
کشور  رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
برگزیده شد

حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی؛ 
حساسیت ها و اصالحات

انتخاب رئیس جدید شورای عالی نظام 
پزشکی

گره گشایی از حوزه سالمت

صبــح روز ۲۶ بهمن مــاه در نشســت فوق العــاده مجمــع عمومــی 
ســازمان نظام پزشــکی که در محل انســتیتو پاســتور تهران برگزار شد، 

دکتــر محمدرضــا ظفرقنــدی بــا کســب ۱۳۴ رأی بــه....

بــر اســاس بنــد )و( مــاده 3 قانــون نظــام پزشــکی و آئین نامه هــای 
ــات  ــه تخلف ــی ب ــیدگی انتظام ــازمان، رس ــداف س ــی از اه مربوطــه؛ یک

صنفــی و حرفــه ای شــاغلین ِحــرف پزشــکی و اظهارنظــر....

در بیســت و یکمیــن جلســه شــورای عالــی نظــام پزشــکی که بــا حضور 
دکتر ظفرقندی ریاســت کل ســازمان نظام پزشــکی در روز پنج شــنبه 

مــورخ 16 اســفندماه ســال جــاری در ســالن....

 بــه نظــر می رســد نظــام بهداشــت و درمــان، بــه یــک چالــش دیرینــه 
مبتــا شــده اســت. از یک ســو چندوجهــی نامتقــارن بیمــار، پزشــک، 
ــص و.... ــه ناق ک ــت  ــدی اس ــای مدی ــا مدت ه ــی و بیمه ه ــز درمان مرک
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فرخنده باد بر همگان مقدم بهار                                                                                   نوروز، جاودانه ترین جشن روزگار

خدای رحمان؛ نوید میاد سال نو را بر دوش نســیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را 
به رسم آغاز به خالق سپارد.

سازمان نظام پزشکی اصفهان با صدور پیامی، عید سعید نوروز و آغاز فصل شادی بخش و حیات دوباره زمین 
را تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

e.snpesf@gmail.com

بدون شک همگان بر معضات و مشکات حوزه سامت و سیستم 
بهداشــتی درمانی اذعان دارند، نابهنجاری ها در کلیه بخش های 
آموزشــی، پژوهشــی، بهداشــتی و درمانی و .... نهادینه شــده اند و 
طبعا برون رفت از این وضعیت جز با اراده مستحکم کلیه ارکان نظام 
کید بسیاری از کارشناسان، تنها راه  سامت میسر نیست و بنا به تأ
منطقی و علمی، پیاده سازی نظام ســطح بندی خدمات، ارجاع و 
پزشک خانواده است که متأسفانه علیرغم تکلیف اسناد باالدستی 
و برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه به دالیل مختلف؛ 

متولیان امر از اجرای آن کوتاهی کرده اند.

بدیهی اســت چنانچه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، ســازمان های بیمه گــر و 
سازمان نظام پزشــکی به صورت جدی به دنبال اجرای آن بودند، 

کنون گام های مؤثری برداشته شده بود. تا
چگونه با یک تصمیم خلق الساعه طرح تحول سامت در خردادماه 
۱۳9۳ کلیــد خورد، امــا یکــی از مهم ترین قســمت های قانون های 
برنامه در حوزه سامت، بیش از ســه دهه معطل و مسکوت مانده 

است.

نتیجــه مطالعات و ســفرهای تحقیقاتــی کارشناســان در خصوص 
چگونگی اجرای نظام ارجاع در بسیاری از کشورها چه شد؟

چرا مجلس شورای اسامی نســبت به عدم اجرای قوانین مصوب 
خود حساسیتی نشان نمی دهد؟

چرا جایگاه، شأن و منزلت تعداد کثیری از همکاران پزشک عمومی 
و ماما برای کسی اهمیت ندارد؟

آیا بهتر نبــود به جای راه اندازی تعــداد زیادی کلینیک هــای ویژه و 
ارسال یکسری دستورالعمل ها و ایجاد باتکلیفی در بین همکاران 
جامعه پزشکی، گام به گام به سمت پیاده سازی نظام ارجاع پیش 

می رفتیم که قطعا تابه حال مقداری از مسیر را طی کرده بودیم.
باالخره توســط چه نهــاد یا نهادهایــی و از چــه زمانی قرار اســت که 
راهنماهــای بالینــی عملیاتــی گردد، شــانه خالــی کــردن از تکلیف 
قانونی و منطقی توسط متولیان امر به بهانه های مختلف همانند 
نیاز به زیرساخت و یا تخصص های مختلف نتیجه ای جز نابسامانی 
فعلی ندارد، بنابراین به جز طی کردن راهی که بسیاری از کشورهای 

توسعه یافته پیموده اند، چاره ای نداریم.
تجارب موفق آن ها، شــواهد و مستندات متقنی هستند که نشان 
گر منافع فــردی و گروهی را بر منافــع ملی ترجیح ندهیم،  می دهد ا
مطمئنا خواهیم توانســت راه درســت را انتخاب و به هدف نزدیک 

گردیم.
تاش در جهت افزایش سهم حوزه سامت از GDP و واقعی نمودن 
تعرفه ها تنها در بســتر نظام ســطح بندی خدمات و ارجاع همراه با 
نظارت علمی و منطقی می تواند از جایگاه شعاری و نمادین فعلی 
به واقعیــت نزدیــک گــردد، آرزویی که انشــا اهلل بــا تشــکیل پرونده 

الکترونیک سامت محقق خواهد شد.

سرمقــــــــالــــــــه

شماره  ۵ ویژه نامه ا سفندماه 1397 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

ضرورت تحول در 
نظام سالمت

یا
طرح تحول 

نظام سالمت؟!     دکتر 
محسن مصلحی

کان و پیــام آور دوســتی،  کــه یــادگار نیــا ســال نــو ، تولــد دوبــاره طبیعــت و عیــد فرخنــده نــوروز باســتانی را 
می نماییــم. عــرض  تهنیــت  و  تبریــک  پزشــکی  معــزز  جامعــه  کلیــه  بــه  اســت،  محبــت  و  عشــق 
گــردش روزگار، بهــاری دیگــر را بــرای میهــن ُپرِمهرمــان ایــران اســامی رقــم زده و شــکوفه های  چرخــش و 
کــرده اســت؛ همــه در جنب وجــوش هســتند  زیبــا بــه باغ هــا و بوســتان ها طــراوت و شــادابی تــازه ای هدیــه 
داده  بهــار  رنگارنــگ  پیراهــن  بــه  را  ســفیدش  جامــه  زمســتان  متعــال،  خداونــد  هدایــِت  و  عنایــت  بــا  و 
اســت. هســتی  یکتــای  خالــق  قــدرت  و  عظمــت  برابــر  در  نیایــش  و  ســجده  فصــِل  بهــار  به راســتی که  و 
گفتــه و امیدواریــم روزگاری پــر  بدین وســیله فرارســیدن عیــد نــوروز و هنگامــه دگرگونــی طبیعــت را تبریــک 
خیروبرکــت در پیــش روی همــگان باشــد و شــاهد موفقیت هــای مضاعــف ملــت و دولــت به ویــژه در حــوزه ســامت 
باشــیم و همســو بــا اهــداف دولــت و نظــام، در مســیر تعالــی، ســرافرازی و توفیق هــای افزون تــر حرکــت نماییــم.
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در بیســـت و یکمیـــن جلســـه شـــورای عالـــی نظـــام پزشـــکی کـــه بـــا حضـــور دکتـــر 
خ ۱۶  ظفرقنـــدی ریاســـت کل ســـازمان نظـــام پزشـــکی در روز پنج شـــنبه مـــور
اســـفندماه ســـال جـــاری در ســـالن مرحـــوم دکتـــر نوربخـــش تشـــکیل گردیـــد؛ 
دکتـــر مصطفـــی معیـــن بـــا ۲۴ رأی به عنـــوان رئیـــس شـــورای عالـــی نظـــام 

پزشـــکی انتخـــاب شـــد.

   صبـــح روز ۲۶ بهمن مـــاه در نشســـت فوق العـــاده مجمـــع 
عمومـــی ســـازمان نظـــام پزشـــکی کـــه در محـــل انســـتیتو پاســـتور 
تهـــران برگـــزار شـــد، دکتـــر محمدرضـــا ظفرقنـــدی بـــا کســـب 
۱۳۴ رأی به عنـــوان رئیـــس کل ســـازمان نظـــام پزشـــکی، 

برگزیـــده شـــد.

