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جامعه فرهیخته بهداشت و درمان، ستودنی ترین انسان های قرن حاضر 
گرچه ما نمی توانیم چهره آن ها را از پشت ماسک هایشان ببینیم،  هستند، ا
اما در قلب مردم به عنوان ســرداران خط اول مبارزه بــا بیماری کووید-19 

جای دارند.
پیامبر صلــی اهلل علیــه و الــه فرمودنــد: هر کس یــک شــبانه روز بیمــاری را 
پرستاری کند، خداوند او را به همراه ابراهیم خلیل برمی انگیزد و به سان 
برقی پر درخشــش از صــراط می گذرد.پس خوش به ســعادت پزشــکان و 
پرســتارانی که در این روزهای کرونایی عاشــقانه کمر همت برای خدمت 
به بیمــاران بســته اند.ایثار، ازخودگذشــتگی و نوع دوســتی از ویژگی های 
بارز ملــت ایران است.شــیوع ویــروس کرونا در کشــور، تــاش و مجاهدت 
کارانه جامعه پزشکی اعم از مدیران، پزشکان، پرستاران و به طورکلی  فدا
کارکنان عرصه بهداشــت و درمان را  برای حفظ ســامت مردم با ایثارگری 
مضاعف، یک بار دیگر بعد از جنگ تحمیلی نشان داد و پیوند دیرین بین 
مردم و جامعه پزشکی را استحکامی نوین بخشید.درحالی که در کشورهای 
پیشــرفته غربی با وســایل و تجهیــزات و امکانات فــراوان تلفات ســنگین 
بیمــاریCOVID -19 مشــاهده گردیــد، ایــن تلفــات در کشــور عزیزمــان 
ایران که تحت ظالمانه ترین تحریم هاســت با تعامل بین مــردم و دولت و 
تاش ویژه کادر درمان بسیار کمتر بود و مقام معظم رهبری این تاش ها 
ج نهادند و از جامعه پزشکی تشکر ویژه کردند و دستور همکاری کلیه  را ار
دســتگاه ها را بــا وزارت بهداشــت به منظــور جلوگیری از گســترش شــیوع 
بیماری COVID-19 صــادر نمودند و تمامی این تعامــات و همکاری ها 

نتایج ارزنده حاضر را رقم زد.
هر آنچه بگوییم زبــان از بیان قدردانــی از تاش ها و زحمــات کادر درمانی 
قاصر اســت و تنها خداوند متعال قادر اســت پاداش ایــن مجاهدت های 

خالصانه را بدهد.
شــاعر معاصــر افشــین عــا، شــعری را جهــت قدردانــی از تاش هــا و 

مجاهدت های پزشکان و پرستاران و کادر درمانی سروده اند:

ای پزشکان، ای پرستاران که تاب آورده اید
چون رسوالنید و در ظلمت کتاب آورده اید

بر سر ما چون که باران با شدت گرفت
چترهاتان گشودید، آفتاب آورده اید

گرچه پنهانید پشت ابرها چون مهر و ماه
گرمی خورشید در زیر نقاب آورده اید

روز عاشوراست این دوران و ایران کرباست
ساقی عشقید و سوی خیمه آب آورده اید

اینجانب به عنــوان رئیس شــورای هماهنگی نظام پزشــکی های اســتان 
اصفهان از تاش های ارزنده جامعه پزشــکی، کادر درمان و پرستاران که 
با دل ریش و نگرانی از ســامت بیماران خویش با لبخند چهره گشــا؛ تمام 
مســاعی خویــش را در درمان بیمــاران بکار بــرده و می برند، تقدیر و تشــکر 

می نمایم.
دکتر عباسعلی خادمی
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان

سرمقــــــــالــــــــه
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 نقش ویژه پزشکان، پرستاران و
کادر درمان  

کرونا کشور در خط مقدم مبارزه با   به عنوان قهرمانان ملی 

دبیر نخستین دوره جایزه سامت 
و توســعه، از انتشــار فراخــوان ایــن 
رویداد علمی، فرهنگی با محوریت 
کرونا ویروس و برگزاری آن در سطح 

ملی خبر داد.
دکتر محســن مصلحی با اشــاره به 
برگزاری نخســتین دوره جایزه سامت و توسعه در گســتره ملی اظهار کرد: 
با توجه به درگیری کلیه کشــورهای جهان با پاندمی کرونا و تحت تأثیر قرار 
دادن تمامــی ابعاد ســامتی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی جوامع، به 
صورتی که به عنــوان بزرگترین تهدید جوامع بشــری پــس از جنگ جهانی 
دوم قلمداد می گردد؛ رویداد علمی، فرهنگی نخستین جایزه ملی سامت 
و توسعه باهدف بررسی تأثیر ویروس کرونا بر حال و آینده جهان و چگونگی 
برخورد افراد مختلف با این پدیده گسترده و عمیق و نیز درس ها و عبرت های 

