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   هوالشافی

" گر طبیبانه بیایی به سر بالینم       
 به دوعالم ندهم لذت بیماری را"

آنگاه که با خداوند پیمان بستیم و قسم 
یاد کردیــم؛ نخســتین وظیفه مان حفظ 
سالمت و تندرستی بیماران و دستگیری 
از دردمنــدان باشــد، به نحوی کــه منافع 
مــادی، انــدک لحظــه ای مــا را از توجــه 
نســبت بــه بیمــاران بــاز نــدارد، ازآن پــس 
هرگاه دردمندی ســالمت خود را بازیافت و دستی به سوی آسمان 
به نشان شــکر بلند کرد، مالئک تبارک اهلل گویان، در پای انسانیت 

شگرف طبیبان به سجده افتادند.
بیمار مسرور از شفا می شود و طبیب از فرط شادی رضایت درون، 
 ، از جام صهبای دســت خداوند بــودن، برای نجات بنــده ای دیگر
می نوشــد و این چنین سرمســت تر از گذشــته، در شــادی خانواده 
بیمار شــریک می شــود و این گونه اســت که بــه قول شــادروان دکتر 
گر باشی، دیگر پزشک  قریب »دیگر متعلق به خودت نیستی که ا

نیستی.«
ســالمتی موهبتی الهی اســت که ثبات ایــن نعمت، مرهــون تالش 
، ســخت کوش و خستگی ناپذیر  کار مجموعه ای از انســان های فدا
است. در این شــبکه پیچیده، بزرگ و به هم پیوســته که متشکل از 
موضوعاتی نظیر بهداشــت و پیشــگیری، تأمین ســالمت فیزیکی، 
عاطفی، ذهنی، محیطی، معنوی، شغلی و در نهایت درمان، احیاء 
و بازتوانی بیماران و آسیب دیدگان اســت، نقش پزشکان به عنوان 
ملجأ بیماران در آخرین حلقه از این زنجیره، بسیار برجسته و دارای 
اهمیــت اســت؛ فلســفه نام گــذاری اول شــهریورماه زادروز حکیــم 

ابوعلی سینا هم دلیلی بر اثبات این مدعاست.
پزشکان همواره به علت تعهد باال در نجات و حفظ جان انسان ها، 
از قداست بسیار باالیی در بین مردم برخوردار هستند، این تعهد به 
خدمت در ایام شیوع ویروس کرونا به اوج خود رسید، به طور یقین 
این سپید جامگان در برهه های مختلف از جمله هشت سال دفاع 
مقدس ثابت کردند که همواره اولویت آن ها، نجات جان انسان ها 

در هر شرایط و موقعیتی است.
یکم شهریورماه، زادروز دانشــمند بزرگ و طبیب برجسته  و نامدار 
ایرانی، شــیخ الرئیس ابوعلی ســینا فرصتــی مغتنم و مناســب برای 
یادآوری و درک اهمیت و جایگاه جامعه پرتالش و توانمند پزشکان 
کشور است تا تالش های ارزنده آن ها که به واسطه مهارت، دانش، 
ایثار و اخالص همواره نویدبخش حیات و سالمت مردم است، مورد 

تقدیر و تکریم قرار گیرد.
گری و زندگی بخشی اســت که با دم مسیحایی  پزشــک مظهر احیا
خود، درد و رنج بیمــاران را می کاهــد و امید به زندگــی و حیات را در 

کالبد آنان می دمد. 
روز پزشک، روزی برای ارج نهادن به خدمات آنهایی  است که برای 
حفظ ایــن نعمت الهی تــالش می کنند تــا با اقتدا به پیش کســوتان 
نامدار خــود، گذشــته افتخارآفریــن علمی ِشــان را احیــاء و جایگاه 

شایسته خویش را در این عرصه گسترده به اثبات برسانند.
اینجانب مفتخرم تا به نمایندگی از کلیه همکاران ارجمندم؛ ضمن 
ادای احترام به مقام شامخ شــهدای گران قدر راه خدمت و مدافع 
ســالمت، خجســته ســالروز میالد فخر ایرانیــان و شــهره جهانیان، 
حکیم بزرگ »ابوعلی سینا« را به  جامعه بزرگ پزشکی کشور به ویژه 
پزشکان معزز اصفهان که در  این کسوت پرافتخار به خدمت خلق 
مشغول اند، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای کلیه 

تالشگران این عرصه؛ توفیق، سعادت و سربلندی مسئلت نمایم.

یادداشت روز
پزشکی؛ ریشه در ِمـهـر دارد

ضرورت توجه به سبک زندگی، سرمایه 
اجتماعی و ارتقای مهارت های صنفی 

 جامعه پزشکی

خالی ماندن صندلی های رشته های 
تخصصی بالینی!!!

 داروسازی، بیم ها و امیدها...
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یـا   دارو  کلمـه   
در  یشـه  “Drug”ر
سـرزمین  ایـن  زبـان 
دارد و ایران زمیـن، 
گهـواره زایـش رشـته 
اسـت. داروسـازی 

نخســتین داروخانه های 
مستقـــــــل و نظام نامـــــــه 
ســـــــــــــط  تو ، تــــــــــــی ر نظا
بــزرگان  و  دانشــمندان 
کشور ما پا به عرصه وجود 
نهــاده اســت. جندی شــاپور و داروخانه اش بــر تارک 
تاریخ می درخشــد و رازی و ابن ســینا افتخار مردمان 
ما هستند؛ ازاین رو شایسته است داروسازی امروز در 

چنین مسیر درخشانی گام بردارد.
این رشــته یکی از پرافتخارترین عرصه های علمی امروز 

ایران اســت و در حوزه اقتصاد با تولید ارزش افزوده باال، 
جایگاه ویژه ای را در اقتصاد سالمت کسب نموده است.
نوآوری ها و تالش های داروسازان در دهه های گذشته 
برای ارتقای ســطح ســالمت مــردم و کاهش وابســتگی 
و حضــور در عرصه هــای بین المللــی، داروســازی را بــه 
حیطــه ای افتخارآفریــن مبــدل کــرده، لیکــن همیــن 
افتخارات و البته توانایی ها منجر به طمع بدخواهان و 
که  دست اندازی اغیار به این حیطه شده است و ازآنجا
شاغالن به حرفه داروسازی نیز در حوزه های متعددی 
مشغول به خدمت هستند، شاید تشتت ایشان هم این 

طمع را افزون کرده است.
امروز داروســازان مــا، دســت خــود را بــرای همراهی در 
تمشــیت امور و ارائه بهتر خدمات به ســوی مســئوالن 
انتظــار  از تصمیم گیــران حــوزه دارو،  و  گشــوده اند 
بهره مندی از ظرفیت باالی دانش و سرمایه اجتماعی 
ایــن حرفــه را دارنــد، امــا متأســفانه در بســیاری مــوارد 

بی مهری، تنها پاسخی بوده که شنیده شده است.

