بر شاخص های سالمت 
با دستاوردهایی که  لیکن  بهداشت سخن گفته شود  و 

حاصل شده حال آماده پرواز هستیم. 
در خصوص طب عمومی و جایگاه پزشک عمومی وی 
و  نقش  به  بکوشیم  باید  همگان  که  کرد  خاطرنشان 
تعریف جایگاه پزشک عمومی در نظام سالمت بپردازیم. 
و  دانشگاه  نظام پزشکی،  سازمان  که  کرد  دعوت  وی 
انجمن پزشکان عمومی به اتفاق جلساتی تشکیل دهند و 
با کار کارشناسی به این مهم بپردازند و شخصًا داوطلب 

شد که در جلسات آن هرماه شرکت کند.

پس از بیانات دکتر حریرچی که با استقبال و تشویق حضار 
علوم پزشکی  دانشگاه  رییس  ایمانیه  دکتر  شد.  مواجه 
شیراز در سخنان کوتاهی از تعامل، همگامی و همکاری 
هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی شیراز و سازمان 
نظام پزشکی در سه سال گذشته برای اجرای هرچه بهتر 
وی  نمود.  قدردانی  و  تشکر  خانواده  پزشک  برنامه ی 
اعالم کرد الحق واالنصاف در این مدت قهرها، آشتی ها 
داشته ایم  نمایندگان شما  با  مکرری  بحث وجدل های  و 
و آن ها همیشه از حق شما دفاع کرده اند و بهتر است 
دست  رابطه  این  در  جنجال آفرینی  و  غوغاساالری  از 
امیدواری  ابراز  وی  کنیم.  رعایت  را  انصاف  و  برداریم 
کرد که هیأت مدیره ی منتخب امشب ادامه دهنده ی راه 

هیأت مدیره فعلی باشد تا حرکت ما کند نشود.
پس از سخنان دکتر ایمانیه، به ترتیب دکتر حمیرا وفایی 
طهماسبی پور  دکتر  شیراز،  نظام پزشکی  سازمان  رییس 
نماینده ی انجمن مرکزی در اظهارات کوتاهی از نقش 
و اهمیت پزشکان عمومی به عنوان دروازه بانان سالمت 

مردم سخن گفتند.پس ازآن دکتر عسکری دبیر انجمن 
شیراز گزارشی از عملکرد یک ساله ی هیأت مدیره را به 
خزانه دار  خاکسار  دکتر  ادامه  در  رساند.  حضار  اطالع 
حساب  و  مالی  گزارش  جذاب  گزارشی  در  انجمن 
دخل وخرج انجمن را به حاضرین ارائه داد.وی در پایان 
برگزاری  به واسطه ی  کرد  اعالم  خود  کوتاه  گزارش 
و  کارگاه ها  بازآموزی،  زمینه های  در  آموزشی  دوره های 
کالس های مختلف و همچنین جذب اسپانسر، انجمن 
شیراز ازنظر بنیه ی مالی از تمام انجمن های مشابه برتر 
بوده و پس از سه سال و تمامی هزینه های صورت گرفته 
نه تنها موجودی بانک و حساب کاهش نیافته بلکه این 
انجمن صاحب یک ساختمان و دفتر اختصاصی در مرکز 
شهر شده است که ارزش آن بیش از 500 میلیون تومان 

می باشد.
گزارش  تأیید  ضمن  انجمن  بازرس  زرآور  دکتر  سپس 
مالی و صحت و سالمت دفاتر و اسناد مالی هیأت مدیره 
را از هرگونه انحراف و تخطی از اساسنامه مبری دانست.

پس از پایان گزارش ها دکتر الله تدین به قرائت بیانیه ی 
مجمع پرداخت که متن کامل آن به اطالع خواهد رسید.

در بخش بعدی برنامه ی مجمع، هیأت رئیسه ی انتخابات 
و  هیأت مدیره  کاندید   24 و  شد  برگزیده  جمع  توسط 
بازرس هرکدام به مدت 3 دقیقه به معرفی خود، اهداف 

و برنامه هایشان پرداختند.

نیز  خانواده اند«  یک  »پزشکان  ائتالف  نماینده ی  به 
فرصت داده شد که در سخنان کوتاهی به بیان دیدگاه 
و نظرات خود بپردازد که عمده ی این دیدگاه مخالفت 
برنامه پزشک خانواده در شیراز و  اجرای  با  سرسختانه 
انتقاد جدی به عملکرد انجمن و هیأت مدیره ی پیشین 
در این رابطه بود.پس از پایان معرفی کاندیداها، انتخابات 
انجمن  نماینده ی  طهماسبی پور  حمید  دکتر  نظارت  با 
مرکزی و رئیس کمیته ی تشکیالت توسط هیأت رییسه 
بامداد   2/5 تا  که  آرا  شمارش  درنتیجه ی  و  شد  انجام 
به طول انجامید اعضای هیأت مدیره ی دوره ی هفتم به 

شرح زیر معرفی شدند.
دکتر  تدین،  دکتر  بازیار،  دکتر  هیأت مدیره:  اعضای 
خاکسار،  دکتر  حاجی آقایی،  دکتر  بهجو،  دکتر  فرخی، 

دکتر عسکری، دکتر فاضلی و دکتر عرفان منش
بازرس: دکتر زرآور

بازرس  و  هیأت مدیره  اعضای  تمامی  شدن  برگزیده 
رأی  با  دیگر  دوره ی  یک  برای  شیراز  انجمن  پیشین 
عملکرد  تأیید  از  نشان   شیراز  عمومی  پزشکان  قاطع 
از حقوق صنفی  این هیأت مدیره در حمایت  سه ساله ی 
آن ها دارد. عملکردی که به دنبال احقاق حقوق مردم در 
نظام سالمت از یک سو و حمایت و پشتیبانی از حقوق 

پزشکان عمومی از جانب دیگر است.

انجمن پزشکان عمومی همواره خواستار اجرای نظام 
ارجاع و برنامه ی خانواده بوده است

از ایده های نو شگفت زده نشو؛ زیرا تو خود نیک میدانی که حقیقت هر چیزی، به علت آن که 
بسیاری از افراد آن را نمی پذیرند از میان نمی رود | اسپینوزا
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گزارش مجمع عمومی و انتخابات انجمن 
پزشکان عمومی رشت

با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن پزشکان 
عمومی رشت، 6 عضو دوره ی فعلی و 3 عضو جدید 
به نهمین هیأت مدیره ی این انجمن راه یافتند.برگزاری 
مجمع که قرار بود ساعت 10 صبح جمعه 5 دی 1393 
در تاالر آریانا آغاز  شود، بیشاز یکساعت تأخیر داشت. 
به اعالم روز  نامزدها  اعتراض برخی  تأخیر  این  دلیل 
در  عضویت  فرصت  آخرین  به عنوان  دی   4 پنجشنبه 
انجمن بود که دلیل آن را انحصارطلبی هیأت مدیره و 

ترس از ورود اعضای جدید می دانستند.
مسعود  دکتر  توسط  برنامه ها  اعالم  از  پس  آغاز  در 
جوزی، دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت، دکتر سونیا 
ضمن  کوتاه  سخنانی  در  انجمن،  رییس  معصومی، 
خوش آمدگویی به اعضاء و میهمانان، همه ی پزشکان 
عمومی را به همبستگی برای غلبه بر مشکالت صنفی 

فراخواند.
سپس دکتر فرامرز رفیعی، عضو هیأت مدیره ی انجمن 
تریبون  پشت  مجمع،  ناظر  و  ایران  عمومی  پزشکان 
استناد  با  پاسخ دهد. وی  به شبهات معترضان  تا  آمد 
به اساسنامه  و آیین نامه ی انتخابات انجمن و مستنداتی 
چون قائل شدن یک ماه زمان برای عضویت و دو هفته 
برای نامزدی و اعالم آن از یک ماه پیش در روزنامه ی 
رسمی، خبرنامه و سایت انجمن و نیز فرستادن بیش از 
10 نوبت پیامک، تصمیم هیأت مدیره ی رشت را قانونی 
خواند و سپس با انتخاب دکتر مرضیه مصدقی، دکتر 
جمشید خانقینی و دکتر موسی دانش  حکمتی به عنوان 
برگزاری  و  مجمع  اداره ی  هیأت رییسه،  اعضای 

انتخابات به این همکاران سپرده شد.
در ادامه دکتر انوش برزیگر، رییس نظام پزشکی رشت و 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ضمن سخنانی با تأکید بر 
اهمیت انجمن پزشکان عمومی رشت و تأیید سخنان 
دکتر رفیعی، از وی و مسئوالن انجمن رشت درخواست 
در  عضویت  فرصت  مشارکت،  افزایش  به منظور  کرد 

انجمن را تا زمان آغاز رأی گیری تمدید کنند. 
سخنرانان بعدی دکتر ابوالقاسم پیروزی، رییس مجمع 
انجمن های پزشکی استان و دکتر مهران قسمتی زاده، 
رییس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی 
دکتر  سخنرانی،  دو  این  فاصله ی  در  که  بودند  کشور 
با  کرد  اعالم  تریبون  پشت  مجدد  حضور  با  رفیعی 
انجمن پزشکان عمومی کشور،  تلفنی رییس  موافقت 
امکان ثبت نام برای همکاران غیرعضوی که در مجمع 

حضور یافته اند، فراهم شده است.
عمومی  پزشکی  صنفی  فعاالن  از  سه تن  از  ادامه  در 
رشت تقدیر شد. دو نفر نخست که در این دوره نامزد 
عضویت در هیأت مدیره نبودند دکتر حمید اخوین، عضو 

چند دوره و رییس سابق انجمن پزشکان عمومی رشت 
هیأت مدیره ی  محمدحسین شهدی نژاد، عضو  دکتر  و 
هشتم انجمن و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان، لوح 
محمدتقی  دکتر  و  برزیگر  دکتر  از  را  خود  هدایای  و 
گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه  درمان  معاون  آشوبی، 
عضو  طهماسبی پور،  حمید  دکتر  و  کردند  دریافت 
ایران،  عمومی  پزشکان  انجمن  مدیره ی  هیأت 
انجمن  رییس  پورکاظمی،  محمدکاظم  دکتر  از 
داروسازان گیالن.سپس بخش رسمی مجمع با ارائه ی 
گزارش های هیأت مدیره، مالی و بازرسی توسط دکتر 
محمد  دکتر  و  عصاری  آرش  دکتر  جوزی،  مسعود 
بخشعلی زاده )دبیر، خزانه دار و بازرس انجمن پزشکان 
عمومی رشت( آغاز شد. در آغاز این بخش اعالم شد 
فرصت عضویت در انجمن به پایان رسیده است. این 
امر هیاهوی چند تن از نامزدها را در پی داشت که با 
نشانه ی  به  هستند،  درراه   طرفدارانشان  این که  اعالم 
تجمع  سالن  در  جلو  انصراف  به  تهدید  و  اعتراض 
نظرات  ارائه ی  برای  آزاد  تریبون  بودند.سپس  کرده 
در اختیار اعضای انجمن قرار گرفت که در ابتدا دکتر 
در  دوره  به حضور سه  اشاره  با  ثابت قلب قربانی  جعفر 
معترضان  رفتارهای  برخی  از  قبلی،  هیأت مدیره های 
انتخابات  نامزدهای  از  برخی  ادامه   در  و  کرد  گالیه 
ازجمله دکتر صادق جعفرپور، دکتر فرزانه فرج پور، دکتر 
از  دوزنده نرگسی  محمد  دکتر  و  ابراهیمی لویه  هومن 
این فرصت برای معرفی خود و برنامه های خود استفاده 

کردند.
ثبت نام  درحالی که  و  شد  آغاز  رأی گیری  درنهایت 
به  آرا  شدن  ریخته  لحظات  آخرین  تا  جدید  اعضای 
صندوق ها ادامه داشت و با ورود 35 عضو جدید تعداد 
اعضای انجمن پزشکان عمومی رشت از 180 به 215 
رسیده بود، درنتیجه ی شمارش 118رأی، همکاران زیر 

به عضویت نهمین هیأت مدیره ی انجمن درآمدند:
اعضای هیأت مدیره :دکتر سونیا معصومی، دکتر هومن 
ابراهیمی لویه، دکتر احمد مرادی، دکتر رقیه حج فروش، 
دکتر  عصاری،  آرش  دکتر  طهماسبی پور،  حمید  دکتر 
مسعود  دکتر  دوگونچی،  آنه محمد  دکتر  امیدی،  رضا 

جوزی
محمد  دکتر  هیأت مدیره:  علی البدل  اعضای 

بخشعلی زاده، دکتر شهروز امانی، دکتر نیما نیک بین
بازرس: دکتر محمد دوزنده  نرگسی

بازرس علی البدل: دکتر علی اصغر اشرف نژاد
چند نکته:

پزشکان  انجمن  بزرگان  از  تن  سه  یاد  با  مجمع   -
دکتر  فرزد،  سعید  دکتر  زنده یادان  رشت،  عمومی 
سیدحسن تائب و دکتر هدایت یزدانی که در فاصله ی 

دو مجمع پیشین و فعلی درگذشته بودند آغاز شد.
انجمن دکتر محمدحسن صالحی،  از پیش کسوتان   -
جمع  در  شریفی  محسن  دکتر  و  صدیقی  ایرج  دکتر 

حضور داشتند.
- عالوه بر میهمانان یادشده، دکتر فرزاد فرقان، عضو 
شورای عالی نظام پزشکی کشور، دکتر اردشیر شهریزاد، 
انجمن های  هماهنگی  اعضای شورای  سایر  و  رییس 
مدیرکل  علی اکبری،  دکتر  و  گیالن  عمومی  پزشکان 
مجمع  ویژه ی  میهمانان  از  استان،  سالمت  بیمه ی 

بودند.

نشست هم اندیشی پزشکان عمومی مشهد
نشست  مشهد  عمومی  پزشکان  انجمن  دعوت  به 
سالن  در  دی ماه   26 عمومی  پزشکان  هم اندیشی 
اجتماعات نظام پزشکی با حضور دکتر گل علیزاده معاون 
و  کشور  کل  نظام پزشکی  سازمان  پشتیبانی  محترم 
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران برگزار شد. در 
ابتدا دکتر جباری رییس انجمن مشهد ضمن خوش آمد به 
حضار به تشریح فعالیت¬های انجمن پزشکان عمومی 
مشهد در یک سال گذشته پرداخت. وی خواستار هوشیاری 
و حضور درصحنه ی همکاران پزشک عمومی در شرایط 
حساس کنونی شد. سپس دکتر گل علیزاده نایب رییس 
انجمن پزشکان عمومی ایران به طور مبسوط به تشریح 
پزشکان  حقوق  از  دفاع  در  انجمن  اقدامات  و  فعالیت ها 
عمومی پرداخت. در ادامه تنها راه برون رفت از وضعیت 
موجود را نگاه اصولی به مقوله ی نظام ارجاع و احیا طب 
وزارت  از سوی  بخشنامه های صادره  و  دانست  عمومی 
بهداشت در تحدید حدود صالحیت حرفه ای و دامنه ی کار 
پزشکان عمومی را خارج از مسئولیت های قانونی و ناشی 
از نفوذ و البی گری و غیرقانونی عمل کردن بخش هایی از 

بدنه ی اجرایی سابق وزارت بهداشت دانست.

بیان  ضمن  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  نایب رییس 
محترم  وزیر  با  انجمن  هیأت مدیره ی  دیدار  گزارش 
بهداشت وبیان دغدغه ها و مشکالت و انتظارات منطقی 
پزشکان عمومی از نظام سالمت در حضور ایشان، اظهار 
داشت بحث های مستدل و منطقی و دفاع علمی انجمن 
معاونین  و  بهداشت  وزیر  در  را  اطمینان  و  اعتماد  این 
وی به وجود آورده که به سرمایه ی کارشناسی پزشکان 
حضور  قبول  و  باشد  داشته  توجه  ویژه  دید  با  عمومی 
و  عمومی  پزشکی  تخصصی  بورد  در  عمومی  پزشکان 
بازنگری کوریکولوم آموزشی پزشکان عمومی با حضور 
را  وزیر  سوی  از  عمومی  پزشکان  انجمن  مشارکت  و 
از نتایج این دیدار دانست.دکتر گل علیزاده تکیه بر طب 
عمومی  پزشکان  آموزشی  کوریکولوم  تغییر  و  عمومی 
را به نفع نظام سالمت و  آنان  در راستای توانمندسازی 
به  هزینه  تحمیل  و  منابع  اتالف  از  جلوگیری  و  مردم 

نظام سالمت و مبتنی بر اصول اقتصاد درمان دانست.
در ادامه ی این جلسه همکاران پزشک عمومی هرکدام 
مشکالت،  بیان  به  تریبون  پشت  در  گرفتن  قرار  با 

دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
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دردهای یک طبیب
گفت وگو با دکتر عباس کامیابی رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

 امام صادق)ع(: مردم هر شهری به سه چیز نیازمندند که در امور دنیا و آخرت خود به آنها رجوع کنند و چنانچه آن سه را نداشته باشند 
گرفتار جهل و نابسامانی می شوند: دین شناِس داناِی پرهیزکار، حاکم نیکوکاری که مردم از او اطاعت کنند و پزشک بصیِر مورد اعتماد.

چگونه آموختم دست از طبابت بردارم و جامعه ی پزشکی را دوست بدارم

سال هاست که نمی خواهد حرف بزند؛ کشیدن 
در  از کشف طال  او، سخت تر  زبان  از  حرف 
نگاهت  چنان  عینک  پشت  از  آریزوناست. 
تلف  را  وقتت  داری  بگوید:  انگار  که  می کند 
می کنی مرد، از من چیزی بیرون نمی کشی! و 
این خاصیت نگاه بسته ی بسیاری از مدیران 

این جغرافیایی گربه ای است.
کردیم.  تصاحب  را  او  پرمشغله ی  نیمروز 
جاها  خیلی  و  داد  با خنده جواب  جاها  خیلی 
وقتی که  مثل  مطمئن؛  و  خونسرد  اخم.  با 
پشت تریبون سخنرانی می کند و آدم را یاد 

نطق های موسولینی می اندازد!
اصال آدم نمی داند برای نوشتن این مقدمه، 

چطور باید مقدمه چینی کند؛ 
می دانستم  با سکوت و صورت آهنی اش که 
می تواند یک مصاحبه ی حسی را از انتقادهای 
تند و تیز خالی کند باید کنار بیایم؛ چون او 

شاید  و  ندارد  دوست  را  حسی  پاسخ های 
کاری اش  محافظه  پای  به  را  این  دیگران، 

بگذارند.
مصاحبه ی  یک  قواعد  حتی  چیز  همه  او 
حسی را در قالب های رسمی و موقر می بیند. 
مصاحبه ی  یک  قالب  در  فقط  کالمش  پس 
را  باوقار  واژه های  او  می گنجد.  کالسیک 
اگر  نارنجی می کند.  و  زرد  کلمات  جایگزین 
یک جاهایی هم در پاسخ به سواالت نسبتا 
حتی  یا  و  داد  کلی  پاسخ هایی   ما،  جنجالی 
بعضی جاها از جواب دادن معذرت خواست، 
جور  او  شخصیت  قالب  در  باید  را  این ها 
دیگری تفسیر کرد؛ البد دکتِر داستان ما، آِب 

گل آلود را دوست ندارد.
 

بزند.  حرف  نمی خواهد  که  سال هاست 
به  درونی  مانیفست  یک  که  سال هاست 
کن،  کار  زدن  حرف  بجای  می گوید:  او 
آدمی  بنویس!  دستورالعمل  مصاحبه  بجای 
در  می تواند  چگونه  سکوت  این همه  با 
و کشورش پیش  استان  رقابت های گروهِی 
این  نیست؛  شعر  شب  که  جاها  این  بتازد؟ 
که  است  آن  از  بی رحم تر  خیلی  جاها  جور 
بتوانی خودت باشی. پس اگر همین تضاد را 
تمام  کند،  حل  برایمان  ساعت  چند  این  در 

این کلمه ها حالل می شود...

همان چهره ی همیشگی؛ سر خلوت و پشت 
لب بلند!

و  بزرگ  عینکی  همیشگی؛  چهره ی  همان 
اندک موهایی که سفیدتر از اول سال به نظر 

می رسند...
ندارد؛تمامیت  پیچیده ای  روایت  زندگی اش 
در کالم! آدمی که اصال نمی شود تصور کرد 
انگار  بوده؛  شکلی  چه  جوانی  و  بچگی  در 
که  آدمی  باشد!  بوده  بالغ  کودکی  همان  از 
نمی خواهد به احساسات آدم ها آویزان شود، 
هرچند عاشق عبدالباسط و ربنای شجریان 

باشد! 
نمی دانم ده سال دیگر بشود برایش نوشت: 

لبخند فلک را از یاد نبر!

متن  در  فقط  او  زندگی  که  است  این  مهم 
می گذرد و چارچوب ها برایش درونی شده اند. 
خارج از آن چیزی به جای نمی گذارد. برای او 
غیر از کار و خانه هیچ پناهگاهی وجود ندارد؛ 
سرش  نباشد!  هم  تخریب کننده  اگر  حتی 

توی الک خودش است.
تشکیالتی  اصول  که  کشورهایی  در  اساساً 
را  آن  جای  روش  دو  فقط  ندارد،  وجود 
یا  و  بود  مطلق  دیکتاتوری  باید  یا  می گیرد؛ 

ارتباط روانشناسی و عاطفی را خوب بلد بود 
دارد.  را  آن هم مشکالت خاص خودش  که 

راه دیگری وجود ندارد!
جهان  روی  یکسره   / ابری ست  آسمان 
کنار  در   / آمد کشتگاهم  / خشک  ابری ست 
کشت همسایه / قاصد روزان ابری داروگ / 

کی می رسد باران؟

بعضی آدم ها اول و آخر مصاحبه ها به اندازه 
زمین تا آسمان فرق می کنند. این آدم انگار 

نه انگار...
بعضی حرف ها و مسائل حتی کوه های ساکت 
بدل می کند.  به سنگ های غلتان  را  و صبور 

اما این آدم انگار نه انگار...
افق  به  روزی  آیا  حرف ها،  این  همه ی  با 

می رسد؟ نمی دانم...
چیز  روزگار  طبیعت  می دانم  فقط  نمی دانم! 

دیگری ست!
اگر بخواهی خودت را راحت توجیه کنی، بگو 
به خاطر دلش؛ عاشق این کار است، خالص!

در  سرداران  عاقبِت  که  می داند  خوب  او 
را  این  است؛  چگونه  تاریخی  داستان های 
به حساب سیاه نگارِی من نگذارید. نشانه ی 
تمام  فلسفه  نیست!  هم  دنیا  بی اعتباری 
نمی دانم  ولی  است.  همین  دنیا  نبرد های 
خواهد  کنار  آن شاعر  کالم  با  روزی  چگونه 
آمد که: من نجنگیدم ولی شکست خوردم...

تمامیت؛ احترام به خویشتِن خویش
کامل  و  تمام  زمانی  انسانی  مجموعه  هر 
باشد.  کامل  و  تمام  کالمش  که  است 
که  است  کامل  و  تمام  زمانی  شما  کالم 
گونه ای  به  بشمارید؛  محترم  را  کالم تان 
که ما »احترام به کالم« را تعریف می کنیم. 
چنین تمامیتی پدیده ای کامال مثبت است. 
تمامیت، هیچ کاری به رفتار خوب و بد یا 
صحیح و غلط  ندارد و اگر قانوِن تمامیت 
را نقض کنید، آسیب می بینید؛ درست مثل 
را  زمین  جاذبه ی  قانون  کنید  اینکه سعی 

نقض کنید!
کارایی  برای  الزم  شرط  تمامیت، 
اگر  یعنی  است.  حداکثر  )پرفورمنس( 
کامل،  تمام،   – دارد  تمامیت  چیزی 
)ُورک  کاربرد  حداکثر  دارای   – ناشکسته 

ابیلیتی( است.
تمامیت )اینتگریتی( به کالم فرد ربط دارد؛ 
نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. یک فرد 
زمانی تمام و کامل است که کالمش تمام 
و کامل باشد و کالمش زمانی تمام و کامل 
است که خود، کالمش را محترم بشمارد.

مایکل جنسن؛ نشریه ی مدیریت دانشکده ی راتمن

دکتر افشین اسدی
دکترای پزشکی

ما یخ سرخ می کنیم!
دیگر نخواهد شد کسی مهمان آتش

آن شمع را خاموش کن! 
پروانه مرده است...

می شناخت؛  را  آدم ها  خوب  چقدر  موالنا 
این  به  بستگی  ما  استنباط های  تفاوت 
یا دندان  پنداری  پیل را خرطوم  دارد که 

یا... 
سیاهی اند  و  سپیدی  از  سرشار  آدم ها 
ایفا  را  نقشی  زندگی،  از  مقاطعی  در  اما 
ماندگار  هستی  تارک  بر  که  می کنند 
نام  »تحول«  که  می شود  همین  می شود؛ 

می گیرد.
رییس  جمع گرایی  و  هم اندیشی   نقش 
در  نو  راهی  معماری  برای  انجمن، 
کشور،  عمومی  پزشکان  ِجایگاه  تحول 
و  توجه  برای  همین  و  است  انکارناپذیر 
کنجکاوی ما دلیلی شد که بعد از این همه 
قانعش  مفصل  گفتگوی  یک  برای  سال 

کنیم! 
و  اجتماعی  اتفاق  این  چرایی  به  نگاه 
فردی، به معنای شیفتگی به فرد نیست، 
که  باشد  سجایایی  به  شیفتگی  می تواند 
در این زمانه کمیاب است و حاال هست و 

شاید فردا نباشد!
خواستیم بدهکار این آدمی که االن هست 

نباشیم!
همین! هرکسی از ظن خود شد یار من...
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نظرتان در مورد اسمتان چیست؟
در زمان کودکی اطالع نداشتم معنی اسمم 
در  بچه گانه ام  کنجکاوی های  شاید  چیست؛ 
بزرگ  هنگامی که  اما  نبود  زیاد  اسم  مورد 
دو  و  شد  بیشتر  کنجکاوی ام  مقداری  شدم 
معنی پیدا کردم یکی به معنی عبوس بودن 
و  است  بیشه  شیر  مفهوم  به  دیگر  جای  و 
البته نام حضرت ابوالفضل )ع( است! هرچند 
اما  ندارد،  اختیاری  نام گذاری خود  در  انسان 

اسمم را دوست دارم.
و نام خانوادگی از ابتدا همین بوده؟ 

یا  سجل  صدور  که  دارید  اطالع  حتمًا 
شد.  شروع  پیش  نسل  چند  از  شناسنامه 
شنیدم که پدربزرگم برای انتخاب نام فامیل 
در اداره ی مربوطه نام »کامیاب« را پیشنهاد 
داده بود اما وقتی فهمیده بود که این فامیل 
که  ـ  تأمل  باکمی  است،  شده  گرفته  قباًل 
شاید در زمان خود حاکی از ذکاوت وی بود 
ـ خواسته بود که نام »کامیابی« را به ثبت 
برسانند. هرچند وجود نام مناسب را بهتر از 
نداشتنش می دانم اما هیچ مزیت و برتری در 
نظر می رسد دوست  به  البته  و  نمی بینم  آن 
داریم این پوسته ی نازک را بزرگنمایی کنیم.
اما این روزها »دکتر عباس کامیابی« 
نامی آشنا در جامعه ی پزشکی است.
کشور  پزشکی  جامعه ی  از  عضوی  بنده 
افراد،  دادن  نشان  بزرگ  همین.  هستم، 
فکر  که  می دهد  خودشان  دست  کار  اول 
به مرور  و  دیگران می دانند  از  بیش  می کنند 
دچار کم بینایی و کم شنوایی می شوند و دوم 
مدتی  از  بعد  و  می برد  باال  را  دیگران  توقع 
می شوند.  گرفتار  خود  تقدس  هاله ی  در 
می کنم  تواضع  مورد  این  در  که  نکنید  فکر 
انتخاب  به  بنا  که  داشتم  توفیق  فقط  بنده 
همکاران، مسئولیت هایی در سطح انجمن و 
نظام پزشکی داشته و نمایندگی همکاران را 

در سطوح صنفی داشته باشم.
نوعی پایبندی مفرط به اصول اخالقی 
شما  سازمانی  و  شخصی  رفتار  در 

دیده می شود، نظر خودتان چیست؟
اصالح  است  بهتر  را  مفرط  کلمه ی  البته 
انسان های  داریم  دوست  ما  همه ی  کنید. 
بااخالقی باشیم چه در فضای سازمانی و چه 
در اجتماع و چه در خانواده. معتقدم که خلق 
می تواند  سازمانی  فضای  در  خصوصًا  نیکو 
ارکان  از  یکی  و  کند  سرایت  دیگران  به 
و  سازمانی  رفتار  در  رفته  تحلیل  یا  گم شده 
و  است  اخالق  به  پایبندی  عدم  ما  اجتماع 
متأسفانه  که  اخالقی  رذیله ی  بزرگ ترین 
می گیرد»دروغ«  قرار  مورداستفاده  به راحتی 
بخواهد  که  مسئولی  هر  بنده  نظر  به  است. 
سازمان دهی پایا و مستحکمی را پایه گذاری 
یک  به عنوان  را  اخالق  شاخص  باید  کند 

معیار اساسی و عملی قبول داشته باشد.
جایگزین  بدون  جایگاه ها،  اغلب  در  ولی 
به  است  ممکن  که  امری  نظر می رسید،  به 

شده  منجر  فرد  به  سیستم  مفرط  وابستگی 
و دیگران را همیشه در قواره ی نفر دوم نگه 

دارد!
تذکر  را  نکته  این  است که کسی  بار  اولین 
این گونه  که  نمی کنم  تصور  خودم  می دهد. 
باشد. برعکس گاهی به بنده تذکر می دهند 
اختیار داده می شود.  به همکاران  زیادی  که 
ضمنًا خوش شانس بوده ام که قوی ترین افراد 
باشم که معمواًل کار  داشته  را در کنار خود 

کمی مشکل می شود اما ارزش دارد.
و  خودمحوری  به  منجر  تفاوت،  این 

دیکتاتوری نمی شود؟
»کار گروهی« همیشه مورد تأکید بنده بوده 
ساختار  ایجاد  یعنی  بودن  گروه  با  و هست. 
دیکتاتوری  با  این  و  مشورتی؛  و  مشارکتی 
منافات دارد در غیر این صورت گروه از هم 
خواهد پاشید؛ بنابراین بهترین مقیاس برای 
آیا  که  است  گروه  از  نظر  کسب  ادعا،  این 
تخطی از اصول دموکراسی اتفاق افتاده است 
تاکنون  که  صنفی  ساختارهای  در  خیر؟  یا 
نظر  بر  جمع  نظر  و  رأی  داشته ام  حضور 
اجرای  به  مجبور  حتی  و  بوده  ارجح  فردی 
تصمیماتی شدم که خود چندان موافق نبودم.
در  که  می شود  شنیده  اما 
هستید،  حاضر  که  مجموعه هایی 
لحاظ  که  شماست  نظر  امور  اغلب 

می شود. نظر خودتان چیست؟
قبول کنید که پس از مشورت و تصمیم سازی، 
و  نظرات  جمع بندی  که  است  مدیر  این 
تصمیم گیری نهایی را منطبق با نظر اکثریت 
است  این  دیگر  نکته ی  البته  دارد.  بر عهده 
که بعضی مدیران به دلیل دسترسی بیشتر به 
ارائه  کاملی  تحلیل های  می توانند  اطالعات 
کنند که بعضًا موردقبول جمع قرار می گیرد.

یک  بار  نخستین  برای  قبل  دوره ی 
نظام پزشکی  رییس  پزشک عمومی 
قابل توجه  موضوع  این  شد،  کرمان 

است! چرا و چگونه؟
در  پزشکی،  رشته های  در  علمی  رتبه ی 
مزیت مدیریتی نقشی ندارد. تخصص گرایی 
هم  پزشکی  نظام  در  اجرایی  پست های  در 
ازاین دست است. متأسفانه مشکالت حوزه ی 
صنفی به گونه ای است که توان و وقت زیادی 
را صرف خود می کند. بنده افتخار داشتم که 
مورد اعتماد اغلب همکاران اعم از عمومی و 
بین  توازنی  و در عمل هم  باشم  متخصص 
گروه های مختلف پزشکی در دوره ی قبل به 
وجود آمد. شاید همین اعتدال، پاسخ مناسبی 

برای سؤال شما باشد.
بداخالقی ها  رایج،  تنگ نظری های  با 
می آیید؟  کنار  چگونه  حسادت ها  و 
اصوالً خلیفه کشی در جامعه ی ما رایج 

است...
این مورد ترجیح می دهم پاسخی ندهم،  در 
در  و  دیدم  زیادی  بی مهری های  هرچند که 
مواقعی شدیداً دلخور و دچار کم توقعی شده ام 

که »من در چه خیالم و فلک در چه خیال«
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او  

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
در انتخابات اخیر نظام پزشکی کرمان 
حضور نداشتید،  اما  ائتالف مورد حمایتتان 
اکثریت کرسی ها را به دست آورد. چه 
شما  اساساً  و  دارید؟  آن  از  تفسیری 
که عمرتان صرف فعالیت های صنوف 

پزشکی شده، چرا حضور نداشتید؟
باالست  بسیار  پزشکی  جامعه ی  شعور 
به واسطه ی  شد  پیروز  ائتالف  این  اگر  و 
افراد  تک تک  به  پزشکی  جامعه ی  اعتماد 
نوعی  بعدی  درجه ی  در  و  بود  ائتالف  این 
قدیم  مدیره ی  هیأت  به  نسبت  حق شناسی 
آنان  راه  ادامه ی  به  متعهد  ائتالف  این  که 
بدون  که  بود  این  قسمت  شاید  بود.  شده 
سایر  با  گود  از  خارج  و  منفعتی  هرگونه 
همکاران بتوانیم ائتالف هایی را شکل دهیم 
انجمن  و  کشور  پزشکی  نظام  چهره ی  که 
که  کند  متحول  را  کشور  عمومی  پزشکان 
تمکین  که  دارم  اعتقاد  شد.  این گونه  به حق 
به تقدیر، موجب باز شدن درهای دیگر شد؛ 
اما اگر عمری بود پاسخ کنجکاوی شمارا در 

آینده با جزئیات می دهم.
ایجاد  و   91 تیرماه   23 انتخابات  و 
انجمن  در  اساسی  دگرگونی  یک 
باید  ایران.  عمومی  پزشکان 

شنیدنی های بسیاری داشته باشد...
درونی  متولیان  از  بسیاری  که  بس  همین 
حرکت  این  که  کردند  تالش  بیرونی  و 
اما  نرسد  نتیجه  به  کشوری  و  خودجوش 
رسید.  حق دار  به  حق  ماه،  هفت  پس از 
کسی فکر نمی کرد که رفاقت و اعتماد دکتر 
طریقت وزیر وقت بهداشت جایگزین برخورد 
قدرت مآبانه ی وزیر قبلی شود و البته دلیلی 
انجمن  فعالیت  پروانه ی  نشدن  صادر  برای 
به  کاماًل  عمومی  افکار  و  نداشت  وجود  نیز 

نفع هیأت مدیره ی منتخب بود.
نخستین  برای  که  می شود  چطور 
رییس  می تواند  شهرستانی  یک  بار 

بزرگ ترین انجمن کشور شود؟
بنده به خودی خود رییس نشدم بلکه به الزام 
انتخاب  سایرین  و  مدیره  هیأت  دستور  و 
این  برای  هم  اول  از  شدم.  منصوب  و 
باوجود  و  بودم  نکرده  برنامه ریزی  منظور 
پذیرفتن  داشتم  که  اجرایی  مسئولیت های 
این مسئولیت بسیار دشوار و دور از ذهن بود 
اما این حسن را داشت که تابوی مرکزگرایی 
و شیخوخیت گرایی را برای همیشه شکست. 
باز تأکید می کنم که این مسئولیت برای این 
حقیر، ناشی از اراده ی بزرگ شعب و اعضای 
اینکه در شرایط فعلی  انجمن بود و عجیب 
انجمن و در هیأت مدیره ی موجود، موضوع 
بسیار  بودن  تهرانی  و  بودن  شهرستانی 
بی معنی است. شاید بهتر باشد این سؤال را 
حذف کنید دیگر افکار جهان سومی و عصر 

در  حداقل  قومیت گرایی،  مورد  در  حجری 
آموزه های  است.  بی معنی  پزشکی  جامعه ی 
مورد  این  در  ما  همه ی  برای  که  هم  دینی 

واضح است.
ائتالف بزرگ انجمن با سایر انجمن های 
پزشکی در انتخابات شورای عالی نیز 

موفق شدید رمز آن چه بود؟
جماعت  با  خدا  دست  که  بگویم  همین قدر 
بین  کشوری  اراده ی  هست.  و  بود 
پزشکی  مختلف  گروه های  و  انجمن ها 
تغییر  این  باعث  به یادماندنی  ائتالفی  در 
بود.  رسیده  فرا  هم  تغییر  وقت  البته  شد. 
دموکراتیک  غیر  و  تقدس مآبانه  رفتارهای 
در  سیاسی  و  تشکیالتی  وابستگی های  و 

دوره های قبل این اراده را مستحکم تر کرد.
عادت  پیروزی  به  که  نمی ترسید 
اصاًل  نمی ترسید؟  شکست  از  کنید؟ 

تجربه اش را داشته اید؟
اگر مکلف به نتیجه نباشید و صرفًا وظیفه مدار 
باشید، شکست و پیروزی در دو طرف یک 
طیف قرار نمی گیرند و کمی به هم نزدیک 
می شوند. معنی شکست هم متفاوت می شود 
پیدا می کند و  به تقدیر، تخفیف  اعتقاد  با  و 
تحملش آسان تر می شود. البته با هر شکستی 
فراهم  توانی  باز  و  کردن  فکر  برای  وقت 
می شود. بنده تجربه ی بازماندن از مسئولیت 
انتصابی  و  اجرایی  در حوزه های  را خصوصًا 

زیاد داشتم.
وظیفه ی  ادای  مابین  تعادل  ایجاد 
توسعه ی  معاون  به عنوان  توأم 
و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
عمومی  پزشکان  انجمن  رییس 

ایران را چگونه می بینید؟
سخت است ولی به قیمت گذشتن از خانواده 
و استراحت تا حدی ممکن شده است. هر دو 

مافات  جبران  و  سخت  کار  نیازمند  جایگاه 
که  شده  فراهم  تحول  برای  فرصتی  است. 
احتمااًل دیرپا نخواهد بود و نباید ریسک کرد 
و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده 
اضافه کرده  بر سختی کار  نیز  این  کرد که 
این  از  یک  هر  در  بودن  درعین حال  است. 
دو جایگاه فرصت ها و ظرفیت هایی را برای 
به عنوان مثال  می کند؛  ایجاد  مقابل  جایگاه 
آشنایی  و  توسعه  معاونت  جایگاه  در  حضور 
و  دانشگاه ها  در  مسئولین  از  بسیاری  با 
بسیاری  از  آگاهی  و  بهداشت  وزارت  ستاد 
را  برنامه ها موقعیت مناسبی  از سیاست ها و 
در اختیار انجمن قرار می دهد. عکس آن هم 

صادق است.
پرتنش  کار  ساعت   12 روزانه  ولی 
نیست  نزدیک  تعادل  به  مدیریتی 
خسته  می رود  انتظار  اول  نگاه  در  و 

شوید و اصطالحاً ببُرید...
البته از 12 ساعت بیشتر است و تا پاسی از 
عمری  اگر  می کنم  فکر  و  دارد  ادامه  شب 
زیاد  استراحت  برای  فرصت  آینده  در  باشد 
است. مگر بناست تا کی ادامه دهیم؟ بیشتر از 
از  اینکه نگران بریدن باشم، نگران حسرت 
هستم.  آینده  در  فرصت ها  دادن  دست 
تا  درراه اند  کاردانی  و  دانا  افراد  حتمًا  ضمنًا 
ضعف های ما را جبران کنند و برنامه ها را در 

آینده ادامه دهند.
در اوج فشارها به یاد کسی می افتید 
یک  باشد؟  الهام بخشتان  که 

شخصیت حقیقی و حتی ماورایی!
با  مصاحبت  و  آشنایی  توفیق  متأسفانه 
چنین افرادی نداشته ام یا به خاطر ندارم اما 
نقل  )ع(  علی  حضرت  از  که  خصلت هایی 
نحوه ی  عزلت،  در  وی  رویکرد  می شود، 
و  وصایا  و  رهبری  سبک  مردم،  با  ارتباط 

نصایح ایشان به واقع درس آموز است.
در  غالب  شغل  و  خانوادگی  پیشه ی 

خانواده ی شما چه بوده است؟
بودند؛  کسب وکار  اهل  همه  ما  خانواده ی 
کار  )هنر(  معماری  حوزه ی  در  بنده  اجداد 
خودم  و  بود  نجار  خودم  پدر  می کردند. 
عالقه ی  و  داشتم  دستی  حوزه  این  در  هم 
فوق العاده ای به بو، رنگ و قوام چوب داشته 
و به کاالهای چوبی ارزش قائل هستم چون 
می بینم.  جاری  این ها  در  را  زندگی  روح 
کار  فرش  تجارت  در  هم  مادری  خانواده ی 
می کردند اما فکر می کنم از هیچ کدام چندان 

نسبی نبردم به جز پرکاری.
عالقه ی  که  گفت  می توان  یعنی 
به  تا  می شود  باعث  چوب  به  شما 

محیط زیست عالقه مند شوید؟
بله! این حالت هست. با نگاه کردن و لمس 
البته  می کنم.  پیدا  خاصی  احساس  چوب 

چوب، نه چماق!
تحصیل کرده اید؟  کجا  در 

همکالسی های خود را به یاد دارید؟
تمام مقاطع تحصیلی ام از ابتدایی تا دانشگاه 
طالقانی.  مدرسه ی  در  بوده ام؛  کرمان  در  را 
 66 در سال  را هم  دانشگاهی ام  تحصیالت 
حافظه ی  اصواًل  کردم.  شروع  کرمان  در 
حتی  و  نمی کند  کار  خوب  خیلی  تاریخی ام 
اسامی را به خوبی به خاطر ندارم اما چهره ها 
آن  از همکالسی های  یادم هست.  را خوب 
دوران خانم دکتر مجدزاده را خوب به خاطر 
خاطر  در  را  ایشان  که  نمی شود  روز  و  دارم 

نداشته باشم.
و این یار دبستانی، شریک زندگی تان 
همکالسی های  ازدواج  ماجرای  شد! 

پزشکی را چگونه می بینید؟
و  مطالعات  سطح  چه  در  که  نمی دانم 

هرچند انسان در 
نام گذاری خود 
اختیاری ندارد، 

اما اسمم را دوست 
دارم
***

یکی از ارکان 
گم شده یا 

تحلیل رفته در 
رفتار سازمانی و 
اجتماع ما عدم 

پایبندی به اخالق 
است و بزرگ ترین 

رذیله ی اخالقی 
که به راحتی 

مورداستفاده قرار 
می گیرد »دروغ« 

است
***

در ساختارهای 
صنفی که تاکنون 

حضور داشته ام 
رأی و نظر جمع بر 

نظر فردی ارجح  
بوده و حتی 

مجبور به اجرای 
تصمیماتی شدم 
که خود چندان 

موافق نبودم
***

بعضی مدیران به 
دلیل دسترسی 

بیشتر به اطالعات 
می توانند 

تحلیل های کاملی 
ارائه کنند که بعضًا 

مورد قبول جمع 
قرار می گیرد

رتبه ی علمی در 
رشته های پزشکی 
در مزیت مدیریتی 
نقشی ندارد
***
در این مورد 
ترجیح می دهم 
پاسخی ندهم، 
هرچند که 
بی مهری های 
زیادی دیده و در 
مواقعی شدیداً 
دلخور و دچار 
کم توقعی شده ام
***
بسیاری از متولیان 
درونی و بیرونی 
تالش کردند 
که این حرکت 
خودجوش و 
کشوری به نتیجه 
نرسد اما پس از 
هفت ماه، حق 
به حق دار رسید. 
کسی فکر نمی کرد 
که رفاقت و اعتماد 
دکتر طریقت وزیر 
وقت بهداشت 
جایگزین برخورد 
قدرت مابانه ی 
وزیر قبلی شود 
و البته دلیلی 
برای صادر نشدن 
پروانه ی فعالیت 
انجمن نیز وجود 
نداشت و افکار 
عمومی کاماًل به 
نفع هیأت مدیره ی 
منتخب بود

ذهن آدمیان را با سالح نمی توان فتح کرد؛ راهش عشق وبخشندگی است.
اسپینوزا
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گفت وگو  گفت وگو

زوج های  زندگی  روی  بر  پژوهش هایی 
پایایی  و  استقامت  میزان  بررسی  و  پزشک 
زندگی آن ها انجام شده؛ اما بنده کاماًل راضی 
هستم و یکی از شانس های زندگی من بوده 

است امیدوارم همسرم هم راضی باشد.
ازیک طرف  پزشکان  همزیستی 
و  عمومی  پزشک  سطح  تفاوت  و 
متخصص از سوی دیگر باعث شده 
وقتی که  شود  احساس  عموماً  که 
نقصانی  نمی شود،  گرفته  تخصصی 
این  دنیا  در  درحالی که  دارد  وجود 
هرکسی  و  نمی شود  محسوب  عیب 
در جایگاه خودش محترم و مشغول 
این  در  شما  تحلیل  است،  کار  به 

زمینه چیست؟
من صرفًا بحث مدرک را به عنوان یک رتبه ی 
علمی به حساب می آورم؛ رتبه ی علمی یک 
فضیلت علمی است نه یک فضیلت معرفتی! 
کلی  برتری  که  کنیم  تعبیر  این گونه  نباید 
علمی  رتبه ی  یک  به  نسبت  دارد  وجود 
فضل  معرفت شناسی،  بحث  در  پایین تر. 
انسان ها با مقیاس هایی سنجیده می شود که 
با دیدگاه تنگ علمی ما متفاوت است. شما 
جامعه ی پزشکی را در نظر بگیرید با جامعه ی 
غیرپزشکان؛ آیا تصور این است که پزشکان 
اصواًل  و  اقتصادی  یا  اجتماعی  عرصه ی  در 
افراد غیرپزشک  از  در عرصه های غیرعلمی 
این  متأسفانه  البته  خیر؟  یا  هستند  باالتر 
در  پزشکان  که  داشته  وجود  همیشه  آسیب 
زمان تحصیل حتی زنگ ورزش و هنر هم 
 درس می خواندند و این امر کم کم همکاران 
اجتماعی  بیشتر در عرصه ی  از حضور  را  ما 

نسبت به سایر رشته ها محروم کرده است.
ممکن است فردی که در عرصه ی شغل خود 
با مردم بیشتری سروکار داشته، با آسیب های 
به  نسبت  شده  روبرو  بیشتری  اجتماعی 
قوی تری  اجتماعی  برخوردهای  پزشک 
اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه ی  در  و  داشته 

بهتر عمل کند!
سایر  به  می توان  را  مباحث  همین 
فضاهای کاری و علمی هم تسری داد؟
باید از هم تفکیک کرد؛ اشتباهی هم که اکنون 
در سطح نظام سالمت کشور رخ می دهد این 
جایگاه های  در  علمی  رتبه های  که  است 
نباید وجود  تأثیر می گذارد که عماًل  اجرایی 
داشته باشد. هرچقدر فکر، غیرکانالیزه تر باشد 
برداشت های عمومی نسبت به محیط شغلی 
اما اذعان دارم که در این  باالتر خواهد بود 
است!  شده  حاکم  غلطی  پارادایم  خصوص 
دانشگاه ها،  مدیریت  جامع  آیین نامه ی  در 
پست های عالی دانشگاه ها به اعضای هیأت 
حتی  و  است  شده  داده  اختصاص  علمی 
اعالم  که  میانی  مدیریتی  رده های  برخی 
و  باشند  علمی  جایگاه  دارای  بایستی  شده 
این امر یک اشتباه استراتژیک محض است! 
بخشی از آن برمی گردد به اینکه آیین نامه ی 

وزارت  سوی  از  دانشگاه ها  مدیریت  جامع 
علوم به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه و 
تصویب شد و وزارت بهداشت هم نتوانست 
اعتقاد  به  باشد.  داشته  تأثیری  آن  در  خیلی 
به هیأت علمی است  این موضوع ظلم  من 
خود  اصلی  وظیفه ی  از  اول  درجه ی  در  که 
سیستم  به  ظلم  بعدازآن  و  می شود  منحرف 
اجرایی است که ملزم شده یک هیأت علمی 
با گرفتاری های علمی و آموزشی در سمتی 
قرار گیرد که چندان با آن مأنوس نیست و 
فعالیتی موقت و درجه دوم محسوب می شود 

که این امر چندان جایز نیست!
در این سال ها با توجه به تغییر نیازها 
و  قوانین  این  در  تغییری  شرایط،  و 

نگرش ایجاد نشده؟
به  ما همیشه گوشزد کرده ایم. خوشبختانه   
نظر می رسد در حال حاضر باتدبیری که در 
مسئولین مالحظه می شود، آن ها هم کم کم 
تا  را  مقوله  این  که  می رسند  نتیجه  این  به 
کنند.  برطرف  و  آسیب شناسی  زیادی  حد 
توانمندی پزشکان  به  اعتقاد مسئولین  اخیراً 
و  دانشگاه ها  در  مدیریت  برای  عمومی 
واحدهای تحت پوشش زنده شده است. البته 
این نگرانی هم وجود دارد که سیاستگزاران 
فعلی پزشکان را به عنوان مدیر در عرصه ی 
سالمت قبول نداشته باشند، من اعتقاد دارم 
کسانی که علم مدیریت را تحصیل کرده اند 
به لحاظ کیفی تجربه ی الزم برای مدیریت 
نداشته یا به آن ها مجال کسب تجربه داده 
نشده که بتوانند در رأس بهداشت و درمان 
اینکه هنوز جایگاه تشکیالتی  یا  قرار گیرند 
قرار  اینجا  بتوانند  تا  نکرده اند  پیدا  مناسبی 
ساله  چندین  پروسه ای  طی  باید  و  گیرند 
هم  را  مدیریت ها  که  برویم  سمت  این  به 

آکادمیک کنیم.
با صبر، این مسئله حل  فکر می کنید 
می شود یا نیاز به تصمیم انقالبی دارد؟
وقتی سیستم مدیریتی و تشکیالتی، پایه ی 
علمی نداشته باشد و از ابتدا جایگاه ها متناسب 
با اهداف اصلی تبیین نشده و نفوذ یک صنف 
تشیکالتی  جایگاه  مستحقین  نفوذ  از  بیشتر 
باشد، طبیعتًا گروهی که منافعی دارند مستقر 
که  منافعی  با  آن ها  منافع  تضاد  و  شده 
بایستی نظام سالمت کشور دنبال کند پیش 
می آید. االن این تضاد منافع بین گروه های 
وجود  پزشکی  غیرتخصصی  و  تخصصی 
حدود صالحیت ها  وقتی  است  طبیعی  دارد. 
نباشد  مشخص  کشور  سالمت  حوزه ی  در 
داشته  وجود  ابهام  وظایف  شرح  در  و 
و  صنف گرایی  گروه گرایی،  سمت  به  باشد، 
منفعت گرایی می رود که اخیراً این قضیه، هم 
در هرم تشکیالتی مدیریت سالمت و هم در 
انجام وظایف پزشکی در حال تشدید است به 
همین دلیل ما اعتقاد داریم که باید خدمات 
سالمت سطح بندی شود. اصل بسیار ابتدایی 
و قابل قبول در جوامع جهانی موضوع نظام 

و  پیشرفته  کشورهای  در  که  است  ارجاع 
حتی کشورهای درحال توسعه انجام شده اما 
قوانین  در  ما هرچند که  در کشور  متأسفانه 
دورنمایی برای آن مشخص شده اما اعتقادی 
و  نمی بینم  آن  به  دستیابی  برای  عملی 
دستخوش منافع صنفی و گروهی شده است 
و شاید اختالف بین ما و مسئولین به زودی از 

همین جا شروع  شود.
تا  کنیم  حرکت  باید  سمتی  چه  به 
تعامل و ارتباطی سازنده برای نظام 
پزشکی  جامعه ی  و  مردم  سالمت، 

ایجاد شود؟
حل مسئله از مدیریت شروع می شود و برای 
و  مدون  برنامه ای  هنوز  صحیح  مدیریت 
که  مدت هاست  است.  نشده  ارائه  قابل قبول 
در  هم  را،  برنامه ریزی  جایگاه  ما  مدیران 
فراموش کرده اند و  سطح خرد و هم کالن 
باید  که  افرادی  به عنوان  بیشتر  را  مدیران 
داشته  همکاری  دولت ها  نوی  اهداف  برای 
بحث  درصورتی که  می شناسیم.  باشند 
در  هم،  نظارت  و  برنامه ریزی  سازمان دهی، 
حوزه ی وظایف آن ها هست. گاهی فراموش 
می کنیم که این مملکت در حوزه ی سالمت، 
دارد.  پنج ساله  برنامه ی  دارد،  سیاست کالن 
حرکت به سمت همین سیاست ها با مدیریتی 
پویا و معتقد و حضور ذینفعان در این حوزه 

راهگشا خواهد بود.
تبیین سیاست های نظام در مقوله ی 
سالمت اتفاق جدیدی بود که نشان 

از توجهی ویژه دارد؛ موافقید؟
معظم  مقام  سیاست های  اساس  بر  بناست 
برنامه های  سالمت،  حوزه ی  در  رهبری 
سالمت  توسعه ی  حوزه ی  در  باالدستی 
پایین تر  بازنگری شود. یک سطح  یا  تدوین 
است  نیاز  که  برنامه هایی  روی  بایستی  نیز 
برنامه های  با  متناسب  سالمت  حوزه ی  در 
کنیم  تمرکز  شود  تدوین  توسعه  پنج ساله ی 
درحالی که در هیچ دوره ای نتوانسته ایم یک 
سیاست های  با  متناسب  منسجم  برنامه ی 
سیاست های  در  وقتی  باشیم.  داشته  کالن 
کالن و یا در برنامه ی پنجم توسعه موضوع 
سطح بندی خدمات نظام سالمت و برنامه ی 
به نوعی  می شود  دیده  خانواده  پزشک 
باید  بهداشت  وزارت  حوزه ی  برنامه های 
اکنون چنین  اما  باشد  این مقوله  با  متناسب 
مسئولینی  همه ی  به  ما  که  هرچند  نیست؛ 
تأکید  با زحمت و شجاعت کار می کنند  که 
کردیم که دورنمای سالمت کشور مشخص 
و زمان بندی رسیدن به آن تعیین شود. البته 
این کار  به تنهایی نمی تواند  وزارت بهداشت 
را انجام دهد و قطعًا یکی از عوامل مهم و 
مشارکت  بهداشت  وزارت  موفقیت  در  مؤثر 

وزارت  شدن  دور  است.  پزشکی  جامعه ی 
بهداشت و جامعه ی پزشکی مسلمًا فرصت ها 

را به باد خواهد داد.
در  که  عمومی  پزشک  یک  به عنوان 
هیچ گاه  آیا  دارد  قرار  خود  جایگاه 
آرزو کرده اید که کاش فالن تخصص 

را می گرفتید؟
من در هیچ امتحان تخصصی تاکنون شرکت 
نکرده ام. البته این نشان از عدم عالقه ی من 
نیست منتهی فضاهایی پیش رویم قرار داده 
اجرایی کشاند.  به سوی کارهای  شد که مرا 
شاید پیش از اینکه نیاز باشد به بیماری مردم 
نظام  و  آن ها  به سالمت  باید  شود  پرداخته 
سالمت کشور اهمیت داد و شاید کسانی که 
در این حوزه کار می کنند باقیات و صالحات 
باشند.  نداشته  درمانگران  به  نسبت  کمتری 
به دردها و  این است که کسانی هم  تقدیر 
بیماری نظام سالمت توجه کنند. البته بازهم 
این  در  من  گرفتن  قرار  که  می کنم  تأکید 
اجرا  بحث  به  دلیل عالقه ام  به  حوزه، شاید 
بود اما از این امر پشیمان نیستم و اگر دوباره 
حق انتخاب داشتم بازهم پزشکی را انتخاب 
عمومی  پزشک  یک  به عنوان  و  می کنم 
سالمت  نظام  بهبود  برای  میهن دوست  و 

کشورم تالش می کنم.
فضای  عمومی  پزشکان  برای  ولی 
نیست؛  رضایت بخش  چندان  فعلی 
وجود  کوچک انگاری  احساس  نوعی 
چه  عمومی  پزشکان  جامعه ی  دارد. 
را  که رضایت شغلی خود  بکند  باید 

به حد نرمال برساند؟
عمومی  پزشکان  انجمن  که  چیزی 
است،  شده  مبّین  برایش  و  کرده  بررسی 
هویت  همان  یا  اجتماعی  تشخص  بحث 
که  کرده ام  عنوان  همه جا  من  البته  است. 
بحران  یک  دچار  عمومی  پزشکی  جامعه ی 
اجتماعی  علوم  دانشمندان  که  است  هویت 
اما  کنند؛  تحلیل  را  آن  باید  روانشناسان  و 
استنباط من این است که منزلت الزم در این 
استحکام  هویت،  تثبیت  ندارد!  وجود  جامعه 
و  داشت  خواهد  پی  در  را  اجتماعی  جایگاه 
پیدا  هم  مناسبی  درآمدی  دهک  آن  پی  در 
جایگاه  فردی  نمی توان گفت  و  کرد  خواهد 
اجتماعی باال اما دهک درآمدی پایین دارد، 
ما  هستند!  مرتبط  یکدیگر  با  این ها  همه ی 
هیچ راهی نداریم جز این که جایگاه پزشکان 
عمومی را در نظام سالمت کشور به درستی 
تبیین کنیم و بازهم تأکید می کنم که در حال 
به مقتضیات درونی کشور  با توجه  حاضر و 
ما، هیچ راهی برای پزشکان عمومی نیست 
پزشک  و  ارجاع  صحیح  سیستم  اینکه  جز 
هم  نظام  و  دولت  و  کنیم  پیاده  را  خانواده 
قطعًا متوجه این موضوع هستند، منتهی راه 
متفاوت  است  ممکن  هدف  این  به  رسیدن 
باشد که ما باید به یک نقطه ی مشترک در 

این زمینه برسیم.

بسیاری  دشواری های  صنفی  کار 
پاسخگوی  باید  یک سو  از  دارد؛ 
انتظارات متنوع بود و از سوی دیگر 
مردم و مسئوالن. زیاد پیش می آید 
و  سرخوردگی  معرض  در  فرد  که 
ازآنجایی که  و  گیرد  قرار  کم توقعی 
و  طبابت  امکان  همیشه  پزشکان 
درمانگری را به اتکای تحصیالتشان 
شما  است!  هموار  گریز  راه  دارند، 
خستگی های یک کار صنفی ممتد را 

چطور تحمل می کنید؟
این مقوله به فلسفه ی زندگی برمی گردد که 
بنده چه نقشی را باید در این دنیا ایفا کنم، 
هرچند که نقشی بسیار ناچیز و بی ارزش باشد 
ولی در حد خودم برای من اهمیت دارد. آن 
چیزی که شما مشاهده می کنید در ارتباط با 
انگیزه و فعالیت، ظاهر قضیه است و نهفته ها 
را کسی نمی بیند اما ایمان داشتن به این کار 
و درستی راه، بسیار حائز اهمیت است. اینکه 
سالمت  که  می کنیم  زندگی  کشوری  در 
لحاظ  به  اینکه  است،  مشکل  دچار  مردم 
اقتصادی، کشور چندان ثروتمندی نداریم و 
باید از منابع مالی خود درست استفاده کنیم، 
اینکه مسیر بهبود و اصالح پر از ناهمواری 
است؛ به هرحال واقعیت موجود است! افرادی 
ازخودگذشتگی  جبهه  این  در  باید  همیشه 
کنند! در این میان یک حسی وجود دارد که 
انسان را صبورانه به پیش می برد. البته خدمت 

بی چشم داشت و خالصانه بی اجر نمی ماند.
فکر می کنید این نگاه آرمانی در طول 
و  کشورمان  سالمت  مدیریت  تاریخ 
مشمول  سالمت،  نظام  در  روزها  این 
شده  هم  عمومی  پزشکان  جامعه ی 

است؟
عمومی  پزشکان  به  نسبت  که  دارم  اذعان 
است  نشده  کافی جاری  زمان عدل  در کل 
و برای همین به اتفاق همکارانم شبانه روزی 
عمومی  پزشکان  جامعه ی  می کنیم!  تالش 
بایستی نقش اصلی خود را در این نظام به 
کند  پیدا  حیثیت  منظر  این  از  و  آورد  دست 
این  برای  گفتمان  بهترین  عدالت  اجرای  و 
عدالت  مصادیق  بایستی  البته  است.  منظور 
مظلوم  اینکه  تکرار  و  شود  تعیین  به خوبی 
نخواهد  حل  ما  از  را  مشکلی  واقع شده ایم 
اینکه عدل کافی  از دالیل  کرد. شاید یکی 
پزشکان  خود  نشده،  جاری  آن ها  سمت  به 
عمومی باشند که این عدل را به صورتی مؤثر 
به صورت  نیاز  و  خواسته  این  و  نخواسته اند 
است.  نداشته  وجود  آن ها  درون  در  فراگیر 
این  که  است  این  ما  رسالت های  از  یکی 
مطالبه ی  یک  به  را  فردی  خواسته های 

عمومی تبدیل کنیم.
بیشترین چیزهایی که شمارا عصبانی 

می کند چیست؟
بسته به حیطه ی موردنظر شما فرق می کند 
مثاًل در حوزه ی کاری دروغ و تملق شنیدن 

در هیأت مدیره ی 
موجود، موضوع 

شهرستانی بودن و 
تهرانی بودن بسیار 

بی معنی است
***

همین قدر بگویم 
که دست خدا با 
جماعت بوده و 
هست. اراده ی 

کشوری بین 
انجمن ها و 

گروه های مختلف 
پزشکی در ائتالفی 
به یادماندنی باعث 

این تغییر شد
***

با هر شکستی وقت 
برای فکر کردن 

و باز توانی فراهم 
می شود. بنده 

تجربه ی بازماندن 
از مسئولیت 

را خصوصًا در 
حوزه های اجرایی 

و انتصابی زیاد 
داشتم
***

اگر عمری باشد 
در آینده فرصت 

برای استراحت 
زیاد است. مگر 

بناست تا کی ادامه 
دهیم؟ بیشتر از 

اینکه نگران بریدن 
باشم، نگران حسرت 

از دست دادن 
فرصت ها در آینده 

هستم

خصلت هایی که 
از حضرت علی 
)ع( نقل می شود 
رویکرد وی در 
عزلت، نحوه ی 
ارتباط با مردم، 
سبک رهبری و 
وصایا و نصایح 
ایشان به واقع 
درس آموز است
***
پدر خودم نجار 
بود و خودم هم در 
این حوزه دستی 
داشتم و عالقه ی 
فوق العاده ای
***
با نگاه کردن 
و لمس چوب 
احساس خاصی 
پیدا می کنم. البته 
چوب، نه چماق!
***
رتبه ی علمی یک 
فضیلت علمی است 
نه یک فضیلت 
معرفتی!
***
آیین نامه ی جامع 
مدیریت دانشگاه ها 
از سوی وزارت 
علوم به شورای 
عالی انقالب 
فرهنگی ارائه و 
تصویب شد و 
وزارت بهداشت 
هم نتوانست خیلی 
در آن تأثیری 
داشته باشد

اگر تمام این سوگندنامه را اجرا کنم و به آن افتخار کنم، از ثمرات زندگی و حرفه ی خود 
برخوردار شوم و همیشه بین مردان مفتخر و سربلند باشم. | سوگندنامه ی بقراط
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گفت وگو  گفت وگو

و در حوزه ی اجتماعی بیرون ریختن زباله از 
شیشه ی اتومبیل ؛ این نشان می دهد که هنوز 
ما به محیط و مملکت خودمان تعلق خاطر و 

تعصب نداریم!
تعریف شما از صداقت چیست؟

واقعیت را دیدن و حقیقت آن را درست درک 
کردن و منتقل کردن. صداقت به عنوان یک 
اما  شود  مطرح  می تواند  به تنهایی  خصلت 
نتیجه یک تفکر و ایدئولوژی و بینش است؛ 
آن  روی  بر  می توانند  که  عواملی  بنابراین 
بخشی  که  هستند  زیاد  بسیار  بگذارند  تأثیر 
از این عوامل درونی و عمده                          ی آن بیرونی و 

حتی حاکمیتی است!
را  صداقت  پزشکی  جامعه ی  در 

چگونه می بینید؟
 صادق بودن کار سختی است اما به شخصه 
جامعه  در  را  صداقت  تجربه،  اساس  بر  و 
پزشکی نسبت به فضای بیرونی و اجتماعی 
باالتر می بینم؛ شاید دلیل آن سوگندی است 
که ما یادکرده ایم یا به نوعی ذکاوت و هوشی 
است که در جامعه ی پزشکی هست و نیازی 
نمی بینند که دروغ بگویند! تأثیر دروغ گویی 
برطرف مقابل یک حس ساری و روانی ست 
و در شأن اجتماعی بین بیماران، همکاران و 
در  پزشکی  اگر  دارد.  به سزایی  تأثیر  محیط 
داشته  صداقت  خود  حرفه ای  باکار  ارتباط 
باشد قطعًا موفق خواهد بود و به اعتقاد من 

صداقت یک ابزار در دست پزشک است.
»در  که  توصیه  می کنند  روزها  این 
لحظه زندگی کنید«  شما به این امر 

اعتقاد دارید؟
با  منتها  دارم،  اعتقاد  مسئله  این  به  من  بله 

نگاه به آینده! بقول سهراب سپهری:
اکنون  حوضچه ی  در  کردن  آب تنی  زندگی 

است

کرد  فراموش  نمی توان  را  پیشینه  اگرچه 
ولی درگذشته فکر کردن و غبطه خوردن را 
دوست ندارم؛ چون این موارد حرکت انسان 

را کند می کند.
و  تلخ  شما  مثل  آدمی  قاعدتاً 
کرده  تجربه  را  زیادی  شیرین های 
و از سر گذرانده است. نگرش شما 
آنچه  و  آرمان ها  شغلی،  اهداف  به 
باید انجام دهید در این  می توانید و 

سال ها چه تغییری داشته است؟
چقدر  جزیره ای  نگاه های  که  شده ام  متوجه 
آسیب رسان است و چقدر حوزه های سالمت 
مالکانه  حس  با  چقدر  و  هستند  دور  هم  از 
نسبت به آن ها رفتار می شود، درحالی که ما 
نگاه  هنوز  متأسفانه  نداریم.  مالکیتی  هیچ 
غالب  همه  بر  گرایانه  گروه  و  تشکیالتی 
کاماًل  فرودست  سطح  در  حس  این  است، 
به رغم  هم  باالدست  سطح  در  و  هویداست 
است.  ریشه دار  متأسفانه  اما  تدبیر،  حاکمیت 
کسی که موفق شود از این حس عبور کند تا 
حد زیادی تعصبات تشکیالتی اش کم خواهد 
اینکه  می رسد  کالن  تفکر  یک  به  و  شد 
سالمت یک واژه ی کالن در نظام سالمت 
را عمیقًا درک  آن  اگر کسی  و  است  کشور 
اقتضای  و  را  تشکیالتی  فضاهای  باید  کند 
فضاهای تشکیالتی و افکار خاص را برنتابد. 
آقای دکتر نسبت به طبابت احساس 

گمشده ای ندارید؟
گاهی خیلی دلم تنگ می شود و به فکرش 
می افتم اما موقعیت آن برایم فراهم نیست و 
دست  من  به  فرصتی  دیگر  نمی کنم  تصور 
از آخرین نسخه ای که  تا طبابت کنم.  دهد 
نوشته ام زمان زیادی می گذرد. هرچند زمانی 
لحاظ طبابت  به  را شروع کردم،  که طرحم 
جاهایی  و  می دادم  پوشش  را  مرکز  چهار 

طبابت کردم که کسی حاضر نبود آنجا بماند! 
نه اینکه آن منطقه خیلی دورافتاده باشد بلکه 
چون نزدیک شهر بود، کسی آنجا نمی ماند، 
اما من عالقه مند بودم با مردم زندگی کنم. 
بازدید  منطقه  چند  از  پیش  روز  چند  اتفاقًا 
داشتم و حس غریبی به من دست داد؛ خودم 
خدمت  مناطق  آن  در  که  آوردم  یاد  به  را 
می کردم و احساسی که پزشکان آن مناطق 
داشتند، برایم خیلی زیبا بود به طوری که راجع 
به  اغلب  بلکه  نکردند  صحبت  خودشان  به 
می کردند.  اشاره  مردم  نیازهای  و  کمبودها 
وارد  کوچک  محیط های  به  هرچه  درواقع 
می شویم، درمی یابیم که حس نوع دوستی و 

بکر بودن در آن ها بسیار قوی است.
با آرزوهایی که در حیطه ی مسئولیت 
خود دارید و برآورده نمی شود چطور 

کنار می آیید؟
به  و  نیستم  ناراضی  دانشگاهی  حیطه ی  در 
بوده،  اهدافم  جزو  که  مواردی  می رسد  نظر 

دور از دسترس نیست!
و  آمال  آن قدر  هم  صنفی  حوزه ی  در   
آرزوهای بزرگی در اساسنامه ی انجمن وجود 
ندارد که فکر کنیم دست نیافتنی اند؛ بخشی 
شود،  پررنگ  زیادی  حد  تا  می تواند  که 
است  عمومی  پزشکان  حرفه ای  بحث های 
خیلی  علمی  انجمن های  در  متأسفانه  که 
کمرنگ دیده شده است منتهی برای ما جز 
اولویت ها است! و شعارهایی که در انتخابات 
23 تیرماه 91 انجمن پزشکان عمومی ایران 
باال  انجمن  از  را  توقعات  اگرچه  شد  مطرح 
برده، اما بایستی به آن سمت حرکت کنیم. 
چراکه نتایج انتخابات که یک ائتالف به طور 
کامل همه کرسی ها را اشغال کند نشان داد 
که این گفتمان انتخاباتی درست انتخاب شده 
جامه ی  شعارها  همان  به  بتوانیم  اگر  است. 

اعتقاد داریم که 
باید خدمات 

سالمت سطح بندی 
شود
***

اما اعتقادی عملی 
برای دستیابی به 

آن نمی بینم و 
دستخوش منافع 
صنفی و گروهی 

شده است و شاید 
اختالف بین ما و 

مسئولین به زودی 
از همین جا شروع 

 شود
***

وقتی در 
سیاست های کالن 

و یا در برنامه ی 
پنجم توسعه 

موضوع سطح بندی 
خدمات نظام 

سالمت و برنامه ی 
پزشک خانواده 
دیده می شود، 

به نوعی برنامه های 
حوزه ی وزارت 

بهداشت باید 
متناسب با این 
مقوله باشد اما 

اکنون چنین نیست
***

اگر دوباره حق 
انتخاب داشتم 

بازهم پزشکی را 
انتخاب می کنم 
و به عنوان یک 

پزشک عمومی و 
میهن دوست برای 
بهبود نظام سالمت 

کشورم تالش 
می کنم

جامعه ی پزشکان 
عمومی دچار یک 
بحران هویت است 
که دانشمندان 
علوم اجتماعی و 
روانشناسان باید آن 
را تحلیل کنند
***
تکرار اینکه مظلوم 
واقع شده ایم 
مشکلی را از ما 
حل نخواهد کرد. 
شاید یکی از دالیل 
اینکه عدل کافی 
به سمت آن ها 
جاری نشده، خود 
پزشکان عمومی 
باشند که این عدل 
را به صورتی مؤثر 
نخواسته اند
***
در حوزه ی کاری 
دروغ و تملق 
شنیدن و در 
حوزه ی اجتماعی 
بیرون ریختن 
زباله از شیشه ی 
اتومبیل ؛ این نشان 
می دهد که هنوز 
ما به محیط و 
مملکت خودمان 
تعلق خاطر و تعصب 
نداریم!
***
به اعتقاد من 
صداقت یک ابزار 
در دست پزشک 
است

عمل بپوشیم بنده راضی هستم.
چه  آرمانی  و  متفاوت  نگاه  این 

ویژگی های متفاوتی دارد؟
آرمان و فرادستی که برای طب عمومی در 
نظر می گیریم زمان بر هست اما دست نیافتنی 
نیست! و هرچه مسئولین و انجمن این زمان 
نهایتًا سالمت عمومی کشور  کنند  کوتاه  را 
تضمین شده است و خوشبختانه ما در مقطعی 
جامعه ی  بین  منافع  تضاد  که  قرارگرفته ایم 
پزشکان عمومی و مردم وجود ندارد. صالح 
با  خانواده  پزشک  سیستم  وجود  در  مردم 
مهارت های باالست. آرمان انجمن پزشکان 
آن  تقویت  یک،  سطح  وجود  نیز  عمومی 
تضاد  آن  در  که  است  خانواده  پزشکان  و 
هدف  ما  دلیل  همین  به  نیست،  منافعی 
انجمن پزشکان عمومی را سالمت عمومی 
مردم  سالمت  دانستن  مقدم  داده ایم؛  قرار 
پزشکی  نه تنها  پزشکی،  حرفه ی  به  نسبت 
چون  پزشکی!  جامعه ی  کل  بلکه  عمومی 
اتفاقًا  و  کرده ایم  یاد  سوگند  قرآن  برابر  در 
فکر می  کنم پزشکان عمومی جزو جامعه ای 
زیادی تالش کرده اند که  تا حد  هستند که 

این سوگند را نشکنند.
ارتقای  اینکه هیچ چیز ارجح تر از حفظ و  در 
اما  نیست،  بحثی  هیچ  است  مردم  سالمت 
انتظارات  هم  عمومی  پزشکان  جامعه ی 
حداقلی دارند. ما حق داریم که در جایگاه خود 
خوب کار کنیم و زندگی نرمالی داشته باشیم!

وقتی جایگاه پزشکی عمومی درست تعریف 
معیشتی  بحث  برای  طبیعتًا  باشد،  نشده 
گروهی  کرد.  خواهد  پیدا  گرایشی  هرکسی 
به  که  می کنند  فعالیت  خانواده  پزشکی  در 
اعتقاد من جایگاه آن ها درست است، گروهی 
که  می کنند  فعالیت  اعتیاد  ترک  درزمینه ی 
بوده،  سیاست کشوری است و مؤثر و مولد 
ستادها،  در  اجرایی  عوامل  به عنوان  برخی 
و...  مطب  در  عده ای  ژنتیک،  در  گروهی 
متفاوت  این ها  از  هرکدام  خواسته های  که 
متعدد  خواسته های  گروه  این  تکثر  و  است 
و متفاوتی را به انجمن القا می کند، که این 
باید  که چطور  می ماند  انسان  برای  حسرت 
تک تک آن ها را بررسی کرده و مطالبه های 
است  سختی  بسیار  کار  دهد؛  پاسخ  را  آنان 
و جز اینکه تک تک این همکاران به صورت 
حال  در  می کنند  کمک  انجمن  به  گروهی 

حاضر راه دیگری نیست.
پزشکان  علمی  همایش  برگزاری 
کشور و حضور جناب وزیر و مدیران 
عالی نظام سالمت نشان از یک نگاه 

تازه به پزشکی عمومی است؟
برگزاری  برای  بسیاری  تالش  انجمن 
استقبال  به  توجه  با  و  داشت  همایش  این 
بی نظیری که از آن شد، به نظر می رسد نوعی 
پزشکان  جامعه   ی  درون  در  آرمان خواهی 
حضور  و  ثبت نام  است.  شده  ایجاد  عمومی 
که  همایش  در یک  پزشک  از 1800  بیش 

به وزین ترین شکل ممکن و شاید به عنوان 
این  از  نشان  شد،  برگزار  نخست  تجربه ی 
امر دارد. ضمن آنکه بیش از 1200 پیشنهاد 
انجمن  سامانه ی  و  سایت  به  همکاری 
پس ازآن ارسال شده است که همین همیت 
بی سابقه، مسئولیت ما را بیشتر می کند. البته 
پشت صحنه، مشکالت ما زیاد بود اما سعی 
نکنیم.  منتقل  همکاران  به  را  آن ها  کردیم 
پزشکان عمومی آنجا این نیرو را به ما منتقل 
کردند که ما هستیم و اگر شما درست عمل 

کنید ما پشتیبانتان هستیم.
شاهد  همه سال  پس ازاین  باید  چرا 

این همگرایی باشیم؟
و  بی اعتمادی  می گویم:  یک کالم  در 

بی تفاوتی!
مقصر چه کسی بوده؟ مگر تمام این 
از  دور  و  دشوار  خدمات  بار  سال ها 
بر  عمومی  پزشکان  همین  را  مرکز 
مناطق  در  مگر  نکشیده اند؟  دوش 
و  افسردگی  و  حادثه  دچار  محروم 

مشکالت نشده اند؟
تقصیر  بوده،  قبل  از  بی اعتمادی  اینکه 

پزشکان نیست بلکه همه مقصر هستند!
 بایستی برگردیم و ریشه ی این بی تفاوتی  و 
بی اعتمادی را دریابیم و همین که پزشکان در 
همایش شرکت کرده و دریافتند که انجمن 
حائز  بکند،  کاری  زمینه  این  در  می خواهد 
اهمیت است و البته این امر نیاز به حمایت 
پیغام داده اند که  بارها  جمعی دارد. پزشکان 
برای این اهدافی که تعیین کرده اید وظیفه ی 
چه کاری  بایستی  که  کنید  مشخص  را  ما 
اما  انجام دهیم، به رغم تفاوت و تعدد آن ها 

هم گویی و هم سویی اصل اول است.
ولی برخی فشارها از درون جامعه ی 
منصفانه  چندان  پزشکی  تخصصی 
چوب  یک  با  را  همه  اینکه  نیست! 
بین  باید  نیست.  عادالنه  برانیم، 
و  صادقانه  خدمات  ارائه دهندگان 

سودجویانه تفاوت روشنی باشد!
از  حاضر  حال  در  عمومی  پزشکان  اینکه 
تحت فشار  کارشناسی  و  تخصصی  حوزه ی 
قرار گرفته اند، شکی در آن نیست ما شدیداً 
حال  در  دیگر  گروه های  که  داریم  اعتقاد 
هستند.  ما  صالحیت  حدود  کردن  محدود 
گروه های تخصصی و غیرتخصصی خواسته 
تجاوز  عمومی  طب  حدود  به  ناخواسته  یا 
می کنند. به همین دلیل هم  گروه های صنفی 
انجمن  در  متفاوت  گرایش های  با  متعدد 
شکل خواهند گرفت و هرکدام حافظ منافع 
به  توجه  ضمن  البته  بود.  خواهند  خودشان 
به  که  گروهی  منافع  یعنی  انجمن؛  آرمان 
پسندیده  کند  وارد  صدمه  انجمن  آرمان 

نیست و با آن برخورد می شود.
که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
با  تعامل  و  صنفی  حمایت  مرکزیت 
سایر انجمن ها و مسئوالن در انجمن 

شکل مناسبی به خود گرفته؟
تالش کرده ایم که همین گونه باشد. ما معتقد 
هستیم کار درست باید انجام شود حتی اگر 
با بی اقبالی هم مواجه شویم! آنچه ما را به 
و  است  توقعات همکاران  درمی آورد  حرکت 
که  بدانند  باید  نیز  همکاران  دیگر  سوی  از 
ما هم از آن ها توقعاتی داریم و اگر از سوی 
ما و آن ها به درستی پاسخ داده شود ازلحاظ 
تعامالت انجمن با گروه های صنفی، خود من 

آینده ی بدی را متصور نیستم.
چه توقعاتی؟

تعداد  در  عمومی  پزشکان  درونی  فرصت 
فعالیت های  برای  آنان  مهارت های  و  آن ها 
جمعی است. به نظر می رسد اگر خودباوری 
بخش  شود،  تقویت  همکاران  جمع باوری  و 
عمده ای از نگرانی های انجمن کاسته خواهد 
شد. داشتن مشی و هدف و آرمان مشخص 
برای انجمن ضروری است اما آنچه به این 
عوامل ارزش می دهد، پذیرش همگانی این 
مجامع  در  هم نوایی  و  هم گویی  و  شعارها 
نباید  است. منافع فردی و حرفه ای هیچ گاه 
و  شود  ارجح  مردم  منافع  و  جمع  منافع  بر 
از  گروهی  است  الزم  هم  مقاطعی  در  البته 
همکاران از خواسته های حرفه ای خود عبور 
نگه  منسجم  و  کنند  را حفظ  اما جمع  کنند 
در  فعلی  مشکالت  از  بسیاری  ضمنًا   دارند. 
صبر  بنابراین  نیستند  قابل حل  کوتاه مدت 
البته مطالبه کردن معقول و جدی  کردن و 

هم، توصیه دیگری است.
موضوع دیگر اینکه توان انجمن و ابزارهایی 
که در اختیار دارد محدود است و شاید توقع 
همکاران  اینکه  به جز  راهی  باال.  همکاران 
را  خود  نفوذ  و  امکانات  و  توان  از  بخشی 
بگذارند  اشتراک  به  گروهی  اهداف  برای 
که  داشت  انتظار  نمی توان  نیست.  متصور 
بتواند  چندنفره  مدیره ی  هیأت  یک  صرفًا 
این حجم عمده از انتظارات را پاسخگو باشد؛ 
بنابراین از همه ی همکاران در درجه ی اول 
سیاست های  با  همراهی  و  همسویی  توقع 
انجمن را دارم و در درجه ی بعدی همکاری 

در زمینه های موردعالقه شان در انجمن.
یک بیت شعر برایمان بگویید...

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از 
کشته ی خویش آمد و هنگام درو

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید/ 
گفت با این همه از سابقه نومید مشو

حرف آخر برای همکاران...
قول می دهید بنویسید؟

بله!
و  کردید  اصرار  اما  نداشتم  مصاحبه  به  میل 
بنده هم ناچار. همه از شعار و تبلیغ خسته ایم. 
عمومی  طب  در  گشایش  منتظر  ما  همه ی 
صحبت های  به  دادن  گوش  نه  و  هستیم 
و  آسوده تر  غریب تر،  چه  هر  ضمناً  تکراری. 
مؤثرتر. از این نظر از همه عذرخواهی می کنم.

عزت زیاد!

بدان که هیچ دانشی چون جستن سالمت نیست و هیچ سالمتی، چون سالمت دل نیست.
امام محمد باقر
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گفت وگو  گفت وگو

 آقای وزیر! شما نگران نیستید؟

از زمان شنیدن  یادداشت  این  نوشتن  ماجرای 
نظام  تحول  شد؛ »طرح  یک طرح شروع  نام 
سالمت« که از سوی وزرای رفاه و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و بسیاری مسئوالن 
حوزه ی  تاریخ  در  طرح  بزرگ ترین  به عنوان 
سالمت کشور نیز نامیده شده است.   در ابتدا 
عرض کنم که نگاه اینجانب به مبادی ارتباطی، 
رسانه ای و روابط عمومی وزارتخانه، یک نگاه 
ساختاری ست و چه بسا حتی ایشان در امور مرتبط 
با طرح تحول نظام سالمت تصمیم گیرنده ی 
اصلی نبوده و مثال معاونت درمان وزارتخانه یا 
اقدام  به  مامور  مستندسازی  ویژه ی  گروه های 
اصولی  ساختار  به  توجه  با  صرفا  لذا  و  باشند 

وزارتخانه، از روابط عمومی یاد می شود.
پرسش ابتدایی برای کسانی که ارتباطات خوانده 
و سعی می کنند توسعه را بفهمند، از همین جا آغاز 
می شود؛ از همین میل به »ترین« و استفاده از 
صفت هایی که بر وزن تفّعل قرار است تشدید 
چرایی  روشن شدن  برای  بیایید  باشند.  داشته 
وجود همین واژه تحول در عنوان و اینکه چگونه 
میل به انجام »ترین«ها، راه را بی راهه می کند، 

کمی مبانی علمی توسعه را با هم بخوانیم.
لغت نامه آکسفورد در ویرایشی که سال 2001 
توسعه  کلمه ی  لغوی  معنی  در  کرد  منتشر 
ماجراست.  کلید  که  کرده  اشاره  نکته ای  به 
در  تدریجی  به معنای رشد  لغت  توسعه در   «

جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی 
جلوتر   2001 سال  از  است«.  بزرگ ترشدن 
بیاییم و بعضی تعریف هایی که صاحب نظران 
علوم انسانی درباره ی این مفهوم ارایه کرده اند 
را نیز بخوانیم تا بگوییم چرا طرح هایی که قرار 
است کارهای بزرگ انجام دهند، نتوانسته اند در 
مسیر توسعه ی پایدار و متوازن برای خودشان 
جایی پیدا کنند. »مکتب تکاملي توسعه« یکی از 
مهم ترین مکاتب توسعه است. این مکتب یکي 
از رایج ترین دیدگاه هاي حاکم بر علوم اجتماعي 
است.  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  در 
تفکر،  طرز  این  پایه گذاران  بدانید  است  جالب 
بیشتر تحت تأثیر کشفیات و موفقیت هایي قرار 
داشتند که در پزشکي و علوم طبیعي به دست 
و فالسفه،  اجتماعي  متفکران  براي  بود.  آمده 
طبیعي  علوم  در  )همچنان که  تکامل  مفهوم 
بکار برده  مي شد( مي توانست همچون کلیدي 
براي پاسخگویي به سواالت جامعه نیز به کار 
رود. هاریس از کارشناسان حوزه ی توسعه نیز در 
این باره مي گوید: »این بحث ها عموماً داراي این 
ایده ی اساسي است که جامعه به مثابه ی سیستم 
زنده اي فرض شده که در طول زمان به سوي 
پیچیدگي و سازمان یافتگي در حرکت است و 
تا  مي یابد  افزایش  آن  سلسله مراتب  به تدریج، 
درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر 
پیدا نمي  کند. به عبارت دیگر، سازمان ثبات پیدا 

کرده و خودگرایي به وجود مي آید.«.1
آن  درباره ی  می خواهیم  که  موضوعی  برای 
حرف بزنیم می توان مثال های فراوانی آورد که 
از ذکرشان می گذریم تا به هسته ی اصلی بحث 
برسیم. یک مفهوم در تعریف لغوی و تعریفی 
که از توسعه نقل کردیم مشترک بود، آن هم 
»تدریجی طی شدن مسیر توسعه« است.  بیایید 
این را مقایسه کنیم با مسأله ای که در قریب به 
اتفاق برنامه هایی که در ایران ریخته می شود، 
ضربتی  طرح های  انجام  به  ما  می شود؛  دیده 
عادت داریم. عادت داریم که طرح های »بزرگ« 
و  اولین  می خواهد  دلمان  اصال  ببریم.  پیش 
بزرگ ترین و بیشترین، سهم برنامه های ما باشد. 
اما مطالعاتی که در حوزه ی توسعه انجام شده، 
طرح ها  این گونه  به  عالقه  که  می دهد  نشان 
در مسیر توسعه بی معنی است. همین می شود 
طرح  باشیم   مواظب  می گوید:  نماینده ای  که 
تحول نظام سالمت به سرنوشت توزیع یارانه ها 
دچار نشود. به یقین باور دارم که دکتر هاشمی 
گرامی، وزیر محترم بهداشت، عالقه ای ندارد با 
طرحی که در زمان او عملیاتی شده  پز بدهد و 
مشمول این داستان شود و میل به خودنمایی 
داشته باشد؛ این را شناخت بیست ساله ی من از 
ایشان و منش شان گواهی می دهد. اما باید این 
نکته را هم در نظر گرفت که انجام برنامه های 
بزرگ اساساً با مفهوم توسعه ی متوازن و پایدار در 

دکتر آذر اسدی کرم
دکترای علوم ارتباطات و رسانه ها
a.assadi60@gmail.com

تحلیل رسانه ای – اجتماعی طرح تحول نظام سالمت

چرا طرح تحول نظام سالمت آن گونه که بود، دیده نشد؟

تناقض است. زمانی می توان به توسعه رسید که 
قدم های کوچک در خدمت برنامه ای باشد که با 
تعریف درازمدت برنامه ریزی شده اند، درحالی که 
دورنمای معینی از زمان بندی مراحل اجرای این 
طرح اعالم نشده! بگذارید با خودم مخالفت کنم، 
»تو داری از توسعه ای می گویی که با آمدن و 
رفتن یک معاون وزیر همه برنامه ها تغییر نکند، 
در چنین شرایطی گفتن از برنامه های بلندمدت 
از محاالت است.« اگر شما هم این حرف دلتان 
درست  دهید:  گوش  هم  جواب  این  به  است، 
است که جامعه ی ما کمتر شرایط جامعه ای را 
دارد که در مسیر توسعه ی متوازن و پایدار قدم 
گذاشته، اما نباید به کژی ها عادت کرد و زمستان 
را گرم ترین فصل در کتاب ها نوشت، به این بهانه 

که ما سرپناهی نداریم.
در  کنیم.   ورود  طرح  خود  ماجرای  به  برویم 
قضاوتی صحیح تر،  منظور  به  که  بگویم  ابتدا 
مراجعه ای به بیمارستان های امام)ره( ساری و 
شهید باهنر کرمان و نیز یکی از مراکز بهداشتی 
– درمانی دماوند داشتم. در کنار آن در سفر به 
گناباد و بندرعباس نیز مشاهدات خود را تا حد 
امکان کامل نمودم که این بررسی های محیطی 
در کنار بهره گیری از برخی صاحب نظران، کمک 
بسیاری به درک فضای اطالعات اجتماعی این 

طرح کرد.
برای شناخت این مرحله از بحث یک قدم به 
عقب برداریم و یادی کنیم از برنامه ی پزشک 
خانواده تا در پاراگراف بعدی توضیح دهم که چرا 

این طرح را از دل خاک بیرون کشیدم.
مطرح کردن برنامه پزشک خانواده، آن هم در 
آن ابعاد گسترده، یادتان هست؟  در شرایطی 
از  و چه  عملیاتی  لحاظ  از  بستر الزم چه  که 
لحاظ بودجه ای فراهم نشده بود، ناگهان با یک 
پروپاگاند وسیع روبرو شدیم؛ تبلیغ های این طرح 
برگی بر درختان شده بود، برگی که از درخت 
آن  در  خانواده  پزشک  برنامه ی  اما  نمی افتاد. 
با  فقط  پوسته ای که  بود.  پوک  تنه ای  مقطع، 
تبلیغات رنگ شده بود. درست است که تبلیغ، 
اما  دارد،  ها  انسان  اجتماعی  درزندگی  ریشه 
عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده ای 
با انجام امری سعی می کند که خریدار بالقوه را 
از تولید این محصول آگاه کند. تبلیغ برای یک 
سازمان مانند پول برای یک کشور است. یعنی 
بدون پشتوانه فاقد ارزش است. این اتفاقی بود 
که با مطرح کردن برنامه پزشک خانواده افتاد. 
فراگیری برنامه ی پزشک خانواده ی شهری و 
تبلیغات آن در کل کشور -  بدون بسترسازی 
در آن مقطع و بدون جلب حمایت طلبی الزم 
از  اقشار فرهیخته، بخش خصوصی و نهادهای 
صنفی- حتی یک قمار هم  نبود که بگوییم شاید 
در آن برنده می شدیم؛ یک خیال خام بود. هرچند 
که به نظر می رسد تدریجا در استان های پایلوت 
)فارس و مازندران( موسسات پزشکی رضایت 
نسبی از اجرای طرح داشته باشند. اما در ساختار 
یک  سالمت  نظام  تحول  طرح  اطالع رسانی 

جورهایی برعکس عمل کردیم.

در اول بحث اشاره داشتیم که اساساً برنامه هایی 
از این جنس چرا از مسیر توسعه فاصله دارند، 
اما یک مسأله را نباید نادیده گرفت؛ اینکه طرح 
تحول نظام سالمت یک خیال خام نبوده! این 
طرح قدم بلندی بود که برداشته شد، آقایان و 
خانم های پزشک عزیز در زمینه ی نقاط قوت 
و ضعف این طرح بهتر می توانند سخن بگویند، 
من می خواهم از همراهی ضعیف پیشانِی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشریح 

مزایای این طرح بگویم!
طرح  برعکس  سالمت  نظام  تحول  طرح  در 
طرح  در  قدر  هر  شد؛  عمل  خانواده  پزشک 
پزشک خانواده روابط عمومی وزات بهداشت و 
سازمان های ذیربط باهیجان از طرحی که نبود 
نظام سالمت  صحبت کردند، در طرح تحول 
موضوع  کنار  از  سکوت  خبری  سیاست  با 
عبور کردند. البته این نکته را همین جا بگویم 
برنامه  این  مخصوص  فقط  ضعف  این  که 
پرستار  روز  پیش  چندی  نیست.  طرح  این  و 
در  سال ها  خود  که  بزرگ روزنامه نگاری  بود، 
رسانه های مختلف کار کرده بود از من پرسید 
این که می گویند حقوق پرستارها کم است، یعنی 
نتوانسته ایم  ما  یعنی  این  ببینید  چه قدر است؟ 
افکار  برای  را  درمان  کادر  به  مربوط  مسایل 
عمومی درست توصیف کنیم و در بیشتر مواقع 
از جمله ای مبهم استفاده کرده ایم؛ جمله هایی که 
بر پایه ی اطالعاتی بوده که خودمان داشته ایم و 
مخاطب از آن خبری ندارد. در چنین حالتی همان 
واژه ی آشنای »تشویش اذهان عمومی« مصداق 
به  پیدا می کند؛ مشخص است که کلی گویی 
تا  بدل می شود  پوپولیستی«  نوعی »پروپاگاند 

سهم خواهی از آن رواج یابد.
در طرح تحول نظام سالمت ساختار ارتباطی - 
رسانه ای وزارتخانه و سازمان های مرتبط در دو 
ساحت عملکردشان خوب نبوده؛ یکی در بحث 
و  عمومی  روابط  به عنوان  خود  وظایف  انجام 

دیگری در بحث مخاطب شناسی این طرح.
برایتان  تا  بخوانیم  طرح  این  درباره ی  کمی 
شرح بدهم که در چه مواردی و با توجه به چه 
نکته ای در طرح، روابط عمومی این وزارتخانه 
مطابق  عملکردشان  مرتبط  سازمان های  و 

وظیفه شان نبوده.
یکی از بخش هایی که دولت حسن روحانی از 
اعتبار و به گمان بعضی ها از آبرویش  در آن مایه 
گذاشت، طرح تحول نظام سالمت بود. بخش 

مهم طرح به زبان ساده این است:
پرداختی   ،93 ماه  اردیبهشت   15 دوشنبه  از 
دولتی_  بیمارستانهای  در  بستری  بیماران 
و  نبوده  درصد   10 از  بیشتر  دانشگاهی  
همچنین بیماران روستایی که به بیمارستانهای 
دولتی_دانشگاهی ارجاع داده می شوند بیشتر از 5 
درصد پرداختی نخواهند داشت. البته  بیمارانی که 
زیر 6 ساعت در بیمارستان حضور داشته باشند 
به عنوان بیمار سرپایی تعریف می شوند و تنها 
حضور باالتر از شش ساعت در بیمارستان، بیمار  
بستری محسوب می شود. و این زبان »ساده«، 

یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده درعملکرد 
سالمت  نظام  تحول  طرح  درباره ی  رسانه ها 
است. بیشتر توضیح هایی که در رسانه ها درباره ی 
این طرح داده شد، مبهم و غیرقابل فهم بود و 
این به عملکرد بخش های مرتبط این وزارتخانه 
در  را  وظیفه شان  نتوانسته اند  که  برمی گردد 

هدایت رسانه ها به خوبی ایفا کند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که بعضی 
را  طرح  این  اساساً  حوزه  این  کارشناسان  از 
غیرکارشناسی می خوانند و نظرشان را این گونه 

ابراز کرده اند:
ماحصل این طرح چه بود؟

متخصصین  حقوق  شد،  بهتر  کمی  خدمات 
جامعه پزشکی زیاد شد و مردم یک مقدار در 
خرجشان  غیردولتی  و  دولتی  بیمارستان های 
دولتی_دانشگاهی  بخش  در  مردم  شد.  کمتر 
شده،  بهتر  شرایطشان  و  شده  کم  خرجشان 
پزشکان متخصص در بخش دولتی و دانشگاهی 
درآمدشان بیشتر  شده )در بعضی تخصص ها 
مثل بیهوشی خیلی بیشتر از چند برابر!( مردم 
بیمارستان  بیرون  به  دیگر  دارو  تهیه  برای 
داده ایم،  انجام  که  کاری  تنها  )یعنی  نمی روند 
بیرون نفرستادن »غیرقانونی« همراه بیمار بوده(.

