
همکار محترم:
همان گونه که مســتحضرید به دلیل فقدان سیاست گذاری های 
جامع و مستمر و نیز پیچیدگی ها و حساسیت ها و مسئولیت های 
شاغلین ِحرف پزشکی به ویژه با تغییر سریع چهره جوامع امروزی، 
ضرورت برنامه ریزی و ساماندهی امور و مطالبات صنفی همکاران 
اعم از مســائل مالیاتی، حقوقی، بیمه، قوانین کار، شــهرداری ها، 
تبلیغات، بازنشســتگی و ... به صورت کارآمدتر به شدت احساس 

می گردد.

علیهــذا ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان درصدد اســت کــه پیرو 
اقدامات قبلی، بــا راه اندازی نهــادی چابک، حرفه ای و پاســخگو 

نسبت به تحقق این مهم همت گمارد.

کثر تا پایان مردادماه ســال جاری  ازاین رو خواهشــمند اســت حدا
پیشــنهادات خود را در این خصــوص به صورت کتبــی به معاونت 
پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان منعکس فرمایید.

 بــه گواهــی تاریــخ، حرفــه پزشــکی همــواره پیشــگام عرصــه اخــاق و 
حرفه مندان پزشکی مورد وثوق آحاد مردم جامعه بوده اند. 

علیرغم همه فراز و نشــیب های تاریخی، این حرفه مقدس توانسته است در 
مسیر درخشان خود پیوستاری عظیم از اخالق حرفه ای را که مبتنی بر اولویت 
منافع بیماران، التیــام و کاهــش رنــج و درد دردمندان، اســتقالل حرفه ای و 

تعهدی عمیق در قبال فرد و جامعه بوده، به بشریت عرضه کند.
یکــی از وظایــف ذاتی ســازمان نظام پزشــکی 
جمهوری اســالمی ایــران به عنــوان یک نهاد 
حرفه ای تدوین راهنماهای اخالق حرفه ای 

است.
مطالعه راهنمای عمومی اخاق حرفه ای 

به کلیه همکاران محترم پیشنهاد می گردد.

e.snpesf@gmail.com

     

سال هاســت که شــاهد نابســامانی و بی برنامگی  
در حوزه های مختلف من جمله حوزه ســالمت و 
مآال گالیه منــدی و نارضایتی مردم، مســئولین و 

ارائه کنندگان خدمات هستیم. 
جــدای از آن کــه اساســا پیدایــش وضعیــت فعلی 
ناشــی از فقــدان سیاســت گذاری های جامــع و 
دقیق است که می بایست دارای پشتوانه محکم 
کارشناســی و اولویت بندی می بود تا امروز مجبور 
به دســت وپنجه نرم کردن فرسایشــی و جانکاه با 
عوارض آن نباشیم، لیکن تأسف بارتر آن است که علیرغم ادعاهای بزرگ و 
شعارگونه مبنی بر حل فوری مشکالت به صورت ریشــه ای و اساسی بازهم 
شاهد تکرار همان رفتارهای قبلی هستیم که صرفا تفاوت های ظاهری با 

رویکردهای گذشته دارند.

کم بر تصمیم سازی های کان حوزه سامت  بررسی اجمالی قواعد حا
موارد ذیل را نشان می دهد:

  فقدان مطالعه کامل و دقیق وضعیت موجود
  آسیب شناسی غیرواقعی و غیر کارشناسانه

  سیاسی کاری و پوپولیسم به جای در نظر گرفتن اولویت های کارشناسی
  سطحی نگری و خوش خیالی در برخورد با مسائل

  مداخالت فی البداهه و قائم به اشخاص یا گروه ها در مسائل کالن
  عدم استفاده از نقطه نظرات صاحبان فرآیند در تصمیم سازی ها، اجرا 

و نظارت
کیــد می کنــم شــوربختانه در هنــگام برخــورد بــا عــوارض  مجــددا تأ
سیاست گذاری های ناصواب قبلی بازهم همان رویه های اشتباه فوق الذکر 
تکرار می شود که نتیجه آن وخیم تر شدن اوضاع و از دست دادن فرصت ها 
در جهان کنونی اســت کــه در آن حتی همســایگان نه چنــدان مطرحمان 

به سرعت مشغول طی کردن مسیر پیشرفت و ترقی هستند.
اما مهم ترین علت پیدایش وضعیت موجود چیست؟

آیا سیطره خودخواهی و ترجیح منفعت های شخصی بر منافع ملی مهم ترین 
علت است یا سیاسی کاری و گروه بازی در برخورد با مسائل و یا چیز دیگر؟

