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دانش، مجموعه ای از آموخته ها و    
تجارب کسب شده عینی و ضمنی مرتبط با 
کار از قبیل ایده ها و خالقیت ها، مهارت ها، 
مستندات دانشی، روش های حل مسئله و 
هرگونه اطالعات کسب شده از طرق دیگر 
همانند جلسات تخصصی و کارشناسی و 
نقادانه است و مدیریت دانش، فرایندی 
نظام مند و مستمر است که از طریق آن 
دانـــــش شناسایی، خلق، توسعـــــــــــه، 
نگهداری، تسهیم و به کار گرفته شده و 
منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، 
توسعه تیمی و سازمانی و افزایش بهره وری 

می گردد.
موضوعی  هر  ابعاد  کلیه  دانش،  مدیریت  گستره  به عبارت دیگر 
اعم از فلسفه و اهداف )Philosophy(، سیاست ها و استراتژی ها 
)Policy(،برنامه ها )Programs(، عملیات یا اقدامات )Practices( و 

فرایندها )Processes( را شامل می شود.
ارزیابی میزان بهره مندی از مدیریت دانش در حوزه سالمت نشان 
کثر در  می دهد که ردپای مدیریت دانش را می توان به سختی و حدا
قاعده هرم، یعنی فلسفه و اهداف یافت و هرچه از سیاست گذاری ها 
به سوی برنامه ها و اجرا می نگریم، این اثر بسیار کمتر و کمتر می گردد، 
گفته پیداست که چنین رویکردی در هر مقوله ای به چه میزان زیان بار  نا
و خسارت زا است؛ چه رسد به حوزه حساس، پیچیده و خطیری همانند 

حوزه سالمت!
نگاهی به تکالیف عمده مصرح در اسناد باالدستی اعم از سیاست های 
کلی نظام سالمت، قانون های چندگانه برنامه توسعه و قانون بیمه 
همگانی همچون لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سالمت، برنامه 
سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده، تدوین و ابالغ 
راهنماهای بالینی و محاسبه و اعالم قیمت تمام شده و واقعی خدمات 
تشخیصی و درمانی با آنچه که در عمل به وقوع پیوسته، شواهد متقنی 

از بیراهه رفتن در این حوزه است.
 و اما چه باید کرد؟

بدیهی است مؤثرترین و اصولی ترین راهکار به حکم اصل مسلم 
"پیشگیری مقدم بر درمان "، زالل کردن آب از سرچشمه است، اما زمانی 
که به هر دلیل، این مهم در آینده نزدیک متصور نباشد، منطقی ترین 
راه، درمان سریع عوارض به وجود آمده به موازات تالش گسترده جهت 

اصالح خطاهای ریشه ای گذشته است.
به نظر می رسد توانمند نمودن مدیران حوزه سالمت به دانش و مهارت 
الزم در ابعاد مختلف، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی، 
اقتصاد سالمت، مدیریت مالی و حسابداری در بخش سالمت، سیستم 
اطالعات مدیریت بخش سالمت، ارزیابی فناوری سالمت )HTA( و ... 
از جمله گزینه های مهمی به شمار می روند که نه تنها از وخیم تر شدن 
گیر و آینده ساز جهت تحوالت  اوضاع جلوگیری می کنند، بلکه ارتقای فرا

بنیادین را نیز رقم خواهند زد.
ازاین رو پس از آسیب شناسی وضعیت موجود، مشورت با صاحب نظران 
و مدیران باتجربه حوزه سالمت، دوره MBA مدیریت سالمت طراحی 

و تدوین گردیده است.
سرفصل های 17  گانه این دوره که طی یک سال و حدود ۴۰۰ ساعت در 
روزهای پایانی هفته با استفاده از اساتید مبرز در شاخه های مختلف 
برگزار خواهد شد، بادقت و وسواس در پی انعکاس آموزه های کاربردی 
و مبتنی بر واقعیات و تجارب ذی قیمت و نهادینه شدن مدیریت دانش 

بوده و نه صرفا گذراندن یک دوره و اخذ گواهی.
امید می رود که با همراهی و ارائه رهنمودهای همکاران باألخص مدیران 
کز جراحی  کز تشخیصی و درمانی اعم از بیمارستان ها، مرا کلیه مرا
محدود، درمانگاه های عمومی، تخصصی و دندانپزشکی، مؤسسات 
آزمایشگاهی، رادیولوژی، فیزیوتراپی و ... روزبه روز به غنای آن افزوده 
گردیده و شاهد برگزاری دوره های بعدی به صورت کامل تر باشیم، چرا 
که در دنیای جدید، امور به سامان نمی رسد؛ مگر اینکه با احترام به مقوله 
 Partner ship، به سرعت مفاهیمی همچون ،)Owner ship( مالکیت
 Leader ship را با بهره مندی مؤثر از Relation ship و Netwoking ship
مبتنی بر دانش به صورت واقعی و نه شعاری، سرلوحه زندگی شخصی، 

اجتماعی و حرفه ای خود قرار دهیم.

سرمقــــــــالــــــــه
مدیریت دانش در حوزه سالمت؟؟!!
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از  پزشکـــــی  جامعـــــــه  نارضایتــــــــی   
تغییـر  بـه  منجـر   ۱۴۰۱ سـال  تعرفه هـای 
شـد؟ خواهـد  سـال  دوم  نیمـه  در  تعرفه هـا 

تعرفه هــای پزشــکی ســال 1۴۰1 در حالــی توســط 
کــه موجــی از  هیئــت وزیــران اعــالم و ابــالغ شــد 
اعتراضــات و نگرانی هــای جامعــه پزشــکی را بــه 
همراه داشت. زمزمه های حذف ارز ترجیحی نیز به 
دامنه مشکالت افزوده و به عقیده صاحب نظران 
گر ارز ترجیحی در حوزه بهداشــت و درمان حذف  ا
شــود، این حــوزه خطیــر در آســتانه فروپاشــی قرار 

خواهد گرفت.
فوق تخصــص جراحــی  دکتــر ســیاوش صحــت 
قفســه صدری و دبیر علمی جامعه جراحان ایران 
دراین خصوص بیان کرد: در جامعه دو وجه وجود 
کــه ارتبــاط  دارد، یــک وجــه روان جامعــه اســت 
مســتقیم بــا دیــن دارد و دیگــری ســالمت جامعه 

است که هر دو قیمت ندارد.
وی افــزود: در یــک جامعــه ســالم بایســتی بــرای 
تأمین کننــدگان ســالمت مــردم آن قدر رفــاه ایجاد 
شود تا آن ها بتوانند با فراغت بال به سالمت مردم 

بپردازند.
دکتــر صحــت می گویــد: پزشــکان در جامعــه بایــد 
به حدی در رفاه باشــند تــا بتواننــد در یک جامعه 
ســالم و بــدون دغدغه مشــکالت و مســائل مالی و 
اقتصادی بیمــار را درمان کنند، چرا کــه این بیمار 
اســت کــه جــان خــود را کــه باارزش تریــن دارایــی 
اوســت، در اختیــار پزشــک می گــذارد تــا پزشــک 
بــا روش هــای مختلــف ســالمت را بــه بــدن بیمــار 

هدیه کند.

