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با ســپری شــدن چندیــن مــاه از پاندمــی کرونــا، همچنان شــاهد 
گفتــار و عملکــرد  ســردرگمی، عــدم هماهنگــی و تناقــض در 
دستگاه های مختلف در خصوص مدیریت COVID-19 هستیم 
که آمار بــاالی ابتال و مرگ ومیر در کشــورمان نیز یکــی از نتایج آن به 

شمار می رود.
کیدهای مکرر و التزام عملی مقام معظم رهبری  متأسفانه علیرغم تأ
به توصیه های کارشناســان مربوطه، ســایر مســئولین عالی رتبه و 
مدیران اجرایی نه تنها راهبرد مشــخصی را پیــش نمی برند، بلکه 
با رفتارهــای چندگانــه موجب ســلب اعتمــاد عمومــی و به تبع آن 
کثری مردم گردیده اند که از نمونه های بارز آن  عدم مشارکت حدا
می توان به مسافرت های بین شهری، برگزاری کنکور و آزمون های 

مختلف و بازگشایی مدارس اشاره کرد.
جلسات ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا بیشــتر شبیه مجالس 
وعــظ و خطابــه می مانــد تــا مرکــز فرماندهــی عملیــات مقابلــه بــا 
COVID-19 و شــاید تنهــا هشــدارها و گالیه مندی هــای فرمانده 
ســتاد مدیریت بیماری کرونای تهران بــزرگ را بتوان جــزو معدود 
موضع گیری های صادقانه و صریح مدیران دستگاه عریض و طویل 

سالمت دانست.
در ایــن میــان ارزیابــی مصاحبه هــا، مکاتبــات و موضع گیری های 
مسئولین مربوطه نشــان دهنده اســتیصال و درماندگی ایشان در 
مدیریــت وضعیت موجــود اســت. از یک طــرف تبعیــت از الزامات 
سیاسی و از طرف دیگر واقعیت های انکارناپذیر اپیدمیولوژیک این 
بیماری، چاره ای جز تکرار توصیه های بهداشتی، خواهش و تمنا و 

گفته ها باقی نگذاشته است. بعضاتهدید به افشای نا
فقدان اتوریتی الزم و ناتوانی در اعمال سیاست های علمی به شدت 
نمایان اســت؛ در حالی کــه مــوارد مکرری از کــم لطفــی و  امرونهی 
جامعه پزشــکی مشــاهده می گــردد، به نحوی که به نظر می رســد 
درصدد جبران عــدم موفقیت مطلوب و عصبانیت خــود از طریق 
فشار به کادر بهداشــت و درمان هســتند؛ مکاتبات تامل برانگیز و 

تهدید به ارجاع همکاران به قوه قضائیه نمونه  بارزی از آن است.
به عبارت دیگر مردم و به ویژه سیســتم بهداشــت و درمان در حال 
پرداختن تاوان کشمکش متولیان سالمت با سیاسیون می باشند.
ابتالی بیش از شش هزار نفر از همکاران، شهادت حدود 200 نفر از 
سرمایه های پزشکی این مرزوبوم و فرسودگی بیش ازحد و عوارضات 
بعدی این بیمــاری ازجمله هزینه های گزافی اســت کــه تابه حال 

پرداخت شده و قطعامی توانست به این میزان نباشد.
در میــان ابهامــات و ســؤاالت متعددی کــه مطرح می باشــد، این 
پرسش بزرگ خودنمایی می کند که مسئول پایمال شدن حقوق 
عامه در این خصوص چه کسانی هستند؛ به عبارت دیگر پاسخگوی 
مردمی که به دلیل ناتوانی متولیان در ایجاد محدودیت و ممانعت 
از ترددهــای غیرضــروری، مســافرت ها و تجمعــات مختلــف دچار 

آسیب شده و می شوند، کیست؟!!

