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درسته که:
ع وقت بهبودی  باید همه بیماران در اســر
کامــل پیــدا کننــد و حــق هیچ گونــه اشــتباهی 

نداریم!
باید همیشه در دسترس باشیم و پاسخگو 

حتی روزهای تعطیل و خاص!
باید کمبود منابع مالی حوزه سالمت را از جیب خود جبران کنیم!

باید تنها صنفی باشیم که تعرفه هایمان را دولت تعیین می کند!
باید تنها شغلی باشیم که حق الزحمه اش را حداقل یک سال بعد دریافت 

می کند ولی مالیاتش را به موقع پرداخت!
غ التحصیالنی باشیم که چندین سال تعهد خدمت در مناطق  باید تنها فار

مختلف دارند!
باید تنها صنفی باشــیم که متهم به فرار مالیاتی می شــود و برای آن قانون 

خاصی وضع می کنند!
باید تنها صنفی باشیم که برای ثبت کارت خوان در سامانه مالیاتی ناقص، 

ضرب العجل و جریمه برایش تعیین می کنند!و درسته که:
هرکسی به خودش حق می دهد در حیطه کاری ما دخالت کند حتی یک 

رمال....!
هرکســی به خودش حق می دهد در مورد شــغل ما قضاوت کند حتی یک 

مجری بی سواد!
هرکسی به خودش حق می دهد که به زعم خودش جامعه پزشکی را مورد 

استهزا قرار دهد حتی یک دلقک تلویزیونی!
هرکسی به خودش حق می دهد که نحوه رسیدگی به پرونده های انتظامی 

را زیر سؤال ببرد!
هرکسی به خودش حق می دهد ما را تافته جدا بافته، زیاده طلب، سنگدل، 

پرتوقع و مافیایی خطاب کند.هرکسی به ......
و بازهم قبول دارم که:

همیشه بهترین طعمه بودیم برای آدرس غلط دادن به مردم!
همیشه بهترین قشر بودیم برای سیاست مدار نماهای دغل باز پوپولیست 

که با تخریب ما رأی بخرند!
کام، سرخورده و  همیشه بهترین قشر بودیم برای عقده گشایی آدم های نا

حسود!
همیشه بی رحمانه و غیرمنصفانه با ما برخورد شده!

اما می دانید؟
بیشترین ضربه را از هم صنفی های مجلس نشین خود خورده ایم؟

بیشترین بی حرمتی ها به واسطه بی توجهی و عوام فریبی مسئولین وزارت 
متبوع خودمان نثارمان شده؟

بیشــترین آســیب به ســرمایه اجتماعی مان را از عملکرد نامناسب معدود 
معدود پزشک نماهای بی اخالق خورده ایم؟...

در ضمن قبول دارید که:
 در تکریم بزرگان و پیشکسوتان حرفه خودمان کوتاهی کرده ایم؟

 گاهی در نزد بیمارانمان اخالق حرفه ای را رعایت نمی کنیم و همکارانمان را 
زیر سؤال می بریم؟

 بعضابا گفتار و رفتار خودمان و پرسنلمان با بیمار و یا همراهش باعث تقویت 
ذهنیت منفی در جامعه می شویم؟

خیلی وقت ها به جای تحلیل منطقی و واقع گرایانه موضوعات، به طور احساسی 
کنش نشان می دهیم. و هیجانی وا

به جای ارائه راه حل های کاربردی، توقعات عجیب وغریب از سازمان داریم؟
معموالدر مواجهه با مشــکالت یا به گوشــه انفعال و ســرخوردگی خزیده ایم و یا 
احیاناغر زدن و نشــانه رفتن انگشــت اتهــام و بی عرضگی به ســازمان خودمان 
را برگزیده ایم.برخــی منتخبین جامعه پزشــکی در کلیــه ارکان ســازمان به ویژه 
هیئت مدیره های نظام پزشکی ها آن چنان که بایدوشاید به مسئولیت خطیر 

خود نمی پردازند.
پس چرا به طورجدی به نقد از درون و خود پاالیشی نمی پردازیم؟

باید تاوان رفتار نامناسب و غیراخالقی معدود معدود معدود همکار بی توجه را 
همه بدهند.هنگام انتخاب نمایندگان صنفی خودمان به کارآمدی و حرفه ای 
بودن آن ها توجه بیشتری نمی کنیم.                                                               راستی.... روز پزشک مبارک

سرمقــــــــالــــــــه
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خود ما هـــم 
مقصریـــــم؟!

