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موضع گیری هــا، گالیه ها و انتقادات تنــد و مکرر وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، ســایر مدیران ایــن وزارتخانــه و ارکان ســازمان نظام 
کسن، کنترل مرزها،  پزشکی در خصوص مسائلی همچون قرنطینه، وا
مسافرت های بین شهری، تعطیلی برخی مشاغل و فضاهای آموزشی که 
غالبا نیز نتیجه ای در بر ندارد، نشان دهنده فقدان اراده و مدیریت واحد و 
منسجم در مهار پاندمی کرونا است که طبعا زیان های انسانی، اجتماعی 

و اقتصادی مضاعفی به بار خواهد آورد.
وضعیت موجود، این ســؤال مهــم را به ذهــن، متبادر می ســازد که چرا 
کیدات و حمایت های گفتاری و رفتاری مقام معظم رهبری  علیرغم تأ
و ظرفیت های بالقوه تاریخی و بالفعل مردم کشــورمان جهت همدلی 
و مشــارکت در هنــگام تهدیدهــای بــزرگ، همچنــان شــاهد کوتاهی و 
ناهماهنگی دستگاه های مختلف و مسئول هستیم؛ چنانچه واضح و 
مبرهن است رعایت دقیق دستورالعمل های ابالغی و قاطعیت در برخورد 
با متخلفان، باألخص در کلیه ســوانح و حــوادث و به ویژه بیماری های 

گیردار، الزام بی قیدوشرط جهت کنترل آن به شمار می رود. وا
تورم افسارگسیخته، عدم حمایت از اقشار آسیب پذیر، سخت گیری های 
بیش ازپیش بانک ها نســبت به بدهکاران خرد، فشــارهای مالیاتی به 
صاحبان مشاغل و مشکالت بیمه ای، نمونه های بارزی از تناقض های 

آسیب زا در مدیریت کرونا محسوب می شوند.
شاید تنها اشــخاص اندکی ندانند گرفتاری یک ســاله با بیماری کرونا، 
بازهــم ممکــن اســت تــداوم یابــد، بنابرایــن تعطیلــی طوالنی مــدت و 
کامل بســیاری از مشــاغل، مگر در موارد خاص ممکن نخواهد بود، اما 
به طورقطع این موضــوع با بی مباالتــی موجــود در تجمعات مختلف، 
حمل ونقل داخل شهری، دســتگاه های خدماتی مانند ادارات ثبت، 
دارایی، شــهرداری ها و ... نیز میانــه ای ندارد.نگاهی بــه برنامه ریزی و 
عملکرد حساب شــده، هماهنگ و قاطع کشــورهایی همچون چین، 
ژاپن، کــره جنوبــی و ســنگاپور در این خصوص نشــان می دهــد نتایج 
به دست آمده توسط آنان تصادفی نبوده و ماحصل اقدامات کارشناسانه 
و خردمندانه است.البته مسببان این پارادایم ایمنی گله ای، دفاعیاتی 
نیــز دارند؛ اما به طــور اختصار می تــوان گفت به غیراز مباحــث اخالقی و 
انســانی که باید ســرلوحه همه ما در تمامی تصمیمات قرار گیرد، ازنظر 
اقتصادی نیز هزینه های سرسام آور درمان ازجمله هزینه چندمیلیونی 
هر شب تخت عادی یا تخت آی سی یو در یک بیمارستان، دیگر حرفی 
برای گفتــن باقی نمی گذارد.متأســفانه ایــن رویکرد به کاهــش اعتماد 
عمومی و درنهایت عدم مشارکت مناسب آنان و عادی انگاشتن شرایط 
منجر شده که تاوان آن را به غیراز عموم مردم، کادر درمان نیز می پردازد.
رتبه باالی تلفات انسانی کادر بهداشت و درمان در کشورمان نسبت به 
سایر کشورها، مؤید آن است که متأسفانه خســارت کوتاهی ها توسط 
نخبه ترین افراد جامعه در حوزه پزشکی پرداخت می شود، اصرار برخی 
از سازمان های بیمه گر جهت پیاده سازی نسخه الکترونیک به صورت 
اورژانسی بدون وجود زیرساخت های الزم، نمونه دیگری از فشار به کادر 

درمان در شرایط سخت فعلی است.
بنابراین محتمل ترین فرضیه ای که در اینجا مانند خیلی جاهای دیگر 
خودنمایی می کند، این است که شاید سالمت، قربانی سیاست شده 

است!!!

سرمقــــــــالــــــــه
 جدال سیاست و سالمت و 

ضرورت همبستگی

 صیانت از سالمت مردم
 وظیفه ماست

که نویسندگان  پزشکانی 
 مشهوری شدند

چرا باید هر روز 
کتاب بخوانیم؟
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دکتر محسن مصلحی، 
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هیئــت مدیــره نظــام پزشــکی اصفهــان بــا صــدور پیامــی، فــرا رســیدن عیــد ســعید نــوروز و آغــاز فصــل شــادی بخــش و حیــات دوبــاره زمیــن را 

پیشــاپیش تبریــک و تهنیــت عــرض نمــود.

متن پیام به شرح ذیل است:

بهنامخالقزیباییها
نوروزباستانیوآغازبهارطبیعتکهفصلرویش،زایش،امید،طراوتوخرمیاستراپیشاپیشتبریکمیگوییم.

امیدواریــم ســال ۱400 ســال وفــاق، همدلــی، آرامــش، پویایــی، ســربلندی، اقتدار و گســترش صلح و دوســتی و سرشــار از کامروایــی و پیروزی 

بــا عمــل بــه توصیه هــای  در همــه عرصه هــا بــرای ملــت و ایــران عزیــز باشــد و 

ــه  ــا از جمل ــاری و بالی ــه بیم ــه هرگون ــال ب ــای الزم از ابت ــتی و مراقبت ه بهداش

ویــروس کرونــا مصونیــت داشــته باشــید و  جهــان و جهانیــان نیــز روزگاری 

ــر از آن چــه داشــته اند، در پیــش رو تجربــه نماینــد. بهت

بــه همــه طالیــه داران  تبریــک مجــدد  بدیــن وســیله ضمــن عــرض 

و  درمــان  و  بهداشــت  کادر  شــائبه  بــی  زحمــات  از  ســالمت،  عرصــه 

ــر و  ــا، تقدی ــا ویــروس کرون کلیــه خدمتگــزاران ایــن عرصــه در مقابلــه ب

تشــکر نمــوده و از درگاه خداونــد منــان بــرای شــهدای مدافــع ســالمت 

ــر  ــق پ ــمان ح ــوی آس ــه س ــقانه ب ــد و عاش ــت نمودن ــوزانه خدم ــه دلس ک

کشــیدند، علــو درجــات مســألت مــی نماییــم.

رازدلواندیشهسینهتانمعدنحقباد.

رد این فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزی         نصیب ملت اریان سعادت باد و پیروزی

گرامی سرور 
با سالم و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(؛
کرونــا ویــروس" و تقدیــر از برگزیــدگان   بــه اســتحضار مــی رســاند "آییــن اختتامیــه نخســتین جایــزه ملــی ســامت و توســعه ویــژه 
کرونــا، بــه صــورت  گذشــت یکســال از مقابلــه بــا پاندمــی  کــرم)ص( و بــا  و منتخبیــن جشــنواره همزمــان بــا مبعــث حضــرت رســول ا

گــردد. نیمــه حضــوری برگــزار مــی 
گردد تا با حضور ارزنده خود ما را در برگزاری ُپربارتر این برنامه همراهی فرمایید. به همین منظور از جنابعالی دعوت می 

  شــایان ذکــر اســت؛ بــه جهــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، تعــداد حاضــران در جلســه بــه صــورت محــدود پیش بینــی 
گرام و آپــارات در مراســم حضــور خواهنــد یافــت. شــده اســت و ســایر میهمانــان بــا اســتفاده از پلتفــرم هــای اینســتا

  جهت شرکت در مراسم، لطفا به آدرس های ذیل مراجعه نمایید:
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   رئیس نظام پزشکی اصفهان اظهار کرد: 
سـازمان های نظام پزشـکی اسـتان اصفهـان 
18740 عضو در رشـته های مختلف پزشکی 
دارنـد که این عـدد در شـهر اصفهـان 12884 
نفـر اسـت. سـازمان نظام پزشـکی اصفهـان 
چهار معاونت دارد که شامل معاونت نظارت 
و برنامه ریـزی، معاونـت انتظامـی، معاونـت 
آمـوزش و پژوهـش و معاونـت پشـتیبانی و 

رفاهـی می شـوند.

دکتر عباسعلی خادمی تصریح کرد: امور مربوط 
به صدور شــماره نظام پزشــکی و صدور پروانه 
مطب یا پروانه اشتغال، توسط معاونت نظارت 
و برنامه ریــزی انجــام می شــود، صــدور مجــوز 
تبلیغ برای تبلیغات محیطی و فضای مجازی 
نیز به وسیله کمیسیون تبلیغات این معاونت 
کــه از ابتــدای ســال جــاری  صــورت می گیــرد 
کنون 23 جلسه با اعضای خود برگزار نموده  تا
است؛ همچنین صدور و تمدید کارت عضویت 
و پروانه مطب نیز از وظایــف معاونت نظارت و 

برنامه ریزی است.

کــرد:  رئیــس نظام پزشــکی اصفهــان اظهــار 
معاونــت آمــوزش و پژوهــش وظیفــه ارتقــای 
ســطح علمی همــکاران را بــر عهــده دارد. این 
مهم در ایام کرونا با برگزاری دوره های مختلف 
علمی به صورت مجازی و در قالــب وبینار و... 
دنبال شد. در طول سال گذشته این معاونت 
24 جلســه هیئــت اجرایــی و شــش جلســه 
کمیســیون داشــت که طــی آن تصمیم گیری و 
اجرای 28 برنامه بازآموزی غیرحضوری انجام 
شد؛ همچنین حدود پنج وبینار و شش الیو در 
گرام برگزار شده، هشــت فیلم آموزشی  اینســتا
تهیه شــده و به نمایش درآمده و از کلیپ های 
مختلــف ساخته شــده، شــش کلیــپ منتشــر 

شده است.