سرمقــــــــالــــــــه
کرونا! یک بام و چند هوا در مقابله با 

کادر درمان، مقررات  حفاظت از 
محکم تری را می طلبد

کاهش تاب آوری در  علل 
محیط های درمانی و راهکارهای 

مواجهه با آن

کوتاه بر رویدادهای   گذری 
سازمان نظام پزشکی اصفهان
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دکتر محسن مصلحی، 
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران با توجه 
به قانون مصوب این سازمان باألخص مواد 2 ،3 ، 14 و 15، همواره 
سعی نموده ضمن حفظ استقالل و هویت سیاست گذاری و نظارتی 

خود با رویکرد تعاملی نسبت به انجام وظایف خود همت گمارد.
در این راستا گزارش عملکرد یکساله شورای عالی نظام پزشکی در 
قالب کتابچه ای تنظیم گردیده که همکاران محترم می توانند فایل 

مربوطــه را از طریــق اســکن 
مقابل جهت مطالعه دانلود 
نمــوده و یــا بــا مراجعــه بــه 
سایت رسمی سازمان نظام 

پزشکی اصفهان به آدرس:
  www.isf-irimc.org

کتابچه را مشاهده نمایند.
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Beautician                                                                                       معنوی 

 تسلی بخش و آرامش دهنده  
              Comforter                                                                                                                       

شماره 13 شهریورماه 1399 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

وزیر بهداشت:
کاش ابزاری فراتر از خواهش و التماس داشتم ای 

کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: معاون 
درباره سفـــر نکردن افـــــراد،
کنیم گذر  کردن  از نصیحت 

رسالت های اخالقی و اجتماعی پزشک در 
جامعه نوین

) از منظر اخالق زیستی (
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به دنبال تشــدید رفتارهای خشــونت آمیز توسط افراد 
گاه نسبت به همکاران جامعه پزشکی طی ماه های  ناآ
اخیر، نشست مشترک مدیران و مشاوران نظام پزشکی 
اصفهان با محوریت بررســی علــل و برنامه ریزی جهت 
حفاظت از کادر درمان و پیشگیری از وقوع این اتفاقات 

گوار در سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار گردید. نا
در این نشســت که با حضور رئیس، قائم مقام، معاون 
انتظامی، دادستان و مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی اصفهان با مشــاورین روانشناسی، رسانه ای، 
حقوقی، اجتماعی و مدیر امور حقوقی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان، برگزار شــد؛ بر لزوم حفاظت جدی تر 
از کادر درمان و اعمال قوانین محکم تر از سوی مراجع 
کید  مربوطه جهت پیشگیری از چنین آسیب هایی تأ

گردید.
در این جلســه همچنین رفتار خصمانه عــده ای علیه 
کادر درمان موردبحث واقع و عنوان شد: کاهش تحمل 
مردم بــه دلیل شــرایط اقتصادی و اجتماعــی جامعه، 
اظهارنظرهــا و انعکاس اخبــار به صــورت غیرمنصفانه 
که سبب مخدوش شــدن اذهان مردم نسبت به کادر 
درمان شده است؛ ازجمله عوامل مؤثر در ضرب و شتم 

علیه کادر درمان به شمار می رود.
رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان در این خصوص 
گفت: متأســفانه در جامعــه کنونی، روابــط بین فردی 
و رعایت اخــالق اجتماعی افــول کرده اســت، بنابراین 
می بایســت به کمک یکدیگر ســطح اخــالق در جامعه 

ح شد: در نشست مشترک مدیران و مشاوران نظام پزشکی اصفهان مطر

کادر درمان، مقررات محکم تری را می طلبد حفاظت از 

کاهش تاب آوری در محیط های درمانی و راهکارهای مواجهه با آن علل 

سلسه مقاالت مدیریت بیمارستان های خیریه و خصوصی

تاریخچه بیمارستان در جهان

و مهارت هــای ارتباطی را افزایش دهیــم و در انعکاس 
ج داده شــود؛ به این  اخبار نیــز دقت بیشــتری به خــر
دلیــل کــه کار پزشــکی، پیچیــده اســت و به راحتــی 
نمی تــوان در خصوص عملکــرد کادر درمــان قضاوت 

کرد.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در ادامه 
اظهار داشــت: با در نظر گرفتن کلیه جوانب حقوقی، 
مدنی و اجتماعی ضرب و شــتم کادر درمان، می توان 
گفت همان طــور که بعضی از صنف هــا مأموریت های 
کی دارند، برای حفاظت از کادر درمان نیز باید  خطرنا
مقررات محکم تری وجود داشــته باشــد که الزمه آن، 