، مشورت می توانست  در فقره آیین نامه و طرح دارویار
و هنــوز هم می توانــد به ارتقای ســطح ســالمت مردم و 
کنون بزرگ ترین  افزایش ضریب همگرایی منجر گردد و ا
چالش مــا ورود پلتفرم ها بــه حوزه عرضــه دارو و حذف 

داروساز از زنجیره درمان است.
فقدان حضور داروســاز در زنجیره درمان، نه تنها خطر 
بــروز اشــتباهات دارویــی را افزایــش داده و ســالمت 
جامعــه را در معرض خطر قــرار می دهد، بلکــه با ایجاد 
بی مسئولیتی برای داروسازان، به سرخوردگی گسترده 
آن ها، مهاجرت وسیع و مآال تضعیف کلیت رشته منجر 
می گردد و کلیه دستاوردهای درخشان دهه های اخیر 

را مخدوش خواهد ساخت.
ایــن تصمیــم بــه نــام پیشــرفت و بــدون توجــه بــه 
سیاست ها و قوانین باالدستی و تجارب علمی و عملی 
جهانــی و فقــط در جهــت تأمیــن منافع مــادی بخش 
خاصی در نظر گرفته شده و به پیش می رود و باتوجه به 
تأمین مالی برخی رسانه ها توســط اسپانسرهای درگیر 

در این حوزه،  امکان روشــنگری کافــی دراین خصوص 
فراهــم نیامده اســت و البتــه برخــی از نخبــگان صنفی 
هــم بــا خوش خیالــی در صــدد کســب ســهمی از ایــن 

سفره هستند!
لــذا بــه نظــر می رســد؛ الزم اســت همــکاران عزیــز بــا 
روشــنگری جامعــه و البتــه ارتقای نقــش خــود در ارائه 
خدمات پیــدا و پنهان دارویــی و معرفی آن بــه مردم با 
صدای بلند، هشداری به تصمیم سازان و تصمیم گیران 
، وجهه همت خود ســازند که  دهند و مقاومتی در خور
همراهی با این ترفند، پشــیمانی و اضمحالل حرفه ای 

داروسازان را در پی خواهد داشت. 
، ضمــن تبریــک فرارســیدن پنجم  در پایــان این گفتــار
شــهریورماه، زادروز محقــق برجســته و اندیشــمند 
تاریخ ایران؛ محمد بن زکریای رازی و بزرگداشــت مقام 
، با صمیمانه ترین درودها، این روز را به جامعه  داروساز
داروســازان به ویــژه همــکاران عزیــزم شــادباش عــرض 

می نمایم.

سـرمایه  ارتقـای    
اجتماعــــــی، اصــــــــــــاح 
سـبک زندگـی و افزایـش 
دانستنی ها و مهارت های 
صنفی و حرفه ای اعضای 
سـازمان نظام پزشـکی و 
کارکنان آن، امری ضروری 
و اجتناب ناپذیـر اسـت.

نگاهــی کارشناســانه و عمیق 
، حوزه ســالمت و جامعه پزشکی  به مشکالت کشــور
نشان می دهد که وضعیت موجود نتیجه معضالت 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه اســت کــه 
بــه دنبــال سیاســت گذاری های غلــط، تک بعــدی، 
پوپولیستی و عمدتا سیاسی اتخاذ شده در دوره های 

مختلف حادث شده است.
حوزه سالمت و به ویژه جامعه پزشــکی نیز از این امر 
مستثنی نبوده و مسائلی همچون کم رنگ شدن دید 
حکیمانه، فرسودگی شــغلی، عدم تمایل به فعالیت 
در حــوزه پزشــکی بــه معنــای واقعــی آن، مهاجــرت 
، نتیجــه تصمیمات و  نخبــگان و ده هــا عارضه دیگــر
برنامه ریزی هــا و اقداماتــی اســت که در امــر پذیرش 
دانشــجو، آمــوزش و پژوهــش، بهداشــت و درمــان، 

تعرفه، مالیات و سایر ابعاد رخ داده است.

 و اما چه باید کرد؟!
بدیهی اســت که به مــوازات انعــکاس بیش ازپیش و 
همه جانبه نقطه نظرات کارشناســی صاحب نظران 
با اســتفاده از تمامی ظرفیت هــای بالقوه بــه مراجع 
ذی ربط من جملــه تکالیف بر زمین مانده در اســناد 
باالدستی )برنامه سطح بندی خدمات، نظام ارجاع 
و پزشک خانواده، تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی، 
محاسبه قیمت تمام شده و واقعی خدمات، پرونده 
الکترونیک واقعی سالمت ایرانیان( نباید تنها به امید 
حل مشکالت توسط دست اندرکاران نشست؛ چرا که 
گر اندک توجه و اراده ای در آن ها وجود داشــت، کار  ا

به اینجا نمی رسید!!!
ســازمان  شــد؛  ذکــر  کــه  گونــه  همــان  بنابرایــن 
نظام پزشــکی، انجمن هــای علمــی و صنفی و ســایر 
ظرفیت هــای موجــود، می تواننــد بــا برنامه هــای 
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت خــود در کنــار 

داروسازی، بیم ها و امیدها ...

ضرورت توجه به سبک زندگی، سرمایه اجتماعی و ارتقای مهارت های صنفی جامعه پزشکی
پیگیری حل مشــکالت از طریــق وزارت بهداشــت، 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
اســالمی، ســازمان های بیمه گر، شــورای عالی بیمه 
ســالمت و ...، در درجه اول از وخیم تر شدن اوضاع 
جلوگیری نموده و در مرحله بعد به بهبود آن کمک 
نمایند. بــر همیــن اســاس، ســازمان نظام پزشــکی 
اصفهــان، انجمن های علمی گروه پزشــکی اســتان 
و کانــون انجمن هــای صنفی گروه پزشــکی اســتان 
اصفهان پیرو بررسی های میدانی، سوابق و تجارب 
دســت اندرکاران و فعالیــن صنفــی بــر آن شــدند که 
در قالــب یک برنامه مدون مشــتمل بر چنــد پروژه، 
گام هــای مؤثــری را در راســتای ســامان بخشــیدن 
به مشــکالت موجــود بردارند کــه در ادامه به شــرح 

مختصری در مورد هر یک می پردازیم:

 صالحیت های حرفه ای:
در ابتــدا ذکر ایــن نکته ضــروری اســت که منظــور از 
صالحیت های حرفه ای، مشــخص نمــودن حیطه 
وظایــف و اختیــارات رشــته های مختلــف پزشــکی 
نیســت؛ چــرا که ایــن امــر در حیطــه کار کمیســیون 
حرفــه ای  صالحیت هــای  حــدود  تعییــن  ملــی 
شــاغلین حرف پزشکی و وابســته است که ســازوکار 
و دســتورالعمل های مربــوط بــه خــود را دارد، بلکــه 
منظــور از صالحیت هــای حرفــه ای در اینجــا، آن 
دســته از دانســتنی ها و مهارت هایــی اســت کــه 
دانش آموختــگان دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
می بایســت به غیــراز آموخته هــای علمــی خــود، 
حداقل هایی را بــرای ورود به بــازار کار و اشــتغال به 
حرفه پزشکی بدانند تا با بهره مندی از علم و دانش 
خود، بهتــر طبابــت نمــوده و کمتر دچار مشــکالت 
و مخاطــرات شــوند. به عنوان مثــال اطالعاتــی در 
خصوص اخالق پزشکی، مالیات، مسائل انتظامی، 
شــهرداری، تعرفه، مهارت های ارتباطی، نحوه عقد 

قرارداد با پرسنل خود و ...
کنــده و در  در حــال حاضر این مطالــب به صورت پرا
کافی به همکاران منعکس  قالب های مختلف؛ اما نا
می گــردد، لیکــن بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده، 
ان شــاءاهلل در قالــب بســته های آموزشــی تئــوری و 
عملی و به اشکال مکتوب، صوتی و تصویری اجرایی 
خواهد گردید و به صورت مستمر نیز به روز و بازنگری 

خواهد شد.

الزم بــه ذکر اســت اقدامــات معاونت هــای مختلف 
ســازمان در ایــن راســتا، به ویــژه معاونت آموزشــی و 
پژوهشی طی یک سال گذشته نیز شایسته قدردانی 

است.
کــز  مرا در  شــاغل  کارکنــان  مــورد  در  همچنیــن 
تشخیصی و درمانی اعم از دستیار، منشی، پذیرش 
و ... آموزش های مختلفی در نظر گرفته شده است. 
برگــزاری دوره هــای مدیریتــی مؤثــر من جملــه دوره 
MBA  مدیریــت ســالمت نیز جهت توانمندســازی 
کز تشخیصی و درمانی  همکاران برای اداره بهتر مرا

در نظر گرفته شده است.