وی توضیــح داد: یکــی از مهم تریــن کارهایــی 
کــه معاونــت آموزشــی در ســال جــاری بــر آن 
متمرکــز شــد، بحــث جــذب و جلب همــکاری 
انجمن هــای علمــی بــود. حــدود 40 انجمــن 
گون وجود  علمی تخصصی در رشته های گونا
دارد که به عنوان نمایندگان گروه های مختلف 
پزشکی در کنار سازمان انجام وظیفه می کنند 
و ما در امور بسیاری نظرات کارشناسی آن ها را 

جویا می شویم.

دکتر خادمــی بیان کــرد: طبق آیین رســیدگی 
انتظامــی ســازمان، در معاونــت انتظامــی بــه 
شــکوائیه های بیماران در خصوص همکاران 
عضــو ســازمان یــا اســتعالم هایی کــه از ســوی 
قــوه قضائیــه بــرای کارشناســی پرونده هــای 
پزشکی خواسته می شود، رسیدگی می گردد. 
این موضــوع، بخش عمــده ای از کار ســازمان 
حــوزه  می دهــد.  تشــکیل  را  نظام پزشــکی 
انتظامی، مشــتمل بــر دادســتان و دادیاران و 

هیئت های انتظامی است.

گــر در مرحلــه دادســرا قــرار منــع  وی افــزود: ا

گزارش عملکرد سال جاری سازمان نظام پزشکـی اصفهان

صیانت از سالمت مردم وظیفه ماست

تعقیــب صــادر شــود، پرونــده در ســازمان 
مختومه اعالم می شــود؛ در غیر ایــن صورت، 
کیفرخواســت، صــادر و بــه هیئــت بــدوی 
فرســتاده می شــود. نظام پزشــکی اصفهــان 
کنــون دارای دو هیئــت بــدوی اســت که  هم ا
پرونده به آن ها ارجاع داده شــده، ســپس به 
کمیته کارشناسی ارسال می شود. درنهایت، 
ح و رأی  نتیجــه کارشناســی در هیئــت، مطــر
صادر می شــود. چنانچه طرفین شــکوائیه به 
رأی صادره اعتراضی داشــته باشند، اعتراض 
آن هــا بــه هیئــت تجدیدنظــر اســتان ارجــاع 
می شــود و چنانچــه بــه رأی ایــن هیئــت نیــز 
اعتراضــی وجــود داشــته باشــد، پرونــده بــه 
هیئــت عالــی انتظامــی در ســازمان مرکــزی 

فرستاده می شود.

رئیس نظام پزشــکی اصفهــان گفــت: در کنار 
پرونده هایی که به طور مســتقیم در سازمان 
تشــکیل می شــود، تعدادی پرونده نیــز برای 
کارشناســی از ســوی قــوه قضائیــه بــه نظــام 
پزشــکی ارجــاع داده می شــود. قانــون اجــازه 
داده اســت قاضــی برخــی پرونده هــا را بــرای 
کارشناسی به سازمان نظام پزشکی یا پزشکی 

قانونی ارسال کند.

وی ادامه داد: معاونت انتظامی این سازمان 
در ســال جاری 600 گواهی عدم سوءپیشینه 
صادر کــرده اســت؛ همچنین در ســال جاری 
295 نظریهٔ کارشناسی به مرجع قضایی ارائه 
شده اســت. 451 پرونده هم به هیئت بدوی 
کنــون بــرای 50 پرونده  فرســتاده شــده کــه تا
رأی انتظامــی صادر شــده اســت. 201 پرونده 
دیگر نیز به هیئت تجدید نظر فرســتاده شده 
کنــون 173 نظریــه کارشناســی و 90 رأی  کــه تا

انتظامی درباره آن ها صادر شده است.
دادســرای  ســعی  افــزود:  خادمــی  دکتــر 
انتظامی بر این اســت کــه با توجیــه طرفین و 
بررســی های مقدماتــی، ورودی هــای حــوزه 
انتظامی را کاهش دهد تا پرونده وارد مراحل 
پیچیده رســیدگی نشــود؛ با این حال، تعداد 
پرونده هایــی کــه بــرای آن هــا کیفرخواســت 
صــادر می شــود، نســبت بــه پرونده هایی که 
بــرای آن ها در حوزه دادســرا قــرار منع تعقیب 
صــادر می شــود، دوبرابــر اســت. ســازمان 
نظام پزشــکی اصفهــان به تازگــی اقــدام بــه 
راه اندازی شورای حل اختالف کرده است که 

ازمهمترین
کارهاییکهدر

سالجاریانجام
شد،همکاری
14مشاوردر

حوزههایمختلف
باسازماناست؛

کاریبینظیر
کهدرسطح

نظامپزشکیهای
کشوروجود

ندارد

به منظور صلح و ســازش بین طرفین فعالیت 
می کند تا در اقدامی پیشگیرانه، پرونده های 

دادگستری کمتر شود.

رئیــس نظام پزشــکی اصفهــان توضیــح داد: 
باتوجه به شیوع غافلگیرانه بیماری کووید 19، 
ســتاد مدیریت حــوادث و ســوانح غیرمترقبه 
تشــکیل شــد و چندین اقدام مهم در دستور 
کار قرار گرفــت. در مرحلــه اول به دلیــل اینکه 
کــز دولتی ما در بــدو این پاندمــی )بهمن و  مرا
اسفند سال گذشــته( با حجم بسیار زیادی از 
بیماران روبه رو شد و آمادگی الزم از نظر نیروی 
انسانی و تجهیزات )از اقالم بسیار ساده مانند 
انواع ماســک تا مواد ضدعفونی کننده، گان و 
شیلد( وجود نداشــت، نظام پزشکی با جلب 
کمــک همــکاران و خیــران محتــرم اقداماتــی 
انجام داد که ارزش ریالی آن بالغ بر دومیلیارد 

تومان بود.

دکتــر خادمی ادامــه داد: این اقالم که شــامل 
دســتگاه ونتیالتور، ســی پــپ، بی پــپ و بقیه 
اقالم حفاظتی و ضدعفونی کننــده بود، فقط 
در بیمارســتان های دولتــی و شــبکه های 
بهداشــت و درمــان توزیــع شــد؛ همچنیــن 
افتخــار داشــتیم بــه برخــی از بیمارانــی کــه از 
مناطق محــروم مراجعــه می کردنــد و ازلحاظ 
معیشــتی در مضیقــه بودنــد، دوهــزار بســته 
معیشتی )که توسط نظام پزشکی های استان 

تهیه شده بود( تقدیم کنیم.

کــرد:  رئیــس نظام پزشــکی اصفهــان عنــوان 
کرونــا در زمینه هــای  آســیب های پاندمــی 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، علمــی و 
حتــی سیاســی توجــه زیــادی را می طلبیــد؛ 

بنابرایــن ســازمان نظام پزشــکی در اقدامــی 
بدیع، فراخوانی بــرای جذب آثاری که با تأثیر 
از کرونا ساخته و پرداخته شده بودند، منتشر 
کرد. آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط 
گــروه داوران در هیئت هــای مختلــف بررســی 
کنــون برنامه ریــزی بــرای تقدیــر از  شــد و هم ا

پدیدآورندگان این آثار صورت گرفته است.

  همکاری 14 مشاور در حوزه های مختلف 
با نظام پزشکی

دکتر خادمی بیان کــرد: از مهم ترین کارهایی 
که در ســال جــاری انجــام شــد، همــکاری 14 

مشاور در حوزه های مختلف با سازمان است؛ 
کاری بی نظیر که در سطح نظام پزشکی های 
کشــور وجود ندارد. ما، چه از نظر رســانه ای و 
چه از نظر حقوقی، مالیاتی و جامعه شناسی، 
نیازمند آنیم که به طــور روزافزون از نقطه نظر 

کارشناسان مختلف بهره ببریم.

وی گفــت: یکــی از مشــکالت عدیــده ای کــه 
متأسفانه نهادینه شده و سال ها با آن مواجه 
بوده ایــم، عــدم ارتباط مســتمر و حرفــه ای با 
اصحاب رســانه بوده اســت؛ نه ما از تخصص 
آن هــا چنــدان سررشــته داشــتیم و نــه آن ها 
از حــوزه پیچیــده پزشــکی شــناخت خوبــی 

داشتند. 

نبود درک متقابل در سال های گذشته باعث 
شــده بــود کــه برخــی مواقــع ســوءتفاهم ها، 
نگرانی هــا یــا گله مندی هایــی ایجــاد شــود؛ 
آن هم به خاطر اخباری که توسط رسانه های 
کــه تخصصــی  مختلــف دربــاره موضوعاتــی 
بــود، منتشــر می شــد؛ درحالی کــه بایســتی 
به نحــو دیگــری بــه آن می پرداختنــد. ایــن 
خ مــی داد؛  ماجــرا به صــورت عکــس هــم ر
به طورمثال، اصحاب رســانه درصــدد بودند 
درباره موضوعی اطالع رسانی درست و دقیق 
داشــته باشــند؛ امــا ممکــن بــود کــه ایــن کار 

به خوبی مدیریت نشود.

دکتر خادمــی افــزود: در ایــن میــان دو اتفاق 
حــادث شــد؛ یکــی اینکــه، روابط عمومــی 
ســازمان به نحــو جدیــدی ســامان گرفــت و 
کمیسیون تخصصی مشورتی روابط عمومی و 
اطالع رسانی ایجاد شد؛ دیگر اینکه، مشاوران 
مرتبــط و خبــره ایــن حــوزه دعــوت شــدند و 
نشســت های خبــری در ایــن حــوزه برگــزار 
شــد. بولتن خبری ســازمان نیز فعال شد که 
ماهیانــه در حــال انتشــار اســت؛ همچنیــن 
کانــال مجــازی و ســایت ســازمان راه انــدازی 

شد. 