کتور کلیــدی دیگــر مهم هســتند، اما  بی گمان همــه ایــن مــوارد و ده هــا فا
مهم ترین کدامند؟به نظر می رسد هر کشوری می تواند با حفظ هرگونه نظام 
اعتقادی و سیاسی مسیر پیشرفت و توسعه را طی نماید به شرطی که حداقل 
به غیراز مقامات عالی مرتبه سیاسی، در سایر سطوح با وسواس و سخت گیری 
صرفا از وجود مدیران حرفه ای و متخصص با هر گرایش سیاســی استفاده 
نمــوده و به هیچ وجه اجازه ندهد باندبازی ها، بده بســتان ها و فشــارهای 

مختلف در به کارگیری مدیران، جای شایسته ساالری واقعی را بگیرد.
این مسیر گرچه ظاهرا نگاهی اصالح گرایانه و نه الزاما پیشگیرانه و از باال به 
پاییــن دارد، لیکن در وضعیــت کنونی جامعه مــا گریزی از آن نیســت، این 
مسیری است که کشورهایی همچون ژاپن، مالزی، کره جنونی و حتی ترکیه 

با اندکی اختالف آن را پیموده اند.
گر خود یــا زیردســتانمان را متخصص و   پس بیایید از خود شــروع کنیــم و ا
شایسته جایگاهی که اشغال شده نمی دانیم؛ زود دست به کار شویم یا رویه 
خود را اصالح کنیم و یا ...؛ قبل از آنکه با ایجاد هزینه های بیشتر برای کشور 

ناچار به ترک آن جایگاه شویم.
مدیریت یک علم است و همانند ســایر علوم قواعد و الزامات خاص خود را 
دارد، قواعدی که حتی حکمرانان عرب، ترک و مغول در دوران سیطره خود 
بر سرزمین پارس، با بکار گماردن وزیران کاردان باالخره به آن همت ورزیدند.                                                                                                                    
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بزرگ تریــــــــن 
مشکــــــــــــــل!

کتاب معرفی 

    دکتر 
محسن مصلحی

برگــــــزاری انتخابات هیئــت مدیره 
انجمن بیهوشی استان اصفهان

تشریح عملکرد دادستانی سازمان 
نظام پزشکی اصفهان

از ماســـــت که بر ماســـــت
دردی بر شــما حادث شــده که جان شــما را به 
لب آورده اســت و چون نمی دانید باید به چه 
تخصصی مراجعه کنید، ابتدا سعی می کنید 
خانگــی  کم هزینــه  درمانــی  روش هــای  بــا 

مشــکل را حــل کنیــد...

هیئت مدیــره  انتخابــات  دوره  ششــمین 
روز  اصفهــان،  اســتان  بیهوشــی  انجمــن 
جمعــه دهــم خردادمــاه 1398 بــا حضــور 

اعضــای انجمــن برگــزار شــد...

دادســتانی نظام پزشــکی اصفهان عهــده دار 
تعقیــب  و  تخلفــات  کشــف  و  تحقیــق 
در  انتظامــی  شــکایت  اقامــه  و  متخلفیــن 
انتظامــی می باشــد... بــدوی  03هیئت هــای  0204

                    ادامه دارد...

اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

 مساعدت در احداث کتابخانه        09133139148
  اهدای کتاب                                                                        09378389972
  برگزاری نشست های کتابخوانی 09132261137

شکست درمان
عارضــــــــــــــــــه یا 
قصور پزشکـــی
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::::: قسمت چهارم
که جان شما را به  دردی بر شما حادث شده 
لب آورده است و چون نمی دانید باید به چه 
کنید، ابتدا سعی می کنید با  تخصصی مراجعه 
کم هزینه خانگی مشکل را  روش های درمانی 

 .Family حل کنید؛ با کمک یا بدون کمک
یکی دو هفته می گذرد و دردتان کاهش می یابد 
رفتار  می گیرید  تصمیم  پس   ،%10 فقط  ولی 
معقول تری از خود بروز دهید، به اولین تابلوی پزشک که با عنوان سه 

تخصص مزین شده )زنان، اطفال، داخلی( دقت 
می کنید و با توجه به عنوان »داخلی« او را انتخاب 
ل که چون دردتان داخلی  می کنید، با این استدال
است و منشأ داخلی دارد حتما برای شما مناسب 
ج نیامده(، وارد مطب می شوید. است )درد که از خار
کمی  باید  ولی  نیست  شلوغ  خیلی  خوشبختانه 
مشغول  دکتر  خانم  یا  آقا  چون  بمانید،  منتظر 
کشن و یا حتی کمک به  شستشوی گوش یا لیپوسا

ترک اعتیاد دیگری است.
پس از مدتی به داخل مطب فراخوانده می شوید. 
پزشک تاریخچه ای از شما می گیرد، شاید معاینه ای 

