
خ 97/10/10  اهم مصوبات سی و ششــمین جلســه مور
ح ذیل  خ 97/11/8 به شر تا سی و هشتمین جلسه مور

می باشد:

بحــث و تبادل نظــر پیرامــون محدودیت ها و فشــارهای اعمال شــده به 
همــکاران جامعه پزشــکی ازجمله قانــون تعزیــرات، الزام به نصــب صندوق 
فروشگاهی، تجاری سازی مطب ها، خصوصی شدن آموزش پزشکی و اخذ 

عوارض مختلف توسط شهرداری ها
ارائه گزارش عملکرد حوزه انتظامی و بحث و گفتگو در راستای چگونگی 
بهبود وضعیت موجود ازجمله به کارگیری فرد مناسب جهت مدیریت اداری 

و مالی این حوزه
حضــور همــکاران معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و گفتگو 
پیرامــون نحــوه همکاری هــای مشــترک در راســتای بهبــود وضعیــت حوزه 

سالمت
حضور مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی و تبادل نظر در راستای رفع 
مشــکالت پرداخت بدهی های ســازمان بیمــه تأمین اجتماعــی، عدم عقد 
قرارداد با پزشکان جوان، سخت گیری ها و محدودیت های اعمال شده برای 

همکاران جامعه پزشکی
حضــور نمایندگان انجمن های ســه گانه همــکاران علوم آزمایشــگاهی و 
پاتولوژیســت در هیئت مدیره جهت بحث و تبادل نظر پیرامون وجود برخی 
کز  روابــط غیرحرفــه ای فی مابیــن معــدود و معــدود همکاران پزشــک بــا مرا

آزمایشگاهی و ارائه راه حل های کاربردی

و  عالــی  شــورای  رئیــس 
سرپرســت ســازمان نظام 
پزشکی در نامه ای خطاب 
بــه دکتــر روحانــی رئیــس 
محترم جمهور نســبت به 
نادیده انگاشتن خدمات 
عظیــم و بی شــمار جامعه 
پزشــکی در اقصــی نقــاط 
کشور و تخریب این سرمایه 
کنش نشــان  اجتماعــی وا

داد.

جناب آقای  دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم

سالم علیکم
ســخنان اخیرتان در نقد رفتار پزشــکان و تعریف جنابعالی از رفتار حرفــه ای آنان 

موجب رنجش بسیاری از همکاران جامعه پزشکی شده است.
اینجانب به عنوان نماینده ای کوچک از جماعتی بزرگ به اســتحضار می رسانم 
پزشــکان این مرز و بوم نه تنها خود را تافته جدا بافته از مردم نمی دانند، بلکه در 
کارترین اقشار مردم ایران  گون به عنوان یکی از خدوم ترین و فدا عرصه های گونا

زمین به وظایف انسانی و حرفه ای خود عمل کرده اند.
خوب است با پزشکان شریفی که عمری صادقانه و خالصانه در سخت ترین شرایط 
و در دوردست ترین مناطق کشور به مردم ایران خدمت می کنند، با زبان احترام و 

با توجه به برگزاری انتخابات رئیس کل ســازمان در تاریخ 97/11/26 و نقش 
مؤثر فردی که به عنوان باالترین مقــام اجرایی و نماینده قانونی ســازمان در 
کلیه مراجع در این جایگاه قرار می گیرد، در نشست اعضای شورای هماهنگی 
و نمایندگان نظام پزشکی های استان اصفهان در مجمع عمومی؛ نکات ذیل 

کید اعضا قرار گرفت: مورد تأ
مشکالت عدیده جامعه پزشکی و باألخص هجمه های تأمل برانگیز اخیر، 
لزوم تغییر و تحوالت اساسی در ساختار ســازمان نظام پزشکی و استقرار تیم 
 مدیریتــی باانگیــزه، کاردان، وقت گــذار و به ویــژه دارای قدرت تعامــل مؤثر و 
مطالبه گر با سران قوای سه گانه کشور و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، مراجع قضایی 

و نظارتی و ....... را بیش ازپیش نمایان می سازد.
بررســی عملکــرد مدیــران ســتادی ســازمان نشــان می دهــد کــه به کارگیری 
قائم مقــام، معاونت های مختلف ســازمان به ویــژه معاون توســعه و منابع، 
معاون پارلمانی و امور مجلس، مدیر روابط عمومی و امور حقوقی که بتوانند با 
تسلط کامل بر اوضاع و حضور مفید و قاطع در تمامی لحظات، به صورت جدی 
پیگیر مشکالت درون و برون سازمانی موجود باشند، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
بوده که در اسرع وقت می بایست جامه عمل بپوشد و این مهم تنها با انتخاب 
فردی به عنوان رئیس کل میسر است که توانمندی ها و سوابق اجرائی اش مؤید 
این واقعیت باشــد که بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی و سایر تعلقات 
و صرفا با رویکرد کار تشــکیالت قوی و دغدغه مند، در کنار مقبولیت خویش 
در ارکان نظام، قدرت رهبری این تیم و بسیج کلیه ظرفیت ها و همراه کردن 
ارکان ســازمان و آحاد جامعه پزشــکی برای اصالح ناهنجاری های موجود را 

داشته باشد.
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مجموعه ارزش های مختلف یک جامعه 
یا یک گــروه یا قشــر خاص نظیــر جامعه 
پزشکی، سرمایه اجتماعی آن مجموعه 
را تشکیل می دهد، ارزش ها متنوع بوده 
و شامل ارزش های فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و .... 
است، ارزش ها؛ عقاید و باورهای ریشه داری هستند که یک فرد، یک گروه 
و یا یک جامعه دربــاره رفتار، اعمال و تفکــرات دارد، به گونه ای که اعمال 
پســندیده را از ناپســند جدا می ســازد و داوری درباره خوب و بد را میســر 
می نماید، به عبارت دیگر ارزش ها نمایان گر عقاید و باورهایی اســت که 