    دکتر 
محسن مصلحی

گزارش عملکرد یکساله    
شورای عالی نظام پزشکی

کل سازمان نظام پزشکی با  مکاتبه رئیس 
رئیس مجلس شورای اسالمی

افزایش شدید مهاجرت 
تحصیل کرده ها از ایران

کارتخــــــوان یا   نصب 
هیاهــــــــوی مالیاتی

 شکست درمان، عارضه
 یا قصور پزشکی

مــرداد 1344 نتایــج بررســی مهاجرت 
کــه توســط ســازمان ملــل انجام شــده 
بــود، ایــران را ازلحــاظ مهاجــرت اتبــاع 

به...

های  هجمه  سلسله  دنبال  به 
رسانه ای ، تخریب و اعمال فشار به 
همکاران خدوم جامعه پزشکی ، 

اخیرا شاهد تعیین ...

در مــورد اینکــه میــزان عــوارض و 
خطاهــای پزشــکی در دنیــا چقــدر 
از منابــع و  ارقامــی  و  آمــار  اســت، 

معتبــر... رفرانس هــای  0303 02

شــورای عالــی ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســالمی 
ایــران با توجه بــه قانون مصــوب این ســازمان باألخــص مواد 
3 و 15، همــواره ســعی نموده ضمــن حفظ اســتقالل و هویت 
سیاســت گذاری و نظارتــی خــود بــا رویکــرد تعاملی نســبت به 

انجام وظایف خود همت گمارد.
در این راســتا گزارش عملکرد یکساله 
شــورای عالی نظــام پزشــکی در قالب 
کــه  گردیــده  تنظیــم  ای  کتابچــه 
همــکاران محتــرم مــی تواننــد فایــل 
کانــال ســازمان نظــام  مربوطــه را در 

پزشکی اصفهان مشاهده نمایند.

جناب آقای دکتر الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

 با سالم و احترام

طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت های دانشجویی پزشکی که با زمینه سازی 
جهت دار رسانه ای روزهای اخیر در مجلس شورای اسالمی ارائه شد، موجب 

نگرانی در جامعه پزشکی و دانشجویی شده است.
یقیناطرح مســئله کامالتخصصی و فنی ظرفیت های دانشجویی پزشکی 
بدون توجه به زیرساخت های الزم برای آموزش پزشکی از قبیل تعداد اساتید 
و تعــداد تخت های بیمارســتان های آموزشــی و تجهیزات بالینــی موردنیاز 

موجب خسارت های جبران ناپذیر به این رشته خطیر خواهد شد.
این جانب به عنوان مسئول سازمان نظام پزشکی کشور و معلمی که 30 سال 
تدریس پزشکی را تجربه کرده ام با اطمینان عرض می کنم که افزایش ظرفیت 
و پذیرش دانشجوی پزشکی بدون تأمین ساختارهای الزم موجب کاهش 
کیفیت علمی و عملی پزشکی کشور و آسیب بیماران و سقوط سطح سالمت 

در کشور خواهد شد.
امیدوارم باتدبیر و عنایت ویژه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس و نگرش 
علمی و کارشناسی در این مقوله مهم مسیر صالح و سداد برای آینده سالمت 

مردم مدنظر و عمل قرار گیرد.
دکتر محمدرضا ظفر قندی
رئیس کل

اسـامی برگزیـدگان جامعـه پزشـکی
سال 1398

سـازمان نظـام پزشـکی اصفهـان

03صفحـه
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   مـــرداد 1344 نتایـــج بررســـی مهاجـــرت کـــه توســـط 
ازلحـــاظ  را  ایـــران  بـــود،  انجام شـــده  ملـــل  ســـازمان 
ـــه کشـــورهای دیگـــر در ردیـــف پنـــج کشـــور  ـــاع ب مهاجـــرت اتب
آخـــر جـــدول نشـــان مـــی داد )نزدیـــک بـــه صفـــر( ایـــن بررســـی 
ده ســـال بعـــد در ســـال 1354 نیـــز مجدداانتشـــار یافـــت که 
تغییـــری در رتبـــه ایـــران نشـــان نمـــی داد و مهاجـــرت ایرانیـــان 
نزدیـــک بـــه صفـــر بـــوده اســـت. در ســـال 57 شـــمار ایرانیـــان 
مهاجـــرت کـــرده بـــه زیـــر 50 هـــزار نفـــر رســـیده بـــود. از ایـــن 
ـــه مهاجـــرت  ـــان تمایلـــی ب ـــه ایرانی آمارهـــا چنیـــن برمی آمـــد ک

بـــه کشـــورهای دیگـــر نداشـــتند.