 دولــت بایســتی حامــی جامعــه پزشــکی، 
سازمان های بیمه گر و مردم باشد

فوق تخصص جراحی قفســه صــدری و دبیر علمی 
جامعــه جراحــان ایــران اظهــار کــرد: بحــث مــا در 
تعرفه های پزشکی این نیســت که به مردم هزینه 
تحمیل شــود، بلکه دولت باید در اختیــار بیمه ها 
فرانشــیز کافی قرار دهد تــا آن ها بتواننــد تعرفه ها، 
خدمات درمانی و سالمت را حمایت کنند. بدون 

شک سالمتی مردم قیمت ندارد.
دکتــر صحــت معتقــد اســت: وقتــی یــک فــرد در 
جامعــه درآمــد پایینــی دارد، مهم این نیســت که 
او چــه میــزان بــه ســازمان های بیمه گر حــق بیمه 
پرداخت می کند، در این شــرایط این دولت است 
که باید به حمایت از مردم، هزینه های جاری را به 
ســازمان های بیمه گر پرداخت کند و آن ها را مورد 
حمایت قرار دهد تا آن هــا بتوانند مردم و خدمات 

درمانی را مورد حمایت قرار دهند.
وی می گویــد: مــردم بایــد بگویند دولــت در حفظ 
ســالمتی و ارائــه خدمــات بــه آن هــا موفــق بــوده 
یــا نبــوده. دولت بایســتی بــه هــر قیمتی که شــده 
گر در ســایر  ســالمت جامعه را تأمیــن کند، حتــی ا
بخش ها دولت هزینه ای را کاهش می دهد، نباید 
این کاهش قیمت بــه حوزه ســالمت و درمان هم 
برســد، چرا کــه تأمین ســالمت مــردم در جامعه بر 
عهده دولت اســت و این یکی از مهم ترین وظایف 

دولت هاست.
فوق تخصص جراحی قفســه صــدری و دبیر علمی 
جامعه جراحان ایران عنوان کرد: وقتی می گوییم 
وســایل و تجهیزات پزشــکی؛ هدف این اســت که 
باتوجه به پیشرفت حوزه پزشکی و درمانی آن قدر 
کیفیت  تجهیــزات پزشــکی در کشــور مــا بــه روز و با
باشد تا بتوان با آن ها سالمت مردم جامعه را تأمین 
کرد، در نتیجه دولت بایستی همه هزینه ها در این 

حوزه را به طور کامل بپردازد.

محاصره شدن حوزه بهداشت و درمان با مشکالت عدیده

 دولــت، قیمــت واقعــی خدمــات درمانی را 
ک قرار دهد مال

دکتر محســن مصلحی رئیس هیئت مدیره کانون 
انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان 
نیز بیان کرد: طبق قانون باید قیمت تمام شده و 
واقعی خدمات قبل از شــروع ســال جدید توســط 
شورای عالی بیمه ســالمت باتوجه به تورم جامعه 

خ حقوق دســتمزد محاســبه و اعالم شود، اما  و نر
در حــال حاضــر ایــن روند اجــرا نشــده و بر اســاس 
معیار هــای دیگــری تعرفه هــای درمانــی اعــالم 

شده است.
وی افــزود: از طرفــی در قانــون بیمــه همگانی قید 
شــده که 7۰ درصــد از تعرفه های درمانی بایســتی 
توســط ســازمان های بیمه گر پوشــش داده شــود 
که این مورد هم برعکس اتفــاق افتاده و 7۰ درصد 

از تعرفه های درمانی را مردم پرداخت می کنند.
دکتر مصلحی عنوان کرد: از طرف دیگر ۶۰ درصد از 
کز بایستی  مبلغ صورت حساب های ارسالی در مرا
به صورت علی الحســاب به ارائه کنندگان خدمات 

پرداخت شود که این امر نیز محقق نمی شود.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــای صنفی 
گــروه پزشــکی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه عدم 
خ تورم با تعرفه پزشکان، گفت:  همخوانی میان نر
خ ارز بــا خدماتی که  خ تورم و نوســانات نر وقتی نر
به اســم تعرفه اعــالم می شــوند همخوانی نــدارد، 
نتیجه این می شــود که تفــاوت تعرفه اعالم شــده 
با خدمــات درمانی باید یا توســط مــردم پرداخت 
شــود و یا از کیفیت خدمات کاســته شــود. در این 
وضعیت بیمــار، جامعــه پزشــکی و ســازمان های 

بیمه گر از شرایط موجود رضایت ندارند.
گر این روند ادامه پیدا کند، شاهد  وی ادامه داد: ا
مهاجرت پزشکان به کشور های دیگر خواهیم بود 
و بیمــاران به ناچار مجبور هســتند بــرای خدمات 

ج شوند. درمانی از کشور خار
دکتر مصلحی معتقد اســت: دولت هیــچ چاره ای 
نــدارد جــز اینکــه طبــق قانــون، قیمــت واقعــی 
ک قــرار دهــد، از طرفــی  خدمــات درمانــی را مــال
ســازمان های بیمه گر را مــورد حمایت قــرار داده تا 

آن ها مابه التفاوت تعرفه ها را بپردازند.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــای صنفی 
گــروه پزشــکی اســتان اصفهــان می گویــد: حــدود 
شــش درصد از هزینه هــای حوزه ســالمت مربوط 
به دستمزد نیروی انســانی است و عمده هزینه ها 
مربــوط بــه هتلینــگ و در شــرایط کنونــی دارو و 

تجهیزات پزشکی است. متأسفانه دولتمردان به 
این بخش از هزینه ها که مربوط به خودشان است 
ورود پیدا نمی کننــد، ولی به قســمت ناچیز ماجرا 

که دستمزد جامعه پزشکی است می پردازند.
به گفتــه وی، بیــش از 7۰ تا ۸۰ درصــد هزینه های 
حوزه سالمت مربوط به بخش های دیگر است که 
ارتباطی به دستمزد کادر پزشکی ندارد و مستقیما 
زیــر نظــر دولــت اســت و بخــش خصوصــی در آن 

تأثیرگذار نیست.
گــر بــرای مشــکالت  کــرد: ا دکتــر مصلحــی اظهــار 
چــاره ای اندیشــیده نشــود، متأســفانه در آینــده 
شــاهد این خواهیم بود که یک نســخه معمولی، 
صد ها هزار تومان برای بیمار هزینه داشته باشد و 

تاب وتوان آن در جامعه نخواهد بود.
کــرد: یکــی از مشــکالت و دغدغه هــا  وی اضافــه 
کز درمانی  این اســت که شــاهد تعطیل شــدن مرا
هستیم. بسیاری از افراد سرمایه گذار و یا متخصص 
کز درمانی نیســتند، چرا که  به دنبال تأســیس مرا
کز دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نخواهند  این مرا
گر بار دیگری بر مشــکالت اضافه شود حتما  بود. ا

کمر حوزه درمان خواهد شکست.
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــای صنفی 
گــروه پزشــکی اســتان اصفهــان می گویــد: در ایــن 
شرایط از رسانه ها درخواست دارم که این موضوع 
گر پزشــکان  را برای مــردم شفاف ســازی کنند که ا
به دنبال انجــام تعرفه واقعی خود هســتند، قصد 
تحمیــل هزینــه اضافــی بــر بیمــار را ندارنــد، بلکــه 
پزشــکان به عنــوان متولیــان جامعــه ســالمت 
می گوینــد: »نبایــد از ســالمت مردم بــه بهانه های 
واهــی بکاهیــم.« و شایســته اســت مســئولیت 
خودمــان کــه در قانــون مشــخص شــده را متقبل 

شویم.
دکتــر مصلحــی در پایان بیــان کــرد: چهــار تکلیف 
عمــده را قانون گــذار در اســناد باالدســتی اعــم از 
سیاســت های کلــی نظام ســالمت، ابالغیــه مقام 
معظــم رهبــری، قانون هــای برنامــه توســعه و 
قانــون بیمه همگانــی تکلیف کرده اســت. در این 
تکالیف مشخص شــده تا در وهله نخست پرونده 
الکترونیک ســالمت برای همــه ایرانیان تشــکیل 
شــود، البته نه آنچه به عنــوان نســخه الکترونیک 
وجود دارد، ســطح بندی خدمات، نظــام ارجاع و 
پزشــک خانواده عملیاتی شــود، راهنمای بالینی 
تدویــن و ابــالغ شــود و قیمــت واقعــی خدمــات 
گر مجموعه این  پزشــکی محاســبه و ابالغ گردد. ا
چهار مــورد اتفــاق بیفتــد، مــا معتقدیم بســیاری 

از مشــکالت کوچــک و بزرگ مــا در حوزه ســالمت 
مرتفع خواهد شد.