حمایت مراجع قضایی است.
در این نشست ضمن اشاره به علل فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی چنین رفتارهای نابهنجار، مقرر 
گردید اقدامات کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت 
در حوزه های مدنظر انجام پذیرد و تشــکیل جلسات 

مربوطه تا هر زمان که نیاز باشد؛ ادامه یابد.
همچنین مقرر شــد جهت برخورد جدی تــر با عامالن 
چنین برخوردهای تأسف بار با کادر بهداشت و درمان 
از طریق قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول، پیگیری 

الزم انجام گیرد.
کید گردید نسبت به فرهنگ سازی  در پایان جلسه تأ
در خصــوص افزایــش مهارت هــای ارتباطــی بــرای 
پیشــگیری از رفتارهای خشــن، اقدامات الزم صورت 

پذیرد.

 با در نظر گرفتن 
کلیه جوانب 

حقوقی، مدنی و 
اجتماعی ضرب و 

شتم کادر درمان، 
می توان گفت 
همان طور که 

بعضی از صنف ها 
مأموریت های 

خطرناکی دارند، 
برای حفاظت از 
کادر درمان نیز 
باید مقررات 

محکم تری وجود 
داشته باشد

 hospitium را بایــد در واژه یونانــی hospital ریشــه کلمه
جستجو کرد که به مکان هایی برای اســتراحت زائران 
کن مقدس مسیحیان در خاورمیانه اطالق می شده  اما
کــه تأســیس و اداره آن هــا توســط کشیشــان صــورت 
می گرفته و به تدریج در کنار این خدمات برای توســعه 
و تبلیــغ دیــن و نهــاد مذهب مســیحیت بــه مراقبت از 

بیماران فقیر نیز می پرداختند.
قدیمی ترین بیمارســتان به شــکل برداشــت امــروزی 
مــا از بیمارســتان در شــهر پاریس توســط اســقف ســن 
الندری با نام Dieu hospital تأسیس شد که همچنان 
هم به همین نام بــه فعالیت خود ادامــه می دهد.این 
بیمارستان که در حال حاضر متعلق به دانشگاه دکارت 
پاریس است، در طی عمر خود شــاهد حضور پزشکان 
برجســته ای همچون ژوزف رکارمید؛ جراح برجســته و 
اولین کسی که واژه متاستاز را در سرطان تعریف نمود، 
آنری آلبر آرتمن، مبدع روش جراحی کولکتومی؛ هارتمن 
و پل ژرژ دیاالفوا اولین توصیف کننده ضایعه خونریزی 
دهنده دیاالفوا بوده است.تأسیس اولین بیمارستان 
کنان اسپانیایی قاره  در قاره آمریکا مربوط به اولین ســا
 jesus Nazare جدید بوده که در مکزیکوســیتی بــه نــام
ساخته شده است و همچنان هم به فعالیت خود ادامه 
می دهد.به طورکلی بیمارستان های اولیه؛ مکان های 
موردعالقه ای برای طبقه مرفه و متوسط آمریکایی نبوده 
و تنها افــراد طبقه فقیر بــه آن مراجعه می کردنــد و افراد 
ثروتمندتر ترجیــح می دادند در منزل خــود و به صورت 

خصوصی مورد درمان قرار گیرند.

ســال ها بعــد اســتفاده از 
داروی اتــر بــرای بیهوشــی 
باعــث تحولــی عظیــم در 
بیمارســتان ســازی شــد 
و ایجــاد اتاق هــای عمــل 
کالسیک، بیمارستان ها را 
کز نگهداری بیماران  از مرا
فقیر مبتال به بیماری های 
مســری بــه قلــب تپنــده 
روزهــای  آن  در  درمــان 
قــاره آمریــکا بــدل نمــود.