اما این ارقام از سال 57 به بعد به شکل ناباورانه ای تغییر کرده است. 
ایران دیگر در رتبــه انتهای جدول نیســت و برعکس بــه صدر جدول 
رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند که به دنبال 
مهاجرت هستند. در بین اتباع کشورهای مختلف ایرانی ها بیشترین 
متقاضی بــرای مهاجرت به اســترالیا را دارند که ســاالنه ده هــا نفر نیز 
جان خود را در این راه از دست می دهند. شمار جمعیت ایران 2 برابر 
شده اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به 7 میلیون نفر یعنی 

140 برابر رسیده است.

دراین بین حجم خروج نخبگان از کشــور نیز قابل تأمل اســت. طبق 
آمار صندوق بین المللی پول، ایران ازنظر فرار مغزها در بین ۹1 کشور 
جهــان مقــام اول را از آن خودکــرده اســت و ســاالنه تــا 180 هــزار نفر با 
تحصیــالت عالیــه از ایــران مهاجــرت می کننــد. بنیــاد ملــی نخبگان 
ایــران اعالم کرد کــه 308 نفــر از دارنــدگان مــدال المپیــاد و 350 نفر از 
ج مهاجرت  برترین هــای آزمــون سراســری از ســال 82 تا 8۶ بــه خــار

کرده اند.

همچنین هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته است، ۹0 
نفر از 125 دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی 
کنــون در دانشــگاه های آمریــکا تحصیل  رتبــه کســب کرده انــد، هم ا
کنون بیش از 250  می کنند. طبق آمار صندوق بین المللی پــول هم ا
هزار مهنــدس و پزشــک ایرانــی در آمریکا هســتند. طبق آمار رســمی 
اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 دکترا و ساالنه 
5475 نفر لیســانس از کشــور مهاجرت کردند. در ســال 13۹1 حدود 
150 هزار دانشــجو تقاضای خروج از کشــور را کرده اند که بیشترشــان 
دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین ۶4 درصد دانش آموزان ایرانی 

مدال آور المپیاد طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت کرده اند!

حمید گورائی رئیس پژوهشــکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار 
داد که دانشمندان رشــته ســلول های بنیادین ایران هرروز بیشتر از 
گذشــته جذب دیگر نقاط جهان می شوند. پروفســور عباس میالنی 
مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید فرار مغزها در چند سال اخیر 
300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است. این ها 
کالمی درباره این فاجعه ملی سخن  در حالی است که در کشور تقریبا

گفته نمی شود.

به خوبی در خاطرم هست که اواخر تابستان سال 
13۹0، پس از 20 ســال که هیچ گونــه طرحی برای 
ترویــج زایمان طبیعــی از ســوی معاونــت درمان 
گهانی  وزارتخانــه ابــالغ نشــده بــود؛ به صــورت نا
از دبیرخانــه شــورای هماهنگــی ســازمان های 
بیمه گــر اســتان اصفهــان، بخشــنامه ای مبنــی 
بــر الــزام کاهــش آمــار ســزارین بــه میــزان 40% به 
بیمارســتان های خصوصی و دولتی استان ابالغ 
شد تا ظرف 3 ماه آمار سزارین خود را اصالح کنند.
در غیر این صورت مابقی سزارین های انجام شده 
با اندیکاسیون علمی یا بدون اندیکاسیون بر طبق تعرفه زایمان طبیعی که 
پیش از طرح تحول بسیار کمتر از ســزارین بود، پرداخت می شد و کسورات 
بیمــه را بیمارســتان ها در وقــت پرداخــت از پزشــکان متخصــص زنــان کم 

می کردند.
در همان زمان، انجمن متخصصین زنان و زایمان اصفهان به این بخشنامه 
اعتراض کرده و ضمن قبول اینکه آمار سزارین باالتر از استانداردهای جهانی 
بوده و نیاز به کاهش آن می باشــد، و قول مســاعد برای ارائه پیشــنهادات و 
همکاری در جلســات متعددی با مســئولین اســتان و نماینــدگان مجلس 
کتوریال  وقت داده شــد و بیان داشــتیم که افزایــش آمار ســزارین دولتــی فا
می باشــد و نیاز به عزم همگانی و همــکاری چندین نهــاد را دارد و درنهایت 

پیشنهادات زیر ارائه شد:

1-افزایش امکانات زایشگاه ها ازنظر تجهیزات و نیروهای انسانی موردنیاز 
در حد استانداردهای جهانی

2-ایجاد امکاناتی در راستای دلپذیر کردن پروسه زایمان شامل امکان 
حضور نزدیکان زائو در طی پروسه زایمان، توسعه زایمان بدون درد و ایجاد 

فضای فیزیکی مناسب برای زائو و همراهان وی در طی دوره درد
3-فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی توســط آموزش وپرورش، رسانه 

ملی، فضای مجازی و...
4-حــل مشــکالت حقوقــی و حقیقــی در مــورد پرداخــت دیه از ســوی 

سازمان های بیمه گر
5-حمایت همه جانبه قوه قضائیه از کلیه همکارانی که درزمینه ترویج 

زایمان طبیعی فعالیت می کنند
گرچــه در ســال های گذشــته گام های کوچکــی درزمینــه زایمان بــی درد،  ا
همراه آموزش دیده، کالس های آمــوزش مادران باردار و تجهیز زایشــگاه ها 
برداشته شده، اما همچنان از روش های تنبیهی نظیر کسر درجه بیمارستان 
و تحت فشــار قرار دادن متخصصیــن زنان و زایمــان حتی در دســتورالعمل 

ترویج زایمان سال 13۹7 نیز استفاده شده است.
درحالی که مهم ترین عامل افزایش آمار سزارین بارداران شکم اول، تمایل و 
خواست مادران می باشد و نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتری دارد، 

در آمریکا سومین علت سزارین درخواست مادر می باشد.
کز درمانی استان در سال 13۹7  قابل ذکر است با اجبار به زایمان طبیعی در مرا
موارد شکایات ثبت شده در معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان 
به علت عوارض مادری و نوزادی متعاقب زایمان طبیعی بیشتر شده است 

که در حال تحقیق و آماده کردن گزارش در این مورد می باشیم.
در خاتمه آرزو می کنم در آینده شاهد سیاست گذاری های منطقی و مبتنی 
بر شواهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه های بلندمدت 
به جای ابالغ بخشنامه های خیرین و روش های چکشی کوتاه مدت باشیم.

::::: قسمت پنجم
به علت دردی که در کمــر دارید )مثال( نزد دکتر 
متخصص مرتبط رفته اید )انشــا اهلل که مرتبط 
بــوده باشــد( و پــس از طــی کــردن هفت خوان 
رســتم پزشــک معالــج، شــمارا بــه فیزیوتراپــی 
)کاردرمانی؟ ماســور؟ حــرکات اصالحــی؟ مرکز 
جامع توان بخشــی متخصصین طب ورزشی و 
قس علی هذا( به منظور ارزیابــی، کاهش درد، 
تقویــت عضــالت الزم، کشــش عضــالت الزم و 

راهنمایی های الزم معرفی می کند.
گیــِج گیــج شــده اید. چــون پزشــک یقینانمی داند چه کســی چــه کاری 

می کند شمارا با این عمل مجبور می کند دقیقاشبیه 
دانــش آمــوزان دوره متوســطه بــه دنبال شــناخت 
شــاغل باشــید تــا متوجــه شــوید چــه شــغلی بــرای 
شــما مناســب اســت؟ خودمانی بگویم چه شــغلی 
می توانــد درد شــمارا کم کنــد و دوبــاره بــه روزمرگی 

خود بپردازید.
چه می کنیــد؟ گیوه های ملکی خود را ور می کشــید 
و از یکــی از آشــنایان خــود کــه پزشــک اســت یــا در 
اســت پرس وجــو  کار  بــه  بیمارســتانی مشــغول 

می کنید.
کنون تصور می کردند بســیار Alert و  آن ها هم کــه تا
up to date هســتند نیز دچار ســردرگمی می شــوند، 

مشــکل درســت مثــل منــوی غــذای اغذیه فروشــی های دنــج و دونفره 
اســت کــه تنهــا عنوان هایی کــه بــرای شــما آشناســت لیموناد )شــربت 
کمی لوس بازی اضافه( و موهیتو؟! اســت، وگرنه  آب لیموی خودمان با

عمرابفهمید سس پنه لوپه کروز چیست و همراه با چه غذایی باید آن را 
خورد؟ بیراهه نرویم.