 راهکار های ســاده برای معــادالت پیچیده 
وجود ندارد

دکتر پوریــا عادلــی استراتژیســت حوزه ســالمت و 
دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان 
در ایــن گفتگــو بیــان کــرد: اقتصــاد ســالمت و در 
واقع مجموعــه پارامتر هایی کــه در زمینه اقتصاد 
ســالمت در جریان اســت یک سیســتم گسترده، 

وسیع و پیچیده می باشد.
وی افــزود: بــرای تحلیــل یــک سیســتم پیچیده 
نیازمند تحلیل ها و راهکار های پیچیده هستیم 
و از ساده ســازی مســائل و نــگاه ســاده انگارانه به 
مســائل بایســتی پرهیز کنیم. چــون به طورقطع 
یک سیستم پیچیده را نمی شــود با تحلیل های 
ساده به صورت طوالنی مدت پیش بینی و کنترل 

کرد.
دبیــر هیئت مدیــره ســازمان پزشــکی اصفهــان 
بــا اشــاره بــه حضــور ذی نفعــان متعــدد در حوزه 
ســالمت، می گویــد: در سیســتم اقتصاد ســالمت 
ذی نفعان زیادی از جمله ارائه دهندگان خدمت، 
گیرندگان خدمت، بیمه های مختلف، دولت ها و 
گــر ما می خواهیم  پارامتر های دیگر وجود دارد و ا
به یــک ســاختار پایــدار برســیم بایــد منافــع همه 
ذی نفعــان در نظــر گرفتــه شــود و اینکــه یکــی از 
ذی نفعان بخواهد نظر خود را به سایر ذی نفعان 
کنــد؛ در طوالنی مــدت بــه ضــرر همــه  تحمیــل 
ذی نفعــان و افــرادی خواهــد بــود کــه در پروســه 

اقتصاد سالمت درگیر هستند.
وی ادامــه داد: بــرای مثــال، پاییــن و غیرواقعــی 
نگه داشــتن تعرفه ها شــاید در کوتاه مدت به نفع 
سازمان های بیمه گر باشد، ولی در طوالنی مدت 
به طورقطــع بــه این ســمت خواهیــم رفــت که به 
علت عدم اســتقبال مردم از بیمه هــای تکمیلی، 
این سازمان های بیمه گر به ورشکستگی خواهند 
رسید و در قدم های بعدی این ورشکستگی ها به 

فروپاشی بیمه های پایه نیز خواهد رسید.
دکتر عادلی معتقد است: از طرفی سیستم درمانی 
کشور نیز دچار فروپاشی جدی خواهد شد و مردم 
بیشــتر از همه ضرر خواهند کرد. مردمی که تمام 
کیفیت  پروســه ســالمت، بــرای ارائــه خدمــات با
بــرای آن هــا طراحــی شــده اســت. این فروپاشــی 
بهداشــتی و درمانی در کشــور ما می توانــد به نفع 
کشــور های همســایه باشــد که از نظر سیاسی نیز 

رقبای ژئوپلیتیک ما محسوب می شوند.
عادلــی اظهــار کــرد: آنچه کــه مــا در شــورای عالی 
بیمه مشــاهده می کنیــم، یــک ترکیــب نامتقارن 
اســت و تنها یک نفر از نماینــدگان ارائه دهندگان 
خدمــات در این جمع وجــود دارد و ســایر اعضا از 
نهاد های دیگر هســتند که این ترکیــب نامتقارن 
بســیار نگران کننده اســت، چــرا که نتیجــه ای جز 
نادیده گرفته شدن حقوق ارائه دهندگان خدمت 

نخواهد داشت.
وی افزود: وقتــی ما به ترکیب شــورای عالی ســایر 
کشــور ها نــگاه می کنیــم، به عنوان مثال در کشــور 
آمریکا، 1۳ نفر از اعضای حاضر در شــورای عالی، از 

انجمن های علمی هستند.
پزشــکان  انجمــن  صنفــی  دبیــر هیئت مدیــره 
را  ل  اســتدال ایــن  بعضــا  می گویــد:  اصفهــان 
گــر تعرفه گذاری به ســازمان  ح می کنند کــه ا مطــر
بخــش  تعرفه هــای  )درمــورد  نظام پزشــکی 
خصوصی( سپرده شــود، باعث می شود پزشکان 
به خاطــر منافعــی کــه دارنــد هزینــه درمــان را باال 
ببرنــد. بلــه ممکــن اســت ایــن اتفــاق بیفتــد؛ اما 
بــا یــک اســتدالل قوی تر یــک ســازمان بیمــه که 
بنــگاه اقتصــادی اســت نیــز به طورقطــع اولویــت 

 اگر این روند 
ادامه پیدا کند، 
شاهد مهاجرت 
بیشتر   پزشکان 
به کشور های 

دیگر خواهیم بود 
و بیماران به ناچار 

مجبور هستند 
برای خدمات 

درمانی از کشور 
خارج شوند
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نخست سالمت مردم نخواهد بود و به دنبال کاهش 
هزینه ها به هر قیمتی خواهد رفت.

دکتــر عادلــی اظهــار کــرد: از طرفــی اســتدالل های 
ح می شــود مثال افــراد کشــور های دیگر  دیگری مطــر
رابرای الگو معرفی می کنند، اما این مهم نادیده گرفته 
می شود که ما یک کشور بکر نیستیم که نظام سالمت 
نداشته باشیم و به دنبال ایجاد نظام سالمت باشیم.

وی اضافه کــرد: مثال کشــور های حــوزه خلیج فارس 
که ساختمان های تاریخی و قدیمی ندارند به دنبال 
برج سازی می روند، اما در اروپا این موضوع بالعکس 
اســت و ســعی در حفــظ بنا هــای تاریخــی دارنــد کــه 
بخشی از اصالت آنهاست؛ بنابراین بایستی به دنبال 

الگویی متناسب با کشور خودمان باشیم.
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان اصفهان با 
اشاره به اینکه در حال حاضر ما یک سیستم سالمت 
کیفیت باال داریم که در حال خدمت رســانی  پویا و با
بــه مــردم اســت، گفــت: حــال اینکــه بخواهیــم این 
سیســتم را تخریب و سیســتم دیگری را جایگزین آن 
کنیم، به هیچ عنــوان با منافــع مردم ســازگار نخواهد 
بود. بدون شک الگوی سالمت ایران باید با ساختار 

موجود اصالح شود.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی رادیو انکولوژی ایران 
در پایان عنــوان کــرد: در اقتصاد درمــان می خواهیم 
منابــع محــدودی را که داریم بــه بهترین نحــو هزینه 
کنیم و باید سعی کنیم بهترین انتخاب را برای بیماران 
داشته باشیم. هزینه کرد بودجه درمانی بسیار مهم تر 
از سایر هزینه ها است. برای مثال سال هاست که برای 
واردات داروهای شــیمی درمانی هزینه می کنیم، اما 
در مقابل از رادیوتراپــی که در طوالنی مدت می تواند 
کم هزینه تر باشــد، غفلت می کنیم و به سمت وسوی 
توسعه زیرساخت های رادیوتراپی نرفتیم؛ بنابراین 
در اقتصاد ســالمت باید به دنبــال تخصیص صحیح 
منابع باشیم و نه کاهش منابع. نباید سهم درمان را 
از GDP کاهش دهیم یا سازمان های بیمه گر به ذخیره 

منابع به جای هدایت صحیح منابع بپردازند.

