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اعتمادی که نباید از بین برود... 
 به قلم دکتر علی بیرجندی نژاد ، مدیرمسئول »سیمرغ سپید«

به امید توفیق روزافزون همه همکاران 
در حفظ و ارتقا سالمت جامعه

ســرمــقــالــه

اعتماد سرمایه اصلی ارتباطات انسانی است که نقش بزرگی در توسعه و سالمت جوامع دارد.  
همه ی پزشکان خوب می دانند که اگر در جلب و جذب اعتماد بیمارشان موفق عمل نکنند، 

بخش زیادی از مسیر یک درمان موفق را از دست خواهند داد.
در این سالها علی رغم همه ی کمبودها در حوزه دارو، تجهیزات و... این اعتماد بین پزشک و بیمار و این 
اعتماد به کادر درمان باعث شده که کمی ها وکاستی ها کمتر مانع باشد و درمان و درمانگری در کشور 
همسنگ کشورهای پیشرفته حرکت کند. مع الوصف گاه می بینیم که برخی افراد و مسئولین بی توجه 
به اهمیت این اعتماد چنان خطاها و اشتباهات را بزرگنمائی می کنند و به کل جامعه پزشکی تعمیم 
می دهند که قطعا اعتماد عمومی مردم به پزشکان را تحت الشعاع قرار می دهد؛ اگرچه معتقدم  که نقد 
به جا  و بیان نقاط قوت و ضعف به اصالح ایرادات به  ارتقاء سالمت جامعه کمک می کند. اما انتظار این 
است که  نقد طوری باشد که  نقاط قوت  ضعف را در کنار هم دیده و بیان کند تا تصویر واقعی تری از 
جامعه پزشکی انعکاس داده شود. تصویری که در آن اعتماد بین پزشک و بیمار که مبنای ارائه درمان 
موثر است؛ حفظ شود.  به عنوان یکی از اعضاء جامعه پزشکی مشهد مقدس مطالبه ای از همکاران دارم 
و آن اینکه خود نیز قدر این سرمایه ی بزرگ ) اعتماد بین پزشک و بیمار( را بدانند و با دقت در عمل و 

رعایت اخالق حرفه ای در حفظ، تداوم و ارتقاء این سرمایه بکوشند.
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از دریــچــه خبــر 

مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی به مناســبت روز دندان پزشک از 
همکاری های نظام پزشکی مشهد و دندان پزشــکان خیر تقدیر کرد. رضا 
ســلم آبادی در این دیدار گفت: 1۰۰دندان پزشک نیکوکار در قالب طرح 
اکرام ایتام از ۷۰۰فرزند یتیم و محســنین حمایت معنــوی می کنند. وی خدمات 
ارزشمند جامعه پزشکی و پرستاران در شرایط شیوع ویروس کرونا را ستودنی خواند 
و افزود: با ابتکار خراســان رضوی، سامانه پزشکان نیکوکار)ســپنا( از سال گذشته 

دکتر علیرضا صداقت، رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد، به منظور 
پیگیری و کمک به روند درمان دو روحانی مجروح  در حرم مطهر رضوی در 

بیمارستان شهیدکامیاب حضور یافت.
دکتر مسعود خانی، رئیس بیمارستان شــهیدکامیاب، در این مالقات ضمن اعالم 
وضعیت دو روحانی مجروح  گفت: یکی از روحانیان مجروح در این حادثه به وضعیت 
پایدارتری رسیده و برای ادامه روند درمان به بیمارستان دیگری منتقل شده است. 
روحانی دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفت و در آی سی یو بستری است. گفتنی است؛ 

یک تن از روحانیان مجروح  در این حادثه به درجه رفیع شهادت رسید.

اکران تیزر هشداردهنده مراجعه نکردن به 
مداخله گران در امر درمان در سطح شهر

تقدیر مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی
 از همکاری نظام پزشکی مشهد و دندان پزشکان خّیر 

 حمایت معنوی دندان پزشکان خراسان رضوی
 از ۷00فرزند یتیم

مالقات و پیگیری روند درمان 2روحانی  مجروح 
توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد

در دو هفته پایانی فروردین امسال، تیزر هشــداردهنده  با موضوع اعتماد 
نکردن به تبلیغات کاذب افراد بدون صالحیت در امور پزشــکی و مراجعه 
نکردن به این افراد که روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد آن را تولید 
کرده بود، با همکاری »کارگروه برخورد با مداخله گران در امر درمان« و »شهرداری 

مشهد« در تمام تلویزیون های شهری به نمایش درآمد.
 

ایجاد شد که ۳۰۰نیکوکار از کادر درمان شــامل پزشک، پرستار و مرکز درمانی در 
آن سامانه ثبت نام کرده اند و به نیازمندان خدمت می کنند. وی با بیان اینکه سامانه 
پزشکان نیکوکار)سپنا( در استان، آزمایشی فعالیت می کند و درصورت موفقیت این 
سامانه شاهد کشوری شدن آن خواهیم بود، ادامه داد: در سال گذشته ۳هزار بیمار 
نیازمند از خدمات ویزیت رایگان درمانگاهی همراه با تخفیف پزشــکان این سامانه 

بهره مند شدند.
سلم آبادی خدمات دندان پزشکی را پرهزینه دانســت و ادامه داد: در قالب سامانه 
پزشــکان نیکوکار، 1۰دندان پزشــک همکاری می کنند و ۴۴۰بیمــار از خدمات 
دندان پزشکی مانند معالجه ریشه، عصب کشی، کشیدن و ترمیم دندان با ارزش حدود 

12۰میلیون تومان به صورت رایگان استفاده کردند.
وی با بیان اینکــه 12هزاریتیم و 25هزار نفر از محســنین از خدمات کمیته امداد 
بهره مند هســتند، اظهار کرد: از این تعداد فرزند، ۴5۰یتیم و 25۰نفر از محسنین 

مشمول حمایت های معنوی و مالی دندان پزشکان حامی می شوند.
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نخستین جلسه هم اندیشی هیئت مدیره ســازمان و هیئت مدیره مجمع 
انجمن  های علمی تخصصی و رؤســا و دبیران انجمن  های علمی تخصصی 
و صنفی جامعه پزشکی استان خراسان در روز 25فروردین امسال برگزار 
شد. این جلسه با دو محور شامل طرح مشکالت شایع جامعه پزشکی و هم اندیشی 
و پیشــنهاد راهکارهای اجرایی برگزار شــد. در این هم اندیشــی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد گفت: جامعه پزشکی زنده است و نمی میرد. دکتر علیرضا صداقت 
افزود: این آفت جامعه پزشکی است که بگوییم چون به جایی نمی رسد، مطالبه گری و 
بیان مشکالت و مسائل را کنار بگذاریم. وی گفت: ما آمده ایم با کمک شما همکاران و 
دوستان طرحی نو دربیندازیم. قسم خوردم که پای اعتماد همکاران و اعضای سازمان 
بمانم. اصال فکرش را نمی کردم تنها برای موضوع تعرفه ظرف  چند ماه، 1۳بار به تهران 

رفت وآمد کنم. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: معتقدم جامعه پزشکی 
پویاست و پویاتر هم خواهد شد و به یأس که خیلی ها انتظارش را می کشند، نخواهد 
رسید. جامعه پزشکی زنده اســت و نمی میرد، اما نیاز به همت همه شما بزرگواران 
داریم تا منسجم و متحد وارد میدان شویم و منشأ آثار مثبت و اقدام های مؤثر و سازنده 
صنفی و اجتماعی باشیم. صداقت تاکید کرد: من این جلسه ها را به فال نیک می گیرم 
و برای پیشنهادهای سازنده شما اینجا منتظر هستم. اگر ایرادی هست، کمک کنید 
رفع کنیم. با همدیگر و درکنار هم می توانیم چالش های بزرگ جامعه پزشکی را رفع 
کنیم. به شرط اینکه دست یاری و دوستی شما بزرگواران را در دست خود احساس 

کنیم و در این راه تنها نباشیم.
 

دیدار با استاد پیش کسوت رشته رادیوتراپی و 
انکولوژی، دکتر محمدرضا قوام نصیری

حمایت سازمان نظام پزشکی مشهد
  از اعالم هزینه تمام شده ویزیت 

توسط شورای عالی نظام پزشکی کشور

نخستین جلسه هم اندیشی هیئت مدیره سازمان 
و هیئت مدیره مجمع انجمن  های علمی تخصصی در سال1401

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد و مدیر روابط عمومی این سازمان با دکتر 
محمدرضا قوام نصیری، استاد پیش کسوت رشــته رادیوتراپی انکولوژی، 

دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار ضمن قدردانی از استاد قوام نصیری، شماره82 مجله »سیمرغ سپید« 
مزین به مصاحبه با وی در قالب »نکوداشت« که روایت زندگی شخصی و حرفه ای این 

استاد گرامی بود، تقدیم وی شد.

در پی اعالم قیمت تمام شده خدمات تشــخیصی و درمانی شورای عالی 
نظام پزشکی کشور در پایان فروردین1۴۰1، رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد، ضمن حمایت از تعرفه  های اعالمی گفت: مخاطب اصلی تعرفه  های 
اعالم شده براساس نص صریح قوانین، سازمان های بیمه گر به عنوان خریداران خدمت 
برای پرداخت ۷۰درصد هزینه  های درمان است و سهم مردم تنها پرداخت ۳۰درصد 

این مبلغ هاست.

5
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از دریــچــه خبــر 

 روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد دومین کارگاه آموزشی »سواد 
رسانه« را با حضور رابطان رسانه  انجمن  های علمی تخصصی پزشکی استان 

برگزار کرد. 
در این کارگاه یک روزه، آموزش هایی با محور آشــنایی با ابزارهای الزم برای تولید 

دومین کارگاه آموزشی »سواد رسانه« با حضور رابطان رسانه انجمن  های علمی تخصصی پزشکان برگزار شد

آیین تقدیر از خادمان سالمت و دســت اندرکاران ستاد نوروزی1۴۰1 در 
مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی 
استان، مسئوالن قضایی، فرمانداری، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در این مراسم، استاندار خراسان رضوی 

و رئیس ستاد مقابله با کرونای استان از اعضای ستاد تقدیر کرد. 
 

باتوجه به اهمیت مباحث تعرفه و مالیات و اهمیت برخورداری از اطالعات 
کافی و دقیق به ویژه درباره قوانین مالیاتی معاونت آموزشــی ســازمان 
نظام پزشکی مشهد به کارگزاری دکتر پروین دلیری، مدیر اقتصادسالمت 
و با معرفی رابطان تعرفه و مالیات ازسوی انجمن  های علمی تخصصی و صنفی جامعه 
پزشکی استان، کارگاه  های آموزشی و جلسه های متعدد هم اندیشی  با موضوع های 
مرتبط با تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و مالیات جامعه پزشکی برگزار شد که 

استقبال و بازخورد خوب جامعه پزشکی در 6ماهه نخست امسال را درپی داشت. 

آیین تقدیر از خادمان سالمت و دست اندرکاران 
ستاد نوروزی1401 در مشهد

برگزاری کارگاه  های 
آموزشی و هم اندیشی مباحث مالیاتی 

ویژه رابطان تعرفه و مالیات

6

محتوا در بســتر فضای مجازی)با تکیه بر ابزارهای موبایلــی(، فناوری های تولید 
محتواهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی، راهبرد ایجاد برندینگ مناسب در حوزه 

پزشکی، فنون اطالع رسانی با نگاه کنشگرا و فنون مصاحبه ارائه شد.



۷

جلسه پرسش و پاسخ اعضا با هیئت مدیره و 
معاونان سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد

جلسه پرســش و پاســخ اعضا با هیئت مدیره و معاونان 
سازمان نظام پزشکی مشــهد، جمعه 22اردیبهشت، در 

سالن همایش استاد دکتر محمدتقی صراف برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش معاونان سازمان، به سواالت اعضا 

پاسخ داده شد.
پس از ارائه گزارش دکتر علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد، درباره پیگیری  های انجام شــده درزمینه احقاق حق جامعه 
پزشــکی و پیگیری های مختلف درباره اصالح تعرفه  های ناعادالنه 
خدمات سالمت، موضوع هایی چون اهمیت ارائه راهبردهای مؤثر در 
کنار نقد فعاالنه از سمت اعضای سازمان و به طورکلی جامعه پزشکی 
مشــهد، اهمیت پیگیری ارائه خدمات رفاهی درخورشــأن جامعه 
پزشکی، مطالبه درباره انعکاس صحیح واقعیت های جامعه پزشکی و 
بیان مسائل و مشکالت مالی در جامعه پزشکی، مطالبه اعضا درباره 
تالش مؤثرتر سازمان در زمینه تغییر قوانین و رویکردهای مالیاتی 
در روبه روشدن با جامعه پزشکی، بیان کردن دیدگاه درباره پیگیری 
پیشنهاد روابط عمومی ســازمان برای راه اندازی یک رسانه مستقل 
با محوریت بیان مسائل جامعه پزشــکی، یا در سطح سازمان کل یا 
استانی، پیشنهاد درباره شناسایی راهکارهای افزایش مشارکت اعضا 
در فعالیت  های صنفی، عزم جدی سازمان در روبه رو شدن با پدیده 
ارزان فروشی و درپی آن کم فروشــی و پدیده  هایی چون زیرمیزی، 
پیشنهاد برگزاری برنامه  های ورزشــی مؤثرتر ویژه اعضای سازمان 

در قالب ورزش  های همگانی در پارک ها، پیگیری نظام پزشکی برای 
برقراری حق فنی داروخانه ها، توجه به مقوله دیپلماسی برای مطالبات 
جامعه پزشکی، پرهیز از ســیاه نمایی و ایجاد جو یأس و ناامیدی در 
میان جامعه پزشکی و مقایسه واقعی شرایط فعلی با گذشته و نادیده 
نگرفتن دستاوردها، راه اندازی هیئت بدوی دوم در سازمان، استفاده 
از ظرفیت فضای فیزیکی مطب ها و اطالع رسانی  های الزم به بیماران 
ازجمله نصب تصویرهای شهیدان سالمت با شعار هر مطب مساوی 
اســت با یک روابط عمومی و ضرورت اجرای قرارداد پزشــکان در 

درمانگاه ها و مراکز درمانی بحث و بررسی شد.

۷
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تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با 
حجت االسالم والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهدوکالت 
و عضو کمیســیون اصل۹۰ مجلس شورای اسالمی، دیدار و 
گفت وگو کردند. در این دیدار، مشکالت صنفی جامعه پزشکی 
مطرح و بر لزوم همکاری مجلس برای رفع مشکالت صنفی پزشکان و 

اصالح نظام سالمت کشور تاکید شد.

دیدار و مالقات با نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی

نشست سفیران و سرکنسول های کشورهای مختلف با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی مشــهد و مدیر روابط عمومی این سازمان در ساختمان شهدای سالمت 
مشهد برگزار شد. در این نشست، محورهایی چون گردشگری سالمت، فناوری  های نوین درمانی، آموزش و پژوهش و امور درمان مطرح شد و بر تقویت و گسترش 
همکاری های علمی و آموزشی بین المللی تاکید شد. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تقویت و گسترش همکاری  های علمی و آموزشی، دستاورد 
نشست سفیران و دیپلمات  های کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی در مشهد بود که در ابعاد مختلف بین ایران و کشورهای مهمان بررسی شد. در پایان نشست، برنامه  هایی 
که سازمان بهداشت جهانی برای همکاری بین کشورها پیشنهاد داده بود، بررسی شد. در این بین برنامه  هایی به صورت مشترک بین ایران و نیجریه، پاکستان، عمان، ایتالیا، 
ترکمنستان، عراق و تمام کشورهایی که در نشست حضور داشتند، پیشنهاد شد و پیگیری آن در دستورکار قرار گرفت. برخی از این  برنامه ها در بخش  های خصوصی و دولتی 

درقالب همکاری  های مشترک ارزیابی شد.

امسال به منظور حمایت از جامعه پزشکی باتوجه به تغییرهای اساسی در قانون مالیات 
و با هدف آگاهی پزشکان از قانون های مالیاتی در راستای جلوگیری از اجحاف در حق 
همکاران در حوزه پرداخت مالیات، به ابتکار معاونت فنی، نظارت و آموزشی سازمان 
نظام پزشکی مشهد و به مدیریت دکتر پروین دلیری، مدیر اقتصادسالمت سازمان، کارگاه های 
آموزشی متعدد برای گروه  های مختلف مالیاتی جامعه پزشکی و همچنین یک عنوان وبینار و 
کارگاه آموزشی با موضوع پیش ثبت نام تکمیل اظهارنامه مالیاتی برگزار شد. همچنین خدمات 
ثبت اظهارنامه مالیاتی به همراه ارائه مشــاوره تخصصی در محل سازمان، ویژه جامعه پزشکی 
مشهد ارائه شد. این خدمات طی دو مرحله از روزهای 1۹ تا ۳1خرداد و 11 تا 15تیر، حتی در 

روزهای تعطیل از 8صبح تا 16عصر ارائه شد که استقبال شایان توجه اعضا را درپی داشت.

نشست تعدادی از سفرا  و  سرکنسول های کشورهای مختلف 
با ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی مشهد برگزار شد

ارائه خدمات متفاوت آموزشی در حوزه مالیات و ثبت 
اظهارنامه مالیاتی در محل سازمان به همراه مشاوره تخصصی

از دریــچــه خبــر 
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براساس تقاضای همکاران و نیاز اعالمی اعضا 
و درپی اســتقبال از کارگاه  های آموزشی سواد 
رســانه، روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی 
مشهد، پنجشــنبه هر هفته از ســاعت8 تا 12 خدمات 
مشاوره و آموزش در حوزه تعامل و فعالیت با رسانه  های 
مختلف رسمی و غیررســمی را در دستورکار گذاشت. 
باتوجه به تقاضای اعضا و در مرحله نخســت اجرای این 
مشاوره ها 6جلسه آموزشی مشورتی برگزار شد. گفتنی 
اســت؛ تمام همکارانی که مایلند با رسانه  های رسمی 
چون صداوسیما، خبرگزاری ها و روزنامه ها تعامل بهتری 
داشته باشند و همچنین در فضای مجازی چون تلگرام، 
 Personal اینستاگرام، آپارات، کالب هاوس، در حوزه
branding حضور خود را توسعه یا ارتقا دهند و نیازمند 
مشاوره، راهنمایی و آموزش هستند، می توانند با مراجعه 
حضوری به دفتر روابط عمومی ســازمان، واقع در طبقه 

چهارم، از این خدمات بهره مند شوند.

ارائه مشاوره رایگان 
درزمینه فعالیت رسانه  های 

رسمی و غیررسمی

جلسه با سندیکای بیمه گران استان 
خراسان رضوی برگزار شد

بازدید از بیمارستان ناظران
رئیس و چندنفر از اعضای هیئت مدیره و معاونان سازمان نظام پزشکی مشهد 
از بیمارستان ناظران بازدید کردند و از نزدیک از تالش  های کادر درمان و 

مسائل و مشکالت این بیمارستان آگاه شدند.
در این بازدید که با هماهنگی روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی انجام شد، دکتر 
علیرضا صداقت گفت: از هیچ کمکی برای حل مشــکالت ایــن مرکز درمانی دریغ 

نخواهیم کرد. 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، ضمن تقدیر از خدمات ارائه شده در بیمارستان 
ناظران افزود: هدف از این بازدیدها برقراری ارتبــاط موثرتر، همفکری، هم افزایی و 

همکاری متقابل در راه رفع مشکالت است. 
مهندس حمید مستشــاری، رئیس هیئت مدیره و مهندس افراسیابی، مدیرعامل 
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشــهد و دکتر خانی، رئیس بیمارستان 

ناظران، به عنوان میزبان در این بازدید حضور داشتند.
در حاشیه این بازدید و طی جلسه ای، مسائلی چون خدمات ارائه شده انجمن حمایت 
از بیماران سرطانی، مشکالت مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی رضا و بیمارستان ناظران، 

مشکالت ناشی از حذف ارز دولتی و... مطرح شد.
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باتوجه به مشکالت مربوط به بیمه  های تکمیلی، 
جلسه هم اندیشی درباره رفع مشکالت و موانع 
و تعامل در راســتای تکریم بیماران و حفظ 
حقوق متقابل اعضای جامعه پزشــکی و شرکت های 
سهامی بیمه با حضور نمایندگان ســازمان، مدیرکل 
ســازمان تعزیرات حکومتی اســتان خراسان رضوی و 
مسئوالن سندیکای بیمه گران استان خراسان رضوی در 

سازمان برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعاتی چون 
غیرشــفاف بودن پرداختی ها به جامعه پزشکی، کسورات، 

ســرگردانی و نارضایتی بیماران به دلیــل کاغذبازی اداری، 
به موقع پرداخت نشــدن مطالبات و تأخیر زیاد در پرداخت آن، 

تخفیف اجباری در قرارداد با جامعه پزشکی، با وجود مصوبه جلسه 
کمیته پنج نفره استانی و تایید ســقف تعرفه  های تشخیصی درمانی ابالغ 

هیئت دولت برای سال1۴۰1، طرح مشــکالت تخصصی گروه های مختلف جامعه 
پزشکی، هزینه سرسام آور تجهیزات پزشکی، تعرفه  های اندک، تاخیر پرداخت، سرانه ناچیز سالمت، تغییر فرایند 

خرید تجهیزات از اقساط به پرداخت نقدی و بعد تحویل کاال و... بحث و تبادل نظر شد.
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رئیس و چند نفر از اعضای هیئت مدیره و معاونان سازمان نظام پزشکی مشهد از درمانگاه 
تخصصی قلب نگار)تنها درمانگاه تخصصی قلب مشهد با ارائه خدمات شبانه روزی( بازدید 
کردند. در این بازدید که با هماهنگی روابط عمومی سازمان نظام پزشکی انجام شد، دکتر 
علیرضا صداقت گفت: باید خدمات مثبت و موثر درمانی بیشتر به جامعه شناسانده شود. رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد افزود: اینکه در مشهد یک اورژانس شبانه روزی در بخش خصوصی با حضور پزشک 
متخصص در حوزه مسائل و مشکالت قلبی داشته باشیم، بسیار ارزنده است. وی با اشاره به اهمیت 
تقویت بخش خصوصی در امر درمان بیان کرد: سازمان نظام پزشکی مشهد برای معرفی بهتر و موثرتر 

خدمات ارائه شده در مراکز خصوصی درمانی آماده همکاری و مشارکت است.
دکتر احسان جمشــیدیان، مدیر درمانگاه تخصصی قلب نگارنیزضمن معرفی بخش های مختلف 

درمانگاه، از افتتاح بخش پزشکی هسته ای و استقرار دستگاهSPECT در این درمانگاه خبر دادند.

رئیس و چندنفر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد هم زمان با هجدهمین سالگرد 
تاسیس درمانگاه سالمت کودک، از این مرکز درمانی بازدید کردند. در این بازدید که با هماهنگی 
روابط عمومی سازمان نظام پزشــکی انجام شــد، دکتر بهرام جلیلی تقویان، مدیر و موسس این 
درمانگاه، گفت: نخستین درمانگاه تخصصی سالمت کودک راه اندازی شده در کشور، همین درمانگاه بود. 
دکتر جلیلی تقویان افزود: درمانگاه سالمت کودک، دارای گواهی نامه  های معتبر ملی و بین المللی است و با 
تمام مراکز خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست نیز برای ویزیت رایگان، تفاهم دارد. وی به حمایت درمانگاه 
سالمت کودک از تیم فوتبال کودکان حاشیه شهر اشــاره کرد و گفت: هدف ما ارتقای سالمت نسل آینده 

کشور است.
دکتر علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، نیز ضمن مثبت ارزیابی  کردن خدمات ارائه شده 
در این درمانگاه بیان کرد: جامع نگری در ارائه خدمات ســالمت به ویژه برای کودکان، بسیار حائز اهمیت 
است. گفتنی است درمانگاه سالمت کودک دارای بخش  های دندان پزشکی کودکان، روان شناسی کودک، 

گفتاردرمانی، نوروفیدبک، کاردرمانی، سرم تراپی، بستری موقت و... است.

جلســه مشــترک ســازمان با رؤسا و مســئوالن فنی 
بیمارســتان های خصوصی و مراکــز جراحی محدود و 

رؤســای انجمن  های »گوش، حلق 
و بینی و جامعــه جراحــان و جراحان 

پالســتیک« با حضور مدیر نظارت و 
اعتباربخشی دانشگاه برگزار شد.

در ایــن جلســه، موضوع هایی 
همچون مشــکالت و معضالت 
رونــد عمل های جراحــی، ورود 
مداخله گران در انجام عمل های 
جراحی و اقدامات درمانی مطرح 

شد و در ادامه، گزارشی از اقدامات 
کارگروه برخورد با مداخله گران درمان 

و پلمب محل فعالیت آنان و گزارشــی از 
تمهیدات و فعالیت های مراکز درمانی در ارتقای 

کیفیت خدمات سالمت ارائه شد. همچنین در این جلسه بر نقش 
موثر نظارتی مسئوالن فنی در مراکز درمانی به عنوان نمایندگان 
دانشگاه تاکید شد و بر خودارزیابی اعضای جامعه پزشکی و مراکز 
درمانی با هدف رفع مشکالت و پیشگیری از تخلفات، تاکید ویژه 

شد.

نماینــدگان جراحان عمومــی با رئیس 
سازمان نظام پزشــکی مشهد 

دیــدار کردنــد. در ایــن 
جلسه که با حضور رئیس، یکی 

از اعضــای هیئت مدیــره و 
جمعی از متخصصان جراحی 
زیبایــی(  عمومی)فیلــد 
در محــل ســازمان برگزار 
شــد، دربــاره چالش های 
ارائه کننــدگان خدمــات 
تشخیصی درمانی، دغدغه  های 

همکاران جراحی عمومی فعال 
درزمینه زیبایی، مشکالت مربوط 

به عمل  های زیبایی در مراکز درمانی، 
تعرفه  هــای ناعادالنه تشــخیصی درمانی، 

قوانین و مقررات و نگاه ویژه مقام قضایی به برخی شکایت های 
بیماران از عوارض عمل های جراحــی زیبایی، ضرورت رعایت 

قوانین و مقررات و... بحث و تبادل نظر شد.

بازدید از 
درمانگاه تخصصی قلب نگار

بازدید از کلینیک سالمت کودک

جلسه مشترک سازمان با رؤسا 
و مسئوالن فنی بیمارستان های 

خصوصی

دیدار صمیمانه نمایندگان 
جراحان عمومی فعال در فیلد زیبایی 

با رئیس سازمان

از دریــچــه خبــر 



نشست بررسی مشکالت 
جراحان عمومی برگزار 
شــد. در ایــن جلســه 
کــه با حضــور رئیــس و معاون 

فنی نظارت ســازمان، نمایندگان 
معاونت درمان دانشــگاه، رؤســا و 

دبیران جامعه جراحان شاخه خراسان، 
انجمن علمی و صنفی جراحان عمومی شاخه 

خراســان و نمایندگان برگزیده جراحی عمومی 
برگزار شد، مشکالتی چون ابالغ بخشنامه و دســتورکار وزارت بدون رعایت قوانین 
تصویب شده مجلس درباره صالحیت حرفه ای، ایجاد محدودیت کاری برای همکاران 
پزشک ازجمله جراحان عمومی، کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی و گستره کاری 
آنان شرح داده شد. همچنین نقش کلیدی پزشکان در رشته جراحی عمومی و ارتباط 
کاری نزدیک با سایر رشته ها بیان شد و درباره فعالیت متخصصان جراحی عمومی 
در شهرهای استان و به ویژه در منطقه های محروم با کمترین امکانات و انجام عمل در 
زمینه  های مختلف و در زمان نبود متخصصان رشته  های دیگر و موضوع برگزارنشدن 
دوره  های آموزشی تکمیلی، ازجمله عمل های زیبایی و لیپوساکشن و... توسط وزارت 

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، بحث و بررسی شد.

هم زمان با دومین ســالروز شــهادت شهید مدافع ســالمت، دکتر احمد 
خسروی خراشــاد، رئیــس و چند نفــر از اعضای هیئت مدیره ســازمان 
نظام پزشکی مشــهد با خانواده این شــهید بزرگوار دیدار کردند و یاد این 
شهید واالمقام را گرامی داشتند. دکتر علیرضا صداقت در این دیدار با اشاره به جایگاه 
واالی شهیدان مدافع سالمت در حفظ سالمتی و جان مردم گفت: جامعه پزشکی 
خراسان رضوی ۳5نفر از استادان و کارکنان برجسته سیستم بهداشت ودرمان خود 
را در راه مبارزه با ویروس کرونا از دست داده است که تاکنون پرونده شهادت 22نفر از 
این عزیزان به تایید رسیده است و سایر آن ها نیز درحال پیگیری و بررسی است. دکتر 
صداقت ضمن دلجویی و قدردانی از خانواده شهید »دکتر احمد خسروی خراشاد« 
به حضور و فعالیت صنفی شهید خسروی در نظام پزشکی مشهد اشاره کرد و افزود: 
پیگیری و حضور داوطلبانه ایشان در ستاد کرونای سازمان از همان روزهای آغازین 
همه گیری، دلگرمی بزرگی برای جامعه پزشکی به ویژه پزشکان جوان بود. وی این 
دیدارها را مرهمی بر غم فراق جامعه دانشــگاهی و خانواده شهیدان مدافع سالمت 
دانست و افزود: ما و همه هموطنانمان، سالمت خود را مدیون شجاعت و پایمردی کادر 

درمان و بزرگوارانی چون »شهید دکتر خسروی خراشاد« هستیم.

 جلسه شــورای هماهنگی نظام پزشــکی  های استان خراســان بزرگ به 
میزبانی نظام پزشــکی قوچان، با حضور دکتــر انصاری مود، رئیس مجمع 
عمومی ســازمان نظام پزشــکی کشــور، دکتر علیرضا صداقــت، رئیس 
سازمان نظام پزشکی مشهد، رؤسای شــورای هماهنگی نظام پزشکی  های استان 
خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، امام جمعه شهرســتان قوچان، فرماندار قوچان، 
نمایندگان شورای عالي نظام پزشکی کشور، بازرس سازمان نظام پزشکی کشور، رؤسای 
نظام پزشکی  های استان خراسان شــمالی، رضوی و جنوبی و همچنین نمایندگان 

نظام پزشکی استان خراسان بزرگ در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان نظام پزشــکی مشهد و چند 
نفــر از مدیــران و اعضای کمیســیون 

روابط عمومی این ســازمان از پارک 
علم وفناوری سالمت مشــهد بازدید کردند. 
در این بازدید که با هماهنگی روابط عمومی 
نظام پزشــکی مشــهد انجام شــد، دکتر 
علیرضا صداقت ضمــن مؤثر خواندن نقش 
شــرکت  های دانش بنیان در توسعه پایدار 

تولیدات و خدمــات ســالمت محور گفت: 
دسترسی نداشتن به بازار و فروش مناسب به 

معنای شکست در تولید هر نوع محصولی است، 
از این رو شــرکت های دانش بنیان قبل از هر اقدامی 

باید دستیابی به بازار و فروش را مدنظر قرار دهند. رئیس 
سازمان نظام پزشکی مشهد، همچنین با اشاره به محصوالت تولیدی باکیفیت پارک 
علم وفناوری سالمت مشهد بیان کرد: این بازدید پیامی به همراه دارد؛ اینکه جامعه 
پزشکی هنوز هم چشــم بینایی دارد و با وجود درگیری با مسائل کاری و معیشتی، 
همچنان امیدوارانه در راه ارتقای سالمت مردم تالش می کند و به حمایت از تولیدات 

سالمت محور عالقه مند است.
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی  های خراسان رضوی گفت: شرکت و مؤسسه های 
دانش بنیان باید بــرای جلب و جذب حمایت های مادی و معنوی جامعه پزشــکی 
برنامه ریزی کنند؛ چراکه اگر این شرکت ها و موسسات برنامه ریزی و سازمان دهی 

نکنند، به سرعت افراد دیگری این حمایت مادی و معنوی را جذب خواهند کرد.

جلسه بررسی مشکالت 
جراحان عمومی

برگزار شد

رئیس و چند نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی مشهد با خانواده شهید خسروی 

دیدار کردند

جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی  های استان 
خراسان بزرگ به میزبانی نظام پزشکی قوچان 

برگزار شد

بازدید از پارک علم وفناوری سالمت مشهد

11



12

به مناسبت روز خبرنگار و به منظور ارج نهادن به تالش های اصحاب رسانه در 
انعکاس سریع، صحیح و دقیق اخبار به ویژه در همه گیری کرونا با هماهنگی 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد از خبرگزاری ایرنا بازدید شد.
در این بازدید، رئیس، مدیر روابط عمومی و چند نفر از اعضای کمیسیون روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی مشهد، در جمع خبرنگاران این رسانه حضور یافتند. دکتر علیرضا 
صداقت در این دیــدار گفت: نقش اصحاب رســانه در دوران کرونا کمتر از مدافعان 
سالمت نبوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد افزود: در دوران شیوع کرونا 
کادر درمان در خط اول مقابله با این بیمــاری خدمت کردند و خبرنگاران و اصحاب 
رسانه نیز به طور مؤثر در میدان حضور داشــتند و نقش آنان پررنگ بود. وی افزود: 
متاسفانه امروز با یورش رسانه های زرد مواجه هستیم که آنان با انتشار اخبار منفی 

و ناامیدکننده به دنبال ایجاد آسیب های اجتماعی هستند. دکتر صداقت افزود: این 
موضوع در حوزه سالمت و در دوران کرونا با شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار نادرست 
درباره واکسیناسیون کرونا و عوارض آن قابل مشاهده بود که خوشبختانه با انتشار 
اخبار درست، موثق و به موقع خبرنگاران به ویژه خبرنگاران ایرنا، اطالع رسانی صحیح 

در این زمینه صورت گرفته است. 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد اظهار کرد: خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسالمی 
در تمام موج های شیوع بیماری، پای کار بودند و درایتمندانه با انتشار اخبار به موقع در 
ایجاد نگرانی هدفمند مردم، به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری و 
مبارزه با شیوع این بیماری، در کنار متولیان بهداشت به جامعه خدمت رسانی کردند.

به مناســبت روز خبرنگار از پزشــکان فعال در عرصه خبر و رســانه عضو 
کمیسیون روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد تقدیر و تجلیل شد. 
در آخرین جلسه کمیسیون روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، با 
حضور رئیس ســازمان، معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان و مدیر روابط عمومی 
سازمان از دکتر محمدمهدی چرخنده، دکتر مهدیار سعیدیان و دکتر مهرداد نجات 

تقدیر و تجلیل شد.

در ادامــه سلســله بازدیدهای مدیــران و اعضای هیئت مدیره ســازمان 
نظام پزشــکی مشــهد از مراکز درمانی بخش خصوصی که روابط عمومی 
نظام پزشکی مشهد برگزار می کند، چند نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره 
سازمان نظام پزشکی مشهد از درمانگاه چندتخصصی ژنتیک نسل فردا بازدید کردند. 
در این برنامه، ضمن بازدید از بخش های مختلف و اطالع از خدمات ارائه شده در این 

درمانگاه، درباره حمایت از اقدامات ضروری غربالگری جنین، بحث و تبادل نظر شد.

به مناسبت روز خبرنگار انجام شد
بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 

تقدیر از تعدادی از پزشکان فعال در عرصه خبر و 
رسانه به مناسبت روز خبرنگار

بازدید از 
»درمانگاه چندتخصصی ژنتیک نسل فردا«
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چندین نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری مشهد به همراه 
مدیران و فرزندان تحت پوشش خیریه گلســتان علی)ع( با اهدای گل به 
پزشکان و کارکنان حاضر در نظام پزشکی مشهد، ضمن گرامی داشت زادروز 
ابوعلی سینا، روز پزشک را تبریک گفتند. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، در این 
دیدار ضمن قدردانی از زحمات پرستاران به ویژه در دوران همه گیری کرونا گفت: کادر 
درمان ما با شجاعت و ایثار ضامن سالمت هموطنان خود شدند. دکتر علیرضا صداقت 

جامعه پزشکی را پیشقدم در امور خیر خواند و افزود: اگرچه کرونا هنوز هم بی رحمانه 
می تازد، امیدواریم با همراهی مردم با کادر درمان، بتوانیم روزهای پساکرونا را کنار 
هم تجربه کنیم. وی بیان کرد: در وصف عرق، عشق و وجدان کاری کادر درمان به ویژه 
پزشکان و پرستاران ما همین بس که »بهترین خاطراتشان، نجات جان بیماران بوده 

است«.

هم زمان بــا اول شــهریور، روز پزشــک و زادروز حکیم ابوعلی ســینا، با 
سازمان دهی روابط عمومی سازمان از اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد 
استقبال و پذیرایی شد. در این مراسم رئیس، مدیران و اعضای هیئت مدیره 
ســازمان حضور داشــتند و ضمن خوش آمدگویی به اعضــا و مراجعه کنندگان به 

گپ وگفت صمیمانه پرداختند. 
گفتنی است رئیس و چند نفر از مدیران هالل احمر خراسان رضوی به منظور تبریک و 

گرامی داشت روز پزشک در سازمان حضور یافتند. 

هم زمان با گرامی داشت روز پزشک و داروساز، تصویرهای شهدای سالمت 
با همکاری روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی مشهد و معاونت فرهنگی 

شهرداری مشهد در ۳۰نقطه شهر به نمایش گذاشته شد.

حضور اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری مشهد
 به مناسبت روز پزشک در سازمان نظام پزشکی مشهد

استقبال از اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد 
در روز پزشک

نمایش تصویر شهدای سالمت در 30نقطه شهری 
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به ابتکار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشــهد و با همکاری معاونت 
فرهنگی واجتماعی شهرداری منطقه یک، نهال های کاشته شده در بوستان 
جامی به نام شهید دکتر احمد خسروی خراشاد، شهید دکتر حمید عقیلی 
و شهید دکتر محمد اسماعیلی نام گذاری شــد. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 
ضمن گرامیداشــت نام و یاد شهدای ســالمت در این مراســم بیان کرد: ۳۰ماه از 
نخستین روزهایی که کادر درمان با کرونا دست وپنجه نرم کردند، می گذرد. روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتیم؛ روزهایی که خدمت به بیماران کرونایی به معنای گذر 
از جان بود. شاهد این مدعا، همین بس که در جلسه ای که در همان  روزهای نخست 

کرونا با همکارانم در بخش مراقبت  های ویژه داشتم، پرستاران و کادر بخش درمان، 
وصیت نامه هایشان را به من امانت دادند. صداقت ادامه داد: سه شهید بزرگواری که 
امروز به یادشان اینجا حضور داریم، از استادان برجسته و پزشکان ماهر بودند که از 
نخستین روزهای کرونا داوطلبانه خدمت می کردند. اما متاسفانه باید بگویم که این  
روزها، این فداکاری ها و رشادت ها به دست فراموشی سپرده شده است. وی در پایان 
افزود: امیدوارم به واقعیت های موجود جامعه پزشــکی بیشــتر توجه شود و ایثار و 

فداکاری این جامعه در روزهای سخت کرونایی فراموش نشود.
 

رونمایی از پالک گذاری 3نهال کاشته شده در پارک جامی به یاد شهدای مدافع سالمت



نماینده سازمان نظام پزشکی مشــهد در کمیته احراز و تشخیص شهدای 
سالمت استان گفت: براساس آخرین پیگیری ها تاکنون 22پرونده مربوط 
به شهدای سالمت خراسان رضوی تایید شده است. دکتر مسعود زحمتکش 
افزود: از حدود ۴۰پرونده شهید سالمت که از ابتدا تشکیل شده است، 1۳پرونده تایید 

نشده، 22پرونده تایید شده و بقیه در دست اقدام است.
وی با اشاره به لطمه ها و صدمه های جبران ناپذیر روحی و روانی که کرونا بر کادر درمان 
وارد کرد، گفت: ما موج های سهمگینی را پشت سر گذاشتیم. پزشکان و پرستاران ما 
مبتال می شــدند، اما مجبور بودند بالفاصله پس از بهبود نسبی و درحالی که هنوز با 
عوارض بیماری دست به گریبان بودند، در شیفت های کاری حضور پیدا کنند. دیدن 
مرگ هموطنان و همکارانمان آسان نبود. دکتر زحمتکش ادامه داد: این تصور غلطی 

است که بگوییم دیدن فوتی ها برای کادر درمان و پزشکان عادی است. ما با بیمارانمان 
زندگی می کنیم. شادترین لحظه های زندگی یک پزشک، لحظه  بهبود و نجات جان 
بیمار و سخت ترین و غم انگیزترین لحظه ها، لحظه از دســت  دادن سالمتی و جان 

هموطنمان است. 
وی در پایان، با اشاره به شرایط همه گیری کرونا در کشور اظهار کرد: اگرچه از موج 
هفتم عبور کردیم، تا رســیدن به شرایط پســاکرونا هنوز فاصله زیادی داریم و باید 
بپذیریم که رعایت فاصله اجتماعی، اســتفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون علیه 
کرونا ممکن است تا سال ها با ما همراه باشد، بنابراین باید این مسائل را رعایت کنیم تا 

به سالمت از همه گیری عبور کنیم.

تاکنون 22پرونده شهید سالمت خراسان رضوی تایید شده است

فداکارانه





پویش

#
پویش  های 

سالمت محور

با گســترش دانش و تقویت ســاختارهای سالمت، 

دســت اندرکاران این حوزه اکنون بیش از همیشه به 

ی، در ارتقای 
ت و کارآمدی رشــد آگاهی عموم

اهمی

ســالمت جامعه آگاهنــد. در این مســیر برگزاری 

پویش  های مردمی ســالمت محور یکــی از بهترین 

شــیوه  های افزایش این آگاهی ها و ارتقای ســالمت 

ی ســازمان نظام پزشکی 
عمومی اســت. روابط عموم

مشهد به عنوان نماینده جامعه پزشکی شهر و نماینده 

ســازمان متبوع خود، با همکاری و مشارکت انجمن 

علمی دانشجویان پزشکی مشــهد و سایر دستگاه ها 

و ســازمان های دولتی و غیردولتی در6ماهه نخست 

حور را در شهر اجرا 
امسال، چندین پویش ســالمت م

کرده است. آنچه پیش روست، شرح مختصری است از 

برگزاری این پویش  ها.
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پویش »مامان و پزشک« با مشارکت سازمان 
نظام پزشکی مشهد، دانشــگاه علوم پزشکی، 
بسیج جامعه پزشکی، شهرداری و دانشجویان 
کمیته علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. 
این پویش برای کمک به رفع سوء تغذیه کودکان حاشیه 
شهر مشــهد برای ســال دوم با همکاری بین بخشی، 

۳1اردیبهشت تا ۴خرداد برگزار شد.
دکتر بهاره ایمانی، طراح و پایه گــذار پویش »مامان و 
پزشک«، با اشاره به سابقه این پویش می گوید: در دوران 
کرونا که مــردم از کالس های آموزشــی حضوری دور 
بودند، به این فکر افتادیم که برای آگاه ســازی مادران 
از بیماری هــای مختلف اطفال و اهمیــت تغذیه آن ها 
به منظور حفظ سالمت فرزندانشان و جلوگیری از بروز 
سوءتغذیه در آنان، وبینار هایی به صورت ماهیانه برگزار 
کنیم. اولیــن وبینار در دی1۳۹۹ بــا همکاری کمیته 
تحقیقات دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، 
معاونت بهداشت و ســازمان نظام پزشکی برگزار شد و 
از آن تاریخ تاکنون، ماهیانه یک وبینار برگزار کرده ایم. 
همچنین یک وب ســایت با نام »مامان و پزشــک« را 
راه اندازی کردیم که وبینار های ضبط شــده در آن قرار 

می گیرد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می افزاید: 
پس از این موضوع ها تصمیم گرفتیم پویشی حضوری 
برای غربالگری و شناسایی بچه هایی که در حاشیه شهر 
دچار کمبود آهن و ویتامین دی هستند، برگزار کنیم. با 
همفکری و مشارکت سازمان ها و دستگاه  های مختلف، 
منطقه پنجتن را به عنوان اولین منطقه درنظر گرفتیم و 
۳1اردیبهشت در فرهنگسرای انقالب برای مادران یک 
جلسه آموزشی با ظرفیت 2۰۰نفر درباره اهمیت مصرف 
قطره آهن، ویتامین دی و تغذیه صحیح تشکیل شد. اول 
و دوم خرداد نیز از استادان دانشگاه و متخصصان اطفال 
شــهر دعوت کردیم تا برای ویزیت رایگان و غربالگری 
بچه ها همکاری کنند و با همکاری روابط عمومی سازمان 

نظام پزشــکی و خیران جامعه پزشکی، مکمل دارویی 
ویتامین دی و آهن به صورت رایگان دراختیار بچه های 

آن منطقه گذاشته شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان 
اینکه یکی از هدف های اصلی این پویش، اطالع رسانی 
درباره اهمیت مصرف آهن و ویتامیــن دی به مادران 
بود، می گوید: شیوع فقر آهن و کمبود ویتامین دی در 
کشور بســیار زیاد بود و وزارت بهداشت چندین بار این 
موضوع را در کل کشور بررســی کرد. مطالعه ای به نام 
پورا)پژوهشی در وضعیت ریزمغذی های ایران( وجود 
دارد که در سال های1۳8۰ و 1۳۹1 انجام شد و طبق آن 
شیوع فقر آهن زیاد بود و طبق بررسی های سال1۳۹1 
حدود 1۹درصد بچه های زیر دو سال فقر آهن داشتند. 
وی با اینکه در گذشــته قطره آهن و قــرص ویتامین 
دی، متداول نبود و بعضی افراد بر همین مبنا دارو های 
موردنیاز را مصرف نمی کردند یا به فرزند خود نمی دادند، 
اظهار می کند: هم اکنون در مقایســه با گذشته، شیوع 
بیماری هایی مانند نقص لوله هــای عصبی که به علت 
کمبود اســیدفولیک رخ می دهد، بســیار کمتر شده 
است. امکان دارد که عوارض کمبود آهن در یک کودک 
هم اکنون دیده نشود، اما سال ها بعد این عوارض دیده 
خواهد شد. به عنوان مثال، اگر کودکی قطره آهن مصرف 
نکند، امکان دارد دچار اختالل های شناختی و یادگیری 
شــود. دکتر بهاره ایمانی می افزاید: به ارزش تغذیه در 
این بحث معتقدم، اما تغذیه تنهــا به عنوان یک عامل 
پیشگیری کننده، عمل می کند و نمی توان برای درمان 
به آن امید بست. متاسفانه کمبود زینک در ایران بسیار 
شایع است. منبع اصلی دریافت زینک ما گوشت است و 
علوفه ای که دام مصرف می کند، به علت کمبود زینک در 
خاک، گوشت دارای زینک کافی نیست. کمبود زینک در 
خاک ایران به علت قدمت تمدن و کشت زیاد طی هزاران 
سال اتفاق افتاده است و مصرف زینک به خصوص برای 

کودکان ضرورت دارد. 

