
 قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا 
مواد 2 و 3 در یک نگاه

 ارائه اسناد مثبته هزینه ها ؛
چالش جدید مالیاتی

 عوارض شهرداری ها
 بی قانونی آشکار در لوای قانون

نظام پزشکی اصفهان در آئینه تصویر

عــدم  می شــود،  مشــاهده  مــوارد  از  بســیاری  در  ازآنجایی کــه   
حیطــه  و  وظایــف  وجــودی،  فلســفه  اهــداف،  از  دقیــق  گاهــی  آ

ســازمان... اختیــارات 

کــه بــه روزهــای آخــر ســال 1398 نزدیــک می شــویم، دو  کنــون   ا
اتفــاق همزمــان در زمینــه امــور مالیاتــی در حــال وقــوع اســت، اول 

تدویــن الیحــه جدیــد قانــون مالیات هــای مســتقیم ...

گذشــته، شــوراهای اســامی شــهر و شــهرداری ها   طــی ســه دهــه 
از  عــوارض  بــه تصویــب و مطالبــه  اقــدام  گــون  گونا تحــت عناویــن 
شــاغلین حــرف پزشــکی نموده انــد و علی رغــم وجــود آرای قطعــی...

 نشســت مشــترک هیئــت مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان 
سُقف)پیشــوای مذهبــی ارامنه اصفهــان و جنوب ایــران(، رئیس و  بــا اُ

گــری ارامنــه اصفهــان و جنــوب... اعضــای شــورای خلیفــه 
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همواره عملکــرد گروه هــای مرجع به ویژه جامعه پزشــکی توســط 
مســئولین، رســانه ها و مــردم رصــد می گــردد، لیکــن بعضــا  ایــن 
ج شــده و حتی با  نظاره گری به دالیل خاصــی از دایــره انصاف خار

موج سواری عده ای به تخریب و تضعیف می انجامد.
پرواضح اســت که بخشــی از حساســیت جامعه به رفتار پزشکان، 
ناشــی از جایــگاه رفیــع آنــان در اذهــان بــوده کــه در جــای خــود 
موجب خشــنودی و افتخار اســت، لیکن بعضا این فرآیند به علت 
کج ســلیقگی ها، عقده های فروخــورده، آدرس غلــط دادن و ده ها 
علت آشــکار و پنهان دیگر به رویه ای تبدیل می گردد که نتیجه ای 
جز نادیده گرفتن خدمات شبانه روزی همکاران، دلگیری و گله مند 
کردن خادمان حوزه ســامت، ســرخوردگی و حتــی مهاجرت آنان 
نداشته و نخواهد داشت و طبیعی است که ماحصل اجتناب ناپذیر 
کلیه این اتفاقات؛ خســران مردم، حوزه ســامت و جامعه پزشکی 

است.
حال چه باید کرد؟!

گرچه در ایــن مجمل امکان آسیب شناســی مفصــل این وضعیت 
میســر نمی باشــد، اما به طورکلی می تــوان گفت شــرایط فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه؛ بخش مهمی از علل را تشکیل می دهند 
گیــر و درازمــدت توســط کلیه ســطوح  کــه نیــاز بــه برنامه ریــزی فرا

دست اندرکاران و اقشار مختلف جامعه دارد.
لیکن بخش دیگری از دالیل به چگونگی عملکرد برخی از همکاران 
خــود مــا از جهــت رعایــت اخــاق حرفــه ای و مناســبات داخلــی و 
نیــز رعایــت قوانیــن و نظامــات دولتــی برمی گردد کــه متأســفانه با 
گاندای رسانه ای و پوپولیســم برخی دیگر به سیل ویرانگری  پروپا

تبدیل می گردد که کیان و منزلت حرفه پزشکی را تهدید می کند.
طبعــا در عیــن تاش جهــت بازســازی ســاختار معیــوب فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی جامعه؛ ضرورت اصاح سریع رفتار حرفه ای، 
خــود پاالیشــی و ســاماندهی ناهنجاری هــا به شــدت احســاس 
می گردد، به عنوان مثال برخوردهای برخی همکاران با بیماران یا 
کز تشخیصی و  همراهانشان و یا برقراری روابط مالی ناسالم بین مرا
درمانی، اعمال بدون اندیکاسیون و نیز عدم استفاده از کارت خوان 
کنش هایی که نتیجه ای جز مخدوش  و برخی دیگر از کنش ها و وا
شدن شأن و منزلت جامعه پزشکی و از دســت رفتن بیش ازپیش 

سرمایه اجتماعی مان ندارد.
البتــه در قانــون ســازمان و آئین نامه هــای مربوطه و نیــز راهنمای 
کیــد و حتی مجازات برای عدم  عمومی اخاق حرفه ای توصیه، تأ
رعایت موازین اخاق پزشکی پیش بینی شــده، اما پرواضح است 
کــه این هــا به تنهایــی نمی توانــد ســاماندهی وضعیــت موجــود را 

تضمین نماید.
بدیهی است حفظ ارزش های اخاقی و اجتماعی در جامعه ای که 
کم نیست، کاری است بس  اصول حکمرانی منطقی و سالم بر آن حا
دشوار، لیکن این نیز نباید دست آویزی باشد برای عده معدودی 
که با شــلختگی و پلشــتی، زحمات صادقانه و شــبانه روزی قاطبه 
همکاران سخت کوش جامعه پزشــکی را زیر ســؤال برده و بهانه به 

دست افراد کوته فکر و یا خدای نکرده مغرض بدهند.

سرمقــــــــالــــــــه
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 جامعه پزشکی؛ 
زیرذره بیــــــن     دکتر 

محسن مصلحی

 مدیرکل ســازمان نظام پزشکی: مالیات ســتانی باید بر سه اصل شــفافیت، عدالت 
کید کرد: وضعیت اقتصادی جامعه پزشــکی  و احترام متقابل باشــد. وی همچنین تأ

من جمله تأثیر تعرفه های غیرمنطقی، تورم، تحریم ها و بدهی های سازمان های بیمه گر را نمی توان نادیده گرفت.

                                                                                                                                         رئیس شــورای عالی نظام پزشکی: برگزاری نشست های بین رشته ای، رعایت بیشتر 
اخاق حرفه ای و آموزش مردم به زبان ساده از طرق مختلف موجب ارتقای سرمایه اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه 
انجمن های علمی جایگاه رفیعی دارند، تصریح کرد: انجمن ها می توانند وضعیت توسعه علمی کشور را مشخص کنند و امید 

به استفاده از نقطه نظرات کارشناسی انجمن های علمی در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم.

دکتر محمدرضا ظفرقندی؛

دکتر مصطفی معین؛ 

 رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی: قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی 
فاصله زیادی با تعرفه های موجود دارد. این یک اشتباه استراتژیک است که با افزوده شدن تورم به قیمت تعرفه

 سال قبل، تعرفه سال جدید اعام شود.

دکتر عباس آقازاده مسرور؛ 

                                                                                                                                      معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی:  هزینه های پنهانی به حوزه ســامت 
تحمیل شده که باید این مالیات ها را در نظر گرفت.

کید قرار  مالیات باید عادالنه باشد، نه اینکه تنها مالیات دادن از سوی جامعه پزشکی را که در دسترس هستند، مورد تأ
دهیم. قطعا می دانیم درآمدهای انبوهی در سایر حوزه ها هم وجود دارد.

دکتر محمد جهانگیری؛  

عضو شورای عالی و رئیس نظام پزشکی اصفهان: اضافه شدن هزینه های جدیدی
کز را بسیار سخت خواهد کرد. کز تشخیصی و درمانی من جمله عوارض کسب و پیشه، ارائه خدمت توسط این مرا  به مرا

کرده  کز با توجه به هزینه ها و درآمدها نشود؛     خدای نا کید کرد: درصورتی که فکر عاجلی برای چگونگی اداره این مرا وی تأ
                                                                                                  شاهد افت کیفیت و یا پرداخت بیشتر از جیب مردم خواهیم بود.