کمک های دولتی که در حال حاضر در قالب برنامه هایی 
همچــون مدیکــر و مدیکید بــرای افراد مســن و فقرای 
جامعه در آمریکا ارائه می شود، اولین بار توسط بنجامین 
فرانکلین در اختیار بیمارستان پنسیلوانیا قرار داده شد، 
بیماران فقیری که در این بیمارستان به صورت رایگان 
تحت درمان قــرار می گرفتند، پس از بهبــودی ملزم به 
خدمات رایگان در این بیمارستان بودند.کمک های 
دولتی به بیمارستان ها در ایاالت متحده در سال های 
بعد در قالب برنامه هایی همچون کر-میلز ادامه یافت.
تأســیس اولین بیمارســتان در ایــران بــه دوره ناصری 
برمی گردد، این بیمارســتان توســط ناظم االطبا با نام 
بیمارستان دولتی؛ کار خود را آغاز نمود و همچنان نیز در 
تهران با نام بیمارستان سینا به کار خود ادامه می دهد.

ادامه دارد......

  دکتر پوریا عادلی
متخصص رادیوانکولوژی
دانش آموخته مدیریت 
استراتژیک

قسمت اول

هنگامی که مراجع به درمانگر مراجعه می کند، حتمادچار اختالل در روند طبیعی 
سیستم بدن خود و درنتیجه اشــکال در روند زندگی خود شــده است. او کسی 
است که نگران از وضعیت موجود خود است یا به علت عدم حصول نتیجه درمان 
گر  مناسب، مجددا و  یا حتی برای چندمین بار به مطب مراجعه می کند. حتی ا
ک را تجربه های شــخصی تحمل درد قرار دهیــم و نه عقل و منطــق، بر این  مال
فرضیه صحه می گذاریم که باوجود درد از هر نوع آن؛ THERSHOLD )آستانه( 

مراجع کاهش یافته است.
  بــه فــرض اینکــه مراجعه کننــده درد نداشــته باشــد و بــرای انجــام یــک عمــل
 ترمیمی-زیبایی به درمانگر مراجعه کند، او در مورد نتیجه درمان و تصورات خود 

دچار نگرانی شدید است که حق دارد و حد آن کمتر از درد نیست.
شــاید نتیجه منطقی از ســطور باال این باشــد که درمانگر ابتدا بایستی فضایی 
آرامش بخش و اطمینان آور برای مراجع ایجاد کند، این شرایط چه فضای درمان 
باشد و چه نحوه گفتار پرسنل مطب یا درمانگر؛ نقش مهمی در درمان ایفا خواهد 

کرد و حصول نتیجه را باال می برد.
گر درمانگر فرصت کافی برای مراجع خود ایجاد کند؛ قطعامشکل را بهتر درک  ا

می نماید و می تواند درمان کامل تری برای وی انتخاب کند.
ماده 2 فصل ششــم راهنمای عمومی اخــالق حرفه ای اعضای ســازمان نظام 
پزشــکی تحت عنوان اصلی "احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات 

سالمت" به وضوح یادآوری می کند که:
کلیه اطالعات مربوط به بیماری که دانستن آن ها برای تصمیم گیری بیمار در مورد 
نحوه ادامه روند تشخیصی و درمانی یا سایر تصمیم گیری های زندگی الزم است، 
باید بر اساس سطح درک، سواد و وضعیت بیمار به نحوی که برای بیمار قابل درک 

باشد؛ در اختیار بیماران یا تصمیم گیرندگان جایگزین آن ها قرار داده شود.
بر اساس برداشت منطقی از ماده فوق می توان این گونه تفسیر کرد که درمانگر 

حق ندارد بدون صحبت کردن با بیمار و عدم توضیح کافی در خصوص بیماری 
و شریک کردن بیمار در تصمیمات خود برای ادامه درمان، درمان را آغاز کند با 

این بهانه که "من بسیار خوب می دانم که چه باید بکنم!!"
در مراجعه به راهنمای عمومی اخالق حرفه ای این ماده جلب توجه می کند:

ماده 9 تکالیف عام:
الزم است اعضای سازمان همواره و به ویژه در موقع عصبانیت، متانت و آرامش 
خود را حفظ کنند. آن دســته از اعضا که به هر دلیلی احتمال می دهند ممکن 
اســت در مواقع عصبانیت کنترل خود را از دســت بدهند، می بایست اقدامات 

پیشگیری کننده را انجام دهند.
در هر حالت الزم است از هرگونه برخورد قهرآمیز و غیرمحترمانه و خارج از چارچوب 
کــی و توهیــن زبانی توســط حرفه مندان پزشــکی  ادب؛ حتــی در پاســخ به هتا

خودداری شود.