 تعیین تعرفــه بایســتی قبــل از بودجه بندی 
انجام شود

دکتــر کامــران منتظری رئیــس شــورای هماهنگی 
نیــز  اصفهــان  اســتان  نظام پزشــکی های 
دراین خصوص بیان کــرد: در تعرفه های پزشــکی 
سال 1۴۰1 زیر ساخت ها مانند گذشته تغییر نکرد. 
به عقیده ما تعرفه گذاری باید قبل از بودجه بندی 
انجام می شــد، ولــی متأســفانه اول بودجه بندی 
کــه بــود، دوبــاره  انجــام شــد و بــر اســاس پولــی 

تعرفه گذاری مشخص شد.
وی ادامه داد: این روند هیچ گاه جواب نمی دهد، 
چرا کــه دوبــاره ما بــه اعدادی رســیدیم کــه خیلی 
پایین تــر از هزینه های تمام شــده اســت. مشــکل 
امــروز جامعــه پزشــکی ایــن اســت کــه نمی توانند 
معیشت خود را تأمین کنند و این مشکالت هر روز 

بزرگ تر و پیچیده تر می شود.
نظام پزشــکی های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
گر در آینده نزدیک  استان اصفهان معتقد است: ا
زیرســاخت، مبنــا و علــم تعرفه گــذاری تغییــر پیدا 

نکنــد و در نیمــه دوم ســال تعرفه هــا بــه اعــداد 
حقیقــی خــود نرســند، بایــد منتظر شــکاف های 
بــزرگ و عمیــق در حــوزه ســالمت و درمان کشــور 

باشیم.
دکتر منتظــری نتیجــه تعرفه هــای غیرحقیقی در 
حوزه ســالمت را ضعیف تــر شــدن و فاصله گرفتن 
از علم روز دنیا می داند و می گوید: بدون شــک در 
ج  این شرایط پزشــکان و کادر درمان از کشور خار
خواهند شد و بیماران سردرگم برای یافتن درمان 
ج از کشــور می شــوند. در  خود راهی تهــران یا خار
حقیقت این مردم هســتند که آسیب های اصلی 

را می بینند.
کــه  کــرد: مشــکل اصلــی اینجاســت  وی عنــوان 
دولت از سازمان های بیمه گر آن طور که شایسته 
هستند حمایت نمی کند، سازمان های بیمه گر نیز 
نمی توانند خدمــات درمانی را مــورد حمایت قرار 
دهند. هــدف از تعرفه های حقیقی پزشــکی این 
نیست که مردم هزینه درمان را از جیب خودشان 
پرداخــت کننــد، بلکه هــدف این اســت کــه با در 
اختیــار قــراردادن بودجه کافــی به ســازمان های 
بیمه گــر شــرایط بــرای رونــد درمانــی بیمــاران بــه 

بهترین نحو فراهم شود.
دکتــر منتظــری در خصــوص حــذف ارز ترجیحــی 
در حــوزه درمانــی کشــور معتقد اســت: حــذف ارز 
ترجیحی در حوزه سالمت دارو و تجهیزات بدون 
گر این اتفاق در  شک بر مشــکالت خواهد افزود. ا
آینــده بیفتــد قیمــت دارو و تجهیــزات بســیار باال 
مــی رود. تصــور کنید بــرای خریــد یــک ورق قرص 
استامینوفن مجبور شوید مبلغی بیش از 1۰۰ هزار 
تومان هزینــه کنید، ایــن اتفــاق نه تنهــا باعث به 
تأخیر افتــادن رونــد درمانی بیماران می شــود که 
از لحاظ روحی و روانی نیز بر مردم جامعه تأثیرات 

بسیار منفی به جای خواهد گذاشت.
وی در پایــان گفــت: مــا فقــط امیــدوار هســتیم تا 
در آینــده بــا حقیقــی شــدن تعرفه های پزشــکی، 
حمایت از ســازمان های بیمه گر و حذف شدن ارز 
ترجیحــی در حــوزه دارو، درمــان و ســالمت، روند 
تشــخیص و درمان بیماران در کشــور بــه بهترین 

نحو ممکن انجام شود.
 محاصــره شــدن حــوزه اقتصاد ســالمت با 

مشکالت عدیده و جدی
دکتر حســین بابایی متخصــص بیمــاری کودکان 
ســازمان  مجمع عمومــی  عضــو  و  نــوزادان  و 
نظام پزشــکی ایــران در ایــن گفتگــو اظهار کــرد: بر 
اســاس نظریاتــی کــه کارشناســان حــوزه اقتصــاد 
ســالمت ارائــه داده انــد، بــا روش هایــی کــه بــرای 
اندازه گیری و ارزش خدمات پزشکی در دنیا و ایران 
وجود دارد؛ در سال گذشته نتوانستیم تعرفه های 
پزشــکی را به اعداد حقیقی خود بر اســاس تورمی 

که در جامعه جوالن می دهد، نزدیک کنیم.
وی ادامه داد: کسانی که در حوزه اقتصاد سالمت 
قصد سرمایه گذاری دارند، باتوجه به شرایط فعلی 
توجیهی برای بازگشت ســرمایه خود ندارند، پس 
یــا این حــوزه را رها کــرده یــا از ورود بــه آن منصرف 
شــده اند. باتوجه به شــرایطی که در حال حاضر با 

 اگر در آینده 
نزدیک 

زیرساخت، مبنا و 
علم تعرفه گذاری 
تغییر پیدا نکند 
و در نیمه دوم 
سال تعرفه ها 

به اعداد حقیقی 
خود نرسند، باید 
منتظر شکاف های 
بزرگ و عمیق در 

حوزه سالمت 
و درمان کشور 

باشیم

آن مواجه هستیم، از جمله تورم افسارگسیخته ای 
که وجود دارد باید ارزش خدمــات و کاال هایی که 
در حــوزه پزشــکی ارائــه می شــود را بــه واقعیت هــا 

نزدیک کنیم.
کــودکان و نــوزادان و عضــو  متخصــص بیمــاری 
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران می گوید: 
تا وقتی شورای عالی بیمه سالمت که در واقع توسط 
مجموعــه ای از خریــداران خدمــت ســالمت و یــک 
نفر نماینده از ارائه دهندگان خدمات ســالمت )که 
رئیس سازمان نظام پزشــکی است( اداره می شود، 
نمی توان به تعیین تعرفه های واقعی از این ترکیب 

امیدوار بود.
دکتــر بابایــی معتقد اســت: در ســال 1۴۰1 بایســتی 
در ســبد کاال هایی کــه ماهانه مشــخص و به مردم 
ارائــه می شــود، بخــش خدمــات درمانــی )دولتــی 
و خصوصــی( را جــای داد، چــون پایــداری در بــازار 
اقتصــاد ســالمت نمی بینیــم. پزشــکی را نمی توان 
با سایر مشــاغل در بازار مقایسه کرد، چون پزشکی 

یک شغل نیست بلکه یک حرفه است.
وی عنوان کرد: بیمه ها بایســتی باتوجه به منابعی 
کــه در اختیــار دارنــد 7۰ تــا ۸۰ درصــد هزینه هــای 
کار  کــه ایــن  خدمــات درمانــی را پوشــش دهنــد 
متأسفانه صورت نگرفته اســت. ما یک ضرر و زیان 
انباشــته در حوزه اقتصادی داریم. ضــرر و زیانی که 