دکتر عباسعلی خادمی؛ 

                                                                                                                                      دبیــر شــورای عالــی ســازمان نظــام پزشــکی:تدوین و ابــاغ راهنماهــای بالینــی، 
نقش آفرینی ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی در کارشناسی و تعیین قیمت واقعی خدمات و نظارت کیفی و 

مؤثر؛ اصولی ترین و منطقی ترین راه برون رفت از وضعیت موجود است.

دکتر محسن مصلحی؛ 

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی
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حقـوق  از  حمایـت  و  حفـظ   - د 
. ن ا ر بیمـا

هــ - حفـظ و حمایـت از حقـوق 
صنفـی شـاغان حـرف پزشـکی.

و- تنظیـم روابـط شـاغلین حـرف 
پزشـکی بـا دسـتگاه های ذی ربط 
در جهـت حسـن اجـرای موازین و 
مقـررات و قوانیـن مربـوط بـه امـور 

پزشـکی.

گاهـی  ازآنجایی کـه در بسـیاری از مـوارد مشـاهده می شـود، عـدم آ
دقیق از اهداف، فلسفه وجودی، وظایف و حیطه اختیارات سازمان 
نظـام پزشـکی توسـط همـکاران، سـایر دسـتگاه ها و حتـی برخـی از 
اعضـای محتـرم هیئت مدیـره نظـام پزشـکی ها و یـا ارکان سـازمان 
باعـث می گـردد؛ میـزان انتظـارات و توقعـات از بخش هـای مختلـف 

سازمان با واقعیات و محدودیت های قانونی موجود تطابق نداشته 
و بعضـا باعـث اعتـراض یـا حتـی تضعیـف و تخریـب سـازمان شـود.

علی هذا بر آن شـدیم کـه من بعد به انحاءمختلف نسـبت بـه انعکاس 
اطاعات الزم در این خصـوص اقدام نماییم.

در اولین قدم ضمن توصیه به مطالعه قانون سـازمان نظام پزشکی، 

آئین نامه هـا و دسـتورالعمل های مربوطـه، نسـبت بـه تدویـن و 
طراحی ماده هـای مهـم از قانون سـازمان به روش جدیـدی مبادرت 

نموده ایـم.
در ایـن شـماره؛ مـاده 2 قانـون و مـاده 3 به صـورت تشـریحی تقدیـم 

می گـردد.

قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا مواد 2 و 3 در یک نگاه

تحقـق  جهـت  در  تـاش   - الـف  
بخشـیدن بـه ارزش هـای عالیـه 
کلیـه امـور پزشـکی. اسـامی در 

ح ها، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی )الف(  مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طر
 کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها )ز(

  و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی )ک(
 کارشناسی مشورتی در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی )ح(

 و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغان حرف پزشکی )ل(

 در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )ن(
 فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی )س(

کلینیک در بخش خصوصی )م( کز پارا   در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در مورد مطب ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مرا
 در تعیین ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی )ق(

کز درمانی و بیمارستانی )ر(  در اجرای آیین نامه های ارزشیابی مرا

کی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعام به مراجع ذی ربط )ب( گهی های دارویی و مواد خورا  تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آ
 تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سر نسخه های مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی )ج(

 اجرای برنامه های آموزشی مداوم اعضای موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )د(
 صادر نمودن کارت عضویت برای اعضای سازمان موضوع این قانون )هـ(

 رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند )و(
 صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها )ن(

گذار گردیده است )ف( کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسامی به سازمان نظام پزشکی ج. ا. ا وا  انجام کلیه مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که تا
 تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی بر اساس ضوابط بند )8( ماده )1( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 )ک(

 کمک به رفع مشکات رفاهی و مالی شاغان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه )ش(

عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاه ها )ق(

 با مراجع ذیصاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی )ح(
 با مراجع ذیصاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه )ط(

 با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی )ی(
  با مراجع ذیصاح در اجرای تعرفه های بخش غیردولتی )ک(

 با مراجع ذیصاح در وصول مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغان حرف پزشکی )ل(
غ التحصیان گروه پزشکی )ع(  و مشارکت در جهت اشتغال فار

 با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضای سازمان )ت(
 در تدوین آیین نامه های ارزشیابی )ر(

ب - تـاش در جهـت پیشـبرد و 
اصـاح امـور پزشـکی.

ارتقـاء  ج - مشـارکت در جهـت 
پزشـکی. دانـش  سـطح 

مــاده 2)اهـداف(

مــاده 3)وظایف و اختیارات(

اقدام

 مشارکت

 همکاری

 اظهارنظر

1

4

2

56

3
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شماره  11 ویژه نامهاولین نشست رؤسا و معاونین حوزه ستادی بارؤسا و معاونین نظام پزشݡکݡی های  قطب مرݡکزی ݡکشور  سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

طی سـه دهه گذشـته، شـوراهای اسامی 
گون  شهر و شهرداری ها تحت عناوین گونا
اقـدام بـه تصویـب و مطالبـه عـوارض از 
و  نموده انـد  پزشـکی  حـرف  شـاغلین 
علی رغم وجـود آرای قطعی دیـوان عدالت 
تعـدادی  ممنوعیـت  بـر  مبنـی  اداری 
از ایـن عناویـن ماننـد "عـوارض کسـب و 
پیشـه" و "عوارض تابلـو" و "عـوارض کاربری 
غیرمسـکونی" نـه تنهـا ایـن رویـه متوقـف 
نشـده اسـت کـه اقـدام بـه ایجـاد عناویـن 
جدیدتر مانند "عوارض محلی" و "عوارض مشمولین غیرنظام صنفی" 
نموده اند کـه در نحوه وضع و محاسـبه تفاوتـی با عناوین مـردود قبلی 

ندارنـد.
کـه وضـع عـوارض حسـب مـواد قانونـی  جامعـه پزشـکی در ایـن 
ماننـد بنـد 16 مـاده 80 قانـون شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا و 
انتخاب شـهرداران و همچنین تبصره 1 مـاده 50 قانـون مالیات بر 
ارزش افزوده از وظایف شهرداری ها می باشد، هیچگونه تردیدی 
نـدارد، لیکن اعتـراض بر آن اسـت کـه این گونـه عوارض بـا عناوین 
متعـدد بـرای یـک خدمـت و یـک شـغل واحـد در تعـارض بـا سـایر 
قوانیـن مصـوب مجلس شـورای اسـامی و حتـی آئین نامـه مالی و 

معاماتـی شـهرداری ها اسـت.

با توجه به مشـکات اقتصـادی و عدم تحقـق بودجه شـهرداری ها، 
بـه نظـر نمی رسـد کـه ایـن رونـد، علی رغـم آرای صـادره از دیـوان 
عدالت اداری و بخشنامه های وزارت کشور متوقف گردد و ارجاع 
پزشـکان به دادخواهی از دیوان عدالـت اداری فرآیندی زمان بر و 
دلخواه شـهرداری ها می باشـد؛ چرا که شـهرداری ها با اسـتفاده از 
ظرفیت کمیسـیون های فرمایشـی ماده 100 و ماده 77 و گروکشی 
ارائه خدمات شـهری به جامعه پزشـکی، آنهـا را وادار بـه پرداخت 

چندین برابـر ایـن عـوارض غیرقانونـی می نمایند.