ســعی کردیم مفهــوم واقعــی روابط عمومی و 
ارتباط ما با اصحاب رسانه و مردم و مسئوالن 
بســیار بهتــر و تعریف شــده تر از پیــش شــکل 
کنون نیز آمادگی داریم که درباره  بگیرد. هم ا
هــر موضوع یا مســئله ای به ســرعت پاســخ گو 
باشــیم تا اطالعــات از طریــق مرجعــی معتبر 
منتشر شود؛ زیرا سرمایه اجتماعی از اهمیت 

باالیی برای سازمان برخوردار است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در سالی که 
در حال گذر از آن هستیم، هیئت مدیره نظام 
پزشکی اصفهان با برگزاری بیش از 20 جلسه 
به طور مستمر تالش نمود تا مشکالت جامعه 
پزشکی را از طریق گفتگو و نشست با مقامات 
ارشــد اســتانداری، دادگستری، شــهرداری، 
اداره امــور مالیاتــی، ســازمان های بیمه گــر، 
پلیس راهور و ... پیگیری و حل وفصل نماید؛ 
همچنین به منظور تجلیل از شهدای مدافع 
ســالمت از طریق رایزنــی اقدام بــه نام گذاری 

چهارراه پزشک نمود.
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شماره 15 سازمان نظام پزشکی اصفهان ویژه نامه اسفند ماه 1399 خبر نامه داخلی

   امیرافـراز فـاح:در حرفـه ی پزشـکی و 
کادر حرفه ای درمانی بسـیار محتمل اسـت 
که عیـِد  نـوروز هـم محلـی از فراغت نداشـته 
باشـد و بـا کشـیک هـای شـبانه، بیمـاران بـا 
مشـکات حـاد و اورژانسـی، مـوارد افزایش 
یافتـه ی ترومـا و تصـادف و مسـائلی از ایـن 
گر فراغتی دست داد،  دست، پر شـود. اما ا
خواندن ایـن هفت کتاب برای شـاغلین به 
ِحـَرِف مختلـف پزشـکی علـی الخصـوص 

پزشـکان، خالـی از لطف نیسـت.

 

  درآمدی بر فلسفه ی طب / نوشته ی هنریک 
ر.ولــف، اســتیگ آندرپرســن و ریبــن روزنبــرگ / 

ح نو ترجمه ی همایون مصلحی / نشر طر
وقتی یک روانپزشک، یک متخصص گوارش و یک 
فیلســوِف علم دســت به دســت هم دهند، احتماال 
با کتاِب خوبی در زمینه ی »فلســفه ی طب« روبرو 
خواهیــد بــود. ایــن کتــاب همانطــور کــه از نامــش 
پیداست، »درآمدی« بر  »فلسفه ی طب« است و با 
حجمی مناسب و زبانی ساده و پیراسته، می کوشد 
مسائل بنیادیِن فلسفی را در زمینه ی امورِ  روزمره ی 
ح کند. مســائلی که در پزشــکی روزمره  طبابت مطر
آنقدر مسلم انگاشته می شوند که ممکن است هیچ 
گاه آدمــی هــم راه پیــدا نکننــد و ایجاِد  گاه به خــودآ
سوال نکنند. یک پزشک می تواند یک عمر طبابت 
کند و هیچ گاه از خود نپرسد که »بیماری چیست؟« 
و »بیمار کیست؟«. ســوال به نظر ساده می رسد اما 
کافیســت کتاب را مطالعه کنید تا متوجه شــوید که 
به این ســادگی نمی توان در این مورد قضاوت کرد. 
»انســان چیســت؟«، »انســان، ماشــین اســت؟«، 
»روح وجــود دارد؟«، »باورداشــتن یا انــکار روح چه 
تاثیری در رویکرد پزشکی می تواند داشته باشد؟«، 
»احتمال در پژوهش های پزشکی چه باِر فلسفی ای 
دارد؟« و سواالتی از این دســت، می تواند تجربه ی 
لذت بخش و جذابی را در عین چالش برانگیز بودن 
برای شما فراهم کند. عالوه بر خوِد کتاب، از ترجمه 
ی خــوب همایــون مصلحــی هــم نبایــد گذشــت، 
ترجمه ای روان، بدون دست انداز و وفادار به متن.

   بیمــاری / نوشــته ی هــوی کــرل / ترجمه ی 
احسان کیانی خواه / نشر گمان

مدتی اســت نشــِر گمان دســت به انتشــار مجموعه 

کتاب ها را پزشکان بخوانند! این 
کتــاب هایــی تحــت عنــوان »تجربــه و هنــر زندگی« 
زده اســت. جلِد نهم ایــن مجموعه،  همیــن کتاِب 
»بیمــاری« اســت. لنفانژیولیومیوماتوســیس را 
یادتــان هســت؟  عالئمــش را چــه طــور؟ یادتــان 
هست پروگنوزش چه طور بود؟ یادتان هست اسم 
دیگرش LAM بود؟ هوی کرِل فیلسوف دچار این 
بیماری نادر شــده، فصل اول کتابش را به داستاِن 
تشخیص و روند بیماری و دغدغه هایش پرداخته 
و از این رهگــذر در فصل هــای بعد، نگاهــی دوباره 
به بیماری و تعلقات فلســفی، زیســتی، شناختی و 
وجودی آن داشــته است. از آن دســت کتاب های 
جذاب کــه بعــد از خواندن بــه دیگــران توصیه اش 

خواهید کرد.

  بیمــاری بــه مثابــه اســتعاره، ایدز و اســتعاره 
گ / ترجمه ی احســان  هایــش / ســوزان ســانتا

کیانی خواه / نشر حرفه ی نویسنده
این کتاب هم مثِل کتاب قبل، حاصِل بیمار شدن 
یک نویســنده اســت. نویســنده ای که به ســرطان 
مبتال می شود و آنگاه با باری از استعاره ها و اسطوره 
ها مواجه می شود. بارهای اضافی زبانی، فرهنگی 
و عرفی کــه بــه بیمــاری اضافه مــی شــود و بیماری 
ج مــی کنــد. آن  را از صــرِف »بیمــاری« بــودن خــار
را گاه به یک شــرم، بــه یک تــرس، به یــک انگ ؤ  
گ در این کتاب می  بدل می سازد. ســوزان ســانتا
ک کند و بیماری  کوشد که بیماری را از »تفســیر« پا
گ  را به موقعیت صرِف »بیماری« بازگرداند. سانتا
اعالم می کند که بیماری، بیماری است! این همه 
گ در این  تفســیر و اســطوره بــه آن نبندیــد. ســانتا
کتاب مسائِل جدی و دامنه داری را مطرح می کند. 
همین یک سوال را از کتاب بخوانید که چرا سرطان 
»کولون« از سرطان »ریه« شرم آورتر است؟ مطمئن 
باشید بقیه کتاب به همین اندازه، چالش برانگیز و 

متفکرانه نوشته شده است.

  تولد پزشکی بالینی / میشــل فوکو / فاطمه 
ولیانی / نشر ماهی

متفکرینی وجود دارند که میشــل فوکــو را بزرگترین 
فیلســوف قرن بیســتم می خواننــد. فیلســوفی که 
بیش از هر چیــز نامش با »تبارشناســی قدرت« گره 
خورده است،  ایده ای که به دست او پرورش یافته 
اســت. نمی تــوان ادعا کــرد که متــون فوکــو، متوِن 

خواندناین
هفتکتاببرای
شاغلینبهِحَرِف
مختلفپزشکی
علیالخصوص

پزشکان،خالیاز
لطفنیست.

آســان  فهمی مخصوصــا برای مشــتغلین به رشــته 
های پزشــکی هســتند اما مطالعه ی آنها می تواند 
دیِد آلترناتیــوی را در مورد مفهوم و کلیِت پزشــکی 
به دســت دهد. این کتاب توسط نشــر نقش و نگار 
هم با ترجمــه ی یحیی امامــی و عنــوان »پیدایش 
گــر عالقــه منــد  کلینیــک« منتشــر شــده اســت. ا
بودید می توانید تاریخ جنون را هم از میشــل فوکو 
بخوانید؛ تاریخچه ای از پدیدارشدن روانپزشکی و 

بیمارستان های روانی.

کف    خاطرات پزشک جوان / میخائیل بولگا
/ فهیمه توزنده جانی / کتابسرای تندیس

کــف از معــروف تریــن نویســندگاِن  میخائیــل بولگا
پزشک است؛ نویســنده ای که همه او را با شاهکاِر 
»مرشــد و مارگریتا« می شناسند. خاطرات پزشک 
جوان سه قســمت دارد که قســمِت اول آن، هفت 
کــف بعد از  خ داده در محــِل خدمت بولگا اپیــزوِد ر
گر طرح نیروی  پایان تحصیِل  رشته پزشکی است. ا
انســانی را در مناطــق محــروم گذرانــده باشــید، 
بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب، احتمــاال خاطــراِت 
مشابه خودتان هم به ذهنتان خطور خواهد کرد. 
کف و شیوه ی جذاِب روایت  تلفیِق هنر ادبی بولگا
خاطراتش می تواند اوقاِت خوب و لذت بخشــی را 

نصیبتان کند!

  مورتالیته و جیغ سیاه / دکتر زویا طاووسیان 
/ میراث اهل قلم

»جفت را گم کردند و انگار نــه انگار. چقدر 
سفارش کرده بودم وقتی این بیمار زایمان 

کــرد جفتــش را دور نیندازیــد تــا بــرای 
آزمایشــگاه بفرســتم. بیمارمان ســابقه 
مول )بچه خوره( داشــت. مهم بود که 

جفــت بررســی شــود. انترن هــای 
پسر ایســتاده بودند و با آب و تاب 
از افتخاراتشان تعریف می کردند. 