  سبک زندگی:
پیچیدگــی شــغل پزشــکی، ســاعات کار طوالنــی و 
پیش بینی نشده، مســئولیت های سنگین، سروکار 
گی های خاص دیگر  داشــتن با جان همنوعان و ویژ
طبابت باالخص در کشورمان، باعث شده که شاهد 
فرســودگی شــغلی زودرس همــکاران، آســیب های 
روحــی و جســمی و حتــی افســردگی های شــدید و 
تبعــات آن باشــیم کــه طبعــا انتظــار ارائــه خدمــات 
بهینــه توســط ایشــان بــه بیمــاران را دور از انتظــار 
می ســازد، بنابراین اصالح ســبک زندگــی همکاران 
جامعــه پزشــکی به عنــوان یــک مقولــه اضطــراری 
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت کــه می بایســت از دوران 
دانشــجویی، دســتیاری و نیز در حین اشتغال پس 
غ التحصیلی موردتوجه قرار گیرد. برنامه ریزی  از فار
در حوزه هــای تغذیــه، روان شــناختی، مهارت های 
ارتباطــی، تحــرک بدنــی و رویکردهــای حمایتــی در 
ابعاد بیمه ای، معیشتی، تسهیالت بانکی، تفریحی 
و رفاهــی از جملــه مــواردی اســت کــه می بایســت 
باتوجه بــه مشــخصه های این قشــر، بیش ازپیش و 

باقدرت بیشتر عملیاتی گردد.

 سرمایه اجتماعی:
متأسفانه طی سال های گذشته به دالیل مختلف 
من جملــه افــول فرهنــگ و اخــالق در جامعــه، 
آدرس هــای غلــط برخــی دســتگاه ها و نهادهــا، 
رفتارهــای غیرقابل دفــاع برخی از اعضــای جامعه 
پزشــکی و عملکــرد غیرحرفــه ای برخــی رســانه ها 
باعــث گردیده کــه جامعــه پزشــکی، آن قداســت و 
فرهیختگی ســال های قبل را نزد دیگران باالخص 

مــردم و رســانه ها نداشــته باشــد؛ گرچه هنــوز هم 
جامعــه پزشــکی در مقایســه بــا ســایر گروه هــای 
مرجع، جزو قابل اعتمادترین اقشار هستند، لیکن 
با جایگاه شایســته خود فاصله قابــل تأملی گرفته 
و ضروری اســت با آسیب شناســی دقیق موضوع، 
به ترمیم این ضایعه پرداخته شــود، چرا که تداوم 
بیشــتر این وضعیت باعث مخدوش شدن رابطه 
پزشک و بیمار که الزمه یک مداخله درمانی موفق 
اســت، خواهــد شــد، علی هــذا اقدامــات ذیــل در 
دستور کار قرار گرفته و ان شاءاهلل بادقت، سرعت و 

قوت مضاعف ادامه خواهد یافت:

 بهره منــد شــدن از نقطه نظــرات مشــاوران 
فرهنگـــــــــی، رسانــــــــــه ای، جامعه شنــــــــــاسی و 

روان شناختی

 ارتبــاط بیشــتر و نزدیک تــر بــا اصحــاب رســانه 
به منظور درک متقابل )آشنایی آنان با حوزه خطیر 
پزشــکی و لمس واقعیت ها و نیز شــناخت بیشــتر 

جامعه پزشکی از رسالت روابط عمومی و رسانه(

 اطالع رسانی مســتمر و دقیق اخبار و رویدادها 
ع وقت در راستای رســالت اجتماعی حوزه  دراســر
ســالمت و نیز جلوگیری از انتشــار اخبار نادرســت 

و جعلی

 برگــزاری نشســت های خبــری و تخصصــی 
مشــکالت  و  واقعیت هــا  انعــکاس  به منظــور 
حــوزه ســالمت و یــاری خواســتن از رســانه ها در 
مســائل عمــده حــوزه ســالمت و پزشــکی ماننــد 
افزایش پذیــرش دانشــجوی پزشــکی، مشــکالت 
دســتیاران، عملکــرد ســازمان های بیمــه پایــه و 

تکمیلی و ...

 انعکاس خدمات و تالش های جامعه پزشکی 
در مقاطع مختلف همانند دوران جنگ تحمیلی، 

زلزله، کرونا و ...

 معرفی اســطوره های جامعه پزشکی به عنوان 
الگــو و سرمشــق بــرای دیگــران و گســترش اخالق 

پزشکی و فرهنگ مردم داری و ...

   دکتر بهزاد 
ذوالفقاری

نایب رئیس دوم 
هیئت مدیره 

نظام پزشکی اصفهان

  دکتر محسن 
مصلحی

قائم مقام سازمان 
نظام پزشکی اصفهان

 گرچه هنوز هم 
جامعه پزشکی 
در مقایسه با 

سایر گروه های 
مرجع، جزو 

قابل اعتمادترین 
اقشار هستند، 
لیکن با جایگاه 
شایسته خود 
فاصله قابل 

تأملی گرفته و 
ضروری است با 
آسیب شناسی 
دقیق موضوع، 

به ترمیم این 
ضایعه پرداخته 

شود
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آمـوزش  معاونــــــــت   
و پژوهــــــــــــــش سازمــــــــــــــان 
اصفهـــــــان  نظام پزشکــــــی 
گرامیداشـــــت روز  ضمــــــــن 
بـه  پزشـک و ادای احتـرام 
پزشکان و شهــــدای سامت 
از  مختصـر  گزارشـی   ، کشـور
عملکرد ۷ماهـه این معاونت 

ارائـه می نمایـد.

معاونــت آمــوزش و پژوهــش نظام پزشــکی اصفهــان 
1400 )هشــتمین دوره هیئت مدیــره  از شــهریورماه 
نظام پزشــکی اصفهــان( بــا نگــرش عملیاتــی و مبتنی بر 
مبانــی علمــی و قانونی بــرای پیشــبرد اهداف ســازمان، 

فعالیت خویش را شروع نمود.
تقویت  کمیسیون آموزش و پژوهش با حضور تعدادی از 
اساتید پیشکسوت و همچنین همکاران جوان، از اولین 

اقدامات انجام شده معاونت آموزش و پژوهش سازمان 
بود کــه بصــورت مرتب و مــداوم هر مــاه برگــزار می گردد و 
مصوبات آموزشی و پژوهشی آن بصورت مستمر پیگیری 

و اجرا می گردد.
به منظور تهیه پیام های آموزشــی با هماهنگی و شرکت 
همکاران حوزه انتظامی ســازمان، جلسات کمیته تهیه 
موارد آموزشــی انتظامی و حقوقی سازمان نظام پزشکی 
اصفهان بصورت ماهانه برگزار گردیده است و حاصل آن 

پیام های آموزشی متعدد بوده است.
یکــی از مســئولیت های تاریخــی و اساســی ســازمان 
نظام پزشــکی، حفظ و حراســت از کیان جامعه پزشکی 
اســت که در پــی آن اســتیفای حقــوق آحاد شــهروندان 
به ویژه بیماران نیز محقــق می گردد و ازجملــه اقدامات 
انجــام شــده، پیگیــری اجــرای منشــور حقــوق جامعــه 

پزشکی است.
ایــن مســئولیت در ذات خــود نیازمنــد آموزش هــای 
تخصصی و همگانی برای شاغالن حرف پزشکی و مردم 

است، به گونه ای که با اســتفاده از ظرفیت های موجود، 
کنــون برنامه هــای متعــدد آمــوزش مــداوم بصــورت  تا
ســمینار و وبینار برگــزار و نیز تهیــه کلیپ های آموزشــی، 

پیامک های آموزشی و ..... انجام شده است.
کــه آمــوزش و پژوهــش بعنــوان دو بــال اصلــی  ازآنجا
ارتقای آموزش حرف پزشــکی و پیشــرفت در زمینه های 

مختلــف مرتبط بــا فعالیت های ســازمان اعــم از علمی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و حتی اقتصــادی می باشــد، امید 
اســت با همکاری همه بخش های سازمان و هماهنگی 
با انجمن های علمی تخصصی، انجمن های صنفی گروه 
پزشکی و اعضای محترم سازمان بعنوان ذینفعان اصلی 

این امور به نحو قابل قبول انجام گردد.