کـه شـاغان حـرف پزشـکی بایـد بـه شـهرداری ها  گـر بپذیریـم  ا
عـوارض پرداخـت نماینـد، در ایـن صـورت بایـد معلـوم شـود کـه 
شـهرداری ها چـه خدمتـی بیشـتر از سـایر شـهروندان بـه شـاغان 
خ ارائـه ایـن خدمـات و فرمول  حـرف پزشـکی ارائـه می نماینـد و نـر
آن چگونه خواهد بود. قطعا خدمات ارائه شده به شاغان حرف 
پزشکی بیشتر از سایر شهروندان نیست و عناوین آن از شهری به 

شـهر دیگـر نمی توانـد متفـاوت باشـد.

بـرای بـرون رفـت از ایـن معضـل و رهایـی از درگیـری بـا عوامـل 
شـهرداری ها و آمد و شـدهای مکـرر به شـهرداری  و مراجـع قانونی 
پیشـنهاد می گـردد، سـازمان نظـام پزشـکی جمهـوری اسـامی 
ایـران و شـورای عالـی نظـام پزشـکی بـا تشـکیل کارگـروه کشـوری 
از مطلعیـن و خبـرگان جامعـه پزشـکی و نشسـت مشـترک بـا 
کارشناسـان ذی ربـط در وزارت کشـور نسـبت بـه تعییـن مصادیق 
احتمـاال قانونـی عـوارض و فرمـول محاسـبه و مطالبـه آن اقـدام 

. ینـد نما

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران؛شعبه اصفهان

 عوارض شهرداری هامسئولیت مدنی چیست؟
 بی قانونی آشکار در لوای قانون

ـــوی  ـــه نح ـــه ب ـــی ک ـــه همکاران ـــا هم     تقریب
از انحـــاء بـــه حرفـــه پزشـــکی اشـــتغال دارنـــد، 
بایـــد خـــود را در قبـــال  کـــه  می داننـــد 
مشـــکالتی کـــه ناخواســـته در جریـــان درمـــان 
بیمارشـــان عـــارض می گـــردد بیمـــه نماینـــد، 
کثـــرا هـــم می داننـــد کـــه عنـــوان بیمـــه ای  ا
کـــه می خرنـــد بیمـــه مســـئولیت مدنـــی 
پزشـــکان اســـت، امـــا مســـئولیت مدنـــی 

دقیقـــا چیســـت و چـــه مفهومـــی دارد؟

 مسـئولیت مدنی به زبان سـاده عبارت از تعهد و الزامی است که اشخاص 
در جبـران خسـاراتی کـه به موجـب عمـل آن هـا بـه دیگـران وارد می شـود؛ 
دارند، چه این خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل شخص مسئول یا ناشی 
از اشـیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف ایشان باشـد. از این مسئولیت در 

زبان حقوقـی به ضمـان هم تعبیر می گـردد.
گاهـی از مبنـای حقوقـی و قانونـی مسـئولیت مدنـی بـد نیسـت،   بـرای آ

نخسـت مـروری گـذرا بـر قانـون مسـئولیت مدنـی داشـته باشـیم.
 قانـون مسـئولیت مدنـی مصـوب 1339 در مـاده )1( بیـان مـی دارد هرکـس 
بدون مجـوز قانون، عمدا یـا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سـامتی ... 
یا هر حـق دیگری که به موجـب قانون برای افـراد ایجاد گردیـده، لطمه ای 
وارد نماید که موجـب ضرر مادی یا معنوی دیگری شـود، مسـئول جبران 

خسـارت ناشـی از عمل خود می باشـد.
گـر بی احتیاطـی پزشـک در انجـام معالجـات یـا اختـاالت  بنابرایـن ا
تشـخیصی که به آن پرداخته اسـت؛ احراز گـردد، او ضامن بوده و مسـئول 

جبـران خسـارت وارده می باشـد.
 نکته قابل تأمل این است که قانون گذار ایران در موارد بروز خسارات جانی 
عاوه بر جبران خسـارت، برای پزشـکان مسئولیت کیفری هم قائل شده 
که شرح آن در مواد 495، 496 و 497 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 
و 616 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان شده اسـت که در آینده پیرامون 
آن بیشـتر خواهیـم گفـت، ولـی اجمـاال بـه شـرح شـرایطی می پردازیـم کـه 

پزشـک را ضامن عوارض ناشـی از اقدامات او می نماید.
برای تحقق مسـئولیت مدنی به معنای خـاص، اجتماع سـه عنصر زیر 

الزم است:
الف( ضرری که واردشده است
ب( تقصیر یا قصور مسبب زیان

ٔ علیت منطقی است. به این معنا که  ٔ سببیت؛ که غیر از رابطه ج( رابطه

زیانی که به شخصی واردشده ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار خوانده است.
 اصوال مرجع قضائی تشخیص و ارائه نظریه کارشناسـی را در این سه مورد 
بـه مراجـع صاحیـت دار رسـمی یعنـی سـازمان پزشـکی قانونـی و سـازمان 
نظام پزشـکی می سـپارد که بالطبع ایشـان نیز درک فنی خود از موضـوع را 

در قالب موازیـن و معیارهـای حقوقی و قانونـی ابـراز می دارند.
ح و تعریـف تقصیـر   در مـواد 951 تـا 953 قانـون مدنـی، قانون گـذار بـه شـر
پرداخته اسـت. طبق مـاده 953 قانون مدنی تقصیـر اعم اسـت از تعدی و 
تفریط و در مـاده 951 تعـدی این گونه تعریف شـده اسـت که: تعـدی تجاوز 
نمـودن از اذن یـا متعـارف اسـت نسـبت به مـال یـا حـق دیگـری. در تعریف 
تفریط نیز قانون مدنـی در مـاده 952 مقـرر مـی دارد: تفریط عبارت اسـت از 
ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال الزم است. پس 
به بیان سـاده و مختصر تقصیر از منظـر قانون مدنـی به دو تعبیـر تعدی به 
معنی زیاده روی از حد متعارف و مجاز و تفریط به مفهوم مخالف آن یعنی 
کوتاهی و کاستی نسـبت به عرف رایج بیان شـده اسـت. البته این تعاریف 
با لحاظ منطوق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 در 
تعریف تقصیر جامعیت بیشـتری می یابند. متن تبصره فوق به این شرح 
اسـت: تقصیـر اعـم از بی احتیاطـی و بی مباالتی اسـت. مسـامحه، غفلت، 
عدم مهـارت و عدم رعایـت نظامات دولتـی و مانند آن ها، حسـب مـورد، از 

مصادیـق بی احتیاطی یـا بی مباالتی محسـوب می شـود.
پس شرایطی که اثبات هر یک از آن ها پزشک را در عوارض نامطلوب عمل 
خود مقصر می سـازد عبارت اند از: بی احتیاطی، بی مباالتـی، عدم رعایت 

نظامات دولتی و عدم برخـورداری از مهارت کافی.
 به بیان ساده بی احتیاطی یعنی انجام دادن کاری بدون دقت الزم است و 
بی مباالتی برعکس ترک فعلی است که باید توسط شخص مسئول انجام 
گردد )سهل انگاری(. عدم رعایت نظامات دولتی نیز به معنی بی اعتنایی 
بـه مقـررات و ضوابـط فنـی و حرفـه ای اسـت کـه توسـط مراجـع ذی صـاح 
ماننـد مراجـع قانون گـذاری، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی یا 
سـازمان نظام پزشـکی وضـع و ابـاغ می شـوند. نداشـتن مهـارت کافی نیز 
که بـا رجوع بـه قرائـن نحوه انجـام عمـل و سـوابق علمـی و تجربی فـرد مورد 

ارزیابی کارشناسـان خبره قـرار می گیرد.
گـر به موجـب تصدیـق هیئت هـای انتظامـی سـازمان نظـام   بنابرایـن ا
پزشکی یا سازمان پزشکی قانونی در طی فرایند تشـخیص یا درمان بیمار 
فعل یا ترک فعل پزشـک معالج یا هر یک از اعضای تیم پزشـکی به حسـب 
مسـئولیت ایشـان مصداق یکی از موارد فوق احـراز گـردد، وی مقصر تلقی 
گردیـده و ضامـن جبـران خسـارت خواهد بـود کـه میـزان آن نیز معمـوال به 

نسـبت درصد در گـزارش کارشناسـی تعییـن و اعـام می گـردد.