در مواردی که بیم صدمه جســمی ناشــی از برخورد بیماران یــا همراهان آن ها 
می رود، رفتار اعضا تابع مقررات راجع به دفاع مشروع است.

شــاید ما به علت بدفهمــی باورهای مذهبی بــه بیمار کمتــر از جســد او احترام 
می گذاریم، حتی بیاییم تجربه کنیم چگونه اعتماد و اطمینــان مراجع خود را 

جلب کنیم.
بیاییم کمی بیندیشیم، سرمایه اجتماعی و اعتمادی که مردم و مراجعین برای 
جامعه پزشکی قائل هستند، نتیجه سال ها تالش بی وقفه و خالصانه همکاران 

صدیق و دانشمند و پیشکسوت ماست.
به منظور ارج نهادن به خدمات ایشان، سزاوار است با قدم نهادن در راه و رسم و 

منش آنان این سرمایه ملی را حفظ نماییم.
خادم جامعه پزشکی، دکتر مصطفی میرقادری
دادستان انتظامی اصفهان
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شماره 13 شهریورماه 1399 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

ح شد: در نشست خبری با اصحاب رسانه مطر

کرونا به جامعه پزشکی  خسارات 
 قابل تخمین نیست

 نشست مشترک مسئوالن سازمان با 
برخی دست اندرکاران دادگستری اصفهان

 برگزاری آنالین نشست سالیانه
 مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

کوتاه بر رویدادهای  گذری 
سازمان نظام پزشکی 

اصفهان
پاسداشت زحمات مدافعان سالمت با توجه به تأثیرات گسترده و عمیق پاندمی COVID-19 بر ابعاد مختلف جوامع 

بشری و نقش سازنده رسانه ها در اطالع رسانی صحیح و لزوم ارتقای فرهنگ سالمت 
جامعه در مقابله با این پدیده، سازمان نظام پزشکی اصفهان، 20 مردادماه نشستی 

با اصحاب رسانه برگزار نمود.
دکتر عباســعلی خادمی؛ رئیس نظام پزشــکی اصفهان در این جلســه عنوان کرد: 
کرونا؛ ویروسی هزارچهره است که هنوز نمی توان خسارات ناشــی از شیوع آن را به 

کادر پزشکی تخمین زد.
دکتر محسن مصلحی؛ دبیر شورای عالی سازمان و قائم مقام نظام پزشکی اصفهان 
کنون حدود 6000 نفــر از کادر درمان در کل کشــور و حدود 500 نفر در  تصریح کرد: تا
حوزه بهداشت و درمان استان اصفهان به کرونا مبتال شده و متأسفانه قریب به 160 

نفر از همکارانمان در سطح کشور بر اثر این بیماری به شهادت رسیده اند.
دکتر کامران منتظری؛ معاون انتظامی نظام پزشکی اصفهان اظهار کرد: در مسیر 
مقابله با کووید-19 تمامی کادر درمان اعم از پزشکان عمومی تا رشته های تخصصی 
و کادر آموزشــی ورود پیدا کردنــد و عده ای در این راه آلوده شــدند کــه این موضوع 

موجب آسیب خانواده های کادر درمان نیز شده است.

ظهــر پنــج شــنبه جلســه ای بــا حضــور مســئولین حــوزه انتظامــی ) معــاون 
انتظامی، مســئولین هیئت های بــدوی و تجدیــد نظر، دادســتان، معاون 
آموزشــی ســازمان و نماینــده کمیســیون هــای پزشــکی قانونی ( و ریاســت 
سازمان نظام پزشکی با بازپرسان و مسئول دادسرای شعب پزشکی و قاضی 

دادگاه تجدید نظر ویژه پزشکان تشکیل گردید.

در ایــن جلســه ضمن تبــادل نظــر، پیرامون مســائل و مشــکالت در بررســی 
شــکایات و صدور نظریات کارشناســی و درخواســتها و مســائل همکاران در 
ح گردید. برخوردها و صدور آرا در دادگستری از طرف سازمان مباحثی مطر

در ادامه قضات و بازپرسان توضیحات خود را در خصوص مسائل و دغدغه 
ح نمودنــد و در پایان نیز هــر دو طرف  ها در بررســی پرونــده و صــدور آرا مطــر
خواستار تعامالت بیشتر فیمابین بوده و مقرر شد جلسات مشابه در فواصل 

کوتاه تکرار گردد.