در حوزه معنوی نمود بیشتری دارد.
کــودکان و نــوزادان و عضــو  متخصــص بیمــاری 
مجمع عمومی ســازمان نظام پزشــکی ایــران بیان 
کرد: وقتی پزشــکان در کشــور ما تأمین نباشند و با 
دغدغه های مالی روبرو باشند، شاهد این خواهیم 
بود کــه در کنــار شــغل خود بــه مســائل دیگــر روی 

خواهند آورد و یا اینکه مهاجرت می کنند.
دکتر بابایی گفت: بسیاری از رشته های پزشکی به 
تجهیزات خود وابسته هستند و هزینه های خرید، 
تعمیر و یا جایگزینی این تجهیزات بعد از مستهلک 
شــدن برای پزشــکان وجود دارد. طبق قانــون نیز 
باید تجهیزات پزشــکی پس از 1۰ ســال به روزرسانی 
شــود، اما وقتی نمی توانیم هزینه خریــد تجهیزات 
جدید و یا تعمیر آن ها را متقبل شویم، کیفیت ارائه 

خدمات به بیماران کاهش خواهد یافت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت گذاران در حــوزه 
ســالمت باید به فکر منابع پایدار برای تأمین درصد 
باالیی از هزینه خدمات سالمت باشند، گفت: این 
موضوعی است که در قانون پیش بینی شده، اما در 
مراحل اجرایی دچار ایراد و مشکل است، چرا که با 

سوءمدیریت مواجه هستیم.
دکتر بابایی در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفه های 
حقیقی برابر با درآمدزایی صرف برای جامعه پزشکی 
اســت؟ عنــوان کــرد: خیــر به هیچ عنــوان ایــن بــاور 
درستی نیست. پزشکان در کنار مردم هستند و روبه 
روی مردم نیستند. در کشــوری زندگی می کنیم که 
قانونی داریم بــرای »تأمین بیمه پوشــش همگانی 
بیمه« که در قانون اساســی، در برنامه های توسعه 
و قانون خاص بیمه های همگانی پیش بینی شده، 

اما هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: ما در بســیاری از موارد مانند تجمیع 

نشــدن صندوق هــای بیمــه دچــار اتــالف منابــع 
هســتیم. از طرفــی در ایــن حــوزه نتوانســته اند 
کــه بــرای آن هــا تخصیص داده شــده  از منابعــی 

بهینه سازی کنند.
متخصص بیماری کودکان و نوزادان و عضو مجمع 
نظام پزشــکی ایــران می گویــد: از صنایعی کــه برای 
ســالمت مردم جامعــه مضر اســت، بایــد هزینه ای 
برای حوزه ســالمت در نظــر گرفته شــود که محقق 
نشده و منابع پایداری که در قانون تعریف شده نیز 
به مرحله اجرایی نرسیده است. مثال از هدفمندی 
یارانه ها بایســتی ســهمی در حــوزه ســالمت وجود 

داشته باشد که ندارد.
دکتر بابایی عنوان کرد: پرداخت بیمه ها در بعضی 
از موارد به 1۴ ماه رسیده است. نقطه به نقطه تورم 
ســال 1۴۰۰ را بررســی کنیــد. چــرا پزشــکی که ســال 
گذشته خدمتی را ارائه داده هنوز بهای آن خدمت 
گــر همه ایــن موارد  بــرای او جبران نشــده اســت؟ ا
اجرایــی شــود، تعرفه هــای واقعــی از مــردم گرفتــه 
نخواهد شــد، بلکه بیمه یک پوشــش حمایتگرانه 
برای مردم و بیماران خواهد بود که به کمک دولت 

حوزه درمانی کشور را پوشش خواهد داد.
وی بــا اشــاره به ایــن مــورد کــه از محل عــدم چاپ 
دفترچــه بیمــه فایــده ای بــه پزشــکان نرســیده، 
کــرد: نســخه الکترونیــک بایــد در بطــن  اظهــار 
پرونده الکترونیک ســالمت وجود داشته باشد که 
ندارد. زیرســاخت های الزم در کشــور ما در نســخه 
الکترونیــک ســالمت وجــود نــدارد. در ایــن حــوزه 
به خاطــر نبــود زیرســاخت ها پزشــکان و بیمــاران 
دچار مشکل شــده اند، به جامعه پزشکی از لحاظ 
ســخت افزاری هزینــه تحمیل شــده، امــا هزینه ای 
که از صرفه جویــی عدم چاپ دفترچــه بیمه وجود 
دارد، در این حوزه و برای پزشکان دیده نمی شود.
وی افزود: پزشــکان همیشــه در کنار مــردم بوده و 
هستند. جامعه پزشکی همیشه در شرایط سخت 
همراه مردم بودند و هدف از واقعی شدن تعرفه ها 
تحمیل هزینه به مردم و یا درآمدزایی برای پزشکان 

نیست.
کــودکان و نــوزادان و عضــو  متخصــص بیمــاری 
مجمــع نظام پزشــکی ایــران در خصــوص حذف 
ارز ترجیحــی در حــوزه ســالمت و درمــان، گفــت: 
بــدون شــک بایــد کاال هــای ســالمت را از حذف 
ارز ترجیحــی مســتثنا کنند، چــرا که با حــذف ارز 
ترجیحــی در حــوزه ســالمت و درمــان خدمــات 
گر ارز ترجیحی  مطلوب به مردم داده نمی شود. ا
حــذف شــود، شــاخه هایی کــه بــرای کاال هــای 
روزمــره خــود بــه واردات نیازمند هســتند، دچار 
مشــکل خواهنــد شــد. ماننــد آزمایشــگاه ها کــه 
گر شامل  بایســتی کیت های خود را وارد کنند و ا
حــذف ارز ترجیحــی شــوند بــا مشــکالت جــدی 

مواجه خواهند شد.
کــرد: در حــال حاضــر افــق روشــنی را  وی بیــان 
نمی بینیــم، چــرا کــه دچار ســردرگمی هســتیم و 
جامعــه پزشــکی مضطرب اســت که آیــا می تواند 
خدمت دهــی بــه بیمــار را در ســطح مطلــوب در 

سال های آینده انجام دهد یا خیر؟
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 آمـوزش از ارکان اصلـی سـامت و مشـاوره 
اسـت که در حفظ سـامتی نقـش دارد. زنان و 
کودکان، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند 
و مادران بنیاد خانواده را تشکیل می دهند، لذا 
سـامت آنها به معنی سـامت خانواده اسـت.