از کادر درمانی ناامید می شوید و به سراغ دوست، آشنا و فامیل می روید. 
قطع به یقین آن ها نیز مشــکلی از شــما حل نخواهند کرد چــون آن ها از 
ظن خود یار شما می شــوند و آنچه از ســر گذرانده اند را برای شما تجویز 
غ و زردچوبه و خرما گرفته تا تزریق در  خواهند کرد، از ترکیب زرده تخم مر

مهره های کمر که معجزه می کند؟؟!!!
نهایتابه نظرتان می رســد از طریق تجربه و خطا بهبودی را شــکار کنید. 
کــز فوق الذکر  بازهم نتیجــه ای حاصل نمی شــود چون بــه هر یــک از مرا
مراجعه کنید، می بینید همه و همه از دستگاه های فیزیوتراپی استفاده 
می کننــد و مدعی اند که بــرای حل مشــکلتان به جای درســتی مراجعه 

کرده اید.
ممکــن اســت در ایــن اثنــا درد شــمارا رها کنــد ولی 
آنچه شــمارا رها نمی کند، ســردرگمی اســت. شاید 
گله از پزشــک متخصص باشــد که باید بداند شــما 
در ایــن مرحلــه به چــه درمانــی نیــاز دارید و شــمارا 

راهنمایی کند.
گر حاد نباشد  قطعازمانی که شــما کمردرد دارید، ا
و نیاز به استراحت مطلق نداشــته باشید، بهترین 
انتخــاب درمانــی؛ فیزیوتراپــی اســت که بــا ارزیابی 
بــرای  انتخــاب دســتگاه های مناســب  دقیــق، 
کاهش درد شما و انجام تکنیک های متنوع مانند 
 myofascial release, mobilization,Dry Needliny
و توصیه به تمرینات درمانی الزم )نه ورزش های الزم( حال شــمارا بهتر 

خواهد کرد.
بیراهه نرویم.                                                                                                                                                                     ادامه دارد...

افزایش شدید مهاجرت 
تحصیل کرده ها از ایران

نگاهی اجمالی به طرح های کاهش آمار سزارین

که بر ماســـــت از ماســـــت 
ایران ازنظر فرار مغزها در جهان مقام اول را دارد

کمـر داریـد  کـه در  بـه علـت دردی 
)مثـا( نـزد دکتـر متخصـص مرتبـط 
کـردن  طـی  از  پـس  و  رفته ایـد 
هفت خـوان رسـتم پزشـک معالـج، 
معرفـی  فیزیوتراپـی  بـه  شـمارا 

. می کنـد

   محسن جزایری

   دکتر
فرشته دانشمند
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::::: قسمت دوم
در مــورد اینکــه میزان عــوارض و خطاهای پزشــکی 
در دنیا چقدر است، آمار و ارقامی از منابع و رفرانس 
های معتبر به عنوان نمونه ارائه می شود و سپس به 

تحلیل آن می پردازیم.

یکـی از عـوارض شـایع جراحـی عفونـت محـل عمـل 
کتـاب  کتـاب شـوراتز )معروف تریـن  کـه در  اسـت 
مرجـع جراحـی( در زخم هـای تمیـز )زخم هـای ناشـی از عمـل جراحـی روی بافـت 
کثیـف  اسـتریل و بـا رعایـت تمـام شـرایط اسـتریلیتی( 1 تـا 2% و در زخم هـای 
)زخم هـای عفونـی یـا له شـدگی همـراه بـا آلودگـی( تـا 13% گـزارش می شـود و در 
Uptodate 4% در زخم هـای تمیـز و 35% در زخم های آلوده در جراحی های شـکم 
و در کتـاب جراحـی سابیسـتون در 3 تـا 20% کل زخم هـا اسـت کـه علیرغـم رعایـت 
همـه اسـتانداردهای اسـتریلیتی و مراقبت هـای الزم اتفـاق می افتـد یـا بـروز فتـق 
برشـی )بـاز شـدن بخیـه جـدار شـکم بعـد از عمـل( در 10 - 20% جراحی هـای شـکم 
تقریبادر تمام مراجع علمی گزارش می شـود یا آمبولـی )لخته پرانی( ریـه در 0/5 تا 
۶ درصـد جراحی هـا )بدون پیشـگیری( بـروز می کنند کـه فقـط در 80 درصـد موارد 

قابل پیشـگیری اسـت.
یعنـی باوجـود تمـام تدابیـر پیشـگیرانه ممکـن اسـت در حـدود 1 درصـد بیمـاران 
اتفاق بیفتد. علیرغم تمام پیشرفت های علمی و تکنولوژی پزشکی، انجام عمل 
جراحی آپاندیـس با پاتولـوژی منفی )عمـل جراحی آپاندیـس در بیمـاری که علت 
بیماری اش التهاب آپاندیس نبوده است( تا حدود 10 در صد در مردان و 20 درصد 