با توجه بــه تشــدید همه گیــری کوویــد- 19، مجمــع عمومی ســازمان نظام 
پزشکی در روز سی ام مردادماه به صورت مجازی و به طور هم زمان در نظام 

پزشکی های سراسر کشور برگزار گردید.

در این جلسه در ابتدا، گزارش ریاست کل ســازمان نظام پزشکی استماع و 
سپس گزارش عملکرد شورای عالی ارائه شد.

پس از گزارش بازرسان مجمع عمومی، مجمع تنفس اعالم نمود و انتخاب 
بازرسان به زمانی دیگر موکول گردید.

الزم بــه ذکر اســت انتخاب بازرســان به صــورت الکترونیک، مجــددا روز 
خ 1399/06/20 برگزار و آقایان دکتر محمد هادی صادقی،  پنج شنبه مور
دکتر ســید علی ســجادی و دکتر کمال بیگی به عنوان بازرسان سازمان 

به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

پیرو نشســت مشــترک رئیس و قائم مقام سازمان نظام پزشــکی اصفهان با 
شــهردار و رئیس کمیســیون بهداشت، ســالمت و خدمات شــهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان و به پاس قدردانی از تالش های کادر درمان و شهدای 
مدافع ســالمت اصفهان؛ به پیشــنهاد شــورای نام گذاری و تصویب شورای 
شهر، تقاطع خیابان نیکبخت، شریعتی و چهارباغ باال به نام چهارراه پزشک 
کاری ها و زحمات این قشــر خدوم برای  نام گذاری گردید تا یاد و خاطره فدا

همیشه در اذهان جاودانه گردد.

 یکم شهریورماه هم زمان با روز پزشــک؛ تابلوی این خیابان با حضور برخی 
از اعضــای هیئت مدیره نظام پزشــکی اصفهان و مدیران شــهری، مزین به 
نام پزشک شــد و به دنبال این برنامه نیز با حضور بر سر مزار شهدای مدافع 

سالمت اصفهان؛ به مقام واالی این شهیدان ادای احترام گردید.

سلسه مقاالت مدیریت بیمارستان های خیریه و خصوصی

تاریخچه بیمارستان در جهان
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بانک ملت با توجه به تخصص، رشته تخصصی و سطح درآمد و توان بازپرداخت اقساط جهت کلیه اشخاص 

حقیقی فعال در بخشهای پزشکی و رشته های مرتبط پزشکی که به صورت مستقل فعالیت می نمایند یا 

از طریق انعقاد قرارداد همکاری با مراکز مرتبط با حرفه پزشکی)مانندکلینیکها، بیمارستانها و ...( مشغول به 

فعالیت میباشند تسـهیالتی به صورت همزمان جهت رفع نیاز آنان در تامین مواد اولیه و ابزار کار مصرفی و 

تجهیزات مورد نیاز و خرید محل فعالیت وجعاله تعمیر و نیز کارت اعتباری در قالب طرح فرهیختگان  در نظـر 

گرفتـه کـه بر اساس مبالغ ابالغی به شبکه به متقاضیـان محتـرم واجد شرایط اعطا می گردد.

دارندگان مدارک عمومی و متخصص و فوق تخصص در رشته های پزشکی - دندانپزشکی- 
داروسازی- دامپزشکی - روانپزشکی

دندانساز - روانشناسی و مشاوره )شامل روانشناسی بالینی، بالینی کودک، تربیتی، مشاور خانواده، 
مشاوره  سالمت،  و  صنعتی  سالمت،  شناختی  اجتماعی،  استثنایی،  کودکان  ورزش،  روانسنجی، 
شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج، مشاوره توانبخشی و ...( - مامایی- اتاق عمل و هوشبری– 
دکترای علوم آزمایشگاهی - مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل - کارشناس و کارشناس 
ارشد رشته های مرتبط با پزشکی )شامل اپتومتریست ها)بینایی سنجی(، شنوایی سنجی، اعضای 
پاتوبیولوژی، پرتونگاری، رادیولوژی،  بیوتکنولوژی،  مصنوعی،گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، 
کار،  بهداشت  خانواده،  بهداشت  ها،  بیماری  با  مبارزه  غذایی،  صنایع  و  علوم  تغذیه،  رادیوتراپی، 
فیزیک پزشکی، دهان و دندان، فارغ التحصیالن دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی، 
پزشکی،  پایه  علوم  و  مددکاری  و  اجتماعی  خدمات  پزشکی،  بیوشیمی  ارتوپدی،  فیزیوتراپی، 