مواجهه با این پاندمی برگزار می گردد.
وی در ادامــه افــزود: مــا بامطالعــه و بررســی دقیــق موضــوع و مشــورت بــا 
صاحب نظــران؛ از بین بیش از 60 محور پیشــنهادی، 19 محــور اصلی را که 
دربرگیرنده مهم ترین ابعاد COVID-19 بود، انتخاب و نسبت به فراخوان 

آثار کلیه عاقه مندان در قالب های مختلف اقدام نمودیم.
دبیــر نخســتین جایــزه ملــی ســامت و توســعه در خصوص ارســال آثــار به 
کنون بیش از 500 اثر در بخش های مختلف اعام شده  دبیرخانه عنوان کرد: تا

در فراخوان از اقصی نقاط کشور به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.
دکتر محســن مصلحی گفت: در پایــان این رویــداد بزرگ؛ ضمــن تجلیل از 
برگزیدگان تــاش خواهیم کرد تا بــا داوری و انتخاب بهترین آثار نســبت به 
کز علمی،  انعکاس نتایج جهت استفاده در برنامه ریزی های آتی توسط مرا

 نخستین جایزه ملی 
سالمت و توسعه برگزار می گردد

پژوهشی، فرهنگی و تصمیم سازی اقدام نماییم.
وی ادامــه داد: تدوین و انتشــار آثــار برگزیــده در قالب یــک مجموعــه، تقدیر از 
کاران مقابله با پاندمی کرونا و نیز شــهدای ســامت  برگزیــدگان، تجلیل از فــدا
در حضور چهره های شــاخص پزشــکی، فرهنگی و هنــری کشــور از مهم ترین 

برنامه های این رویداد ملی به شمار می رود.
دبیــر نخســتین جایــزه ملــی ســامت و توســعه در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
عاقه مندان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت رسمی سازمان 

نظام پزشکی اصفهان به آدرس Www.isf-irimc.org مراجعه نمایند.

گزارش اقدامات ستاد مبارزه با 
کرونای شورای هماهنگی نظام 

پزشکی های استان اصفهان

برخی از مصوبات جلسات اخیر 
شورای عالی نظام پزشکی

گزارش تصویری
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شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان و نیز 
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان حسب 
وظیفه انسانی، حرفه ای و ملی خود در خصوص مقابله 
با پاندمی COVID-19 با تشکیل و استقرار ستاد مدیریت 
سوانح و حوادث غیرمترقبه این شــورا در محل سازمان 
نظام پزشکی اصفهان، اقدامات متعددی را در دستور کار 

خود قرار داد که در ذیل به گوشه ای از آن اشاره می گردد:

1-راه انــدازی پویــش جامعــه پزشــکی )جــذب 
پاندمــی  بــا  مقابلــه  جهــت  مالــی(  مســاعدت های 
COVID-19 بــا افتتــاح و اختصــاص حســاب صنــدوق 
ســوانح و حوادث غیرمترقبه و جذب کمک های نقدی 
کنون  خیرین معــزز و اعضای نوع دوســت ســازمان که تا
مبلغ سیصد میلیون تومان توسط خیرین محترم و مبلغ 
پانصد و پنجاه میلیون تومان توسط انجمن ها و همکاران 
جامعه پزشکی )مبلغ یکصد و هفتادوپنج میلیون تومان 
توســط انجمن متخصصین گوش و حلق و بینی، مبلغ 
بیست وپنج میلیون تومان توسط انجمن جراحان دهان 
و فک و صورت، مبلغ پانزده میلیون تومان توسط انجمن 
پزشکان عمومی اصفهان، مبلغ ده میلیون تومان توسط 
انجمن دندانپزشکی عمومی ایران شاخه اصفهان، مبلغ 
ســه میلیون تومان توســط انجمــن مامایی، مبلغ ســه 
میلیون تومان توسط انجمن متخصصین پوست و مبلغ 
319 میلیــون تومــان توســط ســایر همــکاران عزیــز( و 
درمجمــوع مبلــغ هشــتصد و پنجاه میلیــون تومــان به 
صندوق فوق الذکر واریز گردیده که بر اساس اولویت ها و 
ضرورت های اعام شــده توسط دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهــان، انجمن هــای مربوطــه، گروه های آموزشــی و 
دستیاران محترم نسبت به خرید دستگاه های ونتیاتور 
پرتابل، دســتگاه ســی پپ، تشــک مواج، لبــاس ایزوله، 
مــواد  الیــه،  ســه  جراحــی  ماســک   ،N95 ماســک 
کز  ضدعفونی کننده دســت و ســطوح اقدام و جهــت مرا