بهبــود رابطــه پزشــک و بیمــار، کنتــرل هزینه های ســامت و تعامــل مثبت 
با وزارت بهداشــت ازجملــه مهم تریــن اولویت هــای کاری دکتــر محمدرضا 

ظفرقندی در روز بعد از انتخابات عنوان شد.
همچنین؛ تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بر اساس اولویت های 
ایــن برنامه ظرف مــدت ۲ مــاه، پیشــنهاد الگوی بومــی به کارگیــری صنوف 
مختلف پزشــکی مبتنی بــر نظام ارجاع و پزشــکی خانــواده با رعایــت منافع 
آنان، تدوین شــیوه مشــارکت انجمن های پزشکی و ســایر نهادهای مدنی 
حوزه سامت به منظور هم افزایی در اهداف ســازمان و مشارکت فعاالنه در 
اصاح نظام آموزشی مطابق با نظام ســطح بندی و اصاح ظرفیت پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها به عنوان راهبردها و برنامه های اصلی وی در ِسمت 

ح گردید. رئیس کل سازمان نظام پزشکی مطر
دکتر ظفرقندی نخستین هدف را بهبود دیدگاه ها نسبت به جامعه پزشکی 
و حفظ شأن و منزلت جامعه پزشکی به عنوان حرفه ای ارزشمند دانست و 
گر کســی در خانواده اش پزشــک داشته باشــد، می بیند که چه  اظهار کرد: ا
خدمات فاخری از سوی پزشکان به مردم ارائه می شود. درعین حال عاوه 
گر ضعفی در صنفی ازجمله صنف پزشکی وجود دارد،  بر این اعتقاددارم که ا
بهترین کسانی که می توانند خود پاالیشی و اشکاالت را برطرف کنند، خوِد 
افراد آن صنف هســتند. بنابراین یکی از وظایف ســازمان نظام پزشکی این 
اســت که عاوه بر رعایت اخاق حرفه ای، به پاالیش مشکاتی که در درون 

خودش می بیند، همت کرده و به نوعی خود پاالیشی نماید.

شــاخه اصفهان انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، به عنوان اولین شاخه 
ج از تهران افتتاح شد. رسمی این انجمن در خار

در این مراســم کــه در تاریــخ دهــم اســفندماه ۱۳97 برگزار شــد، دکتــر بهزاد 
هوشمند، رئیس انجمن پریودنتولوژی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و 
ضمن استقبال از تشکیل شاخه های انجمن پریودنتولوژی در استان های 

مختلف، از تاش های پریودنتولوژیست های استان اصفهان تقدیر کرد.
همچنیــن در این آئین دکتر عباســعلی خادمــی به عنوان نماینده ســازمان 
نظام پزشکی حضور یافت و با سخنانی از تشکیل این انجمن حمایت نمود.
در ایــن مراســم ســی نفــر از متخصصیــن پریودنتولــوژی اصفهــان و ســایر 
شهرهای استان حضور یافتند و در انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکت 

نمودند که درنهایت افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شاخه اصفهان 
انجمن پریودنتولوژی ایران انتخاب شدند:

دکتر رضا بیرنگ )به عنوان رئیس انجمن(
دکتر شیرین زهرا فرهاد )به عنوان نائب رئیس(

دکتر احمد مقاره عابد )خزانه دار(
دکتر امید فاخران )دبیر انجمن(

دکتر محمدرضا امجدی
دکتر جابر یقینی نیز به عنوان بازرس انجمن توسط اعضای محترم انتخاب 

گردید.

نمی دانم برای شما اتفاق افتاده است یا 
گر شما هم مثل من بخواهید برای  خیر؟ ا
حل مشکل بیماری تان به همکاری در گروه 
کنید، بدون اینکه تمایل  پزشکی مراجعه 
داشته باشید، از رانت آشنا بودن و همکار 
کابوسی برخورد  کنید؛ با  بودن استفاده 
گذاشته ام که من اسم آن را  کرد   خواهید 
ل از هر هزار   " کابوس منشی". البته زبانم ال
مطب، در یک مطب این حالت وجود دارد؛ ولی برای جامعه 

فرهیخته پزشکی یکی هم چشمگیر است.

وقتی وارد مطب می شوید، معموال با مصطبه ای در صدر مجلس 
مواجه می شوید که منشی محترم در آنجا جلوس می کند و حکمرانی 
می نماید، کلمه دقیق آن همین " حکمران " است. حکمران کسی 
است که از باال به پایین نگاه می کند؛ به دیگران توجهی نمی کند، 
فقط سؤال کرده و لزومی نمی بیند که اطاع رسان باشد؛ چه برسد 

به اینکه جوابگو باشد.

هر کلمه ای )در محاوره با منشی عزیز جمله ای وجود ندارد؛ چون 
او اجازه نمی دهد کام شما منعقد شود و اصراری هم ندارد بیش از 
یک کلمه در جوابتان به کار ببرد( با سربه  زیری مبهوت کننده ای 
بیان می شود. این سربه زیری؛ نه از آن نوع است که بزرگان، ما را 

که  به آن توصیه می کردند؛ بلکه از نوعی است 
انسان قابلی را جلوی خود نمی بیند که حتی به 

او نیم نگاهی بیندازد.

معموال جلوی میز منشی چند نفر ایستاده اند که 
با کمک منشی، طنز زیبایی را به راه انداخته اند. 
جواب  باهم  همه  می پرسد  سؤالی  او  وقتی 
و  نیست  مشخص  مخاطب  چون  می دهند، 
زمانی که او می گوید با "شما" نبودم، "شما" نیز 

گر آن "شما" شما باشید؛ دشوارترین سؤالی که  مجهول می ماند. ا
که " حاال چته؟!" و  می شنوید و باید پاسخگو باشید، این است 
شمای شما نمی دانید باید با چه زبانی و با چه وسعت بیانی در 

حضور چند نفر دیگر مشکلتان را توضیح دهید.
گرچه در موارد بسیار نادری، منشی عزیز بیشتر از همکار معالجتان 

به درد دل شما گوش می دهد!!

گر شانس بیاورید به شما می گویند " بنشین"، ولی پس از تقدیم حق  ا
ویزیت؛ تهدیدات "پسا بنشین" را هم می شنوید:

 اینجا نایست!
 دیگه سؤال نکنی کی وقتت میشه!

 هر وقت صاح بدونم صدات می زنم!

گر جایی گیر آوردید، می نشینید و خودتان را با یک  آرام می روید و ا
که َپر  کاتالوگ وامانده تخصصی یا برگه های روزنامه سه روز قبل 
و پخش هستند و یا یک مجله به تاریخ چهار سال پیش سرگرم 
گوشه چشمی هم به دیالوگ های تکراری منشی و  می کنید و 

مراجعین دارید.
گر مثل من باشید؛ آرام می نشینید و غر نمی زنید، فقط خدا خدا  ا
گهانی متوجه حضور شما  می کنید پس از دو ساعت منشی به طور نا

نشود و نپرسد: " شما چکار داشتید؟ "
باالخره منشی صدایتان می زند، همکار معالجتان را می بینید و 
راهنمایی می گیرید. ضربه نهایی آنجاست که به 
هنگام رفتن، بابت تشکر و خداحافظی کردن از 
منشی پاسخی نمی گیرید، البته او مقصر نیست؛ 
چون حداقل آموزش های الزم را در این زمینه 

ندیده است.

و اما مخلص کالم؛ نقل قول می کنم از استاد 
عزیزم: "منشی حتما باید درجاتی از درمانگر، 

خوش اخالق تر و پاسخگوتر باشد."

 رئیس کل سازمان
 نظام پزشکی کشور برگزیده شد

 انتخاب رئیس جدید 
شورای عالی نظام پزشکی

آئین افتتاح رسمی انجمن پریودنتولوژی ایران، شاخه اصفهان 

که بر ماســـــت از ماســـــت 

هـر کلمـه ای )در محـاوره بـا منشـی 
عزیـز جملـه ای وجـود نـدارد؛ چـون 
او اجازه نمی دهد کالم شما منعقد 
شـود و اصـراری هـم نـدارد بیـش از 
یـک کلمـه در جوابتـان بـه کار ببـرد( 
با سربه زیری مبهوت کننده ای بیان 

می شـود.