 قـدرت نـرم، یکـی از مؤلفه هـای 
اصلـی قـدرت در معـادالت جهانـی، 
در کنـار قـدرت اقتصـادی و نظامـی 
تلقی شده و این مفهوم به خصوص 
از سال ۱۹۹۰ در سیاست گذاری های 
جهانـی جایگاهـی ویـژه را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
توجه رسمی  به دیپلماسی پزشکی 

از دهـه ۷0 میـالدی در سیاسـت گذاری آمریـکا بـه چشـم 
می خورد و در سال 1۹۷۸ پیتر بورن دستیار جیمی کارتر برای 
اولین بـار بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه اسـتفاده از دیپلماسـی 
پزشـکی می تواند باعث افزایش قدرت آمریکا در جهان شـود  
و این سیاست تا به امروز تا جایی پیش رفته است که هجده 
درصـد از حجـم اقتصـاد عظیـم آمریـکا را خدمـات و کاالهـای 
سـالمت محور تشـکیل می دهنـد و عـالوه بـر ایـن، آمریـکا بـا 
عرضـه خدمـات درمانـی در سـایر کشـورها بـه دنبـال ارائـه 

تصویری انسان دوسـتانه از سیاسـت های این کشـور اسـت.
استفاده و بهره گیری از دیپلماسی پزشکی تنها خاص آمریکا 
نبوده و کشورهایی مانند کوبا، هند، ترکیه و چین از این حوزه 

بهره های سیاسی و اقتصادی بسیاری برده اند.
در ایــن میــان، ایــران نه تنهــا علی رغــم مزایــای رقابتــی و 
توانایی های غیرقابل مقایســه با این کشــورها در حــوزه ارائه 
خدمات پزشکی به شکل نظاره گر غیرفعال عمل کرده است، 
بلکه متأســفانه در ســال های اخیر به علت هجمه های غیر 

کارشناسانه و مخاطب پســند در برخی رســانه ها، به تخریب 
چهــره پزشــکی ایــران در ســطح داخلــی و جهانــی پرداخته 

شده است .
سیاســت گذاری صحیــح در عرصــه دیپلماســی پزشــکی و 
بسترســازی برای توســعه توریســم ســالمت می توانــد باعث 
افزایش اعتبار کشــور در سطح منطقه و جهان شده و ضمن 
توسعه اقتصادی کشور، زمینه ساز خنثی سازی تبلیغاتی گردد 

که بر علیه ایران در منطقه و جهان انجام می گیرد.

 نشست خبری رئیس و برخی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به 
مناسبت روز خبرنگار، در خانه پزشک برگزار گردید.

در ابتدای این جلســه دکتر کامران منتظری رئیس ســازمان نظام پزشکی اصفهان 
ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین و تکریم مقام خبرنگار و رسالت 
خطیر ایشان، با اشاره به مشکالت متعدد جامعه پزشکی از قبیل تعرفه، بی انگیزگی 
دانشجویان، دستیاران و حتی اساتید رشته های مختلف، وضعیت موجود را بسیار 
نگران کننده توصیف کرد و افزود: یکی از نتایج این شرایط، مهاجرت نخبگان و عدم 

امکان جایگزینی آنان می باشد.
دکتــر منتظــری از اصحــاب رســانه خواســت کــه در کنــار جامعــه پزشــکی، صــدای 

نظام پزشکی را به طرق مناسب به گوش دست اندرکاران برسانند.
همچنین دکتر محســن مصلحــی رئیس هیئت مدیــره کانــون انجمن های صنفی 
گروه پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: متأسفانه متولیان امر به جای پرداختن 
به تکالیف قانونی خود مثــل پرونده الکترونیک ســالمت واقعــی، راه انــدازی برنامه 
سطح بندی خدمات و نظام ارجاع، تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی و محاسبه و ابالغ 
قیمت تمام شده و واقعی خدمات تشخیصی و درمانی، هر روز مشکل تازه ای مثل 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، طب اسالمی و ... می آفرینند، ازاین رو با 
کنون هیچ توجهی به نقطه نظرات سازمان نظام پزشکی،  صراحت اعالم می کنیم که تا
انجمن های علمی و صنفی پزشــکی و ســایر صاحب نظران این حوزه نشده است و 

شاهد افت کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی هستیم.
کید  در ادامه دکتر پوریا عادلی دبیر هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان بر این نکته تأ
کرد که وضعیت موجود و تورم قیمت مایحتاج اولیه بر ابعاد مختلف سالمت مردم، 
ســبک زندگی و باالخص ســبد غذایی آنان بســیار تأثیرگذار بوده است، به نحوی که 
به غیراز نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از بیماری ها، کاهش شدید قدرت خرید و 
تأمین اقالم غذایی اصلی، تأثیر منفی بر سیستم ایمنی و نیز درمان آنان خواهد داشت.

کید بر  دکتر بهزاد ذوالفقاری نایب رئیس دوم  هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با تأ

لزوم اجرای طرح دارویار برای حفظ صنعت داروسازی کشور، استمرار آن را نیازمند 
تأمین منابع مربوط دانست و اظهار کرد: بیمه ها و سازمان برنامه وبودجه می بایست 
در این راستا همکاری الزم را با داروخانه ها داشته باشند، در غیر این صورت با مشکالت 
عدیده ای در این بخش مواجه خواهیم شد؛ زیرا باتوجه به گران شدن دارو و افزایش 
سرمایه در گردش، تاب آوری داروخانه ها برای تأمین منابع مالی بسیار محدود شده 

است.
کید بر اینکه  دکتر بهزاد ذوالفقاری با ابراز نگرانی از ورود پلتفرم ها به عرصه توزیع دارو با تأ
این امر خالف سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری و قوانین باالدســتی است، 
گفت: این امر عقب گردی در عرصه ارائه خدمات دارویی بوده و ســبب ایجاد خأل در 

نظام سالمت و بالتبع آسیب به سالمت مردم خواهد شد.
در ادامــه نشســت، دکتــر فرشــته دانشــمند متخصــص زنــان و عضــو هیئت مدیره 
نظام پزشکی اصفهان باتوجه به اینکه قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، نقطه نظرات جامعه پزشــکی در خصوص موادی از این قانون دررابطه با 
غربالگری قبل از تولد، ســقط و روش های پیشــگیری از بــارداری به کــرات به مراجع 
ذی ربط منعکس گردیده است، بیان کرد: متأسفانه تنها برخی از پیشنهادات اصالحی 
اعمال گردیده و می بایست سایر مشــکالت این قانون نیز با ســرعت موردتوجه قرار 
گیرد، چرا که در غیر این صورت نه تنها اهداف قانون گذار از تصویب این قانون حاصل 

نخواهد شد، بلکه برخی عوارض آن را نیز شاهد خواهیم بود.
همچنین دکتر منصور گلناری مشاور رسانه ای سازمان ضمن تشکر از افزایش تعامل 
سازمان با اصحاب رسانه اظهار امیدواری کرد: با تربیت خبرنگار ویژه حوزه سالمت، 

گام های مؤثری در انعکاس درست و حرفه ای مشکالت و راه حل ها برداشته شود.
در پایان از زحمات، پیگیری ها و فعالیت های مستمر و چشمگیر ۳0 نفر از خبرنگاران 
و اصحاب رســانه تجلیل گردید. همچنین باتوجه به کســب رتبه برتر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی اصفهان در دومین جشنواره ملی ایده های خالق روابط عمومی 
ایــران، از زحمات مدیر روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی اصفهان ســرکار خانم 

سعیده موسوی تقدیر گردید.