بیمارستانی به شرح ذیل توزیع گردیده است:
  الــف- خریــد و تحویــل شــش دســتگاه ونتیاتــور 
 پرتابــل Resmed بــه بیمارســتان های الزهــرا )س(، 
عیســی بن مریم )ع( و نــور و حضرت علی اصغر دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان به مبلــغ یکصــد و چهل وهفت 

میلیون تومان
 ب- خریــد و تحویــل تعــداد یــازده عــدد تشــک مواج

کرونای شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان گزارش اقدامات ستاد مبارزه با 
 full option High risk به بیمارســتان های الزهرا )س( و 
عیسی بن مریم )ع( به مبلغ یکصدو سی وهفت میلیون 

و پانصد هزار تومان
 ج- خریــد و تحویــل ســه دســتگاه بــای پــپ بــه 
بیمارستان های عیسی بن مریم )ع(، امین و کاشانی به 

مبلغ شصت وپنج میلیون تومان
 د- خریــد و اهــدای تعــداد چهــار هــزار عدد ماســک 
جراحی، دو هزار و یکصد و هفتادوپنج عدد لباس ایزوله، 
یک هزار و نهصد و هشتاد عدد ماسک N95، یک هزار و 
پنجاه عدد شیلد محافظ صورت، یک هزار عدد سرپوش 
کز دولتی درگیر مقابله با COVID-19 به  پزشــکی به مرا

مبلغ دویست و پنج میلیون تومان
 هـ- خرید و اهدای یک هزار بسته شامل ژل و ماسک 
به مردم عزیــز و محروم روســتای منطقه جلگه به مبلغ 

بیست میلیون تومان
 و- خریــد و توزیــع دو هزار بســته معیشــتی به اقشــار 
محروم با اولویت خانواده بیماران COVID-19 با مبلغ 

بالغ بر دویست و هفتادوپنج میلیون تومان

2-همچنین برخی از نظام پزشــکی های اســتان و 
انجمن هــای علمی و نیــز اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
جامعه پزشکی در کنار پویش فوق الذکر نسبت به اهدای 
کز  کمک هــای نقــدی و جنســی ارزشــمند خــود بــه مرا
تشخیصی و درمانی درگیر با COVID-19 اقدام نموده اند 
که بر اساس گزارشات واصله تا تاریخ تنظیم این گزارش 

به شرح ذیل به استحضار می رسد:
 الف- خریــد و تحویل تجهیزات و اقــام حفاظتی به 
کز فوق الذکر توسط انجمن علمی متخصصین چشم  مرا

شاخه اصفهان به مبلغ سیصد میلیون تومان
کز   ب - خرید و تحویل تجهیزات و اقام حفاظتی به مرا
فوق الذکر توسط انجمن علمی متخصصین قلب و عروق 

شاخه اصفهان به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان
 ج- خریــد و تحویــل تجهیــزات و اقــام حفاظتــی به 
کز فوق الذکر توسط انجمن پزشکان عمومی شاخه  مرا
اصفهــان بــه مبلــغ یکصــدو بیســت وهفت میلیــون و 

هشتصد هزار تومان
 د- مســاعدت مالی تعــدادی از همکاران متخصص 

کز مربوطه به مبلغ هشتاد میلیون تومان قلب به مرا
 هـ - خرید و اهدای لباس ایزوله به بیمارستان شفای 

پیگیری وبرگزاری 
جلسه با شورای 
اسالمی شهر و 

شهردار اصفهان 
به منظور 

نام گذاری 
میادین و یا یکی 

از معابر اصلی شهر 
اصفهان جهت 
تقدیر از زحمات 

شبانه روزی 
مدافعین سالمت

کلیشاد توسط سازمان نظام پزشکی فاورجان به مبلغ 
بیست میلیون تومان

 و- خریــد و اهــدای یــک هــزار عــدد ماســک N95 به 
بیمارستان منظریه خمینی شهر توسط سازمان نظام 

پزشکی خمینی شهر به مبلغ دوازده میلیون تومان
 ز- اعطای تعداد یک هزار ماسک N95 توسط کارخانه 
سیمان اصفهان به شورای هماهنگی اصفهان جهت 

COVID-19 کز درگیر تحویل به مرا

3- سایر اقدامات ستاد کرونا:
 الف- پیگیری امور و نیز شرکت فعال و برگزاری مراسم 
تشییع و تدفین و بزرگداشت شــهدای مدافع سامت؛ 
شهید دکتر سعید حقیقی و شهید دکتر محمود ایروانی 