از آن جایی کــه محور تحصیــالت ماماها، ســالمت زنان و 
خانواده ها می باشد، ماماها مهم ترین گروهی هستند که 
می توانند آموزش و مشاوره صحیح به مادران و خانواده ها 
را ارائه نمایند. کارناوال سالمت مادران که به طور سالیانه و 
به مدت 11 سال است که در استان اصفهان اجرا می گردد، 
یکی از برنامه های موفق و درعین حال مردمی در آموزش و 
مشاوره بوده است که با درگیرشدن سازمان ها و ارگان های 
مختلف توانسته مخاطبین زیادی را جذب نماید و نقش 
مفید این برنامه نه تنها در معرفی ماماها به جامعه )در روز 
جهانی ماما یعنی 5 می مصادف با 15 اردیبهشت(، بلکه 
در بیان مهم تریــن موضوعات مرتبط با ســالمت مادران، 

خانواده و فرزندآوری نمایان گشته است.
در اردیبهشــت ماه ســال 1۴۰1 این کارناوال در ســه پایگاه 
ثابت به مدت یک هفته و هشت پایگاه سیار در سطح شهر 
اصفهان از ساعت ۸ تا 1۴ برگزار گردید. در هر پایگاه دو ماما، 
یک عضو هیئت علمی گروه مامایی و حداقل دو دانشجو 
حضور داشــتند و عــالوه بر مشــاوره رایــگان، پمفلت های 
کسی توســین بــه مــردم ارائه شــد. این  آموزشــی و مجله ا
کارناوال از تاریخ 1۴۰1/2/15 لغایت 1۴۰1/2/22 و باهمت 
انجمــن علمــی مامایــی و روابط عمومــی دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان تدوین و اجرا گردید.
اهداف برنامه: 

گاهی بانوان و خانواده ها در زمینه      1-ارتقای سطح آ

سالمت و نقش آن در زندگی به ویژه در دوران باروری 
 2-ترویج زایمان طبیعی، فیزیولوژیک و ایمن و کاهش 

آمار سزارین در استان اصفهان
 ۳-انجــام مشــاوره رایــگان در زمینه هــای مختلــف 

سالمت زنان، مادران و خانواده ها 
 ۴-معرفی ماما به عنوان نیروی کلیدی ارائه خدمات 

زنان و مامایی به جامعه
 5-جوان سازی جمعیت و فرزندآوری سالم

گروه هدف:
کلیــه اعضــای خانــواده به ویــژه بانــوان در رده های ســنی 

مختلف و مادران باردار. 
موضوعات آموزشی: 

مشــاوره بلــوغ، مشــاوره قبــل از ازدواج، مشــاوره قبــل از 

بــارداری، مراقبــت دوران بــارداری، کالس هــای آمادگــی 
برای زایمــان، فرایند زایمــان طبیعــی، فیزیولوژیک، کم 
درد و ایمــن، مزایــای زایمان طبیعــی و معایب ســزارین، 
راهکارهای کاهش درد زایمان به روش های غیردارویی، 
مشاوره شیردهی و رشد و تکامل کودک، تنظیم خانواده، 
مشاوره اختالالت جنسی، غربالگری سرطان های زنان، 

یائسگی و سالمندی 
پایگاه های استقرار: 

محل پایگاه های سیار: میدان بزرگمهر، میدان جمهوری، 
میدان آزادی، پل خواجو، قائمیه، ســی و ســه پل )هتل 

پل(، میدان قدس، زینبیه
محــل پایگاه هــای ثابــت: چهاربــاغ عباســی، میــدان 

نقش جهان و دروازه دولت 

     نخستین جلسه هیئت مدیره منتخب انجمن علمی       
بیهوشــی و مراقبت های ویژه اســتان اصفهان     در سال 

۱۴۰۱ برگزار شد.

نتیجه انتخابات هیئت رئیسه انجمن با اتفاق آراء:
۱.رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر کامران منتظری

۲.نائب رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر پرویز کاشفی
۳.دبیر هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید تقی هاشمی

۴.خزانه دار هیئت مدیره: جناب آقای دکترخلیل فرهانیان 
بازرس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر خلیل امیرزاده

    به منظور پاسداشت سال ها فعالیت علمی و طبابت در حوزه تخصصی کودکان، روز جمعه مورخ 2۳ اردیبهشت ماه مراسمی به همت انجمن متخصصین کودکان اصفهان برگزار و از 
برخی پیشکسوتان معزز این حوزه تقدیر گردید.

کارناوال سالمت مادران

انتخابات داخلی انجمن علمی بیهوشی و مراقبت های ویژه استان اصفهان 

آئین تجلیل از پیشکسوتان حوزه تخصصی اطفال

بخشی از تازه ترین واژه های 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

کووید-1۹ در زمینه 
Coronaviruses=  
ویروس های کرونا
COVID- 19= 19کووید
common cold= 
سرماخوردگی
influenza= آنفلوانزا
SARS= سارس
MERS= مرس
respiratory disease= 
بیماری تنفسی
respiratory distress= 
زجر تنفسی
acute respiratory 
distress syndrome= 
   نشانگان زجر تنفسی حاد
public health surveillance=
   مراقبت سالمت همگانی 
surveillance technology= فناوری مراقبت
pandemy= گیری دنیا
epidemy= همه گیری
Outbreak= طغیان
death toll= شمار تلفات  
case= مورد
Communicable= گیر وا
non-communicable =گیر غیروا
contagious =مسری         
transmission= انتقال 
virulence= ِحَدت
Pathogenicity= توان بیماری زایی
Severity= شدت
Screening= غربالگری
health screening  = غربالگری سالمت
border screening = غربالگری مرزی
temperature screening   = غربالگری تب  
drive through screening =  غربالگری خودرویی 
tracking-testing-treating=
   ردگیری- آزمایش- درمان 
COVID-19 rapid diagnostic test   =
زودآزمایی کووید-19 
COVID -19 antibody testing=
آزمایش  پادتنی کووید-19 
POC= point of care=
 مراقبتگاه )بخش سرپایی بیماری حاد تنفسی(
antibody detection= پادتن یابی
serological test= آزمایش سرمشناختی
genome analysis= ژنگان کاوی
DNA sequence= توالی دنا
polymerase chain reaction (PCR)=
کنش زنجیره ای بسپاراز )وازیپ(  وا
reverse transcriptase PCR (RTPCR)=
کنش زنجیره ای بسپاراز وارونوشتازی )وازیپ وار(  وا
mitigation= خطرکاهی
quarantine= قرنطینه
isolation= جداسازی
 cordon sanitaire= راه بندی بهداشتی
 lock down= شهربندان 
 airborne transmission= انتقال هواُبرد
safety protocols= شیوه نامه های ایمنی
cleaning= کیزه سازی   پا
sanitizing= آالیه کاهی
sanitizer= آالیه کاه
disinfection= ضدعفونی، گندزدایی
antisepsis= پلشت بری
ventilator= دستگاه تنفس،  تنفس یار
shield= خ پوش ر
mask= دهان پوش
 

  دکتر  
علی عمو شاهی

متخصص بیهوشی 
و عضو گروه واژه گزینی 

پزشکی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی
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شماره 19 خرداد ماه 1401 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

  علیرضا لطفی
مشاور امور مالیاتی 

نظام پزشکی اصفهان

  ۱(اظهارنامــه عملکــرد 
مالیاتی سال ۱۴۰۰:

کلیه پزشــکان و مشــاغل پزشکی 
مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و 
حسب مورداستفاده از فرم تبصره 
1۰۰ قانون مالیات های مســتقیم 

برای عملکرد 1۴۰۰ می باشند.
قانــون   ۱00 مــاده  تبصــره 

مالیات های مستقیم:
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
می تواند برخی از مشــاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان 
کثــر ســی برابــر  فــروش کاال و خدمــات ســاالنه آن هــا حدا
معافیت موضوع ماده )۸۴( این قانون باشد )برای عملکرد 
سال 1۴۰۰ معادل یک صد برابر(، از انجام بخشی از تکالیف 
از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 
اظهارنامه مالیاتــی معاف کند و مالیات مودیــان مذکور را 
به صورت مقطوع تعیین و وصــول نماید. در مــواردی که 
مودی کمتر از یک ســال مالی به فعالیت اشــتغال داشته 
باشد، مالیات متعلق نســبت به مدت اشتغال محاسبه 

و وصول می شود.
لذا درصورتی که میزان کارکرد پزشکان و مشاغل پزشکی تا 
سقف ۴۸ میلیارد ریال باشد، می توانند از این مزیت قانونی 