گزارش عملکرد معاونت آموزش و پژوهش نظام پزشکی اصفهان

دیپلماسی پزشکی؛ حلقه مفقوده افزایش قدرت نرم ایران در معادالت جهانی

برگزاری نشست خبری سازمان نظام پزشکی اصفهان با اصحاب رسانه

  دکتر محمدرضا 
صبری

معاون آموزش و 
پژوهش نظام پزشکی 

اصفهان

  دکتر پوریا عادلی
استراتژیست حوزه 

سالمت و مشاور 
فراکسیون دیپلماسی 

سالمت مجلس 
شورای اسالمی
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  چالش هـای ارائه کننـدگان خدمـات 
تشخیصی و درمانی در نشستی در سازمان 

نظام پزشـکی اصفهـان بررسـی شـد. 

روز پنجشنبه 1۶ تیر 1401 نشست بررسی چالش های 
ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی با حضور دکتر 
شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانــی اصفهــان، رؤســای انجمن های 
کز خدمات  صنفی و علمی پزشکی، برخی مدیران مرا
تشــخیصی و درمانی، مدیران ســازمان های بیمه ای 
و دســتگاه های نظارتــی در ســالن جلســات ســازمان 

نظام پزشکی اصفهان برگزار شد. 
در این نشســت دکتر کامران منتظری رئیس سازمان 
نظام پزشــکی اصفهان بیان کــرد: ســالمت یک نظام 
است. نظام سالمت بدین معناســت که این ساختار 
گر این موارد نباشد  باید نظم و چارچوب داشته باشد. ا
این نظام قابل کنترل نیست و این قاعده را قانون گذارانی 
می توانند مشخص کنند که در راستای حمایت از نظام 
ســالمت که جزو اولویت هــای مــردم و جامعه اســت، 

تالش می کنند. 
وی افــزود: ســالمت باید بــا امنیــت در یــک رده دارای 
گر نباشد  اهمیت باشد. سالمت باید نظام مند باشد، ا
بعضــی افــراد ســودجو شــرایط را مختــل می کننــد. در 
نشست هایی که برگزار می شود باید دیدمان این باشد 
که چــه حداقل هایی برای نظام ســالمت نیاز اســت و 

چگونه باید به این نظام مندی برسیم.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی اصفهان می گویــد: باور 
قلبی ما این است که سال ها برای نظام سالمت کشور 
زحمت کشیده شده تا به اینجا رسیده ایم، زمانی بود که 
جان بیمار به خاطر چالش های نظام سالمت در خطر 
بود. ما با شیب تندی به این نقطه و جایگاه رسیدیم، 
اما متأسفانه باید مراقب باشیم در دره بی توجهی ها و 

تصمیمات اشتباه نیفتیم.
دکتر منتظری با اشــاره به اینکه نظام سالمت دو جزء 
اساسی دارد، گفت: جزء نخست نظام سالمت، ابزار و 
قانون و  جزء دیگر نیروهای این نظام هستند که هر دو 

نشست بررسی چالش های ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی
جزء بایستی در یک شرایط حفظ شود.

وی معتقد است: جلسات و اقداماتی که در سازمان 
نظام پزشکی پیگیری می شود، با این هدف و دیدگاه 
اســت که نخســت مشــخص کنیم در چه جایگاهی 
قرار داریم، ســپس چالش ها را بســنجیم و بر اســاس 
چالش ها، راهکارها را مشخص و تا رسیدن به حصول 

نتیجه ممارست کنیم.
دکتر منتظــری یکــی از چالش هــای حــوزه درمــان را 
غیرواقعی بودن تعرفه های درمانی عنوان کرد و گفت: 
تعرفه ها متناسب با تورم موجود افزایش نیافته و این 
موضوع تبعات زیادی داشــته اســت که می بایســت 
حداقل در شــش ماهه دوم ســال جاری با تصویب و 

ابالغ تعرفه های جدید، حتی االمکان جبران گردد..
رئیــس نظام پزشــکی اصفهــان در بخــش دیگــری از 
صحبت هایش اظهار کرد: افول وضعیت آموزشی برای 
ما نگران کننده شده است. در حال حاضر در شرایطی 
هستیم که کســی حاضر نیســت به راحتی برای ورود 
به دوره دســتیاری اقدام کند. در این شــرایط ممکن 
است کسانی ورود نمایند که شــاید توانایی های الزم 

را نداشته باشند.
وی ادامــه داد: رزیدنت هــای ما دغدغه سرنوشــت و 
معاش خــود را دارند و نگران شــرایط آینده هســتند. 
در شرایطی که با تحریم ها دست وپنجه نرم می کنیم 
و بســیاری از ابزارهای ســخت افزاری خود را از دســت 
داده ایــم، نبایــد به راحتــی اجــازه دهیــم نیروهــای 

متخصص و کارآمد نیز به مهاجرت فکر کنند. 
ســپس دکتر محســن مصلحی رئیــس هیئت مدیره 
کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان 
ضمن ارائه ســرفصل های چالش های ارائه کنندگان 
خدمات تشــخیصی و درمانی، پیشــنهادات خــود را 
در ســه قالــب کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت 

ارائه نمود.
دکتر سیاوش صحت رئیس انجمن علمی متخصصین 
جراحــان عمومــی شــاخه اصفهــان در خصــوص 
پیچیدگی ها و ویژگی هــای طبابت عنوان کــرد: یک 
پزشــک برای اینکه بتواند علم خود را به روز نگه دارد 

و برای بیمار با سعه صدر وقت بگذارد؛ باید از حداقل 
امکانات، آرامش و تمکن مالی برخوردار باشد. وقتی 
صحبت از افزایش تعرفه ها می کنیم، این تعرفه شامل: 
به روز کــردن علــم و دانش پزشــک، تأمیــن مایحتاج 
زندگــی او و تأمین آرامش او می شــود. مردم عزیزترین 
چیزی که دارند و آن سالمتی شان اســت را در اختیار 
پزشک قرار می دهند، پس طبیعی است پزشکی که 
با باارزش ترین و مهم ترین دارایی افراد جامعه سروکار 

دارد، دغدغه مالی نداشته باشد. 
 در این نشست دکتر منصور کندری رئیس بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی میالد در خصوص مشکالت 
کز بیمارستانی خاطرنشان کرد: همخوانی و  اداره مرا
همسانی تعرفه های اصفهان و تهران از اولویت های 
ماست و ما خواســتار این همسان ســازی هستیم تا 
بتوانیم مجموعه خود را به خوبی اداره کنیم. بازرسی 
کز  های مکرر از عوامل کندشدن و فرسایشی شدن مرا
بیمارســتانی اســت. نیاز داریم تــا همه دســتگاه ها و 
سازمان ها با کادر درمان و حوزه سالمت همسو شوند. 
کز بیمارستانی را با  سنگ اندازی برخی سازمان ها مرا