در خانم هـا قابل قبـول اسـت.
آمـار ذکرشـده مربـوط بـه ایـران نیسـت، بلکـه مربـوط بـه کشـورهایی اسـت کـه 
تکنولوژی، میزان ایمنی و دقتشان درزمینه صنایع اتومبیل و هواپیمایی، فضا و 
غیره بر کسی پوشیده نیست. فراوانی نتایج ناخواسته درمان آن ها نشان دهنده 
مشـکالتی اسـت که در ذات پزشـکی اسـت که علیرغم سـرمایه گذاری های وسـیع 
و مطالعـات همه جانبه ایـن کشـورها هنوز هم عـوارض و هـم خطاهـا قابل توجه و 

نپذیرفتنی هسـتند.
دانـش مـا هنـوز نسـبت بـه ابعـاد مختلـف روان و تـن انسـان و عوامـل بیمـاری زا 
محدود اسـت و هرروز کشـفیات جدید و اعجاب انگیـزی را در زمینه های مختلف 
ساختار بدن انسان شـامل ژنتیک، فیزیولوژی، بیوشـیمی و غیره در نوشته های 
پزشـکی می خوانیم و هرروز بیشـتر به این پی می بریم که هنوز ناشـناخته های ما 

از خودمـان و بیماری هایمـان بسـیارند.
عالوه بر پیچیدگی های کلی در فرآیندهای زیستی انسـان، تفاوت های فردی که 
ریشـه آن ها ژنتیـک، عوامـل محیطـی یـا روانـی اسـت، هـر انسـانی را منحصربه فرد 
می کنـد و هرچنـد وجـوه مشـترک بیـن مـا غالـب هسـتند ولـی اختالف هـا نیـز 
قابل توجه هسـتند.همچنین عوامل بیماری زا نیـز پیچیدگی خـود را دارند. رفتار 
سـلول های یـک نـوع سـرطان هرچنـد ظاهرایـک پاتولـوژی دارنـد ممکـن اسـت 
در بیمـاران مختلـف متفـاوت باشـد یـا بـه درمان هـای مختلـف، پاسـخ متفـاوت 
داشـته باشـند و یـا عالئـم متفـاوت بیماری هـای عفونـی در بیمـاران مختلـف و 
کتری ها و ویروس ها به داروهـا و درمان های مختلف چیزهای  مقاومت بعضی با

شناخته شـده ای هسـتند.
کنش به  به همین علت نباید انتظار داشـته باشـیم که فرایندهای ترمیم زخم، وا
کنش های مثبت و منفی نسـبت بـه داروها و سـیر بیماری ها  عوامل بیمـاری زا، وا
گی هـای فـردی و تنـوع سـیر بیماری هـا اسـت کامـالدر  کـه همـه تحـت تأثیـر ویژ
همه یکسـان باشـد. برای مثـال یک بیمـار ممکـن اسـت سـالیان دراز بـدون هیچ 

عارضـه ای از قـرص آسـپیرین اسـتفاده کنـد و بیمـار دیگـری با مصـرف یک یـا چند 
قـرص دچـار خونریـزی کشـنده در معـده شـود یـا حساسـیت های دارویـی کـه 
هرکـدام می توانـد بـدون هیـچ نشـانه قبلـی، بـا تمـاس بـا مـاده حساسـیت زا بیمـار 

را از پـای درآورنـد.
اختالفات آناتومی در ساختمان بدن افراد همان طور که در ظاهر دیده می شوند 
گونـی عجیبـی در قـد و قامـت و شـکل صـورت و بـدن می دهنـد شـامل  گونا و 
ساختمان های درونی نیز می شوند و درنتیجه در درمان های تهاجمی و جراحی 
می توانند مشـکالت زیادی را ایجاد کنند. بعضی اختالالت ژنتیک یا کروموزومی 
می توانند تغییرات خفیف تا خیلی شدید در فیزیولوژی، آناتومی و ایمنی و غیره در 
بیمار ایجاد کننـد. بعضی از این اختـالالت می توانند قبل از زایمـان، حین زایمان 
و بالفاصله بعد از زایمان منجر به مرگ شوند )سـقط، زایمان زودرس یا مرگ نوزاد 
بدون عامل مؤثر بیرونی( و بعضابه صورت بیماری های مختلف شدید یا ضعیف 
بیمـار را همراهـی کننـد )ماننـد اغلـب بیماری هـای خونـی ژنتیـک، بیماری هـای 
رماتیسـمی و ...( و متأسـفانه بعضاعالمتـی ندارنـد تـا زمانـی کـه در شـرایط خـاص 
یا جراحـی قـرار گیرنـد ماننـد آلرژی هـا، فاویسـم، تمایل بـه کلوئید سـازی )گوشـت 
اضافـه محـل زخـم(، تمایـل بـه چسـبندگی در شـکم بـه دنبـال جراحـی یـا ابتـالی 
درصـد محـدودی از بیمـاران کـه اسـتعداد ژنتیـک دارنـد بـه رماتیسـم قلبـی بعـد 