ازنظر فردی یا اجتماعی، رفتار مطلوب و برتر شمرده می شود.
با این مقدمه بدیهی است که سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی توسط 
مجموعــه ایــن ارزش هــا تبلــور می یابــد و بــه مجموعــه، شــأن و منزلــت 

می بخشد.
ازنظر تاریخی و جامعه شناسی شاغلین ِحرف پزشکی با توجه به ماهیت 
کار، دشــواری کســب علم و دانش و تجربــه در این حیطه همــواره دارای 
جایگاه رفیع و واالیی بوده اند، اما آنچه نگارنده را به نگارش این ســطور 
وا داشــت خطری اســت که توســط بســیاری از بزرگان جامعه پزشکی در 
گــر از امروز به  این خصوص احســاس شــده و بارها بیان گردیده اســت و ا
فکر حفــظ ســرمایه اجتماعــی خــود نباشــیم، دســتخوش زوال گردیده 
و در بزنگاه هــای تاریخــی آســیب پذیر خواهیــم بــود و اعتمــاد عمومــی 
نسبت به جامعه پزشــکی رنگ خواهد باخت، لذا پاسداشت آن توسط 
آحاد جامعه پزشــکی ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت و برای آنکــه در این 
مهم توفیق یابیم بایســتی تهدیدهای درون ســازمانی و برون ســازمانی 
را بشناســیم، بدون آنکه بخواهیــم وارد بحث مصادیق مختلف شــویم 
بدانیم که با فن آوری های نوین ارتباط جمعی گاهــی می توان از کاهی، 

کوهی ساخت و ...
البته مردم هوشیاری و ذکاوت کافی دارند و روزبه روز هم بر توانمندی های 
عمومی و فرهنگی جامعه افزوده می شــود و هرچند ممکن است گهگاه 
بی مهری هایی از رسانه ها مشاهده شود، اما خوشبختانه هنوز جامعه 
پزشکی همانند جامعه فرهنگی محبوب و موردتوجه مردم است، اما این 
بدان معنا نیست که مخاطراتی این سرمایه اجتماعی را تهدید نمی کند 
و نبایســتی با خاطیان احتمالی و کســانی که ارزش ها را زیــر پا می گذارند 

برخورد مناسب صورت نگیرد. به امید سربلندی بیشتر باهمتی واالتر.

مصوبات جلسات هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشکی اصفهان

بیانیه اعضای شورای هماهنگی و نمایندگان 
نظام پزشکی های اصفهان

سرمقــــــــالــــــــه
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سرمایه 
اجتماعی

گاهی و پیشگیری از  این همایش باهدف افزایش آ
مشکالت همکاران جامعه پزشـکی به زودی برگزار 
می گـردد کـه اطالعـات تکمیلـی آن متعاقبـا اعـالم 
      t.me/csnpe                                                                              .خواهـد شـد

همایش کاربردی آشنایی با مسئولیت های 
مین اجتماعی 

ٔ
حقوقی،روابط کار و تا

شاغلین ِحرف پزشکی 

پر  واضح است که شخصیت های نمایشی و پوپولیستی، این حداقل شأن و 
جایگاه جامعه پزشکی را نیز بر باد خواهند داد.

نگاهی کارشناسانه به دوره های کاری رؤسای قبلی نشان می دهد بزرگ ترین 
نقیصه؛ فقدان تیم مدیریتــی کاردان و هماهنگ بوده که باقــدرت به اصالح 

مشکالت درون سازمانی و انجام وظایف برون سازمانی بپردازند.
استفاده از خرد جمعی و اخذ نقطه نظرات نظام پزشکی های سراسر کشور، 
انجمن هــای علمــی و اعضــای محتــرم مجمــع عمومــی ســازمان جهــت 
تصمیم گیری های کالن نیز ازجمله ضروریات بهینه سازی وضع موجود است.

 ایجاد ساختار نظارتی، ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به سؤاالت در عین 
حفظ استقالل و جلوگیری از اختالل در عملکرد بخش های مختلف سازمان نیز 

ازجمله مواردی است که می بایست به شدت مدنظر قرار گیرد.

بهاطالعهمکارانگرامیمیرساند:
با توجـه به اینکـه ا ز این پـس اطالع رسـانی کلیـه قوانین و مقـررات و 
برنامه های سازمان نظام پزشـکی اصفهان از طریق کانال سازمان 
بـه آدرس    t.me/csnpe      صورت می گیرد، خواهشـمند اسـت 

نسـبت به عضویت خود اقـدام فرمایید.
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تکریم سخن بگویید، آنچنان که مردم قدردان چنین می کنند. بدون تردید ستون 
ســترگ اعتماد عمومی در جامعه ایرانی، مرهون تالش جامعه پزشــکی در بنای 

مفاهیم بلندی چون مراقبت و نوع دوستی است.
جنابعالی حتمــا اطالع داریــد در بررســی و ارزیابی های مکــرر، علیرغم تالش های 
تخریبی رســمی و غیر رســمی، همچنان پزشــکان در باالترین رتبه های اعتماد و 
احترام مردم قــرار دارند.جناب آقــای دکتر روحانــی، تمام تــالش و افتخار جامعه 
پزشکی تسکین آالم همین مردم اســت و به این منظور در دانشکده پزشکی، در 
طول سال های مدید و سخت تحصیل، خدمت شبانه روزی و فراغ از خانه و کاشانه 
را آموخته اند.در ســال های دفاع مقدس و بعــد از آن در بحران های متعدد دیگر، 
بارها و بارها عالوه بر خدماتی که ذکر کردید،که البته این مــوارد در هنگام ضرورت  
تزاحمی هم با شأن این حرفه مقدس ندارد، خود شاهد حمل مجروحان بر دوش 
همکاران و تحمل سختی های فراوان این عزیزان  بوده ام. شهیدان کثیر جامعه 