هم از امحاء و احشاء و  وضعیت تنفس شما کردند.
چون قضیه کمی پیچیده است و معموال رسم نیست در بخش خصوصی 
مشاوره ای انجام شود و برای اینکه شما دست خالی مطب را ترک نکنید، 
آزمایش نسبتا کلی و مقداری داروی ضد درد بدرقه راهتان می شود. از 
مجموع وقایع اتفاقیه در مطب 100% راضی نیستید ولی حداقل تا مدتی 

سرتان گرم است.
پس از اتمام داروها هنوز دردتان پابرجاست. این دفعه با توجه به توصیه 

دوستان و آشنایان بدون پیگیری از طریق پزشک معالج اولیه به یک 
متخصص ارتوپدی یا مغز و اعصاب مراجعه می کنید.

خب؛ داستان آغاز می شود، نتیجه آزمایش نیم بندی دارید که ممکن 
است موردپذیرش قرار نگیرد، بنابراین بعد از معاینات اولیه شروع 
 Bone ،آزمایشات کامل ،MRI، NCV-EMG ،ساده X-rey :می کنید

Scan و الخ )الی آخر(......
در این میان ممکن است به هر دلیلی و یا با هر توصیه ای به پزشک 
کنون مثنوی  متخصص دیگری مراجعه کنید، با این تفاوت که شما هم ا
کامال پزشک  که  هفتاد من جواب آزمایش و عکس و ام.آر.آی دارید 
از توصیه های تشخیصی خلع  را  متخصص دوم 
سالح می کند و شما حرکت ایشان را در نطفه خفه 

می کنید.
االن از شروع دور اولیه شما حدود سه ماه می گذرد و 
احتماال با استفاده از داروهای تجویزشده یا تجویز 

نشده تا حدود زیادی بهتر شده اید.
آنچه برای شما باقی می ماند پرونده قطور پزشکی 
ک می خورد،  که در طاقچه خانه شما خا است 
که سعی می کنید آن ها را به  کیسه ای پر از دارو 
داروخانه ها بفروشید یا با داروی دیگری عوض کنید 
که غیرممکن است بتوانید و مهم تر از همه، اینکه یک 
تجربه ناشناخته به شما اجازه می دهد برای دیگران 
خ بکشید، مهم نیست مشکل اولیه شما یا  کنید و خودی به ُر طبابت 
مشکل اولیه دیگران یکسان باشد یا نه، حاال شما هم در جمع خانوادگی 

و دوستان حرفی برای گفتن دارید.
کالم آخر:

ح »پزشک خانواده« اجرایی   ای کاش بعد از چهل سال باالخره طر
می شد....

      یکی از زمینه های پر جاذبه و چالش برانگیز 
در بخش درمان، مسئـــــله نتایـــــــج نامطلوب 
درمان شامل شکست درمان، عوارض درمان 
و قصور پزشکی است، به طوری که هرازگاهی با 
مطرح شدن یکی از موارد فوق؛ اظهارنظرهای 
افراد  طرف  از  و  متناقض  گاهی  و  متفاوت 
صالحیت دار یا بی صالحیت، فضای رسانه های 

عمومی و مجازی را پرمی کند.

مسائل شکست درمان، عوارض درمان و قصور 
پزشکی و همچنین حساسیت نسبت به این مسائل را، از دیدگاه های مختلفی 
ح  می توان بررسی کرد، ازجمله اینکه آیا عوارض یا قصور به اندازه ای که مطر
می شوند وجود دارند یا نه، اهمیت آن ها چقدر است و تا چه حد و چگونه می توان 

از آن ها پیشگیری کرد؟!
اول اینکه افکار عمومی، رسانه ها و فضای مجازی نسبت به نتایج ناخواسته امور 
کنش نشان  پزشکی، به دالیل مختلف بیش از موارد مشابه حساس بوده و وا
کنش به امور پزشکی ارتباط آن  می دهند. هرچند یکی از دالیل حساسیت و وا
با سالمتی و جان انسان ها است ولی این تنها دلیل نیست. می دانیم که یکی 
از عوامل مهم بیماری ها و مرگ های زودرس در کشور ما، آلودگی هوا است که 
به میزان زیادی قابل پیشگیری است و خسارت آن در سطح جامعه به مراتب 
بیش از آسیب های ناشی از عوارض و خطاهای پزشکی است ولی کسی در حد 
الزم نسبت به وقوع و پیشگیری از آن ها حساسیت نشان نمی دهد، یا مرگ ومیر 
ناشی از تصادفات جاده ای ایران که کمترین آمار سالیانه اعالم شده آن 16000 نفر 
و همراه با آن چند برابر معلولیت و آسیب های جسمی و روحی است که قربانیان 
آن انسان های سالم و فعال هستند، لیکن به نسبت شیوع و اهمیت آن علیرغم 
اینکه تا حد زیادی قابل پیشگیری هستند، اذهان مردم و رسانه ها و فضای 

مجازی را به خود جلب نمی کند.