   محسن جزایری
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  طلیعـــه ســـال نـــو و فصـــل زیبـــای بهـــار را بـــه فـــال نیـــک گرفتـــه و 
از خداونـــد متعـــال خواســـتاریم تـــا مثـــل همیشـــه بـــا قلبـــی سرشـــار از 

ــیم. ــکی باشـ ــر پزشـ ــه پرمهـ ــزار جامعـ عشـــق، خدمـــت گـ
یکی از رسوم متداول در برخی از کشورها و خصوصا 
ایران باســتان، تقدیم هدیه به دوستداران خود 
می باشــد و ایــن عمــل موردپســند، بــا اهــدای 

هدیه های ماندگار و متفاوت تر اجرا می شود.
بیمه نامه هــای عمر و زندگــی و ســرمایه گذاری در 
سال های اخیر به عنوان یکی از مقبول ترین هدایا 

در بین افراد موردپذیرش قرارگرفته است.
این بیمه نامه یــک پدیده منحصربه فــرد در قرن 
اخیر به شــمار می رود و مهم ترین شــاخص آن، آینده نگری با اطمینــان از ثبات 
ســاختاری و تعهــدی است.انســان ها بــرای حفاظــت از امــوال و دارائی هــا و 
مسئولیت های مختلف فردی و شغلی، بیمه نامه تهیه می کنند، اما انسان های 
جامع نگر تنها حفظ اموال و دارایی خود را مدنظر ندارند، بلکه آینده آرام با آسایشی 
ماندگار برای خود، همسر و فرزندانشان را با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری 
تأمین می نمایند.بر اساس آمار جهانی؛ 7۵٪مردم اروپا و ۴۵٪مردم هندوستان 
دارای بیمه نامه هــای عمــر پس انــدازی هســتند و طبــق تحقیــق میدانــی از 
کثر آنان با دریافت سرمایه  توریســت های وارده به اصفهان نیز مشخص شــده ا
اندوخته ای بیمه عمر خود موفق به مسافرت شده اند و برخی هم با دریافت وام 
بدون ضامن و به اصطاح وام ســرعتی از این بیمه نامه ها، بضاعت مسافرت به 
شهر زیبای اصفهان را یافته اند.بنابراین یکی از بهترین هدیه ها در دنیای کنونی 
برای خود و عزیزانتان، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به عنوان عیدی سال ۱۳9۸ 
است.با این امید که سال جدید، نویدبخش اندیشه های بکر و تصمیم های نو 

برای آینده شما عزیزان باشد، روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد.
مدیریت بیمه دانا-دفتر ساختمان شماره ۲ نظام پزشکی اصفهان

مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مورخ 97/11/25
مصوبه ) 1(

با توجه به لزوم فعال شدن کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده و نظام 
ارجاع، مقرر گردید رئیس محترم کمیسیون مربوطه در جلسه آتی گزارش برنامه های 

سال ۱۳9۸ آن کمیسیون را در جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.
مصوبه )2(

مکاتبه شماره ۱۳97/۱00/۴0/۱۵۳۶۵ مورخ ۱۳97/۱0/۱0 معاونت توسعه مدیریت 
و منابع سازمان در خصوص مشکات برخی از نظام پزشکی ها جهت ارائه مستندات 
دریافت حق عضویت سال های قبل تعدادی از اعضا مطرح و مقرر گردید کمیته ای 
متشکل از ریاست نظام پزشکی، معاون پشتیبانی )یا یکی دیگر از معاونین( و یک نفر 
نماینده هیئت مدیره، موضوع را بررسی و نتیجه به سازمان مرکزی منعکس گردد.

مصوبه )3(
با توجه به مصوبات پیشــین شــورای عالی در خصــوص آئین نامــه داروخانه ها و 
کرات و جلسات با رئیس و معاون دیوان عدالت اداری و معاون غذا و  همچنین مذا
دارو انجمن داروسازان، متأسفانه دیوان در تاریخ 97/۱۱/۲۳ بدون اطاع و حضور 
نمایندگان این سازمان، انجمن داروسازان و وزارت بهداشت، مصوبه ای را در هیئت 
کتور جمعیت و فاصله از آئین نامه داروخانه ها گذرانده  عمومی مبنی بر حذف دو فا
است و این در حالی است که این رأی با آرای پیشین همین هیئت )۲۶/۸0  ۱۳۸0 و 
۸۶/ ۳۸۸* ۱۳۸۶( در تعارض محرز قرار دارد. با عنایت به اهداف و وظایف سازمان از 
کز دارویی و  باب دفاع از حقوق بیماران، توزیع عادالنه دارو، تسهیل دسترسی به مرا
نیز دفاع از حقوق صاحبان ِحرف پزشکی و تنظیم روابط بین آنان، خواهشمند است 
سازمان با قید فوریت خواهان اعمال ماده 9۱ قانون تشکیات و آئین نامه دادرسی 

دیوان عدالت اداری جهت بررسی ایرادات و پیشنهادات گردد.

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ 97/12/16 :
مصوبه )1(

تاریخ جلسات شش ماهه اول سال ۱۳9۸ شورای عالی مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبه )2(

پیرو ارائه گزارش نائب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه در خصوص 
کرات و پیشنهادات آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی  مذا
بخش خصوصی سال ۱۳9۸ و با توجه به اینکه جهت نیل به قیمت واقعی خدمات 
می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد، لیکن 
شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم وطنان عزیز مقرر نمود 
که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و 
در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی، مواضع سازمان به شرح ذیل 

اعام گردد:
الف ( با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون 
تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه 
)جداول پیوست( ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی، قیمت های 

ک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد. محاسبه شده ما
کز تشخیصی و درمانی حداقل رشد  ب ( شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مرا
تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق 

دستمزد پیشنهاد می نماید.
ج  ( با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال 9۵ و عدم جبران در سال های 
9۶ و 97 پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان 

۴0٪ افزایش یابد.
د( با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشــنهاد می گردد خدمات همکاران 
کثر  داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حدا

سه قلم محاسبه گردد.
کلینیک )شــامل آزمایشــگاه و رادیولوژی و ...(  ه( پیشنهاد می گردد در بخش پارا
بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هرسال دو بار محاسبه گردد.

مصوبه )3(
با توجه به لزوم ارائه برنامه عملیاتی معاونت های مختلف سازمان هم زمان با ارائه 
بودجه ســال ۱۳9۸ مقرر گردید جهت جلوگیری از اختــال در روند اداره ســازمان 
مرکزی، بودجه سازمان به صورت یک دوازدهم تصویب تا پس از ارائه برنامه های 

مذکور، بررسی بودجه در دستور کار قرار گیرد.

خ 97/11/29 و چهلمین جلسه  اهم مصوبات سی و نهمین جلسه مور
ح ذیل می باشد: خ 97/12/13 به شر مور

 بررسـی و تبادل نظـر در راسـتای رفـع موانـع کاری هیئت هـای بـدوی در 
نظام پزشکی های شهرستان ها

 ارائـه گـزارش برگـزاری مجمـع عمومـی فوق العـاده و برگـزاری انتخابـات 
رئیس کل سازمان

 گفتگـو و تبادل نظـر در خصـوص تعرفه هـای تشـخیصی-درمانی سـال 
۱۳9۸ بخش خصوصی

 بحـث و تبـادل نظـر درزمینـه سـاخت فیلـم مسـتند از زندگـی همـکاران 
محترم جامعه پزشـکی کـه زندگی آن هـا مملو از حس انسـان دوسـتی و ایثار 

کاری در راه انجام وظایف تخصصی و اجتماعی شان بوده است. و فدا

رودخانه نخبگان سپاهان در حال خشکیدن است

 مصوبات جلسات هیئت مدیره 
سازمان نظام پزشکی اصفهان

 برخی از مصوبات جلسات اخیر
 شورای عالی نظام پزشکی

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

نامه ای خطاب به استاندار اصفهان؛

سـاعت 9 شـب بـود و پـس از پایـان ویزیـت بیمـاران 
و کارهـای مطـب تصمیـم گرفتـم بـه مطـب دوسـت 
عزیـزی سـر بزنـم کـه فاصلـه چندانـی از مطـب مـن 

نـدارد و بـا او دیـداری تـازه کنـم.
چند وقتی می شود که این مطب را دایر کرده است. 
وارد مطب شدم، دوستم از جا برخاست و دست داد 
و ابتدا در خصـوص کاهش وزنم مبنی بـر اینکه رژیم 

گرفتم، صحبت کردیم.
سـپس بحث به وضعیـت کار و پرداختی ها رسـید، می دانسـتم به این علـت که در 
رشته خود در شهر یگانه است؛ تعداد بیماران باالیی دارد و ساعت های متمادی 

سـرگرم خدمت رسـانی به مردم است.
گفـت علی رغـم اینکـه سـاعت کار طاقت فرسـایی را سـپری می کنـد ولـی هیچ گونـه 
دریافتـی در این چندماهه نداشـته اسـت، عـاوه بـر آن در صـورت دریافـت آن رقم 
کاغـذی کـه معلـوم نیسـت ِکـی داده شـود، مبلغـی بسـیار پایین تـر از سـایر شـهرها 
دریافت می کنـد و قصد تـرک اصفهان و عزیمـت بـه تهـران را دارد و تا حـاال چندین 