ــکی  ــه دندانپزشـ ــازرس جامعـ ــره و بـ ــات هیئت مدیـ     انتخابـ
اســـتان اصفهـــان )انجمـــن دندانپزشـــکی ایـــران، شـــعبه اصفهـــان( 
در تاریـــخ 1398/08/24 بـــا حضـــور جمع کثیـــری از دندانپزشـــکان 

ـــزار گردیـــد. ـــز همایش هـــای فردوســـی برگ اســـتان در مرک

کمیتـه برگـزاری انتخابـات متشـکل از دکتـر همایـون فراسـت و دکتـر اردشـیر 
غامـی )نماینـدگان هیئت مدیـره تهـران و ناظـر انتخابـات(، دکتـر جابـر 
یقینـی )نماینـده هیئت مدیـره اسـبق( و دکتـر آقـا جوهـری )بـازرس اسـبق( و 
هیئت رئیسـه مجمـع بـا حضـور جمعـی از پیشکسـوتان شـهر اصفهـان، دکتـر 
کانتـر معتمـد، دکتـر مصطفـی میرقـادری، دکتـر سـید حسـن  علی محمـد 
طباطبائـی، دکتـر بهنـاز عبادیـان و دکتر شـفا؛ رأس سـاعت مقرر تشـکیل شـد 

و آغـاز بـه فعالیـت نمـود.
همچنیـن بـرای نخسـتین بـار در اصفهـان همزمـان بـا انتخابـات، رونـد 
عضوگیـری و ثبت نـام در جامعـه دندانپزشـکی ایـران بـرای آن دسـته از 
همکارانی که امکان عضویت در جامعه دندانپزشـکی ایـران را نیافته بودند، 

گرفـت. بـا توزیـع فرم هـای مخصـوص صـورت 
پـس از طـی یـک پروسـه 3 سـاعته بـرای جمـع آوری و شـمارش آراء، اعضـای 
ح  هیئت مدیـره جامعـه دندانپزشـکی اصفهـان بـر طبـق حـروف الفبـا بـه شـر

زیـر تعییـن گردیدنـد:

1-دکتر مهرداد برکتین
کزاد 2-دکتر پدرام پا

3-دکتر عباس حقیقت
4-دکتر هادی سلیمی

5-دکتر غامرضا طباخیان
6-دکتر مهرداد کاظمیان

7-دکتر الهام ملبوبی
•اعضای علی البدل هیئت مدیره:

1-دکتر احسان قاسمی
2-دکتر قادر فیضی

•بازرس: دکتر شیرین زهرا فرهاد

   دکتر 
   دکتر آرش زاهد

علی شهریاری
رئیس نظام پزشکی لنجان

 مدیر امور حقوقی دانشگاه

 علوم پزشکی اصفهان
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خ 1398/9/28: سی امین جلسه شورای عالی مور
مصوبه ) 1( 

پیرو ارائه گزارش سازمان در خصوص الزامات مالیاتی جامعه پزشکی 
باألخص اباغ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه 
به بند "ل " ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مقرر گردید ضمن 
اطاع رسانی و در صورت نیاز آموزش به همکاران جامعه پزشکی، 
ع وقت نسبت  کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض در اسر
به تشکیل جلسه و دعوت از همکاران و سایر صاحب نظران و بررسی 
امکان تنظیم تفاهم نامه یا هر نوع تعامل با سازمان امور مالیاتی اقدام 

و نتیجه به هیئت رئیسه شورای عالی منعکس گردد.
مصوبه )2(

خ  پیرو مصوبه شماره 1 بیست و پنجمین جلسه شورای عالی مور
بخش  درمانی  و  تشخیصی  تعرفه های  خصوص  در   98/8/30
کید بر مصوبه فوق الذکر،  خصوصی سال 1399، شورای عالی ضمن تأ
مقرر نمود سازمان نسبت به انعکاس بند ب مصوبه مذکور به کلیه 

مراجع ذی ربط اقدام نماید.
خدمات،  تمام شده  قیمت  خصوص  در  گردید  مقرر  همچنین 
ع وقت نسبت به  کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه، در اسر
تشکیل جلسه با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و هرکدام از اعضای شورای عالی که تمایل داشتند و نیز سایر 
کارشناسان ذی ربط اقدام و نتیجه به دبیرخانه شورای عالی جهت 
ارائه به هیئت رئیسه شورای عالی و اتخاذ تصمیم نهائی منعکس 

گردد.
مصوبه )3(

خ 1398/9/19 رئیس کل  مکاتبه شماره 1398/100/10/10457 مور
ح و با به کارگیری آقای دکتر شهرام ثبوتی پور موافقت  سازمان مطر

گردید.
مصوبه )4(

پیرو مشکات همکاران و نظام پزشکی های سراسر کشور در خصوص 
برگزاری دوره های بازآموزی )اخذ مجوز و یا انحصاری شدن دوره ها 
گروه های خاصی از جامعه پزشکی(، حق الزحمه پزشکان  برای 
کز درمانی غیردولتی  اورژانس و سایر بخش های مرا شاغل در 
خ  )موضوع مصوبه شماره 5 بیست و دومین جلسه شورای عالی مور
98/1/22( و نیز مشمولین آئین نامه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 
خ 98/9/24 رئیس  )موضوع مکاتبه شماره 1398/166/417 مور
شورای هماهنگی استان آذربایجان شرقی( و همچنین ضرورت 
بازنگری در خصوص شاخص جمعیتی جهت صدور مجوز فعالیت 
همکاران، مقرر گردید معاونت فنی و نظارت و برنامه ریزی سازمان 
نسبت به پیگیری جدی موضوع و ارائه گزارش به دبیرخانه شورای 

عالی اقدام نماید.
مصوبه )5(

پیرو عملکرد متفاوت شهرداری ها در خصوص کسب عوارض کسب 
و پیشه از جامعه پزشکی علیرغم صراحت های قانونی موجود، مقرر 
ع وقت، هماهنگی الزم جهت برگزاری نشست  گردید سازمان در اسر

مشترک با اعضای شورای عالی استان ها را بنماید.
مصوبه )6(

خ  پیرو مصوبه شماره 1 سی و چهارمین جلسه شورای عالی مور

1394/11/1 و مصوبه شماره 8 بیست و پنجمین جلسه شورای 
خ 98/4/27 و پیرو مکاتبه شماره 1398/100/20/8738  عالی مور
خ 98/8/1 رئیس شورای عالی و با توجه به مکاتبه معاون  مور
توسعه مدیریت و منابع سازمان با رئیس کل سازمان و نیز مکاتبه 
خ 98/8/30 مدیر امور حقوقی  شماره 100/50/9766/ 1398 مور
سازمان و باهدف حفظ مصالح سازمانی و نیز کارکنان خدوم آن و در 
حدود قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسامی ایران 
کید مجدد بر نسخ آئین نامه مصوب 1394/11/1 شورای  ضمن تأ
عالی، تصریح گردید که سازمان نظام پزشکی از حیث مقررات اداری 

و استخدامی از قانون کار و مقررات مربوط به آن تبعیت می نماید.
ع وقت نسبت به تعیین تکلیف  در ضمن مقرر گردید سازمان در اسر
وضعیت بیمه بیکاری و سایر مواردی که در خصوص شمولیت قانون 

کار کارکنان ضروری است، اقدام نماید.
مصوبه )7(

گردید به منظور شایسته ساالری، سازمان نسبت به ارائه  مقرر 
پیشنهادات خود در خصوص تدوین دستورالعمل جذب و استخدام 