این در حالی است که خطاها و قصور پزشکی عموما بر روی افرادی اتفاق می افتند 
که سالم نیستند و نیازمند به کمک برای بهبود کیفیت زندگی یا افزایش طول 
عمر هستند و پزشک و دیگر اعضای کادر درمان به قصد درمان و کمک به آن ها 
وارد میدان شده اند؛ نه از سر لذت بردن از سرعت زیاد یا زیر پا گذاشتن قوانین 

رانندگی و ....
کنش ها مؤثراست، پیچیده بودن دانش  عامل دوم که در این حساسیت و وا
گاهی مردم نسبت به محدودیت های آن، که انتظار  پزشکی است به همراه ناآ
غیرمعقول از دانش و کادر پزشکی را ایجاد می کند و درنتیجه هر مورد از عوارض یا 
شکست درمان برای آنان عجیب است. نوع ارتباط و برخورد ما درمانگران )شامل 
پزشک، پرستار و دیگرکسانی است که درگیر درمان بیماران هستند( در این بخش 
می تواند مؤثر باشد، برای مثال قبل از شروع درمان، توجیه بیمار و همراهان 
نسبت به پیچیدگی های مشکالت بیماران و محدودیت های امکانات و دانش 
گاهی رسانی در رسانه ها  پزشکی و خطرات احتمالی مورد انتظار و همچنین آ

کنش ها بکاهد. می تواند از بار این حساسیت ها و وا
مسائل فرهنگی و اخالقی جامعه به صورت افزایش خشم و پرخاشگری بیش ازحد 
و عدم تحمل همدیگر که به طور فزاینده در بین بعضی مردم می بینیم )ازجمله 
اهانت به هنرمندان یا ورزشکاران معروف در فضای مجازی یا در نزاع های روزمره 
و...( در کنار عدم رعایت و احترام به حقوق همدیگر که کم وبیش در همه اقشار 
دیده می شود و متأسفانه شامل بعضی از اعضای جامعه پزشکی نیز می گردد و 
وجهه عمومی جامعه پزشکی را تحت تأثیر قرار می دهد، نیز به همراه انتظاراتی که 

عموم مردم )و غالبا به حق( از جامعه پزشکی دارند در این امر مؤثرند.
واقعیت این است که شکست، عوارض و خطای حین درمان به خصوص در 
درمان جراحی، در کل دنیا بیش از چیزی است که انتظار می رود و هم ازنظر 
عاطفی و هم ازنظر اقتصادی بسیار گران بار است. علل این فراوانی در دودسته 
قابل تقسیم است: یکی پیچیدگی طبابت و عوامل بی شمار مؤثر درنتیجه درمان 

کم بر درمان بیمار خاص هستند. و دیگری عللی که مربوط به شرایط ویژه حا
»ادامه دارد«

در یــک نظــام مالیاتــی به طورکلــی دو نگــرش بــه مؤدیــان 
مالیاتی می توان داشت:

1 - مؤدیان مالیاتی نسبت به نظام مالیاتی حق دارند.
2 - مؤدیان مالیاتی نسبت به نظام مالیاتی تکلیف دارند.

 نوع قانون گذاری در کشور ما تکلیف محور هست، لذا نیاز به تغییر 
نگرش از تکلیف محوری به حق محوری مؤدیان احساس، که در 
این صــورت پرداخت مالیــات، اخالقی و عــدم پرداخــت مالیات 

امری غیراخالقی در جامعه تلقی می گردد.
باید نوع نگــرش مالیات بــر ارث )جدیــد(، مالیات فاقــد تکلیف و 
جریمه به ســایر منابع مالیاتی تســری پیدا کند، در این صورت با 
رعایت ترتیبات قانونی، مؤدی تشــویق و با عــدم رعایت ترتیبات 

قانونی تشویقات حذف و مؤدی متضرر می گردد.
اجــرای قانــون توســط مــؤدی بایــد در طول هــدف مؤدی باشــد 
 نــه در عــرض آن و موجــب حصــول هــدف فعالیــت اقتصــادی و

کثر شدن ثروت گردد.  حدا
ریشه اختالفات مالیاتی تشخیص مالیات توسط مأموران مالیاتی 
اســت، به جای رفع اختالف، باید پیشگیری و ریشــه را حذف و یا 

درمان کرد.
بــا اجــرای صحیــح و کامــل مــاده 97 قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصــوب 1394 مبنــای تعیین مالیــات خــود اظهاری 

مؤدیان خواهد بود که در این جهت الزم است:
الف( اظهارنامه هایی که با اطالعات طرح جامع موضوع ماده 169 

مکرر مغایرت نداشته باشد بدون رسیدگی قبول گردد.
کثر 5% از اظهارنامه ها رسیدگی شود. ب(حدا

ح جامع موضوع  ج ( تعیین مالیات فقط مســتند به اطالعات طر
ماده 169 مکرر باشد.

