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کاهش سرمایه اجتماعی، افت شأن و منزلت 
جامعه پزشکی، قیمت تمام شده خدمات، 
تعرفه هــای غیرواقعــی و ده هــا واژه و عبــارت 
دیگــر را به ویــژه در ســال های گذشــته به وفور 
شنیده ایم که حکایت از تغییراتی سریع، گسترده و عمیق در حوزه سالمت و 

به تبع آن طبابت و جایگاه طبیب دارد، اما به راستی موضوع چیست؟
ازآنجایی که مقوله سالمت به قدری پیچیده و چندبعدی است که نمی توان 
در این مختصر به همه وجوه آن پرداخت، ازاین رو صرفا به این واقعیت مسلم 
اشاره می کنیم که تغییرات وسیع آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و تکنولوژیک در جهان و به ویژه ایران طی دهه های گذشته به گونه ای 
رقم خورده که از یک سو سالمت، طبابت و طبیب، جایگاه و منزلت تقدس 
گونه خود را ازدست داده و با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده و از سویی 
دیگر، فقدان ارزش گــذاری منطقی و علمی و مبتنی بر واقعیــات در خدمات 
ســالمت و نیز دســت کاری و اعمال ســلیقه های گروهی و شــخصی در حوزه 
اقتصاد سالمت، موجب به هم ریختگی و اختالل شدید در روابط مالی بیمار، 
کز تشخیصی و درمانی، سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و ...  پزشک، مرا

شده است که طبعا هرکدام عوارض و عواقب خاص خود را به همراه دارد.
به عبارت دیگر اعتبار و ارزش مقوله سالمت در هر دو ُبعد معنوی و مادی دچار 
چالشی جدی شده است که البته هرکدام از این دو بعد نیز تأثیرات مستقیم و 
غیرمستقیم بر یکدیگر داشته و دارد، بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن ها را به 

طور مستقل و بدون درنظرگرفتن دیگری تحلیل و بررسی نمود.

     اما علت چیست و چه باید کرد؟
همان گونه که اشاره شد، سیاســت گذاری های ناصواب در سطح کالن و در 

حوزه های مختلف اعم از سالمت، فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی منجر 
به وضعیت نابسامان موجود و عوارض متعدد آن شده است. پرواضح است 
که برای اصالح آن نیز نمی توان بدون توجه به رابطه علت و معلولی، پیچیدگی 
مسائل و نقش ریشه های عمیق آن اقدام مؤثری انجام داد، لیکن مقصود این 
است که علی رغم تمامی محدودیت ها و مشکالت، سازمان نظام پزشکی و 
جامعه پزشــکی برای ایفــای نقش و تکلیــف قانونی، ملی و انســانی خــود، از 

چه زاویه ای می تواند به چنین موضوع غامض و چندوجهی ورود نماید؟!!
به نظر می رسد که دو رسالت عمده برعهده ما گذاشته شده است: مسئولیت 
نخست، انجام یکســری اقدامات که به میزان زیادی در حیطه اختیارات ما 
قرار دارد و تکلیف دوم پیگیری امور از سایر مراجع برون سازمانی که بسیار حائز 
اهمیت اســت، به عبارت دیگر ازآنجایی که مشــکالت فعلی ناشی از مباحث 
درون و برون سازمانی اســت؛ مداخله جدی در هر دو حوزه درون سازمانی و 
برون سازمانی و البته هرکدام با روش ها و الزامات خاص خود، نقشه راه و برنامه 
گرچه ضرورت توجه به دو واقعیت مهم  عملیاتی قابل قبولی به نظر می رسد. ا

در اینجا احساس می گردد:
    عــدم تمایل ذاتــی و تاریخــی دولت ها بر تقویــت و مؤثر بــودن نهادهای 
غیردولتی و از طرف دیگر ضــرورت رفرم، اصالحــات درون ســازمانی و کارآمد 

نمودن سیستم به عنوان پیش نیاز و الزمه پیگیری های برون سازمانی.
وجود این دو واقعیت پارادوکس گونه در کنار هم ســختی کار را بیش ازپیش 
عیان می سازد، اما مگر چاره ای جز این هست؟ به هر روی باید از جایی شروع 

کرد، هرچند دشوار و پرهزینه!!
طبعا تا زمانی که ما ســازمانی قدرتمند، کارآمد، حرفه ای و پاسخگو نداشته 
باشــیم؛ نمی توانیم اقدام مؤثری در جهت پیگیری مشکالت و برنامه ریزی 
برای آینده از طریق نهادهای قانون گذار اعم از مجلس شــورای اسالمی و نیز 

سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی همچون سازمان های بیمه گر، سازمان 
امور مالیاتی، شهرداری ها، رسانه ها، قوه قضائیه و ... داشته باشیم، بنابراین 
به طور خالصه می توان گفت که تنها راه، مؤثرترین و سریع ترین امکان برای 
افزایش اعتبار معنوی و مادی حوزه سالمت و مآال جامعه پزشکی، برخورداری 
از سازمان نظام پزشکی قدرتمند، انجمن های علمی و صنفی کارآمد و البته 
متکی به حمایت قاطبه جامعه پزشکی است که به طورقطع، تعامل و تمکین 
سایر دستگاه ها و نهادهای دیگر را در قبال مطالبات منطقی و به حق جامعه 
پزشکی که رعایت حقوق مردم نیز در گرو آن است، به همراه خواهد داشت ...
هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره های نظام پزشکی های سراسر 
کشور نیز نزدیک است، ازاین رو برای پیگیری مجدانه تر زحمات همکاران در 
دوره های قبل و برداشــتن گام های بلندتر و مؤثرتر، توجه و اهتمام به موارد 

ذیل ضروری به نظر می رسد: 

 همکارانی که توانایی صــرف وقت و انرژی کافی را جهــت پیگیری امور و 
ســاماندهی آنچه ذکر گردید دارا هســتند؛ با کاندیداتوری، خود را در معرض 

انتخاب سایر همکاران قرار دهند. 

 مشــارکت بیش ازپیش اعضای محتــرم ســازمان در انتخابــات پیش رو 
)متأســفانه در دوره های گذشته مشــارکت همکاران در انتخابات کمتر از ۲۰ 

درصد بوده است(
امید که با همدلی، همفکری، نقد منصفانه و به دور از حاشیه ها و خدای 
کرده تخریــب یکدیگر و اســتفاده از کلیــه ظرفیت های بالقــوه و بالفعل،  نا
بتوانیم نقش خود را در ساختن آینده ای بهتر برای همه مردم که اعضای 

سازمان نیز جزئی از آنان به شمار می روند، به خوبی ایفا نماییم.
انشا اهلل

 حال خوب پزشک
در نظر بسیاری از ما، پزشک فردی است که باید از سایرین مراقبت 
کند و انتظار عملکرد باالیی از او داریم، اما کمتر به این مسئله توجه 
می کنیم که پزشک نیز خود به مراقبت هایی نیاز دارد و این موضوع 

در حوزه پزشکی کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
کــه نشــانگان فرســودگی شــغلی، بیش ازپیــش پزشــکان را در  ازآنجا
سراســر جهــان و به ویــژه ایــران مبتــال کــرده اســت، در این کتــاب به 
معرفی نشانگان فرسودگی شغلی، علت شناســی - نشانه شناسی و 

درمان شناسی آن پرداخته شده است.
رویکرد فصل هــای خودیــاری این کتاب بر اســاس درمــان مبتنی بر 

پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت است.
نویســندگان: ســیمین دخــت کلنــی، ســیده رؤیــا درخشــنده، لیال 

قاسمی و پیمان ادیبی

سرمقــــــــالــــــــه

کتاب معرفی 

کاهش ارزش و اعتبار معنوی و مادی سالمت!! تأملی بر 

کوتاه به تاریخچه شکل گیری  نگاهی 
کارفرمایی پزشکان  انجمن صنفی 

استان اصفهان

استاد دکتر حسین یقینی، مجموعه ای 
بی نظیر از عشق، دانش و هنر

۵ دلیل اصلی فرسودگی شغلی پزشکان 
و راه حل رفع آن ها
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دکتر محسن مصلحی، 
قائم مقام نظام پزشکی اصفهان
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شماره 16 خرداد ماه 1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

   در تاریـخ 25 اسـفندماه سـال گذشـته، 
طـرح پـر سـر و صـدای تشـکیل سـازمان طـب 
ایرانی اسـامی با امضـای 26 نماینده تقدیم 
مجلـس شـد و حضـور پررنـگ نماینـدگان 
اصفهانـی در ایـن الیحـه قابل توجـه و تأمـل 
بود، الیحه ای که بیم ها و امیدهـای زیادی را 

برانگیختـه اسـت.
و حــال؛ دالیل توجیهــی آن این گونه عنوان شــده 
است که؛ بر اساس مطالعات تطبیقی، طب مکمل، 
یکی از رشته های موردتوجه در امر پزشکی در سراسر 
کثر کشــورها عــالوه بر طــب نوین از  دنیاســت و در ا
طب مکمل برای پیشگیری از بیماری ها استفاده 
می شود. دالیل دینی برای استحکام نظریه تشکیل 
سازمان طب ایرانی با استناد به آیات و روایات است 
که در حال حاضر برخی از متخصصین با اســتفاده 
از این آموزه ها بــه ایجاد شــاخه ای از طب مکمل، 