کایروپراکتیک و ژنتیک پزشکی و ...(

باسمه تعالی

خرم آنکس که در این محنت گاه                    خاطری را سبب تسکین است

ف
گروه هد

شرح
ابزار کار مصرفی  و  اولیه  خرید مواد 
)سرمایه در گردش( و خرید تجهیزات 
ثابت(  )سرمایه  آالت  ماشین  و 

جعاله تعمیر خرید مطب
مطب

ی
عموم

دامپزشک

5.500

مشتریان مهان 
14.500

مشتریان عادی

11.000

1.500

صرفابه 
مالکین 

ملک

پزشک

روان پزشک

12.000دندانپزشک
8.000دارو ساز

ص
ص وفوق تخص

متخص

پزشک

15.000
دندانپزشک

داروساز

سایر تخصص ها و فوق تخصص ها

12.000دامپزشک متخصص

ی
ط پزشک

مرتب
11.0006.000دندان ساز

ندارد

کلیه رشته های روانشناسی و مشاوره

5.500
6.000

مامایی

ندارداتاق عمل و هوشبری

کارشناس و کارشناس ارشد رشته های مرتبط 
4.500پزشکی

6.000

)رادیولوژی-
فیزیوتراپی 
– ارتوپدی(

مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل
5.000

ندارد

6.000دکترای علوم آزمایشگاهی

1- پزشکانی که مشغول فعالیت در کلینیکها، درمانگاهها، بیمارستانها، نزد سایر پزشکان و... بوده، مشروط به اینکه دارای قرارداد معتبر باشند و همچنین از تجهیزات و ابزار کار متعلق به خود استفاده نمایند، 

مجاز به استفاده از تسهیالت خرید تجهیزات طرح متخصصین میباشند.

2- در خصوص مراکز پرستاری اخذ دانشنامه پرستار و همچنین قرارداد همکاری با مراکز پزشکی الزامی است .

* الزامی به نصب دستگاه pos در محل فعالیت نمی باشد و صرفاداشتن دستگاه pos برای معافیت پزشک از وثیقه گروه نقد الزامی ، کافی می باشد . 

1- کارت اعتباری این طرح از زمان صدور به مدت 12 ماه و به دفعات قابل استفاده می باشد . )در صورت پرداخت بدهی در مهلت پرداخت صورتحساب کارت اعتباری مجددابه میزان اصل مبلغ پرداختی 

شارژ می گردد و در غیر اینصورت بدهی تقسیط می گردد(

2- استفاده همزمان از کارت اعتباری و عقد مرابحه بالمانع می باشد .

وثایق گروه نقد الزامی*نرخ سودحداکثر فاصله اقساطحداکثر مدتموضوع تسهیالت

6 ماه12 ماهخرید مواد اولیه و ابزار کار مصرفی

% 18

15 %6 ماهه یکجا
6 %اقساط ماهیانه

13 %1 ماه60 ماهجعاله تعمیر مطب

خرید تجهیزات و ماشین آالت

24 ماه

1 ماه

% 6

6 %36 ماه

10 %48 ماه

حداکثر مدت پرداخت صورتحسابوثیقه نقد الزامینرخ سودمدت تسهیالتمبلغ تسهیالتنوع تسهیالت

36 ماه500 میلیون ریالکارت اعتباری مرابحه
% 18

7 روز از تاریخ صدور صورتحسابندارد

ندارد2 %60 ماه1.000 میلیون ریالعقد مرابحه

2-طرح اعتباری فرهیختگان

نکات قابل توجه :

1- طرح متخصصین

رشته های مرتبط پزشکی

رشته های پزشکی

برای کسب اطالعات بیشتر به نزدیکترین شعبه ی بانک ملت مراجعه فرمائید