اما در قبالش چه اتفاقی افتاده؟
ملی صرف  ناخالص  بودجه ی  از  بزرگی  سهم 
این موضوع شده و برای بخش خصوصی هم 
در کنار طرح تحول سالمت »کای« پزشکان 
یعنی میزان حق الزحمه ی اقدامات تخصصی را 

کمابیش دوبرابر کرده!
تأمین  و  نظامی  خصوصی،  بخش  در  مردم 

اجتماعی چه اتفاقی برایشان افتاد؟
آن جا یک دفعه خرج مردم حدود  دوبرابر شد! 
و اکنون سوال دیگری مطرح می شود: در آینده 
با توجه به تغییر باالنس سنتی هزینه در بخش 
خصوصی و دولتی، چه بر سر بخش خصوصی 
خواهد آمد؟ آیا نسبت به سرنوشت آنها تدبیر الزم 
اندیشیده شده است؟ و آیا سطخ بندی خدمات که 
در همه ی دنیا مرسوم است، به درستی مستقر 

خواهد شد؟
سادگی ها  این  به  نمی شود  مجموع  در  یعنی 
قضاوت کرد که این طرح برای مردم و کلیت 

زمانی می توان به 
توسعه رسید که 
قدم های کوچک 
در خدمت 
برنامه ای باشد که 
با تعریف درازمدت 
برنامه ریزی 
شده اند، 
درحالی که 
دورنمای معینی از 
زمان بندی مراحل 
اجرای این طرح 
اعالم نشده!

رسانهرسانه

 ما به انجام 
طرح های ضربتی 

عادت داریم. 
عادت داریم 

که طرح های 
»بزرگ« پیش 

ببریم. اصال دلمان 
می خواهد اولین 

و بزرگ ترین و 
بیشترین، سهم 

برنامه های ما باشد. 
اما مطالعاتی که 

در حوزه ی توسعه 
انجام شده، نشان 

می دهد که عالقه 
به این گونه طرح ها 

در مسیر توسعه 
بی معنی است

همیشه درباره ی آدم هایی که عاشقشان هستیم، دوباره خودمان را فریب می دهیم؛ ابتدا برای 
مزیت هایشان و سپس برای نقایصشان! |  آلبر کامو / سوءتفاهم
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گفت وگو  گفت وگو

جامعه ی پزشکی بهتر شد یا نه!
در بخش دانشگاهی بی قانونی کم، و پرداخت 
مردم کمتر شد و در بخش خصوصی، نظامی 
خرج  قانون مند  صورت  به  اجتماعی  تامین  و 
نظام  این که طرح تحول  بیشتر  شد!   مردم 
آمار  به  احتیاج  منفی  یا  بود  مثبت  سالمت 
روشن دارد. می شود گفت که نظام، قماری را 
در طرح تحول نظام سالمت انجام داد و پول 
کالنی را خرج کرد. قضاوت مسئولین نظام بماند 
به کنار، اما مردم تا وقتی کارشان به بیمارستان 
نمی کشد و بستری نمی شوند، هیچ هیچ هیچ 
خدمتی دریافت نمی کنند. اکثریت مطلق جامعه 
از  برخورداری  در  سهمی  چه  و   اطالعی  چه 
تمام  آیا  دارند؟  اجتماعی  سالمت  طرح  این 
رسالت وزارتخانه در درمان خالصه می شود؟ 
آیا می توان پذیرفت که مسئولین بلندمرتبه و 
تحصیلکرده ی این وزارتخانه تفاوت »سالمت« 
شک  بدون  پاسخ  نمی دانند؟  »درمان«  با  را 
منفی ست! یعنی نامگذاری بزرگترین طرح ملی 
عمومی کشور نامنطبق با محتواست؛ الاقل تا 
اینجا! و روشن است با توجه به گفتگوهای اخیر 
و خصوصاً برنامه ی نبض مورخ 23 بهمن ماه 
– که به لحاظ تکمیل اطالعات شاهد آن بودم 
– به صراحت به این نکته اشاره شد و استنباط 
کنش شناسِی اینجانب این است که وزارتخانه به 
سرعت، چند اقدام پر سر و صدا برای پاسخگویی 
که:  داد  خواهد  انجام  بزرگ  پرسش  این  به 

سالمت یا درمان؟
 ادوراد برنیز در سال 1952، یعنی 63 سال پیش 
که تلقی از وظایف روابط عمومی بسیار کمتراز 
امروز بود نوشت: روابط عمومی عبارت است از: 
اطالعاتی که به مردم داده می شود، تالش های 
ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار مردم و 
کوشش در هم بسته ساختن نگرش ها و اقدامات 
یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقاباًل نگرش ها 

و اقدامات مخاطبان با مؤسسه.2
در تعریف جدیدتری از روابط عمومی می خوانیم 
»روابط  عمومی به عنوان یک علم دارای اصول 
منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از 
تکرارپذیری  قابلیت  و  نتایج  پیش بینی  قدرت 
روابط  سازماندهی  برای  باال  بسیار  ظرفیت  و 
اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی 
برخوردار است. این توانمندی زمانی قابلیت بروز 
بیشتری را می یابد که نظام های حاکم بر جامعه از 
یک سیستم باز تبعیت کنند، در این صورت، توان 
و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد 
و مدیریت نمادین رفتاری به تعالی بخشیدن به 
روابط اجتماعی ارتقا می یابد. روابط  عمومی برتر با 
ویژگی هایی چون علمی، سیستماتیک، انتقادی، 
ایده آلی و مدیریتی به مدیریت کیفیت بیش از 
پیش اهمیت می دهد و راز دسترسی به آن را 
در آموزش، حرفه ای گرایی و عملکرد تخصصی 

می داند.«3
سازمان های  و  وزارتخانه  این  حاال   خب 
مربوطه اش باید پاسخ این سوال را بدهند که چه 
تالشی برای همبسته ساختن نگرش ها کردند؟ 

چه جلسه هایی را برای معرفی این طرح – با 
این میزان هزینه - در روستاها با جمعیت قریب 
شرایط  اصاًل  و  گذاشته اند؟  نفری  میلیون   30

درمانگاه های روستایی هیچ تغییری کرده؟
روستایی  به  فعلی  وضعیت  از  اطمینان  برای 
از  برداشتم  می دانید  رفتم،  دماوند  نزدیک 

مشاهدات و شنیده ها چه بود؟
نظام  تحول  ملی  طرح  از  اطالع رسانی  هیچ 
سالمت در روستا به چشم نمی خورد و- به جز 
هیچ  داشت-  کلی  اطالعات  که  دکتر  خانم 
اطالعی از طرح تحول نظام سالمت حتی در 
پرسنل وجود ندارد )توجه داشته باشید که این 

افراد، کارمند وزارت بهداشت اند!(
اما اشاره ای هم به مواردی کنم که تعجب مرا 

برانگیخت:
اکثر درمانگاه های روستایی عصرها تعطیل اند!؟ 
جالب  بود(.  روستا  مردم  اغلب  گالیه ی  )این 
زندگی  فعال  ساعت  عصرها  که  اینجاست 
افزایش  وجود  با  و  روستاهاست  در  خانوادگی 
قابل مالحظه ی سهم بیمه ی روستاییان از بودجه، 
شاهد هیچ ارتقایی در عمل نیستیم )یادآور ارتقای 
عملی خدمات در بیمارستان های دولتی با اجرای 
طرح تحول نظام سالمت( گویی مدیریت هزینه، 
روش کار مدیریت جدید وزارتخانه است و البته 
در کشور ما تازگی ندارد. البته در جمع پرسنل 
شاغل، فقط پزشک روستایی درآمدش در سال 
افزایش قابل مالحظه ای داشته و سایرین   ،93

تغییر چندانی نداشته اند.
جز  تبلیغات،  بر خالف  کارکنان،  اظهار  به  بنا 
واکسن پنتاواالن، سایر اقالم دارویی هنوز اضافه 

نشده!
و شاهد بودم که برای امور نسبتاً روتین نظیر 
ختنه و بخیه، مراجعین را به سایر پزشکان و 
هیچ  تحول  طرح  دادند.)که  حواله  بیمارستانها 

تعهدی در این زمینه بصورت عملی ندارد(
مالحظه می کنید که دامنه ی این طرح چقدر 
محدود است؟ و بی اطالعی، این »محدود بودن« 
را برای عموم تبدیل به »هیچ« می کند! چرا که 
ما در اطالع رسانی حتی در حد اطمینان بخشی 
برای لحظات نیاز و اضطرار )دقت کنید که این 
تعریف بیمه است نه سالمت( هم درست عمل 

نکرده ایم!
و اما بعد:

نکته ی بسیار مهمی که این وزاتخانه از آن غفلت 
کرد، مخاطب شناسی در این طرح بود. »در روابط 
مخاطبان  می شود  گفته  هنگامی که  عمومی 
افراد،  اشخاص،  همه ی  یعنی  سازمان،  یک 
گروه ها و مؤسسات که به نحوی با سازمان در 
تعامل می باشند و می توانند سازمان را در تحقق 
اهدافش یاری رسانند یا سد و موانعی در راه نیل 
به آن ایجاد کنند. مثاًل رقبای یک سازمانی یکی 
از مخاطبان آن سازمان هستند. مخاطبان یک 
سازمان را می توان به دسته هایی متعددی که 
از  کرد  تقسیم بندی  هستند  هم پوشانی  دارای 
جمله: 1- مخاطبان درون و بیرون سازمانی 2- 
مخاطبان اولیه)اصلی(، ثانویه)فرعی( و حاشیه ای 

3- مخاطبان کنونی و آینده 4- مخاطبان موافق 
یا مخالف و بی طرف«4

این  به  توجه  با  را  سازمانی  درون  مخاطبان 
کارمندان  شامل  گروه هایی  به  می توان  طرح 
گوناگون  رده های  مدیران  آنان،  خانواده های  و 
اتحادیه ها  آنان،  خانواده های  و  سازمان 
محافل  و  تخصصی  مجامع  انجمن ها،  و 
دانشگاهی تقسیم بندی کرد. هم چنین مخاطبان 
رقبای  از:  عبارت اند  طرح  این  برون سازمانی 
سیاسی، گروه های فشار در حوزه فعالیت سازمان، 
رسانه های جمعی، افکار عمومی جامعه، فعاالن 
اجتماعی  و مهم تر از همه افرادی که طرح قرار 

است خدمتی به آنان باشد.
این نکته ای است که از ابتدای طرح مورد غفلت 
قرار گرفت. وزارت بهداشت باید مخاطبان طرح 
را در چهار دسته ی فوق تقسیم بندی می کرد و 
برای ارتباط با هرکدام از این مخاطبین متد و 

روش مناسب را اتخاذ می کرد.
گونه ای  به  طرح  که  دادم  توضیح  باال  در 
برنامه ریزی شده که مخاطبان مستقیم طرح،  
با این  قشر متوسط و پایین و روستایی باشد، 

وصف بحث هایی که در اینترنت درباره ی این 
طرح  این  مخاطب  درد  به  می شود  موضوع 
 1390 سال  در  که  تحقیقی  در  نمی خورد. 
و  علوم  واحد  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
برای  که  داده شد  نشان  انجام شد،  تحقیقات 
طرح مسأله با گروهی که به لحاظ اقتصادی در 
رتبه پایینی هستند کارآمدترین روش برای شرح 
برنامه ای، گفت و گوی چهره به چهره و رعایت 
زبان ساده در انتقال بحث است. روابط عمومی 
وزات بهداشت چه قدر مخاطب شناسی را در این 
بحث جدی گرفته؟ چه قدر برای شرح این مفهوم 
به مردمی که مخاطبان مستقیم آن بودند وقت 

گذاشته؟
مخاطب شناسی یکی از مبانی است که می توان 
به عنوان رکن اولیه ی یک روابط عمومی به آن 
به  مخاطب  دقیق  شناخت  از  پس  پرداخت، 
ارزیابی نیازهای آنان پرداخته می شود و براساس 
نیاز  مورد  اطالعات  که  است  مخاطبان  نیاز 

گردآوری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.
داود زارعیان تأکید را بر گروهی می گذارد که 
: »از  مخاطب برنامه ها هستند و نوشته است 
ما  که  است؛  شده  متعددي  تعاریف  مخاطب 
به عنوان روابط عمومي باید با توجه به وظایف 
و رسالت خود، تعریف خاصي از مخاطب داشته 
منظر  از  می شود  اشاره  آن  به  ذیاًل  که  باشیم 
به  داوطلبانه  که  است  مخاطب کسي  رسانه  
محتوي یا رسانه ی معیني روی می آورد. اما از 
نظر روابط عمومی، مخاطب گروهی از افراد است 
که ارتباط گر مي خواهد به آنـان دسترسي داشته 

باشد ارتباط برقرار کند.«.5
حتی با کوچک کردن تعریف مخاطب هم باز 
سؤال ها به قوت باقی است. و این مسأله نکته ای 
است که باید به آن توجه بیشتری می شد. مسأله 
این نیست که اخبار مربوط به طرح و برنامه ای چه 
میزان در رسانه ها پوشش داده شود، مسأله اصلی 
این است که از چه مجرای ارتباطی استفاده کنیم 
تا پیام به مخاطب طرح مورد نظر برسد. مسأله 
از  این نیست که پوشه های رنگارنگ پر شود 
و  زده اند  حرف  طرح  درباره ی  که  مجله هایی 
اسم برنامه هایی که در صدا و سیما به این بحث 
پرداخته اند نوشته شود. مسأله این است: درباره ی 
این طرح به زبانی که برای مخاطب طرح قابل 
فهم باشد در رسانه ای که در دسترس اوست، 
جزییات طرح و امکاناتی که فرد می تواند از آن 
استفاده کند توضیح داده نشده. در صدا و سیما 
شاهد هستیم بیش از تشریح به تحلیل توجه 
می شود، و گاهی به نواقص اشاره می شود. برنامه 
شروع می شود در ساعتی که پرمخاطب نیست، 
دو پزشک موافق و مخالف طرح را می نشانند که 
حرف بزنند، خب دریافتی مخاطب طرح از این 
برنامه چیست؟ روابط عمومی وزرات بهداشت با 
مدل برنامه ریزی معرفی این طرح در رسانه ها 
نشان داد که این وزارتخانه بیشتر به دنبال راضی 
کردن مخالفان طرح است، نه توضیح آن برای 
مخاطب طرح، برای کسی که قرار است از طرح 

استفاده کند!

از سوی دیگر طرح نظام تحول سالمت مشکل 
عجیبی در تبلیغات استانی دارد. در یک شهر 
بنر می زنند، یک جایی هم مردم اصال از طرح 
اطالع ندارند. از یک طرف وزارتخانه می گوید 
طرح  درباره ی  باید  دانشگاه  رییس  شخص 
صحبت کند، از سوی دیگر مثاًل در کهگیلویه 
و بویراحمد مدیرکل بیمه سالمت و فرماندار به 

تناوب مرتباً راجع به طرح مصاحبه می کنند!؟
شد  ابالغ  دانشگاه ها  رؤسای  به  اول  روز  از 
پزشکی هر  علوم  دانشگاه  رییس  که شخص 
اطالع رسانی  مجری  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مسئول  استان  مرکز  دانشگاه  رییس  و  است 
هماهنگی داخلی استان است. سؤال این است 
کنید؟  اطالع رسانی  می خواهید  اصاًل  آیا  که 
صرف نظر از ظاهر، آیا باطن این طرح از مردم 
و برای مردم است؟ پس چرا در یک شهر تمام 
مسئولین دانشگاه در این زمینه مصاحبه می کنند 
و در شهر دیگر می گویند هیچ حرفی نزنند؟ در 
داخل بیمارستان ها بنرها از طرف سازمان بیمه 
سالمت است نه روابط عمومی وزارتخانه! برای 
مثال در بزرگ ترین بیمارستان شمال کشور بنر 
اطالع رسانی مشاهده نمی شود اما وقتی به گناباد 
می رویم بنر هست. این بنر اطالع رسانی کلینیک 
تخصصی خود گناباد است. به سایت دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور سری بزنیم؛ بعضی استان ها 
لینک ویژه ای برای اطالع از جزییات طرح را 
در سایت شان گذاشته اند، مثل اردبیل و بعضی 
استان ها در سایتشان هیچ اثری از طرح نیست، 
مثل کرمان. عدم توازن در اطالع رسانی وجود 

دارد و این نشانه ی چیست؟
اگر از یک مرکز دستور می گیرند، چرا متفاوت 

عمل می شود؟
از دیدگاه علم اطالع رسانی، یک طرح ملی باید 
جایگاه ویژه ای در شاخه های استانی و کشوری 
داشته باشد ولی اساساً از وزارتخانه ای که حتی 
شباهتی  کمترین  دانشگاه هایش  سایت  فرم 
به هم ندارد می توان این انتظار را داشت؟ آقایان! 
یکصد  قریب  کنار  در  لینک  یک  حتی  شما 
برای  دانشگاه ها  سایت  اصلی  صفحه  آیکون 
اطالع رسانی طرح الاقل به پرسنل خود ایجاد 
همان  که  دارید  انتظار  چگونه  حال  نکرده اید، 
پرسنل حامی طرح بوده و سهم خواهی نکنند؟ نه 
آقایان! این روش صحیح اطالع رسانی یک طرح 
ملی و ترین نیست! در تبلیغات انیمیشنی آموزش 
سالمت که در تلویزیون پخش می شود، اسم 
چند دانشگاه آمده است. این می تواند نشان از 
وجود سوگیری بوده و اینکه روابط عمومی وزات 
همبسته  در  خود  وظیفه ی  نتوانسته  بهداشت 
به خوبی  را  بحث  با  درگیر  سازمان های  کردن 
انجام دهد. نظام در حال پول خرج کردن است، 
ولی ماحصل آن احساس امنیت و رضایت در 
یک حیطه ی محدود است ) نه خود امنیت و 
رضایت(. دقت کنید! یعنی متولی سالمت کشور 

خود را در حد یک سازمان بیمه گر پایین آورده!
فیلیپ لسلی، از صاحب نظران حوزه ی روابط 
عمومی درباره  ی چگونگی به موفقیت رسیدن 

برنامه های مهم در یک سازمان می گوید: روابط 
عمومی یک سازمان مسئولیتی است بر دوش 
دوش  بر  واقع  در  و  اجرایی  مقامات  تک تک 
مسئولیت  نباید  سازمان.  آن  اعضای  همه  ی 
را  آن ها  و  سپرد  خاص  عده ای  به  را  این کار 
به حال خود واگذاشت. در واقع همه ی اعضا باید 
این مسئولیت را به عهده بگیرند.6 نکته ای که 
لسلی به آن اشاره می کند، بسیار کلیدی است. 
در سازمانی،  برنامه ای  اجرای  است  قرار  وقتی 
قلمداد  مدیران  و  سازمان  آن  محک  سنگ 
شود، همه ی اعضای سازمان باید بدانند، و این 
دانستن از آموزش دیدن به وجود می آید، که هر 
حرف مناسبی که نمی زنند و هر حرف نامناسبی 
که می زنند، همه در شکل گیری ذهنیت افکار 

عمومی درباره ی آن برنامه اثر دارد.
هدایت  نتوانسته ایم  که  است  این  واقعیت 
افکارعمومی و رسانه ها را به دست بگیریم تا 
همان چیزی از طرح بازنمایی شود که دست کم 
در خود طرح موجود است. نتوانسته ایم به مردم 
اطالعات کافی بدهیم. نتوانسته ایم از این آزمون 
موفق بیرون بیاییم! دورنمای مشخصی از اهداف 
طرح و زمان بنری اجرای بسته های مختلف آن را 
تبیین نکرده ایم و این خطری ست که می تئاند 
فرصت را به تهدید بدل کند. و سؤال آخر، آیا 
همزمان با تدوین این طرح، کارشناسان رسانه 
داشته اند  کارشناسی  جلسه های  وزارتخانه  در 
که این طرح با عنوان پرطمطراق تحول نظام 
عمومی  افکار  اطالع  به  باید  چگونه  سالمت، 
است  مشخص  نشود؟  گذاشته  تنها  و  برسد 
یا  دوستانه  گعده های  جلسه،  از  منظورم  که 
جلسه های صوری که به امضای نامه های اداری 
و کلی گویی می گذرد  نیست. اگر عمری بود و 
فرصتی، درباره ی مشکالت ساختار فعالیت های 

اطالع رسانی این وزاتخانه بیشتر خواهم نوشت.
تکمله: آرزویم این بود که این یادداشت را نامه ای 
خصوصی می کردم که برای خودتان می فرستادم 
آقای وزیر، اما باور بفرمایید که درد ما از همین 
تبدیل  از  می شود.  شروع  گفتن ها  خصوصی 
جامعه ی مدنی به جامعه ای که در آن همه چیز 

را باید درگوشی گفت! 
اطرافمان پر است از کسانی که با فیگور دلواپسی 
می توانند یا نمی توانند در کالمشان بدخواهی شان 
اجرایی  پیگیر  شما  که  طرح هایی  به  نسبت  را 
شدن شان هستید پنهان کنند، اما چشم هایشان چه؟ 
و از دیگر سوی، آقای وزیر شما چشم این دولت 
هستید، پس این خواهش را جدی بگیرید، بیشتر 
نگران طرح تحول باشید! وقتی قرار است طرحی 
قمار دولت روحانی باشد باید چشم های خودتان و 

مدیران کنارتان، پشت سرتان را هم ببیند...
منابع: 

ازکیا، مصطفی؛ جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی   -1
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2- ال. برنیز، ادوارد؛ روابط عمومي تاکتیک ها  و استراتژي ها
3- سفیدی، هوشمند؛ اصول و نظریه های روابط عمومی

4- میرسعید قاضی، علی؛ تئوری و عمل در روابط عمومی 
و ارتباطات

5- زارعیان، داود؛ مخاطب شناسی و اطالع رسانی
6- لسلی، فیلیپ؛ روابط عمومی اصول و روش کار

هیچ اطالع رسانی 
از طرح ملی تحول 
نظام سالمت در 
روستا به چشم 
نمی خورد و- به جز 
خانم دکتر که 
اطالعات کلی 
داشت- هیچ 
اطالعی از طرح 
تحول نظام سالمت 
حتی در پرسنل 
وجود ندارد )توجه 
داشته باشید که 
این افراد، کارمند 
وزارت بهداشت اند!(
***

طرح نظام تحول 
سالمت مشکل 
عجیبی در تبلیغات 
استانی دارد. در یک 
شهر بنر می زنند، 
یک جایی هم 
مردم اصال از طرح 
اطالع ندارند. از 
یک طرف وزارتخانه 
می گوید شخص 
رییس دانشگاه باید 
درباره ی طرح 
صحبت کند، از 
سوی دیگر مثاًل 
در کهگیلویه و 
بویراحمد مدیرکل 
بیمه سالمت و 
فرماندار به تناوب 
مرتبًا راجع به طرح 
مصاحبه می کنند!؟
***

از دیدگاه علم 
اطالع رسانی، یک 
طرح ملی باید 
جایگاه ویژه ای در 
شاخه های استانی 
و کشوری داشته 
باشد ولی اساسًا از 
وزارتخانه ای که 
حتی فرم سایت 
دانشگاه هایش 
کمترین شباهتی 
به هم ندارد می توان 
این انتظار را داشت؟

طرح تحول نظام 
سالمت یک خیال 

خام نبوده! این 
طرح قدم بلندی 

بود که برداشته شد
***

اکثریت مطلق 
جامعه چه اطالعی 

و  چه سهمی در 
برخورداری از 

این طرح سالمت 
اجتماعی دارند؟ 
آیا تمام رسالت 

وزارتخانه در 
درمان خالصه 

می شود؟ آیا می 
توان پذیرفت که 

مسئولین بلندمرتبه و 
تحصیلکرده ی این 

وزارتخانه تفاوت 
»سالمت« را با 

»درمان« نمی دانند؟ 
پاسخ بدون شک 
منفی ست! یعنی 

نامگذاری بزرگترین 
طرح ملی عمومی 

کشور نامنطبق با 
محتواست؛ الاقل تا 

اینجا! 
***

مردم در بخش 
دولتی_دانشگاهی 
خرجشان کم شده 

و شرایطشان بهتر 
شده، پزشکان 

متخصص در بخش 
دولتی و دانشگاهی 

درآمدشان بیشتر  
شده )در بعضی 
تخصص ها مثل 
بیهوشی خیلی 

بیشتر از چند برابر!( 
مردم برای تهیه 

دارو دیگر به بیرون 
بیمارستان نمی روند

رسانهرسانه
خواب وخیال وقتی است که ایده ها در ذهن ماشناورند؛ بی آن که بازتاب فهم ما باشند یا به آن ها 
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گفت وگو  گفت وگو

بهترین و بدترین های دو جهان
بخش های بیمارستان های دولتی تهران

در  که  مقاله ای  در  گاردین  نشریه ی 
به  شده،  منتشر   93 بهمن  هشتم 
بررسی طرح تحول سالمت  و  معرفی 
ابعاد  به  کلی  نگاهی  و  پرداخته  ایران 
داشته  متفاوت  زوایای  از  آن  مختلف 
است. خبرنگار گاردین برای مالقات با 
پدرش به ایران آمده و طی این مدت 
مختلف  دست اندرکاران  و  بیماران  با 
طرح تحول سالمت به گفتگو پرداخته 
را  مقاله  این  ترجمه ی  ادامه   در  است. 
در سیمرغ مالحظه  بار  برای نخستین 

می کنید:
کیسه  قالی،  خانواده ها  و  است  زود  صبح 
پیاده رو  کنار  را  مقواها  حتی  یا  و  پالستیکی 
پهن می کنند تا رویشان بنشینند و با اجاق های 
کوچک صبحانه درست کنند. بوی نان لواش و 
بربری فضا را پر کرده و گوجه فرنگی ها درون 
شود.  آماده  املت  تا  می کنند  جلزولز  ماهیتابه 
دیوارهای  خاکستری  خطوط  سرشان  پشت 
بیمارستان رویت می شود که در میان مه دود 
شهر تهران قرار گرفته. اینها پدران، همسران 
و مادرهایی هستند که از استان های متفاوت 
ایران و در جستجوی درمان برای عزیزانشان 

به تهران آمده اند.
تازه  بربری  و  لواش  نان  با  را  روزشان  آنها 
خانواده های  بیماران،  به  گرم  نان  می گذرانند. 
آنها و پرستاران کمک می کند تا مشکالت و 
مرکز  در  کنند.  فراموش  را  روز  خستگی های 
دیالیز، نوبت خانم فکوری است تا برای تمام 
بخش، نان تازه ببرد. او با آزاده دختر شانزده 
زیادی  میزان  اینجاست. دختری که  ساله اش 
از بینایی اش را از دست داده و مبتال به دیابت 
است. هنگام دیالیز او کنار دخترش می نشیند و 

روسری می بافد.
بیماران  میان  از بخش ها، رسمی  بسیاری  در 
بیماران  دیگر  برای  نوبت  به  که  است  برقرار 
نان تازه بخرند و به همین خاطر همه منتظر 
ساعت 9 صبح اند تا نان تازه از راه برسد. اما 
چای  و  برشته  کنجد  تازه،  نان  بوی  پس  در 
شیرین، حقایق زندگی افرادی قرار دارد که به 
شدت بیمارند و برخی به خاطرش دچار ناتوانی 

شده اند.
چشمانی  با  که  است  ساله ای   10 پسر  قاسم 
کمیاب  بیماری  نوعی  به  قهوه ای  و  درشت 
از  ساله اش   23 برادر  با  او  مبتالست.  خونی 
آمده.  تهران  در  بیمارستانی  به  قشم  جزیره 
یعنی فاصله ای حدود 1400 کیلومتر و از جایی 
در میان خلیج فارس. او پدر و مادرش را قبل 
از سه سالگی از دست داده و حاال برادرش از 
او مراقبت می کند. برادری پرانرژی که دست 
قاسم را در دست گرفته و نتایج آزمایش های 
پزشکان می داند.  از  بهتر  را  برادر کوچکترش 
اگر کسی اعداد را اشتباه بگوید به سرعت میان 

حرف شان می پرد و اصالحشان می کند.
آقای نظری 75 سال دارد و به همراه سرایدار 
ساختمانشان به بیمارستان آمده. او به دیابت 
افتاده اند،  کار  از  کلیه اش  دو  هر  و  مبتالست 
اما با این وجود اصرار دارد که 124 سال عمر 
خواهد کرد. او می گوید: »110 سال و 14 سال 

هم به خاطر 12 امام، پیامبر و دخترش.« 
فرزانه خانم دختر خانواده ی شایسته است. او 
در حالی که در گوشه ای نشسته از غرولندهای 
جوان شکایت  پرستار  یک  به  مادرش  دایمی 

می کند.
طی  دولت،  جدید  بهداشتی  طرح  شروع  با 
دو  بیمارستان  بیماران  تعداد  گذشته  شش ماه 
برابر  سه  تا  بخش ها  بعضی  در  و  شده  برابر 
ایران  رسیده است. طرحی که رییس جمهور 
Rouhani-« را  آن  توییترش  اکانت  در 

Care« نامیده است.
یکی از پرستاران با احساسی آمیخته از شوخی 
و ناراحتی می گوید »حاال تمام افراد از سراسر 
ایران به این فکر افتاده اند که سراغ دردهایشان 
بروند. دردهایی که قباًل حتی به آنها فکر هم 
نمی کردند و برای بررسی هرگونه  ناراحتی به 

ما مراجعه می کنند.«
دارد  نام  »طرح سالمت«  که  جدید  طرح  در 
در  بیمار  پزشکی  هزینه های  درصد   90 تا 
بیمارستان های عمومی توسط دولت پرداخت 
می شود. عددی که نسبت به گذشته افزایش 
قابل توجهی داشته است. عالوه بر این، دیگر 
هزینه های خارج از پوشش استانداردهای بیمه 
نیز توسط این طرح پرداخت می گردد. این طرح 
شرایط ویژه ای برای کسانی که در مکان های 
از  که  افرادی  و  می کنند  زندگی  دوردست 

دکتر هدی شمس الدین
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رسانه

می برند،  رنج  کمیاب  یا  العالج  بیماری های 
در  طرح  این  فاز  نخستین  می سازد.  فراهم 
آوریل 2014 راه اندازی شد و فاز بعدی از ماه 

سپتامبر شروع به کار نموده است.
در  باید  سالمت  طرح  از  بردن  بهره  برای 
بیمارستان بستری بود و روی تخت قرار داشت. 
این طرح هنوز هزینه های بیماران سرپایی را 
بهداشت  وزارت  که  نمی دهد. هرچند  پوشش 
اعالم کرده که در فازهای بعدی، این گروه از 

بیماران نیز تحت پوشش قرار می گیرند.
هر فردی می تواند با مراجعه به سازمان تأمین 
دریافت  را  خودش  سالمت  کارت  اجتماعی 
بیمه  به توضیح است که سازمان  کند.}الزم 
سالمت با ارائه دفترچه بیمه ایرانیان این مهم 
همان  این  مترجم{  می رساند:  انجام  به  را 
سازمانی است که بیمه های استاندارد بهداشتی 
شخصی  اگر  می کند.  صادر  نیز  را  عمومی 
ارایه ی  با  نباشد، می تواند  بیمه  پوشش  تحت 
کارت ملی و مراجعه به سازمان رفاه که تحت 
وزارت کار فعالیت می کند، دفترچه ی بیمه اش 
را دریافت کند. در بیمارستان ها هم یک میز 
برای راهنمایی بیماران اختصاص یافته که به 
پرسش های مردم در این رابطه پاسخ می دهد و 
مرد پشت همان میز این اطالعات را در اختیار 

من قرار داد.
رییس جمهور ایران در 12 ژانویه به مناسبت 
گرامی داشت سیستم بهداشتی جدید گفت: »در 
سران  از  برخی  حتی  ملل  سازمان  به  سفرم 
ایران  که  پرسیدند  من  از  اروپایی  کشورهای 
سالمت  برنامه  این  اجرای  به  موفق  چگونه 

»تا  که  نمود  اضافه  ادامه  در  و  است«  شده 
خودشان  سالمت  کارت  نفر  میلیون   8 اینجا 
جمهوری  ریاست  در  کرده اند.«  دریافت  را 
روحانی، موضوع سالمت یکی از نقاط تمرکز 
اصلی بوده و دکتر حسن هاشمی در نقش وزیر 
بهداشت به نقاط مختلف کشور سفر می کند تا 
بپردازد و چگونگی  برنامه سالمت  به معرفی 
فقیر  و  افتاده  دور  نقاط  بر  را  تأثیرش  و  اجرا 

بررسی نماید.
را  بیماران  هزینه های  تنها  نه  سالمت  طرح 
پوشش داده، بلکه فشار وارده بر خانواده های 
بیماران را کاهش داده است. پیش از اجرای این 
برنامه ابزارها و داروهای مورد نیاز برای انجام 
خانواده های  توسط  بیمارستانی  جراحی های 
خود بیمار تهیه می شد و آنها مجبور بودند که 
در نقاط مختلف به دنبال تهیه مواد مورد نیاز 
باشند. حاال خود بیمارستان همه چیز را تحت 
پوشش قرار می دهد. پدر من اخیراً یک عمل 
ما فکر می کردیم که  جراحی قلب داشت و 
باید ابزار 3 میلیون تومانی )حدود 1000 دالر( 
مورد نیاز برای جراحی را خودمان تهیه کنیم. 
اما بیمارستان هزینه آن را پرداخت نمود و حتی 
خودش آن را خریداری نمود و ما دیگر دردسر 

جستجو برای خریدش را برعهده نداشتیم.
یکی از مشاورین ارشد وزارت بهداشت به من 
هم اکنون  که  ملک زاده  رضا  دکتر  که  گفت 
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  سمت 
پشت  متفکر  مغز  دارد،  عهده  بر  را  بهداشت 
در  که  می رسد  نظر  است.}به  سالمت  طرح 
نباشد:  صحیح  نگارنده  اطالعات  زمینه  این 

مترجم{ او متخصص گوارش است و در دوران 
ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر 
بهداشت بوده. این مشاور به من گفت که »او 
همیشه به موضوع سالمت عمومی عالقمند 
نهایت  در  بهداشت  وزارت  زمانی که  و  بوده 
را  شده اش  داده  وعده  درصدی   30 بودجه ی 

دریافت کرده، طرح را اجرایی نموده اند.«
این بودجه در واقع از کاهش یارانه های مربوط 
به انرژی و سوخت و اختصاص آن به بخش 
در  که  کاری  است.  شده  حاصل  بهداشت 
اما  شود.  انجام   2010 سال  از  بود  قرار  واقع 
احمدی نژاد  جمهوری  ریاست  سال های  در 
تبدیل به پول نقدی می شد که تحویل مردم 
می گشت و یا اینکه صرف پروژه های دیگری 
خانه  تا  می شد  مهر  مسکن  خانه سازی  مانند 

های ارزان قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد.
مشاور به من گفت که چنین طرحی به جریان 
با  که  دید  باید  و  است  نیازمند  پول  دایمی 
کاهش قیمت نفت آیا امکان اجرای طوالنی 
ایران  رسانه های  خیر.  یا  دارد  وجود  مدتش 
میلیارد   800 طرح  این  که  می کنند  گزارش 
تومان )266 میلیون دالر( به بودجه ی ساالنه 
از  زیادی  مردم  است.  افزوده  کشور  بهداشتی 
سراسر ایران و در تهران از مزایای طرح جدید 
سالمت بهره می برند. اما در عین حال به خاطر 
تحت  دولت  نفت،  قیمت  کاهش  و  تحریم ها 
فشار قرار دارد تا هزینه هایش را کاهش دهد. 
در میان این بیماران کودکان نیز هستند که در 

جستجوی درمان مناسب اند.
روزهای شنبه و دوشنبه در مرکز سرطان به 

این بودجه در 
واقع از کاهش 

یارانه های مربوط 
به انرژی و سوخت 

و اختصاص آن 
به بخش بهداشت 

حاصل شده است. 
کاری که در واقع 

قرار بود از سال 
2010 انجام شود. 

اما در سال های 
ریاست جمهوری 

احمدی نژاد تبدیل 
به پول نقدی 

می شد که تحویل 
مردم می گشت و یا 

اینکه صرف پروژه 
های دیگری مانند 
خانه سازی مسکن 

مهر می شد تا خانه 
های ارزان قیمت 

در اختیار مردم 
قرار بگیرد

اندیشه های صرفا ذهنی وکلی، منشا بزرگ ترین خطاهای بشراند.
ژان ژاك روسو
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گفت وگو  گفت وگو

دریافت  برای  آنها  و  دارد  اختصاص  کودکان 
آنجا  به  بیوپسی  و  شیمی درمانی  داروهای 
در  زندگی  روزها  این  در  می کنند.  مراجعه 
می کند.  پیدا  متفاوتی  بوی  و  رنگ  بخش، 
عین حال  در  اما  زنده تر  و  هیجان انگیزتر 

غم انگیز می شود.
لوکمی  به  مبتال  و  دارد  سال  هشت  عرفان 
شیمی درمانی اش  آمپول  ترس  از  او  است. 
او  به  عمه اش  می کند.  گریه  بلند  صدای  با 
بهتر  به  زودی  و  دارد  می گوید »خدا دوستت 
می شوی« اما عرفان با گریه می گوید »برای 

خدا اهمیتی ندارد و من میمیرم.«
زیادی خالء های موجود  تا حد  طرح سالمت 
در زندگی بیماران العالج را پر نموده. هرچند 
ایران  در  عمومی  سیستم سالمت  از  استفاده 
باید  که  می آید  به حساب  تمام وقت  کار  یک 
همیشه به دنبال امضاهای مختلف بود، در صف 
منتظر ماند و برای دریافت تأییدیه ها تمنا نمود. 
تازه بعد از همه ی این مراحل، به خاطر یک 
امضا با تاریخ اشتباه باید دوباره همه ی مسیر 

را از اول طی کرد.
حجم  گذشته  ماه  چند  طی  اینکه  وجود  با 
چشمگیری  کاهش  هزینه ها  و  کاغذبازی 
برعهده  زیادی  کارهای  همچنان  اما  داشته، 
خود بیماران است. سرپرستار یک بخش به من 
می گفت »هدف برنامه این است که بیماران با 
رضایت خاطر بیمارستان را ترک کنند و نتیجه 
طرح نیز همین بوده.« این چیزی بود که ما هم 
آن را مشاهده نمودیم و مشاور نیز روی همین 
موضوع تأکید می کرد که »رضایت بیمار برای 

ما فراتراز همه چیز بوده است.«
موافق  موضوع  این  با  پزشکان  همه ی  البته 
در  تهران  مشهور  جراحان  از  یکی  نیستند. 
یکی از بیمارستان های خصوصی به من گفت 
»پزشکان مشهور از انجام جراحی یا اختصاص 
دانشجویان به جراحی خودداری می کنند.« او 
در ادامه صحبت هایش روی این موضوع تأکید 
می کرد که »این برنامه پایان خوشی به همراه 
نخواهد داشت. یک سیستم اجرایی بهداشتی 

به همکاری پزشکان نیازمند است.«
راحتی  به  بیماران  جدید،  سالمت  طرح  در 
به خاطر دریافت  از پزشکان  به شکایت  قادر 
هزینه ی بیشتر هستند. وزارت بهداشت تالش 
می کند که محدودیت هایی برای حق ویزیت 
موضوع  این  و  کند  اعمال  جراحی  اعمال  و 
جراح  پزشک  است.  شده  همراه  نارضایتی  با 
ارقام مشخص شده  و  اعداد  تأکید داشت که 

واقع بینانه نیستند.
تحت  دولتی  بیمارستان های  ایران  در 
و  می شوند  اداره  دولتی  دانشگاه های  نظر 
این  پزشکان  به عنوان  علمی  هیأت  پزشکان 
پزشکان  این  می کنند.  فعالیت  بیمارستان ها 
بخش زیادی از زمانشان را به فعالیت در بخش 
خصوصی می پردازند و همین موضوع طی چند 
آورده که  وجود  به  را  پرسش هایی  اخیر  سال 
میزان تعهد این افراد را نسبت به بیمارانشان در 
بخش دولتی زیر سوال می برد. پرستیژ کاری 

این پزشکان از دانشگاه علوم پزشکی می آید 
و چک پرداختی شان از بخش خصوصی. این 
بهداشت  وزرات  که  است  همان چیزی  دقیقاً 
برای مخاطب قرار دادنش تالش می کند. اما 
تا اینجا نتوانسته بر پزشکان و مخالفین چیره 
شود و در برخی موارد نیز با کمبود همکاری 

مواجه شده است.
پرستاران بُعد دیگری از ماجرا هستند که کمتر 
به آن پرداخته شده. کاهش هزینه های درمانی 
سبب افزایش تقاضا شده. یکی از پرستاران به 
من می گفت »انگار نه انگار که ما هم انسانیم. 
آنها فکر می کنند که ما ربات هستیم. بیماران 
و  می کنند  دریافت  کامل تری  مراقبت های 

تعدادشان نیز دوبرابر شده است.«
من از او در مورد اضافه شدن نیروی انسانی، 
حقوق بیشتر و توجه به بازخوردهایشان سوال 
کردم و او پاسخ داد: »آخرین چک حقوقی ما با 
چهار روز تأخیر پرداخت شده و این کاری است 
انجام داده اند. هنگام شروع طرح  برایمان  که 
سالمت هم 230000تومان )77 دالر( به عنوان 
هدیه به حساب مان واریز شد که بیشتر شبیه 
توهین بود و ای کاش چنین کاری نمی کردند. 
با چنین مبلغی من حتی نمی توانم برای پسرم 

لباس بخرم.«
از  یکی  نفرولوژی  بخش  سرپرستار 
من  به  تهران  بزرگ  دولتی  بیمارستان های 
گفت که آنها به هیأت مدیره بیمارستان کمبود 
نیروی انسانی شان را گزارش کرده اند و گفته اند 
نیستند.  کار  حجم  این  ادامه ی  به  قادر  که 
افزایش  بکنند  می توانند  که  کاری  »حداقل 
حقوق مان است اما همیشه به ما گفته می شود 
که قسمتی نیازمند اصالح یا تعمیر است و پولی 
باقی نمانده است.« او در ادامه می گوید »این 
برنامه ی خوبی است اما مثل همیشه آن را بدون 
راه اندازی  الزم  زیرساخت های  کردن  فراهم 
کرده و تصمیم گرفته اند که نیروهای موجود 

باید فشارهای اضافه را تحمل کنند.« 
هیچ کدام از بخش هایی که من بررسی کردم 
تخت خالی نداشتند و برای هر کدامشان یک  
لیست انتظار طوالنی نیز وجود داشت. یکی از 
پرستاران به من می گفت »ما همیشه مجبور 
به اضافه کاری بوده ایم. اما پیش از این برنامه، 
خالی  تخت ها  از  کمی  تعداد  هفته ها  بعضی 
می شد، اما دیگر چنین اتفاقی رخ نمی دهد و 

حتی یک لحظه آرامش نداریم. 
ما دارو های شیمی درمانی تزریق و تمام روز 
مواد شیمیایی مختلف تنفس می کنیم. بنابراین 
نه تنها تحت فشار کاری خرد کننده ای هستیم 
کسی  چه  است.  خطر  در  نیز  جانمان  بلکه 
می داند که نتیجه سروکار داشتن روزانه با این 

داروها چه خواهد بود؟«
تصدیق  را  همکارش  حرف  دیگری  پرستار 
می کند. اما پسر این یکی مدتی پیش برای یک 
جراحی قلب پیچیده در بیمارستان بستری شده 
آنها صحبت  با  که  پرستارانی  میان  در  است. 
تجربه ی  هم  که  است  فردی  تنها  او  کرده ام 
کار کردن در این طرح را داشته و هم از این 

سیستم استفاده نموده است. او می گوید: »این 
طرح فشار زیادی روی ما وارد کرده اما فرزند 
میلیون  که  داده  انجام  جراحی ای  عمل  من 
ها تومان هزینه داشت ولی تقریبا هیچ پولی 
نسخه هایش  برای  و  نکردیم  پرداخت  برایش 
نیز این طرف و آن طرف نرفتیم. این موضوع 
برای ما تسکین بزرگی بوده و حاال پسرم به 
خانه رفته و رو به بهبود است. به همین خاطر 

با وجود خستگی زیاد خوشحالم.«
قرار  افراد  از  دیگری  گروه  پرستاران،  کنار  در 
بیمارستان های  چرخ  چرخیدن  به  که  دارند 
دولتی کمک می کنند. به آنها »خدمه« گفته 
به  که  هستند  زنانی  و  مردان  آنها  می شود. 
انجام کارها و خدمات مختلفی در بیمارستان ها 
کردن  آماده  و  زمین  شستن  از  می پردارند. 
مهم  نقش های  از  بسیاری  تا  گرفته  تخت ها 
مانند سازماندهی بیماران و مراقبت های اضافه 
از آنها. در واقع آنها خدماتی را فراهم می کنند 
آنها وجود  ارایه ی  امکان  بدون وجودشان  که 

نداشت.
ما نام دربان بخش را »دکتر مهربون« گذاشته 
بودیم. او مسئولیت نگهداری و مراقبت از پدرم 
را در طول شب ها برعهده گرفت. در آن زمان 
ممکن  پدرم  که  بودند  گفته  ما  به  پزشک ها 
است به سه جراحی دیگر نیاز داشته باشد. او 
را در طول ساعات شب  پدرم  از  مراقبت  کار 
به گونه ای انجام می داد که توسط بیمارستان 
انجام نمی شد. مراقبت های او تأثیر زیادی در 
بهبود پدرم داشت. به  همین خاطر بود که نام او 
را از »مهران« به »مهربون« تغییر دادیم و او 

را »دکتر« صدا می کردیم.
گود  خستگی  از  چشم هایش  که  پرستاری  از 
افتاده بود و یک فنجان چای در دست داشت 
پرسیدم که چرا به کار در اینجا ادامه می دهد 
بخش  به  باشد  داشته  را  فرصت اش  اگر  و 

خصوصی خواهد رفت؟ 
او چند لحظه به سؤالم فکر کرد و پاسخ داد 
به خاطر  اول  اینجا هستم.  دلیل  دو  به  »من 
سرپرستارمان، چرا که چیزهای زیادی از او یاد 
گرفته ام و مدیری است که شبیه اش کم پیدا 
می شود. و دوم به خاطر بیماران. ممکن است به 
نظر عجیب بیاید اما من چیزهای زیادی از آنها 
یاد گرفته ام. از آنها صبور بودن و اعتماد کردن 
بیماری های  از بدترین  افراد  این  را آموخته ام. 
ممکن رنج می برند، اما با این حال همچنان 
دارند  اطمینان  آنها  از  برخی  می زنند.  لبخند 
که زنده نمی مانند اما با وجود این نجات پیدا 
می کنند. اینجا جای عجیبی است. بهترین ها 
و بدترین های دنیا در راهروهای اینجا یافت 

می شود.«
حدود یک سال است که پدر ما به عنوان یک 
آمد  و  رفت  اینجا  به  به سرطان  مبتال  بیمار 
و  نداریم  خبر  آینده  از  برادرم  و  من  می کند. 
انتظارمان است.  نمی دانیم که چه چیزی در 
اما به شوخی می گوییم: »اینجا دروازه ای است 

میان بهشت و جهنم.«
برخی اسامی تغییر داده شده اند.

با شروع طرح 
بهداشتی جدید 

دولت، طی 
شش ماه گذشته 

تعداد بیماران 
بیمارستان دو برابر 

شده و در بعضی 
بخش ها تا سه 

برابر رسیده است. 
طرحی که رییس 
جمهور ایران در 
اکانت توییترش 

آن را
 »Rouhani-Care« 

نامیده است.
***

یکی از پرستاران با 
احساسی آمیخته از 
شوخی و ناراحتی 

می گوید »حاال 
تمام افراد از 

سراسر ایران به این 
فکر افتاده اند که 

سراغ دردهایشان 
بروند. دردهایی 

که قباًل حتی به آنها 
فکر هم نمی کردند 

و برای بررسی 
هرگونه  ناراحتی 

به ما مراجعه 
می کنند.«

***
عرفان هشت سال 

دارد و مبتال به 
لوکمی است. او 
از ترس آمپول 

شیمی درمانی اش 
با صدای بلند گریه 

می کند. عمه اش 
به او می گوید 
»خدا دوستت 

دارد و به  زودی 
بهتر می شوی« 

اما عرفان با گریه 
می گوید »برای 

خدا اهمیتی ندارد 
و من میمیرم.«

رسانهرسانه
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جایگاه پزشکان عمومی در بازبینی کتاب 
ارزش نسبی خدمات خالی ست!

بسیاري از همکاران از سطح درآمدی عادالنه 
نیستند.  برخوردار  گروه ها  سایر  به  نسبت 
شیوه نامه ی  در  پایه  بیمه های  همچنین 
لحاظ  را  عمومي  پزشکان  خود،  پرداخت 

ننموده و از طرف دیگر حتي در مورد ویزیت ها 
نیز در کتاب ارزش های نسبي جایگاهي براي 

پزشکان عمومي در نظر گرفته نشده است...
این ها بخشی از پیگیری ها و مکاتبه ای ست با 
مقام محترم وزارت که بتوان در تغییر بزرگ 

متناسب  جایی  خدمات  نسبی  ارزش  کتاب 
بهبود  و  عمومی  پزشکان  خدمات  برای 
وضعیت ایشان تعبیه کرد. باهم نگاهی به دو 

نمونه از این مکاتبات می اندازیم:

جناب آقاي دکتر هاشمي
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي

با سالم و احترام
ضمن سپاس از زحمات بی شائبه ی جنابعالی و سایر همکاران در احقاق بخشی از حقوق جامعه پزشکي 
جهت  زیر  نکات  سالمت،  مراقبت های  و  خدمات  نسبي  ارزش های  کتاب  به روزرسانی  و  انتشار  با 

استحضار و عنایت در بازنگری این کتاب تقدیم حضور می گردد:
1.جامعه ی پزشکان عمومي بخش قابل توجهی از ارائه دهندگان خدمات را به ویژه در بخش سرپایي 
تشکیل می دهد و همان طور که مستحضرید مجراي اصلي درآمد آن ها از راه ویزیت و فعالیت های 

مصوب در مطب و سایر بخش های سرپایی است.
2.در بخش خدمات بیمارستاني با توجه به کمبود نیروهاي متخصص خدماتي نظیر: مراقبت های طب 
اورژانس و... توسط پزشکان عمومي ارائه می شود. این امر حتي در نواحي برخوردار کشور نظیر تهران 

و سایر کالن شهرها نیز به وضوح قابل مشاهده است.
3.خدمات ویزیت و مشاوره در منزل و همچنین خدمات پزشکي قانوني مانند معاینه و صدور گواهي 

فوت نیز تنها براي متخصصین مربوطه لحاظ شده است.
علی رغم فعالیت های صورت گرفته، متأسفانه بسیاري از همکاران از سطح درآمدی عادالنه نسبت به 
پزشکان عمومي  پرداخت خود  در شیوه نامه  پایه  بیمه های  نیستند. همچنین  برخوردار  گروه ها  سایر 
جایگاهي  نسبي  ارزش های  کتاب  در  نیز  ویزیت ها  مورد  در  دیگر حتي  از طرف  و  ننموده  لحاظ  را 
براي پزشکان عمومي در نظر گرفته نشده است. با توجه به رویکرد عدالت محور وزارتخانه نسبت به 
گروه های مختلف پزشکي و نیز شرایط موجود بازار سالمت و نقش پررنگ پزشکان عمومي در ارائه ی 
خدمات، خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت مقتضي جهت قرار گرفتن خدمات پزشکان عمومي 

در کتاب مذکور و بهره مندی از مزایاي مترتب از آن براي این گروه از جامعه پزشکي فراهم آید.
پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام عالي کمال تشکر را دارم.

دکتر عباس کامیابي
رییس انجمن

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

با سالم و احترام
پیرو جلسات قبلی پیرامون مشکالت پزشکان عمومی و لزوم تعدیل و توازن در نگرش مسئولین نسبت به 
جایگاه گروه های مختلف پزشکی و با توجه به ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات که بدون اخذ نظرات این 
انجمن و نادیده گرفتن اثرات آن بر سرنوشت شغلی بخش عظیمی از جامعه ی پزشکی صورت گرفته است؛ 
خواهشمند است به منظور همفکری و لحاظ نظرات انجمن پزشکان عمومی در تکمیل و بازنگری کتاب مذکور 
امر به اقدام فرمایید. این انجمن با بررسی و تحلیل خدمات شایع در عرصه ی طب عمومی، آماده ی اعالم 

نظرات در جلسه ای مشترک خواهد بود.

دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن

رونوشت:
قائم مقام محترم وزیر و معاون کل وزارت بهداشت جهت استحضار

دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی جهت استحضار و دستور پیگیری

جناب آقای دکتر هاشمی 
مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

با سالم 
    احترامًا همانگونه که مستحضرید در حال حاضر بسیاری از خدمات پزشکی در بخش های اورژانس و بستری 
بیمارستان های دولتی، غیردولتی و خصوصی توسط پزشکان عمومی صورت می پذیرد. این رویه ناشی از آن 
است که متخصصین محترم به دلیل حجم امور تخصصی فرصت ارایه ی این خدمات را ندارند و از سویی 
دیگر بسیاری از این خدمات خصوصا در بخش های اورژانس و فوریت ها وابسته به مهارت پزشک بوده و در 

انحصار چارچوب تخصصی قرار نمی گیرد. 
این در حالی است که طی سالیان گذشته چارچوب قراردادهای منعقده ی بین مراکز درمانی و پزشکان عمومی 

ناعادالنه بوده و نگرش تخصص گرای سازمان های بیمه گر نیز موجب تضیع حقوق ایشان شده است. 
با توجه به موارد پیش گفت و شمار قابل مالحظه پزشکان عمومی در بخش های یاد شده که مورد التفات 
حضرتعالی و سایر دست اندرکاران نظام سالمت کشور بوده، امید آن می رفت که در این اقدام شجاعانه و ابالغ 
کتاب ارزش نسبی خدمات، جایگاه این گروه زحمتکش و خدوم نیز به درستی لحاظ می گردید زیرا انعکاس 
اجتماعی تغییرات تعرفه ای در کتاب مزبور و دیده نشدن زحمات پزشکان عمومی، از ارزش این تحول را در 

نگاه جمعیت 12 هزار نفری پزشکان عمومی شاغل در اورژانس ها و بخش های بیمارستانی خواهد کاست. 
از  قبل  )حتی  رویه ی مذکور  در اصالح  تسریع  نظر می رسد  به  رفتار عدالت محور حضرتعالی  به  عنایت  با 
ویراست بعدی این کتاب( ضروری و نیازمند مداخله ای مدبرانه است. این انجمن نیز آمادگی خود را جهت 
مشارکت در تدوین راهکارهای الزم برای پوشش خدمات پزشکان عمومی در کتاب مذکور اعالم می نماید. 

دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن 

رونوشت:
جناب آقای دکتر زالی، رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی

جناب آقای دکتر میدری، دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت 
جناب آقای دکتر شهریاری، رییس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای دکتر جاللی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

همانا خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می کوشند، اینان در روز قیامت 
)ازعذاب(، در امان هستند. | امام کاظم  )ع(
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آرام ولی مؤثر
تاریخچه ی تشکیل

از  جمعی  به همت  اصفهان  عمومی  پزشکان  انجمن 
همکاری  و  تالش  با  و  شهر  این  عمومی  پزشکان 
آقای دکتر حسن هویدا رییس وقت انجمن پزشکان 
در  و  گردید  پایه ریزی   1374 سال  در  ایران  عمومی 
فقیه  مهدی  دکتر  آقای  هیأت مدیره  دوره ی  اولین 
به عنوان رییس این انجمن انتخاب گشته و همکاران 
پورسپاسی،  شریفی،  دکتر  آقایان  شامل  پیشکسوت 
حکیمانه، مرحوم دکتر زهروی و مرحومه دکتر فغانی 
به عنوان اعضاء هیأت مدیره با ایشان همکاری نمودند.
اولین  آغاز  با  مصادف  انجمن  دوره ی  اولین  فعالیت 
از  عمومی  پزشکان  علیه  مغرضانه  جهت گیری های 
تجویز  یا  سونوگرافی  درخواست  محدودیت  قبیل 
داروهای ترکیبی در نسخ بیمه بوده که در این دوره، 
به  فعال  شکلی  به  اصفهان  عمومی  پزشکان  انجمن 

مقابله با این حرکات غیر موجه پرداخت.
انتخابات انجمن اصفهان در طول سنوات بعد به صورت 
منظم و هر سه سال برگزارشده و ریاست این انجمن 
در دوره های دوم تا ششم به ترتیب برعهده ی آقایان 
عدنان  دکتر  دانشور،  پویا  دکتر  فقیه،  مهدی  دکتر 
زادهوش، دکتر مازیار ستاری و دکتر محسن مصلحی 
در دوره های  اعضاء هیأت مدیره  از سایر  و  قرارگرفته 
مسعود  دکتر  آقایان:  از  می توان  انجمن  این  مختلف 
جوانبخت، علیرضا کفاشیان، حبیب اله مختاری، احمد 
طباطبایی، امین عرب، بیژن شاهزمانی و خانم ها: دکتر 

منصوره ابوفاضلی، لیندا قانع و شکوفه آذری نام برد.
در حال حاضر در استان اصفهان سه انجمن پزشکان 
عمومی شهرستان لنجان )تأسیس همزمان با انجمن 
عمومی  پزشکان  انجمن   ،)74 سال  در  اصفهان 
شهرستان خمینی شهر )تأسیس در سال 90( و انجمن 
پزشکان عمومی شهرستان نجف آباد )تأسیس در سال 
پزشکان  انجمن  که  می باشند  فعالیت  حال  در   )92
انجمن  شعبه ی  فعال ترین  لنجان  شهرستان  عمومی 
اصفهان می باشد که از بدو تأسیس تاکنون به ریاست 
آقای دکتر اکبر دانشور در کلیه ی همایش های استانی 
و کشوری و مسائل مربوط به همکاران حضور فعال 

داشته است.

تشکیالت کنونی انجمن
از  اصفهان  پزشکان عمومی  انجمن  دوره ی  ششمین 
سال 1391 و با انتخاب همکاران ذیل الذکر به عنوان 
و  نموده  فعالیت  به  شروع  آن  هیأت مدیره ی  اعضاء 
در  نیز  هفتم(  )دور  آینده  دوره ی  انتخابات  برگزاری 

اردیبهشت ماه 94 برنامه ریزی گردیده است.
1-دکتر محسن مصلحی

عمومی  پزشکان  انجمن  هیأت مدیره ی  -رییس 
اصفهان

-عضو و دبیر شورای عالی نظام پزشکی
-عضو هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی ایران

-نایب رییس مجمع انجمن های گروه پزشکی اصفهان
-عضو هیأت مدیره ی سازمان نظام پزشکی اصفهان

2-دکتر حسین ایقائی
-نایب رییس انجمن پزشکان عمومی اصفهان

سازمان های  هماهنگی  شورای  -نایب رییس 
نظام پزشکی استان اصفهان

-رییس سازمان نظام پزشکی فالورجان
3-دکتر منصوره ابوفاضلی

-دبیر انجمن پزشکان عمومی اصفهان
4-دکتر مسعود جوانبخت

-خزانه دار انجمن
-عضو هیأت مدیره ی سازمان نظام پزشکی اصفهان

5-دکتر مازیار ستاری
-عضو هیأت مدیره ی انجمن

-دبیر انجمن علمی درمانگران اعتیاد اصفهان
6-دکتر احمد مثقالی

-عضو هیأت مدیره ی انجمن
7-دکتر عدنان زادهوش

-بازرس انجمن
-عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

اهداف کلی انجمن
در  عمومی  پزشکان  بیشتر  هرچه  الف-مشارکت 
از  عمومی  پزشکان  ساختن  خارج  و  صنفی  مسائل 
فضای بی تفاوتی نسبت به مسائل حوزه ی سالمت و 

رخدادهای صنفی
جهت  عمومی  پزشکان  اولویت های  ب-تعیین 

برنامه ریزی صحیح و اصرار برای رسیدن به مطالبات
ج-تعامل با سایر گروه های پزشکی برای ایجاد بستر 
در  راه کارها  مناسب ترین  به  رسیدن  جهت  مناسب 

حل وفصل مسائل جامعه ی پزشکی
جذب  طریق  از  انجمن  توسعه  ی  در  تالش  د- 
سایر  در  انجمن  شعب  افزایش  نیز  و  فعال  اعضاء 

شهرستان های استان
طریق  از  عمومی  پزشکان  توانمندی  و  ه-ارتقاء 

برگزاری دوره های آموزشی مختلف
نیز  و  جامعه  در  مناسب  بستر  ایجاد  در  تالش  و- 
اصالح دیدگاه مسئولین برای اجرای اصولی و کارآمد 

نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده
اهم فعالیت های سالیان اخیر:

هیأت مدیره ی  اعضاء  و  رؤسا  گردهمایی  1-برگزاری 
پایه گذاری  جهت   85 سال  در  کشور  انجمن های 
شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران

با  عمومی  پزشکان  کشوری  همایش  2-برگزاری 
و  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  وقت  رییس  حضور 
بهداشتی و درمان  رؤسای شعب و رییس و معاونین 
مجلس  نمایندگان  و  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پیگیری  درخصوص   1389 سال  در  اسالمی  شورای 

مطالبات پزشکان عمومی
هیأت مدیره ی  اعضاء  و  رؤسا  همایش  3-برگزاری 
انجمن ها جهت بررسی مشکالت اجرایی نظام ارجاع 
و طرح پزشک خانواده در سال 1391 و نیز هماهنگی 
عمومی  پزشکان  انجمن  کشوری  انتخابات  برگزاری 

ایران
4-انتشار منظم نشریه ی داخلی انجمن به طور منظم 
از سال 83 تا 91 به صورت رایگان در تیراژ پنج هزار 
برخی  انتشار  دنبال  به  متأسفانه در سال 91  جلد که 
حقایق درخصوص فعالیت برخی از درمانگاه ها و مراکز 
پزشکی به اصطالح »خیریه« و شکایت این مؤسسات 
و ایجاد برخی موانع، انتشار آن با مشکل مواجه گشت.
در  عمومی  پزشکان  بزرگ  همایش  5-برگزاری 
سطح استان با حضور رییس و معاونین وقت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و نیز رییس سازمان نظام پزشکی 
و مشکالت طرح  تبیین محدودیت ها  اصفهان جهت 

به معرفی انجمن پزشکان عمومی اصفهان بنا  مشهد  عمومی  پزشکان  انجمن  انتخابات 
درخواست جمعی از همکاران پزشک عمومی در 
با حضور  قبلی  اعالم  اساس  بر  مردادماه 1392 
کشور  عمومی  پزشکان  انجمن  نایب رییس 
محترم  ریاست  و  گل علیزاده  دکتر  آقای  جناب 
مهرابی  دکتر  آقای  جناب  مشهد  نظام پزشکی 
در  عمومی  پزشک  همکاران  خوب  حضور  با  و 
شد.  برگزار  مشهد  نظام پزشکی  سازمان  محل 
رأی دهندگان ضمن استماع برنامه و صحبت های 
انداختند  صندوق  به  را  خود  آرای  کاندیداها 
هیأت مدیره ی  اولین  به عنوان  را  نفر   9 تعداد  و 
نمودند.  انتخاب  مشهد  عمومی  پزشکان  انجمن 
بعد  انتخابات  بر  نظارت  و  هیأت اجرایی  سپس 
را  نتیجه  آن،  و صورت جلسه ی  آراء  شمارش  از 
ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  مرکزی  دفتر  به 
نتیجه ی  قانونی،  مراحل  از طی  پس  که  ارسال 

انتخابات تأیید و اعالم شد. 
در تاریخ 12/6/92 اعضای هیأت مدیره ی انجمن 
و  داده  جلسه  تشکیل  مشهد  عمومی  پزشکان 
نسبت به انتخاب هیأت رییسه رأی گیری نمودند 
انجمن  به  ابالغ  صدور  جهت  آن  نتیجه ی  که 
تاریخ  در  گردید.  اعالم  ایران  عمومی  پزشکان 
27/6/92 طی نامه ی شماره 92/187/پ ع حکم 
رییس انجمن پزشکان عمومی مشهد ابالغ شد. 
انجمن از همان زمان به طور رسمی فعالیت خود 
را آغاز نمود و در جلسات بعد نسبت به تعیین و 
و  رأی گیری  انجمن  کمیته های  رؤسای  انتخاب 
اعضای  اسامی  آمد.  عمل  به  تبادل نظر  و  بحث 
هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی مشهد با 

ذکر سمت به شرح ذیل می باشد:
دکتر محمدرضا جباری، رییس انجمن و مسئول 

کمیته ی تشکیالت
نایب رییس دکتر مسعود زحمتکش، 

دکتر رضا گلدوزیان، دبیر
دکتر اکرم سردار، خزانه دار و مسئول کمیته ی پزشک 

خانواده
مسئول  و  عضو  برادران،  محمدحسین  دکتر 

کمیته ی درمانگران اعتیاد
کمیته ی  مسئول  و  عضو  ریاحی،  علیرضا  دکتر 

رفاهی
مسئول  و  عضو  زراعت پیشه،  فریدون  دکتر 

کمیته ی آموزش و پژوهش
دکتر محمدرضا سلطانی، عضو

دکتر حسن منفرد، عضو
دکتر علی اصغر کارگرمقدم، بازرس

فعالیت ها:
1.برگزاری بیست جلسه ی هیأت مدیره از ابتدای 

انجمن پزشکان عمومی مشهد
شروع به کار و فعال نمودن کمیته های مختلف 

انجمن.
2.دیدار و نشست هیأت مدیره ی انجمن با جناب 
علوم پزشکی  دانشگاه  رییس  مهرابی  دکتر  آقای 
مشکالت  و  دغدغه ها  بیان  راستای  در  مشهد 

پزشکان عمومی.
نقطه  بیان  و  دانشگاه  درمان  معاونت  با  3.دیدار 

نظرات و مشکالت پزشکان عمومی.
پزشک  همکاران  حضور  با  نشست  4.برگزاری 
درمان  بر  نظارت  مدیر  از  دعوت  و  عمومی 
دانشگاه جهت بررسی و پاسخگویی به سؤاالت 

پزشکان عمومی.
علمی  انجمن های  جلسات  در  منظم  5.شرکت 
عضو  به عنوان  انجمن  انتخاب  و  تخصصی 

کارگروه ویژه ی انجمن ها.
6.نشست هم اندیشی با پزشکان عمومی مشهد با 
حضور معاون پشتیبانی نظام پزشکی کل کشور و 
بررسی مشکالت و چالش ها و پاسخ به سؤاالت

پزشکان  انجمن  وب سایت  اجرای  و  7.طراحی 
 mashhadgp.ir آدرس  به  مشهد  عمومی 
و  مخاطبین  جذب  و  سایت  مناسب  فعالیت  و 
ارتباطی  پل  به عنوان  قابل توجه  بازدیدکنندگان 

انجمن.
8.جمع آوری اطالعات پزشکان عمومی مشهد و 

تشکیل بانک اطالعات در این زمینه.
9.راه اندازی پنل اختصاصی ارسال پیامک ویژه ی 

انجمن پزشکان عمومی مشهد.
انجمن  هیأت مدیره ی  اعضای  فعال  10.شرکت 
پزشکان عمومی سراسر  انجمن های  نشست  در 

کشور در کرج و کرمان.
11.طراحی فرآیند عضوگیری اینترنتی و حضوری 
با  از همکاران پزشک عمومی که  و عضوگیری 

استقبال خوب آنان مواجه شده است.
شرکت  به  مشهد  عمومی  پزشکان  12.فراخوان 
محل  در  بهمن  اول  کشوری  همایش  در  فعال 
اینترنتی  کمپین  و  رازی  همایش های  سالن 
در  بهداشت  وزیر  به  نامه  امضاء  جمع آوری  و 
اعتراض به اعمال محدودیت ها به طب عمومی 
که پزشکان عمومی مشهد باالترین آمار مشارکت 

در این زمینه را کسب نمودند.
ارسال اخبار و  الکترونیک و  13.تهیه خبرنامه ی 

وقایع صنفی به اعضا.
14.پی گیری و حل مشکالت موردی همکاران 
خانواده،  پزشک  درزمینه ی  عمومی  پزشک 
طب کار، اعتیاد و پوست از طریق رایزنی با مراجع.

02 پزشک خانواده و دفاع از حقوق مسلم بیماران و 
جامعه ی پزشکی در سال 1392

بهداشتی  معاون  با  انجمن  متعدد  6-نشست های 
اشکاالت عمده ی  نمودن  مرتفع  درخصوص  دانشگاه 
مختلف  کمیته های  در  فعال  شرکت  نیز  و  طرح 
منجر  درنهایت  که  طرح  اجرایی  و  سیاست گذاری 
اصفهان  استان  در  ناقص  طرح  این  اجرای  توقف  به 

گردید.
7-نشست های متعدد با معاون درمان دانشگاه جهت 
حرفه ای  فعالیت  در  غیرموجه  محدودیت های  رفع 
و  پیشرفته  ابزارهای  از  استفاده  در  عمومی  پزشکان 

نوین پزشکی
امتیاز  اخذ  با  بازآموزی  متعدد  جلسات  8-برگزاری 

آموزش مداوم جهت اعضاء
9-تعامل با سازمان نظام پزشکی در حل وفصل موضوع 
دفع بهداشتی پس ماندهای مراکز پزشکی و مطب ها 
به گونه ای که در حال حاضر همکاران پزشک عمومی 
این  از  مشکلی  با  تومان  هزار  ده  ماهیانه  پرداخت  با 

بابت مواجه نمی باشند.
پزشکان  بیشتر  10-تالش در جهت مشارکت هرچه 

عمومی در انتخابات نظام پزشکی
11-تعامل با سایر گروه های پزشکی جهت شرکت در 
در  توفیق  و  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 
ورود دو نفر از همکاران پزشک عمومی )آقایان دکتر 

زادهوش و دکتر شریعتی(  به این شورا
12-تشکیل جلسه و رایزنی با اعضاء شورای اسالمی 
فراقانونی  اقدامات  بررسی  جهت  اصفهان  شهر 
شهرداری ها در ایجاد مشکالت متعدد برای همکاران 
ساختمان  کاربری  تغییر  لزوم  مسئله ی  قبیل طرح  از 
در  که  همکاران  از  نامتعارف  وجوه  و  عوارض  اخذ  و 
حال حاضر این مسائل مسکوت یا بعضًا منتفی گردیده 

است.
درمان  معاونت  با  متعدد  نشست های  13-برگزاری 
و  استان  بیمه های  هماهنگی  شورای  و  دانشگاه 
برای  کار  روابط  نمودن  قانونمند  جهت  نظام پزشکی 
دولتی، خصوصی  درمانی  مراکز  در  همکاران  اشتغال 

و خیریه
و  داروسازان  انجمن  با  نشست  14-برگزاری 
پیگیری های مستمر جهت ساماندهی وضعیت موجود 
OTC وضع داروخانه ها  یادآوری رعایت محدوده  و 
محل  در  مشاوره  انجام  یا  ویزیت  امر  در  مداخله  از 

داروخانه
15-تالش در تأثیرگذاری انجمن در نهادهای اجرایی، 
حل اختالف  هیأت های  ازجمله  انتظامی  و  نظارتی 
نظام  انتظامی  هیأت های  انتظامی  دادیاری  مالیاتی، 

پزشکی و سایر پست های کارشناسی
پزشکان  استانی  همایش  برگزاری  16-برنامه ریزی 
انتخابات  برگزاری  نیز  و   94 سال  در  عمومی 
دوم  نیمه  ی  در  دوره(  )هفتمین  انجمن  آینده  دوره ی 
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صنفی صنفی

هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی شیراز طی یک سال 
و  هفتگی  به صورت  رسمی  جلسه ی   38 حدود  گذشته 
جلسه ی  ده ها  و  ساعت   2 حداقل  جلسه  هر  مدت زمان 
استانی  با مسئوالن مختلف  فوق العاده، جلسه  غیررسمی، 
)دانشگاه و نظام پزشکی( و کشوری داشته است که شرح 
هرکدام به صورت خالصه در فعالیت کمیته های مختلف در 
زیر خواهد آمد. هیأت مدیره طی یک سال گذشته بالغ بر 30 
مأموریت کاری داشته است که به تناسب هرکدام از اعضاء 
جهت انجام آن ها کار و زندگی شخصی خود را جهت به 

انجام رسانیدن مأموریت فوق رها کرده اند.
تا دو  همچنین هیأت مدیره به طور متوسط هر هفته یک 
جلسه پیرامون مسائل مختلف با دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نظام پزشکی  سازمان  با  جلسه  هرماه 3  متوسط  به طور  و 
از بدو  انجمن پزشکان عمومی شیراز  شیراز داشته است. 
تأسیس جهت ارتباط بهتر و سریع تر با بدنه ی خود، شهر 
شیراز را به 17 منطقه تقسیم کرده و برای هر منطقه یک 
یا دو رابط مشخص نموده است. در طول یک سال گذشته 
برای ارتباط با اعضاء خود، هیأت مدیره چندین جلسه را با 

رابطین مناطق 17 گانه شیراز برگزار کرده است.
همچنین چندین جلسه با مسئوالن اداره ی مالیات در مورد 
مسائل مالیاتی و اظهارنامه ی مالیاتی نیز برگزار شده است.

فعالیت کمیته ها:
کمیته ی آموزش و پژوهش: یکی از فعال ترین کمیته های 
به  موفق  گذشته  یک سال  طول  در  که  می باشد  انجمن 
گردیده  ماهیانه  به صورت  بازآموزی  جلسه   11 برگزاری 
است. همچنین این کمیته در سال گذشته کالس های ترم 
سوم و چهارم دوره ی چهارم هومیوپاتی را در شیراز و در 
دفتر انجمن برگزار نموده است. برگزاری یک دوره کالس 
SkinCare  نیز در دفتر انجمن از دیگر فعالیت های سال 

گذشته ی این کمیته می باشد.
کمیته ی نشریه: کمیته ی نشریه ی داخلی انجمن و کادوسه 
در طول یک سال گذشته ضمن بازنگری در هیأت تحریریه ی 
خود، موفق به چاپ و توزیع دو شماره کادوسه )شماره 27 
و 28( شده است و همچنین هم اکنون مطالب شماره 29 

آماده و در دست اقدام برای چاپ می باشد.
کمیته ی سایت: سایت انجمن نیز با تالش هیأت مدیره و 
به خصوص رییس هیأت مدیره به صورت هفتگی و گاهی 
روزانه، به روز شده است و هم اکنون از سایت های فعال و 

انجمن پزشکان عمومی شیراز
به روز انجمن های علمی پزشکان عمومی محسوب می گردد. 
آدرس سایت انجمن WWW.FARSGP.IR می باشد.

کمیته ی رفاهی: کمیته ی رفاهی نیز با به کارگیری نیروهای 
به  موفق  گذشته  سال  در  خود  ترکیب  در  فعال  و  جوان 
برگزاری دو تور تفریحی و گردشگری در روز تولد حضرت 
علی)ع( و روز پدر و همچنین روز مبعث رسول اکرم)ص( در 
مناطق خوش آب وهوای اطراف شیراز گردید که با استقبال 
روبرو شد. همچنین  آن ها  خانواده های  و  پزشکان  بی نظیر 
این کمیته قراردادی با یکی از دفترهای فروش هواپیمایی 
منعقد  آنان  خانواده های  و  پزشکان  برای  ویژه  تخفیفات  با 

کرده است.
بیمارستان های  در  شاغل  عمومی  پزشکان  کمیته ی 
خصوصی: برگزاری جلسات مکرر با دانشگاه علوم پزشکی و 
نظام پزشکی پیرامون مشکالت و حق وحقوق پزشکان شاغل 
جلسات  برگزاری  و همچنین  بیمارستان های خصوصی  در 
ازجمله  خود  اعضاء  حضور  با  مختلف  بیمارستان های  در 

فعالیت های این کمیته می باشد.
و  تدوین شرح وظایف  دنبال  به  این کمیته  این جلسات  در 
پیگیری تأیید و تصویب حق الزحمه ی پزشکان شاغل در این 
بیمارستان ها بوده است که تا اندازه ی زیادی نیز موفق بوده 

است.
کمیته ی پزشک خانواده: شاید بتوان به آن به عنوان پرکارترین 
و فعال ترین کمیته ی انجمن نام برد که تقریباً تمامی اعضاء 
این  فعالیت های  ازجمله  بوده اند.  دخیل  آن  در  هیأت مدیره 

کمیته شامل:
برگزاری جلسات مکرر با دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی 

شیراز تقریباً به صورت هفته ای یک یا دو جلسه
برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن کشوری وزارت بهداشت 

و درمان و مسئوالن وزارت رفاه
و  مرکز  نظام پزشکی  مسئوالن  با  متعدد  جلسات  برگزاری 

انجمن پزشکان عمومی ایران
حضور فعال در کمیته ی پزشک خانواده ی کشوری انجمن 

پزشکان عمومی ایران
از  اعم  خانواده  پزشکان  مشکالت  به  اعتراض  و  پیگیری 
بهداشتی،  بسته های  ارائه ی  به  مربوط  مشکالت  سرانه، 

وضعیت دستیاران و...
برگزاری چندین جلسه با مسئول تحقیق و توسعه ی طرح 

پزشک خانواده ی استان فارس )خانم دکتر صالحی(

کمیته ی تشکیالت: حضور فعال در جلسات هیأت مدیره ی 
مرکزی و ارتباط مداوم با آن ها )از طریق دکتر اسدی الری(، 
پزشکان  انجمن  عمومی  مجمع  جلسات  در  فعال  حضور 
عمومی ایران در سال های قبل و امسال، حضور در جلسه ی 
هماهنگی  شورای  انتخابات  و  کرج  هماهنگی  شورای 
انجمن های پزشکان عمومی ایران، حضور فعال و گسترده 
در جلسه ی شورای هماهنگی کرمان و پیگیری امور مربوط 
به شعب انجمن در استان فارس و تشکیل شورای هماهنگی 
استان ازجمله فعالیت های این کمیته می باشد که در سال 

گذشته و سال های قبل به انجام رسیده است.
کمیته ی پزشکان عمومی شاغل در پروسیجرهای پوست و 
پیرامون  نیز پس از مشکالت پیش آمده  این کمیته  زیبایی: 
پروسیجرهای پوستی و اطالعیه ی انجمن متخصصان پوست 
در روزنامه ی خبر جنوب فعال گردید و طی این مدت جلسات 
متعددی را با پزشکان عمومی شاغل در این امور و همچنین 
سایر انجمن های علمی و تخصصی داشته است. همچنین 
جهت به انجام رساندن مشکالت پیش آمده، جلسات متعددی 
نظام پزشکی شیراز و  دانشگاه علوم پزشکی و سازمان  با  را 
و  وزارتخانه  و  دانشگاه  مسئوالن  با  متعدد  نامه نگاری های 
انجمن مرکزی داشته است. همچنین این کمیته با بررسی 
و  پوستی  کارهای  در  پیشرو  کشورهای  در  موجود  قوانین 
کوریکولوم آموزشی متخصصان پوست و پزشکان عمومی، 
قوانین موجود را به چالش کشیده است. از دیگر فعالیت های 
این کمیته راه اندازی شبکه های اجتماعی با همراهی پزشکان 
عمومی فعال در این حیطه در درون استان و کشور می باشد 
تا بتواند بدین وسیله هر چه سریع تر با اعضای خود در تماس 
باشد. کمیته ی بانوان: برگزاری روز زن از فعالیت های این 
کمیته می باشد که مصادف با زادروز حضرت فاطمه)ع( در 
دفتر انجمن برگزار گردید. در این روز همچنین اعضای جدید 

کمیته نیز انتخاب گردیدند. 
از دیگر فعالیت های این کمیته رایزنی و پیگیری تعرفه های 
است  ذکر  به  است.الزم  بوده  آن ها  ارائه ی  و   GYN
جلسات  برگزاری  با  شیراز  عمومی  پزشکان  انجمن  که 
سالیانه  مجامع  برگزاری  و  هفتگی  به صورت  هیأت مدیره 
به صورت مرتب سعی نموده پاسخگوی مطالبات همکاران 
گذشته  سه سال  طی  در  انجمن  این  همچنین  باشد.  خود 
موفق به خریداری یک مکان درخور و شأن جایگاه پزشکان 

عمومی شده است.

سیاهکل-  الهیجان-  عمومی  پزشکان  انجمن 
آستانه اشرفیه و کیاشهر از خرداد سال 1379 تأسیس 
انتخابات هیأت مدیره ی آن  تاکنون شش دوره ی  و 
عادی  عمومی  مجمع  جلسه ي  است.  شده  برگزار 
انجمن  هیأت مدیره ی  انتخابات  دوره ی  ششمین  و 
آستانه اشرفیه، سیاهکل  پزشکان عمومی الهیجان، 
پزشکی  نظام  در   93/10/4 پنجشنبه  کیاشهر  و 

الهیجان- سیاهکل برگزار شد.
در جلسه ی مجمع عمومی این انجمن که با شرکت 
رؤسای  و  سیاهکل  الهیجان-  نظام پزشکی  رییس 
الهیجان،  شهرستان  سه  بهداشت  شبکه های 
بهداشت  مرکز  مدیر  و  سیاهکل  و  آستانه اشرفیه 
پزشکان  انجمن  نمایندگان  شد،  برگزار  الهیجان 
حمید  دکتر  و  رفیعی  فرامرز  دکتر  ایران  عمومی 
طهماسبی پور نیز با هماهنگی قبلی حضور داشتند. در 
این جلسه پس از انتخاب هیأت رییسه، دبیر و مسئول 
مالی و بازرس دوره ی پنجم به ترتیب گزارش های 
ارائه کردند. سپس  را  بازرس  هیأت مدیره و مالی و 
انتخابات ششمین دوره ی هیأت مدیره ی این انجمن 
برگزار شد که نتیجه ی این انتخابات به شرح زیر بود:
اعضای اصلی )به ترتیب آرا(: دکتر اردشیر شهری زاد، 
قسمتی زاده،  مهران  دکتر  شاهرخی راد،  الهام  دکتر 
دکتر ویشتاسب سیامکی، دکتر علیرضا سلطانی نژاد، 

دکتر پروانه سائری، دکتر محمدرضا تحویلداری، دکتر 
عبدالرضا نژادشمسی، دکتر سیدعلی معصومی

دکتر  طاهرقاسمی،  احمد  دکتر  علی البدل:  اعضای 
اسماعیل علی پور، دکتر محمود دالور

بازرس: دکتر اسماعیل تقوی
گزارش سه ماهه ی فعالیت این انجمن نیز بدین شرح 

است:
جلسات عادی هیأت مدیره ی انجمن به صورت ماهیانه 
و در موارد خاص جلسات فوق العاده تشکیل می شود. 
از فعالیت های هیأت مدیره در این مدت به موارد زیر 

می توان اشاره کرد:
مجاور  شهرهای  عمومی  پزشکان  با  ارتباط  1.ایجاد 

برای تشکیل شعب انجمن پزشکان عمومی
انجمن در جلسات شورای  نمایندگان  2.شرکت فعال 
هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی استان گیالن

3.شرکت فعال نمایندگان انجمن در شورای هماهنگی 
انجمن های پزشکان عمومی سراسر کشور

در  انجمن  نمایندگان  فعال  شرکت  و  4.عضویت 
خانواده،  پزشک  پژوهشی،  آموزشی،  کارگروه  های 
هماهنگی  شورای  در  و...  نشریه  اعتیاد،  درمانگران 
انجمن های پزشکان عمومی گیالن و انجمن پزشکان 

عمومی ایران.
و  هپاتیت«  »تازه های  کنفرانس  سه  5.برگزاری 

سالن  در  »استئوآرتریت«  و  پیلوری«  »هلیکوباکتر 
و  الهیجان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همایش های 
با   93 آبان   22 در  »بروسلوز«  کنفرانس  برگزاری 
همکاری نظام پزشکی رودسر در سالن ارشاد اسالمی 
رودسر و همچنین برگزاری کنفرانس »بیماری های 
شورای  همکاری  با  پستان«  بدخیم  و  خوش خیم 
در  گیالن  عمومی  پزشکان  انجمن های  هماهنگی 

رشت.
انجمن  و  نظام پزشکی  شورای عالی  با  6.مکاتبه 
اشتغال  امکان  ایجاد  برای  ایران  عمومی  پزشکان 
شهرهای  در  خصوصی  بخش  عمومی  پزشکان 
و  کلینیک ها  و  بیمارستان ها  در  روستاها  و  کوچک 
معیشتی  مشکالت  رفع  به منظور  درمانی  مؤسسات 
این همکاران ]توضیح این که در شهرهای بزرگ هر 
دایر کند  پزشک می تواند در دونقطه ی شهر مطب 
و همزمان در مؤسسات و بیمارستان ها نیز کار کند 
اما در شهرهای کوچک این امکان وجود ندارد. البته 
برای  فعالیت  مجوز  دریافت  امکان   93 تابستان  تا 
بیمارستان ها  و  مؤسسات  در  کار  برای  دوم  شهر 
درمان  معاونت  که  اشکاالتی  با  که  داشت  وجود 
وزارت بهداشت گرفت فعاًل این مورد ملغی شده و 
به پزشکان عمومی و دندان پزشکان اجازه ی چنین 

فعالیتی داده نمی شود.

انجمن پزشکان عمومی الهیجان،  سیاهکل، آستانه و کیاشهر

سرانجام نوبت دوم مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی 
روز  در  پیاپی  به صورت  ایران  پزشکان عمومی  انجمن 
تهران  نگین  تاالر  محل  در   1393 آذرماه   14 جمعه 
در  مشخص  دستورکار  با  که  مجامع  این  شد.  برگزار 
انتخاب  با  بود،  گردیده  اطالع رسانی  نوبت  چندین 
اعضای هیأت رییسه شامل دکتر مهدی زاده، دکتر نصر، 
دکتر عرفان منش و دکتر خاکسار وارد دستور کار شد. 
ضمنًا آقای دکتر تأملی به عنوان مشاور وزارت بهداشت 
سوی  از  نمایندگی  به  و  عمومی  پزشکان  امور  در 
کمیسیون مجمع انجمن های علمی بر روند تشکیل و 

برگزاری این مجمع نظارت داشت.
توسط  انجمن  هیأت مدیره ی  عملکرد  گزارش  نخست 
بر  مشتمل  گزارش  این  گردید.  ارائه  انجمن  رییس 
فعالیت های هیأت مدیره ی انجمن پس از انتخابات 23 
تیرماه 1391 تا برگزاری این مجمع عمومی بود. دکتر 
متفاوت  رویکرد  به  گزارش  این  از  بخشی  در  کامیابی 
به  نسبت  گذشته  سال  دو  طی  بهداشت   وزیر  سه 
انجمن و همچنین تفاوت نگرش آن ها نسبت به راهبرد 
نظام  و  خانواده  پزشک  برنامه ی  یعنی  انجمن  اساسی 
برنامه  نبود  از  ناشی  را  رویه  این  و  کرد؛  اشاره  ارجاع 
نظام سالمت  کالن  باسیاست های  منطبق  و  منسجم 
بخشی  در  وی  دانست.  توسعه  پنج ساله ی  برنامه ی  و 

نشست های  مستمر  برگزاری  خود،  سخنرانی  از  دیگر 
کرج  تهران،  گیالن،  در  انجمن  شعب  هماهنگی  شورای 
و  جمع گرایی  میثاق  از  شاخصی  به عنوان  را  کرمان  و 
خردگرایی معرفی کرد و انتشار بیانیه ی انجمن در نشست 
کرمان در مورد »سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و برنامه ی 
پزشک خانواده« را که پس از برگزاری نشست های متعدد 
و کارشناسی فراوان بر آن اجماع گردید؛ یکی از افتخارات و 
موفقیت های انجمن برشمرد. دکتر کامیابی در بخشی دیگر 
از سخنان خود بر ضرورت هویت بخشی به طب عمومی 
شاخه های  سایر  استحکام  ریشه ی  و  پایه  طب  به عنوان 
و  خانواده  پزشک  نظام  ویژگی های  و  تأکید  پزشکی 

سطح بندی خدمات را از دیدگاه انجمن معرفی کرد.
در ادامه آقای دکتر فربد رهنما به عنوان خزانه دار انجمن 
به گزارش مالی منتهی به سال 1392 و پاسخ به سؤاالت 
همکاران پرداخت و پس از سخنان بازرس انجمن، آقای 
نهایتًا  مذکور،  سال  مالی  تراز  در خصوص  کاظمی  دکتر 
از  دیگر  بخشی  گرفت.  قرار  تصویب  مورد  مربوطه  تراز 
ازجمله  هیأت مدیره  پیشنهادی  آیین نامه های  مجمع  این 
آیین نامه ی  تخصصی،  کمیته های  تشکیل  آیین نامه ی  
اجرایی تشکیل جلسات هیأت مدیره، آیین نامه ی تشکیل 
آیین نامه ی شورای هماهنگی  انجمن،  انتخابات  و  شعب 
استان،  هماهنگی  شورای  آیین نامه ی  انجمن،  شعب 

دستورعمل مکاتبات انجمن، شرح وظایف منشی و دبیر 
تصویب  به  تبادل نظرات  از  پس  و  مطرح  و...  انجمن 
بالفاصله  عادی،  عمومی  مجمع  پایان  از  پس  رسید. 
و  آغاز  هیأت رییسه  ترکیب  همان  با  فوق العاده  مجمع 
وارد دستورکار خود مبنی بر بررسی و تصویب اصالحات 
شد؛  انجمن  قبلی  اساسنامه  در  هیأت مدیره  پیشنهادی 
طهماسبی پور  دکتر  آقای  توضیحات  ارائه ی  از  پس  و 
و  انجمن  توسعه ی  و  تشکیالت  کمیته ی  مسئول 
تصویب  به  تغییرات  این  درنهایت  سایرین  اظهارنظر 

رسید:
تغییر در ماده ی 12 اساسنامه بدین شرح: »مجمع عمومی 
از  انجمن  شعب  هیأت مدیره ی  اعضای  گردهمایی  از 
اعضای  تعداد  تبصره:  می گردد/  تشکیل  کشور  سراسر 
هیأت مدیره ی شعب بر اساس آیین نامه ی تشکیل شعب 
انجمن خواهد بود«. در ذیل ماده ی 7  نیز یک تبصره 
شرکت  تأسیس  به  مجاز  انجمن  »تبصره:  شد:  اضافه 
دانش بنیان، مؤسسات تحقیقاتی، آموزشی و بنگاه کاریابی 

گروه پزشکی و خدمات حوزه ی سالمت می باشد«
قابل ذکر  رسید.  پایان  به   13 ساعت  در  همایش  این 
است که تغییرات اساسنامه عالوه بر تصویب در مجمع 
انجمن های  کمیسیون  تأیید  نیازمند  انجمن  عمومی 

علمی است.

گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده  ی انجمن 
پزشکان عمومی ایران 14 آذر 1393

انجمن پزشکان عمومی اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین 
انجمن های صنفی مطرح بوده و همواره سعی نموده که با 
جلب مشارکت حداکثری همکاران و تعامل مناسب با سایر 
انجمن ها، حضوری مؤثر در برنامه ریزی ها و نقشی فعال در 

اعالم مواضع کارشناسی در برهه های مختلف داشته باشد.
درخصوص  مرکزی  انجمن  با  انجمن  این  بودن  همگام 
مقوله هایی مثل پزشک خانواده، طرح تحول نظام سالمت 
آن هاست. هم اکنون  از  نمونه ای  بین رشته ای  و چالش های 
آقای دکتر مصلحی دبیر محترم شورای عالی نظام پزشکی 
و نایب رییس هیأت مدیره ی مجمع انجمن های گروه پزشکی 
اصفهان و عضو هیأت مدیره ی انجمن پزشکان عمومی ایران، 
مسئولیت انجمن پزشکان عمومی اصفهان را نیز بر عهده دارد.
سایر اعضاء محترم هیأت مدیره ی این انجمن عبارت اند از:

انجمن پزشکان عمومی اصفهان
دکتر  جوانبخت،  مسعود  دکتر  ایقایی،  حسین  دکتر  آقایان 
مازیار ستاری، دکتر احمد مثقالی، دکتر محمد نیازی و سرکار 

خانم دکتر منصوره ابوفاضلی )دبیر انجمن(
  اهم فعالیت های این انجمن در سه ماهه ی اخیر:

1.اخذ و جمع بندی نظرات همکاران در خصوص طرح تحول 
نظام سالمت و اعالم مواضع به انجمن مرکزی و سایر مراجع 
ذی ربط مبنی بر ضرورت توجه به نظام ارجاع و سطح بندی 

خدمات و پزشک خانواده در این طرح جهت موفقیت آن.
با  مشترک  جلسات  نیز  و  هیأت مدیره  جلسه   5 2.تشکیل 
همکاران متخصص پوست و معاونت درمان دانشگاه جهت 
بررسی چالش های اخیر ایجادشده برای پزشکان عمومی و 
جلوگیری از سوء استفاده ی افراد فرصت طلب با توجه به اینکه 
ازنظر قانونی و علمی فعالیت همکاران پزشک عمومی در این 

حوزه ها منعی ندارد.
3.تشکیل جلسه و رایزنی با اعضاء محترم شورای اسالمی 
شهر اصفهان به منظور بررسی اقدامات فراقانونی شهرداری ها و 
ایجاد مشکالت برای تعدادی از همکاران از حیث تغییر کاربری 
و نیز درخواست عوارض متعدد به بهانه های مختلف که در حال 

حاضر منجر به مسکوت ماندن موضوع شده است.
پزشکی  پسماندهای  موضوع  پیگیری  و  4.برنامه ریزی 
در  عمومی  پزشک  همکاران  حاضر  حال  در  به نحوی که 
صورت پرداخت ماهیانه یک صدهزار ریال بابت جمع آوری، 
حمل و دفن پسماندهای پزشکی، مشکلی در این خصوص 

نخواهند داشت.
فراگیر  و  پرشور  انتخابات  برگزاری  جهت  5.برنامه ریزی 
انجمن با رعایت آیین نامه ی جدید در اردیبهشت ماه سال آتی.
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به تو مراجعه می کنند، برآورده سازی؛ آن خدماتی که معاونان تو از انجام آن ناتوان اند.
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ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  خانواده  پزشک  کارگروه 
از کارگروه های تخصصی و کارشناسی است که  یکی 
اعضای آن را پزشکان باسابقه در امر پزشکی خانواده و 
متکثر از سراسر کشور تشکیل می دهند سعی شده است 
که در این کارگروه از حضور افراد و همکارانی که تجربه 
حضور در پزشک خانواده روستایی سراسر کشور و پزشک 
خانواده شهری در استان های فارس و مازندران را دارند 
استفاده شود. جلسات کارگروه به صورت فصلی تشکیل 
می گردد. در آخرین جلسه این کارگروه که در مورخ 22 
و 23 آبان ماه 93 در تهران و با حضور تعدادی از اعضای 
کارگروه و رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تشکیل 
گیری  موضع  و  رویکرد  و  ها  سرفصل  مورد  در  گردید 
چگونگی  و  عمومی  پزشکان  جایگاه  مورد  در  انجمن 

اصالح نظام سالمت بحث و مذاکره شد.
1- در اولین سرفصل رویکرد اصلی انجمن برنامه نظام 
ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده به تصویب رسید و تأکید 
مصوبات  و  قانونی  تکالیف  به  توجه  با  انجمن  که  شد 
فرادستی و رهنمودهای مقام معظم رهبری این موضوع 
مهم را به عنوان رویکرد آرمانی پزشکان عمومی تعیین 
نموده و تأکید دارد که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن 
تأکید گردد و علل تأخیر در تمهیدات الزم برای زیرساخت 

های برنامه بررسی های الزم به عمل آید.
نموده  ارائه  کارگروه  که  کلی  تعریف  کلی:  تعاریف   -2
خرید  و  خانواده  پزشکی  بر  مبتنی  ارجاع  نظام  همان 
خدمات  جامعیت  و  تداوم  که  عملکرد  بر  مبتنی  خدمت 
مدیریت سالمت و دیگر الزامات پزشکی خانواده استاندارد 

را دارا می باشد مورد تأیید می باشد.
که  دارد  عقیده  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن   -3
نظام پزشکی در  پزشکان عمومی و سازمان  نمایندگان 
سیاستگزاری  و  مدیریت  ساختارهای  و  سطوح  تمامی 

تا  سیاستگزاری  و  قانونگذاری  تدوین،  از  اعم  برنامه 
داشته  تأثیرگذار  و  فعال  برنامه حضور  اجرایی  ستادهای 
ای  برنامه  تواند  است که می  این صورت  در  تنها  باشد 

جامع ارائه شده و به صورت موفق تداوم یابد.
4- سطح بندی خدمات در این بخش نیز بایستی خدمات 
هر سطح براساس گایدالین ها یا راهنماهای ملی سالمت 
و  تعریف  به وضوح  تعریف گردیده و خدمات هر سطح 
 IT ارائه گردد. راهنماهای ملی سالمت استقرار سیستم
و ثبت اطالعات دموگرافیک جمعیت تحت پوشش انجام 
بخش  این  ملزومات  جزء  جاری  ویزیت  و  پایه  ویزیت 
امکانات  جا  هر  شد  مشخص  ضمن  در  گردد.  مستقر 
زیرساخت الکترونیکی فراهم نباشد حداقل های پرونده ها 
و فرم های کاغذی و ارجاع و پسخوراند به صورت کاغذی 

و تایپ شده فراهم و اجرا گردد.
نمودن  فراهم  برای  فرصتی  بایستی  کار:  گردش   -5
حداقل زیرساخت های فنی و فیزیکی در نظر گرفت و 
بعد از فرهنگ سازی مردم، آموزش پزشکان و مسئوالن 
به  الزم  فضاهای  و  نیروها  آمادگی  و  استقرار  و  اجرایی 
فعال پزشک خانواده در حداقل های  نحوی که ویزیت 

فنی ولی به طور کامل قابل اجرا باشد انجام شود.
6- بسته های خدمت: کلیه اقدامات بهداشتی و درمانی به 
نحوی که جامعیت خدمات پزشک خانواده برای جمعیت 

تحت پوشش را فراهم کند موضوع نظر می باشد.
7- بسته های آموزشی تیم سالمت: بایستی حداقل های 

محتویات علمی و آموزشی گایدالین ها را فراهم نماید.
8- بسته های پایش و ارزشیابی: بایستی در تدوین قرارداد 
ارزشیابی  و  پایش  های  لیست  چک  و  خانواده  پزشک 
داشته  موثر  و  فعال  حضور  عمومی  پزشکان  نمایندگان 
باشند ساعات کار 40 ساعت بایستی به مسئوالن اجرایی 

هر منطقه و پزشکان آن مناطق واگذار شود.

9- در نهایت در مورد تیم پایگاه سالمت، فضای فیزیکی، 
اینکه پزشک خانواده با همکاری یک دستیار که می تواند 
ترجیحًا  و  نماید  خدمت  ارائه  باشد  مراقب سالمت  یک 
بسته خدمتی و دریافتی دستیار مستقل از پزشک خانواده 
پزشک  مستقیم  نظر  زیر  دستیار  خدمت  ارائه  ولی  باشد 
خانواده صورت گیرد و فضای فیزیکی نیز استاندارد الزم 
به  و  باشد  بخش خصوصی  اولویت  با  و  باشد  داشته  را 
تدریج پایگاه های به سمت تجمیع جهت کاهش هزینه 

ها و کاهش پرسنل پیش رود.
10- سیستم پرداخت: سیستم پرداخت به نحوی تدوین 
و  مراجعه  بار  کنترل  برای  الزم  های  ظرفیت  که  گردد 
افراد تحت پوشش و دسترسی سهل و  ارتقای سالمت 
مبلغ  و  نماید  تأمین  را  خانواده  پزشکان  به  مردم  آسان 
مشارکت  با  و  کارشناسی  معیارهای  براساس  نظر  مورد 
نسبی  ارزش  براساس  و  عمومی  پزشکان  نمایندگان 
کارشناسی  و  خدمات  ارائه  زمان  و  شده  ارائه  خدمات 
های فنی تضمین شود و میزان افزایش سنواتی آن نیز با 
توجه به معیارهای افزایش دستمزد و تورم سالیانه و سایر 

معیارهای استاندارد صورت گیرد.
اعضای کارگروه پزشک خانواده انجمن مرکزی عبارتند 
دکتر  )دبیر(،  بهجو  دکتر  )رئیس(،  علیزاده  گل  دکتر  از: 
آسایشی، دکتر وثوق، دکتر شمسی زاده، دکتر بازیار، دکتر 
جوانبخت، دکتر فرقان، دکتر تدین، دکتر ساالریان زاده، 
دکتر اخوان و دکتر قشالقی می باشند. همچنین با توجه 
به شرایط در این کارگروه از افراد صاحب نظر و آگاه به 
برنامه پزشک خانواده از جمله، دکتر آقازاده، دکتر قسمتی 
به  . دعوت   .  . و  زاده  زاده، کتر طهماسبی، دکتر رستم 

عمل آمده است. 
دکتر عزت اهلل گل علیزاده

مسئول کمیته ی پزشک خانواده

کمیته ي پزشک خانواده 
اولین جلسه : 

جلسه کارگروه درمان گران در حاشیه ی همایش کرمان 
اعتیاد  عرصه  فعالین  از  و  شد  برگزار  آبان  و30   29 در 

دعوت شد، نتیجه ی این نشست به شرح زیر بود:
1- پایش اسامی عالقه مندان و فعاالن درمان اعتیاد ارایه 
شده از سوی شعب انجمن به منظور دعوت در جلسات آتی

مسئولین  با  جلسه  برگزاری  مقدمات  کردن  فراهم   -2
انجمن صنفی کارفرمایان

3- درخواست از شعب برای معرفی افراد فعال در زمینه 
درمان اعتیاد

دومین جلسه: 
فعالین  با  مشترک  نشستی  در  درمان گران  کارگروه 
در  اعتیاد  کارفرمایان  صنفی  انجمن  مسوولین  و  اعتیاد 
سازمان نظام پزشکی کل به منظور بحث و تبادل نظر 
مراکز  قبال  در  بهداشت  وزارت  درباره ی سیاست های  و 
حضور  با  که  نشست  این  در  شد.  برگزار  اعتیاد  درمان 
دکتر پناهی و دکتر برادران رییس و نایب رئیس انجمن 
صنفی کارفرمایان اعتیاد تشکیل شد، دکتر ناوی پس از 
خیر مقدم به مهمانان، گزارشی از چگونگی روند تشکیل 
کمیته و فعالیت های آن و مشکالت اخیر ایجاد شده برای 
ادامه دکتر قسمتی زاده دبیر کمیته  ارائه نمود، در  مراکز 
وزارت  سیاست های  و  مختلف  استان های  مشکالت  به 
گزارش  از  پس  و  کرد  اشاره  مراکز  قبال  در  بهداشت 

انجمن  معرفی  ضمن  پناهی  دکتر  استان ها  از  مدعوین 
و  فعالیت ها  به  اشاره ای  آن  شکل گیری  روند  و  صنفی 
ستاد  سیاست های  از  و  نمود  انجمن  این  اخیر  انتخابات 
مبارزه با مواد مخدر کشور و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در قبال تحرکات اخیر گزارشی ارایه کرد. در پایان 
نیز برداشتن تعامل و همکاری با کارگروه درمان گران و 
انجمن پزشکان عمومی تاکید نمود. مصوبات این جلسه 

به قرار زیر بود:
1- برگزاری جلسات مشترک در آینده 

2- پیگیری دوجانبه موضوعات اخیر و انجام تبادل نظر به 
منظور اتخاذ تصمیم واحد

مسئولین  با  مشترک  جلسه  برگزاری  امکان  بررسی   -3
مربوطه در وزارت بهداشت

سومین جلسه: 
انجمن  اعتیاد در حاشیه ی همایش جامع  فعاالن درمان 
از  کنندگان  شرکت  و  بهمن(   3 تا   1( عمومی  پزشکان 

استان های به بحث و تبادل نظر پرداختند.

چهارمین جلسه:
با دعوت معاونت بهداشتی دانشگاه سبزوار نشستی با دکتر 
حاجبی- مسئول دفتر سالمت بهداشت روان وزارتخانه- 
سوءمصرف  و  پیشگیری  اداره  –رییس  نوروزی  دکتر  و 

مواد وزارت خانه- و کارشناسان واحد بهداشت و سالمت 
با حضور معاونین دانشگاه سبزوار  بهداشت  روان وزارت 
بهمن  ششم  در  سبزوار  بهداشت  مرکز  رییس  دفتر  در 
میرموسوی-  دکتر  ابتدا  نشست  این  در  شد.  برگزار  ماه 
معاون بهداشتی دانشگاه سبزوار و رییس مرکز بهداشت 
سبزوار- گزارشی درباره ی وضعیت بهداشتی سبزوار ارایه 
کارگروه  از  گزارشی  ارایه ی  با  ناوی  دکتر  سپس  کرد، 
این  پزشکان  نگرانی های  و  مشکالت  به  درمان گران، 
حوزه و روند تغییر پروتکل ها و به ویژه به طرح ادغام مراکز 
در پزشک خانواده و تحویل دارو به داروخانه ها اشاره کرد 
و خواستار همکاری نماینده ی انجمن پزشکان عمومی در 

تصمیمات آتی وزارت بهداشت شد. 
در  تغییر  عدم  بر  تاکید  ضمن  حاجبی  دکتر  ادامه  در 
ساختار مراکز و یا نحوه ی فعالیت آنها در کوتاه مدت و 
یا تصمیم گیری های آنی تاکید کرد در حد امکان و توان 
آینده  تصمیم گیری های  در  بخش خصوصی  پتانسیل  از 

استفاده شود. 
همچنین در جلسه ی اخیر هیات مدیره انجمن پزشکان 
با فعاالن  پایان سال جلسه ای  از  عمومی مقرر شد قبل 
پیرامون مسایل و  تبادل نظر  برای  اعتیاد  صنفی درمان 

مشکالت موجود تشکیل شود.
دکتر رضا ناوی

مسئول کمیته ی درمان گران اعتیاد

کمیته ی درمان گران اعتیاد
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آن کس که می تواند، انجام می دهد و آن کس نمی تواند انتقاد می کند.
جرج برنارد شاو
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همزمان با برگزاری دومین همایش  با شکوه سراسری 
پزشکان عمومی کشور همکاران شاغل در گرایش پوست 
و زیبایی درمورخه اول بهمن ماه 1393در سالن همایش 
های رازی اقدام به تشکیل تشکلی صنفی در این زمینه 
پزشکان  با حرکتهای خود جوش  پیشتر  امر  نمودند.این 
تر  منسجم  و  بهتر  پیگیری  جهت  در  کشورو  عمومی 
مطالبات صنفی آنان از طریق شبکه های مجازی آغاز 
شده بود و با توجه به اینکه هیئت مدیره انجمن پزشکان 
عمومی ایران در راستای استیفای حقوق همکاران و نیز 
در جهت گسترش  بهترروابط درون سازمانی خود و آگاهی 
پزشکان  قانونی  و  به حق  مطالبات  از  دقیقتر  و  سریعنر 
ایجاد  نامه  باآئین  را در رابطه  عمومی  قبآل مصوبه ای 
با گرایش های مورد  یا کمیته های مرتبط  تشکل هاو 
در خواست پزشکان عمومی تصویب نموده بود که می 
بایستی تحت نظارت انجمن مرکزی فعالیت هایشان را 
ساماندهی کنند و نیز تجربه موفق اولین تشکل  گرایشی 
بوجود آمده در زمینه پزشکان عمومی شاغل در خدمات 
درمانی ترک اعتیاد و اثرات مثبت آن در بروز رفتارهای 
منسجم صنفی و بنا به در خواست مکررپزشکان عمومی 
شاغل در گرایش پوست و زیبایی تشکل این عزیزان نیز  
در طی برگزاری همایش شکل رسمی به خود گرفت.پس 

کثیری  تعداد  با شرکت  و  متوالی  جلسه  چند  تشکیل  از 
برگزار  متعددی  پاسخ  و  پرسش  جلسات  عزیزان  این  از 
همکاران  جدی  های  دغدغه  استماع   از  پس  گردیدو 
تعداد  موجود  نامه  آئین  طبق  بر  که  شد  آن  بر  تصمیم 
12 نفر از پزشکان به عنوان کاندیدای نمایندگی خود را 
معرفی و برنامه های اجرایشان را نیز اعالم نمایند وپس 
از آن با رای گیری بعمل آمده و شمارش آراء تعداد 12 
نفر از همکاران گرانقدر انتخاب شدند. سعی بر آن بود که 
پزشکان عالقمند از استانها و شهرستانهای مختلف کشور 
کاندید شوند تا زمینه همکاریهای آتی با همکاران بهتر 
فراهم شود.با توجه به نیاز بیشتر به پیگیری مطالبات در 
تهران  مقرر شددو نفر از همکاران شاغل در این گرایش 
عنوان  به  کرمان  استان  از  نفر  یک  و  تهران  استان  از  
مشاور  مدیریت  این تشکل در جلسات شرکت نمایند. 

اسامی همکاران گرامی متخب به شرح زیر می باشند:
شرقی  آذربایجان  استان  از  فرساد  مرتضی  دکتر  آقای 
و  گیالن  استان  از  نائلی  نیما  دکتر  آقای  تبریز،  شهر  و 
عذرا  دکتر  خانم  نظری،  طاهره  دکتر  خانم  رشت،  شهر 
رضی  ایمان  دکتر  آقای  شکیبا،  تینا  دکتر  ،خانم  وزیری 
آبادی از استان تهران شهر تهران و شهرستانهای حومه، 
اسدی  مهدی  دکتر  آقای  و  ساالری  فهیمه  دکتر  خانم 

آقای   ، استان خراسان مرکزی و شهر مقدس مشهد  از 
دکتر حسین عطار از استان اصفهان ، خانم دکتر تبسم 
کنار کوهی از استان خوزستان و شهر اهواز، سرکار خانم 
و  و شهر ساری  مازندران  استان  از  احتشامی  دکتر سارا 
آقای دکتر سعید توکلی از استان خوزستان و شهر دزفول 
. الزم بذکر است جناب آقای دکتر ترابی از استان کرمان  
شهر کرمان، خانم دکتر مریم شنطیا و سرکار خانم دکتر 
مهرناز قائنی از تهران به عنوان مشاور در جلسات حاضر 

خواهند بود.
با حضور همکاران  نیز  این تشکل  دومین جلسه رسمی 
ماه  بهمن  روز سه شنبه چهاردهم  در  مشاور  و  منتخب 
وظایف  شرح  با  آشنایی  ضمن  همکاران  گردید  برگزار 
اولیه و نقش کارشناسی و مشاوره ای این تشکل مصوب 
نمودند که هر کدام از همکاران ضمن پیگیری مطالبات 
پزشکان  شاغل در این گرایش در مناطق انتخابی خود 
در زمینه مستندات بین المللی و مقررات و شرح وظایف 
پزشکان عمومی شاغل در این گرایش در سطح جهان در 
کشور های مختلف مطالعه نموده و مستندات آنرا به شکل 

مکتوب به این تشکل ارائه نمایند. 
دکتر فرامرز رفیعی

مسئول کمیته ی مراقبت های پوست

کمیته ی مراقبت های پوست

الف - همایش سه روزه بازآموزي انجمن پزشکان عمومي 
ایران در سالن همایش هاي رازي تهران فرصت مناسبي 
براي گردهم آمدن بیش از هزار پزشک عمومي ازسراسر 
کشور بود. حضور پزشکان عمومي شهرهاي مختلف که 
برخي براي اولین بار با انجمن وفعالیت هاي آن آشنا مي 
وتوسعه تالش  تشکیالت  کمیته  بود.  توجه  قابل  شدند، 
نمود باهمکاراني که در شهرهایشان شعب انجمن تشکیل 
هستند،  شعبه  تشکیل  براي  فعالیت  به  وعالقمند  نشده 
هاي  راهنمایي  ي  ارائه  ضمن  و  نموده  برقرار  تماس 
الزم، اساسنامه و آیین نامه هاي مربوطه را در اختیار این 
در شهرهایشان  تشکیل شعب  به  تا  داده  قرار  همکاران 
نموده  قبول مسئولیت  نمایند.اسامي همکاراني که  اقدام 
تا مقدمات تشکیل شعبه در این شهرها را فراهم نمایند، 

عبارتنداز:
1 - بندرعباس )دکتر مژده درستکار(، 2 - خرم آباد)دکتر 

محمد علي دریک(، 3 - تبریز) دکتر مرتضي محمدپوري 
فرساد و دکتر احد اباذري(، 4 - زاهدان )دکتر سیدالحسیني(، 
5 - کاشان )دکتر مژگان صحت و دکترمختاري(، 6 - 
شهناز  شهرکرد)دکتر   -  7 رضاپور(،  احسان  اهواز)دکتر 
فردوسیان(، 8 - آمل )دکتر محسن آقاپور(، 9 - جویبار 
ایرانشهر  قائم شهر )دکتر هادي علیجان زاده(، 10 -  و 
)دکتر گلکاري( ، 11 - آذرشهر و گنبد )دکتر مجید امیني( 
از همه ي همکاران عالقمند به عضویت درانجمن این 
شهرها دعوت مي کنیم به همکاران نامبرده مراجعه نمایند. 
در شهرهاي تبریز و آذرشهر وگنبد هیات موسس تشکیل 
شده وعضوگیري خوبي نیز بعمل آمده، لذا انتظار میرود 
برگزار  وانتخابات  عمومي  مجمع  دوشهر  این  در  بزودي 

شود. 
پیش  ي  تهیه  تشکیالت  کمیته  دیگر  اقدامات  از   - ب 
نویس شیوه نامه اي براي پیشبرد شعار راهبردي انجمن 

یعني »سطح بندي خدمات، نظام ارجاع بامحوریت پزشک 
جهت  که  باشد  مي  خصوصي«  بخش  والویت  خانواده 
تصویب نهایي به هیات مدیره انجمن مرکز تحویل گردید 
. پس از اینکه در نشست شوراي هماهنگي انجمن هاي 
انجمن  ایران در کرمان شعار راهبردي  پزشکان عمومي 
مشخص گردید، تدوین روش هاي عملي براي تحقق آن 
احساس مي شد . لذا شیوه نامه فوق مشتمل برمجموعه 
و  شعب  اعضا،  توسط  باید  مي  که  است  عملي  اقدامات 
هیات مدیره انجمن مرکزي براي دستیابي وتحقق شعار 
راهبردي انجمن مرحله به مرحله اجرا گردد . بدون شک 
پتانسیل  و  دروني  هاي  ظرفیت  از  گیري  وبهره  استفاده 
استیفاي  در  اي  کننده  تعیین  نقش  انجمن  بیروني  هاي 

حقوق ومنافع جامعه ي پزشکان عمومي خواهد داشت.  
دکتر حمید طهماسبي پور 

مسئول کمیته ی تشکیالت وتوسعه

کمیته ی تشکیالت و توسعه

با احترام ؛ بخشی از فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط 
این کمیته را در طی سال 1393 برای آگاهی همکاران 
محترم به صورت خالصه و عنوان گونه تقدیم می نمایم.

بدیهی است هر کدام از عناوین ذکر شده نیاز به واگویی 
و نوشتار مفصلی می باشند که در صورت فراهم شدن 

شرایط تقدیم حضور همکاران گرامی خواهد شد.
الزم بذکر است کلیه تالش ها ی این کمیته در جهت 
خدمات  ارائه  نوین  های  استاندارد  تدوین  و  سازماندهی 
رفته  از دست  استیفای حقوق  طب عمومی و در جهت 
بهره  با  که   است  پزشکان عمومی  و خدماتی  آموزشی 
کارشناسی  و  مطالعاتی  امور  ها  ساعت  انجام  از  گیری 
و  ارائه مستندات علمی  با  در مذاکرات  نمودن  و مطرح 
معاونت های محترم درمان  به  جهانی  دقیق و رسمی 
انجام شده  پزشکی کشور  نظام  نیز سازمان  و  وآموزش 
یا در حال انجام است.همچنین شامل ارائه نتایج جلسات 
شهرستانها  در  انجمن  شعب  به  مذاکرات  و  کارشناسی 
باشد.  می  همکاران  به  تر  دقیق  رسانی  اطالع  برای 
تدوین و اجرای منظم کارگاههای آموزش توانمند سازی 
پزشکان عمومی، برگزاری منظم برنامه های باز آموزی 
برنامه  در  فعال  ومشارکت  عمومی  پزشکان  نیاز  مورد 
علمی  همایش  دومین  آمیز  موفقیت  اجرای  و  ریزی 
پزشکان عمومی کشوراز جمله فعالیت های انجام شده 

این کمیته می باشند.
نوشتار ذیل  با سعی و تاکید بر خالصه گویی و گزارش 

عناوین گونه فعالیت ها تهیه شده است.
پزشکان  آموزی  باز  های  برنامه  منظم  برگزاری   -1
عمومی در طی سال 1393با همکاری سایر انجمن های 

محترم و اساتید گرانقدر 
توانمد سازی  آموزشی  برگزاری منظم کارگاههای    -2

پزشکان عمومی
3- انجام امور پژوهشی در زمینه های خدمات پزشکی 
پزشکان  وظایف  شرح  عمومی،  طب  تعریف  زیبایی، 
عمومی، تفاوت پزشکان عمومی و پزشک خانواده، تعیین 

گاید الین های خدمات درمانی و استتیک
4- همکاری آموزشی با جهاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
شهید بهشتی در زمینه  برگزاری کارگاه توانمند سازی در 
زمینه خدمات پزشکی زیبایی و هومیو پاتی که در شرف 

اقدام است.
5- همکاری با واحد نظارت سازمان محترم نظام پزشکی 
برای دریافت مستندات مورد نیاز کمیته آموزش و پژوهش 
.6-شرکت در جلسات متعدد توجیهی وآشنایی با همکاران 

پزشکان عمومی ایران در تهران و شهر ستانها
در  شاغل  عمومی  پزشکان  تشکل  ایجاد  به  کمک   -7
برگزاری  زمان  طی  در  زیبایی  پزشکی  خدمات  حرفه 
که  ایران  عمومی  پزشکان  سراسری  همایش  دومین 
شامل نمایندگان تشکل های خود جوش این رشته می 
همایش  برگزاری  طی  در  گیری  رای  بدنبال  که  باشند 

تقبل مسئولیت نموده و شروع به کار خواهند نمود.
عمومی  پزشکان  مشکالت  رفع  جلسه  در  شرکت   -8
با  بهداشت  وزارت  در  زیبایی  پزشکی  خدمات  رشته  در 
حضور معاونین محترم درمان و آموزشی وزارت بهداشت 
و نیز واحد نظارت سازمان نظام پزشکی، انجمن پزشکان 

عمومی ایران و انجمن متخصصین پوست
در  بهداشت  محترم  وزیر  با  رسمی  جلسه  در  9-شرکت 
جهت تبیین خواست های پزشکان عمومی ایران در  راه 
استیفای حقوق از دست رفته و نیز درخواست برای تعیین 
تکلیف وضعیت طب عمومی در ایران ، بررسی و ارتقاء 
ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکان عمومی ، تعیین روش 

پزشک  تخصص  برنامه  علمی  و  اصولی  اجرای  های  
خانواده برای پزشکان عمومی کشور، ارائه تقاضای تغییر 
شناختن  رسمیت  به  عمومی،  طب  آموزشی  کوریکولوم 
حقوق پزشکان عمومی شاغل در طب کار، برنامه ترک 
پزشکی  ،خدمات  اورژانس  در  شاغل  پزشکان  اعتیاد،  
مشکالت  حل  گوناگون  های  حل  راه  بررسی  و  زیبایی 

همکاران پزشک عمومی
7- کمک فعاالنه  در برنامه ریزی و اجراء دومین همایش 

پزشکان عمومی کشور در اول تا سوم بهمن ماه 1393
8- همکاری با انجمن تحقیقات سرطان دانشگاه شهید 
پزشکان  متناسب  های  برنامه  تدوین  برای  بهشتی  

عمومی در طی برگزاری کنگره آن انجمن
سالمت  و  تغذیه  تحقیقات  بامرکز  همکاری  شروع   -9

کشور
10- درج مقاالت صنفی و آموزشی در نشریه سیمرغ

11- پیگیری مشکالت آموزش پزشکان عمومی در زمینه 
های مرتبط با این واحد

12- کمک به کمیته محترم تشکیالت انجمن مرکزی 
در جهت تهیه و طراحی کارت عضویت پزشکان عمومی 

کشور
اندازی  راه  و  تدوین  برای  ای  مشاوره  امور  انجام   -13
سایت مجازی آموزش انجمن که در نوع خود کم نظیر 

شاید بی نظیر می باشد.
14- برقرای تماس و انجام مکاتبات با مراکز بین المللی 
پزشک خانواده مانند مرکز پزشک خانواده آسیا واقیانوسیه 
برای برگزاری همایش ها مشترک و فعالیت های علمی 

مشترک.
دکتر فرامرز رفیعی

مسئول کمیته ی آموزش و پژوهش 

کمیته ی آموزش و پژوهش
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یکی از دغدغه های اصلی من برای انتخاب بازیکن این بود که بتوانم بازیکنان شجاعی را  برای تیم ملی انتخاب کنم. 
کسانی که به تیم ملی فکر می کنند، نه به خودشان! این یک تیم است، یک تیم واقعی. | کارلوس  کی روش
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صنفی صنفی

مصوبات  و  جلسات  از  محترم  اعضای  آگاهی  به منظور 
از  بخشی  شد  خواهد  سعی  ازاین پس  هیأت مدیره، 
همکاران  رؤیت  به  هیأت مدیره  مسائل  اهم  و  مصوبات 
و  مصوبات  از  برخی  که  است  طبیعی  برسد.  محترم 
انتظار  و  تشکیالتی  مسائل  رعایت  دلیل  به  فعالیت ها 
استحضار  به  مقرر  موقع  در  مناسب  نتیجه ی  تا حصول 

همکاران خواهد رسید.
•جلسه ی نوزدهم، بیست و یکم آبان ماه 93

در این جلسه عالوه بر اعضای هیأت مدیره، هیأت رییسه ی 
آخرین  تا  بودند  دعوت  نیز  انجمن  هماهنگی  شورای 
هماهنگی های الزم برای همکاری های مشترک صورت 
تحول  طرح  تحلیلی  مباحث  جلسه  این  در  گیرد. ضمنًا 
و  ارائه  این طرح  اجرای  در  واصله  اطالعات  و  سالمت 

مورد تبادل نظر قرار گرفت.
اهم مصوبات:

1.دستور کار و شیوه ی برگزاری شورای هماهنگی آتی 
انجمن های پزشکان عمومی ایران مطرح و توافقات الزم 

صورت گرفت.
هماهنگی  شورای  جلسات  در  من بعد  گردید  2.مصوب 
به عنوان  استان ها  هماهنگی  شورای  روسای  کشوری، 

مهمان دعوت شوند.
احتمالی که  بی عدالتی های  مورد  در  انجمن  3.مقرر شد 
در طرح تحول نظام سالمت نسبت به پزشکان عمومی 
روا داشته می شود آمادگی الزم را داشته باشد و با ارائه ی 
حقوق  از  دفاع  به  نسبت  فنی  و  کارشناسی  تحلیل های 

پزشکان عمومی موضع گیری نماید.
•جلسه ی بیستم، هفدهم دی ماه 93

خانم  هیأت مدیره،  اعضای  بر  عالوه  جلسه  این  در 
آقای دکتر فراهانی  دکتر شکیبا، خانم دکتر گلستانی و 
همکارانی از گروه پزشکان عمومی که در حوزه ی پوست 
و زیبایی فعالیت می نمایند، حضور داشتند و پس از بیان 
عمومی  پزشکان  انجمن  از  را  خود  انتظارات  مشکالت، 

اعالم کردند.
اهم مصوبات:

1.مقرر شد مشکالت پزشکان شاغل در حوزه ی پوست و 
زیبایی بر اساس منطق و در چهارچوب اصول حرفه ای از 

طریق انجمن پیگیری شود.
زیبایی  و  پوست  مراقبت های  و  طب کار  2.کمیته های 
و  تشکیل  حوزه  دو  این  در  شاغل  پزشکان  از  متشکل 

آیین نامه های مربوطه تدوین شود.
3.تدوین حیطه صالحیت های حرفه ای از طریق سازمان 
عمومی  طب  آموزشی  کوریکولوم  اصالح  نظام پزشکی، 
به  حقوقی  اعتباربخشی  بهداشت،  وزارت  طریق  از 
گواهینامه های آموزشی انجمن در هیأت های انتظامی، 
به عنوان خط مشی فعلی انجمن در حل مشکالت تداخل 

وظایف و اختیارات پزشکان عمومی برنامه ریزی گردد.
4.شیوه نامه ی ارتباط هیأت مدیره با شعب انجمن به صورت 
ساختارمند از طریق کمیته ی ارتباطات و رسانه تهیه و به 

تصویب هیأت مدیره برسد.
جامع  علمی  همایش  در  هیأت مدیره  اعضای  5.وظایف 
تا سوم بهمن  اول  پزشکان عمومی کشور در مورخه ی 

مشخص و ابالغ گردد.

جلسات و فعالیت های انجمن در 3 ماه اخیر

و  الهیجان  رشت،  شهرستان های  انتخابات  6.گزارش 
بررسی  به  رشت  انتخابات  تأیید  و  گردید  قرائت  نوشهر 

نهایی و مالحظه ی اعتراضات موکول شد.
برنامه ی  در  موردنیاز  تغییرات  و  اصالحات  7.به منظور 
کلیه ی  برای  پیشنهادی  نسخه ی  انجمن،  راهبردی 
موردنظر  کارشناسان  از  برخی  و  هیأت مدیره  اعضای 

ارسال و نظرسنجی گردد.
•جلسه بیست و یکم، پانزدهم بهمن ماه 93

در این جلسه همایش علمی جامع پزشکان عمومی که 
گردید.  تحلیل  شد  برگزار  بهمن  سوم  تا  اول  تاریخ  در 
کلیه ی  و  سجادی  دکتر  آقای  اجرایی  دبیر  از  تقدیر 
ارزیابی  و  برگزارکنندگان  سایر  و  هیأت مدیره  اعضای 
محور  همایش،  دستاوردهای  و  سخنرانان  سخنان 
گفتگوهای انجام شده بود. مسئله ی دیگر که موردبحث 
واحد   5600 تأسیس  پیش بینی  گرفت  قرار  گفتگو  و 
کلینیک ویژه تخصصی دولتی در کشور بود که اخیراً خبر 
آن توسط معاون درمان وزارت بهداشت منتشرشده بود. 
پس از ارائه ی تحلیل های مختلف توسط همکاران نهایتًا 
پور  طهماسبی  دکتر  آقای  توسط  انجام شده  جمع بندی 
ارائه گردید. حذف سطح اول درمان و پزشکان عمومی 
تحمیل  و  بهداشت  وزارت  جدید  تصمیم گیری های  در 
که  است  تصمیم  این  بزرگ  اشکاالت  از  زیاد  هزینه ی 
در کنار مزایای احتمالی حتمًا باید ارزیابی و گزارش گردد.

اهم مصوبات:
پیشبرد  برای  ارائه شده  راهکارهای  و  شیوه ها  1.کلیات 
پزشک  و  سطح بندی  نظام  استقرار  در  انجمن  راهبرد 
خانواده به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در تعامل 

با یکایک اعضای هیأت مدیره تکمیل شود.
2.به منظور ارتباط بیشتر با اعضای انجمن و تالش برای 
همگرایی و توانمندسازی پزشکان عمومی در سال آتی 
اولین  شود،  اجرا  عمومی  پزشکان  بزرگ  همایش  چهار 

همایش در خردادماه سال آینده خواهد بود.
پزشکان  جامع  علمی  همایش  در  مسئولین  3.سخنان 
توسط  مسئولین،  عملیاتی  وعده های  به عنوان  عمومی 
کمیته ی رسانه مستندسازی شده و مورد استناد قرار گیرد.

در  شاغل  خانواده ی  پزشکان  از  یکی  توسط  4.مقاله ای 
روستا در مورد دریافتی های پزشکان خانواده تهیه گردد 
تا به شبهات ایجادشده در مورد درآمد این همکاران که 
ادعا گردیده  از سخنرانان در همایش  توسط یکی  اخیراً 

بود پاسخ داده شود.
و  کار  طب  حوزه ی  در  شاغل  پزشکان  5.مشکالت 
مقرر شد کمیته های طب  و  اورژانس های کشور مطرح 

کار و پزشکان اورژانس تشکیل گردند.
6.به منظور حمایت از حرکت خودجوش پزشکان عمومی 
کشور در امضای نامه ای سرگشاده به وزیر بهداشت مقرر 

شد نامه ی مذکور از طریق انجمن نیز پیگیری شود.

•گزارش اهم نتایج جلسات مجازی هیأت مدیره
طریق  از  هفته  هر  اخیراً  هیأت مدیره  مجازی  جلسات 
نتایج آن به شرح  اینترنتی برگزار می شود که  ارتباطات 

ذیل است:
انجمن، گروه  پیامکی  ارتباطات  استناد دستورعمل  1. به 

ضمناً  به منظور  گردید.  تعیین  پیامکی  محتوای  تولید 
تبلیغات حوزه ی پزشکی مقرر گردید در  رعایت ضوابط 
خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی مجوزهای الزم از 

سوی نظام پزشکی دریافت شود  .   
انجمن  اصلی  راهبرد  به  دستیابی  در  تسریع  2. به منظور 
»سطح بندی، نظام ارجاع و پزشک خانواده« مقرر گردید 
شیوه نامه ی دستیابی به این راهبرد توسط واحد تشکیالت 

تهیه و برای تصویب در هیأت مدیره مطرح گردد  .    
3. به منظور حمایت طلبی و تعامل هر چه بیشتر با سازمان 
نظام پزشکی برای پیاده سازی برنامه پزشک خانواده مقرر 
هیأت مدیره ی  با حضور  جلسه ای  وقت  اسرع  در  گردید 
عمومی  پزشکان  عالی،  شورای  هیأت رییسه ی  انجمن، 
عضو شورای عالی نظام پزشکی، هیأت رییسه ی سازمان 
نظام پزشکی، هیأت رییسه ی مجمع عمومی نظام پزشکی 

و بازرسین مجمع تشکیل گردد.   
به  توجه  با  و  شد  مطرح  شیراز  انتخابات  4.موضوع 
تأیید ناظر حاضر در این  عدم وجود اعتراض مکتوب و 

انتخابات مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت  .
آموزشی  گواهینامه های  اعتبار  موضوع  شد  5. پیشنهاد 
صادره از سوی انجمن ها از سازمان نظام پزشکی استعالم 

شود. 
با  حرفه ای  کوتاه مدت  دوره های  برگزاری  6. موضوع 
حال  در  دانشگاه ها  از  یکی  توسط  که  دیابت  موضوع 
از  آن  تسری  امکان  و  قرارگرفته  موردبررسی  اجراست 

طریق انجمن مورد پیگیری قرار گیرد.  

اهم سایر فعالیت ها:
1.برگزاری دومین همایش جامع علمی پزشکان عمومی 

سراسر کشور
صدور  برای  الزم  تدارکات  و  عضویت  کارت  2.طراحی 

کارت عضویت
3.آغاز پروژه ی تعیین حدود صالحیت حرفه ای پزشکان 

عمومی با همکاری سازمان نظام پزشکی
هیأت مدیره ی  انتخابات  برگزاری  بر  4.نظارت 

شهرستان های رشت، الهیجان و شیراز
5.برگزاری نشست با مدیرکل اعتباربخشی و نظارت بر 

درمان وزارت بهداشت در مورد محدودیت های حرفه ای
6.برگزاری نشست با مدیرکل سالمت کار وزارت بهداشت 

در مورد محدودیت های ابالغی اخیر در این حوزه
امور  در  بهداشت  وزیر  قائم مقام  با  نشست  7.برگزاری 
و  سطح بندی  اجرای  در  تبادل نظر  به منظور  تشکل ها 

پزشک خانواده
کشور  مداوم  آموزش  مسئولین  با  نشست  8.برگزاری 
به منظور کاهش تداخل برگزاری آموزش مداوم از سوی 
و  قانونی  وجاهت  فاقد  که  سازمان ها  سایر  و  شرکت ها 

فعالیت در حیطه ی کشوری هستند
9.برگزاری نشست های صنفی با برخی از پزشکان شاغل 
در حوزه ی طب کار، پوست و زیبایی، اورژانس های کشور

10.سازمان دهی سیستم جامع پیامکی و بانک اطالعاتی 
موردنیاز برای استفاده ی انجمن و شعب

و  انجمن  اینترنتی  اطالع رسانی  پایگاه  11.نهایی سازی 
همچنین روند تکمیلی پایگاه آموزش مجازی انجمن.

از ابالغ تا لغو

نحوه ی  که  رسید  خبر  آغاز شد.  آبان ماه 1393  در  دانشگاه ها  رؤسای  اجالس  از  ماجرا 
به  نسبت  مسئولین  رویکرد  نیز  و  مامایی  کارشناسان  و  پزشکان  سرانه ی  محاسبه ی 
بیمه شدگان دستخوش تغییر خواهد شد. این خبر با واکنش انجمن مواجه شد و نامه ای 

پیش آگهی دهنده خطاب به قائم مقام وزیر بهداشت ارسال شد.

جناب آقای دکتر حریرچی
قائم مقام محترم وزیر معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
در  خانواده  پزشکان  انگیزه ی حضور  افزایش  بر ضرورت  مبنی  مذاکرات حضوری  پیرو 

مناطق روستایی کشور، خواهشمند است با توجه به مشکل ماندگاری همکاران در این 
مناطق، دستور فرمایید از هرگونه تصمیمات ستادی مؤثر بر کاهش ماندگاری پزشکان 
پرهیز شود. حسب اطالع واصله در نظر است جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده 
بر مبنای جمعیت بیمه شده ی روستایی موردمحاسبه قرار گرفته و سایر بیمه شدگان از 
گردونه ی محاسبات جمعیتی پزشکان خارج و کارانه ی 20درصد برای حق ویزیت آنان 

برقرار شود.
قابل ذکر است که اجرایی شدن این تصمیم پیش آگهی مناسبی در برنداشته و بر نارضایتی 
افزود؛  و بی اعتمادی همکاران به دلیل افت درآمد و تردید در ثبات تصمیمات خواهد 
همچنین تلقی برخورد دوگانه با مردم مناطق روستایی از یک سو و پزشکان عمومی و 

و دیگر بار حاکمیت مدبرانه ی امید
پزشک خانواده ی روستایی یا آن طور که در اوایل مطرح می شد بیمه ی درمان روستاییان 
یکی از تحوالت بزرگ در عرصه ی ارتقای سالمت کشور بوده که تاثیر شگرفی بر آتیه ی 

پزشکان به ویه پزشمان عمومی خواهد داشت.
آنچه در مجموع عمر قریب به ده ساله ی این طرح می توان گفت، انجام یک برنامه ی بزرگ و جهادی 
و تفاهم نامه ها و دستورالعمل هایی ست که در بسیاری موارد نظیر راه اندازی پرونده ی الکترونیک به 
سرانجام نرسیده است اما از تالش ها و مجاهدت های ستادهای مربوطه و تیم سالمت )متشکل از 
پزشک و ماما( نمی توان به آسانی عبور کرد. حاصل امر تا حد زیادی ناشی از تاثیرات تفاهم نامه های 
ساالنه و ورژن های دستوالعمل در پی آن، بازتاب عینی در زندگی افراد شاغل دارد. پس تحلیل تفاهم نامه 

از اهمیت بسیاری برخوردار است که در بخش بعدی پرونده به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
واضح است که تاثیر پزشک خانواده در روستا تا چه حد برنامه ی پزشک خانواده ی شهری را از خود 
متاثر خواهد ساخت که در این زمینه نیز با توجه به تجربه ی پایلوت کشوری پای صحبت ها و نوشته های 

همکاران نشسته و در ادامه مقاالت تحلیلی و تحقیقی در این زمینه تقدیم حضور خواهیم کرد.
اما بهانه ی تشکیل این پرونده، داستان صدور و بازپس گیری متمم تفاهم نامه ی سال93 بود که در 

ابتدای این پرونده، آن را با هم مرور خواهیم کرد:

گام به گام با متمم تفاهم نامه ی بیمه ی درمان روستائیان

رد
ملک

ش ع
زار

گ

تهیه و تنظیم: دکتر ابراهیم شفا
عضو انجمن پزشکان عمومی ایران

Ebrahimshafa@gmail.com

 آنهایی که حرکت نمی کنند، نمی توانند از زنجیرهایی که بر پاهایشان است، آگاه  شوند.
روزا لوکزامبورگ
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صنفی صنفی

متخصصین )با کارانه ی 70 تا 80 درصدی در طرح تحول( مزید بر علت خواهد شد. 
پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی قدردانی و درصورتی که اطالعات واصله قرین به 

واقعیت نباشد، عذرخواهی می گردد. 
دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

اما باکمال تعجب در 93/10/15 نامه ای از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برای 
معاونین بهداشتی دانشگاه ها در سراسر کشور با عنوان اصالحیه ی تفاهم نامه ی مشترک 
برنامه ی پزشک خانواده ی روستایی و عشایر ارسال شد که تأکید داشت مفاد آن از مهرماه 
1393 اجرا گردد. این اصالحیه نشان داد که نگرانی انجمن از تغییرات احتمالی بی مورد 

نبوده است:

متمم تفاهم نامه ی سطح یک روستاییان و عشایر سال 1393
نامه ی  شماره  به   93 سال  عشایر  و  روستاییان  یک  سطح  تفاهم نامه ی  ابالغ  پیرو 
در  اعمال شده  اصالحات  به  عنایت  با  یافته  تغییر  موارد   ،93/3/10 مورخ   93/80781
نسخه ی 15 دستورالعمل اجرایی برنامه ی پزشک خانواده و بیمه ی روستایی به شرح 

ذیل می باشند:
بیمه ی  تفاهم نامه ی  بر  عالوه  روستایی  خانواده ی  پزشک  برنامه ی  اجرای  مبنای   .1
روستایی، دستورالعمل اجرایی نسخه ی 15 و 15/1 که با امضاء مشترک طرفین ابالغ 

می گردد.
2. ماده ی 4 تفاهم نامه: سهم توزیع سرانه در بسته ی خدمتی سطح اول عبارت است از:

الف- سهم سرانه ی پزشک از 35 درصد به 34 درصد کاهش می یابد
ب- سرانه ی پرداختی ماما از 6 درصد به 8 درصد افزایش می یابد و حداقل میزان دریافتی 
مامای کاردان به 15 میلیون ریال و کارشناس مامایی به 18 میلیون ریال افزایش می یابد 
و مبنای محاسبه ی حقوق پرداختی به ماما توسط شبکه ی جمعیت کل مرکز )بیمه شدگان 

سازمان و سایر سازمان های بیمه گر( می باشد.
3. ماده 6: دارای مصرفی مورد تعهد 350 قلم به )426 قلم دارو با احتساب تمامی اشکال 

دارویی( افزایش می یابد.
4. ماده 7: روزهای پنج شنبه ساعت کاری به طور ممتد تا 1 بعدازظهر است. چنانچه مرکز 

بدون بیتوته باشد، ساعت فعالیت مرکز تا ساعت 3 بعدازظهر می باشد.
5. ماده 8: مبنای محاسبه و پرداخت حقوق به پزشک توسط شبکه، جمعیت بیمه شده ی 
غیر  جمعیت  سایر  برای  و  می باشد  روستایی  بیمه ی  دفترچه ی  دارای  پوشش  تحت 
تعرفه ی   فرانشیز  2 درصد  معادل  افراد  این  درمانی  ویزیت  بابت  روستایی،  بیمه شده ی 

ویزیت دولتی به پزشک پرداخت می شود.

البته  و  خانواده  پزشکان  سوی  از  سراسری  اعتراضات  غیرمنتظره،  اقدام  پس ازاین  و 
دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن پزشکان عمومی شکل گرفت که بخشی از این 

اعتراضات در ذیل آمده است:

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
با درود و احترام

با شروع برنامه ی پزشک خانواده ی روستایی از سال 84 و علی رغم گذشت بیش از 9 
سال از شروع این برنامه؛ بی تردید حداقل انتظار ما پزشکان خانواده ی  روستایی آن بود 
که شاهد ثبات در کلیت نحوه ی تنظیم دستور عمل برنامه ی پزشک خانواده می بودیم؛ 
ولی متأسفانه به دالیلی که هیچ گاه برای ذی نفعان برنامه توضیح داده نشده است شاهد 
تغییرات مکرر و البته در مواردی نگران کننده نیز بوده ایم. به نحوی که کمتر از یک ماه 
پس از ابالغ دستور عمل 15 در تاریخ 93/3/10، نسخه ی 15.1 دستورالعمل ابالغ گردید 
که طی آن در قبال کاهش چشم گیر ضریب K به میزان متوسط 5/18 درصد )از حداقل 
14 درصد در مناطق با محرومیت 1 تا حداکثر 23 درصد در مناطق با محرومیت 2( افزایش 
ناچیزی در سهم بیتوته و دهگردشی لحاظ گردید که البته با کاهش ضریب K، کاهش 
قطعی و چشم گیر در مبالغ قرارداد مشاهده شد؛ ولی با توجه به تعریف مبهم دستورالعمل 
از بیتوته و دهگردشی، متأسفانه در عمل امکان دریافت مبالغ حداقلی پیش بینی شده نیز 

فراهم نشد.
و اما در ماه های پایانی سال و درحالی که می بایست و انتظار داشتیم که برنامه نویسان 
محترم قبل از تنظیم تفاهم نامه و دستورالعمل سال 94 و در جهت استفاده از خرد جمعی، 
نظر مشورتی نمایندگان پزشکان خانواده ی استان ها را جویا شوند؛ متأسفانه شاهد امضاء 

متممی به تفاهم نامه ی سال جاری هستیم که ابهامات و سؤاالت زیادی را مطرح کرده 
است. در ابتدا بند »8« و »ب« متمم  تفاهم نامه ی شماره 93/340321 مورخ 93/10/14 

را یادآوری می کنیم.
در بند 8 متمم تفاهم نامه آمده است: »مبنای محاسبه و پرداخت حقوق به پزشک توسط 
شبکه، جمعیت بیمه شده ی تحت پوشش دارای دفترچه بیمه ی  روستایی می باشد و برای 
سایر جمعیت غیر بیمه شده ی  روستایی، بابت ویزیت درمانی این افراد معادل 20 درصد 

فرانشیز تعرفه ی دولتی به پزشک پرداخت می شود.
در بند ب متمم تفاهم نامه آمده است: مبنای محاسبه ی حقوق پرداختی به ماما توسط 

شبکه، جمعیت کل مرکز )بیمه شدگان سازمان و سایر سازمان های بیمه گر( می باشد ».
بند 8 متمم تفاهم نامه نه تنها قابل توجیه که قابل تصور هم نیست و بی تردید صدمات 
عدیده ای به نظام سالمت وارد خواهد کرد. فقط صحبت از منافع پزشکان نیست؛ شاید 
بتوان در دستورالعمل با افزایش ضریب K و یا سهم دهگردشی و بیتوته، کاهش مبلغ 
قرارداد ناشی از کم شدن جمعیت تحت پوشش را جبران کرد؛ ولی عواقب ناشی از اجرای 
آن، صدمات غیرقابل جبرانی به نظام سالمت در روستا وارد خواهد نمود که البته در ذیل به 

دالیل آن خواهیم پرداخت.
سؤال اول این است که آیا کاهش مبلغ قرارداد، آن هم 2 بار در طی یک سال کاری منجر به 
سرخوردگی و کم انگیزگی پزشکان خانواده نمی شود؟ فراموش نکنیم که حسب اصالحیه ی 
دستورالعمل 15 و طی نسخه 15.1 نه به اندازه ی کافی که بسیار بیشتراز آن از مبالغ قرارداد 
پزشکان خانواده ی  روستایی کاسته شده است و قطعاً از دید مدیریت نیروی انسانی هم 2 
بار کاهش در مبلغ قرارداد در طی یک سال کاری قابل توجیه نبوده و قطعاً مخرب است.

 ارائه ی کلیه ی خدمات سالمت حسب بسته ی خدمتی، برای تمامی گروه های هدف ازجمله 
برنامه ی سالمندان،  باردار،  زنان  تنظیم خانواده،  بارداری،  از  قبل  زنان  نوجوانان،  اطفال، 
معاینات شغلی کشاورزان و کارگران و ... و مطابق برنامه های واحدهای بهداشت خانواده، 
بهداشت  محیط،  بهداشت  روان،  بهداشت  غیرواگیر،  و  واگیر  بیماری های  از  پیشگیری 
حرفه ای، بهداشت مدارس، آموزش بهداشت و تغذیه و ... از وظایف پزشکان خانواده در 
قبال تمامی جمعیت تحت پوشش است و دراین بین هیچ استثنایی وجود ندارد. حال سؤال 
این است که در قبال انجام این وظیفه ی سنگین صرفاً دریافت 20 درصد فرانشیز تعرفه ی 
دولتی در مقایسه با سرانه ی مورد انتظار و به حق، چه نسبتی با عدالت دارد و آیا باید در 
نحوه ی انجام مراقبت های بیمه شدگان روستایی و سایر بیمه ها یا فاقد بیمه ها با توجه به 

تفاوت دریافت تعرفه، تفاوتی قائل شویم؟ که حتماً این امر نه موردنظر طراحان پزشک 
خانواده است و نه موردپسند پزشکان و از عدالت به دور است.

طبق آمار کشوری متوسط تعداد مراجعه ی افراد ایرانی به پزشکان عمومی و متخصص 
تعداد 5 ویزیت در سال اعالم گردید. گرچه عامل دسترسی سبب می شود نسبت مراجعه به 
پزشک در جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستایی باشد که البته تعداد قابل مالحظه ای 
از این مراجعات به همکاران متخصص صورت می گیرد. حتی فرض کنیم که جمعیت 
روستایی هیچ به متخصص مراجعه نداشته و همانند جمعیت شهری پزشک خانواده در 
دسترسش بوده و به طور متوسط 5 بار در سال به پزشک خانواده مراجعه کرده باشد، در این 
صورت و با توجه به دریافت صرفاً 2 درصد فرانشیز تعرفه ی دولتی، درآمد سالیانه ی پزشک 
خانواده ی  روستایی با آن همه وظایف ذکرشده، به اندازه ی 1 فرانشیز تعرفه ی دولتی خواهد 
بود، یعنی 2400 تومان و حتی با احتساب 1 ویزیت کامل سهم پزشک خانواده ی  روستایی 
8000 تومان در سال خواهد شد. حال مقایسه ی سرانه ی پزشک خانواده ی شهری به 
خانواده ی  پزشک  تومان  با 8000  ماه(  در  تومان   3500( تومان  سالیانه 42000  میزان 
روستا )با فرض 5 ویزیت در سال( چگونه قابل توجیه است؟ همچنین مبلغ قرارداد پزشک 
پزشک  بیشتراز  تومان  هزار  و 400  میلیون  نفر، 3  ازاء هر 1000  به  خانواده ی شهری 
خانواده ی روستایی خواهد بود. این میزان اختالف در مبلغ قرارداد چه نسبتی با عدالت دارد؟

با توجه به سرانه ی جمعیت شهری )3500 تومان در ماه( و تعداد جمعیت تحت پوشش هر 
پزشک خانواده )گرچه طبق نسخه 02، 2500 نفر پیش بینی شد ولی به علت نبود پزشک به 
میزان کافی حسب اطالع این میزان حدود 3500 نفر می باشد( و با ضرب سرانه در جمعیت 
تحت پوشش ضمن لحاظ هزینه ی مطب و ماما و کسورات قانونی، مبلغ نهایی دریافتی 
هر پزشک خانواده ی شهری بیش از 9 میلیون تومان برآورد می شود )گذشته از غیرقابل 
قیاس بودن وظایف پزشکان خانواده ی روستایی یا شهری( که در حال حاضر و قبل از اجرای 
متمم اخیر تفاهم نامه، مبلغ قرارداد پزشکان خانواده ی روستایی در دورافتاده ترین مراکز 
بهداشتی درمانی روستایی در این حد نمی باشد و البته ظاهراً درصورت حذف جمعیت غیر 
بیمه شدگان روستایی از فرمول حقوقی تفاوت در مبالغ قرارداد پزشک خانواده ی روستایی 
یا شهری چشم گیرتر خواهد شد. این میزان اختالف چه نسبتی با عدالت دارد؟ الزم به ذکر 
است که در بند باال به مفهوم درخواست کاهش حقوق پزشکان خانواده ی شهری جهت 
برابری نیست بلکه به منزله ی دریافت حقوق شایسته ی پزشکان خانواده ی روستایی است 

و این تنها با افزایش حقوق قابل انجام است نه کاهش آن!
بر  بیماران روستا، سوار  ویزیت  و  انجام دهگردشی  برای  بفرمایید که  را تصور  پزشکی 
اتومبیل مرکز روستایی عازم خانه ی بهداشت شده و پس از طی مسافتی در دشت و یا 
آیا شما  در کوهستان و گاهی مناطق صعب العبور باالخره به خانه ی بهداشت می رسد. 
پزشکی را سراغ دارید که بابت دریافت 20 درصد فرانشیز تعرفه ی دولتی به چنین مناطقی 
برود؟ فرض بفرمایید که 5 بیمار غیر بیمه شده ی روستایی هم ویزیت کرده است، مجموع 

دریافتی او برابر 1 فرانشیز ویزیت دولتی می شود.
با توجه به تفاوت فاحش در مبلغ  بی تردید در صورت اجرایی شدن متمم تفاهم نامه و 
به مراتب درخورتر شاهد  به مراتب کمتر و در محلی  تعهداتی  قرارداد و همچنین  نهایی 
خروج تعداد قابل توجهی از همکاران پزشک خانواده ی روستایی به شهرها خواهیم بود. 
در این صورت چه کسی پاسخگوی مراکز بهداشتی درمانی خالی از پزشک در روستاها و 
جمعیت روستایی نیازمند به پزشک خواهد بود؟ که البته جای داشت جهت حفظ پزشکان 
خانواده ی باتجربه ی روستا، قدمی هرچند کوچک در افزایش مبلغ قرارداد برداشته می شد.

از مدیران و برنامه نویسان محترم به یاد داریم که همواره می فرمودند به علت سختی شرایط 
کار در روستا و حجم زیاد کاری ناشی از مراقبت در خانه های بهداشت دوردست و وظیفه 
مدیریت مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت، قطعاً مبلغ قرارداد پزشکان 
خانواده ی روستایی حدود 20 درصد بیشتر از پزشکان خانواده ی شهری خواهد بود. حال 

سؤال این است آن وعده ها چه شد؟ این برنامه نویسان چرا چنین می کنند؟
با تغییر شیوه ی پرداخت به سرانه کل جمعیت و حذف ارتباط مالی بین پزشک خانواده و 
جمعیت تحت پوشش، ما شاهد نوعی ارتباط، صرفاً بر مبنای پاسخگویی به نیازهای سالمت 
جمعیت تحت پوشش بوده ایم و بی تردید یکی از مهم ترین دست یافته ها در برنامه ی پزشک 
خانواده حذف تقاضای القایی بوده است. حال با تغییر شیوه ی پرداخت از سرانه به کارانه 
ممکن است صدماتی به روابط بین پزشک خانواده و جمعیت تحت پوشش وارد کند. در این 

صورت ناگوار، چه میزان پزشک خانواده مقصر است و چه میزان برنامه ریزان؟
ضمن لحاظ تفاوت های جغرافیایی و اجتماعی استان های مختلف کشور، شهرستان های 
مختلف یک استان و همچنین روستاهای مختلف یک شهرستان و با مقایسه ی نسبت 
بیمه شدگان بیمه روستایی به کل جمعیت در روستاهای مختلف، قطعاً در می یابیم که این 
نسبت در روستاهای دوردست نزدیک به 100 درصد  و در روستاهای نزدیک به شهرها 

کمتر از 50 درصد می باشد. در دستورالعمل فعلی، نقش پررنگ جمعیت در فرمول حقوقی 
قابل توجیه نبوده و عموماً مورد نقد همکاران پزشک خانواده ی روستایی بوده، حال آنکه به 
این مشکل، مشکل تفاوت در نسبت بیمه شدگان روستایی را در روستاهای مختلف اضافه 
بفرمایید. حال سؤال این است که بعداز اجرای برنامه و لحاظ نسبت بیمه شدگان روستایی 
به غیر روستایی از کمتراز 50 درصد تا نزدیک به 100 درصد چگونه می توان نارضایتی های 

حاصل از تفاوت در مبلغ قرارداد را پاسخگو بود؟
گذشته از نامفهوم بودن میزان مبلغ اختصاص یافته بابت ویزیت بیمه شدگان غیر روستایی  
که 20 درصد فرانشیز دولتی در نظر گرفته شده و گذشته از چگونگی محاسبه ی آن و این که 
چرا 19 درصد و یا 21 درصد نشد و گذشته از این که چرا سهم دانشگاه از ویزیت پزشکان 
خانواده باید 80 درصد باشد، به نظر می رسد الزم است در شرح وظایف پزشکان خانواده ی 
روستایی در قبال جمعیت بیمه شدگان غیر روستایی بازنگری صورت گیرد. چراکه حسب 
روند جاری برنامه ی پزشک خانواده، دیگر اطالق واژه ی پزشک خانواده برای پزشکان 
جمعیت بیمه شدگان غیر روستایی مفهومی نخواهد داشت و بی تردید پزشک خانواده زمانی 
در قبال حفظ و ارتقاء سالمت جمعیت تحت پوشش مسئول است که به ازاء افراد تحت 

پوشش سرانه دریافت کند.
در پایان اعالم می کنیم که ما اساساً به اجرای قسمت های مرتبط با پزشکان خانواده متمم 
تفاهم نامه ی جدید نه تنها اعتراض داریم بلکه خواستار افزایش حقوق متناسب با ارائه ی 

خدمات جامع همگانی هستیم.
پزشکان خانواده ی استان بوشهر

ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران
با سالم و احترام

عطف به نامه ی شماره 93/340321، تاریخ 93/10/14 وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران، در خصوص تغییرات دستورالعمل 15 

پزشک خانواده ی روستایی نکات زیر را جهت اطالع به استحضار می رسانیم:
دستورالعمل 15 برنامه پزشک خانواده ی روستایی، بعد از ده سال از اجرای این طرح گوشه 
چشمی به پزشکان خانواده ی روستایی داشت تا اندکی زحمات این همکاران را در ده سال 
گذشته جبران کند. متأسفانه این دستورالعمل در فاصله یک ماه اصالحیه ای داشت که تنها 
پرداخت پزشک را شامل می شد. در حال حاضر و بعد از شش ماه اصالحیه ی مجددی 
پایمال شده همکاران  به حق  برنامه ریزان طرح  توجه  به  امید  اندک  ارسال می گردد که 

پزشک خانواده روستایی را از بین برده است.
جمعیت  کل  درمانی  و  بهداشتی  پوشش  خود  کار  مدت  در  روستایی  خانواده ی  پزشک 
روستاها را بر دوش گرفته است و هرگز تفکیک جنسی یا سنی در میان مراجعان خود قائل 
نشده است. برای مراقبت های بهداشتی، اطفال، مادران باردار، زنان واجد شرایط تنظیم 
خانواده، سالمندان، میانساالن و کشاورزان، کارگران و... انجام کلیه ی فعالیت های بهداشتی 
در زمینه ی بیماری های واگیر، غیر واگیر، بهداشت خانواده، بهداشت روان، مدارس، تغذیه، 
آموزش بهداشت و...کل جمعیت را مدنظر قرار داده است. چگونه درحالی که در حال اجرای 
طرح تحول نظام سالمت و پررنگ کردن فعالیت های بهداشتی و شروع تجمیع بیمه ها 
هستیم، از جدایی دم می زنیم و کل طرح را با جدا کردن بیمه شده ی روستایی از سایر 

بیمه ها زیر سؤال می بریم؟
درحالی که در جامعه، پرداختی پزشکان خانواده ی روستایی را رقم هایی حتی گاهی غیرواقع 
اعالم کرده ایم، جو ایجادشده را چگونه پاسخگو خواهیم بود؟ در چند ماه اخیر برنامه ریزی 
پزشکان برای زندگی و آینده ی خود بر اساس دریافتی جدید تنظیم  شده است، چه کسی 

پاسخگوی این افراد خواهد بود؟
از زمان افزایش پرداختی، حداکثر تالش برای کاهش دریافتی از طرق مختلف ازجمله 
را می توان  نیرو  این  و... صورت می گیرد.  کاهش ضریب عملکرد، اصالحیه های مکرر 
جهت پیشبرد اهداف سالمت استفاده کرد نه مأیوس کردن و کاهش انگیزه ی پزشکان 
خانواده؛ تأکید مجدد که بر تغییر ساعت کاری نیز از هیچ کدام از قوانین کار تبعیت نمی کند.
اجرای این اصالحیه نه تنها برنامه های بهداشتی را به بن بست می رساند، باعث روی آوردن 
پزشکان به ویزیت مکرر و بحث درمان شده، خارج شدن بسیاری از همکاران از طرح 
را به دنبال خواهد داشت. پزشکان مشغول طرح نیز کلیه ی برنامه های بهداشتی )واگیر، 
را  و...(  سال   5 زیر  کودکان  و  نوزادان  باردار،  مادران  مسلول،  بیماران  روان،  غیرواگیر، 
به جمعیت دارای بیمه ی روستایی محدود خواهند کرد. این امر نیز تبعیض در پیگیری 
فراوان  تغییرات  دارد.  دنبال  به  را  میان روستاییان، علی الخصوص گروه هدف  و درمان 
در شاخص های بهداشتی و نزول آن ها که تابه حال طبق آمارهای انتشاریافته پیشرفت 

قابل مالحظه داشته است، در صورت اجرای این روند دور از انتظار نیست.

امام صادق ) ع( فرمود: هرگاه مردی از من درخواست حاجتی کرد، در رفع حاجت و نیاز او شتاب 
می ورزم؛ زیرا بیم آن می رود که کار از کار بگذرد و اقدام من در کمک به او دیگر به کارش نیاید.
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ما پزشکان خانواده ی روستایی شهرستان تنکابن از شما مقام محترم خواهشمندیم در 
زمینه ی این اصالحیه جدید، بررسی جامع صورت گیرد و تالش ده ساله همکاران مورد 

بی توجهی قرار نگیرد.
با تشکر
پزشکان خانواده ی روستایی شهرستان تنکابن

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
با عرض سالم

احتراماً، به عرض می رساند، در صورت اجرایی شدن متمم دستورالعمل 15، با توجه به 
کم شدن سهم پزشک خانواده از 35 درصد به 34 درصد و نیز تغییر نحوه ی محاسبه ی 
حقوق پزشک خانواده از کل جمعیت به مشمولین سرانه )کاهش چشم گیر حقوق پزشکان 
خانواده به   یا   وضعیت موجود( تبعات منفی به دنبال خواهد داشت که در ذیل به اهم 

آن اشاره می شود:
1.با توجه به اینکه قرارداد پزشک خانواده و مامای خانواده تحت عنوان قرارداد تبصره ی 
3 ماده ی 2 می باشد نحوه ی محاسبه ی حقوق مامای خانواده بر اساس کل جمعیت و 
پزشک خانواده بر اساس مشمولین سرانه دوگانگی نامأنوسی ایجاد می نماید که بسیاری 

از قوانین مصوب را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
2.ایجاد بی انگیزگی در جمعی از دلسوزان نظام سالمت که بعضاً 9 سال بار پزشک خانواده 
را به دوش کشیده و با زحمت فراوان باعث ارتقاء سطح بهداشت و فرهنگ مردم محروم 

روستاها شدند.
3.همان گونه که در فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین چشم انداز نظام سالمت کشور 
بیان شده است، برای رسیدن به عدالت در سالمت، راهی جز ایجاد نظام ارجاع و پزشک 

خانواده وجود ندارد، ولی متمم دستورالعمل 15 با اصول این بخشنامه در تضاد است.
اجرایی  دارند، در صورت  بیمه ی روستایی  به جز  بیمه ای  از مردم روستا که  4.آن عده 
شدن این متمم بیشترین آسیب را خواهند دید، به دلیل عدم محاسبه ی این جمعیت در 
فرمول حقوقی پزشک خانواده و دریافت 20 درصد فرانشیز در صورت ویزیت این افراد، 
پزشک خانواده انگیزه ای برای ارائه ی خدمت به این گروه ندارد. همچنین ممکن است 
پزشک برای باال بردن سهم خود از فرانشیز اقدام به تقاضای القا شده )تقاضای متعدد در 

ویزیت های متعدد( نماید که درنتیجه آسیب آن متوجه این گروه از بیماران خواهد شد.
دارد  به عهده  نیز  دیگری  بیماران، وظایف  ویزیت  به غیراز  خانواده  پزشک  5.ازآنجاکه 
ـ  مردم  سالمت  ارتقای  و  ـآموزش  روستا  بهداشت  وضعیت  به  رسیدگی  )ازجمله 
اسکرینینگ فشارخون ـ دیابت ـ بیماری های اعصاب و روان و کنترل هر سه ماه یک بار 
این بیماران ـ معاینات نوزادی ـ معاینات زنان باردار و...( تاکنون هیچ گونه تفاوتی بین 
کسانی که بیمه ی روستایی داشته با سایرین وجود نداشته است، اما با پیاده شدن این متمم 

آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت؟ مسلماً خیر.
6.پزشک خانواده به پزشکان درمانگاهی )درمانگر( تبدیل خواهند شد و عماًل بهداشت 
و آموزش بهداشت به حاشیه خواهد رفت که این با روح ایجاد طرح پزشک خانواده در 

تضاد است.
تأمین  جهت  پزشکان  که  می شود  باعث  خانواده  پزشکان  حقوق  چشم گیر  7.کاهش 
هزینه های زندگی به شغل دومی روی آورند که موجب خستگی و فرسودگی این گروه 

خواهد گردید. )بالطبع ارائه ی خدمت توسط ایشان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت(
و   skin care( پزشکان بخش خصوصی  با  خانواده  پزشکان  مقایسه ی حقوق  8.در 
پزشکان ترک اعتیاد و...( در حال حاضر اختالف معناداری وجود دارد چه رسد به کاهش 
حقوق پزشک خانواده )بر اساس اجرای متمم دستورالعمل 15(؛ بنابراین پزشکان خانواده 

جذب بخش خصوصی خواهند شد.
9.بی اعتمادی به نظام سالمت کشور.

نظام سالمتی که هر از چند گاهی قوانین مصوب آن دست خوش تغییرات جوی می شود، 
آیا قابل اعتماد است؟ مردم محروم روستا که مدت 9 سال از محسنات نظام ارجاع بهره مند 

می شدند به یک باره با تصویب متمم دستورالعمل 15 از این موهبت محروم خواهند شد.
10.با توجه به این گونه عملکرد نظام سالمت کشور، قطعاً اجرای طرح پزشک خانواده ی 

شهری با عدم استقبال روبه رو خواهد شد.
11.با توجه به نامه ی شماره ی 308/15170 د مورخ 93/10/15 مبنی بر اجرای متمم 
دستورالعمل 15، از ابتدای مهرماه 93 بعضی از قوانین واضح دچار دگرگونی خواهند شد. 

)بخشنامه عطف به ماسبق شده است(
به  اشاره  الف،  بند  مورخ 93/10/14  شماره ی 93/340321  نامه ی  در  12.ازآنجایی که 
کاهش سهم سرانه ی پزشک و در بند ب، اشاره به افزایش سرانه ی ماما دارد. این ذهنیت 

در پزشکان شکل گرفته است که برای چه توبیخ شده اند؟
همچنین نحوه ی محاسبه ی کل جمعیت برای ماما و مشمول سرانه برای پزشک، مسئله ی 

توبیخ را در ذهن تداعی می کند.
13.در نامه ی شماره ی 400/6155 د مورخ 93/4/11 – بند 3 قسمت الف: سهم پزشک 
70 تا 80 درصد از هر ویزیت در بخش های دولتی مصوب شده است آیا وزارت بهداشت 

مصوبات خود را نیز نقض می کند؟
پزشکان خانواده ی شهرستان کرمان

ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران
جناب آقای دکتر عباس کامیابی

سالم علیکم
چنان که مستحضرید حدود ده سال از شروع طرح مبارک پزشک خانواده می گذرد و در 
طی همه این سال ها آنچه پزشکان همکار در طرح را بیش و پیش از هر چیز در ادامه ی 
راه دشوار و پرفرازونشیبش یاری کرده است اهداف بلندمدت طرح، چشم اندازها و امیدهایی 
بارور شده  بود که به دلیل فلسفه ی خاص این برنامه در دل و ذهن همه ی همکاران 
بود. فلسفه ای که به جای طب سنتی و رایج همه ی این سال های کشور که بر اساس 
بیمارمحوری شکل گرفته بود، مبتنی بر سالمت محوری بوده و هست و ان شااله خواهد 
بود. در طی این سال ها، عنصری که سبب شده بود این ذهنیت پررنگ و پررنگ تر شود 
و رنگ و بوی واقعیت بگیرد، اهتمام آشکار مدیران و کارشناسان باالدستی وزارتخانه به 
حفظ و بالندگی این فلسفه بود که در تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه ها به عینه قابل رؤیت 
بود. فلسفه ای که به عنوان تنها راه حل درمان نظام آسیب دیده ی سالمت در کشور محسوب 
می شد و هم آحاد جامعه از برکاتش سود می بردند و هم جامعه ی پزشکی به قدر و منزلت 
مناسب خود دست می یافت و عالوه بر آن و شاید حتی مهم تراز آن می توانست با انجام 

یک کار تخصصی و کارشناسانه به رضایت شغلی مناسب برسد.
همیشه  پررنگ تراز  امید  این   ،15 شماره  جدید  دستورالعمل  اجرای  با  امسال  اوایل  از 
شد. تغییرات چشمگیر سرانه ی بیمه شدگان روستایی، هم دسترسی مردم به خدمات را 
از پیش دیده  بهتر و مناسب تر  را  امکان پذیرتر می کرد و هم همکاران شاغل در طرح 
بود.  غیرقابل انکار  ارائه شده  کارهای  و کمیت  کیفیت  در  رویه  این  مناسب  اثرات  و  بود 
به خصوص در مناطقی مثل استان مازندران که طرح پزشک خانواده ی شهری به موازات 
و  کاری  و  معیشتی  مقایسه وضعیت  بود، همواره  آغاز شده  روستایی  خانواده ی  پزشک 
درآمدی، پزشکان شاغل در شهر و روستا عامل مهمی برای ایجاد چالش و شروع ریزش 
پزشکان خانواده ی روستایی و حضور در سیستم شهری بود که غیرمنطقی هم نبود. چون 
دلیل موجهی برای ادامه حضور وجود نداشت؛ چراکه درآمد پزشکی بدون سابقه در طرح 
و دارای مطب در شهر با حجم کاری بسیار پایین تر و تقریباً فاقد هیچ گونه عنصر بهداشتی 

و آموزشی، نظیر واکسیناسیون، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مدارس، آموزش های 
گروه های هدف و انواع و اقسام پایشها و البته چالش های سیستم اداری، به مراتب بیش از 
این  بود.  دشوار  و  مهم  کارهای  این  واجد همه ی  و  روستا  در  خانواده ی ساکن  پزشک 
دستورالعمل توانست جلوی ادامه ی ریزش پزشکان خانواده ی روستایی را بگیرد و نگاهی 

به آمار حضور و ریزش پزشکان گواه این مدعاست.
اما متأسفانه اخیراً متمم دستورالعمل به دانشگاه ها ارسال شده است که واجد نکته ای است 
که بر همه این فضاهای مثبت سایه افکنده است و در تخالف با همان فلسفه آغازین است. 
در بندی از این دستورالعمل آمده است که جمعیت پزشک خانواده ی روستایی بر اساس 
تعداد بیمه شدگان روستایی در نظر گرفته شود و برای باقی افراد تحت پوشش، تنها 20 

درصد هر ویزیت در نظر گرفته شود!
فارغ از اینکه تأثیر این وضعیت در حقوق پزشکان، به خصوص در مناطقی مثل مازندران 
که شهر و روستا بسیار نزدیک به هم هستند و بسیاری از روستاییان دارای دفترچه های 
تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و ... هستند تا چه حد چشمگیر خواهد بود؛ نکته ی مهم تر 
و اساسی تر این است که این سطر به راحتی و وضوح و سادگی در تخالف با آن فلسفه ی 
بنیادین است. شما بهتراز هر کس مستحضرید که تضاد در داخل هر سیستمی، قطعاً ایجاد 
اختالل و فروپاشی می کند. به راحتی می توان دید که نتیجه ی استمرار چنین دستورالعملی 
و  القایی  تقاضاهای  ایجاد  غیرحرفه ای،  رفتارهای  همه  به  بازگشت  بود:  خواهد  چگونه 
مراجعات مکرر غیرضروری بیمار و ده ها اتفاق دیگر که درنتیجه ی ایجاد رابطه ی مالی 
بین بیمار و پزشک شکل می گیرد و کلیت برنامه ی پزشک خانواده به چالش خواهد کشید.
از دیگر سو، امری نامنصفانه است که شما خدماتی را از پزشک بخواهید که هزینه ای 
بابت آن پرداخت نمی شود. کل جمعیت روستا تحت پوشش پزشک است و از او مراقبت 
بهداشتی می گیرد، آموزش می گیرد، کارهای بهداشت حرفه ای و مدارس و محیطش انجام 
می شود، ویزیت پایه می شود، ارجاع صورت می گیرد و... اما تنها به اندازه دوسوم جمعیت 

حقوق می گیرد!
این صحیح است که سیستم بیمه ای، در وضعیت فعلی، از دادن حق سرانه ی این بخش از 
جامعه طفره رفته است؛ اما به نظر می رسد راه حل این مشکل، هزینه کردن از درآمد پزشک 
نباشد. می شد به سادگی به خصوص در مناطقی مثل استان مازندران که دو طرح به موازات 
هم پیش می رود، سرانه ی مشابه با بیمه شده ی شهری را برای روستا از سازمان های بیمه گر 
درخواست کرد. چون اصواًل وضعیت فعلی در سطح جامعه ی گیرنده ی خدمت نیز تبعیضی 
آشکار است. چراکه به طور مثال بیمه شده ی تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی ساکن در 
شهر، ویزیت پزشک خانواده ی رایگان، داروی رایگان و ویزیت متخصص با ده درصد 
فرانشیز دارد و همان بیمه شده با پرداخت حق بیمه ی مشابه، اگر در روستا ساکن باشد، 30 
درصد ویزیت پزشک خانواده، 30 درصد هزینه ی دارو و بالغ بر 80 درصد ویزیت پزشک 

متخصص را در مطب ها پرداخت می کند!
به طور خالصه، به نظر می رسد منطقی ترین راه حل همین مذاکره با بیمه و گرفتن شرایط 
برابر سرانه برای بیمه شدگان ساکن در شهر و روستا و درنتیجه ارائه ی خدمات مشابه باشد.

آنچه سبب شد این نوشتار تنظیم گردد همه ی این دغدغه ها و چالش هاست. دغدغه هایی 
می تواند  و  است  شکل گرفته  دستورالعمل  جدید  متمم  سطر  همین  خاطر  به  صرفاً  که 
چنان که عرض شد اثرات نامناسبی بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده و نیز وضعیت 
رضایت شغلی پزشکان و الجرم شروع دوباره ی ریزش هایشان از سیستم روستایی باشد 
چراکه چنان که عرض شد در صورت اجرای این بند، حقوق یک پزشک خانواده ی روستایی 
با ده سال سابقه در منطقه ی مازندران در جمعیتی حدود 5000 نفر، به مراتب کمتراز پزشک 
خانواده ی شهری با هیچ سابقه در همان منطقه خواهد شد! ...و قطعاً تصدیق می فرمایید 
و  داریم که همه مسئولین سیاست گذار  اطمینان  نیست.  منصفانه  این وضعیت حقوقی 
کارشناسان برنامه ی پزشک خانواده به نکات عرض شده آگاهند ولی سؤال این است که 

علت تصویب و ابالغ این متمم چه بوده است؟
پیشاپیش از بذل توجه شما و التفاتتان کمال تشکر را داریم.

با سپاس
شورای نمایندگان پزشکان خانواده ی استان مازندران

با توجه به اینکه محوریت پزشک خانواده به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای انجمن 
پزشکان عمومی مطرح گردیده بود لذا با پیگیری و دیپلماسی فعال انجمن مواجه گردید 
و مکاتبات متعددی خطاب به وزارت بهداشت و سازمان بیمه ی سالمت ایران ارسال و 
جلسات پیاپی برگزار شد و نهایتاً در افتتاحیه ی همایش علمی جامع پزشکان عمومی در 
بهمن ماه که با حضور مسئولین صادرکننده ی اصالحیه برگزار شد از سوی رییس انجمن 

مطرح و موردانتقاد قرار گرفت.

جناب آقای دکتر هاشمی
مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
پیرو درخواست قبلی این انجمن به شماره 93/355/پ ع مورخه 93/8/17 )نامه پیوست( و 
مطالب ارائه شده در همایش علمی جامع پزشکان عمومی کشور در مورخه 93/11/1، ضمن 
قدردانی مجدد از بهبود سرانه ی پرداختی به همکاران پزشک خانواده ی روستایی که مسلمًا 
بر ماندگاری و جذب آنان در این مناطق مؤثر خواهد بود، به استحضار می رساند متمم اخیر 
تفاهم نامه ی سطح یک روستاییان و عشایر عماًل مقصود جنابعالی را در اطمینان بخشی 
به پزشکان خانواده و ثبات خدمات، مخدوش نموده و سهم سرانه ی پزشکان خانواده را 
1 درصد کاهش داده است. عالوه بر این همان گونه که در مذاکرات حضوری به استحضار 
رسید، نحوه ی محاسبه ی جدید پرداخت به پزشکان با تلفیقی از جمعیت تحت پوشش 
بیمه ی روستایی و تعیین فرانشیز 20 درصد برای سایر بیمه شدگان، عماًل میزان دریافتی 
همکاران را تحت تأثیر جدی قرار داده و برخوردی ناعادالنه را بین گروه های جمعیتی ساکن 
در این مناطق که با منویات و سیاست های کالن نظام سالمت منافات دارد موجب خواهد 
گردید و نگاه سالمت نگر به جمعیت سایر بیمه شدگان کم رنگ خواهد شد. ضمناً توازن 
دریافتی پزشکان خانواده ی روستایی و شهری نیز دگرگون شده و بر ترغیب پزشکان برای 
مهاجرت به سمت شهرها مؤثر خواهد بود.با عنایت به مفاد پیش گفت، دستور بررسی و 
تجدیدنظر در متمم مذکور مزید امتنان است و این انجمن نیز آمادگی خود را برای ارائه ی 

نظرات کارشناسی اعالم می نماید.
دکتر عباس کامیابی
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران

ابالغیه ی لغو؛ حاکمیت تدبیر و امید
و سرانجام پس از آگاهی وزیر بهداشت از تبعات تصمیم مذکور؛ با دخالت ایشان نسبت به 
مسکوت ماندن اصالحیه و پس از چندی لغو بخش هایی از اصالحیه، اقدامی مؤثر صورت 
گرفت تا ماندگاری و جذب پزشکان خانواده در مناطق محروم کشور از این چالش جدید با 

رویکردی خردگرایانه رهایی یابد.
نیم نگاهی به نامه ی پایانی، خود گویای همه چیز است:

و این تازه آغاز راه است...

من سوگند یاد می کنم در هر خانه ای که باید وارد شوم، برای مفید بودن به حال بیماران وارد 
خواهم شد. | سوگندنامه ی بقراط
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صنفی صنفی

سطحی  در  و  بیتوته  که  است  این  واقعیت 
پایین تر الزام به حضور 8ساعته در دوشیفت، 
یک  بهره وری  کاهش  و  فرسودگی  موجب 
اینکه  کما  شد؛  خواهد  ماما  یک  و  پزشک 
هیچ یک از ما نمی توانیم با این امر در زندگی 
روزمره ی خود به تعادل برسیم. لذا می توان 
که  گرفت  عمل گرایانه  نتیجه ای  این گونه 
افزایش  با  خدمات  ارائه  ساعت  ارتقای 
پرداختی، مستقر و فراگیر نخواهد شد مگر در 
موارد خاص نظیر پزشکان طرحی. اما اساسا 
پزشکان فراخوان که به لحاظ حرفه ای، فردی 
و خانوادگی اغلب شرایطی متفاوت دارند، در 
اجرای این بند اساسی، طاقت بالمحل دارند!

ساعته ی   8 کار  ساعت  که  می شود  این  و 
دریافتی  چشمگیر  افزایش  علیرغم  روزانه 
به  اختیار  به گونه ای  نیز  و  مانده  ثابت 
با  می توانند  که  شده  داده  استانی  ستادهای 
البی گری ساعات غیرفعال نظیر 12 الی 16 
را نیز در بر بگیرد؛ و تناقض آشکار تفاهم نامه 
زمینه  در   15 دستورالعمل  و  جاری  سال 

شیفت کاری مؤید آن است.
که خوشبختانه  تیم سالمت  تقویت  راهکار: 
با سخنان اخیر مقام محترم وزارت هماهنگ 
بهداشتی  مراکز  در  پزشک  به  ما  است)نیاز 
تعیین  از سوی دیگر  درمانی مرتفع شده( و 
دو شیفت چهارساعته و تبیین دقیق ساعات 
با  نیم ساعته  و  یک  تغییر  اختیار  با  فعالیت 
توجه به افق و شرایط منطقه. تعیین فاصله 

مابین دو شیفت.
و  پزشک  خدمات  بسته ی  اکمال  عدم   –2

ماما
در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و انتظار 
بالطاقت دیگری ثبت شده؛ گویی قرار است 
اینکه یک  از  تفاهم نامه  فقط خیال طراحان 
نفر را مسئول کردیم برطرف شود! ) مشابه 
کاری که در سپردن داروخانه داری و تزریقات 
آیا  کرده ایم!؟(  تیم سالمت  ماماهای  به  و... 
واقعا در توان ایشان و سیستم در اختیارشان 

هست؟ گمان نمی کنم!
همچنان  ماما  و  پزشک  خدمات  بسته ی 
به گونه ای تدوین شده که در عمل بسیاری از 
خدمات قابل انجام نظیر ختنه، بخیه، ویزیت 
در منزل و... در خارج از مراکز مربوطه انجام 
در  خدمات  این گونه  نسخ  کثرت  و  می شود 
نیز  و  شهری  بیمارستان های  و  درمانگاه ها 
مطب های متخصصین حاکی از معیوب بودن 
این فرآیند است و در دستورالعمل جدید نیز 

همان روال دیده می شود.
راهکار: تعیین شرح خدمات درمانی منطبق با 
انجام توسط پزشکان عمومی  اقدامات قابل 
تعرفه و ضوابط درمان  ماماها وفق کتاب  و 
مراقبت  کارانه.  سهم  تخصیص  با  کشوری 
نمودن  رصد  و  ارجاع  سیستم  از  هدفمند 
و  مرکز  از  خارج  به  غیرضروری  ارجاعات 
تیم  ارزیابی  و  پایش  سیستم  در  آن  اعمال 
و  کمی  توأم  نگاه  با  پرداخت ها  و  سالمت 

کیفی و با تکیه بر پرونده ی الکترونیک.
3 – افزایش توأمان حقوق مناطق محروم و 

غیر محروم با تناسبی نزدیک
پیداست که بسیاری از مناطق که واجد تیم 
شامل  بوده اند،  حقوقی  رضایت  با  سالمت 
و  شده اند  درآمد  درصدی   300 افزایش 
مناطق محروم نیز کمابیش از همین افزایش 
افزایش  از  آنکه هدف  بهره مند شده اند حال 
درآمدها، ماندگاری و ترغیب تیم سالمت به 
حضور در مناطق محروم تر بوده اما در حال 
رقابت برای حضور در مناطق  حاضر مجدداً 
نزدیک به شهر  با توجه به حداقل حقوق باال 

گرفته است؟!
راهکار: ایجاد تفاوتی معنادارتر مابین حقوق 
مناطق بهره مند و محروم به شیوه ی تعادلی.

4– تساهل در پایش سیستم ارجاع
به  کنترل  و  پایش  با  فرایندی  چرخه ی  هر 
هیچ گونه  که  شرایطی  در  می شود.  سامان 
فرایند کنترلی برای ارزیابی ارجاعات و تعیین 
ضرورت آن موجود نمی باشد، عماًل سیستم 
ارجاعی ناکارآمد موجب از دست رفتن یکی 
شده  روستاییان  بیمه  اصول  اساسی ترین  از 
برای پزشک  بنایی کج  از آن سنگ  بدتر  و 

خانواده شهری خواهد بود!
راهکار: ایجاد سیستم ارجاعی مدون و پایش 
به ویژه  نظارتی  اهرم های  از  استفاده  با  آن 
بازخورد  بیمه ها.  به  دو  سطح  ارسالی  نسخ 
امتیازات  سایر  و  دریافتی  در  ارجاع  عملکرد 
و  سالمت  تیم  همچنین  و  متخصصین 
هماهنگ سازی  استان ها.  و  مراکز  ارزیابی 
پرونده ی الکترونیک با سیستم های پرداخت 

بیمه ای و کلینیکی.
5 – فقدان جامع نگری در بسته پاراکلینیک

درصدی   400 از  بیش  افزایش  شرایطی  در 
در بودجه تخصیصی پاراکلینیک را شاهدیم 
این  در  فایده  هزینه  بهبود  هیچ گونه  که 
خرده  و  نداشته ایم  فراگیر  به صورت  زمینه 
است  آن  از  حاکی  نیز  موجود  بررسی های 
که هزینه ی یک چهارم قبلی، جوابگو و حتی 

باالتر از تراز تخصیصی بوده است!
این در شرایطی است که به هر دلیل آزمایش 
فهرست  در  نیز  بتا هاش سی جی  ضروری 

تعهدات سطح یک مشاهده نمی شود.
تراز  استحصال  روش  تدوین  راهکار: 
و  شهرستانی  بهداشت  مراکز  عملکردی 
پاراکلینیک  کرد  هزینه  گزارش  و  استانی 
آزاد  هزینه  کل  جمع بندی  یا  کارانه  از  اعم 
آزمایشات با نگرش اقتصاد درمان و گسترش 
از  پس  مالی  امکان  سرحد  تا  تعهدات 

جمع بندی گزارشات کشوری.
گرفت  نتیجه  چنین  می توان  مجموع  در 
فقدان واقع بینی در طراحی بسته ی خدمات و 
انتظار بالطاقت داشتن از تیم سالمت، باعث 
به خرید  موفق  بیمه ی سالمت  نه  که  شده 
راهبردی خدمات برای بیمه شدگانش شده و 
نه با توجه به افزایش بی سابقه سرانه، سیستم 

طرح تحول نظام سالمت روستائیان را دست کم نگیریم!

مباحث کلی:
الف( بهره وری

افزایش  به  توجه  با  خدمتی  بسته ی  ارتقای 
از 300 درصدی سرانه خدمات سطح  بیش 

یک

ب( تعامل 
وزارتین  منظر  از  دیدگاه ها  و  سلیقه  تفاوت 

رفاه و بهداشت درمان
ج( پشتیبانی

چرخه ی  مالی   – آموزشی   – اداری  ساختار 

خدمات سطح یک
مشکالت عمده:

الف( بهره وری
تیم  ارتقای ساعت حضور  امکان  عدم   –  1

سالمت

نقدی بر تفاهم نامه ی بیمه ی درمان روستائیان1393 ؛ چالش پنهان وزارتین با واقعیات!

برنامه ی  توازی  در  به ویژه  روستایی  بیمه ی  و  خانواده  پزشک  برنامه ی  روزافزون  اهمیت  به  توجه  با 
تحول نظام سالمت و نگاه مشّدد و مسئوالنه ی نظام به امر سالمت، بررسی کارشناسی تفاهم نامه ی 
اخیر خدمات سطح یک بیمه ی درمان روستاییان و نیز دستورالعمل مربوطه و رویه ی جاری از اهمیت 

روزافزونی برخوردار است.
تردیدی نیست که استقرار بیمه درمان روستائیان یا به عبارت دیگر پزشک خانواده ی روستایی از افتخارات نظام 
است که از سال1384 شاهد آن بوده ایم. اما آنچه در ادامه ی این راه اهمیت دارد، ارتقای کمی و کیفی آن است 
که تفاهم نامه ی وزارتین رفاه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن نقش محوری و به عبارت بهتر راهبردی 

را داراست. نقشی که شاید نقشه ی راهی برای برنامه ی بزرگ پزشک خانواده ی شهری در آینده باشد.
در طی سالیان گذشته شاهد آن بوده ایم که ارائه ی این تفاهم نامه تا ماه های میانی سال به طول انجامیده و این 
خود بر ابهامات و دشواری عملکرد توامان ارائه دهندگان خدمت)تیم سالمت به نمایندگی از وزارت بهداشت( 
و خریداران خدمت)سازمان بیمه سالمت به نمایندگی از وزارت رفاه( می افزاید. بدیهی ست که علت اصلی این 
تاخیر در خوش بینانه ترین حالت، چانه زنی های کارشناسی وزارتین است و خدا کند که محور تمامی این بحث ها، 
ارائه ی خدمات بهینه به این جمعیت سزاوار و عظیم و بهبود وضعیت تیم سالمت باشد. در این مقال به بررسی 
و تحلیل نظری و عملکردی برخی مفاد این تفاهم نامه خواهیم پرداخت. در این تحلیل تالش شده است تا فارغ 
از نگاه صنفی و یک سونگرانه، این برنامه عظیم ملی از زوایای مختلف به ویژه ازنقطه نظر حاکمیت نظام سالمت و 

برخورداری مردم از خدمات بهینه مورد مداقه قرار گیرد.

دکتر افشین اسدی
دبیر ستاد اجرایی بیمه درمان روستائیان 

استان کرمان 1390 - 1385
eshqabad@gmail.com

بهداشت و درمان روستاها شاهد ارتقایی در 
این  دیگر  یک بار  و  بود!  خواهد  انتظار  حد 
پول  که  می کند  خودنمایی  تاریخی  ضعف 
همیشه بهبود را به دنبال ندارد خصوصا اگر 

انتظارات مبتنی بر واقع گرایی نباشد.
ب( تعامل وزارتین

چک لیست  نیازمند  پایش ها  انجام   –1
مشترک بر مبنای شرایط جدید است؛ امری 

که تاکنون محقق نشده!
راهکار: تهیه چک لیست جدید و واقع گرایانه ی 
و  واقعیات  بر  تکیه  با  البته  مشترک؛  پایش 

موارد مؤثر در سیستم پرداخت.
موضوع اعمال پایش ها در پرداخت ها،   –  2
امری ست که توسط سازمان بیمه سالمت و 
با ورود اطالعات به نرم افزار آن سازمان انجام 
به روز  اخیر  نرم افزار در سنوات  این  می شود. 
درصدهای  جز  تفاهم نامه  الزامات  و  نشده 
پرداخت در آن، به تبع فقدان چک لیست جدید 
اعمال نمی شود. جالب آن جاست که سیستم 
بهداشتی فاقد هرگونه اشراف یا نظارت بر این 
مرحله ی حساس است به گونه ای که در اغلب 
موارد خروجی نرم افزار پرداخت سرانه، موجب 
مباحثات جدی در تسویه حساب می شود. این 
پاشنه ی آشیل هیچ گاه موردتوجه الزم وزارت 

نبوده است.
و  مشترک  نرم افزار  تهیه ی  الزام  راهکار: 
تکمیل مشترک و ماهانه بر اساس گزارشات 

پایش صرفًا مشترک در تفاهم نامه.
3 – کاهش پرداخت اضافی در شرایط سخت 
که  درصد   10 به  درصد   20 از  پزشکان  به 
و  رضایتمندی  افزایش  برای  خوبی  اهرم 

تفاوت سطح درآمد در مناطق محروم بود.
درصد   20 پرداخت  امکان  بازگشت  راهکار: 
در  فعالیت  انگیزه ی  افزایش  و  کار  سختی 

مناطق محروم.
بخش  به  نگاه  در  ساختاری  تغییرات   -  4
طرح؛  پیشبرد  مشارکت  در  خصوصی 
این  در  قرارداد  عقد  اولویت  که  به گونه ای 
دولتی  و  خصوصی  بخش  بین  سالیان 
متولی  آنکه  جالب تر  و  شده  دست به دست 
معاونت های  به  سالمت  بیمه ی  از  نیز  امر 
عمل  در  آنکه  بدون  تغییریافته  بهداشتی 
باشیم.  شاهد  را  تغییری  و  اتفاق  هیچ گونه 
این موضوع زمانی جالب تر می شود که مطلع 
باشیم در برخی استان ها و مناطق همچنان 
بخش  با  مستقیم  قرارداد  سالمت  بیمه ی 
با  تعارض  کنار  در  این  و  دارد!؟  خصوصی 
تفاهم نامه، بدان معنی ست که یا این تغییرات 
از  یا پایش صحیحی پس  هدفمند نیست و 
این  نمی شود!  آن  اجرای  نحوه ی  بر  توافق 
بر  تکیه  با  الطوایفی  ملوک  مدیریت  یعنی 

خزانه!
جهت  مشترک  کمیته ای  ایجاد  راهکار: 
بررسی وضعیت فعلی و چگونگی بهره مندی 
مناطق  در  خصوصی  بخش  توان  از  کیفی 
بر  پرداخت شفاف مبتنی  پایش و  محروم و 

ارتقای ساعت ارائه 
خدمات با افزایش 
پرداختی، مستقر 
و فراگیر نخواهد 
شد مگر در موارد 
خاص نظیر پزشکان 
طرحی
***
در همچنان 
بر همان پاشنه 
می چرخد و انتظار 
بالطاقت دیگری 
ثبت شده؛ گویی 
قرار است فقط 
خیال طراحان 
تفاهم نامه از اینکه 
یک نفر را مسئول 
کردیم برطرف 
شود! ) مشابه کاری 
که در سپردن 
داروخانه داری 
و تزریقات و... 
به ماماهای تیم 
سالمت کرده ایم!؟( 
آیا واقعا در توان 
ایشان و سیستم در 
اختیارشان هست؟ 
گمان نمی کنم!