استفاده کنند.
     نکته: درصورتی که مبلغ پیشنهادی سامانه تبصره ماده 

1۰۰ بیشــتر از مبلغ مالیات محاسبه شــده عملکرد واقعی 
گر  باشد، استفاده از این روش پیشنهاد نمی گردد، حتی ا
شــرایط الزم در دســترس باشــد و ارســال اظهارنامه روش 

صحیح است.
باتوجه بــه دسترســی ســازمان امــور مالیاتــی بــه کلیــه 
کنش های بانکــی، وجود مغایــرت در ارقام درج شــده  ترا
اظهارنامه با مبالغ ورودی پایانه های فروشــگاهی، منجر 
به تعلق جریمه کتمان درآمد خواهد شد، لذا جمع آوری 
کارکرد اعــم از قراردادهــای پرکیس، کارکرد مطــب و مبالغ 
تأیید شده بیمه های پایه برای پزشــکان و ارائه کنندگان 
صرفا خدمات پزشکی و همچنین تهیه میزان خرید، هزینه 
و فروش برای مشاغل پزشکی دارای کاال و متریال  مصرفی 

کنش های بانکی توصیه می گردد.  و نهایتا مطابقت با ترا
به خاطر داشته باشیم که قوانین مالیاتی به نحوی تنظیم 
گردیده که اســتفاده از اســناد و مدارک در دفاع از عملکرد 
به مراتــب بهتــر از روش اســتفاده از ضرایب اینتا کد )ســود 

فعالیت( می باشد.
   موعد ارســال اظهارنامه ها تا پایان خردادماه سال 1۴۰1 

برای عملکرد 1۴۰۰ خواهد بود.
2(تکالیف مربوط به عملکرد ۱۴۰۱:

پیرو مفاد مواد 97 و 219 قانون مالیات مستقیم و همچنین 
آیین نامه اجرایی ماده 219 همان قانون، تعیین مالیات 
عملکــرد بــر اســاس اســناد و مــدارک ابــرازی و ارائــه شــده 
مودی و همچنین مدارک مثبته به دســت آمده از طریق 

سامانه های کنترلی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
به عبارتی مالیات از سود و زیان واقعی تعیین خواهد شد، 
همچنیــن در صورت عــدم ارائــه مــدارک و مســتندات، از 

ضرایب سود فعالیت یا اینتا کد استفاده خواهد شد.
در ایــن روش، کارشناســان مالیاتی بر اســاس یافته های 
عینی و مستندات به دست آمده و همچنین میزان ورودی 
حساب های بانکی نسبت به تعیین درآمد اقدام و پس از آن 
با استفاده از ضرایب سود فعالیت هر یک از مشاغل نسبت 

به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.
طبقه بندی مودیان مالیاتی گروه مشــاغل بر اساس 

حجم فعالیت:
سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت در تعیین تکالیف 
مالیاتی مودیان، بر اساس میزان درآمد کسب شده اقدام 

به گروه بندی صاحبان مشاغل نموده است.
مودیان گــروه اول: ملزم بــه دریافت دفاتــر کل و روزنامه 
و ثبت کلیــه رویدادهای مالــی در دفاتر مذکــور با رعایت 
اســتانداردهای حســابداری خواهنــد بود. این دســته 
از مودیان درصورتی که بیــش از 15۰ میلیــارد ریال درآمد 
خالص سالیانه داشته باشند، مکلف به انجام تکالیف 

این گروه خواهند بود.
مودیان گروه دوم: ملزم به استفاده از فرم های ماهانه و 
ساالنه در ثبت رویدادهای مالی از جمله فروش روزانه، 

خرید روزانه و هزینه های روزانه خواهند بود.
این دسته از مودیان درصورتی که بیش از 5۰ میلیارد ریال 

تا ســقف 15۰ میلیارد ریال درآمد خالص سالیانه داشته 
باشند، مکلف به انجام تکالیف این گروه خواهند بود.

مودیــان گــروه ســوم: ملــزم بــه اســتفاده از فــرم خالصه 
عملیات ساالنه در ثبت رویدادهای مالی از جمله فروش 

ماهانه، خرید ماهانه و هزینه های ماهانه خواهند بود.
این دســته از مودیــان درصورتی که تا ســقف 5۰ میلیارد 
ریال درآمد خالص سالیانه داشته باشند، مکلف به انجام 

تکالیف این گروه خواهند بود.
  نکته: شرط قبولی دفاتر و یا فرم های گروه های دوم و 
سوم، ارائه اسناد و مدارک و با رعایت اصول حسابداری 

می باشد.
بنابراین توصیه می گردد مودیان مالیاتی از ابتدای سال 
جاری نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک اقدام نمایند.
از جملــه هزینه هــای مهــم و قابل اســتفاده مــوارد ذیل 

می باشد:
 1(هزینــه حقــوق و دســتمزد کارکنــان بــا رعایــت کلیه 

موازین قانون کار و تأمین اجتماعی و مالیات حقوق.
کتور   2(هزینه اقالم مصرفی که همگی باید مستند به فا
و صورت وضعیت هــای تأییــد شــده توســط فروشــنده 

باشد.
 ۳(هزینــه اجاره محــل فعالیت کــه بایســتی متکی به 

قرارداد اجاره باشد.
 ۴(هزینه شارژ محل فعالیت از قبیل آب، برق، گاز، تلفن 

و شارژ ساختمان.

پزشکان و مالیات

  دکتر عباسعلی 
خادمی

عضو هیئت مدیره 
نظام پزشکی اصفهان 

و نایب رئیس 
اول شورای عالی 

نظام پزشکی

دوازدهمین جلسه شورای عالی 
مورخ  ۱۴0۱/0۱/۲5

  مصوبه
بــا عنایــت بــه شــیوع بیمــاری 
کرونا و محدودیت های ناشــی از 
برگــزاری ســمینارها، کنگره هــا و 
بازآموزی ها، تمامی پروانه های 
مطــب و مجوزهای اشــتغال که 
اعتبار آنهــا از اســفندماه 1۴۰۰ به 
بعد به پایان رســیده و یا خواهد 
رسید، تا پایان شهریورماه معتبر 

می باشند.
  مصوبه

کل  اداره  تشــکیل  کلیــات 
ســالمت الکترونیــک در ذیــل 
معاونت فنــی و نظارت به تصویب رســید و مقرر شــد 
چارت تشکیالتی مشــتمل بر ردیف های تشکیالتی، 
ح وظایــف و شــرایط انتصــاب در هــر ردیــف در  شــر
کمیســیون برنامه وبودجه بررســی و به شــورای عالی 

اعالم گردد.

سیزدهمیــــــن جلســه شــورای عالی  به صــورت 
خ  ۱۴0۱/0۲/۱5 ویدئوکنفرانس مور

 مصوبه
رئیــس کل پیگیــری الزم را در خصــوص مــوارد زیــر معمول 

نمایند:
 الف - افزایش سرانه سالمت به عنوان یک اصل از دولت و 

مجلس مطالبه گردد.
 ب - مابه التفــاوت تعرفــه مصــوب دولت تا قیمــت تمام 
شده خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی محاسبه شده 
در سازمان نظام پزشکی، از محل های تعیین شده جهت 
جبران ضررهای اقتصادی در قانون بودجه 1۴۰1، به صورت 
نشان دار جهت جبران چالش های اقتصادی ارائه دهندگان 
خدمت در اختیار بیمه های پایه قرار داده شود تا در راستای 

کاهش پرداخت از جیب مردم هزینه گردد. 
 مصوبه

به منظــور امکان ســنجی و بررســی جوانــب طرح دعــوا در 
دیــوان عدالــت اداری در خصــوص تعرفه هــای غیرواقعی 
خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی سال 1۴۰1 کمیته ای 
متشکل از افراد زیر تشکیل و نتیجه بررسی را جهت طرح در 

شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی اعالم نمایند.