کارکنان اقدام نماید.
مصوبه )8(

مقرر گردید موضوع تأمین نیروی خدماتی از شرکت های واجد شرایط 
کمیسیون برنامه وبودجه و تشکیات بررسی و نتیجه به  توسط 

دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.
مصوبه )9(

سوگندنامه پزشکی پیشنهادی کمیسیون تخصصی مشورتی اخاق 
پزشکی به تصویب رسید و مقرر گردید کمیسیون مذکور نسبت به 
رسیدگی به پیشنهادهای مکتوب ارسالی اعضای شورای عالی در 
خصوص سوگندنامه پزشکی با حضور پیشنهاددهنده ها اقدام و 

تغییر احتمالی در متن را به دبیرخانه شورا اعام نماید.
مصوبه )10(

خ 1398/7/2 معاون  مکاتبه شماره 1398/100/70/7707 مور
فنی و نظارت سازمان در رابطه با اخذ تعرفه جهت تبلیغات پزشکان 
و دندان پزشکان عمومی و متخصص در تهران و شهرستان ها 
ح و  جهت تبلیغات در رسانه های دیداری و شنیداری )تیزر( مطر
با اخذ تعرفه معادل با ردیف 12 جدول تعرفه تبلیغات )صدور مجوز 
مؤسسات درمانی و بیمارستان ها در رسانه های دیداری و شنیداری 

)تیزری( موافقت گردید.
مصوبه )11(

خ 1398/9/13 رئیس کل  مکاتبه شماره 1398/100/10/10291 مور
سازمان در خصوص صدور مجوز همکاری تمام وقت برای آقای دکتر 

ح و مورد موافقت قرار نگرفت. محمدحسین نعیمی مطر
مصوبه )12(

پیرو ارائه گزارش درخواست اعضای داروساز عضو شورای عالی مقرر 
گردید با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل سازمان نسبت به 
کارشناسی سازمان در  پیگیری جدی جهت اعمال نقطه نظرات 

تدوین آئین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها اقدام گردد.
مصوبه )13(

گزارش اعضای داروساز عضو شورای عالی مبنی بر لزوم  پیرو ارائه 
رعایت دستورالعمل ها و راهنمای سازمان بهداشت جهانی در 

خصوص فراخوان )Recall( داروها، مقرر گردید موضوع جهت بررسی 
کمیسیون تخصصی  گزارش به دبیرخانه شورای عالی به  و ارائه 

مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی منعکس گردد.
مصوبه )14(

آئین نامه مالی و معاماتی سازمان به شرح پیوست که )کلیه صفحات 
به امضای اعضای هیئت رئیسه شورای عالی رسیده است( مورد 

تصویب قرار گرفت.
سی و یکمین جلسه شورای عالی مورخ 1398/10/26:

مصوبه )1(
خ  مور عالی  شورای  جلسه  سی امین  یک  شماره  مصوبه  پیرو 
خ  مور  11825/20/100/1398 شماره  مکاتبه  و   98/9/28
کثری از  1398/10/21دبیر شورای عالی و به منظور استفاده حدا
تشویقات و تسهیات قانونی پیش بینی شده و پیشگیری از تحمیل 
ضرر و زیان به همکاران، مقرر گردید سازمان نسبت به اطاع رسانی 
و آموزش موارد موردنیاز و انعقاد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی 

تسریع نماید.
مصوبه )2(

کنش های پولی زیر پنج میلیارد تومان مربوط به  با توجه به بررسی ترا
سال های قبل از 1395 توسط برخی از ادارات مالیاتی شهرستان ها 
و در نظر گرفتن جرائم به عناوین مختلف من جمله کتمان مالیاتی، 
مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری جدی موضوع اقدام الزم به 

عمل آورد.
مصوبه )3(

خ 98/9/28  پیرو مصوبه شماره 2 سی امین جلسه شورای عالی مور
و نیز پیرو تعیین قیمت تمام شده ویزیت پزشک عمومی به میزان 
ع  47500 تومان و با توجه به ضیق وقت مقرر گردید سازمان در اسر
وقت نسبت به اعام  قیمت واقعی خدمات تشخیصی و درمانی که 
مبالغ آن پس از تأیید کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه به 

تصویب شورای عالی رسیده و یا می رسد؛ اقدام نماید.
مصوبه )4(

پیرو خسارات وارده به هموطنان عزیز سیل زده استان سیستان و 
ع وقت نسبت به هماهنگ  بلوچستان، مقرر گردید سازمان در اسر
نمودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل همکاران جامعه پزشکی اعم 

از کمک های مالی و تخصصی اقدام نماید.
مصوبه )5(

ج داشت زحمات و تاش های شبانه روزی  مصوب گردید به منظور ار
گل علیزاده، سالن  همکار فقیدمان جناب آقای دکتر عزت اله 
کنفرانس سازمان واقع در طبقه همکف به نام ایشان نامگذاری 

گردد.
مصوبه )6(

با توجه به اخذ مجوز راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای 
علوم پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسامی ایران و سایر 
ح در خصوص مأموریت های معاونت آموزشی سازمان  مسائل مطر
خ   و پیرو مصوبه شماره 5 بیست و هشتمین جلسه شورای عالی مور
98/7/18 مقرر گردید گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی آموزش 
و پژوهش، عملکرد و برنامه عملیاتی معاونت آموزشی و پژوهشی 

سازمان در یکی از جلسات آتی شورای عالی ارائه گردد.

برخی از مصوبات جلسات اخیر شورای عالی نظام پزشکی
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شماره  11 ویژه نامهاولین نشست رؤسا و معاونین حوزه ستادی بارؤسا و معاونین نظام پزشݡکݡی های  قطب مرݡکزی ݡکشور  سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

خ  اهم مبــــــاحث و مصوبــــــات پنجـــــاه و پنجمیــــن جلسه مور
1398/09/18لغایت پنجاه و نهمین جلسه مورخ 1398/11/14به 

ح ذیل می باشد: شر
بحث و تبادل نظر پیرامون راه اندازی شورای حل اختاف و اعضای 

مربوطه در نظام پزشکی اصفهان
گزارش نقطه نظرات جمع آوری شده در خصوص اصاح دستورالعمل 
کمیسیون ماده 34 آئین نامه انتظامی سازمان، پیرامون  تشکیل 
همکارانی که به دالیل جسمی یا روحی به طور دائم یا موقت قادر به 

ادامه فعالیت نمی باشند.
ارائه آخرین اخبار مربوط به تعرفه های سال 1399 بخش خصوصی 
کید بر ضرورت اعام قیمت تمام شده خدمات، نگرانی از عدم  با تأ
رعایت استانداردهای خدمات در صورت تصویب تعرفه های غیر واقعی 
کز  ج در دریافت هزینه های خدمات ارائه شده توسط مرا ج ومر و نیز هر

مختلف
مکاتبه با رئیس کل و شورای عالی سازمان در خصوص ایجاد 
هماهنگی و تبیین تکالیف مالیاتی همکاران با توجه به اباغ قانون 

پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
به منظور  علمی  انجمن های  با  فوق العاده  جلسات  تشکیل 
استفاده از نقطه نظرات آنان در خصوص مسائل مختلف و انجام 

هماهنگی های الزم
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعرفه های تشخیصی 
کید بر افزایش جزء فنی تعرفه ها حداقل به  درمانی سال 1399 و تأ
میزان افزایش تورم سالیانه و جزء حرفه ای حداقل به میزان افزایش 
حقوق و دستمزد، همچنین با توجه به اینکه تعرفه های موجود، 
گردید  مقرر  دارد؛  خدمات  تمام شده  قیمت  با  زیادی  فاصله 
پیگیری های الزم جهت تعیین و اعام قیمت واقعی خدمات به مراجع 
کثر ظرف 3 سال آتی، برنامه ریزی های الزم  ذی ربط انجام گیرد تا حدا