یک پویش 
برای مادران؛ 
»مامان و پزشک« 
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پویــش »تپــش« بــا موضــوع غربالگری و 
اطالع رســانی درباره فشــارخون با مشارکت 
روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی مشهد، 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن علمی دانشجویان 
علوم پزشکی مشهد، شــهرداری، دارالشــفا و کمیته 
امداد اســتان برگزار شــد. این پویش هم زمان با روز 
جهانی فشــارخون از 28 تا ۳1اردیبهشت در دو نقطه 
شهر)دار الشفای امام رضا)ع(( و پارک ملت برگزار شد. 
در این پویش، کار غربالگری فشارخون مردم و بیماریابی 

انجام و به آن ها مشاوره پزشکی داده می شد.
دکتر مســعود زحمتکش، مدیر روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی مشهد، درباره اهمیت و دلیل برگزاری این 
پویش می گوید: فشار خون مهم ترین و اصلی ترین علت 
مرگ و میر در دنیاست. در سال2۰1۰،  1/۳میلیاردنفر 
مبتال به فشارخون باال بودند و طبق آمار در سال2۰1۷، 
1۰میلیون مرگ و میر به علت فشارخون زیاد و مشکالت 
ناشی از آن ثبت شده است. در ایران از هر یک میلیون نفر 
2هزارو۳5نفر به علت فشار خون زیاد و عوارض آن فوت 
می کنند. یعنی در جامعه 8۰میلیونی ایران، ســاالنه 
حدود 162هزارنفر به علت فشــارخون بــاال و عوارض 
آن از دنیا می روند. وی که اجرای این پویش مشارکتی 
را در سازمان نظام پزشکی مشــهد مدیریت و هدایت 
می کند، خاطرنشان می کند: فشــارخون باال بیماری 
مزمنی است و باید جدی گرفته شــود. از سال2۰۰5 
پویش جهانی فشــارخون راه افتاد و هفدهم می به نام 
فشارخون باال نام گذاری شد. از آن  سال، آگاه سازی هایی 
در این زمینه انجام شد، اما میزان آگاهی در حد مطلوب 
نیست و بسیاری وقت ها فشارخون باال به صورت اتفاقی 
کشف می شــود. نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی 

خراســان رضوی درباره مطلوب نبودن میزان آگاهی از 
موضوع فشــارخون باال بیان می کند: حدود 5۰درصد 
مبتالیان به فشــارخون از بیماری خود خبــر ندارند. 
فشارخون باال پس از رسیدن به عدد16 یا 1۷ عالئمی 
مانند سردرد از خود نشان می دهد و فشار پایین تر از این 
عدد می تواند به مدت چندین سال بی عالمت باشد و فرد 
مبتال زمانی متوجه آن می شــود که بخشی از عوارض 
فشارخون باال برایش شروع شده باشد. وی به مطالعه ای 
در سال2۰16 در ایران اشاره می کند و می گوید: در این 
مطالعه روشن شد که ۴۳درصد از جامعه آماری، مبتال 
به فشارخون باال بودند و 5۳درصد از این افراد از بیماری 

خود آگاه نبودند. 

پویش »تپش«؛ 
غربالگری و 

اطالع رسانی 
درباره فشارخون  



پویش اهدای عضو با موضوع آگاهی بخشی و 
اطالع رســانی درباره اهدای عضو با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد، انجمن علمی 
دانشجویان علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا)ع(، 
بیمارســتان رضوی مشــهد و با حمایت نظام پزشکی 
مشهد در ۴روز و با فاصله 15روز در بیمارستان رضوی و 
بیمارستان امام رضا)ع( برگزار شد. هدف اصلی برگزاری 
پویش اهدای عضو، آگاه ســازی و اطالع رسانی عمومی 
درباره موضوع اهدای عضو بود. دکتر بیتا میرزایی، معاون 
فنی، نظارت و آموزش ســازمان نظام پزشکی مشهد، 
در بازدیــد از این پویش گفت: زمانی کــه درباره پیوند 
اعضا صحبت می کنیم، نمی توانیم تنها یک نگاه طبی 
و پزشکی به آن داشته باشیم و اگر بخواهیم در موضوع 
پیوند عضو موفق عمل کنیم، باید با دیدی پزشــکی، 
روانی، اجتماعی و... به این مقوله نگاه کنیم. دکتر میرزایی 
افزود: اصلی ترین پدیده ای که در پیوند عضو با آن روبه رو 
هستیم که می تواند هم مانع و هم راهگشا باشد، پدیده 
مرگ است؛ با این توضیح که برای جلب رضایت اعضای 
خانواده فرد مرگ مغزی شــده به منظور پیوند عضو او 
باید بسیاری از فاکتور های اجتماعی و روان شناختی را 

درنظر گرفت.
معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان نظام پزشکی مشهد 
گفت: خود مرگ، یک ضربه روحی روانی به اطرافیان وارد 
می کند و زمانی که با آن ها از اهدای اعضای عزیزشــان 
صحبت می کنیم، باید مراقب باشیم که ضربه دیگری به 
آن ها وارد نشود؛ به عبارتی آن ها یک فقدان دوم را تجربه 
می کنند. اما از نگاهی دیگر، می توان زندگی بخشــی به 
ســایر دردمندان را به عنوان روشی برای کاهش سوگ 

خانواده به کار برد. 
وی خاطرنشــان کرد: در 5۰درصــد مرگ های مغزی 
قابلیت اهدای عضو وجــود دارد. یک درصد از مرگ ها 
مرگ مغزی اســت)5 تا 8هزارنفر در ســال( که حدود  
۳هزارنفر از آن ها قابلیت اهدای عضو دارند، درحالی که 
تقریبا یک سوم این تعداد)هزار مورد( به پیوند اعضا منجر 
می شود. هرکدام از این موارد می تواند نجات بخش یک تا 

هشت زندگی باشد. 
وی دربــاره بعد روانــی پیوند اعضا گفــت: در مراحل 

آماده سازی یک فرد در زمان حیاتش برای قرار گرفتن در 
روند اهدای داوطلبانه عضو و مجاب کردن خانواده برای 
رضایت اهدای اعضای عزیزشــان، توجه به ابعاد روانی 
پدیده اهدای عضو حائز اهمیت است، از این رو این مهم را 
تیم  های تخصصی انجام می دهند. از سوی دیگر، به لحاظ 
روحی برای یک خانواده، بدترین زمان شروع این فرایند 
زمان از دست  دادن عزیزشان است، بنابراین بهتر است 
با فرهنگ سازی، این موضوع را از مسیرهای داوطلبانه 

پیش ببریم.
دکتر میرزایی با بیان اینکــه در دوران همه گیری کرونا 
در حوزه پیوند اعضا با مشــکالتی مواجه شدیم، افزود: 
در بهمن سال1۳۹8 و قبل از اعالم کرونا به آمار خوبی 
درباره پیوند اعضا رسیده بودیم، اما در سال1۳۹۹ کاهش 
5۰درصدی در اهدای عضو داشــتیم و به طورطبیعی، 
مرگ و میر افراد موجود در فهرست های انتظار پیوند نیز 
افزایش یافت که البته در سال1۴۰۰ شرایط بهتر شد. 
وی ادامه داد: شرایط همه گیری کرونا عمل های جراحی 
پیوند را به تعویق می انداخت یا آن ها را لغو می کرد و یکی 
از علت های مهم آن، لزوم استفاده از داروهای سرکوبگر 
ایمنی در فرایند پیوند عضو است و اینکه شرایط ایمنی 
بدن در گیرندگان عضو ایجاب می کند احتیاط های خاص 
درنظر گرفته شود. وی درباره کمبود دارو های بیماران 
پیوند شــده اظهار کرد: عمل پیونــد، عمل پرهزینه ای 
است که البته دفتر امورپیوند و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت سال هاست این هزینه ها را تامین می کند، اما 
موضوع دارو های بعد از پیوند موضوع مهمی است. این 
دارو ها در طوالنی مدت و همیشــه برای بیماران تامین 
نمی شود و از مقطعی بیماران باید خودشان آن را تهیه 
کنند. وی افزود: هم اکنون دو مشکل وجود دارد؛ کمبود 
و هزینه سنگین این داروها. بسیاری مواقع بیمار بعد از 
پیوند به دلیل اینکه امکان تهیه دارو های خود را نداشته، با 
مشکالتی مواجه شده است. در این باره از ظرفیت خیران 
استفاده می شود اما کافی نیست. دکتر میرزایی ادامه داد: 
به تازگی درباره کمبود این داروها بیشتر شنیده می شود 
منهای افزایش هزینه  داروها حتی بیمارانی که توانایی 
تامین هزینه ها را دارند، به علت نایاب شدن این داروها 

قادر نیستند داروی موردنیاز خود را تهیه کنند.

پویش 
»اهدای عضو«؛ 
پویشی برای 
زندگی 
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پویش آگاه سازی آسیب  های اعتیاد، به مناسبت 
روز جهانی بدون دخانیــات و هفته مبارزه با 
دخانیات به  مدت چهار روز در محوطه دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد)ویژه دانشــجویان( و بوستان 
ملت)با مخاطب عام( برگزار شد. این پویش با مشارکت 
سازمان نظام پزشکی مشهد، انجمن درمانگران اعتیاد 
خراسان رضوی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و شهرداری منطقه11 مشهد برگزار 
شد. در این پویش عالوه بر آگاه ســازی و ارائه اطالعات 
اولیه درباره مضــرات مصرف مواد مخــدر، با حمایت 
انجمن درمانگران اعتیاد اســتان، پزشکان متخصص 
در این حوزه حضور داشتند و مشــاوره ابتدایی درباره 
درمان اعتیاد نیز ارائه می شــد. همچنین به مناسبت 
روز جهانی مبارزه بــا مواد مخدر، پویــش »یاریگران 
زندگی« برگزار شد. این پویش به منظور اطالع رسانی 
و توانمندسازی در پیشــگیری از آسیب  های اجتماعی 
در حوزه مضرات مصرف دخانیات، پیشگیری از اعتیاد، 
تاب آوری اجتماعی و... با مشارکت سازمان نظام پزشکی 
مشهد، انجمن درمانگران اعتیاد خراسان رضوی، انجمن 
علمی دانشجویان پزشکی و شهرداری منطقه11مشهد 
به  مدت چهار روز در بوستان ملت برگزار شد. در حاشیه 
این پویش، نمایشــگاه دائمی آشــنایی و اطالع رسانی 
درباره مضرات موادمخدر، الــکل و دخانیات نیز آغاز به 

کار کرد.
در مراســم ابتدای پویش »یاریگــران زندگی«، دکتر 
علیرضا صداقت، رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد، 
گفت: تمام معضــالت اجتماعی با وحــدت و همدلی 
حل می شــود. وی افــزود: از طرف جامعه پزشــکی 
اســتان خراســان از تمام مردم برای رعایت بیشترین 
شیوه نامه های بهداشتی در حدود 28ماه بحران کرونا 
تشکر می کنم. تمام معضالت اجتماعی با وحدت حل 
می شود؛ نمونه این موضوع بحران کرونا بود. وی افزود: در 
شهریور، مرداد و آخر سال گذشته هنگام موج امیکرون 
فکر نمی کردیم که چنین روزهایی را بدون ماســک در 

فضای باز و درکنار یکدیگر با خیال راحت بگذرانیم.
دکتر صداقت ادامه داد: حــل معضالت اجتماعی ملزم 
به وجود همت مردمی و بسترســازی حاکمیتی است 
و باتوجه به تجربیات، زمینه بــرای هردوی اینها فراهم 
است. هم همت حاکمیت و حوزه سالمت در این موضوع 
مشخص است و هم افرادی که در حوزه اجتماعی فعال 

هستند، تمام شرایط را آماده کرده اند.
وی بیان کرد: جمعیت زیاد کشور ما و مختصات خاص 
فرهنگی و اقلیمی، شرایط را برای حل معضل مواد مخدر 
پیچیده تر می کند. شــاید هیچ جایی در دنیا باورهایی 
آمیخته با مصرف مواد اعتیادآور به اندازه جامعه ما وجود 

نداشته باشد.
رئیس سازمان نظام پزشــکی مشــهد اظهار کرد: در 
کمترجایی از دنیا می بینید که در افراد ســالمند برای 
راحتی در روزهای آخر زندگی، اســتفاده از موادمخدر 
تجویز شود. این مثال ها نشــان دهنده فرهنگی بودن 
معضل اعتیاد است و گاهی تجربیاتی که در خانواده ها 
ناخواسته موفق به حساب آمده است، سینه به سینه نقل 

شده و متاسفانه بستر نیز آماده است.
وی اضافه کرد: این موضوع ها باعث شده است فرهنگ 
ما تا حدودی متأثر از باورهای غلط درباره مصرف مواد 
مخدر باشد و سختی کار را هم، برای حاکمیت دوچندان 
می کند و هم برای افرادی که قرار است خانواده های خود 

را از مصرف موادمخدر حفظ کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در حوزه ســالمت همکاران ما 
به عنوان افراد درمانگر اعتیاد سال هاست زحمت خود 
را کشیده اند، اما موضوع اعتیاد در مرحله های انتهایی به 
همکاران ما می رسد و یک فرد بیمار قبل از آن، مراحل 
زیادی را طی می کند. یک فرد معتاد هرچه دیرتر وارد 

دوره درمان شود، به همان اندازه شــرایط را سخت تر 
می کند و این موضوع برای خانواده ها گران  تمام خواهد 
شــد. این گردهمایی در روزهای آینده برای تصحیح 
باورهای اجتماعی غلط برقرار اســت و این موضوع گام 
محکمی برای درمان اعتیاد و مبــارزه با موادمخدر در 

کشور خواهد بود.
در بخش دیگری از این مراســم، حجت االسالم حسن 
منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر مشــهد، اظهار کرد: حاکمیت هیچ زمان 
نمی تواند یک معضل اجتماعــی را به تنهایی حل کند. 
حرکت  های مردمی و کدخدامنشی، حلقه گمشده ای 

برای حل معضالت اجتماعی است که آن را نداریم.
وی افزود: معضل اعتیاد، معضلی اجتماعی اســت که 
مردم باید آن را حل کنند، اما گاهی به دلیل نداشــتن 
سامان دهی و یک شــبکه، حرکت های مردمی بازتاب 

کافی و الزم را ندارد.
محمدحســین صالحی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر استان، نیز در مراسم افتتاحیه این پویش 
ســخنرانی کرد و گفت: در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
بیش از ۳8۰۰نفر شــهید و بیش از 12هزارنفر جانباز 
شده اند. ایران پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنیاست. 
ایران بخش عمــده ای از مواد مخدر در دنیا را کشــف 
می کند. بیش از ۹۰درصد مورفین و ۷۰درصد هروئین 

دنیا در ایران کشف می شود.
وی درباره هدف برگزاری این نمایشــگاه گفت: امروز 
موضوع اعتیاد چیزی نیست که درباره آن تحلیل کنیم و 
متاسفانه این موضوع در جامعه بسیار آشکار است. هیچ 
راهی به جز کار کردن در حوزه فرهنگ پیشگیری برای 
مبارزه با مواد مخدر نیست. مبارزه هرقدر جدی باشد، 

دسترسی وجود خواهد داشت.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تصریح 
کرد: حوزه فرهنگی و پیشــگیری یک شاه کلید دارد و 
آن نیز خودمراقبتی و خودحفاظتی اســت. اطالعات و 
آگاهی های مردم، به خصوص نوجوانان باید تا حدی زیاد 
باشد که آن ها بتوانند خود را در مقابل انواع موادمخدر 

واکسینه کنند.
صالحی با بیان اینکه امروز مافیای موادمخدر برای جذب 
مشــتریانش، انواع و اقسام اســم ها را به کار می برد و با 
ترفندهای مختلف جوانان ما را درگیر اعتیاد می کند، 
خاطرنشــان کرد: مطمئنیم که پــس از برگزاری این 
نمایشگاه و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، جوانی نیست 
که به خود مغرور شود و بگوید من معتاد نمی شوم و دیگر 
جوانی وجود نخواهد داشت که نداند گل و ماری جوانا 

مواد مخدر است و درگیری سنگینی نیز دارد.

2پویش با موضوع 
مبارزه با اعتیاد 

و دخانیات
از »روزهای بدون 

دخانیات« تا 
»یاریگران زندگی«



نیم نگاهی به مقررات تبلیغات در امور پزشکی
به قلم دکتر علی اصغر کارگرمقدم، مدیر واحد نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد

به  استناد دســتورالعمل »نحوه اطالع رســانی امورپزشکی و 
تبلیغات و انتشــار آگهی دارویی، مواد خوراکی، آشــامیدنی، 
آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی«، مرجع صدور مجوز تبلیغات 

حوزه سالمت و خدمات پزشکی، سازمان نظام پزشکی است.
یکی از تخلفات رایج شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته، تخلفات تبلیغاتی 

امورپزشکی بدون مجوزهای قانونی مربوطه است که در بیشتر وقت ها 
به دلیل اطالع نداشتن اعضای ســازمان از دستورالعمل ها و 

قوانین و مقررات تبلیغاتی است و بیشترین تبلیغات بدون 
مجوز در فضای مجازی، در اینستاگرام انجام می شود.
طبــق قانون مصــوب مجلس شــورای اســالمی، 
تدوین ضوابط تبلیغاتی در حوزه ســالمت، برعهده 
شورای عالی سازمان نظام پزشکی نهاده شده است 
و مرجع صدور مجوز تبلیغــات در فضای مجازی، 
کمیته تبلیغات نظام پزشکی محل فعالیت مطب یا 

مؤسسه  درمانی است.
تبلیغات در فضای مجازی ازجمله اینســتاگرام، تحت 

شمول دستورالعمل نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی 
است؛ بدین معنی که اگر فردی بخواهد در فضای مجازی 
اقدام به تبلیغات دارویی، آرایشی، بهداشتی یا امور پزشکی 
کند، قبل از انجام تبلیغات، موظــف به گرفتن مجوز  های 
مربوط از ســازمان نظام پزشکی اســت و هدف از دریافت 
این مجوز، راســتی آزمایی محتوای تبلیغات، براســاس 
صالحیت هــای حرفه ای فرد خدمت دهنــده و همچنین 

محتوای تبلیغات است.
ازجمله مفاد تبلیغاتی که به دلیل اطالع نداشــتن اعضای 
ســازمان، باعث تخلف تبلیغاتی می شود، به نکته های زیر 

می توان اشاره کرد:
مــاده1۳: اســتفاده از هرگونــه عبــارت تشــویقی در 
تبلیغات)ازقبیل تعیین درصد، پورســانت، تعیین جایزه، 
هدیه، قرعه کشی، اقساط، تضمینی، رایگان، تخفیف، ارائه 

وام برای دریافت خدمات( ممنوع است.
ماده1۴: استفاده از صفات تفضیلی و عالی)بهترین، برترین، 
اولین، مجهزترین، و موارد مشابه( در تبلیغات ممنوع است.

ماده22: نمایش تصویرهای ســر و صورت، اندام فوقانی و 
اندام تحتانی)زانو به پایین( در صورتی امکان پذیر اســت 
که هویت بیمار قابل شناســایی نباشــد و رضایت کتبی 
و آگاهانه از وی گرفته شــده باشــد. نمایش تصویر سایر 
قسمت های بدن)ازجمله شکم و سینه( ممنوع است. اندام 
قبل از تصویربرداری، باید بدون هرگونه رنگ یا براق کننده 
و تصویرهای نمایش داده شده نیز باید بدون روتوش یا جلوه 

ویژه باشد.
ماده 2۳: انتشار فیلم یا تصویر از محل مطب یا دفتر کار یا 

مؤسسه، مجاز است. در این صورت، صوت یا تصویر هیچ فرد دیگری به جز 
کادر درمانی پروانه دار آن مؤسسه نباید دیده شود. انتشار تصویر تجهیزات 

پزشکی که معرف برندی خاص باشد، در تبلیغات ممنوع است.
استفاده از عنوان »زیبایی« در تابلو، مهر، سرنسخه ، کارت ویزیت و تبلیغات 

همه گروه های پزشکی ممنوع است.
تبلیغ در تمام شبکه  های اجتماعی فضای مجازی، مشمول قانون و نظارت 
مستقیم سازمان نظام پزشکی است و اگر متقاضی تبلیغات در حوزه سالمت، 
بخواهد در اینستاگرام و سایر شبکه  های اجتماعی داخلی و خارجی تبلیغ 
کند، باید نشانی صفحه رسمی خود را به سازمان نظام پزشکی اعالم کند 
و مطابق قانون با مراجعه به کارتابل اختصاصی خود در سایت سازمان 
نظام پزشکی کل www.parvaneh.irimc.org و تکمیل 
و ثبت درخواســت در سامانه و ســپس ارجاع پرونده به 
سازمان نظام پزشکی محل طبابت، درخواست مجوز 
تبلیغات کند که پس از بررسی در کمیته تبلیغات، 
براســاس نوع پروانه طبابت و دوره  های تکمیلی و 
همچنین حدود صالحیت  های حرفه ای در چارچوب 
قوانین و مقررات و ضوابــط مربوط، مجوز تبلیغات 

صادر می شود.
باتوجه به گسترش بی سابقه خدمات در حوزه زیبایی 
در دنیا ازجمله ایران و همچنین افزایش شــبکه های 
اجتماعی متعدد، شاهد تبلیغات فریبنده در حوزه زیبایی 
از خدمات تا عمل های جراحی زیبایی هســتیم و یکی از 
دالیل افزایش رویکرد مردم به خدمات زیبایی، آثار القایی 
و فریبنده ناشــی از تبلیغات خدمات زیبایی در فضاهای 

محیطی و مجازی است.
در بیشــتر مواقع، افراد متقاضی خدمات زیبایی، نیاز به 
مشاوره  های تخصصی متعدد دارند تا به درستی راهنمایی 
شــوند و ضمن آگاهی از نحوه انجام خدمــات مدنظر، از 
عوارض متعدد پس از جراحی هم، آگاهی کامل پیدا کنند. 
در برخی مواقع، فرد با اطالع کامل از نحوه انجام و عوارض 
خدمات زیبایی با انتخاب آگاهانــه از پذیرفتن خدمات 

زیبایی انصراف می دهد.
در بسیاری از این موارد به دلیل خألهای قانونی، تبلیغات 
فریبنده را افراد غیرپزشــک انجام می دهند که عوارض 

برگشت ناپذیری برای سالمت جامعه و مراجعان دارد.
مداخله گران در حوزه  هــای متعدد پزشــکی)زیبایی و 
آموزش هــای غیرمجاز، طب ســنتی و...( اقدام به جذب 
مشــتری از طریق تبلیغات در فضــای مجازی می کنند. 
دغدغه اصلی نظارتی سازمان نظام پزشکی هم اکنون، وجود 
تبلیغات غیرمجاز مداخله گران در درمان است و این مهم، 
لزوم سامان دهی تبلیغات در فضای مجازی را بسیار دارای 

اهمیت می کند.
از پاییز سال1۴۰۰ کارگروه برخورد با مداخله گران درمان 
با همکاری قوه قضاییه، پلیس اداره اماکن استان، دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و سازمان نظام پزشکی مشهد، تشکیل 
شــده و اقدامات بســیار موثری در جلوگیری از تبلیغات 

غیرمجاز و همچنین پلمب مراکز مداخله گر، انجام داده است.
در پایان الزم به ذکر است که تمام اعضای سازمان، قبل از انجام تبلیغات 
در حوزه سالمت با مراجعه یا تماس با واحد نظارت سازمان نظام پزشکی، 
می توانند از نحوه ثبت درخواست و همچنین قوانین تبلیغاتی اطالع یابند.

دغدغه اصلی نظارتی 
سازمان نظام پزشکی 

هم اکنون، وجود 
تبلیغات غیرمجاز 

مداخله گران در درمان 
است و این مهم، لزوم 
سامان دهی تبلیغات در 
فضای مجازی را بسیار 
دارای اهمیت می کند
از پاییز سال1400 کارگروه 

برخورد با مداخله گران درمان 
با همکاری قوه قضاییه، 
پلیس اداره اماکن استان، 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و سازمان نظام پزشکی 
مشهد، تشکیل شده و 
اقدامات بسیار موثری در 

جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز 
و همچنین پلمب مراکز 
مداخله گر، انجام داده است

به وقت یادگیری

شماره تماس واحد نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد: 36020383



افزایش ظرفیت  های پزشکی

داســتان از ارائه آمارهای مرتبط با مهاجرت کادر 
درمان، به ویژه پزشکان شروع شد. جامعه پزشکی 
و رؤسای نظام پزشکی ها درباره آمار نگران کننده 
مهاجرت پزشکان هشــدار دادند و مسئله تعرفه 
ناچیز خدمات درمانی را یکــی از علت های مهم 
مهاجرت پزشــکان دانســتند و در مصاحبه ها و 
خبرهای مختلف منتشرشده بارها و بارها به این 

موضوع اشاره شد. 
اما برخالف انتظار همه، در عمل، برای حل مشکل 
تعرفه ناچیز خدمات درمانــی که مهم ترین علت 
مهاجرت پزشکان شناخته می شد، نه تنها نسخه 
درمانی اجرا نشد، بلکه راه حل و نسخه درمان را در 
جای دیگر پیچیدند. تصمیم بر این شد که ظرفیت 
پذیرش در رشته  های پزشکی تا سال1404 ساالنه 
20درصد افزایش یابد تا با مشکل کمبود پزشک در 
سال های آینده روبه رو نشویم. این تصمیم درحالی 
گرفته و اجرایی شــد که گویی این کیسه خالی، 
راهی جز تربیت پزشک بیشتر ندارد؛ غافل از اینکه 

انتهای این کیسه همچنان سوراخ است. 
آنچه پیش روســت، نظرهای کارشناسان حوزه 
سالمت است درباره نســخه  افزایش ظرفیت  های 

پزشکی. 

آیا افزایش ظرفیت  پذیرش  
در رشته های پزشکی

کارگشاست؟



24

اشتغال در رشته پزشکی به لحاظ درآمد زایی 
دیگر سود واقعی ندارد

رئیس سازمان نظام پزشکی مشــهد می گوید: فاجعه بار است، اما حقیقت 
این است که برخی بیمارستان های بزرگ در مشهد، جراح عمومی مقیم 
ندارند و برای شیفت عصر و شب در امور اورژانس مشکل دارد. دکتر علیرضا 
صداقت می گوید: روش های غلط باعث شــده است پزشکان ما مهاجرت 
کنند، طبابت را کنار بگذارند یا به سمت انجام امور زیبایی کشیده شوند. در 
رشته ENT به جز چند نفر به صورت تخصصی پزشک فعال نداریم و بقیه 

بیشتر به ســمت امور زیبایی گرایش دارند. سیاست گذاری وقتی 
درست انجام نشــود، هرقدر که افزایش ظرفیت رخ دهد، 

نتیجه تغییری نخواهد کرد.
وی می افزاید: این حقیقت را که اشتغال به درمان 

در رشته پزشکی به لحاظ درآمدزایی دیگر سود 
واقعی ندارد، نمی توان انکار کرد. وارد شدن به 
رشته پزشکی در کشــور آسان نیست. از چند 
سال مانده به کنکور، مسابقه شروع می شود. 
به عبارتی، از ســد کنکور گرفتــه تا گذراندن 
طرح در مناطق محروم که خیلی از پزشــکان 

جوان ما در جاده و مسیر همین منطقه ها  جان 
خود را از دست دادند و در ادامه جمع کردن امتیاز 

طبابت در شهر بزرگ، شب بیداری ها، از تفریح زدن ها، 
دور ماندن از خانواده، زندگی نکردن هــا و... همه و همه 

اگر فرد یک ضرب جلو آمده باشد، حدودا سی ساله می شود. 
این می شود تازه شرایط یک پزشک عمومی، اما مسابقه تمام 
نشده است. این پزشک عمومی تازه می فهمد به نقطه صفر 
رسیده است و باید وارد گود آزمون تخصص و در ادامه شرایط 
سخت رزیدنتی شــود. دکتر صداقت می افزاید: ماراتن ادامه 
پیدا می کند و درنهایت رزیدنت  هایی که جان سالم به در می 
برند، حول وحوش چهل سالگی به عنوان پزشک متخصص وارد 
بازار کار می شوند. وی می گوید: از من می پرسید تا همین جا 
هم باید به چنین فردی جام قهرمانی داد، اما ما چه می کنیم؟ 
این پزشــک در سیســتم دولتی با هزاران منت، با کسورات 
۳5درصدی بیمه و مالیات و اعمال طرح قاصدک آن هم بعد 
از یک  سال، دستمزد دریافت می کند. در بخش خصوصی هم 
اوضاع خوب نیســت. هزینه  های مطب داری، از اجاره مطب 
تا هزینه  های پرســنلی و ماجرای نســخه های الکترونیک و 
بیمه  های بدحساب که تسویه های چندماهه کمترین زمان 
مورد انتظارشان اســت، همه و همه مسائلی است که پزشک 
با آن روبه روســت. اما همه این ها یک سوی ماجراست. سوی 
دیگری هم هســت که واقعا حکم زدن تیر خالص بر پیکره 

جامعه پزشکی را دارد. 
وی در ادامه می گوید: با همه شــرایط سختی که وجود دارد، 
پزشکان زیادی هســتند که به دلیل عشــق به درمان و کار 
طبابت، به تالش خود ادامه می دهنــد و باتوجه به مهارت و 

تخصص و دانش خود در اصطالح عامیانه اسم درمی کنند و مطب هایشان 
شلوغ می شود. تعداد این پزشکان در شهری مثل مشهد با حدود 18هزار 
عضو نظام پزشــکی، حدود 1۰۰ تا 15۰نفر بیشتر نیست. رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد ادامه می دهد: کســی که با دست کم 2۰سال تالش 
ســخت به جایگاهی می رســد که لیاقتش را دارد، با انواع واقسام اتهام ها 
روبه روست. گویی این پزشک حق کسی را پایمال کرده است و بابت شلوغی 
مطبش به عالم و آدم بدهکار اســت؛ از بیماری که در اتاق انتظار نشسته 
اســت و در فاصله  انتظار تا ویزیت، درآمد پزشــک را محاسبه می کند تا 
سازمان مالیاتی و خبرنگار و رسانه، پزشک به همه این افراد بدهکار است. 
وی یادآوری می کند: فاجعه بارتر از شرایط ســخت درآمدی و کاری این 
روزهای پزشــکان، این نگاه آزاردهنده  جامعه، به پزشکان است که باعث 

خیلی از دلسردی ها و ناامیدی هاست، طوری که باعث می شود پزشکی که 
به عشق خدمت به مردمش رنج درس و تحصیل را تحمل کرده است، ترک 

وطن را انتخاب کند. 
دکتر صداقت با انتقاد از سیاســت یک بام ودوهوای رســانه ها در روبه رو 
شدن با جامعه پزشکی می گوید: به جامعه پزشــکی به صورت دوره ای و 
موسمی، به ویژه از طرف رسانه ها هجمه عمومی می شود. در موسم تعیین 
تعرفه با وجود اینکه هیچ نقشــی در تعیین بهای خدماتش ندارد، به 
زیاده خواهی متهم می شود. در هنگام مالیات با وجود اینکه از 
خوش حساب ترین قشرهای صنفی جامعه است، متهم به 
فرار مالیاتی می شود، اما پای خطر و گذشتن از جان 
که به میان می آید، باید همه این ها را فراموش کند 
و جز دفاع از ســالمت مردم نباید به چیز دیگری 
فکر کند. گویی پزشــکی شغل نیست و پزشکان 
ازدم، در گروه عارفان و حکیمانی هستند که خرج 
زن و بچه ندارند. پزشک خوب از منظر جامعه ما 
پزشکی است که رایگان خدمت دهد و پول دارو را 
نیز از جیب شخصی بپردازد. بیشترین تماس های 
انجمن  های خیریه برای درمان رایــگان و کمک به 
انجام امورخیریه با پزشکان برقرار می شود؛ یعنی جامعه 
از پزشک، انتظار انجام امور خیریه دارد. حال سوال اینجاست 
که درنهایت، این پزشک از کجا باید درآمد کسب کند که این 
چنین انتظارهای جامعه و رسانه ها را پاسخ دهد؟ حقیقت این 
است: تصویری که از پزشک خوب ارائه می شود، باید تغییر کند. 
پزشک خوب، پزشک باتجربه ای است که بعد از 2۰سال کار و 
تالش در شرایط مالی خوبی به سر ببرد و البته نباید بابت درآمد 

معقول خود در مظان اتهام قرار بگیرد.
وی در ادامه ارائه این تصویر بیان می کند: اشــتباه نشــود، 
نمی گویم پزشکی باید یک تجارت پرسود باشد. خیر. پزشکی 
نباید تجاری شود که این هم آسیب زا خواهد بود. معتقدم به 
اینکه رابطه مالی پزشک و بیمار باید برداشته شود. پزشک باید 
دغدغه مالی نداشته باشد و بیمار هم جز درمان، دغدغه دیگری 
نداشته باشــد. بیمه ها باید وارد گود شوند و به نقش و وظیفه  

واقعی خود عمل کنند.
وی بیان می کنــد: ادامه این روند به معنای بازی با ســالمت 
جامعه است. در مشهد که اوضاع پذیرش رشته  های تخصصی 
خوب است، ۳۰درصد ظرفیت پذیرش در رشته طب اورژانس 
در رشته بیهوشی پر شده است، تا جایی که از ظرفیت 18نفره 
6نفر پذیرش داشتیم. این یعنی درمان به خطر افتاده است. 
زنگ خطر به صدا درآمده است و خیلی ها نمی خواهند بشنوند. 
چیزی نخواهد گذشت که جراح اطفال نداشته باشیم، جراح 
توراکس نداشته باشیم، جراح عمومی نداشته باشیم، جراح 

قلب نداشته باشیم و... .
دکتر صداقت در پایان درباره راه حل ها این طور می گوید: راه حل نیز روشن 
است. اول اصالح ساختار نظام سالمت و توجه به جایگاه پزشک عمومی و 
نظام ارجاع در کنار تعرفه گذاری واقعی، سپس قطع رابطه مالی پزشک و 
بیمار با ایفای نقش درست بیمه ها به عنوان خریدار خدمت و قبول کردن 
هزینه  های درمان ازسوی آنان)نرخ گذاری حق بیمه ها نیست.( در مرتبه 
بعدی، تعریف درست جایگاه رشــته  های تخصصی بر مبنای اولویت  های 

درمانی جامعه. 
در این شرایط و با وجود مسیر درســت فعالیت در حوزه سالمت و تامین 
سالمت جامعه، می توان نظارت ها را دقیق کرد. با متخلفان از قوانین چه در 
حوزه مداخله گران و چه جامعه پزشکی برخورد کرد و با شبه علم مقابله کرد.

حقیقت این است: 
تصویری که از پزشک 

خوب ارائه می شود، باید 
تغییر کند. پزشک خوب، 
پزشک باتجربه ای است 
که به لحاظ مالی بعد 
از 20سال کار و تالش در 
شرایط مالی خوبی به 

سر ببرد و البته نباید بابت 
درآمد معقول خود در 
مظان اتهام قرار بگیرد
پزشکی نباید تجاری 

شود که این هم آسیب زا 
خواهد بود

معتقدم به اینکه رابطه 
مالی پزشک و بیمار باید 

برداشته شود
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20درصد پزشکان عمومی مشهدی
مطب داری می کنند

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد می گوید: ازمیان بیش از 
5هزار پزشک عمومی در مشهد، تنها 2۰درصد مطب عمومی دارند.

دکتر مســعود زحمتکش می افزاید: حداکثر بیــن 12۰۰ تا 15۰۰نفر از 
پزشــکان عمومی در درمانگاه ها، مراکز درمان اعتیاد و مراکز بهداشــت 
مشغول به کار هستند. تعداد محدودی هم در اورژانس بیمارستان ها فعالیت 
می کنند، شاید بتوان گفت حدود نیمی از پزشکان عمومی مشهدی، طبابت 
نمی کنند. وی با اشاره به افزایش ظرفیت  های رشته  های پزشکی به عنوان 
نسخه حل مشکل فرضی کمبود پزشــک می افزاید: این به معنای اشکال 
درمان در همان خط اول است. کیســه ای که نظام سالمت سعی می کند 
با تربیت پزشک بیشتر آن را پر کند، ســوراخ است. اگر هر روز ظرفیت ها 
افزایش بیابد و کشور برای تربیت پزشک هزینه کند، چه فایده ای دارد وقتی 
شرایطی فراهم نیست که این پزشکان به درآمد حداقلی دست پیدا کنند 

و در شرایط موجود ماندگار باشند. پزشک تربیت می کنیم برای 
امارات، عمان، استرالیا، کانادا و... .

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد به گردش 
مالی در حوزه کنکور اشــاره کرده، می گوید: گردش 

مالی تبدیل یک دانش  آموز به یک کنکوری حرفه ای، 
تب کنکور را باال می برد و به دانش آموزان ما اجازه 
نمی دهد که براساس عالقه و استعداد وارد فضای 
تحصیل دانشگاهی شوند. عشــق پزشکی، توان 
دیدن واقعیت ها و سختی  های این رشته را به افراد 

نمی دهد. خانواده ها درکنار دولت، هزینه  های زیادی 
را صرف می کنند تا یک پزشک وارد اجتماع شود. دکتر 

زحمتکش می افزاید: این  روزها شرایط به قدری بحرانی 
شده است که ما متاسفانه شاهد انصراف یا جوان مرگ شدن 

رزیدنت  های تخصصی بوده ایم. وزارت بهداشت نباید به اینترن، 
پزشک عمومی و رزیدنت به چشــم نیروی کار ارزان قیمت نگاه کند. بعد 
از دانش آموختگی؛ ســربازی و درنهایت گذراندن طــرح در منطقه های 
دورافتاده و کسب امتیازهای الزم در پیش است. وی ادامه می دهد: پزشک 
ما در آستانه سی وپنج تا چهل ســالگی می تواند وارد شهر بزرگ شود و در 
آنجا طبابت کند. تازه اینجا هم اوضاع خوب نیست؛ باید اجاره سنگین مطب 
بپردازد و مالیات و دستمزد پرسنلی هم کم نیست. همچنین توقع مردم 
و اجتماع از پزشک زیاد است. روزی پزشکی شغل پردرآمدی بود، اما این 
 روزها این طور نیست. نگاه مردم به این حرفه تغییر نکرده است. وی با بیان 
اینکه پزشکان جوان ما این  روزها سرخورده از این چرخه معیوب سه مسیر 
را دنبال می کنند، توضیح می دهد: آن ها یا مهاجرت می کنند یا در شغل های 
دیگر فعالیت می کنند یا سراغ فیلد جذاب تر زیبایی می روند که متاسفانه 

تقاضای زیادی در جامعه دارد. 
 وی به خطر نابودی پزشکی عمومی و رشــته  هایی چون داخلی و اطفال 
در آینده ای نزدیک اشاره کرده، می گوید: پزشکان وقتی از تعرفه صحبت 
می کنند، متهم به زیاده خواهی می شــوند و درآمد و شلوغی مطب گروه 
محدودی از پزشکان به همه جامعه پزشکی نسبت داده می شود. واقعیت این 
است که نسل جدید پزشکان با این تعرفه و درآمد کم، کمر راست نخواهد 
کرد. مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشــکی مشهد یادآوری می کند: 
چیزی نخواهد گذشت که ما در رشته  های پزشکی هم مثل مهندسی با گروه 
زیادی بیکار مواجه خواهیم شد و با انصراف و خارج  شدن استادان باتجربه از 
چرخه آموزش و دورنمای بد برای کار طبابت روبه رو خواهیم شد. افزایش 
چشم بسته ظرفیت ها بی شک به کاهش کیفیت آموزش منجر خواهد شد 

و عاقبت این چرخه معیوب، بدتر از این خواهد شد.
وی نقش ســازمان های بیمه  گر را در حل مشــکالت نظام سالمت بزرگ 

خوانده، می گوید: خریداران خدمات ســالمت، سرنوشــت نظام سالمت 
کشور را به دست گرفته اند. خیلی از کشورهای پیشرفته، بیمه پایه بیش از 
۷۰درصد هزینه های خدمات سالمت را قبول می کند، اما در اینجا در بخش  
ســرپایی و خصوصی، بیمه ها ۳۰درصد هم پای کار نیستند و در طراحی 
الگوی طبابت و حدود صالحیت در تجویــز داروها هم دخالت می کنند؛ 
موضوعی که واقعا منطقی، عقالنی و پذیرفتنی نیست. واقعیت این است 
که بیمه ها اراده یا توانی برای واقعی کردن سهم خود از هزینه  های خدمات 

سالمت ندارند و این بار را به مردم و جامعه پزشکی تحمیل می کنند.

   بیمه ها اگر درست عمل کنند، 
رابطه مالی بین بیمار و پزشک از بین می رود

وی در ادامه می گوید: جامعه پزشکی معتقد است رابطه مالی بین بیمار 
و پزشک باید از بین برود؛ پزشک نباید جز به درمان بیمار 
به چیز دیگری فکر کند و بیمــار هم جز رنج بیماری 
و پیگیری درمــان، دغدغه دیگری نباید داشــته 
باشد. اما در واقعیت ما در مثلث پزشک، بیمار و 
سازمان های بیمه گر، گیر کرده ایم. تا حرف از 
اصالح می زنیم، ما را مقابل مردم می گذارند و 
زیاده خواه معرفی می کنند. بیمه ها در بخش 
خصوصی حداکثــر ۳۰درصــد هزینه های 
ویزیت را پرداخت می کنند. پوشش بیمه ای 
ما باورکردنی نیست؛ از ویزیت پزشک عمومی، 
فقط 16هزارو۳1۰تومــان را بیمه می پردازد و 

بقیه اش را بیمار خودش باید پرداخت کند.
دکتر زحمتکــش درباره ترکیب شــورای عالی بیمه 
می گوید: از جمع شورای عالی بیمه خدمات درمانی، سازمان 
نظام پزشکی فقط یک نماینده دارد و خریداران خدمت در اکثریت هستند. 
بی شــک خریدار با نگاهی به توان مالی خودش، نمی گذارد تعرفه واقعی 
شود. ای کاش ماجرا به همین جا ختم شود. متاســفانه جامعه پزشکی با 
چالش  های متعدد دیگری چون چالش  نسخه های الکترونیک، بیمه  های 
متعدد و سامانه  های مختلف نیز روبه رو هستند. نتیجه این می شود که دیگر 
کسی سراغ طبابت نمی رود؛ چون درآمد ندارد و به دردسرهایش نمی ارزد. 
از تعطیلی بخش خصوصی، مردم ضــرر می کنند. آیا اگر بخش خصوصی 
تعطیل شود، بخش دولتی توانش را دارد که تمام خدمات سالمت را ارائه 
کند؟ قطع به یقین، بخش دولتی چنین توانی ندارد. در داستان کرونا دیدیم 
که اگر بخش خصوصی نبود، ما برای درمان بیماران سرپایی با مشکل مواجه 
می شدیم. بیش از ۷۰ تا 8۰درصد بیماران ســرپایی به بخش خصوصی 
مراجعه کردند؛ به دلیل اینکه بخش دولتی، کشش و توانایی نداشت و حتی 

در مقطعی، در بخش بستری هم ظرفیت تکمیل بود. 
وی می افزاید: 5درصد از هر صنفی معمــوال درآمد خوب دارند و به لحاظ 
اقتصادی، موفق و پیشــرو هستند. در جامعه پزشــکی نیز همین قضیه 
مصداق دارد. اما متاسفانه با تبلیغات غلط، تصمیم های مسئوالن براساس 
شرایط 5درصدی این جامعه گرفته می شود و به کل جامعه پزشکی تعمیم 
داده می شود. ما در تمام این ســال ها در جنگ و کرونا ثابت کردیم که با 
مردم و همراه مردم هســتیم. گواه آن هم، شهیدان سالمت است که آمار 
پزشکان در صدر آن قرار دارد. امیدوارم با انعکاس درست و دقیق واقعیت ها، 
حقیقت پنهان نشود و هرکس مسئولیت واقعی خود را بپذیرد و از آدرس 
غلط دادن بپرهیزد؛ چراکه گاهی نپذیرفتن مسئولیت ها و تاخیر در اصالح 
 مشــکالت، بهای گزافی چون بازی با ســالمت مردم و جامعه را به دنبال 

دارد.
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رشته بیهوشی، یکی از 
ستون  های سیستم درمانی در هر کشور است

رئیس انجمن انستزیولوژي و مراقبت هاي ویژه ایران، شاخه خراسان می گوید: 
رشته بیهوشی، یکی از ستون های سیستم درمانی در هر کشور است و در انواع 

تخصص ها و فوق تخصص ها، رشته ای موردنیاز است.
دکتر سعید جهانبخش می افزاید: بیهوشی یعنی آی سی یو و اتاق عمل. اگر در 
زمینه  های دیگر میلیاردها تومان خرج کنیم، ولی متخصص بیهوشی نداشته 
باشیم، یعنی آی سی یو و اتاق عمل نداریم و طبیعی است که در خیلی از رشته ها 
دچار مشکل خواهیم شد. متاسفانه در این سال ها به رشته بیهوشی واقعا ظلم شده 

است. در همه گیری کرونا متخصصان این رشته واقعا ازخودگذشتگی 
کردند؛ با انتوبه کردن بیمار یعنی رفتن به حلق بیمار کرونایی، 

شهدای زیادی از این رشــته تقدیم کشور شد تا سالمت 
مردم جامعه کمترین آسیب را ببیند. ولی این مسائل 

را متاسفانه متولیان نظام سالمت ندیدند و نمی بینند. 
نتیجه هم روشن است؛ استقبال نکردن از این رشته 

در آزمون های تخصصی. 
وی می افزاید: در تمام کشــورهای دنیا به دلیل 
استرس فراوان کاری و توانمندی  هایی که پزشکان 
متخصص بیهوشی باید داشته باشند، متخصصان 

این رشته درآمد بیشــتری از سایر رشته ها دارند و 
حضور پزشکان در رشته بیهوشی با تشویق  های فراوان 

همراه است؛ واقعیت این اســت که موفقیت پزشکان 
متخصص بیهوشی به طور معنی داری کاهش آمار مرگ ومیر 

را به همراه دارد و به همین دلیل است که سیستم های سالمت در 
کشورهای پیشرفته به این رشته توجه ویژه می کنند.