تحت عنوان طب اسالمی پرداخته اند.
به نقــل آنها ایــن شــاخه از طــب در سراســر کشــور 
افــراد  برخــی  طرفــی  از  و  اســت  توســعه یافته 
غیرمتخصص در این حوزه اقدام به سوءاستفاده 
می کنند، بنابراین با همین منطق؛ گفته شد الزم 
است که این رشته از طب تحت نظارت یک سازمان 
قانونــی فعالیت کنــد و صدور مجــوز فعالیــت آن و 
همچنین برخورد با متخلفان و بررسی تخلف آن ها 

توسط این سازمان انجام شود.
 اما آیا صرفا باتکیه بر آیات و روایات و باورهای سنتی، 
موضوع بدون بررسی کامل و شنیدن نقطه نظرات 
متخصصــان جامعــه پزشــکی و ایــرادات علمــی و 
متقنــی کــه بــه آن وارد شــده اســت! بــرای ارائه به 
مجلس کافی اســت؟! مســئله ای که مستقیما با 
جان انسان ها در رابطه است و هرگونه تصمیم گیری 
گفته  بدون پشتوانه تحقیقاتی را برنمی تابد. البته نا
کــم؛ باتوجه بــه  نمانــد فشــار فضــای سیاســی حا
نزدیک شدن انتخابات پر سر و صدای 14۰۰ هم پر 

بیراه نیست؟! و شاید هم کمی بیشتر ...
با این تفاســیر امــا دراین بین نگرانی هــای جامعه 
پزشــکی جدی تــر از همیشــه به گــوش می رســد. 
نگرانی هایــی کــه شــاید هرکدامــش دلیلی باشــد 
برای رد این تصمیم یا بازبینی مجدد آن با مشورت 
مستقیم جامعه پزشکی، جامعه ای که این روزها و 
در یک سال اخیر در مدیریت کرونا با تمام کمبودها 
و دیدگاه های انتقادی، کارش را به شایســته ترین 

شکل ممکن انجام داده است. 
 در هر حال، این جامعه نخبــه 1۰۰ درصد توانش را 
گذاشته تا در میان همه شانتاژهای چپ و راست، 
این پاندمی را مهار کند و هر چه بیشتر جان مردم 

را حفظ نماید.
حاال ســؤاالت و چالش هایی که جامعه پزشکی از 
طراحان این الیحه می پرســند را می تــوان از چند 
بعد مورد بررســی قرار داد که در ذیل؛ به طرح این 
موضوعات می پردازیــم و می خواهیم به این مهم 
دست پیدا کنیم که بایدها و نبایدهای ورود طب 
ایرانی اســالمی )ســنتی( به دنیای پزشــکی تا چه 
حــد امکان پذیر خواهــد بــود؛ بنابراین در جلســه 
هم اندیشی طب ایرانی اسالمی که به همین منظور 
و بــا حضــور نخبــگان و متخصصان نظام پزشــکی 
ایران و اصفهان برگزار شــد، به این ســؤاالت پاسخ 

داده شد.
و ســؤالی که گلچیــن این هم اندیشــی بــود و همه 
پزشکان و متخصصان به اتفاق در آن هم آرا بودند، 
اینکه آیا ارائه این طرح به مجلس محلــی از اعراب 

آیا طب سنتی از نظام پزشکی مجوز می گیرد؟

کید بــر عدم صالحیت هر فردی که از  دارد؟! و با تأ
کانال هایی غیر از نظام پزشــکی اقدام به کارهای 

درمانی کند، محکوم است!
موضوعی که عباســعلی خادمی، رئیس شــورای 
هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان نیز 
آن را تأییــد می کند، اما این عضو جامعه پزشــکی 
پیشنهاد می کند که باتوجه به پیشینه طب سنتی 
و تدریس آن در دانشــکده های پزشــکی، در واقع 
این مقوله باید جزوی از بدنه طبابت مدرن باشد.
قائم مقــام ســازمان  امــا؛ محســن مصلحــی، 
نظام پزشــکی اصفهــان و رئیــس هیئت مدیــره 
انجمن صنفی پزشــکان اســتان بــا ابــراز نگرانی از 
کید می کنــد که حوزه  مطرح شــدن این الیحه؛ تأ
ســالمت به ویــژه در دهه هــای اخیــر بــا تهدیدها 
و مخاطــرات زیــادی مواجه بــوده و در ایــن میان 
جامعــه پزشــکی انــواع و اقســام نامالیمــات و 
معضالت اعم از تعرفه های ناعادالنه، هجمه های 
رســانه ای، بداخالقی های مالیاتی و ... را تحمل 
کرده و بااین حال همواره در کنار مردم به خدمت 

پرداخته است.
مصلحی از جمله پزشکانی اســت که با این طرح 
به شدت مخالف است و قائل به این باور می باشد 
که همواره مداخــالت افراد غیرمتخصــص و فاقد 
صالحیت هــای الزم، با ســو اســتفاده از باورهای 
دینی و تاریخی مردم منجر به خطر افتادن سالمت 
جامعــه و وارد شــدن خدشــه بــه حــوزه ســالمت 
می شــود. مصلحــی ارائه طــب ســنتی و مکمل را 
مشــروط بــه آن دانســت کــه توســط افــراد دارای 
صالحیــت و تحت نظر مراجــع معتبر علمــی اداره 

شود.

مصلحی نیــز مخالفــت خــود با ایــن طــرح بدون 
نظارت و گذرانــدن دوره های الزم پایــه و بالینی را 

اعالم کرد. 
سیاوش صحت، رئیس انجمن جراحان عمومی 
ایران یکی از میهمانان برجسته این هم اندیشی 
توضیحاتی دربــاره طــب ســنتی داد و اینکــه این 
طب دارای جایگاه واالیی در ایران بوده و امروز هم 
روزبه روز در حال پیشــرفت است و علم پزشکی با 
ســرعت در حال جلو رفتن است. صحت، معتقد 
است طب سنتی به اشتباه طب اسالمی نامیده 
که مطالب بی اساسی دراین رابطه  می شــود، چرا
گفتــه شــده کــه وجهــه طــب ســنتی را نیــز خراب 
می کنــد. رئیس انجمــن جراحــان از دغدغه خود 
گفت و آن اینکه؛ مردم به خوبی مداوا شوند و ما نیز 
تمام هم وغم و دانش خود را برای مردم بگذاریم. 
صحت هم از مخالفان ورود این الیحه به مجلس 
است و معتقد است حتما باید اداره طب سنتی به 

 نگرانی های 
جامعه پزشکی 

بر این ادعا 
استوار است که 
نگاه غیرعلمی 
و ورود افراد 
غیرمتخصص 

به مقوله 
درمان، اثرات 

جبران ناپذیری 
برای سالمت 

جامعه خواهد 
داشت و 

مخاطرات آن 
چنانچه از حوزه 

متخصصان 
درمان خارج 
شود، بیشتر 
از فوایدش 

می باشد

گذار شود. جامعه پزشکی وا
 تا اینجا به نظر می آید نگرانی های جامعه پزشکی 
بــر ایــن ادعــا اســتوار اســت کــه نــگاه غیرعلمــی و 
ورود افــراد غیرمتخصــص بــه مقولــه درمــان، 
اثــرات جبران ناپذیــری بــرای ســالمت جامعــه 
خواهد داشــت و مخاطــرات آن چنانچــه از حوزه 
متخصصان درمان خارج شود، بیشتر از فوایدش 

می باشد. 
امامــی، فوق تخصــص گــوارش و کبــد از جملــه 
متخصصانی بود که نظر خود را به صورتی متفاوت 
که او معتقد اســت هر موضوعی که  بیان کرد، چرا
مورد تأیید علم واقع شــود، مورد تأیید اســالم نیز 
هســت. دکتر امامی با اعتقاد به الهــی بودن همه 
معیارهــا در درمان، غیراســالمی خوانــدن درمان 
مــدرن را انحــراف جــدی می داند کــه می طلبد با 
کمک علما و مراجع تقلید از این انحراف جلوگیری 

شود. 
حسن رزم جو، استاد تمام چشم پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان نیز با تکمیل نظرات دکتر 
امامی معتقد است یادگیری طب سنتی می طلبد 
گرفتــه شــود و تجویز و  کــه در ابتدا طــب جدید فرا
درمان با علم به طب جدید و کمک از طب سنتی 

انجام پذیرد.
البتــه ابــراز نگرانی هــای گســترده پزشــکان ایــن 
موضوع را پررنگ می کند که چرا قبل از ارائه طرح 
این الیحه با وجود مسائل مطرح شده کمی تأمل 
بیشتر صورت نگرفته است؛ آیا مقصر این غفلت، 
نظام پزشکی و جامعه پزشکان است یا فضایی که 
کم جامعه نسبت به این طبقه اجتماعی  نگاه حا
را ترســیم می کند، فضایی شیشــه ای که به گفته 

منتقدان نگاه از باالبه پایین، حائلی میان مردم و 
جامعه پزشکی ایجاد کرده است؟

جامعه ای که در فضای تبلیغات رسانه ای و سنتی 
و در حال گذار، بیش ازپیش به درمان های مکمل 
اعتماد کرده است. سایه روشن این مسئله در این 
باور خالصه می شود که درمان سنتی هیچ گونه آثار 
گرچه سودی هم در آن  سوئی برای جامعه ندارد، ا
نهفته نباشــد! تفکری که به اعتقاد غالمحسین 
صادقیــان، رئیــس انجمــن داروســازی اســتان 
اصفهان، اقبال گســترده به طب ســنتی را بدون 
مدیریت علمی، فاجعه ای جبران ناپذیر می داند و 
بی اعتنایی نظام پزشکی به آن، یکی از حالت های 
تدافعی و محافظه کارانه ای بود که امروز در جامعه 