مشکالت مواجه می کند. 
دکتر مجتبی بزرگــی از چالش های اداره مؤسســات و 
کلینیکی آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی  کز پارا مرا
کز تشــخیصی با  گر مرا نیز ســخن گفت و عنوان کرد: ا
مشــکالت مختلف محاصره شده باشــند، نمی توان 
به درمان مناسب امیدوار بود.  اصالح حوزه سالمت 
به نفع مردم است. بدون شک مردم بیشترین نفع را 
از  ارتقای حوزه سالمت می برند. دو چالش مهم حوزه 
سالمت، تعرفه و سرانه اســت. بایستی سرانه و تعرفه 
واقعی شود، درغیر این صورت جامعه پزشکی زمین گیر 

شده و دود آن به چشم مردم می رود.
پزشــکان از مردم جدا نیستند. هدف سالمتی مردم 
اســت. تنها راه نجات حوزه ســالمت، تقویت »بخش 

خصوصی« است.
کز دندانپزشکی و  همچنین نمایندگان داروسازان، مرا
درمانگاه های عمومی و تخصصی به بیان مشکالت و 

راهکارهای مربوط پرداختند.

دکتر شاهین شــیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اصفهــان نیز کــه در 
این نشســت حضــور داشــت، تشــکیل کارگروه های 
تخصصی با حضور مسئوالن تصمیم گیرنده کشوری 
را راه برون رفت از بسیاری از مشکالت بیان کرد و گفت: 
کمیت، تأمین  سالمت، حق مردم است و از وظایف حا
سالمت مردم جامعه است. مشکالت حوزه سالمت 

باید با همکاری کلیه دستگاه ها حل شود. 
وی اضافــه کرد: بخــش خصوصی در حوزه ســالمت 
اســتان، درصد باالیــی از بار ســرپایی و نیز بــه میزان 

کمتری، بخش بستری را به دوش می کشد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
کــرد: از بزرگ تریــن  و درمانــی اصفهــان عنــوان 
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی، حوزه سالمت 
است که امید به زندگی را در مردم زنده کرده است. در 
این افزایش امید، همه کسانی که خادم مردم در حوزه 

سالمت هستند، نقش دارند. 
دکتــر شــیرانی بیــان کــرد: بایســتی ارتباطمــان را بــا 
کنون  سیاســت گذاران قوی کنیــم، موضوعی کــه تا
نادیده گرفته شــده اســت. جهاد تبییــن در حوزه ما 
همین مباحث است. در شورای عالی انقالب فرهنگی 

جای پزشکان متخصص و کارآمد خالی است.  
وی معتقد است: ماندگاری پزشک در مناطق محروم 
تنها با تشویق امکان پذیر است، نه با قانون فعلی که با 
گر فرد تشویق شود  تشویق کادر درمان فاصله دارد . ا

با دلسوزی در منطقه محروم می ماند. 
دکتر شیرانی تصریح کرد: باید از طریق رسانه ها اعتماد 
مــردم را بــه سیســتم و حــوزه ســالمت افزایــش داد. 
همچنین بایستی همدلی ها بین اعضا و کادر حوزه 
درمان افزایش یابد. نباید  اهداف بلندمدت را فدای 

اهداف کوتاه مدت کرد.
همچنین متخصصان و فعاالن حوزه سالمت بایستی 
به دنبال  راهکارهای جدید و کارآمد باشند تا بهره وری 
افزایش یابد. بایســتی تخصصــی کار کنیم تــا جواب 
بگیریم. ما نیازمند برنامه های زمان بندی تخصصی، 

علمی و کارگشا هستیم.

تعرفه ها 
متناسب با 

تورم موجود 
افزایش نیافته 
و این موضوع 
تبعات زیادی 
داشته است 

که می بایست 
حداقل در شش 
ماهه دوم سال 

جاری با تصویب و 
ابالغ تعرفه های 

جدید، 
حتی االمکان 
جبران گردد.
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 بـه دنبـال مشـکات متعـدد و روزافـزون 
جامعـه پزشـکی در خصـوص ارائـه خدمـات 
تشـخیصی و درمانـی به مـردم و پیرو جلسـات 
و مکاتبات مکرر قبلی؛ نشسـت مشترک رئیس 
و قائم مقـام نظام پزشـکی اصفهـان بـا برخـی 
کز  از رؤسـای انجمن هـای صنفـی، علمـی و مرا
خ  تشـخیصی و درمانـی، روز پنجشـنبه مـور
۹ تیرمـاه در سـازمان نظام پزشـکی اصفهـان 

برگـزار گردیـد.

، اهم مشکالت  در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر
حوزه ســالمت به شــرح ذیل جمع بندی و مقــرر گردید 
بــا اســتفاده از کلیــه پتانســیل های بالقــوه و بالفعــل، 
ع وقت ضمن تشــکیل جلســه با مراجع مختلف  دراســر
من جمله استانداری، دانشــگاه علوم پزشکی، رؤسای 
ســازمان های بیمه گــر پایــه و تکمیلــی، مراجــع نظارتی 
و انجمن هــای صنفــی و علمــی، نســبت بــه هشــدار 
بحران های پیشرو و ضرورت برنامه ریزی عاجل در قالب 
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت، پیگیری هــای 

جدی صورت پذیرد.
 نامتناسب بودن تعرفه باتوجه به نوسانات نرخ ارز و 

تورم در کلیه اقالم، باالخص دارو و تجهیزات
 عــدم اســتقبال همــکاران جهــت ورود بــه دوره 

دستیاری
 مهاجرت روزافــزون جامعه پزشــکی باالخص افراد 

ممتاز رشته های مختلف
 بدهی های ســنگین و طوالنی مدت ســازمان های 

بیمه گر پایه و تکمیلی
کاهش   محدود شــدن بیش ازپیش ارائه خدمات )
کــز دولتــی و  کمیــت و کیفیــت خدمــات( در کلیــه مرا
خصوصــی به دالیــل مختلــف من جملــه تأمیــن منابع 

مالی، نیروی انسانی و...
 اشتغال همکاران به حرفه های دیگر

 قراردادهای غیرمنطقی و غیرمنصفانه و دیرهنگام 
شرکت های بیمه تجاری )بیمه های تکمیلی(

 اعمــال کســورات غیرمنطقــی و ســلیقه ای و بدون 
تعامل توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی

 محاســبه و اخــذ مالیــات از برخــی اقشــار جامعــه 
پزشکی به صورت غیرشفاف و غیرمنصفانه

 افزایــش مداخله گــران فاقــد صالحیــت در امــور 
پزشکی

 ســایر محدودیت هــای ســختگیرانه از طــرف 
دستگاه های دیگر اعم از شــهرداری ها )آتش نشانی، 

عوارض(، قوه قضائیه و اداره کار
 افزایــش ظرفیــت پذیــرش رشــته های پزشــکی 
به عنوان یــک راهکار جبرانــی به جای آسیب شناســی 
علل وضعیت موجــود که عمال موجب وخیم تر شــدن 

وضعیت موجود می گردد.
 کم لطفی ها، بی انصافی ها و هجمه های رســانه ای 

به جامعه پزشکی به جای قدرشناسی
 مشکالت کاری و معیشتی دســتیاران، همکاران 

K طرحی و ضریب
 سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه سالمت 
بــدون اخــذ نقطه نظــرات کارشناســی ارائه کننــدگان 
خدمــات، انجمن هــای علمــی و صنفــی و ســازمان 

نظام پزشکی
 عــدم انجــام تکالیــف قانونــی در قانــون برنامــه 
توســعه، سیاســت های کلــی ابالغــی نظــام ســالمت 
و قانــون بیمــه همگانــی من جملــه محاســبه و اعالم 
قیمــت واقعــی و تمــام شــده خدمــات تشــخیصی 
و درمانــی، برنامــه ســطح بندی خدمــات و نظــام 
ارجــاع، پرونــده الکترونیک ســالمت، تدویــن و ابالغ 

راهنماهای بالینی
کثریت قریب به اتفــاق   نادیده گرفتــن خدمــات ا
جامعه پزشــکی و نگاه غیرمنصفانه به آنــان به خاطر 
عملکرد نامناسب تعداد اندکی از افراد جامعه پزشکی 

که نسبت به سایر اقشار بسیار کمتر است.