دکتر جهانبخش با اشاره به تجربه شخصی در درمان بیماران بیان می کند: همین 
تازگی بیماری هشتادوپنج ساله داشتم با هیدرونفروز دوطرفه به دلیل انسداد با 
سنگ، با پتاسیم۷ و کاهش سطح هوشیاری ثانوی و نارسایی کلیه، این بیمار 
اگر برای دیالیز رفته بود، به طورقطع فوت می کرد. پزشک معالج اول از من برای 
بستری بیمار تایید گرفت و بعد او را بستری کرد. من حدود دوساعت ونیم برای این 
بیمار وقت گذاشتم با قبول خطر زیاد فوت؛ مریض بیهوش شد و مجموع خالص 
دریافتی من با بیش از ۳۰ســال تجربه از این بیمار پرخطر در یک بیمارستان 
فوق تخصصی خصوصی پس از کسورات بیمه و سهم بیمارستان حدود 2۰۰ تا 
۳۰۰هزارتومان خواهد بود. وی نمونه دیگری را بیان کرده، می گوید: مادر بارداری 
با یک دوره بارداری عادی برای سزارین بستری شده بود. دوستان می دانند که 
شاخص نخست سنجش عملکرد سیستم بهداشت در یک کشور، عملکرد در 
حوزه سالمت مادر و جنین است. این بیمار سی ساله هنگام عمل، افت اکسیژن 
پیدا کرد و اکسیژن۹8 به ۹5 رسید، هر دو ریه طبیعی به نظر می رسید. باتوجه به 
تجربه، شرایط را عادی ندیدم و پیگیری کردم. بیمار ادم حاد ریوی داشت و درمان 
همان جا شروع شد. 6ساعت وقت گذاشتیم تا اکســیژن بیمار که افت زیادی 
پیدا کرده بود، به ۹۰ رسید و تحویل آی ســی یو داده شد. کافی بود متخصص 
بیهوشی کمی کم تجربه بود یا به تجویز برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران به 
جای متخصص بیهوشی، یک کارشناس بیهوشی در اتاق عمل می نشست، آن 
وقت این مادر سی ساله از دست رفته بود. البته بگویم که در پیگیری های بعدی 
مشخص شد بیمار دچار نارسایی قلبی پیشرفته پس از پایان حاملگی شده است، 
درحالی که قبل از عمل در ارزیابی انجام شده، وی هیچ گونه عالمتی نداشت و  
ASAکالس یک محسوب می شد. از این مثال ها زیاد است. نکته این است که 
رشته بیهوشی در دنیا به دلیل همین حساسیت ها و ظرافت ها در فهرست سه 
 رشته پردرآمد پزشکی قرار دارد و نخبگان در آن پذیرفته می شوند. اما در کشور ما 
از آخر، در فهرست سه رشته با درآمد ناچیز قرار گرفته است. بدیهی است که این 
سیاست گذاری های غلط، نظام سالمت ما را تهدید می کند و متاسفانه خیلی ها 

به  آن بی توجه هستند. 
وی درباره ظرفیت  های خالی رشته بیهوشــی می گوید: هرقدر دوست دارید، 
ظرفیت پزشکی را افزایش دهید. کسی وارد تخصص بیهوشی با این شرایط نخواهد 
شد. امسال درمجموع 5۰درصد ظرفیت این رشته خالی مانده است. سال دیگر 

۳۰درصد، سال بعد کمتر. وقتی عده ای فکر می کنند که می توانند از یک کارشناس 
بیهوشی به جای متخصص بیهوشی بهره بگیرند، یعنی مشکل ریشه دارتر از این 
حرف هاست. من عاشقانه در رشته تخصصی ام کار کردم و با اینکه می توانستم وارد 
رشته دیگری شوم، بیهوشی را ادامه دادم. اما با این شرایط، کسی می تواند با عالقه 
و انگیزه وارد این رشته تخصصی شود؟ تعرفه رشته بیهوشی 1۰برابر ناعادالنه تر از 
سایر رشته هاست. طبق استاندارد هر متخصص بیهوشی می تواند دو اتاق عمل را 
 Kحرفه ای، متخصص بیهوشی دست کم باید نصف Kپوشش دهد؛ یعنی ضریب
جراحی باشد که یک دهمش هم نیست. متاسفانه نظام سالمت سلیقه ای 
اداره می شود. ســال۹5 وزیر وقت، تعرفه بیهوشی را با وجود 
مصوبه وزارتخانه ۳۰درصد کاهش داد. دو ســال پیگیری 
و اعتراض، شــرایط را به قبل این تصمیــم بازگرداند. 
حقیقت این است که اگر بنا باشد مّرقانون درباره دو 
اتاق عمل با حضور یک متخصص بیهوشــی انجام 
شــود، 6۰ تا ۷۰درصد عمل های جراحی در بخش 
دولتی لغو خواهد شد. با ادامه این روند، در دو سال 
آینده متخصص بیهوشی نخواهیم داشت. متاسفانه 
نظارت ها کمرنگ اســت. طبق قوانیــن وزارتخانه، 
۳۰درصد مبلغ تخت روز آی سی یو ها در 2۴ساعت، باید 
به متخصصان بیهوشی که شیفت داده اند، تعلق بگیرد، 
اما پرداخت ها در بســیاری از بیمارستان های خصوصی به 
یک سوم این رقم هم نمی رســد و بیمارستان ها سلیقه ای کار 
می کنند. متخصص بیهوشی با ساعتی 12۰هزارتومان با 8 تا 12مریض 
در شیفت شــب کار می کند. این چه عدالتی اســت؟ ضریبk حرفه ای باید به 
پزشک اختصاص یابد، اما در همین مشهد در بعضی بیمارستان ها از kحرفه ای 
فقط 15درصد به پزشک پرداخت می شود. متاسفانه قراردادها هم شفاف نیست.

دکتر جهانبخش با اشاره به 2۷سال خدمتش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
می گوید: 2۷سال کار کردم و حقوقم کفاف زندگی ام را می داد و نیازی به کار در 
بخش خصوصی احساس نمی کردم. حرمت استادی و عشق به آموزش، برایم 
انگیزه کار بود. از ۷صبح تا 8شب در اتاق عمل  حضور فعال داشتم. ولی بحران های 
اخیر و قانون های نسنجیده در پرداخت کارانه بخش  های دولتی، چنان آسیبی 
وارد کرد که در تمام رشته ها اســتادان، دیگر گرایش و انگیزه ای برای آموزش 
علمی ندارند. وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درعمل، شده است 

وزارت درمان. 
وی بر اهمیت حفظ حرمت جامعه پزشــکی به ویژه اســتادان پیش کسوت 
تاکید کرده، می گوید: PRکشور کانادا داشتم، اما چون بعد از بازنشستگی در 
بیمارستانی خصوصی در مشهد کار می کردم و به کارم عرق داشتم و احساس 
می کردم مفید و موثر هستم، با وجود مهاجرت خانواده ام، در اینجا ماندم. به خاطر 
برگرداندن PR کشور کانادا دو سال به من روادید نمی داد که بتوانم بچه هایم را 
ببینم. می خواهم بگویم برای من استاد بازنشسته مسائل مالی کمرنگ بوده و عرق 
و عشق به کار، اولویت اول بوده است و این را که فرد فعالی باشم و به مردمم خدمت 
کنم، دوست داشته ام. اما باید اعتراف کنم که اکنون بی مهری ها به قدری زیاد شده 
است که من هم تصمیم به رفتن گرفتم و خواهم رفت. حرمت استادی از بین 
رفته است. دانشجوی من وقتی می بیند من استاد بازنشسته که به عشق مردمم 

مانده ام، جای و جایگاهی ندارم، با چه انگیزه ای راه مرا ادامه دهد؟ 
وی می افزاید: متاسفانه امنیت شغلی در رشته تخصصی بیهوشی، فاجعه بار است. 
امروز بیمارستان تصمیم می گیرد فالن پزشک حضور نداشته باشد. از فردا آن 

متخصص کارش را از دست می دهد و معاشش با مشکل روبه روست. 
دکتر جهانبخش درباره تعرفه  های تعیین شده این طور می گوید: دولت محترم با 
وجود تمام تنگناهای مالی، به افزایش بودجه و تعرفه تاحدودی توجه می کند، اما 
همین بودجه برای تصویب در مجلس از فیلتر شورای عالی بیمه عبور می کند که 
با عنایت به نفوذی که عده ای در این شورا دارند، دربارهK حرفه ای که حق پزشک 
معالج است، کمترین میزان افزایش را شاهدیم؛ افزایش ۴1درصدیK حرفه ای 

در مقابل افزایش ۳8۰درصدی تخت روز در چهار سال اخیر گواه این مدعاست.
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با کمبود جراح به خصوص در رشته  های 
فوق تخصصی روبه رو خواهیم شد

مدیرگروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گوید: خیلی دور نیست که با کمبود 
جراح به خصوص در رشته  های فوق تخصصی روبه رو شویم.

دکتر عباس عبدالهی با اشاره به چالش های فراروی جراحان عمومی بیان می کند: 
به خصوص در بعضی رشته ها مثل جراحی قلب، اطفال و جراح عروق به شدت دچار 
مسئله خواهیم شد؛ چراکه تقاضاها برای این رشته ها به شدت کاهش پیدا می کند. 
وی با اشاره به اینکه این چالش ها و مشکالت به دلیل مدیریت و برنامه ریزی  هایی 
بوده است که به ویژه در سال  های اخیر در حوزه تعرفه اعمال شده است، می گوید: 
تعرفه  های ناچیز، مشکالتی که با بیمه ها داریم، پرداختی  های ناقصی که انجام 
می دهند، کسوراتی که برای پزشکان درنظر می گیرند، باعث شده است میزان 
پرداختی به پزشک کاهش پیدا کند و سهم پزشک، کوچک و کوچک تر شود و 
درنتیجه انگیزه ها کم  شود. مدیرگروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
می افزاید: پزشک عمومی بعد از هفت سال تحصیل در دوره چهارساله  تخصص، واقعا 
خیلی اذیت می شود؛ دوره بسیار سخت و دریافت بسیار اندک و بعد تازه گذراندن طرح 
که خود مصیبتی است. می گوییم برو شهرستان با آن همه محدودیت، با آن امکانات کم و با 
دریافتی  های ناچیز و با تأخیر. گاهی وقت ها جراح  های ما در شهرستان ها حقوقشان را با تاخیر 1۰ماهه 

و بابت یکی دوماه دریافت می کنند. خب این فرد چطور سرپا بایستد؟ چطور خانواده اداره کند؟ 
دکتر عبدالهی می افزاید: جراح ما بعد از اینکه از هفت خان رستم گذر کرد، تازه می تواند در شهری با امکانات 
مناسب مشغول فعالیت شود. البته اینجا هم بی عدالتی ها ادامه دارد؛ بی عدالتی هایی که درواقع، در رشته 
جراحی عمومی درحال اعمال است. جالب است پزشک قرارداد می بندد با بیمارستان. بیمارستان می گوید 
»فقط 6۰ و ۷۰درصد تعرفه را پرداخت می کنم« که با کاِی جراحی که ما ســرش بحث داریم، واقعا ناچیز 
است و اصال منطقی نیست. پرداخت های جراحی، بسیار ناقص هستند و متاسفانه همین پرداخت ناچیز را 
بیمارستان کمتر می پردازد. معلوم نیست این درصد را چرا بیمارستان برای خودش برمی دارد و به چه شکلی 
هزینه می کند. این شرایط در بیمارستان دولتی سخت تر است. من خودم در بیمارستان دولتی کار می کنم. 
اصال نمی دانم پرداختی هر عمل من چقدر است؛ چون اعالم نمی شود و مشخص نیست کارکرد من چه میزان 
است. چنددرصد پرداخت می کنند، کسورات من چقدر است. خب در بیمارستان های دولتی استقبال برای 
ورود خیلی کم شده است و در سال های اخیر، دیگر درخواســتی برای ورود جراحان به بیمارستان دولتی 
نداریم. وضعیت در بیمارستان های خصوصی هم همین است. پرداخت ها در بیمارستان های خصوصی بسیار 
طوالنی شده است. بعد از چند ماه بیمارستان پرداخت می کند با درصدی که خودش تعیین کرده است و 
درنهایت واقعا چیزی به پزشک نمی رسد. بیماری داشتم که 5۰میلیون هزینه عملش بود. فاکتور را پیش روی 
من گذاشت. خواستم از دستمزد من تخفیف لحاظ شود. حسابداری گفت دستمزد شما کال یک میلیون و5۰۰ 

است و بیمار گفت این همه زحمت روی دوش شماست، برای این رقم؟
وی با اشاره به اینکه در این سال ها مردم را مقابل جامعه پزشکی گذاشته اند، می گوید: مردم گاهی نمی دانند 
که اوضاع پزشکی واقعا چطور است. وقتی یک عمل انجام می دهند، همه هزینه ها را به پای پزشک می نویسند. 
برای جراحی رکتومی که مریض چهار ساعت در اتاق عمل بوده، یک هفته ویزیت داشته است و یک ماه هم 
باید تحت نظر باشد، یک میلیون و5۰۰هزارتومان واقعا ناچیز است. خب اگر این ها دیده و اصالح نشود، ما در 

سال  های آینده در رشته  های مختلف جراحی به شدت دچار کمبود   می شویم.
دکتر عبدالهی می گوید: چالش دیگری که داریم، مربوط به کمبود امکانات و تجهیزات است. مشکالت زیادی 
برای جراحی داریم. جراح، کمبود تجهیزات موردنیاز را باید با مهارت و وقت و انرژی بیشتر جبران کند، اما 
این در همه جا پاسخ گو نیست؛ یعنی از  جایی به بعد، کمبود تجهیزات عمل را می خواباند. این طور نیست که 
هر وسیله ای که نبود، بشود عمل را انجام داد. اگر واقعا در این زمینه فکری نشود، هرقدر هم پزشک باانگیزه و 
عالقه و عرق، پای کار باشد، کاری از دستش برنخواهد آمد. آن وقت یا باید ترک وطن کند یا به حرفه دیگری 

مشغول شود.

مردم گاهی نمی دانند که 
اوضاع پزشکی واقعا چطور 
است. وقتی یک عمل انجام 
می دهند، همه هزینه ها 
را به پای پزشک می نویسند. 
برای جراحی رکتومی که 

مریض چهار ساعت در اتاق 
عمل بوده، یک هفته 

ویزیت داشته است و یک ماه 
هم باید تحت نظر باشد، 

یک میلیون و500هزارتومان 
واقعا ناچیز است. خب اگر 
این ها دیده و اصالح نشود، 

ما در سال  های آینده در 
رشته  های مختلف جراحی 

به شدت دچار کمبود   
می شویم
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فناورانه

2خبر از دنیای
گجت های پزشکی

به قلم دکتر سعید قاضی جوالیی

برچسب اولتراسوند برای 48ساعت تصویربرداری

مهندسان MIT یک  پچ اولتراسوند ایجاد کرده اند که می تواند تصویربرداری سونوگرافی طوالنی مدت از اندام ها و ساختارهای داخلی ارائه دهد. این دستگاه 
حاوی آرایه ای از پروب های پیزوالکتریک سخت است که در زیر آن یک الیه هیدروژل پوشیده شده با االستومر قرار دارد و همانند ژلی که در روش های معمول 
اولتراسوند روی پوست عمل می کند، کاربرد دارد. پچ اولتراسوند که به اندازه یک تمبر پستی است، بسیار قابل حمل و ارزان تر از فناوری های سونوگرافی 
معمولی است. نسخه فعلی دستگاه برای مشاهده تصویرها نیاز به اتصال با سیم دارد، اما محققان درحال کار روی بی سیم کردن دستگاه هستند و گزارش می دهند 

که در آینده ممکن است این فناوری برای بیمارانی که بخواهند به خانه بروند، مناسب باشد. 
هم اکنون، انجام تصویربرداری اولتراسوند نیاز به یک پزشک یا تکنیسین دارد تا مقدار زیادی ژل و یک پروب را روی پوست نگه دارد و تصویرهایی از اندام های داخلی به 
دست آید. مشخص است که این روش برای تصویربرداری طوالنی مدت غیرعملی است و همچنین نیاز به تجهیزات گران قیمت و نیز حضور در درمانگاه یا بیمارستان 

دارد. برای رفع این مشکل، این محققان یک  پچ پوشیدنی کوچک ایجاد کرده اند که می تواند تا ۴8ساعت درون بدن را نگاه کند. 
زانگه ژاوو، یکی از سازندگان دستگاه جدید، می گوید: »ما آینده ای را می بینیم که در آن چند پچ را روی قسمت های مختلف بدن چسبانده ایم و آن ها با تلفن همراه 
شما ارتباط برقرار می کنند و درصورت درخواســت، درون تلفن همراه، الگوریتم های هوش مصنوعی، تصویرها را تجزیه و تحلیل می کنند. ما معتقدیم که دوران 

جدیدی در زمینه تصویربرداری پوشیدنی آغاز کرده ایم. با چند پچ کوچک روی بدن، می توانید اندام های داخلی خود را ببینید.«
پیش از این، محققان تالش کرده اند فناوری فراصوت پوشیدنی را با موفقیت های متفاوت توسعه دهند. چونگه وانگ، یکی دیگر از محققان مربوط در این مطالعه گفت: 
»ابزار تصویربرداری فراصوت پوشیدنی، ظرفیت زیادی در آینده تشخیص بالینی خواهد داشت.«، با این  حال وضوح و مدت زمان تصویربرداری پچ های اولتراسوند 

موجود، نسبتا کم است و آن ها نمی توانند از اندام های خیلی عمیق تصویربرداری کنند.«
برای دستیابی به وضوح بهتر اولتراسوند، محققان ترانزیستورهای سخت را با یک الیه چسبنده جفت کرده اند که می تواند به راحتی به پوست کاربر متصل شود. این 
کار مانع از جابه جایی ترانزیستورها به یکدیگر می شود، در عین اینکه تماس مناسب با پوست را حفظ می کند. الیه هیدروژل در زیر پچ به امواج صوتی اجازه انتشار 

می دهد و با یک الیه االستومری محصور شده است که از خشک شدن ژل جلوگیری می کند.
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میکروربات های مغناطیسی به درمان ریشه دندان کمک می کنند

محققان دانشگاه پنسیلوانیا یک سیستم میکروربات توسعه داده اند که می تواند به اختالل در بیوفیلم، تحویل دارو و گرفتن نمونه، همگی در فضای محدود 
کانال ریشه دندان کمک کند. برای دندان پزشکان دشوار است که بدانند آیا هنگام انجام کانال ریشه، تمام مواد عفونی را برداشته اند یا خیر و انجام  ندادن 
این کار معموال به بازگشت دوباره عفونت منجر می شود. دسترسی به این فضا و ضدعفونی مناسب آن دشوار است، بنابراین این محققان به عنوان راه حل به 
میکرورباتیک روی آوردند. این میکروربات ها از نانوذرات اکسیدآهن تشکیل شده اند و می توانند با استفاده از میدان های مغناطیسی دست کاری شوند. این ربات ها 
می توانند به عنوان یک گروه برای مختل  کردن بیوفیلم ها یا به عنوان ربات های مارپیچ شکل چاپ سه بعدی تعبیه شده با نانوذرات اکسیدآهن که می توانند داروهایی 

را برای کمک به مبارزه با عفونت در کانال ریشه ارائه کنند، عمل نمایند.
انجام کانال ریشه، تجربه چندان خوشایندی نیست، اما اگر با شکست مواجه شود و عفونت دوباره برگردد، معموال نیاز به یک جلسه پیگیری مجدد است که به همان 
اندازه ناخوشایند است و بانارضایتی و ناامیدی همراه است. برای کمک به جلوگیری از این سناریو، بهترین گزینه این است که تا حد ممکن مواد عفونی را از پایه دندان 

خارج کنیم، اما این فضا بسیار باریک است و دسترسی و ارزیابی آن دشوار است.
راه حل واضح برای هر چالش پزشکی در عصر کنونی، استفاده از میکروربات هاست. این محققان، یک نســخه مغناطیسی طراحی کرده اند که به طور خاص برای 
پروسیجرهای کانال ریشه درنظر گرفته شده است. Alaa Babeer، یکی از سازندگان ریزربات های جدید، می گوید: »این فناوری می تواند عملکردهای چندگانه 
خوبی را برای دستیابی به هدف گیری دقیق و کنترل شده بیوفیلم ها در فضاهای صعب العبور، به دست  آوردن نمونه های میکروبیولوژیکی و انجام دارورسانی هدفمند، 

ممکن سازد.«
این میکروربات ها از نانوذرات اکسیدآهن تشکیل شده اند و می توانند به طور گروهی استفاده شــوند. آن ها می توانند وارد دندان شوند، بیوفیلم ها را مختل کنند و 
نمونه های باکتریایی را برای بررسی بعدی خارج کنند. نوع دیگر آن ها، مارپیچ های چاپ  شده سه بعدی است که حاوی نانوذرات است و از این ها بیشتر به عنوان یک 

وسیله تحویل با هدف رساندن آنتی بیوتیک به کانال ریشه استفاده می شود.
تاکنون، محققان دانشگاه پنسیلوانیا میکروربات ها را در نمونه های پرینت شده سه بعدی دندان انسان که در آن ها باکتری های مختلف درون دندانی تلقیح  شده است، 
آزمایش کرده اند. آن ها با موفقیت، دسته ای از میکروربات ها را به داخل کانال ریشه فرستادند. بیوفیلم کشت شده را مختل کردند. نمونه ای از باکتری ها را برداشتند 

و سپس از طریق میکروسکوپ تأیید کردند که تمام نانوذرات پس از این  روش از کانال استخراج شده اند.
میشل کو، یکی دیگر از محققان مربوط در این مطالعه، گفت: »این فناوری، ظرفیت پیشرفت مراقبت بالینی در سطوح مختلف را نشان می کند. یکی از جنبه های 
مهم، توانایی داشتن کاربردهای تشخیصی و همچنین درمانی است. در پلتفرم microswarm، ما نه تنها می توانیم بیوفیلم را حذف کنیم، بلکه می توانیم آن را 
بازیابی کنیم و به ما امکان می دهد تشخیص دهیم چه میکروارگانیسم هایی باعث عفونت شده اند. عالوه بر این، به دلیل توانایی تطابق با فضاهای باریک و صعب العبور 

در کانال ریشه، در مقایسه با فایل ها و تکنیک های ابزار دقیقی که هم اکنون استفاده می شود، امکان ضدعفونی مؤثرتری را می دهد.
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یک پرونده اورژانسی

بخش اورژانس به عنوان پیشانی خدمات رسانی در بیمارستان، یکی از نقاط حساس و مهم در 
تماس با بیماران است. خدمت در اورژانس بیمارستان ها کار ساده ای نیست و چالش های فراوانی 
برای فعالیت در این بخش، پیش روی کارکنان آن قرار دارد. در این پرونده به بیان مشکالتی که 
پیش روی کارکنان بخش اورژانس به ویژه پزشکان متخصص طب اورژانس قرار دارد، می پردازیم. با امید 
به اینکه دست اندرکاران و مسئوالن  امر برای رفع این چالش ها و مشکالت، گام های موثر و عملی بردارند.

چالش های خدمت 
در اورژانس بیمارستان
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یک بام و دوهوای قوانین بهداشت ودرمان
رشته تخصصی طب اورژانس را به نابودی کشانده است

به قلم دکتر حمید رضا ریحانی، مدیرگروه طب اورژانس دانشگاه مشهد

مدیرگروه طب اورژانس دانشــگاه مشــهد 
می گویــد: یــک بــام و دوهــوای قوانیــن 
بهداشت ودرمان، رشته تخصصی طب اورژانس 
را به نابودی کشانده است. تا مدت ها که اجازه تاسیس 
مطب نداشــتیم. در دو سه ســال اخیر اجازه تاسیس 
مطب داریم، اما با شرایط عجیب. پزشک متخصص طب 
اورژانسی که در بیمارستان، مریض تروما، بیمار سکته 
قلبی و مغزی و... را از مــرگ می رهاند، در مطب با بیمه 
اجازه ندارد یک اسپری آسم را نسخه  کند. درعمل، در 
حوزه مطب داری متخصص طب اورژانس، قدرت عمل 

بیشتری از پزشک عمومی ندارد.
دکتر حمیدرضا ریحانی می افزاید: صحبت این است که 
متخصص کم داریم، پس ظرفیت  هــا را افزایش دهیم. 
وقتی تخصص گرفتن در رشته هایی مثل طب اورژانس 
درعمل، تفاوت چندانی با نگرفتنش ندارد، چرا پزشک 
عمومی به سمت این رشته جلب و جذب شود؟ من استاد 
دانشگاه علوم پزشکی و مدیرگروه طب اورژانس هستم. 
1۴ســال اســت که به عنوان متخصص طب اورژانس 
فعالیت می کنم اما هنوز نیمی از شیفت  های کاری من در 

بیمارستان، شیفت شب است.
وی درباره دســتمزدهای متخصصان طــب اورژانس 
می گوید: در بیمارستان های خصوصی که به طورعملی، 
متخصصان طب اورژانس استثمار می شوند. دستمزدها 
اندک و ناعادالنه بدون بیمه و امنیت شغلی و قرارداد کاری 
و... است. در بیمارســتان دولتی هم اوضاع بهتر نیست. 
متخصص طب اورژانس هیچ رابطه ای با پذیرش و تعداد 
بیمار ندارد. بیماری که نیاز به اورژانس بیمارستانی دارد، 
به هرنحوی به اورژانس بیمارســتان وارد می شود. طرح 
قاصدک خنده دارترین برخورد درآمدی را با متخصصان 
طب اورژانس دارد. یک شــب 1۰۰بیمــار به اورژانس 
مراجعه می کند، یک شب 5۰بیمار. شبی بوده است که 
من تا خود صبح پلک روی هم نگذاشته ام و به هر سختی 
و مشقتی بوده است، بیماران را ویزیت، معاینه و درمان 
کرده ام. اتفاقا هرچه بیماران بیشتری دیده باشم، باتوجه به 
دریافت پلکانی، به نسبت، دستمزد کمتری به ازای ویزیت 
و درمان هر بیمار خواهم گرفت تا شیفت کاری  که بیماران 
کمتری را درمان کرده ام. مگر متخصص طب اورژانس، 
مقصر افزایش تعداد بیماران اورژانس بیمارستان است؟ 
کجای دنیا شما وقتی کار بیشتری انجام می دهید، تنبیه 

می شوید؟
وی با اشــاره به مصوبه اخیر افزایش سقف کارانه برای 
پزشــکان مراکز دولتی می گوید: این موضوع هم، برای 
متخصصان اورژانس و شاید خیلی از رشته  های تخصصی 
دیگر به فکاهی تازه ای می ماند. اصوال درآمد متخصصان 
طب اورژانس به همان سقف قبلی هم نمی رسید، بنابراین 

افزایش سقف فرقی نمی کند.
وی می افزاید: بیمار وارد اورژانس شده است و وضعیت 

وخیمی دارد. مجبور به ســی پی آر می شــویم، واال از 
دســت خواهد رفت. اما به ازای کد تعریف شــده برای 
CPR بسیاری از خدمات دیگر و کدهای تعریف شده 
دیگر، حذف می شود و درنهایت مبلغ ناچیزی به پزشک 
تعلق می گیرد. بیمه تکلیفش با پزشــکان به طور عام و 
متخصصان طب اورژانس به طور خاص مشخص نیست. 
مریض تروما آمده است و باید دست کم، یک ساعت بادقت 
وقت گذاشته شود تا زخم، کامل و دقیق بخیه شود. نه  
می توان بیمار را به اتاق عمل فرستاد، نه می توان رهایش 

کرد. دستمزد متخصص طب اورژانس از ترمیم یک 
زخم سطحی و انجام یکی، دو بخیه با نمونه ای 

که توصیف کــردم، تفاوتی ندارد. یعنی 
درعمل، پزشک است و وجدان کاری؛ 
بیمه برایش تفاوتی نخواهد کرد که 
شما مریض را رها نکردید و به بهترین 
شــکل زخمش را بخیه و پانسمان 
کردید. در هرصــورت به متخصص 

طب اورژانس حق داده شده است که 
برای یک درمان سطحی و بخیه ساده 

دستمزد بگیرد و بیشتر از آن اصوال تعریف 
نشده است.

دکتر ریحانی با اشــاره بــه تجربه  های تلــخ در دوران 
همه گیری کرونا می گوید: در برخی موج ها شرایط کار 
به قدری وحشتناک بود که هیچ گاه فراموش نخواهیم 
کرد. بیماران با شرایط و اوضاع جسمی بسیار بد مراجعه 
می کردند. CPAP  کم بود و دارو، ســرم و... خود ما در 
معرض ابتال بودیم. در ابتدای همه گیــری، ما بودیم و 
ماسک  هایی که چندین بار استفاده می شد. همراه بیمار 
می آمد، ناسزا بود که نثارمان می کرد. چه حسی دارد اگر 
همراه بیمار را بفرستید دنبال نوراپی نفرین وقتی جان 
بیمارش به این دارو وابسته است؟ کجای این کمبودها 
مقصرش پزشک اســت؟ با این شرایط، معلوم است که 
کسی سراغ تخصص گرفتن در این رشته نخواهد رفت. 
از مسائل مالی و خطرهای زیاد درگیری با انواع و اقسام 
بیماری ها که بگذریم، گاهــی کمبود تجهیزات درمان 
بیماران با روح وروانمان بازی می کند. این می شــود که 
مهاجرت می شود انتخاب نخست خیلی از متخصصان 
طب اورژانس و صندلی  های دستیاری این رشته خالی 
می مانــد. ۹۰درصد ظرفیت دســتیاری طب اورژانس 
خالی است. سال قبل دانشــگاه های اصفهان، شیراز و 
دانشگاه ایران یک رزیدنت طب اورژانس نداشتند. مشهد 
اوضاع بهتری دارد و 6نفر را جذب کرد. آینده کاری برای 
این رشته نه تنها روشن نیست، بلکه تیره و تار است. حتی 
در زمینه ادامه تحصیل در فوق تخصص و فلوشیپ، طب 
اورژانس در داخل کشور مشکل دارد. این امکان تنها در 
رشته مسمومین وجود دارد، درحالی که طب اورژانس در 
کشورهای دیگر دست کم 15 تا 2۰انتخاب برای فلوشیپ 

و فوق تخصص دارد.
دکتر ریحانی به نبود استاندارد کاری در ویزیت بیماران 
به خصوص در اورژانس  های بیمارســتانی اشاره کرده، 
می گوید: در زمان کرونا در یک شیفت کاری، از 8صبح 
تا 6بعدازظهر با ماسک و گان 28۰بیمار را ویزیت کردم. 
استاندارد پزشک به بیمار چه عددی است؟ 5۰ویزیت، 
یک پزشــک؟ ۷۰ویزیت، یک پزشــک؟ اگر متوسط 
بیماران طی یک ماه دوبرابر بود، دو پزشــک متخصص 
طب اورژانس باید جذب شوند یا سه پزشک؟ استانداردی 

تعریف نشده است.
وی با اشاره به اهمیت درمان در اورژانس  های 
بیمارســتانی می افزاید: در کشورهای 
پیشــرفته، درآمد متخصصان طب 
اورژانس از میانگین درآمدی سایر 
رشته  های تخصصی پزشکی بیشتر 
است و یک شــیفت کاری در این 
رشته دو تا سه روز، تعطیلی به دنبال 
دارد؛ چون ســختی کار در اورژانس 
بیمارستانی درک شــده و فرسودگی 
شغلی در این رشته مدنظر قرار گرفته است. 
اما متأسفانه این موضوع ها اصال برای متخصصان 
طب اورژانس در داخل کشور مطرح نمی شود. متخصص 
طب اورژانسی که قرارداد ندارد و برای داشتن قرارداد که 
جزو حقوق اولیه کاری محسوب می شود، دچار مشکل 
است، نخواهد توانست حرفی از سختی کار و فرسودگی 
شغلی بزند. دو سال پیش، بهترین پیشنهاد کاری را برای 
فلوشیپ در یکی از کشورهای اروپایی داشتم که به دلیل 
وابستگی به خانواده و بســتگان و عالقه کاری رد کردم. 
خیلی از همکارانم مهاجرت نکردند و ماندند و امروز همه 
آن ها درحال انجام کارهای مهاجرتی شــان هستند و از 

تعلل در مهاجرت پشیمان هستند.
وی در پایان بیان می کند: در این سال ها به متخصصان 
طب اورژانس، بی مهری  های فراوان شــده است. نظام 
بهداشت ودرمان به این رشته  تخصصی، نگاه غیرعلمی 
و غیرکارشناســی دارد. متخصصان این رشــته جدی 
گرفته نمی شوند. خواسته  های متخصصان طب اورژانس 
برای ماندن و خدمت  کردن زیاد نیست. اصالح تعرفه ها 
و ضرایبK در طــب اورژانس، برداشــتن قاصدک و 
سقف  های پذیرش بیمار از این رشته تخصصی، بازشدن 
امکان ادامــه تحصیل در مقطع هــای فوق تخصصی، 
اصالح عملکرد بیمه ها در نسخه نویسی متخصصان طب 
اورژانس و خارج  شــدن از سیستم استثماری ماده88، 
حداقل  هایی اســت که متخصصان طب اورژانس را به 
داشتن یک شرایط کاری و درآمدی متوسط می رساند 
که اگر با چاشنی عشــق به کار، در این رشته تخصصی 
همراه شود، به طورقطع، منشأ آثار مثبت فراوان در درمان 

هموطنانمان خواهد شد.
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به قلم دکتر مسعود شهابیان، معاون سردبیر و متخصص طب اورژانس

افزایش آگاهی افکار 
عمومی درباره شرایط 

بیمارستانی، نقش بسیار 
مهم و تاثیرگذاری در 

بهبود اجرای فرایندهای 
درمانی در اورژانس 

بیمارستانی دارد. الزم 
است که صداوسیما، 

رسانه  های جمعی و000 
در حرکتی منسجم این 
آگاهی رسانی را انجام 

دهند

فقط با یک جست وجوی ساده در اینترنت به 
این تیترهای خبری خواهیم رسید: 

»چاقوبه دســتان، بیمارســتان امام را به 
آتش کشیدند«، »ضرب وشــتم پزشک بیمارستان 
شهیدبهشتی یاسوج توسط بستگان بیمار«، »حمله 
همراهان بیمار به تکنیســین آمبوالنس«، »حمله 
اراذل به بیمارستانی در رشت«، »درگیری پزشک با 
سه بیمار در بیمارستان امام خمینی)ره( ایالم«، »دعوا 
و درگیری شــدید در اورژانس بیمارستان شوش«، 
»تشریح جزئیات حمله اراذل و اوباش به بیمارستان 
پورســینا« و... . اما تمام خبرهای باال مربوط به افراد 
ناشــناس و غیرمشهور اســت. نقطه غم انگیز ماجرا 
اینجاســت که حتی افراد معروف یا کسانی که شغل 
مهم و سازمانی دارند، نیز ممکن است درگیر چنین 
نزاع هایی شوند؛ مثال سایت باشگاه خبرنگاران جوان 
در 26فروردین1۴۰1 می نویسد که کارمند پاالیشگاه 
که قصد اســتفاده از دفترچه بیمه خود را برای فرد 
دیگری داشت و با مخالفت نیروی خانم بیمارستان 
روبه رو شد، به صورت او مشت کوبید. سایت تابناک 
در ششم فروردین1۴۰۰ می نویسد:  کمدین برنامه 
خندوانه، علی صبوری، به علــت تپش و درد قلب به 
بیمارســتان رجایی مراجعه می کند. پزشک پس از 
معاینه اطمینان خاطر می دهــد که بیماری خاصی 
وجود ندارد. ولی ایشــان در بیمارســتان دادوبیداد 
می کند و حتی با مامور نیروی انتظامی دچار درگیری 
لفظی شده، به کالنتری ونک متصل می شود. سایت 
همشهری آنالین نیز در 16خرداد1۴۰1 این خبر را 
منتشر کرده است: حمید سپیدنام معروف به مستر 
تیستر، دچار مشکل در صورت شده و به بیمارستان 
سعیدی شیراز مراجعه کرده است. ولی به دلیل اضافه 
وزن، امکان انجام سی تی اسکن برایش وجود نداشت 
و به بیمارستان دیگری ارجاع داده شد. او با فحاشی 
و بی شرف خواندن کارکنان بیمارستان، آشوب به پا 
کرد و از کارکنان فیلم برداری کرد و گفت که این ها 

کار بیمار را راه نمی اندازند.
بخش اورژانس، همواره پر از نزاع، تضاد و تعارض است؛ 
به همین  دلیل کار کردن در آن، سختی های فراوانی 
دارد و حتی گاهی جان کارکنــان به خطر می افتد. 
البته این خطرهای جانی فقــط محدود به کارکنان 

بیمارستان نیســت و نیروهای اورژانس115 هم که 
باید به خانه بیماران تردد کنند، شرایط سختی دارند. 
مهم ترین علت های پرخاشگری در اورژانس را می توان 

در زیر خالصه کرد:
 الف. مراجعه کنندگان به بخش اورژانس، دچار درد 
شــدید یا عارضه حاد در بدن هستند و تحمل ادامه 

چنین شرایطی، برایشان سخت است.
 ب. همراهان بیماران، احتماال بســیار 

عصبــی هســتند و می خواهند که 
بیمارشان در کمترین زمان ممکن 

درمان شود.
ج. هر بیمارستان، محدودیت های 
خاص خودش را دارد؛ مثال ممکن 
اســت بخــش اورژانــس،  تخت 

خالی نداشــته باشــد یــا بعضی از 
آزمایش ها انجام نشود یا امکان انجام 
سی تی اسکن برای افراد سنگین وزن 

ممکن نباشد.
د. کمبــود کارکنــان، همــواره یکی 
از مشــکالت مهم اورژانس هاست که 
موجب به تأخیر افتادن درمان خواهد 

شد.
ه. بیمارانــی کــه برای درمــان وارد 
اورژانس بیمارســتان می شوند، فقط 
تصور می کنند قرار است درمان شوند 
و از مراحل مختلــف آن هیچ اطالعی 
ندارند؛ مثال شاید ندانند که ابتدا باید 
تریاژ شــوند)در ادامــه توضیح داده 
خواهد شد(، سپس پزشک ویزیتشان 
کند و پرونده بستری تشکیل دهند و 
 Order بعد از آن دستورهای پزشک یا
نوشته شود، پرستار برای بیمار انتخاب 
شود، فرایند  های تشخیصی آغاز شود، 

فرایندهای درمانی طی شــود، با ســایر متخصصان 
برای بیمار مشاوره شــود و... .  چنین مراحلی دقیقا 
سلسله حلقه  هایی را معرفی می کند که همه آن ها به 
هم وابسته هستند و هرکدام از این مراحل با مشکل 
مواجه شود، کل فرایند درمانی بیمار با تاخیر مواجه 

خواهد شد و ایجاد نارضایتی خواهد کرد.

یکی دیگر از دالیل مهم ایجاد جنگ و نزاع در اورژانس را 
می توان ادامه نزاع از خارج بیمارستان دانست که گاه به 
داخل بیمارستان کشیده می شود و کادر درمانی را نیز 
درگیر می کند و ناامنی برای سایر بیماران رخ می دهد.

ز. یکی دیگر از دالیل، رشــد ســریع فنــاوری در 
سال های اخیر اســت که تمام بخش های زندگی ما 
را تحت الشــعاع قرار داده است. در ســال های اخیر 
فرایندهای مختلف زندگی ما)امور بانکی، آموزشی، 
کتابداری، پســت و...( با وجود اینترنت، گوشی  های 
هوشمند و نرم افزارهای مختلف، شتاب فراوانی گرفته 
است، ولی درمان بیماری ها و درمان بیماران با چنان 
سرعتی پیشرفت نکرده اســت و به این دلیل، انتظار 
ســریع تر بودن فرایند  های درمانی برای بیماران به 

وجود آمده است.
اما قانون در این باره چه می گویــد: ماده6۰8 قانون 
مجازات اســالمی تصریح می کند: »توهین به افراد 
ازقبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، به مجازات 
شالق تا ۷۴ضربه محکوم خواهد شد« و در ادامه 
ماده6۰۹ همین قانون بیــان می کند: 
»هرکس باتوجه به  سمت به کارکنان 
وزارتخانه ها، مؤسسه ها، شرکت ها، 
درحال انجام وظیفه توهین کند، 
به ۳ تا 6ماه حبــس و ۷۴ضربه 
شالق محکوم می شود«، بنابراین 
متن قانون کامال سلیس است و 
الزم است اقدامات الزم برای حفظ 
امنیت جانی کادر درمان انجام شود.

اما چاره چیســت؟ چــه کارهایی 
می تــوان انجــام داد کــه آرامش 
بیمــاران، بیشــتر حفظ شــود و 
نزاع کمتــری در بخــش اورژانس 

بیمارستان ها رخ دهد؟
الف. یکی از اقدام هایی که از سال ها 
قبل آغاز شده است، تریاژ بیماران، 
یعنی اولویت بندی براساس شدت 
خطرناکی بیماری اســت و بر این 
 اساس، به بیمارانی که حالشان وخیم 

است، زودتر رسیدگی می شود.
ب. افزایش آگاهی افــکار عمومی 
درباره شــرایط بیمارستانی، نقش 
بســیار مهم و تاثیرگذاری در بهبود 
اجــرای فرایندهــای درمانــی در 
اورژانــس بیمارســتانی دارد. الزم 
اســت که صداوســیما، رسانه  های 
جمعی و... در حرکتی منسجم این 

آگاهی رسانی را انجام دهند.
ج. در بخش اورژانس، همیشه کمبود نیرو وجود دارد 
و کمتر بیمارستانی اســت که چنین کمبودهایی را 
نداشته باشد، بنابراین باید این کمبودها جبران شود تا 

زمینه نزاع در اورژانس کاهش یابد.
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فرسودگی شغلی متخصصان طب اورژانس
و لزوم توجه به آن

به قلم دکتر سیدامیرمسعود  هاشمیان، متخصص طب اورژانس

در اورژانس، صحنه هاي 
روحی دلخراش زیاد است. 