آثار سوء آن مشهود است.
صادقیــان پیشــنهاد می کنــد بــا قبــول موضــوع 
که  به جای نفی آن، این طرح مدیریت شود، چرا

تجربه مخالفت ناموفق با عطاری ها، باعث رونق 
آن هــا و مداخــالت بیش ازپیش در امور پزشــکی 
شد. پس باید با استفاده از ظرفیت نظام پزشکی از 

تشکیل نظام های موازی جلوگیری کرد.
آیا طرح ایــن موضوع که باید بــا مطرح کنندگان 
الیحه ایجاد سازمان طب ســنتی گفت وگو کرد، 
عقب نشینی از مواضع مطروحه است یا این فرض 
که نگاه ســلبی به پیشــرفت طرح کمک خواهد 
کرد. این لجبازی با چه کسانی خواهد بود؟ مردم 
یا جامعه پزشکی؟! و اینکه طب سنتی جایگزین 

طب جدید است؟!
سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران به ایــن ســؤال این گونه پاســخ می دهد که 
طب سنتی ما، بخشی از طب و مکمل آن است نه 
جایگزین؛ بنابراین باید کمیته و کارگروهی تشکیل 
و تجربیات جهانی را استخراج کند و به عنوان نظر 

مشورتی در اختیار مجلس قرار دهد.
علی شکرچی زاده، عضو انجمن صنفی پزشکان 
استان اصفهان اما، وظیفه دستگاه های اجرایی 
را برای عــدم ورود افراد بدون صالحیت پررنگ تر 
می دانــد و البتــه نظــرات دیگــری در این جلســه 
مطرح شد که در قالب جمع بندی و گزینشی به 

آن می پردازیم. 
پیشنهاداتی که در این جلسه هم اندیشی مطرح 

شد به شرح زیر می باشد؛
  تشــکیل کارگروه بــرای ارائه تجربیــات جهانی و 

ارائه به مجلس
کره با نمایندگان مجلــس برای جلوگیری از    مذا

موازی کاری و رسیدن به نتیجه ای مطلوب
  استفاده از قوانین نظام پزشکی به عنوان ابزاری 

برای ممانعت از موازی کاری 
  هم اندیشــی و بهره گیــری از علمــا و مراجع برای 
جلوگیری از نگاه غیرعلمی به طب و مداخله افراد 

فاقد صالحیت در امور پزشکی
  گنجاندن واحدهای طب سنتی در رشته های 

پزشکی
  اســتناد به قوانین و انطبــاق با اصــل ۲8 قانون 
اساسی برای جلوگیری از تصویب الیحه غیرعلمی
  ایجاد مرکز ملی طب مکمل زیر نظر انجمن های 

علمی
  فرهنگ ســازی بــرای اســتفاده صحیــح از طب 

مکمل زیر نظر طب جدید
   آسیب شناسی اجتماعی با کمک رسانه ها

کالم آخر؛ حتــی در کتاب هاریســون هــم جایگاه 
ویژه ای بــه طب مکمل داده شــده اســت و البته 
پیشــنهاد جداشــدن طب مکمل کــه به صورت 
سازمانی مستقل با اختیاراتی همانند طب جدید 

درخور تأمل و بررسی و تحقیق است.
و  متخصصــان  می طلبــد  مســئله  ایــن  رد 
غ از هیجانات غیرعلمی  انجمن های علمــی فــار
با دالیلی متقن و ارائه راهکار، نگرانی های جامعه 

پزشکی را مرتفع سازند.
اما این موضوع نباید صرفا حالتــی تدافعی برای 
حمایــت از ســازمان نظام پزشــکی از پزشــکانش 
که طب  در مقابل طــب مکمل ایجــاد کنــد، چرا
مکمل جزئی جدایی ناپذیر از طب جدید است و 
می تواند با قرارگرفتن در زیرمجموعه آن به صورت 

کادمیک رشد کند. آ
بنابراین نباید پتانسیل های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصــادی آن را نادیــده گرفت، بلکــه در جهت 

شکوفایی و پیشرفت علم از آن بهره مند شد.
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شماره 16 خردادماه 1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

کسیناسیون COVID-19  سازمان نظام پزشکی اصفهان گزارش وا

کودکان شاخه اصفهان برگزاری انتخابات انجمن علمی متخصصین 

  پیـرو اولویت بندی هـای ابالغـی و بـا 
همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، 
سـازمان نظام پزشـکی اصفهـان نسـبت بـه 
کسـن  برنامه ریـزی و تأمیـن و توزیع سـهمیه وا
مربوط به همکاران فعال در بخش خصوصی 

در چندیـن مرحلـه اقـدام نمـود.

کسیناسیـــــــــون اعضــای محتــرم سازمـــــــــــان  وا
نظام پزشــکی اصفهــان، طبــق گروه بندی هــای 
تعیین شده در ۵4 رشته و در ۵ مرکز جامع خدمات 
سالمت و ســالن های نمایشــگاه بین المللی و نیز 

مصلی اصفهان صورت گرفت.
آغاز اطالع رسانی به صورت مســتمر و هماهنگ از 
18 فروردین ماه سال جاری در کانال تلگرام، سایت 
گرام سازمان نظام پزشکی اصفهان انجام  و اینستا
گرفت و از طریق ســامانه پیامکی سازمان نیز برای 

در بهــار ســال 1۳۶4 خورشــیدی، پیشــنهاد 
کــودکان  تشــکیل انجمــن علمــی پزشــکان 
اصفهان در یکی از جلسات علمی گروه اطفال 
به پیشکسوتان این رشته در اصفهان داده شد 
و ســرانجام با تشکیل شــاخه اســتانی انجمن 
کنون انتخابات  موافقت گردید که از آن زمان تا
هیئت مدیره انجمن هر ۲ تا ۳ سال به صورت 
منظم برگزار شده و فعالیت های علمی انجمن 
نیــز در قالــب برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی و 

سمینارهای علمی تداوم یافته است . 
بــا پایــان یافتــن دوره قبلــی انجمــن علمــی 
اصفهــان،  شــاخه  کــودکان  متخصصیــن 
انتخابــات هیئت مدیــره جدیــد ایــن انجمن، 
 1۳99 اســفندماه  یکــم  خ  مــور جمعــه   روز 

کلیــه گروه هــای هــدف، اطالع رســانی به صــورت 
منظم صورت پذیرفت.

ج نهادن به مقام شامخ کادر درمان هم  جهت ار
استندهای مختلف خیرمقدم و اطالع رسانی در 

محل های تزریق نصب گردید.

کسیناســیون 1۳ هــزار عضــو محترم ســازمان و  وا
پرســنل مطب های دارای پروانه معتبر اصفهان 
از 19 فروردین ماه آغاز گردید کــه حدود پنج هزار و 
کسن  پانصد عضو و دو هزار نفر از پرســنل مطب وا
نوبــت اول خــود را دریافــت نمــوده و از اواســط 
کسن کرونا  اردیبهشت ماه نیز تزریق نوبت دوم وا
با برنامه ریــزی و مدیریت مرکز بهداشــت اســتان 
شروع شد که البته علی رغم هماهنگی های مکرر 
به عمل آمــده، متأســفانه نســبت بــه نوبــت اول 

نارضایتی هایی به همراه داشت.

بــا حضــور ۶۶ نفــر در فضــای بــاز و بــا رعایــت 
کــه  گردیــد  پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 

ح ذیل برگزیده شدند:  اعضای آن به شر
    1-دکتر مهدی سالک )رئیس انجمن(

    ۲-دکتر ریحانه برکتین )دبیر انجمن(
    ۳-دکتر مجید کیوان فر )دبیر علمی انجمن(
مصطفــوی  ناصرالدیــن  ســید  4-دکتــر 

)خزانه دار(
    ۵-دکتر امید یقینی )عضو هیئت مدیره(

    ۶-دکتر کامران صفوی پور )عضو علی البدل(
    7-دکتر آناهیتا قائمی )عضو علی البدل(

    8-دکتر مجید مغزیان )بازرس اصلی(
    9-دکتــر آذیــن صاحــب فصولــی )بــازرس 

علی البدل(

با همکاری مراکز 
بهداشت شماره 

۱ و ۲ اصفهان، 
واکسیناسیون 

تعدادی از 
همکاران که به 

دلیل کهولت سن 
و بیماری های 
صعب العالج، 
امکان حضور 

در مراکز تزریق 
واکسن را 

نداشتند، در 
محل سکونت 

آنان انجام گرفت

کسن برای مابقی  پیگیری های الزم جهت تأمین وا
همکاران جامعه پزشکی و پرسنل مطب ها انجام 
و در نهایت نیز مرحله دوم تزریق نوبت اول جامعه 
پزشکی از روز شنبه مورخ 14۰۰/۰۳/۰1  آغاز گردید.
کز بهداشــت  الزم بــه ذکــر اســت، بــا همــکاری مرا
کسیناســیون تعدادی از  شماره 1 و ۲ اصفهان، وا
همکاران که به دلیل کهولت سن و بیماری های 
کسن  کز تزریق وا صعب العالج، امکان حضور در مرا