تکالیف پزشکان به عنوان مؤدیان مالیاتی:
هــدف، رعایــت قانــون بــا انجــام تکالیــف، به نحوی کــه پزشــک 
مشــمول جرائــم و جــرم مالیاتی نشــود و کمتریــن مالیــات بدون 

جریمه پرداخت گردد.
نتیجه، مالیــات عادالنه بدون مراجعــه به ادارات امــور مالیاتی و 

دخالت یا تشخیص مأموران مالیاتی پرداخت گردد.

هر پزشک می تواند دو نوع درآمد داشته باشد:
الف( درآمد حقوق        ب ( درآمد شغل پزشکی )مشاغل(

ح ذیل است: تکالیف مرتبط با درآمد مشاغل به شر
1- ثبت نام

بــه اســتناد مــاده 169 و تبصــره 3 مــاده 177 ق.م.م )تکلیــف 
عمومــی( کلیه اشــخاص حقوقــی و صاحبــان مشــاغل )خدمات 
 پزشــکی و درمانی( موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می باشند

.)tax.gov.ir( 
2- صدور صورتحساب

کلیــه اشــخاص حقوقــی و صاحبــان مشــاغل )خدمــات پزشــکی 
 و درمانــی( مکلف انــد بــرای انجــام معامــالت خود صورتحســاب 

صادر نمایند.
3- ارائه فهرست معامالت

ارائه دهنده خدمات درمانی مکلف اند، فهرست معامالت خود را 
تا یک ماه ونیم بعد از هر فصل ارائه کنند.

4- ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد
5- ارائه فهرست و پرداخت مالیات حقوق

6- استفاده از صندوق فروشگاهی
7- کسر مالیات علی الحساب پرداخت های سال 98

جهت مشاهده گزارش تفصیلی تکالیف مرتبط با درآمد مشاغل 
 می توانیــد بــه کانــال ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان بــه آدرس

  csnpe@  مراجعه نمایید.

حق یا تکلیف که بر ماســــــــت از ماســــــــت 

شکست درمان، عارضه یا قصور پزشکی

   محسن جزایری

   دکتر
عباسعلی نصر

می مانـد  باقـی  شـما  بـرای  آنچـه 
پرونـده قطـور پزشـکی اسـت کـه در 
ک می خورد،  طاقچه خانه شما خا
کیسـه ای پر از دارو که سـعی می کنید 
آن ها را به داروخانه ها بفروشید یا با 

داروی دیگـری عـوض کنیـد
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 اهم مصوبات چهل و سومین جلسه مورخ 98/02/30 و چهل و چهارمین 
جلسه مورخ 98/03/20 به شرح ذیل می باشد:

 ارائه گزارش پیگیری های انجام شده در خصوص مشکالت اساسی همکاران 
جامعـه پزشـکی اعـم از تعرفـه، مالیـات و تأخیـر در پرداخـت مطالبـات از سـوی 
سـازمان های بیمه گـر و به کارگیـری کلیـه ظرفیت هـا جهـت بـه نتیجـه رسـیدن 

خواسته های به حق همکاران
 تبیین طرح ملی فشـارخون با حضور مسـئولین مربوطه معاونت بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و بحـث و تبادل نظـر پیرامـون راهکارهـای همـکاری و 

مساعدت جامعه پزشکی در این خصوص
 ارائـه گـزارش معاون پشـتیبانی و رفاهـی پیرامـون اقدامات انجام شـده اعـم از 
برگزاری همایش، کارگاه و حضور مشـاوران خبره در حوزه های مالیاتی، بیمه ای، 
قوانین کار، تأمیـن اجتماعـی و.... جهت اعضای سـازمان در سـه ماهه اول سـال 

جاری
ارائه گـزارش معـاون انتظامی در خصـوص پیگیری هـای به عمل آمده جهت 
پیشگیری از ارجاع غیرضروری پرونده های انتظامی به هیئت های عالی انتظامی 

توسط دستگاه های دیگر و نیز عزم سازمان جهت برخورد با درج عناوین مغایر با 
ضوابط و مقررات در تابلو، سر نسخه و ُمهر

ارائه پیشنهاد تشکیل هیئت عالی انتظامی متشکل از همکاران شهرستانی 
جهت بررسی پرونده های همکاران عضو نظام پزشکی تهران