فوت بیمار و اندوه و 
شیون همراهان وی و 

نیز آثار روانی آن بر بیماران 
و همراهان آن ها، نکته 

بسیار مهمی است 
که به راحتي از ذهن 

پاک نمی شود. پزشک 
متخصص طب اورژانس 
هرچه این صحنه ها را 
دیده باشد، باز دیدنش او 

را متأثر خواهد کرد

فرسودگی شغلی)Job Burnout(، یک 
سندروم حرفه ســخت، تعریف شده است 
که ابعاد آن شامل خستگی هیجانی، مسخ 
شخصیت و کارایی نداشــتن یا موفق  نبودن فردی 

است.
مطابق پژوهش  های انجام شده، پزشکان طب اورژانس 
در مقایسه با سایر پزشکان، سه برابر بیشتر فرسودگی 
شغلی را تجربه می کنند، بنابراین، این تخصص همیشه 

یک تخصص ویژه و با استرس شناخته شده است.
یک پزشک زماني که اورژانس را به عنوان محل خدمت 
خود انتخاب مي کند، با مسائل مهمي روبه روست که 
مهم ترین آن ها وضعیتي است که بیمار وارد اورژانس 
مي شــود؛ زیرا اصوال متخصصان طــب اورژانس در 
حادترین و ســخت ترین و پرهیجاني ترین لحظه ها، 
بیماران خود را ویزیت می کننــد. متخصصان طب 
اورژانــس، گاه مجبور به ویزیت بدتریــن بیماران از 
لحاظ شــرایط روحی و فیزیکی، در بدترین زمان از 
شبانه روز در نامناسب ترین فضاهای فیزیکی هستند و 
بی تردید باید باتوجه به آموزش های مدیریت اورژانس 
که در دوران تحصیل خود دیده اند و یکی از رکن های 
اصلی رفرنس های دوران رزیدنتی شان بوده است، بر 

مدیریت وضع موجود فائق آیند.
اورژانس  بیمارســتان، ویترین  بیمارستان  محسوب 
می شــود. حجم زیــادی از بیمــاران بســتری در 
بیمارســتان های دولتــی و دانشــگاهی مربوط به 
اورژانس هاســت، بنابراین توجه به استانداردسازی 
فضای فیزیکی و نیروی پزشــکی اورژانس ها باید از 

اولویت  های نظام سالمت باشد.
باید توجه کــرد که حضور نیافتــن متخصص طب 
اورژانس باعث از بین  رفتن وقت طالیی درمان بیماران 
می شود. درنتیجه، تربیت متخصصان طب اورژانس 
در دانشگاه ها راه اندازی شد. متخصصان رشته طب 
اورژانس باید در تمام طول شبانه روز و حتی روزهای 
تعطیل در بیمارستان ها باشــند و درواقع، وجود این 
رشته برای نظام سالمت کشور فراهم کننده امنیت 
اجتماعی است. تعلق نداشتن ســختی کار و قانون 
بهره وری بــرای متخصصان طــب اورژانس،  تطابق 
نداشــتن میزان کار انجام شــده با هزینه دریافتی و 
 حمایت نکردن حقوقی و قانونــی از این متخصصان 
در زمینه میزان مسئولیت کاری و شکایت های بیجا، 
رفته رفته این رشته نوپا را به یائسگی زودرس رسانده 
اســت. دریافت های ناچیز در نقــاط محروم و حتی 
تاخیرهای سالیانه دستمزد، جزو دالیل بی شماری 
اســت که آینده شــغلی آن ها را هم با خطر روبه رو 
می کند و با شــروع طرح تحول سالمت و قاصدک و 
پلکان که منطقی برای این رشــته ندارد، باعث افول 
این رشته دربین پزشکانی شده است که می توانستند 
نقش بسزایی در ارتقای سالمت جامعه داشته باشند 

و به همین دلیل، به کارهای درمانی کم استرس تر روی 
آوردند. وقتي بیمار با استرس وارد اورژانس مي شود، 
هم خودش اضطراب و هیجان دارد و هم چندبرابر وي، 

همراهانش این خصوصیات را دارند.
یک پزشــک باید توانایي هاي بسیاری 

داشته باشد و بتواند از این توانایي ها 
در زمان کوتاه اســتفاده کند. اگر 
پزشک با چاالکي و سرعت عمل 
کارش را انجــام ندهــد، اولیــن 
واکنشي که به این پزشک نشان 
داده مي شود، تخلیه این هیجان و 

اضطراب بر سر اوست. متخصصان 
طب اورژانس برخالف بخش هاي دیگر 
بیمارستاني، باید مراقبت هاي بحراني 
را بــراي بیمار در حضــور همراهان 
سراسیمه انجام دهند. این مراقبت ها 
ویژگي هایي دارد که اولین آن ها زمان 
است. نکته شایان توجه دیگر، اینکه 
اولین ورودي بیماران بدحال، اورژانس 
است. ماهیت بیماری این بیمار بدحال 
گاهي شناخته شده است، اما بعضي 
مواقع بیماري هاي ناشناخته غیرواگیر 
یا واگیــردار رخ مي دهد که تابه حال 
نبوده است و وارد بیمارستان مي شود 

و نمونه بارز آن کووید بود.
در اورژانــس، صحنه هــاي روحــی 
دلخراش زیاد است. فوت بیمار و اندوه 
و شیون همراهان وی و نیز آثار روانی 
آن بر بیماران و همراهان آن ها، نکته 
بسیار مهمی است که به راحتي از ذهن 
پاک نمی شود. پزشک متخصص طب 
اورژانس هرچه این صحنه ها را دیده 

باشــد، باز دیدنش او را متأثر خواهد کرد و بسیاری 
وقت ها این اضطراب ها به طور غیرمستقیم بر زندگی 

خانوادگی پزشک طب اورژانس تاثیر می گذارد.
به همین  دلیل اســت که در رفرنس های علمی طب 

اورژانس ذکر شده است که یک پزشک نیاز به مسافرت 
و دوره هاي تمدد اعصاب دارد و اگر این پزشــکان به 
بازســازي رواني خود نپردازند، دیــري نمي پاید که 
فرســوده می شــوند. بحث دیگر مربوط به 
درآمد این پزشکان است که وابسته به 
بیمه ها و بیمارستان هاست. هرگونه 
کمبــود مالــی در پرداخت های 
بیمه و بیمارستان ها مستقیم بر 
درآمد شغلی طب اورژانس تاثیر 
می گذارد و این مهــم همواره بر 
اســترس های این عزیزان اضافه 
می کند. بــه همین دالیل اســت 
که این رشته ســال ها قبل از ایران، 
در کشورهای پیشــرفته که از لحاظ 
خدمــات درمانــی، نظام ســالمت 
اســتانداردی دارنــد، باتوجه به نیاز 
جامعه تاسیس شد تا فرصت طالیی 
درمان بیماران بدحال از ایشان سلب 
نشــود. ماهیت متفاوت و فرسودگی 
شغلی در این رشــته در بدو تاسیس 
آن در این کشورها درنظر گرفته شده 
است؛ چراکه فرسودگی شغلی آن ها 
و نداشتن حاشــیه امنیت درآمدی 
مستقیم بر سالمت جامعه تاثیر خواهد 
گذاشت ولی متأسفانه این نکته ها در 
ایران لحاظ نشده و باعث شده است 
اقبال عمومی به این رشته کمتر شود و 
آسیب اصلی را مردم و جامعه ببینند.

در پایان به زبان ســاده باید بگوییم 
برای اینکه اورژانس هایــی بهتر از 
لحــاظ خدمات رســانی درمانــی 
به بیماران داشــته باشــیم، نیاز به 
متخصصان طب اورژانس با شرایط استاندارد پرداخت 
و معیشتی، باتوجه به استرس های موجود این رشته 
 life style و زمینه  های کمک به رفــع آن و ایجاد

متناسب با این رشته است.
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از دریچه هنر

از 
دندان پزشکی
تا موسیقی

گفت وگو با دکتر شیال قاسمی، دندان پزشکی هنرمند 

دکتر شیال قاسمی، بانویی است که پس از سال ها فعالیت در حرفه تخصصی خود)دندان پزشکی( 
به دنبال عالقه اش رفته و پس از آزمودن هنرهایی چون نقاشی و مجسمه سازی، به سمت موسیقی 
نیز رفته است. او در سال های اخیر در حوزه موســیقی و آواز فعال است و تجربه های مختلفی 
درزمینه دوبله و گویندگی هم دارد و با تشکیل و مدیریت چند گروه موسیقی عضو جامعه پزشکی، چندین 
ترانه سنتی و شناخته شده ایرانی را همخوانی کرده اســت؛ به این مناسبت با وی گفت وگوی کوتاهی 

کرده ایم تا درباره مسیر زندگی هنری اش بیشتر بدانیم.

 می دانم که مصاحبه  های مختلفی کرده اید و این ســوال که خودتان را معرفی کنید، سوالی 
آشناست. خواهشم این است که مفصل تر خودتان را معرفی کنید.

شیال قاسمی هستم. متولد1۳52 در تهران. حدودا نه ساله بودم که به مشهد مهاجرت کردیم. خانواده پدری ام 
اصالتا تهرانی هستند. مادرم اهل مشهد، اما اصالتا یزدی هستند. ما سه خواهر و برادریم. برادرم هم مثل من 
دندان پزشک است و خواهرم داروساز. من فرزند اول خانواده هستم. سال۷۰ وارد دانشکده دندان پزشکی مشهد 

شدم و هم اکنون به عنوان دندان پزشک عمومی در مطب خودم در این شهر مشغول فعالیت هستم.

 چرا رشته دندان پزشکی را انتخاب کردید؟
به تشویق دایی ام که پزشــک متخصص ارتوپدی هســتند، دندان پزشــکی را انتخاب کردم. البته معتقدم 
دندان پزشکی رشته ای اســت که علم درمان و هنر را یک جا در خود دارد. با اینکه به کارهای هنری هم عالقه 
داشتم، ترجیح دادم به خاطر عالقه بیشتری که به رشته  های مرتبط با پزشکی داشتم، این مسیر را انتخاب کنم. 

احساس می کنم نقاشی بی ارتباط به دندان پزشکی نیست. به هرصورت دندان پزشکی هم یک هنر است.

 هیچ وقت فکر نکردید که بهتر است در هنر تحصیل کنید؟
از ابتدا چنین تصمیمی نگرفتم. شاید چون در شهر ما مشهد، رشــته  هنر نبود و باید به تهران می رفتیم، این 
جسارت را نداشتم. شــاید هم بهتر بود از اول در این رشــته که به آن عالقه زیادی داشتم، درس می خواندم، 
اما همان طور که گفتم، دندان پزشــکی نوعی هنر اســت و من از بعد هنری آن لذت می بــرم. می توان گفت 
دندان پزشکی که کار زیبایی انجام می دهد، اگر دستی هم در هنر داشته باشد، قطعا درمان بهتری ارائه می دهد.

 گفتید از کودکی به هنر عالقه مند بودید، کار کردن در این زمینه را کی شروع کردید؟
من همیشــه به کار هنری عالقه مند بودم و هیچ وقت فرصت آن را نداشتم. با بزرگ تر شدن فرزندم و سبک تر 
شدن مسئولیت های مادری، به دنبال عالقه ام رفتم و آن را در موسیقی یافتم. ابتدا به نقاشی و مجسمه سازی 
پرداختم که تجربه هایی موفقیت آمیز بود. وقتی در کالس های مربوط به صدا شرکت کردم، متوجه شدم این 

حیطه حس خوبی به من می دهد.
مدتی دوبله کار می کردم که کار بسیار سختی است، اما حس فوق العاده ای برای من داشت. گویندگی و اجرا 
و دکلمه هم احســاس خیلی خوبی به من می داد؛ به همین  دلیل برای باروری این استعدادها در کالس هایی 
شرکت کردم و در مؤسسه سروش که در آن  زمان زیرنظر صداوسیما بود، دوره گویندگی را گذراندم و برای مدت 
طوالنی تری به کالس موسیقی رفتم. دستگاه های موسیقی را نزد آقای رضا خراسانی در مشهد آموختم، اما 
حدود سه سال موسیقی پاپ را که عالقه  اصلی من بود، نزد آقای قربانیان آموزش دیدم و حدود چهار سال است 

که به شکل حرفه ای تر به این کار می پردازم.

 دندان پزشکی شغل آسانی نیســت و وقت زیادی می خواهد، چطور توانستید هنر را در کنار 
دندان پزشکی به موازات پیش ببرید؟

البته حق با شماست. ما دندان پزشکان همیشه با کمبود وقت مواجه هستیم. من در تمام این سال ها که کار هنری 
نمی کردم، حسرتی را با خودم همراه داشتم. اصوال شغل های وابسته به پزشکی سخت است. از درس  خواندن برای 
کنکور گرفته تا سال های تحصیل و طرح و... ما از نوجوانی از تفریح و شیطنت می گذریم، می نشینیم پای درس و 
این مسیر برای برخی رشته ها خیلی طوالنی تر است؛ رشته  هایی که معموال برای فعالیت در آن ها باید وارد دوره 
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تخصصی و حتی فوق تخصصی شــد. درنهایت، این 
کمبود وقت را همه پزشک ها دارند. 

در دوره دبیرستان سراغ نقاشــی رفتم، ولی خیلی 
پیگیر نبودم و درگیر مسائل مختلف تحصیلی شدم. 
وارد دانشگاه شــدم و ازدواج کردم. بعد مسائل تاهل 
و مادر بــودن و اداره زندگی پیش آمــد. همه این ها 
دست به دســت هم داد تا حدود سال۹2 که احساس 
کردم کم کم می توانم برای هنری که عالقه شخصی ام 
است، بیشتر وقت بگذارم. جدا از همه این ها زندگی 
ماشــینی، باعث شــده اســت ما دچار انواع واقسام 
استرس ها باشــیم. این موضوع، سیستم ایمنی بدن 
را ضعیف می کند. کار هنری باعث ترشح دوپامین و 
سرتونین در بدن می شود، استرس را کاهش می دهد 
و شادی و نشــاط را به فرد هدیه می کند. شاید پیدا 
کردن وقت برای جدا شــدن از کار و اختصاص  دادن 
به هنر آسان نباشد، ولی به خاطر عالقه و همین طور، 
دوری از اســترس کار و تخلیه روحی، کار هنری را 

شروع کردم.
خیلی از اطرافیان گفتند که دیر است و خودت را اذیت 
نکن، اما هنر پرونده بزرگی بود که در زندگی من باز 
شد و کل مسیر زندگی مرا تحت تأثیر قرار داد. اصوال 
پزشک ها و دندان پزشک ها واقع گرا هستند. به کم در 
کار هنری راضی نبودم. همان دوره مجسمه ســازی 
و نقاشی را هم خوب پیش بردم. با دوستان هنرمند 
دندان پزشک گروه تشــکیل دادیم و چهار نمایشگاه 
موفق در حاشیه همایش های دندان پزشکی برگزار 

کردیم که تحسین اهالی هنر را نیز به همراه داشت.

 شاید به خاطر همین ایدئال گرایی، پزشکان و 
دندان پزشکانی که به عرصه هنر وارد می شوند، 

موفق هستند؟
جامعه پزشــکی به طور عام، جامعه ای سخت کوش 
است. همان طور که اشاره کردم، دوری از استرس  های 
شــغلی هم، دلیل دیگری می تواند باشد. البته من با 

حجم زیادی از اســتعداد در همکارانم مواجه شدم. 
من در بین دندان پزشــکان همکار خودم، افرادی را 
می بینم که با وجود اینکه در حرفه خود موفق هستند، 
حس می کنند گم کرده ای دارنــد و آن طور که باید 
احساس خوشبختی نمی کنند. این مسئله ای است 
که در بین شــاغالن حرفه های مختلف، بسیار رایج 
است. شــاید یک دلیل آن، این باشــد که به دنبال 
آنچه می خواســته اند، نرفته اند. همه ما به دنبال آن 
هستیم که کار کنیم و داشته هایی را به دست بیاوریم 
تا خوشبخت شــویم، اما به نظر من باید این مسیر را 
برعکس طی کنیم. ابتدا باید خوشبخت شویم و بعد 
داشته هایی را به دست آوریم. من زمانی که به دنبال 
عالقه خودم رفتم، فکر کردم به این طریق می توانم 

حس خوشبختی را بیشتر به زندگی  ام بیاورم. 

 از کارها ی هنری تان در حوزه صدا و موسیقی 
بگویید؟

در دوبله ســریال باران که از نرم افزار لنز پخش شد، 
نقشی اجرا کردم، اما با وجود پیشرفت خوبی که در 
دوبله داشــتم، ازآنجاکه این حیطه خیلی تخصصی 
اســت و به زمان زیادی نیاز دارد، آن را چندان ادامه 
ندادم. با خودم فکر کردم بهتر اســت به موســیقی 
که عالقه بیشــتری به آن دارم، بپردازم. سال۹۷ به 
همراه جمعی از دندان پزشکان که استادان و اعضای 
هیئت علمی در میان آن هــا حضور دارند، گروهی به 
نام »آوای مینا« را تشکیل دادیم و آثار فاخر قدیمی 
ایرانی را بازخوانی کردیم. آهنگ »خوشه چین« اولین 
کار گروه بود و برای نوروز۹۹ آهنگ »بهار دل نشین« را 
منتشر کردیم. سپس گروه دیگری به نام »راز دل« که 
هم دندان پزشکان و هم پزشکان در آن حضور دارند، 
تشکیل دادیم و آهنگ »موج سحری« و بعد از آن به 
مناسبت چهلم اســتاد محمدرضا شجریان، آهنگ 

»مرغ سحر« را اجرا کردیم.

 مجوز گرفتن سخت نبود؟
تمام کارهای مــا مجوز دارد و ضوابطــی که رعایت 
کردیم، این بود که صدای خانم ها کرال اســت. البته 
بســیاری از گروه های اپرای دنیــا از همین ترکیب 
استفاده می کنند و این ترکیب، چیزی از زیبایی کار 

ما کم نکرد.

 تک خوانی هم می کنید؟
بله؛ طبق قوانین کشور خانم ها اجازه برگزاری کنسرت 
ویژه بانوان را دارند. به شخصه به دنبال گرفتن مجوز 
برای یکی از کارهای تک خوانی ام هستم و شرط آن 
این است که یک خانم به همراه من بخواند و صدای ما 
کرال باشد. یک خواننده آقا هم حضور داشته باشد که 
صدای ما زیر صدای ایشان باشد. دوست دارم بتوانم 

کنسرت ویژه بانوان اجرا کنم.

 اجراهای گروهی خود را در چه بستری منتشر 
کردید؟ آیا رسانه ها هم آن ها را پخش کرده اند؟

کارهای گروهــی  را در صفحه های اینســتاگرامی 
شناخته شده مربوط به موسیقی منتشر کردیم و فعال 
پلتفرم دیگری برای انتشــار آن ها درنظر نداریم، اما 
ازآنجاکه کارهای ما مجوز دارد، می توانیم برای پخش 

آن ها در بسترهای دیگر هم اقدام کنیم.

 در پایان اگر حرفی باقی مانده اســت، بیان 
کنید.

اوال از »سیمرغ سپید« به خاطر این مصاحبه متشکرم. از 
تک تک همکاران هنرمند دندان پزشک که به من اعتماد 
کردند و کنارم بودند، سپاسگزارم. همین طور از خانم دکتر 
مریم رحمانی که در گروه »راز دل« حضور دارند، به خاطر 
کمک و همفکری فراوانشان، ممنون و سپاسگزارم و دوم 
اینکه  باید بگویم عاشق باشیم تا دنیا زیباتر شود. سیاره  

زمین به انسان های عاشق، نیاز حیاتی دارد.
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پارک علم وفناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره 
می شود و هدف اصلی آن، افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقای 
فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت ها و مؤسسه هایی 
اســت که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند. برای 
دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزه و مدیریت جریان 
دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت های 
خصوصی و بازار، ایجاد می شود و رشد شــرکت های متکی بر نوآوری 
را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشــی آسان می کند. پارک های 
علمی، همچنین خدمت هایی با ارزش افزوده بســیار و فضاهای کاری 
و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسه های مستقر در پارک می دهند. 
پارک های علم وفناوری در سراســر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و 

کسب وکارهای دانش محور تشکیل شده اند و باتوجه به وضعیت محیطی و 
سیاست گذاری های کالن در سطح داخلی و خارجی پارک، چشم اندازها و 
مأموریت های متفاوتی را دنبال می کنند. این پارک ها دارای سازوکار های 
زیرســاختی مهمی هســتند که باعث انتقال یافته های تحقیق های 
دانشگاهی و تولید دانش مضاعف شــده، درنهایت عامل شتاب گیری 
رشد اقتصادی در ســطح ملی و منطقه ای می شوند. این مهم به صورت 
گسترده ای در کشــورهای مختلف دنیا به عنوان یک اصل به رسمیت 
شناخته شده  است. در بسیاری از مواقع، پارک های فناوری موجب ایجاد 
شغل، رشد درآمد و درگیرشدن در صنایع دارای رشد می شوند. ازطرفی، 
پارک های فناوری و مراکز رشــد برای تجزیه و تحلیل در سطح ملی یا 

محلی در زنجیره ارزش کارآفرینی، لینک های مهمی به  شمار می آیند.

لنــز وایــد

جایگاه پارک  های 
علم وفناوری در کشور
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 مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عنایت های 
الهي و تکیه بر توانمندي علمي، فني، تحقیقاتي و آزمایشگاهي استادان، 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه، خارج از دانشگاه و نیروهاي خبره استان، 
پس از صدور مجوز تأسیس از وزارت متبوع، از مهر سال1۳۹1 در راستاي 
سیاست هاي برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور و اجراي دستورهای 
مقام معظم رهبري در افق1۴۰۴ با تأکید بر نیروهای بومی و هدف های 

تعیین شده برای مراکز رشد، فعالیت خود را آغاز کرده است.

 مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با توفیق الهي و حمایــت از توانمندی هاي علمي، فنــي، تحقیقاتي و 
آزمایشگاهي استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نیروهاي خبره 
استان، مقدمات و برنامه ریزي برای تاســیس مرکز رشد فرآورده های 

دارویی دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اســفند سال1۳8۳ آغاز شد و 
در سال1۳8۴ این مرکز در پژوهشــکده بوعلي، فعالیت رسمی خود را 
آغاز کرد و در سال1۳۹۷ با افتتاح پارک علم وفناوری سالمت، دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد از اجزای زیرمجموعه آن قرار گرفت.
 اهداف مراکز رشد:

1. بسترسازي برای تجاري  کردن دستاورد های تحقیقاتي.
2. ایجاد زمینه کارآفریني و حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي جوان.

۳. کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري.
۴. ایجاد فضاي الزم برای گسترش و رشد واحد هاي کوچک و متوسط 

دانش مدار و فناور فعال در زمینه فناوري.
5. بسترسازي برای جذب دانش آموختگان دانشگاهي درزمینه فناوري 

به منظور ایجاد فرصت هاي شغلي.
6. تولید و توسعه محصوالت و فرایند هاي فناوري قابل عرضه به بازار.

مدیرعاملنام محصولنام شرکت

روح اله عامریتولید محصوالت آرایشی و بهداشتی و مکمل های دارویی با استفاده از قارچ دارویی  کپسول گانودرما و زعفرانسینا پژوهان سالمت حیات

زهره ستارتولید لوتئینسپند تاو آریا رسام

رضا قدیمیسنتز مواد موثره )اولیه ( داروییفرآیند شیمی پویان

بهنام گرمهمکمل های غذایی بر پایه تغذیه سالم برای کودکان و بزرگساالنپیشگامان  فیدار خاوران

دکتر محمدرضا رمضانیفرموالسیون تولید آزمایشی محصوالت تزریقی با حجم متوسط و کوچک از جمله افلوکساسیلین بیکربنات سدیم و ....آرین یاس دارو

مریم حسینی خیاطکرم گیاهی ضد +I۴۰:I1۳ترک بارداریتوس آمیتیس آریایی

سید عباس زجاجیتولید داروی گیاهی با عنوان ذک دیابت برای کمک به درمان دیابت نوع 2زجاج درمان طوس

بی بی زهرا حسینیتولید ژالتین هیدرولیز شدهبه آوران صنعت ساتیا

محمد تاج پورفرآوري و سنتز و تولید مواد اولیه دارویي)باریم سولفات Baso۴(کاوشگران کاني هاي صنعتي سیمین

ناصر باقریتولید کرم موضعی با استفاده از نانو ذرات طالفجرآرین سهامی خاص

سید مهدی محمودیتولید ماسک های آرایشی-بهداشتی از خاک های ُرسیپارسیان فراز پوی

دکتر علی بدیعیمشکل دارویی انما مزاالزینتابان فارمد

طاهره روحانی بسطامیتولید و ساخت کیت های تشخیصی سریع در زمینه سالمت و پزشکی بر پایه نانو ساختارنانو کاوشگران یکتا توس

محسن دولتیتولید کرمهای آرایش و بهداشتی با خاصیت ضد لک و روشن کننده پوستفرداد طب رویای پارس

دکتر حمید صادقیانتولید دانش فنی و ساخت محلولهای دستگاه های الکترولیت آنالیزور- کیت های آزمایشگاهیتیناب شیمی خاورمیانه

محمد تقی میر احمدیاستخراج و تلخیص انواع ویتامین ها به صورت قرص و کپسولشرکت پارس تک رخ

حسین خانجانیپرورش و تولید و استخراج میکرو جلبک هااکسیر فارمد

سید احمد مهاجریتولید و تجاري سازي قرص کروسینپویش داروی سینا

نوروزیجیره های غذایی در شرایط بحرانیسلوا سالمت

سید محمد رضا هاشمی زادهسافت ژل تقویت کننده اعصاب و درمان کننده ام .اسصالح داروی نوین

فاطمه حسن زادهتولید و تجاري سازي کپسول پیپرجینکیمیا فراور بوعلی

میثم بادینلوتولید پوکه کپسول ژالتینی با ویژگی متمایزفارد هوشمند

ناهید نصرتیتولید مکمل دارویی فراسودمند )پری بیوتیک(فراسودمند رازی

سعید واحدیمکمل های غذایی ورزشی و رژِیمی گیاهی متناسب با مزاج و طبع افرادمکمل دارو مائده هادی

کامران شورگشتیگلوکوبرفضل دارو خیام خراسان

محمدرضا مهدیزادهتهیه و فرآوری روغن زالوفرآورده های زیستی شمال شرق

دکتر پرویز مولویضد عفونی کننده گیاهی دست برپایه آبآیدا شیمی توس

شرکت های فعال در پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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دکتر محمدجواد فرهمند؛ انجمن 
آسیب شناسی ایران، شاخه خراسان رضوی:

حذف ارز 4200تومانی از 
کیت  های آزمایشگاهی، 

بازی با جان بیمار است

سعید شاهپری، انجمن اپتومتری خراسان:
قوانین بازآموزی مرتبط با 

دوره  های آموزشی
درزمینه اپتومتری، به نفع 

برگزاری آسان تر دوره  های 
آموزشی تغییر پیدا کند

دکتر احمد صفاری، انجمن متخصصان 
داخلی خراسان رضوی:

نقش جامعه پزشکی در 
تدوین و شکل گیری نظام 
ارجاع، نادیده گرفته شده 

است

 همراه با انجمن  های علمی و تخصصی

تا به امروز کیت  های آزمایشگاهی با ارز ۴2۰۰تومانی دراختیار 
آزمایشگاه ها قرار می گرفته است که پوشش ناچیزی از هزینه  های 
آزمایش هــا را دربرمی گیرد، اما به ســرپاماندن مراکز ما کمک 
می کرده اســت. با وضعیت پیش رو و حذف ارز ترجیحــی به طورعملی 
تاب آوری مراکز تشــخیصی از بین خواهد رفت و ما با تعطیلی گســترده 

آزمایشگاه ها روبه رو خواهیم شد.
اگر پول برای خرید کیت آزمایشــگاهی نباشد، باید به سمت به کارگیری 
روش های چنددهه قبل برگردیم که به طورعملی  به معنای بازی با جان 
بیمار است. امروز دیگر آزمایش  های غربالگری مادر و جنین را نمی شود با 
روش االیزا انجام داد. اگر در مشهد ساالنه 1۰ تا 15آزمایشگاه طی یک  سال 
ورشکست می شدند، با شرایط پیش رو با ورشکستگی گسترده آزمایشگاه ها 

روبه رو خواهیم بود.

قوانین در حوزه آموزش مداوم برای برگزاری دوره های آموزشی 
بسیار دست وپاگیر تعریف شده است، به طوری که درعمل، امکان 
برگزاری بسیاری از دوره  های آموزشی درزمینه اپتومتری فراهم 
نیست؛ اعضای هیئت علمی در این رشته معدودند و این موضوع باعث شده 
است در اســتانداردهای برگزاری دوره با چالش روبه رو باشیم و اعضای ما 
برای کسب 25امتیاز بازآموزی طی سال با مشکل روبه رو هستند. امیدوارم 

نظام پزشکی بتواند به این حوزه، ورود و این مسئله را رفع کند.

متأسفانه باید بگویم که سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در 
همین مراحل اولیه در مسیر غلطی درحال حرکت است. مشکالت 
این سیستم بسیار زیاد است. یکی از اجزای این سیستم جامعه 
پزشکی اســت، ولی اصال در تدوین، مراحل و قوانین دیده نشده و حتی 
نقش مشورتی هم نداشته اســت. نظام ارجاع درپی جا انداختن مفهومی 
به نام پزشک-کارمند است. جایگاه متخصص داخلی و اطفال در این نظام 
کجاست؟ اصال جایگاهی تعریف نکرده اند. نظام پزشکی ورود و این مسائل 
را منعکس کند. با این روش، بسیاری از رشته  های تخصصی درعمل، از بین 

خواهند رفت و این مسئله درنهایت مردم را متضرر خواهد کرد.
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دکتر زهرا فاضل، انجمن متخصصان پوست 
ایران، شاخه خراسان:

برخورد با 
مداخله گران، 

مطالبه اصلی ماست

مهری دایی نژاد، جمعیت مامایی 
خراسان رضوی:

حق شکایت بیماران، 
مادام العمر است اما بیمه ها 

تعهد چهارساله دارند

 دکتر مهدی علیزاده بیرجندی،
 انجمن صنفی درمانگاه  های خصوصی 

مشهد و حومه:
جامعه پزشکی قبل از هر 
چیز، نیاز به همدلی دارد

دکتر فرشید باقری، انجمن ارتوپدی 
خراسان:

تعرفه های ناعادالنه 
خدمات سالمت کمر 

جامعه پزشکی را خم کرده 
است

انتظار ما این اســت که قــوه قضاییه و نظام پزشــکی برخورد با 
مداخله گران را در اولویت قرار دهنــد. عواقب فعالیت این افراد، 
گریبان گیر جامعه پزشــکی شده اســت و هر لطمه و صدمه ای 
که این افراد به سالمت جامعه وارد کنند، به نوعی اعتبار جامعه پزشکی را 

خدشه دار خواهد کرد.

انتظار داریم ســازمان نظام پزشــکی مشهد مســائل مرتبط با 
محدودیت  های دارویی نســخه های الکترونیــک و کار عجیب 
بیمه ها را که عالوه بر نسخه  الکترونیک، نسخه  کاغذی نیز از ماماها 
طلب می کنند، پیگیری کند. تعرفه ها هم همان طور که بارها گفته ایم، اصال 
جوابگو نیست. مسئله دیگر که نظام پزشکی حتما باید برای حل آن تالش 
کند، این است که درحالی که حق شکایت بیماران مادام العمر است، بیمه ها 
تنها چهار سال تعهد دارند و به طورعملی ما در این میدان نابرابر، تنها رها 

شده ایم.

از همکارانم در نظام پزشکی مشهد می خواهم که سامان دهی و 
سازمان دهی کنند و زمینه همدلی و همکاری جامعه پزشکی را 
فراهم کنند. ما اگر این مقدمه را فراهم کنیم، می توانیم در موضوع 
تعرفه احقاق حق کنیم. مشکل ما فقط ضریبk جراحی نیست. پرستارها و 
ماماها هم در نظام سالمت کنار ما هستند. آن ها را هم باید ببینیم. معتقدم 
با همدلی، اتفاق و اتحاد و با محور قراردادن نیازهای جامعه پزشکی، حل 

مسائلی مثل تعرفه، مالیات و... امکان پذیر خواهد بود.

متأسفانه تعرفه  های ناعادالنه و دستوری خدمات سالمت، کمر 
جامعه پزشــکی را خم کرده و پا روی گلوی درمانگران گذاشته 
اســت. قوانین ظالمانه تعرفه، نیاز به تغییر دارد و ما باید پیگیر 

باشیم.
انتظار ما از نظام پزشکی مشهد این است که از انسان های خوب و کارآمد در 
زمان و مکان درست بهره بگیرد و با ایجاد همدلی و همراهی و وفاق بین اعضا 

مشکالت پزشکان را پیگیری و حل کند.
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 همراه با انجمن  های علمی و تخصصی

دکتر مرتضی مرتضوی فرد، انجمن 
چشم پزشکی ایران ،شاخه خراسان:
تعرفه واقعی ویزیت 

چشم پزشکی، بیش از 
800هزارتومان است

دکتر مژگان بیات مختاری، انجمن 
متخصصان نوزادان ایران، شاخه 

شمال شرق:
تعرفه  های غیرواقعی، علم 

پزشکی را نابود خواهد 
کرد

دکتر ایمان پریسای، انجمن دندان پزشکي 
کودکان، شاخه خراسان:

دندان پزشکان جوان برای 
شروع کار نیاز به حمایت 

دارند

فاصله تعرفه واقعی و تعرفه دستوری خدمات سالمت بسیار زیاد 
است. رقم تعرفه واقعی در چشم پزشــکی را حساب کردیم و در 
شرایط اقتصادی بهمن گذشته، این رقم بیش از 8۰۰هزارتومان 
بوده است. گویا ابالغیه ای به تازگی رسیده که اعالم کرده است تعرفه امسال 
۳۰درصد CPD درنظر گرفته شود. تن دادن به این ابالغیه نه تنها افزایش 
تعرفه را در ســال جدید به همراه ندارد، بلکه ما با کاهش تعرفه خدمات 
سالمت در همه بخش ها روبه رو خواهیم بود، مگر اینکه CPD  با مبنای 

دالر درنظر گرفته شود.

متأسفانه شــاهدیم که در ســالیان اخیر درمان های غیرعلمی 
جایگزین درمان های علمی می شود، کتاب  های علمی  پزشکی 
سوزانده می شود. تعرفه  های دستوری غیرواقعی به جامعه پزشکی 
تحمیل می شود و همه این ها یک نتیجه را به بار خواهد آورد؛ نابودی علم 
پزشکی و دستاوردهای بی نظیر و کم نظیر این علم در درمان هموطنانمان.

این نتیجه ای است که حاصل خواهد شــد. برخی می گویند این تعرفه ها 
پزشکان را فقیر خواهد کرد و این موضوع را پررنگ می کنند، درحالی که 
این وضعیت، فقر علم را به دنبال خواهد آورد. دیگر هیچ جوان نابغه ای دنبال 
پزشکی نخواهد رفت و علم پزشکی نابود خواهد شد و آن موقع، درمان مردم 
برعهده چه کســانی خواهد بود؟ همان هایی که گفتند با دمنوش فالن و 
بهمان، کرونا درمان می شود، پس چرا درمان نشــد و نتیجه نداد؟ این ها 
سوال  هایی است که باید پاسخ داده شود و جامعه پزشکی نباید از کنارشان 

به سادگی عبور کند.

موضوع تعرفه دســتوری در حوزه دندان پزشکی به لحاظ هزینه 
مواد مصرفی، آسیب زاتر شــده است. دندان پزشــکان ما برای 
راه اندازی مطب در این شرایط، نیاز به حمایت جدی دارند؛ چراکه 
با هزینه  های ســنگین و تورم موجود به طورعملی، قدرت سرمایه گذاری 
در این زمینه برای بســیاری از دندان پزشــکان جوان ما وجود ندارد. اگر 
نظام پزشکی رایزنی کند و بتواند در پرداخت تسهیالت به دندان پزشکان 

جوان، واسطه گری و مسیر را هموار کند، کمک بزرگی خواهد بود.
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دکتر مجید سزاوار، انجمن دکتری 
علوم آزمایشگاهی ایران، شاخه خراسان:
تعرفه، غیرواقعی است 
و درنهایت مردم آسیب 

خواهند دید

دکتر امیر آل داوود، انجمن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران، شاخه خراسان:

حذف ارز ترجیحی در 
حوزه درمان سرطان، یعنی 

روی زمین  ماندن بیمار

دکتر نفیسه ثقفی، انجمن متخصصان 
زنان وزایمان خراسان:

نباید کار به جایی برسد 
که پزشکان جوان ما 

عطای پزشکی را به لقایش 
ببخشند

جامعه پزشکی متولی سالمت جامعه است و اگر خود سالم نباشد 
و روی پا نایستد، درمان و درمانگری در کشور لنگ می زند. این 
تعرفه غیرواقعی است و درنهایت مردم آسیب خواهند دید. برای 
حل موضوع تعرفه باید دو اقدام انجام شود؛ نخست رابطه مالی بیمار و پزشک 
قطع شود. بیمار جز بهبود سالمتی اش، نباید دغدغه دیگری داشته باشد و 
پزشک نیز باید تنها دغدغه اش، تالش برای بهبود بیمارش باشد. این وسط 
بیمه ها باید پاسخگو باشند. ما در مقابل مردم نیستیم. بیمه ها این تقابل را 
رقم زده و خود را کنار کشیده اند، درحالی که مسئول اصلی، آن ها هستند. 
برای مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی نیز همین روند باید پی گرفته شود که 

اقدام دیگری است و باید مدنظر قرار بگیرد.

حذف ارز ترجیحی، در چهار یا پنج ســال آینده باعث می شود 
بیمار ســرطانی از دریافت خدمت درمانی بازبماند؛ در  اصطالح 
عامیانه این مســیر به روی زمین ماندن بیمار منجر خواهد شد. 
همین امروز بیماران ما برای انجام رادیوتراپی در مراکز دولتی، نوبت  های 
دوماهه می گیرند، این درحالی اســت که هنوز برخــی مراکز خصوصی 
فعالیت می کنند اما با حذف ارز ترجیحــی، این مراکز با بحران مالی برای 
به روزرسانی تجهیزات و امکان نداشتن تعمیر تجهیزات روبه رو خواهند شد 
و به طورعملی از گردونه خدمات دهی خارج می شوند. وقتی در عرصه ارائه 
خدمات کلینیکال آنکولوژی سرمایه گذاری نشود، دانش آموختگان جایی 
برای خدمات دهی نخواهند داشت و دیری نخواهد گذشت که متخصصان 
این رشته، بیکار و بیماران، سرگردان خواهند شد. همین امروز مشکالت 
بیماران ما در عرصه تامین دارو کم نیســت و تصور شرایط چندین برابر 

سخت تر واقعا لرزه بر اندام درمانگران می اندازد، بیمار که جای خود دارد.

ما باید جامعه را بشناسیم و قدم هایمان را حساب شده برداریم. 
امروز ما درقبال پزشکان جوانمان، مســئولیت داریم. نباید کار 
به جایی برسد که عطای پزشکی را به لقایش ببخشند. باید قدر 
عزیزان پیش کسوتمان را نیز بدانیم و قدر و منزلت و خدمات این بزرگان 
را به مردم نیز بشناسانیم. هوالشافی فقط خداست، نه دیگری. ما واسطه و 
نماینده حق بر زمین هستیم برای رساندن سالمت به مردم. این مرتبه و 
جایگاه کمی نیست و باید به مردم شناسانده شود. الزمه انجام این رسالت، 
این است که خود جامعه پزشکی، بیمار نباشد. درمانگر باید به لحاظ مالی 
و معیشتی تامین باشــد تا تنها و تنها به درمان بیمارانش بیندیشد. نقش 
رسانه ها نیز مهم است. نباید بگذاریم صداوسیما و رسانه ها جایگاه درمان و 
درمانگری را مسخره کنند و با انواع واقسام روش ها، جامعه پزشکی را به بازی 

بگیرند و توهین کنند.
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روزنه
تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی است، نه تصویب 
آن! در پی این توجیهات، بیان شــد که اقدام سازمان نظام پزشکی در تعیین 
تعرفه های اخیر، منطبق با ضوابط قانونی نیست و بنابراین تعدیل اعداد اعالمِی 
نظام پزشکی ازطریق تصویب نامه تاریخ 8۷/۰۳/۰8 وفق موازین قانونی است 
و هیئت وزیران براساس اختیارات حاصله از تبصره۳ ماده واحده قانون اصالح 
تعزیرات حکومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موظف است به اینکه؛ 

الف. به موجب بند ک ماده۳ قانون ســازمان نظام پزشکی، اختیار سازمان 
مذکور، در تعیین تعرفه بخش غیردولتی، محــدود به رعایت بند8 ماده یک 
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشــور مصوب 1۳۷۳/۰8/۰۳ اســت 
و باتوجه به ماده8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانــی، تفاوت تعرفه های 
غیردولتی با تعرفه های دولتی نباید بیش از مابه  ازای سود سرمایه و استهالک 

باشد. 
ب. به موجب ماده۹۰ قانون برنامه چهارم توســعه: »توزیع منابع و امکانات 
بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادالنه 
مردم به ۹۰درصد ارتقا یابد و ســهم مردم از هزینه های سالمت، حداکثر از 
۳۰درصد افزایش نیابد...«، درحالی که اعمال تعرفه های مدنظر سازمان 
نظام پزشکی، موجب چندبرابر شدن هزینه های درمانی می  شود 
که در این صورت، یا باید حق بیمه سرانه خدمات درمانی به طور 
غیرمتعارف افزایش یابد یا اینکه فرانشیز بند۷ ماده یک قانون 
بیمه همگانی خدمات درمانی، دچــار افزایش غیرمتعارف 
خواهد شــد که خالف ماده۹۰ قانون برنامه چهارم اســت و 
موجب کاهش جدی اثربخشی خدمات صندوق های بیمه ای و 
نارضایتی مردم خواهد شد، درحالی که تعرفه های مصوب سازمان 
نظام پزشکی چندبرابر تعرفه های دولتی بوده است و بنابراین دولت 

برای اصالح آن اقدام کرده است.
در همین راســتا، در تاریخ 2۹دی1۳8۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
طی دادنامه شماره ۷۳۰/8۷ تا ۷۳5 در جریان رسیدگی به شکایت تعدادی از 
انجمن های علمی مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۳55۰۰/ت/۳۹۹5۹ک 
تاریخ 1۳8۷/۰۳/۰8 کمیســیون موضوع اصل1۳8 قانون اساسی، وزیران 
کارگروه ساماندهی بیمه پایه همگانی، مبادرت به صدور رأی به شرح زیر کرد: 
طبق بند ک ماده۳ قانون تشکیل ســازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران، »اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های 
خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی، 
براســاس ضوابط بند8 ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور 
مصوب1۳۷۳ و همکاری با مراجع ذیصالح در اجــرای آن« در زمره وظایف 

نگاهی بر ماجرای تعرفه گذاری خدمات سالمت
از گذشته تاکنون

قطعات یک پازل

یکی از قوانین رشدیافته در حوزه مدنی، قانون سازمان 
نظام پزشکی در سال1۳8۳ بوده است که از ویژگی ها 
و نقاط ممیزی این قانون، موضــوع بند ک ماده۳ 
قانون و تعیین تعرفه ها در بخش خصوصی توسط سازمان 
نظام پزشکی اســت که قبل از آن، به موجب ماده8 قانون 
بیمه همگانی خدمــات درمانی، مصــوب 1۳۷۳/۰8/۰۳ 

تعیین تعرفه های خدمات سالمت، به پیشنهاد مشترک وزارت 
بهداشت و ســازمان برنامه وبودجه، برعهده شــورای عالی بیمه 

خدمات درمانی پس از تصویب در هیئت دولت بود و سازمان نظام پزشکی 
نیز به عنوان یکی از اعضای این شورا در تعیین تعرفه های مذکور همکاری 
می کرد، اما دیری نپایید که زمزمه های سلب این حق، با توجیهات مختلف 

به گوش رسید.
 درحالی که در سال های بین 8۴ تا 88 اوج انتظام تعرفه ای را شاهد بودیم و 
تقریبا همه دستگاه های بخش اجرایی درمانی، در بخش خصوصی نگاهشان 
معطوف به تعیین تعرفه ها در چارچوب های تعرفه ای سازمان نظام پزشکی 
بود، مطالبی در باب تشکیک این حق مطرح شد؛ ازجمله اینکه تعرفه ها فقط 
با تصویب هیئت وزیران قابلیت اجرا پیدا می کند و سازمان نظام پزشکی جز 
تعیین تعرفه های بخش غیردولتی، آن هم با لحاظ ضوابط بند8 ماده یک 
قانون بیمه همگانی، به لحاظ قانونی اختیاری ندارد و بند ک موصوف، جواز 

به قلم دکتر محمد رضا جباری
نائب رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد، 
عضو شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
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و اختیارات ســازمان نظام پزشــکی قلمداد شده 
است و ســیاق عبارات حکم مـــذکور و مشروح 
مذاکرات مجلس شورای اسالمی و عدم تصویب 
پیشنهاد حذف عبارت »تعیین تعرفه ها در بخش 
غیردولتی«، مفید اختصــاص صالحیت تعیین 
تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی در بخش 
غیردولتی به سازمان نظام پزشکی است که مورد 
تأیید و تصدیق وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در جلسه تاریخ 8۷/1۰/2۹ هیئت عمومی 
نیز قرار گرفته است. لیکن به صراحت قسمت آخر 
بند ک ماده۳ قانون مزبور، اعمال اختیار و تکلیف 
قانونی فوق الذکر، مقید و مشروط به رعایت ضوابط 
مقرر در بند8 ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات 
درمانی کشور مصوب1۳۷۳ موضوع قیمت واقعی 
خدمات به شرح بند مذکور است که تعیین آن با 
رعایت مقررات مربوط، به عهده دولت می باشــد. 
بنا به مراتب فوق الذکر و ضــرورت احراز رعایت 
قیمت واقعی خدمات در تعیین تعرفه های خدمات 
بهداشــتی و درمانی در بخش غیردولتی، توسط 
سازمان نظام پزشکی، مصوبه مورد اعتراض که با 
این هدف تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با 
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه 

در وضع مقررات دولتی نیست. 
متعاقبا در دوره ششــم نظام پزشــکی و هم گام 
با برنامه پنج ســاله پنجم، طبق بنــد هـ ماده۳8 
قانون مذکور، تلخ ترین اتفاق صنفی در این دوره 
و خدشــه دار شــدن قانون نظام پزشکی و سلب 
اختیار نظام پزشــکی در تعرفه گــذاری خدمات 
پزشکی شکل گرفت و حق تعرفه گذاری سازمان 
نظام پزشــکی براســاس پاره ای اطالعات غلط با 
آمارهای مخــدوش و جوســازی های آن زمان 
به صورت غیرمنصفانه از ســازمان گرفته شــد و 
تعیین تعرفه خدمات ســالمت)اعم از بخش های 
غیردولتــی، دولتــی و خصوصــی( مجــددا به 
شــورای عالی بیمه سالمت)شــورای عالی بیمه 

خدمات درمانی( واگذار شــد و درنهایت تکلیف 
مذکور در بند الــف ماده۹ قانون احــکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور در تاریخ 1۳۹5/11/1۰ 

تصویب و تحکیم شد. 
طبق تبصره۳ ماده۳8 قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور، مقرر شد نام شــورای عالی بیمه خدمات 
درمانی به شورای عالی بیمه سالمت تغییر یابد و 
ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
این شــورا و دبیرخانه آن، به پیشــنهاد معاونت 

برنامه ریزی ریاست جمهوری با تأیید هیئت وزیران 
به تصویب مجلس شــورای اســالمی برسد. در 
همین راســتا، در اســفند۹1 الیحه پیشنهادي 
درزمینه ترکیب شــورای عالی بیمه سالمت به 
مجلس تقدیم شــد که ترکیبی از افــراد قدیم و 
جدید مثل رئیس جمهــور، نماینده انجمن های 
علمی تخصصــی، نماینــده خدمت گیرندگان، 
نماینده ارائه دهندگان خدمت متشکل از 1۳نفر)با 
1۰عضو دارای حق رأی( در آن دیده می شد، ولی 

این الیحه از مجلس را دولت یازدهم در مهرماه۹2 
بازگشــت داد و این موضوع کماکان بعد از حدود 

11سال الینحل و مسکوت مانده است.
طبق ماده۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، 
مصوب 1۳۷۳ مجلس شــورای اسالمی، ترکیب 
شوراي عالی بیمه خدمات درمانی کشور به شرح 

زیر است:  
1. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)رئیس 
شــوراي عالی(، 2. وزیــر کار و امــور اجتماعی، 
۳. وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــی، ۴. رئیس 
ســازمان برنامه وبودجــه، 5. دبیرکل ســازمان 
اموراداري و اســتخدامی کشــور، 6. رئیس کل 
ســازمان نظام پزشــکی، ۷. مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعــی، 8. مدیرعامل ســازمان بیمه 
خدمات درمانی، ۹. مدیرعامل ســازمان خدمات 
درمانی نیروهاي مســلح، 1۰. سرپرست کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، 11. معــاون امور درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)بدون 
حق رأي(، 12. دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمی از کمیسیون هاي برنامه وبودجه و بهداري 
و بهزیســتی)از هرکدام یک نفر( که در هر دوره 
مجلس به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر تعیین 

خواهند شد.
درحال حاضر، دبیرخانه و دفتر رئیس شورای عالی 
بیمه سالمت در وزارت بهداشت مستقر است و با 
۹عضو هرســاله به تعیین تعرفه خدمات سالمت 
برای همه ارائه  دهندگان اعم از دولتی و غیردولتی 
و خصوصی اقدام می کند و مراتب را پس از تأیید 
سازمان برنامه وبودجه کشــور، برای تصویب به 
هیئت وزیران ارائه می کند و سازمان نظام پزشکی 
صرفا یک رأی در ترکیب این شــورا دارد. ســایر 
اعضای شورا متشکل از وزارت رفاه و تعاون، وزارت 
اقتصاد، وزارت بهداشت، سازمان برنامه وبودجه، 
کمیته امداد، بیمه های سالمت، تأمین اجتماعی و 

خدمات درمانی نیروهای مسلح هستند. 