را نداشتند، در محل سکونت آنان انجام گرفت.
همچنیــن در مدت زمــان اعــالم شــده جهــت 
کسیناســیون، واحــد روابط عمومــی ســازمان  وا
نظام پزشــکی اصفهــان عالوه بــر پاســخگویی به 
ســؤاالت و ابهامات همکاران به صورت حضوری 
و تلفنــی، اقــدام بــه تهیــه عکــس و گزارش هــای 
کسیناسیون نمود و نیز جهت  تصویری از روند وا
اطالع کلیه گروه های هدف، کلیپ تشــریح روند 

کسن های تزریقی  کسیناســیون و اعالم نوع وا وا
از زبان رئیس و قائم مقام ســازمان نظام پزشــکی 
اصفهان در راه های ارتباطی سازمان بارگذاری و 

منتشر گردید.
شایان ذکر است برنامه ریزی های الزم نیز جهت 
کسیناســیون همــکاران دارای  تســریع در وا
بیماری هــای زمینــه ای بــا بررســی کلیه مــدارک 

مربوطه صورت پذیرفت.
در پایــان بــر خــود الزم می دانیــم کــه از رئیــس و 
معاونین محترم درمان و بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهــان، مدیــر محتــرم حوزه ریاســت 
کز بهداشت شماره  دانشگاه، رؤسای محترم مرا
1 و ۲ و نیــز همــکاران ایشــان و همچنین پرســنل 
ســازمان نظام پزشــکی اصفهــان کــه به صــورت 
مستمر و با عالقه در اجرای این امر مهم مشارکت 

داشتند، تشکر و قدردانی نماییم.
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شماره 16 خرداد ماه 1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

کارفرمایی پزشکان استان اصفهان انجمن صنفی 
   نگاهی گذرا به مشکالت جامعه پزشکی به ویژه در سال های اخیر 
نشـان می دهـد کـه افزایـش روزافـزون چالش هـای مالیاتـی، بیمـه ای، 
تعرفه ای، انتظامی و ... از یک سو و محدودیت های قانونی و عملیاتی 
سـازمان نظام پزشـکی از سـوی دیگـر؛ عمـال باعـث ایجـاد احسـاس 
درماندگـی و بالتکلیفی در بسـیاری از همکاران شـده و طبعـا این روحیه 
باعث غرق شـدن بیشـتر در باتالق مشـکالت گردیده و خواهـد گردید، 

به نحوی کـه امیـد بـه بهبـودی اوضـاع را بسـیار کم رنـگ نموده اسـت.

پرواضح است تا زمانی که واقعیت های موجود در نظر گرفته نشود و متناسب با 
آن برنامه ریزی و تدبیر انجام نگیرد، توقع تغییر و اصالح بی معناست، بنابراین در 
چنین اوضاع و احوالی برنامه های استراتژیک درازمدت و کلی نگر و پرداختن به 
جزئیات متعدد و بی اهمیت راه گشــا نخواهد بود، بلکه تمرکز بر اهداف کلیدی 
)widly important goals( ، تشریح اهداف و برنامه های عملیاتی، طراحی و تدوین 
شاخص )score board( و بازبینی و کنترل مستمر تعهدات در سایه تجارب دیرین و 

اندیشه های نوین است که می تواند به تغییرات بنیادین بیانجامد. 
براین اساس؛ پس از مشورت و کسب نظر صاحب نظران، اقدام برای اخذ مجوز 
انجمن صنفی کارفرمائی پزشــکان اســتان اصفهان صورت پذیرفت تــا در کنار 
ســازمان نظام پزشــکی و ســایر انجمن های علمی و صنفــی و در ســایه فعالیت 
حرفه ای و تیمی و نیز با استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای ارتقای 

وضعیت موجود جامعه پزشکی و ارائه خدمت بهتر به مردم عزیز همت گماریم.
پس از تصویب چشم انداز و برنامه استراتژیک، باتکیه بر سال ها تجربه کار صنفی 
به سرعت نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و در اولین و مهم ترین گام، کمیته های 

که مصرانه بر این باوریم تخصصی انجمن اقدام گردید، چرا
 "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" 

و زمانی می توان به تغییرات ملموس دست یافت که مسیری واقع بینانه و مؤثر 
برای رسیدن به اهداف عملیاتی ترسیم شده باشد، علی هذا در ادامه به معرفی 
کمیته های تخصصی حوزه های مختلف و شــرح وظایف هرکدام می پردازیم تا 
انشا اهلل با رهنمودها و مشارکت کلیه همکاران و با مدیریت مناسب و هدفمند، 

شاهد نتایج پربار آن باشیم. 
در ضمن امید داریم که با تشــکیل کانون انجمن های صنفــی کارفرمایی گروه 
پزشکی استان اصفهان به غیراز سایر دستاوردهای ذی قیمت، کیفیت و کمیت 

کمیته های تخصصی را نیز ارتقا بخشیم. 
   اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان اصفهان 

1-دکتر محسن مصلحی )رئیس هیئت مدیره(  
۲-دکتر سید حبیب اله حسینی )نائب رئیس(

۳-دکتر پوریا عادلی )دبیر( 
4-دکتر مصطفی دهقان نژاد )خزانه دار( 

   کمیته تخصصی برنامه ریزی و تشکیالت: 
1-پیشــنهاد تــاپ چــارت و تشــکیالت تفضیلی انجمــن بــه هیئت مدیره 

باتوجه به اهداف کلی و عملیاتی، اختیارات و محدودیت ها
۲-تدویــن آئین نامه هــا و دســتورالعمل های داخلــی انجمــن و نیــز 

کمیته های تخصصی انجمن 
۳-تدوین فلوچارت ارتباطات درونی و بیرونی انجمن 

4-پیشنهاد ســاختار و فرایندهای مناسب اداری و مالی به هیئت مدیره 
به منظور استقرار دبیرخانه حرفه ای، پاسخگو و کارآمد

۵-نظارت بر عملکرد کمیته ها و گزارش مستمر به هیئت مدیره 
۶-نیازسنجی و پیشنهاد ایجاد ساختارهای جدید یا تغییر ساختار فعلی 
باتوجه به ضــرورت آمادگی بــرای برنامه ریــزی و مداخله فــوری در مقابل 

اتفاقات جدید

   کمیته تخصصی روابط کار و تأمین اجتماعی: 
1-آسیب شناســی مشــکالت و چالش های همــکاران در زمینــه روابــط کار و نیز 

تأمین اجتماعی 
۲-آموزش قوانین کار و تأمین اجتماعی 

۳-مشــاوره حقوقی در جهت رفع مشــکالت و راهنمایی همــکاران با همکاری 
کمیته آموزش و پژوهش با استفاده از کارشناسان خبره

4-پیگیــری اصــالح و تغییر قوانیــن و مقــررات کار از طریــق ارگان هــای ذی ربط 
باتوجه به شرایط و ویژگی های خاص جامعه پزشکی

  کمیته دستیاران و پزشکان جوان
1-شناسایی و مستندسازی مشــکالت آموزشی،معیشتی،فرسودگی شغلی و 
جایگاه و منزلت رزیدنت های گروه های مختلف پزشکی با همکاری نمایندگان آنان
۲-پیگیری حل مشکالت همکاران رزیدنت از طریق مجاری ذی ربط با همکاری 

دفتر دستیاری سازمان و شورای صنفی دستیاران
غ التحصیل اعم از اشــتغال، صالحیت  ۳- بررســی مشــکالت همکاران تازه فار

حرفه ای و ...
4-پیگیری حل چالش های قراردادهای کاری، تامین اجتماعی، امنیت شغلی 

و دوران طرح همکاران جوان 

   کمیته تخصصی امور انتظامی: 
1-آسیب شناسی مشکالت و چالش های انتظامی با همکاری انجمن های علمی 
۲-آمــوزش قوانین و مقررات با مشــارکت انجمن های علمی و کمیتــه آموزش و 

پژوهش
۳-مشاوره انتظامی به همکاران با استفاده از کارشناسان خبره 

4-پیگیــری اصــالح و تغییــر ضوابــط و مقــررات از طریــق ارگان هــای ذی ربــط 
)دادگستری، پزشکی قانونی و ...( 

۵-پیگیری قانونی و قضایی مداخالت افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی 

   کمیته تخصصی آموزش و پژوهش: 
1-شناسایی و احصاء سرفصل های آموزشــی جهت بهبود صالحیت حرفه ای 
اعضای سازمان در حوزه های انتظامی، مالیاتی، روابط کار و سایر موارد صنفی با 

همکاری کمیته های مربوطه 
۲-همکاری تنگاتنگ با سایر کمیته ها جهت برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی 
۳-انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف من جمله تعرفه-انتظامی 

و ... با استفاده از پژوهشگران خبره و سایر کمیته های تخصصی انجمن 

   کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی: 
1-ارائه برنامه های عملیاتی جهت افزایش سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی

۲-تــالش در جهــت نهادینــه کــردن مفاهیمــی همچــون اخالق مــداری، حل 
مشکالت مردم و نوع دوستی 

۳-تالش در جهت تعامل و برقراری ارتباط مناسب با دستگاه ها و نهادهای مدنی 
به منظور ارتقای منزلت و جایگاه جامعه پزشکی 

4-تعامل با سازمان های مردم نهاد و مشــارکت در فعالیت های خیرخواهانه و 
فرهنگی به منظور ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی جامعه پزشکی  

   کمیته تخصصی امور مالیاتی: 
1-آسیب شناسی مشکالت و چالش های همکاران در امور مالیاتی 

۲-آموزش قوانین و مقــررات مالیاتی و تغییــرات آن به صورت پیشــگیرانه برای 
جامعه پزشکی با همکاری اداره کل امور مالیاتی و کمیته آموزش و پژوهش