ارائه گزارش نائب رئیس هیئت مدیره مبنی بر لزوم اطالع رسانی به همکاران 
جامعـه پزشـکی در خصـوص خـودداری از ارجـاع بیمـار جهـت تهیـه دارو به غیـر از 

داروخانه

بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مورخ 1398/03/29:

مصوبه ) 1(

خ 98/03/18  پیرو مکاتبه شـماره 1398/100/40/2957 مور
سـازمان در پاسـخ به مصوبه شـماره 2 بیست و سـومین جلسه 
خ 98/02/12 )برنامه ریزی جهـت پرداختن  شـورای عالی مـور
گردیـد بـا توجـه  بـه مأموریت هـای اجتماعـی سـازمان(مقرر 
بـه ضرورت هـای موجـود و امکانـات سـازمان موضـوع جهـت 
بررسی بیشتر و ارائه پیشنهاد به کمیسیون تخصصی مشورتی 

برنامه وبودجـه و تشـکیالت منعکـس گـردد.

همچنیـن مقـرر گردیـد در حـال حاضـر مأموریت هـای مذکـور 
توسـط معاونـت پارلمانـی سـازمان انجـام شـود.

مصوبه ) 2(

پیـرو مصوبـه شـماره 8 بیسـت و سـومین جلسـه شـورای عالـی 
خ 98/02/12 در خصـوص حق الزحمـه پزشـکان مقیـم  مـور
کـز بخـش خصوصـی مقـرر گردیـد موضـوع بـه کمیسـیون  در مرا
تعرفـه و بیمـه ارجاع تـا بـا حضـور معـاون پارلمانـی سـازمان و در 
صـورت نیاز سـایر معاونت هـای مربوطه بررسـی دقیق تـر انجام 

و راهکارهـای مناسـب پیشـنهاد گـردد.

مصوبه ) 3(

گـزارش بازرسـان سـازمان در خصـوص مسـائل جـاری سـازمان 
ارائـه و مقـرر گردیـد:

   الـف: گزارشـات مربوطـه ظـرف یـک هفتـه آینـده به صـورت 
توسـط  تـا  منعکـس  عالـی  شـورای  دبیرخانـه  بـه  مکتـوب 
کمیسـیون نظـارت مـاده 15 بررسـی و نتیجـه بـه شـورای عالـی 

گـردد. منعکـس 
کتبـی و حداقـل دو     گـزارش بازرسـان سـازمان به صـورت 
هفتـه قبـل از برگـزاری مجمـع جهـت ارائـه بـه اعضـای شـورای 
عالـی و مجمـع عمومـی سـازمان بـه دبیرخانـه شـورای عالـی و 

گـردد. هیئت رئیسـه مجمـع تحویـل 

مصوبه ) 4(

خ 1397/10/22  مکاتبـه شـماره 1397/100/80/16176 مـور
رئیـس کل سـازمان در خصـوص اعضـای پیشـنهادی جهـت 
ح و طبق صورت جلسـه پیوست  شـعبه سـوم هیئت عالی مطر
آقایـان دکتـر مجتبـی سـاالری فـر، دکتـر علیرضـا سـلیمی، دکتـر 
محمدحسـین نوربـاال، دکتـر حسـینعلی ماهگلـی، دکتـر سـید 
کرمـی، دکتـر فریـدون سـیامک نـژاد و خانم هـا دکتـر  محمـد ا
اعظم السـادات موسـوی و فرحنـاز محمدی سـعادت رأی الزم 
جهـت عضویـت در شـعبه سـوم هیئـت عالـی را اخـذ نمودنـد، 
بدیهـی اسـت پـس از معرفـی اعضـای پیشـنهادی جهـت دو 

رشـته باقیمانـده تصمیم گیـری خواهـد شـد.

تشریح عملکرد دادستانی سازمان نظام پزشکی اصفهان

مصوبات جلسات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

 برخی از مصوبات جلسات اخیر 
شورای عالی نظام پزشکی       دادستانی نظام پزشکی اصفهان عهده دار تحقیق و کشف تخلفات 

و تعقیـب متخلفیـن و اقامـه شـکایت انتظامـی در هیئت هـای بـدوی 
انتظامـی می باشـد.