اعضــای کمیتــه: آقایــان دکتــر عباســعلی خادمــی، دکتــر 
کبر سید مهدی، دکتر  محمدهادی صادقی، دکتر سید علی ا
بهنام عباسیان، دکتر حسین  احمدی، دکتر یداله سهرابی، 
دکتر محمدرضا اقبالی، دکتر محمدرضا هاشــم زاده، دکتر 
محمدرضــا جبــاری، دکتــر محمدحســین انصــاری مود، 
دکتر حسین احمدی، دکتر محمد محرمی، دکتر علیرضا 

صداقت، دکتر یاسر صالحی نجف آبادی
چهاردهمین جلسه شورای عالی مورخ ۱۴0۱/0۲/۲9

   مصوبه
که ســازمان پزشــکی قانونی آمادگی خود را جهت    ازآنجا
آمــوزش و انتقــال تجربیــات بــه هیئت هــا و دادســراهای 
انتظامی ســازمان با داشتن اســاتید مجرب در حوزه های 
اخــالق و قصور پزشــکی اعالم داشــته اســت، مقــرر گردید 
معاونت آموزشــی و پژوهشی ســازمان نســبت به برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و برنامه های بازآموزی در زمینه های 
اشاره شده با اختصاص امتیاز بازآموزی جهت دادستان ها، 

دادیاران و اعضای هیئت های انتظامی اقدام نماید.
  مصوبه

 مشکالت فلوشــیپ ها  و PhDهای گروه پزشکی توسط 
دفتر دســتیاری احصــاء و ظــرف دوهفته جهــت انعکاس 

به وزارت بهداشــت در اختیار هیئت رئیســه شــورای عالی 
قرار گیرد.

  مصوبه
 به منظور عدم اختالل در خدمت رسانی به مردم و عدم 
ایجاد چالش در نظام ســالمت، ســازمان نظام پزشکی در 
جهت اجرای وظایف قانونی مبنــی بر تنظیم روابط حرف 
پزشکی و وابسته با سایر دستگاه ها، ضمن برگزاری جلسه 
بــا ســازمان های بیمه گــر پایــه و وزارت بهداشــت، جهــت 
هماهنگــی و بررســی راهکارهــای اجرایــی  بند 5 مــاده ک 
تبصره 17 قانون بودجه سال 1۴۰1، تمهیداتی را اتخاذ نماید 
تا صدور و تمدید پروانه مطب در سراسر کشور کمافی السابق 

تداوم و دچار اختالل و توقف نگردد.
  مصوبه

 کمیســیون تنظیــم روابــط کار و تأمیــن اجتماعی در 
جهت تهیــه و تدویــن قــرارداد پیشــنهادی بیمه های 
پایه با جامعه پزشکی، جلسه ای را با حضور نمایندگان 
بیمه های پایــه و معاون فنی و نظارت ســازمان برگزار و 
نتیجه به شورای عالی اعالم گردد و ریاست کمیسیون 
از اعضای شورای عالی که مایل به شرکت در این جلسه 

هستند دعوت به عمل آورد.

گزارش مصوبات شورای عالی سال 1401 خالصه 

  دکتر 
علی شکرچی زاده

مدیرعامل تعاونی 
درمانگران استان 

اصفهان

با حمایــت هــای هیــأت مدیره 
تعاونــی مصــرف درمانگــران و 
مساعدت های ســازمان نظام 
پزشــکی اصفهــان، اقدامــات 
موثــری در این تعاونی بــه انجام 
رسیده اســت و موارد دیگری نیز 
در دست اقدام می باشد که اهم 
عناویــن آن جهــت اســتحضار، 
خدمــت همــکاران گرامــی ارائه 

می گردد:

 اخذ پایان کار ساختمان خانه پزشک پس از 25 سال 
 اصالح سند ملک و اخذ سند تک برگ

 تاسیس فروشگاه تجهیزات پزشکی تعاونی درمانگران 

و تالش برای خدمت دهی به اعضا با حداقل قیمت ممکن
 بهینه سازی ارائه خدمات در فروشگاه با اصل تکریم 

ارباب رجوع
 اخذ مجوز IMED به عنوان توزیع کننده اقالم پزشکی 

در سطح کشور از معاونت غذا و دارو
 اخذ مجوز تغییر کاربری طبقه همکف خانه پزشک از 

اداری به تجاری از شهرداری
 انجام تغییرات ســاختمانی و خرید تجهیزات جهت 

راه اندازی آسانسور دوبل در خانه پزشک
 عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان استان 

اصفهان
 انجام حسابرســی مالی توســط موسسه حسابرسی 

رسمی برای اولین بار از زمان تاسیس شرکت تعاونی
 تســویه بدهی هــای باقــی مانــده از قبــل با ســازمان 

مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
 ارائه خدمات رفاهی جهت اعضا نظیر شوکر و اسپری

 خرید تجهیــزات الزم جهت راه انــدازی هایپرمارکت 
درمانگران

 اقدام جهت طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای الزم 
برای ســاخت شــهرک مخصوص اعضا در مناطق خوش 

آب و هوای استان

  از آنجایــی کــه مشــارکت همــه اعضــا در ارائــه راهکارها 
و نظــرات ســازنده، نقــش ســازنده و بی بدیلــی در فرایند 
توســعه و پیشــرفته تعاونــی دارد، از همــه همــکاران و به 
خصوص اعضای محترم تعاونی درخواست داریم با ارائه 
دیدگاه های ارزشمند خود ما را در ارتقای روزافزون گستره، 

کیفیت و کمیت فعالیت ها یاری نمایند.

گزارش عملکرد تعاونی درمانگران استان اصفهان 1400-1401 خالصه 
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شماره 19 خرداد ماه 1401 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

نظام پزشکی اصفهان در آئینه تصویر

  جلسه مدیران و مسئوالن نظام پزشکی و منایندگان مراکز جراحی محدود استان اصفهان

   جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

  جلسه رئیس نظام پزشکی با هیئت مدیره انجمن صنفی درمانگران اعتياد استان اصفهان

  کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی نظام پزشکی اصفهان

  جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی با سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

  نشست هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

  جلسه هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان

  جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی با مسئولین درآمد شهرداری و عضو شورای شهر اصفهان  آغاز عملیات پروژه شهرک ولی عرص سازمان نظام پزشکی اصفهان

  نشست هیئت مدیره انجمن صنفی گروه پزشکی و رئیس شورای هامهنگی نظام پزشکی های استان

  نشست هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان

  نشست مشرتک سازمان، بیمه های پایه و تکمیلی، دانشگاه و مراکز تشخیصی و درمانی

  نشست مشرتک سازمان، بیمه های پایه و تکمیلی، دانشگاه و مراکز تشخیصی و درمانی

  نشست مشاوران تخصصی نظام پزشکی اصفهان با رئیس و برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان

  آغاز عملیات پروژه شهرک ولی عرص سازمان نظام پزشکی اصفهان

  مراسم تقدیر از زحامت دست اندرکاران حوزه انتظامی نظام پزشکی اصفهان  مراسم تقدیر از زحامت دست اندرکاران حوزه انتظامی نظام پزشکی اصفهان

  جلسه رؤسای بیامرستان های خصوصی و خیریه جهت تشکیل انجمن صنفی
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مدیر مسئول:  دکتر کامران منتظری

 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر محسن مصلحی
  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی

دبیر تحریریه:سعیده موسوی

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

فکس:  36692943 031

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

03136692941 داخلی 104

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

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