۳-مشاوره جهت رفع مشــکالت و چگونگی تکمیل اظهارنامه و موارد اختالف 
با اداره دارایی

4-پیگیری اصالح و تغییر قوانین مالیاتی از طریق ارگان های ذی ربط 
۵-پیشنهاد تدوین اظهارنامه تخصصی خاص مشاغل مختلف پزشکی 

۶-تدوین فرم پیشنهادی ثبت هزینه های مطب ها و مؤسسات پزشکی شامل 
ک دستگاه ها و ساختمان هزینه های جاری، استهال

   کمیته تخصصی روابط عمومی و رسانه: 
1-اطالع رسانی اهداف و فعالیت های انجمن و کمیته های مربوط به جامعه 

پزشکی 
۲-اخذ نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات اعضا در مورد مشکالت حوزه 

سالمت و نظام پزشکی
۳-انعکاس نقطه نظرات انتقادی و پیشــنهادی مســئوالن و مــردم و تالش 

جهت اصالح آن ها و افزایش سرمایه اجتماعی 

   کمیته تخصصی اقتصاد سالمت و تعرفه: 
1-محاســبه قیمت تمام شــده و واقعــی خدمــات بــا اســتفاده از نقطه نظرات 

ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی 
۲-انعکاس نقطه نظرات کارشناسی انجمن های علمی مربوط به مراجع ذی ربط
ک قرارگرفتن کتاب  ۳-پیگیری مجدانه از طریــق مراجع مربوط به منظور مــال

ارزش نسبی خدمات جهت تعرفه گذاری 
4-پیگیری محاسبه تعرفه خدمات جدید تشخیصی و درمانی و داروهای جدید

   کمیته تخصصی نظام ارجاع، ســطح بندی خدمات و پزشک 
خانواده: 

1-تالش در جهت اســتقرار نظام ارجاع و سطح بندی خدمات به صورتی که 
این موضوع باعث ساماندهی اوضاع و بهبود عملکرد گردد. 

۲-آسیب شناسی و بررسی علل عدم استقرار کامل پزشک خانواده و نسخه 
الکترونیک، کسب تجربه و پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته 

۳-پیگیــری جهــت تدویــن راهنماهــای بالینــی و تــالش جهــت پرهیــز از 
تخصص گرایی و فوق تخصص گرایی

   کمیته تخصصی طب سنتی و مکمل: 
1-آشنا نمودن همکاران عالقه مند به مبانی طب سنتی از طریق مراجع علمی 

۲-پیگیری مداخالت غیر پزشکان در درمان طب سنتی 
۳-برگزاری دوره های آموزشــی با همکاری انجمن های علمی و کمیته آموزش 

و پژوهش
4-برگزاری جلســات با حضور پزشــکان دوره دیده طب ســنتی و پزشکان طب 
گون جهت تبادل نظر و ایجاد تعامل برای بهبود عملکرد  نوین در رشته های گونا

و ارتقای وضعیت درمان 
۵-مشاوره به پزشکان در امور طب سنتی 

۶-بررسی روش های درمان و چگونگی پیگیری بیماران در طب سنتی به منظور 
ارتقای وضعیت موجود

   کمیتـه تخصصـی امـور سـازمان های بیمه گـر پایـه و شـرکت های 
بیمـه درمـان تکمیلـی:

1-بررسی و دسته بندی مشکالت همکاران با سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی
۲-پیگیری استانی و ملی در خصوص حل مشکالت 

۳-پیگیری جهت مشکالت روزافزون همکاران در خصوص نسخه الکترونیک، 
امور مالیاتی، تعرفه و ... 

4-تعامل با سازمان های بیمه گر در ابعاد آموزش و نظارت

   کمیته تخصصی امور شهرداری ها: 
1-شناســایی، دســته بندی و مستندســازی کلیــه امــور مربــوط بــه مباحــث 

شهرداری ها 
۲-برنامه ریزی جهت تســهیل مســائل مرتبــط با شــهرداری ها در امــور جامعه 

پزشکی 
۳-پیگیری جهت جلوگیری از برخوردهای فراقانونی با همکاران و اتخاذ وحدت 
رویه توسط مناطق مختلف شهرداری در خصوص کاربری، عوارضات مختلف، 

پارکینگ و غیره ... 
کن تشــخیصی و درمانی به منظور برخورداری از  4-تشکیل بانک اطالعاتی اما
اطالعات دقیق و به روز جهت ارائه پیشنهادات به مراجع ذی ربط در خصوص 
کاربری، ایمنی ساختمان و سایر مســائل مربوط به نهادهای مدنی من جمله 

شهرداری ها، ادارات برق، آب و فاضالب و ... 

   کمیته تخصصی امور رفاهی: 
1-تأمین امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، بیمه ای، 
کره بــا واحدهای ارائه کننــده این خدمات با  تســهیالت بانکی و ... از طریق مذا

بهترین کیفیت و مناسب ترین هزینه و درخور شأن جامعه پزشکی 
۲-راه اندازی واحد سنجش ســالمت به منظور مراقبت از سالمت جسم و روان 
کادر درمان و پیشگیری از افزایش فرســودگی شغلی و سایر خدمات تشخیصی 

و درمانی 
۳-راه انــدازی واحد قرض الحســنه طبق اساســنامه به منظور تأمیــن نیازهای 

همکاران 
4-راه اندازی صندوق حمایت از کادر پزشــکی به منظور پشتیبانی از همکاران 
ازکارافتاده و مبتال به بیماری های صعب العالج یا نیازمند به مساعدت مالی فوری 

و نیز حمایت از همکاران جوان جامعه پزشکی 
غ التحصیل ۵-راه اندازی و احد کاریابی و اشتغال باألخص برای همکاران تازه فار
۶-اســتفاده از نقطه نظرات و تجــارب کاربردی کارشناســان خبره جهت تغییر 

سبک زندگی اعضای سازمان و جلوگیری از فرسودگی شغلی آنان 

   کمیته تخصصی فناوری های نوین: 
1-ایجاد بســترهای الزم بــرای ارتقا و توســعه فنــاوری در حوزه های مختلف 
ســالمت از طریق روش هــای نوین مدیریــت فنــاوری ماننــد افزایش هوش 

تکنولوژیک و افزایش ظرفیت جلب سازمان های مرتبط 
۲-شناسایی نیازهای فناورانه و مشکالت حوزه سالمت 

۳-رصد مستمر فناوری های روز حوزه سالمت 
کز متنوع و مختلف حوزه سالمت  4-طراحی نظام مدیریت فناوری برای مرا

و درمان 
۵-ایجاد اتاق فکرهای منتسب به فناوری

کز  ۶-برگزاری کارگاه های آموزشــی بــا هدف ارتقــای هوش تکنولــوژی در مرا
مرتبط

    کمیته تخصصی امور حقوقی: 
1-آموزش نکات قابل توجه به همــکاران در هنگام عقــد قراردادهای کاری، 

خریدوفروش، مشارکت و ... به منظور پیشگیری از بروز مشکالت بعدی 
۲-ارائه مشاوره به اعضای محترم ســازمان و خانواده هایشان در حوزه های 

مختلف، در عین حفظ اعتقاد و احترام به محرمانگی اسرار مشتریان 

نگاهی کوتاه به تاریخچه شکل گیری

۵-دکتر علی شکرچی زاده )عضو(
۶-دکتر امین عرب )عضو(    

7-دکتر کامبیز بهشید )عضو(
8-دکتر علیرضا مقتدری )بازرس(  
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استاد دکتر حسین یقینی، مجموعه ای بی نظیر از عشق، دانش و هنر

برخی از مصوبات جلسات اخیر شورای عالی نظام پزشکی

   دکتر حسـین یقینـی در اوایل بهـار سـال ۱۳۲۲ 
در خانواده ای سـنتی در محله احمدآباد اصفهان 

چشـم به جهـان گشـود.

وی دوران ابتدایی خود را در مدرســه شیخ لطف اهلل و 
دوران تحصیلی متوســطه را در دبیرستان های نمونه 
و صائب گذراند. ایشــان از همان زمان ها عالقه وافری 
به نقاشی و موسیقی داشت و هم زمان با تحصیل، به 
یادگیری این رشته ها نزد اساتید بنام آن روزگار پرداخت 
 و خیلــی زود در ایــن رشــته ها ارتقــا یافتــه و ســری بیــن 

سرها در آورد.
پس از اتمام دوره متوسطه جهت انجام خدمت مقدس سربازی، به عنوان سپاه 
دانش به روستایی کوچک از توابع الیگودرز عزیمت کرد که به مدت دو سال در آنجا 
به خدمت مشغول بود و باتوجه به تالش بی وقفه خود در آن روستا، به عنوان سپاه 

دانش نمونه کشوری انتخاب و موفق به دریافت جایزه گردید.
دکتر یقینی، پس از مراجعت به اصفهان به عنوان معلم شروع به تدریس در مدرسه 
ابتدایی واقع در منطقه لیمجیرو مارچین اصفهان نمود و هم زمان در این سال ها 
با صدیقه هژبرپور، همسر وفادار خود ازدواج کرد که به حق بزرگ ترین پشتیبان 

ایشان در تمام عمر بود.
در همان زمان با تالش فراوان در دانشکده تاریخ و ادبیات اصفهان پذیرفته شد 
و هم زمان با تحصیل در این رشته، به تدریس در مقاطع مختلف مبادرت ورزید و 
کارهای هنری خود را ادامه داد. بعد از اتمام تحصیل در این رشته، موفق به قبولی 