 به موجب ماده۹0 قانون 
برنامه چهارم توسعه: 
»توزیع منابع و امکانات 
بهداشتی و درمانی باید 
به نحوی صورت گیرد 
که شاخص مشارکت 

عادالنه مردم به ۹0درصد 
ارتقا یابد و سهم مردم 
از هزینه های سالمت، 
حداکثر از 30درصد 
افزایش نیابد...«
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یک روایت 
زنده از موج 
هفتم کرونا
ســازمان نظام پزشکی مشــهد در سال های 
اخیر سعی کرده اســت با حضور و فعالیت در 
فضای مجازی و تولید محتوای مؤثر، با شبهه 
علم و مداخله گران امور پزشکی مقابله کند. 
از همین روی، روابط عمومی ســازمان یکی از 
ماموریت  های خــود را معطوف به ارائه مطالب 
علمی و دقیق بــا هدف آگاهی بخشــی به 
مردم در ارتقای ســواد سالمت عمومی کرده 
اســت تا تفاوت اطالعات علمی و مستند را 
با اطالعات نادرســت)فیک( نشان دهد. در 
این راستا صفحه رسمی اینستاگرامی سازمان 
نظام پزشکی مشــهد در موضوع های مهم با 
برگزاری برنامه  های زنده)الیــو( و با حضور 
استادان برجســته اقدام به روشنگری کرده 
اســت. در موج هفتم کرونا نیز همین رویه را 
دنبال کرد و برنامه ای بــا حضور دکتر مهدی 
احمدی نژاد، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان، دکتر علیرضا صداقت، رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد و دکتر احمد باقری مقدم، 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برگزار 
کرد. این برنامه زنده با استقبال خوبی در فضای 
مجازی روبه رو شد و ویدئوی کوتاه تهیه شده از 
آن در فضای مجازی، بیش از یک میلیون بازدید 
را به خود اختصاص داد. آنچه پیش روســت، 
مهم ترین مطالب طرح شده در این برنامه است.

همراه با فضای مجازی

بهترین واکسن؛ دردسترس ترین واکسن
عوارض تزریق واکسن، از عوارض ابتال به بیماری 

کمتر است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بهترین زمان برای تزریق دوز یادآور در بزرگ ساالن 6ماه 
و در اطفال ۴ماه پس از تزریق آخرین دوز است. مردم در تزریق واکسن، وسواس به خرج ندهند؛ 
زیرا بهترین واکسن، دردسترس ترین واکسن اســت. الزم به ذکر است که همه واکسن ها و حتی 
ساده ترین داروها مانند استامینوفن هم عوارض دارد، اما عوارض تزریق واکسن، از عوارض ابتال به 

بیماری کمتر است.
دکتر مهدی احمدی نژاد در برنامه زنده اینســتاگرامی صفحه سازمان نظام پزشکی مشهد که با 
موضوع موج هفتم کرونا برگزار شد، درباره عالئم جدید ابتال در زیرسویه های کرونا اظهار کرد: عالئم 
بالینی در ویروس امیکرون، کمی متفاوت تر از انواع زیرسویه ها مانند دلتا، گاما و آلفا بود. در این 
زیرسویه،  عالئمی مانند گلودرد، آبریزش بینی، سوزش گلو، سرفه خشک و... دیده می شود و درکنار 
این عالئم، بدن درد و خستگی مفرط، بی حالی و ضعف عضالنی و گاهی وقت ها درگیری دستگاه 

گوارشی نیز دیده می شود.
وی افزود: هم اکنون چیزی به نام ســرماخوردگی نداریم و خفیف ترین عالئم سرماخوردگی نیز 

کووید1۹ محسوب می شود؛ مگر اینکه خالف این موضوع ثابت شود.
این فوق تخصص مراقبت های ویژه)آی ســی یو( درباره رعایت شیوه نامه های بهداشتی در جامعه 
بیان کرد: مسری ترین ویروس جهان پس از سرخک زیرسویه کرونا با نام    است. ضمن اینکه 
پیش بینی درباره پایان کرونا یک پیش بینی غیرعلمی اســت و تنها می توانیم راهی برای زندگی 
مسالمت آمیز با این بیماری پیدا کنیم. همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزم است؛ زیرا 
قطره های ریز تنفسی معلق در هوا که راه انتقال این ویروس هستند، می توانند تا دو ساعت و تا فاصله 

1.8 تا 2متری افراد در فضای بسته باقی بمانند.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: تجمع نکردن در فضاهای بسته، استفاده از ماسک، جلوگیری از عطسه 
در فضای باز و... می تواند از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کند. همچنین استفاده از ماسک های 
دوالیه، امکان انتقال بیماری را کاهش می دهد و استفاده از ماسک حتی در فضای باز باعث افزایش 

هوشیاری مردم درباره بیماری می شود.
وی با اشاره به تاثیر واکسیناســیون در جلوگیری از جهش ویروس کرونا تصریح کرد: در صورت 
باالبودن سطح ایمنی در جامعه، امکان جهش ویروس وجود ندارد، بنابراین با انجام واکسیناسیون 
می توانیم از جهش های خطرناک بعدی پیشگیری  کنیم. ضمن اینکه شدت بیماری در افرادی که 

از سطح ایمنی زیادی برخوردار هستند، کاهش می یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به نکته هایی درباره واکسیناسیون زنان باردار و اطفال 
بیان کرد: در واکسیناسیون خانم های باردار و کودکان، باید مالحظه هایی صورت گیرد و واکسن 
ســینوفارم برای زنان باردار مناسب تر اســت. برای واکسیناســیون کودکان نیز نباید از واکسن 
پاستاکووک استفاده شود؛ زیرا با واکســن ثالث در تداخل است. ضمن اینکه بهترین زمان، برای 

تزریق دوز یادآور در بزرگ ساالن 6ماه و در اطفال ۴ماه پس از تزریق آخرین دوز است.
احمدی نژاد ادامه داد: بهترین زمان تزریق واکسن برای افرادی که به کرونا مبتال شده اند، یک ماه 
پس از برطرف  شدن عالئم است. مردم در تزریق واکسن، وســواس به خرج ندهند؛ زیرا بهترین 

واکسن ،دردسترس ترین واکسن است.
وی با اشاره به اهمیت تزریق واکسن در کودکان گفت: در شیوع سویه امیکرون، شاهد درگیری 
کودکان با این بیماری و در برخی مواقع درگیری قلبی و افزایش فعالیت التهابی آن ها بودیم. مردم 
باید تزریق دو دوز واکسن برای کودکان را جدی بگیرند؛ زیرا حتی اگر کودکی به کرونا مبتال نشود، 

بازهم امکان ناقل بودنش وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: همه واکسن ها و حتی ساده ترین داروها مانند 
استامینوفن هم عوارض دارد، اما عوارض تزریق واکسن از عوارض ابتال به بیماری کمتر است. ضمن 

اینکه با تزریق واکسن عالوه بر افزایش ایمنی بدن، احتمال جهش بیماری را نیز کاهش می دهیم.
احمدی نژاد در ادامه، در پاسخ به این ســوال که اعمال قرنطینه تا چه حد مؤثر است، بیان کرد: 
میزان قرنطینه در شیوه نامه کشوری برای بیماری که به کرونا مبتال شده است، حدود 1۰روز پس 
از برطرف شدن عالئم قرنطینه است، اما طبق مقاالت چاپ شده، امکان انتقال بیماری تا 1۴روز پس 

از برطرف  شدن عالئم نیز وجود دارد.
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بهترین راه برای کاهش شدت 
بیماری و مقابله با مرگ ومیر، 

تزریق واکسن است

دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: متأســفانه امکان 
سکوئنسینگ ژنوم  یعنی تشخیص دقیق سویه کرونا در ایران وجود 
ندارد. هم اکنون بهترین راه برای کاهش شــدت بیماری و مقابله با 

مرگ ومیر، تزریق واکسن است.
دکتر احمد باقری مقدم در برنامه زنده اینستاگرامی صفحه سازمان 
نظام پزشکی مشهد که با موضوع موج هفتم کرونا برگزار شد، ضمن 
ارزیابی از موج جدید کرونا اظهار کرد: نگرانی ما از شــیوع ویروس 
کووید1۹ و سویه های جدید آن به دلیل درگیری افراد مسن و دارای 
سیستم ایمنی ضعیف با این ویروس اســت. بیماری کرونا به دلیل 
سرعت زیاد، قابلیت ابتالی افراد بسیاری را در مدت زمان کوتاه دارد. 
بنابراین در دوران موج بیماری، تعداد بیماران از ظرفیت بیمارستان ها 

نیز فراتر می رود.
وی با اشاره به شیوع زیرسویه های جدید کرونا ادامه داد:  و  
سرایت پذیری بیشتری نسبت به سویه هایی مانند دلتا دارند. همچنین 

مطالعات جدید نشان داده است که در زیرسویه امکان درگیری 
ریه ها نیز وجود دارد و عالئم ابتال به این زیرسویه  مانند سرماخوردگی 
بروز پیدا می کند، اما سردرد و گلودرد شــایع ترین عالئم زیرسویه

 است.
این فوق تخصص مراقبت های ویژه)آی ســی یو( درباره تاثیر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و واکسیناسیون عمومی خاطرنشان کرد: 
پزشکان و مردم پس از پشت سرگذاشتن 6موج کرونا، شناخت خوبی 
درباره این ویروس پیدا کرده اند. همچنیــن امکان کنترل بیماری 
افزایش پیدا کرده اســت و هم اکنون بهترین راه برای کاهش شدت 

بیماری و مقابله با مرگ ومیر، تزریق واکسن است.
باقری مقدم با اشاره به انواع واکسن های موجود در ایران تصریح کرد: 
بیشتر افراد می توانند برای تزریق دوز یادآور از واکسن های پروتئینی 
مانند اسپایکوژن و پاستوکووک استفاده کنند. به طورمثال، افرادی 
که قبال واکسن آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک را دریافت کرده اند، 
می توانند برای تزریق دوز یادآور از واکسن هایی مانند اسپایکوژن، 

پاستوکووک و حتی سینوفارم استفاده کنند.
وی درباره تفاوت بین دو واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پالس 
گفت: از واکسن پاستوکووک برای شروع واکسیناسیون در دوز اول 
و دوم و از واکسن پاســتوکووک پالس به عنوان دوز یادآور استفاده 

می شود.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به واکسیناسیون کودکان 



خاطرنشان کرد: در ابتدای شــیوع بیماری کرونا، احتمال ها برپایه مبتال نشدن 
کودکان به این بیماری و تزریق نکردن واکســن در این گروه بود، اما به مرور زمان 
ثابت شد که کودکان نیز امکان ابتال به بیماری کرونا را دارند و گاهی وقت ها ممکن 

است نوع شدید بیماری، آن ها را درگیر کند.
باقری مقدم افزود: بهترین واکسن برای کودکان بیش از پنج سال، واکسن سینوفارم 
است که عوارض کمتر و ایمنی بیشتری دارد. همچنین تزریق واکسن پاستوکووک 
برای اطفال بیش از دو سال تایید شده است، اما طبق برنامه فعال برای کودکان بیش 

از هشت سال توصیه می شود.

اندک بودن میزان بســتری ها به معنای 
کاهش شیوع بیماری کرونا نیست

رئیس سازمان نظام پزشــکی مشــهد گفت: آمار واقعی کرونا در میان خانواده و 
آشناهایمان است. اولین احتمال برای کسی که عالئم تنفسی و گوارشی دارد، ابتال 
به کروناست. اندک بودن میزان بستری ها به معنای کاهش شیوع بیماری نیست 
و عالئم بیماری در ابتدا نسبی است و پس از یک دوره حدود پنج ماهه دوباره تکرار 

می شود.
دکتر علیرضا صداقت در برنامه زنده اینستاگرامی صفحه سازمان نظام پزشکی مشهد 
که با موضوع موج هفتم کرونا برگزار شد، درباره نگرانی های مربوط به شیوع موج 
جدید کرونا اظهار کرد: امیدواریم در موج بعدی کرونا دیگر شاهد صحنه های موج 
قبل نباشیم و با اطالع رسانی به موقع از شروع موج جدید جلوگیری کنیم. وی افزود: 

هم اکنون بهترین راه برای جلوگیری از موج جدید، استفاده از دو ماسک در فضای 
بسته و یک ماسک در فضای باز است؛ زیرا انجام این کار از نظر روانی نیز تاثیرگذار 

است و هشدار جدی گرفتن بیماری را در میان مردم فعال می کند.
وی افزود: آمــار واقعی کرونا در میان اطرافیانمان واضح اســت. رئیس ســازمان 
نظام پزشکی مشهد درباره مشاهده عالئم این ســویه در برخی بیماران کرونایی 
گفت: عالئم شــامل عالئم گوارشــی همراه با عالئم تنفسی اســت. الزم به ذکر 
اســت که خطر ناک ترین کار در زمان همه گیری نســبت دادن عالئــم کرونا به 
بیماری دیگری اســت. در این موج بی اعتنایی به کرونا در جامعه رواج پیدا کرده 
 اســت و علت آن عادی انگاری و ســهل انگاری درباره موج جدیــد این بیماری

 است.
صداقت درباره عوارض ناشی از تزریق واکسن تصریح کرد: عوارض ناشی از تزریق 
واکسن، از عوارض ابتال به بیماری کمتر است و هر دارو یا واکسنی عوارض خود را 
دارد. افرادی که دو دوز واکسن ســینوفارم و دوز سوم آسترازنکا دریافت کرده اند، 
می توانند برای دوز یادآور نیز از واکسن آسترازنکا استفاده کنند، اما اکنون، تزریق 
واکسن آسترازنکا در مشهد متوقف شده است و تزریق واکسن های پروتئینی مانند 

اسپایکوژن، پاستاکووک و رازی بهترین جایگزین برای آسترازنکاست.
وی ادامه داد: افرادی که تنها دو دوز واکسن اسپوتنیک دریافت کرده اند، باید دوباره 
واکسینه شوند و افرادی که واکسن هایی مانند سینوفارم یا برکت دریافت کرده اند، 

می توانند برای تزریق دوز یادآور از واکسن های پروتئینی ذکرشده استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد درباره جدی گرفتن قرنطینه خانگی خاطرنشان 
کرد: فرهنگ ســازی در قرنطینه خانگی باید جدی گرفته شود و افراد نباید از این 
فرصت برای رفتن به سفر یا تفریح استفاده کنند، بلکه باید بین۷ تا 1۰روز پس از 

شروع عالئم در خانه مانده، استراحت کنند.
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نــکــوداشــت

 نام »دکتر عبدا... بهرامی« در تاریخ پزشکی مشهد ماندگار 
اســت؛ کســی که در اوایل تشــکیل وزارت بهداشت در 
سال1۳65 با مدیریت او، دانشگاه علوم پزشکی مشهد شکل 
گرفت و در سه دوره و به مدت بیش از 1۴سال رکورددار دوره ریاست 
دانشگاه در کشور بود و به اذعان بسیاری از استادان جامعه پزشکی 
مشهد، دانشگاه بعد از انقالب دســتاوردهای بزرگ خود را مدیون 
این استاد پیش کسوت و برجسته است. در سوابق دکتر بهرامی که 
از اوایل سال1۳۹8 حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده است، 
عالوه بر طبابت، می توان به سابقه پنج سال معاونت آموزشی وزیر 
بهداشت، مشاور و معاون پزشــکی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و 
2۰سال حضور فعالش در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان 

رئیس دانشگاه و رئیس بیمارستان امام رضا)ع( اشاره کرد.
مجله »سیمرغ سپید« اگر در نکوداشــت استادان پزشکی مشهد 
به شــخصیت بزرگی چون دکتر بهرامی نمی پرداخت، بدون شک 
کاستی داشت و حق مطلب را به لحاظ بزرگداشت بزرگان پزشکی 
این شهر ادا نکرده بود؛ شخصیتی که حتی بعد از بازنشستگی، ازپای 
 ننشسته است و همه روزه در بیمارستان امام رضا)ع( در ساختمانی 
حضور دارد که با هدف دستگیری از بیماران و اقشار آسیب پذیر و نیز 

کمک به بیمارستان و دانشگاه اجاره کرده است. 
با پیگیری فراوان، ســرانجام موفق شدیم ساعتی پای صحبت این 
استاد گران قدر بنشینیم و بشنویم از ســال هایی که خود را وقف 
خدمت به مردم شــهر و اعتالی علمی و اجتماعی جامعه پزشکی 

کرده است. 

روایت زندگی دکتر عبدا... بهرامی؛ 
پزشکی مدیر، هنرمند و فعال

خودم را همیشه 
مسئول می دانم
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   ممنونم که وقت خود را به »سیمرغ سپید« 
دادید. اگر موافق هستید، از دوران کودکی تان 

شروع کنیم؟ 
 متولد فروردین1۳2۷ در شهرستان بهشهر 
از استان مازندران هستم. پدرم کارمند اداره 
ثبت اسناد بود و به دلیل شغلش، از شهری به 
شهر دیگر منتقل می شد. حوالی سال1۳۳5 به کاشان 
و سپس به نطنز و بعد قم منتقل شد و به طور طبیعی ما 
هم همراهش در این شهرها بودیم. سال1۳۳8 با حکم 
انتقالی پدرم، به اتفاق خانواده به مشهد آمدیم. ماجرای 
مشهد آمدنمان هم مفصل است؛ کوتاه بگویم که صبح 
پدرم به مادرم گفت »من منتقل گرگان شدم. می روم 
تهران، انتقالی خودم را بگیرم. شما هم اسباب را جمع 
کن.« ما هم خوشحال از اینکه باالخره بعد از چند سال، 
از آوارگی نجات پیدا می کنیم و به مازندران برمی گردیم، 
ولی خدا سرنوشت دیگری برای ما درنظر گرفته بود و 
همان روز معجزه اول زندگی من رخ داد. خاطرم هست 
عصر که شد، یک نفر توی کوچه صدا می زد سرکتاب 
باز می کنم. مادرم گفت: »عبدا...! برو او را بیاور خانه.« 
رفتم، دیدم یک سید روحانی است. به محض آنکه آمد و 
نشست، گفت شما به زودی به مشهد منتقل می شوید و 
همین هم شد. عصر که پدرم گفت به مشهد منتقل شدم 
ما آماده بودیم. این بود که با مقدار وسیله ای که داشتیم، 
با قطار راهی مشهد شدیم و با مرحمت حضرت رضا )ع( 

و لطف خدا، در این شهر بهشتی، ماندگار شدیم. 

   از مدرسه و درس  خواندنتان بگویید؟
خب، من از ابتدا شــاگرد زرنگــی نبودم. 
بیش فعال و بازیگوش بودم. خاطرم هست که 
کالس چهارم دبستان رفوزه شدم. آن موقع 
هنوز ساکن قم بودیم. گریه کنان رفتم حرم حضرت 
معصومه)س( و چند رکعت نماز خواندم و خیلی دعا 
کردم و بعد از آن روز، ورق برگشت و اوضاع درسی من 
بهبود پیدا کرد و من هم عزمم را جزم کردم که شاگرد 
موفقی باشم. این شد که من همیشه شاگرداول بودم 
و در درس و انضباط سرآمد مدرسه. مشهد که آمدیم، 
در دبســتان رهنما، کوچه حسین باشی، ثبت نامم 
کردند. بعد هم مرا به عنوان شاگرد نمونه در دبیرستان 
علوی پذیرفتند، اما هنوز یک مــاه از درس  خواندنم 
در این مدرسه نگذشته بود که پدرم به تربت حیدریه 
منتقل شد. سال های دبیرستان را آنجا سپری کردم 
و درنهایت ســال1۳۴6 در دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد پذیرفته شــدم. آن موقع برای هردانشگاه، 
کنکور جداگانه برگزار می شــد. دانشگاه تهران هم 
رشته مهندسی قبول شده بودم و در ابتدای امر رفتم 
مهندسی ثبت نام کردم. اصال از کودکی به کارهای فنی 
عالقه زیادی داشتم و سعی می کردم وسایل منزل را 
خودم تعمیر کنم. گاهــی هم خراب کاری می کردم، 
ولی از پای نمی نشســتم. اکنون هم کارهایی مانند 
برق کشی و تعمیر وسایل خانه را خودم انجام می دهم. 
همین عالقه ام به حوزه فنی ســبب شد در دانشگاه 
تهران در رشته مهندســی ثبت نام کنم، اما وقتی به 
تربت حیدریه، نزد خانواده ام برگشتم، مادرم تا مرا دید، 
پرسید: »عبدا...! چه کار کردی؟« من هم با خوشحالی 
گفتم: »هیچی، رفتم تهران و مهندسی ثبت نام کردم.« 
مادرم گفت: »تو باید دکتر بشوی نه مهندس.« من هم 
که نمی خواستم روی حرف مادرم حرفی زده باشم، 
تصمیم گرفتم فردای همان روز که آخرین روز مهلت 
ثبت نام هم بود، در رشته پزشــکی ثبت نام کنم. روز 
پنجشنبه هزارو5۰تومان از خاله ام قرض گرفتم و برای 
ثبت نام در رشته پزشکی، به مشهد آمدم. وقتی برای 

ثبت نام رفتم، گفتند نوبت از شما گذشته است. دیر 
آمدی و جایگزین گرفته ایم، دیگر ثبت نام نمی کنیم. 
خیلی ناراحت شدم، اما کاری از دستم برنمی آمد. دم 
در دانشگاه ایستاده بودم که معجزه دوم زندگی من 
رخ داد. حاج آقای امام را دیدم که به سمت من می آید. 
او دوســت پدرم و یکی از محضرداران تربت حیدریه 
بود که به همراه نوه اش از آنجا می گذشت. تا مرا دید، 
گفت: آقای بهرامی! اینجا چــه کار می کنی؟ من هم 
ماجرا را برایش تعریف کردم. او که دایی استاد دکتر 
قوام نصیری، معاون مالی دانشگاه بود، رفت و با ایشان 
صحبت کرد و درنهایت مرا ثبت نام کردند و این آغاز 

ورود من به رشته پزشکی بود.

   شنیده ایم که عالقه زیادی به کارهای فنی 
دارید و از همان ابتدا که در پست های مختلف 
دانشگاهی مشغول بوده اید، اولین دستگاه های 

مدرنی را که به بازار می آمده، برای دانشــگاه 
می خریدید. گویا فرقی هم نمی کرده اســت 
که تجهیزات پزشکی باشد یا کامپیوتری؛ هر 
وسیله ای را که برای دانشگاه مناسب بوده، تهیه 

می کردید؟ کمی در این باره بگویید.
از همان اوایلی که دستگاه های دیتاپروژکتور 
آمده بود، ۹۰دســتگاه برای استان خریدم. 
یادم هســت آن  زمان از متخصصان ایرانی 
مقیم آمریکا می خواســتم بــرای کنفرانس به ایران 
بیایند. یکی از متخصصان آمریکایی تماس گرفت و 
گفت برای تدریس که می آید، نیاز به دیتاپروژکتور 
دارد. سپس پرســید نیازی هســت با خودش این 
دستگاه را بیاورد. من هم خندیدم و گفتم: نه، ممنونم. 
اینجا در شهرستان های کوچکمان هم این دستگاه را 

داریم، چه برسد به شهر بزرگی مانند مشهد. 
خرید اولین پرینتر ســه  بعدی برای دانشــجویان و 
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پزشــکان، تجهیز اولین البراتوار زبان در سال1۳68 
و راه انــدازی اولین مرکــز کامپیوتر دانشــگاه های 
علوم پزشــکی در ایران، در زمره اقدامات من در این 

حوزه بوده است. 

   گویا دستی هم در هنر دارید؟ 
بله تاحدودی. در سال های1۳65 و 1۳66 
آرم دانشگاه علوم پزشکی مشهد را طراحی 
کردم و برای مرتضی ممیز، گرافیست بزرگ 
کشور، فرســتادم. ما اولین دانشــگاه علوم پزشکي 
بودیم که صاحب آرم شده بود و عالوه  بر آن، آرم بنیاد 
ســرور را هم من طراحی کردم. طراحی سردر داخل 
بیمارستان، نماد جلوی بخش داخلی که نوشته شده 
است »بیمارستان امام رضای مشهد« و کره فلزی دور 
حوض وسط بیمارستان که دور آن نوشته شده است 

»یا علی بن موسی« هم کار من است. 

 عالقه من بــه هنر و هنرمنــدان، به 
انــدازه ای بود کــه در زمان ریاســت 
بیمارســتان و دانشــگاه، بســیاری 
از هنرمنــدان ازجملــه طراحــان، 
مجسمه ســازان، خطاطان، نقاشــان 
و شــاعران و... را دورهــم جمــع و از 
توانایی هــای آن ها برای دانشــگاه و 
بیمارستان اســتفاده می کردیم. شاید 
نتوانم بگویم در این زمینه صاحب نظر 
هستم، اما دوستان این لطف را به من 
دارند. خیلی از فرم های دانشنامه ها و 
پوسترهای کنگره ها را یا طراحی کردم 

یا در طراحی آن مشارکت داشتم. 

   شــنیدم عــکاس خوبی هم 
هستید؟

 تــا خــوب را چــه تعریف 
کنید؛ این عکس هایی که از 
فضای حــرم در اتاقم نصب 
شده اســت، با گوشــی همراه خودم 
از حرم مطهــر ثبت کرده ام. بیشــتر 
عکس هایی که بر دیوارهای بیمارستان 
61۰تختخوابی بیمارستان امام رضا)ع( 
نصب شده اســت، نتیجه عکاسی من 
در سالیان مختلف اســت. به نقاشی، 
خطاطی و طراحی  عالقه مندم. تمام این 
 کارها را خودم از روی ذوق یاد گرفته ام. 
درحال حاضر به دلیل مشغله های کاری  
که دارم، خطاطی نمی کنم، اما هر زمان 
که احساس نیاز کنم، حتما دست به قلم 
می شــوم. در خطاطی هم باید بگویم 
بیشــتر به خط های ریز و نستعلیق و 
بنایــی عالقــه دارم. در اوان کودکی 
به خاطر عالقــه و ذوقی که داشــتم، 
آپارات درســت می کردم و فیلم های 
حلقه ای را که در بازار بود، می خریدم و 
برای بچه ها فیلم نشان می دادم. خیلی 
برایم جذاب بود. اولیــن دوربینی که 
خریدم، یک دوربین آکفا ۴۰ تومانی در 
سال1۳۳۹ بود. اکنون شش دوربین 
دیجیتال دارم و هر زمان وقتم آزادتر 

باشد، این عالقه ام را دنبال می کنم.

   اگر تمایل دارید، کمی از ماجرای 
ازدواجتان بگویید؟

دوره  در  ســال1۳52 
انترنی، مــادر و خواهرهایم 
دخترخانمــی را در مکتب 
نرجس)س( مشهد پسندیدند و به من 
معرفی کردند و این گونه شد که معجزه 
سوم زندگی من رخ داد و با ایشان که از 
یک خانواده اصیل و شرافتمند مشهد 
بودند، ازدواج کــردم. در زمان ازدواج، 
همســرم مانند دیگر دختران، از من 
لباس با تور سفید و مجلس آن چنانی 
نخواست و لباس سفید معمولی پوشید 
و مجلسی ساده در خانه پدری ایشان 
برپا کردیم. سال هاست درکنار یکدیگر 
زندگی می کنیــم و آرامش و موفقیت 
زندگی ام را مدیون ایشــان هستم که 
همیشه یار و یاور و معلم و مشوق من 

در زندگی بوده اند.

   چرا رشــته داخلی را انتخاب 
کردید؟

دوران سربازی در بیمارستان 
ارتش در بخش چشم، گوش، 
حلق و بینی مشــغول به کار 
شدم. ســربازان و افســران را ویزیت 
می کردم و گاهی جراحــی هم انجام 
می دادم و خیلی خوب هم ازعهده آن ها 
برمی آمدم، اما به طبابت داخلی بیشتر 
عالقه مند بودم تا جراحی، و پزشکی را 
در طبابت داخلی می دیدم؛ برای همین 
پس از پایان سربازی، در رشته داخلی 
ادامه تحصیــل دادم. بعد از تخصص 
در بیمارســتان امام رضا)ع( شروع به 

مشهد که آمدیم، در 
دبستان رهنما، کوچه 
حسین باشی، ثبت نامم 
کردند. بعد هم مرا 

به عنوان شاگرد نمونه 
در دبیرستان علوی 

پذیرفتند، اما هنوز یک 
ماه از درس  خواندنم در 
این مدرسه نگذشته بود 
که پدرم به تربت حیدریه 
منتقل شد. سال های 
دبیرستان را آنجا سپری 

کردم و درنهایت 
سال134۶ در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 

پذیرفته شدم

این عکس هایی که از 
فضای حرم در اتاقم 

نصب شده است، 
با گوشی همراه 

خودم از حرم مطهر 
ثبت کرده ام. بیشتر 
عکس هایی که بر 

دیوارهای بیمارستان 
۶10تختخوابی بیمارستان 
امام رضا)ع( نصب شده 
است، نتیجه عکاسی من 
در سالیان مختلف است
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کار کردم و مدتی نیز در چهارراه ســی متری طالب، 
مطب زدم. ۳1شــهریور ســال5۹ که جنگ شروع 
شــد، 1۷مهر درحالی که یک فرزند سه ساله داشتم، 
داوطلبانه به جبهه رفتم و در بیمارستان افشار دزفول، 
مشغول خدمت شدم. یک روز هم به خط مقدم جبهه، 
کنار رود کرخه رفتم و آن روز را داخل ســنگر، کنار 

رزمندگان عزیز گذراندم.

   از  اینکه به جای مهندســی سراغ پزشکی 
رفتید، پشیمان نیستید؟

پشیمان که نیستم. خیلی خوشحالم که این 
مسیر را انتخاب کرده ام. در همان سال های 
ابتدایی کار دانشــجویی در بیمارســتان، 
به خصوص انترنی، آن  قدر به پزشکی عالقه مند شدم 
که وقتی بیماری می آمد و همراه نداشــت، می رفتم 
برایش دارو می خریدم، حتی اگر بیماری نیاز به خون 
داشــت، چون گروه خونی من Oمنفــی بود، خودم 
داوطلب اهدای خون می شــدم. زمانی که در بخش 
زنان و مامایی امتحان پایان دوره داشــتیم، مرحوم 
دکتر پرتوی که کار و رفتار مــرا با بیماران دیده بود، 
به دیگر استادان جلســه گفت: »این جواهر است. از 

او سؤالی ندارم.« 
همیشــه تالش کــرده ام در حوزه خــود وظایفم را 
به درســتی انجام دهم. ازطرفی هم دوســت داشتم 
کارهایی انجام دهم که دیگران درپی آن نیســتند؛ 
برای همین ســال ها قبل با خودم تصمیم گرفتم در 
ماه مبارک رمضان از بیماران ویزیت نگیرم. این  کار 
به من حس خوبی داد و سبب شد آن را ادامه دهم و از 
آن سال به بعد، از بیماران بی بضاعت ویزیت نگرفته ام. 
بعد از مدتی، هزینه داروی بیماران کم بضاعت را نیز 
پرداخت می کردم و زمانی که این کار به روالی معمول 
تبدیل شد، تصمیم گرفتم به آن هایی که مشکل مالی 
دارند، پول دستی هم برای رفع احتیاجاتشان بدهم. 

   شنیده ام طب سنتی و مکمل را هم شما در 
کشور فعال کردید، کمی هم از آن بگویید؟

طب ســنتی، حرف های زیادی برای گفتن 
دارد؛ به شرط اینکه آکادمیک دنبال شود و 
قاتی خرافه و شواهد غیرعلمی نشود. سال61 
مشــاور وزیر بودم. آقای دکتر ابوالقاسم پاکدامن در 
دانشــگاه شهیدبهشــتی جراح قلب بود و در وزارت 
علوم هم کار می کرد. وی درباره تأثیر »شــوید« بر 
کاهش کلسترول خون تحقیق می کرد و داروی آنتوم 
را که همان نام التین شوید اســت، به تولید رساند. 

همچنین روی خــواص دود اســپند کار می کرد؛ تا 
بداند میکروب کشــی آن چقدر است. پژوهش های 
او، مرا هم عالقه مند کــرد. ازطرفی خودم هم با طب 
سنتی بیگانه نبودم. مادرم و مادربزرگم سینه به سینه 
چیزهایی از طب ســنتی آموخته بودند و بسیاری از 
طبیبان سنتی را می شناختم. ســال۷6 آقای دکتر 
فرهادی که وزیر شد، به من مأموریت داد به دنبال طب 
سنتی و مکمل بروم. از همان زمان، کارم را آغاز کردم 
و به دنبال سامان دهی شاغالن این حرفه برآمدم. ابتدا 
به ســفرای ایران در خارج از کشور و سفرای خارجی 
داخل کشور نامه نوشــتم و در این زمینه، پرس وجو 
کردم. سپس از چند کشــور که درزمینه طب سنتی 
فعالیت می کردند، بازدید کردم. در ادامه شروع کردم 
به شناســایی حکیمان و افراد صاحب نــام، مطلع و 
درستکار در این زمینه ها. درنهایت با کمک همه جانبه 
استاد عزیز، مرحوم دکتر اصفهانی، آن نفس مطمئنه، 
برنامه آموزشــی این دوره را تنظیم کردیم و با وجود 
مخالفت هــای بی دلیل تعدادی از مدیــران وزارتی، 
باألخره آن  را به تصویب رســاندیم، اما این برنامه در 
چرخه پردخالت سایر مسئوالن وزارت گیر کرد، ولی 
به لطف خدا در سال1۳86 یعنی 1۰سال بعد، اولین 
گروه از پزشکان در رشته طب سنتی ایرانی شروع به 
تحصیل کردند. از این به بعد، باز دخالت های مسئوالن 
شروع شد که متأسفانه آثار شومش هنوز ادامه دارد. 
ناگفته نماند کــه تاکنــون 1۰دوره فارغ التحصیل 
داشته ایم. در سال1۳8۴ با بررسی چندساله و دعوت 
از رئیس بزرگ ترین دانشگاه طب سنتی چین و عقد 
قرارداد با ایشان، 2۰نفر از پزشکان را برای تحصیل در 
حوزه طب سوزنی و ماساژ به مدت پنج سال به چین 
فرستادیم و دوره های الزم را آموزش دیدند و از زمان 
بازگشتشان به ایران، مشغول فعالیت هستند. برای 
سایر شــاخه های طب مکمل مانند کایروپراکتیک، 

همیوپاتی و... نیز اجازه فعالیت دادیم.

   داشتن ســاختمان معروف به ساختمان 
قریشی دانشگاه علوم پزشکی و اراضی زکریا 
با ساختمان مرکزی دانشــگاه را مدیون شما 

هستیم. از این دین بگویید؟
دین نیست. شــما این طور می گویید. همه 
موفقیت های من به لطف پــروردگار بود، 
وگرنه کاری از پیش نمی بردم. به طور مثال 
ساختمان قریشــی در گذشته دســت اداره آبادانی 
و مســکن بود. ابتدا که دانشــگاه علوم پزشــکی از 
دانشگاه مشهد جدا شــده بود، هیچ چیزی نداشتیم 

تااینکه یکــی از همکاران مــا در اداره حقوقی، به ما 
گفت ساختمانی هست که آقای سیدعلی قریشی به 
دانشکده پزشکی اهدا کرده  است. پیگیر شدیم تا آن 
را تخلیه کردند، ولی ساختمانی قدیمی و کوچک بود. 
کروکی ســاختمان جدید را خودم کشیدم و کم  کم 
آن را ســاختم و تجهیز کردیم. مدتی بعــد، از اداره 
حقوقی گفتند مرحوم خانم منیره سهرابی در تهران 
یک ســاختمان چهارطبقه را در خیابان ایرانشهر به 
دانشکده پزشــکی اهدا کرده است که آن هم دست 
روزنامه تهران  تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی 
بود. پس از پیگیری وصیت نامه مرحوم، توانستیم در 
سال1۳66 آن ســاختمان را هم پس بگیریم و حتی 
اجاره معوق آن را که در آن زمــان 2میلیون تومان 
می شد، گرفتیم. یکی دیگر از الطاف پروردگار برای 
من در این ســال ها پس گرفتن 1۳۰هکتار از اراضی 
زکریا، آن هم با یادآوری دوســتان اداره حقوقی بود. 
سال1۳5۳ آســتان قدس می خواســت در اراضی 
زکریا یک بیمارستان 65۰تختخوابی درست کند، اما 
آقای ولیان، نایب التولیه وقت آستان قدس، می گوید 
ما را چه به بیمارســتان و طبق قرار بــا آقای دکتر 
مژدهی، رئیس وقت دانشــگاه مشــهد، 1۳۰هکتار 
زمین بیمارســتان را به مبلغ 1۰میلیون تومان که 
۴میلیــون آن را هم تخفیف می دهند، به دانشــگاه 
واگذار می کنــد، ولی زمین  تا زمان مســئولیت من 
تحویل داده نمی شود و کسی هم پیگیرش نبود. ولی 
اگر خدا بخواهد لطف کند، آدم هایی را سر راهتان قرار 
می دهد که کارها انجام شــود. باألخره توانستیم در 
سال1۳6۹با لطف صمیمانه آقای اعتمادیان، قائم مقام 
وقت آســتان  قدس، با پرداخت ۳۰۰هــزار تومان، 
سندنویسی زمین ها را بگیریم. بعدا توانستیم پروژه 
بزرگ ساختمان های مختلف دانشگاهی را در آنجا به 
مناقصه بگذاریم که هنوز ادامه دارد. ناگفته نماند که 
طی چند نوبت، مسئوالن سازمان مسکن وشهرسازی 
خواســتند بیش از 8۰درصد از زمین مذکور را از ما 
بگیرند که هربار با برخورد شــدید من مواجه شدند 
و عقب نشــینی کردند. این روز ها هم زمزمه هایی به 
همین منظور از ســوی افراد دیگری شنیده می شود 
که امیدوارم سر عقل بیایند و بدانند دانشگاه همواره 
درحال توسعه است و مثل اداره نیست و حرمت آن 
از تمام ارگان ها و ادارات بیشتر است و به فرموده امام 

راحل)ره( مبدأ همه تحوالت است.

   گویا اوایل فعالیت تان در دانشگاه با اینکه 
وسایل ارتباطی مثل امروز توسعه نیافته بود، با 
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دانشگاه های دیگر در دنیا ارتباط برقرار می کردید. در این 
باره هم بگویید؟

اوایل تشــکیل وزارت بهداشــت، آن موقع که خبری 
از اینترنــت و موبایل و فاکــس نبود، دانشــگاه هاي 
علوم پزشکي نمي توانستند با ســایر دانشگاه هاي دنیا 
ارتباط مستقیم و سریع برقرار کنند و فقط رادیو، تلویزیون و بعضي 
وزارت خانه ها ازطریق دستگاه تلکس مي توانستند با خارج ارتباط 
بگیرند. من، مدیری یکجانشین نبودم. به مدد سال ها خدمت در 
سمت هاي مختلف در تهران، ارتباط خوبي با آقاي دکتر اسالمي، 
مسئول انبار تجهیزات پزشکي هالل احمر در تهران پارس و خانم 
دکتر رهیده، مدیرعامل فوریت هاي پزشکي هالل احمر و نیز آقاي 
دکتر عباس شیباني، رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزي وزارت 
بهداشت، برقرار کرده بودم و از این ارتباط هم براي تهیه تجهیزات 
پزشکي بیمارستان هاي دانشــگاه، نهایت استفاده را می کردم و 
ازطرفي هرطور بود، خودم را به انبار گمرک کاالهاي متروکه در 
تهران رساندم تا ببینم در آنجا چه وسیله اي براي بیمارستان ها پیدا 
مي شود. درمجموع از چندبار مراجعه  به این انبار، توانستیم تعداد 
زیادي وسیله براي دانشگاه ازجمله دو دستگاه تلکس تهیه کنیم. 
جالب اینکه وقتي از انبار به ســمت خروجي خارج شدیم تا پول 
وسایل را پرداخت کنیم، مأمور گمرک گفت این دستگاه چیست؟ 
من گفتم تلکس. گفت عجب! من نمي دانستم ما دستگاه تلکس 
هم داریم. وزیر صنایع از ما دستگاه تلکس خواسته است، پس یکي 
را بگذارید براي ما. من هم گفتم پس یکي دیگر را رایگان بدهید؛ 
چون ما براي شما دستگاه تلکس تهیه کردیم. دانشگاه به مدد این 
دستگاه تلکس، اولین بار توانست با بسیاري از دانشگاه هاي دنیا 
ارتباط علمي برقرار کند و به مدد بن یونسکو و بن بریتیش الیبرری 
از خارج، مقاالت و کتب درسي دیگر و حتي وسایل آموزشي مثل 

دستگاه اسالید، پروژکتور و... تهیه مي کردیم.

   از کارهایی که در دوران تصدی شــما و با حمایت و 
مدیریت تان انجام شده است، بگویید؟

به فرموده خداوند باری تعالی که »واما بنعمت ربک فحدث«، همه 
کارهای مفیدی که در زمان مدیریت من انجام شــده، 
به لطف خدا بوده و او انجام داده است و من سپاسگزار 
لطف بی انتهای اویم. الزم به توضیح است که براي من 
فرقي نمي کند مسئولیتي داشته باشم یا نه، ولي خودم را همیشه 
مسئول مي دانم که باید براي مردم کشــورم و دانشگاه، شهر و 
استانم کار کنم و از هر کاري که از من برمي آید و خواهد آمد، دریغ 
نخواهم کرد؛ کمااینکه هروقت مرا از مدیریت کنار می گذاشتند، 
قهر نمی کردم و می رفتم پیش رئیس جدید دانشگاه و به او اعالم 
همکاری می کردم و کارهایی که به نظرم شدنی و مفید می آ مد، 
به ایشان می گفتم. به همین دلیل، بسیاري از کارها و پروژه ها در 

زماني پیش رفت که سمتي در دانشگاه نداشتم.

   مثل چی؟
مثل پــروژه زیرگــذر بیمارســتان امام رضــا)ع( و قائم)عج(، 
اورژانس عدالتیان، پارکینگ بیمارستان امام رضا)ع( و 
همراه سراهای بیمارستان ها و... . شاید بهتر باشد این ها 

را من نگویم و دیگرانی که در جریان هستند، بگویند. 