مــرا هــم دلــداری می دادنــد. 
یکیشــان گفــت چــه خبر شــده 

خانــم دکتر چرا دارین ســکته 
؟  می کنیــن
چیزی نشده 

که! چیزی که 
جفــت.  فراوانــه 

جفت یه مریض دیگــه رو به جای جفــت اون یکی 
می فرســتیم آزمایشــگاه طــوری نمیشــه کــه. یک 
دفعه خدمــه لیبــر با یک مــژده بــزرگ بــه طرفمان 
آمد: بیاین خانم دکتر. این جفــت همون مریضه. 
هنــوز نبــردم تو چــاه مخصــوص جفــت بنــدازم. از 
خوشحالی می خواستم ببوسمش. جفت را مانند 
یک شیء گران بها بغل کردم و توی سطل فرمالین 

انداختم«.
وقتی یک متخصص زنان و زایمان خاطراِت خود را 
از دوره رزیدنتی با قلِم روان و جذابش مکتوب کند، 
حاصل برای همه ی پزشکانی که در ایران مشغول 
کار هســتند، تجربــه ای فــوق العــاده  تحصیــل و 
خواهــد بــود. چــاپ دوم ایــن کتــاب هم بــه تازگی 
روانه ی بازار شده است. کتاب را که خواندید، می 
توانید ســری بــه دو مجموعه داســتاِن قبلی خانم 

دکتر هم بزنید.

   راند / دکتر مهدی ایزدی / نشر قطره
ایــن کتــاِب کــم حجــم و کوتــاه در 77 صفحــه و 8 
داســتان کوتاه، روایتی از ســختی ها و گاه شــیرین 
کاری هــای دوران دانشــجویی رشــته پزشــکی بــه 
دســت مــی دهــد. کتــاب بســیار خــوش خــوان و 
شیرین است و در یکی دو ساعت خوانده می شود. 
یکی از داستان ها با این جمالت شروع می شود: » 
دانشــجوی پزشــکی بدبخت تریــن دانشــجوی 
دنیاســت! دوبــاره روی کتــاب حجیــم و بدترکیب 
خم شدم. آنمی سیدروبالستیک شامل دسته ای 
از بیماری هــا بــا علــل متفــاوت اســت.عجب! این 
مزخرفات دیگر یعنی چه؟ اصــال به من چه مربوط 
اســت؟ آنمــی سیدروبالســتیک! بیمــاری ای کــه 
اسمش را نشــنیده بودم و حتم داشــتم که بعدها 
هــم بــا آن کاری نــدارم. آنمــی سیدروبالســتیک! 
خســته و فرســوده بــودم. تــرم باز هــم به ســرعت و 
پیش از آن که فرصتی برای مطالعه بماند، به پایان 
رسیده بود و امتحان، مثل همیشه نقطه ی پایان 

خشن و بی رحم ترم بود.«
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  »ســلین: بعــد از ســفر به انتهــای شــب فهمیدم 
پزشــک بودن و همزمان نویســنده بودن کار دشواری 

است.«
در کتــاب »دایره المعــارف شــیطان« که یــک فرهنگ 
طنزآمیز به قلم امبروز پیرس است، ذیل مدخل پزشک 
آمــده: »مــرد محترمــی  کــه از بیمــاری مردمــان ارتــزاق 
می کنــد و از فــرط ســالمتی می میــرد.« از ایــن شــوخی 
کــه بگذریم، بــه ســخنی از کــورت ونــه گات، نویســنده 
پســت مدرن آمریکایــی می رســیم: »مــا نویســندگان 
آدم هایی هســتیم که به طرز مشکوکی از بیماری های 
خودمان ارتزاق می کنیم.« مقصود او بیماری های روانی 
و تنگناهایی است که نویسندگان عمدا خود را در معرض 
آن قرار می دهند. این مطمئن ترین راه برای رسیدن به 
مضامین ناب ادبی اســت. وقتی این دو نقل قول را در 
کنار هم قــرار می دهیم، می توانیم نتیجــه بگیریم که از 
میان پزشکان قاعدتا باید نویسندگان درجه اولی بیرون 

بیایند. در عمل هم همین طور بوده است.

آنتوان چخوف نویسنده شــهیر روس، هنوز هم پس از 
یک قرن بر قله داستان کوتاه ادبیات جهان جای دارد. 
لویی فردیناند ســلین، نویســنده فرانســوی، نابغه ای 
بی همتا در ادبیات جهان اســت. او خــودش را باالتر از 
کافکا، جویس، میلر و خیلی های دیگر می دانست و کم 
نیستند منتقدانی که بر این عقیده صحه می گذارند.
سامرست موام هنوز هم از پرخواننده ترین های ادبیات 
جهان است. جی. جی. باالرد در میان پست مدرن های 
ادبیات انگلســتان جایــگاه رفیعــی دارد و آخریــن نفر از 
این قافله، خالد حسینی نویســنده افغانی است. این 
کن آمریکا نخستین رمانش را به چاپ رساند  پزشک سا
و در دنیــای ادبیــات غــرب هیاهویــی بــه راه انداخت. 
رمان »بادبادک باز« اولین رمان افغانی است که به زبان 
انگلیسی منتشر شده اســت. از کله گنده های ادبیات 
جهان کسی نیست که هندوانه ای زیر بغل دکتر حسینی 
نگذاشــته باشــد. او به چنان شهرتی رســیده که حتی 
رئیس جمهور افغانستان هم به پایش نمی رسد. خالد 
حسینی و رمان بادبادک باز، آن قدر موضوع داغ و دست  
اولی است که کار بیشتری می طلبد. در این جا فقط به 
چخوف، سلین، موام و باالرد پرداخته ایم؛ پزشکانی که 

شهرتی عالمگیر در ادبیات جهان به هم زده اند.

که نویسندگان مشهوری شدند پزشکانی 

  آنتون چخوف
»دوســت دارم در زندگــی کوتاهــم، هــر چیــزی را کــه در 
دسترس انســان اســت در آغوش بگیرم. دوســت دارم 
حــرف بزنــم، مطالعــه کنــم، در کارخانــه بزرگی چکش 
بــه دســت بگیــرم و کار کنــم، نگهبانــی بدهم، شــخم 
بزنم، مناظر زیبا را تماشا کنم، به تماشای اقیانوس ها 
بروم، ســفر کنم، به اســپانیا بروم، به آفریقــا...« زندگی 
آنتوان چخوف کوتــاه بود. او فقط 44 ســال زندگی کرد 
و با ایــن همه وقتــی کــه می مــرد، حســرتی از زندگی به 
دل نداشــت. در 1860 از پدری متولد شــد که زندگیش 
در بردگی گذشته بود. شــاید همین بود که بزرگ ترین 
آرزوی آنتــوان این بود کــه مــردم در آزادی کامل زندگی 
بکننــد. 12 ســاله بــود که اولیــن داســتانش را نوشــت، 
اما تنگنــای اقتصادی خانــواده اش بود که پــای او را به 
مجالت فکاهی باز کرد. دوران دبیرستان را می گذراند که 
عهده دار معاش خانواده اش شد. ابتدا تدریس می کرد 
و چندی بعد با نوشتن قطعات طنزآمیز برای مجالت 
به کمــک خانواده اش شــتافت. هر وقــت پس اندازش 
را برای خانواده می فرســتاد، نامــه ای هم ضمیمه اش 
کنده از شــوخی و مســخرگی بود.  می کرد. این نامه ها آ
می دانســت پــدر و مــادر و خواهــر و برادرانــش روزهــای 
سخت و شــب های ســیاهی را می گذرانند. می کوشید 
با خنده و شــوخی به آن ها روحیه بدهد. ســرانجام به 
مســکو رفت و در دانشــکده پزشــکی ثبــت  نام کــرد. در 
دوران دانشجویی هم نوشتن قطعات فکاهی را ادامه 
داد. البتــه این قطعــات را فقــط بــرای حق الزحمه اش 
می نوشت و با ده ها نام مستعار منتشر می کرد. از جمله 
این نام ها »برادر برادرم«، »مرد بــدون طحال« و »دکتر 
بدون بیمار« بود.سرانجام یکی از برجستگان ادب آن 
روز روســیه، او را کشــف کــرد و در نامــه ای او را ســرزنش 
کرد که اســتعدادهایش را سرســری گرفته اســت: »من 
اطمینان دارم که تو توانایی آفریدن آثار هنری و متعالی 
را داری. از عجوالنه نوشــتن پرهیز کن. نمی دانم از چه 
گر محدودیت اقتصادی داری،  راهی گذران می کنی. ا
گرســنگی بکش؛ همان طور کــه مــا در دوران خودمان 
گرسنگی کشیدیم.« چخوف این گونه جواب داد: »نامه 
گر  شــما را خواندم و اشــک ریختم و به هیجان آمــدم. ا
اســتعدادی دارم که باید به آن احترام بگذارم، اعتراف 
کنون احترامی  برایش قائل نبوده ام. آخر  می کنم که تا
من پزشک هستم و تا خرخره در کار پزشکی غرقم. من 

از گرســنگی کشــیدن ابایی ندارم ولی نکته اینجاست 
 که من بــه تنهایــی زندگــی نمی کنــم ...« در ایــن موقع 
بــود کــه چخــوف خــودش را جمع وجــور کــرد و انــدک 
اندک نویســندگی را جدی گرفت. چیزی نگذشت که 
به جایگاه مطمئنی در ادب روســیه رســید. کمتر از 30 
ســال داشــت که جایزه معتبــر پوشــکین را گرفــت و به 
عضویت انجمن های معتبر ادبی برگزیده شد. شهرت 
زودهنگام به چخوف جوان اســتغنای طبع بخشید و 
سبب شد به استعدادهایش تکیه کند و کمتر اعتنایی 
گیر ادبی بکند. شاید همین زمینه ساز  به قواعد دست وپا
شکل گیری سبک شخصی او شد. ســبک او چندان از 
شخصیتش دور نبود. خنده از لب های او محو نمی شد. 
ظاهری جذاب داشــت و اعتماد به نفســی که مســری 
بود. مردها در مقابل او خودشان را قدرتمند می یافتند 
و زنان در برخورد با او دچار این احساس می شدند که از 
جذابیت بی مانندی برخوردارند. مدام در حال شادی 
و خنده بود. خــودش را جــدی نمی گرفت. از فقــر بیزار 
بود و معتقد بود که فقر، گوهر انســانی را در آدمی  نابود 
می کند. در همه حال به دوستانش کمک مالی می کرد 

و بی خیال دنیا بود.
این است شخصیت انسان دوست ترین نویسنده تاریخ 
ادبیات جهان که در عین حال، مهربان ترین پزشــکی 

است که دنیای ادبیات به خودش دیده است.
تنهــا 24 ســال داشــت کــه ســرفه های خون آلــود بــه 
ســراغش آمدند اما چخــوف آن هــا را نادیــده گرفت. با 
این همه، ســل کار خودش را کرد. 10 ســال بعد اتفاقی 
افتــاد کــه مجبــورش کــرد بیمــاری خــودش را بپذیرد؛ 
برادرش بــا همین بیماری مــرد. اما این اتفــاق، ذره ای 
از ســرزندگی او کم نکرد. همه نگرانــی اش این بود که با 
جدی گرفتن بیمــاری اش، دوســتان و خانــواده اش را 
غمگین کند. در همین دوران راه سفر به جزیره ساخالین 
در ســیبری، تبعیدگاه مرگ آور دوران تــزاری را در پیش 
کنشــی بــود بــه حمله های  گرفــت. ایــن ســفر شــاید وا
غ از تعهدات سیاسی و  منتقدان خودخواهی که او را فار

نویسنده ای »بی وجدان« معرفی می کردند.
ســال 1904 بود که بیماریش به مراحل بحرانی رســید. 
راهی اروپا شد. به آلمان رسیده بود که شبی سرفه های 
بی امان، امان از نویســنده محبــوب روس گرفتند و به 

زندگی کوتاهش خاتمه دادند.