کن درمانی به نام ایشان و پیگیری جهت نام گذاری اما
 ب- پیگیــری و برگــزاری جلســه بــا شــورای اســامی 
شهر و شهردار اصفهان به منظور نام گذاری میادین و یا 
یکی از معابر اصلی شهر اصفهان جهت تقدیر از زحمات 

شبانه روزی مدافعین سامت
 ج- برگــزاری جلســات هماهنگــی ســتاد مبــارزه بــا 
کرونا بــا گروه هــای مختلف من جملــه رؤســای محترم 
انجمن های علمی اطفال، عفونی، داخلی، بیهوشی، 
طــب اورژانــس، زنــان، عمومــی، علــوم آزمایشــگاهی و 
رؤسای بیمارســتان های ریفرال کرونا )تعداد 10 جلسه 

کنون( تا
 د- شرکت در جلسات هماهنگی با ریاست، معاونین 
و مدیــران دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در محــل 
 دانشگاه علوم پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی اصفهان

کنون(  )12 جلسه تا
 هـ- نصب 60 بنر آموزشی در معابر پرتردد سطح شهر با 

هماهنگی شهرداری اصفهان
  و- نصب بنرهای انگیزشی و سپاسگزاری از همکاران 
 محتــرم جامعــه پزشــکی بــا عنــوان مدافعــان ســامت 

خدا قوت؛ در ورودی بیمارستان های سطح شهر
  ز- تولید بســته های آموزشــی ویدیویــی و مکتوب و 

انتشار وسیع در فضای مجازی و سایر رسانه ها
 ح- انجام مکاتبات متعدد با مقامات سیاسی استان، 
دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی سازمان، شهرداری، 
پلیس راهور، انجمن های علمی و ... در خصوص اعام 

مواضع و پیگیری مشکات موجود 

 ط- پیگیری مشــکات ترافیکی همــکاران از طریق 
پلیس راهور استان

 ی- پیگیری مشکات مختلف دســتیاران محترم 
من جمله مسائل کاری و اقام حفاظتی و بهداشتی

 ک- برنامه ریــزی جهــت فراخــوان آثــار کرونایــی 
به منظور ثبت خدمات ارزشــمند مدافعان ســامت و 
گون انسانی، علمی، اجتماعی،  مستندسازی ابعاد گونا
اقتصادی و ... این بحران و بهره مندی از تجارب حاصله 
در آینده که انشاء اله به زودی اطاعات تکمیلی ارسال 

خواهد شد.
کــز   ل- بــا توجــه به ضــرورت آمادگــی و تجهیــز مرا
کز بخش  تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در کنار مرا
دولتی به اقام حفاظتی و بهداشتی، شورای هماهنگی 
نظــام پزشــکی اســتان اصفهــان ضمــن هماهنگــی با 
دانشگاه علوم پزشکی و معاونت های مربوطه و پیگیری 
از سایر دستگاه ها، اجرای این مهم را به شرکت تعاونی 
درمانگران اصفهان مســتقر در ســاختمان شماره یک 
نظام پزشکی اصفهان محول نمود که علیرغم مشکات 
و چالش های بســیار و کم لطفی های فــراوان باألخص 
در بدو امر توسط برخی دســتگاه های مسئول تا تاریخ 
تنظیم ایــن گــزارش بــا بیــش از بیســت هــزار مراجعه، 

عملکرد آن به شرح ذیل ارائه می گردد: 
 الف-تأمیــن و توزیع تعــداد 1064200 عدد ماســک 

سه الیه جراحی
 ب- تأمین و توزیع تعداد 50000 عدد ماسک اطفال
N95 ج- تأمین و توزیع تعداد 34850 عدد ماسک 

N99 د- تأمین و توزیع تعداد 2640 عدد ماسک 
 هـ - تأمین و توزیع 4160 لیتر الکل 96 درجه
 و- تأمین و توزیع 6058 لیتر الکل 70 درجه

 ز- تأمین و توزیع 24463 لیتر ژل ضدعفونی کننده 
دست

 ح- تأمیــن و توزیع تعــداد 3153 انواع لبــاس ایزوله 
و گان

 ط-تأمیـــــــن و توزیـــــــــع تعــــــــداد 8605 شــیلد 
محافظ صورت

 ی- تأمیــن و توزیــع تعــداد 434820 جفــت انــواع 
دستکش های التکس، نیتریل   و    وینیل

الزم به ذکر است اقالم مذکور باقیمت مصوب دولتی 
تهیه و توزیع گردیده است.
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شماره 12 تیرماه1399 سازمان نظام پزشکی اصفهان ویژه نامه کرونایی