جهت رسیدن به ارزش واقعی خدمات صورت پذیرد.
بدیهی است در غیر این صورت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با 

حداقل استانداردها و کیفیت تعریف شده، میسر نخواهد بود.
تعزیرات  به  مربوط  مسائل  نیز  و  همکاران  مالیاتی  مشکات 
ع وقت جلساتی  حکومتی موردبررسی قرار گرفت و مقرر گردید در اسر

با مسئولین مربوطه برگزار گردد.
با توجه به الزامات قانونی و به منظور حفظ شئونات جامعه پزشکی 
کید  و پیشگیری از دخالت سایر دستگاه ها؛ به کلیه اعضای سازمان تأ
ع وقت نسبت به نصب و استفاده از کارت خوان اقدام  گردید در اسر

نمایند.
با توجه به تصویب و اباغ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
کرات به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی  مؤدیان، همچنین پیرو مذا
و استفاده از تسهیات قانونی و پرهیز از جرائم متعلقه، آموزش و 
اطاع رسانی الزم به انجمن های علمی و همکاران جامعه پزشکی 

صورت پذیرد.
برگزاری نشست مشترک هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با 

مدیرکل اداره امور مالیاتی اصفهان و معاونین ایشان در محل سازمان 
نظام پزشکی

کثر تشویقات و تسهیات قانونی من جمله  تصویب ارائه حدا
بخشودگی جرائم مالیاتی، تبصره ماده 100 و ... جهت همکارانی که تا 

تاریخ 98/11/30نسبت به ثبت دستگاه کارت خوان اقدام نمایند.
هم اندیشی جهت کمک به هموطنان سیل زده استان سیستان 
کمک جامعه  و بلوچستان و اختصاص حسابی جهت جمع آوری 

پزشکی اصفهان به سیل زدگان
پیرو اباغ برگزاری نشست نظام پزشکی های قطب مرکزی کشور در 
گردید با توجه به اینکه از یک سو شاهد فریز شدن  اصفهان؛ مقرر 
تعرفه ها، تأخیر طوالنی در پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر، 
افزایش سایر هزینه ها در کلیه بخش ها و از طرف دیگر افزایش مالیات 
هستیم و این وضعیت با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و متأسفانه 
کرات و مباحث کارشناسی نیز موردتوجه قرار نمی گیرد، در جلسه  مذا
آتی بر لزوم تعیین تکلیف نهایی این دغدغه ها و اعام صریح مواضع به 

همکاران اقدام گردد.

کنـــون کـــه بـــه روزهـــای آخـــر ســـال     ا
1398 نزدیـــک می شـــویم، دو اتفـــاق 
همزمـــان در زمینـــه امـــور مالیاتـــی در حـــال 
وقـــوع اســـت، اول تدویـــن الیحـــه جدیـــد 
قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم و دوم بـــه 
انتهـــا رســـیدن مهلـــت چندبـــاره نصـــب 
صنـــدوق الکترونیـــک توســـط شـــاغالن 

حـــرف پزشـــکی.

کی از آن است که برآیند این دو اتفاق، در سال آینده  شنیده ها حا
منجر به آن خواهد شد که درآمدهای مؤدیان بر مبنای صندوق 
الکترونیک محاسبه گردد و پزشکان برای هزینه های خود، ملزم به 

ارائه اسناد مثبته شوند.

البته در جامعه ای که همه ارکان مالی و مالیاتی آن در جایگاه خود 
نهادینه و شفاف باشد، این انتظار زیاد و دور از دسترسی نخواهد 
بود. اما در جامعه ما که به دالیل مختلف اجتماعی و فرهنگی، هنوز 
شفافیت مطلوبی در مناسبات مالی افراد وجود ندارد، دستیابی 
به اسناد مثبته هزینه های انجام گرفته، چالشی بزرگ و غایتی دور 
از دسترس می نماید. بسیاری از صاحبان مشاغل حاضر نیستند 
کتور صادر نمایند و بسیاری دیگر  برای خدمات ارائه شده خود فا
کتوری به شما می دهند که از حداقل های الزم برای پذیرش  نیز فا
که زیانکار  توسط ادارات دارایی برخوردار نیست. مسلم است 
اصلی در این بین، شاغان حرف پزشکی خواهند بود که به لطف 
رسانه های جمعی و با ارائه آمار غلط، متأسفانه مورد سوء ظن بیش 

از حد و زیر ذره بین موشکافی ممیزان دارایی قرار گرفته اند.

که سازمان نظام پزشکی، به  عنوان تنها  بنابراین ضروری است 
گیر و در عین حال مورد قبول دولت، به ایفای نقش  نهاد صنفی فرا
سازنده خود در این زمینه بپردازد. انتظار از سازمان نظام پزشکی 
کارشناسی توجیهی با مسووالن  که با برگزاری جلسات  آن است 
ادارات امور مالیاتی و ارائه نتایج مطالعات سالیانه خود در مورد 
قیمت های تمام شده و حداقل های اداره مطب، با آنان به توافقاتی 
کز ارائه خدمات  در مورد پذیرش حداقل های هزینه ای مطب ها و مرا
پزشکی دست یابد تا از اجحاف به شاغان حرف پزشکی و اعضای 
سازمان جلوگیری به عمل آید. بدیهی است که برخی هزینه های 
دارای اسناد مثبته نظیر قبوض آب، برق و... نیز در این دسته 

جای می گیرد. 

این راهکار هرچند حداقلی، قسمتی از مشکل را حل می کند، اما 
دو معضل حل نشده، همچنان باقی می ماند. اول اینکه چون 
محاسبات هزینه ای بر مبنای حداقل ها انجام می گیرد، درصدی از 
همکاران هزینه های بیشتری را به طور معمول متحمل می شوند 
که ممکن است قادر به ارائه اسناد مثبته برای آن نباشند ؛ و دسته 
دیگر، همکارانی که خدمات خاص با وسایل مصرفی گران قیمت 
به بیماران ارائه می دهند )نظیر خدمات زیبایی و پوست(  هستند 
که آنان هم در ارائه اسناد مثبته مورد پذیرش اداره دارایی با چالش 

مواجه خواهند شد. 
کارشناسی دقیق و  امید است سازمان نظام پزشکی با بررسی 
پتانسیل های  از  نیز استفاده  و  با همه ذی نفعان  هم اندیشی 
بالقوه خود، از طریق رایزنی با مسووالن امور مالیاتی موفق به عقد 
کاربردی و مفید به حال اعضای سازمان در این  تفاهم نامه ای 

زمینه گردد.