بخش انتظامی به تبع آن دادستانی، پیشانی و خط مقدم 
سـازمان اسـت که می تواند سـازمان را خوب و موجه نشـان 
دهـد یـا بـا عملکـرد ضعیـف و برخـورد غلـط، همه چیـز را زیـر 

سـؤال ببـرد.
اولیـن دادسـتان جنـاب آقـای دکتـر فقیـه بودنـد، دومیـن 
دادستان جناب آقای دکتر سالک و سومین دادستان آقای 
دکتر مصطفی میر قادری می باشـند که معاونین ایشـان در 
حـال حاضـر آقـای دکتـر محمدعلـی رجبـی جـراح عمومـی و 

اسـتاد دانشـگاه و آقای دکتـر محمدرضـا رادان می باشـند.
در حـال حاضـر 13 دادیـار بـا تخصص هـای مختلـف در هفتـه بـر طبـق برنامـه 

زمان بندی شـده در سـازمان حضـور یافتـه و بـا مراجعیـن نشسـت دارنـد.
::::: اسامی دادیاران:

  جناب آقای دکتر ذبیح اله شاهمرادی )متخصص پوست و مو(
  جناب آقای دکتر سید حمید موسوی )متخصص ارتوپدی(

  جناب آقای دکتر محمدعلی رجبی )متخصص جراحی عمومی(
  جناب آقای دکتر منصور کاشانی )دندانپزشک(

  جنـاب آقـای دکتـر محمد علیپـور )متخصـص جراحـی عمومـی و فـوق تخصص 
جراحـی پالسـتیک(

  جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی جزی )متخصص گوش و حلق و بینی(
  جناب آقای دکتر مهدی آذری )متخصص بیهوشی(

  جناب آقای دکتر ولی اله حاج هاشمی )داروساز(
  جناب آقای دکتر محمدرضا رادان )پزشک عمومی(

  جناب آقای دکتر بهرام امین منصور )متخصص جراحی مغز و اعصاب(
  جناب آقای دکتر ولی اله کریمی )متخصص زنان و زایمان(

  جناب آقای دکتر محمدمهدی نعمت الهی )متخصص جراحی عمومی(
کبر مرتضوی )چشم پزشک و فلوشیپ قرنیه(   جناب آقای دکتر سید علی ا

شنبه ها: آقایان دکتر رجبی، دکتر میر قادری و دکتر رادان
یکشنبه ها: آقای دکتر کاشانی )دادیار دندانپزشکی( به همراه چهار کارشناس 
خانـم دکتـر بهنـاز عبادیـان )متخصـص پروتزهـای دندانـی(، آقایـان دکتـر عطـاء اله 
دشتی )دندانپزشک عمومی(، دکتر محسن شریف )دندانپزشک عمومی( و دکتر 

پژمان اسماعیل فالح )دندانپزشک(
کبر مرتضوی )متخصص و جراح چشم(  چهارشنبه ها: آقای دکتر سـید علی ا
از سـال 7:30 الـی 9 صبـح آقـای دکتـر محمد علیپـور )جـراح عمومـی و فـوق جراحی 

پالستیک( )جراحی های زیبایی(
آقای دکتر مصطفی هاشمی )متخصص گوش و حلق و بینی( از سال 10 الی 12 

)شکایات زیبایی(
آقای دکتر سـید حمید موسـوی طادی )متخصص ارتوپدی( از سـاعت 12 الی 

1:30 بعدازظهر )شکایات ارتوپدی(
پنج شنبه ها: آقای دکتر ذبیح اله شاهمرادی )متخصص پوسـت و مو(، آقای 

دکتر محمدرضا رادان از ساعت 7:30 )شکایات پوست و مو و زیبایی(

:::::  از دیگر فعالیت های دادستانی:
  تشـکیل جلسـه مشـورتی و توجیهی با هماهنگی معـاون درمان و کارشناسـان 
معاونت و رؤسـای بیمارسـتان های خصوصـی و دولتی و توجیـه آنـان در خصوص 
کـز و اینکـه رئیـس بیمارسـتان  قانـون و مقـررات سـازمان و نحـوه بازرسـی از ایـن مرا
)مسئول فنی( باید جوابگوی عدم رعایت موازین شـرعی و قانون و مقررات صنفی 

و حرفـه ای و شـغلی و سـهل انگاری در انجـام وظایف قانونی باشـد.
همچنین مسـئول فنی بیمارسـتان بـا فعـال بـودن و حضـور پررنگ به عنـوان خط 
مقدم در کاهـش نواقـص و کمبودهـا و به خصوص حل وفصل شـکایات مطـرح در 

بیمارسـتان ها با رأفت اسـالمی کوشـا باشـند.
  جلسه با مسئولین فنی کلینیک های جراحی محدود و اطالع رسانی مقررات و 
کز و توجیه نمودن آنان مبنی بر عدم پذیرش  دستورالعمل های مربوط به این مرا
بیمـاران کـه نیـاز بـه اعمـال سـنگین و متعاقـب آن بسـتری و پیگیـری ویـژه دارنـد 
 و در صـورت وقـوع هرگونـه مشـکلی بـا کلینیـک مربوطـه حسـب مقـررات برخـورد 

خواهد شد.
  هماهنگی با معاونت درمان و اداره امور آزمایشگاهی

  هماهنگـی بـا معاونـت درمـان در خصـوص همکارانـی کـه تخلفـات تبلیغاتـی 
انجـام داده بودنـد.