پزشکی گواه این مدعا هستند.
جناب آقــای رئیس جمهــور در این مقال بیــان بی مهری ها و ســختی هایی که بر 
جامعه پزشکی می گذرد نمی گنجد ولی مقایسه کسانی که روز و شب را در گیرودار 
خدمت گم کرده اند، در شــرایطی که خدمات برخی از ایشــان ماه هاست جبران 
نشده اســت با پزشــکانی که در آن ســوی آب ها هســتند، مناقشــه انگیز و قیاس 

ناپذیر است.
گر مقایســه ای منطبق با شــرایط زمینه ای صــورت گیرد، کفه  کیدا بــر این باورم ا ا

خدمت پزشکان این مرز و بوم سنگین تر خواهد بود.
در خاتمه الزم اســت صادقانه بگویم نادیده انگاشتن خدمات عظیم و بی  شمار 
جامعه پزشکی در اقصی نقاط کشور و تخریب این سرمایه اجتماعی به نفع کشور 

و ملت شریف ایران نیست.                                                                                                                          
            دکتر محمد رضا ظفرقندی                                                                                                                                                           

 رئیس شورای عالی و سرپرست 
سازمان نظام پزشکی کشور

    دکتر 
محمد حسن بقایی
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      رئیـــس ســـازمان نظـــام پزشـــکی اصفهـــان گفـــت: ایـــن 
ســـازمان بـــا بیـــش از 20 ســـال ســـابقه، همـــواره آمـــاده هرگونـــه 
ـــه مـــردم در راســـتای پیشـــبرد اهـــداف نظـــام  خدمت رســـانی ب
ســـامت بـــوده و علیرغـــم بـــی مهری هـــای فـــراوان، بر عهـــد خود 

پایبنـــد بـــوده اســـت.

گرچه جامعه پزشکی استان  دکتر عباسعلی جوادی در این نشست عنوان کرد: ا
پیوسته به دنبال خدمت رسانی، تعامل و رایزنی با دستگاه های مربوطه جهت 
ارائه بهتر خدمات به مردم بوده است، لیکن در حال حاضر سازمان نظام پزشکی 

در برخی تصمیم گیری ها به حاشیه رانده شده و گاها مغفول واقع شده است.
وی افزود: طبق قانون، ســازمان نظام پزشکی می بایســت از جایگاه واالیی در 
نظام سالمت برخوردار باشد، ازاین رو لزوم رویکردی جدید جهت ارتباط جامعه 

پزشکی با کلیه دستگاه ها احساس می گردد.
در ادامه نشست دکتر محسن مصلحی عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 
اصفهان و دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشــور؛ پزشکان را جامعه ای شکیبا 
برشمرد و تصریح کرد: تخلف و رفتار ناصحیح درصد قلیلی از پزشکان را نباید به 
که پزشکان بسیاری علیرغم عدم دریافت  همه جامعه پزشکی تعمیم داد، چرا
به موقع مطالبات خود توسط سازمان های بیمه گر همچنان به ارائه خدمات 
و تسهیالت به مردم مشغول هستند، بنابراین نباید خدشه ای به شئون انبوه 

شاغلین خدمتگزار ِحرف پزشکی وارد شود.
همچنین دکتر مجتبی بزرگــی رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشــکی 
اصفهان خاطرنشــان ســاخت: زاینده رود جاری بــا امیدواری بــه حفظ تمدن 
شــکل گرفته هــزاران ســاله از ســراب تــا پایــاب، توســعه متــوازن شــهری وفــق 
محیط زیست سالم و جلوگیری از تخریب محیط زیست در جهت سالم سازی 
محیط زندگی شهروندان، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی بخش ها و 
مشارکت آنان در تصمیم سازی امور ازجمله بخش خصوصی پزشکی در جهت 
بهره وری بیشــتر این حوزه ها و تعالی خدمت به شــهروندان برخی از انتظارات 
مهم جامعه پزشکی استان از مجموعه استانداری است که امیدواریم به زودی 

محقق شود.
در پایان جلسه سایر اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به پتانسیل های 
مناسب استان در حوزه درمان اشاره و اظهار کردند: با توجه به شرایط خاص و 
بحران های موجود، کمک به توســعه پایدار و پویایی اقتصاد از طریق توجه به 
گردشگری سالمت محقق می شود، لذا با توسعه واحدهای درمانی و آماده سازی 
زیرساخت های الزم درزمینه توریسم سالمت می توان به رشد اقتصاد شهری 
و افزایش توانمندی ها دست یافت.اعضای هیئت مدیره خواستار توجه کلیه 
دســتگاه ها به مشــکالت بخش خصوصی شــده و اذعــان کردند: نــگاه مرکز به 
گر جزئیات  کی از برخورداری بوده است، درحالی که ا اصفهان همیشه نگاهی حا
را در نظر بگیریم استانی محروم هستیم، به عنوان مثال در 30 سال اخیر تنها یک 
بیمارستان خصوصی در اصفهان ساخته شده که نشان از نگاه ضعیف به بخش 