با افتخارات نظام، بازی نکنیم!

رسول خدا)ص( فرمود: خدمت کردن مؤمن به برادر مؤمن خود، مقامی ست که فضیلت و ثواب آن 
جز با آن )خدمت کردن به برادر مؤمن( به دست نیاید.
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عملکرد.
5 – سهم تخصیصی بیتوته معادل 6 درصد 
به  توجه  با  پزشک،  درصد سهم   35 از  کل 
به  منطقی  کیلومتری   5 شده  تعیین  فاصله 
نظر نمی رسد و آن گروه از تیم سالمت که 
استضعاف  مورد  دارند  بیتوته  با  توام  حضور 

قرار می گیرند.
مجموع  از  بیتوته  سهم  افزایش  راهکار: 

دریافتی تیم سالمت.
که  ماما  وظایف   شرح  شفاف سازی   –  6
برای  عمال  و  بوده  متناقضی  موارد  واجد 
یک مرکز نرمال، قابل انجام نمی باشد؛ یک 
شرط بالطاقت عجیب! البته با متمم اخیر و 
ماما  حقوق  افزایش  به  مربوط  بند  استمرار 

رضایت مندی بهبود یافته است.
راهکار: بازتعریف شرح وظایف ماما و بازنگری 
در حقوق دریافتی با تکیه بر عملکرد ایشان 
در پیش برد اهداف بهداشتی و درمانی منطبق 

با اهداف برنامه.
7 – نحوه بررسی نسخ پزشکان خانواده غیر 
ناکارآمد است و علیرغم پیش بینی  شفاف و 
سنوات  در  نسخ  بررسی  جهت  کمیته ای 
در  فعالی  بازخورد  هیچ گونه  شاهد  گذشته، 
تنها  و  نبوده ایم  فراگیر  به صورت  زمینه  این 
شاهد اقدامات پراکنده ای به صورت ابتکاری، 

ناقص و جزیره ای بوده ایم.
و  ساده  کشوری،  دستورالعملی  راهکار: 
کارآمد در موارد آموزش، بازخورد عملکرد و 

سطح بندی پزشکان خانواده.
پایه  بر  همچنان  جمعیت  موضوع   –  8
بیمه ی سالمت  از سوی  دفاتر صادره  تعداد 
پاالیش  جمعیت،  بحث  آنکه  حال  می باشد 
برنامه ای  نیازمند  مهاجرت ها  اعمال  مستمر، 
و  تفاهم نامه  در  آن  ذکر  و  است  مشخص 
غیر  فرافکنی  نوعی  صرفًا  متمم  در  اشاره 
عملکردی می باشد کما اینکه در سنوات اخیر 
منشأ بسیاری اختالف نظرات مابین طرفین 
بوده است. سرنوشت متمم را مالحظه کنید؛ 

آیینه ی روشِن همین تحلیل است!
عملکرد  چگونگی  دقیق  تعریف  راهکار: 
امر  در  دانشگاه  و  بیمه  مابین  تعاملی 
بازبینی جمعیت در مقاطع هر 6 ماه یک بار 
و  استانی  ستاد  در  گزارشات  جمع بندی  و 

کشوری و بهره گیری از تیم های کارشناسی 
موجب  نه  باشد  عمل گرایانه  نظراتشان  که 

اعتراض و عقب گرد!
ج( پشتیبانی

فنی- وجه  روزافزون  اهمیت  علیرغم   –  1
توسعه  معاونت های  تخصیصی،  سرانه  مالی 
دانشگاه عضو ستاد اجرایی طرح نبوده و به 
عضویت ایشان در کمیته بررسی نسخ سطح 

یک بسنده شده!؟
اقتصاد  با  راهکار: عضویت واحدهای مرتبط 
درمان، معاونت پژوهشی و معاونت توسعه در 
ستاد اجرایی جهت ارتقای وضعیت موجود با 
شرح وظایف مشخص و شفاف، می تواند به 

افزایش بهره وری برنامه کمک کند.
 – درآمد  شفافیت  و  جامعیت  فقدان   –  2
ح  دربندهای  خصوصًا  طرح  هزینه های 
و خ  الکترونیک سالمت(  سامانه  )راه اندازی 
)آماده سازی و بهبود استانداردهای واحدهای 
ر  و  پزشکان(  بیتوته  )امکانات  ذ  و  مجری( 
بیمه ی  اختیار  در  نظارت  و  پایش  )تقویت 
سالمت( و ز )هزینه های پرسنلی و عملیاتی 
بیمه ی سالمت( ناگفته پیداست که هر یک 
اهداف مشخص  تعیین  به  نیاز  موارد  این  از 
هزینه های  که  اینجاست  سؤال  و  داشته 
افزایش  با  نیز  وزارتین  نظارتی   - ستادی 
300 درصدی چه هدف ارتقایافته ای را دنبال 

می کند؟
شفاف  دستورالعمل های  ابالغ  راهکار: 
ستادهای  برای  اولویت ها  طبقه بندی  و 
شهرستانی و استانی و کشوری و بازنگری در 
عملکرد  پاداش  تخصیص  دستورالعمل های 

در وضعیت جدید.
3– وضعیت تخصیص سرانه ی جمعیت بیش 
مناطق  مشکالت  به  توجه  با  نفر   5000 از 

محروم مغفول یا مبهم باقی  مانده است.
ارزیابی  هدف  با  کمیته ای  تعیین  راهکار: 
عملکرد مراکز شهرستانی و استانی در تأمین 
پزشک و ضرورت اتخاذ روش های مدون و 
هماهنگ جهت تأمین نیرو)هرچند که وزیر 
پزشک  نیروی  کمبود  دیگر  است  معتقد 
نداریم( تا آن زمان تخصیص سرانه ی مرکز 
با کسر 75 درصدی سرانه ی پزشک اعمال 

گردد.

4 – سهم کارانه ی پرسنل علیرغم افزایش 
توجه  با  کاری،  و  بارکاری مشخص ساعتی 
از درآمدهای اختصاصی  تأکید تخصیص  به 
است  مشکل آفرین  و  مبهم  بسیار  عمل  در 
آن هم در شرایطی که افزایش سرانه مشخصًا 
موجب افزایش پاداش ها و دریافتی ستادهای 
تا  بهداشتی  معاونت های  و  سالمت  بیمه ی 

چندصد درصد شده است!
مشمول  مشخص  ردیف های  ایجاد  راهکار: 
بند ر و ز توزیع سرانه جهت پرداخت کارانه ی 

پرسنل مرتبط در مراکز.
نیازهای  برخی  نبودن  االجرا  الزم   –  -  5
آموزشی ضروری نظیر گایدالین ها و مقررات 
تیم  آموزشی  جامع  بسته  البته  و  بیمه ای 
سالمت که در هر استانی به سلیقه و توان 
جالب  نمی شود؟!  یا  می شود  ارائه  طرفین 
حد  در  مقاطعی  در  وزارتخانه  که  اینجاست 
نگاه  آن  به  تخصص  و  تکمیلی  تحصیالت 

کرده است!
و  پژوهشی  معاونت های  مشارکت  راهکار: 
آموزشی استان ها در آموزش گایدالین هایی 
اصول  آموزش  جزوه ی  تهیه  و  عملکردی 
بیمه ای مرتبط با تیم سالمت توسط سازمان 
و  دوهفته ای  دوره ای  تعریف  سالمت.  بیمه 
دریافت گواهینامه پودمانی پزشک و مامای 
در  ولی  هست  تفاهم نامه  الزام  که  خانواده 
پایش  یا  و  نشده  انجام  فراگیر  اجرا،  مقام 

نمی شود. 
و  ابالغ  که  می شود  یادآور  خاتمه  در 
تفاهم نامه،  این  اخیر  متمم  بازپس گیری 
احاطه ی  عدم  از  دیگری  آشکار  نشانه ی 
تصمیمات  جوانب  بر  تصمیم گیران  محیطی 
سایه ی  در  می تواند  که  احاطه ای  است. 
واقع بینی در انتظارات از تیم سالمت، با صرف 
رضایت  و  برخورداری  موجب  بیشتر،  منابع 
هرچه بیشتر این قشر مولد و محروم جامعه 
ارتقای سطح  شده و نقش بسیار موثری در 
سالمت عمومی کشور ایفا کند؛ نقشی که در 
سکوت و آرامشی که از ابتدا بر آن حاکم بوده 
و در سایه ی مجاهدت های تیم سالمت، چه 
بسا هم تراز با طرح ملی تحول نظام سالمت 
می تواند بصورت فراگیر تاثیرگذار باشد و ما 

چه ساده از این فرصت می گذریم...

دکتر فرامرز رفیعي
عضو هیأت مدیره ی انجمن  

پزشکان عمومی ایران
fa_if@yahoo.com

پزشک خانواده؛ الگویی مؤثرتر برای ایجاد تعادل پایدار مابین 
درآمد پزشکان شاغل در نظام سالمت

تفاوت های  بروز  بر  در خصوص عوامل مؤثر 
بسیار مابین دستمزدهاي پزشکان عمومي و 
می توان  پزشکي  تخصصي  گروه هاي  سایر 
شکی  ولی  نمود  ذکر  را  متعددی  موارد 
یک  از  موضوع  این  به  نمي توان  که  نیست 
اجرایي  شواهد  به هرحال  اما  نگریست؛  زاویه 
که  دارند  وجود  زمینه  این  در  بین المللي 
مي توانند به درک بهتر واقعیات و پیدا کردن 

راهکارهای اجرایی مناسب کمک نمایند.
پزشکان  مابین  دستمزدها  تفاوت  معمواًل 
اساس  بر  در هر کشور  و متخصص  عمومی 
می شوند  تعریف  فاکتورهایی  و  شاخص ها 
نیز  شواهد  همان  اساس  بر  درنهایت  و 
از  یکی  مي شوند.  ارزیابي  و  تقسیم بندي 
فاکتورهای تأثیرگذار که در ابتدا باید مشخص 
سیستم  بودن  دولتی  یا  و  خصوصی  شود 
ارائه ی خدمات در کشورهاست. اگر در کشور 
عزیزمان بر طبق قوانین باالدستي و مصوب، 
ارائه ی  اجرا و  را مبناي  نظام پزشک خانواده 
خدمات پزشکي و بهداشتی قرار دهیم و عزم 
مسئولین وزارت بهداشت در جهت اجراي این 
رود،  به پیش  همچنان  خدمات  ارائه  سیستم 
رفتاری  الگوهای  از  می توان  این صورت  در 
پرداخت خدمات پزشکان خانواده و متخصصین 
در دیگر کشورها با سیستم مشابه به عنوان الگو 
استفاده نمود. با بررسي این مبناي مشابه در 
برخی از کشورها و با توجه به این که پزشک 

خانواده ستون و محور اجراي سیستم ارائه ی 
خدمات در نظام سالمت به حساب می آید، در 
استراتژی  یک  به عنوان  کشورها  از  بسیاری 
تالش مي شود تا شاغالن این بخش بتوانند 
درآمد مناسب و به قدر کفایت داشته باشند و 
بدین منظور و در جهت پرهیز از اعمال فشار به 
شهروندان معمواًل این منابع از طریق سیستم 
تا  می شود  تأمین  درمانی  خدمات  بیمه های 
فشاري نیز بر ساختار اقتصادی خانواده ها وارد 
نگردد. به عنوان مثال در نظام پرداخت پزشکان 
حقوق  ارزیابي  هنگام  به  استرالیا  عمومي 
قرار  مدنظر  را  فاکتورهایي  عمومي،  پزشکان 
مي دهند که با لحاظ آن ها به نظم مشخصی 
در پرداخت ها می رسند و با رعایت همین اصول 
در مورد سایر پزشکان متخصص نیز تعادل و 
تناسب دریافت های مالی بین پزشکان مختلف 
رعایت می شود. یکي از فاکتورهای موردنظر 
میانگین تعداد بیماراني است که پزشکان در 
هر ساعت مي توانند ویزیت و معاینه کنند و 
دقیقه  بیست  زیر  استاندارد  این  اگر  معمواًل 
شناخته  دقیقه(   12(   B سطح  گیرد،  صورت 
طبیعی  به طور  مي توانند  پزشکان  مي شود. 
تعداد 4 تا 5 بیمار را بسته به نوع بیماري و 
سرعت و مهارت عملکرد خود در هر ساعت 
ویزیت  بیماران  تعداد  بنابراین  کنند؛  ویزیت 
شده یکي از فاکتورهای اساسی است که به 
هنگام محاسبه ی حقوق پرداختی به پزشکان 

خانواده در نظر گرفته مي شود.
در  پزشک  کاري  جلسات  تعداد  دیگر  فاکتور 
یک هفته است. به طور کلي هر 3 تا 4 ساعت 
کار در یک روز به عنوان یک جلسه )شیفت( 
کاري براي پزشک در نظر گرفته مي شود و 
تمام وقت  به صورت  که  فردي  طبیعي  به طور 
جلسه  که 8  است  آن  معنای  به  کار مي کند 
در هفته مشغول طبابت بوده است. برخي از 
تا4   3 جلسه ی   10 تا  است  ممکن  پزشکان 
ساعته در هفته هم کار کنند، اما معمول آن 
8 جلسه است و بعدازآن هزینه و درآمدهاي 

اضافي دیگر محاسبه و پرداخت می شود.
ویزیت  نوع  تعیین  بعدی  تأثیرگذار  فاکتور   
یا  و  است  خصوصی  آیا  که  است  بیمار  فرد 
تحت پوشش بیمه های همگانی دولتی است. 
به طورکلی در استرالیا بیماران یا تحت عنوان 
 Private billed یا  bulk billed  و 
مي تواند  خود  پزشک  و  مي شوند  ویزیت 
در  بیمار  که  کند  تعیین  موضوع  برحسب 
که  می گیرد  قرار  قسمت ها  این  از  کدام یک 
انتخاب ها  این  و  اجرا  بر  نظارت های  البته 
سیستم  در  می گردند.  اجرا  و  تعریف شده  نیز 
آن  به  که   ، bulk billed دولتي  خدمات 
مي شود،  گفته   Australia Medicare
هزینه  ی بسیار کمي از فرد گرفته مي شود که 
ارائه شده است و  برابر با هزینه هاي خدمات 
نخواهد  سیستم  آن  براي  زیادي  نفع  تقریباً 

کدام خرد باالتر از مهربانی است؟
ژان ژاك روسو

بسته ی خدمات 
پزشک و ماما 

همچنان به گونه ای 
تدوین شده که 
در عمل بسیاری 
از خدمات قابل 

انجام نظیر ختنه، 
بخیه، ویزیت در 

منزل و... در خارج 
از مراکز مربوطه 

انجام می شود 
و کثرت نسخ 

این گونه خدمات 
در درمانگاه ها و 

بیمارستان های 
شهری و نیز 

مطب های 
متخصصین حاکی 

از معیوب بودن 
این فرآیند است 
و در دستورالعمل 

جدید نیز همان 
روال دیده 

می شود
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از  را  خود  با  مرتبط  حقوق  پزشک  و  داشت 
 Fee طریق دریافت به ازاء خدمات ارائه شده
دریافت  بیمه ها  طریق  از   ))for Service
می نماید )معمواًل دانش آموزان، دانشجویان و 
می کنند  زندگی  پانسیون ها  در  که  افرادی  یا 
اگر  اما  می شوند(  ویزیت  عنوان  این  تحت 
 Private تحت عنوان  را  بیمار  پزشک 
و  ویژه  درآمدهاي  نماید،  ویزیت   billed

باالتری براي وي در نظر گرفته مي شود.
کار  براي  که  است  هزینه اي  دیگر  فاکتور 
نظر  در   )Private( خصوصی  سیستم  در 
گرفته مي شود. با محاسبه در سیستم خدمات 
دقیقه   12 براي  هزینه  این  استرالیا،  دولتي 
آن  به  که  است  استرالیا  دالر  ویزیت 34.90 
از  درصدي  )البته  مي شود  اطالق   B سطح 
به عنوان  مترتب  هزینه های  کسر  از  پس  آن 
اما  مي گیرد(؛  تعلق  وی  به  پزشک  سهم 
طریق  از  استرالیا  خصوصي  بخش  سیستم 
کشور  خصوصي  انجمن هاي  نظر  اعالم 
 Australian Medical( استرالیا 
ویزیتی  چنین  هزینه ی   )Association
در  ویزیت  دقیقه  براي 12  را حدود 65 دالر 
نظر گرفته اند و بنابراین خارج از نظام پزشک 
خانواده، پزشک مي تواند حداقل 34.90 دالر 
برای هر 12 دقیقه مشاوره با بیمار و یا 65 دالر 
پیشنهادی انجمن را مالک محاسبه قرار دهد. 
فاکتور دیگري که در درآمد پزشکان خانواده 
تعیین کننده است، عبارت است از ساعت هاي 
عادي و روتین کاري پزشک و درصدی است 
می کنند.  کسب  روزمره  درآمد  بابت  از  که 
معمواًل حداقل درصدي که پزشکان مي توانند 
به دست آورند، حدود 45 درصد از درآمد کل 
است برخي معمواًل آن را بین 55 تا 65 درصد 
متغیر  پزشکان  کارایي  و  تجربه  اساس  بر 

درصد   45 درآمد  حداقل  اما  مي کنند  قلمداد 
اختصاص  خود  به  مي تواند  پزشک  که  است 
اجرایی  پرسنل  قسمت هاي  به  باقي  و  دهد 
و پرستاران و منشي و همکاران دیگري که 
به  خانواده  پزشکان  سیستم  در  دارد  امکان 
عامل  مي گیرد.  تعلق  کنند،  کمک  پزشکان 
بعدي تعداد ساعت هاي اضافه کاري است که 
فعال  یا  و  آن کال  شکل  به  مي تواند  پزشک 
در ارائه ی خدمات اجرایي باشد که بر اساس 
بیمارستان ها و شهرهاي مختلف نیز متفاوت 
آن کال  ساعت هاي  تعداد  دیگر  فاکتور  است. 
است که معمواًل هنگام محاسبه بدان استناد 
می شود. به طورمعمول صورت حسابي که براي 
 15 تا   10 حدود  مي فرستند،  آن کال  پزشک 
پزشکی  معمولي  درآمدهاي  از  بیشتر  درصد 
است که در ساعت هاي عادي به دست مي آورد 
و البته باید توجه داشت که تعداد مرخصي هاي 
سالیانه هم در این سیستم تأثیرگذار است. پس 
با یک نگاه ساده به موارد اشاره شده، مشاهده 
درزمینه ی  متفاوتي  فاکتورهاي  که  مي کنیم 
پزشکان  دریافتی های  میزان  محاسبه ی 
خانواده وجود دارند و با توجه به ایفای نقش 
اولین  در  خانواده  پزشک  تأثیرگذار  و  کلیدی 
ارائه ی  مختلف  سطوح  از  سالمت  سطح 
خدمات نظام سالمت کشورهای صاحب سبک 
جهت  در  آن ها  اصلی  تالش  زمینه،  این  در 
پزشکان  شایسته ی  و  مناسب  تأمین  و  حفظ 
خانواده  پزشک  به عنوان  شاغل  عمومی 
شده  طراحي  به گونه ای  سیستم  این  و  است 
این  عملکرد  و  حضور  به واسطه ی  که  است 
دیگر  درآمدهاي بخش هاي  خانواده  پزشکان 
نیز  بیمارستان ها(  و  )متخصصین  ارجاع  نظام 
هزینه های  و  پرداخت ها  از  و  تأمین می گردد 
اضافی و بی مورد پیشگیری شده و فشار و بار 

خدمات  ارائه ی  سیستم  دوش  روی  از  مالی 
زیرا  می شود  برداشته  کشور  نظام سالمت 
تصمیم گیرنده ی  و  هدایت گر  خانواده  پزشک 
به حساب  بیمارش  بیماری  مورد  در  اصلی 
می آید. در سیستم پزشک خانواده در صورت 
در  خاص  امکانات  وجود  عدم  و  تشخیص 
سطح اول و در نزد پزشک خانواده، بیمار برای 
دسترسی  جهت  نیز  و  مؤثرتر  خدمات رسانی 
بهتر به خدمات تخصصی، به سطوح درمانی 
پزشک  همچنان  ولی  می گردد  ارجاع  باالتر 

خانواده پیگیر روند درمان بیمار خواهد بود.
پزشکان  دریافتی  تفاوت  میزان  درزمینه ی   
با ذکر مثالی  مختلف شاغل در نظام سالمت 
کمک  موضوع  شدن  روشن تر  به  می توان 
در  ارائه شده  ارقام  و  اعداد  به  اشاره  با  کرد. 
 National( بهداشت  سیستم خدمات ملی 
انگلستان    Health Service ( NHS
ارائه ی  قدیمي  سیستم های  از  یکي  که 
خدمات بهداشت عمومي است، درآمد سالیانه 
 Junior hospital پزشکان تحت عنوان
 Trainee Post)Foundation Year
1( حقوق پایه پیشنهادی از رقم 22636 پوند 
شروع می شود و در سال دوم به رقم 28076 
تحت  پزشکان  برای  می یابد.  افزایش  پوند 
دوره ی آموزش، این رقم از 30002 پوند شروع 
اقدام  قراردادی  عقد  با  پزشک  اگر  می شود. 
در هفته و  بیش از چهل ساعت  به مدت  به کار 
یا کار در روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات 
خارج از زمان مابین 7 صبح تا 7 شب نماید 
50 درصد بیشتراز حقوق پایه ی خود دریافت 
 Specialty تحت عنوان  پزشکان  می کند. 
 Doctor and Associate
می توانند   )Specialist )SAS doctors
از 37176 پوند تا 69325 پوند دریافتی داشته 

صورت حسابي 
که براي پزشک 

آن کال مي فرستند، 
حدود 10 تا 

15 درصد بیشتر 
از درآمدهاي 

معمولي پزشکی 
است که در 

ساعت هاي عادي 
به دست مي آورد 

***
پزشک خانواده 

هدایت گر و 
تصمیم گیرنده ی 

اصلی در مورد 
بیماری بیمارش 
به حساب می آید

***
حقوق پایه 

پیشنهادی از رقم 
22636 پوند 

شروع می شود و 
در سال دوم به 

رقم 28076 پوند 
افزایش می یابد. 

برای پزشکان 
تحت دوره ی 

آموزش، این رقم 
از 30002 پوند 
شروع می شود. 

اگر پزشک با عقد 
قراردادی اقدام 

به کار به مدت 
بیش از چهل ساعت 

در هفته و یا کار 
در روزهای دوشنبه 
تا جمعه در ساعات 

خارج از زمان 
مابین 7 صبح تا 

7 شب نماید 50 
درصد بیشتراز 

حقوق پایه ی خود 
دریافت می کند

تعداد بیماران 
ویزیت شده یکي 
از فاکتورهای 
اساسی است که به 
هنگام محاسبه ی 
حقوق پرداختی به 
پزشکان خانواده 
در نظر گرفته 
مي شود
***
برخي از پزشکان 
ممکن است تا 
10 جلسه ی 3 تا4 
ساعته در هفته 
هم کار کنند، 
اما معمول آن 
8 جلسه است و 
بعدازآن هزینه و 
درآمدهاي اضافي 
دیگر محاسبه و 
پرداخت می شود
***
خارج از نظام 
پزشک خانواده، 
پزشک مي تواند 
حداقل 34.90 دالر 
برای هر 12 دقیقه 
مشاوره با بیمار و یا 
65 دالر پیشنهادی 
انجمن را مالك 
محاسبه قرار دهد

 Consultant باشند. پزشکان تحت عنوان
با حقوق پایه مابین 75249 پوند تا 101451 
برحسب  خود  بکار  شروع  اول  سال  در  پوند 
دریافت  حقوق  خدمات  ارائه ی  مدت زمان 
می کنند. پزشکان عمومی اگر در قالب بخشی 
 Clinical Commissioning از 
خوداشتغالی  شکل  به    )Group )CCG
مابین  کنند  کار  بخش  این  با  قرارداد  یا  و 
54319 پوند تا 81969 پوند دریافتی خواهند 
 SALARY Scales اساس  )بر  داشت 
و  اعداد  این  که   )BMJCareer  2013
مقدار  در  خوبی  راهنمای  و  شاخص  ارقام 
تفاوت دریافت های پزشکان محسوب می شود. 
همچنین در کشورهاي مختلف چون بلژیک، 
یونان و اتریش، تفاوت میانگیني که بین این 
نشان  را  چشم گیری  اختالف  است،  عددها 
برخي  و   30 تا   15 بین  شاید  و  نمی دهد 
اوقات تا 35 درصد تفاوت را نشان مي دهند. 
درواقع هیچ کسي نمي تواند بگوید که تفاوتي 
بین درآمد یک پزشک عمومي با بخش هاي 
که  است  این  مهم  ندارد،  وجود  تخصصي 
چه   تا  و  است  معنادار  حد  چه  تا  تفاوت  این 
پزشکان  مورد  در  واقع  در  دارد.  فاصله  حد 
متخصص با توجه به کارهاي تخصصي تری 
درآمد  طبیعی  به طور  می دهند،  انجام  که 
بیشتری دارند و اما در مورد پزشکان عمومي 
سنگیني کار و مسئولیت اجرایی بیشتر است و 
بنابراین تالش مي شود همیشه موازنه و تعادل 
کارهاي  و  کار  سنگیني  این  بین  تناسبی  و 
اتفاق مي افتد  باالتر  تخصصي که در سطوح 
معمواًل  این صورت  غیر  در  بگیرد.  صورت 
انگیزه ها از بین مي رود و کارایي سیستم زیر 
سؤال مي رود. در این صورت همه ی پزشکان 
عمومی خواهان ادامه تحصیل به مدت سه تا 

بیشتر و کسب مدارک تخصصی  چهار سال 
خود  اجرایی  محور  از  نظام سالمت  می شوند؛ 
بدین  می شود.  خالی  عمومی  پزشکان  یعنی 
ترتیب هزینه های اجرای خدمات بهداشتی و 
با  درمانی را بسیار بیشتر می کنند و کشورها 
کسری بودجه در این حوزه روبرو خواهند شد و 
آثار زیان بار این موضوع خود را بر همه ی ارکان 
اجرایی و اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.  
از مهم ترین کارهایی  این جانب یکی  نظر  به 
که در سیستم پزشک خانواده و عمومی ایران 
فاحش  تفاوت هاي  جبران  گیرد،  باید صورت 
موجود است؛ به این ترتیب که درآمدهاي نسبي 
به  این هرگز  و  ببرند  باال  را  پزشک عمومي 
باالی  درآمد  سهم  انگاشتن  نادیده  معنای 
پزشکان متخصص نیست بلکه هدف از بین 
بردن شکاف عظیم درآمدی در بین این سطوح 
است و این امر هرگز از طریق کاستن از سطح 
درآمدی پزشکان متخصص صورت نمی گیرد 
و  عمومی  پزشکان  توانمندسازی  با  بلکه 
افزایش دریافتی آن ها به ازاء خدمات ارائه شده 
متفاوت و نیز امکان اشتغال خارج از ساعات 
مقرر در نظام بهداشت خانواده و سالمت کشور 
و نیز فراهم سازی امکان اجرای خدمات متنوع 
مهارتی  آموزش های  کردن  فراهم  اساس  بر 
کوتاه مدت حین کار و درنهایت افزایش درآمد 
پزشکان عمومی و خانواده محقق می شود و 
ناگفته پیداست که بخش بزرگی از این افزایش 
درآمد باید از طریق سیستم های ارائه ی خدمات 
بیمه ی  درمانی تأمین شود تا فشاری بر اقشار 

مختلف جامعه وارد نیاید.
 شاخص بسیار مهم و تأثیرگذار دیگر، نسبت 
دوري از مرکز است. مثاًل در مناطق روستایي 
مراکز  از  باالتر  بسیار  باید  درآمد  دورافتاده 
نزدیک تر و نقاط برخوردار باشد تا اجراي کار 
و اعزام نیروهاي کیفی و بهتر به آن مناطق 
وجود داشته باشد و این خود یک فاکتور بسیار 
زندگی  امکانات  وجود  البته  است.  اساسي 
وی  خانواده ی  و  پزشک  برای  هم  باکیفیت 
نیز در نظر گرفته شود. مسئله ی دیگر، نقش 
بیمه کننده  و  بیمه گر  بسیار مهم سیستم هاي 
است که باید واسطه ی بین مردم، پزشکان و 
سیستم خدمات دهنده باشند تا فشار و بار مالي 
زیادي به افراد تحمیل نشود و بتوانند جبران 
دهند.  انجام  را  خدمات  واقعي  هزینه هاي 
با هم نخوانند معلوم  اگر هزینه ها و درآمدها 
است که چه اتفاقي بر سر هر فعالیت تجاری 
خواهد آمد، چه برسد به اینکه پزشکی مطبي 
از مدتي واقعیت ها آن چنان  بعد  اداره کند،  را 
رقابت  گردونه  از  فرد  این  که  مي آورند  فشار 
وجود  او  براي  فعالیت  امکان  و  شده  خارج 
نخواهد داشت و یا ناخواسته از کیفیت خدمات 
خواهد کاست و یا پزشک به ارتقاء شغلی خود 
مدارک تخصصی روی خواهد  اخذ  از طریق 
آورد و یا به کسب و پیشه ای نو می پردازد که 
هر دو برای جامعه زیان بار خواهد بود. بنابراین 
باید سعی شود تا آنجا که ممکن است درآمدها 

و هزینه ها واقعي باشند. مسئله اي که در چند 
سال گذشته اتفاق افتاده این است که هزینه ها 
رفته است و در  واقعي شدن پیش   به سمت 
فراتر  بسیار  هم  واقعي  حد  از  مناطق  برخي 
رفته اما درآمدها همچنان در حالت های سیر 
و سلوکی عارفانه به سر می برد و چیزي نیست 
که با واقعیت هاي موجود همخوانی داشته باشد 
و این موضوع خود موجب ایجاد فشار مضاعف 
درمانی  خدماتي  سیستم  ارائه دهنده  ی  براي 
شده و وی را مجبور ساخته ساعات کاري خود 
را افزایش دهد و به ناچار و ناخواسته کیفیت کار 
نیز کم شده است. چون به نوعی سنگیني کار 
اجازه و توان دقیق و درست و مؤثر کار را از 
فرد می گیرد. گرچه تمام پزشکاني که در کشور 
مشغول فعالیت هستند، نهایت تالش خود را 
مي کنند تا بهترین کیفیت را در ارائه ی خدمات 
بهداشتی و درمانی ارائه نمایند اما یک فشار 
مضاعف مداوم، منجر به یکسري تحلیل هاي 
بنابراین  از کار مي شود.  ناخواسته در قسمتي 
به نظر این جانب تا جایی که ممکن است باید 
تالش کنیم که با ارائه ی نرخ هاي واقعي وارد 
صحنه شویم و بیمه ها را نیز مسئول پوشش 
این نرخ ها کنیم تا مردم بدون اینکه فشاری 
بتوانند  کنند،  تحمل  اقتصادي  بخش  در  را 
برخوردار  بهداشتي  خدمات  بهتر  کیفیت  از 
نیز  را  بیماران  مسئله  همین  متأسفانه  شوند. 
دچار مشکالت نقدینگي و تحمیل هزینه هاي 
حقوق  بین  تفاوت  باید  است.  کرده  مختلف 
اساس  بر  متخصص  و  عمومي  پزشکان 
و  پیشرفته  کشورهاي  معیارهاي  و  فاکتورها 
قرار  مدنظر  ما  کشور  متناسب  شیوه های  با 
بگیرند، در آن صورت است که مي توان امیدوار 
موجود  مشکالت  از  زیادی  حدود  تا  که  بود 
پررنگ  مسائل،  کردن  واقعي  شوند.  مرتفع 
کردن نقش بیمه ها و افزایش معنا دار تعرفه ها، 
مي توانند  عمومي  پزشکان  که  خدماتي  تنوع 
که  است  مواردی  رئوس  ازجمله  دهند،  ارائه 
مشکالت  و  نواقص  بهبود  به  منجر  حداقل 
شد  خواهد  سالمت  نظام  پایه ی  بخش  در 
ایران  بهداشت و درمان  مسئله اي که وزارت 
و  عواقب  به  اشراف  و  موضوع  این  درک  با 
برداشتن  با  موجود،  وضع  ادامه ی  پیامدهای 
قدم های مثبتی در این زمینه و در قالب ارائه ی 
بخشنامه و آیین نامه ی توانمندسازي پزشکان 
انجام  زمینه  این  در  مؤثری  اقدام  عمومي، 
مثبتي  گام  مي تواند  که  راهکاری  است،  داده 
درآمدهاي  کردن  واقعي  به  کمک  جهت  در 
نیز  و  خانواده  پزشکان  و  عمومي  پزشکان 
خانواده  پزشک  جایگاه  عالقه مندی  تثبیت 
پزشکان  یعنی  آن  اول  خط  مجریان  نزد  در 

عمومی تلقی گردد.

هرمشکلی را تا آنجا که شدنی و برای حل کردنش الزم است، به اجزای کوچک تقسیم کنید.
دکارت



 زمستان 1393  | 6263 |  زمستان 1393

صنفی صنفی

دکتر اکرم سردار
عضو هیات مدیره ی انجمن 

پزشکان عمومی مشهد
akram_sardar2010@yahoo.com

سفید، سیاه یا ... خاکستری

گر چه »طرح« پزشک خانواده ی روستایی به 
»برنامه« تبدیل شد و بعضی از نقایص آن رفع 
یا تعدیل شد؛ به طور مثال پس از گذشت دو 
سال از طرح باالخره پزشکان با حداقل حقوق، 
حقوقی  از  تا  شدند  اجتماعی  تأمین  بیمه ی 
ساعات  یا  شوند  برخوردار  مرخصی  مانند 
کاری از وضعیت اجبار به کار دو شیفت مجزا، 
جهت بررسی و برنامه ریزی یک یا دو شیفت 
بودن جزو اختیارات استان ها قرار گرفت و یا 
شرایط پرداخت ها مناسب تر و کمی منظم تر 
شد و ... اما سایه ی بسیاری از نابسامانی ها و 
عدم مدیریت صحیح اوایل برنامه هنوز بر سر 

پزشک خانواده همچنان گسترده است.

در این نوشته نه جای آن است که از همه ی 
جوانب  پزشک خانواده ی روستایی بررسی شود 
نه توان این در نویسنده وجود دارد. تنها قصد بر 
این است که برداشت های خود را از تجربه ی 
کار در پزشک خانواده که تقریباً به اندازه ی عمر 
این برنامه می باشد به خصوص با نگاه ویژه به 
عواملی که سبب لطمه به ماندگاری پزشکان 
در برنامه می شود را بیان کنم و اذعان دارم که 
به علت وسعت میهن عزیزمان ایران و تفاوت 
مشکالت   ... و  اقتصادی  فرهنگی،  اقلیمی، 
از منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت است 
نخواهد  را  الزم  جامعیت  نوشته  این  قطعاً  و 
داشت. اگر پزشک خانواده را با تعریف پزشک 

با جمعیت مشخص بشناسیم، قطعاً از ارکان 
تحت  جمعیت  شناخت  آن  موفقیت  اصلی 
زمان  به  نیاز  شناخت  این  که  است  پوشش 
آن  بررسی  جهت  پزشک  شدن  ماندگار  و 
یک  حدود  تجربه ی  داشت.  خواهد  جمعیت 
دهه ی عمر پزشک خانواده ی روستایی بعضی 
از دالیل مؤثر بر عدم ماندگاری را مشخص 
کرده است که رفع نشدن آن لطمه ای جدی 
طرفی  از  و  زد؛  خواهد  برنامه  اهداف  به 
تجربه ای  و  الگو  آن  صحیح  آسیب شناسی 
مؤثر برای گسترش صحیح برنامه در مناطق 

شهری خواهد بود.
از اولین مشکالت پزشک خانواده ی روستایی 

اعالم  دولت هشتم  اواخر  در  هنگام که  آن  افتاد  زبان ها  بر سر  از سال 1384  خانواده  پزشک  واژه ی 
بیشترین اطالعاتی  اجرا شود. در آن زمان شاید  قرار است طرح پزشک خانواده ی روستایی  شد که 
با شروع  از ماهیت طرح داشتند حقوق نسبتا خوب آن بود که همان عامل سبب شد که  که پزشکان 
طوفانی طرح عده ی زیادی از پزشکان در طرح ثبت نام کنند. شروع طرح با تمام ابهامات، با جذب خوب پزشک 
و ماما همراه بود اما درگیری شبکه های بهداشت در هم زمانی ثبت نام بیمه ها، سازمان دهی مراکز، استقرار نیروها، 
تهیه ی امکانات بیتوته پزشکان و ... سبب شد که مدیریت صحیح نیروهای انسانی مورد غفلت قرار گیرد و از 
طرفی کاهش شدید در پرداخت حقوق، مشخص نبودن وضعیت امنیت شغلی، سختی کار در روستا، نداشتن حق 
مرخصی، ساعت کاری طوالنی، بیتوته های زیاد و شرایط رفاهی نامناسب و از طرفی انتظارات نامتعارف مردم و 

مسئولین در دگرگونی سریع شرایط با  خروج از طرح را ترجیح دهد.

کار  برای  پزشکان  رغبت  کاهش  باعث  که 
پزشک  صحیح  ادغام  در  موفقیت  عدم  شد 
بود به طوری که به  خانواده به سیستم شبکه 
نظر می رسید بیشتر با مراکز بهداشتی درمانی 
این  که  ادغام؛  نه  و  است  شده  جبری  جمع  
عدم ادغام مناسب باعث افزایش حجم کاری 
و کاغذبازی های فراوان، انرژی بر و فرسایش 
شده است که گاهی نه تنها به نفع بیمار نیست 
ازجمله عدم  افزایش می دهد  را  بلکه خطاها 
ادغام مراقبت های فشارخون، دیابت، اعصاب 

و روان، کودکان و ...
گر چه شاید ساده از کنار این مطلب بگذریم 
اما اگر از پزشکان خانواده در مورد دغدغه ها 
کسی  کمتر  شود  سؤالی  مشکالتشان  و 
و  کاری  حجم  این  از  که  یافت  خواهیم  را 
کاغذبازی شاکی نباشد، درحالی که می توان با 
برنامه ریزی الکترونیک شدن پرونده ها و حتی 
قبل از آن با تعریف صحیح کار پرونده ها، از 

حجم کاری غیرمفید و آزاردهنده کاست.
از دیگر مثال های عدم موفقیت ادغام برنامه 
می توان به تفاوت ساعت کاری پرسنل رسمی، 
... مراکز با پزشکان و  طرحی، تبصره-ای و 
به جز مشکالت  ماماهای خانواده دانست که 
امنیتی و کاری به وجود آمده باعث احساس 
تمامی  درحالی که  چراکه  می شود  تبعیضی 
عضو  درمانی  بهداشتی  مرکز  یک  اعضای 
تیم سالمت می باشند اما ساعت کاری متفاوت 
در عمل تیم سالمت را غیرفعال می کند و از 
سوی دیگر پزشک، مسئول تیم سالمتی است 
شغلی  امنیت  ضریب  از  او  تیم  اعضای  که 
ازنظر  چه  متفاوت  شغلی  مزایای  و  باالتر 
مرخصی و یا پایش عملکرد برخوردارند و این 
مسائل به ظاهر پیش پاافتاده ضربه ای جدی به 

رغبت و انگیزه ی کاری می زند.
مشکل دیگری که در بسیاری از موارد در طول 

سال های استقرار برنامه هزینه ی اثربخشی آن 
در بسیاری از مراکز زیر سؤال رفته است؛ اما 
گرفت  تازه ای  جان   ،15 دستورالعمل  با  باز 
بحث بیتوته است که در طول تمام سال های 
تعاریف  اما  است،  داشته  وجود  برنامه  اجرای 
متفاوتی از آن ارائه شده است به طوری که در 
سال های نخست اکثریت قریب به اتفاق مراکز 
بیتوته داشتند که با جمع آوری آمار هزینه ی 
ارائه ی  با  مراکز  از  بسیاری  در  آن  اثربخشی 
کاهش  بیتوته ها  محکم  مدارک  و  دالیل 
افزایش سهم سرانه در  به  با توجه  اما  یافت 
دالیل  آن  تمام  باوجود  جدید  دستورالعمل 
تقویت  بیتوته  وجود  بر  تأکیدها  دوباره  قبلی 
شد و گرچه نمی توان برای حتی مراکز یک 
شهرستان نسخه ای واحد نوشت اما با توجه به 
تعریف بیتوته که فقط حضور پزشک به تنهایی 
لزوم  به  با توجه  از طرفی  را کافی دانسته و 
حضور در تمام روزهای کاری غیر تعطیل حتی 
درصورت داشتن بیتوته شب، به نظر می رسد 
بسیار  بیتوته،  تبلیغاتی  مانور  به  توجه  که 
بر سالمت  آن  اثر  گرفتن  نظر  در  از  مهم تر 
مردم می باشد و از سویی نامشخص است که 
این مدل بیتوته از کدامین مکتب علمی و یا 
الگوبرداری  خانواده  پزشک  در  پیشتاز  کشور 
این سؤال مطرح است  شده است و همیشه 
که پزشک در کجای دنیا می تواند به تنهایی 
بر تمام امور یک بیمار اعم از اورژانسی و یا 
این  اورژانسی رسیدگی کند؟و همچنین  غیر 
تنش  باعث  مناسب،  کارآمدی  بدون  حضور 
با مردم برای تعیین حدود وظایف  و برخورد 
این عدم  و  قابل ارائه می شود  نوع خدمات  و 
طول  در  پزشک  وظایف  از  صحیح  تعریف 
نیز  قانونی  مشکالت  با  را  پزشکان  بیتوته 

مواجه می کند.
کاهش  اگر  ارائه شده  توضیحات  مجموع  با 

کمتر کسی را 
خواهیم یافت که 
از این حجم کاری 
و کاغذبازی شاکی 
نباشد، درحالی که 
می توان با برنامه-
ریزی الکترونیک 
شدن پرونده ها و 
حتی قبل از آن با 
تعریف صحیح کار 
پرونده ها، از حجم 
کاری غیرمفید و 
آزاردهنده کاست
***
حضور بدون 
کارآمدی مناسب، 
باعث تنش و 
برخورد با مردم 
برای تعیین حدود 
وظایف و نوع 
خدمات قابل ارائه 
می شود و این عدم 
تعریف صحیح از 
وظایف پزشک 
در طول بیتوته 
پزشکان را با 
مشکالت قانونی نیز 
مواجه می کند

اثر  و  بیتوته  از  پس  روز  در  کاری  بازده ی 
طوالنی کار و فرسودگی شغلی را نیز اضافه 
پزشکان  ماندگاری  بر  آن  منفی  بار  کنیم 
مزایای  و  حقوق  عامل  شد.  خواهد  واضح تر 
شغلی گر چه یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
اما  است  آن  ادله  و  انتخاب شغل  در  مسائل 
جذب  عامل  تنها  به عنوان  آن  به  نگاه  اگر 
پزشک باشد برنامه به بیراهه خواهد رفت. از 
طرفی دیگر نوسان متوالی حقوق و حتی عدم 
تثبیت نحوه ی محاسبه حقوق در مدت پزشک 
روند  به  پزشکان  اعتماد  عدم  باعث  خانواده 
افزایش حقوق مناسب  شده است و از طرفی 
جذابیت مالی مادامی که با تأمین رفاه نباشد و 
امکان استفاده مناسب از موقعیت مالی نباشد 

آن را تبدیل به جاذبه ی موقت خواهد کرد.
در حال حاضر نیز که به دنبال کم مهری شدید 
سال های گذشته افزایش حقوق مناسبی اتفاق 
افتاده هنوز پزشکان بیم آن را دارند که نگاه 
به این افزایش حقوق به عنوان حالل موقت 
یا  و  باشد  نداشته  تداومی  و  بوده  مشکالت 
پرداختن  از  را  مسئولین  آن  به  توجه  اینکه 
شغلی،  امنیت  رفاهی،  دغدغه های  سایر  به 
امنیت فکری نیروهای انسانی این برنامه که 
گران مایه ترین سرمایه های آن هستند، غافل 

نماید. 
در این نوشته سعی کردم تنها به ذکر موارد 
اما  بپردازم،  بیشتر  جامعیت  با  تقریباً  و  کلی 
اعتقاددارم که تا وقتی فاصله ی تصمیم گیری ها 
و  نشود  کم  روستاها  دورترین  تا  پایتخت  از 
که  کارشناسانی  به عنوان  پزشکان  نظرات 
و  می کنند  درک  وجود  تمام  با  را  مشکالت 
می توانند بهترین راه حل ها را پیشنهاد بدهند 
در مناطق محروم دخالت داده نشود، همچنان 
انتظار وجود این عوامل فرسایشی وجود خواهد 

داشت.

با گذشت قریب به 10سال از شروع برنامه ی 
پزشک خانواده در روستا قرار بر این بود که 
این برنامه پس از رفع نقص در 5 سال اول از 
حالت طرح به برنامه تبدیل گردد و در سراسر 

کشور )شهر و روستا( اجرائی گردد.
جای تعجب است که پس از 10سال تجربه 
و بیش از 15 دستورالعمل و تصحیح و... در 
سراسر روستاهای کشور هرگز از پیشگامان 
خانواده  پزشکان  یعنی  برنامه  این  اجرای 
هیچ  سالمت  سنگر  در  10ساله  سابقه  با 
صحبتی به میان نیامده و در هیچ کارگروهی 
چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح انجمن 

پزشکان عمومی استفاده نگردیده.
مسائل  از  بسیاری  هنوز  اینکه  بیشتر،  درد 
ارجاع  جمله  از  مانده  الینحل  برنامه  این 
راه  بر سر  بزرگترین مشکل  که  سطح 2و3 
رسیدن به هدف طراحان بوده است. در سال 

93 بعد از اجرای پزشک خانواده شهری در 
گردیدند  متوجه  مسئولین  ظاهراً  استان،  دو 
گسترده ای  این  به  خدمتی  بسته های  که 
قرار  اگر  می شود  انجام  روستاها  در  که 
بسیار  بسیار  شود  انجام  شهرها  در  باشد 
پس  که  حدی  تا  می رسد  انجام  به  گران تر 
برنامه ها  این  اجرای  برای  هم  سال  دو  از 
قابل  تا  بگذارند  عادالنه  قیمتی  نتوانستند 
منصفانه  نگاه  این  و  گردد.  شهرها  در  اجرا 
منجر به افزایش مبلغی در دستمزد پزشکان 
البته  که  گردید  روستاها  در  شاغل  عمومی 
ماه ها قبل از اجرا متأسفانه رسانه ای گردید و 
باعث افزایش سطح توقع مردم، مسئولین و 
فشار مضاعف به پزشکان گردید بدون اینکه 
ارائه  زیاد،  جمعیت  متوجه  منصفانه ای  نگاه 
خدمت در نقاط دوردست و اجرای بسته های 
روستاها  سخت  شرایط  در  متعدد  سالمت 

باید  دردمندانه  گردد.  شهرها  به  نسبت 
هیچ  تقریبًا  متعدد،  دردهای  در  که  بگویم 
مبحثی در انجمن پزشکان عمومی مطرح 
و هیچ مصوبه ای برای این گروه از پزشکان 
به وقوع نپذیرفت و پزشکان خانواده روستا 
صنف  پرتوان  دستان  انتظار  در  همچنان 
خود هستند که به استضعاف کشیده شدن 
تعدادی از پزشکان را نظاره گر هستند اما...          
اشاره: دردمندی همکار ارجمندمان و سایر 
همکاران گران قدرشان ملموس است و به 
در  خانواده  پزشک  کارگروه  دلیل  همین 
انجمن شکل گرفته و با حضور نمایندگان 
فعالیت  مشغول  مختلف  شهرستان های  از 
است. فعالیت های ذکر شده در این پرونده 
از  بخشی  تنها  مرتبط،  مطالب  سایر  و 
استیفای  راستای  در  انجمن  تالش های 

حقوق این عزیزان است

دردهای متنوع پزشکان خانواده ی روستایی
دکتر احیا ارشادی

عضو هیأت مدیره انجمن 
پزشکان عمومی ساری   و 
پزشک خانواده ی روستا

آنان که نیکو کارند، هم در حیات دنیا نیکی و خوشی ببینند و  هم در آخرت آنان را بهترین منزل 
است . | سوره ی نحل، آیه ی30
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دکتر ابوالفضل بهجو
رئیس هیأت مدیره ی انجمن 

پزشکان عمومی شیراز
abehjoo@yahoo.com

آیا می توان هر طرحی را جایگزین طرح پزشک خانواده کرد؟
با  درمان  و  بهداشت  وزارت  مسئوالن  اخیراً 
بودن  کم  ازجمله  مشکالتی  نمودن  عنوان 
مالی  منابع  نبودن  فراهم  و  عمومی  پزشک 
الزم و یا فراهم نبودن زیرساخت ها بر آن اند 
استانداردهای پزشک  با  را که  که طرح هایی 
برنامه ی  جایگزین  ندارد،  هم خوانی  خانواده 
پزشک خانواده نمایند فارغ از اینکه برنامه ی 
و  تعریف  دارای  دنیا  در  خانواده  پزشک 
استانداردهای مشخصی است که بدون توجه 
و  ترسیم شده  اهداف  به  نمی توان  آن ها  به 

اصالح نظام سالمت امیدوار بود.
اجرای  برای  کافی  عمومی  پزشک  آیا 
است.  آری  جواب  نه؟  یا  دارد  وجود  برنامه 
علی رغم اینکه 80-70 هزار پزشک عمومی 
که  داریم  اذعان  نیز  ما  داریم  فارغ التحصیل 
نیستند  دسترس  در  یا  پزشکان  این  از  نیمی 
یا شرایط همراهی با برنامه ی پزشک خانواده 
را ندارند. بسیاری از این همکاران یا مهاجرت 
کرده اند یا فوت کرده اند و یا عطای پزشکی 
را به لقایش بخشیده و یا در زمینه های غیر 
مرتبط فعالیت می نمایند و این خود نتیجه ی 
سال   20-30 در  ما  مسئوالن  سیاست های 
پزشکان  جایگاه  تنزل  با  که  است  گذشته 
عمومی، وضعیت اسف بار فعلی را رقم زده اند و 
حاال با شجاعت می گویند که پزشکانی که به 
قولی 300 میلیون تومان برای تربیتشان هزینه 
شده اصاًل شرایط به کارگیری در برنامه پزشک 
اجرای  برای  ما  آیا  ولی  ندارند.  را  خانواده 
عمومی  پزشک   70000 به  خانواده  پزشک 
اجرای  برای  است:  روشن  پاسخ  داریم؟  نیاز 
برنامه در کل کشور و برای شروع برنامه به 
30000 پزشک عمومی نیاز داریم. مستندات 
این ادعا را از استان فارس ارائه می کنیم که 
به اتفاق  قریب  اکثریت  که  حاضر  حال  در 
پزشکان و مردم به برنامه پیوسته اند. متوسط 
افراد تحت پوشش پزشکان دو شیفت 2150 
نفر و متوسط پزشکان تک شیفت به 1300 
نفر می رسد و حدود 50 الی 100 نفر پزشک 
با طرح همکاری ندارند که چنانچه انگیزه های 

برنامه  این  پرداخت ها در  تشویقی و وضعیت 
منطقی شود و نیمی از پزشکان خارج برنامه 
به آن بپیوندند و حداقل نیمی از پزشکان تک 
تحت  بیماران  تعداد  شوند،  شیفته  دو  شیفت 
رسید  خواهد  نفر   2000 از  کمتر  به  پوشش 
و این کاماًل قابل دستیابی است و این سطح 
پوشش از بسیاری از کشورهایی که برنامه ی 

پزشک خانواده را شروع کرده اند کمتر است.
2- منابع مالی نیز در حال حاضر در اندازه ای 
سیاست گذاران  اختیار  در  مجلس  توسط 
عرصه ی سالمت گذاشته شده که چنانچه به 
اولویت های تکالیف قانونی توجه شود و بخش 
اعظم منابع را به جای هزینه کردن در سطوح 
تخصصی به سرمایه گذاری در برنامه ی پزشک 
خانواده اختصاص دهند، مشکل ما را به میزان 
کرد.  خواهد  حل  برنامه  اجرای  برای  زیادی 
که  نموده اند  اعالم  بارها  مسئولین  طرفی  از 
بودن  فراهم  به  نیاز  خانواده  پزشک  برنامه ی 
زیرساخت ها دارد. سؤال اینجاست که در این 
دو سال و اندی دولت جدید چه قدم جدیدی 
برای فراهم نمودن زیرساخت های برنامه انجام 

داده است؟
 حال در استان فارس هم که برنامه با همه 
زیرساخت ها  نبودن  فراهم  و  نارسایی ها 
دشمنان  رسیده،  قبولی  قابل  نقطه ی  به 
اظهارات  بیان  با  برنامه  این  قسم خورده ی 
غیرعلمی و غیر کارشناسی درصدد هستند تا 
اصالحات الزم در این برنامه به سرانجام نرسد. 
کرده اند  طراحی  را  برنامه  این  که  مسئوالنی 
ابتدا توضیح دهند که قرار بوده در هدف گذاری 
برنامه در سال اول و دوم و حاال پس از 2/5 
سال به کجا برسد که نرسیده؟ آیا انتظار بوده 
بین  دیگر  کشورهای  که  اهدافی  تمامی  که 
ما هم  یافته اند  آن دست  به  تا 60 سال   25
در این مدت کوتاه بدان دست یافته باشیم؟ یا 
با توجه به مدت زمان اجرای برنامه و فراز و 
می تواند  فعلی  دستاورد  اجرای  نشیب های 
منطقی باشد؟ آیا در کشورهای مجری برنامه 
همه ی مردم در سال های اول راضی بوده اند؟ 

و آیا اهداف سالمت همه در سال های ابتدایی 
کاماًل تحقق یافته است؟ پاسخ این سؤال نیز 

واضح است.
 پزشکان و مسئولین اجرایی در استان فارس 
با صبوری و مسئولیت پذیری در حال استقرار 
سخت ترین بخش برنامه یعنی تغییر نگرش و 
ساختار و تغییر فرهنگ درمانی مردم می باشند 
که چنانچه محقق شود، یک دستاورد بی نظیر 
و سرمایه ای عظیم برای استقرار برنامه خواهد 
پزشک  میز  پشت  و  بود  میدان  در  باید  بود. 
کرد  ارزیابی  را  رو  پیش  چالش های  خانواده 
از دور دستی بر آتش دارند  وگرنه کسانی که 
دچار اشتباهات استراتژیک خواهند شد که بیم 
در  شده  کسب  ارزش  با  اقدامات  می رود  آن 
استان که دستاورد همراهی و همدلی مجریان 
پزشکان  و  بیمه گر  سازمان های  برنامه ی 
نادیده  اشتباه  محاسبات  با  می باشد،  خانواده 
گرفته شود؛ مانند نسخه 01 ساده ترین راه را 
انتخاب کنند و یک شبه اعالم کند که نسخه 
مجری  پزشکان  و  خورده  شکست  نیز   02
نکرده اند.  همکاری  بیمه گر  سازمان های  و 
با  بیمه گر  سازمان های  کارشکنی  طلیعه ی 
تأخیرهای غیرموجه در پرداخت ها و بهانه های 
برنامه ی  اینکه  بدون  است  آشکار  واهی 
موردنظر همراه با زیرساخت های فنی در اختیار 
زمزمه ی  باشد  گرفته  قرار  خانواده  پزشکان 
کسورات برای تحقق برنامه ای که تاکنون به 

پزشکان خانواده ارائه نشده بلند شده است...
راه  ابتدای  در  فعاًل  ما  که  نیست  تردیدی   
سطوح  در  برنامه  شدن  فراگیر  با  و  هستیم 
دارد  وجود  بالقوه ای  مخالف  نیروهای  و 3   2
که در مراحل ارتقای برنامه با به خطر افتادن 
راه  سر  بر  را  سنگ ها  بزرگ ترین  منافعشان، 
این برنامه خواهند انداخت؛ افرادی که نفوذ و 
تأثیرگذاری قوی تری دارند و چنانچه نیروهای 
مجری برنامه صفوف خود را یکدست و منظم 
نداشته  دقیقی  برنامه ریزی  و  باشند  نکرده 
باشند، در مقابل خیل مخالفانی که منافعشان 

تهدید شده ناچار به عقب نشینی خواهند شد.

در حال حاضر 
که اکثریت قریب 

به اتفاق پزشکان 
و مردم به برنامه 

پیوسته اند. متوسط 
افراد تحت پوشش 
پزشکان دو شیفت 

2150 نفر و متوسط 
پزشکان تک 

شیفت به 1300 نفر 
می رسد و حدود 
50 الی 100 نفر 
پزشک با طرح 

همکاری ندارند

گام نخست برای ارتقای طب عمومی

 شاید کمتر رشته ی تحصیلی مانند رشته  ی 
داریم  سراغ  کشور  در  عمومی  پزشکی 
آینده ای  با  را  خود  آن  دانش آموختگان  که 
داشتن  به  و  دیده  مواجه  بالتکلیف  و  مبهم 
جایگاه  نوید  که  روشنی  و چشم انداز  دورنما 
بسته  چندانی  امید  بدهد،  آنان  به  مناسب 
پیشرفت های  علی رغم  نظام سالمت  باشند. 
اندک،  مورد  چند  به غیر از  هنوز  مشهود، 
نتوانسته جایگاه، نقش و حیطه ی عملکردی 
عملی  و  تعریف  تعیین،  را  عمومی  پزشکان 
کند و اکثر فراگیران طب عمومی نمی دانند 
بعداز فارغ التحصیلی و گذراندن طرح نیروی 
انسانی اجباری، وارد کدام یک از عرصه های 
ارائه ی خدمات سالمت شده و آینده ی شغلی 
آن ها به چه سمتی هدایت می شود؟ از طرف 
تاکنون  کشور  پزشکی  آموزش  نظام  دیگر 
سیاست های  نتوانسته  بایدوشاید  چنانکه  آن 
جامعه  و  سالمت  نظام  نیازهای  با  را  خود 
نسبت  کافی  و  وافی  توجه  و  کند  هماهنگ 
به حوزه ی کاری و ضروریات و الزامات آن، 

مبذول نماید.
گستره ی  نیاز  و  انسانی  نیروی  تربیت   
سطوح  در  سالمت  خدمات  به  جغرافیایی 
مختلف، مبتنی بر آمایش و سطح بندی نبوده 
حوزه ی  و  رشته ای  همپوشانی  و  تداخل  و 

کاری، حتی در بین گروه های تخصصی نیز 
هرروز ابعاد گسترده تر پیدا می کند.

باوجودآنکه طب عمومی پایه و شالوده ی نظام 
سالمت و خط مقدم ارائه ی خدمات است و 
سالمت  نظام  دروازه بانان  عمومی  پزشکان 
به طریق دیگر  محسوب می گردند، در عمل 
و  ناقص  رشته،  این  گویی  می گردد،  رفتار 
نیز  تولد آن  بعداز  برای  نارس متولد شده و 
برنامه ی خاص و شفافی وجود ندارد. پزشکان 
آموزش  نظام  نخبگان  از  به حق  عمومی که 
کشور محسوب می گردند به ناچار بعداز اتمام 
تحصیل، هرکدام مسیر و جهتی را برای بروز 
توانمندی های علمی و مهارت های حرفه ای 
و نیز ادامه ی زندگی و معیشت انتخاب نموده 
می کنند،  فعالیت  مختلف  حیطه های  در  و 
راه  نقشه ی  نبودن  صورت  در  است  بدیهی 
جامع و ریل گذاری مناسب در شأن این قشر 
داشت  را  پیامدی  هر  انتظار  باید  فرهیخته، 
و ناظر روند بیکاری، تغییر شغل، فرسودگی 

شغلی، مهاجرت و ... ایشان باشیم.
در  ازجمله  نظام  باالدستی  اسناد  در  اگرچه   
قانون اساسی، سند چشم انداز نظام جمهوری 
پنج ساله ی  متعدد  برنامه های  اسالمی، 
معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  توسعه، 
جمعیت،  و  سالمت  حوزه ی  در  رهبری 
بهداشت،  محترم  وزیر  برنامه های  نیز  و 
سیاست های کالن و کلی مشخص و مبرهن 
است، ولی هنوز چارچوب خاص و عملیاتی 
با  حوزه ها  از  بسیاری  در  سیاست ها  این 
دانش  و  ملی  جهانی،  الگوهای  از  استفاده 
نخبگان عرصه ی پزشکی عمومی به صورت 
جامع و شفاف تبیین نگردیده است، به  نظر 
موضوع،  این  عملی  تحقق  بدون  می رسد 
نوعی  و  بی پاسخ مانده  متعدد  سؤاالت 
خدمات  ارائه ی  و  نظام سالمت  در  آشفتگی 

و نیز پاسخگویی به وجود خواهد آمد.
نخست  اولویت  و  اصلی  نیاز  امروزه   
حدود  تعریف  سالمت،  نظام  سیاستگزاری 
سالمت،  همگانی  و  جامع  نظام  تبیین  و 
در  شفافیت  آن،  با  متناسب  ساختار  ترسیم 
بیرونی  و  درونی  اجزای  و  سطوح  کلیه ی 
این ساختار، شرح وظایف شغلی و حیطه ی 
دست اندرکاران  کلیه ی  جایگاه  و  عملکردی 
نظام سالمت باالخص پزشکان عمومی و نیز 
نحوه ی تعامل، سطح بندی و توصیف روابط 
ضرورت  بنابراین  است؛  ساختار  این  متقابل 
نظام سالمت،  سیاستگزاران  و  متولیان  دارد 
سایر  و  علمی_تخصصی  انجمن های 
شرکای سالمت و نهادهای تصمیم سازی و 
پاسخگوی  مشترک  کاری  در  تصمیم گیری 
باشند.  عمومی  پزشکان  حرفه ای  نیازهای 
نیز  آموزشی  نظام  می رود  انتظار  متعاقبًا 
نیروی  ساختار،  این  نیازهای  با  منطبق 
با توانمندی های علمی  انسانی واجد شرایط 
و مهارت های حرفه ای الزم را تربیت نموده 
و آماده ی ارائه ی خدمات سالمت به جامعه 

نماید.
به  باال دستی  اسناد  اهمیت  در  اگرچه   
بر  اتکا  و  استراتژیک  و  رویکرد کالن  علت 
ارزش های هر نظام تردیدی نیست اما تنها 
برنامه های  به  استراتژی ها  این  تبدیل  با 
منسجم  جامع،  شفاف،  مستند،  عملیاتی 
قابل تعریف  مشخص،  اهداف  با  منطبق  و 
و  علمی  شواهد  بر  مبتنی  و  اندازه گیری  و 
عملی است که می توان مشکالت اساسی و 
بنیانی را مرتفع نموده و با عبور از روزمرگی، 
بالندگی،  شاهد  بالتکلیفی،  و  سردرگمی 
عزیز  مردم  شأن  در  پاسخگویی  و  نشاط 
ازجمله  سالمت  خدمات  ارائه کنندگان  و 

پزشکان عمومی باشیم. 1393/11/5

دکتر سعید تأملی
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در امور پزشکان عمومی 
Taammoli@yahoo.com

باوجودآنکه طب 
عمومی پایه و 
شالوده ی نظام 
سالمت و خط 
مقدم ارائه ی 
خدمات است و 
پزشکان عمومی 
دروازه بانان نظام 
سالمت محسوب 
می گردند، در عمل 
به طریق دیگر رفتار 
می گردد، گویی 
این رشته، ناقص و 
نارس متولد شده 
و برای بعداز تولد 
آن نیز برنامه ی 
خاص و شفافی 
وجود ندارد

پیشنهاد مراجعه ی مستقیم بیماران به سطوح 
علوم  دانشگاه  مسئولین  طرف  از   3 و   2
و  درمان  و  بهداشت  وزیر  به  شیراز  پزشکی 
در  فعاًل  وزیر  از طرف  موضوع  این  پذیرش 
سطح یک پیشنهاد مطرح می باشد و بایستی 
برسد.  نیز  بیمه گر  سازمان های  تصویب  به 
اینکه مراجعات بیماران از طریق سطح اول و 
پزشک خانواده جزء الزامات برنامه ی پزشک 
خانواده می باشد و به همین منظور پزشکان 
خانواده را دروازه بانان نظام سالمت نامیده اند، 

می باشد.  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک 
مراجعه ی  برای  ایجادشده  محدودیت 
مستقیم مردم به سطوح 2 و 3 در برنامه ی 
پزشک خانواده نبایستی منجر به پاک کردن 
ضروریات  انگاشتن  نادیده  و  صورت مسئله 

طرح گردد. 
پرواضح است که با عملی شدن این پیشنهاد 
پزشک  خدمات  جامعیت  در  اساسی  اشکال 
پس خوراندها  که  می گردد  ایجاد  خانواده 
مغفول مانده و عماًل بخش عمده ی خدمات 

و  پس خوراند  ثبت  که  خانواده  پزشک 
بیمار و  تشکیل پرونده ی جامع و پیگیری 
جامعیت خدمات می باشد انجام نمی شود و 
این چیزی نیست که بتوان از آن صرف نظر 
به  شیراز  عمومی  پزشکان  انجمن  نمود. 
دالیل فوق مخالفت خود را با عملی شدن 

این پیشنهاد اعالم می دارد.
هیأت مدیره ی 

انجمن پزشکان عمومی شیراز

پیشنهاد مراجعه ی مستقیم بیماران به سطوح 2 و 3

 امام حسین )ع(  فرمود: درخواست های مردم از شما، از نعمت های الهی است برای شما؛ از این 
نعمت ها ملول و خسته نشوید. 
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آیا زمستان تمام خواهد شد؟
- تالش درایجاد اصالحات بنیادین درساختار 
نظام سالمت با تکیه بر استقرار نظام پزشک 
تبیین  وارجاع،  خدمات  سطحبندی  خانواده، 
سالمت،  درنظام  خصوصی  بخش  جایگاه 
مناسبات  تنظیم  و  وظایف  شرح  تبیین 

گروههای مختلف پزشکی.
مشکالت  به  رسیدگی  در  اولویت  -رعایت 
صنفی گروههای پرجمعیت بهویژه پزشکان 

عمومی وگروه مامایی.
از سیاست های کالن  فوق بخشی  عبارات 
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
است که درکتاب قوانین نظام پزشکی قابل 
قانون  پانزده  ماده ی  براساس  و  بوده  رویت 
ترین  اصلی  پزشکی،  نظام  سازمان  تشکیل 
صیانت  نظام پزشکی،  شورای عالی  وظیفه ی 
از قوانین ونظارت بر اجرای آن است لیکن 
همان گونه که به صور مختلف و بطور مکرر 
باالدستی  اسناد  برخالف  گردیده،  اشاره 
حوزه ی  ابالغی  کلی  سیاست های   ازجمله 
پنجم  و  چهارم  برنامه های  قانون  سالمت، 
توسعه، برنامه ی چشم انداز 1404 و...، نظام 
سالمت سال های زیادی است که راه دیگری 
سالمت،  نظام  دلسوزان  گرفته.  پیش  در  را 
انجمن های   ، وصاحب نظران  پیشکسوتان 
عمومی  پزشکان  انجمن  وباالخص  علمی 

دکتر محسن مصلحی
دبیر شورا ی عالی نظام پزشکی کشور
MOSLEHI@MAIL.MU1.AC.IR

درقالب  را  مستمری  پیگیری های  ایران 
مقاالت  مکاتبات،  کارشناسی،  جلسات 
وطرح های گوناگون جهت مساعدت وگوشزد 
نمودن مشکالت وچالش های موجود مبذول 
داشته ولیکن به هردلیل، نه تنها وضعیت رو 
ازموارد،  دربسیاری  بلکه  نبوده،  اصالح  به 

نشانه ی جریان معکوس نیز بوده است!
تحول  انجام شده درطرح  اقدامات  از  برخی 
با  چندانی  انطباق  تنها  نه  سالمت  نظام 
ندارد،  خدمات  وسطح بندی  ارجاع  نظام 
آن  با  مغایر  شد،  ذکر  که  همان گونه  بلکه 
تاکنون  سازمان  شورای عالی  می باشد!  نیز 
این موضوع را مکرراً طی جلسات ومصوبات 
مصوبه ی  که  قرارداده  تایید  مورد  خود 
شورای عالی  جلسه ی  نهمین  در  شماره ی5 
مورخ 92/12/8 نمونه ای از آن است. در این 
بیانیه ی وزین اعالم مواضع انجمن  شرایط، 
پزشکان عمومی ایران درباره ی سطح بندی 
پزشک  وبرنامه ی  ارجاع  نظام  خدمات، 
چهارمین  پایانی  نامه ی  قطع  ونیز  خانواده 
های  انجمن  هماهنگی  شورای  گردهمایی 
هیات  مواضع   و  ایران  عمومی  پزشکان 
سازمان  عمومی  مجمع  محترم  رئیسه ی 
سال ها  وبلکه  ماه ها  نتیجه ی  همگی  که   -
تالش و فعالیت گروهی همکاران عزیزمان 

درقالب کمیته ها وکارگروه های مختلف بوده 
وهمه جانبه  متقن  مستنداتی  مثابه ی  به   -
را  حجت  کارشناسی  عمیق  نکات  از  ومملو 
بعنوان یکی  وباالخص شورایعالی  برهمگان 
از ارکان مسئول درنظام سالمت تمام نمود 
ازشورای عالی  نیز  این  از  توقعی غیر  و طبعا 
به  توجه  با  که  نبود  متصور  نظام پزشکی 
بیانیه ی  کم نظیر  ژرف اندیشی  و  جامعیت 
هماهنگی  شورای  گردهمایی  چهارمین 
در  ایران  عمومی  پزشکان  های  انجمن 
و  حمایت  آن  از  تمام قد  بصورت  کرمان، 
دراسرع  مطروحه  مسائل  به  توجه  خواستار 

وقت گردد!
اکنون  انتظار،  ازسال ها  پس  می رسد  به نظر 
برداشته  اصولی  به شکل  اولیه  گام های  که 
شده، قدم بعدی مطالبه ی جدی از نمایندگان 
محترم پزشک مجلس شورای اسالمی ونیز 
همچنین  و  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
پیگیری  جهت  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
برزمین مانده  قوانین  اجرای  عدم  علت 
خدمات  وسطح بندی  ارجاع  نظام  منجمله 
پارلمانی  معاونت  راستا،  این  در  و  باشد 
نقش  می تواند  هم  نظام پزشکی  سازمان 

بسیار ارزنده ای را ایفا نماید.
ان شاءاهلل 

تاملی کوتاه بر نقش آفرینی شورای عالی بر نظام سالمت و پزشکان عمومی

برخی از اقدامات 
انجام شده درطرح 
تحول نظام سالمت 
نه تنها انطباق 
چندانی با نظام 
ارجاع وسطح بندی 
خدمات ندارد، 
بلکه همان گونه که 
ذکر شد، مغایر با 
آن نیز می باشد!

گل ریزان برای نمایندگان و وزرا
بعد از سال ها که در اورژانس یک بیمارستان 
در شهرستان کارکردم، برخوردهای متناقض 
تو رو به تعجب میندازه. از یک طرف مریض 
میاد و اصرار اصرار که باید به من پنی سیلین 
درد  به  نوشتی  براش  آزیترومایسین  بدی. 
نمی خوره باید پنی سیلین کشف شده در سال 
چند سال  تا  کمه،  جالبه  بدی.  بهش   1946
براش  سفازولین  آمپول  یک  می شد  پیش 
االن  آموکسی.  کپسول  به اضافه ی  نوشت 
همین  که  جالبه  می دونند.  کامل  دیگه  که 
مریض معتقده که تلویزیون ال سی دی به درد 
نمی خوره و قدیمی شده باید ال ای دی بگیره 
رو  جدید  آزیترومایسین  نیست  حاضر  ولی 
پیش  پنی سیلین 70 سال  باید  بگیره می گه 
بیای و به واسطه  رو بگیره و اگه شما کوتاه 
تزریق 2 ماه پیش مریض بهش پنی سیلین 
و شما  بده  واکنش  و  بزنه  و  بدی  تست   با 
رو 4 ساعت تمام نگران نگه داره بازم اصرار 
شما  بیمارستان  پنی سیلینای  که  اصرار 
داستان  بگذریم.  چینیه.  اونه ها(  شهر  )حاال 
با سوفل  اومده  دیگریست: مریض 18 ساله 
قلبی سیستولیک. ساعت 2 نصفه شب. میگی 
مشکلت چیه میگه طپش قلب. من 10 سالی 
نوار  می گیرم.  تپش  گاهی  از  هر  که  هست 
و آنزیم و ... با تشخیص اضطراب رو زمینه 
مرخصش   10 ایندرال  نسخه  با   .mvp
می کنی که فردا بیاد درمانگاه قلب اکو بشه 
اومدم  که  هم  قبل  روز   3 اتفاقاً  می گه  که 
ولی  گفت!  بهم  اورژانس  دکتر  بیمارستان 

وقت نکردم بیام.
از طرف دیگه متخصصان رو داری که فکر 
خبر  و  بدزدی  مریضشونو  قراره  تو  می کنن 
گیر  وقتی  عمومی  پزشک  هر  که  ندارن 
می کنه حسش اینه که اینو مشاوره بذارم یا 

بفرستم درمانگاه.
بعد هم که یک مریض میاد تو و میگه این 
بیمارستان چرا MRI  نداره یا چرا متخصص 
جراحی اعصاب یا اورولوژیست یا چشم پزشک 
نداریم؟! آخه کجای دنیا برای شهر 20000 

دکتر فربد رهنمای چیت ساز 
عضو هیأت مدیره ی انجمن 

پزشکان عمومی ایران
Farbod.chitsaz@gmail.com

نفری MRI میذارن؟
انگلیس  ببینی که  تو مقاالت  بعد می گردی 
از  که  نیوزیلند  جالب تر  همه  از  یا  کانادا  یا 
چی  کرده  درست  سیستمشو   1941 سال 
می گن. می بینی که وزیر بهداشتشون نگران 
و  هست    Primary Health Care
میاد  بیمه  مسئولین  حرف های  بعد  الغیر. 
بیمه،  دست  بدن  رو  پول  باید  مغزت:  تو 
می دونه  داره  مالی  حساب کتاب  بیمه  چون 
بندازه. جوری که  راه  رو چه جوری  سیستم 
عدالت درمانی برقرار باشه. بعد یاد همکارات 
میوفتی که 8 ماهه از بیمه دریافتی نداشتند 
بودجه  چون  بلدند.  همه  کسوراتو  داستان 
وزارتخونه  مسئولین  حرف های  بعد  نیست. 
  Gatekeeper میاد تو ذهنت: ما بر نقش
پزشکان عمومی باور داریم )و یعنی معتقدیم 
بهداشت  سیستم  به  ورود  برای  بیماری  هر 
ارزان یا برای استفاده از نظام بهداشت برای 
همه(  باید از سد پزشک عمومی بگذرد ولی 
که  داریم  بودجه  ولی  نداریم.  بودجه  فعاًل 
فوق تخصصی  و  تخصصی  ویژه ی  کلینیک 
 3000 و   2500 ویزیت  برای  کنیم  درست 
کلینیک  این  در  که  فوق تخصصی  تومانی. 
ویژه می نشیند برای هر بیمار 30000 تومان 
مریض  تومان   3000 که  کند  دریافت  باید 
می دهد و 27000 تومان دولت. دولت برای 
برای  ولی  دارد  بودجه  تومان   27000 این 
تازه  ندارد.  بودجه  خانواده  پزشک  راه اندازی 
کلینیک  به  می رود  تهران  در  مریضی  وقتی 
فوق تخصص  ویزیت  تومن   3000 با  ویژه 
مراجعه  عمومی  پزشک  من  به  آیا  می شود 

می کند؟
جواب مشخص است:

به  من  و  می شود  تعطیل  من  مطب  پس 
در  اگر  می کنم.  مهاجرت  کوچک  شهرهای 
که  باشد  ویژه  کلینیک  کوچک  شهرهای 
من آنجا را هم ترک خواهم کرد و به روستا 
بود که  نخواهد  قطعًا  نباشد که  اگر  می روم. 
بیمار  چرا  است.  بیمار  برای  بی عدالتی  عین 

تخصصی  امکانات  به  نباید  کوچک  شهر 
بیمار شهر بزرگ دسترسی داشته باشد؟ اگر 
بخواهیم به ازای هر 1500 نفر یک پزشک 
داشته باشیم برای جمعیت 70 میلیونی حدود 
46000 پزشک الزم است. اگر بخواهیم برای 
همین جمعیت فقط 4 تخصص اصلی یعنی 
داخلی، جراحی، اطفالو زنان را داشته باشیم 4 
برابر یعنی 184000 پزشک از این تخصص ها 
و  چشم پزشک  و  ارتوپد  حساب  داریم.  نیاز 
اورولوژیست و ... با شما. ولی آیا اصواًل این 
تعداد متخصص داریم؟ یا قرار است در چند 
سال آینده آموزش دهیم؟  اصواًل تربیت این 
تعداد متخصص هزینه اثربخش است؟ ظاهراً 
هزینه ی اثربخشی در کشور ما فراموش شده 

است.
را  این ها  سالمت  نظام های  تمام  در 
جمعیت  کل  برای  و  می کنند  حساب کتاب 
برنامه ریزی می کنند. شاید در نظام سالمت 
برای خوشایند مردم یا  ما برنامه ریزی صرفاً 

شاید مطبوعات  است!
بعد خبری شنیدم که در کانادا، دولت پزشکان 
که  می کند  تشویق  را  فارغ التحصیل  تازه 
کنند.  انتخاب  را  خانواده  پزشکی  تخصص 
در  متخصص  پزشکان  که  کردم  فکر  اول 
همین جا.  مثل  دارند  بیشتری  درآمد  کانادا 
پزشک  درآمد  است  درست  که  دیدم  بعد 
خانواده 125000 دالر در سال است و پزشک 
متخصص 150000 دالر در سال. بله بیشتر 
به  جامعه  نیاز  علت،  که  فهمیدم  بعد  است! 
برخورداری از عدالت در نظام  سالمت است؛ 
روزنامه  تیتر  بعد  تفاوت!  درصد  از 20  کمتر 
برابر  را خواندم که درآمد پزشک عمومی 2 
وزرای کشور و چهار برابر نمایندگان مجلس 
عمومی  پزشکان  کلیه ی  از  بنابراین  است؛ 
محترم و همکاران درخواست می کنم جهت 
وزرا،   و  نمایندگان  مشکل  حل  و  هم یاری 
گل ریزان در زادروز ابن سینا تشکیل دهیم تا 
از ملت حل  شاید مشکل معیشتی این قشر 

شود...

از طرف دیگه 
متخصصان رو 
داری که فکر 

می کنن تو قراره 
مریضشونو بدزدی 

و خبر ندارن که 
هر پزشک عمومی 
وقتی گیر می کنه 

حسش اینه که اینو 
مشاوره بذارم یا 
بفرستم درمانگاه

***
بعد خبری شنیدم 

که در کانادا، 
دولت پزشکان 

تازه فارغ التحصیل 
را تشویق می کند 

که تخصص 
پزشکی خانواده 
را انتخاب کنند. 

اول فکر کردم که 
پزشکان متخصص 
در کانادا درآمد 

بیشتری دارند مثل 
همین جا. بعد دیدم 

که درست است 
درآمد پزشک 

خانواده 125000 
دالر در سال است 
و پزشک متخصص 

150000 دالر در 
سال. بله بیشتر 

است!

مشیت الهی فقط این نیست که باید سعادتمند شویم، بلکه این است که باید خودمان راسعادتمندکنیم.
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خنکای مرهم یا شور شعله؟
تقریبًا از آغاز سال 1393 توجه   ویژه ی دولت 
و پیگیری قابل تقدیر وزیر بهداشت سبب شد 
که با اختصاص بودجه ای درخور و بی سابقه 
سالمت  نظام  بر  امید  نور  سالمت،  امر  به 
کلی  سیاست  های  ابالغ  شود.  تابیده  کشور 
اصالحات  برنامه ی  شروع  سپس  و  سالمت 
نظام سالمت که وزارت بهداشت نام برنامه ی 
تحول بر آن گذاشت تداوم بخش این امید بود 
و بسیاری را بر این باور رساند که قرار است 
پس از مدت ها برای حفظ و ارتقای سالمت 
شود؛  انجام  اساسی  کاری  کشور  این  مردم 
کاری که وزارت بهداشت نام جراحی بزرگ 
را بر آن نهاد. ازآن پس هرچند هفته یک بار 
دغدغه  های  از  نشان  که  شد  اعالم  خبری 
پرداخت  کاهش  در  بهداشت  وزارت  بسیار 
داشت.  مردم  جیب  از  درمان  هزینه  های 
کاهش پرداختی  های مردم در بیمارستان  های 
گرفتن  قرار  بیمه  پوشش  تحت  و  دولتی 
بزرگ  دستاورد  دو  شیمی درمانی  دارو های 
این دوران بود، امری که در دوره ی بیکاری 
زخم  های  بر  بود  مرهمی  فراگیر،  بی پولی  و 

عمیق نظام سالمت و مردم.
این  همواره  تحول  برنامه ی  شروع  از  اما 
این  »آیا  که  بود  مطرح  اذهان  در  پرسش 
برای  و  خاص  استراتژی  اساس  بر  برنامه 
طراحی  نظام سالمت  مشکالت  بنیادی  رفع 
شده است و یا بیشتر جنبه ی فوریتی دارد و 

مرهمی است موقتی بر زخم  های باز آن.«
درمانگاه   5600 تأسیس  خبر  اعالم  با  اما 
تخصصی و فوق تخصصی در یک سال آینده 
در مصاحبه ی معاون درمان وزارت بهداشت 
سهمیه ی1  افزایش  خبر  اعالم  همچنین  و 
تخصصی  رشته  های  دانشجویان  پذیرش 
برای منظور تأمین پزشکان متخصص مناطق 
محروم از سوی دکتر هاشمی وزیر بهداشت، 
که  شویم  مطمئن  باید  دیگر  که  کنم  فکر 
گسترش  وزارتخانه  این  اصلی  استراتژی 

خدمات درمان تخصصی دولتی است.
 ازاین رو به دلیل اهمیت تأسیس کلینیک  های 
ویژه در برنامه ی تحول باید به آن از زوایای 
گوناگون نگریست و منافع و مضرات احتمالی 
آن را موردبررسی قرار داد و البته با این آرزو 
این  بهداشت  وزارت  مسئوالن  باالخره  که 
اجرای  پیش از  که  برسند  باور  این  به  کشور 
نظر  است  بهتر  این چنینی  برنامه  های کالن 
دیگر صاحب نظران این حوزه را نیز جویا شوند 
و به یک باره کشور و حتی دیگر تصمیم سازان 
با تصمیمات خود شوکه  را  حوزه ی سالمت 
مرسوم  برنامه،  دارای  در کشور های  نکنند.  
است که نمایندگان تمامی ذی نفعان امر )چه 

دکتر مهران قسمتی زاده
رییس شورای هماهنگی 

انجمن های پزشکان عمومی
mg2251343@gmail.com

خدمات(  عرضه کننده ی  چه  و  دریافت کننده 
را در تدوین برنامه  های خرد و کالن شرکت 
دولت  در  داشتیم  انتظار  که  امری  می دهند. 
اما  باشیم،  آن  شاهد  نیز  ما  امید  و  تدبیر 
بهداشت  وزارت  مسئولین  تاکنون  متأسفانه 
این دولت هم نشان داده اند که تمایل دارند 
در  را  سالمت  حوزه ی  کالن  تصمیمات 
اتاق های دربسته و فقط با حضور کارشناسان 

و شاید فقط مدیران دولتی بگیرند.
چند پرسش

می کنم  سعی  فوق  بحث  به  ورود  برای 
و  کنم  مطرح  را  پرسش هایی  آن  مورد  در 
پاسخ گویم...  بدان ها  خود  بضاعت  به  سپس 
با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن  البته 
بهداشت،  وزارت  استراتژیک  برنامه ی  در 
سالمت  حوزه ی  صاحب نظران  تمامی  از 
به  پرداختن  با  که  می کنم  درخواست  کشور 
عمق  را  بحث  این  آن،  گوناگون  جنبه  های 

بیشتری ببخشند.
از  این طرح و منافعی که  اهداف اصلی   -1
اجرای آن عاید نظام سالمت و مردم می شود، 

چیست؟
می توان  این گونه  آقاجانی  دکتر  سخنان  از 
طرح  این  اصلی  هدف  که  کرد  استنباط 
در بخش  مردم  پرداختی  کاهش هزینه  های 
سرپایی تخصصی است. البته نکته ی دیگری 
تأسیس  اولویت  شده اند  متذکر  ایشان  که 
و  است  محروم تر  مناطق  در  کلینیک ها  این 
درنهایت دستاورد احتمالی اجرای این برنامه 
را ایجاد زیرساخت برای نظام ارجاع و ورود 
پزشکان سطح 2 و 3 به این برنامه دانسته اند.

اولیه ی  اهداف  به  دستیابی  امکان  البته 
طول  در  را  آقاجانی  دکتر  توسط  اعالم شده 
این یادداشت بررسی خواهیم کرد، اما در مورد 
این کلینیک ها،  ارجاع بودن  زیرساخت نظام 
نظام  بستر  در  که  است  درست  گفت  باید 
کلینیک ها  این  تأسیس  استقراریافته،  ارجاع 
در  اگر  اما  باشد،  بزرگی  کمک  می تواند 
خدمات  و  شوند  تأسیس  بستر  این  از  خارج 
تخصصی ارزان قیمت را بدون هیچ مانعی در 
اختیار مردم قرار دهند، با تغییر ذائقه ی مردم 
عادت  همچنین  و  بیشتر  تخصص گرایی  به 
ارزان قیمت  خدمات  دریافت  به  آن ها  دادن 
تخصصی درنهایت با تحریک و القای مصرف 
نظام  اجرای  در  بلند  سدی  به  مسلماً  بیشتر 

سطح بندی تبدیل خواهند شد.
با سیاست گذاری های  برنامه  این  ارتباط   -2
کالن و اسناد باالدستی نظام سالمت چیست؟
باالترین سند حوزه ی سالمت، سیاست  های 
رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سالمت  کلی 

است که در بند 5 آن به صراحت تأکید شده 
کشور  این  در  سالمت  خدمات  تمامی  که 
خدمات  نظام سطح بندی  چهارچوب  در  باید 
سند،  این  ابالغ  از  پس  یعنی  شود  عرضه 
جدید،  طرح  های  در  حداقل  می رفت  انتظار 
اما  شود  ترویج  و  رعایت  سطح بندی  نظام 
وزارت  مسئوالن  ادعای  علی رغم  متأسفانه 
بهداشت بر پایبندی به این سند، روح حاکم 
بر بخش اعظم برنامه ی تحول و ازجمله این 
طرح حکایت از اهمیت فوق العاده ی عرضه ی 
ایشان  منظر  در  تخصصی  خدمات  مستقیم 

دارد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که بی اعتقادی 
سطح  توانایی  به  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
یک درمان سبب شده که علی رغم تأکیدات 
چندین باره برنامه  های 5 ساله چهارم و پنجم 
و  ارجاع  به نظام  پایبندی  لزوم  بر  توسعه 
با  دو موضوع  این  پزشک خانواده، همچنان 

بی مهری ایشان روبرو شوند.
بدون  بهداشت  وزارت  مسئوالن  درعین حال 
تأکید  و  کشور  مالی  منابع  کمبود  به  توجه 
اقتصاد  بر  نظام  عالی رتبه ی  مسئوالن  مکرر 
مقاومتی، ترجیح داده اند به ناگهان تعداد 580 
برسانند   5600 به  را  کشور  ویژه ی  کلینیک 
و بحث برانگیزتر اینکه مدت زمان تحقق این 
ادعا را نیز حدود یک سال یعنی تا پایان سال 
آتی ذکر کرده اند. البته اگر بر این تصمیم خود 
از  مهمی  بخش  آینده  سال  در  باشند  مصر 
اعتبارات و منابع مالی بخش سالمت در این 
راه هزینه خواهد شد. غافل از اینکه پرداخت 
گزاف مردم از هزینه  های درمان، فقط یکی از 
نقایص نظام سالمت کشور ما بوده است و 
مسئله ی مهم تر شیوه ی پرهزینه ی عرضه ی 
خدمات درمانی و بی توجهی به خدمات سطح 
یک بوده است که نظام سالمت ما را در حفظ 
ناکارآمد  کشورمان  مردم  سالمت  ارتقای  و 
ساخته بود؛ امر مهمی که سلسله برنامه  های 
توجهی  بدان  نیز  بهداشت  وزارت  تحول 
هزینه  های  تاکنون  که  شیوه ای  است،  نشده 
سرسام آوری بر کشور و مردم ما تحمیل کرده 

است.
برنامه  اجزای  با سایر  برنامه  این  ارتباط   -3
وزارت بهداشت چیست؟ آیا نقش هم افزایی با 

سایر اجزای برنامه تحول دارد یا خیر؟
است  بهتر  پرسش  این  به  پاسخ  از  پیش   
اندکی به اهمیت داشتن برنامه در عرضه ی 
خدمات سالمت بپردازیم. نکته ی اول اینکه 
گوناگونی  و  سالمت  خدمات  تنوع  دلیل  به 
نیاز بشری، هیچ دولتی با محدودیت منابعی 
که دارد قادر به پاسخ گویی به تمام نیاز های 

تأسیس 5600 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در یک سال آینده و افزایش ظرفیت رزیدنتی

درست است که در 
بستر نظام ارجاع 

استقراریافته، 
تأسیس این 

کلینیک ها می تواند 
کمک بزرگی 

باشد، اما اگر در 
خارج از این بستر 

تأسیس شوند و 
خدمات تخصصی 

ارزان قیمت را 
بدون هیچ مانعی 

در اختیار مردم 
قرار دهند، با تغییر 

ذائقه ی مردم به 
تخصص گرایی 

بیشتر و همچنین 
عادت دادن آن ها 

به دریافت خدمات 
ارزان قیمت 

تخصصی درنهایت 
با تحریک و القای 
مصرف بیشتر مسلمًا 

به سدی بلند 
در اجرای نظام 

سطح بندی تبدیل 
خواهند شد

برای  حالت  بهترین  ازاین رو  نیست.  جامعه 
پاسخ گویی به نیاز های مردم، تدوین برنامه ی 
استراتژیک بر اساس اولویت بندی در اهداف 
به منظور حفظ و ارتقای سالمت مردم است، 
یا به زبان ساده تر متولیان سالمتی کشور باید 
ناچار  و  عرضه  را  خدماتی  چه  کنند  انتخاب 
و  کنند  خودداری  خدماتی  چه  عرضه ی  از 
نکته  اندازند.  تعویق  به  را  آن ها  عرضه ی  یا 
مهم اینکه اقدامات برگزیده باید اثر هم افزایی 
ادعای مسئوالن  اگر  البته  باشند.  داشته  هم 
سالمت محور  مورد  در  را  بهداشت  وزارت 
بودن برنامه هایشان بپذیریم به نظر نمی رسد 
کشور  اقتصاد  بر  هنگفت  هزینه ی  تحمیل 
و  دولتی  کلینیک های  کردن  دایر  برای 
در  گذشته  روال  همان  به  خدمات  عرضه ی 
هم خوانی  سیاست ها  آن  با  چندان  آن ها، 
داشته باشد؛ اما اگر بپذیریم که هم وغم دولت 
خدمات  به  مردم  دسترسی  افزایش  بیشتر 
کرد  قبول  باید  است  تخصصی  ارزان قیمت 
بخش  مهم ترین  به  می تواند  برنامه  این  که 
برنامه ی تحول تبدیل شود. به ویژه که وزیر 
برابر   3 از  خود  اخیر  مصاحبه  در  بهداشت 
کردن سهمیه ی دانشگاه اصفهان در تربیت 
نیاز های  تأمین  برای  متخصص  پزشکان 
جالب  است.  داده  خبر  محروم  مناطق  بومی 
است که هر بار به بی توجهی وزارت بهداشت 
به برنامه ی پزشک خانواده خرده گرفته شده 
آن  اجرای  وزارتخانه  این  مسئوالن  است 
منابع  بر کمبود  اشاره  با  را  در سراسر کشور 
عمومی  پزشکان  خدمات  بودن  گران  مالی 
باید  اجرایی  ازنظر  دانسته اند.  ناممکن  امری 
گفت که این برنامه با توجه به منابع انسانی 
و همچنین مدت زمانی که برای آن در نظر 
تا  است  شبیه  رویا  یک  به  بیشتر  گرفته اند، 
می توان 5600  اجرایی... چگونه  برنامه  یک 
 4000 داشتن  با  فقط  را  تخصصی  کلینیک 
داخلی،  رشته  های  از  یک  هر  از  متخصص 
جراحی عمومی، زنان افتتاح کرد. الزم است 
به یاد آوریم که بسیاری از این متخصصین 
در بخش خصوصی و بخش اعظم آن ها در 
بعید  و  دارند  اشتغال  استان  مراکز  و  تهران 
مناطق  به  شوند  حاضر  که  می رسد  نظر  به 
منابع  تأمین  کنند.  نقل مکان  محروم تر 
است  کار  از  بخشی  انسانی  و  تخصصی 
تأمین منابع مالی چون خرید و یا اجاره ملک 

در  که  دیگر  بخش  نیز  مراکز  این  تجهیز  و 
بر  هزینه  تومان  میلیاردها  انجام،  صورت 

اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
اما آیا حتی اگر نیروی کار و منابع مالی این 
گزینه ای  آن را  می توان  شود  تأمین  طرح 
مناسب برای حفظ و ارتقای سالمت ایرانیان 

دانست؟
این  مورد  در  چندانی  جزئیات  ازآنجایی که 
این  کار  روال  اگر  است  نشده  منتشر  برنامه 
فعالیت  پیشین  روال  همان  را  درمانگاه ها 
در  آنچه  بر  افزون  بدانیم  ویژه  کلینیک های 
سطور باال بدان اشاره شد اشکاالت زیر را نیز 

می توان بر آن مترتب دانست:
1-دامن زدن به تخصص گرایی در باور مردم

مولتی  سیاست  های  نداشتن  2-حاکمیت 
دیسیپلین بر روند تشخیص و درمان بیماران

خدمات  درخواست  تحریکی  و  القایی  3-اثر 
تخصصی و تحمیل هزینه  های گزاف مربوطه 

به اقتصاد کشور
بخش  در  خدمات  این  عرضه  دلیل  4-به 
دولتی با توجه به آنچه همه می دانیم مسلمًا 
بیشتر بهره مند  این خدمات  از  افراد ذی نفوذ 
خواهند شد و آنان که نفوذی ندارند در صف 

انتظار های طوالنی قرار خواهند گرفت.
برای  بی مورد  مراجعات  خیل  دلیل  5-به 
بسیاری  ارزان قیمت،  خدمات  دریافت 
خدمات  دریافت  مستحق  که  کسانی  از 
این  دریافت  امکان  بود،  خواهند  تخصصی 

خدمات را نخواهند داشت.
عمومی  پزشکان  و  یک  سطح  6-حذف 
به  بی اعتنایی  و  کشور  درمان  چرخه ی  از 
پاسخگویی  برای  بخش  این  بالقوه  امکانات 

به نیاز  های درمانی جامعه
7-درگیری بخش دولتی و آموزشی کشور در 
مسلمًا  درمان  مستقیم خدمات  امر عرضه ی 
به کاهش توان نظارتی و پایین آمدن سطح 
آموزشی دانشگاه  های کشور منجر خواهد شد.