گزارش جلسات هیئت مدیره برخی از مصوبات جلسات اخیر شورای عالی نظام پزشکی خالصه 
سازمان نظام پزشکی اصفهان

    سی و سومین جلسه فوق العاده شورای عالی مورخ 98/12/25:
با توجه به وقوع پاندمی COVID-19 که در حال حاضر بالغ بر 150 کشــور جهان و کلیه 
استان های کشور عزیزمان به ویژه استان های گیان، تهران، قم، مازندران و اصفهان را 
کمال تأسف  درگیر نموده و خسارات جانی، مادی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته و با
ده ها نفر از همکاران کادر درمانی جان گرانقدرشان را درراه حفظ سامتی هم نوعان فدا 
کز مختلف بستری می باشند، ضمن تشکر ویژه از آحاد سخت کوشان حوزه  کرده و یا در مرا
سامت و طلب مغفرت و علو درجات برای آن عزیزان فقید و عرض تسلیت به هم وطنان، 
خانواده بزرگ سامت و بازماندگان آنان و نیز آرزوی شفای عاجل برای کلیه بیماران، سی 
و سومین جلسه فوق العاده شورای عالی به صورت مجازی در تاریخ 98/12/25 برگزار و 
پس از استماع گزارش های مربوط و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف، موارد 

ذیل مصوب گردید:
مصوبه )1(

شــورای عالــی ضمــن عــرض ارادت، قدردانــی و تعظیــم تمام قــد در قبــال تاش هــا و 
کاری های بی وقفه کلیه پزشــکان، پرســتاران و سایر پرسنل بهداشــتی، درمانی،  فدا
کز اعم از نیروی انسانی، تجهیزات  تشخیصی و پشتیبانی، بر ضرورت حل مشکات این مرا
کید می نماید. همچنین با  و داروهای موردنیاز به هر نحو ممکن از داخل یا خارج از کشور تأ
توجه به اهمیت و فوریت موضوع رئیس کل سازمان نیز می توانند با هماهنگی نهادهای 
ذی ربط نسبت به پیگیری موضوع از طریق سازمان های متناظر در کشورهای مختلف 

جهان اقدام نمایند.
مصوبه )2(

مقرر گردید با توجه به ضرورت مستندسازی کلیه ابعاد این اپیدمی من جمله اطاعات 
مربوط به وضعیت سامت قبلی مبتایان، نحوه ابتا، عائم بالینی، سیر بیماری، عائم 
کلینیکی و درمان های انجام شــده به ویژه میزان تأثیر یا عوارض احتمالی داروهای  پارا
مورداستفاده حداقل جهت کلیه افراد بستری شده به منظور استخراج نتایج کاربردی 
برای زمان حال و نیز مطالعات آتی، اقدامات الزم صورت پذیرد. همچنین ضروری است 
گردآوری اطاعات و انجام پژوهش های فوری در خصوص کادر درمانی مبتا و همکاران 

عزیز جان باخته ناشی از COVID-19 نیز موردتوجه خاص قرار گیرد.
مصوبه )3(

گرچه اقشار مختلف جامعه پزشکی ثابت کرده اند که خدمت به همنوعان را به عنوان یک  ا
تکلیف الهی و حرفه ای سرلوحه خود قرار داده اند که با هیچ ما به ازای دنیوی قابل مقایسه و 
جبران نیست، لیکن به منظور فراغ بال و دوری از دغدغه های روزمره و تمرکز بیشتر بر انجام 
وظایف تخصصی توسط آنان، مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری پرداخت سریع 
مطالبات همکاران توسط سازمان های بیمه گر، مساعدت ویژه در خصوص بازپرداخت 

اقساط وام های بانکی و نیز اعطاء تخفیفات و بخشودگی های مالیاتی اقدام نماید.
    سی و چهارمین جلسه شورای عالی به صورت مجازی مورخ 99/01/16:

مصوبه )1(
پیرو مصوبات متعدد قبلی، تجارب و بررسی عملکرد سازمان در هنگام وقوع سوانح و 
حوادث غیرمترقبه و نظر به اینکه کشور ایران جزء 10 کشور اول حادثه خیز جهان می باشد 
و ضرورت تحول اساسی و تقویت این بخش در سازمان بیش ازپیش احساس می گردد، 
مقرر گردید نظر به بندت ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و به منظور امکان 
مدیریت، مداخله و هماهنگی به صورت علمی، مؤثر و فوری، ستاد مرکزی مدیریت و 
هماهنگی سوانح و حوادث غیرمترقبه به ریاســت رئیس کل سازمان و عضویت رئیس 

شورای عالی و رئیس مجمع عمومی سازمان تشکیل گردد.
    سی و پنجمین جلسه شورای عالی به صورت ویدئو کنفرانس مورخ 99/01/21:

مصوبه )1(
پیرو ارائه گــزارش رئیــس کل ســازمان در خصــوص اقدامــات انجام شــده جهت جلب 
مساعدت های بانکی )استمهال اقساط تسهیات، اعطای وام های کم بهره(، تخفیفات 
و بخشودگی های مالیاتی، مشکات تأمین اجتماعی و اداره کار و ... و نیز حمایت های 
 همه جانبــه از خدمــات صادقانــه و شــبانه روزی آحــاد جامعــه پزشــکی در مقابلــه بــا
COVID-19 ، ضمن تشکر از زحمات ایشان مقرر گردید با توجه به مصوبه شماره 3 سی 
و چهارمین جلسه شورای عالی مورخ 1399/01/16 و مفاد مکاتبه رئیس شورای عالی 
به رئیس جمهور پیگیری های مجدانه جهت حصول نتایج ملموس و عملیاتی ادامه و 

گزارش آن به اعضای شورای عالی و همکاران معزز جامعه پزشکی ارائه گردد.
مصوبه )2(

با توجه به اهمیت، ضرورت و تجارب حاصله در دوره پاندمیCOVID-19  در خصوص 
لزوم بهره مندی از IT و فناوری اطاعات در کلیه زمینه ها به ویژه حوزه سامت و باألخص 
ع وقت نســبت به ارائه پیشنهادات و اعام  پزشــکی از راه دور مقرر گردید سازمان در اسر
آمادگی خود به مراجع ذی ربط و من جمله درخواست مبلغی از اعتبار تخصیص داده شده 
اخیر )ششصد میلیون دالر( از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد کلیه بسترهای مربوط، 

انجام هماهنگی های الزم و استقرار سامانه های موردنیاز اقدام نماید.
مصوبه )3(

با توجه به تأثیرات گسترده و عمیق پاندمی COVID-19  بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و ... کلیه جوامع و نیز لزوم ثبت و مستندسازی خدمات ارزشمند کلیه اقشار 
جامعه پزشکی در حوزه های بهداشتی و درمانی و تجلیل از مدافعان سامت و نیز همکاران 
کز  شهید و بهره مندی از نتایج و تجارب به دست آمده در برنامه ریزی های آتی توسط مرا
علمی و پژوهشی و تصمیم گیری مقرر گردید سازمان نسبت به انجام اقدامات الزم جهت 

اهم مباحث و مصوبات شصتمین جلسه مورخ 1398/11/28 لغایت شصت و دومین 
جلسه مورخ 1399/01/18 به شرح ذیل می باشد:

کید  بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان من جمله تأ
بر   برگزاری برنامه های آموزشــی در خصوص صاحیت حرفه ای اعم از مسائل انتظامی، 

مالیاتی، بیمه ای، حقوقی و نیز توانمندسازی همکاران در رشته های مختلف
کسیژن تراپی توسط بیمه های پایه پیگیری پوشش بیمه ای ا

تصویب راه اندازی کمیسیون تخصصی مشورتی طب عمومی و تعیین اعضای آن
پیگیری تجمیع حوزه مالیاتی پزشکان از طریق اداره کل امور مالیاتی استان

ارائه گزارش آخرین وضعیت مدیریت بیماری کرونا با حضور معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان

کید بیشــتر برای پیشــگیری و انجــام فعالیت های مؤثــر و عملیاتی مثــل آموزش،  تأ
COVID-19 اطاع رسانی و پاسخگویی به مردم در حوزه مدیریت پاندمی

مکاتبه جهت محدودیت مراجعه به اداراتــی همچــون ادارات دارایی، ثبت احوال، 
دادگستری و ....

کز  تداوم فراخوان همــکاران داوطلــب به منظور تأمین نیروی انســانی موردنیــاز مرا
کز تشخیصی و درمانی اطاع رسانی و مرا

تقدیر و تشکر از همکارانی که به انحاءمختلف در امر مدیریت اپیدمی بیماری ویروس 
کرونا به طرق مختلف تاش بی وقفه داشته اند

راه اندازی پویش جامعه پزشکی جهت مساعدت مالی برای مدیریت پاندمی بیماری 
ویروس کرونا با توجه به ضرورت تأمین منابع مالی خیرانه جهت انجام فعالیت های مختلف 
من جمله آموزش، اطاع رسانی، بکار گیری نیروی انسانی و خرید تجهیزات حفاظتی و ...