خصوصی دارد و کمک به توسعه را در ابعادی گسترده می طلبد.
شایان ذکر اســت در این نشســت که روز چهارشــنبه مورخ 12 دی ماه 1397 در 
اســتانداری اصفهان برگزار شــد، بســیاری از مسائل و مشــکالت حوزه سالمت 
ازجمله انتقاد به کاهش بودجه بیماری های خاص از سوی وزارت خانه، اختالل 
در کمک به سرمایه گذاری های ُخرد در جامعه پزشکی، تعرفه های تشخیصی و 
درمانی، افزایش شدید قیمت تجهیزات پزشکی و دارو، مشکالت شهرداری ها، 
الیحه اصالح قانــون تعزیرات، مباحث مالیاتی و چگونگــی پرداخت مطالبات 
جامعه پزشکی توسط ســازمان های بیمه گر، موردبحث و بررســی قرار گرفت و 
اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام پزشــکی اصفهان نقطه نظرات خــود را به 

استاندار اعالم نمودند.

روز پنج شــنبه یازدهــم بهمن مــاه ســال جــاری، 
سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی تهران به 
میزبانی مجمع انجمن های علمی شاهد حضور 
سرپرست وزارت بهداشت و درمان بود، سرپرستی 
که پانزده بهمن ماه راهی مجلس شورای اسالمی 
اســت تا خود را در معرض رأی اعتمــاد نمایندگان 
مجلس قرار دهد، ولی پیش از آن آمده تا نخبگان 
جامعه پزشــکی را با خود همــدل و همــراه نماید، 
نخبگانــی که ایــن روزهــا حــال خوبــی ندارنــد و از 

روندهای موجود گالیه دارند.
دکتر نمکی آمد و تمام قد در برابر حاضرین ایستاد، به رسم احترام تعظیم نمود و 

سپس پشت تریبون قرار گرفت.
سرآغاز کالمش این بود که قصد نداشته وارد این میدان مین شود، اما مشیت 

الهی بر این بوده که وارد کارزاری گردد که ماالمال از مشکالت مختلف است.
سرپرست فعلی و وزیر آینده احتمالی بهداشت بابیان اینکه انسان توسعه یافته 
از خرد جمعــی به عنوان یک اهــرم زندگی اســتفاده می کند، گفــت: اعتقاد من 
به انجمن های علمی لســانی نبوده؛ بلکه نگاهی اســت که با آن بزرگ شده ام، 

گر با دریاست ورنه او قطره و دریا دریاست. چنانکه نیک می دانیم قطره دریاست ا
همچنین در ادامه از اوضاع فعلی طرح تحول و مشکالت آن گفت و از عدم تأمین 
منابع پایدار مالی و بی توجهی به تولیدات داخلی گالیه ها کرد و درنهایت وعده 
داد که من با تمام قدرت می ایستم تا کسی خارج از عرصه سالمت به همکارانم 

کوچک ترین توهینی نکند.
بــزرگان دریای بیکــران پزشــکی ایران نیــز حرف هایــش را شــنیدند و گفتند که 

یاری اش می کنند.
دکتر نوبخت تأیید کرد سرمایه اصلی بهداشت و درمان کشور همین نخبگان 
حاضر هســتند و دکتر فاضــل نیــز او را بهترین گزینــه بین کاندیداهــای موجود 

دانست.
حال باید دید پس از رأی احتمالی مجلس شورای اسالمی به ایشان، چه خواهد 
شد و این مدیر بودجه ای کشور که بیش از اسالف خود با اعداد و ارقام آشنایی و 

الفت دارد چه خواهد کرد.
هر چه هســت جامعه پزشــکی و مجمع انجمن های علمی خواهان یاری اش 
گرچه گالیه ها  هستند تا این اسب لجام گسیخته را به سرمنزل مقصود برساند، ا
دارند که چــرا قبــل از زین کردن این اســب با کســانی که تیمــار داریــش را نیک 

می دانستند مشورتی نشد.....

::::: دبیـــر شـــورای عالـــی نظـــام پزشـــکی 
مجمـــع  هیئت مدیـــره  نایب رئیـــس  و 
انجمن های علمـــی گـــروه پزشـــکی اصفهان

ارائه شدن چندین طرح و الیحه پیرامون جامعه 
پزشکی در صحن و کمیسیون های مجلس شورای 
اسالمی و رسانه ای شدن آن ها به شکل خاص، موضع گیری ها و هجمه های 
گیر از سوی مقامات و نهادهای مختلف نسبت به جامعه پزشکی باألخص در  فرا
چندماهه اخیر آن قدر عجیب وغریب می نماید که شائبه یک کار سازمان دهی 
شده و نه یک امر اتفاقی را به ذهن متبادر می نماید.پرواضح است که جامعه 
پزشکی همواره پایبندی خود به قوانین و مقررات را نشان داده است. این 
در حالی است که قاطبه جامعه پزشکی در تمامی برهه های حساس اعم از 
جنگ تحمیلی، حوادث غیرمترقبه و تحریم ها به صورت شبانه روزی به ارائه 
خدمت صادقانه به مردم پرداخته و می پردازند.البته الزم به ذکر است که 
قطعاحساب معدود، معدود، معدود افرادی که به اشتباه ملبس به لباس 