در  خصوصی  بخش  توان  به  8-بی توجهی 
عرضه ی بسیاری از خدمات

اقتصاد  در  بیمه  نقش  کردن  9-کم رنگ 
بخش  این  که  نظارتی  امکان  و  سالمت 
می تواند هم بر شیوه ی عرضه خدمات و هم 

بر تخصیص منابع داشته باشد.
10-بی عدالتی مضاعف به دلیل تعلق گرفتن 
و  فقیر  به  یکسان  به طور  دولتی  سوبسید 

غنی. درحالی که در کشور های دارای اقتصاد 
سالمت سالم، مردم غنی با پرداخت مالیات و 
حق بیمه، بخشی از هزینه ی تأمین سالمت 
می گیرند  عهده  بر  را  استطاعت  فاقد  افراد 
بدون  غنی  افراد  ما  کشور  در  درحالی که 
پرداخت بیمه و مالیات از سوبسیدی که باید 

به افراد کمتر تعلق گیرد بهره می برند.
آیا می توان به عنوان جایگزین این کلینیک ها 
آلترناتیوی را ارائه کرد که ضمن پایین آوردن 
پرداختی  های مردم سطح برخورداری مردم از 

خدمات سالمت را ارتقا دهد؟
اگر با دقت به تمام جوانب قضیه بیندیشیم، 
بهداشت حداقل  وزارت  متوجه می شویم که 
احداث  توان  است  کرده  اعالم  مدتی که  در 
نمی تواند  پس  ندارد  را  کلینیک  تعداد  این 
آن گونه که برنامه ریزی کرده است دسترسی 
تمام  را در  ارزان قیمت  به خدمات تخصصی 
تبلیغی  با  مسلماً  درنتیجه  آورد  فراهم  کشور 
که کرده است با مراجعه ی بسیار به محدود 
ایجادشده روبرو خواهیم شد و  کلینیک  های 
چون پرونده ی سالمتی نیز وجود ندارد، این 
و  بارها  مختلف  کلینیک  های  در  مراجعات 
بارها تکرار خواهد شد. درحالی که با توجه به 
اجرای برنامه ی پزشک خانواده در روستا های 
کشور و همچنین دو استان فارس و مازندران 
را  کلینیک ها  این  تأسیس  برنامه ی  می توان 
روستائیان  بیمه ی  برنامه ی  برای  مکملی  به 
برای  چاره ای  و  خانواده ی شهری  پزشک  و 
پوشش خدمات سطوح 2 و 3 در آن ها تبدیل 
کرد. به نظر می رسد در صورت سیاست گذاری 
هدف  دسترس ترین  در  امر  این  صحیح، 

استقرار این کلینیک ها می تواند باشد. 
زدن  پیوند  با  و  صحیح تر  طراحی  با  البته 
مداخالت  الکترونیک  ثبت  برنامه ی  به  آن 
پزشکی و به اشتراک گذاشتن آن در تمامی 
بر  می توان  خدمات،  عرضه کننده ی  سطوح 
سیاست  بیماران  درمان  و  تشخیص  روند 
کنار  در  اگر  و  کرد؛  حاکم  مولتی دیسیپلین 
این  در  شده  سطح بندی  خدمات  عرضه ی 
نیز  آموزشی  اهداف  آن ها  برای  کلینیک ها 
در نظر گرفته شود می توان از آن ها به عنوان 
یکی از پایگاه  های آموزشی پزشکان خانواده 
اینکه خدمات  البته مشروط به  استفاده کرد. 
ارجاع  نظام  چهارچوب  در  فقط  را  آن ها  در 

عرضه شود.

باالترین سند 
حوزه ی سالمت، 
سیاست  های کلی 
سالمت ابالغی مقام 
معظم رهبری است 
که در بند 5 آن 
به صراحت تأکید 
شده که تمامی 
خدمات سالمت 
در این کشور باید 
در چهارچوب 
نظام سطح بندی 
خدمات عرضه شود 
یعنی پس از ابالغ 
این سند، انتظار 
می رفت حداقل 
در طرح  های 
جدید، نظام 
سطح بندی رعایت 
و ترویج شود 
***
پرداخت گزاف 
مردم از هزینه  های 
درمان، فقط 
یکی از نقایص 
نظام سالمت 
کشور ما بوده 
است و مسئله ی 
مهم تر شیوه ی 
پرهزینه ی عرضه ی 
خدمات درمانی 
و بی توجهی به 
خدمات سطح یک 
بوده است که 
نظام سالمت ما را 
در حفظ و ارتقای 
سالمت مردم 
کشورمان ناکارآمد 
ساخته بود؛ امر 
مهمی که سلسله 
برنامه  های تحول 
وزارت بهداشت نیز 
بدان توجهی نشده 
است، شیوه ای که 
تاکنون هزینه  های 
سرسام آوری بر 
کشور و مردم ما 
تحمیل کرده است

کردار انسان، بهترین مفسر اندیشه های اوست.
جان الك
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دکتر محمدرضا جباری
مشاور اجرایی رییس  کل سازمان 

نظام  پزشکی و رییس انجمن 
پزشکان عمومی مشهد

drjabary@yahoo.com

چرا پزشکان عمومی به داشتن تشکل
 نیازمند هستند؟

علمی  و  نوین  رویکردهای  تمام  در  امروزه 
دسترسی  برای  تشکل  داشتن  ضرورت  بر 
تأکید شده  به حقوق صنفی و اجتماعی قویاً 
از  است و وجود تشکیالت صحیح و کارآمد 
ضروریات زندگی اجتماعی محسوب شده، که 
اثبات این ضرورت هم از توجه به وقایع گذشته 
و هم از ارزیابی واقعیات موجود به دست آمده 
است. به طور عینی می بینیم که هر جمعیتی 
از  دارد،  منسجم  و  قوی  تشکیالت  که 
زمینه  های  در  چشمگیرتری  موفقیت های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی بهره مند 
است و هر جمعیتی که افتراق و جدایی بر آن 
حاکم باشد همواره جامعه ای مرده، عقب مانده 

و محروم و شکست خورده به حساب می آید.
پزشکان  جامعه  ی  که  است  این  واقعیت 
در  جمعیت  نفر   85000 از  بیش  با  عمومی 
پزشکی  جامعه ی   ♣70 حدود  حاضر  حال 
کشور را تشکیل می دهد اما متأسفانه نه تنها به 
حقوق اولیه ی خود دست نیافته است بلکه در 
معرض آماج حمالت و رقابت های ناعادالنه 
و دستورالعمل های محدودکننده و تحت تأثیر 
فشار انجمن ها و گروه های کوچک تر پزشکی 
بوده است که با استفاده از البی گری و تسخیر 
بیشترین  که  جامعه ای  برای  اجرایی  مناسب 
با  را  او  هرروز  و  گرفته  تصمیم  دارد  را  عدد 
تحدید و تهدیدهای جدید مواجه می سازند و 

این معلول یأس، بی تفاوتی و از همه مهم تر 
باور نداشتن حقوق مسلم خود و تشکیک در 
که  است  تشکیالتی  انسجام  فقدان  و  حق 
و  صنفی  حقوق  از  محرومیت  جز  نتیجه ای 

اجتماعی نداشته است.
طی سال های اخیر فصل مشترک خواسته های 
به  توجه  هویت،  بازیابی  عمومی  پزشکان 
دغدغه ی  و  اولیه  حقوق  و  اجتماعی  جایگاه 
نیازهای اولیه ی زندگی و معیشتی بوده است و 
این خواسته ها بارها و بارها در مقاطع مختلف 
در قالب گفتمانی خسته کننده و تکراری بازگو 
دورترین  از  مختلف  درجاهای  و  است  شده 
بزرگ  شهرهای  و  تهران  تا  شهرستان ها 

به طور پراکنده به عدم توجه به این خواسته ها 
اعتراض شده است اما سؤال اساسی این است 
که چرا این خواسته ها علی رغم اینکه بین همه 
مشترک بوده، به یک خواست عمومی تبدیل 
نشده است. این که چرا این گونه نشده دالیل 
مهم ترین  به  مقال  این  در  که  دارد  متعددی 
اولین  گفت  بتوان  شاید  می شود  اشاره  آن ها 
عامل تعیین کننده اش این است که پزشکان 
هدایت شده  پروژه   یک  به واسطه ی  عمومی 
همواره درگیر پروژه ی موقتی سازی و سپس 
بوده اند  مواجه  خود  کار  ارزش  ارزان سازی 
پزشک  اخیر  سالیان  تمام  در  به طوری که 
با  و  مختلف  زمانی  بازه های  در  عمومی 
تکنیک های اجرایی، اداری و حقوقی گوناگون 
همواره در حالت وضعیت موقتی و عدم ثبات 
و انتظار تصمیماتی دیگر بوده است. به بیان 
دیگر به جز تعدادی از این جمع که جداسازی 
و  درآمده  دولتی  دستگاه های  استخدام  به  و 
گاهی با تخصیص مناسب اجرایی در رده های 
منویات  خدمت  به  سالمت  حوزه ی  پایین 
مدیریت حوزه ی بهداشت و درمان درآمده اند 
)که بعضاً این منویات در تضاد با منافع جمعی 
و صنفی پزشکان عمومی بوده( الباقی هم در 
بخش های خصوصی یا دولتی با قراردادهای 
و  شش ماهه  و  سه ماهه  موقت  و  مختلف 
و... به شکل های متنوع  قراردادهای شفاهی 
قانونی  مزایای  و  از حقوق  برخورداری  بدون 
و حق بیمه و ثبات شغلی به بیگاری گرفته 
شده اند که درواقع وجه  اشتراک  همه ی آن ها 
عامل  این  و  است  بوده  شغلی  امنیت  فقدان 
باعث شده چون هرکدام با بخش های مختلف 
حوزه ی سالمت به شکل های مختلف و متنوع 
اما بی ثباتی در ارتباط بوده اند هیچ گاه نتوانند به 

یک هویت جمعی دسترسی پیدا کنند.
سایر  در  عده ای  همواره  اینکه  دوم  عامل 
گروه های پزشکی در راستای حفظ سیطره و 
منافع خود تالش های موفقیت  آمیزی داشته اند 
تا در حساس ترین مقاطع تصمیم گیری مانع 
وضعیت  این  از  عمومی  پزشکان  که  شوند 
اتمیزه خارج شوند و دست به دست هم دهند 
و تبدیل به یک صدای جمعی و یک نیروی 
می توان  را  آن  عینی  نمود  که  شوند  جمعی 
یعنی  صنفی  انتخابات  حساس ترین  در 
بودن  بی فایده  تلقین  که  دید  نظام پزشکی 
حضور در انتخابات، تشکیک و افتراق با دالیل 
توجیهات مختلف و تقسیم بندی خودی و  و 
و  اجتماعی  و  سیاسی  مفاهیم  در  غیرخودی 
معمول  روش های  از  و...  عقیدتی  و  طبقاتی 
بوده  این خواسته  راستای تحقق  در  و کهنه 

است.
پزشکان  جامعه ی  که  است  این  سوم  عامل 
با  باشد  متوجه  خود  بی آنکه  همواره  عمومی 
و  است  بوده  مواجه  تشکل ستیزی  پروژه ی 
به راحتی با فقدان تشکلی که جایگاه حقوقی 
و قانونی تعریف شده داشته باشد به یک معنا 
تهاجمی که نسبت  افتاده است، درواقع  تک 

به آن ها صورت می گیرد یک تهاجم جمعی 
امکان  و  افتاده هستند  تک  این ها  اما  است، 

جمع شدن ندارند.
 حال اگر این عوامل را در کنار معضل بیکاری 
در این قشر در نظر بگیریم، اتفاقی که می افتد 
این است که کسانی که با هر مصیبتی شغلی 
لشکر  این که  به واسطه ی  به دست می آورند، 
را  این ها  جای  که  منتظرند  بیرون  بیکاران 
بگیرند، تا حد زیادی از هرگونه اقدام اعتراضی 
هم  دست به دست  می کنند،  صرف نظر 

نمی دهند تا مبادا شغلشان را از دست بدهند.
 در کنار همه ی این ها و سوای عامل اتمیزه 
بر  حاکم  مدیریت  ممانعت  سوای  و  شدن 
دولت ها  تمام  در  درمان  و  بهداشت  حوزه ی 
وضعیت  از  عمومی  پزشکان  خروج  از 
داریم  هم  دیگری  عامل  ما  اتمیزه  شدگی، 
که خیلی کلیدی است ولی ضرورتاً ربطی به 
مدیریت حاکم بر بهداشت و درمان و یا رقابت 
سایر گروه های پزشکی ندارد و آن این است 
که در حقیقت انواع و اقسام شکاف های درون 
مساعد  را  بستر  عمومی  پزشکان  جامعه ی 
نیروی  و  پتانسیل  این  این که  برای  می کنند 
طبقاتی  جمعی  هویت  یک  به  نتواند  عظیم 
دسترسی پیدا کند. از طرفی پزشکان عمومی 
این مسائل مشکالت دیگری  سوای همه ی 
توانایی شان  نتوانند  باعث شده  که  دارند  هم 
را از حالت بالقوه به بالفعل برسانند که یکی 
فقدان پشتیبانی تشکیالتی و بالطبع حمایت 
سیاسی از سمت نخبگان سیاسی و نیروهای 
کارآمد  پوشش  فقدان  دیگری  و  سیاسی 
افکار  همدلی  بتوانند  که  به گونه ای  رسانه ای 
و  کنند  جلب  خودشان  سمت  به  را  عمومی 
سوم این که فاقد توانایی های اقتصادی هستند 
پزشکان  امروز  که  وضعیتی  دیگر  اعتبار  به 
عمومی دارند، یعنی ناتوانی  که در شکل گیری 
یک کنش جمعی از خودشان نشان می دهند 
و  اقتصادی  تزلزل  اصلی اش  علل  از  یکی 
از  بخشی  دادن  دست  از  نگرانی  و  معیشتی 
داشته های خودش است که همه این عوامل 
دست به دست هم داده اند تا پزشکان عمومی 

نتوانند هویت جمعی داشته باشند.
پیش آمده  که  بن بستی  این  از  برون رفت  راه 

چیست؟ 
واقعیت این است که   به هرحال یک نیروی 
عملی  و  علمی  لحاظ  از  فائقه  اقتدارگرای 
سالمت  حوزه ی  تصمیم گیری  حوزه ی  بر 
حاکمیت دارد و به تنهایی و پراکنده نمی توان 
بر این قدرت فائقه چیره شد، لذا ناچار برای 
یک  نیازمند  ما  بن بست  این  از  برون رفت 
پزشکی  جامعه ی  اعضاء  تمام  بین  ائتالف 
عمومی هستیم اما پرواضح است موانعی برای 
این ائتالف وجود دارد؛ که یکی از این موانع 
جامعه ی  درون  در  که  است  افراطی  نظرات 
فقط  حالت  بهترین  در  عمومی  پزشکان 
خواهان این هستند که پزشکان عمومی تنها 
خدمات  عرضه ی  وارد  سرباز  به منزله ی  باید 

باالدستی  تصمیمات  تابع  و  شوند  سالمت 
و  بدبینی  احساس  دیگر  موارد  از  و  باشند، 
فقدان  منفی بافی،  و  تشکل گریزی  اختالف، 
خودباوری و عدم توجه به قدرت بزرگ تجمیع 
در  عمومی  پزشکان  هزارنفری   85 جمعیت 
مواقع تصمیم گیری در فرآیندهای تعریف شده 

قانونی است.
می دانند  امروزه♣همه  اینکه  آخر  کالم  اما   
تشکل ها  جامعه ی  درواقع  مدرن  دنیای  که 
است، و سیستم اجتماعی آن بر طیف وسیعی 
است،  استوار  مردمی  و  صنفی  تشکالت  از 
یک  در  هم  زیستی  برای  تشکل  داشتن  لذا 
جامعه ی مدنی ضرورتی انکارناپذیر و درنتیجه 
ناگفته پیداست که از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است
تحمل  روحیه ی  می توان  تشکل  داشتن  با 
را  مشترک  هدف  برای  مشارکت  و  یکدیگر 
به طور نهادینه آموخت و به عنوان کانال ارتباط 
با دولتمردان نقش بسیار جدی ایفا نمود، و از 
حقوق و مزایای قانونی ویژه ای برخوردار شد 
و با امکانات بیشتری در فعالیت های حوزه ی 
نقش  اجتماعی  فعالیت های  حتی  و  سالمت 

داشت.
جمع  باشیم،  داشته  تشکل  که  ناچاریم  ما 
بشویم و انجمن بسازیم و در آغاز راه هم یقینًا 
دوره های  تمام  در  که  تکراری  با شگردهای 
مواجه  شبهاتی  با  است  شده  تکرار  تاریخی 
خواهیم شد که از سر بدبینی، آینده ای تاریک 
برای آن تصور کنند یا عده ای آن را وابسته به 
جریان های سیاسی و مدیریت حوزه بهداشت 
و درمان و حاکمیت بدانند اما مهم این است 
که با دقت بیندیشیم در تمام این سالیان که 
عمری بر ما با شک و تردید گذشت، ببینیم در 
کجا ایستاده ایم. این خیل عظیم که در میان 
خود صاحب نظران بسیار دارد، نیازمند سازمان 
این  به  برای رسیدن  و  ویژه ی خود می باشد 
و  و مساوات  تعامل  و  مدارا  امر هیچ چیز جز 

عقالنیت راه گشا نخواهد بود.    
همه  ♣ما  که  کنیم  توجه  نکته  این  به   
باهم، هم سرنوشت هستیم و از ویژگی های 
مشترکی  صنفی  و  شغلی  و  فرهنگی 
حقوق  از  دفاع  برای  درنتیجه  و  برخورداریم 
هم  کنار  خواه ناخواه  مشترکمان،  اجتماعی 
قرار می گیریم. این کالم را با جمله ای زیبا از 
حضرت علی )ع( به پایان می برم که فرمودند 
» همواره همراه بزرگ ترین جمعیت ها طرفدار 
حق باشید که دست خدا با جمعیت است از 
بهره ی  تنها  انسان  که  بپرهیزید  پراکندگی 
شیطان است، چنانچه گوسفند تک رو طعمه ی 

گرگ!
قطره باشد هر که با دریا بود

هر که جز دریا بود سودا بود    
چون به دریا می توانی راه یافت

سوی یک شبنم چرا باید شتافت

به امید همبستگی هر چه بیشتر

پزشکان عمومی 
به واسطه ی یک 
پروژه  هدایت شده 
همواره درگیر 
پروژه ی 
موقتی سازی و 
سپس ارزان سازی 
ارزش کار خود 
مواجه بوده اند 
به طوری که در 
تمام سالیان اخیر 
پزشک عمومی 
در بازه های 
زمانی مختلف 
و با تکنیک های 
اجرایی، اداری و 
حقوقی گوناگون 
همواره در حالت 
وضعیت موقتی و 
عدم ثبات و انتظار 
تصمیماتی دیگر 
بوده است
***
به هرحال یک 
نیروی اقتدارگرای 
فائقه از لحاظ 
علمی و عملی 
بر حوزه ی 
تصمیم گیری 
حوزه ی سالمت 
حاکمیت دارد و 
به تنهایی و پراکنده 
نمی توان بر این 
قدرت فائقه چیره 
شد، لذا ناچار 
برای برون رفت 
از این بن بست ما 
نیازمند یک ائتالف 
بین تمام اعضای 
جامعه ی پزشکی 
عمومی هستیم

امام علی )ع( فرمود: دست خدا )یاری خدا( بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص 
تکرو، شکار شیطان است.
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صنفی صنفی

پزشکان اورژانس در محاق
بعد از ده سال کار کردن در مناطق محروم 
مجبور  مادرم  و  پدر  بیماری  خاطر  به  که 
یکی  طی  شدم  خودم  شهر  به  بازگشت  به 
سومین  در  که  بودم  خوشحال  اخیر  ماه  دو 
بیمارستانی که می توانستم کارکنم به دعوت 
مقیم  ارشد  پزشک  به عنوان  اساتید  از  یکی 
شده ام.  کار  مشغول  مسمومین  اورژانس 
نحوه ی  مدام  شد  طی  که  دوهفته ای  یکی 
تحت نظر  را  اینترن ها  و  دانشجوها  عملکرد 
داشتم و با یازده سال پیش که خودم اینترن 
این بخش بودم مقایسه می کردم، پرستاران 
همچنان مثل همان روزها در کار خود ماهر 
بیماران  انواع  با  برخورد  روش  به  و  بودند 
در  ولی  داشتند.  کامل  اشراف  مراجعه کننده 
که  می دیدم  گمشده هایی  اینترن ها  عملکرد 
که  آن قدر  نداشت  وجود  ما  زمان  حداقل 
تقریبًا  و  بود  جمع  همه  جمع  که  یک شب 
بخش  آقای  و  خانم  اینترن های  همه ی 
بیماران  کلی  ویزیت  از  بعد  داشتند،  حضور 
ذهنم  در  که  سؤاالتی  تا  آمد  پیش  فرصتی 

پیش آمده بود را بپرسم.
- بچه ها توی این چند وقتی که باهم بودیم و 
من عملکردهاتونو برآورد می کردم، احساس 
می کنم بیمار دیدن توی اولویت های باالی 
شما نیست و برای ویزیت بیمار رغبت زیادی 
و  مضطرب  مقداری  یه  کار  موقع  و  ندارین 

سردرگم هستین. این درحالیه که به نظر من 
حاال  تا  که  مطالبیه  کردن  اجرا  موقع  االن 
است  آن  وقت  حاال  خوندین.  اونارو  تئوری 
که باید با بیمار کار کنید تا اطالعات خامتون 

پخته بشه و تجربه به دست بیارین.
تأیید  را  به نوعی حرف من  اینترن ها همگی 
کردند، انگار که برای اولین بار کسی غیر از 
خودشان حرف دلشان را گفته باشد. یک نفر 

از آن ها گفت:
دیدیم  مدت  این  توی  هم  ما  دکتر،  -آقای 
که شما هم تجربه باالیی دارید و هم دغدغه 
دارید که این تجربه به ما منتقل بشه و این 
رخ  ما  برای  بخشی  کمتر  توی  که  اتفاقیه 

میده و از این بابت از شما ممنونیم.
یک نفر دیگر پرسید:

فارغ التحصیل  چندساله  شما  دکتر  -آقای 
شدید؟ و توی این مدت کجاها کارکردید؟

و  شدم  فارغ التحصیل  که  ده ساله  -من 
تیم  رییس  مثل  مختلف  پوزیشن های  توی 
درمانی،  بهداشتی  مرکز  سرپرست   ،PHC
پزشک خانواده توی مناطق محروم، پزشک 
اورژانس و پزشک اتاق فرمان 115 کارکردم، 
و  بوده  محروم  مناطق  توی  اونها  اکثر  که 
اخیراً به شهر خودم برگشتم و توی اورژانس 

سه تا بیمارستان مشغول کارم.
داشته  مطب  ندارین  قصد  دکتر  -آقای 

باشین؟
فکر  بهش  دارم  جدی  خیلی  اتفاقًا  -چرا 

می کنم، نظر شما چیه؟
-اگه میخواین توی همین شهر بمونین که 

باید بی خیالش بشین.
-چرا؟

-چون توی شهر، از مردم عادی تا مسئولین 
یه  غیر  متخصصین.  به  آوردن  رو  همه 
جاهایی مثل محله های پایین شهر که اونجام 
خود  و  اشباعه  عمومی  پزشک  مطب  از 
اونهام روزبه روز داره از تعداد مریض هاشون 
سری  یه  دالیلش  از  یکی  که  میشه؛  کم 
و  دارالشفا  عنوان  تحت  که  کلینیک درمانیه 
خیریه توی این مناطق مجوز کار گرفتن و 
تزریقاتشون  و  پزشک  ویزیت  قیمت  چون 
اینکه  دارن. حاال  بیمار  ازدحام  کمه همیشه 
برای  زمان  حداقل  دارالشفاها  این  توی 
فرصت  اصاًل  و  داره  وجود  بیمار  ویزیت 
بماند.  نداره  وجود  بیمار  ویزیت  برای  کافی 
جالب اینجاست که توی اینجاها فقط ویزیت 
پزشک و پرستار پایینه این سؤال پیش میاد 
که اگه کسی میخواد کار خیر بکنه چرا دارو 
شامل حال تخفیف خیریه و خیرین نمیشه. 
تلویزیون  توی  شنیدی  حاال  تا  دکتر  اصاًل 
مجری یا کارشناس برنامه های پزشکی بگه 
برید سراغ پزشک خانواده تونو با اون مشورت 

دکتر غالمرضا طهماسبی
عضو انجمن پزشکان عمومی اصفهان

hh.nejad370@yahoo.com

کنین همه می گن پزشک متخصص.
-من شنیدم و دیدم خیلی از همکارا یه سری 
دوره اختصاصی دیدن و دارن توی مطبشون 
با مجوز الزم مثاًل بیمارای پوست رو درمان 

می کنن.
-دکتر ظاهراً زیاد تو جریان امور نیستی االن 
محدودیت  متخصص ها  فشار  با  روزبه روز 
زیاد  مطبشون  توی  عمومی  پزشکای  برای 
رو  اون کار  قانونی  مجوز  که  هرچند  می شه 

هم داشته باشن.
محروم  مناطق  تو  این همه  که  شما  -دکتر 
بودین اونجا وضعیت چطور بود؟ راستی اصاًل 

چرا رفتین اونجا؟
اما  -درسته که متولد و بزرگ شده ی شهرم 
تو  و  روستا هستن  اهل  اصالتًا  مادرم  و  پدر 
روستای  همون  توی  زندگیم  از  مقطع  یه 
پوست  با  و  زندگی کردم  مادر  و  پدر  زادگاه 
و گوشتم مشکالت بهداشتی درمانی رو توی 
اون مناطق حس کرده بودم چون یادمه یه 
بار مریض شدم و بعد از چند روز گفتن امروز 
رفتم  وقتی  می زنه  روستا  به  یه سری  دکتر 
قرصم  چنتا  و  هندیه  دکتره  دیدم  پیشش 
برام نوشت. شاید همین ذهنیت اصلی ترین 
روزی  یه  بخوام  که  شد  من  ذهنی  انگیزه 
خدمت  آرمانهام  توی  بتونم  تا  بشم  پزشک 
بدم.  جا  پزشک  قالب  توی  رو  مردمم  به 
شر  از  مردم  پزشک شدم  وقتی  خوشبختانه 
راحت شده  بود  داده  رخ  نابرابری که  جنگ 
بودن که اگه جنگ بود من مسلمًا می رفتم 
جنگ. جبهه خودمو منطقه ی محروم در نظر 
خودم  انسانی  وظیفه ی  و  تکلیف  و  گرفتم 
این  نیت خودمم  اونجا.  مردم  به  رو خدمت 
که  هرچند  کنم  ادا  رو  خودم  دین  که  بود 
ادا بشه و تموم بشه.  دین قرض نیست که 
دوران طرحمو می گذروندم که طرح پزشک 
به  که  من  خورد.  کلید  روستایی  خانواده ی 
حقوقش که نسبت به قبل بهتر بود هم برای 
هم  و  داشتم  نیاز  خانوادم  و  خودم  معیشت 
توی این قالب می تونستم به اون آرمان هایی 
یک  نوع  پیشگیری  اونجا  برسم.  داشتم  که 
بود همزمان  ارزشمند  من  برای  که همیشه 
با  انجام می شد.  و سه  دو  نوع  پیشگیری  با 
مبارزه  قالب  توی  بود  اختیارم  در  که  تیمی 
حرفه ای،  محیط-  بهداشت  بیماری ها،  با 
بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت 
سطح  اول  درجه  در   ... و  دندان  و  دهان 
همزمان  و  پوشش  تحت  مناطق  بهداشت 
کرد  پیدا  چشمگیری  ارتقای  درمان  سطح 
که دقیقًا شاخص های آماری نشون می دادن.

یکی از اینترن ها که بیش از بقیه از فضایی 
که توصیف کرده بودم لذت برده بود پرسید:
-دکتر پس چرا برگشتین توی کالن شهر؟

-بچه ها، اجرای طرح پزشک خانواده ی روستا 
به وزارت رفاه و به نوعی به بیمه ی خدمات 
اونها  به  بودجه  و  بود  شده  واگذار  درمانی 
تخصیص داده شده بود. وزارت بهداشت چون 

سازوکار سخت افزاری درمان توی روستا رو 
از قبل داشت از قبیل مراکز بهداشتی درمانی 
و خانه های بهداشت روستایی، نقش پیمانکار 
رو به عهده گرفت که با این کار بودجه ای که 
در وزارت رفاه بود در قالب خرید خدمت در 
مرور  با  گرفت.  قرار  بهداشت  وزارت  اختیار 
زمان بیش ازپیش مشخص می شد که به نام 
پزشک خانواده بودجه در نظر گرفته می شود 
اما به کام سایر قسمت های وزارت بهداشت 
خانواده  پزشکان  که  به گونه ای  میشه.  تموم 
که اصلی ترین رکن طرح بودند هیچ وقت به 
دریافتی مالی که از قبل قول داده شده بود 
گرفته  تبلیغاتی صورت  مانور  آن  روی  بر  و 
دستورالعمل های  نکردند.  پیدا  دست  بود 
متعدد و اختالف سلیقه و عملکرد بازرس های 
)که  سالمت  شبکه  کارشناس های  و  بیمه 
و...  می رسید(  نظر  به  هم  صوری  گاهًا 
مستمسکی شده بود بر عدم پرداخت به موقع 
خود  که  پزشکان  مادی  حقوق  کامل  و 
پزشک  معنوی  حقوق  تضییع  بدترین  این 
ارتباط تنگاتنگ و  به حساب می اومد هرچند 
روستا  باصفای  مردم  با  کاری  طوالنی مدت 
معنوی  ارتباط  حد  باالترین  ایجاد  موجب 
بود  شده  آنان  و  من  امثال  بین  عاطفی  و 
به گونه ای که ما در غم و شادی شان شریک 
بودیم بسیاری از پزشکان که باسابقه ترینشان 
من بودم مجبور شدند آنجا را رها کنند چراکه 
و  پدر  بیماری  خودم  شخص  مورد  در  مثاًل 
برای  رفاهی  امکانات  حداقل  نبودن  مادر، 
همسر و فرزند همکاران پزشک و نهایتًا عدم 
پزشکان  حقوق  مکفی  و  به موقع  پرداخت 

باعث شد مناطق محروم را رها کنم.
-پس آقای دکتر حاال به ما حق می دید که 
عمومی  پزشک  چون  باشیم  نداشته  انگیزه 
شهرم  توی  نداره  جایگاهی  که  روستا  توی 
که فقط می تونه توی اورژانس کار کنه. پس 
ما فقط مجبوریم یا تمرکز کنیم روی خوندن 
شدن  قبول  برای  تست  زدن  و  رفرنس ها 
دیگه  خیلی های  مثل  یا  تخصص  دوره ی 
دوره های  گذروندن  و  یادگیری  سراغ  بریم 

توی  کردن  کار  برای  خارجی  زبان  آموزش 
کشورای دیگه.

دوران  توی  بودن  موفق تر  برای  -به هرحال 
تخصص یا خارج از کشور و یا توی دوران 
حتی  یا  و  محروم  منطقه  در  خدمت  طرح 
شده  که  هم  خودتون  عزیزان  درمان  برای 
از  و  باشین  موفقی  پزشک  شما  که  الزمه 
این دوران برای کسب تجربه بر بالین بیمار 
هم  ناامید  البته  و  بکنین  را  استفاده  حداکثر 
برنامه تحول  اجرای  با  قراره  نباشین چراکه 
خانواده ی  پزشک  برنامه ی  و  نظام سالمت 
در  عمومی  پزشک  و  راه اندازی  ارجاع  نظام 
واقعی خودش  جایگاه  خانواده  پزشک  قالب 
در  رو  خودش  حیاتی  نقش  و  کنه  پیدا  رو 

ارتقای سالمت جامعه بیش ازپیش ایفا کنه.
تمام  بهتر صحبت هایمان  به روزهای  امید  با 
شد. دو هفته بعد از بیمارستان تماس گرفتند 
شما  حضور  به  نیاز  دیگر  ماه  اواسط  از  که 
مسئول  از  نیست!  بیمارستان  اورژانس  در 
که  شدم  علت  جویای  پزشکان  برنامه ریزی 
معلوم شد با اجرای برنامه ی تحول سالمت 
متخصصین  باال  مبالغ  پرداخت  ازای  به 
کرده اند که خودشان  تمایل  اظهار  خودشان 
به  نیازی  دیگر  و  شده  مقیم  بیمارستان  در 
بیمارستان  در  عمومی  پزشکان  ما  حضور 
آخر  تا  اینکه  در  من  برداشت  ولی  نیست. 
ماه هم تحمل نکرده اند و از برنامه ی ماهانه 
این تغییر با این عجله رخ می داد حکایت از 
انگیزه و اصرار متخصصین محترم داشت و 
این هم خود گویای مبلغ پرداختی آن ها بود.

روزی که برای خالی کردن کمد وسایل رفته 
و  پرسنل  با  خداحافظی ام  کردم  سعی  بودم 
به خصوص اینترن های تیزهوش خیلی کوتاه 
باشد تا نوع رفتنم انگیزه های آن ها را از آنی 

که بود کمتر نکند.

جبهه ی خودمو 
منطقه ی محروم 
در نظر گرفتم و 
تکلیف و وظیفه ی 
انسانی خودم رو 
خدمت به مردم 
اونجا. نیت خودمم 
این بود که دین 
خودم رو ادا کنم 
هرچند که دین 
قرض نیست که ادا 
بشه و تموم بشه. 
***
دوران طرحمو 
می گذروندم 
که طرح پزشک 
خانواده ی 
روستایی کلید 
خورد. من که به 
حقوقش که نسبت 
به قبل بهتر بود 
هم برای معیشت 
خودم و خانوادم 
نیاز داشتم و هم 
توی این قالب 
می تونستم به اون 
آرمان هایی که 
داشتم برسم
***
 از مسئول 
برنامه ریزی 
پزشکان جویای 
علت شدم که 
معلوم شد با اجرای 
برنامه ی تحول 
سالمت به ازای 
پرداخت مبالغ 
باال متخصصین 
خودشان اظهار 
تمایل کرده اند 
که خودشان در 
بیمارستان مقیم 
شده و دیگر 
نیازی به حضور ما 
پزشکان عمومی 
در بیمارستان و 
اورژانس نیست

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست؛ گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام برای کسانی که هیچ اهمیتی 
برای فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم!  سیمین دانشور ؛ به کی سالم کنم  
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قلعه ی شاه، مال منه!
چالش هایی که سال هاست بر سر حدود صالحیت پزشکان عمومی در انجام امور مرتبط با مراقبت های پوست و زیبایی وجود داشته، حاال به نقطه ی 
اوج خود رسیده است!در این فرصت به مرور موارد اختالف، تحلیل آن از زاویه ای منصفانه، یادآوری گوشه ای از اقدامات انجام شده و نیز بررسی مبانی 
علمی برخی اختالف نظرها خواهیم پرداخت.در پایان نیز مقاله ی اخیر مندرج در صفحه  ی9 مورخ 7 اسفند روزنامه ی ایران )با تیتر چاپ شده در صفحه ی 
نخست روزنامه ی رسمی دولت!؟ که در ماهیت به چالش کشاندن فعالیت پزشکان عمومی بوده و مرتبط با این پرونده است( را با ذکر اصل مطلب مندرج 

و پاسخ انجمن به آن را با هم خواهیم خواند.

بر اساس علم یا منفعت؟
تهیه و تنظیم: دکتر ابراهیم شفا
عضو انجمن پزشکان عمومی ایران

Ebrahimshafa@gmail.com

ریشه های اختالف پزشکان عمومی و متخصصین پوست
با نگاهی هرچند به اختصار به ریشه ی اختالفات 
متخصصین  انجمن  میان  موجود  مشکالت  و 
پوست و پزشکان عمومی عالقه مند و شاغل در 
بخش خدمات پزشکی زیبایی دالیل متعددی 
را می توان در بروز این مشکالت عنوان نمود. 

اگر به طور خالصه و صرفاً فهرست وار به این 
بیاندازیم متوجه خواهیم شد  مشکالت نظری 

که در موارد زیر برخی نقش بارزتری دارند:
در  جهانی  و  مقبول  تعریف  پذیرش  عدم   )1

انجمن متخصصین پوست
 در این بخش قصد ورود به محتوای مفاهیم 
وزارت  تعریف  به  نیست  بد  لیکن  ندارم  را 
بپردازم  زمینه  این  در  مالزی  کشور  بهداشت 
و  مسلمان  و  آسیایی  کشور  یک  به عنوان  که 
برداشت  را که همان  برداشت خود  هم منطقه 
بیان  زیر  به صورت  است  مقوله  این  از  جهانی 
می نماید »حس خوب بودن هر فرد در ارتباطی 
تنگاتنگ و مستقیم با حس رضایت از سالمت، 
ظاهر و محیط زندگی اوست. امروزه این بخش 
از خدمات موردنیاز جامعه تحت عنوان خدمات 
آن  هدف  و  می شوند  شناخته  زیبایی  پزشکی 
نیز ایجاد تعادل پایدار و هماهنگ میان ظاهر 
فیزیکی و روان افراد می باشد. این بخش رشد 
مقبولیت  و  دارد  جهانی  سطح  در  فزاینده ای 
آورده  دست  به  جامعه  آحاد  میان  در  فراوانی 

است«.
توسط  انجام شده  تعریف  دیگر  بخش  در 
امر  در  مالزی  بهداشت  وزارت  کمیته ی 
پزشکان عمومی  فعالیت  با  رابطه  در  استتیک 
در این حیطه چنین عنوان می شود: »خدمات 
پزشکی زیبایی در کشور مالزی به عنوان یک 
اگرچه  نمی شوند،  شناخته  پزشکی  تخصص 
آموزشی  مفاد  این بخش در  مفاهیم کاربردی 
جراحان پالستیک و بخشی از آن در برنامه های 
آموزشی متخصصین پوست وجود دارند لیکن 
زیبایی  اخیر در خدمات پزشکی  پیشرفت های 
در میان پزشکان عمومی رشد فزاینده ای پیدا 
کرده است. شواهد این امر برنامه های آموزشی 
کامل مهارتی و تکنیکی رسمی است که برای 
اجرا  به  از پزشکان در سطح جهان  این گروه 
و  تحقیقات  بر  مبتنی  هم چنین  و  درمی آیند 
است  قابل توجهی  و  فراوان  علمی  مطالعات 
که این گروه از پزشکان عمومی در این زمینه 
ساماندهی  برای  بنابراین  و  می آورند  عمل  به 
گایدالین های  تعیین  بر  تصمیم  امر،  این 
تا  شد  گرفته  زیبایی  پزشکی  خدمات  ارائه ی 
متخصصین  و  عمومی  پزشکان  وظایف  شرح 
به  عالقه مند  که  متخصصینی  سایر  و  پوست 
اجرای خدمات پزشکی زیبایی هستند را کاماًل 

مشخص نماید.«
2( حس مونوپلی و انحصارطلبی که در بخشی 
از اعضاء محترم این انجمن ریشه دوانده است.

این  به  جامعه  آحاد  اقبال  میزان  افزایش   )3
تکنیک ها که جزء عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 
درآمدهای  آن  بالطبع  و  می شوند  طبقه بندی 

 کمیته ی مراقبت های پوست 
انجمن پزشکان عمومی ایران

مالی کالنی که در این زمینه برای متولیان امور 
به وجود می آورند.

باالی  توانمندی های  به  قلبی  باور  عدم   )4
خدمات  کلیه ی  اجرای  در  عمومی  پزشکان 

مهارتی و تکنولوژیک.
5( عدم دخالت مؤثر وزارت بهداشت و درمان 
حقوق  احقاق  بر  نظام پزشکی  سازمان  و 

پایمال شده ی پزشکان عمومی.
6( نداشتن استراتژی مشخص و تبیین شده ای 
به  رو  و  مدرن  تکنولوژی های  با  برخورد  در 
به ویژه  درمانی   و  پزشکی  امور  در  پیشرفت 
اموری که به علت سرعت باالی تولید و توسعه 
و  عام  به طور  پزشکی  امور  در  تکنولوژیک 
زمینه ی خدمات زیبایی پزشکی به طور خاص، 
برنامه های  را در  فرصت درج و آموزش آن ها 
پزشکی  آموزش  آکادمیک  و  رسمی  درسی 

کشور ناممکن می سازد.
7( عدم اجرای برنامه ی رسمی پزشک خانواده 

در کشور.
8( تأکید بی رویه بر تخصص گرایی. ادامه این 
پزشکان  انسانی  ظرفیت  شدن  خالی  به  روند 
امکان  و  شد  خواهد  منجر  کشور  عمومی 
گسترش خدمات بهداشتی و درمانی را از کشور 
سلب می نماید زیرا همه ی پزشکان عمومی رو 

به سوی تخصص خواهند آورد.
9( روند افراط وتفریط، به علت عدم به رسمیت 
شناختن این رشته ی نوظهور و عدم رسیدگی به 
نیازمندی های آن شاهد نوعی افراط وتفریط در 
برخورد و اجرای این خدمات در جامعه توسط 
پزشکان متخصص و عمومی هستیم. ادامه ی 
جامعه  برای  مثبتی  بار  هیچ  نه تنها  وضع  این 
نخواهد داشت بلکه معضالتی را نیز به وجود 

خواهد آورد.
10( انجام تبلیغات غیرواقعی و گاه گمراه کننده 
توسط برخی از متخصصین پوست علیه پزشکان 
و  اجتماعی  نشریات  صداوسیما،  در  عمومی 
روزنامه ها که پزشکان عمومی را فاقد صالحیت 
امر  این  می شمارند.  مرتبط  امور  کلیه  انجام 
درنهایت به باور عمومی جامعه نسبت به رشته 
پزشکی و کلیه پزشکان محترم کشور خدشه 

وارد خواهد ساخت.
11( عدم شناسایی و به کارگیری ظرفیت واقعی 
انجمن های علمی پزشکی کشور به ویژه نقش 
که  کشور  عمومی  پزشکان  انجمن  بی بدیل 
نقش واقعی آن ها عالوه بر اجرای برنامه های 
تکنولوژیک  امور  توسعه ی   و  بسط  بازآموزی، 
انتقال دانش فنی و مهارتی برای همکاران  و 
محترم می باشد. امری که در جهان بر عهده ی 
چنین نهادهایی گذاشته شده است؛ زیرا مراکز 
آموزش علوم پزشکی وظایف تربیت آکادمیک 
و  دارند  عهده  بر  را  جامعه  موردنیاز  نیروهای 
فرصت پرداخت به چنین اموری را ندارند و یا 

هزینه  ی باالی آن مانع اجرا خواهد شد.
پزشکان  میان  یکپارچگی  و  اتحاد  عدم   )12
در  شدیدی  رقابت  ایجاد  شاهد  امروزه  کشور. 

درمانی  خدمات  سهم  درصد  از  برخورداری 
کشور توسط گروه های مختلف پزشکی هستیم. 
این رقابت ناسالم با نادیده انگاشتن سهم واقعی 
زمینه ها  همه ی  در  کشور  عمومی  پزشکان 
پزشکی  خدمات  نظیر  خاصی  امور  به ویژه 
حال  در  و...  اعتیاد  ترک  طب کار،  زیبایی، 

تاخت وتاز است.
توانمندی  و  ظرفیت  شناسایی  عدم   )13
و  علمی  فعال،  نیروی  فراوان  پراکندگی  و 
توانای پزشکان عمومی در سطح کشور و نیز 
و  متناسب  مسئولیت های  گرفتن  عهده  به  در 
مختلف  خدمات  ارائه ی  در  آنان  شایسته ی 

نظام سالمت. 
کشور  پزشکان  از  بخشی  هیچ  است  بدیهی 
به جز پزشکان عمومی دارای این پتانسیل و این 
آنان را در  باید نقش  ظرفیت واقعی نیستند و 
برقراری عدالت بهداشتی و درمانی برای آحاد 
مختلف جامعه به رسمیت شناخت و هرروز بر 

آن تأکید کرد.
14( عدم تغییر در کوریکولوم آموزشی پزشکان 
در  آنان  دادن  دخالت  عدم  و  کشور  عمومی 
از  هیچ گاه  به نحوی که  خویش  سرنوشت 
پزشکان عمومی کشور در شورای بورد آموزش 
پزشکان عمومی کشور نماینده ای نداشته اند و 
دیگر متخصصین درباره ی سرنوشت تحصیلی 
شاید  می نمایند.  تصمیم سازی  آنان  شغلی  و 
ریشه ی انحصارطلبی برخی از همکاران محترم 

از همین امر ناشی شده باشد.
و  اجتماعی  تأمین  محترم  سازمان  نقش   )15
ساختن  محدود  در  بیمه گر  سازمان های  سایر 
اقالم  تعداد  پزشکان عمومی در نسخه کردن 
و  پاراکلینیکی  خدمات  سایر  یا  و  دارویی 

تصویربرداری.
ایجاد  در  صداوسیما  سازمان  نقش   )16
و  متخصصین  به  مراجعه  نادرست  حس 
فوق تخصص های پزشکی برای هر امر و نادیده 
انگاشتن و گاهی تمسخر پزشکان عمومی در 
برنامه های مختلف توسط آن سازمان محترم. 
این امر جامعه و متخصصین پوست را در یک 
که  معنا  بدین  می دهد  قرار  معیوبی  سیکل 
کوچک ترین  انجام  به  قادر  عمومی  پزشکان 
کاری نیستند و نباید به ویژه در امر زیبایی هم 

دخالت نمایند.
17( خواب غفلت و غفلت از خواب، خواب غفلت 
موجب آن شد که رکود و رخوتی بر پیگیری 
و  باشیم  داشته  خود  صنفی  به حق  مطالبات 
پیشروی  نیز  صنفی  سرنوشت  به  توجه  عدم 
با  مرتبط  امور  تصدی  برای  را  بخش ها  دیگر 
ما به وجود آورد؛ اما غفلت از خواب ما که برای 
بود،  عزیز کشورمان  مردم  به  شایسته  خدمت 
هرگز و هرگز پاسخی درخور از سوی متولیان 
امر دریافت نکرد. امید که خواب غفلت برود اما 
آن دگر بماند و از بی خوابی بسوزیم که مردم 
از  بیشتر  شایسته  عزیزمان  و کشور  شریفمان 

آن هم هستند.

انجام تبلیغات 
غیرواقعی و گاه 
گمراه کننده 
توسط برخی 
از متخصصین 
پوست علیه 
پزشکان عمومی 
در صداوسیما، 
نشریات اجتماعی 
و روزنامه ها که 
پزشکان عمومی 
را فاقد صالحیت 
انجام کلیه ی امور 
مرتبط می شمارند. 
این امر درنهایت به 
باور عمومی جامعه 
نسبت به رشته ی 
پزشکی و کلیه ی 
پزشکان محترم 
کشور خدشه وارد 
خواهد ساخت

مراقبت های پوست؛ چالشی بین متخصصین و عمومی ها

اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود!
پائولو کوئیلو
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انجمن مورخ هشتم دی ماه 93 با توجه به فضاسازی های غیرمتعارفی که از سوی مدعیان به وجود آمده بود و بنا بر وظیفه ی جایگاهی، طی مکاتبه ای با پ

نامه ی سرگشاده ی پزشکان عمومی کشور به وزیر بهداشت،معاون محترم درمان وزارتخانه، به یادآوری مصوبات جلسه ی قبلی اشاره داشته و خواستار توجه جدی مسئولین به آن می شود:
 درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر هاشمی 
وزیر محترم بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی

با سالم و تقدیم احترام
محرومیت های  و  که محدودیت ها  سال هاست 
ناعادالنه در نظام سالمت کشور منزلت پزشکان 
عمومی را خدشه دار نموده و فریادرسی نیست؛ 
چنبره ی  در  عمومی  طب  که  مدت هاست 
عسرت  به  گروه گرایانه  و  به جا  نا  سیاست های 
کشیده شده است و عدالتی در کار نیست. در 
فضای عمومی تدبیر و امید انتظار می رود امید و 
انگیزه به پیکره ی جامعه ی پزشکان عمومی نیز 
وارد شود، نه این که هرروز با صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل های کار شناسی نشده و خارج از 
حدود مسئولیت های قانونی، ناشی از البی گری 
و سوءاستفاده ی عده یا انجمن خاصی، حلقه ی 
فشار اضمحالل هویت و سرمایه ی عظیم طب 
عمومی تنگ تر گردد و معدود افرادی با استفاده 
از اهرم مسئولیت های اجرایی برای حفظ منافع 
پزشک  صالحیت  و  کار  حیطه ی  خود  مادی 

عمومی را تنزل دهند.
جناب آقای وزیر

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

تاریخی با موفقیت عبور کرد.
جناب آقای دکتر هاشمی

مورخ   6798/5 شماره ی  ابالغیه ی  از  پس 
توانمندسازی  بخشنامه ی  موضوع   92/5/22
آن  اجرای  با  انتظار می رفت  پزشکان عمومی، 
متأسفانه  اما  شود،  مرتفع  قشر  این  مشکالت 

برای  را  میدان  آن،  مفاد  اجرای  در  تأخیر 
اعمال محدودیت روزافزون به طب عمومی و 
سوءاستفاده و انحصارطلبی معدودی از گروه های 
پزشکی فراهم آورده است که در این مجال صرفًا 
به نفوذ و اعمال فشار از سوی انجمن پوست و 
تعدادی از متخصصین پوست و مو با ذکر مواردی 

به شرح ذیل اشاره می شود:
تشویش  و  ناشایست  رسانه ای  1- هجمه های 
اذهان علیه پزشکان عمومی که شدیداً بر اصل 
انسجام جامعه ی پزشکی خدشه وارد کرده است.

به  2- احضار برخی همکاران پزشک عمومی 
محاکم قضایی که عماًل وهن جامعه ی پزشکی 

در جدال کسب منافع مالی بیشتر است.
3- تهدید به تحریم شرکت های تأمین کننده ی 
تجهیزات در صورت ارائه ی خدمات به پزشکان 

عمومی و اجبار شرکت ها به امضای تعهدنامه.
4- خارج کردن پزشکان عمومی از همایش های 
پوست و مو به شنیع ترین 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.
قطعاً موارد فوق خالف اخالق حرفه ای و به دور 
بروز  که  نیست  و شکی  است  طبیبانه  ادب  از 
این گونه رفتارهای غیرمنطقی از سوی این قشر 
فرهیخته به جز اسیر شدن در دام انحصارطلبی 
و منفعت طلبی توجیهی ندارد. پزشکان عمومی، 
به رغم  کشور،  عظیم  سرمایه ی  به عنوان 
مشکالت معیشتی در عرصه های مختلف ازجمله 
پزشک خانواده، پزشک اورژانس، درمانگر اعتیاد، 
مراکز مشاوره ی ژنتیک، مطب خصوصی و… 
همواره با دولت و ملت همراه و به خدمت مشغول 
بوده و در این راه بدون هرگونه حمایت شایسته 
اقدام به سرمایه گذاری مادی و معنوی نموده اند؛ 
لذا اگر امنیت شغلی این گروه کثیر روزانه توسط 
چه  گیرد،  قرار  تهدید  مورد  مختلف  گروه های 
تاریک و مبهم است آینده ی شغلی این جمعیت 
بزرگ! پزشک عمومی مطابق عرف و قانون و 
همانند سایر پزشکان صاحب تشخیص و مسئول 
تمام اتفاقات بیمار خود است و شایسته نیست 
که وی را محدود به درمان های پیش پاافتاده و 

یا مرجعی صرف برای ارجاع بیماران دانست و یا 
به انحاءمختلف در اذهان مردم این چنین القا نمود.

جناب آقای وزیر
و  صبر  تاکنون  عمومی  پزشکان  جامعه ی  اگر 
شکیبایی داشته و راه تقابل را در پیش نگرفته 
در شأن  را  رفتار ها  این  که  است  دلیل  این  به 
انجمن  اگر  که  است  معتقد  و  نمی داند  طبابت 
پزشکان عمومی به عنوان مرجعی معتبر رویه ی 
طریق  از  موضوع  پیگیری  و  اعتدال  و  مذاکره 
الزامًا  است،  گرفته  پیش  در  را  قانونی  مبادی 
عقالنیتی در کار است. لذا ضمن حمایت قاطع 
از نامه ی مورخ 93/10/8 رییس انجمن پزشکان 
عمومی، از جناب عالی که با روشن بینی از نیت ها 
پزشکی  گروه های  از  بعضی  غوغاساالری  و 
بیشتر  از آسیب  داریم قبل  انتظار  آگاه هستید، 
فرمایید  دستور  پزشکی،  جامعه ی  پیکره ی  به 
به فوریت نسبت به 1( اجرای مفاد دستورالعمل 
و  صالحیت  حدود  تعریف   )2 توانمندسازی 
جایگاه پزشکان عمومی »که طبق قانون توأمًا 
به عهده ی آن وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی 
آموزشی  دوره های  برگزاری   )3 شده«  نهاده 
مدون با کمک انجمن ها و سازمان نظام پزشکی 
4( تدوین گایدالین ها و در   نهایت رفع اعمال 
محدودیت های ایجادشده نه تنها در بخش پوست 
درمان  ازجمله  گرایش ها  سایر  بلکه  زیبایی،  و 
اعتیاد، طب کار، تغذیه و… اقدام عاجل مبذول 
فرمایند. جامعه ی پزشکان عمومی مانند همیشه 
صبورانه منتظر اقدامات جدی و مؤثر به حال طب 
عمومی و آحاد مردم شریف می ماند و مشفقانه 
تذکر می دهد که این جمعیت بزرگ را که بخش 
عمده ی مسئولیت درمانی کشور را برعهده دارد 
بیش از گذشته دریابید تا خدای نکرده پیشگیری و 
درمان که جز با اتکا به طب عمومی قابل دستیابی 
نیست به فراموشی سپرده نشود و هزینه ی گزاف 
بر کشور و ملت تحمیل نگردد.توضیح مجدد: این 
نامه به دنبال بروز محدودیت های حرفه ای برای 
پزشکان شاغل در حوزه ی مراقبت های پوست 
به صورت  و  تهیه  مدنی  درحرکتی  و  زیبایی  و 
خودجوش به امضای چندین هزار نفر از پزشکان 

عمومی ایران رسیده است

توضیح: این نامه به دنبال بروز محدودیت های حرفه ای برای پزشکان شاغل در حوزه ی مراقبت های پوست و زیبایی و درحرکتی مدنی 
تهیه و به صورت خودجوش به امضای چندین هزار نفر از پزشکان عمومی ایران رسیده است:

در فضای عمومی 
تدبیر و امید انتظار 
می رود امید و انگیزه 
به پیکره ی جامعه ی 
پزشکان عمومی 
نیز وارد شود، نه 
این که هرروز با 
صدور بخشنامه ها و 
دستورالعمل های 
کار شناسی نشده 
و خارج از حدود 
مسئولیت های قانونی، 
ناشی از البی گری 
و سوءاستفاده ی 
عده یا انجمن 
خاصی، حلقه ی فشار 
اضمحالل هویت و 
سرمایه ی عظیم طب 
عمومی تنگ تر گردد 
و معدود افرادی 
با استفاده از اهرم 
مسئولیت های اجرایی 
برای حفظ منافع 
مادی خود حیطه ی 
کار و صالحیت 
پزشک عمومی را 
تنزل دهند

جناب آقای دکتر آقاجانی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
اعتراضات  به دنبال  مستحضرید،  همان گونه 
انجمن  سوی  از  آمده  به وجود  مشکالت  و 
تداخالت  بر  مدعی  پوست،  متخصصین 
حرفه ای با پزشکان عمومی، دو جلسه به منظور 
کارشناسی و ساماندهی به مشکالت موجود در 

وزارت متبوع تشکیل گردید:
حوزه ی  در   93/4/22 مورخه  در  اول  •جلسه 
از  کثیری  جمع  حضور  با  و  معاونت  آن 
نمایندگان  و  پوست  انجمن  مدیره ی  هیأت 
متخصصین پوست، نمایندگان انجمن پزشکان 
عمومی، سازمان نظام پزشکی و سایر همکاران 
و  نظارت  دفتر  محوریت  با  وزارتخانه  آن 
درنهایت  و  تشکیل  درمان  امور  اعتباربخشی 
ذیل  مصوبات  ارسالی  صورت جلسه ی  مطابق 

حاصل گردید:
عناوین  اصالح  و  تبلیغات  نحوه ی  1.کنترل 
مطابق  مهر  و  سرنسخه  تابلو،  در  مندرج 
مندرجات پروانه ی مطب صادره از نظام پزشکي 
وزارت  بین  مشترک  کمیته ی  2.تشکیل 
بهداشت، نظام پزشکي، انجمن پوست ایران و 

انجمن پزشکان عمومي ایران
3.تداوم جلسات در وزارت بهداشت تا حصول 

نتیجه
مورد  و  مجاز  آموزشي  دوره های  4.برگزاری 

تأیید معاونت آموزشي و داراي گواهینامه 
5.رسیدگي به مداخالت گروه های غیرپزشکي 

در امور پزشکي در سطح کشور

سازمان  کار،  وزارت  با  تفاهم نامه  6.انعقاد 
دانشگاهي در مورد عدم  فني حرفه ای و جهاد 
برگزاري دوره های آموزشی در زمینه ی پوست 
و مو  بدون هماهنگی و مجوز وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي
7.تعیین تعرفه ی ارائه ی خدمات موردنظر 

هرگونه  از  گردید  تأکید  جلسه  این  در  ضمناً 
خصوصًا  تحریک کننده  و  تفرقه انگیز  اقدامات 
در فضای عمومی پرهیز تا در جلسات مشترک 
حرفه ای  صالحیت  حدود  تعیین  به  نسبت 

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

با عنایت به توضیحات فوق، ضمن سپاس از 
جنابعالی و مسئولین محترم دفتر اعتباربخشی 
دستورعمل های  ابالغ  از  گذشته  برخالف  که 

رویکردی  و  امتناع  فراقانونی  و  سوگیرانه 
عادالنه را اتخاذ نموده اید اما بایستی خاطرنشان 
خصوصًا  تصمیمات،  نشدن  اجرایی  که  نماید 
مصوبات جلسه ی اول موجب افزایش تنگنای 
تجری  همچنین  و  عمومی  پزشکان  حرفه ای 
در  پوست  انجمن  غیراخالقی  و  غیرمنصفانه 
گردیده  عمومی  فضای  در  تحریک  و  توهین 
قضایی  اظهارنامه های  صدور  ازجمله:  است 
اعالمیه هایی  درج  شاغل،  همکاران  برای 
شرکت های  تهدید  همکاران،  علیه  جراید  در 
واردکننده ی تجهیزات پوست و زیبایی، سعی در 
تحریم و ممانعت از حضور پزشکان عمومی در 
همایش های پوست و... همگی حکایت از غلبه 
صنف گرایی و عهدشکنی نسبت به مصوبات و 

تصمیمات دارد.
به رغم  انجمن  این  که  است  تأکید  به  الزم 
انسجام  با درک ضرورت حفظ  و  باطنی  میل 
پاسخ  به ناچار و در مقام  در جامعه ی پزشکی، 
تمامیت خواه  و  غیرمسئوالنه  حرکت های  به 
انجمن پوست، از طرق علمی، مدنی و حرفه ای 
پاسخی درخور به مسببان مربوطه خواهد داد و 
در  دارد  انتظار  محترم  مقام  آن  از  درعین حال 
تسریع اجرای مصوبات مورداشاره دستور اکید 

صادر فرمایید. 
دفتر  قبلی  مکاتبات  اینکه  به  توجه  با  ضمناً 
نظارت و اعتباربخشی و بورد تخصصی پوست 
به ندرت دستاویز برخوردهای قضایی و انتظامی 
است  خواهشمند  است  گردیده  همکاران  با 
نسبت به بالاثر نمودن مکاتبات قبلی تا حصول 

نتیجه مساعدت فرمایید.
دکتر کامیابی 
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

و در اینجا انجمن بر خود فرض می داند که پیگیر درخواست منطقی همکاران بوده و با ایجاد فضای مناسب و بعضاً یادآوری 
امکان بهره گیری از ظرفیت های قانونی فرا وزارتی، درخواست جدی تری را از معاون محترم درمان وزیر مطرح می کند:

همکاران خود از طریق مراجع قانونی خواهد بود.
دکتر کامیابی
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

رونوشت:
قائم مقام محترم وزیر و معاون کل وزارت بهداشت 

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه ی  وزارتی  
ریاست محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی 

مشاور محترم وزیر در امور پزشکان عمومی 

زیبایی  و  پوست  گرایش  در  شاغل  همکاران 
و همچنین تقاضای لغو ابالغیه های فراقانونی 
است  خواهشمند  گذشته،  سال های  در  صادره 
به  امر  را  مذکور  درخواست  پیگیری  نتایج 
اعالم فرمایید. با توجه به استمرار حرکت های 
غیرحرفه ای انجمن پوست، بدیهی است که در 
این  ادامه ی سکوت مسئولین محترم،  صورت 
ازدست رفته ی  حقوق  احقاق  به  ناچار  انجمن 

جناب آقای دکتر آقاجانی 
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
مورخه  ع  93/344/پ  شماره  درخواست  پیرو 
مصوبات  شدن  عملیاتی  بر  مبنی   93/10/8
مشکالت  درخصوص  مشترک  جلسات 

ی  
 پیگیر

با پایان یافتن بحث منطقی، متقاعدسازی آغاز می شود.
کوین هوگان؛ 53 اصل متقاعدسازی
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حال با هم مقاله ای از کمیته ی مراقبت پوست انجمن را می خوانیم که با موردتوجه قرار دادن نمونه ای از محدودسازی های حرفه ای و جوانب آن، به تحلیل پ

فنی برخی اختالفات فارغ از فضای هیاهو و کشمکش - و آسیب های ویران گری که این اختالفات بر ریشه ی جامعه ی پزشکی کشور می زند - می پردازد:

اختالف نظر در اعمال مهارتی 
پوست و زیبایی

و  نقد  و  کارشناسی  بحث  به  ورود  از  قبل 
درزمینه ی  موجود  مشکالت  راه حل  ارائه ی 
اجرای مهارت های تکنولوژیک و فنی حوزه ی 
زیبایی پوست و مو الزم است در ابتدا با ذکر 
به  مهارتی زیبایی  شایع  اعمال  از  مثال  یک 
توسط  به کاربرده شده  مفاهیم  در  ابهام زدایی 
برخی معترضین بپردازیم و به این پرسش که 
»آیا مهارت مطروحه با مهارت های فراگرفته 
قابل  کشور  عمومی  پزشکان  توسط  شده 

انطباق و اجرا هست و یا خیر؟«پاسخ دهیم.
یک نمونه: 

تزریق نوروتوکسین کلستریدیوم 
بوتولینیوم تحت عنوان تجاری 

بوتاکس
بوتاکس،  تزریق  برای  موردنیاز  مهارت های 
نیازمند رعایت و اجرای نکات و طی مراحل 
می باشد،  تزریق  تا  آماده سازی  مختلف 
نگهداری  همچون  مختلفی  مراحل  نظیر 
آماده سازی  اپتیما،  شرایط  در  نوروتوکسین 
به کارگیری  و  سم  مناسب  رقت سازی  و 
داخل عضالنی،  تزریق  تکنیک های مختلف 
برای  است.  جلدی  داخل  یا  و  زیرجلدی 
حصول موفقیت در این امر فرد تزریق کننده 
عضالت  آناتومی  به  مناسبی  آشنایی  باید 
عملکردی  فیزیولوژی  موردنظر،  منطقه ی 
استخوان های  وآناتومی  مذکور  نوروتوکسین 
منطقه و عوارض و نحوه ی پیشگیری کنترل 

و درمان آن ها را داشته باشد.
»بر اساس مصوبات سومین نشست شورای 
آموزش پزشک عمومی مورخ سوم اسفندماه 
آموزش  سرفصل های  بر  نگاهی  و   1387
در  جراحی  بخش  کارآموزی  مقطع  ضروری 
حیطه ی مهارت، تزریقات وریدی، عضالنی، 
و  رگ گیری  جلدی،  داخل  و  زیر جلدی 
از  است،  گردیده  ذکر  شریانی  پونکسیون 
می توان  بیان شده  مرتبط  مهارت های  دیگر 
به بی حسی موضعی، به کارگیری تکنیک های 
آسپتیک، پوشیدن دستکش و غیره نیز اشاره 
کرد. بر اساس سرفصل های آموزش پزشک 
بر  عالوه  پوست  کارآموزی  مقطع  عمومی 
آناتومی  پوست،  بیماری های  نشانه شناسی 
با  برخورد  نحوه ی  پوست،  و هیستوپاتولوژی 
انواع بیماری های پوستی نیز تدریس می گردد، 
همچنین بر اساس سرفصل آموزش پزشک 
عمومی مقطع کارورزی بخش ضروری طب 

قبیل  از  مهارتی  اقدامات  کلیه ی  اورژانس 
انتوباسیون، مراقبت از زخم، اداره ی راه هوایی، 
انجام ونتیالسیون با کمک شوک الکتریکی، 
گرفتن نوار قلب و نمونه گیری آزمایش گازهای 
خونی و انواع تزریقات وریدی، داخل عضله و 
زیرپوستی و غیره نیز آموزش داده می شود. در 
بخش آموزش مقطع کارورزی عفونی نیز کلیه 
عفونت های محتمل بافت نرم و غیره به همراه 
بوتولیسم به طور کامل تدریس می گردند؛ و بر 
آموزش  پایه ی  دروس  سرفصل های  اساس 
پزشک عمومی نیز مباحث آناتومی عضالت 
و اسکلت استخوانی و فیزیولوژی، پاتولوژی و 
فیزوپاتولوژی بخش های مختلف به طور جامع 

آموزش داده می شوند.«
بر اساس بررسی مهارت های موردنیاز تزریق 
مهارت های  با  آن  مقایسه ی  و  بوتاکس 
فراگرفته شده توسط پزشکان عمومی، استنتاج 
حیطه ی  از  خارج  روش  این  که  می شود 
فقط  و  نیست  عمومی  پزشکان  عملکردی 
نیازمند طی دوره ی آموزشی مهارتی متناسب 
این  این زمینه است.  و کامل کوتاه مدتی در 
همان رویکرد معقول مراکز جهانی بهداشت 
نوین  تکنولوژی های  با  برخورد  در  درمان  و 
مراقبت زیبایی و سایر رشته های علوم پزشکی 

است.
استدالل بی پایه

دوره ی  در  که  استدالل  این  با  معتقدیم  ما 
تزریق  از  نامی  عمومی  پزشکان  آموزشی 
از  نمی توان  است،  نشده  برده  بوتاکس 
صرف نظر  حرفه ای  صالحیت  بدیهی ترین 
می توان  استدالل  همین  اساس  بر  آیا  کرد. 
یا  متاکاربامول  تزریق  از  را  پزشکان عمومی 
آمینوفیلین، بتامتازون و پنی سیلین نیز محروم 

نمود؟
ارزیابی کوریکولوم آموزشی تخصص پوست

رشته ی  بازنگری  کمیته ی  تعریف  طبق 
تخصصی  »رشته ی  پوست:  تخصصی 
تخصص  یک رشته ی  پوست  بیماری های 
پیشگیری،  بهداشت،  به  که  است  بالینی 
تشخیص، درمان طبی و جراحی های محدود 
پوست،  بدخیم  و  خوش خیم  بیماری های 
غشاهای مخاط مرتبط مو، ناخن و تظاهرات 
پوستی بیماری های سیستمیک و آمیزشی در 

تمام سنین می پردازد.«
وظایف اصلی بیان شده برای این رشته مؤید 

آن است که در آن به هیچ عنوان به مقوالتی 
نیز  اشاره ای  زیبایی(  )بخش های  همچون 
نشده است و حتی در شرح وظایف حرفه ای 
و  پوست  تخصصی  رشته ی  دانش آموختگان 
مو نیز هیچ گونه اشاره ای به خدمات مهارتی 
نیز نگردیده است )جز  زیبایی و تکنولوژیک 
در بخش فلسفه که صرفاً تحت عنوان تأکید 
بر نگهداری پوست به عنوان یک سد دفاعی 
بهداشت جسم  ارتقاء  در  زیبایی که  عامل  و 
اصلی  و  ذاتی  وظیفه ی  است(.  مؤثر  روان  و 
متخصصین محترم بیماری های پوست، حفظ 
بهداشت و درمان بیماری های پوست و مخاط 
بر طبق کدام کوریکولوم  زیبایی!  نه  است و 
مصوب همکاران محترم متخصص پوست از 

کلمه ی زیبایی استفاده می نمایند؟
این  پروسیجرال  مهارت های  بخش  در   
مهارتی  متعدد  موارد  تخصصی  کوریکولوم 
اعم از لیزر و تزریق چربی و تزریق توکسین 
کلستریدیوم بوتولینوم و غیره در دی ماه 1389 
به کوریکولوم قبلی افزوده شده است و کارآموز 
صرفاً بر اساس مشاهده و اجرای شخصی خود 
به تعداد محدود در طی آموزش قادر به انجام 

این خدمات در مطب خواهد شد.
 درج انجام کاشت مو در مهارت های اجرایی 
و  تعریف  جزو  که  است  درحالی  کوریکولوم، 
فقط  و  نمی باشد  رشته  این  وظایف  شرح 
لحاظ  بخش  این  در  محدود  جراحی های 
کاشت  جراحی  عمل  بنابراین  است؛  شده 
وظایف  حیطه ی  در  انحصاری  نمی تواند  مو 
نه یک  این روش  باشد.  پوست  متخصصین 
روش جراحی کوچک است و نه متخصصین 
افزوده شده  مصوب  تغییرات  از  پیش  پوست 
در کوریکولوم و نه پس ازآن، دوره ی جراحی 

کامل و مرتبط را طی می نمایند.
موضوع دیگر آموزش اسکلروتراپی است، در 
تعریف ساده ی اسکلروتراپی چنین بیان شده 
است: روشی علمی برای درمان واریس های 
بر  وریدی  واریس های  درمان  آیا  وریدی؛ 
عهده ی متخصصین جراح عمومی و جراحان 

قلب و عروق است یا متخصصین پوست؟
در  نیز  کلمات  از  خاص  بهره برداری  نوعی 
کوریکولوم  در  مطروحه  عناوین  از  پاره ای 
جالب توجه  نیز  پوست  متخصصین  آموزشی 
دوره ی  پروسیجرال  بخش  در  می باشد. 
به چشم  زیر  عناوین  پوست  تخصصی 

کمیته ی مراقبت از پوست
انجمن پزشکان عمومی

لیپوساکشن  و  چربی  ترانسفر  می خورند: 
به کار  عنوان  دو  هر  لیپوفیلینگ.  جهت 
گرفته شده، یک مفهوم را در جهت برداشت 
را  چربی  نرمی همچون  بافت  فیلر  تزریق  و 
نمی رسانند؟ و فقط بیان لیپوساکشن به عنوان 
یک روش برداشت چربی در عنوان ترانسفر 
چربی قابل درک نیست! زیرا به خودی خود در 
روش  یک  به عنوان  چربی  ترانسفر  ماهیت 
برداشت چربی موردنیاز برای تزریق دیده شده 
از کلمه  استفاده  نگارش آن  از  است و قصد 
داشتن  برای  محملی  به عنوان  لیپوساکشن 
مطب  در  لیپوساکشنی  اعمال  اجرای  مجوز 
است؟ حتی می توان متذکر شد این تکنیک ها 
به کاربرده  زیبایی  اعمال  جهت  عمدتاً  که 
انجام  اجرایی  و  ماهوی  ازنظر  و  می شوند؛ 
لیپوساکشن بر عهده ی تخصص های دیگری 

همچون جراحی و جراحی پالستیک است.
مزوتراپی  روش  دیروز  تا  که  است  چگونه 
غیرعلمی  و  مصوب  غیر  روشی  به عنوان 
پزشکان  آن  به واسطه ی  و  می گردید  مطرح 
عمومی مجری این تکنیک ها را مورد هدف 
قرار می دادند، به ناگاه این عنوان در دوره ی 
آموزشی رشته ی تخصصی پوست وارد شده 
دی ماه  مصوب  آموزشی  )کوریکولوم  است 
1389( و پزشک صرفاً با مشاهده ی پنج مورد 
قادر به اجرای مزوتراپی می شود، ولی پزشکان 
قدرت  و  فراگیری  توانایی  هرگز  عمومی 
مشاهده ی حتی همین پنج مورد مشاهده را 

نیز ندارند.
نتیجه گیری

 هدف از بیان مثال های ذکرشده آن است که 
عناوین  هدف دار  و  شتاب زده  نمودن  وارد  با 
مهارتی زیبایی در دوره ی آموزشی تخصصی 
نمی توان   1389 سال  دی ماه  در  پوست 
اعتراضات غیر کارشناسی و ناصواب را متوجه 
پزشکان عمومی کشور نمود و توانمندی آنان 
را زیر سؤال برد. چگونه است که تا پیش ازاین 
علمی  انجمن  اعتراضات  در  هیچ گاه  تاریخ 
پوست صحبتی از کوریکولوم آموزشی پزشکان 
عمومی نشده بود؟ پاسخ مشخص است، زیرا 
چنین  نیز  پوست  تخصص  کوریکولوم  در 
علمی  پزشکی  نبودند.علم  موجود  عناوینی 
پایه ی پزشکی عمومی است و جداسازی  بر 
مطلق این علوم بالینی از یکدیگر کاری غیر 
نیز  انحصارطلبانه  کارشناسی است و برخورد 
هرگز از خصایص علم پزشکی نبوده و نخواهد 
بود. تأکید بر این استنباط و دور باطل گرچه 
هدف  را  عمومی  پزشکان  امروز  علی الظاهر 
نزدیک  بسیار  فردای  ولیکن  است  داده  قرار 
نشانه  را  پزشکی  علوم  بخش های  سایر 
می رود و موجبات تشدید اختالفات صنفی در 
مهم ترین بخش از اعضاء و مراکز ارائه کننده 

خدمات سالمت خواهد شد.
تخصص  آموزشی  کوریکولوم  بر  نگاهی  با 
پوست به صراحت می توان دریافت که عناوین 
وارد  مهارتی  فرآیندهای  به صورت  ذکرشده 

بخش های پروسیجرال آموزشی متخصصین 
تزریق  مورد  در  آنان  و  است  شده  پوست 
بوتاکس تنها با مشاهده ی پنج نمونه، کمک 
اجرای  به  قادر  دیگر  نمونه ی  پنج  انجام  در 
آن  دنبال  به  و  تزریق  مستقل  مورد  پانزده 
ولی  می شوند  مطب  در  تزریق  مجوز  کسب 
در  را  عمومی  پزشکان  توانمندی  به سادگی 
در  کمک  و  آموزشی  مشاهده ی  از  استفاده 
تزریق  موفقیت آمیز  اجرای  نهایت  و  اجرا 

نوروتوکسین نادیده می گیرند.
نیز  عمومی  پزشکان  که  درحالی است  این 
دوره های  در  شرکت  شخصی،  بامطالعه ی 
کشور  از  خارج  و  داخل  تأیید  مورد  مهارتی 
استتیک  گوناگون  مهارت های  زمینه های  در 
و  مهارت  کسب  به  مطب  در  انجام  قابل 
تجارب گران بهایی می پردازند که دانش فنی و 
کاربردی و اجرایی آنان را نیز ارتقاء می بخشد 

و به روزرسانی می کند.
و  آموزش  فضای  بر  موجود  اضطرار  اگر 
تخصصی  رشته ی  در  تکنولوژیک  تحوالت 
درج  به  وادار  را  گران قدر  همکاران  پوست، 
تخصصی  آموزشی  دوره ی  در  تغییراتی 
که  است  چگونه  پس  است،  نموده  پوست 
فقط مهارت های مرتبط با زیبایی دست خوش 
بخش ها  دیگر  و  افزایشی شده  تغییرات  این 
پیشین  موارد  مانند  کمابیش  همچنان 
که  است  چگونه  و  است  شده  دوباره نویسی 
کوریکولوم آموزشی پزشکان عمومی بازبینی 
تغییرات  و  تحوالت  قافله ی  از  و  نمی گردد؟ 
نیازمندی های  و  است  دورمانده  به  آموزشی 
خرد  و  دانش  و صاحب  زحمتکش  قشر  این 
با واقعیت های موجود و به دوراز  که متناسب 
قرار  موردتوجه  است  انحصارطلبی  هرگونه 

نمی گیرند. 
سیر تحوالت فنی و تجهیزاتی حاضر و ناظر 
بر اکثر علوم پزشکی به ویژه بخش زیبایی و تا 
حدودی بخش بیماری های پوست و مو چنان 
سریع و طوفانی است که تمام فارغ التحصیالن 
گروه های پزشکی را وامی دارد تا پس از فراغت 
فراگیری  به  خود  آکادمیک  تحصیل  از 
اساس  بر  مهارتی  کوتاه مدت  آموزش های 
مسیری  همان  بپردازند.  خود  حرفه ای  نیاز 
تخصصی  رشته ی  این  فارغ التحصیالن  که 
کوریکولوم  این  تدوین  پیش از  تا  ایران  در 
آموزشی درپیش گرفته اند. به نحوی که بر طبق 
کوریکولوم پیشین کلیه ی فارغ التحصیالن این 
رشته ی تخصصی از آموزش این موارد محروم 
فارغ التحصیلی  پس از  متخصصین  و  بودند 
مهارتی  کارگاه های  در  شرکت  با  صرفاً 
کوتاه مدت توانایی اجرای این موارد را به دست 
می آورندکه این همان روشی است که باید در 

مورد پزشکان عمومی نیز اعمال شود.
زیبایی مقوله ای واقعی و 

اجتناب ناپذیر
تغییر نگاه بشر به مقوله ی مراقبت و زیبایی 
پوست و سیر تحوالت بنیادین و تکنیکی و 

مهارتی آن، این رشته را دستخوش تغییرات 
سریع و روزافزونی نموده است و حضور و وفور 
درخواست در این زمینه و تراکنش های مالی 
فزونی  به شدت  این جهت  در  گرفته  صورت 
همکاران  تالش  تمام  مطمئناً  است.  گرفته 
اجرایی است  استانداردهای  تعیین  گرامی 
حفاظت  بیماران  و  پزشکان  حقوق  از  که 
برای  که تالش  نمی کنیم  گمان  و  می نماید 
داشته  مالی  و  مادی  پایه های  انحصار  این 
باشد! اگر فقط سالمت مردم مدنظر است چرا 
فقط پزشکان عمومی هدف این اعتراض قرار 
دستورالعمل  مصوبه ی  بر  نگاهی  می گیرند؟ 
آرایشی  کاربرد  با  )تاتو(  میکروپیگمانتاسیون 
وزارت بهداشت که آرایشگران را مجاز می داند 
تا با طی دوره ی آموزشی مهارتی با همکاری 
انجمن متخصصین پوست در آرایشگاه ها اقدام 
همکاری  با  که  است  چگونه  نمایند.  تاتو  به 
انجمن متخصصین پوست آرایشگران قادرند 
حتی  بدون  آموزشی  کوتاه  دوره ی  طی  با 
داشتن اطالعات علمی که پزشکان عمومی 
هفت سال عمر عزیز خود را صرف آموختن 
آن ها نموده اند با واردکردن سوزن های متوالی 
ولی  کنند!  آن  وارد  را  رنگی  مواد  پوست  به 
تزریق  نمی توانند  هرگز  عمومی  پزشکان 
پوست  همان  به  سوزن  با  را  نوروتوکسینی 
انجام دهند زیرا در کوریکولوم آموزشی خود 

چنین موردی دیده نشده است.
شواهد رسمی و پیشنهادهای عملی

این زمینه  در  بین المللی  مستندات  وجود 
داشته  روشنگرانه ای  بسیار  نقش  می تواند 
موردبررسی  اصولی  راه حلی  به عنوان  و  باشد 
پزشکان  مستندات  این  طبق  بر  بگیرد.  قرار 
آموزش های  کلیه ی  انجام  به  قادر  عمومی 
مهارتی کسب شده در قالب دوره های آموزشی 
کوتاه مدت درزمینه ی استتیک و غیره می باشند 
و حق وحقوق مادی مشخصی نیز برای اجرای 

هرکدام از آن ها منظور گشته است. 
بر اساس عملکرد نظام های بهداشتی پیشرو در 
جهان در مقوله ی زیبایی، مراکز و صنف های 
متعددی بدین منظور تعیین گشته اند؛ بنابراین 
نوین  مهارت های  بهبود  و  توانمندسازی 
می تواند تحت دپارتمان تکنولوژی های نوین 
از طریق مراکز آموزشی مجاز برنامه ریزی شود 
و با تدوین استانداردهای مرتبط و بررسی نحوه 
مراکز خدمات رسان  در  آن ها  اجرای  تداوم  و 
اداری،  فضاهای  استانداردهای  از  اعم 
همچنین  و  تجهیزات  استاندارد  بهداشتی، 
مراجعه کنندگان  و  مجریان  ایمنی  استاندارد 
خدمات  کیفیت  و  سالمت  بسط  به  غیره  و 

ارائه شده اقدام نماییم. 
ارائه دهنده ی  مراکز  بر  نظارت  بدیهی است 
بایستی  نیز  را  زیبایی  و  بهداشتی  خدمات 
سازمان دهی نمود و نهایتاً با درایتی شایسته و 
آینده نگر و برخورداری از روشی منطقی برای 
برخورد با تحوالت تکنولوژیک علمی امروز و 

فردا مجهز و به روز شد.

با این استدالل 
که در دوره ی 

آموزشی پزشکان 
عمومی نامی از 
تزریق بوتاکس 

برده نشده 
است، نمی توان 
از بدیهی ترین 

صالحیت حرفه ای 
صرف نظر کرد. 

آیا بر اساس 
همین استدالل 

می توان پزشکان 
عمومی را از 

تزریق متاکاربامول 
یا آمینوفیلین، 

بتامتازون و 
پنی سیلین نیز 
محروم نمود؟

بر اساس بررسی 
مهارت های 
موردنیاز تزریق 
بوتاکس و مقایسه ی 
آن با مهارت های 
فراگرفته شده 
توسط پزشکان 
عمومی، استنتاج 
می شود که این 
روش خارج از 
حیطه ی عملکردی 
پزشکان عمومی 
نیست و فقط 
نیازمند طی 
دوره ی آموزشی 
مهارتی متناسب و 
کامل کوتاه مدتی 
در این زمینه است. 
این همان رویکرد 
معقول مراکز 
جهانی بهداشت و 
درمان در برخورد 
با تکنولوژی های 
نوین مراقبت 
زیبایی و سایر 
رشته های 
علوم پزشکی است

 با احتیاط بیاندیشید اما با قاطعیت عمل کنید.
چارلز کالب کلتن
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تابلوی پزشکان عمومی به ما چه می گوید؟!

برایتان  این عبارت حتمًا  زیبایی«.  داخلی، پوست، مو، 
آشناست. روی تابلوی مطب خیلی از پزشکان شهر به 
نوشته  همین  وقتها  خیلی  هم  بیماران  میخورد.  چشم 
روی تابلو را میخوانند و برای درمان به پزشک مراجعه 
میکنند. تعداد آنهایی که مشکل پوست و زیبایی دارند 
به  تابلوی پزشک  از  بیشتر است؛ آخر حجم عمدهای 

این سه عبارت اختصاص دارد: پوست، مو و زیبایی.
داخل یکی از همین مطبها میشوم. 8، 9 نفری در اتاق 
انتظار هستند. منشی پزشک گوشی تلفن دستش است 
و دارد به کسی آدرس مطب را میدهد. حرفش که تمام 
داشتید؟«  وقت  »بفرمایید.  میگوید:  بالفاصله  میشود، 
پوست  متخصص  دکتر،  خانم  ببینم  میخواستم  »نه. 
میگوید:  و  میکند  نازک  را  چشمش  پشت  هستند؟!« 
میکردند؟!«  چکار  اینجا  پس  نبودند،  متخصص  »اگر 
و بعد با بیحوصلگی ادامه میدهد: »اگر وقت میخواهید 
شاید  دار  وقت  مریضهای  از  بعد  بمانید.  منتظر  باید 
بتوانید بروید داخل.« باز با سماجت میپرسم: »آنطور که 
روی تابلو نوشته شده، خانم دکتر متخصص داخلی هم 
هستند. درست است؟!« این بار دیگر کفری میشود و 
با لحن عصبانی جواب میدهد: »شما مریض هستید یا 
دنبال مچ گرفتنید؟!« به جای اینکه به بحث بیحاصل با 
منشی ادامه دهم، ترجیح میدهم منتظر بمانم. اینطوری 
شاید اطالعات بهتری دریافت کنم. در مطب باز میشود 
و دو نفر از آن خارج میشوند. هر دو زن هستند؛ جوان. 
میروند سر میز منشی و وقت لیزر میگیرند. یکی از زنها 
میگوید:  و  میدهد  نشان  یکی  آن  به  را  دارد صورتش 
وقت  زن  برای  منشی  نظرم.«  به  شده  بهتر  »ببین! 
میپرسم:  نشسته  دستم  کنار  که  خانمی  از  میگذارد. 
»خیلی وقت است پیش این دکتر میآیید؟ کارش خوب 

نمیدانم  میآیم.  است  دوم  میگوید: »جلسه  زن  است؟!« 
واهلل. خانه مان همین خیابان پشتی است. دیدم نزدیک 
داده  هم  دارو  داده.  رزاسه  تشخیص  اینجا.  آمدم  است، 
»متخصص  میپرسم:  نمیبینم.«  تغییری  که  هنوز  اما 
روی  دیگر!  هست  »حتمًا  میدهد:  جواب  زن  است؟!« 
تابلویش که اینطور نوشته.« با پرس وجویی نامحسوس 
دلیل  به  بیشترشان  که  میشوم  متوجه  بیماران  بقیه  از 
کردهاند.  مراجعه  مطب  به  زیبایی  و  پوستی  مشکالت 
این وسط چشم غرههای خانم منشی و نگاههای معنی 
دارش هم هشدار میدهد که زیاد کنجکاوی نکنم. آخر 
سر هم به بهانهای از مطب خارج میشوم. میایستم و یک 
بار دیگر تابلوی پزشک را خوب نگاه میکنم. هیچ اسمی 
از متخصص برده نشده. تابلوهای دیگری هم شبیه این 
دیده ام. روی بعضیهایشان، عبارت »اطفال« هم در کنار 

سایر تخصصها به چشم میخورد.
چند  دارای  مربوطه  پزشک  آیا  چیست؟  امر  واقعیت  اما 
تبحر  کدامشان  در  بفهمیم  کجا  از  است؟  تخصص 
تابلوی مطب  به  تا چه حد میتوان  بیشتری دارد؟ اصاًل 

پزشکان اعتماد کرد؟
زیبایی  و  مو  پوست،  متخصص  مهرگان،  ریحانه  دکتر 
در گفتوگو با »ایران« به این سؤاالت پاسخ میدهد. این 
پزشک متخصص که خود، دل پردردی از این مسأله دارد 
پزشکان  بیشتر  مطب  تابلوی  روی  »متأسفانه  میگوید: 
عمومی، عبارت پوست، مو و زیبایی دیده میشود و مردم 
اعتماد  پزشک  مطب  تابلوی  به  همین،  واسطه  به  هم 
میکنند و گمان میکنند که پزشک واقعًا تخصص پوست 
مراجعه  عمومی  پزشک  به  واقع  در  اما  دارد  زیبایی  و 
کردهاند. متأسفانه وقتی هم که بیمار به مطب مراجعه 
میکند و در این باره از منشی سؤال میکند، جواب درستی 

به او داده نمیشود و این آگاهی را به بیمار نمیدهند که 
پزشک، عمومی است و متخصص نیست. قباًل تخصص 
اطفال و داخلی هم روی تابلوی مطب پزشکان عمومی 
تنها  عمومی،  پزشکان  از  بسیاری  اخیراً  اما  میشد  دیده 
عنوان پوست، مو و زیبایی را روی تابلوی مطب خود درج 

میکنند که بیشتر بیماران را به اشتباه میاندازد.«
دنیا  در هیچ کجای  مسأله  »این  میدهد:  ادامه  مهرگان 
تابلوی  ایران مرسوم نیست و در سایر کشورها در  بجز 
مطب پزشک عمومی، عبارت پزشک عمومی درج میشود 
که بر اساس قوانین بینالمللی است. به هرحال بیمار حق 
دارد بداند که به پزشک عمومی مراجعه کرده است. اما 
انداختن  اشتباه  به  باعث  و  رایج شده  کار  این  ایران  در 
متخصص  پزشکان  هم  باره  این  در  میشود.  بیماران 
بارها  و  بارها  زیبایی  و  پوست  متخصصان  بخصوص 
نتیجه خاصی  متأسفانه  اما  اعتراض کردهاند  و  شکایت 
بهداشت  وزارت  سوی  از  متناقضی  جوابهای  و  نداشته 
داده شده است و گاه پزشکان متخصص پوست و زیبایی 
محکوم شدهاند به اینکه میخواهند خودشان به تنهایی 
کسب درآمد کنند و دلشان نمیخواهد پزشکان عمومی 

گوشهای از درآمد هنگفت آنها را داشته باشند!«
بحث  از  جدای  است.  دیگری  چیز  اما  اصلی  مسأله 
درمان  دارد،  فراوان  اهمیت  که  نکتهای  درآمد،  کسب 
بیمار و حفظ سالمتی اوست که گاه با تشخیصهای غیر 

تخصصی به خطر میافتد.
از  بسیاری  »در  میگوید:  رابطه  این  در  مهرگان  دکتر 
موارد، به دلیل تشخیص اشتباه پزشک غیر متخصص، 
بیمار دچار مشکالت فراوانی میشود که خیلی وقتها غیر 
قابل بازگشت است. من بیمارانی داشتهام که به همین 
مثال  عنوان  به  بودند،  شده  حاد  مشکالت  دچار  دلیل، 

مریم طالشی: طبق قانون باید عنوان دکترای پزشکی در تابلوی 
مطب پزشک عمومی درج شود و بعد تخصص هایی مثل پوست 
در  که پزشک عمومی  معناست  آن  به  این  و  قید شود  اطفال  و 
تخصص های قید شده هم مهارت دارد و اگر عنوان دکترای پزشکی قید 

نشود، تخلف صورت گرفته است

بیماری داشتم که به سرطان پوست مبتال شده بوده و 
اما  باید هرچه سریعتر مورد عمل جراحی قرار میگرفته 
با تشخیص اشتباه پزشک عمومی، به لیزر پوست اقدام 
اینکه  یا  بود.  شده  حالش  وخامت  باعث  که  بوده  کرده 
بیماری که ضایعهای روی بینیاش ایجاد شده بوده و با 
تشخیص نادرست و درمان نابجا، اسکار شدید در محل 
شرایط  با  ترمیماش  امکان  که  بود  کرده  ایجاد  عارضه 

ایجاد شده، بسیار کم است.«
این پزشک متخصص از وزارت بهداشت تقاضا دارد که 
روی این مسأله نظارت کافی داشته باشد تا بیماران به 
اشتباه نیفتند و دچار مشکل نشوند. به گفته او، بسیاری از 
شکایتهایی هم که از پزشکان عمومی صورت میگیرد، به 

دلیل همین تشخیصها و درمانهای نادرست است.
چه کسانی قانون تخلفات پزشکی را دور میزنند؟!