  لویی فردیناند سلین
»بی خوابی روشنفکران اساسا با بی خوابی مردم دیگر 
متفاوت اســت. اغلب بــه نظر می رســد روشــنفکران از 
بی خوابی خود لذت می برند. بی شک میل به درمان 
دارند ولی نمی خواهند به کلی از شرش خالص شوند. 
نه این که درد بی خوابی برای او ادا یا بی اهمیت است. 
ماجرا این اســت که برای روشــنفکر، هر اتفاقی هرچند 

گوار وسیله  فوق العاده ای برای نشخوار فکری است.  نا
پزشک قرصی برای درمان بی خوابی او تجویز می کند. 
ولی روشــنفکر فردا دوبــاره به پزشــک مراجعه می کند. 
رنگ پریــده، خســته و در حــال خودکشــی می آیــد و 
می گویــد: »دکتــر 2 تا قــرص خوردم و چشــمانم بســته 
نشــد.« او بیمارگونه عاشــق نگرانی اســت. روشــنفکر، 
مساوی است با خودآزار. با داروهای خواب آور معمولی 
کت  کت او را نمی شود درمان کرد، چون او عاشق فال فال
است.«با همه این حرف ها خود سلین هم در زندگی، 
کت برد. او سال 1884 در پاریس به دنیا  بهره زیادی از فال
آمد. 13 ساله بود که برای تحصیل به آلمان و انگلستان 
فرســتاده شــد و همیــن، زمینــه ای بــرای آشــنایی او با 
فرهنگ های ریشــه دار اروپایی فراهــم کرد.پس از اخذ 
دیپلم، در ارتش فرانســه ثبت  نام کــرد. جنگ جهانی 
اول تمام اروپا را زیر آتش گرفته بود و سلین نمی خواست 
این فرصت یگانه را برای تجربه اندوزی از دست بدهد. 
در ســواره نظام مشــغول خدمــت شــد. روحیه ســلین 
فرســنگ ها از عافیت طلبی فاصله داشــت. روزی الزم 
شــد پیامی  به یکــی از گروهان ها فرســتاده شــود. این 
ک بود که پیک های همیشگی  مأموریت آن قدر خطرنا
تمرد کردند و از فرمان مافوق سرپیچی نمودند.سلین 
داوطلب شــد و بر اســب نشســت. آن چنان می تاخت 
که گویی در مســابقات اســب دوانی بهاره شرکت کرده 
اســت. در ایــن مأموریت مجروح شــد؛ بازوی راســتش 
تقریبا از کار افتاد و شــنوایی اش آســیب دیــد. به خاطر 
رشادتی که به خرج داده بود، مفتخر به دریافت مدال 
لیاقت شد.هنوز جنگ تمام نشده بود که در کنسولگری 
فرانسه در لندن مشــغول کار شــد و ازدواج کرد. خیلی 
زود از لندن و زنش خسته شد و هر دو را ترک کرد. جنگ 
تازه تمام شده بود که ماجراجویی، سلین را به آفریقای 
غربی کشــاند. شــرایط ســخت بیمارش کــرد و ماالریا و 
اسهال مزمن از آفریقا فراریش داد. به پاریس بازگشت و 
کفلر مشغول  به خاطر تسلط به زبان انگلیسی در بنیاد را
شد. در همین بنیاد سخنرانی هایی درباره بیماری های 
ریوی و راه های جلوگیری از آن  انجام داد که مورد توجه 
واقع شد. این موفقیت، سلین را به پزشکی عالقه مند 
ســاخت، بــه نحــوی کــه ســال 1921 تحصیالتــش را در 
پزشکی آغاز کرد. همچنین برای دومین بار ازدواج کرد؛ 
آن هــم با دختــر یکــی از پروفســورهای بســیار معتبر در 
جامعه پزشکی فرانسه.پدر همسرش درهای محافل 
کادمیک را به روی او گشود. مدرکش را گرفت و مطبی  آ
باز کرد: »خانمی  می آیــد و می گوید: دکتــر این بچه تب 
دارد. او تــب دارد و شــما بــه عنــوان پزشــک فقــط یک 
راه داریــد. بایــد نظــر خانــم را ثابــت کنیــد. دماســنج را 
برمی دارید، حرکت آن را تماشا می کنید تا ببینید واقعا 
تب دارد یا نه؛ امــا او تب ندارد. بدن او فقط گرم اســت، 
شــاید یــک التهــاب ســاده. امــا او تــب نــدارد. بنابراین 
مجبورید بگویید: خانم به شما اطمینان می دهم که او 
تب ندارد. معموال در این حالت خانم به پزشک دیگری 
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که نویسندگان مشهوری شدند پزشکانی 

انسانی کردن پزشکی مدرن
کتـاب »فلسـفه پزشـکی     »مازیـار نعیمـی« یکـی از مترجمیـن 
کـه در سـال 2008 بـه  مقدماتـی؛ انسـانی کردن پزشـکی مـدرن« 
قلـم »جیمـز ا. مارکـم« بـه چـاپ رسـیده، می گویـد: ایـن کتـاب بـه 
کـه آیـا اصـا رشـتۀ مسـتقلی به نـام فلسـفه  ایـن بحـث می  پـردازد 
پزشـکی وجـود دارد یـا نـه؟ و رابطـه میـان فلسـفه و پزشـکی چگونـه  

رابطـه ای اسـت؟

کتاب »فلسفه پزشکی مقدماتی؛ انسانی کردن پزشــکی مدرن« که در سال 
2008 بــه قلــم »جیمــز ا. مارکم« بــه نــگارش درآمده اســت، ازســوی گروهی 
متشــکل از 6 نفــر )پیــروزه شــهباز و فرشــته محمــدی زاده و علــی نجارنژاد و 
پردیس نعمت اللهی و آذر نعیمی و مازیار نعیمی( به فارسی ترجمه شد و در 

پاییز امسال توسط انتشارات لوح فکر به چاپ رسید.

»مازیار نعیمی« سرپرست گروه مترجمان این اثر گفت: این کتاب در ابتدا به 
این بحث می  پردازد که آیا اصال رشته مستقلی به نام فلسفه پزشکی وجود 
دارد یا خیر؟ و رابطه میان فلســفه و پزشــکی چگونه رابطه ای است؟ پس از 
آن که نتیجه می گیرد که فلســفه پزشــکی وجود دارد و قدمــت آن به یونان 
باستان و بقراط می رسد، در سه بخش متافیزیک و معرفت شناسی و اخالق 
به بررسی فلسفه پزشکی می پردازد. وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعات 
مورد بررسی این کتاب بررسی رابطه پزشک و بیمار است. از موضوعات مهم 
و جالبــی که در ایــن کتاب به بحــث دربــاره آن می پردازد، مشــکالت الگوی 
بیومدیکال پزشکی است که فرد بیمار را به عضو بیمار فرومی کاهد و در مقابل 
این الگو ، الگوی انسانی را پیشنهاد می کند که فرد بیمار را به عنوان یک کل 

در نظر می گیــرد و در پی درمان اوســت.این پژوهشــگر با بیان ایــن نکته که 
این کتاب مختص دانشجویان پزشکی و پزشکان نیست و کلیه کتابخوانان 
عالقه مند از آن بهره می برند، بیان کرد: این کتاب بسیاری از نحله های روز 

فلسفی را به اختصار توضیح می دهد.

نعیمی همچنین به آثار دیگر در دســت انتشــار خــود پرداخت و با اشــاره به 
اینکه یکی از عالقه مندی های ما گویش وران به زبان فارسی، تحقیق درباره 
آثار ادبی در سرزمین ماوراءالنهر و به خصوص در شهر سمرقند است، افزود: 
در دیداری که در نوروز ســال 1397 از این شهر تاریخی داشــتیم، با شاعران 
و محققان این شــهر دیدار کردیــم و منت نهادنــد و آثار و تحقیقاتشــان را در 
کنون  اختیارمان قرار دادنــد که درصدد چاپ آنها هســتیم. ماحصــل آن تا
چــاپ کتــاب »فرهنــگ مردمــی اشــعار مولــوی« از اســتاد حیــات نعمــت 
ســمرقندی انتشــارات لــوح فکــر اســت. او بــر این باور اســت کــه بســیاری از 
اصطالحاتی که مولوی در اشــعار خود به کار می برد، امروزه هم در سمرقند 
مردم کوچه و بازار آنها را به کار می برند؛ اما این اصطالحات در میان ایرانیان 

به درستی معنی نشده است.