   روزگار بازنشستگی چطور است؟
بازنشستگی، یعنی گذشــتن از دوران کار قانونی برای حقوق و 
کارهای اداری نه چیز دیگر. درحقیقت بازنشســتگی 
از امور اداری است. شاید شما به ظاهر بازنشسته شوید، 
اما مغز آدم که بازنشسته نمی شود. فقط مسئولیت از 
دولتی به آزاد تبدیل می شــود. با بازنشستگی، ایده ها و کارهای 

من تغییر نکرد.
 

   و کالم آخر؟
حرفی نیســت جز آرزوی پیشــرفت و توسعه کشورم 

درکنار خوشبختی و خوشحالی همه  هم وطنانم. 

   نیم نگاهی به زندگی کاری 
  سال1359؛ عضویت در شورای اسالمی نظام پزشکی مشهد 

  سال1359؛ رئیس آزمایشگاه جهاددانشگاهی مشهد
  سال1360؛ رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  سال1361؛ مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی)وزیر وقت دکتر نجفی(
  سال1363-1364، رئیس بیمارستان امام رضا)ع(

توضیح: در ســال1۳6۴ دکتر فرهادی، وزیر فرهنگ و  آموزش عالی می شود و دکتر بهرامی برای 
همکاری به تهران فراخوانده می شود. مهر1۳6۴ قانون تشکیل وزارت بهداشت در مجلس تصویب 
شده، دکتر مرندی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشــکی می شود و به این ترتیب با شکل گیری 
وزارت بهداشت، کم کم پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا می شود و دکتر بهرامی در آبان 

سال1۳65 به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را شروع می کند.
  سال1365- 1369؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیرعامل بهداری خراسان

  سال13۷2- 13۷6؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
  سال13۷9 -1384؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  سال1398 تاکنون؛ رئیس هیئت مدیره مؤسسه نیکوکاری میزبانان خورشید، نماینده 
وزیر در امور افغانستان، عضو شورای شهریار شهرداری مشهد و مشاور رئیس دانشگاه 

در امور خیرین سالمت

   کارنامه ای درخشان
اهم اقدامات در سطح ملی:

1. تدوین برنامه ضریبK براي پزشکان؛ سال1362
2. ارائه قانون نحوه تأمین اعضاي هیئت علمي و دستیاران گروه پزشکي در سال1364 به 

مجلس شوراي اسالمي
3. راه اندازي 12دانشکده پزشکي و دانشگاه  علوم پزشکي بعد از انقالب در شهر یزد؛ 
1362، زاهدان و بیرجند؛ 1364، بابل، ساری، فسا، جهرم، بندرعباس، بوشهر، گرگان، 

ارومیه، همدان، کرمانشاه و... تا سال1365
4. تدوین قانون بازآموزي و نوآوري جامعه پزشــکي و ارائه به مجلس شوراي اسالمي؛ 

سال1369
5. راه اندازي کمیته هاي علمي بررسي نسخ، ابتدا در خراسان در سال136۷، در ادامه، تمام 
سرم تراپی ها و تزریقاتی های استان تعطیل و توزیع سرم و آمپول های ب کمپلکس، ب12، 
ویتامین ث، کلسیم و دیپیرون های داروخانه ها قدغن شد. اعضای این کمیته از استادان 
صاحب نام دانشگاه بودند و با همت آن ها مصرف دارو در استان تا 30درصد کاهش یافت. 
در سال1368 نیز به دستور وزیر محترم، آقاي دکتر فاضل، این طرح کشوري شد و بعدها 

به کمیته هاي مصرف منطقي دارو و تجهیزات پزشکي تغییر نام یافت.
6. راه اندازي اولین ICU مربوط به بیماري هاي داخلي در کشــور در ســال13۷0 در 
بیمارستان امام رضا)ع( در مشهد با کمک فکري و مدیریت استاد دکتر مسیح نقیبي، 
به طوری که دکتر سلیماني اصل، رئیس وقت دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

تهران، براي بررسي و الگو گرفتن از این ICU به مشهد آمد. 
۷. راه اندازي سیستم HIS، ســامانه اطالعات بیمارستاني بر مبناي استاندارد HL7 و 

برپایه ویندوز. درحال حاضر HIS تمام کشور بر همین پایه است؛ سال13۷4 
8. تدوین و تصویب برنامه آموزش رشته تخصصي طب اورژانس؛ سال13۷5

9. راه اندازي پژوهشکده بوعلي؛ اولین پژوهشــکده رشته هاي پزشکي در زمیني به 
مساحت شش هکتار در مشهد؛ سال13۷5

10. سازمان دهي طب سنتي ایراني و تدوین برنامه آموزشي و کتب درسي مربوط، فقط 
برای پزشکان؛ سال1385

11. دادن مجوز کار و فعالیت به فارغ التحصیالن رشته هاي کاریروپراکتیک، همیوپاتي، 
ناتروپاتي، اوســتئوپاتي، پودپاتري)که تا آن موقع اجازه مریض دیدن و کار حرفه ای 
نداشتند و اصالح قوانین مربوط وزارتی و نظام پزشکی در این زمینه ها و ارائه آن به مجلس 

شورای اسالمی(؛ سال13۷۷ 
12. اعزام 20پزشک به کشور چین برای آموزش طب چینی و آغاز فعالیت حرفه ای آنان 

در کشور و راه اندازی طب سوزني و ماساژ چیني؛ سال1388. 
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شاید برای شما هم جالب باشد بدانید در کشورهای دیگر فعالیت های صنفی حوزه 
پزشکی به چه روشی انجام می شود یکی از سمن های)NGO( تاثیرگذار بر حوزه 
امور صنفی پزشکی در کشور آمریکا انجمن پزشکی این کشور است. معرفی این 

انجمن در ادامه خواندنی است.
انجمن پزشکی آمریکا در ســال18۴5 به انجمن پزشکی نیویورک مشهور بوده و 
سپس در سال18۴۷، به عنوان انجمن پزشکی آمریکا)AMA( رسمیت یافته است. 
هدف های اولیه این انجمن شامل پیشرفت علمی، استانداردسازی آموزش پزشکی، 
راه اندازی یک برنامه اخالق پزشکی و بهبود سالمت عمومی بوده است که کم کم 

به این صورت خالصه شدند: »ترویج علم و هنر پزشکی و بهبود سالمت عمومی.«
انجمن پزشکی آمریکا، انجمنی است کامال مستقل از دولت ایاالت متحده و در یک 
نگاه کلی در تاریخچه خود، همواره دربرابر آنچه »گرایش های سوسیالیستی در نظام 
مراقبت های درمانی«  می خوانده، مقاومت کرده است. این انجمن مخالف هر نوع 
سرمایه گذاری یا سیاست گذاری دولت در امر خدمات درمانی است و آن را مداخله 

در روابط پزشک و بیمار تلقی می کند.
برخی اقدامات تاریخی و اثرگذار این انجمن، به شرح زیر است:

در سال18۷۳، شورای قضایی برای رسیدگی به مناقشات اخالقی پزشکی و قانون 
اساسی تأسیس شد.

در سال188۳، مجله انجمن پزشکی آمریکا)JAMA( برای اولین بار منتشر شد.
در سال1۹۰5، شورایی را برای تعیین استانداردهای تولید و تبلیغات دارو تأسیس 

کرد.

در سال1۹۰6، اولین فهرست راهنمای پزشکی آمریکا را با نام بیش از 128هزار 
پزشک دارای مجوز در ایاالت متحده و کانادا منتشر کرد.

در سال1۹1۰، استانداردهای جدیدی را برای دانشکده  های پزشکی تدوین کرد.
در سال1۹2۳، معاینه دوره ای افراد سالم را ترویج کرد.

در سال1۹2۷، اولین فهرست بیمارستان های تاییدشده برای آموزش دستیاری 
را منتشر کرد.

در سال1۹5۰، »بنیاد آموزشی و تحقیقاتی« برای کمک به دانشکده  های پزشکی 
در تامین هزینه ها و کمک به دانشجویان پزشکی تاسیس شد.

در سال1۹61، واکسیناسیون سراسری را با استفاده از واکسن خوراکی علیه فلج 
اطفال توصیه کرد.

در سال1۹۷2، جنگ علیه سیگار را آغاز کرد.
در سال1۹۷۳، از پزشکان خواســت تا در یک برنامه ملی برای مبارزه با پرفشاری 

خون همکاری کنند.
در سال1۹86، قطعنامه ای را در مخالفت با اعمال تبعیض علیه بیماران مبتال به 
ایدز و هر قانونی که به چنین تبعیضی منجر شود یا بر رازداری بیمار و پزشک تأثیر 

بگذارد، تصویب کرد.
در ســال1۹۹۷، بنیاد ملی ایمنی بیمار را راه اندازی کرد تا اطمینان حاصل شود 
که همه بیماران در تمام مراکز مراقبت  های بهداشــتی، خدمات را ایمن دریافت 

می کنند.
در سال2۰۰5، با هماهنگی 12۹انجمن دیگر، قانون ایمنی و بهبود کیفیت بیمار 

آشنایی با انجمن پزشکی آمریکا
گردآوری: دکتر مسعود شهابیان؛ متخصص طب اورژانس

دنیای فعالیت صنفی
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را تصویب کرد.
در سال2۰۰8، رئیس انجمن پزشــکی آمریکا اقدام شجاعانه ای انجام داد و بابت 
سیاســت  هایی که غیرسفیدپوســتان انجمن را از حقوق خود محروم می کرد، 

عذرخواهی کرد.
در سال های اخیر و به خصوص پس از همه گیری کووید1۹، انجمن پزشکی آمریکا 
تالش  های خود را بیشتر به سمت مراقبت از کادر درمانی و جلوگیری از فرسودگی 
شغلی )Burnout( سوق داده است و در این زمینه، محتوای علمی فراوانی تولید 

کرده است و کنفرانس  های بین المللی را در دست اجرا دارد.
سایر فعالیت  های مهم انجمن پزشکی آمریکا را می توان در ارائه مراقبت سالمت 
دانست که شامل آموزش ها و فعالیت  های مرتبط با دیابت، پرفشاری خون، رابطه 
پزشک و بیمار، عدالت در ســالمت، ویروس کرونا و گایدالین درمانی آن، اخالق 

در درمان و... است.
یکی دیگر از فعالیت  های مهم این انجمن،Practice Management است که 
خود شامل سالمت پزشک، رسیدگی به شکایت ها، الگوهای اقتصادی درمان، بخش 
خصوصی، مدیکیر)تامین خدمات رسانی ســالمندان(، مدیکید)تامین خدمات 

درمانی نیازمندان( و... است.
بخش دیگــر فعالیت  های مربوط 
به این انجمن، بخش تحصیالت 
)Education(اســت که خود 
شامل بخش  های بازآموزی مدام 
پزشکی آنالین، آموزش پزشکی 
بین المللی، شتاب کردن در تغییر 
آموزش پزشــکی، دانشکده  های 

پزشکی و... است.
دیگر بخش فعالیت  های انجمن 
پزشکی آمریکا شامل دانشجویان 
پزشکی است و خود دربرگیرنده 

تحقیق و انتشارات، گام های اول و دوم USLME، سالمت دانشجویان پزشکی، 
امور مالی و دانشجویان پزشکی، روتیشن  های بالینی و... می شود.

بخش دیگر، دســتیاران پزشکی اســت که شــامل تحقیق در دوران رزیدنتی، 
فلوشــیپ  های پزشــکی، ســالمتی رزیدنت ها، امور مالی رزیدنت ها، مرحله۳ 

USLME و... است.
بخش بعدی Health Care Advocacy نام دارد و شامل حمایت از سالمت 

عمومی، اصالح پرداخت، قوانین فدرال، قوانین دولتی و قوانین قضایی و... است.
یکی دیگر از فعالیت های جالب انجمن پزشــکی آمریکا، AMPAC است و در 
این پویش که با شعار »پزشکی ســازمان یافته« همراه است، آموزش  های الزم به 
پزشکان برای نامزد شــدن در مجلس نمایندگان و مجلس سنا داده می شود و به 
پزشکان کمک می کند که از شغل خود فاصله گرفته، تبدیل به استراتژیست شوند. 
همچنین در  AMPAC برای پزشکانی که در شغل های مهم)نمایندگی مجلس 
نمایندگان یا شغل های ایالتی( هستند، جلسه های هم اندیشی برگزار می شود و با 
این شعار مهم جلو می روند که پزشکان هر جایی که باشند، از خشونت بیزار هستند.

یکی دیگر از فعالیت  های مهــم انجمن، AMA Ed Hub اســت که آموزش 
باکیفیت را برای پزشکان و سایر متخصصان پزشکی ارائه می دهد تا به روز بمانند 
و مراقبت  هایی را که ارائه می دهند، بهبود دهند. پلتفرم یادگیری آنالین، آموزش 
از منبع های مطمئن، ازجمله شبکهJAMA، کالج آمریکایی رادیولوژی، انجمن 
 AMA، AMAپزشکی چاقی، انجمن پزشــکی بیمارســتانی، مجله اخالق

STEPS Forward  و موارد دیگر را گردهم می آورد.
فعالیت دیگر این انجمن، JAMA Network نام دارد و شامل 12مجله علمی و 

پژوهشی است که تمام آن ها دارای اعتبار زیادی هستند.
مجله JAMAدرزمینه همه موضوع های پزشکی و درمانی.

مجلــه Cardiology JAMA درزمینــه تشــخیص و درمــان بیماري ها و 

جراحی هاي قلب و عروق.
مجله Dermatology JAMA درزمینه تشــخیص و درمــان بیماري ها و 

جراحی  های پوست.
مجله Surgery Plastic Facial JAMA در زمینه هاي مختلف جراحی هاي 

ترمیمی و زیبایی سر و صورت.
مجله Medicine Internal JAMA در زمینه هاي مختلف پزشکی داخلی.

مجله Neurology JAMA در زمینه هاي تشــخیص و درمان بیماري  های 
مغز و اعصاب.

مجله Oncology JAMA در زمینه هاي سرطان، تومورشناسی و جراحی هاي 
تومور با تمرکز بر سرطان.

مجله Ophthalmology JAMA در زمینه چشم پزشکی.
مجلــه Surgery Neck &Head Otolaryngology JAMA  در 

زمینه هاي جراحی هاي سر، گردن، گوش، حلق و بینی.
مجله Pediatrics JAMA در زمینه بیماري هاي کودکان.

مجله psychiatry JAMA در زمینه هاي روان پزشکی.
مجله Surgery JAMA در زمینه هاي مختلف جراحی.

فعالیت دیگر ایــن انجمن، برگزاری 
وبینار و کنفرانس هــا و کارگاه  های 
آموزشی است. مثال وبینار »پرداختن 
به افکار خودکشی بزرگ ساالن« در 
زمان نگارش این مقالــه در مرحله 
ثبت نام است. وبینارTelehealth؛ 
فرصت هــا و مشــکالت ســالمت 
دیجیتال، نیز هم اکنــون در مرحله 
ثبت نام است. در توضیحات این وبینار 
آمده است: در سال های اخیر، تعداد 
ابزارهای دیجیتال سالمت با ظرفیت 
بهبود چشمگیر ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی، به شدت افزایش یافته است. 
بیماران و پزشکان، به طور یکســان ارزشی را که این پیشــرفت های فناوری به 
ارمغان می آورد، درک کرده اند و به پذیرش آن اشــتیاق و عالقه دارند، با این حال 
عملیاتی کردن راه حل  های ســالمت دیجیتال در یک سیســتم سالمت بزرگ،  

چالش برانگیز و پیچیده است و...
همچنین هم اکنون ســمینار حضوری »ای کاش در دوره دانشــجویی پزشکی 
می دانستم«، در مرحله نام نویسی برای دانشجویان پزشکی قرار دارد. در توضیحات 
این سمینار آمده است: در این ســمینار خواهید آموخت که چگونه خود را برای 
آینده ای موفق به عنوان یک پزشــک آماده کنید و بینش  هایی را که ممکن است 

دانشکده پزشکی نداشته باشد، به دست آورید. آموزش ها شامل:
USMLE تحلیل امتحانات، ازجمله تغییرات در

آموزش نگارش زندگی نامه تاثیرگذار
آشنایی با فرصت  های پژوهشی

و برنامه ریزی برای انتخاب رزیدنتی
 AMA Physician Innovation،فعالیت دیگر انجمن پزشــکی آمریــکا
Network  نام دارد که پلتفرمی ساخته شــده برای جامعه است و راه حل  های 
مراقبت  های بهداشتی بهتر را ارائه می کند. در اینجا بین پزشکان و سرمایه گذاران 
یا کارآفرینان، ارتباط برقرار می شود و موجب افزایش کیفیت سالمت عمومی شده، 
راه حل  های بهتری برای درمان بیماری ها می دهد، عدالت در سالمت ایجاد می کند 

و صنعتگران را از نیازهای سالمت جامعه، آگاه خواهد کرد.
همچنین در بیمهAMA، انواع مختلف بیمه، ازجمله بیمه عمر، بیمه سالمت 
و ازکارافتادگی را با نرخ  های مقرون به صرفه و با تخفیف، به پزشــکان می دهند تا 

بتوانند آینده مالی سالم و مطمئن داشته باشند.
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سـفـرنـامـه

k2 صعود به اورست و
همراه با دکتر افسانه حسامی فرد

هرسال کوهنوردان زیادی برای صعود به قله اورست می روند، اما تعداد کمی از ورزشکاران هستند که می توانند به بام دنیا قدم بگذارند. خطرهای راه، هزینه های 
زیاد و آمادگی بدنی و ذهنی خوب، ازجمله چالش هایی است که یک ورزشکار حرفه ای باید با آن دست وپنجه نرم کند. باتوجه به سختی های موجود در راه صعود، 
همچنان زنان زیادی هستند که هرسال برای رسیدن به قله اورست تالش می کنند. در این بین، نام زنان ایرانی هم به چشم می خورد که با وجود مشکالت فراوان 
با اراده و برنامه ریزی، موفق شده اند به بام دنیا قدم بگذارند. تاکنون پنج زن ایرانی موفق به فتح قله اورست شده اند که دو نفر از آنان از اعضای جامعه پزشکی بوده اند. دکتر 
الله کشاورز، کوهنورد، مربی سنگ نوردی، کوهپیما و دندان پزشک ایرانی است که به همراه فرخنده صادق، نخستین زنان ایرانی و نخستین زنان مسلمان جهان بودند که 
در نهم  خرداد1۳8۴ موفق به فتح قله اورست شدند. پس از صعود دو بانوی ایرانی به اورست، در 2۹اردیبهشت1۳۹1 پروانه کاظمی، دیگر کوهنورد ایرانی بود که توانست 
بر بام دنیا قدم بگذارد. از این بانوی ورزشکار به عنوان نخستین کوهنورد زن مستقل ایرانی که فاتح اورست شد، یاد می شود. امسال بازهم زنان ایرانی افتخارآفرینی کردند 
و توانستند پس از حدود 1۰سال پرچم ایران را بر بام دنیا به اهتزاز درآورند. دکتر افسانه حسامی فرد و الهام رمضانی دو کوهنورد ایرانی دیگر بودند که در اردیبهشت1۴۰1 
با وجود مشکالت فراوان، توانستند اورست را فتح و نام خود را در تاریخ ورزش ماندگار کنند. هنوز چیزی از افتخارآفرینی دکتر افسانه حسامی فرد در فتح اورست نگذشته 
بود که خبر صعود وی به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح کی2 منتشر شد؛ قله ای که کشنده ترین و پرتلفات ترین قله کره زمین است و تعداد کوهنو ردانی که در راه رسیدن 

به آن جان خود را از دست داده اند، برابر با یک چهارم شمار کسانی است که صعود موفق کرده اند.
ماجرا وقتی هیجان انگیزتر می شود که بدانیم دکتر افسانه حسامی فرد با فاصله کمتر از دو ماه از فتح اورست، راهی کی2 شده و آن را نیز فتح کرده است. به همین  منظور 

پای صحبت دکتر حسامی فرد، این ورزشکار موفق نشستیم تا بیشتر از وی، زندگی و داستان  صعودهایش بشنویم.

   کمی از خودتان بگویید؟
افسانه حسامی فرد هستم؛ متولد1۳55 و در شهر بجنورد ساکن هســتم. دانش آموخته رشته پزشکی که در این سال ها عالوه بر طبابت به عنوان یک پزشک عمومی، 
به عنوان پزشک تیم  های ورزشی، مدرس پزشکی کوهستان، مربی درجه۳ کوهپیمایی و مدیر کلینیک ترک اعتیاد و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 

خراسان شمالی هم مشغول به کار بوده ام.

   کوهنوردی را از چه زمانی شروع کردید و چه شد که قدم در این مسیر گذاشتید؟
من با ورزش از نوجوانی و حتی از کودکی عجین بودم. بیشتر ورزش ها را تجربه کرده ام. ســال۷8 بود که با کوهنوردی آشنا شدم. از همان  موقع، با هیئت کوهنوردی 
خراسان بزرگ شروع به کار کردم، در هنگام تحصیل بود. کوه های مختلف و ارتفاعات داخل ایران را فتح کردم. بعد از سال85 با تولد دو فرزندم، مقداری وقفه در کار 
ایجاد شد، اما پس از گذر این  روزها با حمایت همسرم در این  دوره، ورزش کوهنوردی را خیلی جدی تر شروع کردم. دوره های آموزشی را گذراندم. مربیگری کوهپیمایی 
گرفتم و مدرس پزشکی کوهستان شدم. مسئول کمیته امدادونجات و جست وجو و بعد کمیته پزشکی در خراسان شمالی شدم. سپس نایب رئیس هیئت شدم و االن 
رئیس هیئت کوهنوردی استان خراسان شمالی و همچنین عضو کمیته پزشکی فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران هستم و با مدرسان پزشکی کوهستان 

هم همکاری می کنم.
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   صعود قله های بلند 
را چه زمانی آغاز کردید؟

صعودهای بلند را از سال2۰18 
میالدی شــروع کردم که با قله 
آیلندپیــک در نپــال بــا ارتفــاع 
6هزارو1۴8متر آغاز شد. تجربه دیگرم، 
صعود قله رازدلیا و سپس قله لنین به بلندی 
۷هزارو1۳۴متر در منطقه قرقیزســتان بود. بعد به دنیای 
8هزارها وارد شدم. پاییز سال1۴۰۰ توانستم صعود به قله مانسلو راکه هشتمین 
قله مرتفع دنیاست، با ارتفاع  8هزارو16۳ تجربه کنم و بر فراز ماناسلو، هشتمین 

قله بلند دنیا بایستم.

   چه قله هایی را در ایران فتح کردید؟
اغلب آن ها را تجربه کردم. علم کوه، قله های زاگرس، سبالن، جوپار، هزار و... حدود 
سه مسیر فنی مانند 1۳2۰ یخچال های شمالی سبالن و دوبیسل دماوند را نیز 
تجربه کردم که از مهم ترین و فنی ترین یخچال های ایران هستند. این ها مسیرهای 
تکنیکال و یخچالی است که برای صعودش، به آیس کالیمینگ نیاز است. پارسال 

نیز به مناسبت روز پزشک، مسیر سه جبهه دماوند را پشت سر هم تجربه کردم.

   قله دماوند برای ایرانیان، حس افتخار و نوستالژی دارد. اولین باری که 
بر بلندای آن رفتید، چه حسی داشتید؟

دماوند برای من همیشه نماد عشق بوده است و بی نهایت حس خوبی داشتم. حس 
آرامش و احساس غرور از اینکه این قله به این زیبایی در اختیار ما ایرانی هاست. 
دماوند زیبایی اش به این است که مخروط است. کامال از هرطرف، به آن دسترسی 

دارید و این حس، ابهت و خاص  بودن به آن می دهد.

   از فتح اورست بگویید؟
1۷فروردین عازم دماوند شدم و پس از اقامت و اردوی یک هفته ای برای آمادگی 
صعود، عازم اورست شدم. باال  رفتن از کوه اورست )Everest(، صخره ای بزرگ 
که بیش از 8کیلومتر ارتفاع دارد، هزینه و وقــت درخورتوجهی نیاز دارد و البته 
استقامت و جرئتی آهنین. کسانی که قصد صعود به مرتفع ترین قله جهان را دارند، 
معموال بیش از ۴5هزار دالر در این مسیر هزینه می کنند که هزینه 85۰دالری 
کپسول  های اکســیژن، 11هزاردالر برای دریافت مجوز صعود)درصورتی که از 
مسیر کشور نپال به قله صعود کنید( پرمیت 15هزاردالری و هزینه  های مربوط 
 به استخدام راهنماهای محلی موسوم به »ِشرپا« برای حمل وسایل و نشان دادن 
مسیرها را شامل می شــود. برای فتح اورســت، معموال چندین هفته در پایگاه 
اصلی در پای کوه می مانند تا به هوای رقیق عادت کنند و در ادامه به ســمت قله 
2۹۰2۹فوتی)بیش از 8.8۴8متر( اورست به راه می افتند. من 22فروردین پای 
کوه اورست مستقر شــدم و پیمایشم را آغاز کردم. کســانی که تجربه صعود به 
اورست را دارند، می دانند که سخت ترین قســمت صعود در نزدیکی نیمه شب، 
حدود ساعت1۰شب، آغاز می شود که به همراه شرپا در تاریکی شب برای پیمودن 
آخرین مسیر که به قله منتهی می شود، دست به کار شدیم. شروع در نیمه  های 

شــب به کوهنوردان 
اجازه می دهد که هنگام 

طلوع آفتاب بــه نوک قله 
برســند و در مسیر بازگشت، 

از دید بهتری برخوردار باشــند. 
صعود به قله در این مسیر پایانی حدود 

هفت ساعت زمان برد. در مسیر نهایی نه چیزی 
می خوریم و نه چیزی می نوشــیم؛ گرچه درحالی که هوا رقیق  و رقیق تر و سطح 
اکســیژن کمتروکمتر می شــد و تقریبا برای رســیدن به بام دنیا خود را روی 
صخره ها می کشــیدیم، باالخره رســیدیم. صبح روز 2۴اردیبهشت بر فراز قله 

8هزارو8۴8متری اورست بودیم. باید بگویم که تجربه بی نظیری بود.

   شرایط بدنی در صعود به قله هایی چون اورست، چه تغییراتی می کند؟
بدن انسان در باالتر از ارتفاعی خاص نمی تواند عملکرد مناسب و معمول خود را 
داشته باشد و بهترین عملکرد را در ارتفاعی مساوی با سطح دریا دارد؛ ارتفاعی که 
در آن، سطح اکسیژن در مناسب ترین مقدار ممکن برای مغز و ریه ها قرار دارد. 
در منطقه مرگ اورست که باالتر از ارتفاع 8هزارمتری است، چنان اکسیژن کم 
است که بدن شروع به مردن می کند؛ دقیقه به دقیقه و سلول به سلول. در چنین 
ارتفاعی امکان سکته و حمله قلبی به باالترین حدممکن می رسد و کوهنورد قدرت 
قضاوت و تصمیم گیری اش را به سرعت از دست می دهد. در سطح دریا، هوا دارای 
21درصد اکسیژن اســت، اما وقتی که ارتفاع به باالی 12هزارفوت)۳.658متر( 
می رسد، سطح اکسیژن ۴۰درصد کاهش می یابد و این موضوع صدمات زیادی به 
اندام های درونی بدن وارد می کند. جرمی ویندسور، پزشکی که در سال2۰۰۷ به 
اورست صعود کرد، درنتیجه تحقیقات خود روی نمونه خون گرفته شده از چهار 
اورست نورد در منطقه مرگ، به این نتیجه رسید که سطح اکسیژن خون این افراد 
در این ارتفاع، یک چهارم سطح اکسیژن خون یک فرد عادی در سطح دریاست. 
ویندسور در این باره می گوید: »این مقدار اکســیژن با رقم هایی که در افراد در 

آستانه مرگ دیده شده است، برابری می کند«.
 وقتی که ســطح اکســیژن در خون از مقدار معینی پایین تر بیاید، ضربان قلب 
به باالی1۴۰بار در دقیقه می رســد که خطر ســکته قلبی را بــه میزان زیادی 
افزایش می دهد. کوهنوردان مجبورند به بدن خود وقت بدهند تا ریه شــان به 
شــرایط ویران کننده این ارتفاع عادت کند. همان طور کــه گفتم، در چندین 
هفته)معموال ۳هفته( عادت دادن بدن به ارتفاع باال، بدن کوهنوردان شروع به تولید 
هموگلوبین)پروتئینی در گلبول  های قرمز خون که به حمل اکسیژن از ریه ها به 
دیگر نقاط بدن کمک می کند( بیشتر می کند تا تغییرات ایجادشده در ارتفاع باال 
را جبران کند. اما افزایش مقدار هموگلوبین خون می تواند باعث غلیظ تر شدن 
خون شــود که پمپاژ خون در بدن را برای قلب دشوار می کند و این امر می تواند 
باعث افزایش خطر سکته قلبی یا جمع شــدن مایع در ریه ها شود. با یک ضربان 
قلب گرفتن ساده می توان صدای تیک تیک وار نفوذ مایع به درون ریه ها را شنید. 

از نشانه  های این حالت، می توان به خســتگی، احساس خفگی در شب، ضعف و 
سرفه  های ادامه دار با خارج شدن مایعی سفید، آبکی و کف دار اشاره کرد. گاهی 
وقت ها این سرفه ها چنان خشن و شــدید است که باعث ترک خوردن دنده ها یا 
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جداشدنشان از یکدیگر می شود.
با چالش هایی که کمبود یا نبود اکســیژن در ارتفاع باالی قله به همراه دارد، باید 
براساس برنامه زمان بندی شده به سرعت باال رفت و در حدود ساعت 5بامداد به نوک 
قله رسید. احساسی که در نوک قله دست می دهد، توصیف ناپذیر و منحصربه فرد 
است؛ انگار که به بهشت وارد شده باشی. در قله به معنای واقعی کلمه، احساس بودن 
بر بام دنیا را داری. احساس شور و شعفی که در هیچ جای دیگری تجربه نکرده ای. 
اغلب کوهنوردان دوست دارند مدتی را در قله بمانند، اما تنها حدود 2۰دقیقه برای 
عکس گرفتن و ماندن در قله وقت هست و باید خیلی زود برگشت و از منطقه مرگ 
رد شد. مسیر دو مایلی بازگشــت به اردوگاه امن پایه، نزدیک به 12ساعت زمان 
می برد. آفتاب که غروب کرد، به پایگاه اصلی رسیدیم. تازه شاید آنجا بود که برای 

اولین بار در 2۴ساعت توانستیم راحت نفس بکشیم.

   فتح اورست آن قدر بزرگ نبود که برای فتح کی2 بخواهید فاصله زمانی 
بیشتری درنظر بگیرید؟

البته فتح مرتفع ترین قله جهان برای هر کوهنوردی بزرگ و پراهمیت است، اما 
اگر کوهنورد باشــید، می دانید که لحظه  فتح، اوج خوشحالی و شادی پس از یک 
تالش سخت و طاقت فرسا را به همراه دارد و پس از آن خوشحالی، همان مسیری 
که برای صعود طی  شده است، باید بازگشت. وقتی به پایین کوه می رسید، فتح تمام 
می شود و به طورقطع، فکر فتح قله دیگر، شاید از همان نخستین لحظه های فرود 

از قله قبلی شروع شود.

   چرا پس از اورست، کی2 را انتخاب کردید؟
کی2 قله ای است که بین کوهنوردان به پادشاه کوه ها یا کوه وحشی شهرت دارد. 
کی2 فنی ترین کوه برای صعود در جهان است. »کی2« به معنای واقعی کلمه کوه 
است و برخالف اورست، شیب زیادی دارد. به ازای هر 2۰نفری که به اورست صعود 
می کنند، فقط یک نفر قله کی2 را فتح می کند. قله کی2 یکی از کوه  های خطرناک 
جهان است که میزان مرگ ومیر در آن 25درصد و در قله اورست 6/5درصد است. 
ازجمله دالیل اصلی اینکه صعود کی2 ســخت تر از اورســت است، نبود شرپاها، 
پشتیبانی، طناب ها و مسیرهای ثابت است. در کی2، هوای پیش بینی ناپذیر، ریزش 
بهمن محتمل، فنی بودن و شیب سریع صعود و تدارکات صعود را هم باید در نظر 

داشت و باید بگویم چالش صعود به کی2 را مدت ها در سر داشتم.

   به عنوان یک زن کوهنورد ایرانی بگویید چقدر امکانات برای بانوانی 
که قدم در راه کوهنوردی می گذارند، وجود دارد؟ شکاف جنسیتی در این 

زمینه را حس کرده اید؟
اگر بگویم نه، هرکسی این جواب را بشنود، می داند که اشتباه می کنم. این اختالف و 
تفاوت به صورت آشکار در ورزش ما دیده می شود. نگاهی که به خانم های کوهنورد 
می شود، در بسیاری مواقع نازیباست. هزینه ای که یک خانم باید برای این ورزش 

بپردازد، نسبت به آقایان خیلی زیاد است. 
کوهنوردی هزینه زیادی دارد؛ ازقبیل تجهیزات، لباس، کفش و سفری که باید برای 
رسیدن به آن کوه، انجام دهیم و پرمیتی که برای صعود باید بپردازیم، همه هزینه بر 
است و اگر بگویم خیلی از خانم هایی را که می شناسم و افرادی توانمند درزمینه 
صعود هستند، صرفاً به دلیل محدودیت های مالی نتوانسته اند به هدف های خود 

برسند، بیراه نگفته ام.
دوم؛ محدودیت هایی که خانــواده و اجتماع بر آن ها تحمیــل می کنند. اگر من 
توانسته ام در این نقطه ورزش کوهنوردی بایستم، مطمئن باشید یک خانواده و 
همسر حمایتگر داشته ام، وگرنه در بسیاری از رشــته ها مانند فوتبال و تنیس و 

اسکی خانم هایی که قرار بوده است در میدان های بین المللی بدرخشند، به دلیل 
محدودیت هایی که خانواده به کار برده است، نتوانسته اند.

   مسئله ای که درباره رشته ورزشی شما هست، زمان بر بودن است.
دو پارامتر دارد که خیلی محدودکننده اســت؛ یکی زمان خیلی طوالنی و یکی 
محیط ورزشی ما که محیطی به نسبت خشن تر است و ارتباطش با دنیای مردانه 
بیشتر است و محدودیت هایی را برای خانم ها ایجاد می کند. دوم، محیطی است که 
ماهیت خطرناک و پرریسکی دارد. محیط با دمای سرد، ارتفاع، کاهش اکسیژن و 
روبه روشدن با حوادث طبیعی و سقوط و بهمن و برف، یک محیط پرریسک است 
و این خطر شاخص اجتناب ناپذیر ورزش ماست. این ریسک را من پذیرفته ام که 
قدم در این راه گذاشتم. خانواده من هم پذیرفته اند و مرا حمایت می کنند تا این 
مسیر را ادامه دهم. این حمایت برای من خیلی مهم بوده است. اما بسیاری از زنان 
از این حمایت ها محرومند. برخی صعودها دوماه و اندی به طول می انجامد. یعنی 
خانواده من قبول کرده بودند که این مدت مرا نداشته باشند. همیشه می گویم اگر 
در صعودم هیچ حامی مالی نداشته ام، یک حامی بزرگ دارم؛ حمایت روانی بزرگی 

که همسرم از من می کنند.

   شــما کلینیک ترک اعتیاد هم دارید، آیا تاکنون توانسته اید برخی 
مراجعان خود را با ظرفیت کوهنوردی مداوا کنید؟

بله؛ دقیقا چند مراجعه کننده من وارد مسیر کوهنوردی شدند و این ورزش به آن ها 

در ترک اعتیاد کمک شایان توجهی کرد. کوهنوردی به انسان، احساس عزت نفس 
و بزرگی و توانمندی می دهد.

   فکر می کنم تمام برنامه ریزی های زندگی شما براساس کوهنوردی 
است. معالجه بیماران، تفریحات، انجام کارهای منزل و...؟

بله؛ چون کوهنوردی عشق من است. زمانی که قله ای را فتح می کنم و در باالترین 
ارتفاع می ایستم، اگرچه مسیر سختی را پشت ســر گذاشته ام، احساس رهایی و 
اعتماد  به نفس دارم و این سخت کوشی همراه با حس اعتماد، به من برای مدیریت 

زندگی کاری و شخصی کمک می کند.

   درباره مدال طال که از فدراسیون کوهنوردی گرفتید، توضیح دهید که 
به چه دلیل بوده است؟ ضمن اینکه این مدال طالی جهانی است.

کوهنوردی رشته ای رقابتی نیست که برای کسب مدال با همدیگر مبارزه کنیم، 
بلکه من با تالش و سعی خودم است که برای کسب مدال می جنگم، نه با مبارزه با 
فردی دیگر. با این مقدمه، باید بگویم در وزارت ورزش ایران و همچنین در کل دنیا، 
مدال ها معادل قله ای اســت که صعود می کنیم. تمام قله های 8هزارو1۰۰متری 
دنیا برای خانم ها معادل مدال طالی جهان اســت. صعود مانسلو باتوجه به اینکه 

8هزارو16۳متر است، معادل مدال طالی جهان برای من ثبت شد.

   اگر می خواهید، در پایان نکته ای اضافه کنید.
ورزش کوهنوردی در کنار ظاهر خشنی که دارد، ورزشی بسیار زیبا و انرژی بخش 

است. 
به نظر من کوهنوردی یک سبک زندگی اســت و من توانسته ام زندگی شخصی 
و حرفه ای و کاری خود را با این ســبک منحصربه فرد گره بزنــم. کوهنوردی به 
زندگی نگرش می دهد؛ برای همین جایگاهش برای من مقدس است. من عاشق 

کوهنوردی هستم.

گزارشی از 
اقدامات  سازمان 
نظام پزشکی 
در نیم سال 
نخست 1401



5۷

همـراه با معـاونـان

گزارشی از 
اقدامات  سازمان 
نظام پزشکی 
در نیم سال 
نخست 1401

اقدامات معاونت انتظامی سازمان نظام 
پزشکی مشهد در نیم سال نخست 1401

از برگزاری 32۷ جلسه کارشناسی تا پاسخگوئی به 1330 مراجعه کننده

طی شش ماهه نخست سال جاری معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، 
به مدیریت دکتر مسیح نقیبی در راستای انجام وظایف محوله اقدامات متعدد و 

گوناگونی را اجرایی کرده است که اهم آن به  شرح زیر است...
  تعداد جلسات کارشناسی برگزار شده: ۳2۷ جلسه

  تعداد پرونده های کارشناسی شده: ۴51
  تعداد پرونده شکایت تشکیل شده در دادسرای انتظامی: 

22۳
  تعداد پرونده شکایت تشکیل شــده در هیأت بدوی 

انتظامی: 265
  تعداد پرونده شکایت تشکیل شده در هیأت تجدیدنظر 

انتظامی: 121
  تعداد پرونده تشــکیل شــده در شــورای حل اختالف 

سازمان: ۰
  تعداد قرارهای صادر شده در دادسرای انتظامی:  قرار منع تعقیب:  

۹۹         کیفرخواست: ۷۹
  تعداد آراء و نظرات کارشناسی صادر شده در هیأت بدوی:

 نظریه کارشناســی برائت : 111   نظریه کارشناســی قصور: 5۳     رای برائت 
انتظامی: 2۴    رای محکومیت انتظامی: ۳8

  تعداد آراء و نظرات کارشناسی صادر شده در هیأت تجدیدنظر:
نظریه کارشناسی برائت : 25   نظریه کارشناسی قصور: 25    رای برائت انتظامی:  

1۴   رای محکومیت انتظامی:  2۳
  تعداد ۷۴5 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است

  تعداد مراجعین: ۹۴۳             تعداد پزشکان و کادر درمانی مراجعه کننده: ۳8۷
  تعداد 21 جلسه معاینه تخصصی دندانپزشکی برگزار گردیده است

  تعداد 2۴ جلسه هیأت بدوی انتظامی سه شنبه هر هفته از ساعت 8:۳۰ صبح 
الی 1۳ برگزار گردیده است

  تعداد 2۴ جلسه هیأت تجدیدنظر انتظامی چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 
صبح الی 1۰ برگزار گردیده است

  تعداد 2۴ جلسه دادستان محترم انتظامی جهت رسیدگی حاضر شده اند.
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  اقدامات مدیریت رفاهی 
از راه اندازی گروه های ورزشی تا انعقاد قرارداد

 ارائه خدمات با برندهای معتبر
طی 6ماهه نخست سال جاری، مدیریت رفاهی سازمان به هدایتگری دکتر شاعره 
امیری شریفی، خدمات متعدد و مختلفی در زمینه های گوناگون ارائه کرده است؛ 
خدمات و اقدامات اجرایی  ای که هم ازمنظر تنوع و هم تکثر نشان از یک حرکت 
مؤثر روبه جلو در این حوزه دارد. آنچه پیش روست، گزارش کوتاهی از اهم اقدامات 

این مدیریت در این مدت است: 
  ثبت و ارســال و تحویل مدارک درخواســت تجهیزات حفاظتی؛ 

68مورد و ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه کیفری؛ 2۷مورد
تکمیل و ارســال مدارک بیمه تکمیلی درمان ۹5نفر از اعضای 

سازمان به صندوق رفاه و تعاون تهران
  مذاکره و انعقاد قرارداد با هتل شایان کیش، هتل سنتی خوان 
دوحد یزد، هتل سنتی ســرای عامری ها در کاشــان، مجموعه 

هتل های پارس، هتل امیرکبیر کاشــان، هتل پیروزی اصفهان، 
هتل پرسپولیس شــیراز، هتل پرشــین پالزا در تهران، مجموعه 

هتل های الله، هتل صخره ای الله»کندوان«، هتل میزبان بابلسر، هتل 
آتیالر بندرعباس، هتل بین المللی قصر مشهد، هتل توریست توس مشهد برای 

ارائه خدمات به اعضای سازمان نظام پزشکی 
   هماهنگی و تنظیم جلســات رفاهی و مذاکره با 221برند)تفریحی، ورزشی، 

آموزشی، خدماتی و...( و برگزاری 1۳۴جلسه با برند ها و شرکت های مختلف 
پاســخگویی به مراجعه کننده های حضوری و تلفنی درباره شــرایط ثبت نام وام 
2۰۰میلیونی بانک رسالت و ثبت نام تسهیالت این بانک و ارسال اطالعات تکمیلی 

11۰نفر برای دریافت تسهیالت
  تأمین محتوای کانال و ســایت رفاهی سازمان، تهیه 15پوســتر و بارگذاری 

اطالعات 25برند طرف قرارداد با سازمان در سایت و کانال
  تشکیل پرونده سالمت کارکنان سازمان و تکمیل 15پرونده سالمت از کارکنان 

سازمان نظام پزشکی 
  ثبت نام و ایجاد پورتال بیمه تأمین اجتماعی و بیمه ســالمت برای پزشــکان 

به منظور ثبت نسخ الکترونیک،  آموزش ثبت نسخ الکترونیک به پزشکان

  فراخوان اعضا برای مشــارکت در اجرا و ســرمایه گذاری در پروژه های رفاهی 
سازمان نظام پزشکی مشهد

  پیگیری سوءاستفاده از نام و آرم سازمان نظام پزشکی در یک نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی و اعالم کتبی به رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 

  انعقاد قرارداد با 25برند و ارائه تخفیف و شرایط پرداخت مدت دار برای اعضای 
سازمان نظام پزشکی 

برندهایی چون صنایع خســرو چوب، گالری پرده و مبلمــان دائمی، جواهری 
پورشعبان، طال و جواهر آرکا، فروشگاه دوچرخه کراس اسپید، مجموعه مبلمان 

ترنج، مجموعه نمایندگی رسمی سامسونگ و... . 
  برگزاری 1۴جلسه دپارتمان نقد و بررســی کتاب در محل سازمان، برگزاری 
2۰جلسه سعدی پژوهی و گلستان خوانی با حضور »مشاور فرهنگی« سازمان 

نظام پزشکی مشهد 
  بررسی و برقراری امنیت پنجره های دوطرف نمای ساختمان و 
تعویض جک نگه دارنده پنجره های کل ساختمان، تهیه کانکس 
نگهبانی و اســتقرار نگهبان روزانه در سازمان، نصب راهنمای 
طبقات و جلسات در کنار آسانسورها در هر طبقه، تهیه و نصب 
یک دستگاه اســپلیت، تهیه ترالی اورژانس و استقرار در اتاق 
معاینه سازمان، تهیه دو مانیتور 5۰اینچی برای سالن کنفرانس 
طبقه سوم به صورت رایگان، تهیه و نصب پرده زبرا در سازمان، تهیه 

چند ست صندلی و مبلمان و فایل اداری به صورت رایگان 
  تهیه 5۰عدد کاله ورزشی با لوگوی سازمان برای انجام ورزش صبحگاهی 

اعضای سازمان نظام پزشکی 
  طراحی و تهیه استند روی میز کارکنان سازمان، تهیه لوگوی چوبی سازمان و 

نصب در چهار بخش پرمراجعه
  اجرای کاغذدیواری اتاق رئیس و مدیر اموررفاهی و سالن جلسات

  تهیه، اجرا و نصب کل دوربین های سازمان
  فعال سازی باشگاه ورزش های رزمی ســازمان نظام پزشکی با مسئولیت دکتر 
هاشم عرفانیان کیا، برگزاری سه ترم کالس تابســتانه »دفاع شخصی« در محل 

سازمان نظام پزشکی 
  فعال سازی باشگاه اســکواش ویژه بانوان در محل کورت های تخصصی آستان 
قدس و زیرنظر مربی بین المللی، فعال سازی باشگاه تیروکمان سازمان نظام پزشکی 

مشهد
  ثبت نام 16۳ نفر از اعضای سازمان جهت بیمه تکمیلی
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 خالصه ای از اقدامات روابط عمومی در 6 ماهه نخست سال 1401

اینجا خانه همه  ماست
به قلم دکتر مسعود زحمتکش، عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد

مگان د اوم،  خبرنگار و گزارشگر  »الیترری هاب«،  د ر گزارشی، مفهوم روانی خانه و 
مسکن را تعریف و وجه تمایز این دو را بیان می کند. این خبرنگار در بخشی از این 
گزارش می آورد: خانه مکانی که د ر آن زند گی می کنیم، نیست؛ یعنی د رواقع اصال 
مکان نیست. خانه چیزی است که با روح و احساس ما پیوند  می خورد . احساس 
تعلق و د رعین  حال امنیت و آرامش. شــاید  خانه اید  ئال چیزی مثل خوشبختی 
باشد ؛ گذرا، مبهم و انتزاعی. د رمیان اصیل ترین رؤیاهای مشترک ما، گل سرسبد،  

رؤیایی است که د ر آن ناگاه فضایی غریب را چون خانه ای آشنا می یابیم. 
اعتقاد من در سال های فعالیت صنفی در سازمان نظام پزشکی مشهد، این بوده 
است که سازمان نظام پزشکی، خانه  همه اعضای جامعه پزشکی است. جامعه ای 
فرهیخته که مدنیت را محور پیگیری مطالبات صنفی خود می داند و از این مسیر با 
همه سختی ها و مشکالت پیش رو گاهی تند و گاهی کند، اما پیوسته و مداوم برای 
ساختن فردایی بهتر و اصالح ساختارها و روش هایی تالش می کند که در وهله 

نخست، منفعت صنفی و در گام بعدی، نفع جامعه را درپی دارد. با این نگاه، در 
دو سال اخیر، مدیریت روابط عمومی نظام پزشکی مشهد را عهده دار 

بوده  ام و روابط عمومی سازمان را فضای اشتراکی این خانه بزرگ 
می دانم. دست همه دوســتان و همکاران خوش فکر، همراه و 
البته منتقد را به گرمی می فشارم و امیدوارم به کمک همه شما 
عزیزان، سازمان نظام پزشکی مشهد و به ویژه روابط عمومی 
آن، پویاتر و مؤثرتر از گذشته گام بردارد. آنچه پیش روست، 
گزارش کوتاهی از مهم ترین اقدامات روابط عمومی سازمان 

در شش ماهه نخست سال1۴۰1 است.
  تهیه بیش از 5۰عنوان خبر با حدود 1۴۰بازتاب رسانه ای؛ هر 

خبر به طور متوسط تقریبا سه بازتاب
  هماهنگی انجام مصاحبــه بنا به تقاضای اصحاب رســانه؛ 12مورد در حوزه 
مکتوب، رادیویی و تلویزیونی)حضور رئیس سازمان در دو برنامه تلویزیونی و دو 

برنامه رادیویی(
  تهیه، گردآوری و طراحی 28عنوان گزارش هفتگی از اقدامات نظام پزشکی در 

قالب خبرنامه در 21۰صفحه
  برگزاری چهار عنوان برنامه زنده اینســتاگرامی با دعوت از میهمانان استانی 
و کشــوری)خارج از زمان اداری( با موضوعات شیوع سرخک، موج هفتم کرونا؛ 
بایدها و نبایدها، شیوع آبله میمونی، بیمه های تکمیلی و پایه و الزامات اجرایی 
)نامه سازمان کل درباره عدم عقد قرارداد زیر قیمت تعرفه با بیمه های تکمیلی( 

  برگزاری پنج عنوان نشســت خبری در سازمان نظام پزشکی مشهد)نشست 
خبری با موضوع گزارش فعالیت های کارگروه مبارزه با مداخله گران در امر درمان، 
پویش اهدای عضو، پویش تپش با موضوع فشارخون، پویش یاریگران زندگی با 
موضوع آگاهی رسانی درباره اعتیاد و کمک به درمان اعتیاد، پویش مامان و پزشک 

با هدف شناسایی موارد سوءتغذیه کودکان و کمک به رفع آن(
  تهیه و انتشار مجله سازمان نظام پزشکی مشهد؛ شماره82

  برگزاری پنج جلسه مشورتی کمیسیون روابط عمومی سازمان
تولید محتوا ویژه اینســتاگرام سازمان)انتشار ۳6پســت شامل کلیپ، عکس، 
محتوای مکتوب و...، انتشــار بیش از۹5۰داســتان موقت، ارتقای ۴هزار نفری 

دنبال کنندگان(
  همکاری در تیم تولید محتوا ویژه تلگرام ســازمان با مدیریت روابط عمومی 
سازمان و همکاری ویژه دفتر حوزه ریاســت، فعالیت در گروه تلگرامی مردم و 

سالمت، تسلیت های سازمان نظام پزشکی و...
  برگزاری پویش سالمت محور »تپش« با موضوع آگاهی بخشی عمومی درباره 
فشارخون در بوستان ملت و دارالشــفای حرم مطهر رضوی با مشارکت انجمن 

علمی دانشجویان پزشکی، شهرداری منطقه11 مشهد، کمیته امداد استان و... 
  برگزاری پویش سالمت محور اهدای عضو با مشارکت انجمن علمی دانشجویان 

پزشکی، بیمارستان امام رضا)ع(، بیمارستان رضوی، بیمارستان منتصریه و... 