آیا پزشکان عمومی مجازند تا روی تابلوی مطب خود، 
هر تخصصی را میخواهند درج کنند؟

 طبق قوانین، اطالعات در تابلوی پزشکان باید بر اساس 
آنچه در پروانه مطب وجود دارد، درج شود. اما با قوانین 
فعلی، پزشکان عمومی میتوانند سه عنوان تخصصی و 
پزشکان متخصص دو عنوان فوق تخصصی را در تابلو به 
عنوان تبحر و مهارت بیشتر در حوزه کاری خود بیاورند 
و عناوین مربوط به خدمات نباید در تابلو عنوان شود و 

جنبه تبلیغاتی پیدا کند.
سه  موجود،  قوانین  با  میتوانند  عمومی  پزشکان  اینکه   
عنوان تخصصی را که در آن مهارت بیشتری دارند، در 
تابلوی مطب خود بیاورند، دقیقًا همان اشکالی است که 
همین  طبق  اما  دارد  وجود  متخصص  پزشکان  نظر  از 
قانون، آنها هم میتوانند دو عنوان فوق تخصصی را که 
در آن دارای مهارت هستند در تابلوی مطب خود بیاورند 
و اینجاست که این سؤال پیش میآید که گرفتن تخصص 
و فوق تخصص چه مزیتی دارد وقتی که حتی بدون طی 

کردن این مدارج، میتوان از مزایای آن بهره برد!
بر اساس ماده 9 قانون تخلفات پزشکی، در تابلوها فقط 
ساعات  طبابت،  رشته  یا  تخصص  خانوادگی،  نام  و  نام 

پذیرایی و شماره تلفن قابل ذکر است.
یا  پزشکان  قانون،  این   13 ماده  اساس  بر  همچنین 
دندانپزشکان عمومی میتوانند حداکثر 4 رشته طبابت در 
تابلو و سر نسخه خود قید کنند یا به ذکر عنوان پزشک 

یا دندانپزشک عمومی اکتفا کنند.
از سوی دیگر در ماده 14 نیز آمده است که هر پزشک 
که  را  خود  تخصصی  رشته های  میتواند  دندانپزشک  یا 
موفق به اخذ آن شده است در تابلو یا سرنسخه و کارت 
ویزیت قید کند. گیج میشوم. قانون از سویی میگوید باید 
رشتههای تخصصی اخذ شده از سوی پزشک در تابلوی 
میدهد  اجازه  پزشکان  به  دیگر  از سوی  و  درج شود  او 
چند عنوان را که در آن مهارت دارند، بدون اینکه مدرک 
تخصصیاش را کسب کرده باشند، در تابلوی خود بیاورند! 
حاال سؤالی پیش میآید که تشخیص اینکه آیا پزشک، در 
تخصص عنوان شده مهارت و تبحر الزم را دارد یا نه، 
بر عهده چه کسی است؟! نکته قابل تأمل اینجاست که 
پزشکان عمومی، بیشتر تمایل دارند در حیطه پوست و 
زیبایی فعالیت کنند و در تابلوی آنها تخصصهای معمواًل 

دیگری دیده نمیشود که آن هم جای بحث دارد.
پزشکان  انجمن  رئیس  نایب  ساکت،  پروانه  دکتر 
حرفهای  باره  این  در  نیز  ایران  پوست  متخصص 

با  گفتوگو  در  او  دارد.  جالبتوجهی 
بر  دقیقًا  »اگر  میگوید:  »ایران« 
مشکلی  شود،  عمل  قانون  اساس 
پیش نمیآید چرا که بر اساس قانون 
موظف  پزشک  پزشکی،  تخلفات 
ابتدا عنوان تخصصی خود  در  است 
کرده،  مدرک  کسب  آن  در  که  را 
سه  یا  دو  میتواند  بعد  و  کند  درج 
دارد  تبحر  آن  در  را که  دیگر  رشته 
بیاورد. یعنی پزشک عمومی در ابتدا 
و  بیاورد  را  عمومی  پزشک  نام  باید 
پوست  همچون  تخصصهایی  بعد 
متأسفانه  اما  کند.  قید  را  اطفال  و 
پزشکان  و  نمیشود  انجام  کار  این 
پزشک  عنوان  درج  بدون  عمومی، 
مطب  تابلوی  روی  صرفًا  عمومی، 
پوست،  همچون  تخصصهایی  خود 
نکته  و  میکنند  قید  را  زیبایی  و  مو 
قابل توجه این است که تنها پوست، 
رشته تخصصی است و اصاًل نباید از 
عناوین مو و زیبایی استفاده کنند که 
و حتی  میکنند  را  کار  این  متأسفانه 

در بعضی موارد دیده شده که عبارت »متخصص« را هم 
در تابلو میآورند که برخالف قانون نظام پزشکی است. یا 
اینکه از عباراتی همچون عضو انجمن لیزر فالن کشور 
در تابلو استفاده میشود که آن هم خالف قانون است. در 
واقع آنها با این اقدامات، مردم را فریب میدهند و کارشان 

نوعی کالهبرداری است.«
ساکت  البته  ایران  پوست  متخصص  پزشکان  انجمن 

ننشسته و برای رفع این مشکل اقداماتی کرده است.
از  را  این مشکل  باره میگوید: »ما  این  دکتر ساکت در 
طریق وزارتخانه پیگیری کردهایم و وکالی ما نیز اظهار 
وزارت  درمان  معاونت  ظاهراً  فرستادهاند.  را  نامههایی 
و  شده  معرفی  امر  این  به  رسیدگی  مسئول  بهداشت، 
باشد. سازمان  داشته  نظارت  باید روی تک تک مطبها 
از طریق  داده که  ما قول  به  باره  این  در  نظام پزشکی 
معاونت درمان وزارت بهداشت این کاررا پیگیری کند اما 
هنوز اقدامی صورت نگرفته و متأسفانه پزشکان عمومی 
بدون درج عنوان اصلیشان، در رشتههای تخصصی دیگر 

فعالیت میکنند.«
دکترای پزشکی، همان پزشک عمومی است

اینکه چه نهادی مسئول رسیدگی به مسأله تابلوی مطبها 
و تبلیغات مربوط به آنهاست، کمی پیچیده میشود. برای 
یافتن پاسخ چه کسی بهتر از دکتر محمد حاجی آقاجانی، 
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که در گفتوگو با »ایران«، سازمان نظام پزشکی را مسئول 
بازرسی و نظارت تابلوی مطب پزشکان و تبلیغات آنها، 
معرفی میکند و میگوید که قانونگذار به طور خاص این 
وظیفه را بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار داده است.

دکتر محمد جهانگیری، مدیر کل نظارت سازمان نظام 
پزشکی در گفتوگو با »ایران« در این باره توضیح میدهد: 

»ما اصواًل در ارائه خدمات پزشکی،
متخصص،  پزشکی،  دکترای  شامل  که  داریم  عنوان   4
فلوشیپ و فوق تخصص است و خدمات در قالب این 4 
البته عناوینی همچون کارشناس و  ارائه میشود.  عنوان 

کارشناس ارشد هم در زمینه ارائه خدمات پزشکی داریم. 
یاد  عمومی  پزشک  عنوان  به  آن  از  که  چیزی  آن  اما 
میشود، همان دکترای پزشکی است که معادل پزشک 
عمومی است. طبق آیین نامه، دکترای پزشکی یا همان 
از  خود  سرنسخه  و  تابلو  در  نمیتواند  عمومی  پزشک 
به  کند.«  استفاده  »متخصص«  یا  »تخصص«  عبارت 
باید حتمًا عنوان دکترای  قانون  گفته جهانگیری، طبق 
و  شود  درج  عمومی  پزشک  مطب  تابلوی  در  پزشکی 
بعد تخصصهایی مثل پوست و اطفال قید شود و این به 
آن معناست که پزشک عمومی در تخصصهای قید شده 
هم مهارت دارد و اگر عنوان دکترای پزشکی قید نشود، 
تخلف صورت گرفته است. مردم هم باید آگاه باشند و بر 
اساس تابلوی مطب پزشکان، بدانند به چه پزشک و با 

چه تخصصی مراجعه میکنند.
دکترای  عنوان  که  نیست  طور  این  هم  همیشه  اما 
باشد.  شده  درج  عمومی  پزشک  تابلوی  روی  پزشکی 

اینجاست که باید با پزشک خاطی برخورد شود.
جهانگیری، سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم 
عنوان  رابطه  این  در  نظارتی  دستگاههای  را  پزشکی 
میکند و میگوید: »ما وظیفه نظارت و بازرسی بر تابلوی 
عهده  بر  پزشکی  علوم  دانشگاههای  کنار  در  را  مطبها 
با ما همکاری  این زمینه  باید در  البته مردم هم  داریم. 
داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را جهت 

بازرسی و نظارت به اطالع ما برسانند.«
»مردم  میشود:  تکرار  ذهنم  در  جهانگیری  دکتر  جمله 
اینکه  فرض  با  و  تفاسیر  این  با  البته  باشند.«  آگاه  باید 
پزشکان طبق مقررات رفتار کنند، مردم هم میتوانند با 
آگاهی تصمیم بگیرند و با فرض اینکه میدانند به پزشک 
عمومی مراجعه کردهاند، به درمان او اعتماد کنند. این، 
البته همان طور که گفته شد در صورتی است که طبق 
قانون عنوان دکترای پزشکی که معرف پزشک عمومی 
است، روی تابلو نمایان باشد و در غیر این صورت بیمار 
با چه تخصصی مراجعه  و  به چه پزشک  بداند،  از کجا 

کرده است!

یک تابلو، چند تخصص
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مقدمه: سفارش دهندگان این مطالب موهن چه کسانی هستند، از چه ابزارهایی استفاده می کنند و چه 
هدفی را دنبال می کنند؟ 

مثلث شوم زر و زور و تزویر این بار اعتماد مردم به جامعه ی پزشکی را هدف گرفته است!
سوال این جاست: چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رسانه ها، وزارت بهداشت یا نظام پزشکی؟ یا ... 

آن بار دکتر زالی پاسخ کم لطفی عجیب روزنامه ی همشهری و تیتر اولش!؟ را داد. این بار یک انجمن 
پاسخ صفحه ی اول روزنامه ی ایران را می دهد! با هم ابتدا مطلب روزنامه ی ایران را می خوانیم و در 

صفحات بعدی پاسخ انجمن را به آن.
تکمله: گاه آن که تو را به حقیقت می رساند، خود از آن عاری ست. مارگوت بیگل
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مترسک: من مغز ندارم تو سرم پر از پوشاله!  دوروتی: اگه مغز نداری پس چه جوری حرف می زنی؟ مترسک: 
نمی دو نم ولی خیلی از آدم ها هستند که بدون مغز یه عالمه حرف می زنن! | فرانک باوم؛ جادوگر شهر اُز
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یک تابلو، چند تخصص: تابلوی پزشکان عمومی به ما چه می گوید؟
در متنی که در پی می آید سعی شده است 
در  و  بپردازیم  گزارش  متن  اشکاالت  به  تا 
صورت نیاز به بحث بیشتر، هرکدام از موارد 

در نوشتاری جداگانه بررسی خواهند شد.
آداب بازدید از مطب!

مطب  به  ورود  جهت  محترم  خبرنگار 
می بایستی از قبل با ارائه ی برگه ی مأموریت 
به عمل  هماهنگی  محترم  پزشک  با  خود 
 آورد تا حرمت مطب و بیماران حاضر در آن 
به قصد  که  کسی  برای  این  می شد  رعایت 
حفظ و تکریم حقوق شهروندی وارد صحنه 
است  حداقلی  و  اولیه  پیش فرض  می شود 
شود!  تصور  درست  ایشان  رفتار  و  عمل  تا 
مطب  به  شدن  وارد  اولیه  هماهنگی  بدون 
برای کسب خبر و یا هر امر دیگر حرفه ای 
قوانین  رعایت  متضمن  و  آسیب زاست 
مشخصی است، مطب حریم طبابت است نه 
این  و  یا محفل عمومی  و  خیابان  عرصه ی 
نوع رفتار به قصد مزاحمت است بخصوص در 

حین ویزیت بیماران، بهتر و درست تر می بود 
که با هماهنگی معاونت نظارت بر درمان این 
حداقلی  انتظار  و  می پذیرفت  صورت  عمل 
مذکور  خبرنگار  مواخذه ی  پزشکی  جامعه ی 
به جهت عدم رعایت شئونات مطب و قوانین 
است  ناشایست  کاری  امر  این  است.  جاری 
زیرا بازرسی از مکان های درمانی و بهداشتی 
دانشگاه های  درمان  معاونت های  نظر  زیر 
علوم پزشکی هر منطقه می باشند و بازرسین 
بدون  یا  و  هماهنگی  با  می توانند  محترم 
هماهنگی پزشک وارد شوند و ورود خبرنگار 
و  بیماران  شخصی  احواالت  از  پرس وجو  و 
پزشک اگر جرم نباشد ناشایست و غیرقانونی 
است. خبرنگار با علم به اینکه ایشان پزشک 
از  عمومی هستند به مطب وارد می شوند و 
در  زیرا  می پرسند  انحرافی  بیماران سؤاالت 
تابلوی ایشان عبارت متخصص نوشته نشده 
محترم  پزشک  که  بود  بهتر  اگرچه  و  بود 
می نوشتند  هم  را  پزشکی  دکترای  عنوان 

ولی عماًل عبارت متخصص بکار برده نشده 
فرار  نوعی  سؤاالتی  چنین  پرسش  و  است 
است  نوشتاری  سوژه ی  ایجاد  برای  جلو  به 
به عنوان  ماجرا  همه ی  می آید  نظر  به  که 
نیتی  با  ارائه ی سوژه و  با  یک رپرتاژ آگهی 
خاص شروع شده است زیرا متن نوشته چنین 

موردی را نشان می دهد.
گزارشگری یا کارشناسی

ایشان کاری بسیار غیرحرفه ای انجام داده اند 
و بدون داشتن اطالعات اولیه ی فنی در مورد 
و  نموده اند  سوژه سازی  نظام پزشکی  قوانین 
جایگاه  کردن  گم  با  گزارش  بیان  ضمن 
حرفه ای خویش، خود را در نیابت مقام های 
داده  قرار  کشور  درمان  و  بهداشت  نظارتی 
و در مواردی که اصاًل در صالحیت فنی و 
و  می کنند  اظهارنظر  نیست  ایشان  حرفه ای 
به تمسخرمی گیرند مانند بخشی که ایشان 
داخلی  متخصص  ایشان  می پرسند  بیمار  از 
هم هستند؟ که این مورد عالوه بر تمسخری 

پاسخی بر یک 
نوشتار نه چندان حرفه ای

که در متن نهفته است ولی ناخواسته حاوی 
نکته ی ظریفی نیز هست و آن ذکر این نکته 
عبارت  دو  حداقل  مذکور  پزشک  که  است 
از  تابلوی خود نوشته و صرفًا  مجاز را روی 
است  ننموده  استفاده  زیبایی  و  مو  و  پوست 
که  است  مبرهن  و  واضح  کاماًل  بنابراین  و 
مذکور  پرسش  و  نیستند  متخصص  ایشان 
نیت خبرنگار را آشکار می کند و سوءظن ما را 
بدل به یقین می کند که سناریوی این ماجرا از 
قبل شکل گرفته است وایشان به قصد آگاهی 
بخشی نیامده اند زیرا از مسیری درست اقدام 

نکرده اند.
پزشک عمومی با گرایش 

داخلی و اطفال
 در بخش دیگر از رپرتاژ از قول سرکار خانم 
و  پوست  محترم  متخصص  مهرگان  دکتر 
مو چنین آورده شده است: » قباًل تخصص 
مطب  تابلوی  روی  هم  داخلی  و  اطفال 
پاسخ  در  می شد«  دیده  عمومی  پزشکان 
می توان عنوان کرد آیا این عبارت که پزشک 
عمومی با نوشتن عبارت داخلی و اطفال و یا 
پوست بر طبق قوانین عمل کرده یا برخالف 
که  نمی دانند  محترم  دکتر  خانم  آیا  و  آن؟ 
نوشتن کلمه اطفال به معنای نوشتن عبارت 

متخصص اطفال نیست!
دنیا  دیگر هم می فرمایند هیچ جای  درجایی 
عبارات  عمومی  پزشک  که  نیست  مرسوم 
اطفال و یا داخلی و غیره را بنویسند، به نظر 
نمی رسد که دامنه ی اطالعات ایشان محدود 
موضوعاتی  چنین  مورد  در  وگرنه  باشد 
در  گشتی  حداقل  با  نمی کردند.  اظهارنظر 
در  می شویم.  مذکور  اشتباه  متوجه  اینترنت 
خیلی از کشورها پزشکان عمومی می توانند 
این  و  نمایند  تعیین  را  خود  ویژه ی  گرایش 
اجرایی  واضح  قوانین  و  سازوکار  دارای  نیز 
است و مستندات مشخصی نیز در این زمینه 
انگلستان وجود دارد  به عنوان مثال در کشور 
که پزشکان عمومی می توانند درزمینه های 
عنوان  و  انتخاب  را  خود  گرایش  مختلفی 

نمایند.
ارزیابی نتیجه ی درمان 

توسط خبرنگار
نکته ی دیگر دخالت در امر درمان و ارزیابی 
علمی پزشک عمومی است: این ها عالوه بر 
پا گذاشته  زیر  نیز  را  قانون و عرف  اخالق، 
توسط  پوستی  بیماری های  تشخیص  بر  و 
از  جایی که  گرفته اند.  ایراد  نیز  پزشکان 
و  چیست  شما  بیماری  می پرسند  بیماری 
روزاسه  را  من  بیماری  می دهد  پاسخ  بیمار 
نقل قول  به عنوان  بعد  و  داده اند  تشخیص 
بیمار می گوید که  بیمار می نویسند  از طرف 
صالحیت  خبرنگار  آیا  نشده ام!  خوب  هنوز 
عملی  و  علمی  صالحیت  بردن  سؤال  زیر 
هم  را  عمومی  پزشک  درمان  و  تشخیص 
جمله،  یک  به  استناد  با  چگونه  و  پیداکرده! 
زیر  را  عمومی  پزشکان  علمی  شخصیت 

سؤال می برد! آیا جدا از ورود ایشان به حریم 
تخریب  مطلب  عین  این  افراد،  خصوصی 
شخصیتی پزشک نیست و آیا منجر به بدبین 
کردن  ذهن جامعه  نسبت به پزشک عمومی 
نمی گردد؟ آیا نادیده انگاشتن دستاورد سال ها 
پزشکان  خدمات  و  تجربه  و  علم  کسب 
عمومی محسوب نمی شود؟ واقعیت آن است 
روستاها  در  عمومی  پزشکان  خدمات  که 
فرساست  طاقت  تالش های  این  مبین  خود 
امکانات  و  کمترین حقوق  با  آنان تک وتنها 
برای خود و خانواده شان نسبت به تشخیص 
در  و مستضعف  درمان هم وطنان محروم  و 
مناطق  برخوردارترین  کم  و  نقاط  دورترین 

کشور عزیزمان اقدام می کنند.
عمومی  پزشک  اگر  هم  روستاها  در  آیا 
غیرقانونی  وی  کار  بدهد  روزاسه  تشخیص 
است و یا خارج از مهارت و علم این عزیزان 
شریف  عمر  هفت سال  چرا  پس  است. 
جان  یا  داده اند!  هدر  را  عمومی  پزشکان 
برخوردار  کم  هم وطنان  و  عزیز  روستائیان 

در شهرهای کوچک عزیز و محترم نیست؟
سؤالی بی پاسخ

در  پوست  محترم  متخصصین  تمام  چرا 
نیت  اگر  و  دارند؟  مطب  بزرگ  شهرهای 
کم برخوردارتر  شهرهای  به  دارند  خدمت 
نیز بیشتر بروند و آنجا هم مطب دایر کنند 
تعداد  بر  کنترل  سیاست  ارائه ی  با  آنکه  نه 
این رشته )حدود هشت صد  فارغ التحصیالن 
ارائه ی  در  انحصار  نوعی  ایجاد  قصد  نفر( 
بخواهند  و  بپرورانند  سر  در  را  خدمات  این 
حدود  با  را  ایرانی  میلیون  هشتاد  نیازهای 
که  است  پاسخ دهند! چگونه  نفر  هشت صد 
به  نیاز  به  توجه  با  جراحی  رشته های  در 
زیاد  بسیار  تعداد  آموزشی  وسیع تر  امکانات 
برگزیده  آزمون ها  در  تخصصی  دستیاران 
می شوند ولی در بخش پوست در طی سالیان 
گذشته علی رغم نیاز جامعه فقط تعداد قلیلی 

پزشک متخصص تربیت شده اند؟
مباحث علمی و صنفی در 

نشریات عمومی
جراید  در  علمی  صرفًا  مباحث  کشاندن 
پوسیده ی  و  نخ نما  حربه ی  آخرین  عمومی، 
این  اندک ره گم کردگانی است که متأسفانه 
حمالت بی ادبانه و گستاخانه و غیرعلمی را 
تدارک می بینند! به راستی هدف چیست؟ آیا 
پزشکان  برابر  در  را  مردم  می خواهند  آن ها 
شریف اند  ملت  همین  فرزندان  که  عمومی 
قرار بدهند؟ تا سرپوشی بر کسب درآمدهای 
میلیاردی خود بگذارند و به علت عدم دریافت 
غیرحرفه ای  و  غیرعلمی  رفتار  درخور  پاسخ 
بر  نه تنها  و  گذاشته  فراتر  را  پا  اینک  خود 
انجام اعمال مراقبتی پوست توسط پزشکان 
تشخیص  به  بلکه  می گیرند  خرده  عمومی 
بیماری ها نیز توسط پزشکان عمومی خدشه 

وارد می کنند!
از جزء به کل

می گویند  نوشتار  این  از  دیگر  بخشی  »در 
موردی داشتیم که تشخیص اشتباه داده شده 
از آب در آمد« به نظر  بود و سرطان پوست 
می رسد با بیان چنین مواردی نیات خاصی را 
کردن  بدبین   -1 همچون:  می کنند.  تعقیب 
ایران 2-  جامعه نسبت به پزشکان عمومی 

تحقیر کردن آنان 3_ بزرگ کردن خود.
نتیجه گیری  قصد  خاص  موردی  بیان  با   
عام دارند! دوستان اگر چنین می اندیشند که 
همه تحصیالتشان بر باد است! و آموزه های 
طبق  بر  که  کرده اند  فراموش  را  علمی 
مورد خاص  به یک  استناد  با  آن ها هیچ گاه 
شاید  و  بکنند  کلی  نتیجه گیری  نمی توانند 
پوپولیستی  اعمال  قبیل  این  استفاده ی  تنها 
است؛  ناصواب  و  یک سویه  بهره برداری 
نمی کنند؟  خطا  متخصص  پزشکان  آیا  و 
سازمان  انتظامی  پرونده های  به  سری  لطفًا 
خطاهای  تعداد  و  بزنید  کشور  نظام پزشکی 
و  شوید  جویا  نیز  را  محترمتان  همکاران 
تعداد  که  باشید  آگاه  آمارهایتان  ارائه ی  در 
پزشکان عمومی کشور را که چیزی در حدود 
هشتادهزار نفر می باشند را در برابر هشت صد 
ارزیابی  نفر متخصص محترم پوست مبنای 

خود قرار دهید.
تعیین شرح وظایف پزشکان عمومی 

توسط انجمن متخصصین پوست
متخصصین  انجمن  محترم  همکاران  آیا 
ویژه ی  اساسنامه ی  طبق  بر  کشور  پوست 
خود می توانند شرح وظایف پزشکان عمومی 
کنند؟  اظهارنظر  آن  مورد  در  و  بنویسند  را 
کشور  عمومی  پزشکان  انجمن  برای  یا  و 
حدود  تعیین  است  آنان  مشابه  انجمنی  که 

وظایف نمایند؟
باشد و وزارت محترم  بناست که چنین  اگر 
بهداشت با سکوت خود فضای تخریب را در 
اختیار این دوستان قرار دهد، به ما نیز بگویند 
همکاران  همین  بسیار  اشکاالت  نیز  ما  تا 
متخصص و اندک را نیز با استدالل و مدارک 

فراوان ارائه دهیم.
گنگ گویی و استفاده از صنعت ایهام و ابهام 
در گفتار و نوشته ها ره به جایی نخواهد برد. 
مهرگان  دکتر  خانم  دیگر سرکار  بخشی  در 
اسکار  ایجاد  به  منجر  که  موردی  بیان  با 
دنبال  به  است  شده  بیمار  بینی  روی  شدید 
نتیجه گیری مبنی بر عدم توانمندی پزشکان 
عمومی است. بیان چنین دالیل سخیفی جز 
و  منظم  حمالت  انجام  برای  توجیهی  آنکه 
غیرقابل انکار  توانایی های  برعلیه  دامنه دار 
دیگر  منطقی  هیچ  باشد  عمومی  پزشکان 

ندارد.
خادم یا کاله بردار

سرکار خانم دکتر پروانه ساکت! دبیر محترم 
بدانید  کشور،  پوست  متخصصین  انجمن 
کاله بردار  عمومی  پزشکان  باشید  آگاه  و 
می برند  بسر  را  زندگی  قناعت  با  نیستند. 
بیماران اند،  یارویاور  خود  طبع  مناعت  با  و 

آیا پزشکان متخصص 
خطا نمی کنند؟ لطفًا 
سری به پرونده های 
انتظامی سازمان 
نظام پزشکی کشور 
بزنید و تعداد 
خطاهای همکاران 
محترمتان را نیز جویا 
شوید
***

گنگ گویی و استفاده 
از صنعت ایهام و ابهام 
در گفتار و نوشته ها ره 
به جایی نخواهد برد. 
در بخشی دیگر سرکار 
خانم دکتر مهرگان 
با بیان موردی که 
منجر به ایجاد اسکار 
شدید روی بینی 
بیمار شده است به 
دنبال نتیجه گیری 
مبنی بر عدم 
توانمندی پزشکان 
عمومی است. بیان 
چنین دالیل سخیفی 
جز آنکه توجیهی 
برای انجام حمالت 
منظم و دامنه دار 
برعلیه توانایی های 
غیرقابل انکار پزشکان 
عمومی باشد هیچ 
منطقی دیگر ندارد

دبیرخانه ی انجمن پزشکان 
عمومی ایران

با خودمان می  گوییم: عادت می کنیم! و با صراحت زیادی این جمله را تکرار می کنیم. آن چیزی که 
هیچ کس نمی پرسد این است: به چه قیمتی عادت می کنیم؟  |  ژوزه ساراماگو؛ دخمه
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محترم پ متخصص  شما  هستند.  آنان  همدم 

و گران قدر باید پاسخ گوی این گفته ی خود 
باشید! آیا پزشکان عمومی با نوشتن عنوان 
گناه  غیره«  و  لیزر  دوره ی  گواهی  »دارای 
از  فارغ  آیا  و کاله برداری می کنند.  می کنند 
تابلو  روی  بر  مطلب  این  درج  برای  اشتباه 
مذکور  گواهی  محترم  پزشک  این  به راستی 
را دارا بوده که چنین عنوانی به این پزشک 
می دهید و آن را در گفته های خود تعمیم هم 
متخصص  همکاران  از  بسیاری  مگر  دادید. 
عبارات  مطبشان  تابلوی  روی  بر  پوست 
و  زیبایی  مو  پوست  بیماری های  متخصص 
عضو  نمی نویسند  مگر  نمی نویسند؟  را  لیزر 
انجمن لیزر فالن کشور، عضو انجمن کاشت 
متخصصین  انجمن  عضو  بین المللی،  موی 
و صدها  انگلستان  آمریکا،  زیبایی  و  پوست 
عناوین  این  مگر  دیگر!  فریبنده ی  عنوان 
سبک  بنیان گذار  می نویسید  است؟  قانونی 
خاص در کاشت مو و غیره و ذالک آیا این ها 
بیماران  به  خوب  اطالع رسانی  حیطه ی  در 
اغواگری؟  جهت  در  یا  و  گرفته  صورت 
قلیل  و  شما  پس  شما.  با  پاسخ  کدام یک؟ 
همکارانتان چرا بدتر از این می کنید؛ و عالوه 
بر همان مطالب کلی عناوین دیگری را هم 
ذکر می نمایید و حتی قائل به این نیستید که 
زیبایی  نه  و  هستید  پوست  متخصص  شما 
خودتان  تخصصی  بورد  مدارک  طبق  بر  و 
باید عنوان متخصص پوست را بر سر  فقط 
در تابلوی خود بنویسید و همچنین از کلیت 
نظام پزشکی  محترم  سازمان  موجود  قوانین 
و  و سرنسخه  نظام پزشکی  مهر  زمینه ی  در 

آگهی های خود تبعیت نمی نمایید. 
حتمًا داشتن چند مطب در یک شهر و فعالیت 
شما  برای  همزمان  به طور  شهر  چند  در 
فوق دیپلم  افراد  گماردن  بکار  است،  قانونی 
برخی  مطب های شخصی  در  مرتبط  غیر  و 
از همکارانتان نیز برای انجام اعمال جراحی 
و کاشت مو، لیزر درمانی مجاز است و انجام 
گناه  عمومی  پزشکان  برای  مهارتی  امور 
محترم  همکار  می شود.  محسوب  کبیره 
خانم دکتر ساکت! اگر نیاز بیشتری احساس 
یک به یک  زمانی،  ضرورت  برحسب  و  شود 
تنویر  بیشتری جهت  موارد  مدارک کامل  با 

از  پرده  تا  شد  خواهند  ارائه  عمومی  افکار 
همکار  شود.  برداشته  مطالب  از  بسیاری 
نیستند  کاله بردار  عمومی  پزشکان  محترم: 
بلکه حافظ جان و سالمت مردم اند بار بزرگ 
بر  را  نظام سالمت  خدمات درمانی  ارائه ی 
دوش می کشند، تاریخ بسیار پرافتخاری دارند 
بعدازآن حاضر  تمام صحنه های جنگ و  در 
وطن اند  عاشقان  ایثارگر،  و  شاهدند  و  بوده 
و  ننشسته اند  کاخی  بر  و  ساخته اند  هیچ  با 
حساب های بانکی میلیاردی ندارند و در تمام 
پررنگ  حضوری  کشور  این  محروم  مناطق 
نامیدن  و  عالم اند  و  خاضع اند  خادم اند  دارند 
جرمی  کاله بردار  نام  به  فرهیخته  قشر  این 

است نابخشودنی. 
را  چیزی  آن  همه ی  تانگوییم  بگذارید 
و  شده  لبریز  صبرمان  ولی  می دانیم  که 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  همکاران  اگر 

برخوردی  توهین کنندگان  با  نظام پزشکی  
ما  آنگاه  افتاد  بر خواهد  پرده  نکنند  شایسته 
اندک خاطیان و توهین کنندگان  می مانیم و 
دارای زر و زور و ثروت و رانت های میلیاردی! 
برای  خواست  یک  نه  که  موضوع  این  و 
است  ضرورتی  بلکه  است  عمومی  پزشکان 
که فقط شما با اعمال اشتباه خود می توانید 

آن را رقم بزنید.
مـا نگوییم بـد و میـل به ناحـق نکنیم

جامه ی کـس سیـه و دلـق خود اَزرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم وبیش بََدست

کاِر بد مصلـحت آنسـت کـه ُمطلَـق نکنیم
رقـم مغـلـطه بـر دفـتر دانـش نـزنیـم

ـِّر حـّق بـر ورق شعـبده ُملـحـق نکنیم س
ایام مستدام

انجمن پزشکان عمومی ایران

سرکار خانم دکتر 
پروانه ساکت! دبیر 

محترم انجمن 
متخصصین پوست 

کشور، بدانید و آگاه 
باشید پزشکان عمومی 

کاله بردار نیستند. 
با قناعت زندگی 

را بسر می برند و با 
مناعت طبع خود 

یارویاور بیماران اند، 
همدم آنان هستند. 

شما متخصص محترم 
و گران قدر باید 
پاسخ گوی این 

گفته ی خود باشید! 
***

کشاندن مباحث صرفًا 
علمی در جراید 
عمومی، آخرین 
حربه ی نخ نما و 

پوسیده ی اندك 
ره گم کردگانی است 

که متأسفانه این 
حمالت بی ادبانه و 

گستاخانه و غیرعلمی 
را تدارك می بینند! 

به راستی هدف 
چیست؟ آیا آن ها 
می خواهند مردم 

را در برابر پزشکان 
عمومی که فرزندان 

همین ملت شریف اند 
قرار بدهند؟ تا 

سرپوشی بر کسب 
درآمدهای میلیاردی 

خود بگذارند 

هنر و اندیشه وند
ولد

ام 
بهن

ثر 
 | ا

رغ
سیم

سخن پایانی: تردیدی نیست که این پایان ماجرا نخواهد بود و انجمن اعتقاد دارد که اعضای محترم ضمن رعایت تمام 
اصول اخالقی و حرفه ای، حق دارند تا با فراگیری بسیاری از توانمندی های مراقبتی و حرفه ای، نقش مؤثرتری در ارتقای 

وضعیت سالمت کشور و پاسخ گویی به نیازهای مرتبط اجتماعی داشته باشند. 
یادش بخیر؛ سالیان سال است که پزشکان عمومی با افتخار بار این مملکت را با کمترین بها به دوش می کشیدند و امروز 

باید شاهد هجمه ای باشند که به نظر می رسد منفعت  طلبی گروهی خاص دلیل آن می باشد.  
بی شک راه درازی در پیش است...

هرکس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند.
ویلیام شکسپیر
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هنر و اندیشه هنر و اندیشه

سیمرغ در آیینه ی هنر و ادب پارسی
سیمرغ مهم ترین و مشهورترین پرنده در فرهنگ ایران زمین است. این پرنده دربردارنده ی 
رمز و رازهای بنیادین حماسه ی ملی ایران است. سیمرغ از آن چنان جایگاهی در فرهنگ 
ایران برخوردار بوده است که با آمدن آیین اسالم و رواج آموزه های آن نیز، همچنان در 
ایرانیان  از ارزش و اعتبار آن کاسته نشده. سیمرغ در فرهنگ اسالمی  اذهان مردم باقی مانده و 
در عین حفظ جایگاه خویش، به نمادی عرفانی نیز مبدل گردید. سیمرغ، شاه مرغان که در حکمت و 
عرفان، مصدر جان هاست و جان جهان و جان جانان نیز هست. ردّ پای این پرنده را در ادبیات این 
مرز و بوم نیز به وفور می توان دید که در اغلب این متون ادبی، معنایی عرفانی و واال دارد. بر این 
اساس در این جا با نگاهی به برخی از اشعار شاعران بزرگ به اهمیتی که این حیوان در ادبیات و 
فرهنگ ایران دارد، اشاره می گردد.این مقاله در پی آن است که ضمن ریشه شناسی واژه ی سیمرغ 

به تجلیات آن در هنر و ادب ایرانی بپردازد

آشنایی با واژه ی سیمرغ 
سیمرغ )سیرنگ( همان سین مورو )سین مرغ( 
پهلوی است که مستشرقین  آن را به عقاب و 
)یاحقی،266،1386(  کرده اند  ترجمه  شاهین 
معروف  حکیمی  نام  از  سیمرغ  واژه ی 
جنبه ی  است.  شده  اخذ  سئنه   عنوان  با 
اوستا  در  سئنه  حکیم  نام  با  مرتبط  پزشکی 
سیمرغ  آشیانه ی  که  شده  داده  درختی  به 
است  و این ویژگی در شاهنامه ی فردوسی و 
خدای نامه ها به  خود سیمرغ داده شده است 
به روایت  بنا  )تبریزی،1211،1362( سیمرغ 
یشت ها بر باالی درخت »هرویسپ تخمک« 
یعنی در بر دارنده ی همه ی رستنی ها آشیان 
و  نشست  اثر  در  گیاه  این  تخم های  و  دارد 
برخاست سیمرغ روی آن به اطراف پراکنده 
می روید  گوناگون  گیاهان  آن  از  و  می شود 
)یاحقی،266،1386( نام های فارسی پرندگان 
در متون مختلف به دلیل همانندی های بسیار 
با یکدیگر آمیخته شده است؛ به عنوان مثال 
سیمرغ و عقاب گاهی اوقات یکسان پنداشته 
شده اند. این موضوع از معانی متفاوت واژه ی 
سئنه  »واژه ی  زیرا  می گیرد  ریشه  نیز  سئنه 
است«  رفته  به کار  عقاب  معنی  به  اوستا  در 

)عبدالهی،639،1381(.
ابراهیم پور داوود  این موضوع را تأیید می کند 
آن هم با این استدالل که سین در سانسکریت 
با  نیز   مهردادبهار  و  است  عقاب  معنی  به 
اشاره به اینکه اگر سئنه در اوستا به معنای 
سیمرغ با واژه SYENA در سانسکریت به 
معنی عقاب یکی باشد در این صورت محتمل 
است که سیمرغ نزد هند و ایرانیان در اصل 

به معنای عقاب بوده است. 
1-مروری بر تجلی سیمرغ در ادبیات ایران 

1-1(تجلی سیمرغ در شاهنامه
قرن  شاعر  فردوسی  ابوالقاسم  اثر  شاهنامه 
شاهنامه  در  سیمرغ  است.  هجری  چهارم 
دو چهره ی کاماًل متضاد دارد. یکی چهره ی 
اهورایی و دیگری چهره ی اهریمنی. سیمرغ 
در چهره ی اهورایی، مرغی ایزدی است که 
بر کوه البرز آشیان دارد و زال را با بچه های 

به  هنگامی که  زال  می دهد.  پرورش  خود 
سیمرغ  از  پری  می گردد  باز  خانواده  آغوش 
با خود به همراه می برد تا هنگام درماندگی 
وی را به یاری بطلبد. مواردی که سیمرغ گره 
از کار فروبسته ی زال می گشاید عبارتند از: 
با  رستم  نبرد  زمان  و  رستم  تولد  هنگام 

اسفندیار. )یاحقی،276،1386(
الف( سیمرغ و زال در شاهنامه 

این داستان در شاهنامه چنین آمده است:
به چهره نکو بود بر سان شید
ولیکن همه موی بودش سپید

)خالقی مطلق، 1388، 402(
سام چون فرزند خود را سپیدموی دید، فرمود 
او را جایی دور از دیار در باالی کوه بگذارند. 
روزی سیمرغ آن بچه را برهنه و گرسنه و 
گریان پیدا کرد، او را برگرفت و به آشیانه ی 
خود برد و با بچگان خود بپرورید. روزگاری 
بگذشت و زال بزرگ شد تا این که شبی سام 
نریمان خوابی دید و در پی آن به دنبال فرزند 
خود روی به کوهسار آورد. سیمرغ با دیدن 
سام نریمان، زال را به او تحویل داد و پّری 
از خود به زال داد تا به هنگام سختی آن را 

آتش بزند تا سیمرغ به یاری او بیاید. 
گرت هیچ سختی به وی آورند

بر آتش برافگن یکی پّر من
)همان، 1388، 403(

گر از نیک و بد گفت و گوی آورند
ببینی هم اندر زمان فّر من

سیمرغ با پیدا کردن زال و بردن او به النه اش 
در مقام حضانت و دایگی او می شتابد و در 
تمامی ادوار زندگِی زال، در هنگام سختی به 
سیمرغ  و  زال  واسطه ی  می شتابد.  او  یاری 
پّری از بدن سیمرغ است. سیمرغ در البرز کوه 
آشیان دارد و به آسمان بسیار نزدیک است.

به جایی که سیمرغ را خانه بود
ببردش دمان تا به البرز کوه
)زمّردی، 1388، 221-220(

بدان خانه این خرد بیگانه بود
که بودش بدان جا کنام و گروه

ب( سیمرغ و رستم در شاهنامه 

به  زال،  پسر  رستم،  تولد  هنگام  در  سیمرغ 
یاری او و همسرش رودابه می آید و پس  از آن 
رستم و زال را در پیکار با اسفندیار همراهی 
می کند تا بر او پیروز شوند. سیمرغ از هنگام 
ناپدید  روزگار  تا  رستم  و  زال  یافتن  قدرت 
آنان  آنان، عامل بهروزی و کامروایی  شدن 

به شمار می رود.
به  شاهنامه  در  سیمرغ  ظاهری  خصوصیات 

شرح زیر است:
سیمرغ در شاهنامه به بزرگی اندام و قدرت 
پرواز وصف شده است که پر و بال او دشت 
را  کوه ها  ابرها،  که  بدان سان  می پوشاند،  را 

فرامی گیرند. 
زمین کوه تا کوه ُپر پّر بود

ز پّرش همه دشت پر فّر بود
قدرت پرواز سیمرغ چنین بیان شده است که 
میان  در  و  است  تندترین  مرغکان  میان  در 
در  که  است  سبک پروازترین  بلندپروازان، 
یک چشم برهم زدن از هرجاکه باشد، خود 
آتش  را  او  از  پّری  که  برساند  جایگاه  به  را 
زده باشند. توان سیمرغ در برداشتن شکار یا 
چیزهای دیگر بسیار شگفت آور است و چون 
هوش  زمین  برای  می گسترد،  بال  هوا  بر 
نمی نماند؛  برجا  شکوهی  خورشید  برای  و 
همان طور که زال را به آسانی از النه ی خود 

به نزد سام نریمان می برد.
دلش کرد پدرام و برداشتش

ز پرواز آورد نزد پدر
گرازان به ابر اندر افراشتش

رسیده به زیر برش موی سر
)واحددوست، 1387، 305-304( 

خارق العاده  نیرویی  دارای  سیمرغ،  پرهای 
باطل  را  دشمن  جادوی  می تواند  که  است 
کند و دودی که از سوختن پرهای او ایجاد 

نقطه ی  هر  در  را  سیمرغ  می تواند  می شود، 
جهان که باشد به سوی خود فراخواند.

سیمرغ ِ شاهنامه دارای نیرویی جادویی است 
و  زمان  دل  لحظه  یک  در  می تواند  که 
جایی که  به  را  خویشتن  و  بشکافد  را  مکان 
زیبایی  خصوص  در  می رساند.  می خواهد 
به  که  شده  گفته  نیز  شاهنامه  در  سیمرغ 
ابری مانند است که بارانی از مرجان می بارد 

و جان را آرایش می دهد.
چو ابری که بارانش مرجان بود
چو مرجان که آرایش جان بود

و  می گوید  سخن  آدمیان  همانند  سیمرغ 
که  شده  باعث  ویژگی ها  و  صفات  همین 
در  پرنده  اصلی ترین  به عنوان  را  پرنده  این 
شاهنامه بشناسند. )واحددوست،1387، 305-

)306
و  خرد  پیوند  نماد  آشکارترین  فردوسی 
اسطوره در موجودات غیرانسانی در شاهنامه 
را سیمرغ قرار داده است. سیمرغ با کارکردی 
معنوی در عرفان و حماسه جایگاه ویژه ای را 
به خود اختصاص داده و نماد خرد و دانایی 

است. )موسوی و خسروی، 1389، 232( 
حضور سیمرغ در شاهنامه در مقام حضانت 
به  آن  پر  به کارآمدن  نیز  و  زال  دایگی  و 
سیمرغ  تقدس  بیانگر  زال،  سختی  هنگام 
النه  آن  در  سیمرغ  که  البرزکوه  است. 
دارد، عالوه بر آن که جایگاه ایزدان به شمار 
جهان  و  خاکی  دنیای  حدفاصل  می رود، 
معنوی است. البرز کوه منبع برکات ایزدی و 
سرچشمه ی بیست رود بزرگ است که گیاه 
مقدس و بی مرگی نیز در این کوه می روید. 

)گردفرامرزی، 1372، 26(
2-1(سیمرغ در منطق الطیر عطار

قدسی شدن  زمان  مورد  در  کدکنی  شفیعی 

سیمرغ می نویسد: معلوم نیست که سیمرغ، 
کسانی، صبغۀ  چه  بر دست  و  زمانی  چه  از 
عرفانی به خود گرفته و رمزي از وجود حق 
که  است  این  مسلّم  قدر  است.  شده  تعالی 
در نوشته هاي ابوالرجاء چاچی)متوفی 516 ( 
واحمد غّزالی )متوفی 520 ( و عین القضات 
رمزي  سیمرغ   ،)  525 همدانی )متوفی 
ازحقیقت بیکران ذات الهی تلّقی شده است. 
جهت  در  قدمی  خود  عشق،  سیمرغ  تعبیر 
است  اسطوره  این  چهره ی  کردن  قدسی 

)حجازی،138،1388(
عطار در منطق الطیر از سیمرغ ذات باری تعالی 
را اراده کرده است و آن را نماینده ی وحدت 
در کثرت و کثرت در وحدت می داند.سهرودی 
و  دانسته  حق«  »جلوه ی  حد  در  را  سیمرغ 
موالنا نیز او را »نماینده ی عالم باال«، »مرغ 
است  کرده  ذکر  کامل«  نمود»انسان  خدا«، 
صفیر  چون  رساالتی  در  و  )یاحقی267( 
است  پرداخته  بدان ها  سرخ  عقل  و  سیمرغ 
شبستری  محمود  پور،103،1388(  )صباغ 
خودی  بیانگر  را  مرغ  این  راز  گلشن   در 
)شهدادی،103،1384(  می داند  الهی  مطلق 
پرنده ای  نیز  غزالی  احمد  الطیر  رساله ی  در 
خود  عرفانی  مفاهیم  با  سیمرغ  به صورت 

حضور دارد )همان،105(
رمز  پر  است  داستانی  منطق الطیر  داستان 
نیشابوری  عّطار  فریدالدین  شیخ  که   و  راز 
برای نشان دادن مراحل رسیدن به حقیقت 
منطق الطیر  است.  شده  پرداخته  و  ساخته 
می باشد  عّطار  مثنوی  کتاب  آخرین  ظاهراً 
که داستان آن بر پایه ی یک جستجو است. 
این  در  که  مرغان  زبان  یعنی  منطق الطیر 
مرغان  داستان،  بازیگران  و  قهرمان  کتاب 
به  پرشکوه،  نمایش  این  بازیگران  هستند. 

ظاهر، همه از جنس مرغانند اما در حقیقت 
آدمیانی هستند پوشش و نقابی مرغ سان بر 
اثر  این  در  پوشانیده اند.  خود  اندام  و  چهره 
سمبلیک هریک از پرندگان، نمودار یکی از 
افراد جامعه ی انسان هاست. )قاضی شکیب، 

)105 ،1374
نخستین انگیزه ای که اساس را بنیاد می دهد، 
مرغان  ژرفای  در  که  است  درونی  جوشش 
مرغان  همه ی  می نهند.  طغیان  به  سر 
را  خویش  فرمانروای  تا  می آیند  هم  گرد 
بازشناسند و در حقیقت، هدف زندگانی خود 
را دریابند. برای گام نهادن در این راه، دست 
پادشاه  او  در دامن مرشدی کامل شدند که 
راِه  مرشد  داستان  این  در  و  را شناخته  خود 
مرغان، هدهد است. پس مرغان به رهبری 
هدهد به دیدار پادشاه می روند که در پشت 
است.  سیمرغ  نامش  و  دارد  جای  قاف  کوه 
مرغان پس از طی راهی طوالنی و پرخطر و 
گذشتن از هفت وادِی طلب، عشق، معرفت، 
فنا؛ رنجور و  استغنا، توحید، حیرت و فقر و 
سست و بی بال و پر به سیمرغ رسیدند ولی 
به کوه قاف  تنها سی مرغ  از میان مرغان، 
رسیدند و درنهایت دریافتند که سیمرغ همان 
)گردفرامرزی،  آن هاست.  وجود حقیقی خود 

1372، 23 و 25(
خویش را دیدند سی مرغ تمام
چون سوی سیمرغ کردند نگاه
ور به سوی خویش کردند نظر

بود خود سیمرغ، سی مرغ مدام
بود این سیمرغ این کاین جایگاه
بود این سی مرغ ایشان، آن دگر

مرغان  راهنمای  که  منطق الطیر  در  هدهد 
از  حلّه ای  است،  سیمرغ  به  رسیدن  برای 
سر  بر  حقیقت  از  افسری  و  بر  در  طریقت 
حقیقت  بیان  داستان  این  در  سیمرغ  دارد. 
بی همتای  ذات  دیگر،  تعبیری  به  یا  مطلق 

خداوند است. )قضاوی، 1392، 26(
خورشیدِی  ذاِت  به  سی مرغ  کتاب  این  در 
وجودی  به  تبدیل  و  گشته  متصل  سیمرغ 
قدسی،  نمایش  این  در  که  می گردند  واحد 
مرگ  از  پیش  مردن  و  آیینی  مرگ  نمودار 
نیز  سیمرغ  تنهایِی  و  ناپیدایی  و  است 
اوست.  به  خداوند  تمثیل  برای  دستاویزی 
و  رفیع  صفات  به  داستان  این  در  سیمرغ 
با آفتاب یکی شده و  بلند متوّصف گشته و 
نهایتًا مظهر ذات خداوند بوده است. )زمّردی، 

)220 ،1388
عطار در کتاب منطق الطیر سخن از طریقت 
و سپردن راهی دشوار تا رسیدن به سیمرغ 
از  بیرون  و  دیدار  از  نهان  حقیقتی  حقیقت، 
می آورد؛  میان  به  خرد  و  عقل  محدوده ی 
در  عقل  عجز  از  سخن  این جا  در  بنابراین 
وصول به حقیقت است. عقل اگرچه از وجود 
وی  کنه  به  را  او  هرگز  اما  دارد،  خبر  حق 
راه نیست، حقیقتی که هم در برون جان و 
هم در درون جان است و هرچه درباره ی آن 

سیمرغ همانند 
آدمیان سخن 
می گوید و همین 
صفات و ویژگی ها 
باعث شده که این 
پرنده را به عنوان 
اصلی ترین پرنده 
در شاهنامه بشناسند 
***
فردوسی 
آشکارترین 
نماد پیوند خرد 
و اسطوره در 
موجودات 
غیرانسانی در 
شاهنامه را 
سیمرغ قرار داده 
است. سیمرغ با 
کارکردی معنوی 
در عرفان و حماسه 
جایگاه ویژه ای را 
به خود اختصاص 
داده و نماد خرد و 
دانایی است 
***
حضور سیمرغ 
در شاهنامه در 
مقام حضانت و 
دایه گی زال و 
نیز به کارآمدن 
پر آن به هنگام 
سختی زال، بیانگر 
تقدس سیمرغ 
است. البرزکوه 
که سیمرغ در آن 
النه دارد، عالوه 
بر آن که جایگاه 
ایزدان به شمار 
می رود، حدفاصل 
دنیای خاکی و 
جهان معنوی است. 
البرز کوه منبع 
برکات ایزدی و 
سرچشمه ی بیست 
رود بزرگ است 
که گیاه مقدس و 
بی مرگی نیز در 
این کوه می روید

دکتر مریم یزدانپناه
دبیر انجمن پزشکان 

عمومی کرمان
daniyal.am@gmail.com

وظیفه ی تو به عنوان یک واال، تنها ساختن خودی دیگر نیست بلکه چیزی برتر است؛ چیزی همانند 
آفریدن یک آفریننده. | اروین د.یالوم؛ وقتی نیچه گریست



 زمستان 1393  | 8889 |  زمستان 1393

هنر و اندیشه هنر و اندیشه

همه ی  نیست.  هم  و  است  آن  هم  بگویند 
او خود در عالم  از  او عیان است و  به  عالم 

نشانی نیست.
هست ما را پادشاهی بی خالف

نام او سیمرغ، سلطان طیور
در دو عالم نیست کس را زهره ای

الجرم هم عقل هم جان خیره ماند
در پس کوهی که هست آن کوه قاف

او به ما نزدیک و ما ز او دور دور
کاو تواند یافت از وی بهره ای

در صفاتش با دو چشم تیره ماند
)پورنامداریان،1382، 199( 

در طول داستان گفته شده که برای رسیدن 
گذر  وادی  هفت  از  باید  مرغان  سیمرغ،  به 

کنند که این هفت وادی عبارتند از:
آغاز سلوک  و  طلب: نخستین شرط حرکت 
است و به معنی خواستن و خواهش که در 
اصطالح جستجو کردن از مطلوب و مطلوب 
تمام  می خواهد  که  است  طالب  وجود  در 
باید  هم  را  مطلوب  تمام  و  بیابد  را  مطلوب 
در وجود خود بطلبد. اگر از خارج بطلبد، پیدا 

نخواهد کرد.
چون فرو آیی به وادی طلب

پیشت آید هر زمانی صد تعب
دوست  افراط  حد  به  عشق  این  عشق: 
بنیاد هستی  و  اساس  که  چرا  است،  داشتن 
بر عشق نهاده شده است؛ پس کمال واقعی 
را در عشق باید جست. عشق مهم ترین رکن 
طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل 
باشد،  پیموده  را  تکامل  و  ترقی  مراتب  که 

درک می کند.
زنده دل باید درین ره صدهزار

تا کند در هر نفس صد جان نثار
از  بعد  دانستن  گونه ای  به  معرفت  معرفت: 

نادانی یا همان دانایی است.

بعد از آن بنمایدت پیش نظر
صد هزار اسرار از زیر نقاب

معرفت وادی ای بی پا و سر
روی می بنمایدت چون آفتاب

استغنا: در این مرحله سالک احساس می کند 
که حق تعالی از همه ی کائنات بی نیاز است، 
این  در  و  او  احوال  و  اعمال  به  رسد  چه  تا 

مرحله از قید عالیق دنیوی رها می گردد. 
هفت دریا یک َشَمر این جا بود
هفت اخگر یک شرر این جا بود

دیگر  هرچه  از  سالک  وادی  این  در  توحید: 
فارغ است، چرا که جز یکی نمی بیند و از آن 
یکی، جز لطف نمی شناسد. توحید به معنای 
و  گفتن  یکی  یعنی  پروردگار،  کردن  یگانه 

یکی کردن است.
گر بسی بینی عدد، گر اندکی

آن یکی باشد درین ره در یکی
حیرت: حیرت حالتی است که بر قلب عارف 
و  حضور  تأمل،  به  او  آنگاه  می شود،  وارد 
تفکر می پردازد. این حالت، عارف را از تأمل 
جز  عارف  کار،  سرانجاِم  بازمی دارد.  تفکر  و 

حیرت چیزی نمی تواند باشد.
هر نفس این جا چو تیغی باشدت

هر دمی این جا دریغی باشدت
جز  او  از  که  است  سیمرغی  فقر  فنا:  و  فقر 
نام نیست وکسی بر وی فرمانروایی نمی کند. 
فقر دری است که فقیر خانه ی آن است. در 
که  می رسد  جایی  به  سالک  فنا  مرحله ی 
هیچ  او  حقانی  نظر  در  موجودات  شخصیت 

می نماید.
بعد از این وادّی فقر است و فنا

عین وادّی فراموشی بود
کی بود این جا سخن گفتن روا
گنگی و کری و بی هوشی بود

)خسروی خراشاد و شهیدی، 1391، 110-111(

هم،  کنار  در  قاف  کوه  و  سیمرغ  بودن 
به صورت کامل آشنا  را  هم بستگی دو چیز 
سیمرغ  تنها  که  می دهد  نشان  و  می سازد 
باشد.  داشته  آشیان  قاف  کوه  در  می تواند 
باشد،  حق«  عشق  »عنقای  که  کسی  پس 
بدین معنی است که کسی مانند او نتوانسته 
است اوج عشق را زیر پا نهد و به حّد اعالی 
آن برسد. قاف کوهی است که در پشت آن 
جهانی با آفریدگانی خاص قرار گرفته است 
آگاهی  آن  از  بزرگ  خدای  جز  کسی  که 
کوه  پشت  که  معتقدند  گروهی  اما  ندارد، 
در  آخرت است که خورشید  به  قاف مربوط 
آن غروب می کند و از آن برمی آید و همین 
زمین  از  را  خورشید  چهره ی  که  است  کوه 
می پوشاند. )گردفرامرزی، 1372، 25 و 303( 
رنگ  خود  او  و  اوست  از  نقش ها  همه ی  ـ 

ندارد.
او  از  مغرب  و  است  مشرق  در  او  آشیان  ـ 

خالی نیست.
ـ همه بدان مشغولند و او از همه فارغ است.

ـ همه از او ُپر و او از همه تهی است.
ـ همه ی علوم از صفیر این سیمرغ استخراج 

شده است.
ـ نسیم صبا از نفس اوست.

است  این  مبّین  خصوصیات  این  تمامی 
»جلوه ی حق«  حد  در  چیزی  را  سیمرغ  که 

دانسته است. 
2- مروری تجلی سیمرغ در آثار هنری ایران 
صورت  به  اسالم  از  پیش  دوره  در  سیمرغ 
نمی توان  می یابدکه  نمود  ترکیبی  پرنده ای 
صورت  شد.  قائل  خارجی  وجود  آن  برای 
آن تا حدی شبیه سگ است بدنی شبیه به 
شیر دارد و گاه بدنش با پوششی فلس مانند 
پوشیده شده است )فربود و خزایی،5،1382( 
موسوم  تصویر  که  اینجاست  مهم  نکته ی 

اوستا  در  پرنده  این  توصیف  با  سیمرغ  به 
مطابقت ندارد زیرا در تصاویر برجای مانده از 
سیمرغ که بیشتر متعلق به دوره ی ساسانی 
بال های  روی  بر  تآکیدی  هیچگونه  است 
آنکه  حال  است  نشده  ترکیبی  پرنده ی  این 
سیمرغ  به اعتبار اوستا بال هایی گشوده دارد 
آن چنان که فضای بین دو کوه را می پوشاند. 

)همان،4 (
شده  توصیف  اینگونه  اوستا  در  سیمرغ   
می ستاییم.  را  آفریده  اهوره  بهرام  است: 
خانه  این  )بهرام(  فر  و  پیروزی  که  بشود 
که  همان سان  گیرد.  فرا  را  گاوان  گله ی  و 
را فرا می گیرد  بارور کوه ها  ابر  »سیمرغ« و 
)عبدالهی،640،1381( تصویر سیمرغ بعد از 
ظهور اسالم با نقش اساطیری و باستانی اش 
اسالمی  دوره ی  در  .سیمرغ  دارد  تفاوت 
واقعی  پرنده  ای  از  شده  اغراق  حالت  بیشتر 

است )فربود و خزایی،7،1382(. 
منابع  به  بنا  سیمرغ  ظاهری  ویژگی های 
پنجه هایی  و  تیز  و  نیرومند  نوکی  اسالمی: 
قالب مانندکه به هنگام پرواز گاو ها و فیل ها 
را با آن می گیرد.گفته شده دم بلندش شبیه 
به برج نمرود است و وقتی که اوج می گیرد 
نظر  به  کشتی  بادبان  مانند  بال هایش 
از  شود.  می  کوه ها  لرزیدن  سبب  می آیدکه 
به  متعلق  سلیمان  تخت  در  شده  یافت  آثار 
کاخ آباقاخان می توان به سلیقه ی مغوالن و 
برد. تصویر  به هنر چین پی  عالقه ی آن ها 
ابرهای  میان  پرواز  حال  در  سیمرغ  یک 
فام  زرین  کاشی  مرکزی  بخش  در  چینی 
هنر  تأثیر  از  که  شود  می  دیده  مذکور  کاخ 
چینی حکایت دارد )نیکخواه و شیخ مهدی، 

115،1389()تصویر1و2(
 سیمرغ در شاهنامه ی فردوسی دو چهره ی 
هویت  با  سیمرغ  دارد.  اهریمنی  و  اهورایی 
تولد  ماجرای  در  زال  یاری رسان  اهورایی 
اسفندیار  با  رستم  نبرد  زمان  و  است  رستم 
در  نیز  آن  اهریمنی  چهره ی  و  دارد  حضور 
که  یافته  نمود  اژدهاسان  پرنده ای  قالب 
چیره  آن  بر  خود  پنجم  درخوان  اسفندیار 

می شود )یاحقی،237،1386( )تصاویر 3تا5(. 
نگارگری  عرصه ی  در  چهره  این  بنابراین 
شاخص  داستان های  همین  در  نیز  ایرانی 
بروز می یابد مانند نگاره ی »سیمرغ در حال 
صفوی،  دوره ی  به  متعلق  رودابه«  یاری 
متعلق  اسفندیار«  با  سیمرغ  »نبرد  نگاره ی 
که  »کاروانی  نگاره ي  تیموری،  دوره ی  به 
شاه  شاهنامه ی  از  برگرفته  می یابد«  را  زال 
تهماسبی دوره ی صفوی، نگاره ی »سیمرغ، 
زال و سام« متعلق به »شاهنامه ی رشیدا« و 
منسوب به محمد یوسف از دوره ی صفوی. 

سیمرغ  نقش  کاربرد  نمونه های  از  یکی 
معماری  به  وابسته  تزیینی  عنصر  به عنوان 
علمیه  مدرسه ی  سردر  در  آن  نقش  تجلی 
می  باشد  10ق  سده  در  بخارا  نادربیک 
قزوینی  عجایب المخلوقات  )تصویر6(.کتاب 
که  است  اسالمی  دوره ی  منابع  جمله  از 
است  شده  ذکر  آن  در  سیمرغ  توصیف 
در  کتاب  این  خزایی،7،1382(.  و  )فربود 
است  شده  تصویرگری  بارها  قاجار  دوره ی 

)مارزلف،307،1390(. 
تخت  بر  سلیمان  تصویر  در  سیمرغ  نقش 
عجایب المخلوقات  نسخه ی  از  سلطنت 
تصویر  در  همچنین  و  1264ق  مورخه ی 
رستم در بارگاه سلیمان از کتاب انوار سهیلی 
مرقومه1263ق به وضوح بر باالی سر این 
)همان،227و226( شود.  می  دیده  پیامبر 

)تصویر7( ویژگی مشترک تمامی سیمرغ های 
برخورداری  ایران  هنری  آثار  در  تصویرشده 
از  پر  و  آویزان  دم  از  اساطیری  موجود  این 
پر می باشد. این نشانه در تفکیک بین نقش 
سیمرغ و طاووس مؤثر است زیرا گاهی نقش 
این دو پرنده شباهت های بسیار به یکدیگر 
دارد اما دم افراشته ی طاووس و دم افتاده ی 
یکدیگر  از  آن ها  تشخیص  باعث  سیمرغ 
می گردد. نقش سیمرغ در قلعه چالشتر تنها 
می  دیده  احمدخان  خانه  شمالی  ازاره  در 
شود. این نقش با تصویر سیمرغ متجلی در 
مورخه ی  عجایب المخلوقات  نسخه ی  چاپی 

1264ق قرابت بسیار دارد.
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عطار درمنطق الطیر 
از سیمرغ ذات 

باری تعالی را اراده 
کرده است و آن را 
نماینده ی وحدت 
در کثرت و کثرت 

در وحدت می 
داند. 
***

داستان منطق الطیر 
داستانی است پر 

رمز و راز که شیخ 
فریدالدین عّطار 

نیشابوری برای 
نشان دادن مراحل 
رسیدن به حقیقت 
ساخته و پرداخته 

شده است. 
***

منطق الطیر ظاهراً 
آخرین کتاب 

مثنوی عّطار 
می باشد که داستان 

آن بر پایه ی یک 
جستجو است. 

منطق الطیر یعنی 
زبان مرغان که در 
این کتاب قهرمان 

و بازیگران داستان، 
مرغان هستند. 
بازیگران این 

نمایش پرشکوه، 
به ظاهر، همه از 

جنس مرغانند اما 
در حقیقت آدمیانی 

هستند پوشش و 
نقابی مرغ سان بر 

چهره و اندام خود 
پوشانیده اند. در 
این اثر سمبلیک 

هریک از پرندگان، 
نمودار یکی از 
افراد جامعه ی 

انسان هاست.

بودن سیمرغ و 
کوه قاف در کنار 
هم، هم بستگی دو 
چیز را به صورت 
کامل آشنا می سازد 
و نشان می دهد 
که تنها سیمرغ 
می تواند در کوه 
قاف آشیان داشته 
باشد. پس کسی که 
»عنقای عشق حق« 
باشد، بدین معنی 
است که کسی 
مانند او نتوانسته 
است اوج عشق را 
زیر پا نهد و به حّد 
اعالی آن برسد. 
***
قاف کوهی است 
که در پشت 
آن جهانی با 
آفریدگانی خاص 
قرار گرفته است 
که کسی جز 
خدای بزرگ 
از آن آگاهی 
ندارد، اما گروهی 
معتقدند که پشت 
کوه قاف مربوط 
به آخرت است که 
خورشید در آن 
غروب می کند و 
از آن برمی آید 
و همین کوه 
است که چهره ی 
خورشید را از 
زمین می پوشاند

عشق همان نیروی الیزال که بنده و کدخدا نمی شناسد ارزشی شایان آدمی و خود ویژه او از 
گریبان فقر هم عشق سر کشد.  محمود دولت آبادی
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هر روز تالش می کند زندگی، خاطرات 
و اطرافیان خود از جمله همسرش، بِن را 

به یاد بیاورد.
فیلم  این  کارگردان  جوف،  روان 
می گوید به بازیگری نیاز داشته که بتواند 
به  را  کریستین  قوی  بسیار  احساسات 
مخاطب انتقال دهد. او می گوید: »یک 
نمودار از مراحل عاطفی که کریستین از 
آن عبور می کند ترسیم کردم، فقط برای 
خودم… و آن فوق العاده است. یعنی یک 
نوع جدول زمانی با توجه به کارهایی که 
آسیب زا  و  دشوار  بسیار  روحی  نظر  از 
و  مثبت  نمودار  یک  کردم.  آماده  بودند 
یک نمودار منفی، چون او مراحل بسیار 
شاد هم داشت. برای همین، بازیگری می 
خواستم که بتوانم کاماًل به او اعتماد کنم 
عمیقی  کار  عاطفی  نظر  از  باشد  قادر  و 
در  داشت«.  اعتقاد  آن  به  بتوان  تا  کند 
این فیلم، کالین فرث و نیکول کیدمن که 
یک  به عنوان  راه آهن«  »کارگر  فیلم  در 
کنار  در  دیگر  بار  ایفا کردند،  نقش  زوج 

هم قرار گرفتند.

پیش از آنکه بخوابم
معرفی کتاب و فیلم

و  می خوابد  که  بار  هر  کریستین 
خوابش اندکی عمیق می شود، حافظه اش 
اتفاق  این  و  از دست می دهد  به کل  را 
ناگوار، بخشی از تجربه ی روزانه اش شده 

است. 
رمان »پیش ازآن که بخوابم« نوشته ی 
دانش آموخته ی  واتسون«  جی  »اس 
استقبال  با  سنجی  شنوایی  و  فیزیک 

فراواني روبه رو شده است.
درباره ی  کتاب  نوشتن  برای  واتسون 
زندگی کالیو ویرینگ تحقیق و مطالعه 
کرد؛ آهنگساز و رهبر ارکستری که سال 
)آنسفالیت  مغزی  عفونت  دچار   1985
به  آن  پس از  و  می شود  هرپسی( 
هر  در  می شود.  مبتال  حاد  فراموشی 
این مرد فقط در  مقطع زمانی حافظه ي 
حد 10 ثانیه دوام دارد و به این ترتیب او 
حتی افرادی که چند دقیقه پیش دیده را 

به کل فراموش می کند.
بر اساس داستان زندگی او، چند فیلم 
همسرش  و  است  شده  ساخته  مستند 
 Forever هم در مورد او کتابی به نام

Today  نوشته است.
منتشر   2011 بهار  که  کتاب  این 
زبان   42 بیش از  به  تاکنون  شده، 
بر  عالوه  همچنین  است.  شده  ترجمه 
پرفروش ترین  از  انگلستان  و  آمریکا 
کانادا،  فرانسه،   کشورهاي  در  کتاب ها 
چاپ  است.  بوده  نیز  هلند  و  بلغارستان 
بخوابم«  آن که  »پیش از  رمان  پنجم 
ترجمه ی  با  واتسون«  جی  »اس  نوشته 
»شقایق قندهاری« توسط »نشر آموت« 
بدانید  است  جالب  است.  منتشرشده 

به  بخوابم«  آنکه  »پیش از  فیلم  که 
همین  براساس  جوف،  روان  کارگردانی 
در  است.  شده  ساخته  پرفروش  کتاب 
نیکول  که  لوکاس  کریستین  فیلم،  این 

کیدمن نقش او را بازی می کند، به خاطر 
از  روز  هر  وحشتناک،  تصادف  یک 
خواب برمی خیزد و متوجه می شود که 
حافظه ی خود را از دست داده است. او 

رمان »دکتر داتیس« نوشته ی دکتر حامد 
دندان پزشک  زندگی  روایت  اسماعیلیون  
جوانی به نام »داتیس الماسی« است، که 
پس از اتمام تحصیل در دانشگاه تبریز و 
گذران دوره ی طرح در شمال کشور، میان 
دو راهی ادامه ی تحصیل یا طبابت، دومی 
اوایل  در  داتیس  خود  می کند.  انتخاب  را 
رمان درباره ی انتخابش این گونه می گوید: 
و  فراز  پر  راه  در  الماسی،  داتیس  »من، 
جیب ها  کردن  پر  یا  علم  جستن  نشیب 
عرق ریزان  اوج  در  و  شرمندگی  کمال  با 
روح، دومی را، بله، دومی را انتخاب کردم. 
نقطه.« مشکل امتیاز برای گرفتن پروانه ی 
طبابت او را به شهرکی در حاشیه ی تهران 
که  ساسنگ  نام  به  شهرکی  می کشاند، 
پیدایش  تهران  نقشه ي  در  نمی توانید 
می کنی  باز  که  را  »نقشه  چون  کنید، 

منطقه ي هجده  که  آنجا  نمی بینی اش. 
پیداست  اثر »سین«  اش  تمام می شود 
اما باقی ساسنگ می افتد بیرون« رمان 
دکتر داتیس شامل هفت فصل است که 
پنج سال زندگی و کار داتیس در شهرک 
فصل ها  می کند.  روایت  را  ساسنگ 
تگرگ،  باران،  آفتاب،  ابر،  عناوین  با 
نام گذاری  مهتاب  و  برف  رنگین  کمان، 
تغییراتی  بیانگر  احتمااًل  که  شده اند 
هستند که در موقعیت راوی در ساسنگ 

رخ می دهد.
از این نویسنده تا امروز دو مجموعه 
است.  شده  منتشر  رمان  دو  و  داستان 
اولین کتاب او،»آویشن قشنگ نیست«، 
مجموعه  جایزه  برنده ی  پیشتر  نیز 
داستاِن اوِل بنیاد »هوشنگ گلشیری« 

در سال 88 شده بود.

دکتر داتیس
معرفی کتاب

انسان  زندگی  در 
که  احتمالند  در  رخدادهایی 
بزرگتر  آدمی  ازاختیار  قدرشان 
احتمالش،  انفجار  در  و  است 
اراده در حداقل حرکت می ماند؛ 
حجمی از واقعه  گاه از سیطره 
دچار  را  آدمی  می ریزد،  سر  تن 
درمیان  انسان  بعد  می کند 
آینده نگری اش،  بسته های 
در میان ساخته هایش توده ایست 
ساکن؛ گدازه ای روان، هر بار که 
باالی  از  می شود  تولید  فکری 
دیواره ی  می آید،  پایین  عدمش 
درک را می سوزاند و در دامنه ی 
می شود  که  منجمد  انسانی اش 
و  می افزاید  زجر  بزرگی  بر 
عرصه  کشد؛  می   به هم  را  دنیا 
در  توده  آنوقت   می شود؛  تنگ 
باشد  سنگینی اش  هرچه  خأل 
به حرکت در می آید؛ از ریشه اش 
را  جامه اش  می شود؛  کنده 
می درد و به استراحت می پردازد.

در فیلم دریای درون اثر آلخاندرو آمنبار، 
توان  حادثه ای  در  که  معلولی  رامون 
گردنش  چرخاندن  به  فقط  حرکتی اش 
وکیلی  جولیا،  به  پاسخ   در  محدود شده 
که آمده تا به او در راضی کردن قضات 
دادگاهی برای دادن حق مرگ به رامون 
کند؛  کمک  ـ  ثالثی  شخص  توسط  ـ 
تالش  مردن  برای  چرا  می پرسد:  و 
می کنی؟به فاصله ی خودش و جولیا که 
و  می کند  اشاره  نشسته  تخت  لبه ی  بر 

می گوید: طی کردن این فاصله برای تو 
به اندازه ی یک تکان دادن و خم کردن 
تنت است ولی برای من امر محالیه؛ من 
این شکل زندگی رو دوست ندارم.  بازی 
در  رامون  نقش  در  اسپانیایی  خاویر باردم 
بازی  تمام  است.  خیره کننده  فیلم  این 
روی صورت اوست و در اکثر فیلم او از 
تمام  است.  قاب تصویر  در  باال  به  سینه 
اطرافش  در  آن چه  به  او  عکس العمل 
فیزیکی  واکنش  توان  عدم  می دهد،  رخ 
و  چشمها  دریچه ی  از  تنها  وقایع،  به 
تغیر حالت چهره به مخاطبش القا می شود 

و او عالی از پسش بر آمده. 
فیلم  و  است  حقیقی  شخصیتی  رامون 
بر اساس سرگذشت او ساخته شده و در 
حقیقت این اثر سرگذشت رامون سمپدرو 
است که در اسپانیا به خاطر مبارزه ای که 
برای رسیدن به هدفش داشت  شناخته 
شده است و همین کار خاویرباردم را برای 
سنگینی  گریم  زیر  او،  نقش  بازآفرینی 
سخت تر  گذاشته اند  صورتش  روی  که 

می کند. 

که  شخصیتی  رزا  فیلم  از  سکانسی  در 
انتها رامون را برای رسیدن به مرگ  در 

دریای درون
معرفی فیلم دکتر مریم یزدانپناه

دکترای پزشکی

سه  بر  دیدن  ابزار  ـ 
تصاویر  کیفیت  تا  پایه ایست 
ارسال  حقیقت  از  که  ممتدی 
نرود.  ازبین  لرزشی،  در  می کند 
درج می کنند انسان دچار مدام از 
موجودیت انسان را، میزان حق 
آزادی اش  جایگاه  و  تملکش 
لبخند  دائم  او  می شود  درج 

می زند 

آدمهایی  میز  سر   بر 
واقعیت  حاد  نظریه ی  درباره ی 
بودریارد و تجویز برای برخی از 
بیمارانی که توانایی حرکتی خود 
را به طور کامل از دست داده اند 
واقعیت  نبودن  دسترس  از  و 
می  بحث  شاکی اند  ملموس 
میز  از حاضران سر  یکی  کنند. 
نظریه  این  برطبق  که  می گوید 
که  امروزه  دنیای  در  که  آنچه 
در تسخیر رسانه های دیجیتالی 
و  می شود  منتشر  فرستنده  از 
براستی  می کنیم  دریافتشان  ما 
نمود  و  شده  تشدید  واقعیت 
همان حقیقیت در حال اجراست 
زنده  به صورت  آن  تصاویر  که 
می شود.  مخابره  ما  برای 
صفحه ی  پشت  در  واقعه  ابعاد 
ما  و  می گیرند  شکل  دیجیتال 
واقعیت ملموسی را در دسترس 
پیش  آنجا  تا  گاه  که  داریم 
واقعیت  مبدأ  خود  که  می رود 
و  می دهد  قرار  تحت الشعاع  را 
مستند را آن چیزی می  سازد که 
درحال پخش است؛ برای مثال 
از  مقابلش  در  دچار،  انسان  اگر 
به طور  برنامه ای  تلویزیون  یک 
او  به  باید  می شود  پخش  زنده 
فهماند که واقعیت چیزی است 
که او دارد می بیند نه تماشاچیان 

حاضر در محل فیلم برداری.

اولین  در  می دهد  یاری  خود خواسته اش 
دیدارشان از او می پرسد که چرا همیشه 
پاسخش  در  رامون  دارد؟  لب  بر  لبخند 
کوچک ترین  در  وقتیکه  آدمی  می گوید: 
می شود  دیگران  به  متکی  احتیاجاتش 
فیلم  کند.  گریه  لبخند  با  است  ناچار 
نیست  فیلمی  تنها  و  اولین  درون  دریای 
در  معلولین  مشکالت  بازگویی  در  که 
واکنش  و  دیگران  با  برخورد  زندگی، 
خواسته هایشان  و  آنها  برابر  در  جامعه 
می شود؛  ساخته  مرگی«  »به  رسیدن  در 
که  است  فیلم هایی  معدود  جزو  ولیکن 
رفتارش چندان  در  فیلم  درآن شخصیت 
با  بعداً  است  قرار  که  ناامیدی  از  اثری 
عامل  یا  روحی  انقالب  امیدی،  بارقه ی 
محرکی برآن فائق آمده و شرایط اشتیاق 
به زندگی رو مهیا کند دیده نمی شود. او 
از تمامی توان فکری اش برای کاربردی 
و  کرده  استفاده  حرکتش  حداقل  کردن 
مصرانه  اما  است،  خانواده  حمایت  مورد 
به  دادن  پایان  حق  به  دستیابی  برای 

زندگی اش تالش می کند. 
درخواستی  فیلم  این  در  رامون  تقاضای 
فردیست و حتی در جایی که خواسته ی او 
جنبه رسانه ای به خود می گیرد، تالشی 
برای گرفتن حقی عمومی برای دیگرانی 
که در این وضع خواسته ای مشابه را دارند 
نمی بینیم. اما در طول مبارزه ی او، شاهد 
سطوح  در  جامعه  از  عکس العمل هایی 
مختلف می باشیم، که برای مثال می توان 
برد  نام  کشیشی  با  او  جدل  و  بحث  از 
که خود وضعیتی کاماًل شبیه به رامون را 
تجربه می کند و اعتقاد او به اینکه انسان 
تا هنگامی که نفس می کشد بر موجودیت 
خود اراده و مالکیتی ندارد، و یا انصراف 
بیماری  از  خود  که  جولیا  رامون  وکیل 
العالجی رنج می برد از همراهی کردنش 
واکنشهای  و  نفره شان  دو  خودکشی  در 
فیلم  طول  در  دادگاه  جلسات  در  قضات 

از این جمله اند.

درون  دریای  پایانی  سکانس  در  رامون 
در حالی که یک دوربین اعتراف او به مرگ 
خود خواسته اش را ضبط می کند گردنش 
را به سمت نی داخل لیوان ارسنیک خم 
پایان  زندگی اش  به  و  می نوشد  می کند، 
می دهد. او سالها مبارزه کرد برای چیزی 
می شد،  خالصه  ما  حرکت  چند  در  که 
برای اینکه کسی لیوان او را از سم پر کند 
و روی سینی غذاخوری تختش بگذارد تا 
رامون تمام فاصله های محالش را جبران 
تاثیرگذاری  فیلم  درون  دریای  کند. 
به  به خوبی  آلخاندرو آمنبار  و  است 
را  بیننده  توانسته  و  پرداخته  موضوع 
جوایز  فیلم،  کند.  همراه  شخصیتها  با 
گزیده کارش  کارگردان  برای  را  متعددی 
از جشنواره های مختلف به ارمغان آورده 
شیر  به  می توان  مهم ترینشان  از  که 
طالیی جشنواره و نیز با سابقه ترین جشن 

ساالنه ی سینما اشاره کرد.

90 از ایده های نو شگفت زده نشو؛ زیرا تو خود نیک می دانی که حقیقِت چیزی، به علت آن که 
بسیاری از افراد آن را نمی پذیرند از میان نمی رود. | اسپینوزا



 زمستان 1393  | 9293 |  زمستان 1393

هنر و اندیشه هنر و اندیشه

میراث داوینچی

بهنام ولدوند
نقاش و مسئول واحد هنرهای تجسمی استان تهران
valadvand.behnam@gmail.com

در   )1452-1519( داوینچی  لئوناردو 
نقاش  کارگاه  در  و  شد  متولد  »فلورانس« 
دید.  آموزش  »ورکیو«  عصر  آن  بزرگ 
کرد،  ترک  را  فلورانس   1481 سال  در 
تحقق  برای  را  فلورانس  کوچک  شهر  زیرا 
و  مهندسی  پروژه های  در  آرزوهایش 
دید  کوچک  بسیار  خالقانه اش  تفکرات 
»لودویکو  خدمت  در  را  توانایی هایش  و 
اسفورتسا« دوک میالن، که به کار گرفت. او 
هنرمندی نابغه و نابغه ای هنرمند بود. هنر او 
را می توان نقطه ی آغاز عصر نوین تاریخ هنر 
»رنسانس« نامید. مطالعات و طراحی های او 
نقشه ی راهی است که وادی هنر را به وادی 
علم پیوند می دهد. او همچنین به مطالعات 
برای  او  شوق  و  پرداخت  ریاضیات  و  علوم 
دوره های  در  شد  باعث  حقیقت  دانستن 
دنبال  را  متفاوتی  نظریات  مختلف،  زمانی 
کند. آن روزها، او مشتاقانه آثار »والتوریو«، 
نظریه پرداز هنرهای رزمی و معماری، »کنارد 
کایزر« و »ماریو دانیلو دی ژاکوب«، »پلینی« 
کیهان شناس  و  سنت«  داکت  »پیر  بزرگ، 
)نویسنده ی  »ساکروبوسکو«  نام  به  بزرگی 
این  داوینچی  بررسی می کرد.  را  جو(  کتاب 
کرده  ذکر  دست نوشته هایش  در  را  اسامی 
موجود  کتاب های  مطالعه ی  با  صرفًا  است. 
کمال  راز  به  نمی توان  هنر،  تاریخ  درباره ی 
این شخصیت بی نظیر در حوزه های گوناگون 

کرده  مشغول  به خود  را  ذهنم  روزها  این  که  است  سؤالی  این 
است. در دنیای رنگ ها و نقش هایی که من نقاش در آن زندگی 
چشم  به  پزشکی  علم  حضور  از  واضح  نشانی  ظاهراً  می کنم، 
ارتباطی  حرفه،  دو  این  می دهد  نشان  که  هست  شواهدی  اما  نمی خورد. 
آثار  به  با دقت  اگر  دارند.  با هم  ناگسستنی  و  انکارناپذیر  دیرینه، عمیق، 
اساتید برتر نقاشی نگاه کنیم، متوجه می شویم که بزرگان عالم هنر، خالف 
تصور رایج، بسیار موشکافانه آناتومی بدن انسان را مورد مطالعه و بررسی 
قرار داده اند. آثار خلق شده ای چون مجسمه ی داود میکل آنژ و نقاشی های 

داوینچی و بسیاری دیگر، شواهدی بر این مدعاست.
همسفر  داوینچی  لئوناردو  با  نقاشی،  جادویی  دنیای  به  کوتاه  سفری  در 
می شویم تا چگونگی ارتباط این دو رشته ی به ظاهر مجزا را مطالعه کنیم. 
او عمری را صرف پژوهش هایی درباره ی کالبدشناسی کرد و آثار بی نظیری 
همچون طراحی »جنین در رحم« را به میراث گذاشت، برای من و برای تو.
از پیشینیانش متمایز می کرد و می کند، دقت و  لئوناردو داوینچی را  آنچه 
جزئی نگری استثنایی طراحی های اوست. او اولین طراحی های تکنیکی خود 
را با بنیان گذاری روشی نوین در این رشته آغاز کرد که بسیاری این ابداع 
تکنیکی را نوعی معجزه ی تصویرسازی می نامند و همین کیفیت استثنایی 

و تکنیک بی همتای او در نمایش جزییات بود که باعث نام آوری او شد. 

پژوهشی پی برد. لئوناردو برای کشف اسرار 
بدن آدمی، بیش از سی جسد را کالبدشکافی 
و تشریح کرد و این درحالی بود که تا سال 
قوانین  بنابر  انسان  بدن  کالبدشکافی   1515
بود.  ممنوع  شدیداً  کلیسا،  سختگیرانه ی 
یعنی  بعد،  قرن  یک  انسان،  جسد  تشریح 
قانونی و مجاز اعالم شد.  در زمان دکارت، 
تشریحات و کالبدشکافی های لئوناردو تا حد 
شهروند  یک  به عنوان  شهرتش  به  زیادی 
محترم، در زمان خودش، لطمه زد. بریدن و 
تکه تکه کردن اجساد از نظر مردم، کار یک 
و  مرتد  را  او  مردم  و  نبود  شایسته  مسیحی 
حتی جادوگر می نامیدند. شایعه شده بود که 
زنده  را  مردگان  جادوگری،  با  دارد  قصد  او 
کند. دست نوشته های مطالعاتی او، هم اکنون 
سلطنتی  کتابخانه ی  وینسور،  کاخ  در 

انگلستان نگهداری می شود.
طراحی »جنین در رحم« به رغم  وجود چند 
خطای جزئی، چنان با واقعیت انطباق  دارد 
آموزش  در  آن  از  می توان  هم  امروزه  که 
که  معتقدند  بسیاری  کرد.  استفاده  پزشکی 
شباهت  لئوناردو،  طراحی های  شکل  این 
فراوانی با سونوگرافی امروزی دارد. او معتقد 
به  اندازه  بود مشخصات مادر و پدر به یک 
مادر  روحی  شرایط  می شود.  منتقل  جنین 
جسمانی  وضعیت  تعیین کننده ی  باردار، 
رشد  در  مادرانه  احساسات  و  است  جنین 

حاملگی  شرایط  و  است  مؤثر  بسیار  جنین 
شخصیت  رشد  در  به سزایی  نقش  نیز  مادر 
مبتکر  بی شک  داوینچی   دارد.  کودک 
تصویرگری علمی است، به ویژه در زمینه ي 
اندام های  تک تک  صحیح  و  دقیق  طراحی 
داخلی بدن انسان، یعنی عضالت و اسکلت. 
هنرمندان و پزشکان، از مدت ها قبل نیازمند 
داخلی،  اندام های  از  واقعی  و  دقیق  الگوی 
ماهیچه ها و اسکلت بندی بدن انسان بودند، 
اما فقط می توانستند از طراحی هایی قدیمی 
که دور از واقعیت و غیراصولی ترسیم شده 
دوربین  اینکه  به  باتوجه  ببرند.  بهره  بودند، 
اختراع شد،  لئوناردو  از  بعد  عکاسی، سال ها 
دقیق  بسیار  و  تشریحی  طراحی های  ارزش 
این هنرمند نابغه در آن دوره آشکار می شود. 
سبقت  گوی  او،  که  گفت  می توان  قاطعانه 
محققان عصر  از  علمی  فن آوری های  در  را 
خود ربوده بود. از دیگر طراحی های تشریحی 
اشاره  به طراحی جمجمه  داوینچی می توان 
نوک نقره ای  قلم  با   1489 سال  در  که  کرد 
ترسیم شد. الگوی دقیق و صحیح مهره ها و 
انحنای  انحنای ستون فقرات، تشریح نقش 
روی  بدن  وزن  توزیع   در  خاجی  استخوان 
دنده های  کمان های  صحیح  شکل  پاها، 
تشریح  لگن،  دقیق  محل  سینه،  قفسه ی 
بررسی  گردش خون،  دستگاه  عملکردهای 
طراحی  مغز،  و  جمجمه  مقطعی  برش 
دندان ها، مجاری ادراری و اعضای تناسلی، 
برش  شانه،  و  گردن  تاندونهای  ترسیم 
کشیده  حالت های  در  بازو  عضالت  مقطعی 
و  ران  عضالت  طراحی  و  مطالعه  شل،  و 
با  او،  از  مانده  به جا  طراحی های  بسیاری 

عکس های رادیولوژی امروزی قابل مقایسه 
است. این هنرمند نابغه به شکلی استثنایی به 
مطالعه و تشریح ساختار عضالت و مفاصل، 
استخوان ها  و  ماهیچه ها  تأثیر  و  عملکرد 
انسان  بدن  به  شکل دادن  و  فرم دهی  در 
پرداخت. او فیزیکدان و پزشکی بود که بسیار 
 )1514-1564( وسالیوس  آندریا  پیش از 
 )1578-1657( انگلیسی  هاروی  ویلیام  و 
مخفیانه طبابت می کرد. داوینچی از آنجا که 
بازجویی شود، هرگز  دادگاه  در  نمی خواست 
برای چاپ و انتشار اکتشافات و دستاوردهای 
به  الزم  نکرد.  اقدام  خود  پزشکی  و  علمی 
بسیاری  طراحی های  او  که  است  یادآوری 
صنعتی  اختراعات  معماری،  زمینه ی  در 
نظیر ماشین پرواز و حتی زیردریایی و لباس 
غواصی و همچنین الگوهای ساخت سالح و 

جنگ افزار را از خود به جای گذاشته است.
می برم،  پایان  به  را  داوینچی  از  صحبت 
پایان  به  هرگز  او  از  گفتن  که  داوینچی ای 
نمی رسد. بد نیست اگر در این مجال پایانی،  
از دو دندانپزشک عزیز ایرانی که سال هاست 
در زمینه ی نقاشی حضور مستمری دارند یاد 

کنیم:
که  است  یزدان پناه  مهدی  دکتر  نفر  اولین 
تهران  دانشگاه  دندانپزشکی  دانش آموخته ی 
است و سال ها در کنار حرفه ی دندانپزشکی 
تجسمی  هنرهای  مختلف  زمینه های  در 
او در سال 1342 نمایشگاه  فعالیت می کند. 
دانشکده  استادان  آثار  از  کاریکاتوری 
فیلم  چند  ساخت  کرد.  برگزار  دندانپزشکی 
نقاشی متحرک برای کودکان و نوجوانان و 
همچنین ساخت اولین فیلم نقاشی متحرک 

. لئوناردو برای 
کشف اسرار بدن 
آدمی، بیش از سی 
جسد را کالبدشکافی 
و تشریح کرد و 
این درحالی بودکه 
تا سال 1515 
کالبدشکافی بدن 
انسان بنابر قوانین 
سختگیرانه ی کلیسا، 
شدیداً ممنوع بود. 
تشریح جسد انسان، 
یک قرن بعد، یعنی 
در زمان دکارت، 
قانونی و مجاز اعالم 
شد. 
***
تشریحات و 
کالبدشکافی های 
لئوناردو تا حد 
زیادی به شهرتش 
به عنوان یک شهروند 
محترم، در زمان 
خودش، لطمه زد. 
بریدن و تکه تکه 
کردن اجساد از 
نظر مردم، کار یک 
مسیحی شایسته نبود 
و مردم او را مرتد 
و حتی جادوگر 
می نامیدند.
***
طراحی »جنین در 
رحم« به رغم  وجود 
چند خطای جزئی، 
چنان با واقعیت 
انطباق  دارد که 
امروزه هم می توان 
از آن در آموزش 
پزشکی استفاده کرد
***
داوینچی  بی شک 
مبتکر تصویرگری 
علمی است، به ویژه 
در زمینه ی طراحی 
دقیق و صحیح 
تک تک اندام های 
داخلی بدن انسان، 
یعنی عضالت و 
اسکلت. 

از  مراقبت  و  بهداشت  مورد  در  ایران  در 
دندان ها، از دیگر فعالیت های اوست. از دیگر 
فعالیت های هنری دکتر یزدان پناه، برگزاری 
تاریخ  در  »چهره ها  نام  به  آبرنگ  نمایشگاه 
ساالنه ی  کنگره ی  در  ایران«  دندانپزشکی 
انجمن دندانپزشکی ایران بود. تهیه سی دی 
آموزشی زیباسازی دندان ها در خرداد 1386 
تصاویر  و  گفتارها  با  آن  انتشار  و  عرضه  و 
دکتر  که  است  گام هایی  ازجمله  شماتیک، 
از هنر خود در راستای  با استفاده  یزدان پناه 

آموزش اجتماعی برداشته است. 
که  است  ره شناس  نینا  دکتر  نفر  دومین 
ملی  دانشگاه  دندانپزشکی  فارغ التحصیل 
با  او  است.  ایران  نقاشان  انجمن  عضو  و 
انفرادی  نمایشگاه   20 از  بیش  برگزاری 
حرفه ی  کنار  در  مستمر  طور  به  گروهی  و 
فعالیت  هم  نقاشی  زمینه ی  در  دندانپزشکی 
می کند. از جمله نمایشگاه های دکتر ره شناس 
گالری  در  انفرادی  نمایشگاه  به  می توان 
در  انفرادی  نمایشگاه  )سال1382(،  گلستان 
گالری شکیبا و نمایشگاه گروهی به مناسبت 
صاحبقرانیه  کاخ  در  فردوسی  بزرگداشت 
آثار  ره شناس  دکتر  کرد.  اشاره  )سال1388( 
نقاشی خود را در یک جلد کتاب به نام آوای 

رنگ  چاپ کرده است. 
هردو،  هنر،  و  پزشکی  علم  که  راستی  به 
شناختی  است؛  انسان  شناخت  برای  راهی 

فیزیکی، ساختاری و حسی.
مشترکات این دو فقط در دقت و ظرافت و 
دیدن نیست، بلکه ساختن زندگی و زیبایی بر 
اساس علم و قوانین زیبایی شناسانه و انسانی 

است.

سخت ترین کار جهان آزادکردن اسیرانی ست که زنجیرهای خود را می پرستند.
ولتر
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هنر و اندیشه هنر و اندیشه

حشمت االطبا )1264-1298ق(
آشنایی با طبیبانی که در تاریخ ایران نام ماندگاری از خود به جای گذاشتند

به  ملقب  حشمت طالقانی   ابراهیم 
از  حشمت«  »سردار  و  »حشمت االطباء« 
سران نهضت جنگل بود که از آغاز تشکیل 
این نهضت با آن همکاری می کرد و چندی 
شورای  که  اسالم  اتحاد  هیأت  طرف  از 
به  می شد،  محسوب  جنگل  نهضت  رهبری 
زمانی که  شد.  منصوب  الهیجان  حکومت 
برای  را  او  پدرش  داشت،  سال   18 ابراهیم 
در  را  نامش  و  فرستاد  تهران  به  تحصیل 
می نماید.  ثبت  فرانسه«  »آلیانس  مدرسه ي 
مبارزات  اوج  با  بود  مصادف  زمان  این 
که  امر سبب شد  و همین  مشروطه خواهان 
ویژه ای  آگاهی  و  سیاسی  رشد  به  ابراهیم 
به  دارالفنون  مدرسه ی  در  سپس  او  برسد. 
دایر  با  هم زمان  شد،  مشغول  طب  تحصیل 
شدن مدرسه ی سیاسی از سوی مشیرالدوله 
یافت و دروس آن را  راه  این مدرسه هم  به 
 1328 سال  در  رساند.  پایان  به  موفقیت  با 
دولت  علیه  اردبیل  در  شاهسون ها  قمری 
اینک  که  ابراهیم  و  کردند  طغیان  مشروطه 
طبیب شده بود، به عنوان پزشک ارتش برای 
سرکوبی طغیان شاهسون ها اولین مأموریت 
تجربیاتی  نمود.  آغاز  را  خود  جنگی  سفر  و 
و  پزشکی  نظر  از  این سفر - چه  در  او  که 
چه از نظر نظامی - کسب نموده بود، سبب 
شد در جریان نهضت جنگل »نظام ملی« را 
در الهیجان دایر کرد و خود سرپرستی آن را 
به عهده داشت. هنگامی که روس ها در سال 
1329 قمری از طریق آستارا به خاک ایران 
تجاوز کرده »جمعیت اتحاد اسالم« که دکتر 
حشمت از اعضای فعال آن بود، به مقابله و 

مبارزه با روس ها پرداخت. 
حمایت  و  یک سو  از  دولتی  قوای  حمله ی 
بمباران  و  آن ها  از  انگلیسی  هواپیماهای 
مواضع جنگل ها مجال به جنگلی ها نمی داد، 
تا آن جا که میرزا کوچک خان ناچار می شود 
به همراه 943 نفر از مبارزان جنگل به سوی 
شرق گیالن و الهیجان حرکت کند. وقتی 
همراهان میرزا به الهیجان رسیدند، در آن جا 
دکتر حشمت با نفرات خود به آنان پیوست. 

آنان در روز اول ماه شعبان 1337 قمری به 
کیلومتری   31 در  واقع  کجور  وسیع  دشت 
جنوب تنکابن می رسند. در حوالی تنکابن و 
در طول راه همه جا قوای دولتی و مزدوران 
آنان  بر  اوضاع  بودند.  تعقیب شان  در  منطقه 
چنان سخت می شود که ناچاراً دکتر حشمت 
که  امان نامه ای  به  باتوجه  می گیرد  تصمیم 

قوای  تسلیم  است  داده  مرکزی  حکومت 
با  خان  کوچک  میرزا  هرچند  شود،  دولتی 
کار  این  وقتی  بود.  مخالف  او  تصمیم  این 
صورت می گیرد، سرانجام علی رغم وعده ی 
دکتر  دادند.  وی  اعدام  به  حکم  امان نامه 
و  رفت  دار  چوبه  پای  به  متهورانه  حشمت 

به شهادت رسید.

و ابراهیم که 
اینک طبیب شده 

بود، به عنوان 
پزشک ارتش برای 

سرکوبی طغیان 
شاهسون ها اولین 

مأموریت و سفر 
جنگی خود را آغاز 
نمود. تجربیاتی که 

او در این سفر - 
چه از نظر پزشکی 

و چه از نظر نظامی 
- کسب نموده 
بود، سبب شد 

در جریان نهضت 
جنگل »نظام ملی« 

را در الهیجان 
دایر کرد و خود 

سرپرستی آن را به 
عهده داشت.