مرکـز در تهـران از او دعـوت بـه کارکرده انـد.
چـون خـودم هـم وضعیـت مشـابهی دارم به خوبـی درک می کـردم چـه می گویـد، 
به یـاد روزی افتـادم که به اصفهـان آمده بـود و ما چقدر خوشـحال بودیم که شـهر 
ما هـم از ایـن تخصـص بهره منـد شـده اسـت و خوشـحالی ما وقتی بیشـتر شـد که 
نتیجه کارکرد او را روی بیماران شهر دیدیم و به دستان شفابخش و مسیحائی اش 

ایمـان آوردیم.
ولی حـال، این طبیـب حاذق شـهرمان تصمیـم به ترک شـهر نصف جهـان گرفته 

بود، تصمیمـی که بـرای خـودش سـخت تر از هر فـرد دیگـری بود.
سـعی کردم با اسـتدالل های مختلف و امیـد بـه آینـده، او را از تصمیمـی که گرفته 
منصرف کنم. او هم قول داد دوباره به این موضوع فکر کند و شاید در تصمیمش 

تجدیدنظر کند.
از مطب که بیرون آمدم تصمیم گرفتم دست به قلم شـده و دل نوشته ای بنگارم 

که هیچ کس را شایسته تر از استاندار محترم اصفهان نیافتم.
استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عباس رضایی، استاندار محترم استان اصفهان

تشریح مشکات درمانی شهر برای شما که سـال های متمادی سکان دار عرصه 
درمـان ایـن شـهر بودیـد مصـداق واقعـی »عـرِض هنـر، پیـش یـار بی ادبـی اسـت« 
می باشد، ولی نه به قصد توضیح اوضاع موجود، بلکه به نیت آنکه تسکینی به دل 
خود داده و ادای ِدینی کرده باشـم؛ تصمیم گرفتم این رنج نامه را خطاب به شما 
که دردکشـیده سیسـتم بهداشـت و درمان و در حـال حاضر هم سـکان دار اسـتان 

اصفهان و باالترین مقام اجرایی اسـتان هسـتید بنگارم.
چندی پیـش نشسـتی در سـازمان نظام پزشـکی بـا اصحـاب رسـانه و نمایندگان 
بخش خصوصـی درمـان داشـتیم و از علـل عدم توسـعه بخـش خصوصـی درمان 
در اصفهان در مقایسه با سـایر شـهرها گفتیم و اینکه چرا در نیم قرن گذشته تنها 
یک بیمارستان خصوصی در شـهر اصفهان ساخته شده است و کسـی انگیزه ای 

بـرای ورود بـه این کار نـدارد.
جنـاب دکتـر رضایی قصـد توضیـح علـل ایـن عـدم توسـعه یافتگی در مقابل سـایر 
که می دانم خـود بهتر از هر کـس دیگری بر موانع ایـن راه  کان شـهرها را ندارم، چرا

واقفیـد و به نوعی هم دردکشـیده همیـن علـل و فرآیندها.
کمال ادب به حضورتان عرض کنم متأسفانه دامنه این دلسردی  تنها خواستم با
سرمایه گذاران بخش درمان، به طرز وسیعی به پزشکان نخبه شهر گسترده شده 
گر جلوی این سـیل گرفته نشـود، شـاید بـه زودی شـاهد محرومیت مـردم عزیز  و ا

اسـتان از خدمات درمانی درخور شأن و منزلت اصفهان باشیم.
 شما بیش از هر کس دیگری به عواقب اقتصادی و اجتماعی این موضوع و جایگاه 
خدمات بهداشت و درمانی در عرصه کارآفرینی و ایجاد اشتغال که نیاز امروز استان 

و کشور است، واقف هستید.
کـه نیـک می دانـم ایـن  بنابرایـن بیشـتر از ایـن مزاحـم اوقـات شـما نمی شـوم، چرا
روزها بیش از همه چیز دغدغه بازگردانـدن زاینـده رود و احیای آب اسـتان را دارید 
که بدون شک مهم ترین مشکل استان ما و شـاید جزو مهم ترین مشکات ایران 

عزیز اسـت.
ولی تمنای عاجزانه دارم که در کنار این موضوع از خشک شدن رودخانه نخبگان 

استان هم غافل نشوید.
بـه امیـد روزی کـه بـه دسـت تدبیرتـان زنـده رودمـان جـاری و نخبـگان شـهرمان 

راضـی باشـند.

   دکتر 
پوریا عادلی

   مصطفی سیدقلعه
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انتظامی  حوزه  پشتیبانی  مدیر   ::::::::
سازمان نظام پزشکی اصفهان

بر اساس بند )و( ماده ۳ قانون نظام پزشکی و 
آئین نامه های مربوطه؛ یکی از اهداف سازمان، 
رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای 
شاغلین ِحرف پزشکی و اظهارنظر کارشناسی 
در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی 
به دادگاه ها و دادسراها و همکاری با مراجع 
ذی صاح جهت حفظ احترام و شئونات جامعه پزشکی می باشد. لذا جهت 
رسیدن به این هدف و اجرای وظایف قانونی محوله، حوزه انتظامی سازمان 
مشتمل بر معاونت انتظامی، دادستانی، دادسراها، هیئت های بدوی و 
هیئت تجدیدنظر تشکیل گردیده که یکی از پرکارترین و خطیرترین وظایف 
سازمان را بر عهده دارد و به جرأت می توان ادعا کرد تنها بخشی است که در 
سه جهت ارتباط با مردم، ارتباط با مسئولین و ارتباط با گروه های مختلف 

پزشکی فعالیت می نماید.
تا پایان سال ۱۳9۶، حوزه انتظامی در کنار سایر معاونت های سازمان در 
ساختمان خانه پزشک مشغول به کار بود و پس ازآن با افتتاح ساختمان 
شماره ۲ نظام پزشکی، این حوزه به طور مجزا در ساختمان شماره یک 
مستقر بوده و تغییرات در جهت بهبود کیفیت کار؛ آغاز و در حال پیگیری 

می باشد.
کلیه دفاتر هیئت های بدوی یک و دو، هیئت تجدیدنظر و دادستانی در 
طبقه اول مستقر گردیده و در این راستا دبیرخانه و بخش اتوماسیون نیز به 

طبقه مذکور منتقل شد.
کارشناسی صرفا در طبقه  کاهش ازدحام مراجعین، جلسات  در جهت 
زیرزمین برگزارشده و مسئول و کارشناس مستقل مستقیم برای آن در نظر 
گرفته شده است، همچنین یک نفر از همکاران مسلط به امور به عنوان 
که مسئول پاسخگویی به مراجعین،  کارشناس پاسخگو حضورداشته 

تلفن ها، پیگیری دعوت ها و مکاتبات این حوزه است.
در حال حاضر در حوزه انتظامی سازمان؛ معاون انتظامی، دادسرای 
انتظامی شامل دادستان و معاون دادستان و دوازده نفر دادیار مشغول 
به کار بوده که روزانه به شکایاتی که مستقیما به سازمان تحویل می گردد، 

رسیدگی می نمایند.
همچنین دو هیئت بدوی مجزا در این معاونت مشغول فعالیت بوده که 
هیئت ها برای پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی و دادسرای انتظامی 
سازمان پس از برگزاری جلسات خود به صورت هفتگی اقدام به صدور نظریه 

کارشناسی و رأی می نمایند.
کی به دادستانی سازمان مراجعه و شکایت خود را در دادسرای  چنانچه شا
ح نماید، پس از بررسی های به عمل آمده توسط دادیاران  سازمان طر
مربوطه و بررسی نهایی توسط دادستان و گروه های کارشناسی، در صورت 
کیفرخواست صادرشده و در صورت عدم وجود  وجود تخلف انتظامی؛ 

تخلف، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
کیفرخواست در دادستانی سازمان، پرونده به یکی  در صورت صدور 
که درنهایت؛  از هیئت های بدوی ارجاع و موردبررسی قرار می گیرد 
رد  مناسب،  دالیل  حصول  عدم  صورت  در  یا  و  تأیید  کیفرخواست 

کیفرخواست صادر می گردد.
کیفرخواست؛ برحسب میزان تخلف، بندهای در نظر  در صورت تأیید 

گرفته شده در قانون )الف تا د( برای مقصر تعیین می گردد.
ح شکایت نماید، پرونده به  کی به دادگاه مراجعه کرده و طر چنانچه شا
رئیس هیئت بدوی شماره یک ارجاع و در ادامه در هیئت های بدوی 
تقسیم و تحت رسیدگی قرارگرفته و برای آن کارشناسی انجام می گیرد که در 
صورت اثبات قصور، درصد دیه تعیین شده و در صورت لزوم، رأی انتظامی 

نیز برای آن صادر خواهد شد.
الزم به ذکر است جلسات کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه برای تعیین 
وضعیت و اظهارنظر کارشناسی در هیئت های بدوی به طور هفتگی در محل 
حوزه انتظامی سازمان برگزار می گردد. این جلسات متشکل از تعدادی 

کارشناس خبره در رشته مربوطه بوده که در مورد قصور یا عدم قصور و یا 
تخلف انتظامی نظر خواهند داد.