در دانشکده داروسازی شد و تحصیل را در این رشته ادامه داد. 
در همان سال ها بود که ایشان موفق به خلق یکی از مهم ترین آثار عمرش گردید 
)تاالر دانشــکده داروســازی( که در ســبک قاجار و همراه با تابلوهای زیبــا در آن 

سال ها خلق شد. 
با اتمام تحصیل در دانشکده داروســازی، عالوه بر فعالیت در داروخانه تدریس 
را ادامه داد و در دبیرســتان های اصفهان و انســتیتو تکنولوژی شهید مهاجر در 
رشته های شیمی، عمومی، شیمی آب، پساب و مصالح به تدریس پرداخت که 

در این حین نیز کتابی به همین نام به رشته تحریر درآورد.
دکتر حسین یقینی بعد از اینکه از سوی آموزش وپرورش به افتخار بازنشستگی 
نائل آمد، در دانشگاه خوراسگان و بزرگمهر به تدریس تاریخ معماری، نقاشی، 

تاریخ هنر اسالمی، طراحی و نقاشی پرداخت.
از ایشان آثار مهمی برجای مانده که شامل کتاب پنج جلدی دانشنامه داروسازی 
و داروخانه داری در اصفهان است که موفق به کسب جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران در سال 9۵ شــد، همچنین کتاب تاریخ پزشکی اصفهان، کتاب 
جامع پزشکی اصفهان، کتاب شایستگان صنعت و معدن اصفهان، کتاب آب و 
پساب در صنعت، آشنایی با هنر معماری ایرانی اسالمی، کتاب باستان شناسی 

)در معیت استاد هنرفر( و چندین کتاب دیگر از آن جمله است.
از آثار هنر نقاشی ایشان نیز می توان به دانشکده داروسازی اصفهان )سالن دکتر 
یقینی(، تعداد زیادی تابلوهای آبرنگ و رنگ وروغن، تعدادی از دیوارنگاره های 

هتل عباسی و مجموعه های خصوصی شهر اصفهان اشاره کرد.
 در زمینه طراحی از ایشان پوسترهای شیخ الرئیس ابوعلی سینا، محمد بن زکریای 
رازی، پوستر کنگره استاد قریب، آرم دانشگاه اصفهان، آرم نظام پزشکی اصفهان 

و چندین آرم دیگر به یادگارمانده است.
در زمینه عکاســی نیز مجموعه ها و عکس های مختلفــی برجای مانده که یک 

مجموعه آن در سالن های نظام پزشکی اصفهان نصب شده است.
ایشان در هنگام نوشتن آخرین اثر مهم زندگی اش به بیماری کرونا مبتال گردید و 
سرانجام در شامگاه ۲۲ اردیبهشت 14۰۰ درحالی که قریب به پنجاه و پنج سال از 
عمر خود را در کسوت معلمی گذراند، در بیمارستان الزهرا اصفهان به دلیل این 

بیماری، به دیار حق شتافت.

خ   چهــل و نهمیــن جلســه شــورای عالی به صــورت ویدئوکنفرانــس مــور
: 1399/12/14

مصوبه )1(
گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه وبودجه و تشکیالت شورای عالی در 
خصوص بودجه سال 14۰۰ سازمان، پس از بحث و تبادل نظر به شرح پیوست 

مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبه )2(

نظر به لزوم احصاء عناوین مجاز تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ جهت تابلو 
و تبلیغات پزشکان و دندانپزشکان توسط شورای عالی نظام پزشکی، وفق ماده 
4۳ "آیین نامه استانداردســازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات 
پزشــکی، مطب ها و دفاتر کار شــاغالن حرف پزشکی و وابســته" و تبصره ۲ ماده 
گهی های  11 " دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آ
کی، آشــامیدنی، آرایشــی، بهداشــتی مصــوب 97/7/۲۵ "  دارویــی، مواد خورا
پیشنهادات مطروحه کمیسیون تخصصی مشورتی طرح ها و لوایح و آئین نامه ها 

بررسی شد و به شرح پیوست تصویب گردید.
پنجاهمین جلسه شورای عالی به صورت ویدئوکنفرانس مورخ 1400/01/19 :

مصوبه )1(
پیــرو ارائه گــزارش ســازمان در خصــوص تعرفه های تشــخیصی و درمانی ســال 
14۰۰ بخش خصوصی، ضمن تشکر از اقدامات ســازمان؛ مقرر گردید باتوجه به 
مفاد مصوبه شماره 1  چهل و پنجمین جلسه شورای عالی مورخ 1۳99/1۰/18  
پیگیری های همه جانبه جهت اجرایی شــدن موارد ذیل در ســال های آتی به 

عمل آید.
الف - اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی

ب- پیگیری محاســبه و اعالم قیمت تمام شــده خدمات توســط شورای عالی 
بیمه سالمت

ج- حــذف لــزوم تصویــب تعرفه هــای ابالغــی توســط کمیته هــای اســتانی در 
تصویب نامه هیئت وزیران تا زمان اعاده حق تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

د- پرداخــت ســهم ســازمان های بیمه گــر حداقــل در مــورد ویزیــت بــر مبنــای 
تعرفه های اعالمی بخش خصوصی به منظور پیشگیری از تحمیل فشار اقتصادی 

به مردم
همچنین مقرر گردید ضمن پیگیــری کلیه مواد مربــوط در قانون هــای برنامه 
پنج ساله توسعه، قانون بیمه همگانی و باألخص مصوبه شماره ۵ بند "ک " تبصره 
17 قانون بودجه 14۰۰ و نیز پیش بینی زیرساخت های الزم جهت اجرای پرونده 

الکترونیک سالمت، سازمان نسبت به مشــارکت فعال تر و انتقال نقطه نظرات 
کیدات  کارشناسی ارائه کنندگان خدمات جهت اجرای بهینه این موارد و پیرو تأ

قبلی پیشگیری از بروز مشکالت برای مردم و جامعه پزشکی اقدام نماید.
مصوبه )2(

پیرو مصوبات شــماره 1۰ چهارمین جلســه شــورای عالی مــورخ 1۳9۶/1۰/۰۶ و 
شماره 18 ششمین جلســه شــورای عالی مورخ 1۳9۶/11/۲۶  و شماره 4 سی و 
دومین جلسه شورای عالی مورخ 98/11/17  مبنی بر ارائه برنامه عملیاتی سازمان 
جهت جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و برخورد قاطعانه 
ع وقت  با آنان، مقرر گردید باتوجه به ضرورت صیانت از سالمت آحاد مردم، دراسر
کارگروهی متشــکل از حوزه های انتظامی، آموزشــی و پژوهشــی، فنــی و نظارت 
سازمان و نیز معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل 
و با استفاده از نقطه نظرات انجمن های علمی و سایر کارشناسان خبره نسبت 
به ارائه پیشنهادهای عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام گردد.

مصوبه )3(
باتوجه بــه ارائه طــرح جوانی جمعیــت و حمایت از خانــواده به شــورای محترم 
نگهبان، مقرر گردید دراسرع وقت به منظور تکمیل و تصحیح آن سازمان نسبت 
به تشــکیل کمیته ای بــا حضــور صاحب نظــران و متخصصیــن و جمع بندی و 

انعکاس پیشنهادهای مربوط اقدام نماید. 
مصوبه )4(

پیرو مکاتبه شماره ۰۰/1۳1/۲ مورخ  14۰۰/۰1/1۶  رئیس محترم انجمن صنفی 
کارفرمایی پزشکان استان اصفهان مبنی بر مشکالت عدیده همکاران جامعه 
کز تشخیصی و درمانی که دارای هیچ گونه قرارداد استخدامی  پزشکی شاغل در مرا
نمی باشند )از حیث امنیت شغلی، میزان حق الزحمه و ...( و لزوم بررسی ابعاد 
مختلف موضوع و پیگیری از طریق دستگاه های مختلف، با تشکیل کمیسیون 
تخصصی مشــورتی روابط کار و تأمین اجتماعی شــورای عالی موافقت گردید تا 
دراسرع وقت نسبت به ارائه پیشنهادهای عملیاتی دراین خصوص اقدام نماید.