کنون زیر چاپ است  مترجم »فلسفه پزشکی« تصریح کرد: کتاب دیگری که ا
و تا ماه آینده به بازار می آید، »پیامی از ژرفای سکوت و اشعاری دیگر« از شاعر 

و استاد دانشکده ادبیات فارسی شهر سمرقند با تخلص »خواجه« است. 

کتاب دیگری هم که از همین خطه قرار است چاپ شود، »سپهر آرزو: تذکره 
کنون شهر سمرقند« اســت که در مرحله ویراستاری قرار  شعرای ســده 19 تا

دارد.

مراجعه می کند، پزشکی که در او تب پیدا کند. این کار 
باید انجام شود، چون مادر تصمیم گرفته که فرزندش 

تب داشته باشد.
اخذ مدرک پزشکی و آغاز به کار نویسندگی برای سلین 
همزمان اتفــاق افتاد. چــون پایان نامه او یــک اثر ادبی 
نیــز هســت. خیلــی زود مطــب را تعطیــل کرد، همســر 
دوم را هــم رها کرد و به جامعــه ملل در زوریــخ رفت. در 
شغل جدیدش امکان سفرهای فراوانی برایش فراهم 
می شــد. از جمله این ســفرها، ســفر بــه آمریکا بــود.در 
سال 1932 »ســفر به انتهای شب« را منتشــر کرد و نظر 
خواننــدگان و منتقدان را بــه خودش جلب کــرد. حاال 
دیگر یک نویسنده  حرفه ای بود: »بعد از سفر به انتهای 
شب فهمیدم پزشک بودن و همزمان نویسنده بودن 
کار دشــواری اســت. از یــک طرف پزشــک شــوخ بودن 
و از طرفی نویســنده خیال پرداز بــودن زندگی را بســیار 
پیچیده می کند. می نوشتم و همزمان در یک درمانگاه 
رایــگان مربــوط بــه شــهرداری کار می کــردم. پزشــک و 
نویسنده بودن در انظار عمومی  جلوه خوبی نداشت. 
مردم این تیپ آدم ها را دوست نداشتند. فکر می کردند 
این مرتیکه پشــت دو تا میز نشســته، اما من فقط یک 
گر می نوشتم فقط به  هدف داشتم و آن پزشکی بود. ا

خاطر پولش بود .

  سامرست موام
»چون دانشــجوی پزشــکی بــودم،  می بایســت تعداد 
معینی زایمان انجام بدهم تا گواهی نامه بگیرم. این کار 

مستلزم رفتن به زاغه ها و محله های کثیف و فقیرنشین 
بود. جایی که پلیس هم جرأت نمی کرد وارد آن جا بشود 
... برای نویسندگان، آموزشی بهتر از گذراندن چند سال 

در حرفه پزشکی نمی شناسم.«
سامرســت موام به خانواده برجسته ای تعلق داشت و 
نسبتش به یکی از پادشاهان انگلستان می رسید. او در 
1874 در پاریس در سفارت انگلیس به دنیا آمد. بیشتر 
به پدرش شبیه بود که مردی بدقیافه، سخت کوش و 
خسیس بود. اما سام به مادرش عالقه بیشتری داشت؛ 
زنی ولخرج، زیبا و مردنی که خیلی زود در 8 سالگی سام 
کوچولو، او را برای همیشه تنها گذاشت. 10 ساله بود که 
پدرش را هم از دست داد. این ها برای پسرک به سختی 
قابل تحمــل بــود. اما چیــزی کــه او را به شــدت عذاب 

می داد، یک نقص کوچک جسمانی بود.
سامرست موام لکنت زبان داشت و بدنش الغر و نحیف 
بــود. انگلیســی ها به خصــوص در طبقه اشــراف وقت 
زیادی را به بازی اختصاص می دهند. اما او استعدادی 
از خودش نشان نمی داد و حریفی همیشه بازنده بود. 
حرف هایی داشت که به گفتنش بیرزد. ولی تا می رفت 
کش را بــه رخ بکشــد، زبانش  حرفی بزنــد و ذهــن چاال
می گرفــت و پســرک خجالــت زده ســرخورده پــا بــه فــرار 
می گذاشــت. همین ها کافی بود تا از او مردی منزوی و 
بدبین بسازد. سرانجام به سنی رســید که باید شغلی 
برای خودش دســت و پا می کــرد. در خانــواده او مردان 
موفق کشیش یا حقوقدان می شدند. اما هر دو این ها 

به بیان رسایی نیاز داشت که موام از آن بی بهره بود.
این چنین بود که جوان نزار و الکن، قدم به قدم به حرفه 
آینده اش نزدیک تر شد. 18 ساله بود که به دانشکده ای 
در جنوب لندن رفت و در رشــته پزشکی ثبت  نام کرد. 
پنج ســال بعد مدرکــش را گرفت. تجربیات ســال های 
دانشکده و بیمارستان را در رمانی به نام »لیزای لمبتی« 

ثبت کرد. موفقیت رمان، فوق العاده بود.
سامرســت مــوام بــرای نخســتین بــار فضایــی یافتــه 
بــود که خــودش را نشــان بدهــد. پس بــا شــوق وافری 
بــه نویســندگی پرداخــت. پــس از آن، 10 رمــان و 6 

نمایشنامه نوشت که یکی پس از دیگری شکست های 
مفتضحانه ای برایــش به بــار آوردند و حتــی پول کاغذ 
و چــاپ را برنگرداندنــد. امــا مــوام ول کن نبــود. همین  
جــور می نوشــت. ســرانجام ســماجت او نتیجــه داد و 
همای سعادت دوباره بر سرش سایه افکند. اول، یک 
نمایشنامه موفق نوشت که منتقدان، او را با شکسپیر 

مقایسه کردند.
در تمام این سال ها به نوشتن ادامه داد اما باز هم کتابی 
که درخشش بیشتری در میان آثار او دارد »حاصل عمر« 
اســت که در  آن به زندگی خــودش پرداختــه و در 1938 
آن را منتشــر کرد. در این کتــاب می نویســد: »می دانم 
گر تمام کارهایی که کــرده ام و تمام اندیشــه هایی که  ا
به ذهنم خطــور کــرده روی کاغذ بیاورم، دنیــا مرا غول 
شروری خواهد انگاشــت«.  در این زمان 63 ساله بود. 
وقتی بیوگرافی خودش را می نوشت، چشم به راه مرگ 
بود. اما پــس از آن، نزدیک ســه دهه دیگــر زندگی کرد و 
نوشــت. ســرانجام در 1965 و در 91 ســالگی مــرد. موام 
نویسنده بدی نبود و پشــتکار و نبوغ الزم را داشت. اما 
بدبینی مفرطش هیچگاه به او اجازه نداد که آثار درجه 
اولی خلق کند؛ آثاری که در عالم ادبیات آن ها را با عنوان 
شــاهکار می شناســند. با وجود صفحات و فصل های 
درخشــانی که در کارهایش فراوان یافت می شــود، نام 
سامرست موام به عنوان یک نویسنده درجه 2 ولی یک 

منتقد ادبی درجه 1 در تاریخ ادبیات ثبت شده است.

  جی.جی. باالرد
خانــواده بــاالرد از انگلیســی هایی بودنــد کــه بــرای 
تجارت به شــرق آســیا آمده بودند. پــدرش تاجــر بود و 

در چیــن زندگی می کرد. جــی. جــی. بــاالرد در 1930 در 
بندر شــانگهای بــه دنیــا آمــد. جنــگ جهانــی دوم به 
نیمه نرســیده بود کــه ژاپنی ها بــه چین حملــه کردند 
و شــانگهای را بــه تصــرف درآورند. خانــواده بــاالرد هم 
دستگیر شدند. سرانجام ژاپن به بندر پرل  هاربر یورش 
برد و در همین زمان بود که باالردها به اردوگاه اسرای غیر 
نظامی  فرستاده شدند.سرانجام با حمله اتمی  آمریکا به 
کی، ژاپن تسلیم شد و خانواده باالرد  کازا هیروشیما و نا
نیز آزاد شدند و به انگلیس بازگشتند. جی. جی. باالرد در 
همین زمان بود که به دانشگاه کمبریج رفت و در رشته 
پزشــکی ثبت  نام کرد. اما بیشتر از 2 ســال دوام نیاورد. 
وقتی باالرد به همراه خانواده اش اسیر شدند، او فقط 10 
سال داشت. سال های نوجوانی را به جای شور و شر و 
ولگردی و بازی های کودکانه در اسارت گذراند. ولی این 
شانس را داشت که اسارت را به همراه خانواده بگذراند. 
او زندانی بــود. بــرای تحمل ایــن روزهای ســخت باید 
تخیل خودش را به کار می انداخت. پایش به بیشه های 
خارج از اردوگاه نمی رسید. پس ذهنش را پرواز می داد 
تا روزها و شب های یکنواخت اســارت را قابل تحمل تر 
سازد.حاال در ابتدای جوانی بود که از اسارت آزاد شده 
کادمیک گذاشــته بــود. جوان خیاالتی  و پا به دنیای آ
باید نظم را در رفتارش و منطق علمــی  را در ذهنش جا 
بینــدازد. امــا اســارت، او را برای وهــم و تخیل بــار آورده 
بود. این بود که پزشکی را رها کرد و به نوشتن پرداخت. 
گهی هــای تجارتــی و تبلیغاتــی می نوشــت. در ابتــدا آ

ســرانجام در 1956 یک قصه کوتاهــش در مجله ای به 
چاپ رسید.31 ساله بود که یک کار دائمی  در یک مجله 
فنی پیدا کــرد و در همیــن دوران بهتریــن قصه هایش 
را نوشــت. اولین رمانش »جهان غرق شــده« بود که در 
1960 نوشت. تم اصلی آثار باالرد پیامدهای فاجعه باری 
اســت که تکنولوژی برای بشــر بــه ارمغان آورده اســت. 
رمان ها و قصه های زیادی نوشت که همگی در زمره آثار 
پست مدرنیســتی قرار می گیرند. رمان هــای »برج« )یا 
مجتمع مسکونی( و امپراطوری خورشید از او به فارسی 

منتشر شده است.
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 انگیزه  ذهنی
باخواندنکتابمیتوانازپیشرفتآلزایمروزوالعقلجلوگیریکرد.