کارشناسان از طرف انجمن های علمی مربوطه در هر رشته اختصاصی به 
معاونت انتظامی معرفی و پس از بررسی سوابق علمی و عملی آن ها و تأیید 

هیئت مدیره سازمان به فعالیت می پردازند.
کی به رأی نهایی در هیئت های بدوی اعتراض داشته باشد،  چنانچه شا
پرونده مجددا در هیئت تجدیدنظر بررسی می گردد که در صورت اعتراض 
مجدد به رأی هیئت تجدیدنظر، پرونده به هیئت عالی در تهران ارسال و در 

آنجا تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
گانه در طول هفته با حضور اعضا و نماینده  جلسات هیئت ها نیز به طور جدا
قوه قضائیه و نماینده سازمان پزشکی قانونی در ساختمان شماره یک نظام 

پزشکی برگزار می گردد. 
در هرماه حدود سیصد شکایت در حوزه انتظامی به ثبت می رسد که از این 
تعداد حدودا نیمی در دادستانی نظام پزشکی و نیمی در حوزه قضایی 
اصفهان بررسی و اعام نظر می گردد که آمار سال 97 در مقایسه با سال قبل، 

۲0 درصد افزایش را نشان می دهد.
با توجه به بررسی های آماری که بر روی پرونده ها و آراء صادره در حال انجام 
می باشد، انشااهلل در آینده نزدیک گزارش آماری مربوطه با تحلیل های 
منطقی از تعداد مراجعین، تعداد کیفرخواست صادره، موارد منع تعقیب، 
پرونده های بایگانی شده و نیز آسیب شناسی آن ها ارائه خواهد گردید.
الزم به ذکر است همواره این اصل مهم و اولیه مدنظر بوده که باید با خاطی 
برخورد کرد، ولی این برخورد باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد و این امر 
باید با اصاح سیستم به منظور جلوگیری و پیشگیری از خطای پزشکی 

که تنبیه خاطی به تنهایی مشکل گشا نخواهد بود. محقق گردد، چرا
در پایان الزم می دانم از مساعدت های جناب آقای دکتر محسن مصلحی، 
جناب آقای دکتر کامران منتظری، جناب آقای دکتر عباسعلی نصر و جناب 
آقای دکتر مصطفی میرقادری و نیز کلیه همکاران حوزه انتظامی اصفهان 

سپاسگزاری نمایم.

::::::::پیرو ارجاع پرونده های درمانی مربوط به عملکرد دکتر حمید 
خ  وز پنج شنبه مور یزی های به عمل آمده در ر جانقربان با برنامه ر

1397/12/23 با تشکیل هفت هیئت کارشناسی و یک هیئت مشورتی 
کیان، موارد با دقت کامل در  متشکل از متخصصین امر و دعوت از شا

محل ساختمان شماره یک نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که 
پس از طی مراحل قانونی، گزارش نتایج بدست آمده اعالم خواهد شد.

حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی؛ ضرورت ها و اصالحات

   دکتر 
کامبیز    بهشید
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 به نظر می رسد نظام بهداشت و درمان، به یک چالش دیرینه مبتال شده 
است. از یک سو چندوجهی نامتقارن بیمار، پزشک، مرکز درمانی و بیمه ها 
مدت های مدیدی است که ناقص و معیوب مانده و ارتباط مناسب بین 
اجزای آن موجود نیست و از سوی دیگر، نامطلوب بودن رابطه پزشک و بیمار 
که برشی از روابط انسانی شکل گرفته در جامعه امروز ماست باعث گردیده، 
طی یک دهه گذشته، نوعی سوءتفاهم و بدبینی نسبت به جامعه پزشکی 

به افراد جامعه القا گردد.

 بدون تردید، تنزل مشکات بزرگ حوزه درمان و پزشکی به رفتار 
از  که  معیوب  چرخه ای  است.  دادن  غلط  آدرس  نوعی  پزشکان 
سیاست گذاری های نادرست دولتی در دهه های گذشته نشأت گرفته 

و موجب انباشت مطالبات در حوزه سامت و درمان گردیده است.
بر این اساس اخیرا سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان همایشی را با محوریت آشنایی با مسئولیت های حقوقی، روابط 
کار و بیمه نامه های صاحبان ِحرف پزشکی برگزار کردند. آنچه می خوانید 

گزارشی از این رویداد است؛
خصوص  در  کاربردی  و  مفید  اطاعاتی  حاوی  همایش،  این 
جذب،  پزشکی،  حرف  صاحبان  کیفری  و  مدنی  مسئولیت های 
به کارگیری و انعقاد قرارداد پرسنل در مطب ها و مؤسسات پزشکی و 
الزامات قانونی و ضرورت برخورداری از پوشش های بیمه ای مناسب 
توسط صاحبان ِحرف پزشکی بود که با حضور کارشناسان حوزه های 

مربوط به این مباحث برگزار شد.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان 
نظام پزشکی اصفهان، نخستین سخنران این همایش بود که سخنانی 
غ التحصیان رشته های پزشکی در  گاه سازی فار را پیرامون اهمیت آ

خصوص مباحث انتظامی، حقوقی، مالیاتی و انواع بیمه ها، بیان کرد.
دکتر محسن مصلحی؛ جامعه پزشکی را کارگزاران اصلی نظام سامت 
گفت: پزشکان با خدمات خود تأثیرات بارزی بر نتایج و  برشمرد و 
پیامدهای سامت جامعه می گذارند، ازاین رو همکاران جامعه پزشکی 
کار از  غ التحصیلی و ورود به بازار  می بایست حداقل در فاصله بین فار
یک مجموعه آموزش ها و اطاعات جهت امنیت حرفه ای خود برخوردار 

کنون به خوبی انجام نگرفته است. گردند که متأسفانه این مهم تا
کید بر لزوم آشنایی و برخورداری از مشاوره در خصوص مسائل  وی با تأ
کار، امور مالیاتی و مواردی از این قبیل  حقوقی، بیمه ای، روابط 
تصریح کرد: اقتضا دارد همکاران جامعه پزشکی عاوه بر آموزش های 
جهت  الزم  آموزش های  از  خود  تخصصی  رشته  به  مربوط  علمی 
مدیریت جنبه های اجتماعی حرفه خود نیز بهره مند گردند، لذا طبق 
برنامه ریزی های انجام شده به زودی برنامه های مدونی جهت افزایش 
دانستنی های حرفه ای این افراد و دوره های آموزشی اخاق حرفه ای 

نیز ارائه خواهد شد.
در ادامه، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سخنرانی 
گاه سازی جامعه پزشکی از مبانی حقوقی حرفه پزشکی  درباره ضرورت آ
و نقش سازمان نظام پزشکی در خصوص نظارت دقیق بر نحوه عملکرد 

جامعه پزشکی پرداخت.
دکتر آرش زاهد گفت: در یک دهه گذشته نوعی سوءتفاهم و بدبینی 
نسبت به جامعه پزشکی به جامعه القا شده است، چنانکه گویی مردم 

باید به دنبال گرفتن حقوق ازدست رفته خود از جامعه پزشکی باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه همکاران ما هم چنانکه باید از مسئولیت های 
گاهی ندارند و بدون داشتن  انتظامی، مدنی و کیفری مربوط به خود آ

دانش کافی از این مسائل مهم و ضروری، وارد بازار کار می شوند.
کید کرد: همان گونه که برای کارکنان دولت دوره های آموزش  دکتر زاهد تأ
بدو و ضمن خدمت برگزار می شود و مسائل مرتبط با حیطه فعالیتشان به 
آن ها آموزش داده می شود، الزم است برای جامعه پزشکی نیز دوره های 
آموزشی مرتبط با مسائل حقوقی و حرفه ای برگزار شود تا شاهد بروز 

مشکات متعدد برای آن ها نباشیم.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به کتاب قانون 
که شامل اطاعات  کتاب  کرد: در این  سازمان نظام پزشکی، اظهار 
کاربردی و بسیار مفیدی درزمینٔه وظایف و اختیارات سازمان نظام 
پزشکی است و متأسفانه درصد بسیار کمی از افراد جامعه پزشکی از 
گاهی داشته و آن را مطالعه کرده اند، به استناد  محتوای این کتاب آ