مصوبه )5(
پیــرو ارائه گــزارش رئیــس کل محتــرم ســازمان در خصــوص جذب کمــک مالی 
دولت به مبلغ دویست میلیارد ریال بابت تأمین هزینه های مدیریت و مقابله با 
ویروس کرونا و باتوجه به مکاتبه شماره 14۰۰/1۰۰/۲۰/1۳4 مورخ 14۰۰/۰1/1۶ 
رئیس محترم مجمع عمومی سازمان، دبیر محترم شورای عالی و رئیس محترم 
کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه وبودجه و تشکیالت شورای عالی مشتمل بر 
ارائه پیشنهادهای مربوط و پیرو هشتادمین جلسه هیئت رئیسه شورای عالی 
ع وقت  مــورخ 14۰۰/۰1/17 بــا رئیــس کل محتــرم ســازمان، مقــرر گردید دراســر

کارگروهــی متشــکل از رئیــس محتــرم مجمع عمومــی ســازمان، دبیــر محتــرم 
شــورای عالی، رئیــس محترم کمیســیون تخصصــی مشــورتی برنامه وبودجه و 
تشکیالت و آقای دکتر محمدهادی صادقی )بازرس محترم سازمان( و نیز نماینده 
رئیس کل محترم سازمان نسبت به تشکیل جلسه و ارائه پیشنهاد در خصوص 
چگونگی هزینه کرد این مبلغ بین نظام پزشکی های سراسر کشور با رعایت کلیه 

ضوابط قانونی اقدام نماید.
خ  پنجــاه و یکمیــن جلســه شــورای عالی به صــورت ویدئوکنفرانــس مــور

: 1400/02/16

مصوبه )1(
خ  کیــدات و مصوبــات شــماره 1 دهمین جلســه شــورای عالی مور پیــرو تأ
خ  97/۰۳/۳1 و شــماره ۳ و ۲ شــانزدهمین جلســه شــورای عالی مــور
خ  97/۰8 و شــماره ۳ ســی و ســومین جلســه شــورای عالی مــور /۲4
98/1۲/۲۵  مبنی بــر لــزوم رســیدگی فوری به مســائل عدیده دســتیاران 
گوار اخیر ناشی از حجم زیاد وظایف محوله،  محترم و باتوجه به اتفاقات نا
فشار روحی و جسمی و مشکالت اقتصادی ایشــان و نظر به تشکیل دفتر 
ع وقت و با استفاده از نقطه نظرات  دستیاری در سازمان مقرر گردید دراسر
متخصصان مربوط، پیشــنهادهای عملیاتی در ابعاد مختلف آموزشــی، 
اداری و مالی و ... جهــت پیگیری از طریق مراجع ذی ربط به جلســه آتی 

شورای عالی منعکس گردد.

مصوبه )2(
باتوجه به ضرورت توجه بــه نقطه نظرات همکاران محترم داروســاز عضو 
شــورای عالی به عنــوان نماینــدگان جامعــه بــزرگ داروســازی کشــور در 
کلیه امور مربــوط من جمله آیین نامه تأســیس داروخانه هــا، مقرر گردید 
ع وقت نسبت به انجام  باتوجه به بند الف ماده ۳ قانون، سازمان دراســر
پیگیری های الزم جهت تدوین آیین نامه مذکور با مشارکت ایشان توسط 

سازمان غذا و دارو اقدام نماید.

مصوبه )3(
خ 14۰۰/۰۲/۰۶ رئیس کل محترم  مکاتبه شماره 4۰۰/1۰۰/1۰/۳7۳۶ مور
سازمان مبنی بر معرفی دو نماینده شورای عالی جهت عضویت در کمیته 
تبلیغات مرکزی موضوع ماده ۳8 دســتورالعمل نحوه اطالع رســانی امور 
کی، آشامیدنی،  گهی های دارویی، مواد خورا پزشکی و تبلیغات و انتشار آ
ح شــد و پس از بحــث و تبــادل نظر ســرکار خانم  آرایشــی، بهداشــتی مطر
فرحناز محمدی ســعادت و آقای دکتر فرزاد فرقان جهت این امر انتخاب 

گردیدند.

    دکتر 
امید یقینی  
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   پزشـکان از آن دسـته افرادی هستند که 
به نظر می رسـد از شـغل خـود رضایـت دارند، 
امـا احتمـال اینکـه دچـار فرسـودگی شـغلی 
شـوند نسـبت به سـایر مشـاغل بیشـتر است.

برای بسیاری از پزشکان، پوشیدن روپوش پزشکی 
کنون بــه واقعیت تبدیل شــده  رؤیایی بــوده کــه ا

است.
طبق تحقیقاتی که توسط 

American Medical Association انجام شــده 
است، از هر 4 پزشک، ۳ نفر آن ها این شغل را قبل از 
سن ۲۰ سالگی به عنوان هدف شغلی و رؤیای خود 

انتخاب کرده اند و طبق تحقیقات
 AAFP/CompHealth Physician Happiness 
گر  Survey حدود ۶1 درصد از پزشکان گفته اند که ا
دوباره فرصت زندگی کردن داشته باشند، مجددا 

شغل پزشکی را انتخاب می کنند.
بااین وجود، فرسودگی شغلی پزشکان همواره یکی 
از بزرگ ترین دغدغه هایی اســت کــه در این حرفه 
وجود دارد. فعالیت به عنوان یک پزشک، همواره 
با استرس همراه است. عالوه برآن تغییرات سریعی 
که در این حوزه وجود دارد و قوانین جدیدی که به 
طور مرتب توسط وزارت بهداشت و بیمارستان ها 
وضع می شود و توقع بیماران که روزبه روز افزایش 
می یابد، باعث می شوند استرس در شغل پزشکی 

هر روز بیشتر گردد.
گر یک پزشک مطب یا کلینیک شخصی خودش  ا
را راه اندازی کنــد؛ عالوه بر اســترس هایی که دارد، 
تمامی مشــکالتی که در مدیریت مطــب و ارتباط 
با پرســنل مطب وجــود دارد هــم برای او اســترس 

مضاعف ایجاد می کند.
حدود نیمی از پزشکان در طول دوران کاری خود، 

فرسودگی شغلی را تجربه می کنند!
طبق تحقیقاتی که Mayo Clinic انجام داده است، 
44 درصــد از پزشــکان حداقل یکی از نشــانه های 
فرسودگی شغلی را گزارش داده اند که این امر باعث 
به خطر افتــادن ســالمتی و کاهش بازدهــی آن ها 

می شود. 
طبق گزارش

 American Academy of Family Physicians سه 
نشانه اصلی فرسودگی شغلی موارد زیر هستند:

خستگی بیش از حد
ایجاد اختالالت شخصیتی

کاهش بازدهی در فعالیت های پزشکی
فرســودگی شــغلی در پزشــکان باعــث افزایــش 
خطاهــای پزشــکی می شــود. طبــق تحقیقــات

 National Taskforce for Humanity in Healthcare
فرسودگی شغلی پزشکان، سالیانه 17 میلیارد دالر 

به اقتصاد آمریکا ضرر می زند.
دالیــل ایجــاد فرســودگی شــغلی در پزشــکان 

۵ دلیل اصلی فرسودگی شغلی پزشکان و راه حل رفع آن ها

چیست؟
دالیل زیادی ممکن است باعث ایجاد فرسودگی 
شــغلی در پزشــکان شــود که در این مقاله به پنج 

دلیل اصلی آن می پردازیم:

1- انجـام بیش ازحـد کارهـای اداری مربـوط بـه 
مطـب و بیمارسـتان

بیشتر پزشکان عالقه ای به انجام کارهای اداری 
مربوط به مطب و کاغذبازی های اجتناب ناپذیر 
داخل بیمارســتان و مطب ندارند. بیش از نیمی 
از پزشکانی که دچار فرسودگی شــغلی شده اند از 
این موضوع به عنوان یکی از دالیل خستگی خود 

یاد کرده اند.
به نظر شــما یک پزشــک چقدر از زمانش را صرف 
پرکــردن فرم هــای کاغــذی و کارهــای مشــابه آن 

می کند؟
طبق گزارش 

 Medscape Physician Compensation Report
۲۰19 حدود 74 درصد از پزشکان گفته اند که بیش 
از 1۰ ساعت در هفته را صرف انجام این کار می کنند 
و ۳۶ درصد از این گروه گفته انــد که این کار حتی 

بیش از ۲۰ ساعت در هفته، وقت آنان را می گیرد.
2- نداشـتن زمـان کافی بـرای اختصـاص دادن 

به بیمـاران
طبــق نظــر بســیاری از پزشــکان، صحبت کــردن 
از  بــا بیمــاران و درمــان مشــکل آن هــا یکــی 
لذت بخش ترین قسمت های شغلشان است. اما 
هراندازه زمان بیشتری صرف کارهای اداری مطب 
و بیمارســتان و تکمیل نمودن فرم های مربوطه 
شود، طبیعتا زمان کمتری برای اختصاص دادن 

به بیماران باقی می ماند.
وقتی یک پزشک، مشکالت بیمارانش را تشخیص 
می دهــد و بــا تجویــز داروهــای مناســب و انجــام 
جراحی هــای موردنیــاز، بیمارانــش را خوشــحال 
می کنــد، شوروشــعف بســیار زیــادی در او ایجــاد 
می شود و احســاس می کند که توانســته است به 
ســهم خود، دنیــا را به جای بهتــری بــرای زندگی 

تبدیل کند.
اما طبق گزارش 

 AAFP/CompHealth Physician Happiness
Survey حدود ۵۵ درصد از پزشــکان گفته اند که 
متوســط زمان اختصاصی ای کــه برای هــر یک از 
بیمارانشان می توانند صرف کنند، کاهش یافته و 

این موضوع برایشان ناراحت کننده است.
3- ساعات کاری بیش از اندازه

کارکردن بیش ازحد در طول هفتــه، یکی از دالیل 
اصلی فرسودگی شغلی در پزشکان است.

طبق تحقیقات انجام شده بالغ بر نصف پزشکانی 
که بیش از ۶۰ ســاعت در هفته را به کار اختصاص 
می دهنــد، در زندگــی خــود فرســودگی شــغلی را 
تجربه کرده و ۵7 درصد از پزشکانی که بیش از 7۰ 

حدود نیمی از 
پزشکان در طول 

دوران کاری خود، 
فرسودگی شغلی 
را تجربه می کنند!
طبق تحقیقاتی 

 Mayo Clinic که
انجام داده 

است، ۴۴ درصد 
از پزشکان حداقل 
یکی از نشانه های 
فرسودگی شغلی 
را گزارش داده اند 
که این امر باعث 
به خطر افتادن 

سالمتی و کاهش 
بازدهی آن ها 

می شود

ســاعت در هفته کار می کنند نیز دچار فرســودگی 
شغلی می شوند.