غ  با پایان رقابت های جشنواره فرهنگی ورزشی سیمر
درمانگــر )یادبــود شــهدای مدافــع ســامت(، مراســم 
اختتامیه، اهدای مــدال و احــکام قهرمانی نفــرات برتر 
بــا حضــور مســئوالن ســازمان نظام پزشــکی اصفهان 

برگزار شد.
در این مراســم که روز جمعه مورخ 1401/04/10 در ســالن 
ورزشــی شــهید موحدی برگــزار گردیــد، از 50 برگزیــده این 
مســابقات در ۷ رشــته ورزشــی شــامل شــنا، بدمینتــون، 
تنیس، شــطرنج، پینگ پنــگ، پنالتــی بســکتبال و دارت 

تقدیر به عمل آمد.
در پایــان برنامــه، دکتــر کامــران منتظــری رئیس ســازمان 
نظام پزشکی اصفهان؛ ضمن تشکر و تجلیل از قهرمانان 
ورزشــی کــه توانســتند حائــز رتبه هــای برتــر شــوند، بــرای 
دست اندرکاران و کلیه افرادی که در این جشنواره شرکت 
کرده و در این حرکت زیبا نقش آفرین بوده اند، آرزوی توفیق 

و سربلندی نمود.
این جشنواره با حضور بیش از 150 شرکت کننده در هفت 
رشته و در دو بخش بانوان و آقایان به کار خود پایان داد که 

نفرات برتر به شرح ذیل حائز رتبه گردیدند: 
 تنیس بانوان:

فرناز شهدادیان، مقام اول  )کارشناس علوم تغذیه(
دکتر درسا باطنی، مقام دوم  )دندانپزشک(

 تنیس آقایان:
دکتر عباس فرقانی، مقام اول  )دندانپزشک(

دکتر محمدرضــا عمرانی، مقــام دوم  )متخصــص گوش و 
حلق و بینی(

دکتــر محمدرضــا عســکرزاده، مقــام ســوم  )فوق تخصص 
جراحی پالستیک(

 شطرنج بانوان:
دکتر نازگل اسماعیلیان افیونی، مقام اول  )پزشک عمومی(

دکتر فرزانه محمدی، مقام دوم  )دندانپزشک(

دکتر افسانه عطایی، مقام سوم  
)کارشناس شنوایی شناسی(

 شطرنج آقایان:
دکتر بابک صفار، مقام اول  )جراح عمومی(

دکتر مسعود فردوسی، مقام دوم  )PHD مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی(

دکتر عباس علی ربیعی، مقام سوم  )پزشک عمومی(
 شنا بانوان:

گروه سنی ۱:
دکتر ژیال توالیی، مقام اول  )کارشناس مامایی(

دکتر میترا مرادی نیا، مقام دوم  )پزشک عمومی(
) دکتر فرشته خزدوز، مقام سوم  )داروساز

گروه سنی ۲:
دکتر نسیم قرائتی، مقام اول  )پزشک عمومی(

سمیرا ابراهیمی، مقام دوم  )کارشناس مامایی(
فرزانه صفدریان، مقام سوم  )کارشناس مامایی(

گروه سنی ۳:
دکتر بهاره بهرامی، مقام اول  )دندانپزشک(

دکتر فرناز نوشیروانی، مقام دوم  )دندانپزشک(

) دکتر افروز شاهمرادی، مقام سوم  )داروساز
 شنا آقایان:

گروه سنی ۱:
دکتر محمدعلی پناهی، مقام اول  )پزشک عمومی(

دکتر مرتضی حسینی، مقام دوم  )پزشک عمومی(
دکتر مسعود جوانبخت، مقام سوم  )پزشک عمومی(

گروه سنی ۲:
) دکتر حمید فریدزادگان، مقام اول  )داروساز

دکتر علی اعتمادی، مقام دوم  )پزشک عمومی(
دکتر محمد سجادی، مقام سوم  )دندانپزشک(

گروه سنی ۳:
دکتر آرمن الکساندریان، مقام اول  )دندانپزشک(

دکتر سینا طالبی، مقام دوم  )فلوشیپ جراحی زانو(
دکتر سجاد طالبی، مقام سوم  )پزشک عمومی(

 تنیس روی میز بانوان:
دکتر مینا سادات انصارالحسینی، مقام اول  )دندانپزشک(

 دکتر زیبا خرم، مقام دوم  )فوق تخصص گوارش(
) دکتر شیوا همایی، مقام سوم  )داروساز

 تنیس روی میز آقایان:

کری، مقام اول  )پزشک عمومی( دکتر رضا ذا
) دکتر رضا قائد امینی، مقام دوم  )داروساز

دکتر فرهاد گودرزیان، مقام سوم  )پزشک عمومی(
 پرتاب پنالتی بسکتبال بانوان:

دکتر نازنین حقوقی، مقام اول  )پزشک عمومی(
) دکتر فرشته پزنده، مقام دوم  )داروساز

 پرتاب پنالتی بسکتبال آقایان:
دکتر مصطفی رضوانی، مقام اول  )دندانپزشک(
دکتر امیررضا ضیایی، مقام دوم  )دندانپزشک(

دکتر سعید زمانی، مقام سوم  )دندانپزشک(
 دارت بانوان:

دکتر فرزانه ذره، مقام اول )کارشناس مامایی(
 دارت آقایان:

دکتر مجتبی فروزان مهر، مقام اول  )دندانپزشک(
دکتر مهرداد صادقی، مقام دوم  )پزشک عمومی(

( و دکتر صدرا انصاری پور  دکتر احسان مشتاقی )داروســاز
)پزشک عمومی(، مقام سوم مشترک

 بدمینتون بانوان:
دکتر مریم نعمت بخش، مقام اول  )دندانپزشک(
) فاطمه قائلیان، مقام دوم  )لیسانسیه پروانه دار

 بدمینتون آقایان:
)متخصــص  اول   مقــام  اثنی عشــری،  حســین  دکتــر 

بیماری های کودکان(
مجید عادل مهربان، مقام دوم  )کارشناس فیزیوتراپی(

 ) دکتر رضا صفایی، مقام سوم  )متخصص طب کار
::: الزم به ذکر است دکتر سید حسین فهامی )متخصص 
ارتوپدی( به عنوان همکار پیشکســوت ورزشکار و مهدی 
سلیمی )فیزیوتراپیست( به عنوان جوان ترین ورزشکار در 
رشته پینگ پنگ این مسابقات شــرکت کرده و به صورت 

نمادین به رقابت پرداختند.