 کاهش استرس
یکرمانخوبمیتواندشمارابهدنیایدیگرمنتقلکندوتنشهایشماراتخلیهکندوبهشماآرامشدهد.

 افزایش دانش
مطالعهکتابدانششماراافزایشمیدهدوهرچهدانشبیشتریداشتهباشید،برایمقابلهباهرچالشیآمادههستید.

گان  گسترش دایره  واژ
هرچهبیشترکتاببخوانیدکلماتبیشــتریدرذهنشــماقرارمیگیردوجالباســتبدانیدکهافرادیکهزیادمطالعه

میکنندخوشصحبتترهستند.

 تقویت حافظه
مغزچیزشگفتانگیزیاستومیتواندشخصیتها،پیشینهتاریخیو...یککتابراباسهولتبخاطربسپارد.

 قدرت تحلیلتان باال می رود
باخواندنرمانتواناییشمادرایناستکهآیااینیکپاراگرافخوبنوشتهشدهاست؟آیاشخصیتهابهدرستیتوسعه

یافتهاند؟آیاخطداستانیرواناجراشدهاست؟

  افزایش تمرکز
وقتیکتابمیخوانیدتمامتوجهشمابهداستانمعطوفمیشودودیگرحاشیههایجهانازبینمیروندومیتوانید

درهرجزئیاتخوبیکهجذبتانمیکندغوطهورشوید.

 مهارت های نوشتاری بهتر
قرارگرفتندرمعرضاثرمنتشرشدهوخوبنوشتهشدهتأثیرقابلتوجهیدرنوشتنشخصدارد،زیرامشاهدهردیابی

روانبودنوسبکنوشتننویسندگانتأثیرمستقیمیبرکارشماخواهدداشت.

 کتاب خواندن شما را به  آرامش می رساند
خواندنکتابمیتواندفشــارخونراکاهشدهدواحســاسآرامشزیادیایجادکند.برایمدتیازرایانهخودفاصله

بگیرید،کتابیرابازکنیدوبرایمدتیروحخودراازکلماتنابپرکنید.
Catherine Winter ترجمه یادداشتی  از

دانستنی های مالیاتی
در بخــش اخبــار مالیاتــی بــا توجــه بــه اهمیت 
مــاده 95 ق.م.م و وظایف مودیــان مالیاتی در 
نگهداری و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، به اطالع 
می رســاند طی آخرین بخشنامه ســازمان امور 
مالیاتی کشور به شــماره 60/99/200 مورخ 14 
آبان ماه 1399 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی 
کشــور و موافقت وزیر امــور اقتصــادی و دارایی، 
اصالحیه جدیدی به آئین نامه اجرایی ماده 95 
ق.م.م اصالحیه 1394/04/31 وارد شد. طبق 
این اصالحیه جدید صاحبان مشاغل بر اساس 
شــاخص ها و معیارهایــی از قبیل نــوع و حجم 

فعالیت به گروه اول، دوم و سوم گروه بندی می شوند.

   گروه اول:
اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آئین نامه جزو مودیان گروه اول 

محسوب می شوند:
1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه 
بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذی ربط

3- صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر
4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، کلینیک های تخصصی

5- صاحبان مشاغل صرافی
6- صاحبان فروشــگاه های زنجیــره ای دارای مجــوز فعالیــت از وزاتخانه یا 

مراجع ذی ربط
7- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر فنی، خدمات مالی و 

ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
8- صاحبان مؤسســات حمل ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از 

مسافری یا باربری
9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش توأم 
کاال و ارائه خدمت( بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل )اظهارنامه 
تسلیمی خردادماه هرسال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه 
عملکــرد می باشــد. به عنوان مثــال مبلــغ فــروش و ســایر درآمدهــای منــدرج در 

اظهارنامه عملکرد سال 1397 مبنای گروه بندی سال 1399 می باشد( یا آخرین 
درآمد قطعی شده )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( آن ها بیش از مبلغ 
کثر تا پایان دی ماه  پنجاه وپنج میلیارد ریال باشد. )مشروط بر ابالغ برگ قطعی حدا

سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی(

  گروه دوم:
ســایر صاحبان مشــاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش توأم کاال و 
ارائه خدمت( دو ســال قبل آن ها یا آخرین درآمد قطعی شده آن ها )فروش کاال یا 
فروش توأم کاال و ارائه خدمت( بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ 
کثر تا پایان دی ماه  پنجاه وپنج میلیارد ریال باشد. )مشروط به ابالغ برگ قطعی حدا

سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی(

  گروه سوم:
صاحبــان مشــاغلی کــه در گروه هــای اول و دوم قــرار نمی گیرنــد، جزو گروه ســوم 

محسوب می شوند.

  نکات مهم:
1- در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، 

پنجاه درصد )50%( نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی می باشد.
2- صاحبان مشــاغل و حــرف موضــوع ایــن آیین نامــه در اولین ســال ایجاد 
)تأســیس( بــه اســتثنا مودیانــی کــه به واســطه موضــوع فعالیــت جــزو گــروه اول 
طبقه بندی شــده اند، جزو گروه ســوم محســوب و از ســال ســوم فعالیــت به بعد 
می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف 

قانونی عمل نمایند.
3-تسلیم اظهارنامه گروه های باالتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های 
پائین تر قرار دارند )صاحبان مشــاغل گروه ســوم، اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه 
نمایند یا صاحبان مشــاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تســلیم نمایند( منعی 

ندارد، لیکن صرف انجام این امر مؤدی را در گروه های باالتر قرار نخواهد داد.
4-علی رغم اینکه در این بخشنامه اشاره شده است که مفاد تغییرات فوق از 
عملکرد سال 1400 )1400/01/01( اجرایی می باشد، لیکن در بخشنامه تکمیلی که 
بعدازآن صادر شد، تعیین گروه در سنوات 98 و 99 نیز درصورتی که مؤدی مشمول 

تکالیف گروه باالتر نگردد، بر اساس بخشنامه جدید گروه بندی خواهند شد.

  علیرضا لطفی،
 مشاور امور مالیاتی 

نظام پزشکی اصفهان

چرا باید هر روز 
کتاب بخوانیم؟
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خاطره ایثار، رشادت و ازخودگذشتگی هم وطنان گران قدر مسیحی 
در دوران انقــالب، جنــگ تحمیلــی و ســوانح و حــوادث غیرمترقبه بر 

کسی پوشیده نیست.
در ایــن میــان همــکاران جامعــه پزشــکی فراتــر از وظیفــه حرفــه ای 
بســیار  چــه  و  درخشــیدند  خــوش  صحنه هــا  تمامــی  در  خــود 
گران قــدری را در ایــن راه تقدیــم نمودنــد.  جانبــازان و شــهدای 

دیدارهــای ســرزده مقــام معظــم رهبــری از خانواده هــای ایثارگــران 
مســیحی جهــت تکریــم و تمجیــد از آنــان و تقدیــر مضاعف بــه خاطر 
کاری هــای بــدون چشــم داشــت و  ســاده زیســتی، بــی آالیشــی و فدا
 توقع ایشــان، نمونه هایی از عمق خلوص این هموطنان عزیز است.

از سوی دیگر مهارت و صداقت هم میهنان مسیحی عزیز در مشاغل 
مختلــف همــواره زبانزد خــاص و عام بــوده، نــوع دوســتی، مهربانی و 
رســیدگی به بیماران نیز از مشــخصه های بارز طبیبان مسیحی بوده 
اســت.خدمات بسیار بیمارســتان های تاسیس شــده توسط ایشان 

به مردم، گواه متقن این مدعاست.

کنون نیز در دورانی که بیماری کرونا ســایه ســنگین خــود را برجهان  ا
گسترده، آغاز سال نو میالدی بدون تردید، فرصتی مغتنم و بهانه ای 
 زیبا بــرای احیــای دوبــاره همدلــی میان پیــروان ادیــان الهی اســت.

ســازمان نظــام پزشــکی اصفهان، به مناســبت آغاز ســال نــو میالدی 
ج نهادن بــه خدمات ارزنــده همکاران جامعه پزشــکی  و به منظــور ار
ارامنــه، ضمــن تبریــک میــالد حضــرت عیســی مســیح )ع( بــا اهدای 
یادبودی از تالش های این عزیزان تقدیر کرده و سالی سرشار از آرامش 

و آسایش برای هم وطنان عزیز مسیحی مسألت نمود.

آغاز سال نو میالدی؛ بهانه ای برای 
احیای دوباره همدلی

برخی از مصوبات جلسات اخیر شورای عالی نظام پزشکی

منابع انســانی همان طور که از نام آن پیداســت در 
کنار زمین، ســاختمان و تکنولوژی، یکی از منابع و 
سرمایه های پایدار بیمارستان ها محسوب شده و 
نباید به آن به دیدگاه هزینه نگریسته شود، نگرش 
جدید به این حوزه ریشــه در کار تحقیقاتی دارد که 
در شرکت وسترن الکتریک انجام شد و این شرکت 
به بررســی اثر کاهش نور محیط کار بــر میزان تولید 
کمال تعجب مشاهده کردند که  خود پرداخت که با
کاهش نور محیط کار به افزایش تولید منجر گردید، 
بررسی های بعدی نشان داد که افزایش صمیمیت 
بین مدیران و کارگــران و در روابط بین خــود کارگران 

عامل ایجاد این افزایش تولید بوده است.
توجه به اهمیــت مدیریت منابع انســانی، هم به عنوان یک معاونــت و مدیریت 
گانه و هم به عنوان جزئی از توانایی های الزم و شاید مهم ترین استعداد الزم  جدا

برای مدیرعامل مجموعه حائز اهمیت است.
شاید مؤثرترین کارکرد مدیرعامل، ایجاد انگیزه و جذب پزشکان شناخته شده به 
بیمارستان است، این موضوع از چندان اهمیتی برخوردار است که در مطالعه ای 
در آمریکا مشخص شد بیشترین وقت مدیران عامل و رؤسای بیمارستان، در خارج 

از مجموعه بیمارستان و صرف این موضوع می شود.
منابع انســانی بیمارســتان ها به خصوص در مورد پزشــکان و برخی پرســتاران و 
نیروهای تخصصی کارکشته، حکم مزایای رقابتی غیرقابل تجدید را دارند که پس از 
جذب آن ها به بیمارستان و ایجاد انگیزه های ماندگاری احتمال دستیابی به آن ها 
توسط رقبا بسیار بعید است، به خصوص در شرایط کشور ما که انتقال تکنولوژی 
به ســختی انجام می شــود، در اختیار داشتن پزشکان شناخته شــده و همراهی 

آن ها با بیمارستان برگ برنده مدیریتی است که باید به شدت پاس داشته شود.