فشار کاری زیاد و عدم حمایت های روان شناختی 
و مشکالت معیشــتی در برخی از دســتیاران گروه 
پزشکی نیز باعث روی آوردن به روش هایی جهت 
تحمل شــرایط ســخت گردیده که بعضــا عواقب 

کی در پی داشته است. خطرنا
سـطح  افزایـش  بـا  خـود  دادن  تطابـق   -4

بیمـاران انتظـارات 
هر روز سطح توقع و انتظارات بیماران باالتر می رود 
و این موضوع پزشــکان را با چالــش بزرگی مواجه 
کــه همــواره بایــد تــالش کنند تا  کــرده اســت، چرا
مطابق با انتظارات بیماران فعالیت بیشتری انجام 
دهند و همچنین با افزایش سرمایه گذاری مالی، 

بتوانند بیماران خود را راضی و خشنود نگه دارند.
برخی از انتظارات بیمــاران شــامل انتظار نتیجه 
عالی پس از درمان، تخصیص زمــان زیاد به آن ها 
هنگام ویزیت توســط پزشــک، امکانــات خوب و 
مجهز بودن مطب، برخورد بســیار خوب پرسنل 

مطب و پوشش بیمه ای خدمات مطب است.
از طرفی هر روز تعــداد پزشــکان در تخصص های 
گون افزایش می یابــد و باتوجه به هزینه های  گونا
سرسام آور اجاره یا پرداخت اقساط خرید مطب، 
استرس بســیار باالیی برای پرداخت هزینه ها به 

پزشک وارد می گردد.
که نیاز دارند هــر ماه تعداد قابل توجهی بیمار  چرا
به مطــب خود جــذب کنند کــه این امر مســتلزم 
رقابت با همکارانشان در جذب مراجعین بیشتر 

به مطب است.
5- نگرانی در مورد حضور در فضای مجازی

طی چنــد ســال اخیر، ســبک تبلیغات پزشــکی و 
ارتباطات پزشــک با بیمــاران کامال متحول شــده 
اســت. شــاید 1۰ ســال پیــش حضــور یک پزشــک 
در فضــای اینترنتــی چنــدان اهمیتــی نداشــت، 
موبایل های هوشمند وجود نداشتند و دسترسی 

مردم به اینترنت پرسرعت بسیار محدود بود.
اما امروزه نحوه ارتباطات بیماران با پزشکان دچار 
تحول شــگرفی شــده اســت. بســیاری از مــردم در 
فضای اینترنت پزشــک موردنظر خود را جستجو 

می کنند.
از طریق وب ســایت شخصی پزشــک، بیوگرافی و 
رزومــه کاری او را مطالعــه کــرده و از طریق صفحه 
گرام پزشــک ســعی می کنند مرتب با او در  اینســتا
ارتباط باشــند و اخبار مربوطه و نمونــه کارهای او 

را دنبال کنند.
بسیاری از پزشکان سعی می کنند هر روز ساعاتی 
را بــه ارتبــاط بــا بیمــاران خــود از طریــق اینترنــت 
اختصــاص داده و بــه ســؤاالت آن هــا به صــورت 

رایگان پاسخ دهند.
اما فضای مجــازی باوجود جذابیت هــای فراوان 
برای پزشــکان اســترس های خاص خــودش را به 

همراه دارد:
برخــی از پزشــکان، تخصــص و آشــنایی الزم را بــا 
فضــای مجــازی ندارنــد و به طورکلــی تصمیــم به 
حضــور در فضای مجــازی بــرای آن ها اســترس آور 

هست.
در فضای مجازی هر فردی به حق یا ناحق می تواند 
در مورد یک پزشــک نقد منفی بنویســد و ممکن 
است هزاران نفر این نقد را بخوانند و اعتبار پزشک 

زیر سؤال برود.
گر یک پزشــک حضور فعالی هــم در فضای  حتی ا
مجــازی داشــته باشــد، بــاز اســترس او کاهــش 

نمی یابد.
امروزه به مرحله ای رسیده ایم که حتی حضور در 
فضای مجازی نیز کافی نیســت، به خاطر رقابت 
باالیی که در تبلیغات اینترنتی بین پزشکان وجود 
دارد، مدیریــت برنــد شــخصی و اعتبار پزشــک از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
راه حل هایی بــرای پزشــکان جهت جلوگیــری از 

فرسودگی شغلی:
گذار کنید کارهایتان را به افراد مناسب وا

هر کاری را که در طول شبانه روز انجام می دهید، 
بررسی کرده و ببینید کدام یک از آن ها را می توانید 

گذار کنید. وا
گر تعداد بیماران شما در مطب خیلی زیاد است،  ا
می توانید یک پزشــک جوان را اســتخدام نموده 
و از او بخواهید تا در یک فرم از قبل طراحی شده، 
شــرح حال کامل بیماران را دریافت کرده و قبل از 

ویزیت در اختیار شما قرار دهد.
با این کار می توانید در یک نگاه، اطالعات زیادی از 

بیماران خود به دست آورید.
برخی از کارهای بانکــی یا امور اجرایــی مربوط به 
گذار  مطب را می توانید به یک فرد قابل اعتماد وا
کنید. همچنیــن خریدهــای روزانه منــزل، رفتن 
به کارواش و اقداماتی ازاین قبیل را نیز می توانید 
گذار کنید تا درصد بیشتری از وقت شما آزاد  وا

شود.
سیســتم ذخیره ســازی اطالعات بیمــاران را 

دیجیتالی کنید
خارج کردن اطالعات از پرونده های کاغذی بسیار 
وقت گیر اســت؛ بنابرایــن می توانید بــرای ذخیره 
اطالعات بیماران خود به صورت دیجیتالی، از یک 

نرم افزار مدیریت مطب استفاده نمایید.
با این کار به راحتی می توانید به پرونده ها، نتیجه 
آزمایش ها، نسخه های تجویزشده، عکس های 
رادیولوژی و دیگر اطالعات بیماران خود دسترسی 
داشــته باشــید و بــا ســرعت و دقــت بیشــتری به 

بیماران خود رسیدگی کنید.
با تحوالتــی که در حــوزه اینترنــت و ارتباطات 
صورت گرفتــه، حضور پزشــک در فضــای مجازی 
اجتناب ناپذیــر اســت، ازایــن رو بــا بهره منــدی از 
مشــاوران و تیــم اجرایــی مناســب در ایــن زمینه 
می توانید از دغدغه و اســترس خــود بکاهید و به 

اعتبار و آبروی شما نیز لطمه ای وارد نخواهد شد.
نقــد منفــی بیمــاران در فضــای مجــازی 
استرس آور است و نمی شود جلوی آن را گرفت، اما 
کثر مــردم صرفــا با یــک نقد منفــی در مورد شــما  ا
گر تعداد نظرات مثبتی که در  تصمیم نمی گیرند. ا
مورد شما در فضای مجازی وجود دارد زیاد باشد، 

تأثیر نظرات منفی را خنثی می کند.
در زندگی و کار خود، تعادل ایجاد کنید

اســت و  زمــان شــما بســیار محــدود  گرچــه  ا
باوجوداینکــه زمــان زیــادی را بــه کار اختصــاص 
می دهیــد، بازهــم محدودیــت وقــت داریــد؛ امــا 
فراموش نکنید که شما انسان هستید و مثل هر 
انسان دیگری نیاز دارید که خودتان را ازنظر روحی 

و جسمی شارژ کنید.
برای برقــرار کــردن تعــادل در زندگی و شــارژ قوای 

جسمی و روحی تان می توانید هر هفته:
زمــان مشــخصی را بــه خانــواده و دوســتان خود 
اختصــاص دهیــد، ورزش کنیــد، خــواب کافی و 
کیفیت داشته باشید، به موسیقی گوش کنید،  با
غ از تمامی  به طبیعــت بروید و زمان هایــی را فــار

مشغله ها به خودتان اختصاص دهید.
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نخستین نشست انجمن های صنفی کارفرمایی گروه 
پزشکی استان اصفهان مورخ ۱۴00/03/0۲

 نشست بررسی مشکالت همکاران محترم
 علوم آزمایشگاهی

جلسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان و 
تقدیر از خدمات ارزنده استاد دکتر سیاوش صحت

جلسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان و 
تقدیر از خدمات ارزنده استاد دکتر سیاوش صحت

جلسه مشترک نماینده گروه های پروانه دار در هیئت 
مدیره نظام پزشکی اصفهان با انجمن فیزیوتراپی اصفهان

تقدیر از اعضای هیئت های انتظامی )هیئت بدوی ۱(

جلسه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و رؤسای برخی انجمن های علمی

 مراسم بزرگداشت روز روانشناس و مشاور در
 هتل کوثر اصفهان

تقدیر از برخی پرسنل ساعی سازمان نظام پزشکی اصفهان

 جلسه ایمن سازی مراکز تشخیصی و درمانی با حضور مسئوالن سازمان، 
قوه قضائیه، معاونت درمان و سازمان آتش نشانی اصفهان

تقدیر از اعضای هیئت های انتظامی )هیئت بدوی۲( تقدیر از اعضای هیئت های انتظامی )هیئت تجدید نظر(

هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشکی اصفهان مورخ ۱۴00/03/۱0

دومین نشست انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی 
استان اصفهان مورخ ۱۴00/03/۱0

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