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با ویروس کرونا
کز تشخیصی و درمانی و  بحث و تبادل نظر پیرامون شرایط مدنظر جهت فعالیت مرا
مطب های بخش خصوصی پس از پایان تعطیات به ویژه موازین حفاظتی شــاغلین و 

مراجعین و لزوم حمایت های همه جانبه از همکاران
پیگیری حمایت های مالیاتی، بانکی و بیمه ای از همکاران به ویژه در دوره مقابله با 

COVID- 19پاندمی

اجرای موارد مذکور به نحو احسن مبادرت نماید. همچنین مقرر گردید پیگیری های الزم 
از طریق شوراهای اسامی شهر جهت ساخت و نصب یادبود و نیز نام گذاری خیابان ها و 

میادین به نام مدافعان سامت به عمل آید.
مصوبه )4(

پیرو ارائه نقطه نظرات و مواضع ســازمان و شــورای عالی در خصوص مسائل مطروحه 
پیرامــون پاندومــیCOVID-19  مقرر گردید بــا توجه به اهمیت موارد ذیل نســبت به 

پیگیری از طریق مراجع ذی ربط اقدامات الزم صورت پذیرد.
الف- نظر به مصوبه شماره 3 سی و چهارمین جلسه شورای عالی مورخه 1399/01/16 
مبنــی بــر لــزوم لحــاظ اهمیــت، حساســیت و پیچیدگی هــای خدمات تشــخیصی و 
کز تشــخیصی و درمانی بخش  درمانــی در تنظیم دســتورالعمل چگونگی فعالیــت مرا
خصوصی پس از ایام تعطیات و با توجه بــه برنامه ریزی جهت اجــرای گام دوم مبارزه 
با COVID-19   و فاصله گذاری هوشمند مقرر گردید سازمان نسبت به انعکاس نقطه 
نظرات کارشناسی های به عمل آمده به ویژه دیدگاه های انجمن های علمی و تخصصی 

و پیگیری جهت اعمال آن ها اقدام نماید.
ب- اهتمام ویژه به توانمندسازی مردم با انجام آموزش های عمومی و اطاع رسانی 

مناسب
پ- آینده پژوهــی و آینده نگری در خصوص وضعیت اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 

جامعه در دوران پسا کرونا
ت- انجــام پژوهش های بنیــادی و کاربــردی در خصوص ابعاد مختلــف پاندومی 

COVID-19
ث- واقع نگری و توجه به تداوم بحران و لزوم برنامه ریزی علمی و منطقی برای آن

ج- تأمین و استفاده گسترده از تست های ایمونوسرولوژی مورد تائید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به منظور غربالگری مورد وثوق و قابل اطمینان جهت برنامه ریزی 
و اتخاذ تصمیم در حوزه های مختلف من جمله نوع و میزان قرنطینگی، چگونگی فعالیت 

کز تشخیصی و درمانی و سایر ابعاد فاصله گذاری های اجتماعی بیمارستان ها و سایر مرا
چ - لــزوم توجه به مشــکات مؤسســات و بخش هــای برون ســپاری شــده حوزه های 
تشخیصی و بهداشتی و درمانی بخش دولتی از جهت حمایت های حفاظتی و مالی و ...
    ســی و ششــمین جلســه شــورای عالی به صــورت ویدئو کنفرانــس مورخ 

:99/02/25
مصوبه )1(

نظر به اینکه بسیاری از مشکات مربوط به تعرفه های تشخیصی و درمانی به دنبال سلب 
اختیار تعرفه گذاری خدمات بخش خصوصی از ســازمان نظام پزشکی ایجاد گردیده 
و بیش از یک دهه اســت که علیرغــم صرف وقــت و انرژی زیاد نتیجــه مطلوبی حاصل 
نمی گردد، مقرر گردید سازمان به صورت قاطع ضمن تبیین عوارض این وضعیت برای 
کرات  مسئولین و افکار عمومی با استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه و بالفعل و انجام مذا
و پیگیری های قانونی من جمله کمیســیون اصل نود مجلس در خصوص اعاده این 

حق اقدام نماید.
مصوبه )2(

با توجه به پیگیری های قبلی توسط کلیه ارکان سازمان و اشکاالت مطروحه من جمله 
موارد ذیل در خصوص تعرفه های تشخیصی درمانی اعامی سال 1399 بخش خصوصی 
و نیز دستور بررسی موضوع توسط رئیس جمهور مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری 

جدی موضوع تا حصول نتیجه اقدام نماید.
الف – عدم تناســب تعرفه های اعامی با افزایش هزینه های مختلف من جمله هزینه 

اقام حفاظتی و بهداشتی
ب- افزایش بســیار جزئی کای حرفه ای که ادامه فعالیت به ویژه در برخی رشــته ها را با 

مشکل مواجه می سازد.
ج- عدم لحاظ افزایش چند برابری قیمت تجهیزات و مواد مصرفی در برخی رشته ها