این واقعیت که در مدیریت بیمارستان، مدیرعامل بیمارستان با پرسنلی مواجه 
اســت که به علت دانش باال و همچنین داشــتن فرصت های شــغلی در داخل و 
خارج کشــور با فضایی کامال متفاوت از سایر ســازمان ها روبرو اســت، باعث لزوم 
این موضوع می شود که نگرش مدیرعامل بیمارستان به مجموعه خود به مثابه 
یک هلدینگ باشد که پزشکان مختلف حکم مدیران و سهامداران بخش های 

مختلف آن را دارند.
در بحث معاونت یا مدیریت منابع انسانی نباید به این واحد تنها به دیدگاه واحد 
پرداخت هزینه ها و مدیریت آن نگریســته شــود، بلکــه این واحد جزء اساســی از 
تصمیم گیری برنامه ریزی استراتژیک و اجرای نقشه راه بیمارستان است و وظیفه 
همراه کردن کادر میانی بیمارستان را با تغییراتی بر عهده دارد که معموال نسبت 
به آن ها مقاومت وجود دارد. البته در بسیاری موارد مدیران مجموعه برای عدم 
پرداخت هزینه توســط مجموعه بــرای این تغییرات از مشــاوران نیروی انســانی 

به صورت مقطعی استفاده می کنند.

چهــل و هفتمین جلســه شــورای عالــی به صــورت حضــوری و ویدئو 
خ 1399/11/30: کنفرانس مور

نظر به اینکه بخش قابل توجهی از دانش آموختگان دکترای ژنتیک پزشکی 
از پایه کارشناسی زیست شناسی می باشند، پیرو مصوبه شماره 1 شانزدهمین 
جلسه شورای عالی مورخ 97/08/24، شورای عالی با اعطای شماره نظام پزشکی 
به دانش آموختگان دکترای ژنتیک پزشــکی با مدرک تحصیلی پایه کارشناسی 
زیست شناسی موافقت نمود.همچنین با توجه به ضرورت بررسی بیشتر کلیه ابعاد 
درخواست های متقاضیان سایر رشته ها، من بعد موارد جهت تصمیم گیری به 
کمیسیون ملی تعیین صالحیت حرفه ای شاغالن حرف پزشکی و وابسته ارجاع 

گردد.
اساسنامه پیشنهادی صندوق تعاون و رفاه مطرح و مقرر گردید پس از ارائه 
نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی به نایب رئیس محترم دوم شورای عالی 
و جمع بندی کلیه موارد، موضوع توسط هیئت مدیره محترم صندوق تعاون و 

رفاه بررسی و پیشنهادات مربوط به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.
پیرو ارائه گزارش رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات 
پزشــکی در خصوص مشــکالت عدیــده بیمــاران مبتال بــه بیماری هــای مزمن 
من جمله بیماران دیابتی جهت تأمین داروهای موردنیاز و در راستای اجرای بند 
"د" ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق بیماران 
)موضوع مکاتبه شماره 1399/100/20/10159 مورخ 1399/11/20 جناب آقای 
دکتر فرزاد فرقان نایب رئیس دوم محترم شورای عالی( و نیز عدم توازن توزیع اقالم 
دارویی در ســطح کشــور و مشــکالت کلیه همکاران جامعه پزشــکی همچنین 
همکاران محترم داروساز در اجرای نسخه الکترونیک، تعرفه خدمات دارویی، 
مشکالت نقدینگی و مطالبات از سازمان های بیمه گر و ... مقرر گردید با توجه به 
ع وقت با اســتفاده از کلیه ظرفیت های  مصوبات متعدد قبلی، ســازمان در اسر
بالقوه و بالفعــل به ویژه ســازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشــت، کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس، شورای عالی بیمه سالمت و انجمن های علمی مربوط 

نسبت به انجام پیگیری های الزم اقدام و نتیجه به شورای عالی منعکس گردد.
همچنین بر پرداخــت مطالبات شــرکت های پخــش دارویی به منظــور افزایش 
نقدینگی و ماال تقویت زنجیره تأمین دارو و نیز نشان دار کردن ارز دارویی و ایجاد 

کید گردید. کوریدور سبز جهت آن برای تهیه مواد اولیه تأ
چهل و هشــتمین جلســه شــورای عالی به صورت حضــوری و ویدئو 

خ 1399/12/01: کنفرانس مور
پــس از بحــث و تبادل نظــر در خصوص پیشــنهادات کمیســیون تخصصی 
مشورتی تبلیغات به منظور تغییر و اصالح دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت 
کی، آشــامیدنی، آرایشــی و  گهی هــای دارویی، مــواد خورا بر تبلیغات و انتشــار آ
بهداشتی و امور پزشکی )مصوب 1397/07/25 شــورای عالی(، با تغییر عنوان 
دستورالعمل مذکور به دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی، تبلیغات و 
کی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اعمال  گهی های دارویی، مواد خورا انتشار آ

اصالحات به شرح پیوست موافقت گردید.
با توجــه بــه مصوبــه شــماره 4 ســی و هفتمین جلســه شــورای عالــی مورخ 
1399/03/22 و پیرو ارائه گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی طرح ها و لوایح و 
آئین نامه ها در خصوص آئین نامه پیشنهادی حدود صالحیت فیزیوتراپیست ها 
که بــا همــکاری کمیســیون تخصصی مشــورتی تنظیــم روابــط و تعییــن حدود 
صالحیت صاحب حرف پزشکی تدوین گردیده، ضمن تصویب آئین نامه مذکور 
ع وقت پیگیری های الزم جهــت طرح در  به شــرح پیوســت مقرر گردید در اســر

کمیسیون ملی تعیین صالحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته صورت پذیرد.
مکاتبــه شــماره 1399/100/20/10004 مــورخ 1399/11/14 رئیــس محتــرم 
کمیسیون طرح ها و لوایح و آئین نامه ها در خصوص اصالح بند 9 دستورالعمل 
اجرایی فعالیت پزشــکان و دندان پزشــکان در شــهر دوم مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر و هماهنگی بــا معاون کل محترم وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، مقرر گردید موضوع در جلســه ای با حضور جناب آقای دکتر حریرچی، 
جناب آقای دکتر اسپید نایب رئیس اول محترم شورای عالی، جناب آقای دکتر 
فرقان رئیس محترم کمیسیون طرح ها و لوایح و آئین نامه ها، جناب آقای دکتر 
جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت ســازمان، دندان پزشکان محترم عضو 
شورای عالی، جناب آقای دکتر بیرجندی نژاد عضو محترم شورای عالی، جناب 
آقــای دکتــر محمدمهــدی مطهــری رئیــس محتــرم شــورای هماهنگــی نظــام 
پزشکی های استان گلستان و ســرکار خانم سعادت عضو محترم شــورای عالی 

بررسی و پیشنهاد عملیاتی جهت حل این مشکل ارائه گردد.
مکاتبه شــماره 1399/273/569 مورخ 1399/11/20 رئیس محترم نظام 
پزشکی مشهد مبنی بر درخواست راه اندازی شعبه دوم هیئت بدوی مطرح و با 
توجه به تأیید معاون محترم انتظامی سازمان، پس از بررسی مورد موافقت قرار 

گرفت.
کســن پــس از بحــث و تبادل نظــر در خصــوص چگونگــی تأمیــن و تزریــق وا
کسیناسیون کلیه آحاد جامعه در اولین  کید بر لزوم انجام وا  کووید- 19 ضمن تأ
فرصت مقرر گردید با توجه به اینکه برخی از مؤسســات و همکاران عضو جامعه 
پزشکی من جمله مؤسسات و دفاتر کارگروه توان بخشی در لیست اولویت اعالمی 
کســن کووید- 19 قرار  وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی جهت تزریق وا

ع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید. نگرفتند، سازمان در اسر
پیرو ارائه گزارش رئیس محترم شورای هماهنگی استان فارس در خصوص 
خســارات وارده به هم وطنان عزیز شهرســتان دنا و شهر سی ســخت، در حادثه 
زمین لرزه اخیر، ضمن اعالم همدردی و آمادگی برای هرگونه مساعدت مقرر گردید 
جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه 
ع وقت تشکیل و نســبت به جذب مســاعدت های نقدی و غیر  سازمان در اســر

نقدی جهت آسیب دیدگان این واقعه اقدام گردد.
همچنین از سرعت عمل همکاران حوزه سالمت در رسیدگی به مصدومان این 

حادثه تقدیر به عمل آمد.

سلسله مقاالت مدیریت بیمارستان های خیریه و خصوصی

  دکتر پوریا عادلی
متخصص رادیوانکولوژی

دانش آموخته مدیریت 
استراتژیک

)قسمت سوم(

 اهمیت مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ها



مدیر مسئول:  دکتر عباسعلی خادمی8
 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر محسن مصلحی

  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی
دبیر تحریریه:سعیده موسوی

 نشانی:   خیابان شیـــــخ صدوق جنـــــوبی، میدان برج، 
ضلع شرقی میدان، ساختمان نظام پزشکی اصفهان

فکس:  36692943 031

صفحه آرایی و طراحی: افروز کاظمی
چاپ:  گروه تجارت ماندگار 
گهی ها:روابط عمومی امور ا

03136692941 داخلی 104

@csnpewww.isf-irimc.org Info@isf-irimc.org

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