از گلـودرد....
نتیجه می گیریم که شـرایط هیچ دو بیماری کـه ظاهرااز یک بیمـاری رنج می برند 
کامالیکسـان نیسـت و پزشـک بایـد هنرمندانه از بیـن همـه مشـترکات و تفاوت ها 
راه چـاره بـرای کمـک بـه بیمـار پیـدا کنـد و بـا در نظـر گرفتـن همـه پیچیدگی هـا و 
نارسـایی های دانـش بشـر و تنـوع بیمـاران و بیماری هـا بایـد پذیرفـت کـه گاهـی 

ناخواسـته در کمـک بـه بیمـار شکسـت بخـورد.
سـرمایه گذاری های وسـیع مـادی و انسـانی در جسـتجو بـرای شـناخت ابعـاد 
مختلف زیسـتی انسـان و روش های نوین درمـان بـرای موفقیت بیشـتر و عوارض 
کمتـر و همچنیـن شـناخت و کاهـش زمینه هـای خطـا و قصـور، کـه در همـه جـای 

دنیـا انجـام می شـود، دلیـل ایـن مدعـا اسـت.
عـالوه بـر مـوارد پیـش گفـت، بعضـی از عوامـل و شـرایطی هسـتند کـه شکسـت و 
عوارض درمـان را زیـاد می کننـد و در مراجع علمـی نیز به آن هـا پرداخته می شـود و 
چند نمونه از آن ها عبارت اند از: اعمال جراحی اورژانسی، تغییر برنامه عمل حین 
جراحـی، جراحی هم زمـان روی اعضـای مختلف، جراحی هـای طوالنی بـا نیاز به 
تعویـض شـیفت پرسـنل، ضعـف ارتبـاط بیـن بخش هـای مختلـف درگیـر درمـان 
بیمـار، شـیفت های طوالنـی و متوالـی کاری، نقصان آموزشـی، کـم بـودن مهارت 
کـم کاری باال  موردنیاز )نیاز بـه آموزش مداوم درمان هـا و تکنیک های جدید(، ترا
)نسـبت بـاالی حجـم کار بـه تعـداد نیـرو و سـاعات کاری طوالنی کـه متأسـفانه در 

کـز درمانـی دیـده می شـود( و غیره. کشـور ما تقریبـادر تمـام مرا
بعضـی از ایـن عوامـل بـه کادر درمـان و مدیریـت نظـام سـالمت تحمیل می شـوند 
مثـل موقعیت هـای اورژانسـی و بعضـی قابـل پیش بینـی و قابـل مدیـرت هسـتند 
ماننـد آمـوزش و برنامه ریـزی مناسـب کاری کادر درمـان و تنظیـم آیین نامه هـا و 
مقررات مناسـب و ایجـاد کنتـرل و مراقبت هـای پی درپی فرایندهای تشـخیص و 

درمـان در مراحـل مختلـف و غیـره.
پزشـک و بقیـه کادر درمـان علیرغـم اسـتعداد قابل قبـول بـرای تحصیـل در رشـته 
خود و دوره های سخت آموزشـی که گذرانده اند و همچنین آموزش های اخالقی 
و حرفه ای که دیده اند و پس از تأیید صالحیتشـان مجوز درمان گرفته اند، مانند 
همـه افـراد دیگـر مصـون از خطـا نیسـتند و شکسـت یـا عـوارض ناخواسـته ممکـن 

اسـت به علت اشـتباه و تخلـف آن ها باشـد.