  مشــارکت در برگزاری پویش ســالمت محور »مامان و پزشک« در مناطق 
کم برخوردار شهری با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

شهرداری مشهد، خیرین سالمت و...
  مشارکت در برگزاری دو پویش سالمت محور با موضوع آگاهی رسانی درباره 
اعتیاد با نام های »یاریگران زندگی« و »آگاهی بخش، نجات بخش، زندگی« به 
مناسبت روز جهانی بدون دخانیات و هفته مبارزه با موادمخدر با همکاری مؤثر 
انجمن درمانگران اعتیاد خراســان رضوی، انجمن علمی دانشجویان پزشکی، 

شهرداری منطقه11، کمیته امداد استان، شورای اسالمی شهر مشهد و... 
  پالک گذاری سه نهال غرس شده شهدای ســالمت هم زمان با روز پزشک به 
نام شهید دکتر حمید عقیلی، شهید دکتر احمد خسروی و شهید دکتر محمد 

اسماعیلی در بوستان جامی
  توسعه همکاری های سازمان نظام پزشکی مشهد با مجموعه های فعال در حوزه 
ارائه خدمات سالمت محور با هدف کمک به رفع مشکالت و مسائل این مجموعه ها و 
تثبیت جایگاه تولیتی نظام پزشکی که در مرحله نخست، به منظور تحقق این اهداف 
بازدید از مراکز درمانی بخش خصوصی در اولویت قرار گرفت. در نیمه نخســت 
امسال، روابط عمومی سازمان از بیمارســتان خیریه ناظران، کلینیک تخصصی 
قلب نگار، کلینیک سالمت کودک، کلینیک ژنتیک نسل فردا و  پارک علم وفناوری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پنج بازدید را سازمان دهی کرد و انجام داد. 

  برگزاری کارگاه آموزشــی سواد رسانه با محور آشــنایی با ابزارهای 
الزم برای تولید محتوا در بســتر فضای مجازی با تکیه بر ابزارهای 

موبایلی و...
  توسعه تعامالت ســازمان نظام پزشکی مشــهد با استادان 
پیش کسوت جامعه پزشکی، با هدف گرامی داشت نام و یاد این 
بزرگان و بهره مندی از تجربه های ارزشمند ایشان؛ بدین منظور 
دیدار با استادان پیش کسوت در دستورکار روابط عمومی سازمان 
قرار گرفت و دیدارهای صمیمانه با دو تن از استادان پیش کسوت 
جامعه پزشکی، اســتاد دکتر محمدرضا قوام نصیری و سرکار خانم 
توتونیان، همکار پیش کسوت مامایی، با حضور رئیس و مدیران سازمان 

نظام پزشکی مشهد برنامه ریزی و انجام شد.
  پیگیری پرونده شهدای سالمت بخش خصوصی در کارگروه احراز مصادیق 
شهدای ســالمت با کارگزاری دکتر مســعود زحمتکش، مدیر روابط عمومی 
سازمان)شرکت در جلسات، تشــکیل پرونده، بررسی پرونده ها و پیگیری برای 
به دست آمدن نتیجه؛ از ابتدای شکل گیری کارگروه تاکنون، پرونده 22شهید 

سالمت در استان به نتیجه رسیده است(
  تهیه و انتشار 1۴عدد آگهی تسلیت ویژه فوت همکاران)گروه تسلیت ها و درج 

آگهی در روزنامه خراسان(
  طراحی ۳5پوستر موضوعی، ۴بنر و استند با عناوینی چون مداخله گران در امر 
درمان، پیشگیری از شکایات دندان پزشکی، مالیات، تعرفه های خدمات سالمت، 

اختالالت خواب، گرامی داشت روز پزشک و... 
  طراحی و تهیه بیش از 6۴لوح تقدیر ویژه گروه های مختلف جامعه پزشکی و...

  طراحی و چاپ 16تصویر ویژه شهدای سالمت، طراحی و چاپ هفت عدد قاب 
رؤسای دوره های سازمان نظام پزشکی، طراحی ماکت روز پزشک، طراحی لوگوی 
کارگروه مداخله گران و طراحی لوگوی ویژه فیلم های کوتاه با عنوان نیکوکارانه و... 
طراحی I.D کارت پرسنلی، طراحی سه نمونه طرح تراکت ویژه تقدیر از پزشکان 

نمونه، طراحی مدال روز پزشک
  تولید ۴۳فیلم، کلیپ و اسالید با موضوعاتی چون گزارش ثبت اظهارنامه های 
مالیاتی، کلیپ آموزشی ســالمت محور ویژه فضای مجازی سازمان، کلیپ های 
گامی به سوی تندرستی، تیزر شهری مداخله گران، کلیپ شهدا و کادر درمان، 
گرامی داشت روز پزشــک، ثبت گزارش مردمی درباره روز پزشک و قدردانی از 

جامعه پزشکی و... 
  عکاسی از تمام جلسات، برنامه ها و مراسم برگزارشده در سازمان نظام پزشکی 

مشهد
  تولید سه عنوان موشن گرافی با موضوعات جراحی های زیبایی غیرضروری، 

عوارض تتو، مداخله گران و... . 
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فعالیت های معاونت فنی، نظارت و آموزش

گام هایی رو به جلو
معاونت فنی، نظارت و آموزش سازمان نظام پزشــکی مشهد، با مدیریت دکتر 
بیتا میرزایی، طی سال جاری، برنامه های متعددی را اجرا کرده است؛ برنامه ها و 
اقداماتی که به نوعی نوآوری در عرصه فعالیت های این معاونت محسوب شده و از 
نظر تاریخی، کم سابقه و گاه بی سابقه بوده اند. این اقدامات در نفس شکل گیری، 
فرم و محتوا پیشرو بوده است و به رشد، توسعه و بالندگی سازمان نظام پزشکی 
مشهد کمک بسیار کرده است. آنچه پیش روست، گزارش کوتاهی از اهم برنامه ها 

و اقدامات این معاونت در سال جاری است. 

  اقدامات واحد نظارت و تبلیغات
1. آغاز فعالیت کارگروه نحوه برخورد با مداخله گران در حوزه سالمت با برگزاری 
18جلسه، دریافت گزارش و رصد و انجام صحت سنجی توسط بازرس سازمان و 
نهایتا پلمب 5۴مرکز مداخله گر در امور پزشکی و ارتباط مؤثر با سیستم  قضایی، 

پلیس اماکن، دانشگاه علوم پزشکی و سایر ارگان های همکار در این کارگروه
2. تولید محتوا با هدف اطالع رسانی و افزایش ســطح آگاهی عمومی در حوزه 

مداخله گران پزشکی
۳. رصد تبلیغات مداخله گران در فضای مجازی

۴. رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی با دعوت به سازمان و جلسه توجیهی 
5. همکاری مشترک در بازدیدهای مربوط به رعایت شیوه نامه های 

کرونا در مؤسســات درمانی، مطب ها و... و توزیع بروشورهای 
پروتکل کرونا توسط بازرسان

6. برگزاری جلســات کمیســیون تبلیغات به منظور بررسی 
تیزرهای تبلیغاتی، طرح ها، بیلبوردها و صدور مجوز تبلیغات 

برای جامعه پزشکی و مؤسسات درمانی
۷. رصد کشوری جرایم سایبری در حوزه مداخله در امور پزشکی 

به صورت روزانه و حذف تبلیغات مداخله گــران با همکاری مقام 
قضایی

8. پس از ورود قوه قضاییه به مســئله درج تصاویر خــارج از عرف، در صفحات 
تبلیغاتی جامعه پزشکی، جلساتی با مقام قضایی برای توضیح مسائل علمی و لزوم 
اطالع رسانی به جامعه پزشکی برگزار شد و واحد نظارت با هدف توضیح و توجیه 
همکاران به منظور پیشگیری از برخورد قهری با پزشکان، توسط سایر ارگان ها، 

فرایندی را طراحی و اجرا کرد.
۹. اطالع رسانی قوانین نظارتی و اجرایی ازطریق مکاتبات، فضای مجازی و پنل 

پیامکی
1۰. تدوین و توزیع بروشور و تراکت درباره دستورالعمل تبلیغات

11. مکاتبه با سایر ارگان های مرتبط درزمینه اطالع رسانی قوانین تبلیغاتی در 
حوزه پزشکی

12.  مکاتبه واحــد نظارت با ارگان های مختلف اعم از معاونت های بهداشــتی، 
آموزشی و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قوه قضاییه، کارگروه های مختلف 
ذیل کمیسیون پیشــگیری از وقوع جرم، فرمانداری مشهد، اعضای کمیسیون 
تبلیغات، صداوسیمای اســتان خراسان رضوی، مؤسســات درمانی مختلف و 
همکاران جامعه پزشکی، اماکن، صنف بانوان آرایشگر، سازمان فنی وحرفه ای، 
انجمن های جامعه پزشــکی، سازمان نظام پزشــکی کل و معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی کل و... درباره مشــکالت مختلف جامعه پزشکی در حوزه 

سالمت
 

  اقدامات واحد آموزش
1. برگزاری ۳1عنوان برنامه آموزشی در موضوعات داخلی، تغذیه، قلب و عروق، 
کووید، آنکولوژی، زنان و مامایی، اورژانس، روان پزشکی، دندان پزشکی، عفونی، 
کووید، نسخه نویسی الکترونیک، مالیات و تعرفه و ... برای ۳2گروه هدف از جامعه 

پزشکی
2. برگزاری جلســات مشــترک با معاونت و مدیران محترم آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد درزمینه همکاری مشترک سازمان و دانشگاه و رفع مشکالت 
برگزاری برنامه های آموزش مداوم و ۴5جلســه داخلی با کارشناس آموزش و 
اساتید، نماینده های انجمن ها، مراکز دانش بنیان و نماینده دانشجویان پزشکی 

۳. برنامه ریزی و اجــرای اولین برنامه غیرحضوری)تولیــد محتوا( با محوریت 

سازمان نظام پزشکی مشهد با عنوان نارسایی حاد و مزمن کلیوی)دارای ۳/5امتیاز 
بازآموزی( با همکاری گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بدین ترتیب 
سازمان نظام پزشکی مشــهد برای اولین بار تولید محتوای برنامه غیرحضوری 

را آغاز کرد.
۴.  بررسی و برآورد بودجه فضای فیزیکی سایت برای توسعه فعالیت های آموزشی 

سازمان 
5.  رفع مشکالت آموزشــی موردی همکاران بصورت حضوری و تلفنی)اعم از 

شرکت در برنامه ها، کسب امتیاز و...(
6.  تولید محتوا با موضوع شعارهای هفته سرطان درزمینه ارتقای آموزش عمومی 

برای انتشار در صداوسیما 
۷. جلسات وبیناری با معاون آموزشی سازمان کل و معاونان آموزشی سازمان های 
شهرستان ها درزمینه تدوین و برگزاری دوره های آموزشی مشترک و کوتاه مدت 

با سازمان نظام پزشکی کشور
8.  ارتباط با انجمن ها به منظور نیازســنجی آموزشــی اعضــای محترم برای 

برنامه ریزی آموزشی آتی
۹.  برگزاری جلســات مشترک با ســازمان های بیمه گر برای برگزاری جلسات 

آموزشی نسخ الکترونیک
1۰. برنامه ریــزی و انجام مقدمات برگزاری اولین کنگره بین المللی آموزشــی 

سازمان نظام پزشکی مشهد
11. برگــزاری دوره های بازآموزی به صورت مســتقل و با محوریت ســازمان 
نظام پزشکی مشهد برای اولین بار با لینک اختصاصی سازمان نظام پزشکی مشهد

12. تهیه پلت فرم اســکای روم بــرای برگزاری برنامه هــای بازآموزی و 
آموزشی برگزاری ۹عنوان برنامه آموزشی و جلسه مشترک رؤسای 
نظام پزشکی های کشور با موضوع تعرفه با استفاده از پلتفرم مذکور

1۳. برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و مشورتی آموزش و 
پژوهش سازمان و ارتباط مؤثر با این کمیسیون

1۴. برآورد و اعالم موارد الزم برای احداث اســتودیوی ضبط 
برنامه های آموزشی با توجه به بازدید و تحقیق به عمل آمده از 
دو استودیوی ضبط برنامه های تولید محتوا و برگزاری وبینار در 

دانشگاه و بخش خصوصی
15.  تهیــه کلیپ های آموزشــی بــرای عموم مــردم و گروه های 
هدف تخصصی و فیلم برداری و ویرایش اولین کلیــپ با همکاری واحد 

روابط عمومی سازمان در تیرماه سال جاری با موضوع بیماری ام اس
16. برنامه های در دست اقدام:

-برنامه های حضوری و غیرحضوری با امتیاز آموزش مداوم
-برنامه های آموزشی در حوزه های مالیات، مدیریت، حقوق و...

-برنامه های توانمندسازی جامعه پزشکی همراه با ارائه سرتیفیکیت نظیر طب 
کار، طب سنتی و... و برنامه های پیشنهادی همکاران مطابق سرفصل های 

مجاز برای هر گروه

  اقدامات حوزه اقتصاد سالمت
1. پیش ثبت نام اظهارنامه مالیاتی برای متقاضیان ارائه اظهارنامه در سازمان، از 

اردیبهشت تا خرداد
2. برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ 1۴۰1/۰2/25 با موضوع:

-گروه بندی مشاغل و تشریح آیین نامه ماده۹5 قانون مالیات های مستقیم، 
تکمیل اظهارنامه عملکرد1۴۰۰ 

- مرور قوانین و مقررات مرتبط با محاسبات مالیات عملکرد1۴۰۰ و سال های 
قبل

۳. برگزاری کارگاه آموزشــی وبیناری در تاریخ 1۴۰1/۰2/2۷ درزمینه تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی1۴۰۰ که با استقبال جامعه پزشکی همراه شد.

۴. برگزاری وبینار مالیــات در تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰1 با موضــوع اصول تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد

5. برگزاری کارگاه آموزشــی در تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰2 با موضوع اصول تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی ویژه درمانگاه های خصوصی 

6. برگزاری کارگاه آموزشــی حضوری در تاریخ 1۴۰1/۰۳/12 با حضور رابطان 
تعرفه و مالیات با موضوع تغییرات تبصره1۰۰ و تکمیل اظهارنامه 

۷. ارائه اظهارنامه عملکرد1۴۰۰ در محل ســازمان به مدت 18روز)از تاریخ 1۹ 
تا ۳1خرداد و  11 تا 15تیرماه( از ســاعت 8 تا 16 به همراه مشــاوره تخصصی 
کارشناس امور مالیاتی ســازمان، آقای دکتر تقوی، با حضور مستمر تیم واحد 

اقتصاد سالمت سازمان و بررسی مدارک و نظرسنجی اعضا
8. بررســی الیحه اصالح قانون مالیات مســتقیم با نظر و مشورت کمیسیون 
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مالیات)تاکنون پنج جلسه تشکیل شده است و ادامه دارد(
۹. تشکیل کارگروه ویژه بررســی موارد مرتبط با مالیات جامعه پزشکی همراه با 
نظر مشورتی کمیسیون مالیات درباره  م)1۳1(، تغییر ضرایب اینتاکد برپایه اصل 
بهای تمام شده خدمت و همچنین توجه به کارکرد در مراکز درمانی، تفکیک جزء 
فنی از حرفه ای در مشمولیت مالیات و همچنین توجه به کارکرد در مراکز درمانی 

و حذف مالیات مکسوره
1۰. برگزاری جلسه هم اندیشی با رابطان تعرفه و مالیات انجمن ها با موضوع عدم 

عقد قرارداد مؤسسات و مراکز تشخیصی درمانی زیر تعرفه مصوب 
11. ارسال نامه سازمان به همه مؤسســات و مراکز   تشخیصی درمانی، در تاریخ 

1۴۰1/۰۴/2۰ مبنی بر خودداری از قرارداد زیر تعرفه با بیمه های تکمیلی
12. برگزاری برنامه الیو اینستاگرامی با دعوت از معاونین سازمان نظام پزشکی 
کل در تاریخ 1۴۰1/۰5/۰5 درزمینه بیمه های تکمیلی و پایه و اقدامات اجرایی 

مرتبط با مشکالت
1۳. برگزاری جلســه بــا بیمــه تأمین اجتماعــی خراســان رضوی، در تاریخ 

1۴۰1/۰۴/15 با موضوع رفع مشکل سقف تعداد نسخ الکترونیک 
1۴. نامه سازمان به تأمین اجتماعی خراسان رضوی در تاریخ 1۴۰1/۰۴/21 درباره 

حذف سقف نسخه الکترونیک 
15. پیگیری برگزاری برنامه های آموزشی بیمه ها برای رابطان انجمن ها 

16. برگزاری جلسه با بیمه تأمین اجتماعی درباره بیمه کارکنان مطب ها و مراکز 
درمانی 

1۷. مکاتبه با تأمین اجتماعی درباره مشــکل بیمه کارکنان مطب ها و همچنین 
پیگیری موضوع ازطریق سازمان کل

18. برگزاری جلســه مجازی پرســش و پاســخ با رئیس امور بیمــه کارکنان 
تأمین اجتماعی

1۹. برپایی جلسات هم اندیشی با رابطان تعرفه و مالیات انجمن ها با موضوع ابالغ 
تعرفه های تشخیصی درمانی 

-پیگیری چاپ پوستر بهای تمام شده خدمات مصوبه شورای عالی نظام پزشکی 
کشور توســط ســازمان و مصوبه نصب آن در مطب ها و مراکز درمانی توسط 

کمیسیون تعرفه و هیئت مدیره سازمان 
-نامه ســازمان درباره ممنوعیت عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی زیر تعرفه 

مصوب به بیمارستان ها و مراکز درمانی)انجام شده است(
-برگزاری نشست با مقامات استانی با موضوع تعرفه و بیمه ها)در دست اقدام(

اعتراض جامعه پزشــکی به تعرفه به صورت کارزار مصوب کمیسیون)انجام 
شده است(

-اجــرای طــرح پژوهشــی تعرفــه براســاس بهــای تمام شــده خدمات 
تشخیصی درمانی)بررسی سریع، انجام شــده و بررسی جامع، در دست اقدام 

است(

  اقدامات حوزه صدور پروانه:
1. مکاتبه با واحد ثبت نام نظام کل برای ثبت مدارک پزشکان و رفع نقص پروانه

2. مکاتبه با دارایی برای حق تمبر پروانه و موارد متفرقه
۳. تأییدیه های تحصیلی

۴. گواهی های صادرشده ویژه کرونا
5. صدور پروانه های تبصره۷ و خارج از تبصره

6. محاسبه سنوات خدمتی
۷. پیگیری ثبت و اصالح مدارک مقاطع باالتر؛ ثبت و اصالح برای دانشگاه محل 
تحصیل و مکاتبه های الزم با دانشگاه و تغییر آدرس و قرارداد تمام وقت درمانی و 

هیئت علمی

  اقدامات حوزه پزشک خانواده:
برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با حضور نمایندگان انجمن ها، بیمه سالمت 
و کمیسیون و ارسال برآیند این هم اندیشی ها پس از کارشناسی و مذاکره با برخی 
اســتان های پایلوت، به مدیرکل اداره بیمه سالمت استان خراسان رضوی با ذکر 

پیشنهادهای سازمان نظام پزشکی مشهد با موضوعات زیر:
افزایش سرانه، رفع کسورات و ایرادات قرارداد، زمان پرداختی به پزشکان عمومی، 
افزایش سهم بیمه سالمت و دریافت فرانشیز بیشــتر از بیماران به صورت آزاد، 
تعیین مبلغ مازاد برای غربالگری، ضرورت بازنگری انتساب بیماران به پزشکان با 

لحاظ منطقه جغرافیایی 

برنامه ریزی جلســات کشــوری با حضــور افــراد تأثیرگذار در حوزه پزشــک 
خانواده)مصوب کمیسیون(

اهم مکاتبات، جلســات و رایزنی های معاونت فنی نظارت و آموزشــی سازمان 
نظام پزشکی مشــهد با ارگان های مختلف در سطح اســتانی و کشوری درباره 

موضوعات زیر بوده است:

1.تعرفه 
2. نسخه نویسی الکترونیک)مشکالت، سقف و...(

۳. حق فنی وحرفه ای داروسازان در سال1۴۰1
۴. عدم پرداخت به روز سازمان های بیمه در فرانشیز ثبت نسخه الکترونیک 

6. معضالت و چالش های فراوان در حوزه فعالیت همکاران علوم آزمایشگاهی
۷. تسهیل جست وجوی داروهای شیمی درمانی در سامانه نسخه الکترونیک

8. درخواست معرفی رابطان آموزش، تعرفه و مالیات از انجمن ها برای مشارکت و 
هم اندیشی با انجمن ها 

۹. اعالم حق الزحمه و قرارداد پزشک عمومی در مراکز درمانی
1۰. پیگیری مشکالت پیش آمده برای مراکز درمان سوءمصرف مواد مشهد 

11. درخواست اعالم فهرست خدمات مجاز قابل درج در تبلیغات پنج رشته برای 
رفع مشکالت اعضا در نظارت های دانشگاه 

12. چالش های موجود در بازدیدهای نظارتی سازمان های بیمه از مطب ها
1۳. مکاتبه با رئیس کل و انعکاس نامه جمعی از رؤسا و دبیران انجمن ها در حمایت 

قطعی از بهای تمام شده خدمات سالمت مصوب شورای عالی 
1۴. پیگیری درزمینــه فعالیت غیرمجاز دانش آموختگان رشــته تربیت بدنی و 

علوم ورزشی در حوزه درمان)آب درمانی و...(
15. جلب همکاری اداره امورمالیاتی اســتان برای برگزاری جلسات آموزشی در 

حوزه مالیات 
16. ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان در 

رسانه ها و فضای مجازی
1۷. پیگیری و ابالغ پوشش بیمه ای ویزیت متخصصان طب سنتی سال1۴۰1

18. اعتراض به پرداخت هزینه برای جابه جایی مکان مراکز درمانی
1۹. مشکل فارغ التحصیالن رشته پزشــکی مولکولی در عضویت در گروه های 
پروانه دار و اختصاص شماره نظام آزمایشگاهی عالوه بر شماره نظام پزشکی برای 

این همکاران
2۰. مشکالت طرح پزشک خانواده در صندوق بیمه همگانی و درخواست تغییر 
رویه موجود و عدم انتســاب بیماران بدون اطالع بیمار و پزشک و نیز قرار ندادن 

پزشکان در طرح بدون اعالم داوطلبی و سایر چالش ها 
21. جلب همکاری اداره امورمالیاتی استان برای پرداخت مالیات در سازمان 

22. نامه نگاری با مدیرکل سازمان امورمالیاتی استان درباره تعدیل ضریب اینتاکد 
برای مطب ها و مراکز تشــخیصی درمانی تا نصف ضریب فعلــی و برای فعالیت 
پزشکان و دندان پزشکان در مراکز تشخیصی درمانی معادل ضریب سال1۳۹8 و 

انعکاس آن به سازمان امورمالیاتی کشور
2۳. رفع موانع و ایجاد تعامل در راســتای تکریم بیماران و حفظ حقوق متقابل 

اعضای جامعه پزشکی در جلسه مشترک با تعزیرات حکومتی استان 
2۴. محاسبه 15درصد مازاد تعرفه ویزیت پزشکان عمومی دارای سابقه کاری بیش 

از 15سال برای همکاران طرف قرارداد بیمه نیروهای مسلح
25. مشکالت موجود در مداخله غیرقانونی تکنیسین ها در انجام اعمال جراحی

26. ابالغ شناسنامه ها و استانداردهای خدمات پزشــکی در گروه های مختلف 
جامعه پزشکی

2۷. خودداری مؤسسات و مراکز تشخیص های بیمه تکمیلی از تعرفه های کمتر 
از ابالغ هیئت وزیران

28. مشکالت قانون جدید »نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان مطب ها و مؤسسات 
پزشکی«

2۹. غیرعلمی بودن عمل بندی یا تل گیری و تقاضای معرفی عامالن به کارگروه 
برخورد با مداخله گران در نظام پزشکی مشهد

۳۰. مشکالت جامعه پزشکی در نحوه بازدیدهای نظارتی مطب ها توسط دانشگاه
۳1. نامه نگاری های مختلف درباره رفع مشکالت موردی همکاران محترم جامعه 
پزشکی و سایر مکاتبه ها با موضوع های تحت پیگیری در واحدهای زیرمجموعه 

معاونت.
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به حکم قانون

آموزه  هایی از پرونده  های انتظامی

جایگاه رضایت نامه 
در عمل های دندان پزشکی 

به قلم دکتر حمید عطاران، رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

پرونده اول: آقایی چهل وپنج ســاله برای کشــیدن دندان های پوسیده چهارم 
و پنجــم فک پایین طرف چــپ به کلینیک دندان پزشــکی مراجعــه می کند. 
دندان پزشــک معالج، پس از معاینات اولیه اعالم می کند که دندان های ششم و 
هفتم نیز پوسیده است و قابل نگهداری نیست و نیاز به کشیدن دارد. دندان پزشک 

درنهایت به کشیدن هر چهار دندان ذکرشده اقدام می کند. بااین حال، بیمار 
ضمن مراجعه به سازمان نظام پزشــکی و اقدام به طرح شکایت علیه 

دندان پزشک، اعالم می کند که رضایت به کشیدن دندان های ششم 
و هفتم نداشته و فقط خواستار کشیدن دندان های چهارم و پنجم 
بوده است. در این باره پرونده ای تشکیل می شود و دندان پزشک 
برای ارائه توضیحات الزم فراخوانده می شود و از وی درخواست 
می شود تا رضایت نامه بیمار مبنی بر توافق درباره کشیدن هر 
چهار دندان را ارائه کند. دندان پزشــک اعــالم می کند اقدام به 

گرفتن رضایت نامه از بیمار نکرده است و حتی بیمار هزینه کشیدن  
دندان اضافه را نیز به کلینیک پرداخت نکرده است. درنهایت به دلیل 

احراز نشدن رضایت بیمار برای کشــیدن چهار دندان، دندان پزشک برای 
کشیدن دو دندان پوسیده خلفی، مسئول شناخته می شود. 

پرونده دوم: خانم چهل ساله ای که دندان های۴ و 5 فک پایین طرف راست وی 
قبال کشیده شده است، برای پرکردن فضای خالی ایجادشده در ردیف دندان های 
خود به دندان پزشک مراجعه می کند. دندان پزشک اقدام به تهیه و نصب یک  بریج 
استاندارد برای وی می کند. بیمار مدتی بعد، ضمن مراجعه به سازمان نظام پزشکی 
و طرح شکایت اعالم می کند دندان پزشک درباره طرح درمان، توضیحات کاملی 
به وی نداده و وی را از امکان تعبیه ایمپلنت به جای نصب بریج مطلع نکرده است و 

اگر از این امکان اطالع می داشت، به طورقطع، به جای تراش دادن دندان های سالم 
خود به منظور نصب بریج، اقدام به تعبیه ایمپلنت می کرد.

دندان پزشــک در دفاع از طرح درمان خود، بیان کرد ازآنجایی که احساس کرده 
است شرایط اقتصادی بیمار اجازه تامین هزینه  های گزاف تهیه و نصب ایمپلنت را 
نمی دهد، طرح درمان بریج را برای وی به کار برده است. در این پرونده نیز با 
آنکه طرح درمان بریج به صورت مناسب و استاندارد به کار رفته بود، 
ازآنجاکه دندان پزشک قبل از شروع معالجه، طرح درمان خود را به 
تأیید بیمار نرسانده و رضایت آگاهانه از وی نگرفته بود، به دلیل 
رعایت نکردن نظامات دولتی، متحمل محکومیت انتظامی شد.

بحث: یکی از اصول اولیه و بدیهی حقوق هر بیمار که در تمام 
ساختارهای نظام سالمت در همه مکاتب پزشکی به رسمیت 
شناخته شده اســت، حق آگاهی از طرح درمان و اعالم رضایت 
یا نارضایتی درباره آن است. طبق بند ج ماده158 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال1۳۹2، اقدامات پزشکی و دندان پزشکی اعم از 
طبی یا جراحی، در صورتی که بدون رضایت بیمار یا ولی بیمار)در بیماران 
صغیر، ســفیه یا مجنون( انجام شــوند، به عنوان جرم پذیرفته می شوند و بیمار 
می تواند بابت جراحت هایی که به تبع معالجه به وی وارد شده است، مطالبه خسارت 
کند. گرچه نوعی از رضایت تحت عنوان رضایت تلویحی صرفاً با مراجعه بیمار به یک 
دندان پزشک خاص، کسب شده فرض می شود، بااین حال، تنها نشانگر آن است که 
بیمار بابت این امر که توسط دندان پزشک مزبور معالجه شده، رضایت داشته است و 

هیچ گونه داللتی بر پذیرش طرح درمان ارائه شده دندان پزشک ندارد.
بنابراین، همان گونه که در ضوابط ابالغی وزارت بهداشــت نیز قید شــده است، 
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 ازآنجاکه، اصوال 
مستندسازی و ثبت 

مدارک پزشکی همیشه 
به عهده کادر درمان است 

و بیمار در این زمینه 
هیچ گونه مسئولیتی 
ندارد، بنابراین همواره 
وظیفه ارائه مستندات 
و مدارک الزم مبنی بر 
رضایت بیمار به عهده 

کادر درمان است

گرفتن رضایت نامه آگاهانه از بیمار، قبل از شروع به 
درمان، ضرورت دارد. مطابق دستورالعمل »الزامات 
گرفتن رضایت آگاهانه اقدامات تشــخیصی درمانی 
تهاجمی« ابالغی اردیبهشت1۳۹5 معاونت درمان 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، هرگونه 
پروســیجری که تحت بی حسی موضعی یا بیهوشی 
عمومی انجام شــود و همچنین هرگونه پروسیجر 
دهانی ازجمله کشیدن دندان و بیوپسی لثه، اقدامات 
تهاجمی تلقی می شود و نیازمند گرفتن رضایت نامه 
مکتوب اســت، بنابراین با عنایت به مفاد ماده158 
قانون مجازات اســالمی و دســتورکارهای وزارت 
بهداشت، چنانچه دندان پزشکی براساس معیارهای 
علمی، اما بدون اخذ رضایت نامه به کشــیدن دندان 
پوسیده و غیرقابل نگهداری بیمار اقدام کند، اگر در 
برابر این ادعای بیمار که راضی به کشــیدن دندان 
نبوده اســت، نتواند رضایت بیمار را بگیرد، اقدام وی 
طبق قانون جرم به حساب  آمده، ملزم به پرداخت دیه 

دندان پوسیده بیمار خواهد بود.
از ســوی دیگر، با عنایت به روند گاهی طوالنی برخی 
معالجات دندان پزشکی ازجمله ارتودنسی و معالجه های 
ترمیمی، موارد بسیاری دیده می شــود که بیمار در 
طول مراحل درمان از ادامه روند معالجه خسته شده 

اســت یا توان تامین باقی هزینه ها را 
ندارد، بنابراین با مراجعه به مرجع های 
مربوط و طرح شکایت اظهار می کند 
دندان پزشک از ابتدا درباره طول مدت 
معالجه و مراحل و هزینه های احتمالی 
آن، هیچ گونه توضیحی به بیمار نداده 
اســت. الزم به  ذکر اســت ازآنجاکه، 
اصوال مستندســازی و ثبت مدارک 
پزشکی همیشه به عهده کادر درمان 
اســت و بیمار در این زمینه هیچ گونه 
مســئولیتی ندارد، بنابرایــن همواره 
وظیفه ارائه مستندات و مدارک الزم 
مبنی بر رضایت بیمــار به عهده کادر 
درمان اســت و دراین باره نیز ضروری 
است دندان پزشــکان محترم هنگام 
گرفتن رضایت آگاهانه مکتوب از بیمار، 
طرح درمان پیشنهادی خود و هرگونه 
طرح درمان جایگزین را نیز به صورت 
مکتوب دراختیار بیمــار قرار دهند و 
امضای بیمار را در زیــر اوراق مربوط 
قید کنند. بدین ترتیــب جایی برای 
هرگونه ادعای بعدی بیماران مبنی بر 

بی اطالعی از مراحل درمان و ملزومات 
آن ازجمله هزینه هــای مربوط باقی 

نمی ماند.
الزم به ذکر اســت؛ به همت انجمن 
دندان پزشــکان ایــران شــاخه 
خراســان، فرم هایی یک شکل برای 
انواع خدمات رایج دندان پزشــکی، 
طراحی شده است که دندان پزشکان 
محترم می توانند با تهیه این فرم ها 
از طریق انجمن، دربــاره هر یک از 
مراجعه کنندگان بر حسب نوع اقدام 
موردنیاز، برای چــاپ فرم مربوط و 
اخذ امضای بیمــار در ذیل آن اقدام 
کنند تا بدین ترتیب عالوه  بر رعایت 
قانون، از هرگونه ادعای بعدی بیماران 
مبنی بر ناآگاهی از طــرح درمان و 
نارضایتی دربــاره آن، خود را ایمن 
کنند. البتــه همان گونه که همگان 
آگاه هستند، دریافت رضایت آگاهانه 
و حتی دریافت برائت نامه، نمی تواند 
کادر درمان را دربرابر عوارض حاصل 

از قصور پزشکی مصون کند.
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پای سالمت جامعه
و هموطنانمان ایستاده ایم

دبیر کارگروه مداخله گران امر درمان سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: آنجاکه 
پای سالمت جامعه و هموطنانمان درمیان باشد، کوتاه نمی آییم و مقابل کسانی 

که با سالمت مردم بازی کنند، می ایستیم.
دکتر رضا گلدوزیان افزود: در وهله اول، بیشتر شکایت های مردم و جریمه هایی 
که به دادگاه ها ارجاع داده شده بود، به این برمی گشت که افرادی که صالحیت 
ارائه خدمات درمانی را نداشتند، خدمات می دادند. مشهد شهر بزرگی است که 
جمعیت ثابت و متغیر زیادی دارد و این موضوع باعث شــده است که این شهر 

کانونی شود برای فعالیت افراد سودجو و مداخله گر.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد در ادامه بیان 

کرد: افراد مداخله گر به صورت حرفه ای عمل می کنند 
و  خیلی راحت نمی توان آنان را پیدا کرد. درآمد این 
افراد بدون مالیات و حدوحصر است. بسیاری از این 
افراد می دانند که چه آســیبی به مردم می رسد و 
عامدانه وارد این قضیه می شــوند. گاهی این افراد 
با تکرار زیاد، در این کار سابقه دارند. دبیر کارگروه 

مداخله گران امر درمان سازمان نظام پزشکی مشهد 
تصریح کرد: از ابتدای تشــکیل کارگروه مداخله گران 

امر درمان سازمان نظام پزشکی مشهد تاکنون، ۳۷۰رصد 
کز انجام شده و از 122فقره از این تعداد، بازرسی شده است. پیدا کردن این  ا مر

بسیار سخت است و نمی توان به راحتی به آن ها راه پیدا کرد. متأسفانه تاکنون 
مجازات های این افراد سنگین نبوده است و هم اکنون با همکاری دستگاه قضایی 

به صورت تدریجی درحال سنگین شدن است.
دکتر گلدوزیان ادامه داد: این مراکز غیرمجاز بدون حضور کادر درمان، اقداماتی 
از قبیل لیزر، ژل و بوتاکس، طب سنتی، جراحی های زیبایی و... می پردازند. از 
ابتدای تشکیل این کارگروه تاکنون، 1۴جلسه برگزار شده است و 11بازرس با 

ما همکاری می کنند.
وی اضافه کرد: خطر این مراکز برای افرادی که به آن ها مراجعه می کنند، به دلیل 
رعایت نشدن بهداشت و پخش شــدن بیماری هایی ازجمله HIV و هپاتیت 
در جامعه است. این مداخله گران برای کشور مشکل اقتصادی ایجاد می کنند؛ 
دستگاه کارتخوان این مراکز به اسم افراد، خدمات و شرکت های نامرتبط است 
و آن ها به طورعملی فرار مالیاتــی می کنند و گاهی به صــورت نقدی از مردم 
پول دریافت می کنند. در این مراکز درکنار مسائل پزشکی، مشکالتی ازقبیل 

موادمخدر، فحشا، سرقت و... وجود دارد.
دبیر کارگروه مداخله گران امر درمان سازمان نظام پزشکی مشهد درباره انجام 
مداخله گری ها در بخش درمان در برخی باشگاه های ورزشی خاطرنشان کرد: 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان نیز در جلسه های کارگروه به عنوان یک عضو 
حضوردارند و اگر باشگاه های ورزشــی احیاناً مداخله ای در درمان داشتند، این 

اداره بررسی خواهد کرد.
وی اظهار کرد:  بسیاری از  مراکز غیرمجاز، مداخله گری را تکرار می کنند، اما با 
کمک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه راهکار هایی را درنظر گرفته ایم 
که این مجازات تشــدید شــود؛ یکی از این راهکار ها، پیش بینی جریمه های 
سنگین تر مالیاتی اســت. مجازات افراد مداخله گر کم اســت و قانون مجازات 

اسالمی باید در این زمینه تغییراتی ایجاد کند. 
دبیر کارگروه مداخله گران درمان سازمان نظام پزشکی مشهد بیان کرد: گروه 
ویژه ای وجود دارد که جدا از کارگروه، به موضوع مداخله گران حوزه پزشــکی 
مکمل وارد شــده، افراد بدون صالحیت را شناســایی می کند. در این زمینه 
دخالت های بیجایی وجود دارد که به مردم آسیب می رساند. یکی از آسیب های 

این افراد مداخله گر، به تاخیر انداختن درمان اصلی بیماران است.

در ســال های اخیر مداخله گران با تبلیغات فراوان، 
بیش از پیش باعث تهدید ســالمت جامعه شده اند و 
به همین منظــور ضرورت برخورد با آن ها بیشــتر از 
گذشته احساس می شد. در این راســتا سازمان نظام پزشکی 
مشهد، پیشنهاد شکل گیری کارگروه برخورد با مداخله گران 
درمان را داد و دبیرخانه این کارگروه در نظام پزشــکی مشهد، 
با مشــارکت فعاالنه قوه قضاییه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
سازمان نظام پزشکی و پلیس اماکن با برگزاری نخستین جلسه 
خود در دوم آذر سال1۴۰۰به طور رسمی آغاز به کار کرد. آنچه 
پیش روست، گزارشی است از شکل گیری و اقدامات این کارگروه 
که در نشست خبری با موضوع شرح اقدامات نظام پزشکی مشهد 
در »ممانعــت از فعالیت و محدودســازی مداخله گران در امر 

درمان« در جمع اصحاب رسانه مطرح شد.

خط قرمز

یک  گام موثر
کارگروه 
برخورد با 
مداخله گران 
در امر درمان
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مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد:

مردم گول تبلیغات اغوا کننده مداخله گران 
درمان را نخورند

دکتر مسعود زحمتکش، مدیر روابط عمومی و عضو هیئت مدیره 
سازمان نظام پزشکی مشهد، گفت: مردم باید هوشیار باشند و 
گول تبلیغات اغواکننده مداخله گران درمان به خصوص در 

فضای مجازی را نخورند.
 membersearch.irimc.org وی با معرفــی ســامانه
گفت: همه هموطنان عزیزمان با استفاده از این سامانه 
و با یک جست وجوی ساده می توانند مطمئن 
شوند فردی که خدمت درمانی می دهد، 

پزشک است یا مداخله گر.
عضو کارگروه مداخله گــران درمان 
بیان کرد: ســطح مداخله بسیار زیاد 
شده است و مداخله گران حتی برخی 
جراحی ها را انجام می دهند که تهدید 

بزرگی برای سالمت مردم است.
وی افزود: گردش مالیــات برخی از این 
مراکز حتی بــه چندصدمیلیــون تومان نیز 
رسیده است و متأسفانه این مراکز و افراد با دخالت  هایی که انجام 
می دهند، به طورعملی مســیر درمان واقعی فــرد را نیز مختل 

می سازند.
دکتر زحمتکــش در ادامه با ارائه گــزارش تصویری از صدمات 
جبران ناپذیر مداخله گران به سالمت مردم گفت: بینی بیماری 
که زیر دست یک مداخله گر بی وجدان، بافتش کامال از بین  رفته 
است، زیر دست بهترین جراحان زیبایی هم ممکن است به شرایط 
عادی بازنگردد. متأســفانه این افراد فقط به نیت سودجویی و با 
علم به اینکه صدمه ها و لطمه های جبران ناپذیر به سالمت مردم 
وارد می کنند، دست به کار شــده، با دریافت مبلغ های هنگفت 

به طورعملی با جان مردم بازی می کنند.