کثریت قریب به اتفاق افراد  مقدس طبابت گردیده اند، از ا
فرهیخته و خدمتگزاری که با کمترین توقع در هر زمان و 
مکان تنها به فکر رفع آالم دردمندان بوده و می باشند، 
کثری خدمتگزار جامعه پزشکی؛  جداست.برای قشر حدا
قابل هضم نیست که علیرغم رشد حدود 5 درصدی 
تعرفه ها در چند سال گذشته، تأخیر یک ساله و بعضا 
بیشتر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالباتشان، 
افزایش حداقل بیش از دو برابری هزینه ها و تحمل انواع و 
اقسام محدودیت ها، چرا باز هم مورد این همه کم لطفی 
قرار می گیرند؟اعمال ضوابط سخت گیرانه تر مالیاتی، 
ح تجاری سازی مطب ها، اخذ انواع عوارض توسط  طر
شهرداری ها به عناوین مختلف، افزایش مدت زمان 
حبس در الیحه اصالحی تعزیرات حکومتی، تعهدات 
غ التحصیالن گروه پزشکی، خصوصی سازی بخشی  فار

از آموزش پزشکی و الزام به نصب صندوق فروشگاهی ازجمله مواردی است که 
طی دوسه ماهه اخیر به صورت رگباری جامعه پزشکی را مورد هدف قرار داده اند.

 از سویی دیگر هجمه های غیرمنصفانه و بدون کارشناسی رسانه ای با دست مایه 
قرار دادن موضوعات فوق الذکر در تقویت این روند غیرمنطقی و حتی ایجاد جو 
بدبینی در افکار عمومی و طبعابسترسازی برای عملیاتی نمودن فشارهای اخیر 

به جامعه پزشکی بی تأثیر نبوده است.
برخی معتقدند که قرار گرفتن در آستانه برخی اتفاقات سیاسی ازجمله انتخابات 
سال آتی مجلس شورای اسالمی، دلیل اصلی این رفتارهای بعضاعوام گرایانه 

است که البته موردتردید است.
عده دیگری نیز قربانی شدن جامعه پزشکی را اتفاق مسبوق به سابقه ای 
می دانند که به منظور انحراف افکار عمومی از برخی مسائل من جمله مشکالت 

اجتماعی و اقتصادی جامعه توسط سیاست گذاران مورداستفاده قرار می گیرد.
اما به هرحال علت هرچه باشد »که البته در جای خود مهم است«، نتیجه آن 
چیزی نیست به جز سخت تر شدن بیش ازپیش شرایط ارائه خدمت به مردم، 
بی انگیزگی، افزایش روند مهاجرت همکاران و متأسفانه تقویت معدود رفتارهای 
کنش به بی عدالتی ها که درمجموع به غیراز آسیب به جامعه  غیرحرفه ای برای وا
کشور، ضرر اصلی آن به همان مردمی  نخبه پزشکی 
می رسد که طراحان پروژه های اخیر، داعیه حمایت از 

آنان را دارند!!!
با توجه به مطالب پیش گفت، ضرورت تغییر آمایش، 
سازمان دهی و نحوه عملکرد نهادهای صنفی جامعه 
پزشکی بیش ازپیش ضروری می نماید و در این میان نقش 
انجمن های علمی به عنوان مرجع تخصصی و واقعی 

همکاران، بی بدیل است.
به نظر می رسد با در نظر گرفتن اولویت ها، ضمن خود 
پاالیشی، با تقسیم کار و فعالیت تشکیالتی منسجم و 
استفاده از کلیه پتانسیل های بالقوه و بالفعل، در جهت 
پیگیری مجدانه مطالبات بحق همکاران در کنار سازمان 
نظام پزشکی نقش مؤثرتری در سیاست گذاری ها و 

تصمیم گیری های حوزه سالمت داشته باشیم.

در دیدار هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی با استاندار 
اصفهان مطرح شد:

جامعه پزشکی همواره بر 
عهد خود پایبند بوده است

در نشست انجمن های علمی با سرپرست وزارت بهداشت چه گذشت؟

خشک و تر با هم می سوزند!

   دکتر 
محسن مصلحی

جامعـه شـدن قربانـی ای عـده
بـه مسـبوق اتفـاق را پزشـکی
کـهبهمنظـور سـابقهایمیداننـد
از عمومـی افـکار انحـراف
مشـکالتاجتماعـیواقتصـادی
سیاسـتگذاران توسـط جامعـه
میگیـرد. قـرار مورداسـتفاده

   دکتر
 پوریا عادلی
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      حضـور جـدی انجمن هـای علمـی، صنفـی و بخـش خصوصـی پزشـکی 
و توجـه بـه نقش آفرینـی آنـان در نظـام سـالمت به عنـوان یـک ضـرورت 
اجتناب ناپذیـر ملـی، موجـب نجـات ایـن بخـش و ارتقـای سـالمت مـردم 

خواهـد شـد.
دکتر مجتبـی بزرگـی همزمـان بـا فرارسـیدن بیسـت و دومیـن سـالگرد فعالیت 
گرامیداشـت یـاد و  گـروه پزشـکی اصفهـان بـا  مجمـع انجمن هـای علمـی 
خاطـره اسـتاد دکتـر پرویـز دبیـری و اسـتاد دکتـر ناصـر فاتـح به عنـوان دو چهـره 
ماندگار جامعه پزشـکی ایـران گفـت: آغاز فعالیـت مجمع انجمن هـای علمی 
گـروه پزشـکی اصفهـان از سـال 1376 بـا مشـارکت حـدود 30 انجمـن علمـی و 
با معرفـی رؤسـای انجمن هـا یـا نماینـدگان انجمن هـا به ایـن مجمع و سـپس 
انتخاب هیئت مدیره مجمع و تعیین ارکان هیئت مدیره مجمع بوده است.