این روزها ابعاد ماجرای ویروس کرونای جدید چنان گسترشی 
یافته که سازمان بهداشت جهانی اعام وضعیت فوق العاده کرده 

است؛ اما بیایید از منظری دیگر به موضوع بنگریم. 
عده ای آن را تمهید آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد چین 
می دانند؛ دالیلی هم ذکر می کنند. دولت چین هم معتقد است که 
کنش بیش از حد و شدیدی به این بیماری نشان داده و با  آمریکا وا
اتخاذ تدابیر افراطی، مساله را بزرگتر از حد واقعی نشان داده است. 
کاما متفاوت دارند. آنان چین را  دسته ای دیگر اما، نظری 
عامل تولید ویروس جهش یافته دانسته، آسیب اقتصادی آن را 
برای چین کمتر از یک درصد پیش بینی می کنند. هدف چین از 
بزرگنمایی موضوع را هم ارائه مانور قدرت در زمینه های مختلف 
نظیر مهار بیماری و تکنولوژی )ساخت یک بیمارستان مجهز در ده 
روز را که فراموش نکرده اید؟(، و در ادامه هم سود سرشار اقتصادی 

کسن و درمان بیماری می دانند. با ارائه وا
این که کدام نظریه درست است، در گذر زمان روشن خواهد شد، 
اما شکی نیست که بیماری آنفلوانزای ناشی از ویروس کرونا، نه یک 
معضل صرفا بهداشتی، که یک پدیده چندوجهی با ابعاد مختلف 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

گزارش جلسات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان خالصه 

ارائه اسناد مثبته هزینه ها ؛چالش جدید مالیاتی
کروناویروس، یک پدیده چندوجهی 

   دکتر 
علی شکرچی زاده

پزشک عمومی
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اخوینی که بود؟ 
در حدود سال 300 خورشیدی در شهر بخارا 
کودکی چشم به جهان گشود که پای در مکتب 
حکیم محمد ذکریای رازی گذاشت و با پشتکار 
و آزمون و خطا توانست سرآمد پزشکان روزگار 
خویش گردد. او ترفندها و شگردهای جراحی 
ویژه ای به کار می بست که با گذشت 1000 سال 
همچنان شگفتی آورند. از جااندازی مهره های 
گردن با کلبتین )گازانبر( تا جراحی سرطان پستان 
و توده های بینی، مفاصل، استخوانها، سنگهای 
ادراری، چشم ؤ  . او اندوخته پربار خویش را در کتابی به نام هدایت 

المتعلمین فی الطب برای همیشه ماندگار کرد. 
پس از مرگ او در همان شهر بخارا کودک دیگری به دنیا آمد که راه اخوینی را 

دنبال کرد و به پورسینای بزرگ تبدیل شد.
گی منحصر به فرد داشته که  پزشک اخوینی نسبت به پورسینا چهار ویژ

همچنان مغفول مانده است.
الف( در یک یا دو نسل پیش از پورسینا می زیسته است.

ب( در بیماریهای مشابه بیش از پورسینا دست به کارد می ُبرده و 
جراحی می کرده است.

ج( برخاف رسم رایج آن زمان، کتاب خود را به زبان پارسی، و نه به 
عربی، می نویسد.

د( و باز بر خاف دیگر دانشمندان آن روزگار، کتابش را به هیچ شاه یا 
امیری هدیه نمی کند.

کتاب هدایت المتعلمین فی الطب گرچه عنوان عربی دارد ولی پیکره آن 
به پارسی شیرین تاجیکی یا ازبکی آن زمان است و نخستین کتاب علمی 
کنون به دست ما رسیده. این  و نخستین کتاب پزشک پارسی است که تا
کتاب نه تنها ارزش پزشکی دارد بلکه برای شناخت ادبیات و رسم الخط 
پارسی میانه در سده چهارم هجری از ارزش ادبی باالیی نیز برخوردار است 

که استاد مجتبی مینوی آن را کشف نمودند.
اینک بر جامعه پزشکی است که با شناساندن این گوهر فروزان به جهانیان، 
دری دیگر به گنجینه معنوی ایرانیان بیفزایند و نام او را بر تارک میراث 

فرهنگی  بشریت بنشانند.
برای نمونه در اینجا بخشهایی از کتاب اخوینی با تصحیح دکتر مینوی  

بازگو می شود.
فی هیات دماغ

ٔ و از پِس ِقحف ]کاسه سر[ یکی سوالخ است که از مغز سر چیزی فرود آیذ از 
گوهر دماغ که در تازی به آن نخاع گویند همچون جوی که از حوض برون 

آیذ با هفت جفت عصب ... .
فی باب الجرائحی 

گر جراحت فراخ ُبَوذ و نتوان لبهای جراحت یک با دیگر فراز آوردن،  ٔ ا
کنون حاجت آیذ بدوختن زخم در چند جای به شرطی که چیزی به  ا
گر زخم به هم نرسد ... از دیگر سوی ُبباید کافتیدن  میان جراحت نیفتد و ا

زخم و ... .
گر آماس به نزدیکی رگی یا عصبی یا پیوند بوذ نباید شتافتن در کافتیدن  و ا

تا آن رگ و عصب تباه نشود که کار دشوار گردد. 
گر از جراحت خون بسیار آید باید آن اندام را برسو داری ]باال بگیری یا  ا
ببندی[ و به بیخ سرد کنی و بر آن صبر و کندور و خون سیاوشان و سپیدی 

غ[ و پشم خرگوش بمالی. خایه ]تخم مر
گر رگ بزرگ است ُبباید کافتیدن تا رگ به دید آیذ و آنگاه با ریسمان  و ا
گر از شریان است عاج وی گسستن رگ است که  خیش باید آن را بستن و ا
باید صناره ]قاب[ به رگ افکنی و برپیچی تا بگسلد و باز داغ کنی به آتش 

تا خون بایستد. 
دررفتگی مهره گردن و قطع نخاع: 

گر از قبل فقار ]مهره گردن[ آمده بود آن مهره را به جای خویش باز بری به  و ا
آلتی مانند کلبتین ]گاز انبر، نیش کش دندانپزشکی[ و انبر که سر وی دراز 
باشد فرو کنی به گلو و دسته های انبر را باز کشی تا آن سر انبر بر مهره افتد و 

به جای باز َبَرَدش و این عاج را مخاطره است.   
در بخش ترکیب العین پس از گفتن همه درمانهای عفونت چشم چنین 

نوشته است:

گر بدین نیز بهتر نشود بدو کارد بر باید گرفتن ]تخلیه چشم[. در پایان  و ا
کت[ را هم جراحی با کارد دانسته است   درمان ظفره ]ناخنک[ و َتم ]کاتارا

آنجا که نوشته:
... و عاج وی بر گرفتن بَود بدو کاردٔ  .

فی السرطان
در سرطان چکیده سخنش این است که توده سرطان به سرعت رشد 
گر به اندامی است که قابل بریدن است باید  می کند و بهتر است هرچه زودتر ا

آن را از ریشه برید و جایش را داغ نمود یا جای آنرا سرد کرد:
... یا با سپیده سرب یا آبار ]سرب[ سوخته بسیار برنهادن با سرکه و گل 
ارمنی و جهد کنی تا بطلی خنک او را فرو کشته داری تا نیفزاید و ریش ]ریشه 

یا زخم[ نکند و ...
]Penile Curvature or Peyronie’s disease[ در انحنای آلت تناسلی

ایشان رباط زیر اندام نرینه را برش می دادند و سپس آن را به لوح می بستند 
تا مدتی صاف بماند و ترمیم شود.

گر سنگ در پیشابراه مردان گیر می کرد و با هیچ روش بیرون  همچنین ا
نمی آمد، به گفته خودش به آهن مشغول می شدند و با تیغ و برش جراحی 

سنگ را درمی آوردند.
... فتق به سه جای بَود ... و نشان این آن بَود که چون ِستان )دمر( بخسبد 
َمر ُغنَده )توده( برود به همان جای که شکاف به دید ُبَوذ به َبسودن ]لمس[، 
و عاج وی اآن بَوذ که پوست شکم بکافند تا آن شکاف پدید آید، آنگاه آن 
شکاف را بدوزند و باز آن جراحت را داروی گوشت برآرنده برنهند، و این به 

قیاس آن بَود که کسی را که شکم بکافنیده ُبَوند ُبباید دوختن. 
هیدروسل  

گر آب بود بباید گشادن ]گشودن، برش دادن[ تا آب بیرون آید و آنگاه  ... و ا
گر نکنند دیگرباره فرود  جای آن را که آب ُبَوی فرود آمده بود داغ کنند که ا

آید.
گر ورم مفاصل ُصلب گردد گاه ضمادهای مّلین برنهد و گاه محلل، و  و ا
گر نرم گردد این ورم نقرس بباید کافتیذن و آن چیزهای صلب همچون  ا
گر ورم  سنگ باره ]لوز بادی[ و َسفال پاره از وی بیرون باید کردن ... و بدانکه ا