54 مرکز مداخله گر درمان
 پلمب شدند

معاون فنی، نظارت و آموزشی ســازمان نظام پزشکی مشهد از پلمب 5۴مرکز 
مداخله گر درمان طی ۹ماهه اخیر خبر داد.

دکتر بیتــا میرزایی، بــا اشــاره به اینکه ســازمان 
نظام پزشکی محافظ حقوق جامعه پزشکی و مردم 

است و از حقوق مردم، در جهت کمک به سالمت 
عمومی دفــاع می کند، افزود: باید از آســیب ها 
جلوگیری و با جریان هایی که به سالمت عمومی 

آسیب وارد می کنند، برخورد کنیم.
وی ادامــه داد: کارگروهی به نام کارگروه برخورد 

با مداخله گران از آذر ســال گذشته تشکیل شد و 
با همکاری و تعامل بین بخشی تاکنون موفقیت های 

خوبی در این زمینــه داشــته ایم. از شــروع بازدید های 
رســمی این کارگروه تاکنون حدود 5۴مرکز مداخله گر پلمب شده اند که 
به طورعمده، زمینه های فعالیت غیرمجاز آن ها در لیزر، تزریق ژل و بوتاکس 
یا دخالت در امور طب سنتی بوده است و حتی مراکزی به تازگی عمل های 

جراحی زیبایی غیرمجاز توسط افراد فاقد صالحیت انجام می دادند.
معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان نظام پزشکی مشهد تصریح کرد: یکی از 

چالش هایی که در این مسیر به آن رسیدیم، چالش فرهنگی است. ما این مراکز 
مداخله گر را رصد و کشف و با آن ها برخورد می کنیم اما می بینیم که تعداد آن ها 

همچنان زیاد است و این تعداد زیاد به دلیل تقاضایی است که وجود دارد.
دکتر میرزایی اضافه کرد: یکی دیگر از چالش های موجود، آموزش اســت و ما 
هم اکنون به امر مداخله گری در آموزش وارد شــده ایم. افرادی هستند که این 
مداخله گران را آموزش می دهند. سازمان نظام پزشکی برنامه ریزی کرده است 

که به این موضوع نیز رسیدگی کند.
وی ادامه داد: چالش بعدی، مجازات های بازدارنده است. از قوه   قضاییه درخواست 
کرده ایم که مجازات های درنظرگرفته شــده برای مداخله گران بازدارنده باشد، 
به گونه ای که این افراد پس از یک بار مجازات، کار خود را در مکانی دیگر دوباره 

شروع نکنند.
معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان نظام پزشــکی مشهد در پاسخ به سوالی 
درباره کاهش نرخ خدمات زیبایی پزشکی برای مقابله با مراجعه مردم به مراکز 
غیرمجاز، اظهار کرد: با ارزان کردن این خدمات، به نیاز القایی به خدمات زیبایی 
کمک کرده، این فرهنگ را در جامعه گسترش می دهیم. در صورتیکه با کاهش 
سطح دسترسی به این عمل ها و گران ترکردن آن ها می توانیم به کاهش نیاز القائی 
و انجام آن ها توسط مداخله گران کمک کنیم. باید بستر را طوری فراهم کنیم 
که انجام این عمل ها را در جامعه اشاعه ندهیم. ارزان ارائه دادن این خدمات یک 
چرخه معیوب به وجود خواهد آورد و مطمئن باشید مداخله گرانی خواهند بود 

که کمتر از هر نرخ مصوبی، به سوداگری خود ادامه خواهند داد.

وی با معرفی سامانه 
membersearch.

irimc.org گفت: همه 
هموطنان عزیزمان با 
استفاده از این سامانه و 
با یک جست وجوی ساده 

می توانند مطمئن 
شوند فردی که خدمت 
درمانی می دهد، پزشک 

است یا مداخله گر.
عضو کارگروه 

مداخله گران درمان بیان 
کرد: سطح مداخله 
بسیار زیاد شده است 
و مداخله گران حتی 

برخی جراحی ها را انجام 
می دهند که تهدید 

بزرگی برای سالمت مردم 
است
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دیدگاه

و گاه منحصربه فردی را تجربه می کند. ویژگی دیگر این است که رشته جراحی 
عمومی با بیشتر رشته  های جراحی دیگر به نوعی هم پوشانی دارد که این ویژگی 

هم، می تواند در گروه محاسن و هم در گروه عیب های این رشته باشد.
دکتر زمانی در ادامه می گوید: همان طور که اشاره کردم، رشته جراحی عمومی، 
همپوشانی هایی با سایر رشته ها دارد که مشکالت صنفی ایجاد می کند؛ مثال جراح 
عمومی، یک جراحی سرطان انجام می دهد و هیچ بحثی در این کار نیست و اتفاقا 
خیلی هم کاربلد اســت و کارش را خوب انجام می دهد، اما به یکباره به هرعلتی 
ازجمله همین همپوشانی های بین رشته ای گفته می شود که شما جراح عمومی 
هستید و مثال روده را نباید شــما جراحی کنید. این طور بگویم که گویی کلمه 
عمومی پسوند جراحی در شرایط فعلی باعث شکل گیری شرایط یک بام ودوهوا 
شدن در این رشته شده است. مسئله اینجاست که از جراح عمومی انتظار می رود 
در مناطق محروم  که هیچ امکاناتی نیست، همه نوع جراحی انجام دهد. در شیفت 
شب همه گونه جراحی انجام دهد، با این اســتدالل که جراح عمومی باید بتواند 
همه نوع جراحی را انجام دهد؛ چراکه اصول جراحی را یاد گرفته اســت و انتظار 
هم این است که همه این جراحی  های سخت و عمدتا اورژانسی را به نحو احسن 
در همه زمینه ها انجام دهد. اما همین جراح کارآزموده آموزش دیده که در منطقه 
دورافتاده، سخت ترین جراحی ها را عهده دار بوده است، یا جراحی که در اورژانس 
و شیفت شب از بیمار تروما تا نزاع خیابانی و چاقوکشی و قطع شریان کاروتید و 
حتی سرطان را با موفقیت جراحی کرده است، در روز و شرایط عادی گویی فاقد 
مهارت  های الزم می شود و در عمل  های غیراورژانس و الکتیو، در کوتاه کردن دست 
این جراح به بهانه جراح عمومی بودن، سعی می کنند. من و همکارانم به عنوان جراح 
عمومی در شرایط اورژانسی، بیمارانی را از مرگ رهانیده ایم که باورش هم برای 
خیلی از جراحان فوق یا فلو در شرایط غیراورژانسی، سخت است. وقتی یک بیمار 
چاقو خورده و شریان کاروتیدش پاره شده است، جراح عمومی باید بتواند آن فرد 
را جراحی کند. وقتی بیمار تصادفی داریم که ماشین از رویش عبور کرده است، 
بیماری که ده ها ضربه چاقو به شکمش وارد شده و از بیماران خودم بوده که شانس 
کمی برای زنده ماندن داشته است و اگر در جراحی تعلل یا کم تجربگی روی می داد، 
از دست می رفت، زیر دست من به عنوان جراح عمومی از مرگ حتمی نجات پیدا 
کرد. بیماری داشتم از کارکنان نیروی انتظامی که از تیر برق سقوط کرده بود. این 
بیمار کلیه پلی کیستیک داشت و جفت کلیه هایش پاره شده بود که با چند دقیقه 
تاخیر ممکن بود فوت شود. کبد و طحالش خونریزی داشت، درمان شد و فرد زنده 

ماند. واقعیت این است که جراحان عمومی را نباید به چشم جراح اورژانس دید.
وی ادامه می دهد: اگرچه تعداد جراحی  های اورژانس کم نیست، آن طور هم نیست 
که بخواهیم جراحان عمومی را به این نوع جراحی ها محدود کنیم. جراحان عمومی 
ما باید توانایی هایشان را حفظ کنند و بتوانند معیشت خانواده شان را تامین کنند، 
بنابراین مثل همه  جای دنیا جراح عمومی باید در شرایط عادی هم عمل جراحی 

جراحان عمومی 
صرفا 
جراح اورژانس 
نیستند

جراحان عمومی صرفاً جراح اورژانس نیســتند و نباید آن ها را به این 
چشم دید. این ها شاه بیت صحبت  های دکتر غالمرضا زمانی، دبیر جامعه 
جراحان ایران، شاخه خراسان و نایب رئیس انجمن جراحان عمومی 
ایران، شاخه خراسان است. او که در دوره اخیر به عضویت هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی مشهد نیز درآمده، معتقد است اگرچه در برخی قانون های مرتبط با 
فعالیت حوزه صنفی پزشکی ضعف وجود دارد، در حوزه صالحیت حرفه ای، مرجع 
رسمی وجود دارد و باید همه، آرای این مرجع رسمی را فصل الخطاب قرار دهند.

وی که دعوت »سیمرغ سپید« را برای گفت وگویی کوتاه پذیرفته است، به چند 
ویژگی و وجه تمایز رشته جراحی عمومی اشاره می کند و می گوید: رشته جراحی 
عمومی در تئوری و عمل، خیلی وسیع و فراگیر اســت و جراحان عمومی جزو 
متخصصانی هستند که در هر بیمارستانی حضورشان ضروری است و باید همیشه 
حاضر و دردسترس باشند. به طورکلی، جراحان عمومی از نظر تحصیالت از سایر 
رشته ها آموخته  های بیشتری را در تئوری و عمل کسب می کنند و اصول آموزشی 
دارند که آن ها را از سایر رشته ها متمایز می کند. به طورکلی، ماهیت رشته جراحی 
عمومی طوری است که یک جراح عمومی ممکن است هر روز با مسائل جدید و 
تازه ای روبه رو شود. از بیماری که دچار تروما شده است تا بیماران مبتال به سرطان، 
ممکن است زیر تیغ یک جراح عمومی بروند، بنابراین جراحی عمومی رشته ای 
نیست که با جراحی  های روزانه و روتین سروکار داشته باشد و جراحی  های مختلف 
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انجام دهد.
وی با اشاره به رشته  های فوق تخصصی جراحی چون 
جراحی کولورکتال، جراحــی اطفال، جراحی قلب، 
جراحی توراکس، جراحی درون بین، جراحی سرطان، 
جراحی های الپاروســکوپی و جراحی پستان بیان 
می کند: فلسفه اصلی این رشته ها رقابت با جراحان 
عمومی نبوده است. این رشــته  های فوق تخصصی 
برای این شــکل گرفتند که اوال فرصتی باشند برای 
توسعه و پیشرفت علم، تا متخصصان در این زمینه ها 
علم خود را عمق ببخشند و در مرتبه بعد، آموزش های 
تخصصی تر در دانشگاه ها توســط این استادان ارائه 
شود و دلیل سوم هم این بود که جراحی  های مرتبط 
با کیس  های پیچیده توسط این فوق تخصص ها انجام 
شود. متأسفانه به طورعملی، این اتفاق نیفتاده و فضای 
رقابتی به وجودآمده، باعث شده است که شأن افراد 
گاهی حفظ نشود. البته یکی از اشکال های اساسی در 
حوزه این رقابت  های کاذب، نبود سیستم ارجاع دقیق 
است. نبود چنین سیستمی باعث شده است که دولت 
هم هزینه  های هنگفتی را بپذیرد و مسائل و مشکالتی 

برای رشته های تخصصی و مادر به وجود آید.
دکتر غالمرضا زمانی درباره تعیین حدود صالحیت 
حرفه ای رشــته  های مختلف پزشــکی می گوید: با 
همه مواردی که بیان شــد؛ کوریکولــوم تا حدودی 
توانایــی افراد را نشــان می دهد، اما همــه کار، این 
نیســت. گاهی توانمندی ها از راه  های دیگری مانند 
گذراندن دوره  های خاص مهارتی رخ نشان می دهد 
و همین طور از طریق کمیســیون تعیین صالحیت 
حرفه ای، توانایی  های فردی و نه گروهی مشــخص 
می شود که فضل الخطاب اســت. این طور نیست که 
کسی شــب بخوابد و صبح ابالغ کند که از فردا فالن 
متخصص حق ندارد فالن اقدام درمانی را انجام دهد. 
حدود هر رشته را کوریکولوم تعیین می کند. فرد باید 
خوب آموزش دیده باشــد. آموزش تئوری و عملی و 
وقتی دانش آموخته شد، باید طبق کوریکولوم کار کند. 
این فرد را نمی شود محدود کرد. ایجاد محدودیت برای 
یک فرد متخصص اوال روی سالمت مردم اثر می گذارد 

و این مسئله ای نیســت که بتوان خیلی 
راحت با آن شــوخی کرد و هم اینکه از 
نظر اقتصادی بر زندگی پزشک اثر خواهد 
گذاشت. وقتی یک پزشک، سرطان مری 
را می تواند جراحی کند و آموزش دیده 
است و از این راه به سالمت مردم کمک 
می کند و عاشقانه نیز این خدمت را ارائه 
می کند، چرا باید محدود شــود؟ آیا این 
محدودیــت به معنای زیرســوال بردن 

آموزش  های آکادمیک نیست؟
وی می افزاید: شاید توانایی متخصصان در 
رشته  های مختلف، کاری متفاوت باشد. 
به عنوان  مثال، مــا جراحانی داریم که از 
برخی از سایر همکارانشان چیره دست تر 
هســتند. اما همان طور که اشاره کردم، 
ارائه آموزش ازطریق سیستم آموزشی و با 
گواهی فارغ التحصیلی و تعیین صالحیت 
انجام اقدامات درمانی خارج از کوریکولوم 
به عهده کمیسیون ملی تعیین صالحیت 

حرفه ای است.
وی درباره شــکل گیری کمیسیون ملی 
تعیین صالحیــت حرفــه ای می گوید: 
براساس ماده واحده قانون که در سال۷6 
به تصویب نمایندگان مجلس رســید، 

تعیین حدود وظایف و صالحیت حرفه ای شــاغالن 
حرفه های پزشکی براســاس قانون مصوب مجلس، 
برعهده سازمان نظام پزشــکی گذاشته شد. سازمان 
نظام پزشکی مکلف شد آیین نامه مربوط به شیوه نامه 
وظایف صالحیت حرفه ای شاغالن پزشکی را به وزارت 
بهداشت ابالغ کند. براساس قانون اگر دستورالعمل 
نظام پزشکی ظرف 6ماه ابالغ نشود، وزارت بهداشت 

موظف است این آیین نامه را تنظیم کند.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون شیوه نامه صالحیت 
حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی، از سال۷6 به طور 
کامل و دقیق اجرایی نشد، می افزاید: تا سال1۳۹۷ 
فعالیت در این زمینه ضعیف بود و اعتراضات زیادی 

به دخالت های بین رشــته ای شد و در 
آن زمان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی 
آیین نامه ای را که وظیفه قانونی شــان 
بود، نوشتند که به تشکیل کمیسیون 
ملی صالحیت حرفه ای منجر شد. رئیس 
این کمیســیون، معاون درمان وزارت 
بهداشت و دبیر کمیسیون، معاون فنی 
و نظارت نظام پزشکی کشور است. این 
کمیســیون با نگاهی کامال کارشناسی 
همه چیز را دیده اســت و دیگر بعد از 
تشکیل کمیسیون صالحیت حرفه ای، 
حرف اول و آخر را در زمینه اختالفات 
بین رشــته ای و اینکه چه متخصصی 
چه کاری را باید انجام دهد و چه کاری 
را نباید انجــام دهد، این کمیســیون 
می زنــد. هم اکنون این کمیســیون، 
در طول سال جلســه های متعدد بین 
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 
برگزار می کند که در آن حدود وظایف 
صالحیت حرفه ای مشــخص می شود 
و کمیســیون ملی، کار تهیه شیوه نامه 

صالحیت حرفه ای را برعهده دارد. 
بنابراین وظایف و صالحیت شــاغالن 
حرفه های پزشــکی و وابســته به آن 
براساس قانون تشــکیل وزارت بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشکی و  قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 
و سایر قوانین مربوط، مطابق آیین نامه هایی خواهد 
بود که سازمان نظام پزشکی تهیه می کند و به  تصویب 

وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
وی در پایــان بیان می کنــد: معیار همــه ما قانون 
اســت و هر اقدامی که باعث شــود قوانین ساری و 
جاری تحت الشــعاع قرار بگیرد، بدون شک جامعه 
پزشکی تأیید نمی کند. در موضوع تعیین صالحیت 
حرفه ای نیز هــر اقدامی، تنها ازطریق کمیســیون 
 ملــی تعیین صالحیــت حرفه ای تاییــد و پذیرش

 می شود.

حدود هر رشته را 
کوریکولوم تعیین 

می کند. فرد باید خوب 
آموزش دیده باشد. 

آموزش تئوری و عملی و 
وقتی دانش آموخته شد، 
باید طبق کوریکولوم 

کار کند. این فرد را 
نمی شود محدود کرد. 
ایجاد محدودیت برای 
یک فرد متخصص اوال 
روی سالمت مردم اثر 

می گذارد و این مسئله ای 
نیست که بتوان خیلی 
راحت با آن شوخی کرد 
و هم اینکه از نظر 

اقتصادی بر زندگی پزشک 
اثر خواهد گذاشت
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یک اســتاد اپیدمیولوژی گفت: باید اطالعات دقیــق و علمی را درباره 
بیماری ها به ویژه بیماری های واگیردار چون آبله میمونی برای مردم بازگو 

کنیم، اما نباید بزرگ نمایی کنیم.
دکتر حمید ســوری درباره تاریخچه این بیماری گفت: ویروس »آبله میمون« 
بیماری بومی در جوندگان آفریقایی است و بیماری نوظهوری نیست. آبله میمون 
یا آبله جوندگان، اولین بار در سال1۹58 کشف شد؛ زمانی که دو شیوع بیماری 
شــبیه آبله در کلونی  های میمون هایی که برای تحقیق نگهداری می شدند، رخ 
داد، از این رو آبله میمون نام گذاری شــد. اولین مورد انسانی آبله میمون در یک 
پسر شیرخوار ۹ماهه در کنگو در ســال1۹۷۰ ثبت شد. این بیماری شبیه آبله و 
با تاول  های ریز روی پوســت و دهان میمون ها همراه بود و برخی میمون ها تلف 

می شدند.
وی با اشاره به اینکه در طول دهه۷۰، درمجموع ۴8مورد تایید شده 

است و مورد محتمل در دهه8۰، ۳۴۳بیمار بوده است و در دهه  ی 
بعد به 511 بیمار رسیده و در سال2۰۰۰ بیش از 1۰هزار مورد 
گزارش شده است، گفت: در 1۰سال اخیر هم بیش از 18هزار 
مورد بیشتر دربین مسافران نیجریه دیده شده است. موارد ابتال 
از آفریقا به سایر کشورها انتقال یافته که به علت افزایش سفرها 

و صادرات جونده  ها از قلب آفریقا بوده است.
دکتر سوری در ادامه افزود: داستان اخیر آبله میمونی از یک مسافر 

انگلیسی شروع شد که از نیجریه به انگلستان بازگشت. این مسافر پنج 
روز قبل از بازگشت بر نقاطی از بدن خود، ضایعات تاولی آبدار ریزی می بیند، 

سوار هواپیما می شود و به انگلســتان بازمی گردد. به محض رسیدن به کشورش 
به پزشــک خود مراجعه و ماجرا را تعریف می کند. از بیمار نمونه برداری شــده، 
جواب آزمایش آبله میمونی، مثبت گزارش می شــود و به این ترتیب، انگلستان 
بعد از هفت مورد قبلی که در سال  های2۰18، 2۰1۹ و 2۰21میالدی شناسایی 
کرده بود و همگی سابقه سفر به نیجریه داشــتند، مورد اول خود در سال2۰22 
را شناســایی می کند. یک هفته بعد، در یک خانواده انگلیســی دو مورد جدید 
آبله میمونی شناسایی شد که ارتباطی با بیمار اول نداشتند. به دنبال آن چهار مرد 
همجنس گرای دیگر نیز در روزهای بعد با همین تشــخیص گزارش شدند. این 
بیماران از لندن خارج نشده بودند. به دنبال انگلستان، موارد بعدی در آلمان، اسپانیا، 
پرتغال، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و سوئد در اروپا شناسایی شد و سپس آمریکا، کانادا و 
استرالیا نیز به جمع کشورهایی پیوستند که آبله میمونی را دربین شهروندان خود 
شناسایی کردند. در بلژیک مشخص شد که یک انتقال توسط فرد پخش کننده 
super  spreade در یک جشــنواره مردان همجنس گرا باعث ابتالی بیماران 

بعدی شده است.
وی با اشاره به اینکه گســترش بیماری به گرایش جنسی ارتباطی ندارد، گفت: 
بثورات جلدی، تب، سردرد و خارش، شایع ترین عالیم بیماری هستند و سرعت 

انتشار همه گیری بسیار کمتر از آبله و سارس و کووید1۹ است.
استاد دانشگاه شهیدبهشــتی به تغییر الگوی همه گیری بیماری به طور مکرر از 
5۰سال پیش تاکنون اشاره کرد و گفت: میانگین سنی مبتالیان حدود 2۰سال 
است و مردان به خاطر روبه رو شدن بیشتر، امکان ابتالیشــان باالتر است. در دو 
دهه قبل، کمتــر از ۴۰درصد از فوت  های آبله میمونــی در کودکان کوچک تر از 
1۰سال بوده است. پیش آگهی آبله میمون خوب تا عالی است؛ زیرا بیشتر بیماران 
بهبود می یابند. تاکنون مورد فوت در بیماران خارج از آفریقا رخ نداده است. میزان 
کشندگی بین یک تا 5/۳درصد ولی در کودکان حدود 15درصد است. بیشترین 
خطر مرگ ناشی از آبله میمون در نوزادان، کودکان خردسال و افراد دارای نقص 
ایمنی است. عوارض مهم عفونت مغز و چشــم)می تواند به نابینایی بیمار منجر 
شود(، عفونت تنفسی شدید و همچنین تشدید خود آبله میمونی با اضافه 

شدن سایر میکروب ها و بروز سپسیس است.
وی با اشاره به اینکه رعایت موازین حفاظتی برای افراد درتماس 
و خط اول کادر بهداشت ودرمان ضروری است، گفت: هم اکنون 
هیچ درمان اختصاصی برای آبله میمون وجود ندارد. جمع آوری 
سریع نمونه ها برای تشخیص آزمایشگاه و گزارش سریع مورد 
یا موارد ابتال به جلوگیری از بیماری کمک می کند. کســانی 
که علیه آبله واکســن زده اند، تا حد زیادی دربرابر این بیماری 
مقاوم هستند، لذا تمرکز بر سایر گروه ها ضروری است. ترشحات و 
زخم مرحله انتهایی آبله می تواند آلوده کننده باشد، بنابراین دانستن 
زمان »بیماری زا باقی ماندن ویروس«، مهم اســت. درباره آبله بیماری زایی، 
زخم خشک شده می تواند ماه ها ادامه یابد. تمیزکردن و ضدعفونی سطوح طبق 
دستورالعمل  های رسمی کشورها الزم اســت. کنترل سفر به کشورهای آلوده و 
سفر از این کشــورها نیز ضروری است. تشــدید نظام مراقبت و یافتن موردهای 
فعال با استفاده از تعریف های استاندارد و جداسازی و مراقبت از موارد مشکوک 
یا تاییدشده، سنجش سطح خطر و بســیج اجتماعی درباره اقدامات پیشگیرانه 
به همراه حمایت  های روانی اجتماعی، از دیگر اقداماتی است که در کنترل بیماری، 

اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: افزایش آگاهی درباره احتمال شیوع آبله میمون در جامعه به 
روش های مختلف، ضرورت دارد. فردی که عالئم آبله میمون را نشان می دهد، باید 
به دنبال مراقبت  های متخصص باشد. قطع تماس با دیگران و توقف فعالیت های 
جنسی یا هرنوع فعالیت دیگری که شامل تماس نزدیک است، نیز ضروری است. 
نظام بهداشت ودرمان باید برای جداسازی و آزمایش موارد مشکوک، ردیابی تماس 
به قبل و بعد برای موارد مثبت، قرنطینه پســتانداران خانگی در معرض خطر و 
واکسیناسیون افراد نزدیک پرخطر، پس از ارزیابی خطر اقدام کند و درباره موارد 

شدید، آمادگی درمان با داروهای استاندارد را داشته باشد.

نوظهور

آبله میمونی را 
بزرگ نمایی نکنیم
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  تاثیر ۷0 تا 90درصدی واکسیناسیون در پیشگیری از آبله میمون
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاثیر واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری 
آبله میمون، بین ۷۰ تا۹۰درصد اســت. البته هم اکنون تزریق واکسن آبله قدیمی 
توصیه نمی شود و تزریق واکسن بستگی به سیاســت های یک کشور دارد و از بروز 

عالئم بیماری در آن کشور تبعیت می کند.
دکتر حمیدرضا نــادری درباره بیماری آبله میمون بیان کــرد: آبله میمون بیماری 
جدیدی نیست و از شناخت آن، دهه ها می گذرد. مناطق بومی این بیماری، کشورهای 
غرب آفریقا و آفریقای مرکزی هستند. اما هم اکنون مســئله مهم و نگران  کننده، 
گسترش این بیماری در ایران است. بیماری آبله میمون حتی در برخی کشورهای 

اروپایی و آمریکایی نیز دیده شده است و وجه مشترک بیماران مبتال، سفر به 
کشورهای آفریقایی بوده است.

وی افزود: همچنین تاکنون 1۳1مورد قطعی و 1۰6مورد تاییدنشده 
ابتال به بیماری آبله میمون، در 1۹کشور شناسایی شده  است.

این متخصص بیماری های عفونی، با اشــاره به شــباهت ها و 
تفاوت های آبله انســانی با آبله میمونی خاطرنشان کرد: تمام 
عفونت هایی که شــامل تب و بثورات تاولی اســت، مربوط به 
خانواده پاکس ویروس ها هستند و بیماری آبله میمون در گروه 

ارتوپاکــس ویروس ها قرار دارد. این گروه شــامل بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان، مانند آبله گاوی، اسبی، میمونی و... 

است که شباهت های زیادی از نظر نحوه بروز و انتقال دارند. البته در 
آبله میمونی، امکان انتقال از انسان به حیوان وجود ندارد و این بیماری از 

انسان به انسان انتقال می یابد.
نادری ادامه داد: آبله میمونی با بسیاری از بیماری های بثورات پوستی در عالئمی مانند 
ظاهر چرکی، لکه های قرمزرنگ مسطح، لکه های برجسته، تاول های ریز یا درشت و... 
نقطه اشتراک دارد. همچنین وجه غالب ضایعات پوستی آبله میمونی و آبله انسانی 
همین ضایعات تاولی به شکل دانه های ذرت است. البته این ضایعات پوستی، در آبله 

میمونی به شکل خفیف تری بروز پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: تفاوت آبله میمون و آبله مرغان با آبله انسانی در نحوه توزیع بیماری 
است. ضایعات هر سه عفونت از صورت آغاز می شــود، اما در آبله مرغان، بیشترین 
درگیری مربوط به تنه است و اندامی مانند کف دســت یا کف پا درگیر نمی شوند، 

درحالی که بیشترین درگیری در آبله انسانی و آبله میمون مربوط به اندام است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره واکسیناسیون و داروهای موثر در بهبود 
بیماری آبله میمونی بیان کرد: واکسیناسیون آبله بین 85 تا ۹۰درصد به آبله میمونی 
مقاومت نشــان می دهد، اما مؤثرترین راه، به منظور پیشــگیری از انتقال بیماری، 
اجتناب از تماس با بیمار مشکوک، رعایت مسائل بهداشــتی و مراجعه به پزشک 

درصورت بروز عالئم است.
نادری به نقش واکسیناسیون در گروه های هدف، مانند کادر بهداشت ودرمان اشاره 
و بیان کرد: به طورکلی، تاثیر واکسیناسیون در پیشــگیری از آبله میمون، بین ۷۰ 

تا۹۰درصد است. البته هم اکنون تزریق واکسن آبله قدیمی توصیه نمی شود و تزریق 
واکسن بستگی به سیاست های هرکشــور دارد و از بروز عالئم بیماری در آن کشور 

تبعیت می کند.
وی با اشاره به مراحل بیماری در آبله میمون گفت: دوره نهفتگی بیماری آبله میمونی 
بین یک تا سه هفته متغیر است و فرد در این مدت، بدون عالئم است. دوره اول این 
بیماری، پیش درآمد یا مقدماتی است و بین دو تا پنج روز به طول می انجامد. عالئم این 
دوره شامل تب، لرز، سردرد، تعریق، بدن درد و... است که شدت و ضعف آن باتوجه به 
هر عفونتی، متفاوت است؛ به طورمثال عالئم شاخص در آبله میمون، تب زیاد و بزرگی 

و تورم غدد لنفاوی است.
نادری خاطرنشان کرد: دومین دوره بیماری هم پوشانی است و ویژگی بیماری 
آبله میمون، بثورات جلدی است. زمان بروز این بثورات، بین دو تا سه روز 
پس از بروز تب اســت و توزیع آن از صورت آغاز می شود و به دیگر 
اندام انتشار می یابد. برخی وقت ها آبله میمون، مخاط ها به خصوص 
مخاط دهــان یا مخاط چشــم و قرنیه را نیــز درگیر می کند. 
همچنین ضایعات تاولی آن می تواند به چند صورت ظاهر شود؛ 
به عنوان مثال از یک لکه کوچک شروع شده، سپس تبدیل به 

لکه قرمز و پوسته ریزی شود.
وی ادامه داد: آخرین مرحله بیماری، دوره نقاهت است و روند 

بیماری بدون عارضه بین دو تا چهار هفته طول می کشد.
استاد دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در ادامه با اشاره به تشخیص 
سندرومیک در عفونت هایی مانند آبله بیان کرد: هنگامی که یک بیماری 
بیش از حد، گزارش می شود، همیشه به معنای بروز همه گیری نیست، بلکه به معنای 
افزایش شناسایی بیماری به منظور ارتقا در نحوه تشخیص است. همچنین شخصی که 
عالئمی مانند تب یا بثورات تعریف شده را دارد و طی 21روز اخیر سرنخ اپیدمیولوژیک 

نیز داشته باشد، مشکوک نامیده می شود.
نادری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کسی که به کشورهای آفریقایی سفر کرده باشد 
یا با بیمار دارای عالئم گفته شده، تماس نزدیک یا جنسی داشته باشد، مشکوک به 
آبله میمون خواهد بود. همچنین بروز عالئمی مانند لرز، یکی دیگر از نشانه های فرد 

مشکوک به آبله میمون است.
وی با اشاره به نحوه تشخیص بیماری تصریح کرد: یکی از راه های تشخیص ابتال به 
بیماری آبله میمون، آزمایشPCR از طریق ضایعات تاولی است و درصورت مثبت 
بودن آزمایش تشــخیص بیماری نیز قطعیت پیدا می کند. همچنین نحوه شیوع 
بیماری در آبله میمونی، انتقال قطره های درشت تنفسی در هنگام عطسه یا سرفه به 
شخص دیگر یا تماس با ضایعات بیمار است. الزم به ذکر است که امکان انتقال بیماری 

در دوران نهفتگی بدون عالئم، بسیار ضعیف است.
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: هم اکنون دارویی اختصاصی برای درمان 
آبله میمون وجود ندارد، اما داروی ضدویروسیtecovirimat با نام تجاری تیپاکس 

برای درمان ضدویروسی مؤثر است.
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معرفی کتاب

البالی این همه
کار و تالش 

اختالالت روانپزشکی و مداخالت پرستاری مربوطه
این کتاب به قلم دکتر علی مشــکین یزد، دکتر پروانه سودمند 
و دکتر محمد رضا فیاضی بردبار به رشــته تحریر در آمده است. 
این کتاب طیف وســیعی از دانش مفید و مجموعه مهارت های 
اساسی مورد نیاز یک پرستار بهداشــت روان را فراهم می کند و 
مروری منظم از علم و هنر پرســتاری در مراقبت از افرادی است 
که مشکالت بهداشت روان دارند. همچنین دانش و مهارت های 
موردنیاز برای تأمین مراقبت از بیمارن دارای مشکالت سالمت 
روان را در تمام مراکز مراقبت های بهداشتی، از خدمات تخصصی 
بهداشت روان گرفته تا بیمارســتان های عمومی و مراقبت های 

اجتماعی برطرف می کند. 

خواب و رؤیا از دیدگاه روان شناسی
در تیرماه1۴۰1، کتاب »خواب و رؤیا از دیدگاه روان شناســی« به 
نویسندگی دکتر مسعود شهابیان، سمانه اخترمقدم و الهام کارگر را 
انتشارات افراتربت در هزار نسخه و 16فصل  منتشر کرد. در مقدمه این 
کتاب آمده است: »زندگی و علم انسان ها، برای زمان بیداری توسعه 
یافته است. هر علم و دانشــی را که درنظر بگیریم، مخصوص زمان 

بیداری است؛ مثال علم روان شناسی یا علوم  اجتماعی یا...
اما انســان ها این نکته را فراموش کرده اند که یک فرد هفتادساله، 
یک سوم طول عمر خود را در خواب گذرانده است و به عبارت  دیگر، 
بیشتر از 2۰سال از ۷۰سال زندگی خود را خوابیده است و همین نکته 

به خودی خود، اهمیت خواب را برای ما مشخص می کند.«

البالی این همه کارو تالش برای درمان بیماران، نشستن 
کنار پنجره و ساعتی را سپری کردن همراه با کتاب و فنجانی 
چای داغ عجیب می چسبد به خصوص اگر کتاب هم اثری 
ماندگار از همکاران و دوستان باشــد. آنچه در پی می آید بخشی از 
کتاب های فراوانی اســت که در پی فراخوان به دفتر مجله »سیمرغ 
سپید« رسیده اســت؛  افتخار ما اســت که بتوانیم در این شماره و 

شماره های بعد به معرفی این کتاب های ارزشمند بپردازیم...
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طراحی آموزشی در علوم پزشکی
کتاب »طراحی آموزشی در علوم پزشکی«، تألیف دکتر حسین کریمی مونقی و 
اکرم ژیانی فرد، چاپ نشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. این کتاب، حاصل 
سال ها تالش، تحقیق و تجربه در حوزه آموزش اســت که فرایند و شیوه های 
طراحی آموزشی را با زبان ساده و کاربردی معرفی می کند تا بتواند به رسالت 
خود در حوزه توانمندسازی استادان، دانشجویان و تمام عالقه مندان به آموزش، 
جامه عمل بپوشاند. در تنظیم فصل های مختلف کتاب، اصول حاکم بر تنظیم 
محتوا رعایت شده اســت. سعی بر این بوده اســت که ارتباط افقی، عمودی و 
ادغام در همه محتوا رعایت شــود. همچنین سعی شده است در تنظیم محتوا 
به اصول یادگیری بزرگ ساالن توجه شــود. در تدوین کتاب عالوه بر مباحث 
ضروری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و برگزارکنندگان کارگاه های آموزشی، 
سرفصل های درس های دوره های دکتری تخصصی آموزش پزشکی و پرستاری، 
کارشناسی ارشــد آموزش پزشکی، کارشناسی ارشــد یادگیری الکترونیکی، 
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و سایر رشته های علوم پزشکی که دارای 

این درس هستند، نیز لحاظ شده است.

برخورد با آریتمی های قلبی در اورژانس
کتاب »برخورد با آریتمی های قلبی در اورژانس« تألیف 
دکتر بهرام زرمهری و دکتــر علیرضا حیدری بکاولی را 
انتشارات دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در سال1۴۰۰ 
در 1۷2صفحه به چاپ رسانده اســت. در نگارش این 
کتاب سعی شــده اســت مطالب با متنی روان و زبانی 
ســاده بیان شــود و به منظور فهم بهتر از تصویرهای 
مناسب نیز استفاده شده است. گروه هدف این کتاب، 
دانشجویان رشته پزشکی، پزشکان عمومی و دستیاران 
تخصص هایی هســتند که در کار بالینی خود نیازمند 

تفسیر نوار قلب و مدیریت آریتمی ها هستند.

مروری بر مبانی علوم اعصاب
کتاب »مروری بر مبانی علوم اعصــاب«، تألیف دکتر 
سجاد سحاب نگاه، دکتر حمیدرضا مرادی، محمدمعین 
وکیل زاده، امیرحســین حیدری و رضــا ابراهیمی را 
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 68۴صفحه در 
سال1۴۰۰ به چاپ رسانده است. این اثر در حوزه علوم 
اعصاب، ارزشمند و کامل اســت و همه دانش پژوهان، 
متخصصان و دانشــجویان رشــته های گروه پزشکی، 
پیراپزشکی، علوم پایه، بیولوژی و دامپزشکی می توانند از 
آن استفاده کنند. در این کتاب سعی شده است همه ابعاد 
شناختی، توجه، یادگیری، حافظه و خواب و رویا درکنار 
مطالب ساختاری آناتومی، بافت شناسی، مهندسی بافت، 

فیزیولوژی و بیماری های علوم اعصاب ارائه شود.
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بخشی از فعالیت های هیئت مدیره، معاونان و مدیران سازمان  
نظام پزشکی مشهد در قالب مکاتبات برون سازمانی در سطح 
استان بروز و ظهور پیدا  می  کند؛ مکاتباتی که با هدف رفع 
مشکالت صنفی و تسهیل فعالیت های پزشکان صورت می گیرد و قبل 
و بعد از ارسال این نامه ها برای دستیابی به اهداف مدنظر، پیگیری های 
فراوان روی   می دهد. آنچه پیش روست، عناوین موضوعی برخی از این 

نامه های مهم است.

1. اطالع رســانی درمورد فرآیند اقدامــات الزم دربــاره مفقودی و 
سوءاستفاده از مهر و نسخه های جعلی سربرگ اعضای سازمان به معاون 

درمان و معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
2. موضوع »تجاری محسوب شدن داروخانه«، مصوبه جلسه در محل 
دادسرای ناحیه۷ مشهد)ویژه شهرسازی و فضای مجازی( قوانین مربوط 
به موضوع پرداخت عوارض تجاری بهره بــرداری داروخانه ها از مرکز 
پژوهش های مجلس استعالم شده است و تا دریافت نتیجه  استعالم، 

اخطار تجاری محسوب شدن داروخانه ها متوقف شود.
۳. موضوع استفاده غیرقانونی از آرم ســازمان نظام پزشکی در پوستر 
تبلیغاتی/ اعالم همکاری نکردن سازمان یا انجمن های علمی    ، تخصصی 

و صنفی جامعه پزشکی خراسان رضوی با بنیاد کارآفرینی پزشکان 
۴. درخواســت از معاونت درمان و معاونت آموزشــی دانشگاه/ لیست 

دوره های آموزشی و زمان بندی برگزاری دوره ها ازجمله لیپوساکشن 
5. اعالم نظر سازمان نظام پزشکی مشهد درباره نصب تابلوی الیت باکس 
مطب در برج های تجاری/ »نصب تابلوی استاندارد با رعایت مفاد این 
آیین نامه و قوانین جاری کشور برای تمام مشموالن آیین نامه، در معرض 
دید، متصل به ساختمان محل استقرار و رو به گذر عمو می  در یکی از 

محل های مجاز مندرج در ماده28 همین آیین نامه الزا می  است.«
6. پیگیری صحت عملکرد سازمان های بیمه گر پایه درباره مشوق های 
نسخه نویســی الکترونیک/ پرداخت به روز)تسویه مبالغ تعرفه نسخه 

الکترونیک تا پایان هر شب(
۷. پیگیری تثبیت تعرفه و حق فنی خدمات داروسازان

8. اعالم چالش های طرح پزشــک خانواده برای بیمه شدگان صندوق 
سالمت همگانی

۹. پیگیری مشــکالت درباره طرح پزشــک خانواده در صندوق بیمه 
همگانی و درخواست  تغییر رویه موجود)انتساب بیماران به پزشکان 
بدون اطالع خودشــان برای طرح پزشــک خانواده در صندوق بیمه 
همگانی و بدون درنظر گرفتن مکان جغرافیایی سکونت بیماران توسط 

بیمه سالمت(
1۰. پیام رئیس سازمان به اعضای محترم جامعه پزشکی خراسان رضوی 

درباره تعرفه های تشخیصی درمانی و هجمه های وارد بر گروه پزشکی
11. درخواســت تشــکیل جلســه فوری مجمع عمو می  با محوریت 

تعرفه های تشخیصی درمانی
12. انعکاس نامه جمعی از روسا و دبیران انجمن های علمی تخصصی و 
صنفی جامعه پزشکی با سازمان نظام پزشکی کشور در راستای حمایت 
قطعی از مصوبه شــورای عالی نظام پزشــکی درمورد بهای تمام شده 

خدمات سالمت
1۳. درخواست اعالم فهرست خدمات مجاز قابل درج در تبلیغات 5رشته 
متخصصان چشم، متخصصان داخلی، متخصصان زنان، پزشکان عمو می 

 و گروه مامایی به وزارت بهداشت برای ابالغ کشوری به دانشگاه ها
1۴. پیگیری درباره فعالیت غیرمجاز دانش آموختگان رشته تربیت بدنی 

و علوم ورزشی در حوزه درمان

15. پیگیری درباره برگزاری جلسات آموزشی در حوزه مالیات
16. درخواست ارسال آخرین دستورالعمل مربوط به تعیین K حضور 

کمک جراح متخصص در اعمال جراحی از سازمان های بیمه گر پایه
1۷. پیگیری مشکل تعدادی از اعضای سازمان درباره اخطار پرداخت 

خسارت در تاخیر پرداخت اقساط وام در دوران کرونا
18. در مکاتبه با معاون درمان دانشگاه اعالم شد: مراکز درمانی مکلف 
به تهیه و نصب دستگاه حسگر اکســیژن بر روی تما می  دستگاه های 

بیهوشی  می  شوند.
1۹. معرفــی نیــروی متخصص معرفی شــده توســط انجمن های 
علمی تخصصی در رشته های قلب و عروق، چشم پزشکی و ارتوپدی به 
شرکت آتیه سازان حافظ، شعبه استان خراسان رضوی، پزشک معتمد 

در سطح استان
2۰. بررسی فرآیند پیگیری قضایی تبلیغات در فضای مجازی با تصاویر 

مستهجن 
21. اطالع رسانی به انجمن داروسازان درباره گزارش های ارسالی مبنی 

بر تجویز هم زمان داروهای دارای تداخل دارویی
22. تقاضای سازمان نظام پزشکی مشهد درباره تعدیل ضریب اینتاکد 
برای مطب ها و مراکز تشــخیصی درمانی تا نصف ضریب فعلی و برای 
فعالیت پزشکان و دندان پزشــکان در مراکز تشخیصی درمانی معادل 

ضریب سال1۳۹8
2۳. مکاتبــه با رئیس اداره امورشــعب بانک ملی و دبیر کمیســیون  
هماهنگی بانک ها)رونوشت برای معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
و رئیس کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سالمت، مدیرکل 
امورمالیاتی استان خراســان رضوی( درباره پیگیری موضوع اخطار یا 

غیرفعال کردن دستگاه کارتخوان اعضا به دلیل تراکنش اندک
2۴. پیگیری از آســتان قدس رضوی درباره واگذاری زمین متصل به 

ساختمان سازمان نظام پزشکی
25. درخواست ارســال لیست پزشــکان عمو می  طرف قرارداد بیمه 
نیروهای مسلح برای استخراج اطالعات اعضا با بیش از 15سال سابقه 
کار به منظور اعمال و محاسبه 15درصد مازاد تعرفه ویزیت پزشکان 

عمو می  طرف قرارداد
26. دسترسی برخط به گنجینه فیلم های مهارت محور سالمت مادران 

www.behdasht.tv و نوزادان/ سامانه بهداشت تی وی به نشانی
2۷. ابالغ و اجرای هرگونه بخشــنامه و آیین نامه یک طرفه و خارج از 
سیستم ابالغ کمیسیون ملی صالحیت حرفه ای، فاقد وجاهت قانونی 

است
28. توصیه ســازمان نظام پزشکی مشــهد به کلیه موسسات و مراکز 
تشخیصی درمانی/ خودداری از عقد قرارداد با سازمان های بیمه تکمیلی 

با تعرفه های کمتر از ابالغ هیئت وزیران
2۹. ارسال خالصه ای از عملیات مالی سازمان نظام پزشکی مشهد به 

بازرسان محترم مجمع عمو می  سازمان کل
۳۰. پیگیری رفع مشکل تعرفه های آب وفاضالب محل فعالیت اعضای 

سازمان 
۳1. پیگیری از مدیرکل محترم تا مین اجتماعی نیروهای مسلح استان 
خراسان رضوی/ امکان ثبت نسخه الکترونیک بیمارانی که پزشکان آن ها 

فاقد قرارداد در درگاه نسخه الکترونیک آن اداره کل هستند.
۳2. درخواست از روسا و دبیران انجمن های علمی تخصصی و صنفی 
به منظور معرفی نمایندگان انجمن)ترجیحا خانم/آقا( برای همکاری با 

شعبه دوم همیاران صلح و سازش توسعه حل اختالف

اهم مکاتبات و پیگیری های سازمان نظام پزشکی مشهد در نیم سال اول1401

ازالبهالینامهها

مکتوب