د- اشکاالت سرانه پزشک خانواده من جمله افزایش بســیار کم آن و جدا کردن سرانه 
مراقبین سامت

و- عدم اعام تعرفه خدمات داروسازان در داروخانه ها
همچنین مقرر گردید نســبت به پرداخت سهم ســازمان های بیمه گر حداقل در مورد 

ویزیت از سال جاری به میزان 70% تعرفه بخش خصوصی پیگیری گردد.
مصوبه )3(

با توجه به اهمیت و لزوم اطاع رسانی و شفاف سازی قیمت تمام شده خدمات تشخیصی 
و درمانی در رشته ها و سطوح مختلف عمومی، تخصصی و فوق تخصصی برای مسئولین 
و عموم جامعه و رفع سوء تفاهمات؛ مقرر گردید سازمان نسبت به اعام قیمت تمام شده 

خدمات از کلیه طرق مناسب اقدام نماید.
مصوبه )4(

با توجه به تکلیف قانونی اســناد باالدستی من جمله چندین برنامه پنج ساله توسعه 
در خصوص پیاده ســازی برنامه ســطح بندی خدمات و نظام ارجاع به عنــوان تنها راه 
ســاماندهی حوزه ســامت و برون رفت از وضعیت موجود مقرر گردید سازمان نسبت 
به ایفای نقش فعال خود جهت اجرائی شــدن آن اقــدام نماید. همچنین مقرر گردید 
کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده نسبت به ارائه پیشنهادات تکمیلی به 

شورای عالی مبادرت ورزد.
مصوبه )5(

کنون هیچ مساعدت مناسبی با اقشار مختلف جامعه پزشکی توسط  با توجه به اینکه تا

بانک های عامل به عمل نیامده و ادامه این روند در کنار مشکات تعرفه ای، بیمه ای و 
کز تشخیصی و درمانی را بسیار سخت می نماید، مقرر  مالیاتی ادامه فعالیت توسط مرا

گردید مطالبات جامعه پزشکی به صراحت به مراجع ذی ربط منعکس و پیگیری گردد.
  ســی و هفتمیــن جلســه شــورای عالــی به صــورت ویدئــو کنفرانــس مــورخ 

:99/03/22
مصوبه )1(

پیرو ارائه گزارش رئیس کل سازمان در خصوص نشست مشترک رئیس کل، رئیس شورای 
عالی و رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی سازمان با معاون اول رئیس جمهوری 
بــا حضــور مســئوالن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و نماینده ســازمان 

برنامه وبودجه با دستاوردهای زیر:
الف- قبول تأثیر فاصله زیاد تعرفه های اباغی خدمات پزشکی باقیمت تمام شده در 
کز و نیز  باالترین سطح دولت، ازنظر کاهش کیفیت، کاهش ارائه خدمت و تعطیلی مرا

ایجاد هرج ومرج
ب- دستور دادن تشکیل کمیته ویژه بازنگری تعرفه ها با عضویت سازمان نظام پزشکی، 

وزارت بهداشت، نماینده سازمان برنامه وبودجه و نماینده معاون اول رئیس جمهور
کید بر اعاده تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی که قرار شد  ج- تأ

کمیته فوق راهکارهای نیل به این مهم را بررسی و پیشنهاد ارائه نماید.
د- بحــث و تبادل نظر در خصوص تأثیــرات زیــاد COVID-19 بــر فعالیت های جامعه 
پزشکی، مشمول شدن مطب ها جهت اخذ تسهیات بانکی کم بهره و افزایش سهم 

سازمان های بیمه گر 
همچنین مقرر گردید ضمن ادامه تاش برای هم زبانی و هماهنگی همه ارکان سازمان 
کنون اقدام  در پیگیری مطالبات، سازمان نسبت به اطاع رسانی نتایج به دست آمده تا
نماید و نیز ضمن پیگیری سایر موارد تا حصول نتیجه، به صورت مستمر اطاع رسانی 

مناسب صورت پذیرد. 
همچنین بر اساس گزارش رئیس کل سازمان در خصوص مالیات عملکرد سال 1398 نیز 
افزایش سقف استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم موردتوافق قرارگرفته 
که رایزنی های تکمیلی در حال انجام است. در خصوص اتخاذ تمهیداتی در حوزه آموزش 
مداوم من جمله اعطای امتیاز بیشــتر به برنامه ها و اعطای وقت بیشتر جهت کسب 
کراتی با مسئوالن وزارت بهداشت انجام شده است که مقرر گردید  امتیازات الزم نیز مذا

به محض حصول نتیجه، اطاع رسانی مناسب صورت پذیرد. 
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