که  می دهد  نشان  تاریخی  بررسی های 
اسالمی  اوایل  دوره ی  در  کالبدشکافی 
کاری  حداکثر  و  است  بوده  مطرود  کاماًل 
و  تحقیق  دهند،  انجام  می توانستند  اطّبا  که 
اعضای  تشریح  و  حیوانات  روی  بر  آزمایش 
در  انحرافاتی  موجب  آن هم  که  بود  آن ها 
وقتی  ه.ق.   798 سال  در  شد.  زمینه  این 
سف بن فقیه  حمد بن یو ر بن محمد بن ا منصو
به  کالبدشکافی  در  را  خود  رساله ی   الیاس، 
پیرمحمد  امیرزاده  به  و  تألیف  فارسی  زبان 
نوادگان  از  به سال 809(  )مقتول  بهادرخان 
حاصل  بزرگی  پیشرفت  کرد،  تقدیم  تیمور 
است،  نام  بدون  اصل  در  کتاب  این  آمد. 
بالتصویر  تشریح  را  آن  بعد،  نسل های  ولی 
تشریح البدن،  مصّور،  کالبدشناسی  یعنی 
رساله  و  منصوری  تشریح  تشریح االبدان، 
آن  اوضاع  کیفیت  و  انسان  بدن  تشریح  در 
نامیدند. چنین تصور می رود که عدم مبادرت 
کالبدشناسی،  مصور  کتاب های  تهیه ی  به 
قباًل هم ناشی از ممنوعیت آن در اسالم بوده 
است. در زمان مغول، نسبت به چنین نافرمانی 
احساس  کمتری  نفرت  شرعی،  قوانین  به 
نسخه ی  که  داشت  یقین  نمی توان  می شد. 
منصوربن الیاس(،  تألیف  )به  تشریح االبدان 
باشد.  کالبدشناسی  رساله ی  قدیمی ترین 
تشکیل  قسمت  چندین  از  منصوری  کتاب 
شرح  به  مربوط  اول،  قسمت  است.  شده 
تقدیم کتاب و بعد از آن، مقدمه است. پس از 
آن پنج فصل و یک خاتمه دارد. استخوان ها 
مورد  اول   فصل  در  مفصل  طور  به  تقریبًا 

گفتگو قرار می گیرند و تعداد آن ها صرف نظر 
از استخوان های کنجدی و المی 248 معرفی 
کالبدشناسان  که  بوده  عددی  این  می شود. 
رقم  سعی  بوده اند.  پذیرفته  عمومًا  اسالمی 
منصور  می کند.  ذکر  زمینه  این  در  را   200
اعصاب  سلسله ی  شرح  به  دوم  فصل  در 
اعصاب  زمان،  آن  کالبدشناسان  می پردازد. 
شاهرگ ها  و  سرخرگ ها  به  شبیه  چیزی  را 
تشکیالتی  تنها  را،  سه  این  و  می شناختند 
پراکنده  و  پخش  شکل  به  که  می دانستند 
این رو  از  می شوند.  یافت  بدن  سراسر  در 
نتیجه می گرفتند که وظایف آن ها می بایست 
درباره ی  کتاب،  سوم  فصل  باشد.  یکسان 

عضالت است. 
در این زمان هنوز عضالت نام گذاری نشده 
کلی  شرح  به  این جا  در  منصور  لذا  بود. 
ساختمان یک عضله، معرفی اشکال مختلف 
دیده  غیرمسلّح  با چشم  که  به صورتی  آن، 
می شود و ذکر تعداد عضالت، اکتفا می کند. 
عضالت،  تعداد  یعنی  اخیر،  قسمت  این 
همواره مورد اشکال کالبدشناسان عرب بوده 
است که در تعداد شمارش مجموع عضالت، 
مجموع  ابن سینا  داده اند.  مختلفی  نظریات 
عضالت را 570 ذکر می کند و اغلب نظریات 
هم در حوالی همین عدد است. فصل چهارم، 
می گوید.  سخن  آن  انشعابات  و  ورید ها  از 
منصور در این فصل به طور واضح نظریات 
را  وریدها  ابن سینا  می کند.  بیان  را  ابن سینا 
مشابه شریان ها می داند؛ با این تفاوت که از 
جگر منشأ می گیرند و بدون ضربان هستند و 

آفریده  بدن  اندام های  در  خون  پخش  برای 
شده اند. 

شرایین  درباره ی  کتاب  این  پنجم  فصل 
انواع  به  فصل  این  در  او  است.  آن  انواع  و 
وظایف  ذکر  با  آن  انشعابات  و  سرخرگ ها 
اغلب  چون  منصور،  است.  پرداخته  هریک 
اگرچه  که  داشت  عقیده  پیشین،  اطباء 
هستند  خون  مقداری  حاوی  سرخرگ ها 
انتقال  آن ها  اصلی  و  مهم  وظیفه ی  ولی 
شریان ها  ضربان  است.  حیاتی  جوهر  و  هوا 
نیز  و  می دانستند  قلب  ضربان  به  وابسته  را 
معتقد بودند که قلب جدا شده می تواند با نظم 
چیزی  به  آخر  فصل  بتپد.  خود  مخصوص 
می نامد،  مرکب  اعضای  را  آن  منصور  که 
اختصاص دارد. وی عضو ساده را به عضوی 
آن،  واحد  کوچک ترین  که  می کند  اطالق 
مثاًل یک  است.  آن عضو کامل  عینًا مشابه 
استخوان کوچک به هرحال استخوان است 
و انشعابات یک شریان هم به صورت شریان 
است  عضوی  مرکب،  عضو  می شود.  نامیده 
که نتواند تقسیم شود. مثاًل قلب را می توان به 
بطن ها و دهلیزها تقسیم کرد ولی هیچ یک 
قلب  مستقاًل  نمی توان  را  قسمت ها  این  از 
نامید. این کتاب با یک فصل نهایی درباره ی 

آبستنی و جنین شناسی توسعه می یابد.
جنین شناسی برای پزشکان آن زمان مسأله ی 
فوق العاده پیچیده ای محسوب می شد. آنان از 
یک طرف، سوابق و نوشته های یونانیان را که 
بیشتر بر تجربیات واقعی استوار بود، به ارث 
برده بودند و از طرفی دیگر به علت مسلمان 
حیات  درباره ی  قرآنی  معتقدات  به  بودن، 
جنینی تمّسک داشتند. از مزایای دیگری که 
این رساله دارد، وجود تصاویری است مربوط 
کالبدشناسی،  تصاویر  این  فصل.  هر  به 
کتاب،  این  از  موجود  خطی  نسخ  برخی  در 
معمواًل از پنج عکس تشکیل شده است که 
کالبدشناسی  علم  به ویژه  پزشکی  تاریخ  در 
یک  تصاویر  این  دارد.  بسیاری  اهمیت 
از  رشته طرح هایی هستند که هرکدام یکی 

دستگاه های مهم بدن را نشان می دهد. 

این کتاب در اصل 
بدون نام است، ولی 
نسل های بعد، آن را 
تشریح بالتصویر 
یعنی کالبدشناسی 
مصّور، تشریح البدن، 
تشریح االبدان، 
تشریح منصوری 
و رساله در تشریح 
بدن انسان و کیفیت 
اوضاع آن نامیدند. 
چنین تصور می رود 
که عدم مبادرت به 
تهیه ی کتاب های 
مصور کالبدشناسی، 
قباًل هم ناشی از 
ممنوعیت آن در 
اسالم بوده است. 
***
در زمان مغول، 
نسبت به چنین 
نافرمانی به قوانین 
شرعی، نفرت کمتری 
احساس می شد. 
***
نمی توان یقین 
داشت که نسخه ی 
تشریح االبدان )به 
تالیف منصوربن 
الیاس(، قدیمی ترین 
رساله ی کالبدشناسی 
باشد.

نسخه  ی»تشریح االبدان« 
اثر منصوربن الیاس

میراث کهن؛ معرفی نسخ خطی در طب

همواره زمانی فرا می رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید؛ این معیار انسان شدن 
است!   آلبر کامو
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هنر و اندیشه هنر و اندیشه

یک پزشک 
یک کاپیتان 
یک فیلسوف

پنجمین بهره ی هوشی در بین ورزشکاران حرفه ای تاریخ

سوکراتس در 1954 متولد و در زمانی که در 
تیم ملی فوتبال بازی می کرد، موفق به اخذ 
دوست داران  شد.  پزشکی  دکترای  درجه ی 
فوتبال او را به خاطر رهبری تیم ملی برزیل 
به یاد   1986 و   1982 جهانی  جام های  در 
دارند به ویژه برای بازی های زیبای او در جام 

جهانی 1982 اسپانیا در تیم برزیل. 
البته  و  برزیل  بزرگساالن  ملی  تیم  او عضو 
اتمام  از  بعد  سوکراتس  بود.  پزشک  یک 
دوران فوتبالی اش در سال 1989 به حرفه ی 
فارغ التحصیلی  از  پزشکی مشغول شد. پس 
از دانشگاه سائوپائولو به دکتر سقراط معروف 
شد. او در دوران بازیگری در تیم بوتافوگو به 

دکترای  بازنشستگی،  از  پس  می رفت.  آنجا 
فلسفه را نیز اخذ کرد.

سوکراتس در سال 1978 به تیم کورینتیانس 
به ثمر  بازی 172 گل  منتقل شد و در 297 
کاپیتان  او   ،1982 جهانی  جام  در  رساند. 
موفق  دوبار  و  بود  برزیل  فوتبال  ملی  تیم 
در63  شد.   1986 جهانی  جام  در  گلزنی  به 
بازی ملی 25 گل به ثمر رساند که گلش به 
دینوزوف در یک چهارم نهایی جام جهانی82 
او  آنهاست.  معروفترین  بسته،  زاویه ی  از 
سرانجام در سال 1989 با فوتبال خداحافظی 
فوتبال  سقراط  همان  یا  کرد.سوکراتس 
مسمومیت  به علت   2011 سال  در  جهان، 

بیمارستان  در  سپتیک  شوک  و  غذایی 
 57 فقط  حالی که  در  درگذشت  سائوپائولو 
در  ژورنال  استریت  وال  بود.  دیده  را  بهار 

همین رابطه نوشت: 
را  دیگری  سوکراتس  هرگز  فوتبال  جهان 

به خود نخواهد دید
برزیل،  رئیس جمهور  درگذشت،  زمانی که 
مستطیل  از  »خارج  گفت:  روسف،  دیلما 
سبز، او یک فعال سیاسی بود و کشورش 

تنها دغدغه ی او بود.« 
او از فوتبال برای ارتقای سطح دموکراسی 
طرفداران  از  و  کرد  استفاده  کشورش  در 

جان لِنون و چه گوارا بود. Só
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دالر   114 معادل  تاجیکستان  اسکناس  درشت ترین 
ایرانی  با تصویر شاعر  ارزش 500 سامانی  به  آمریکا 
ابوعبداهلل جعفربن محمدبن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم 
کشور  این  اسکناسهای  روی  بر  رودکی  به  متخلص 
مشهور  پزشک  ابوعلی سینا  تصویر  اینکه  جالب تر  و 

گفتا زکه نالیم...
فیلسوف از دانشمندان ایران که به ویژه به  دلیل آثارش 
در زمینه ی فلسفه ی ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد 
فیلسوف  همچنین  و  سامانی   20 اسکناس  روی  بر 
میرسیدعلی همدانی بر روی اسکناس 10 سامانی این 

کشور خودنمایی می کند.

تصویر ابن سینا ، میرسیدعلی همدانی و رودکی بر روی اسکناس های تاجیکستان

ناپلئون بناپارت
مشاهیر بیمار 

 1821  -1769( بناپارت   ناپلئون  یا  یکم  ناپلئون 
میالدی(، به عنوان نخستین امپراتور فرانسه در فاصله ی 
سال های 1804 تا 1815 میالدی بر این کشور حکومت 
ناپلئون  نمود.  ایفا  اروپا  تاریخ  در  بسزایی  نقش  و  کرد 
توپخانه  افسر  به عنوان  و  شد  متولد  کرس  جزیره ی  در 
تعلیم دید. در وقایع بعد از انقالب کبیر فرانسه به تدریج 
نیروهای  فرماندهی  مختلف  جنگ های  در  و  کرد  رشد 
فرانسوی را برعهده داشت. در سال 1799، ناپلئون طی 
کودتای 18 برومر خود را به عنوان کنسول اول منصوب 

کرد و عماًل قدرتمندترین فرد فرانسه شد تا آن که پنج 
سال بعد به مقام امپراتوری فرانسه رسید.

از  مختلفی  بسیار  نظریه های  ناپلئون  مرگ  درباره ی 
سیفیلیس گرفته تا کمبود ویتامین »C« و یا آنچه که 
در تاریخ نوشته شده است یعنی سرطان معده ابراز شده 
می شد  ادعا  آنچه  اواخر  این  تا  حقیقت  در  ولی  است. 

چندان به حقیقت نزدیک نبود. 
»من  که:  است  گفته  وصیت نامه اش  در  ناپلئون  خود 
قبل از موقع مرگ طبیعی می میرم، قاتل من اولیگارشی 

انگلیس و آدم کش های در اختیار آنها می باشند.
جوالی  شماره ی  در  پزشکی«  فاحش  »اشتباه  تئوری 
سال 1988 مجله ی تاریخ پزشکی و علوم وابسته، ارائه 
ییل  و  اوتاوا  دانشگاه های  اساتید  از  تن  دو  است.  شده 
و  غیر عمد  به طور  ارنوت  نام  به  دکتری  که  می نویسند 
اشتباهًا به ناپلئون »کالومل« تجویز می نماید. »کالومل« 
دارویی است که در ترکیب آن جیوه ی زیادی به کار رفته 
یبوست  درمان  برای  دارو  این  نوزدهم  قرن  در  است. 

استفاده می شد. 
این دارو سبب خونریزی معده می شود و ناپلئون از شوک 
وارده فوت کرده است و موضوع مسمومیت با ارسنیک 
را نشان نداده است و اگر )اف. بی. آی( مقادیر کشنده ی 
ارسنیک را در تار موی ناپلئون پیدا کرده است شاید به 
این علت بوده است که بعداز مرگ امپراتور آن را به عنوان 

پرزرواتیو موها به کار برده اند. 
از طرف دیگر آنچه که در کتاب های تاریخ نوشته شده 
است،  کرده  فوت  معده  سرطان  بیماری  از  ناپلئون  که 
معده  سرطان  آخر  مراحل  زیرا  باشد،  صحیح  نمی تواند 
معمواًل با الغری شدید همراه است در حالی که ناپلئون 

چاق شده بود.
شدن  مسموم  تئوری  تأیید  منظور  به  که  نماند  ناگفته 
»روجر  نزد  ناپلئون  موی  تار  چند  ارسال   با  ناپلئون، 
مشخص  اف بی آی،  سم شناسی  قسمت  رئیس  مارتز« 
می شود که میزان ارسنیک یافت شده در تار موی ناپلئون 
با مقدار کشنده ی آن مطابقت داشته است و جالب توجه تر 
اینکه در زمانی که موی امپراتور حاوی بیشترین مقدار 
ارسنیک بوده است کاماًل با زمانی که او بیش از همیشه 
تحقیقات  بر طبق  می نماید.   تطبیق  است،  بوده  بدحال 
مفصل آقای بن ولدر و همکاران دندانپزشک و سم شناس 
سوئدی اش آقای استن فورشافود این طور اظهار نظر شده 
است: ناپلئون قربانی توطئه ای شد که در قرن نوزدهم 
برای از بین بردن اشخاص مورد نظر زیاد به کار می رفت 

و در دو مرحله توطئه را اجرا و او را به قتل رساندند. 
که  در شرابی  اواسط سال 1816بود  از  آن  اول  مراحل 
ارسنیک  می آوردند  جنوبی   آفریقای  از  ناپلئون  برای 
بعدی که مرحله ی کشنده ی  ریخته می شد و مرحله ی 
آن محسوب می شود تجویز داروهای سمی مانند »تارتار 
آن  در  که  مخصوصی  نوشابه  آن  متعاقب  و  امتیک« 
آن  ترکیب  از  کالومل.  و  بود  بهارنارنج  و  بادام  و  آبجو 
نوشابه ی مخصوص و کالومل سیانور جیوه تولید می شود 
با آن درگذشته است.  از مسمومیت مزمن  امپراطور  که 
نویسنده ی کتاب معتقد است که پودر ارسنیک که بی بو 
و بی مزه است به این دلیل انتخاب شده بود که سالمتی 
ناپلئون را به تدریج مختل نماید تا مرگ او طبیعی جلوه 
نماید، چرا که اگر به طور ناگهانی فوت می کرد در فرانسه 
انقالب می شد، زیرا او هنوز بسیار محبوب بود و ارتش 
وفادار  خیلی  او  به  نسبت  فرانسوی ها  اکثر  و  فرانسه 
زنده  هنوز  ناپلئون  فرزند  موقع  آن  در  به عالوه  بودند. 
ناپلئون در آن زمان فوت  اگر  احتمال داشت که  و  بود 
این  که  می گویند  نماید.  سلطنت  ادعای  فرزندش  کند 
توطئه به دست »کنت شارل تریستین دو مونتولون« که 
انجام می گرفت. خاطرات چاپ شده ی  او بود  شراب دار 
لوئیس مارچند، مهم ترین شواهد تأییدکننده ی نظریه ی 
مسمومیت ناپلئون است که وقایع جزیره و حتی آنچه را 
که امپراطور صرف می کرده روز به روز، یادداشت کرده 

است. او سر پیشخدمت وفادار به ناپلئون بوده است.

انسان هایی فراتراز انسان های معمولی تصور می شوند  مشاهیر و متفکران عموماً 
که شخصیت متفاوتشان آن ها را مجزا می کند. ممکن است چنین پنداشته شود که 
این قشر کمتر به بیماری مبتال می شوند زیرا بیماری می تواند مسئله ای باشد برای 
عموم. حال آنکه مشاهیر نیز به سختی بیمار می شوند. کتاب »مشاهیر بیمار« تألیف دکتر ناصر 
صفایی نایینی از جمله کتابهایی است که اختصاصاً به این موضوع پرداخته است. این کتاب 

به اهتمام انتشارات تیمورزاده )نشر طبیب( و در سال 1384 منتشر شده است.

 متفاوت بودن، یکی از نشانه های نبوغ می باشد. کارل گوستاو یونگ؛ انسان و سمبل هایشان
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هنر و اندیشه هنر و اندیشه

پ ی دای ش  ک ل ی ن ی ک : دی ری ن ه  ش ن اس ی  ادراک  پ زش ک ی 
نوشته م ی ش ل  ف وک و، ت رج م ه ی  ی ح ی ی  ام ام ی ، انتشارات ن ق ش  و ن گ ار ، 333صفحه، 1385.  

ادراک   دی ری ن ه  ش ن اس ی   »کلینیک  پیدایش   
فوکو  خود  تعبیر  به  است  کتابی  پ زش ک ی « 
یا  نگاه  و  مرگ  زبان،  »فضا،  درباره ی 
عنوان  نهادن  با  فوکو   »)gaze(دیدن عمل 
کتاب  این  بر  پزشکی  دانش  دیرینه شناسی، 
سعی داشت تا روش پژوهش خود را از روش 
معمول و متعارف تاریخی جدا کند. روش کار 
خود  که  است  کارهایی  دسته  آن  در  فوکو 
دیرینه شناسی  یا  باستان شناسی  را  نامشان 
نهاده است، موضوع مورد مطالعه را دقیقًا مانند 
یک داده ی باستان شناختی مورد مطالعه قرار 
می دهد. آنچه در موضوع و اطراف آن دیده 
می شود را بیان می کند. داده ها مثل تکه های 
مختلف یک پازل، تکه هایی که لزومًا سعی 
ارائه  و  جمع آوری  بچسبند،  به هم  نمی کنند 
می شوند. به عبارت دیگر چنانچه در تفسیر 
کارهای او گفته اند فوکو به شکلی تئاترگونه 
صحنه های تاریخ را می نویسد و صحنه های 
و  می دهد  قرار  یکدیگر  کنار  در  را  مختلف 

از  کتاب  این  می پروراند.  را  متن  اینگونه 
پیدایش  است.  شده  تشکیل  بخش  دوازده 
کلینیک فوکو در سال 1963به زبان فرانسه 
تمرکز  با  کتاب  این  در  فوکو  منتشر گشت. 
و  اروپا  و 19  قرن 18  در  پزشکی  تاریخ  بر 
به طور خاص فرانسه، چگونگی تغییر رابطه ی 
پزشک و بیمار و شکل گیری هویت پزشک 
را  درمانگاه ها  آمدن  وجود  به  با  رابطه  در 
که  مهمی  موضوع  دو  می نماید.  بررسی 
دانش  دیرینه شناسی  در  را  فوکو  توجه 
 medical یکی  می نماید،  جلب  پزشکی 
 Biopower و دیگری surveillance
است. فوکو با طرح عبارت های زیست قدرت و 
نظارت پزشکی، نگاه ما به خدایان سفیدپوش 
این  از  پزشکان  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را 
پیامبران شفابخش و معجزه گر  منظر، دیگر 
قدرتی  صاحبان  می توانند  پزشکان  نیستند. 
بزرگتر  قدرتی  ابزارهای  نوعی  به  و  بزرگ 
بخش  حساس ترین  بر  پزشکان  باشند. 

حیات آدمی، یعنی کالبد که زندگی و مرگ 
تعریف می شود  نبودن آن  یا  بودن  با  انسان 
که  هستند  کسانی  پزشکان  یافته اند،  احاطه 
کالبد زنده یا مرده ما به دست ایشان سپرده 
وارد  بدنمان  بر  را  جراحی  تیغ  و  می شود 
شدیدترین  همواره  تاریخ  درطول  می کنند. 
به  نهایت  در  انسان ها  بر  قدرت  اعمال  نوع 
تصمیم گیری برای جسم آنها و زنده ماندن 
یا نماندنشان ختم می شده است، اکنون این 
برای  اختیار  بیشترین  که  هستند  پزشکان 
ایشان  دارند.  را  تصمیم گیری هایی  چنین 
صاحب اقتداری هستند که به علت قداستی 
جان  نجات دهندگان  به عنوان  شغلشان  که 
طریق  از  همواره  و  داده  آنها  به  انسان ها 
سازوکارهای  و  پزشکی  قوی  گفتمان 
بازتولید  و  تقویت  درحال  قدرت  پیچیده ی 
برخوردار  باالیی  بسیار  مشروعیت  از  است، 
این کتاب شامل 12 بخش است که  است. 
با مقدمه آغاز و به نتیجه گیری ختم می شود.

آموزش و پژوهش وند
ولد

ام 
بهن

ثر 
 | ا

شت
ازگ

ب

داستان عینک من قسمت دوم
داستان عینک من به اونجا رسیده بود که چون 
دیدم دیدنم با ندیدنم فرقی نمی کنه، به عینک 
فروش گفتم شیشه عینک منو عوض کن و 

شیشه ی خالی بنداز...
حاال ادامه ماجراهای عینک من : 

  با تعویض عینک وتغییر نگاهم  دیگه تالشی 
برای تمیز و مرتب کردن چیزی نمی کردم ، 
با  دیگه  عمال  و  نبود  انتقادی  نگاهم  چون 
اینکه  جالب  و  نداشتم  کاری  وچیزی  کسی 
کسی هم با من کار نداشت. وقتی که عینکم 
شیشه خالی داشت، خیلی ها رو می دیدم که 
عینکشون شیشه خالی داره ونه تالشی برای 
مرتب کردن چیزی می کنن ونه مسئولیتی در 
قبال موضوع ویا شخصی احساس  می کنن و 
من که قبال درگیر تمیز کردن دور برم بودم 
نمی دیدمشون ، ولی حاال دیگه می دیدم . 
اون چون عینکم شیشه خالی داشت،  از  بعد 
از خودم دور شده بودم، وناغافل  با یه کسایی 
اشنا شدم که عینک رنگی داشتن، اینا همونایی 
می رفتم  که  واقعیم  عینک  با  قبال  که  بودن 
طرفشون، سعی می کردم توجیه شون کنم که 
باید همه چی رو مرتب کرد تا بهتر ببینیم خیلی 
با هم بحث های اساسی وزیربنایی می کردیم 
که به نتایجی برسیم ولی اون موقع هم بعد از 
بحث وتبادل نظر، اونا می رفتن خونه شون و ما 
هم می رفتیم خونه مون و  بعد هم به زندگی 

ادامه می دادیم تا نشست بعدی ...
موضوع این بود که اونا تا دیدن عینکم شیشه 
خالی داره و پی بردن که  دیگه دید انتقادی 
نمی خوام داشته باشم، با من صمیمی شدن و 

راحت تر برخورد کردن . اون وقت بود که من 
شیشه ها  ببینم؛  شیشه هاشونو  رنگ  تونستم 
از همه رنگ بودن. به خودم گفتم چرا اینها 
یعنی  می بینند؟  ورنگی  هستند  رنگی  همه 
اینطور به اونا خوش میگذره، یا سعی می کنن 
رنگی ببینن و رنگی توضیح بدن تا همه با هم 
خوشحال باشن که همه با هم راضی باشن یا 

همه به هم بگن همه چی آرومه؟
من داشتم تبدیل می شدم به یه آدم بی خاصیت 
که مرتب کردن چیزهای دور وبرم هم داشت 
یادم می رفت. دیدم اینطور نمیشه، باید ببینم 
که اینا چی می بینن. رفتم پیش آقای عینک  
میشه  فروش   عینک  آقای   : گفتم  فروش. 
اونا  ببینم   بتونم   تا  بدی  من  به  عینک  یه 
چی  رنگی  عینک  اون  پشت  چشماشون  تو 

می بینن؟
 گفت: آره ، ولی به  من کمی  فرصت بده. برو 

چند روز دیگه بیا.
 چند روز بعد رفتم. گفت می دونی چرا طول 
شیشه  می خواستم  که  بود  این  برای  کشید؟ 
عینکتو  صیقلی  کنم که تو بتونی انعکاس دید 

اونا رو داشته باشی. 
عینکو گذاشتم رو چشمم، یک عینک صیقلی 

شده با قاب کائوچویی ...
اون آدمای شیشه رنگی تاعینک صیقلی شده ی  
از  منو دیدن جا خوردن. کمی هم خودشونو 
من قایم می کردن. خیلی مایل نبودن من دور 
برشون باشم تا بفهمم اون پشت چی میبینن. 

 سرتونو درد نیارم، مواجه شدم با کسایی که 
پشت شیشه عینک شون یک جور دیگه اند و 
با عینک  رنگی سعی می کنند که قلب  بعد 

واقعیت کنند و دیگران رو به اشتباه بندازن.
ادامه  نمی تونم  اینا هم  با  نه  به  خودم گفتم: 
چشام  از  باید  هم  رو  صیقلی  عینک   . بدم 
برمی داشتم؛ چون چیزی رو که باید می فهمیدم 
دیگه فهمیده بودم و این عینک هم دیگه به 

درد من نمیخورد...
یاد شعر عقاب مرحوم دکتر ناتل خانلری افتادم:

عمر در اوج فلک برده به سر
دم زده درنفس باد سحر 

یادش آمد که برآن اوج سپهر
هست پیروزی وزیبایی ومهر
بال بر هم زد وبرجست زجا

گفت : کای یار ببخشای مرا 
من نی ام الیق این مهمانی

گند ومردار تو را ارزانی
حاال دیگه حسرت کسایی رو دارم که فارق از 
هر رنگی باشن، تحمل نظر دیگران روداشته 
باشن و برای حفظ موقعیت شون دست به هر 
پیدا نمیشن.  این سادگی  به  نزنن، که  کاری 
کمی بشینم و فکر کنم ببینم باید از این به بعد 

چکار کنم؛ با خودم و با چشام...
یاد شعر ناصر خسرو افتادم :

هر بزرگی که به علم و به هنر گشت بزرگ    
نشود خرد به بد گفتن بهمان وفالن
شیر اگر شیر بود گر چه به زنجیر بود

 نبرد بند قالده شرف شیر ژیان
باز اگر باز بود گر کت او بسته بود

شرف بازی از باز ستادن نتوان

دکتر فرزاد فرقان
رییس انجمن پزشکان عمومی 
شهرستان های فومن و شفت

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور
farzadforghan@yahoo.com

فقط برای سی ثانیه چشمان خودمان را ببندیم؛ شاید کمی احساس کنیم کوری چه دردی ست
و بیاندیشیم آیا ما آن طور که تصور می کنیم بینا هستیم؟ | کوری؛ ژوزه ساراماگو
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آموزش آموزش

مدیریت بیمار مبتال به سرگیجه در طب عمومی
 )True vertigo( و واقعی )Dizziness( سرگیجه را می توان به دو نوع کاذب
Vertigo توهمی است از چرخش افقی خود یا محیط و  تقسیم کرد. در واقع 

عالمتی اختصاصی است، حال آن که Dizziness عالمتی مبهم و کلی است:

 Dizziness 
واژه  این  با  را  متعددی  و  متنوع  عالیم   
می شناسیم مثل ناپایداری، عدم تعادل، سبکی 
سر، گیجی و... واژه ی Dizzy از لغت انگلیسی 
چند  هر  می آید.  ابله  معنای  به   dysig قدیم 
شایع ترین علت Dizziness در طب عمومی 
افت فشار خون و نیز هیپرونتیالسیون است ولی 
هر بیمار مبتال به سرگیجه باید از نظر وجود یا 
عدم وجود نیستاگموس بررسی شود. شناخت 
بیماری منیر یعنی تریاد سرگیجه ی واقعی، وزوز 
 Overdiagnosed و کری عصبی  گوش 
دقت  شرح حال  گیری  حین  که  می کند  کمک 
داشته  وجود  بیمار  عالیم  روی  بر  بیشتری 
باشد. جالب است بدانیم یک سوم افراد باالی 
 ِ از  باالی 80 سال  افراد  از  نیمی  و  60 سال 

Dizziness رنج می برند.
Vertigo

Vertigo از ترکیب التین verter به معنای 
چرخیدن و igo به معنای شرایط گرفته شده 
و تعریف مدرن سرگیجه نیز احساس ناگهانی 
در  چرخشی  حرکت  احساس  است.  چرخیدن 
خود یا در محیط پیرامون که می تواند با یک 
ویژه  وضعیت  یک  گرفتن  یا  خاص  حرکت 
ایجاد شود. این عالمت بیانگر اختالل عملکرد 
مرتبط  مرکزی  اعصاب  سیستم  یا  وستیبولی 
نیستاگموس  با  معمواًل  و  است  وستیبول  با 
همراهی دارد. از آن جا که تا 85 درصد موارد 
علت آن می تواند یک اختالل در گوش باشد که 
شامل البیرنتیت چرکی یا ویرال، سندرم منیر، 
 ،)BPPV( وضعیتی  خوش خیم  سرگیجه ی 
است.  مزمن  مدیای  اوتیت  و  داروها   ، تروما 
پس حتماً وجود وزوز گوش و اختالل شنوایی 
و همچنین سابقه ی  سرماخوردگی یا گوش درد 
اخیر را چک کنید. در موارد حاد معمواًل یک 
رفلکس اتونوم به صورت تعریق، رنگ پریدگی، 

تهوع و استفراغ نیز وجود دارند. 
علل کم شمارتر )20 درصد( بیماران سرگیجه ی 
حقیقی می تواند نورینوم وستیبوالر، آکوستیک 
خطرناک تری  موارد  حتی  یا  داروها  نورینوما، 
 ،)TIA( گذرا  ایسکمیک  حمله ی  هم چون 
تومورهای مخچه یا MS باشد. پس هر مورد 
نیاز به شرح حال گیری و معاینه ی نورولوژیک 
و  به متخصص گوش  نیاز  در صورت  تا  دارد 

حلق و بینی یا نورولوژیست ارجاع شود.
تشخیص های افتراقی:

عنوان می کند »سرم  بیمار   :Giddiness.1
راه  ابر  روی  دارم  »انگار  یا  است«  سبک 

می روم« یا »زمین زیر پایم خالی می شود« و 
هیچ گونه احساس چرخش، وزوز گوش، تهوع یا 
استفراغ ندارد. این می تواند صرفاً یک عالمت 

سایکو نوروتیک باشد. 
که  سر  سبکی  یا  گیجی  احساس  2.سنکوپ: 
علت اصلی آن می تواند افت فشار خون وضعیتی 
یا اختالالت قلبی باشد که ممکن است نیاز به 

ارجاع به کاردیولوژیست داشته باشد.
 :Disequilibrium یا  خوردن  3.تلوتلو 
بیمار با مشکل عدم تعادل که می گوید »انگار 
روی پایم کنترل ندارم« در حالی که هیچ خبری 
معمواًل یک  نیست.  هم  احساس چرخیدن  از 
منشاء نوروژنیک دارد و احتمااًل نیاز به ارجاع به 

متخصص نورولوژیست.
بیماری های جدی که نباید از قلم انداخت

هرچند که اکثریت موارد Dizziness ناشی 
بعد از  هیپرونتیالسیون  چون  مشکالتی  از 
عفونت  وضعیتی،  فشار خون  افت  اضطراب، 
گوش میانی، تجمع واکس در گوش )با مکانیزم 
ناشناخته( است ولی باید به شرایط جدی زیر 
هم فکر کرد. در مورد Vertigo نیز هر چند 
خوش خیم  سرگیجه ی  علل  شایع ترین  که 
البیرنتیت  یا  ستیبوالر  و  نورونیت  و  وضعیتی 
ویروسی حاد است ولی توجه به علل جدی زیر 

را نباید فراموش کرد:

نورینوم  مثل  نئوپالسم هایی  نئوپالزی:   .1
آکوستیک یا مدولوبالستوم ممکن است تنها با 
یک سرگیجه بیمار را به درمانگاه بیاورند. پس 
تریاد نورینوم آکوستیک را به خاطر داشته باشیم: 
وزوز گوش، کاهش شنوایی و عدم تعادل. برای 
)ارجاع  MRI هست.  به  نیاز  تأیید تشخیص 

) ENT به
و  آریتمی ها  همچون  قلبی  اختالالت   .2
و  قلب  متخصص  به  )ارجاع  قلبی  بلوک های 

عروق(
3. در موارد سرگیجه ی شدید به همراه سکسکه، 
را  تومور(  )ترومبوز،  مغز  ساقه ی  اختالالت 
سرگیجه  همراهی  موارد  در  نکنید.  فراموش 
به نورولوژیست ارجاع  با سکسکه، بیمار حتماً 

شود.
با یک  را  ابتدا خود  بسا  MS چه  بیماری   .4
سرگیجه نشان دهد. پس در صورتی که مبنا را 
بر یک البیرنتیت ویرال گذاشتید و سرگیجه ی 
در  صورتی که  در  یا  انجامید  طول  به  بیمار 
شرح حال به MS مشکوک شدید وقت را هدر 

ندهید.
سرگیجه در اطفال

نیست.  شایع  اطفال  در   Dizziness
دلیل  به  است  ممکن  اطفال  در   Vertigo
مننژیت،  مدولوبالستوم،   تومورهایی همچون 

مننگو انسفالیت و آبسه ی مغزی دیگر سناریوهای خطرناکی 
هستند که ممکن است با آن مواجه باشیم. پس بیشتر به 
فکر ارجاع باشید. هرچند که یک تحقیق نشان داده است که 
یکی از شایع ترین علل در اطفال می تواند صرع لوب تمپورال 
باشد. به هر حال در مورد علل دیگر در اطفال می توان به 
عفونت گوش میانی، البیرنتیت )اوریون، سرخک و آنفلوانزا(، 
آریتمی و سرگیجه ی خوش خیم وضعیتی اشاره کرد. جالب 
است که کودکانی که بین سنین 1-4 سالگی حمله ی کوتاه 
مدت و گذرای سرگیجه دارند، در بزرگسالی به میگرن مبتال 

می شوند.
چند بیماری به همراه سرگیجه

و  ستیبوالر  و  نورونیت  شامل  حاد:  وستیبولوپاتی  الف. 
البیرنتیت، در واقع یک حمله ی ویروسی است به عصب 
فاسیال  در عصب  ویروسی که  وستیبوالر، مشابه حمله ی 
به صورت بلز پالسی می بینیم. نورونیت وستیبوالر در واقع 
حاد  و البیرنتیت  استفراغ  و  تهوع  به همراه  حاد  سرگیجه 
کاهش  استفراغ،  تهوع،  با  همراه  حاد  سرگیجه ی  شامل 

شنوایی، تینیتوس است.
معموال در افراد جوان و میانسال، متعاقب یک ناخوشی شبیه 
اتفاق می افتد و ممکن است  ناگهانی  آنفلوانزا و به صورت 
چند روز تا چند هفته به طول انجامد. هم البیرنتیت و هم 
نورونیت وستیبولر هر دو خود محدود هستند و ظرف یک 

و  استراحت  به  توصیه  درمان  می شوند.  رفع  هفته  چند  تا 
تجویز متوکلوپرامید، بنزودیازپین و یک دوره ی نه روزه ی 
پردنیزولون است. در مراجعات اورژانسی تزریق پرومتازین 
می تواند کمک کننده باشد، البته مراقب خواب آلودگی بعد از 
آن باشید. ضمناً عوارض اکستراپیرامیدال، ممنوعیت مصرف 

در گلوکوم و هیپرتروفی پروستات فراموش نشود.
کریستال  قطعه  یک  وضعیتی:  سرگیجه ی خوش خیم  ب. 
کلسیم کربنات یا اتولیت که از جای خود در داخل البیرنت 
کنده شده باعث تحریک گیرنده ها می شود و بعد از یک تا 
چند هفته عالیم محو می شود ولی به خصوص با تکان های 
ناگهانی قابل برگشت است. درمان دارویی پیشنهاد نمی شود 
برای  گذاشتن  وقت  به  نیاز  جداً  که  است  مواردی  از  ولی 
به  بسیاری  کمک  هالپایک  تست  دارد.  بیمار  آموزش 

تشخیص می کند.
ج . منیر: سرگیجه ی حقیقی، وزوز گوش، کاهش شنوایی 
درمان  است.  استفراغ  و  تهوع  تعریق،  پیشرونده،  حسی 
حمله ی حاد بتا هیستین 8 میلی گرم سه بار در روز و درمان 
بیمار، محدودیت مصرف  به  توضیح  و  آموزش  مدت  دراز 

سدیم، تجویز دیورتیک و ممنوعیت مصرف قهوه است.
معیارهای ارجاع

1. سرگیجه ی حقیقی که تشخیص آن مسجل نشده است، 
به خصوص در اطفال

2. احتمال تومور،  مننژیت یا انسفالیت
3. بیماری که در حین عفونت گوش میانی و باوجود مصرف 

آنتی بیوتیک دچار سرگیجه شده است.
4. بیمار با تشخیص البیرنتیت حاد که ظرف 3 ماه عالیمش 

کاماًل برطرف نشده باشد.
5. سرگیجه ی بعد از تروما به سر

6. بیمار با تشخیص منیر که به درمان پاسخ نداده است.
7. بیمار مبتال به سرگیجه ی خوش خیم وضعیتی که باوجود 
هنوز  الزم،  درمانی  تمرین های  و  ورزش  سال  یک  انجام 

عالمت دارد.

Reff:
John Murtagh’s General Practice – April 1, 2011
Edition: 5th Revised edition
by John, MD Murtagh (Author)
ISBN-13: 978-0070285385  ISBN-10: 0070285381  
Edition: 5th Revised edition
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هرچند که 
اکثریت موارد 

Dizziness ناشی 
از مشکالتی چون 

هیپرونتیالسیون 
بعد از اضطراب، 
افت فشار خون 

وضعیتی، عفونت 
گوش میانی، تجمع 
واکس در گوش )با 

مکانیزم ناشناخته( 
است ولی باید 

به برخی شرایط 
جدی دیگر هم 

فکر کرد. در مورد 
Vertigo نیز هر 

چند که شایع ترین 
علل سرگیجه ی 

خوش خیم 
وضعیتی و نورونیت 

وستیبوالر یا 
البیرنتیت ویروسی 

حاد است، ولی 
باید به موارد 

دیگری نیز 
اندیشید.

هر که سرگیجه دارد، فکر می کند دنیا دور خودش می چرخد.
ویلیام شکسپیر
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آموزش آموزش

نگاهی به راهنمای کشوری تشخیص و درمان آسم
کرده  ارائه  بیماری   درمان  راهنمای  تعدادی  تاکنون  درمان  و  بهداشت  وزارت 
کتاب های  جلدی    20 مجموعه ی  به صورت   93 آذرماه  در  آن ها  جدیدترین  که 
بالینی مبتنی بر شواهد« در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تدوین و  »راهنمای 
انتشار یافت. در همین راستا برای سایر بیماری نیز راهنماهای بالینی در دست 
تهیه است. در دو شماره ی اول سیمرغ در بخش علمی، به معرفی گایدالین های 
به روز شده ی دنیا پرداختیم. هدف ما از این کار آشنایی بیشتر پزشکان عمومی با برنامه های درمانی 
جدید و به روز، کاهش هزینه های بی مورد در زمینه ی درخواست پاراکلینیک و روندهای تشخیصی 
بی مورد  ارجاع  از  جلوگیری  و  اول  در سطح  جامع تر  درمانی  خدمات  ارائه ی  غیرضروری،  و  نابه جا 
با  بیماران بود.  بیماران به سطوح تخصصی و فوق تخصصی برای صرفه جویی در وقت و هزینه ی 
همین دید در این شماره هم بنا به اهمیت تشخیص و درمان به موقع آسم، بنا بود از گایدالین های 
به روز شده  دنیا بهره  گیریم اما از آنجاکه کمیته ی ملی بیمار ی هاي مزمن تنفسی واحد بیماري هاي 
غیر واگیر1، در سال 93 راهنمای کشوری تشخیص و درمان آسم را ارائه کرده، تالش کردیم نگاه 
)البته فقط بخش درمان بزرگساالن( داشته باشیم. بدیهی است برای  مختصری به این مجموعه 

اطالع از جزییات بیشتر باید به اصل راهنما مراجعه کرد که به زودی در دسترس خواهد بود:

اهمیت بیماری
امروزه آسم در همه ی جوامع، چه توسعه یافته 
بهداشتی  مسئله ی  درحال توسعه یک  و چه 
سازمان  آمار  اساس  بر  می رود.  شمار  به 
جهانی بهداشت بیش از 300 میلیون نفر از 
بخش  که  هستند  مبتال  آسم  به  دنیا  مردم 
نوجوانان  و  کودکان  را  آنان  از  قابل توجهی 
مالی  و  جانی  خسارات  می دهند.  تشکیل 

ناشی از آسم هم بسیار زیاد است.
دنیا  مختلف  مناطق  در  آسم  شیوع  میزان 
کشور  در  است.  شده  گزارش   درصد   40 تا 
ما میانگین شیوع آسم در کل کشور 48/7 
افراد زیر 18 سال 13-14 درصد و در  )در 
بزرگساالن 5 درصد( است. البته این آمار در 

کالن شهرها بیشتر است.
اطالعات جدید نشان می دهد که 80 درصد 
درمان  و  تشخیص  با  آسم  موارد مرگ ومیر 
به موقع و درست بیماري و آموزش مناسب 
به بیمار و خانواده ی او قابل پیشگیري است. 
بیماري  این  از  شده  فو ت   بیماران  به عالوه 
شده ی  توصیه  رایج  دستورالعمل هاي  طبق 

درمان آسم، پیگیري نشده اند.
به عنوان  خانواده  پزشکان  کشورها  اکثر  در 
آغاز  مسئولیت  بهداشتی،  مراقبت  اول  خط 
تنفسی  بیماري هاي  درمان  و  تشخیص 
به ویژه آسم را بر عهده دارند بنابراین آگاهی 
پزشکان در مورد این بیماري و به روز شدن 
اطالعات آن ها در مورد پیشگیري و درمان 

آن، بسیار مهم است.
تعریف آسم

با  بیانگر حالتی است  آسم واژه اي یونانی و 
بروز حمالت مکرر سرفه و تنگی نفس همراه 
آسم  خفقان.  احساس  و  سینه  با خس خس 
است  هوایی  راه هاي  مزمن  التهابی  بیماري 
با زمینه ی ژنتیک و تحت تأثیر  افراد  که در 

می شود.  تشدید  یا  ایجاد  محیطی،  عوامل 
بلکه  نیست  بیماري  یک  درواقع  آسم 
دستگاه هاي  که  است  )نشانگان(  سندرمی 
عصبی  اندوکرین،  تنفسی،  ایمنی،  مختلف 

و... را درگیر می کند. 
 عالیم بالینی و تشخیص

)ویزینگ(  خس خس  و  خشک  سرفه ی 
متناوب مهم ترین عالئم آسم است. از دیگر 
عالئم می توان به تنگی نفس و احساس فشار 
در قفسه ی سینه اشاره کرد که در بزرگساالن 
و  متناوب  عمومًا  آسم  عالئم  است.  بیشتر 
متغیرند؛ یعنی بیمار دوره هاي عود و بهبودي 
دارد. عالئم در شب و اوایل صبح بدتر و در 
هنگام ورزش، برخورد با دود سیگار، هواي 
دستگاه تنفس  ویروسی  عفونت هاي  سرد، 
موي  یا  پوست  نظیر  حساسیت زا  مواد  و 
و  گرده ها  قارچ ها،  مایت،  خانگی،  حیوانات 
هوا،  آالینده هاي  مانند  محرک  عوامل  نیز 

بوهاي تند و شوینده ها تشدید می شوند.
 تشخیص

تشخیص آسم، بالینی و بر اساس شرح حال، 
از  کمک گرفتن  با  و  فیزیکی  معاینه ی 
است.  ریوي  عملکرد  سنجش  ابزارهاي 
نکته ی جالب این راهنما این است که ابتدا 
احتمال  بر اساس شواهد موجود  الزم است 
ابتال به آسم را در بیمار تعیین کنیم. چنان چه 
به منظور  بود،  باال  آسم  احتمال  بیماری  در 
ریوي  بررسی عملکرد  باید  تأیید تشخیص، 
مصرف  از  پس  و  قبل  اسپیرومتری  شامل 
از  استفاده  مواردی  در  و  برونکودیالتور 
پاسخ دهی  ارزیابی  برای  ورزش  چالش 
راه هاي هوایی انجام شود. در صورت تأیید 
تشخیص آسم، درمان دارویی آغاز  می شود.

اسپیرومتری  در  آسم  تشخیصی  شواهد  اگر 
مجدد  ارزیابی  بر  عالوه  باید  نشد،  تأیید 

داشتن  نظر  در  و  بعدی  ویزیت های  در 
آزمایشی  درمان  افتراقی،  تشخیص هاي 
انجام  امکان  که  مواردي  در  گیرد.  صورت 
عدم  دلیل  )به  ندارد  وجود  اسپیرومتري 
یا  الزم(  تجهیزات  فقدان  یا  بیمار  توانایی 
در شرایط اورژانس و بد بودن حال عمومی 
می شود.  توصیه  آزمایشی  درمان  بیمار 
مثبت  آزمایشی  درمان  به  پاسخ  چنانچه 
باشد با تشخیص قطعی آسم، درمان را ادامه 
آزمایشی  درمان  به  بیمار  اگر  اما  می دهیم 
پاسخ نداد، الزم است به سطوح باالتر ارجاع 

شود.
به  کافی  شواهد  اولیه  بررسی هاي  در  اگر 
و  باشد  نداشته  وجود  آسم  تشخیص  نفع 
باشد،  مطرح  دیگر  افتراقی  تشخیص هاي 
باید  پس  است.  کم  آسم  به  ابتال  احتمال 
بررسی  برای تشخیص هاي افتراقی دیگر و 
در صورت لزوم ارجاع به سطوح باالتر انجام 

شود.
کنترل  و  تشخیص  فرآیند   1 الگوریتم   
بیماری را به صورت شماتیک نشان می دهد.

درمان آسم
اهداف درمان و کنترل کامل بیماري آسم بر 

پایه ی اصول زیر صورت می گیرد:
براي مشارکت  بیماران  مداوم  آموزش  الف. 

فعال در درمان آسم
و  آلرژن  مواد  با  برخورد  از  پرهیز  ب. 
سیگار  دود  به ویژه  و  آالینده ها  حساسیت زا، 

)پیشگیري نوع اول، دوم و سوم(
درمان  شامل  درمانی  برنامه ی  تعیین  ج. 
)تغذیه،  دارویی  غیر  درمان هاي  دارویی، 

ورزش و...( و وسایل کمک درمانی
بر  بیماران  پایش  و  مراقبت  پیگیري،  د. 

اساس سطح کنترل بیماري
با توجه به گستردگی مطالب در این نوشتار 

فقط به بخش درمان دارویی می پردازیم:
درمان دارویی

تقسیم  اصلی  دسته ی  دو  به  آسم  داروهاي 
می شوند:

پیشگیري کننده هاي  یا  1.کنترل کننده 
داروها  گروه  این   :)Controllers( آسم 
درمان  هدف  با  و  منظم  و  روزانه  به طور 
این  سردسته ی  می شوند.  استفاده  درازمدت 
گروه  استروییدها )استنشاقی یا سیستمیک( 
خاصیت  دلیل  به  استروییدها  هستند. 
عالئم  کاهش  و  مهار  سبب  ضدالتهابی، 
هوایی  راه هاي  پاسخ دهی  و  ریوي  التهاب 
سبب  طوالنی مدت  مصرف  با  درنتیجه  و 
کنترل عالئم، پیشگیري از حمله و افزایش 
سایر  از  می شوند.  بیماران  زندگی  کیفیت 
داروهاي این گروه می توان به تئوفیلین هاي 
طوالنی اثر،  بتاآگونیست هاي  طوالنی اثر، 
لکوترینی  داروهاي ضد  و  کرومولین سدیم 

اشاره کرد.
نجات بخش:  و  زوداثر  داروهاي   .2
شامل  زوداثر  داروهاي   )Relievers(
بتاآگونیست هاي زوداثر، آنتی کلینرژیک هاي 
و  سیستمیک  استروییدهاي  استنشاقی، 

ترکیبات تئوفیلین )آمینوفیلین( هستند.
حمله ی آسم

سرفه،  تشدید  یا  بروز  با  آسم  حمله ی 
فشار  احساس  سینه،  تنگی نفس، خس خس 
در قفسه ی سینه یا مجموعه اي از این عالئم 
مشخص می گردد. بیشترین دلیل مرگ ومیر 
شناسایی  عدم  از  ناشی  آسم،  حمالت  در 
برآورد  آن ها،  از  پرهیز  و  خطرزا  عوامل 
نکردن صحیح شدت حمالت )جدول شماره 
یافتن روش درمانی  براي  ناکافی  1(، توجه 

ناقص  درمان  و  اورژانس  موارد  در  مناسب 
است. پیشگیري از حمالت آسم بسیار مهم 
معرض  در  بیماران  شناختن  آن  الزمه ی  و 

خطر )High Risk( است.
افراد در معرض خطر عبارت اند از:

مرگبار  آسم  حمله ی  سابقه ی   با  بیمار   .1
 )Near Fatal or Fatal Asthma(
 )Intubation(لوله گذاري به  نیاز  که 
امر  این  باشد.  داشته  مکانیکی  تهویه ی  یا 
در  را  مجدد  لوله گذاري  به  نیاز  احتمال 

حمله هاي بعدي بسیار باال می برد.
2. بیماري که سابقه ی بستري در بیمارستان 
به  گذشته  سال  طی  در  اورژانس  بخش  یا 

دلیل آسم داشته باشد.
استرویید  مصرف  حال  در  که  بیماري   .3
اخیراً مصرف آن را متوقف  یا  خوراکی است 

کرده است.
را  استنشاقی  استرویید  اخیراً  که  بیماري   .4

قطع کرده است.
به  وابسته  مکرر  به طور  که  بیماري   .5
مصرف بتاآگونیست استنشاقی زوداثر است. 
در  دارو  این  مصرف  کسانی که  به خصوص 
در  سالبوتامول  افشانه ی  یک  بیش از  آن ها 

ماه است.
6. بیماران مبتال به چاقی

یا  روانی  بیماري  سابقه ی  که  بیماري   .7
اقتصادي_اجتماعی  و  خانوادگی  مشکالت 

یا استفاده از آرام بخش ها دارد.
در  همکاري  عدم  سابقه ی  بیمار   .8
 Low(درمانی توصیه هاي  اجراي 

Compliance( داشته باشد.
مواد مخدر  به  اعتیاد  بیمارانی که سابقه   .9

و الکل دارند.

نکات مهم در حمله ی آسم
1. در حمالت آسم، به ندرت نیاز به مصرف 
آن که علت خاصی  است، مگر  آنتی بیوتیک 

وجود داشته باشد.
هر  در  سینه  قفسه ی  رادیوگرافی  انجام   .2
حمله ضرورت ندارد و در موارد مشکوک به 
عوارض آسم، عفونت ریه یا نیاز به بستري 

در بخش یا ICU انجام می شود.
در  جایگاهی  آدرنالین  جلدي  زیر  تجویز   .3
درمان جدید آسم ندارد به جز موارد استثنایی 

زیر:
به  نزدیک  شدید  تنفسی  نارسایی  -موارد 

ایست تنفسی یا قلبی
-ایست قلبی_تنفسی 

-شیرخواران بسیار کوچک که به درمان هاي 
استنشاقی پاسخ نداده و در معرض نارسایی 

تنفسی هستند.
درمان حمله ی آسم را در شکل 1 ببینید.

)درمان  آسم  نگهدارنده ی  درمان 
)Stepwise treatment–پلکانی

ابتدا باید بر اساس شدت  براي درمان آسم 
بیماری و توجه به فاکتورهاي خطر، درمان 
کنترل  میزان  به  توجه  با  سپس  و  آغاز  را 
بیماری، درمان را ادامه داد. برنامه ی درمانی 
در اولین ویزیت بر اساس این که بیمار قباًل 
خیر  یا  می گرفته  مناسب  دارویی  درمان 

متفاوت است:
اولین بار  براي  بیماري  چنان چه  الف. 
مناسب  درمان  قباًل  یا  شده  داده  تشخیص 
درمان  بالینی  به شدت عالئم  توجه  با  نشده 

انجام گیرد )جدول شماره ی 2(:
درصورتی که عالئم بیماري خفیف و متناوب 
یا کمتر  بار  بیمار، در روزها 2  باشد )عالئم 

دکتر رقیه حج فروش
عضو هیأت مدیره ی 
انجمن پزشکان عمومی رشت
dr.hajf@gmail.com

در اکثر کشورها 
پزشکان خانواده 

به عنوان خط اول 
مراقبت بهداشتی، 

مسئولیت آغاز 
تشخیص و درمان 

بیماري هاي تنفسی 
به ویژه آسم را 
بر عهده دارند 

بنابراین آگاهی 
پزشکان در مورد 

این بیماري و 
به روز شدن 

اطالعات آن ها در 
مورد پیشگیري و 
درمان آن، بسیار 

مهم است

هرمساله ای را که حل کردم، تبدیل به قانونی شد که بعدا برای حل مسائل دیگر به کار رفت.
دکارت
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ماه(  در  کمتر  یا  یک بار  شب ها  و  هفته  در 
بیمار نیاز به درمان منظم نگه دارنده نداشته 
اثر  از داروهاي زود  نیاز می توان  و برحسب 
نظیر سالبوتامول استفاده کرد. )پله ی اول یا 

)step1
درمان انتخابی بیشتر بیماران باید درمان از 
درمان  مرحله  این  در  آغاز شود.  دوم  پله ی 
با  استنشاقی  استرویید  نگه دارنده،  انتخابی 

دوز کم است.
بیمار  بالینی  عالئم  شدت  مواردی که  در 
وجود  روز  هر  بیماري  )عالئم  است  بیشتر 
داشته یا شب ها بیش از یک بار در هفته به 
دلیل بیماري از خواب بیدار می شود( درمان 
شود.  آغاز  باید  باالتر  یا  سوم  مرحله ی  از 
باید توجه داشت که در هر مرحله، چنان چه 
درمانی  یا  تشخیصی  اقدامات  دلیل  به 
باید  باشد،  داشته  وجود  ارجاع  اندیکاسیون 

بیمار به سطوح باالتر ارجاع گردد.
شایان یادآوری است که در راهنما تأکید شده 
جدول  کنترل کننده ی  درمان هاي  بر  عالوه 
استنشاقی  بتاآگونیست  اثر  زود  درمان   ،2
آسم  حمله ی  درمان  و  عالئم  کاستن  براي 

باید در همه ی مراحل در دسترس باشد.
قبلی  شناخته شده ی  بیماران  مورد  در  ب. 
که تحت درمان دارویی مناسب قرار دارند، 
کنترل  سطح  اساس  بر  درمان،  انتخاب 

بیماري است. )جدول 3(
)Trial(درمان آزمایشی

کورتیکواسترویید استنشاقی به مدت دو ماه 
بالغین  در  می شود.  تجویز  متوسط  دوز  با  و 
مالحظه ی  قابل  انسداد  که  مواردي  در 
آزمایشی  درمان  دارد،  وجود  هوایی  راه هاي 
روزانه  میلی گرم   30 خوراک  پردنیزولون  با 
یک بار در روز براي دو هفته توصیه می شود.

نکات مهم در درمان:
1. مؤثرترین داروي ضدالتهابی و مؤثرترین 
آسم،  درمان  براي  پیشگیري کننده   درمان 

کورتیکواستروییدهاي استنشاقی هستند.
خوراکی  استروییدهاي  درازمدت  درمان   .2
نیز  و  آسم  درمان  پنجم  مرحله ی  در  فقط 
آسم  حاد  حمله ی  در  کوتاه مدت  به صورت 
این  در  وجود  این  با  است.  شده  توصیه 

جانبی  عوارض  خطر  به  توجه  با  نیز  موارد 
استفاده  محدود  به طور  و  احتیاط  با  باید 
کاربرد  به  ناچار  مواردي  در  هم  اگر  گردد. 
استرویید سیستمیک هستیم، شکل خوراکی 
به دلیل کمتر بودن عوارض جانبی نسبت به 

شکل هاي تزریقی ارجحیت دارد.
درمان  اول  خط  داروهاي  جزء  تئوفیلین   .3
یک  به عنوان  آن  جایگاه  و  نیست  آسم 
است  آسم  در  برونکودیالتور  مکمل  داروي 
و در سنین کمتر از 5 سال توصیه نمی شود.

آسم  درمان  در  اساسًا  آنتی کلینرژیک ها   .4
حاد و شدید و نه درمان درازمدت و به شکل 

استنشاقی کاربرد دارند.
پیگیري، مراقبت و پایش بیماران بر 

اساس سطح کنترل بیماري
است  بیماري  کنترل  آسم،  درمان  از  هدف 
و در پیگیري بیماران، ارزیابی سطح کنترل 
آسم براي تغییر برنامه ی درمانی افزایش یا 
کاهش پلکانی مقدار مصرف داروها ضروري 

است. 
درمان  شروع  پس از  ماه  دو  باید  بیماران 
سطح  شده،  ویزیت  پزشک  توسط  مجدداً 
ادامه ی  برای  و  تعیین گردد  بیماري  کنترل 
بیماري  کنترل  سطح  اساس  بر  درمان 
و  نشده(  کنترل  یا  نسبی  کامل،  )کنترل 
 3 جدول  مطابق  همراه  خطر  عوامل  وجود 

تصمیم گیري شود.
بیماران شناخته شده ی قبلی که تحت   در 
ادامه ی  برای  نیز  هستند،  دارویی  درمان 
تصمیم گیري  اساس  همین  بر  درمان 

می شود:
باشد،  نشده  کنترل  آسم  چنانچه  الف. 
و  داروها  از  استفاده  به  توصیه  بر  عالوه 
عوامل خطر  کنترل  و  وسایل کمک درمانی 
داروها  مصرف  مقدار  پلکانی  افزایش  باید 
با داروهاي دیگر نظیر  انجام شود و درمان 
بتاآگونیست هاي استنشاقی طوالنی اثر مورد 
نیاز است که در این موارد الزم است بیمار 

به سطوح باالتر ارجاع شود.
ب. اگر آسم بیمار تا حدي کنترل شده باشد 
از  استفاده  به  توصیه  نسبی( ضمن  )کنترل 
کنترل  و  درمانی  کمک  وسایل  و  داروها 

بودن  در دسترس  به  توجه  با  عوامل خطر، 
درمان می توان  هزینه ی  و  درمانی  امکانات 
براي  و  داد  انجام  را  درمان  پلکانی  افزایش 
درمان از استرویید استنشاقی با دوز متوسط 
استفاده نمود یا درمان را بر اساس مرحله ی 
بیمار  باید  صورت  هر  در  داد.  ادامه  قبل 
ویزیت  پزشک  توسط  مجدداً  بعد  یک ماه 
کنترل  کامل  به طور  بیماري  اگر  گردد.ج. 
ادامه  گذشته  مطابق  را  درمان  باشد،  شده 
ویزیت  بعد مجدداً  ماه  باید دو  بیمار  و  داده 
شود. اسپیرومتري عالوه بر شروع درمان هر 
انجام  دوره اي  به صورت  یک بار  ماه   6 تا   3
موقع  در  باید  خطر  فاکتورهاي  می شود. 
ارزیابی  دوره اي  به طور  سپس  و  تشخیص 
حمله ی  سابقه ی  بیمار  اگر  به ویژه  شوند، 
باشد، در صورت وجود هر یک  آسم داشته 
از فاکتورهاي خطر، ریسک حمالت حتی در 
وضعیت کنترل کامل افزایش می یابد و باید 
داشت.  نظر  در  را  درمانی  مرحله ی  افزایش 
بیمار توصیه کرد در صورت کنترل  به  باید 
زودتراز  بدتر شدن عالئم  یا  بیماري  نشدن 

زمان تعیین شده مراجعه کند.
1. البته مطلع شدیم که دستورالعمل دیگری 
با نام »راهنمای ملی آسم« توسط شبکه ی 
در  نیز  تنفسی  بیماری های  تحقیقات  ملی 
سال 93 منتشر شده که مطمئنًا در فرصتی 

دیگر به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت.

افراد در معرض 
خطر عبارت اند از:
1. بیمار با سابقه ی 

حمله ی آسم 
 Near( مرگبار

 Fatal or Fatal
Asthma( که 

نیاز به لوله گذاری 
)Intubation( یا 
تهویه ی مکانیکی 

داشته باشد
2. بیماري که 

سابقه ی بستري در 
بیمارستان یا بخش 
اورژانس در طی 

سال گذشته به دلیل 
آسم داشته باشد.

3. بیماري که 
در حال مصرف 

استرویید خوراکی 
است یا اخیراً مصرف 

آن را متوقف کرده 
است.

4. بیماري که اخیراً 
استرویید استنشاقی 
را قطع کرده است.
5. بیماري که به طور 

مکرر وابسته به 
مصرف بتاآگونیست 

استنشاقی زود  اثر 
است. 

6. بیماران مبتال به 
چاقی

7. بیماري که 
سابقه ی بیماري 

روانی یا مشکالت 
خانوادگی و 

اقتصادي_اجتماعی 
یا استفاده از 

آرام بخشها  را دارد.
8. بیمار سابقه ی 

عدم همکاري در 
اجراي توصیه هاي 

 Low(درمانی
 )Compliance

داشته باشد.
9. بیمارانی که 

سابقه ی اعتیاد به 
مواد مخدر و الکل 

دارند.

الگوریتم 2

امام رضا)ع(: دوگروه همیشه مریض اند: سالمی که پرهیز می کند و مریضی که پرهیز نمی کند.

الگوریتم 1
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تاریخچه ی نظام ارجاع در انگلستان
از حدود 100 سال قبل مرسوم بوده است. اصلی  است بسیار  انگلستان  اصل ارجاع در 
ساده: چنانچه نیاز باشد بیمار توسط پزشکان بیمارستان بررسی شود تنها درصورتی این 
بررسی صورت می گیرد که یک پزشک عمومی وی را ارجاع کرده باشد. )البته به جز موارد 

اورژانسی و تصادفات و به جز کلینیک های دسترسی آزاد مشکالت ادراری تناسلی(
مردم کشورهای دیگر شاید این شیوه را درک نکنند ولی برای مردم انگلستان امری بدیهی است. 

پاسخ به این سؤال که چه وقت و چگونه این اصل ابداع شد موضوع اصلی این مقاله است.

از بدو تأسیس بیمارستان ها در نیمه ی قرن 
به واسطه ی  صرفًا  بیمارستان ها  هجدهم، 
این  می شد.  اداره  خیر  افراد  مالی  کمک 
هفته  از  خاصی  روزهای  فقط  بیمارستان ها 
چه  و  سرپایی  بیمار  چه  می پذیرفتند.  بیمار 
دچار  بیماران  پذیرش  البته  بستری.  بیمار 
واضح  کیسهای  و  تصادفات  و  حوادث 
اورژانسی در هرزمانی پذیرش می شد. به جز 
به سایر  مبتال  بیماران  اورژانسی،  موارد  این 
نیاز  بیمارستان  به  مراجعه  برای  ناخوشی ها 
بیمارستان  خیرین  از  یکی  از  توصیه نامه  به 
داشتند. البته این قاعده در نیمه ی دوم قرن 
رادکلیف  آسایشگاه  قانون  شد.  ملغی   19
بیان  صراحتًا   )1770 )تأسیس  آکسفورد  در 

می دارد:
نیاز  تنها  بیمارانی که  یعنی  بیماران سرپایی 
به دریافت دارو و توصیه های پزشکی دارند 
به هیچ وجه نباید پولی پرداخت کنند. بیماران 
باید رأس ساعت 11 شنبه در محل حضور 

داشته باشند.
می خورد:  چشم  به  اینجا  جالب  نکته ی  دو 
ارجاع  عمومی  پزشکان  توسط  بیماران  اواًل 
صنعتی  انقالب  هرچند  دومًا  نمی شدند. 
موجب افزایش چشمگیر تعداد بیماران شده 
فقرا  به  کافی  سرویس  بیمارستان  ولی  بود 
آن ها  برای  بیمارستان ها  که  افرادی  یعنی 

بناشده بود نمی داد.
سرپایی  بیماران  تعداد   1830 دهه ی  حوالی 
آکسفورد  بیمارستان های  در  هفته  در  که 
بریستول  یا  بیرمنگام  سالزبری  گالچستر 
هفته  در  نفر   20 به  می شدند  ویزیت 
بیش از  اندکی  نیز  لندن  در  و  بود  رسیده 
بیماران  آیا  که  فهمید  نمی توان  بود.  این 
اینکه  یا  بودند  گردانده  رو  بیمارستان ها  از 
کرده  محدود  را  سرویس دهی  بیمارستان ها 

بودند.
فقرا  عمده ی   19 قرن  میانه ی  تا  بنابراین 
یا  می پرداختند  خویش  درمان  به  خود  باید 
به مؤسسات خیریه درمانی مراجعه می کردند 
مراجعه  پزشک  به  جیب  از  پرداخت  با  یا  و 

می کردند.
سرپایی  مراجعات   1840 سال  از  بعد  ولی 

افزایش  سرسام آوری  به طور  بیمارستان ها 
یافت، ابتدا در لندن و سپس در شهرستان ها.
مراجعات  تعداد  که  می دهد  نشان   1 جدول 
لندن  سلطنتی  بیمارستان  ساالنه ی  سرپایی 
بین سال های 1809-1800 هزار بیمار، بین 
بیمار  هزار  هفده   1850-1859 سال های 
و  دویست   1900-1909 سال های  بین  و 
یعنی در سال  است؛  بوده  بیمار  بیست هزار 
متوسط  به طور  بیمارستان  این  در   1900
بیمار   700 روزی  یا  بیمار   4200 هفته ای 
سال  }یعنی  است.  می شده  ویزیت  سرپایی 

1280 هجری شمسی{
این تعداد بیمار در یک فاصله ی زمانی 3-2 
ساعته هرروز صبح ویزیت می شده اند؛ یعنی 
هر ویزیت 1 دقیقه یا کمتر. دراثنای این یک 
یک  و  می شد  معاینه  ویزیت،  بیمار  دقیقه 
به  پایینی  سال  پزشکان  توسط  دارو  بطری 
جالبی  بیمار  با  چنانچه  می شد.  تجویز  وی 
کیس  به عنوان  بیمار  می کردند،  برخورد 
تا  فرستاده می شد  بخش  به  جالب  آموزشی 
 )Consultant( مشاور  و  ارشد  پزشکان 
در  هیچ وقت  و  بودند  بخش  در  تنها  که 

درمانگاه آفتابی نمی شدند، ویزیت شود.
پذیرش شده  بیمار  تعداد  در سال 1887 کل 
تمام  در  حوادث  و  سرپایی  شامل 
بیمارستان های  شامل  لندن  بیمارستان های 
عمومی و تخصصی بر 1.29 میلیون نفر بالغ 

می شد.
ولی  است  پایتخت  آمار  این  که  هرچند 
افزایش  نشان می دهد  همان طور که جدول 
شاهدیم.  نیز  شهرستان ها  در  را  مشابهی 
هنری بردت، یکی از مقامات بیمارستان های 
لندن تعداد بیماران سرپایی در 34 شهر را در 
سال 1892 بر مقیاس 1000 نفر جمعیت به 
شرح زیر بیان می کند: لندن 274 نفر به ازای 
تعجب  کمال  در  که  نفر جمعیت  هر 1000 
آمار باالیی نیست و دوبلین در باالی لیست 
با 489 مراجع به ازای هر 1000 نفر جمعیت. 
بعدازآن لیورپول ادینبورو، بریستول، لیسستر، 
برایتون  و  منچستر  نیوکاسل،  بیرمنگام، 

همگی با آماری بیش از لندن.

تعداد مراجعات  اینکه  یعنی قبل از  در 1878 
سرپایی به پیک خود برسد رییس بیمارستان 
باور  این یک  که:  گفت  مینیتسر  وست 
سرپایی  مراجعات  بخش  که  است  عمومی 
بیمارستان ها به حدی رشد کرده که غیرقابل 
از  متعددی  گزارشات  است.  مدیریت شده 
مراجع  بسیاری  و  پارلمان  خیریه،  مؤسسات 
بیمار  تعداد  غیرقابل کنترل  رشد  مبین  دیگر 
و  خدمات  ارائه ی  مدیریت  در  آشفتگی  و 
احتمال فروپاشی ارائه ی خدمات بیمارستانی 
خالصه ای  اینجا  در  هستند.  سال ها  آن  در 
که  آورده ام  را  بریج  رابرت  دکتر  گزارش  از 
بوده  بارتولومیو  بیمارستان  حوادث  پزشک 
از  کلرک  گزارش  که  »هرکسی  است: 
بیمارستان باتلومیو را مطالعه می کند با دیدن 
آمار 157947 بیمار در بازه ی زمانی یک ساله 
آمار  چنانچه  می افتد.  کار  از  ذهنش   ،1877

دکتر فربد رهنمای چیت ساز
عضو هیات مدیره ی انجمن 
پزشکان عمومی ایران

Farbod.chitsaz@gmail.com

اصول ارجاع، نقش دروازه بانی پزشک عمومی

که  زن  بیمار   780 و  بستری  بیمار   5000
از عدد  را  در منزل خودشان ویزیت شده اند 
قبلی کم کنیم به 151386 نفر بیمار سرپایی 

می رسیم...«
مجدد  ویزیت های  شامل  البته  آمار  این 
حدود  چیزی  واقعی  آمار  پس  نمی شود 

200000 نفر در سال است.
قسمت  در  آن هم  )که  جراحی  »بخش 
یک  است(  سرپایی  بیماران  و  درمانگاه ها 
سالن بزرگ 30*10 متری است با اتاق هایی 
در چهارگوشه ی آن. نیمی از آن به زن ها و 
نیم دیگر به مردان اختصاص دارد. کار، رأس 
بیماران  و هجوم  درها  بازشدن  با   9 ساعت 
درها  صبح   10 ساعت  تا  و  می شود  شروع 
اگر ساعت  دارد.  ادامه  بسته می شوند  به زور 
 100 بالغ بر  صفی  باشید  سالن  در   9:20
بیمار می بینید ولی در ساعت 11 فقط یک 

سالن خالی می بینید.« بریج ناراحت از اینکه 
نمی تواند برای بیماران وقت بیشتری بگذارد 

می گوید:
آن ها  از  بسیاری  که  بیمار   200 حدود   ...«
ویزیت  دارند  شدید  درد  یا  جدی  بیماری 
می شوند درحالی که نیاز به مراقبت یا توصیه 
این گونه  سرشت  که  دارند  درمان هایی  یا 
بیمار دیدن این اجازه را به شما نمی دهد که 
بخواهید اقدامات یا توصیه های الزم را برای 

آن ها انجام دهید«
هرچند که مقامات بیمارستان، گزارش بریج 
سال  در  ولی  کردند  توصیف  اغراق آمیز  را 
1912)یعنی 35 سال بعد( سر باتلین، ریاست 
ریاست  و  بریتانیا  پزشکی  جامعه ی  وقت 
با  بریتانیا  جراحان  سلطنتی  انجمن  وقت 
امروز  شرایط  گفت:  بریج  گزارش  به  اشاره 
نگرش  در  است.  بریج  زمان  شرایط  مشابه 
آشفته بازار  به  نسبت  بیمارستانی  مسئولین 
می شود.  دیده  تناقض  یک  سرپایی  بیماران 
ارج  را  باکیفیت  مراقبت های  ازیک طرف 
می نهند و از دیگرسو این تصور را دارند که 
باشد  بیشتر  ویزیت شده  بیمار  تعداد  چه  هر 

بهتر است.«
در  که  منسجمی  صدای  تنها  میان  این  در 
اعتراض به این آشفته بازار به گوش می رسید 

در  بود.  عمومی  پزشکان  اعتراض  صدای 
سال های  تا  لندن  شرق  همچون  نواحی 
1840 دریافتی پزشکان عمومی بدین شیوه 
بیمار  از  جراحی  بابت  شیلینگ  یک  که  بود 
دریافت می کردند و یک شیلینگ بابت یک 
با  بود.  مجانی  خدمات  بقیه ی  دارو.  بطری 
پایین تر  قیمت  حتی  پزشکان  تعداد  افزایش 
ورشکسته  پزشکان  از  بسیاری  و  آمد  هم 

شدند.
باید  بود که کاری  اواخر قرن 19 واضح  در 
انجام شود همان طور که در این مکاتبه سال 
بخش  از  »سوءاستفاده  نوشته شده:   1894
شر  آن چنان  بیمارستان ها،  سرپایی  بیماران 
به  رسیدگی  به  وادار  را  ما  که  است  بزرگی 
پیشنهاد  سپس  نویسنده  می کند...«  آن 
پزشک  توسط  که  بیمارانی  تنها  که  می کند 
ویزیت شده اند و تشخیص داده شده که نیاز 
در  باید  می باشند  ویژه  خدمات  دریافت  به 
بیمارستان ویزیت شوند. مقاالت متعددی در 
آن سال ها همین دیدگاه را پیشنهاد می کنند 
و جامعه ی پزشکی بریتانیا نیز همین دیدگاه 

را پشتیبانی می کند.
این سرمنشأ اصل ارجاع است. بعدازاین زمان 
عمومی  پزشک  از  نامه  که  بیمارانی  تنها 
مراجعه  بیمارستان  به  می توانستند  داشتند 
کنند. هرچند که این امر به تدریج و در طی 
چند دهه در بیمارستان های مختلف گسترش 
بیمه ی  قانون  تصویب  با  ولی  می کرد  پیدا 
گرفت.  قوت   1911 سال  در  ملی  سالمت 
بیمارستان  در  سرپایی  بیماران  آشفته بازار 
مجانی  بیمارستان  )چراکه  کامل  به طور  نه 
بود( ولی تا حدود زیادی سامان یافت. قانون 
بیمه ی سالمت ملی خدمات پزشک عمومی 
مهیا  جمعیتی  سیل  همان  برای  رایگان 
ساخت که تاکنون به بخش بیماران سرپایی 
بنیه  با  بیماران  بیمارستان ها سرازیر می شد. 
به  ورود  برای  نبود  دیگر الزم  مالی ضعیف 
یک دقیقه ای  ویزیت  و  بیمارستان  درمانگاه 
که  شد  این  بجنگند.  صف  در  ساعت ها 
به  سرپایی  مراجعات  تعداد   1913 از  بعد 

بیمارستان ها واضحًا کاهش یافت.
بیمارستان،  به  به طور سنتی جواز ورود  پس 
توصیه نامه ی خیرین بود )میانه ی قرن 18( و 
این جواز سنتی به دالیل مختلف در میانه ی 
بیستم  قرن  شروع  با  شد.  منسوخ   19 قرن 
جواز ورود به بیمارستان تبدیل شد به نامه ی 
دالیل  از  یکی  که  هرچند  عمومی.  پزشک 
پزشک  درگاهی  نقش  یا  ارجاع  اصل  ابداع 
عمومی  پزشکان  درآمد  از  حمایت  عمومی، 
اصل  اجرای  که  شد  ثابت  بعداً  ولی  بود، 
ساماندهی  و  تنظیم  در  کلیدی  رل  ارجاع 
دارد.  سالمت  ثانویه  و  اولیه  مراقبت های 
هرچند که یک پاسخ احتمالی می تواند تغییر 
باشد  طب  به  نسبت  مردم  نگرش  شیوه ی 
ولی این پاسخ برای من قانع کننده نیست و 

سؤال برای من باقی است.

قانون آسایشگاه 
رادکلیف در 
آکسفورد )تأسیس 
1770( صراحتًا بیان 
می دارد:
بیماران سرپایی یعنی 
بیمارانی که تنها نیاز 
به دریافت دارو و 
توصیه های پزشکی 
دارند به هیچ وجه 
نباید پولی پرداخت 
کنند. بیماران باید 
رأس ساعت 11 شنبه 
در محل حضور 
داشته باشند.
***
دو نکته ی جالب 
اینجا به چشم 
می خورد: اواًل 
بیماران توسط 
پزشکان عمومی 
ارجاع نمی شدند. 
دومًا هرچند انقالب 
صنعتی موجب 
افزایش چشمگیر 
تعداد بیماران شده 
بود ولی بیمارستان 
سرویس کافی به 
فقرا یعنی افرادی که 
بیمارستان ها برای 
آن ها بناشده بود 
نمی داد.

طوری دعاکن که انگارهمه چیز وابسته به خداست، و طوری کار کن که انگار همه چیز به  تو وابسته 
است. | اگوستین قدیس



 زمستان 1393  | 108109 |  زمستان 1393

پژوهش پژوهش

فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی  
واقعیتی انکارناپذیر

در افتتاحیه ی همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران، که در بهمن ماه سال 
جاری برگزار شد؛  آمار و ارقامی در مورد وضعیت شغلی پزشکان عمومی و شیوع 
مورد  بهداشت  محترم  وزیر  سوی  از  که  گردید  ارائه  شغلی  فرسودگی  سندرم 
تشکیک قرار گرفت. سیمرغ به منظور روشنگری و اثبات مدعای مطرح شده، از 
نویسنده مقاله ی مربوطه درخواست ارائه ی مستندات پیرامون این موضوع را نمود، 

که در ذیل مقدمه و سپس خالصه ی مقاله ی ایشان به استحضار خوانندگان محترم می رسد. 

مقدمه
اولین بار در دهه ی 1970 فرودنبرگر زمانی که 
خویش  کارکنان  در  را  خستگی  عالیم 
مشاهده نمود، اصطالح فرسودگی شغلی  را 
به صورت  را  شغلی  فرسودگی  او  برد.  به کار 
از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی  حالتی 
ایجاد  کار  از  ناشی  مداوم  فشار  به دلیل  که 
شغلی  فرسودگی  نمود.  تعریف  می گردد، 
فشارهای  دارد،  رابطه  روانی  فشارهای  با 
روانی زمانی رخ می دهد که بین خواسته های 
محیطی با توانایی های فرد ناهمخوانی داشته 
باشد و تداوم این وضعیت به فرسودگی شغلی 
گفت  می توان  به طور کلی  می گردد.  منجر 
فرسودگی شغلی نتیجه ی فشار مداوم روانی 
است که پیامد آن افت کیفیت خدماتی است 
اصلی  ابعاد  می شود.  انجام  فرد  توسط  که 
از کار را می توان در  ناشی  فرسودگی روانی 

سه بعد اصلی زیر خالصه نمود:
1-خستگی عاطفی:

فرسودگی  در  اصلی  بعد  عاطفی،  خستگی 
نشانه ی  آشکارترین  که  است  شغلی 
الزمه ی  اصلی،  بعد  این  است.  فرسودگی 
بدون  و  است  شغلی  فرسودگی  شکل گیری 
این  است.  ناقص  فرسودگی  مفهوم  آن 
عامل مبین وجود احساساتی است که در آن 
دست  از  را  خود  هیجانی  نیروهای  شخص، 
دیگران  با  ارتباط  برقراری  به  قادر  و  داده 
نیست. برخی عالئم خستگی عاطفی عبارتند 
از: شکایت مداوم و ناراحت کننده از احساس 
یا  ذهنی  مختصر  تالش  پس از  فرسودگی 
ناراحتی  و  درد  احساس  گیجی،  جسمی، 
عضالنی، سردردهای تنشی، اختالل خواب، 

تحریک پذیری و...
2-مسخ  شخصیتی:

در  فرد  توانایی های  گرفتن  نادیده  نتیجه ی  
ایجاد  باعث  و  است  شغلی  خدمات  ارائه ی 
می شود  خدمات  گیرندگان  و  او  بین  فاصله 
بدبینی  و  بی عالقگی  موجب  آن  تداوم  و 
می شود.  ناامیدی  افزایش  نتیجه  در  و  به کار 
سردی روابط بین فرد و کار واکنش سریع به 

فرسودگی شغلی است.
3-احساس عدم موفقیت فردی:

و  دائم  نیازهای  با  همراه  کاری  شرایط 
عاطفی  خستگی  و  بدبینی  به  خسته کننده 
و  کارآیی  افت  آن  تداوم  که  می شود  منجر 
و  کارآمدی  احساس  رفتن  بین  از  نتیجه  در 
مؤثر بودن فرد را در پی خواهد داشت و این 
احساس اعتماد به نفس )اعتقاد به توانایی ها 
و پتانسیل های خود( را تا حدود زیادی کاهش 
داده و ترس از انتقادهای مکرر از سوی افراد 
به  اعتماد  و  تخریب عزت نفس  به  باالدست 

نفس می انجامد.
مهم ترین  به عنوان  شغلی  فرسودگی  سندرم 
درنظرگرفته  پزشکان  بین  در  شایع  مشکل 
شایع ترین  که  می دهد  نشان  شواهد  و  شده 
عمومی  درپزشکان  شغلی  فرسودگی  ابعاد 
خستگی  شدید  تا  متوسط  سطح  به صورت 
شخصیت   مسخ  درصد،   46-80 عاطفی 
 16-79 فردی  موفقیت  و  درصد   22  -93
شغلی  فرسودگی  عواقب  می باشد.  درصد 
تنها  برای پزشکان رنج آور نیست و گستره ی 
خود  تحت تأثیر  هم  را  آن ها  بیماران  آن، 
شغلی،  رضایت  دادن  دست  از  می دهد.  قرار 
اختالل  نهایت  در  و  جابجایی  باالی  میزان 
افسردگی، کارایی پایین و میزان غیبت زیاد 
شغلی  فرسودگی  بی شمار  عواقب  از  کار،  از 
کیفیت  در  تحلیل  سویی  از  است.  پزشکان 
را  بیماران  رضایت  نیز  پزشکی  مراقبت های 
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. در سال 2011 
تخمین زده شد که علی رغم نامشخص بودن 
عمومی  پزشکان  شغلی  فرسودگی  شیوع 
خستگی  دچار  آنان  از  نیمی  حدود  بلژیک، 
و  خطیر  عواقب  به علت  و  هستند  عاطفی 
بالقوه ناشی از آن شامل سوءمصرف تنباکو، 
تأثیرات  و  عروقی  قلبی  مشکالت  و  الکل 
بیماران، سنجش شیوع  از  مراقبت  در  منفی 
فرسودگی شغلی و اقدامات پیشگیرانه، کمک 
به حل مشکالت و حمایت از پزشکان عمومی 
بهداشت  وزارت  اجرایی  اولویت های  در 
شخصیت  مسخ  است.  قرارگرفته  بلژیک 
ترس  احساس  با  شغلی  فرسودگی  ابعاد  از 
نسبت به از دست دادن کنترل )عدم احساس 
داشته  معنادار  ارتباطی  فردگرایی  و  امنیت( 
فردگرا  ویژگی  با  فرهنگ هایی  و  جوامع  و 

عاملی  به  نسبت  تهدید،  احساس  افزایش  با 
فرهنگ ها  سایر  از  ازکنترل،  خارج  و  بیرونی 

قابل تمایز هستند. 
فردگرائی، پائین بودن احساس ثبات و امنیت 
در  وضعیت  این  ادامه ی  و  دانش آموزان  در 
زمینه ی  ایجاد  بر  عالوه  دانشجویی،  دوران 
فرسودگی شغلی در پزشکان، ایران را مستعد 
مهاجرت نخبگان و در صدر کشورهای جهان 
قرار داده است؛ به طوری که ایران از نظر فرار 
و  توسعه  حال  در  کشور   91 بین  در  مغزها 
توسعه نیافته ی جهان مقام اول را از آن خود 
کرده است و بنا به آمار صندوق بین المللي 
پول هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و 
پزشک ایراني و بیش از 170 هزار ایراني با 
تحصیالت عالیه در آمریکا زندگي مي کنند. 

شغلی  فرسودگی  بررسی  ذیل  مطالب 
پزشکان عمومی کرمان و شاید تنها بررسی 
پزشکان  شغلی  فرسودگی  انجام شده ی 
عمومی در کشور می باشد که به اهتمام عضو 
تحقیقات  مرکز  و  عمومی  پزشکان  انجمن 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعصاب  علوم 

انجام گرفته است:

اهمیت سندرم فرسودگی شغلی
فشار  و  استرس  پدیده  شغلی،  درحیطه ی 
حرفه ای  زندگی  اجتناب ناپذیر  بخش  روانی ، 
از  ناشی  تجربیات  از  و  می دهد  تشکیل  را 
میزان  به  استرس  می گیرد.  منشاء  شغل 
افراد  انگیزش  نیروی  به عنوان  می تواند  کم 
شود  قلمداد  اعمال  بهبود  و  افزایش  جهت 
خود  از  معکوس  عواقبی  زیاد  میزان  به  اما 
برجای خواهد گذاشت. استرس ناشی از شغل 
و  شده  شاغل  فرد  در  نارضایتی  بروز  باعث 
منفی  تأثیرات  موجب  خود  به نوبه ی  این 
از  اعم  زندگی  زمینه های  سایر  در  بسیاری 
می شود.گرچه  خانوادگی  و  فردی  اجتماعی، 
و  معاش  امرار  برای  مهم  بسیار  منبعی  کار، 
احراز موفقیتهای اجتماعی است، درعین حال 
قوای  رفتن  تحلیل  و  نارضایتی  به  می تواند 
جسمانی و روانی فرد منجر گردد، زیرا محیط 
کار از محرکهای فیزیکی، روانی و اجتماعی 
ازاین عوامل  تشکیل شده است که هرکدام 
می تواند  باعث بروز فشار روانی شود. بررسی 
پژوهش  به  بنا  ایران  در  استرس  هزینه ی 
بسیار  سنگینی  نشان گر  ابطحی  و  الوانی 

همچنین  است.  بوده  درکشورمان  آن  زیاد 
سوئد  درکشور  استرس  از  ناشی  هزینه های 
ترتیب معادل حدود 15  به  ایاالت متحده  و 
درصد  و 10 درصد  تولید ناخالص ملی آن 

کشورها برآورد گردیده است. 
پزشکی  انجمن  و  جهانی  بهداشت  سازمان 
اروپا در فوریه سال 2003 درخصوص افزایش 
پزشکان  بین  در  شغلی  فرسودگی  سندرم 
به  بیانیه ای  صدور  با  مسئله  این  وخامت  و 
خواستار  جهان،  پزشکی  انجمن های  تمامی 
افزایش آگاهی، بررسی و مطالعه ی عوامل و 

اقدامات پیشگیرانه درقبال آن شده اند.
چند مطالعه در سایر کشورها

پزشکان عمومی اغلب اولین کسانی هستند 
مشکالت  وسیع  طیف  با  بیمارانی  که 
ضربات  از  سوابقی  با  توأم  روانی  بهداشت 
قرارگرفتن  و  می کنند  مالقات  را  روحی 
در  آنان را  عاطفی  دشوار  اوضاع  معرض  در 
غم خواری  رنج  و  شغلی  فرسودگی  خطر 
از  متفاوتی  درجات  با  مواجهه  می دهد.  قرار 
استرس در کار روزانه و انباشت محرک های 
هیجانی  خستگی  و  روانشناختی  استرس آور 

هنگام  در  تصمیم گیری  در  اخالل  سبب 
عمومی  پزشکان  و  می شود  نسخه نویسی 
مبتال به میزان باالی فرسودگی شغلی ممکن 
فقدان حمایت های  به علت  است در مواردی 
نسخه نویسی  در  کم دقتی  و  روانشناختی 
متحمل جبران خسارت گردند. بررسی شیوع 
متخصصین  در  شغلی  فرسودگی  سندرم 
درکشور  عمومی  پزشکان  و  سرطان  بالینی 
بالینی  متخصصین  که  داد  نشان  سوئیس 
ابتال  نظر  از  درخطرکمتری  بوضوح  سرطان 
بار  درحالیکه  بودند  شغلی  فرسودگی  به 
کاری بیشتر و مهمتری هم داشتند. احتمال 
و  تحقیق  به  اشتغال  که  است  شده  داده 
آموزش  به  و دسترسی  آموزشی  فعالیت های 
مداوم می تواند عاملی محافظت کننده دراین 
زمینه باشد. بررسی فرسودگی شغلی پزشکان 
مادرید  شهر  از  ناحیه ای  در  اسپانیا  عمومی 
ابتال 69.2 درصد آنان را به اثبات رساند. نتایج 
تحقیقی مشابه درکانادا نشان داد که زندگی 
فردی، اجتماعی و فعالیت حرفه ای پزشکان 
باال  به  متوسط  به میزان  کشور  آن  اورژانس 
تحت تأثیرات منفی سندرم فرسودگی شغلی 

دکتر مرتضی طائی
دکترای پزشکی
Taee40@gmail.com

دهقانی و همکاران 
دربررسی 
وضعیت شغلی 
دانش آموختگان 
رشته ی پزشکی 
سالهای1380 تا 
1386 دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 
دریافتند که حدود 
20 درصد از پزشکان 
کرمان با گذشت 
زمان )سه سال از 
اتمام تحصیل( در 
فعالیت های مرتبط 
با تحصیل خود وارد 
نشده یا ازکشور 
خارج گردیده اند و 
عدم موفقیت فردی 
در پزشکان مرد را 
بسیار مهم  ونتیجه ی 
درآمد پائین آنها 
دانسته اند. هم چنین 
عوامل ایجاد 
فرسودگی شغلی را 
باید در این زمینه مد 
نظر داشت 
***
در مطالعه ی حاضر 
نیز مشخص گردید 
که مسخ شخصیت و 
خستگی عاطفی در 
پزشکان مرد بیش از 
پزشکان زن می باشد 
که به نوعی با عدم 
موفقیت پزشکان 
مرد در مطالعه ی 
دهقانی هم خوانی 
دارد از طرف 
دیگر نتایج بدست 
آمده حاکی از آن 
هستند که خستگی 
عاطفی و مسخ 
شخصیت در پزشکان 
شاغل در اورژانس 
بیمارستان ها بیشتراز 
سایر پزشکان می باشد 
که می تواند متأثر از 
شرایط محیط کار 
و فزونی استرس در 
اورژانس ها باشد

جسارِت دیدن، اولین شرط هر پژوهش است.
هگل
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)93  درصد مسخ شخصیت، 79 درصد فقدان 
موفقیت فردی و46 درصد خستگی عاطفی( 
قرارگرفته است. در مرکز ویالسانا در کشور 
به  مبتال  عمومی  پزشکان  درصد   49 نروژ 
خستگی عاطفی بودند که احتمال داده شده 
است 73 درصد آنها نیاز به درمان افسردگی 
یا اضطراب داشته و 21 درصد هم سابقه ای 
آن را  به  اقدام  نحوه ی  و  خودکشی  افکار  از 

گزارش کردند. 
روش بررسی 

این مطالعه از نوع مقطعی و آزمودنی های آن 
پزشکان عمومی با حداقل یک سال سابقه کار 
بهداشتی درمانی، مطب ها  و شاغل درمراکز 
درسال1387  شهرکرمان  بیمارستان های  و 
پرسشنامه  تحقیق،  اصلی  ابزار  بودند. 
و  مازالک  شغلی  فرسودگی  استاندارد  
 MBI( Maslach(  )1985( جاکسون 
Burnout Inventory است و روائی و 
پایایی آن در تعیین سندرم فرسودگی شغلی 
سولر  و  یامان  بررسی  با  عمومی  پزشکان 
در16 کشور اروپائی درسال 2001 مورد تأیید 
قرارگرفته و در ایران نیز در مطالعات مختلفی 

روایی و پایائی آن تأیید  شده است.
یافته ها

در این بررسی 150 نفر از پزشکان عمومی 
قرار  مطالعه  مورد  کرمان  شهر  در  شاغل 
به کار  اشتغال  مدت زمان  میانگین  گرفتند. 
تا   2 دامنه  با  سال   8/51±  5/08 پزشکان 
از ایشان سابقه ی  36 سال می باشد و نیمی 
فعالیت برابر یا کمتر از 8 سال داشتند و تنها 
11 نفر )7/3درصد ( بیش از 15 سال مشغول 

طبابت بودند. 
براساس  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

نمره مرجع   94/7 درصد افراد مورد بررسی 
درصد   12 و  شخصیت  مسخ  باالی  میزان 
میزان باالی خستگی عاطفی و 26/7 درصد 
داشتند. موفقیت شخصی  عدم  پایین  میزان 

و  عاطفی  خستگی  نظر  از  جنس  دو  بین 
وجود  معنی داری  اختالف  شخصیت  مسخ 
رنج  عاطفی  خستگی  از  بیشتر  وآقایان  دارد 
آنها بیشتر  نیز در  می برند و مسخ شخصیت 
است. اما از نظر عدم موفقیت فردی، تفاوت 
در  شاغل  افراد  نشد.  مشاهده  معنی داری 
مطب  در  شاغل  افراد  از  بیشتر  بیمارستان 
و  هستند  عاطفی  خستگی  دچار  درمانگاه  یا 
همچنین افراد شاغل در بیمارستان بیشتر از 
افرادی که درمطب، درمانگاه یا بیش از یک 
محل شاغل اند دچارمسخ شخصیت هستند.   

بحث
میزان  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
شهر  عمومی  پزشکان  شغلی  فرسودگی 
عدم  و  شخصیت  مسخ  ابعاد  در  کرمان 
این  است.  باالیی  حد  در  فردی  موفقیت 
پژوهش  از  آمده  بدست  نتایج  با  یافته ها 
Brown و Stewart )2008( در پزشکان 
درتحقیق  دارد.  کانادایی هماهنگی  اورژانس 
دیگری که توسط Erera و Irite بر روی 
فرسودگی شغلی 62 سرپرست در سازمان های 
مشخص  گرفت  انجام  بهداشت عمومی 
باالتری  سطوح  سرپرستان،  این  گردیدکه 
فردی کاهش  موفقیت  و  از مسخ شخصیت 
یافته را تجربه کرده اند. اما سطح عاطفی آنان 
درحد متوسطی بود. علت اولیه ی فرسودگی 
سیاست های  و  نقش  ابهام  آنها  برای  شغلی 
 Visser است.   بوده  ناهماهنگ  سازمانی 
و همکاران نیز نشان دادند که نقش عوامل 

بسیار  پزشکان  سالمت  تعیین  در  سازمانی 
مهم تراز عوامل فردی آنان است. 