 برخی از مصوبات جلسات اخیرشکست درمان، عارضه یا قصور پزشکی
 شورای عالی نظام پزشکی

اسامی برگزیدگان جامعه پزشکی
سال 1398

سازمان نظام پزشکی اصفهان

   دکتر 
عباسعلی نصر

به دنبال سلسله هجمه های رسانه ای ، تخریب و اعمال فشار به 
همکاران خدوم جامعه پزشکی ، اخیرا شاهد تعیین ضرب العجل 
سازمان امور مالیاتی جهت اجرای بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال 

13۹8 بودیم .
آنچه مایه ی بهت، حیرت و گله مندی جامعه پزشکی گردید ، اعمال 

تبعیض و توهین در دو حوزه قانون گذاری و اجرا بود .
با توجه به آیین نامه تبصره 2 ماده 1۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی 
ج  به تصویب قانون جدید و خاص وجود نداشت و از طرف دیگر خار
نمودن جامعه پزشکی از روند اجرائی تعریف شده در آیین نامه مذکور 

نیز تعجب همکاران را دو چندان نمود .

رفتارهای دوگانه و غیر حرفه ای با شناسنامه دارترین قشر در حوزه 
مالیاتی که عمال پایبندی خود را به قوانین و مقررات موضوعه نشان 

داده اند به چه معناست ؟
آیا تحمل انواع و اقسام فشارها و دم بر نیاوردن باعث جری تر شدن 

مجریان شده است ؟
کار بردن  نگاهی به بستر سازی های اخیر رسانه ای و اجتماعی و به 
عبارات عوام گرایانه که نتیجه ای جز خدشه دار نمودن جایگاه مقدس 
و خطیر حرفه طبابت نداشته است چشم اندازی بسیار ناامید کننده را 

متصور می نماید.

کارتخوان یا هیاهوی مالیاتی نصب 

بیست و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 1398/05/24:

مصوبه ) 1(
شــورای عالــی در رابطــه بــا الزامــات اخیــر ســازمان امــور مالیاتــی در خصــوص 
ــفافیت،  ــط ش ــداری، بس ــون م ــزوم قان ــر ل ــد ب کی ــن تأ ــکی، ضم ــه پزش جامع
کشــور و در جهــت اجــرای بنــد " ی "  حفــظ حقــوق عامــه در فرآینــد اداره 
تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال 13۹8 مقــرر نمــود ســازمان نظــام پزشــکی 
کارت خــوان توســط  نســبت بــه اطالع رســانی ضــرورت تــداوم اســتفاده از 
گزارش هــای واصلــه  بــه  اعضــای ســازمان اقــدام نمایــد. همچنیــن نظــر 
مبنــی بــر آمــاده نبــودن زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای قانــون و ابهامــات 
آئین نامه هــای مربوطــه، ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن ادامــه 
رایزنــی بــا ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و ســایر مراجــع ذی ربط اقدامــات الزم 

ــی منعکــس نمایــد. ع وقــت نتیجــه را بــه شــورای عال را انجــام و در اســر
در ضمــن بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ اعتمــاد و اطمینــان عمومــی مــردم نســبت 
کشــور، ســازمان  کیــد بــر توســعه عدالــت مالیاتــی در  بــه جامعــه پزشــکی و تأ
مکلــف اســت تــا بــه انحــاء مقتضــی در برابــر جوســازی های منفــی با اســتفاده 
از تمامــی ظرفیت هــای خــود از حقــوق مــردم و جامعــه پزشــکی دفــاع نماید.

مصوبه) 4(
 به منظــور بهبــود وضعیــت حــوزه روابــط عمومــی و ارتبــاط بــا رســانه ها و نیــز 
انتقــال مــوارد قابل توجــه حــوزه ســالمت بــه اعضــای شــورای عالــی بــا حضــور 
مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان در جلســات شــورای عالی موافقــت گردید.

رشتهنام و نام خانوادگی

پزشک عمومیدکتر سید محمدحکیمانه

فوق تخصص جراحی قفسه صدریدکتر سیاوش صحت

تخصص انگل شناسی آزمایشگاهیدکتر حسین فرید معیر

تخصص زنان و زایماندکتر سید مهدی احمدی 

فلوشیپ جراحی ستون فقرات دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده

کبر توسلی کاردیولوژیدکتر علی ا فلوشیپ اینترونشنال 

کالنتر معتمدی تخصص ارتودانتیکسدکتر علی محمد 

کارشناس ماماییمهرانگیز جعفرزاده

کودکاندکتر مهدی سالک اردستانی تخصص 

تخصص جراحی عمومیدکتر محمد علی رجبی

داروسازدکتر غالمرضا اخوان فرید
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