رئیـس مجمـع انجمن هـای علمـی گـروه پزشـکی اصفهـان افـزود: از همـان 
سـال های ابتدایی فعالیت مجمـع به ریاسـت شـادروان اسـتاد دکتر دبیـری و 
تـالش ارزشـمند دیگـر اعضـای مجمـع، نظریه پردازی های کشـوری و اسـتانی 
پیرامـون خط مشـی ها و اصـالح و بهبـود روش هـا در آمـوزش پزشـکی، تغییـر و 
تدوین سیاست های بهداشتی درمانی، بیمه و تعرفه خدمات پزشکی بر پایه 
ضرورت های کشور و جامعه پزشکی در مسیر ارتقای شاخص بهداشتی کشور 
کید بر لزوم بسترسازی جهت حضور این جامعه  صورت گرفته اسـت.وی با تأ
در تصمیم گیری های حوزه سالمت تصریح کرد: تشویق جامعه پزشکی برای 
مشـارکت در مجامع صنفی پزشـکی و حضـور در انتخابـات هیئت مدیره های 
نظـام پزشـکی ازجملـه مـوارد مهـم و موردتوجـه مجمـع بـوده، لـذا شایسـته 
اسـت دولت ها و متولیان سـالمت کشـور به صورت جدی تر بسـتر حضـور مؤثر 
و ارزشـمند این جامعه را در تصمیم سـازی های حوزه سـالمت فراهم نمایند.
دکتر مجتبی بزرگی خاطرنشان سـخت: با توجه به این که سـالمتی انسان ها، 
درگـرو محیط زیسـت سـالم اسـت؛ مجمـع پیوسـته در دفـاع از محیط زیسـت 
ک در قالب نامه های سرگشاده به مقامات طراز اول کشور،  سالم، آب وهوای پا

دولت و مجلس شـورای اسـالمی پیشـگام بوده است.

      همزمـان بـا برگـزاری کنفرانـس علمـی رویکـرد آزمایشـگاهی کلیـه 
کلیـوی؛ انجمـن نفرولـوژی، سـازمان نظـام پزشـکی و  و اختـالالت 
انجمن هـای علمـی علـوم آزمایشـگاهی اصفهـان از خدمـات ارزشـمند 
علمـی، آموزشـی، پژوهشـی و درمانی دکتـر افسـون امامی نائینـی تقدیر 

کردنـد.
دکتر مجتبی بزرگـی در خصوص برگزاری این کنفرانـس گفت: کنفرانس 
علمـی رویکـرد آزمایشـگاهی کلیـه و اختـالالت کلیـوی به همـت انجمن 
علمـی دکتـرای علـوم آزمایشـگاهی اصفهـان و باهـدف شـناخت هـر 
کلیـوی و نزدیـک نمـودن دیدگاه هـای بالیـن و  چـه بیشـتر اختـالالت 
آزمایشـگاه به منظـور دسـتیابی بهتـر و سـریع تر در تشـخیص و درمـان 
این گونـه بیماری هـا، سـوم بهمن مـاه بـا حضـور متخصصیـن نفرولـوژی 
و کلیـه، دکتـرا و متخصصیـن آسیب شناسـی و علـوم آزمایشـگاهی برگـزار 

شـد.

مصوبه)1(
کیـد سرپرسـت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در خصـوص  پیـرو تأ
لـزوم همـکاری تنگاتنـگ سـازمان بـا وزارت متبـوع و تمایـل ایشـان بـه حضـور در 
ع وقـت سـازمان و شـورای  جلسـات ماهیانـه شـورای عالـی، مقـرر گردیـد در اسـر
عالی و هیئت رئیسـه مجمع عمومی نسـبت به تشـکیل کمیتـه ای جهت بررسـی 

موضوعـات مربوطـه و تدویـن اولویت هـا اقـدام نماینـد.
 مصوبه)2(

با توجه به لزوم اصالحات اساسی در آئین نامه خزانه داری کل پیشنهادی سازمان 
و ضـرورت رفـع اشـکاالت اجرائـی سـامانه پرداخـت متمرکـز الکترونیـک تعرفه هـا 
)PCPOS( که موجب بروز ابهامات و سـؤاالتی در خصوص مبالغ مأخوذه از برخی 
نظام پزشکی های سراسر کشور گردیده، مقرر شد تا زمان تصویب نهائی آئین نامه 
خزانه داری کل توسـط شـورای عالی، از کسـر درصدهای مندرج در بندهای دوم و 
سوم تبصره 10 بودجه سال 1397 توسط سازمان نظام پزشکی کل کشور خودداری 

گردیده و مبالغ کسر شـده نیز عودت گردد.
مصوبه)3(

ماده 58 به انضمام سـه تبصره به آئین نامه انتخابات هیئت های مدیره، شـورای 
عالی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران به شرح ذیل اضافه 
گردید که پس از تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

ماده58: در صورت عزل، فوت یا استعفای رئیس کل سازمان، مجمع عمومی 
کثر ظرف مدت دو  فوق العاده مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون تشکیل سازمان حدا
ماه برای انتخاب رئیس کل جدید برگزار خواهد شد. حدنصاب رسمیت این جلسه، 
دوسـوم اعضای مجمع عمومی خواهد بود و در صورت عدم رسـیدن به حدنصاب 
کثر به فاصله یک ماه جلسه بعدی با همان دستور تشکیل  الزم در جلسه اول، حدا

و با حضور هر تعداد از اعضای مجمع، جلسه رسمیت خواهد داشت.
تبصـره1: نامزدهـای رئیـس کل سـازمان از 15 روز تـا 7 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری 
مجمـع فوق العـاده بایسـتی مراتـب نامـزدی خـود را بـا ارائـه رزومـه بـه دبیرخانـه 

هیئت رئیسـه مجمـع تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد.
تبصره2: نامزدهای رئیس کل از 7 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع و بعد از اعالم 
اسامی توسط دبیرخانه هیئت رئیسه مجمع می توانند نسبت به انجام تبلیغات 