قانون نظام پزشکی؛ قضات می بایست سازمان نظام پزشکی را به عنوان 
مرجع و بازوی کارشناسی در جرائم پزشکی به رسمیت شناخته، چنانکه 
در فصل ششم قانون نیز چنین آمده که سازمان نظام پزشکی به منظور 
رسیدگی به تخلفات صنفی در مرکز دارای هیئت عالی و در استان ها نیز 

دارای هیئت هایی به منظور رسیدگی بر تخلفات صنفی است.
که در اثر  کرشده است  کتاب ذ وی افزود: مجازات هایی نیز در این 
بی توجهی و نقض قوانین و مقررات شامل حال متخلفان می شود. 
این مجازات ها بسته به شدت و ضعف تخلفات پزشکی از تذکر، اخطار 
ج در پرونده، محرومیت از اشتغال طی دوره های  شفاهی، اخطار با در
زمانی مختلف و درنهایت محرومیت دائم و مادام العمر از خدمات 

پزشکی، متغیر است.
کید بر اینکه سازمان نظام پزشکی نظارت نسبتا کاملی بر  دکتر زاهد با تأ
حیطه فعالیت های حرفه ای جامعه پزشکی دارد، بیان کرد: باید توجه 
داشته باشیم که هیچ جامعه ای از طب و طبیب بی نیاز نیست، بنابراین 
در هیچ جامعه ای نباید حرمت و اعتبار پزشکان مخدوش شود و البته 
نباید بهانه به دست سودجویان و عوام فریبان نیز داده شود تا موجب 
که این مسئله به ضرر تمامی  تخریب چهره جامعه پزشکی شوند، چرا

افراد جامعه خواهد بود.
ادامه این همایش به سخنرانی مصطفی سید قلعه، مشاور بیمه ای 
سازمان نظام پزشکی و کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ضرورت 
کسب اطاعات بیمه ای از سوی جامعه پزشکی اختصاص یافت. وی 
ح وظایف خود اطاع  بابیان اینکه تمامی افراد جامعه پزشکی باید از شر
دقیقی داشته باشند، اظهار کرد: در برخی از حیطه های پزشکی همچون 
زنان و زایمان، ارتوپدی، بیهوشی و جراحی زیبایی که درجه حساسیت 

گاهی از این اطاعات دوچندان می شود. کار بسیار باالست، اهمیت آ
سید قلعه افزود: متأسفانه بعضا تکرار عمل و باال بودن تعداد مراجعین، 
موجب می شود پزشک نسبت به کار خود دچار اعتمادبه نفس باال شده 
و از اهمیت و حساسیت مسئله غافل شود و درنهایت مرتکب خطا یا 

قصور در مقابل بیماران خود شود.
گاهی  کید کرد: جالب است بدانید که امروز آ این کارشناس دادگستری تأ
و اطاعات حقوقی مردم، بعضا از افراد جامعه پزشکی بیشتر است و 
همین مسئله موجب شده تا در بسیاری از پرونده های حقوقی در این 

زمینه، آن ها برنده نهایی دعوای حقوقی باشند.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد پزشکان و پرستاران حتی از 
نحوه دریافت رضایت نامه برای عمل جراحی اطاع دقیق و کافی ندارند.
کید کرد: متأسفانه امروز برخی  مشاور بیمه ای سازمان نظام پزشکی تأ
از افراد برای دریافت خسارت واهی و اخاذی از پزشکان به سمت آن ها 
می روند و همین بی خبری از ضوابط و مقررات و عدم اطاع از خدمات 
بیمه ای، موجب شده تا این افراد بتوانند از جامعه پزشکی سوءاستفاده 

کنند.
وی سپس به تشریح انواع بیمه های موجود برای جامعه پزشکی 
پرداخت و گفت: بیمه عقد یک قرارداد است که یک سوی آن، این قرارداد 

را   ارائه کرده و سوی دیگر آن را  تأیید می کند.
کید بر اینکه نباید نسبت به اهمیت عقد چنین قراردادی  وی با تأ
کرد: عقد قرارداد بیمه باید رودررو و به صورت  بی توجه بود، اظهار 
کاما شفاف و مشخص انجام شود، نه اینکه شما به صورت تلفنی از 
کند و اصا هیچ اطاعی از محتوا و مفاد  کسی بخواهید شما را بیمه 

بیمه نامه تان نداشته باشید.
کارشناس دادگستری در خصوص انواع بیمه نامه های جامعه  این 
پزشکی نیز گفت: این بیمه نامه ها که انواع مختلفی دارد در برخی از موارد 
شامل بیمه نامه مرتبط با شخص حقیقی، مسئولیت مدنی حرفه ای، 
مسئولیت مدنی کارفرما که شامل دو بیمه نامه در مقابل شخص ثالث 
و کارکنان است، بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی، بیمه نامه آتش سوزی 
اموال و دارایی ها، بیمه نامه عمر و اندوخته و مواردی ازاین دست است.
کارفرمایان  کانون  در ادامه همایش نیز محمد صولتی مدیر اجرایی 
کار به تشریح  کارفرما در مراجع حل اختاف اداره  استان و نماینده 
کار جامعه پزشکی پرداخت و وحید  مشکات مرتبط با حوزه روابط 
محمدی رئیس اداره قراردادها و مناقصات دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز نکاتی بسیار مفید و کاربردی در خصوص ماحظات فنی در 

تنظیم قراردادها به حاضران ارائه نمود.

ح  همچنین در بخش پایانی همایش، شرکت کنندگان نسبت به طر
سؤاالت و ابهامات خود اقدام نموده که توسط کارشناسان حوزه های 

مختلف پاسخ داده شد.

گره گشایی از حوزه سالمت
جامعه پزشکی و ضرورت آموزش مبانی حقوقی و مدنی؛
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دݡکتر
عباسعلی جوادی

بار دیگر دستان پرنوازش بهار، طبیعت خفته را بیدار ساخته 
و زمین، درخت های رنگارنگ و عطرافشان خویش را نثار نگاه 
ما  می کند، این دگرگونی پرطراوت در دستان قدرت بی نهایت 

ایزد متعال سرآغازی بر حیات دوباره طبیعت است. 
نوروز باستانی را به تمامی سفیدپوشان خدوم تبریک و 
تهنیت عرض نموده و سالی سرشار  از برکت و معنویت را از 

خداوند سبحان برای شماعزیزان مسئلت دارم. 

دݡکتر
غالمحسین صادقیان

به نام خداوندی که بدیع است و هر روز و هر لحظه خلقی نو  
و نوروزی جدید می آفریند.

نوروز که موسم نزدیکی و پیوند دلها و آرزوهاست، فرصت 
مناسبی است تا با یکدیگر عهد و پیمان ببندیم و برای 
رسیدن به جامعه ای پویا و سالم و تحقق یک زندگی توأم با 
معنویت، آرامش و دستیابی به کمال، لحظه ای از تاش و 
کوشش دست برنداریم.امید که از این راه به احیای دوباره 

سرمایه اجتماعی از دست رفته مان نائل آییم.

دݡکتر
رویا رضوی

کستری و قامت نیمه خمیده،حکیم  نگاه کردم به آن گیسوان خا
میخوانندش، استاد من بود، ما آموختیم که زمان و مکان در 
حرفه ما نگاره ای کوچک است و چون نفس می دهی انگار که 

تمامی حیات  احیا می شوند.
آنچه می ارزد حفظ گوهری است که به ما سپرده شده،حیات.. 
جایش می دهیم،از راهزن ها در امانش می داریم،به خرده گیران 

وقعی نمی گذاریم که ما میراب حیاتیم.
کالبد  که همچون بهار، روح تازه ای در  نوروز مبارک به شما 

بی رمق انسان ها می دمید.

دݡکتر
حسین بانک

باسام خدمت همه فرهیختگان جامعه پزشکی، عید سعید 
نوروز را که مصادف بامیاد باسعادت مولی الموحدین است، 
که خود را وقف زدودن رنج همنوعان  خدمت همه آنهایی 
خود نموده تبریک  میگویم؛ همان هنرمندان واقعی که باهنر 
تشخیص ودرمان دارویی ویا عمل جراحی به مدد الهی حیات 
شیرین زندگی را درکالبد بیماران خود دوباره شکوفا می نمایند.

دݡکتر
مهدی سالک

گر تحولی در دل و زندگیت روی  به تقویم ها اعتمادی نیست، ا
داد مبارک است؛

راز نو شدن را باید دانست، وگرنه بهار یک فصل تکراریست!
گذشت عمر تبریک ندارد.....

صافی دل ها و نو شدن ها تبریک دارد.....
شادترین ایام را برایتان آرزو دارم، نه برای امروز؛ بلکه برای 

فردای هر روز...
واپسین روزهای سال به نیکی

دݡکتر
فرشته دانشمند

در این لحظات پایانی سال ۱۳97 که طبیعت در حال تغییر چهره 
خود می باشد، از درگاه خداوند متعال آرزو می کنم سال جدید 
برای همه خدمتگزاران سامت کشور عزیزم ایران؛ سالی سرشار 

از سامتی و پیشرفت و  بهروزی باشد.

