
 به نام خدا

 سالمت  یمهعامل محترم سازمان ب یرمد یر،دکتر محمدجواد کب یجناب آقا

 سالم و احترام با

 یفاوظ ینسالمت بوده و ا یها نظام های یتاولو ینتر کنترل و درمان عوارض آن از مهم یشگیری،است که پ یبحران جهان یکساده بلکه  یماریب یکامروز نه  یابتد ید،که مستحضر گونه همان
 یزتجو یبرا هایی یتمحدودسالمت  یمهسازمان ب اخیر  دستورالعمل متاسفانه یول. روند یشمار م به ها یماریاست که خط مقدم مبارزه با ب یدر سراسر جهان در درجه نخست بر دوش پزشکان عموم

هر  یزن یمارانب ینا یگیریتخصص است، بلکه پ همکاران متخصص و فوق یاردر اخت یننو های ینانسول یزتجوتنها آغاز به  نه آن یکه بر مبنا ستا  کرده یجادا یعموم انتوسط پزشک ینانسول یها قلم
 .اند حذف شده ینیانسول یابتید یمارانو درمان ب یریتعمالً از چرخه مد یهمکاران محول شده و پزشکان عموم ینشش ماه فقط به ا

خطر بودن و کاستن از عارضه کاهش قند خون  و هم از نظر کم یمارب یهم از نظر سهولت آموزش و استفاده برا یدجد های ینانسول یراندارد ز یعلم یهفوق پا یتمحدود: است که اوالً یدر حال این
از همکاران  یاریبس یراخ یها در سال: یدر ثان یست؛ن یمارستاندر ب یمارب یبه بستر یازن داروها ینبه اتفاق موارد شروع ا یبقر یتدر اکثر یلدل یندارد و بد یسنت های ینبر انسول یآشکار های یتمز

چند صد نفره  یتجمع ید،گونه که مسلماً استحضار دار ند چون همانکن در این زمینه ارایه خدمت می یژهطور و به یابت،درمان د یتخصص یها جامع و کارگاه یها با گذراندن دوره یپزشک عموم
همواره بر  یزمسووالن نظام سالمت کشور ن یدکشور را نخواهد داد و تاک یابتید یمارب یلیونخدمت به چند م یههرگز کفاف ارا یار نفره همکاران متخصص داخلتخصص غدد و چند هز همکاران فوق

 .همکاران بوده است ینا یاز سو یابتد یتخصص یها درمانگاه یسو تاس یپزشکان عموم یاز سو یابتدرمان د یتصد

هر چه  یرسان خدمت یرا برا ینهزم ،یاز پزشکان عموم یترفع محدودو  آمیز یضدستورالعمل ناعادالنه و تبع ینبا لغو ا یمدرخواست دار عالی جنابنامه از  ینا یلامضاکنندگان ذ بانجان ینا بنابراین
 یو داروها ها یشآزما یوستو پ یماریب یرگزارش س) مورد نیازبا مدارک  یابتدالکترونیکی پرونده  یلمسلماً تشک. ییدفراهم فرما «یابتغلبه بر د»شعار  یو تحقق عمل یابتمبتال به د یمارانب هب یشترب

 .ردکخواهد برطرف  یزسازمان را نآن حق  به یاقتصاد یها نگرانیداروهای تجویزی، ثبت و ( قبلی

 سپاس با

 