  نامه نگاری به شورای شهر و شهرداری و ارسال ماده قانون جدید تبلیغات و تذکر 
این مطلب که هرگونه تبلیغ پزشکی از سوی شهرداری و زیرمجموعه آن، منوط به 

کسب مجوز اولیه از سازمان نظام پزشکی است.
  ارسـال دسـتورالعمل چگونگی تبلیغات جامعه پزشـکی جهـت اطـالع و اجرا به 
سازمان صداوسیما و سـایر گروه های تبلیغاتی جهت توجیه آن ها و الزام به انجام 

و رعایـت آن موازین
  جلسـه بـا رؤسـای کالنتری هـای شهرسـتان اصفهـان و تنظیـم تفاهم نامـه 
کید بر اینکـه احضاریه برای اعضای جامعه پزشـکی از طرف سـازمان  فی مابین و تأ

صـورت پذیـرد نـه از طـرف کالنتری هـا
  بیمارسـتان هایی که بخش زایشـگاه دارنـد به دلیـل اتفاقـات فراوانی که پـس از 
زایمان برای نوزادان به وجود می آید ملزم به بکارگیری متخصصین کودکان شدند 
و نبود این تخصص در هنگام نیاز و ایجاد عارضه و مشکل برای نوزاد، مسئولیت آن 

بر عهده رئیس بیمارستان )مسئول فنی( خواهد بود.
  هماهنگی با سـتاد امربه معـروف و نهـی از منکـر در خصـوص ناهنجاری های به 

گـذاری این مبحث به نظام پزشـکی کـز پزشـکی و وا وجود آمـده در مرا
  هرماه حدود یک صد و ده نفر مراجعه کننده به دادستان و دادیاران

سال 96     تعداد مراجعات حدود    600 نفر

                                                       
     

اول سال 97 الی آخر آذرماه   تعداد مراجعات حدود    700نفر
 

                                               

    دکتر 
مصطفی میرقادری

58 کیفرخواست صادرشده
کی(      6 بایگانی )رضایت شا

       70 منع تعقیب
تعداد شکایـــــــــــات ثبت شده 134 نفـــــــــر                    

39 کیفرخواست
     36 منع تعقیب

       6  بایگانی
کنون 81  فقره شکایـــــــت ثبــــــت شده                          تا
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مدیر مسئول:  دکتر عباسعلی جوادی

 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر عباسعلی خادمی
  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 مدیر اجرایی و امور آ

)0913319۷33۷(
چاپ: چاپخانه احمدی

  ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن بیهوشی استان اصفهان، روز 
جمعه دهم خردادماه 1398 با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

جامعه انجمن های علمی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران به استناد 
خ 1370/8/7 شورای عالی  مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مور
انقالب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن و باهدف برقراری ارتباط علمی، فنی، 
تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان، همکاری با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

در برنامه ریزی امور آموزشی پژوهشی و ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی ایجاد گردید.
انجمن بیهوشی استان اصفهان نیز سال های متمادی به عنوان زیرشاخه انجمن بیهوشی کشور در 

اصفهان مشغول به فعالیت بوده و 18 ساِل کاری را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است.
با توجه به پایان دوره هیئت مدیره اسبق انجمن بیهوشی اصفهان، روز جمعه دهم خردادماه 1398 
انتخابات جدید این انجمن با حضور نماینده انجمن بیهوشی کشور، نماینده سازمان نظام پزشکی 
اصفهان و تعداد کثیری از متخصصین بیهوشی سطح استان برگزار شد که درنهایت افراد ذیل به ترتیب 

آرا به عنوان هیئت مدیره و بازرس توسط اعضا انتخاب شدند.

  اعضای هیئت مدیره:
1-دکتر کامران منتظری         2-دکتر مهدی ناقوسی         3-دکتر پرویز کاشفی         4-دکتر سعید عباسی

5-دکتر محمدعلی عطاری         6-دکتر پیروز بصیری          7-دکتر محمد مهیار
  اعضای علی البدل:

1-دکتر حسنعلی سلطانی       2-دکتر علی عمو شاهی
  بازرس:

دکتر مهدی آذری
شایان ذکر است در نخستین جلسه هیئت مدیره منتخب در تاریخ 1398/03/28 دکتر کامران منتظری 
به عنوان رئیس، دکتر محمدعلی عطاری نائب رئیس، دکتر سعید عباسی دبیر و دکتر مهدی ناقوسی به 

عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن بیهوشی استان اصفهان

   دکتر
کامران منتظری