محسن جزایری

غنچه در پوست نگنجیده
زاهد از خرقه برون آی، بهار است بهار

#حزین-الهیجی
حلول سال نو و تحول طبیعت به سوی شادابی را خدمت 
همکاران عزیز تبریک عرض می نمایم و سالی سرشار از پیروزی، 

بهروزی و شادی برایتان آرزومندم.

دݡکتر
محمد حسن بقایی

باز کن پنجره ها را که نسیم روز میاد اقاقی ها را جشن می گیرد 
و بهار روی هر شاخه؛ کنار هر برگ شمع روشن کرده است. 

طلیعه فرحبخش بهار و نوروز بر شما مبارک و فرخنده باد.
امیدوارم که ره آورد سال نو برای فرد فرد شما عزیزان شادکامی 

و بهروزی باشد.

دݡکتر
محسن مصلحی

اینک بهار تا دروازه های شهر رسیده و رستاخیز دوباره در گیتی 
دمیده

بهار این ودیعه الهی می آید با کوله باری از سرسبزی و طراوت 
گرامی  و ایرانی باستان این رویش و شکوفایی را با نام نوروز 

می دارد.
فرا رسیدن بهار طبیعت را به تمامی سپیدپوشان، التیام بخش 
آالم دردمندان تبریک و شادباش عرض می نمایم و از خداوند 
منان آرزومندم که سال ۱۳9۸ سالی سرشار از سامتی، شادمانی 

و موفقیت برای همگان باشد.

دݡکتر
عباسعلی خادمی 

آغاز طراوت و شادابی طبیعت، فصلی نو در حیات زمین و 
زمینیان، بانگی بر تحّول، ندایی از آسمان و آسمانیان در جهت 
تعظیم این همه عظمت و بهار، نماد و جلوه گاه اراده الهی در 
باز آفرینش طبیعت است و نوروز، طلیعه این دگرگونی شگرف و 

پیامی است به آدمی برای از خود رستن و به او پیوستن.
فرارسیدن سال جدید را به جامعه پزشکی اصفهان و به ویژه 
همکاران محترم دندانپزشک تبریک و تهنیت عرض می نمایم و 
در این سال نو آرزوی سامتی و توفیق برای همه همکاران دارم .

دݡکتر
مصطفی میرقادری 

و  اساتید  مبارک  محضر  نباشید  خسته  و  سام  عرض  با 
فرهیختگان و منتخبین جامعه پزشکی

پیشاپیش عید فرخنده و سعید نوروز را  خدمت سروران عزیزم 
تبریک عرض می نمایم. 

امیدوارم ما کوچکترها با رهنمون های خردمندانه شما اساتید 
بتوانیم همچون شما با عملکرد و تعهد خدمت بیشتر موجب 

سربلندی و سرافرازی جامعه خدوم پزشکی باشیم.

دݡکتر
حمید صانعی

نوروز بمانید که ایام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، 
شمایید!

گردنده آرام  گنبد  آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن 
شمایید!خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، 

عشق شما، بام شمایید!عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه بهرام و گل اندام شمایید!

ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید!
فرارسیدن بهار و نوروز باستانی و سال جدید را خدمت همه 
دوستان و همکاران عزیز تبریک عرض میکنم، برای همه در این 

سال؛ سامتی، بهروزی و موفقیت آرزومندم.

دݡکتر
عباسعلی نصر اصفهانی

شکفتن شکوفه ها، روئیدن جوانه ها، نو شدن طبیعت و حلول 
سال نو؛ به همکاران تاشگر که سامتی و زیبایی را به جامعه 

اهدا می کنند، مبارک باد.

دݡکتر
آرش قدوسی 

به نام آفریدگار توانا
نه لب گشایدم از گل ، نه دل کشد به نبید

خ تو رسید، نشان داغ دل ماست  چه بی نشاط بهاری که بی ر
له ای که شکفت  ال

به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید
برای همکاران سخت کوش و پر تاشم سال بهتری از پارینه سال 
آرزو دارم، سالی که قدردانی جای هجوم را بگیرد تا مردمان این 
سرزمین، طعم خوش طبابت بر مبنای ارتباط دلسوزانه بین 

پزشک و بیمار را باز تجربه کند.

دݡکتر
کامران منتظری

ورود به سال جدید به همراه آغاز مجدد بهار را به جامعه 
خدمتگزار بی منت پزشکی تبریک میگویم.

امیدوارم رویش گل ها و شروع بهار، جان تازه به تن خسته و 
زخم دیده همکاران عزیز بدمد.

با آرزوی سعادت و سامت همیشگی

دݡکتر
محمدرضا عمرانی 

نوروز جاودان، زایش دگر بار شکوفه های نوید بخش بهروزی 
زمین، خجسته باد. امید که باغ اندیشه دوستداران آبادی این 
مرز پرگهر سبز باشد و دل های مهر آفرین نکوکاران تندرستی در 

ک زرخیز ایران زمین، گرم ... خا

مهرانگیز جعفرزاده

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم 
های نو برای آینده است، آینده ای که همه امید داریم بهتر از 
گذشته باشد، در سال نو سامتی، شادی، پیروزی، مهر ودوستی 

را برای شما آرزومندم.

نوروز باستانی و 
پیـــام آوران بهار
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   جلسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان با حضور 
هیئت مدیره  علمی،  انجمن های  هیئت مدیره  اعضای  و  رؤسا 
نظام پزشکی و نمایندگان شورای استانی نظام پزشکی اصفهان، روز 

پنجشنبه دوم اسفندماه در محل خانه پزشک برگزار شد.

در آغاز این همایش، دکتر مجتبی بزرگی، رئیس مجمع، پیرامون 
ضرورت برگزاری این گونه همایش ها،  بحث و تبادل نظر و هم اندیشی 
در راستای حل مسائل مهم جامعه پزشکی مطالبی را عنوان نمود 
کمک به تصمیم سازی ها برای رفع  ح پیشنهاد و  و در ادامه طر
چالش های حوزه سامت، تقویت همبستگی در جامعه پزشکی 
به عنوان رمز ماندگاری و ارتقای سامت جامعه، مشارکت در تدوین 
کید  و پیشنهاد قوانین مترقی و راهگشا در نظام سامت را مورد تأ

قرار داد و چکیده ای از عملکرد مجمع درگذشته و حال را بیان کرد.
رئیس  نائب  مصلحی،  محسن  دکتر  نشست؛  این  ادامه  در   
هیئت مدیره، با اشاره به لزوم حراست از جامعه خدوم پزشکی، 
خواستار اصاح و یا طرد معدود افرادی شد که به اشتباه ملبس به 

لباس مقدس حرفه پزشکی گردیده اند.
همچنین دکتر احمد هاشمی نیا، عضو دیگر هیئت مدیره، برنامه ها 
۱۳9۸ را برشمرد و خواستار  و نحوه تقسیم کار مجمع در سال 
حضور مؤثر انجمن های علمی و صاحب نظران حوزه سامت در 
برنامه ریزی ها و پیگیری حل مسائل چالشی و سرنوشت ساز نظام 

سامت گردید.
در ادامه، دکتر عباسعلی نصر نیز توجه عمیق به اخاق حرفه ای 
را یکی از ضروریات جامعه پزشکی خواند و عدول از رعایت اخاق 

حرفه ای را زیان بار دانست.
ح پرسش های حضار  شایان ذکر است در پایان این جلسه پس از طر

ح منتشر گردید: و ارائه پاسخ های الزم، بیانیه پایانی بدین شر

بیانیه پایانی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی اصفهان

برخی  دنبال  به  اخیر،  سالیان  طی  در  به ویژه  ازآنجایی که 
سیاست گزاری غلط در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حوزه 
سامت و نیز عدم توجه متولیان امر به منزلت و نیازهای همکاران 
برای پرداختن به این حرفه حساس، پیچیده و پرمسئولیت باعث 
کار در امور تشخیصی و درمانی بیش از پیش  که عرصه  گردیده 
پرتنش گردد و نظر به ضرورت چاره اندیشی عالمانه، منطقی و سریع 
در وضعیت جاری، اعضای مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی 
کلیه  کید نموده، خواستار توجه فوری  نسبت به موارد ذیل تأ
مسئوالن ذی ربط به ویژه ارکان نظام سامت اعم از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان های 

بیمه گر گردیدند.