بر اساس ماده 19 همین آئین نامه اقدام نمایند.
تبصره3: هرکدام از اعضای اصلی و علی البدل هیئت رئیسـه مجمع، شـورای 
عالی و بازرسان می توانند کاندیدای رئیس کل شوند و در صورت رأی آوردن و کسب 

این جایگاه بایستی از سمت قبلی خود استعفا نمایند.
مصوبه)4(

مصـوب گردیـد بازرسـان سـازمان بـا رعایـت مفـاد 27 قانـون تشـکیل سـازمان و 
اساسـنامه صنـدوق و بـا درخواسـت و هماهنگـی بـا مدیرعامـل و بـازرس صندوق 

می تواننـد نسـبت بـه بازرسـی از آن اقـدام نماینـد.

رشد حوزه سالمت؛ مستلزم حضور جدی بخش 

خصوصی پزشکی

آئین نکوداشت استاد دکتر افسون 
امامی نائینی، فوق تخصص نفرولوژی

همزمان با برگزاری کنفرانس علمی رویکرد آزمایشگاهی اختاالت 
کلیوی صورت گرفت:

ضرورت هشیاری و پیشگامی جامعه پزشکی در 
آسیب شناسی ناهنجاری ها

نوزدهمین جلسه شورای عالی مورخ 97/10/27

رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان مطرح کرد:

      هشـــیاری و پیشـــگامی جامعه پزشـــکی 
در آسیب شناســـی و تبییـــن و رفـــع علـــل بروز 
ــه ای  ــای حرفـ ــوء رفتارهـ ــا و سـ ناهنجاری هـ

امـــری ضـــروری اســـت.

تردیـدی نیسـت کـه اطـالع از اتهامـات پزشـکی کـه 
احتماال با سوءاسـتفاده از اعتماد بیماران، سالمت 
آن هـا را وسـیله مال انـدوزی آزمندانـه خـود قـرار 
مـی داده، دل هـای انبـوه پزشـکان وظیفه شـناس و 
انسان دوسـت را بـه درد آورده و می آورد.چنیـن اقداماتـی به ناحـق شـأن حرفـه ای 
جامعه پزشـکان را در معـرض تردیـد و بدنامـی قـرار می دهد و زمینـه را بـرای تقویت 
و اشـاعه برخوردهـای بدبینانـه بـه عملکـرد ایـن جامعـه مهیـا می کنـد. در این کـه 
مصادیـق بـارز فسـاد در جامعـه پزشـکی هـم وجـود داشـته و دارد و حتـی بـه نحـو 
نگران کننده ای ابعـاد پیچیده تری به خود گرفته اسـت، تردیدی وجود نـدارد ولی 
نسـبت دادن این پدیـده بـه ویژگی هـا و مقتضیـات ماهـوی این جامعه اشـتباهی 
فاحـش اسـت.اصوال جـدا کـردن ویژگی هـای جامعـه پزشـکی از ماهیـت آنچـه در 
سـاختار و بافـت جامعـه می گـذرد خطاسـت. در فضـای غلبـه روابـط )به اصطـالح( 
کاالیی در جامعه است که عرضه و تقاضا بیشترین نقش را در تعیین نوع و کیفیت 
روابـط ایفا می کنـد و در شـرایط عـدم تعـادل در ایـن روابـط و ضعف نظـارت عمومی 
خواه وناخـواه زمینه هـای تولیـد ناهنجـاری و فسـاد و اشـاعه آن فراهـم می آیـد.

فعالیت های جامعه پزشکی نیز همچون سایر عرصه های فعالیت های اقتصادی 
و حرفـه ای جامعـه از چنین فضایـی تأثیر گرفتـه و به طور مشـخص وجه کاالیـی در 
روابـط پزشـک و بیمـار تشـدید شـده اسـت، چـون در ایـن روابـط همـواره تقاضـا بـه 
نحو عمومی بر عرضه غلبه داشـته و اختالف سطح اطالعات طرفین؛ شکاف های 
فراوانی برای رسوخ فساد در این روابط ایجاد کرده است.عالوه بر این ها غلبه وجه 
کاالیـی قشـربندی بی سـابقه ای ازنظـر سـطح درآمـدی در درون جامعـه پزشـکان 
ایجـاد کرده کـه به گسـیختگی و مخدوش شـدن ارتبـاط حرفـه ای و ضـروری میان 
پزشـکان عمومی و متخصص منجر شـده و هزینه های کمتر ضروری هنگفتی را بر 
پیکره نحیف نظام درمانی و بیمه ای کشور تحمیل نموده است.درمجموع شرایط 
کم ساخته که در آن زمینه  کم بر جامعه، وضعیتی را بر روابط پزشک و بیمار حا حا
تلقی بیمار به عنوان منبع کسـب درآمـد را فراهـم می آورد ولی متأسـفانه کم شـمار 
پزشکانی هستند که با غفلت نسبت به وظایف و تعهدات انسانی خود در برخورد 
با فرصت هایی که نیازهای جامعه را برای آن ها فراهـم آورده، توجه به وجه مالی را 