)1979( فرودنبرگر  بالینی  رویکرد  براساس 
کارکنان فداکار ومتعهد به کار، بیشتر مستعد 
درجستجوی  آنها  زیرا  هستند  فرسودگی 
مهم  آنها  برای  و  هستند  دیگران  به  کمک 
نیست که شخص درجستجوی کمک، فقیر 
یا غنی، سیاه یا سفید، جوان یا پیر و شهری 
کارکنان  این  حقیقت  در  است.  روستایی  یا 
هستند؛  گریبان گیر  مضاعف  فشارهای  با 
نخست برای عملکرد بهتر از درون استرس یا 
فشاری را احساس می کنند و ازسوی دیگر در 
بیرون خود، ازسوی کسانی که به آنها خدمت 
می کنند تحت فشار روانی و استرسند. اضافه 
فشارهای سازمانی  با  روانی  فشارهای  شدن 
که دائم به آنها تحمیل می گردد نشان دهنده 
استرس های زیادی است که به این کارکنان 

وارد می آید. 
پزشکان عمومی علی رغم اینکه به عنوان خط 
از  وسیعی  طیف  با  مواجهه  در  درمان  مقدم 
بیماری ها و مخاطرات تهدیدکننده ی زندگی 
بیماران بدون هر انتخاب و گزینشی پذیرای 
بیماران بوده و به درمان آنها می پردازند اما از 
حمایت های اجتماعی کافی برخوردار نیستند. 
نتایج تحقیقات Spence Lashinger و

در  می دهد  نشان   Sullivan Havens
پاداش  و  تالش  میزان  بین  که  پرستارانی 
میزان  است،  داشته  وجود  هماهنگی  آنان 
 Lee داشته اند.  کمتری  شخصیت  مسخ 
پزشکان  از  گروهی  بررسی  در   Chou و 
بهترین  را  اقتصادی  مشوق های  تایوانی 
از  رضایت  و  شغلی  رضایت  افزایش  راهکار 
شغلی  رضایت  نمودند.  اعالم  آنان  زندگی 

جدول 2- فراوانی نسبی پاسخ های ارائه شده درهریک ازسه حیطه فرسودگی شغلی

سندرم فرسودگی 
شغلی به عنوان 

مهمترین 
مشکل شایع در 

بین پزشکان 
درنظرگرفته 

شده و شواهد 
نشان می دهد که 

شایع ترین ابعاد 
فرسودگی شغلی 

درپزشکان عمومی 
به صورت سطح 

متوسط تا شدید 
خستگی عاطفی80-

46درصد ، مسخ 
شخصیت93-

22درصد و 
موفقیت فردی 

79-16درصد 
می باشد. 

***
عواقب فرسودگی 

شغلی تنها  برای 
پزشکان رنج آور 

نیست و گستره ی 
آن، بیماران آنها 
را هم تحت تأثیر 

خود قرار می دهد. 
از دست دادن 
رضایت شغلی، 

میزان باالی 
جابجایی و در 
نهایت اختالل 

افسردگی،کارایی 
پائین و میزان 

غیبت زیاد از کار 
از عواقب بی شمار 

فرسودگی شغلی 
پزشکان است

مقابل  در  محافظت کننده ای  پتانسیل  باال، 
با احساس  فرسودگی شغلی دارد و پزشکان 
فرسودگی شغلی نسبت به پزشکان فاقد آن 
آنها  برخوردارند.  پائین تری  از رضایت شغلی 
که  ومعتقدند  یافته  پاداش  بدون  را  کارشان 
تضاد  با  و  می پردازند  درمان  به  غیرمنصفانه 

در ارزشها مواجهند. 
وضعیت  بررسی  در  همکاران  و  دهقانی 
پزشکی  رشته ی  دانش آموختگان  شغلی 
سالهای1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی 
از  درصد   20 حدود  که  دریافتند  کرمان 
سال  )سه  زمان  گذشت  با  کرمان  پزشکان 
با  مرتبط  فعالیت های  در  تحصیل(  اتمام  از 
خارج  ازکشور  یا  نشده  وارد  خود  تحصیل 
گردیده اند و عدم موفقیت فردی در پزشکان 
مرد را بسیار مهم  ونتیجه ی درآمد پائین آنها 
فرسودگی  ایجاد  عوامل  هم چنین  دانسته اند. 
شغلی را باید در این زمینه مد نظر داشت. در 
مطالعه ی حاضر نیز مشخص گردید که مسخ 
شخصیت و خستگی عاطفی در پزشکان مرد 
نوعی  به  که  می باشد  زن  پزشکان  از  بیش 
مطالعه ی  در  مرد  پزشکان  موفقیت  عدم  با 
نتایج  دیگر  از طرف  دارد  هم خوانی  دهقانی 
بدست آمده حاکی از آن هستند که خستگی 
عاطفی و مسخ شخصیت در پزشکان شاغل 
سایر  بیشتراز  بیمارستان ها  اورژانس  در 
پزشکان می باشد که می تواند متأثر از شرایط 

اورژانس ها  در  استرس  فزونی  و  کار  محیط 
باشد. 

ناکارآمدی  احساس  کاری،  نامناسب  شرایط 
فردی،  پیشرفت  عدم  احساس  سازمانی، 
قوانین  وجود  و  ارتقاء  برای  کم  فرصت های 
نظام  در  پا گیر  و  دست  و  مقررات خشک  و 
وگسترش  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  از  سازمان 
در  می گردند.  محسوب  شغلی  فرسودگی 
پزشکان عمومی دانمارک بین عدم مشارکت 
به  ابتال دوبرابر  در آموزش مداوم پزشکی و 
رابطه ی  آماری  لحاظ  از  شغلی  فرسودگی 
و   kushnir آمد.  بدست  معنی داری 
Cohen هم بین دسترسی به فرصت هایی 
حرفه ای  توانمندی های  به روزرسانی  برای 
آموزش مداوم پزشکی و فرسودگی  ازطریق 
در  کردند.  گزارش  را  منفی  ارتباطی  شغلی 
پزشکان  درصد   19.3 تنها  حاضر  پژوهش 
به  مطب دار، جهت تمدید مجوز مطب ملزم 
شرکت در آموزش های مداوم پزشکی بودند؛ 
بعالوه وضعیت شرکت در آموزش های مداوم 
این  در  که  بیمارستان  در  شاغل  پزشکان 
شخصیت  مسخ  و  عاطفی  خستگی  بررسی 
باالتری نسبت به سایر همکاران خود داشتند 

نامشخص و نیازمند بررسی دیگری است.
سندرم  که  دریافتند  همکاران  و   Bakker
یک  از  و  است  مسری  شغلی  فرسودگی 
آنان  همکاران  سایر  به  پزشک  یا  پرستار 

است  ممکن  اساس  این  بر  می کند.  سرایت 
نتیجه  عدم شناخت و عدم پیش گیری و در 
بین  در  شغلی  فرسودگی  سندرم  سرایت 
پزشکان جامعه ی تحقیق از دیگر عوامل باال 
فارغ التحصیالن  و  گردد  محسوب  آن  بودن 
این رشته هم در آینده به تعداد مبتالیان این 

سندرم اضافه شوند. 
فرسودگی  سندرم  دادکه  نشان  مطالعه،  این 
به خصوص  عمومی  پزشکان  بین  در  شغلی 
و سالمت  باالست  درحیطه مسخ شخصیت 
ازجامعه  بخش  بزرگترین  و  جوان ترین 
از خدمات  استفاده کنندگان  و  پزشکی کشور 
تهدید  در معرض  بطور جدی  )بیماران(  آنها 
شغلی  فرسودگی  سندرم  از  ناشی  آسیب   و 
می باشد و به نظر می رسد که آگاهی بیشتر، 
درجهت  تدابیری  اتخاذ  و  عوامل  مطالعه 
پیش گیری، کنترل، درمان، آموزش روش ها 
و  استرس  با  مقابله  صحیح،  مهارت های  و 
رفع عوامل زمینه ساز آن از ضروریات کنونی 
سیاست گزاری در امر بهداشت و درمان کشور 

باشد.
منبع: 

فرسودگی  سندرم  فراوانی  »بررسی  مقاله 
شهرکرمان  عمومی  پزشکان  شغلی 

سال1387« 
زاده،   دکترحسین صافی  طائی،  دکترمرتضی 

کوروس دیوساالر

ما برای در پیش گرفتن این سفر، شیر یا خط انداختیم؛ شیر آمد، یعنی باید رفت و ما رفتیم! اگر خط 
هم می آمد، ما آن را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. | چه گوئه وارا ؛ خاطرات سفر با موتورسیکلت
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پژوهش پژوهش

فناوری و جهان سالمت

سال 1980 بنا به دستور پارلمان در )ان اچ اس( بخشی 
بهداشت،  ملی  شبکه ی  اطالعات  مرکز  عنوان  تحت 
 )NHS Information Authority. NHSIA(
عملکردی  کدهای  تعریف  با  مرکز  این  شد.  تاسیس 

ویژه ای زبان بهداشتی جدیدی را خلق نمود. 
مراکز  عملکرد  نمودن  یکپارچه  مرکز  این  وظیفه ی 
درون  در  الکترونیک  خدمات  دهنده ی  ارائه  مختلف 
شبکه ملی بهداشت انگلستان بود. این مراکز عبارتند از: 
NHS Telecoms. Family Health Service 
)FHS(. NHS Centre for Coding and 
Classification )CCC( and NHS Information 
Management Group )IMG((

در سال2002 مرکز برنامه ریزی آی تی  با نام 
 NHS National Programme for IT

NPFIT(( تشکیل شد
دور  راه  از  پرستاری  خدمات  تأسیس  پس از  مرکز  این 
توانست  بهداشتی،  خدمات  سایت  وب  طراحی  نیز  و 
پروژه  این  نماید.  راه اندازی  نیز  را   آی تی  ملی  پروژه 
پایه  زیر ساخت های  ایجاد  نظیر  از خدمات  مجموعه ای 
کتاب های  و  نسخه ها  یاداشت ها،  الکترونیک،  شبکه 
را دربر می گرفت. در سال 2005 میالدی  الکترونیکی 

وظایف این گروه به دپارتمان دیگری منتقل شد.  
بهداشت  ملی  درشبکه  الکترونیک  پرداخت  •خدمات 

ارائه خدمات آی تی درقالب  برنامه  از  انگلستان بخشی 
انگلستان می باشد.  ملی  بهداشت  ارائه خدمات  سیستم 
این سیستم تسهیالتی را بوجود می آورد که نسخه های 
دیگر  و  داروسازان  به  وقت  اسرع  در  پزشکان  درمانی 
و  برسد  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  ارائه دهندگان 
پزشکان،  ویزیت  حق  دقیق  محاسبه  برای  همچنین 
مالی  بازپرداخت   آژانس  به  آن  از  کپی  یک  هم زمان 
انجام شده حق  اساس محاسبات  بر  تا  ارسال می شود 
ویزیت پزشکان شاغل در سیستم نظام سالمت پرداخت 
گردد. پروژه مذکور درقالب دو روش به اجرا در می آید:

Release)1(
در این روش، نسخه اصلی تجویزی پزشک همیشه در 
دسترس است و فقط به آن بارکدی افزوده می شود. این 
و  نیست  بیمار  از  اطالعات شخصی  بارکد حاوی هیچ 
فقط  تعیین کننده کد خاصی برای تهیه  موارد تجویزی 
و یا توصیه شده در نسخه می  باشد. پس از اتمام تجویز 
نسخه توسط پزشک یک کپی از آن بطور خودکار  به 

سیستم پرداخت الکترونیک ارسال می شود. 
این نسخه نیز دارای همان بارکد نسخه ی اصلی است. 
از  ارائه دهنده خدمات پس  یا سایر مراکز  داروخانه ها و 
دریافت نسخه پزشک که دارای بارکد ویژه است، آن را 
نسخه  متن  اسکن  انجام  با  همزمان  و  نموده  اسکن 
این  می گردد.  ارسال  داروخانه  کامپیوتر  به  الکترونیک 
از  نوشتن مجدد مطالب داخل آن صرفه جویی  مسئله 

می کند. 
سپس داروخانه داروی  نوشته شده در نسخه را به بیمار 
سیستم  به  پیامی  اتوماتیک  به طور  و  می دهد  تحویل 
تأیید می کند که  و  ارسال می شود  الکترونیک  پرداخت 
مسئول  نهایت  در  و  است  شده  بیمار  تحویل  داروها 
فنی داروخانه به طریق مرسوم پستی کپی نسخه را به 
اداره  بازپرداخت ارسال می کند. اگر بیمار به داروخانه ای 

یک  شماره  الکترونیک  سیستم  از  که  نماید  مراجعه 
را   خود  نسخه  داروهای  می تواند  نمی کند  استفاده 
بین  در  روش  این  نماید.  دریافت  معمول  به طریق 
پزشکان خانواده بیشتر مقبول است و مورد استفاده 
قرار می گیرد ولی در داروخانه ها این روش کمتر مورد 

توجه واقع می شود. 
موازات  به  را  کاغذی  نسخه  بیماران  روش  این  در 
ایجاد نسخه الکترونیک برای آن دریافت می کنند و 
به  قانونی  به عنوان نسخه  برگه  این  در تمام شرایط 

حساب می آید. 
درصد   90 از  بیش   2005 سال  بهار  در  روش  این 
تحت  را   خانواده  پزشکان  مطب های  و  داروخانه ها 
پوشش خود قرار داد. الزم به ذکر است که دسترسی 
به این نسخه ها  برای هر فردی مقدور نمی باشد و 
فقط افراد خاصی به این نسخه ها دسترسی خواهند 
داشت. آنان مشخصات خود را در سیستم بهداشتی 
ثبت و رمز عبور و کارت هوشمند ورود به سیستم  را 

دریافت می کنند.
Release)2(

پزشکان در روش دوم  از نسخه الکترونیک استفاده 
داروخانه ی  به  الکترونیک  نسخه  این  و  می کنند 
خاصی که بیمار مشخص می نماید ارسال می گردد. 
شکل  به  یا  و  الکترونیک  روش  دو  به  نسخه  این 
کاغذی که پرینت گرفته شده است قابل ارسال است 
معتبر  کاغذی  نسخه  الکترونیک  نسخه  بدون  ولی 
بیمار  به  دارو  تحویل  اجازه  داروخانه  و  بود  نخواهد 
را ندارد. این روش، روش جدیدتری است و به لحاظ 

اجرایی دارای سهولت عملکردی بیشتری است.
این روشها دسترسی آحاد مردم را برای تجدید نسخه 
تسهیل می کنند و آنان دیگر نیازی به ویزیت مجدد 

توسط پزشک و تجدید نسخه خود نخواهند داشت.

NHS Electronic Prescription Service
خدمات پرداخت الکترونیک در سیستم بهداشت ملی انگلستان )بخش نخست(

دکتر فرامرز رفیعی
مسئول  کمیته ی آموزش و پژوهش 

انجمن پزشکان عمومی ایران
fa_if@yahoo.com
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تو روی نیمکتی نشسته ای این سر دنیا، که تمام آنچه می خواهی کسی است که آن سر دنیا روی نیمکتی 
نشسته است. که تمام آنچه می خواهد تویی؛ نیمکت های دنیا را بد چیده اند! | زویا پیرزاد؛ سه کتاب
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فناوری فناوری

ساعت و دستبند برای سالمت بیشتر
مزایا و معایب

دکتر علی اصغر هنرمند
دکترای پزشکی

Honarmand@gmail.com

این روزها تلفن های هوشمند همه جا حضور دارند و به سرعت جای خودشان را در میان جوامع مختلف باز کرده اند. 
پیشرفت امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و اتصال دایم به اینترنت، سبب تبدیل آنها به زیرساخت هایی مهم 
شده است. شما یک کامیپوتر قدرتمند در جیب تان حمل می کنید که ابزارهای کوچک دیگری به آن متصل گشته و 
از امکاناتش استفاده خواهند کرد. در واقع تلفن های هوشمند مانند دروازه هایی هستند که راه ورود دیگر ابزارهای دیجیتال 
 Activity را به زندگیمان هموار کرده اند. یک گروه بزرگ و مهم این ابزارها که کم کم جای خودشان را باز می کنند به نام
Tracker شناخته می شوند. برخی نیز آن ها را Fitness Tracker می نامند و همانطور که از اسمشان مشخص است، به 
ردیابی و ثبت فعالیت های جسمانی در طول شبانه روز می پردازند. این ابزارها در اشکال متنوع توسط شرکت های مختلفی 
به بازار ارایه شده و طی یکی دو سال گذشته با استقبال خوبی از طرف کاربران مواجه گشته اند. با گسترش استفاده از این 
گجت ها شاهد ورودشان به بازارهای ایران نیز هستیم و کمابیش مدل های مختلف آن ها را در فروشگاه ها می بینیم. هرچند 
در کشور ما هنوز ابزارهای نوظهوری به حساب می آیند، اما باید منتظر بود که طی سال های پیش رو آنها را دور مچ دست یا 

روی لباس افراد زیادی ببینیم.
از آن جایی که این ابزارها به ثبت برخی اطالعات مرتبط با پزشکی و سالمت اقدام می کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد 
که دیر یا زود در مطب یا بیمارستان با افرادی مواجه شوید که به این اطالعات استناد کرده و از شما راهنمایی طلب می کنند. 
به همین دلیل قصد داریم در اینجا به معرفی برخی از انواع مشهور این ابزارها پرداخته و کمی نیز در مورد مزایا و معایب شان 

صحبت کنیم. 

ابزارهای  حوزه ی  در  فعال  شرکت های  میان  در  شده  شناخته  نام  یک  بیت«  »فیت 
ثبت فعالیت جسمانی به حساب می آید. این شرکت طی سال های گذشته دستبندهای 
متفاوتی به بازار ارایه کرده که با کمک سنسورهای مختلف به ثبت فعالیت های روزانه 
 Fitbit Charge و کیفیت خواب می پردازند. جدیدترین محصول این شرکت دستبند
HR نام دارد که یکی از نقاط قوت آن ثبت نسبتًا دقیق ضربان قلب به صورت 24 
میزان  دستبند  این  شتاب سنج  و  ژیروسکوپ  سنسورهای  این  بر  عالوه  است.  ساعته 
تلفن  اپلیکیشن  به  بلوتوث  به صورت  را  اطالعات  و  نموده  ثبت  را  روزانه  فعالیت های 
که  پله هایی  تعداد  از  حتی  زیبا  نمودارهای  با  آنجا  در  تا  می کنند  ارسال  هوشمندتان 

در طول روز باال رفته اید مطلع شوید.
این دستبند دارای نمایشگر کوچکی است که برخی اطالعات مفید را به شما نمایش 
می دهد و چون با تلفن همراهتان در ارتباط است، نام تماس گیرندگان را نیز نمایش 
می دهد. یکی از مزیت های دیگر این دستبند و دیگر مدل های مشابه در بیدار کردن 
آرام و بی صدا از خواب است. چرا که می توانید آن را  کوک نموده تا در ساعت مقرر با 
لرزیدن بیدارتان کند و دیگر از سر و صدای زنگ خبری نیست. مزیت دیگر استفاده از 
این دستبندها نسبت به ساعت های هوشمند در طول عمر باطری بیشترشان است. چون 
فاقد نمایشگر هستند و یا از نمایشگرهای بسیار کوچک کم مصرف استفاده می کنند. 
بنابراین مصرف انرژی کمتری داشته و معمواًل هر 5 تا 7 روز یک بار به شارژ نیازمندند. 

درحالی که ساعت های هوشمند اغلب به شارژ روزانه نیاز پیدا می کنند. 

دستبند
Fitbit Charge HR 

شرکت جابون مدتی است که جدیدترین دستبندش را با نام UP24 به بازار ارایه کرده 
است. طراحی زیبا و متفاوت این دستبند آن را میان کاربران محبوب نموده و ضد آب 
بودنش سبب می شود که همیشه همراهتان باشد. این دستبند نیز میزان قدم ها، کالری، 
فاصله ی طی شده و خواب شما را ثبت می کند، اما دارای نمایشگری برای نشان دادن 
اطالعات نیست و تنها از چند چراغ کوچک استفاده می کند. در عوض باطری آن با 
یک بار شارژ تا دو هفته برایتان کار می کند. ممکن است برایتان سؤال پیش آمده باشد 
که این ابزارها چگونه میزان خواب را محاسبه می کنند. روی اغلب آنها دکمه ای تعبیه 
شده که کاربر هنگام خواب آن را فشار داده و شروع زمان خواب را اعالم می کند. طی 
مدت زمان خواب، دستبند از روی حرکات بدن کیفیت خواب را حدس می زند و پس از 

بیدار شدن نیز با فشردن یک دکمه پایان زمان خواب اعالم می گردد.
شرکت جابون در رقابت نزدیک با فیت بیت است و اعالم نموده که به زودی مدلی به 
نام UP3 به بازار ارایه خواهد کرد که دارای سنسور ثبت دایم ضربان قلب خواهد بود.

دستبند
Jawbone Up24 

گیره ی  یک  شبیه  و  نمی شود  بسته  دست  مچ  به  بازار  رایج  ردیاب های  برخالف  یکی  این 
کوچک است که روی لباس و در مقابل استخوان ترقوه نصب می شود. 

این ردیاب عالوه بر خصوصیات رایج دیگر مدل های بازار، یک ویژگی خاص دارد که آن را 
نسبت به دیگران متفاوت می سازد و به همین خاطر از طرف مجله تایمز جزو بهترین ابداعات 
سال 2014 معرفی شده است. این گجت به »حالت نشستن« و »وضعیت ستون فقرات« کاربر 

توجه کرده و در صورت تشخیص وضعیت نامناسب با لرزیدن صاحبش را مطلع می سازد. 
ارایه  استفاده کننده ی  ستون فقرات  قرارگیری  وضعیت  از  گزارش  یک  نیز  روز  هر  پایان  در 
می شود و می توان با نمودارهای سبز و قرمز مشاهده کرد که چه ساعاتی از روز را در وضعیت 

ناسالم به سر برده و چه ساعاتی پوزیشن صحیح داشته ایم.

Lumolift گیره

این ساعت برای دوندگان طراحی شده و تقریبًا به تمام ابزارهای مورد نیاز آنها مجهز است. 
از محاسبه ی ضربان قلب گرفته تا ثبت اتوماتیک ساعات خواب و کالری مصرف شده. سنسور 
جی پی اس داخلی ساعت، سرعت و مسافت طی شده را به خوبی محاسبه می کند و اطالعات 
ثبت شده توسط بلوتوث به اپلیکیشن تلفن همراه منتقل می شوند تا در آنجا مورد ارزیابی و 
مشاهده قرار گیرند. عالوه بر این شارژ ساعت پوالر از طریق پورت استاندارد میکرو یو اس بی 
انجام می شود که نسبت به دیگر مدل های بازار که دارای پورت اختصاصی خودشان هستند، 

مزیت مهمی به شمار می  رود.

Polar M400 ساعت

احتمااًل تبلیغات برخی از ساعت های هوشمند را دیده یا خودتان امتحانشان کرده اید. شاید هم 
برایتان این سؤال به وجود آمده باشد که چه ارتباطی میان ساعت های هوشمند و دستبندهای 
ورزشی وجود دارد؟ هر دو به مچ دست بسته می شوند و بسیاری از عملکردهایشان مشابه 
است. در واقع ساعت های هوشمند اکثر کارهای یک دستبند ورزشی را انجام داده و عالوه بر 
آن قادر به اجرای اپلیکیشن های اختصاصی خودشان هستند. اپلیکیشن هایی که به کارهای 
دیگری مانند نمایش پیام ها و قرار مالقات ها نیز می پردازند. ضمن اینکه روی اغلب آنها 
سنسور جی پی اس نیز تعبیه شده که آن را برای دونده ها و دیگر فعالیت های مشابه مناسب 
می سازد و به همین خاطر مصرف باطری بسیار بیشتری دارند. در واقع ساعت های هوشمند 
هنوز در ابتدای مسیر پیشرفت خود قرار دارند. اما یکی از مدل های مهم این خانواده به نام 
Apple Watch از فروردین 94 به بازار ارایه خواهد شد و عده ی زیادی معتقدند که 
شکست یا پیروزی این محصول، آینده ی بازار ساعت های هوشمند را مشخص خواهد کرد.

رقابت میان ساعت های هوشمند و دستبندهای ردیاب

عین حال  در  اما  کنید،  امتحان  را  گجت ها  این  خودتان  بخواهد  دلتان  است  ممکن 
هوشمند  تلفن  یک  دارای  اگر  نمایید.  این کار  تومان صرف  هزار  چند صد  نمی خواهید 
با  )هرچند  مشابه  نسبتًا  تجربه ای  می توانید  هستید،  آیفون  یا  اندروید  عامل  سیستم  با 
امکانات کمتر( از ردیاب های ورزشی داشته باشید. نرم افزار رایگان Endomondo با 
کمک سنسور جی پی اس تلفن هوشمندتان به شما اجازه می دهد تا به ثبت فعالیت های 
ورزشی بپردازید. می توانید آن را از آیتونز، گوگل پلی یا هر بازار اندرویدی دیگر دانلود 
کنید. بعد از نصب نرم افزار کافی است نوع ورزش را انتخاب نموده )مثاًل پیاده روی یا 
کوهنوردی( و دکمه ی شروع را بزنید تا ثبت اطالعات شروع شود. در پایان ورزش دکمه 
توقف را بزنید تا ببینید چه اطالعاتی در طول فعالیت تان ثبت شده. با ساخت یک حساب 
اپلیکیشن مراجعه نموده و اطالعات جالبی در  این  به سایت  رایگان می توانید  کاربری 

مورد فعالیت های بدنی و ورزش هایتان به دست آورید.

تجربه ای رایگان از ردیاب های ورزشی: 

نصب اپلیکیشن Endomondo روی تلفن هوشمند

1

2

3

4

5

6

بزرگ ترین دشمن آگاهی، جهل نیست؛  بلکه توهم این است که می دانیم!
استیون هاوکینگ؛ طرح بزرگ
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فناوری فناوری

آینده ی داروخانه ها و بهترین ایده ی سال 
از نگاه مجله ی تایم

چند سال قبل بود که یکی از دانشجویان دارو سازی با 
دانشجوی دیگری از دانشگاه ام آی تی مالقات کرد و 
آن ها تصمیم گرفتند که آزمایشی در همین رابطه انجام 
بیماران و  به  داروها  برای رساندن  بهتر  تا روشی  دهند 
بیاورند.  به وجود  پزشک  تجویز  دقیق شان طبق  مصرف 
ساخت  و  موبایل  اپلیکیشن های  ساخت  از  ابتدا  آنها 
بعد  کمی  اما  کردند،  شروع  هوشمند  دارویی  جعبه های 
متوجه شدند که اینها راه حل کامل و مناسبی برای مشکل 
تا راه جدیدی  موجود نیستند. در نتیجه تصمیم گرفتند 
آزمایش کنند. ایده ی جدید آنها موفقیت آمیز بود و مدتی 
 PillPack بعد تبدیل به شرکتی شد که نام با مسمای
یک  به صورت  حاال  که  شرکتی  می کشید.  یدک  را 
داروخانه ی آنالین با تفکری متفاوت فعالیت می کند. در 
نیمه  کاغذی  بسته های  در  داروها  پک«  »پیل  ایده ی 
به صورت  قرار گرفته اند که  شفاف مربع شکل کوچکی 
یک رول پشت سر هم درون یک جعبه ی مقوایی قابل 
بازیافت قرار دارند و به ترتیب روز و ساعت مصرف ردیف 
و  روز  هر  به  مربوط  داروهای  بسته  هر  درون  شده اند. 
ساعت قرار گرفته و کافی است بسته مربوط به همان 

تا به حال به این نکته فکر کرده اید که داروخانه ها چه نقش 
مهمی در زندگی بیماران ایفا می کنند؟ برای رسیدن به این 
موضوع کافی است به این آمار جامعه ی آمریکا نگاه کنید 
که می گوید بیش از 20 درصد جمعیت این کشور روزانه بیش از ۵ 
داروی متفاوت مصرف می کنند که توسط پزشک برایشان تجویز 
که  می دانید  بهتر  پزشک  عنوان  به  خودتان  حال  است.  شده 
نوشتن نسخه برای بیمار فقط بخشی از داستان است، بخش 
دیگر، پیچیدن نسخه در داروخانه است و نتیجه تازه زمانی 
حاصل می شود که داروهای تجویز شده تا آخر و به صورت 
می شود  پیچیده تر  زمانی  مشکل  شوند.  مصرف  صحیح 
که قرار است بیمار داروهای متعدد و در ساعات متفاوت 
مصرف کند. برای تأکید روی اهمیت این بخش باید به 
تحقیقی استناد کنیم که در سال 2009 انجام شده و 
نشان داده که عمل نکردن به نسخه ها و مصرف ناقص 
تا 290  ساالنه  شده ی  تجویز  داروهای  نادرست  یا 
بهداشتی  سیستم  دست  روی  خرج  دالر  میلیارد 

کشور آمریکا می گذارد.

ساعت را جدا و داروهایش را مصرف کنید. روی هر بسته 
کاغذی هم لیست داروهای آن ساعت در ابعادی بزرگ و 
خوانا درج شده تا بیمار با اطمینان خاطر آن ها را مصرف 
کند. عالوه بر این درون جعبه نیز یک کاغذ راهنما قرار 
گرفته که نام هر دارو و شکل آن در مقابلش درج شده 
است. بسته ی داروها با پست به دست بیماران می رسد 
و این شرکت رسیدن به موقع آن ها را ضمانت می کند. 
در صورتی که حتی یک بار داروها به موقع تحویل نشوند، 
می دهد.  پس  را  شده  پرداخت  هزینه ی  کل  پک  پیل 
است  هفته  دو  برای  داروهای مصرفی  بسته حاوی  هر 
و هر دو هفته یک بار یک بسته ی جدید به بیمار تحویل 
پیامک  یک  تازه  بسته،  ارسال  پیش از  می شود.  داده 
برای گیرنده ارسال می شود و در مورد هرگونه تغییرات 
دارویی، دریافت نسخه ی جدید و یا تغییر آدرس تحویل 
تا اطمینان حاصل شود داروهای صحیح  سؤال می کند 
و در مکان مناسب به دست بیمار می رسند. این شرکت 
و  است  آمریکایی  بزرگ  بیمه های  اغلب  قرارداد  طرف 
کارهای مربوط به هزینه های بیمه ی داروها را نیز برای 
به صورت  یک سال  حدود  آنها  می دهد.  انجام  بیماران 

آزمایشی به کار پرداختند و طی این مدت داروهای عده ی 
می کردند.  ارسال  و  بسته بندی  را  بیماران  از  محدودی 
دالر  میلیون   4 که  رسیده  جایی  به  کارشان  حاال  اما 
سرمایه گذاری جهت توسعه ی کارشان دریافت نموده و 
ایده های سال 2014  برترین  را جزو  آنها  تایم  مجله ی 
قرار داده. پیل پک در حال حاضر مجوز ارسال داروهای 
نسخه شده را در 31 ایالت آمریکا به دست آورده و فعاًل در 
بقیه ی ایالت ها به ارسال ویتامین و داروهای بدون نسخه 
بر  ارائه ی خدماتش عالوه  این شرکت برای  می پردازد. 
به صورت  بیماران  از  دالر   20 ماهیانه  داروها،  هزینه ی 
ثابت دریافت می کند و این موضوع برای تمام کاربران 
این سرویس مبلغ ثابتی است و میزان داروها تفاوتی در 

این هزینه ایجاد نمی کند. 
به طورکلی  را  داروخانه ها  از  موجود  چهره ی  پک  پیل 
تغییر  اهدافش  از  یکی  که  می گوید  و  است  داده  تغییر 
تعریفی است که درحال حاضر از این مکان ها وجود دارد. 
شما فکر می کنید که امکان پیاده سازی چنین ایده ای در 
پیاده سازی  در صورت  و  دارد  کشور خودمان هم وجود 

اش با استقبال مواجه خواهد شد؟

به عنوان پزشک احتمااًل دیر یا زود با افراد یا بیمارانی 
و  کرده  استفاده  ابزارها  این  از  که  می شوید  مواجه 
میزان  از  شواهدی  به عنوان  را  آن ها  است  ممکن 

ارائه  شما  به  فعالیت هایشان 
باید  چیز  هر  پیش از  اما  کنند. 
مورد  در  اساسی  و  مهم  نکاتی 
تا  بدانید  این دستگاه ها  عملکرد 
داشته  مناسب  واکنشی  بتوانید 
و این قبیل داده ها را به درستی 

ارزیابی نمایید.
روزنامه نگار  یک  قبل  مدتی 
این  دقت  میزان  بررسی  برای 
از  را  مشهور  مدل  چهار  ابزارها 
و  تهیه  مختلف  شرکت  چهار 
تا  نمود  استفاده  هم  با  را  آنها 
آمار جمع آوری شده را با یکدیگر 
مقایسه کند. نتایج به خوبی نشان 
داد که اعداد و ارقام محاسبه شده 

تا چه حد با یکدیگر متفاوت هستند. در تصویر پایین 
میزان کالری های محاسبه شده توسط این چهار گجت 
را مالحظه می کنید و تفاوت ها را به خوبی می بینید.

***
هر کدام از ردیاب های ورزشی 
مصرف شده  کالری های  میزان 
گونه ای  به  را  روز  طول  در 
برخی  کرده اند.  گزارش  متفاوت 
دست شان را باال گرفته و برخی 
گزارش  کمتری  اعداد  دیگر 
میزان  مقایسه ی  در  نموده اند. 
طول  در  شده  طی  قدم های 
یک روز، اوضاع کمی بهتر است 
سر  بر  همچنان  اختالف ها  اما 
جای خود هستند و تصویر بعدی 
موضوع  این  نشانگر  خوبی  به 

است.
***

در واقع این ردیاب ها اکثر محاسبات خودشان را با 
و  می دهند  انجام  شان  شتاب سنج«  »سنسور  کمک 
همان طور که از اسم این حس گر مشخص است، کار 

آن تشخیص تغییرات در شتاب است. 
یعنی تنها تغییرات حرکتی را ثبت می کند و قادر به 
بنابراین  نیست.  شده  وارد  نیروی  میزان  اندازه گیری 
این ابزارها متوجه نمی شوند که شما در حال بلند کردن 
و  باال  را  کتاب  یک  یا  هستید  سنگین  وزنه ی  یک 
پایین می کنید. به همین خاطر این دستگاه ها بسیاری 
از فعالیت های بدنی قدرتی را ثبت و محاسبه نمی کنند 
رفتار  همانگونه  دوچرخه سواری  با  مثال  به طور  یا  و 
می کنند که انگار در حال استراحت روی مبل هستید. 
یا  دست  مچ  روی  ردیاب  این  زمانی که  تا  واقع  در 
بدنتان باال و پایین نشود، فعالیتی را ثبت نخواهد کرد.

***
در   2014 سال  اواسط  در  که  علمی  تحقیق  یک 

آیا به اطالعات ارائه شده اعتماد کنیم؟
دانشگاه آیوای آمریکا انجام شد، نشان داد که این ابزارها 
تا 15  بین 10  در محاسبه ی میزان کالری مصرف شده 
درصد دچار خطا هستند که البته آنقدرها هم عدد بدی 

محسوب نمی شود. آنها از 30 مرد و 30 زن خواسته اند 
اطالعات  و  داده  انجام  را  بدنی  فعالیت مختلف  که 13 
محاسبه شده توسط 8 ردیاب ورزشی تجاری را با اعداد 

که  متابولیسمی  تحلیل گر  دستگاه های  از  آمده  بدست 
پایان  در  نموده اند.  مقایسه  دارند،  باالیی  نسبتًا  دقت 
شده  ارائه  اعداد  به  نباید  که  کرده اند  توصیه  محققان 
تکیه  که  چرا  داشت.  زیادی  اعتماد  ابزارها  این  توسط 
بر این اعداد در نهایت ممکن است سبب افزایش وزن 
شما  به  دستگاه تان  است  ممکن  می گویند  آنها  بشود. 
سوزانده اید،  کالری   3000 گذشته  روز  که  کند  گزارش 
کالری   2500 شده  سوزانده ی  واقعی  کالری  میزان  اما 
باشد. در عین حال آن ها می گویند که نتایج به دست آمده 
با این گجت ها تا حد زیادی قابل تکرار هستند. به این 
معنی که اگر طی دو روز دو فعالیت مشابه انجام دهید، 
نتایج نسبتًا مشابهی ثبت خواهد شد. پس می توانید از 
این ابزارها به عنوان روشی برای ایجاد انگیزه و پایش 
میزان پیشرفت تان استفاده نمایید. اگر دستگاه ردیاب به 
نشان  قبل  روز  به  نسبت  بیشتری  کالری  مصرف  شما 
افزایش  به  و  نموده  می دهد، می توانید روی آن حساب 

فعالیت تان ادامه دهید.

***
نقد دیگری که به شرکت های سازنده ی ردیاب های 
افراد  این شرکت ها  که  است  این  وارد شده  سالمت 
ابزارها  این  به  نیازمند  واقعًا 
واقع  در  گرفته اند.  نادیده  را 
مزمن  بیماری های  به  مبتالیان 
این  هدف  قشر  سالمندان  و 
روی  آنها  و  نبوده  شرکت ها 
تمرکز  سالم  افراد  و  جوان ها 
تجاری  توسعه ی  مدیر  کرده اند. 
از  بسیاری  که  کوالکام  شرکت 
در  رفته  به کار  پردازشگرهای 
می کند،  تولید  را  ابزارها  این 
باید  شرکت ها  این  که  می گوید 
حوزه ی  از  را  خودشان  توجه 
تناسب اندام و الغری خارج نموده 
و به موضوع سالمت و بیماری ها 
بپردازند. نتیجه ی یک بررسی در 
این  کاربران،  از  نیمی  بیشتراز  که  داده  نشان  آمریکا 
و  استفاده کنار گذاشته  ماه  از حدود 6  بعد  را  ابزارها 
خوردن  خاک  حال  در  کمدها  و  میز  کشوی  در  آنها 
اغلب  کاربران  که  چرا  هستند. 
دیگر  که  هستند  سالمی  افراد 
یا  قدم ها  تعداد  شمردن  حوصله 
شده شان  سوزانده  کالری  میزان 
درصد  آن  کنار  در  اما  ندارند.  را 
بیش از  به  افراد جامعه  از  زیادی 
و  بوده  مبتال  مزمن  بیماری  دو 
مهم  بسیار  هدف  گروه  یک 
اینکه  ضمن  می آیند.  به شمار 
این گروه به پایش طوالنی مدت 
بیماری شان تعهد بیشتری دارند. 
چندان  نه  آینده ی  در  بنابراین 
فناوری  توسعه  تمرکز  با  دور 
و  سالمت  واقعی  پایش  برای 
به  واقعًا  که  نمود  ارائه  ابزارهایی  می توان  بیماری ها 
سالمت افراد کمک می کنند و آن موقع می توان روی 

ارزش بیشتر این گجت ها حساب باز کرد.
***

در   2014 سال  در  تنها  بحث،  مورد  ابزارهای  بازار 
این  اگر  اما  بوده.  دالر  میلیارد   2.8 از   بیش  آمریکا 
عدد را با بازار 6.3 میلیارد دالری دستگاه های تست 
چه  که  می شوید  متوجه  کنید،  مقایسه  قندخون 
مرتبط  فناوری های  توسعه ی  برای  بزرگی  پتانسیل 
ردیاب های  است.  مقابلمان  در  بیماری ها  پایش  با 
سالمت و تناسب اندام آمده اند تا در کنار ما بمانند و در 
آینده باید منتظر باشیم که با اطالعاتی دقیق به ما در 
تشخیص و پایش بیماری ها و افزایش سالمت کمک 
کنند. اما الزم است که ما نیز گام به گام همراه با این 
فناوری ها به جلو برویم تا بتوانیم به خوبی از اطالعات 
ارایه شده استفاده نموده و قادر به تفکیک درست از 

نادرست باشیم.

7

تمامی دانش ما در مقایسه با واقعیت، ابتدایی و کودکانه است. ولی با این حال با ارزش ترین دارایی 
ما است . | آلبرت انیشتین
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۵- هدفمندسازی کشتار 
سلولهای سرطان

مشکالت  از  یکی 
برای  رایج  درمان های 
است  این  سرطان ها 
سلولهای  کنار  در  که 
معمواًل  بیمار  سرطانی 

و  می گیرند  قرار  تحت تأثیر  هم  او  سالم  سلولهای 
ارگانهای مختلف می شوند.  ایجاد مشکل در  باعث 
برای کاهش  دنبال روشی  به  پژوهشگران  بنابراین 
اثر داروهای سرطان بر روی سلولهای سالم بودند. 
یکی از روشها که در آزمایشات خوب عمل کرده و از 
نظر اجرایی ممکن و مقرون به صرفه به نظر می رسد 
این است که بتوانیم داروهای ممزوج )مرکب از دارو 
+ پادتن( بسازیم. پادتن به گیرنده ها یا مولکولهای 
خاصی در بافت سرطانی متصل خواهد شد تا دارو به 
محل برسد وبعد دارو تأثیر خود را تنها در بافت مبتال 

به جای خواهد گذاشت.

چشم انداز 
نوآوری های پزشکی 

در سال پیش رو
از سال 2007 ، هر سال کلینیک کلیولند در سایت 
رو  پیش  سال  در  تأثیرگذار  نوآوری های  خود، 
آخرین  اساس  بر  سایت  این  می کند.  معرفی  را 
برای  را  خود  پیش بینی  گذشته،  سال  در  علمی  دستاوردهای 
برترین تحوالت دانش پزشکی در سال 201۵ را به شرح زیر 

ارائه کرده است:

1- واحد سیار درمان سکته
هزار...  800
نشان  عدد  این 
تعداد  دهنده ی 
مریکایی هایی  آ
است که هرسال 

تجربه  را  مغزی  سکته ی  یا  حمله  یک 
می کنند. در 90 درصد موارد، این مشکل 
در 10 درصد  و  است  ایسکمیک  نوع  از 
باقی مانده ی موارد هم خونریزی ها مقصر 
ماجرا هستند. دراین سوانح، زمان بسیار 
مهم است؛ بنابراین اگر تا رسیدن بیمار به 
بیمارستان صبر نکنیم و بتوانیم درمان را 
از داخل آمبوالنس شروع کنیم شاید بشود 
جان های بیشتری نجات داد و از عوارض 

سکته ی مغزی نیز کاست.
هر  با  چیست؟  ماجرا  راه حل  خب   
محل  به  نورولوژیست  یک  آمبوالنس 
با  اینترنت  جایی که  در  کنیم؟…  اعزام 
در دسترس  پایدار  و  مناسب  باند  پهنای 
عجیبی  راه حلهای  به چنین  نیازی  است 
درمانی  مرکز  در  نورولوژیست  نیست. 
مستقر است و به لطف تکنولوژی می تواند 
بیمار  به دقت عالیم  ویدیویی  تماس  با 
و عمل کرد پرسنل را تحت نظر بگیرد و 
راهکاری های درمانی الزم را تجویز کند. 
با تجهیز آمبوالنس ها به اینترنت سرعت 
به  آمبوالنس  هر  الزم  داروهای  و  باال 
پایگاه سیار درمان سکته با حضور مجازی 
ناگفته  می شود.  تبدیل  نورولوژیست 
دیگر  برای  راه حلی  چنین  که  پیداست 
قابل  نیز  تخصص ها  و  بیماری ها  انواع 

اجراست.

2- تب دنگی و واکسنی که در 
راه است

مثل  »فقط 
پشه  نیش 
این  مي مونه« 
عبارات  از  یکی 
والدین  رایج 
شکستن  برای 

مقاومت کودکشان در برابر واکسیناسیون 
بیماری ها  بعضی  انتقال  برای  اما  است، 
نظیر تب دنگی هم تنها یک نیش پشه 
 Aedes اگر پشه اش  البته  است؛  کافی 
بیماری  دنگی  تب  باشد.   aegipi
مهلکی است که نیمی از جمعیت جهان 
در معرض ابتال به آن هستند. تا به حال 
تنها راه مبارزه با این بیماری، جلوگیری 
از گزش پشه Aedes aegipi بوده، اما 
حاال واکسن تب دنگی در آخرین مراحل 
پشه«  »نیش  دارد؛  قرار  بازار  به  عرضه 
معروفی که قرار است جلوی بیماریهای 

منتقله از طریق نیش پشه را بگیرد.

3- آزمایشهای نوک انگشتی
این  برای 
چند  آزمایش 
خون  سی سی 
تا  است؟  الزم 
انجام  به حال 

انواع آزمایش های خون، عملی تهاجمی 
وریدی  خون گیری  مستلزم  که  بوده 
حاال  اما  است.  توجه  قابل  در حجمهای 
در  روزهایی  نویدبخش  نوین  متدهای 
بیشتر  بتوانیم  که  هستند  نزدیک  آینده 
آزمایش ها را تنها با یک قطره خون که از 
نوک انگشت گرفته می شوند انجام دهیم، 
پژوهشگران  گلوکومتری.  مثل  درست 
می گویند با تکنولوژی امروز ما می توانیم 
به همین روش  را  آزمایش  از 100  بیش 
انجام دهیم. این کار نه تنها کمتر تهاجمی 
را  آزمایش ها  انجام  بلکه هزینه ی  است، 
کمتر کرده و امکان ساخت دستگاه های 
انجام  برای  پرتابل  و  کوچک  بسیار 

آزمایش ها را فراهم می کند.

4- یک مبارز تازه نفس در برابر 
کلسترول باال

که  سالهاست 
از  حرف  وقتی 
باال  کلسترول 
می  میان  به 
همه ی  آید، 

محترم  خانواده ی  متوجه ی  اذهان 
استاتینها می شود. البته خدمات استاتینها 
مبارزین  اما   است  انکار  قابل  غیر 
تازه نفسی نیز اخیراً قدم به میدان مبارزه 
مبارزین  این  گذاشته اند.  بد  کلسترول  با 
که مهارکننده های PCSK9   نام دارند، 
درمانی  پاسخ  که  مواردی  در  می توانند 
مؤثر  هم  نگرفتیم  استاتینها  از  خوبی 
در     PCSK9 مهار کننده های  باشند. 
سال 2015 شاهد تأیید نخستین دارو از 
تا  بود  خواهند   FDA توسط  تیره شان 
وارد گود  حفظ جان بیماران قلبی عروقی 

و چربی خون باال بشوند.

6-سیستم ایمنی بر علیه سلولهای 
سرطانی

سیستم ایمنی ما که از بافتها 
و سلولها و مولکولهای خاص 
خود تشکیل شده همواره در 
وضعیت آماده باش است تا ما 
را در مقابل اجسام خارجی و 
آنتی ژنهای بیگانه محافظت 

دشمنان  برابر  در  ایمنی  سیستم  این  که  حاال  کند. 
خارجی چنین خوب و آماده عمل می کند، چرا نتوانیم از 
آن در سرکوب طغیانگرهای داخلی یا به عبارتی دیگر 
همان سلول های سرطانی استفاده کنیم؟ این سؤال به 
ذهن تعدادی از محققین رسید و درنهایت منجر به 
 Immune ابداع سلولهای جدیدی شد که نامش را
این  گذاشتند.    Checkpoint inhibitors
مهارکننده های بازرسی سیستم ایمنی، کاری می کنند 
که سیستم ایمنی بتواند سلولهای سرطانی را به عنوان 
سلول مهاجم شناخته و علیه آن ها وارد عمل شود. 
مکانیزم عمل به این صورت است: سیستم ایمنی ما از 
روشی برای شناسایی سلولهای خودی استفاده می کند 
تا به اشتباه خودی را هدف قرار ندهد. ما اسم این 
روش و اجزا آن را می گذاریم Checkpoint . کار 
داروهای مهارگر چک پوینت این است که این ترمز را 
در صورت مواجهه با سلولهای سرطانی غیرفعال کنند 
تا سلول سرطانی نتواند با ظاهرسازی خودش را خودی 
جا بزند. امید می رود که در آینده ی نزدیک بتوانیم از 
این نوع داروها در درمان و کنترل کردن بسیاری از 

انواع سرطان ها استفاده کنیم.

7-پیس میکرهای کوچک و بدون سیم
قلب  وقتها  بعضی 
را  خود  ریتم  نمی تواند 
هست  نیاز  و  کند  تنظیم 
حرکات  مدیری،  یک  که 
کنترل  را  قلب  سکنات  و 

بین  این مدیر همان پیس میکر است که در  کند. 
مردم به باتری قلب معروف شده است. 

پیس میکرهای رایج فعلی با سیم نسبتاً بلند خود وزن 
میکرهایی  پیس  گذشته  سال  در  دارند.  هم  زیادی 
یک  اندازه ی  به  تنها  که  شدند  آزمایش  و  معرفی 
از  را  آن ها  و می توان  دارو هستند  کپسول کوچک 
قلب  به  آنژیوپالستی(  )مشابه  بیمار  رگهای  طریق 
بیمار رساند و در آنجا کار گذاشت. باطری های این 
پیس میکرهای جدید هم از نوع یون لیتیومی بوده و 

می توانند تا 7 سال بدون وقفه کار کنند.

8-درمانی برای فیروز ریوی
با  مهم  ارگانهایی  ها  ریه 
که  هستند  اسفنجی  بافت 
اکسیژن رسانی  وظیفه ی 
اکسید  و دفع دی  به خون 
کربن را بر عهده دارند. یا به  

قول سعدی  هم ممد حیاتند و هم مفرح ذات. 
ریه ها به دلیل اینکه تنها ارگان داخلی بدن هستند که 
به طور مستقیم در معرض عوامل خارجی قرار دارند، 
شوند،  مبتال  بیماری  انواع  از  بسیاری  به  می توانند 
بعضی از این بیماری ها مانند انواع عفونت ها، آسم و 
حتی برخی از سرطان ها را می توان درمان یا حداقل 
کنترل کرد اما در این میان هنوز یک بیماری وجود 
دارد که ابتال به آن مساوی است با مرگ تدریجی: 
فیبروز بینابینی ریوی که با ایجاد بافت فیبروز )شبیه 
حالت  ریه،  در  زخم ها(  از  ناشی  جوشگاهی  بافت 
اسنفجی آن را از بین برده و کم کم ظرفیت حیاتی ریه 
را کاهش می دهد و در نهایت باعث از کار افتادگی 
پیوند  اینکه  مگر  او می شود؛  مرگ  و  بیمار  تنفسی 
ریه برای بیمار انجام شود. اما تعداد ریه های آماده و 
مناسب برای پیوند هیچ تناسبی با تعداد بیماران مبتال 

به فیبروز ریه ندارد. 
بیماری  این  به  مبتالیان  برای  پارسال خبر خوشی 
و  یرفنیدون  داروی  دو  تأیید  و  معرفی  شد:  اعالم 
نینتندانیب که می توانند روند بیماری را کنترل و از 
گسترش آن جلوگیری کنند. عرضه ی احتمالی این 
داروها در سال آینده افقی نو در زندگی بسیاری از 

بیماران خواهد گشود.

9- پرتودرمانی سرطان حین جراحی
که  نیست  جهت  بی 
 10 لیست  از  مورد  چند 
را  کلیولند  کیلینیک  تایی 
برای  پیشنهادی  درمانهای 
اختصاص  خود  به  سرطان 
از  یکی  سرطان ها  داده اند. 

کشنده ترین بیماری های شایع در دنیا هستند که ما 
هنوز نتوانسته ایم روشهای کارآمدی برای مبارزه با 
آن ها پیدا کنیم. یکی از انواع شایع و کشنده ی این 
به  نزدیک  سال  هر  است.  پستان  بیماری، سرطان 
درمان ها  دریافت  علی رغم  آمریکا  در  زن  هزار   50
روشهای  از  یکی  می میرند.  پستان  سرطان  اثر  بر 
پستان  سرطان  مؤثر  درمان  برای  شده  پیشنهاد 
اما  است.  جراحی  از  بعد  درمانی(  )پرتو  رادیوتراپی 
این روش نیز، هم عوارض جانبی زیادی برای بیمار 
دارد و هم مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار برای 
رفت و آمد به مرکز پرتودرمانی است. اخیراً روشی 
پیشنهاد شده است که به کمک آن می توان حین 
نیازی  تا  تاباند  پرتو  نظر  مورد  بافتهای  به  جراحی، 
به پرتودرمانی های مکرر بعدی نباشد. این روش در 
تحقیقات اولیه امید بخش بوده و امید است به زودی 

در درمان سرطان سینه فراگیر شود.

10- داروی جدیدی برای نارسایی قلبی
هر سال حدود نیم تا یک 
میلیون مورد جدید نارسایی 
تشخیص  آمریکا  در  قلبی 
درمان های  می شوند.  داده 
رایج در این بیماران شامل 

تحقیقات  اما  است.  ها   ACEI و  بتابلوکرها  انواع 
شده  جدیدی  دارویی  رده  کشف  به  منجر  جدید 
 Angiotensin-Receptor نامش  که  است 
Neprilysin Inhibitor  است. آزمایشاتی که 
بر روی 8000 بیمار و با استفاده از این داروی جدید 
در  آن  چشمگیر  موفقیت  نشان دهنده ی  شده  انجام 
کاهش عوارض نارسایی قلبی است. ARNI  باعث 
شده در مقایسه با درمانهای رایج، موارد بستری ناشی 
از نارسایی قلبی تا 20 درصد و  موارد مرگ ناشی از 
آن تا 16 درصد کاهش یابند. به این ترتیب شاید در 
آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در میزان مرگ و 
میر ناشی از نارسایی قلبی باشیم. در حال حاضر فقط 
در آمریکا آمار فوت ناشی از نارسایی قلبی از عدد 50 

هزار در سال تجاوز می کند.
دکتر حامد حاتمی

دکترای پزشکی
DR.Hamed.Hatami@gmail.com

هنوز هنری خلق نشده که افکار را از روی صورت بازسازی کند.
ویلیام شکسپیر
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جهان سالمت جهان سالمت

روایتی مجازی از حضوری حقیقی
وب سایت انجمن پزشکان عمومی به تازگی به آدرس جدید خود isgp.ir منتقل شده 
است. به همین بهانه بد نیست مروری داشته باشیم بر قسمت های مختلف وب سایت 

انجمن پزشکان عمومی ایران:

درباره ی انجمن:
این بخش را می توانید در نوار باالیی سایت و باالی سربرگ 
سایت پیدا کنید. اساسنامه و تاریخچه ی انجمن و معرفی 
اعضای هیأت مدیره و اجزای انجمن در منوی باز شونده ای 

در همین قسمت پیدا می شوند.
آیین نامه ها:

اجرایی  دستورالعملهای  و  آیین نامه ها  با  می خواهید  اگر 
انجمن آشنا شوید می توانید در همان نوار باالی سربرگ 
سایت این گزینه را هم پیدا کنید. آیین نامه های کمیته های 

مختلف نیز در همین بخش گنجانده شده است.
شعب انجمن:

هنوز در نوار باالیی سایت هستیم. اگر می خواهید آدرس 
وب سایتهای شعب انجمن در استان ها و شهرستان ها را پیدا 

کنید به این صفحه سر بزنید. 
آدرس شعب در پایین ستون کناری سمت راست سایت نیز 

در دسترس است.
سیمرغ در دنیای مجازی:

اگر شما این مطلب را می خوانید یقیناً  سیمرغ توانسته است 
تا محل سکونت شما نیز پر بگشاید. اما شاید دوست داشته 
باشید سیمرغ را بر روی تبلت یا موبایل خودتان نیز بخوانید 
یا نسخه ی دیجیتال آن را برای یکی از دوستان خود ارسال 
کنید. برای این کار می توانید گزینه ی دانلود نشریه ی سیمرغ 
را در نوار باالی سربرگ پیدا کنید. البته این گزینه به طور 
بارزی در باالی ستون کناری سمت راست سایت نیز درج 
شده است. با مراجعه به صفحه ی دانلود سیمرغ و انتخاب 
شماره ی مورد نظر می توانید نسخه پی دی اف نشریه را در 

اختیار داشته باشید.
فرم همکاری با انجمن:

بعد از همایش اخیر علمی پزشکان عمومی ایران، بسیاری 
از همکاران گران قدر برای همکاری با انجمن اعالم آمادگی 
کرده بودند. در پاسخ به تقاضای این دسته از دوستان و برای 
گردآوری اطالعات جهت هماهنگی و همکاری، فرمی در 
سایت گنجانده شده است. می توانید در ستون کناری سایت 
و در زیر لوگوی سیمرغ، لینک فرم همکاری را پیدا کنید 
و اگرتمایل داشتید با تکمیل فرم، به جمع یاران پزشکان 

عمومی در زمینه های علمی و صنفی بپیوندید.
خبرنامه ایمیلی:

عمومی  پزشکان  انجمن  سایت  مطالب  دارید  دوست  اگر 
ایران را بالفاصله پس از انتشار در ایمیل خود دریافت کنید 
سایت،  راست  سمت  کناری  ستون  همان  در  توانید  می 
گزینه ی اشتراک خبرنامه ی ایمیلی را پیدا کنید، داخل کادر 
zzzzzzz@gmail. آدرس ایمیل خود را )مثاًل بصورت
com( تایپ کنید و دکمه ی ثبت را بزنید. تمام! ایمیلی 
برای شما ارسال خواهد شد که اگر آن را تأیید کنید از این 
ایمیل خود دریافت  را بطور مرتب در  پس مطالب سایت 

خواهید کرد.
خواندنی ها...پربازدیدترین نوشته ها:

پربازدیدترین  از  لیستی  می توانید  سایت  کناری  ستون  در 
از  لیستی  ببینید و  را  مطالب سایت در 24 ساعت گذشته 

مطالب خواندنی از سایتهای دیگر...
دسته بندی مطالب سایت:

در حال حاضر مطالب سایت در چند دسته بندی اصلی و در 
قالب باکس هایی جداگانه قابل دسترسی در صفحه ی اول یا 

از طریق منوی زیر سربرگ سایت طبقه بندی شده اند. 
اخبار انجمن و اخبار شعب که تازه ترین اخبار و تصمیمات 
در انجمن و واحدهای آن را پوشش می دهند. »دیدگاه ما« 
که بیانیه های انجمن و مصاحبه ی اعضای هیأت مدیره و 

موضع گیری های رسمی انجمن را منعکس می کند. 
اخبار صنفی که آخرین دستوالعمل ها، اخبار مرتبط با وزارت 
مسائل  با  مرتبط  مثاالت  و  مربوطه  نهادهای  و  بهداشت 
صنفی پزشکان عمومی را شامل می شود و اخبار علمی که 

دربرگیرنده ی اخبار سمینارهای علمی و نیز تازه های پزشکی 
برای  است  ممکن  که  دیگر  مطالب  می باشد.  علمی  و 
پزشکان جالب باشند اما در دسته بندی های فوق نگنجد نیز 

در دسته ی گوناگون جا می گیرند.
فید سایت انجمن:

ازفیدها  استفاده  با  دارید می دانید که  آشنایی  فیدها  با  اگر 
می توانید مرور سایتهای مورد عالقه تان را بهتر و سریع تر و 

دسته بندی شده تر انجام دهید. 
http://feeds. آدرس  با  انجمن  بهینه سازی شده ی  فید 

اضافه  فیدخوان خود  به  را   feedburner.com/isgp
کنید تا آخرین مطالب را به سرعت در اپلیکیشن فیدریدر خود 
داشته باشید. برای اطالعات بیشتر در این مورد می توانید به 
مطلب آشنایی با فیدها که در ستون کناری سایت لینک آن 

درج شده است مراجعه کنید.
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تنها رمز موفقیت من این است که زماني که دیگران ترمز مي گیرند، من گاز مي دهم.
مایکل شوماخر
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حقوقی حقوقی

گزارشی درباره ی برگه های 
برائت پزشکی 

وقتی برای درمان خود یا هر یک از عزیزان مان وارد بیمارستان می شویم، شاید به ندرت برگه هایی را 
که امضاء می کنیم، به دقت بخوانیم. در آن زمان تنها چیزی که برای ما مهم است. کاسته شدن از درد 
عزیزی است که اکنون در دامان رنج افتاده. باالخص وقتی می فهمیم تنها راه التیام این درد از طریق 
بیندازیم. برگه ای که شاید اگر متن آن را  از این برگه ها نگاهی  اما بد نیست به یکی  عمل جراحی خواهد بود، 
با توجه به اطالعات  بخوانیم، هرگز آن را امضاء نکنیم. برگه ای که در آن نوشته: »این جانبان امضاء کنندگان… 
داده شده از عوارض جراحی… ازجمله: نقص عضو یا فوت ناشی از بی هوشی یا عمل جراحی و یا متعاقب آن برای 
بیمار پیش آید مطلع و برائت ذمه و دیه پزشک یا پزشکان معالج اعم از متخصصین، جراحان، متخصصین بیهوشی 
و… را از هرگونه ضمان قانونی و شرعی ناشی از معالجات و جراحی اعالم می دارم و ادعای هرگونه خسارتی را 
از طرف خود ساقط می دانیم و هیچ گونه ادعای حق وحقوقی را در حال حاضر و آینده نخواهم داشت و…« با این 
دغدغه به سراغ مسئولین و متخصصین امر رفتیم. کسانی که قاعدتاً باید جوابی در این زمینه داشته باشند که چرا 

پیش از اینکه حقی ایجاد شود مراکز پزشکی آن حق را سلب کرده و تعهد از بیمار برای عدم پیگیری می گیرند.

تقصیر باعث ایجاد ضمان است
بهداشت  کمیسیون  عضو  کائیدی،  علی 
پرسش  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده ی  و 
دنیا  جای  هر  »در  گفت:  سپید  خبرنگار 
هر کس نیاز به جراحی داشته باشد، این گونه 
بدان  مسئله  این  اما  داد؛  خواهد  را  تعهدی 
پزشک  تخلف  در صورت  که  نیست  مفهوم 
نظام پزشکی سکوت خواهد کرد و به تخلف 

پزشک خاطی رسیدگی نکند.« وی ادامه داد: 
»این مسئله به دولت فعلی ارتباطی ندارد و 
است.  افتاده  اتفاق  همیشه  که  است  چیزی 
نیست  مسئله ای  بیهوشی  و  پوست  و  خون 
و  داد  حکم  آن  درباره ی  قطع  به  بتوان  که 
پس از  به سالمت  تعهد  پزشک،  نمی توان 
زمینه  این  در  نیز  عالی  حلیمه  دهد.«  عمل 
در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: »هیچ 

موجب  که  نمی خواهد  قلبش  در  پزشکی 
آسیب بیمارش شود، ولی ممکن است با یک 
دارو آسیبی به بیمار بخورد که جبران ناپذیر 
باشد. اگر این از بیمار تعهد گرفته نشود باید 
ترس آن را داشته که به خاطر عمل که ازنظر 
خود درست است، مورد مؤاخذه قرار گیرد.« 
عضو کمیسیون بهداشت ادامه داد: »ولی اگر 
فرق  موضوع  بزند،  سر  پزشک  از  تقصیری 

شکایت  برای  اجازه  آن وقت  و  کرد  خواهد 
موجود است.«

در عمل های اورژانس نیاز به تعهد نیست
به هراسی  با توجه  نیز  تامینی لیچایی  حسن 
دارد،  تعهد  این  امضای  در شرایط  بیمار  که 
یکسری  داریم.  دو صورت عمل  »ما  گفت: 
مسئولین  به نظر  که  اورژانس  عمل های 
از  نیز  تعهدی  و  بیمارستان صورت می گیرد 
عمل هایی  دیگر  مدل  نمی شود.  گرفته  فرد 
است که فرد یا خود آگاه از این اتفاق است یا 
اینکه همراهی دارد. در این شرایط این حق 
فرد و همراه است که از اتفاقاتی که می افتد، 
آگاه باشند و این تعهد بیشتر امری اعالمی 
ادامه  بهداشت  کمیسیون  عضو  این  است.« 
خانواده ی  گذشته  روز  چند  همین  »اما  داد:  
فرزندشان  روی  که  نمی دادند  اجازه  بیماری 
مجبور  هم  ما  شود.  انجام  آپاندیس  عمل 
به  تنها  امضا ها،  این  گرفتن  بدون  شدیم 
خاطر حفظ سالمت این بیمار عمل را انجام 
بود  این  مثال  این  گفتن  از  منظورم  دهیم. 
که اگر وضعیت اورژانسی باشد، ما بدون این 
قرارداد به ظاهر ترکمانچای نیز عمل را انجام 
که  است  این  اصلی  مشکل  اما  می دهیم؛ 
برخی بیمارستان ها مسائلی را مطرح می کنند 
و تعهداتی می گیرند که از این هم بد تر و در 

جای خود قابل  بحث خواهد بود.«
این یک روند اداری است

در  نیز  ارومیه  مردم  نماینده ی  فتاحی،  عابد 
پاسخ با اشاره به این نکته که این برگه هیچ 
مرتفع  درمان گران  گردن  از  را  مسئولیتی 
این،  از  بیشتر  تعهد  »این  گفت:  نمی سازد، 
فقط  و  بود  خواهد  اداری  یک روند  بیانگر 
بروکراسی ای  است.  بیمارستانی  بروکراسی 
که تنها تشریفات است، مانند گرفتن روادید 
که برای گرفتن آن باید مدارکی ویژه را ارائه 
داد.« این عضو کمیسیون بهداشت با اشاره 
معاونت های  از  وقتی  افزود:  اداری  روند  به 
ما  به  پزشکی  علوم  دانشگاه های  مربوطه 
که  است  آن  ما  وظیفه ی  می کنند،  مراجعه 
این برگه ها را ارائه دهیم و خاصیت این برگه 
فقط همین است و هیچ ضمان قانونی به آن 

مفهوم ندارد.
ایجاد تعهد بر اساس درصد ریسک

این  وجود  نیاز  به  اشاره  با  پزشکیان  مسعود 
بر اساس پیچیدگی  تعهد گفت: »هر عملی 
دارد.  مرگ ومیر  احتمال  درصدی  آن، 
عملش  ریسک  به خاطر  را  پزشک  نمی شود 

مورد مؤاخذه قرار داد.« 
این عضو کمیسیون بهداشت و وزیر بهداشت 
بحث  دوم  وجهه  بیان  با  اصالحات  دولت 
پزشک  باید  زمانی  من  نظر  »به  داد:  ادامه 
خالف  ارتکابی اش  فعل  که  شود  مؤاخذه 
جهانی  درصد  از  باال تر  یا  پزشکی  عرف 
باید  که  است  اینجا  باشد؛  عمل  آن  ریسک 

پرسید چه کرده است.«
این طرح جهانی  است

معاون  سراغ  به  توضیحات  این  همه ی  با 
رفتیم.  پزشکی  نظام  برنامه ریزی  و  نظارت 
به  اشاره  با  زمینه  این  در  محمد جهانگیری 
جهانی بودن این طرح گفت: »هدف اصلی 
این برگه آگاهی بیمار از این موضوع بوده که 

این خدمت ریسک هایی نیز دارد.«
نود  تا  شاید  عمل  »یک  داد:  ادامه  وی 
این  آن وقت  باشد.  داشته  ریسک  درصد 
گفته  حتی  و  شده  سنگین تر  رضایت نامه ها 
ما  کنند.  امضاء  را  آن  نیز  دو شاهد  می شود 
عوارض عمل را با این کار به بیمار گوشزد 
عوارض  این  اکثر  موارد  بیشتر  در  می کنیم. 
رخ نمی دهد؛ مانند راهنمای مصرف دارو که 
زمانی در آن نوشته این عوارض را دارد، یعنی 
را  شکایت  حق  آمد  پیش  عوارض  این  اگر 
نداریم، اما اگر عوارضی متفاوت یا اشتباهی 
در ترکیب بود، حق شکایت برای فرد پا برجا 
که  این شرایط مشخص می شود  با  است.« 
این برگه و تعهد در صورتی قابل استناد است 
و  پزشک  توسط  سهل انگاری  یا  تخلف  که 
وگرنه  باشد،  نگرفته  صورت  موردنظر  مرکز 
قابل پیگیری   درمانگر  اشتباه،  صورت  در 
و  آگاهی  نبود  خاطر  به  متأسفانه  اما  است؛ 
بر  ناظر  آن را  مردم  اصواًل  آگاهی دهنده، 

همه ی موارد می دانند.

سید محمدرضا متقی
نویسنده ی نشریه ی سپید

اخالق پزشکي و حساسیت اخالقي
حساسیت اخالقي، صفتي ممتاز و ارزشمند است که انسان را 
گاه در برابر لذایذ و خواسته هایش قرار مي دهد و متوجه دیگران 
حتي  اخالقي هستند،  به حساسیت  متصف  که  افرادي  مي کند. 
ممکن است از حق خود بگذرند تا آسیبي بزرگ تر را متوجه دیگران نکنند. 
بیمار  یا  محروم  را  آن ها  روزگار  دست  که  کساني  براي  داشتن  دغدغه 
کرده نتیجه همین حساسیت است. لذت حمایت کردن و کمک به بیماران، 
آن چنان است که برخي از مردمان با چشیدنش بي مزد و منت عمرشان 
را وقف بیماران مي کنند. در این میان چند مالحظه ی اخالقي شایان توجه 

است:

1. حواسمان باشد سرکشي، حمایت و کمک 
به بیماران، جبران رواني جفایي که در جاي 
دیگر به کسي مي کنیم نباشد. به تعبیر دیگر 
کار خیریه یا کمک به بیماران را مسیري براي 

فرار از وجدانمان نبینیم.

2. وقتي به بیماران سر مي زنیم و حالشان 
را مي پرسیم، آن ها را وابسته نکنیم. این مهم 
به خصوص در مورد بیماران مزمن یا کساني 
سالمندان هستند، جدي تر  خانه هاي  در  که 
است. وابسته کردن افراد، کرامت انساني شان 

را مخدوش مي کند.

3. کاسه ی محبتمان را از آش درمان داغ تر 
نکنیم. به تعبیر دیگر مداخله اي در روند درماني 
نداشته باشیم و اعتماد بیماران به معالجانشان را 

مخدوش نکنیم.

4. یادمان باشد گاهي ما به عیادت و سر زدن 
به بیماران محتاج تریم تا آن ها به عیادت ما.

5. از کلیشه بپرهیزیم. نگاه کلیشه اي، کالم 
به  خوبي  حس  کلیشه اي،  رفتار  و  کلیشه اي 

دکتر حمیدرضا نمازي
دکترای پزشکی و فلسفه دین

گوش  یک  بیشتر  آن ها  نمي دهد.  بیماران 
اختصاصي مي خواهند تا صحبت کنند.

و  اهل کمک  اینکه  به خاطر  را  6. کسي 
حمایت از بیماران نیست، شماتت نکنیم.

 

اخالقي  حساسیت  با  مهرباني،  بحران   .7
را  دیگران  دغدغه ی  اگر  مي شود.  درمان 
توجیهاتي  بدانیم.  را  دغدغه مان  قدر  داریم 
که دغدغه زدایی مي کنند تا دلتان بخواهد در 

کمین ماست.

دو صورت عمل 
داریم. یکسری 
عمل های اورژانس 
که به نظر مسئولین 
بیمارستان صورت 
می گیرد و تعهدی 
نیز از فرد گرفته 
نمی شود. مدل دیگر 
عمل هایی است که 
فرد یا خود آگاه از 
این اتفاق است یا 
اینکه همراهی دارد. 
در این شرایط این 
حق فرد و همراه 
است که از اتفاقاتی 
که می افتد، آگاه 
باشند 

همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی آن را امضا  کنی، و چیزی 
را امضا کن که بتوانی پایش بایستی! |  نـاپـلـئـون بـنـاپـارت
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حقوقی حقوقی

آشنایی با شورای حل اختالف 

تاریخچه
شورای حل اختالف نهادی است جوان و نوپا که بر اساس 
اقتصادی،  توسعه ی  سوم  برنامه ی  قانون   189 ماده ی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از سال 1381 
تأسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. 
این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده ی 
دعاوی  به  رسیدگی  می کند.  رسیدگی  صالحیت هایش 
حقوقی و کیفری در شورای حل اختالف از جهات متعددی 

نسبت به رسیدگی در دادگاه ها، دارای امتیاز است.
و  اقتصادی  توسعه ی  سوم  برنامه ی  قانون   189 ماده ی 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد:
در  و  قضایی  محاکم  به  مردم  مراجعات  کاهش  به منظور 
راستای توسعه ی مشارکت های مردمی، رفع اختالف محلی 
و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت 
قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به  شوراهای 
حل اختالف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این 
اساس  بر  آن  اعضای  انتخاب  نحوه ی  و  ترکیب  شوراها، 
آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب 

هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه ی قضاییه رسیده است.
اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه ی  قانون   134 ماده ی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران عیناً ماده 189 
فوق الذکر را برای دوره ی برنامه ی چهارم توسعه نیز تنفیذ و 

تأیید کرده است.
آیین نامه ی اجرایی ماده ی 189 مذکور در سال 1381 به 

تصویب رسیده و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عماًل 
کرده اند  شروع  را  خود  فعالیت  اختالف  حل  شوراهای 
به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این 

شوراها به حل  و فصل برخی از اختالفات مردم می پردازند.
ماده ی 8 قانون شورا که حدود صالحیت شورا را تعیین نموده 

و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، 
می تواند  شورا  گذشت،  غیرقابل  جرائم  جنبه ی خصوصی 
در صورت رضایت و تمایل طرفین به صلح و سازش بین 
اشخاص اقدام نماید و مطابق ماده ی 9، قانون مذکور شورا 
در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخالفی 
از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی، بهداشتی و...نیز مجاز 

به صدور حکم در چارچوب قانونی می باشد.
جایگاه حل اختالف و ایجاد صلح از دیدگاه قرآن کریم و 

ائمه ی گران قدر
خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

 »انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بین اخویکم و اتقواهلل لعلکم 
ترحمون«

 مؤمنان برادر یکدیگر هستند. بنابراین میان دو برادر خود 
مشمول  تا  کنید  پیشه  الهي  تقواي  و  سازید  برقرار  صلح 

رحمت او شوید.
از پیامبر گرامي اسالم )ص( روایت است که فرمودند:

»افضل الصدقه اصالح ذات الـبـیـن«
بـرتـرین و باالترین صدقه، اصالح میان مردم است.

همچنین رسول اکرم )ص( می فرمایند: کسی که در صلح و 
آشتی دو نفر قدمی بردارد، فرشتگان الهی بر او درود و رحمت 

می فرستند و اجر و پاداش شب قدر به وی داده می شود.
امام صادق )ع( نیز در توصیف صلح و سازش می فرمایند:

»صدقه یحبها اهلل اصالح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب 
بینهم اذا تباعدوا« صدقه اي که خدا دوست دارد، اصالح میان 
مردم است. هرگاه به اختالف و فساد افتاده باشند و نزدیک 

ساختن آن ها به یکدیگر هرگاه از هم دور شده باشند.

نقش و اهمیت فرهنگ صلح و سازش براي خاتمه دادن به 
اختالفات توسط شوراهای حل اختالف عبارت اند از:

بودن  سهل  از  ناشي  دادرسي  اطاله ی  از  1-جلوگیري 
تشریفات رسیدگي به پرونده ها در شوراهاي حل اختالف 

در دعاوي حقوقي و کیفري.
از  ناشي  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  2-کاهش 
اختالف  حل  شوراهاي  در  دعاوي  به  رسیدگي  تشریفات 

نسبت به محاکم دادگستري.
به  پرونده ها  از  وسیعي  حجم  ورود  از  جلوگیری   -3
دادگستری ها که به لحاظ پیچیدگي و میزان خواسته )در 
دعاوي حقوقي( و اهمیت جرم و مجازات )در پرونده های 
کیفري( قابلیت رسیدگي فوري و آسان را در خارج از محاکم 
و در شوراها دارند که می تواند منجر به ایجاد فضای مناسب 
پیچیده  و  مهم  پرونده های  به  رسیدگی  در  قضات  برای 

می گردد.

4-جامه ی عمل پوشاندن به موضوع قضازدایي از برنامه های 
چشم انداز نظام قضایي و خارج نمودن بخشي از پرونده های 
مرافعات مردمي از چرخه ی قضا و قضاوت و دادگستري و 
حل آن با استفاده از پتانسیل مردمي شوراهاي حل اختالف.

5- توسعه ی فرهنگ عفو و گذشت و احیای فرهنگ احترام 
به بزرگان و افراد مورد وثوق جامعه و ترویج فرهنگ رفع 

اختالفات از طریق ریش سفیدی.

6-استفاده از پتانسیل تخصصي صنوف و قشرهاي مختلف 
کارمندي، کارگري، دانشگاهي و پزشکی براي رفع مرافعات 
مردمي به ویژه اختالفات و دعاوي مطروح در حوزه ی کاري 
هر یک از آنان از طریق راه اندازی شوراهاي حل اختالف 
تخصصي نظیر: شوراهاي حل اختالف ویژه ی زندان ها، امور 

بانکي و بیمه، مهندسی، امور پزشکي و ...

7- جلب مشارکت مردمي براي رفع مشکالت آنان و از 
سوي دیگر حفظ شان دستگاه قضایي و قضات براي ورود 
آن ها به مشکالت و پرونده های مهم و اساسی حوزه ی قضا 
که به لحاظ پیچیدگي و اهمیت از طریق شوراها قابل حل 

نیستند.
نکات مهمی که پزشکان و فعاالن عرصه ی سالمت باید بر 

اساس قوانین بدانند:
1-خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی 
مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود. خطای جزایی پزشکی 
یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطالق می شود که اواًل: 
موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاً: این عارضه 

ناشی از قصور یا تقصیری از طرف پزشک باشد.
2-هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف 
یا صدمه ی بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او 
مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از 
معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و 
چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او 
معتبر نباشد و یا تحصیل برائت به دلیل بیهوشی و مانند آن 

ممکن نگردد، برائت از ولی مریض حاصل می شود.

در  باشد  متخصص  و  حاذق  گرچه  طبیب  3-هرگاه 
معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر 
می کند - هرچند با اذن مریض یا وی او باشد - اگر موازین 
علمی رعایت نشده باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا 

خسارت مالی شود، ضامن است.
ابتدا  که  برخوردارند  مسئولیت  نوع  چهار  از  4-پزشکان 
دارد.  وسیع تری  گستره ی  که  است  اخالقی  مسئولیت 
قراردادی  دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت 
و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ 
اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود 
می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار 

با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری 
مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین 
برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم مسئولیت کیفری 
یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرائم 
مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول 
به یکی از مجازات های مقرر محکوم خواهد شد و در آخر 
مسئولیت انتظامی یا حرفه ای است، مسئولیتی که پزشکان 
بر اساس قراردادهای حرفه ای در برابر سازمان نظام پزشکی 

از آن برخوردارند.
5-رسیدگی به شکایت های بیماران از گروه های پزشکی در 

مجموعه های ذیل صورت می پذیرد:
 الف( سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی 

پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه ی آن برخورد 
انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات 
از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را دربر 

می گیرد.
ب( شورای حل اختالف )ویژه امور پزشکی و بهداشتی( که 
رسیدگی و حل وفصل اختالفات اعضای جامعه ی پزشکی 
با یکدیگر و همچنین اختالفات جامعه ی پزشکی با سایر 
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صالحیت آن می باشد. 
درصورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا 
توافق داشته باشند، کلیه شکایات این حوزه در این شوراها 

قابل بررسی می باشد.
 ج( دادسرای ویژه ی رسیدگی به جرائم پزشکی که مردم 
می توانند برای رسیدگی به مشکالت و پرونده های قضایی 
خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به 
آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه و خسارات 

واردشده را مطالبه کنند.
 7- پزشکان و فعاالن عرصه ی سالمت به قانون مجازات 
جاني  رفع مخاطرات  و  به مصدومین  از کمک  خودداري 

)مصوب 54/3/5( توجه ویژه ای داشته باشند:
ماده ی 1: هر کس، شخص یا اشخاصي را در معرض خطر 
جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام خود یا کمک طلبیدن از 
دیگران یا اعالم فوري به مراجع یا مقامات صالحیت دار 
از وقوع خطر یا تشدید نتیجه ی آن جلوگیري کند بدون 
اینکه با این اقدام خطري متوجه خود او یا دیگران شود و 
باوجود استعداد یا داللت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک از 
اقدام به این امر خودداري نماید، به حبس تا یک سال و یا 
جزاي نقدي تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد. در این 
مورد اگر مرتکب از کساني باشد که به اقتضای حرفه ی 
خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از 3 ماه تا دو 
سال یا جزاي نقدي از 10 هزار ریال تا یک صد هزار ریال 
محکوم خواهد شد. مسئولین مراکز درماني اعم از دولتي یا 
خصوصي که از پذیرش شخص آسیب دیده و اقدام به درمان 
او و یا کمک های اولیه امتناع ورزند به حداکثر مجازات فوق 

محکوم می شوند.
ماده ی 2: هرگاه کساني که حسب وظیفه یا قانون مکلف اند 
به اشخاص آسیب دیده و یا اشخاصي که در معرض خطر 

دکتر مجید آراسته
عضو شورای حل اختالف تخلفات پزشکی
m_araste@yahoo.com

ویژ ه ی رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات گروه پزشکی

عمل  پزشکی یک  1- خطاهای 
ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب 
در امر طبابت منجر نمی شود . خطای 
جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته 
اوالً  که  می شود  اطالق  خطاهایی  از 
آسیبی شده  و  ایجاد عارضه  :موجب 
از  ناشی  عارضه  این   : ثانیاً   ، باشد 
قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک 

باشد.

معالجاتی  در  2- هرگاه پزشک 
که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه 
مگر  است  دیه  ضامن  گردد،  بدنی 
آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی 
از  قبل  اینکه  یا  باشد  فنی  موازین  و 
معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب 
تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از 
مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن 
برائت  تحصیل  یا  و  نباشد  معتبر  او 
ممکن  آن  مانند  و  بیهوشی  دلیل  به 
حاصل  مریض  ولی  از  برائت  نگردد، 
قانون جدید  ماده ی  489  می شود.) 

مجازات اسالمی(

3- هرگاه طبیب گرچه حاذق و 
که  معالجه هایی  در  باشد،  متخصص 
شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را 
صادر می کند هرچند با اذن مریض یا 
وی او باشد اگر موازین علمی رعایت 
نشده باشد، باعث تلف جان یا نقص 
ضامن  شود،  مالی  خسارت  یا  عضو 

است. 

علت های  مهم ترین  از  یکی   -4
پزشکی  جامعه ی  از  شکایت  طرح 
نحوه رفتار و برخورد واحدهای پزشکی 

با بیماران و همراهیان می باشد.

 ۵- اطالع رسانی مناسب و آگاهی 
خصوص  در  بیماران  به  کافی  دادن 
طول  پیشنهادی،  درمان های  نوع 
این  احتمالی  عوارض  و  درمان  مدت 
درمان ها، می تواند مانع از طرح بخش 
زیادی از شکایت های جامعه پزشکی 

گردد.

و  همکاران  سایر  اظهارنظر   -6
شاغلین حوزه ی پزشکی  در خصوص 
از  یکی  انجام شده،  پزشکی  فعالیت 
مهم ترین علت های طرح شکایت در 

مراجع قضایی است.

با  رودررو  مواجهه ی  عدم   -7
بیماران یا همراهی بیماران برای بیان 
علت عارضه ایجادشده و استفاده از 
خصوص  این  در  غیرحرفه ای  افراد 
عمل  اطالق  منشی،پرسنل  )مانند 
و...( وبیان الفاظ تحریک کننده مانند 
داشتن بیمه ی مسئولیت وبی اهمیت 
نشان دادن عارضه ی ایجادشده تأثیر 
برای طرح  انگیزه  ایجاد  در  بسزایی 

شکایت در محافل قضایی دارد.

گروه های  آشنایی  عدم   -8
و  درمانی  مراکز  کارکنان  پزشکی، 
مقررات حوزه ی  و  قوانین  با  مطب ها 
قضائی در خصوص جرائم و تخلفات 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  پزشکی 
این عرصه در محافل  حضور فعاالن 

قضایی است.

پرونده ی  تشکیل  عدم   -9
پزشکی و ثبت خدمات و درمان های 
و  چرخه  با  بیماران  در  انجام شده 
طول درمان طوالنی یکی از مهم ترین 
زمان  در  حوزه  این  فعاالن  نقایص 
و  شکایت ها  پرونده های  بررسی 
منجر  گاهی  که  بوده  پزشکی  جرائم 

به محکوم شدن این جمع می گردد.

فرآیندهای  انجام   -10
توجه  و  اندیکاسیون  با  پزشکی 
آن  در  موجود  دستورالعمل های  به 
یکی  به عنوان   )Guidelines(رشته
پاسخگویی  ابزارهای  مهم ترین  از 
و  قضایی  مراجع  برابر  در  پزشکان 
ضمانت کننده رسیدن به حق و حقوق 

این جمع می باشد.

اگر این سوگندنامه را نقص کنم و به سوگند عمل نکنم، از ثمرات زندگی و حرفه ی خود بهره نبرم 
و همیشه بین مردان سرافکنده و شرمسار باشم. | سوگندنامه ی بقراط
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حقوقی

مازاد  وجوه  دریافت   -11
دریافت  و  مصوب  تعرفه های  بر 
فعال  همکاران  در  کمتر  تعرفه های 
از  یکی  تخصص  و  رشته  دریک 
مهم ترین علل طرح شکایت در مراکز 

قضایی است.

نیروهای  و  آموزش منشی   -12
درمانی  مراکز  و  مطب ها  در  شاغل 
با بیماران  در خصوص نحوه برخورد 
و همراهان این گروه در هنگام بروز 
مشکالت درمانی، نوبت دهی ،دریافت 
هزینه و... یکی از بهترین روش های 
مجامع  در  شکایت  احتمال  کاهش 

قضایی توسط بیماران می باشد.

مستقیم  نظر  ارائه ی  عدم   -13
کار  نحوه ی  خصوص  در  بیماران  به 
اعالم  و  همکاران  توسط  انجام شده 
شکل  به  خود  پیشنهادات  یا  نظر 
به  بیمار  ارجاع  و  همکار  به  مستقیم 
حل  به  کمک  و  اولیه   معالج  پزشک 
از طریق پزشک معالج  بیمار  مشکل 
اولیه، در قالب کار گروهی برای حل 
مشکالت درمانی بیماران و جلوگیری 

از طرح شکایت می باشد.

بیمه  »من  لفظ  از  استفاده   -14
مسئولیت دارم و هر کاری که دوست 
شکایت  برو  و  بده  انجام  برو  داری 
نشان  بی اهمیت  باعث  و....«  کن 
دادن حقوق بیمار گردیده و به شدت 
عواطف روحی بیمار و یا همراهیان وی 

را تحریک می کند.

1۵- جذب بیمار به صورتي که 
باشد  پزشکي  حرفه  شئون  مخالف 
و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده 
از طریق رسانه های گروهي و نصب 
از  خارج  معابر،  و  اماکن  در  آگهي 
است.  ممنوع  پزشکي  نظام  ضوابط 
و  پزشکي  کاالهاي  تجاري  تبلیغ 
حرفه های  شاغلین  سوي  از  دارویي 
نصب  همچنین  وابسته،  و  پزشکي 
تجاري  جنبه  که  تبلیغي  اعالنات 
مجاز  آن ها  کار  محل  در  دارند، 
نیست. )ماده ی 14 آیین نامه انتظامی 
رسیدگي به تخلفات صنفی و حرفه ای 

شاغلین حرفه های پزشکی( 

جاني قرار دارند کمک نمایند؛ از اقدام الزم و کمک به آن ها 
خودداري نمایند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 

خواهند شد.
 8- درصورتی که رشته ی تخصصي مربوط به فرد ارجاع شده 
در بیمارستان وجود نداشته باشد، پزشک اورژانس حق ندارد 
 stable بدون معاینه ی اولیه و اخذ شرح حال و اطمینان از
بودن بیمار از پذیرش وي امتناع و او را به مراکز دیگر ارجاع 
دهد. در صورت بحراني بودن وضعیت بیمار ابتدا باید عالئم 
حیاتي وي را stable کرده و سپس جهت او از مرکز واجد 
امکانات الزم پذیرش گرفته و با برگه ی ارجاع و شرح حال 
و نام پذیرش دهنده اعزام نمود. در صورت عدم پذیرش 
 order باید  الزم،  تخصص  واجد  بیمارستان  طرف  از 

تلفني گرفته و با ستاد مرکزي هماهنگي الزم جهت تعیین 
تکلیف بیمار انجام گیرد. کلیه مراحل اخذ پذیرش باید کتباً و 

به صورت مبسوط در پرونده ی بیمار ثبت گردد.
9-تقسیم بندی قصور پزشکي به شکل الف( بی احتیاطی ب( 
بی مباالتی ج( عدم رعایت نظامات دولتي د( عدم مهارت  

می باشد.
 بی احتیاطی عبارت است از انجام فعلی که براثر سهل انگاری 
فردی انجام پذیرد مانند جاگذاشتن گاز یا وسایل جراحی در 
شکم بیمار. معمواًل همکاران جوان و کم تجربه دچار این نوع 

قصور می شوند.
بی مباالتی عبارت است از ترک فعلی است که ازنظر علمی 
و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی در اثر غفلت 
انجام نمی یابد مانند عدم انجام آزمایشات الزم قبل از عمل 
جراحی. معمواًل همکاران مسن و با سابقه ی باال دچار این 

نوع قصور می شوند معمواًل شدیدترین نوع قصور می باشد.
 عدم تبحر )مهارت( شامل مواردی است که پزشک تبحر 
علمی و عملی الزم برای انجام کار بخصوصی را نداشته 

باشد مانند عدم تصمیم گیری به موقع، عدم سرعت عمل 
الزم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از ایجاد عوارض 
قابل پیش بینی، عدم رعایت نظامات دولتی، عدم توجه به 
آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های مقامات باالتر 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  و  پزشکی  نظام  اداری، 
پزشکی مانند عدم ارسال نسوج خارج شده از بدن پس از 
جراحی برای پاتولوژی، عدم پذیرش بیمار اورژانس، اقدام به 

تأسیس مطب یا درمانگاه بدون مجوز.
به  که  کسانی  و  داروفروشان  ماماها،  جراحان،  10-اطبا، 
مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند، هرگاه 

در غیر از موارد قانوني اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه 
و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار 

ریال تا 6 میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می شوند.
مهم ترین علل شکایت ارجاعی و موردبررسی در شورای حل 

اختالف
1( نحوه ی رفتار و برخورد واحدهای پزشکی با بیماران و 

همراهیان.
2( عدم اطالع رسانی مناسب و آگاهی ندادن کافی به بیماران 
در خصوص نوع درمانهای پیشنهادی، طول مدت درمان و 

عوارض احتمالی این درمانها.
3( اظهارنظر سایر همکاران هم رشته در خصوص فعالیت 

پزشکی انجام شده.
4( عدم مواجهه ی رودررو با بیماران یا همراهی بیماران برای 
بیان علت عارضه ایجادشده و استفاده از افراد غیرحرفه ای در 
این خصوص )مانند منشی، پرسنل اطاق عمل و...( وبیان 

وبی  مسئولیت  بیمه ی  داشتن  مانند  تحریک کننده  الفاظ 
اهمیت نشان دادن عارضه ایجادشده.

5( عدم آشنایی گروه های پزشکی، کارکنان مراکز درمانی 
و مطب ها با قوانین و مقررات حوزه ی قضائی در خصوص 

جرائم و تخلفات پزشکی.
6( انجام فرآیندهای پزشکی بدون اندیکاسیون و عدم توجه 

)Guidelines( به دستورالعمل های موجود در آن رشته

7( عدم تشکیل پرونده ی پزشکی و ثبت خدمات و درمانهای 
انجام شده.

دریافت  و  مصوب  تعرفه های  بر  مازاد  وجوه  دریافت   )8
تعرفه های کمتر در همکاران فعال در یک رشته و تخصص.

پیشنهاداتی برای کاهش شکایت های بیماران از 
گروه های پزشکی

1( آشنایی گروه پزشکی و کارکنان این حوزه با مقررات و 
قوانین قضائی در خصوص جرائم و تخلفات پزشکی.

2( آموزش منشی و نیروهای شاغل در مطب ها و مراکز 
درمانی در خصوص نحوه ی برخورد با بیماران و همراهان 
نوبت دهی،  درمانی،  مشکالت  بروز  هنگام  در  گروه  این 

دریافت هزینه و...
3( گذاشتن وقت کافی با بیماران و همراهان برای دادن 
آگاهی کافی در خصوص روش درمانی، عوارض، طول دوره 

درمان و...
4( عدم ارائه ی نظر مستقیم به بیماران در خصوص نحوه ی 
کار انجام شده توسط همکاران و اعالم نظر یا پیشنهادات 
خود به شکل مستقیم به همکار و ارجاع بیمار به پزشک 
معالج اولیه و کمک به حل مشکل بیمار از طریق پزشک 

معالج اولیه در قالب کار گروهی.
5( بیان عوارض یا مشکالت ایجادشده به بیمار و یا همراهان 
بیمار به شکل رودررو و چهره به چهره و در صورت نیاز 
استفاده از همکاران باتجربه و پیشکسوت برای این موضوع.
6( عدم استفاده از لفظ »من بیمه مسئولیت دارم و هر کاری 
که دوست داری برو انجام بده، برو شکایت کن و...« به دلیل 

بی اهمیت نشان دادن حق بیمار متعاقب عوارض ایجادشده و 
تحریک عواطف روحی بیمار و یا همراهیان.

7( تشکیل پرونده برای بیماران و ثبت کلیه ی خدمات و 
فعالیت های انجام شده برای بیمار در حضور بیمار و همراهیان 

و ارائه ی یک خالصه پرونده به بیماران.
8( رعایت تعرفه های مصوب و پایبندی همکاران به رعایت 
انجمن های  یا  صنفی  نظام  توسط  اعالم شده  تعرفه های 

مربوطه.

از  که  داروهایي  تجویز   -16
و  درمان   ، بهداشت  وزارت  طرف 
 ( فارماکوپه  در  پزشکي  آموزش 
اعالم   ) کشور  دارویي  مجموعه ی 
نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد 
پزشکی  نظام  سازمان  توسط  تائید 
تخصصی   – علمی  انجمن های  یا  و 
)ماده ی  نمی باشد.  مجاز  مربوط، 
به  رسیدگي  انتظامی  آیین نامه   17
شاغلین  حرفه ای  و  صنفی  تخلفات 

حرفه های پزشکی(

17- پزشک معالج مسئول ادامه 
و  توانایي  حد  در  خود  بیمار  درمان 
ضروري  موارد  استثناي  به  تخصص 
است ، مگر اینکه بیمار یا بستگان او 

مایل نباشند .
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