 با توجه به اینکه بسیاری از مشکات فعلی ناشی از عدم تعامل و 

گردیده،  بهره گیری از دیدگاه های صاحبان حرف پزشکی ایجاد 
ضمن اعام آمادگی انجمن های علمی جهت ارائه نقطه نظرات 
کارشناسی خود برای اصاح سیاست های نظام سامت )آموزش و 
سازمان دهی توسعه متوازن پزشکی، اقتصاد درمان و ارتقای 
سامت جامعه و ....( خواستار اخذ و توجه به مواضع و نقطه نظرات 
انجمن های علمی در موضوعات مختلف من جمله تعرفه خدمات 

سامت، تداخات بین رشته ای، مالیات و ..... هستیم.

 اعضای مجمع خواستار ایفای نقش مؤثرتر بخش خصوصی 
کلیه ظرفیت های  پزشکی، سازمان نظام پزشکی و به کارگیری 

موجود در جامعه پزشکی برای حل معضات درمان گردیدند.

کلیه   مجمع، ضمن تشکر از خدمات صادقانه و شبانه روزی 
که پس از مهروموم های طوالنی  همکاران معزز جامعه پزشکی 
کم لطفی ها، به ارائه  تحصیل و تحمل انواع و اقسام مشکات و 
خدمت فاخر ادامه می دهند، اعام می نماید که تمامی مساعی خود 

ک جامعه پزشکی از رفتارهای ناپسند  را جهت زدودن دامن پا
معدودی از همکاران که با منش خود موجب وهن لباس مقدس 

حرفه پزشکی می گردند بکار خواهد بست.

 با توجه به هجمه های تأمل برانگیز اخیر به جامعه پزشکی از 
که به منظور انحراف افکار عمومی، فرار از  تریبون های مختلف، 
پاسخگویی به تصمیمات اشتباه، نادانی، حسادت، عوام فریبی و 
.... صورت می پذیرد، اعضای مجمع ضمن اعام آمادگی خود برای 
همکاری، از سازمان نظام پزشکی انتظار دارند با تمام توان، نسبت 
به ایجاد زمینه همبستگی و کار تیمی در بین اقشار مختلف جامعه 
پزشکی و ایجاد ارتباط نزدیک با مسئولین و مردم و فعالیت حرفه ای 
رسانه ای نسبت به تحکیم هر چه بیشتر اعتماد بین پزشک و بیمار 

برنامه ریزی نماید.

 اعضای مجمع از سازمان نظام پزشکی درخواست دارند که در 
کنار فعال نمودن معاونت پارلمانی و امور مجلس سازمان مرکزی و 
نیز معاونت اجتماعی در کلیه سازمان های نظام پزشکی، نسبت به 
انعکاس فعالیت های بشردوستانه و خّیرانه جامعه پزشکی در 
مقاطع مختلف، بحران های بزرگ، حوادث غیرمترقبه و درکل نشان 
دادن چهره خدوم و مهربان جامعه پزشکی با مساعدت فکری و 

همکاری انجمن های علمی اقدام نماید.

 اعضای مجمع آمادگی خود را برای همکاری با سازمان نظام 
پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در برگزاری دوره های آموزش علمی، 
مهارتی و اخاقی و همچنین تدوین و ارائه راهنماهای بالینی و 
برنامه های نظارتی منطقی، به منظور پیشگیری و کاهش خطاهای 

پزشکی و تنش های بین پزشکان و بیماران اعام می دارند.

 برگزاری جلسه مجمع انجمن های علمی
گروه پزشکی اصفهان       اهدای جنین بخش منحصربه فردی از تکنیک های  

کمک باروری اســت، درواقــع در ایــن روش، رویان هیچ 
ارتباط ژنتیکی با والدین فرد ندارد.

اهدای جنین یک روش قابل قبول در 
ART در بسیاری از کشورهای جهان از 

قبیل آمریکا، استرالیا و اروپا است.
امروزه انجماد جنین های مازاد به طور 
کز IVF انجام می شود  گسترده ای در مرا
که امکان استفاده از جنین های اضافی 

در آینده را فراهم می نماید.
در بعضی از زوجین به علت آنکه تعداد فرزندان موردنظر خود را در 
کاربردی  سیکل های زمانی به دست آورده اند، جنین های مازاد 
ندارد، لذا پس از اجازه از والدین از این قبیل جنین ها می توان جهت 

درمان زوج های نابارور استفاده کرد.
اندیکاسیون های اهدای جنین، عاوه بر اندیکاسیون های اهدای 
تخمک، آزو اسپرمی های غیر انسدادی است، همچنین اهدای 
که حامل بیماری های وراثتی هستند نیز  جنین برای زوجینی 

کاربرد دارد.
زنان دریافت کننده برای اطمینان از سامت عمومی و برای رد هرگونه 
مانعی جهت بارداری تحت معاینه قرار می گیرند: زوجین باید در مورد 
کننده مطلع باشند،  قد، وزن، سن، رنگ چشم و موی زن و مرد اهدا

تا آنجایی که ممکن است تطبیق فتوتیپی نیز باید انجام شود.
میزان موفقیت اهدای جنین در درجه اول به زنده بودن جنین های 
اهدایی بستگی دارد که این میزان در جنین های اهدایی تازه حدود 
۳۲ درصد و اهدایی فریز شده حدود ۱9 درصد تخمین زده شده است.
کر است در ایران جهت اهدای جنین طبق قانون نظام  الزم به ذ

جمهوری اسامی ایران نیاز به مجوز از دادگاه است.

اهدای جنین

  مهرانگیز جعفر زاده
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  اولین پنجشنبه اسفندماه فرصتی بود تا هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 
اصفهان میزبان همکاران فعال در فضای مجازی باشد. در میان چهره های آشنا 
و شناخته شده مطالبه گر و فعال صنفی، همکارانی بودند که پیش تر فقط تصویر 
ک آشنایی  پروفایل آنها را مشاهده کرده و کامنت های آنها در فضای مجازی مال

 ما بود.
نشستی صمیمانه با فرهیختگانی که محاسن و معایب فضای مجازی را بهتر 
از من می دانند و توانایی آنها در تولید محتوا و قلم فرسایی سال ها قبل برایم 
که هنوز اینترنت و شبکه های اجتماعی در دل گوشی های هوشمند،  عین الیقین شده بود؛ زمانی 
این قدر حریم های شخصی را نشکسته بود و تعامات اجتماعی رنگ و بوی دیگری داشت. آن هایی 

را که می شناختم آثار گذر زمان نه تنها در چهره، بلکه در پختگی قلم و دست نوشته های آنها هویدا بود.
خوب خاطرم هست؛ جمعی از همین فعاالن فضای مجازی حاضر در جلسه، حدود دو دهه پیش، بانی 
تولد نشریه ای در دنیای واقعی، به نام "پزشکان جوان" شدند؛ نشریه ای که بعدها مجله های پزشک 
عمومی، قلب سالم، پزشک نقش جهان و انواع خبرنامه ها با الگوبرداری از این حرکت صنفی - فرهنگی 
پا به عرصه وجود نهادند. نشریاتی پرمغز با ترتیب انتشار و دست نوشته هایی آن قدر خواندنی که حتی 
پایتخت نشینان هم چشم به راه شماره های بعدی آن بودند.  حاال اما تنها بازمانده و البته درخطر 
انقراض از آن مجموعه پرتعداد، نشریه "روان پزشک" است.در آستانه هفتمین انتخابات بزرگ ترین نظام 
صنفی کشور همین گروه فعال با بهره گیری از محاسن فضای مجازی و در راستای رسالتی که بر دوش 
خود احساس می کرد، پایه گذار تولدی دیگر از نوع مجازی  شدند که امیدوارم با درایت ایشان و مدیریت 
صحیح و پرهیز از انتشار مطالب به اصطاح بینداز و بروهای فضای مجازی، بگویم باقیات و صالحاتی 
از این عزیزان باقی ماند.در میان حاضران در نشست و در کنار پیشکسوتان فعال صنفی، چهره های 
جوانی هم بودند که حرف های زیادی برای گفتن و شوری برای حضور داشتند. خاصه جمعی هم دل 
که باید همسو شوند. وظیفه ای که بر دوش نظام پزشکی و صدالبته با کمک همه عزیزان گذاشته شده 
است.تشکیل کمیسیون تخصصی مشورتی روابط عمومی و استخدام نیروی متخصص برای این منظور، 
راه اندازی کانال اطاع رسانی و تهیه بولتن خبری که به زودی با نام "نبض فیروزه ای" منتشر خواهد شد؛ 
حرکتی آهسته و اما ان شا اهلل پیوسته از سازمان نظام پزشکی است که مشتاقانه پذیرای همه نظریات 

است و امیدوار به تأثیرگذار بودن این حرکت که در آغاز راه است.  باقی بقایتان 

از دنیای واقعی دیروز تا فضای مجازی امروز

  مجید مختاری