به مفاصل بَود نباید کافتیدن چه هیچ ِبه نشود  
خ ]زگیل[ را به موی اسب ُبَبندد تا ُببّرد یا به آتش داغ کند تا بسوزد یا   آز

برکشدش از ُبن.   
خ  خ و کرانه نایزه تیز کند به آز یکی نایزه سازد از مس مرین کار را به اندازه آز
خ بگیرند به ناخن و بکشند تا  خ ببرند به وی باز آز اندر افکنند و پوست آز

بیرون آید و به زیر وی یکی بیخ بَود همه بیرون آید.
فی حصرالبول .... یا سنگ در ُگرده ]کلیه[ گیر کرده، یا در حالبین یا در مجرا؛ 
و یا اینکه "گوشتی ُبَوذ ُرسته اندر َقضیب از بس ریشی افتذ یا آزخی کوشت 

رسته بوذ و عاج وی دشوار بوذ"
"... مثانه همچون خیک ُبَوذ ُپر ... ک میز ]ادرار[ کمتر گردد تا جمله بایستد 
... عاج کن به آبزن ]قطاطیر، کاتتر[ اندر نشانی ... تا بول فروذ آیذ و مجرا 

فراخ کردذ
کاتتر(ُزراقه، سرنگ تزریق سپس ابزار  قاطاطیر، مبوله )سوند ادراری، 

جراحی سنگ مثانه را رونمایی می کند:  

ک ]لوله برنجی توخالی[  مبوله یک میل بوذ از سیم یا زر یا از برنج میانه کاوا
و بر سر میل سوالخها بسیار ]سوراخدار[. جنانک ]چنانکه[ گویی این میل 

نایزه استی ]همچون نایژه باریک و ُتهی است[.
بر سر نایزه َیکی کئوکبستی ]بر سر میل یک کوکب است[. چون نیمه جاجل 
و ... و چون سوالخهای بالونه و باز میان این نایزه یکی آهن بوذ و بر سر آن 
آهن یکی باره استوار کرده تا این آهن را بکشد ]مانند ماندرن درون کاتتر یا 
نیدلهای اسپاینال و اپیدورال[ از میان این میل آب از مثانه اندر آیذ بمثال 

ُزراقه ]سرنگ تزریق[... و این را اضطرارالخا گویند. 
ک کند. کر مثانه ُبر ]ُپر[ ُبَوذ پرهیز کن از داروهای ُمدر که ها  ... باز ا

در بیماریهای تنفسی
ٔ او را سورنک ]پولیپ بینی[ خوانند و یا ناصور که عاج وی آن بَود که دو 
سِر موی اسب بتابی نیک و بر وی سه چهار جا گره افکنی و از سرب به کردار 
]همانند[ جوالدوزی کنی و این موی بدان سرب اندر کشی و سرب را به 
بینی اندر کنی و حیله کنی تا ِورا به حلق فرو کنی تا به کام فرود آید و این موی 

لختی سوی دهان اندر آید و لختی سوی بینی.
و تو موی را گاه از این سوی دهان کشی گاه از آن سوی بینی که همچون 
دست اّره ای آن گوشت افزونی ]پولیپ بینی خونریزی دهنده را[ ِبُبرد و به 

مرهم زنکاری و کافوری عاج ]پانسمان[ کنی تا ِبه شود تمام.
 در بخش جراحات سخن از بخیه می گوید:  

کنون  گر جراحت فراخ بود و نتوانی لبهای جراحت یک با دیگر فراز آوردن، ا ا
که چیزی به میان  حاجت آید بدوختن زخم در چند جای به شرطی 
گر زخم به هم نرسد از دیگر سوی بباید کافتیدن زخم  جراحت نیفتد و ا

]برش و آزادسازی زیر زخم[ و ... .
گر آماس به نزدیکی رگی یا عصبی یا پیوند ]تاندون[ بود نباید شتافتن در  و ا

کافتیدن تا آن رگ و عصب تباه نشود که کار دشوار گردد. 
گر از جراحت خون بسیار آید باید آن اندام را برسو داری ]باال بگیری یا  ا
ببندی[ و به بیخ سرد کنی و بر آن صبر و کندور و خون سیاوشان و سپیدی 

غ[  و پشم خرگوش بمالی. خایه]تخم مر

ابوبکر ربیع بن احمد االخوینی البخاری 
معروف به پزشک اخوینی

ُزراقه،سرنگ تزریق قاطاطیر،مبوله
)سوند ادراری،کاتتر(

فهرست جراحی های پزشک اخوینی 

ناصور = هموروئیدسرطان پستانقطع اندام سیاه شده یا سرطانی

خ = زگیل باصور = فیسچوللوزهآز

کفتک = شقاقپولیپ بینیَسَلعه = لیپوم

گردنی در رفتهُخراج = ُدمل ُکداَره = سینوس پیلونیدالکشیدن مهره 

گوشت کئوستومیداِخس = ناخن در  هیدورسلترا

دوختن پارگی تاندون ها و رگ هادرآوردن جسم خارجی از نایدرآوردن سنگ پیشابراه و پیشابدان

فتقظفره = ناخنکاصاح خمیدگی نرینه = پیرونی

فکانه = سقط؛ مدیریت زایمان های سخت با َتم = آب مرواریدتخلیه استسقای خیکی = آسیت
فورسپس

بریدن فرنولوم زیر زبانجا اندازی شکستگی ها و در رفتگی هادرآوردن اجسام مفصلی

   دکتر 
علی عموشاهی
متخصص بیهوشی 

و مراقبتهای ویژه  

عضو گروه واژه گزینی 

فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی

ُ
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شماره  11 ویژه نامهاولین نشست رؤسا و معاونین حوزه ستادی بارؤسا و معاونین نظام پزشݡکݡی های  قطب مرݡکزی ݡکشور  سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

نظام پزشکی اصفهان در آئینه تصویر

گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران  ف)پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران(، رئیس و اعضای شورای خلیفه 
ُ

سق
ُ
 نشست مشترک هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان با ا

کلیسای وانک اصفهان با حضور همکاران جامعه پزشکی ارامنه در 

 عرض تسلیت و ابراز همدردی برخی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان و 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با خانواده مرحومه دکتر شکوفه چوپان نژاد

 هشتمین جلسه پرسنلی نظام پزشکی اصفهان

 نشست های مشترک نظام پزشکی با معاونت درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گرامیداشت مرحومه دکتر شکوفه چوپان نژاد و دو فرزند دلبندش به دلیل جان باختن در   مراسم 
حادثه اخیر سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین

 هفتمین نشست هم اندیشی فرصت ها و چالش های 
فضای مجازی تحت عنوان » همنوا «

 اولین نشست هم اندیشی در خصوص جایگاه، نحوه آموزش، پایش و برخورد با شاغلین فاقد صالحیت در حوزه طب سنتی

 نشست های انجمن های علمی تخصصی جراحان پالستیک و اطفال  دومین جلسه بررسی پرونده های انتظامی دکتر حمید جانقربان 
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مدیر مسئول:  دکتر عباسعلی خادمی

 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر محسن مصلحی
  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی

دبیر تحریریه:سعیده موسوی

نشانی:   خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، ضلع 
شرقی میدان، ساختمان نظام پزشکی اصفهان

فکس:  36692943 031
e.snpesf@gmail.com:پست الکترونیک

صفحه آرایی و طراحی: افروز کاظمی
گهی ها: مجید مختاری امور آ

)09133197337(
@csnpe :چاپ: چاپخانه احمدی     تلگرام

گهی دهندگان ندارد. سازمان نظام پزشکی اصفهان هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات آ