نسـبت به وجه عاطفـی و اخالقـی در اولویت قـرار می دهند.ولـی این ها تنها بخش 
کوچکی از جامعه پزشکی کشور را تشکیل می دهند، بخش بزرگ تر و تعیین کننده تر 
را انسـان های شـریف و درسـتکار و زحمتکشـی تشـکیل می دهنـد که حضـور فعال 
آن ها در جامعه امنیت خاطر و اعتمادبه نفس عمومی از بابت مواجهه با بیماری ها 
و ناهنجاری های جسمی و روانی را به نحو روزافزونی باالبرده و در افزایش بیش از 20 
سـاله سـطح امید به زندگی طی چهار دهه بیشـترین نقش را ایفا نموده اند.بر پایه 
کنـون روزانـه صدها عمل جراحـی با همان کیفیتی  تالش هـای این افراد بـوده که ا
به انجام می رسد که تا دو سه دهه قبل تنها با سفر به اروپا و آمریکا قابل انجام بود، 
آن هم با هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه های عمل در خارج از کشور.با همکاری و 
همین بخش از جامعه پزشکان است که علیرغم نشت شدید سرمایه های مادی و 
انسانی در این حرفه سطح تسهیالت و توانایی های پزشکی جامعه ما در مقایسه 
با سـایر فعالیت های حرفـه ای کشـور به سـطح جهانـی نزدیک تر شـده اسـت، ولی 
متأسفانه غالبا عملکرد سوء تعداد اندکی پزشک نما؛ رسانه ای و برجسته می گردد.
بنابراین با آدرس غلط دادن نسبت به خاستگاه سوء رفتار و ناهنجاری های دور از 
شأن حرفه ای برخی از پزشکان، این گنجینه ارزشمند و کارساز و کم نظیر در سطح 
جامعه در معرض آسیب حیثیتی و هویتی قرار می گیرد.خاستگاه این ناهنجاری ها 
بسیار فراتر از جامعه پزشکان در درون کلیت ساختارها و روابط جامعه قرار دارد و جز 
با واپس زدن و به حاشـیه بردن وجوه کاالیی نشـأت گرفته در این کلیـت در روابط 
پزشـک و بیمار نمی توان بـه نحو مؤثـر و کارسـاز به مصـاف آن هـا رفت.اولین بـار که 
جمله ای با این مضمون غرورانگیز »هر ایرانی فاقد بیمه درمانی می تواند با مراجعه 
و ثبت نام بـه سـایت تعیین شـده توسـط وزارت بهداشـت و درمان از بیمه سـالمت 
برخـوردار گـردد« را در ویتریـن بیمارسـتان الزهرا مشـاهده کـردم، امیدوار شـدم که 
این حرکت در همگامی با نظام ارجاع، زمینه را برای فاصله گرفتـن از وجوه کاالیی 
در روابـط جامعـه پزشـکی و بیمـاران و تقویت شـأن انسـانی حرفه پزشـکی و مرتفع 

سـاختن اختالالت سـاختاری نظام درمانی، فراهم بیـاورد.
ولی متأسفانه در جامعه ای که روابط ناسالم بر همه ارکان آن سیطره یافته و سرمایه 
اجتماعی را به شدت تحلیل می برد؛ زمینه های زیرساختی، تسهیالتی، پرسنلی، 
مالی، حقوقی، عاطفی و اخالقی و..... به شدت تحت الشعاع این مجموعه شرایط 

قرارگرفته و آن اقدام غرورانگیز، سرنوشت غم انگیزی را انتظار می کشد.
کثریت غریب به اتفاق پزشکان عزت نفس  اینجانب به عنوان پزشک باور دارم که ا
و غـرور حرفـه ای خـود را در چنـان نظـام فعالیتـی جسـتجو می کننـد کـه در آن شـأن 
انسـانی، پاس داشـته شـود و آحاد جامعه به نحـوی عادالنه به خدمات پیشـرفته 

پزشـکی دسترسی داشـته باشند.

   دکتر 
عصمت بیضایی
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دبیر تحریریه:سعیده موسوی

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

   نخســـتین همایـــش جامـــع آشـــنایی بـــا قوانیـــن و مقـــررات مالیاتـــی 
مرتبـــط بـــا جامعـــه پزشـــکی باهـــدف افزایـــش اطاعـــات مالیاتـــی و انجـــام 
هماهنگی هـــای الزم بـــه همـــت ســـازمان نظـــام پزشـــکی اصفهـــان و بـــا 

مشـــارکت اداره کل امـــور مالیاتـــی اســـتان برگـــزار شـــد.
این همایش با توجه به برگزاری جلسات متعدد اعضای هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشــکی اصفهان و نمایندگان انجمن های علمی با مدیرکل و ســایر مســئوالن اداره 

امور مالیاتی استان در خصوص مباحث مالیاتی جامعه پزشکی، همچنین تشخیص 
ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و پاسخ به سؤاالت پزشکان؛ یکم بهمن ماه سال 

جاری در سالن همایش های بیمارستان میالد پذیرای جامعه پزشکی بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این مراسم به شرح کلیات قوانین و مقررات 
مالیاتی مرتبط با حوزه ســالمت پرداخــت و در ادامه معاون حسابرســی امور مالیاتی 
اشخاص حقیقی اصفهان، قوانین و مقررات مالیات های مستقیم شامل ماده 169 

قانون مالیات های مستقیم و تکالیف مؤدیان )جامعه پزشکی( در خصوص قوانین 
و مقررات مالیاتی را تشریح نمود.در پایان همایش نیز مدیران ارشد اداره امور مالیاتی 
همراه با نمایندگان ســازمان نظام پزشــکی اصفهان عالوه بر پاسخگویی به سؤاالت 
حاضرین، در راستای ارائه اطالعات مالیاتی موردنیاز و به روز فعاالن این حوزه عنوان 
نمودند در آینده ای نزدیک مجموعه مدون اطالعات مالیات جامعه پزشکی منتشر 

خواهد گردید.

برگزاری نخستین همایش آشنایی با مقررات مالیاتی مرتبط با جامعه پزشکی