نشست مشترک سازمان نظام پزشکی اصفهان با برخی رؤسای 
انجمن های علمی و صنفی

آئین اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی سیمرغ درمانگر

برخی مصوبات جلسات اخیر 
شورای عالی نظام پزشکی

  دکتر  
عباسعلی خادمی

عضو هیئت مدیره 
نظام پزشکی اصفهان 

و نایب رئیس 
اول شورای عالی 

نظام پزشکی

پانزدهمین وشانزدهمین جلسه 
شورای عالی مورخ 1401/04/09

 مصوبه
تصمیمــات کارگــروه بررســی تدوین 
برنامه هفتم توسعه باید جهت بررسی 
و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه 
گــردد و صرفــا مــوارد مــورد تصویــب 
در شــورای عالی به عنــوان مواضــع 
ســازمان، قابلیت طرح و پیگیری در 
مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع 

مربوط را خواهد داشت.
 مصوبه

پیشــنهاد نام گذاری روز اول اســفند 
به عنــوان روز مدافعــان ســالمت بــه 
شورای عالی انقالب فرهنگی منعکس تا نسبت به نام گذاری 

اقدام گردد.
 مصوبه

مقرر شد باتوجه به عدم حصول نتایج ملموس در پیگیری های 
متعــدد در خصــوص تشــکیل جلســات کمیســیون ملــی 
صالحیت های حرفه ای و عدم ابالغ مصوبات قبلی آن، ریاست 
محترم شورای عالی و یا رئیس کل دراین خصوص با سران سه 

قوه مکاتبه نمایند.
 مصوبه

معاونت فنی و نظارت با هماهنگی واحد حقوقی ســازمان در 
خصوص حق بیمه پرسنل نیمه وقت مطب ها که باید به صورت 

کامل اخذ نگردد، پیگیری الزم را معمول نمایند.
 مصوبه

بیانیه شورای عالی در خصوص افزایش ظرفیت دندانپزشکی 
توســط آقایان دکتر خادمی، دکتر عباسیان و دکتر شمسیان 

تهیه و پس از تصویب هیئت رئیسه شورای عالی منتشر گردد.
 مصوبه

قــرارداد و حق الزحمــه همــکاران پزشــک در درمانگاه هــا و 
کز خصوصی در کمیســیون روابــط کار بررســی و نتیجه به  مرا

شورای عالی ارسال گردد. 
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دکتر محمدرضا 
اسداللهیان

متخصص طب اورژانس

 عدم استقبال از تخصص پزشکی و در نتیجه 
خالـی مانـدن صندلی هـای رشـته های تخصصی 
بالینـی، بـه مهم تریـن چالـش حـوزه سـامت در 
سـال های اخیـر تبدیـل شـده اسـت، به گونـه ای 
گسـترش  شـورای  دبیـر  اعـام  اسـاس  بـر  کـه 
، سـال گذشته  دانشـگاه های علوم پزشکی کشـور
حـدود ۸۰۰ صندلـی دسـتیاری پزشـکی خالـی 

مانـده اسـت.

یکی از شــروط الزم جهــت رشــد و تعالی هــر جامعه ای، وجــود نیروی انســانی 
متخصــص و متعهــد در رشــته های مختلــف اســت. در ایــن میــان بــی شــک 
بهره مندی از پزشکان متخصص به عنوان سردمداران حفظ و ارتقای سالمت 
جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که بر هیچ کس پوشیده نیست. لیکن 
متأسفانه طی سال های اخیر شاهد رشد نزولی و کاهش تمایل پزشکان عمومی 

کشور جهت ادامه تحصیل در مقطع تخصص بالینی می باشیم.

این مهم در کنار رشد صعودی مهاجرت پزشکان متخصص به ویژه به کشورهای 
غربی و حوزه خلیج فارس، کشور را با زنگ خطر کاهش روزافزون و قابل مالحظه 
تعداد پزشکان متخصص مواجه نموده است. ازاین رو بی توجهی به مسئله فوق، 
عواقب جبران ناپذیری برای مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین 

جامعه به دنبال خواهد داشت.
از جمله دالیل کاهش تمایل پزشکان عمومی به شــرکت در آزمون دستیاری 
پزشــکی و در نتیجه خالی ماندن ظرفیت  رشــته های تخصصی بالینی، اعالم 
نیازهای دوباره و چندباره در هرســال طی ســال های اخیر را می توان ناشــی از 

موارد ذیل دانست:
   1. عدم توجه کافی به معیشــت پزشــکان متخصــص به ویژه متخصصان 
غ التحصیل و نبود تناسب میان درآمد و هزینه های روزافزون و  جوان و تازه فار

سرسام آور زندگی امروزی
   ۲. فقــدان حمایت های روحــی و روانی و قانونی از متخصصیــن به ویژه در 

کز کز دولتی باتوجه به حجم باالی بیماران و ساعات کار زیاد حضور در مرا مرا
   ۳.  نبود سازوکار مناسب جهت حمایت از فعالیت متخصصین در بخش 

خصوصی

کثر ساعات کشیک ماهیانه     4. دوران سخت و طاقت فرسای رزیدنتی با حدا
و حداقل مزایا، کمتر از حقوق مصوب کارگری، بدون هیچ گونه پوشش بیمه ای 

اعم از بیمه مسئولیت، بیمه تأمین اجتماعی و سایر موارد در این دوره
   5. عدم حمایت مالی و معنوی مناسب از دستیاران رشته های تخصصی 
در دوره دستیاری اعم از حق مسکن، حق اوالد، خوابگاه، هزینه ایاب وذهاب، 

سختی کار و ...
   ۶. تحمیل طرح نیروی انســانی و خدمت در مناطق محروم به پزشــکان 
غ التحصیل، بدون فراهم نمودن زیرساخت های الزم جهت  متخصص تازه فار
ارائه خدمت مناسب در آن مناطق، در کنار مشکالت معیشتی و مادی مناطق 

محروم
بدیهی است در صورت عدم یافتن راه حل مناســب برای هر یک از موارد فوق 
توسط دستگاه های مربوطه از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دانشگاه های علوم پزشکی، انجمن های علمی پزشکی، انجمن های صنفی 
گروه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر، در آینده ای نه چندان 
دور شاهد ازهم گسیختگی کامل ساختار و بنیان درمان تخصصی در کشورمان 

خواهیم بود.

خالی ماندن صندلی های رشته های تخصصی بالینی!!!

آیین نامــه  و  کار  قانــون   ۱۳۱ مــاده  اســتناد  بــه 
مصــوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ هیئــت وزیــران و به موجــب 
صورت جلسه های مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ مجمع عمومی 
و ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، 
اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیــره کانــون انجمــن صنفــی کــه از تاریــخ ۱۹ 
خردادماه ســال جاری به مدت سه ســال و بازرسان 
کــه از تاریــخ یــاد شــده بــه مــدت یــک ســال انتخاب 

ح ذیل می باشد: شده اند، به شر
  رئیس هیئت مدیره: دکتر محمدمهدی طرزی

کبر مرتضوی   نایب رئیس: دکتر سید علی ا
: دکتر حسنعلی فرمان آرا   خزانه دار

  ســایر اعضــای اصلــی هیئت مدیره: دکتــر پرویز 
کاشــفی، دکتــر علیرضــا مزروعــی، دکتــر نظام الدیــن 

برجیس و دکتر اسداهلل کالنتری
  اعضای علی البدل هیئت مدیره: دکتر فضل اهلل 

اعالیی و دکتر فرناز امام دوست
  بازرس اصلی: دکتر حمید ستوده فر

  بازرس علی البدل: دکتر ناصر چهارده معصومی
  دبیر )خارج از هیئت مدیره(: دکتر پرویز کاشفی

به اســتناد مــاده ۱۳۱ قانــون کار و آیین نامــه مصــوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ 
هیئت وزیــران و به موجب صورت جلســه های مــورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ 
مجمع عمومی و ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، 
اسامی و ســمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
کانون انجمن صنفی که از تاریخ ۳۰ تیرماه ســال جاری به مدت سه 
ســال و بازرســان که از تاریخ یاد شــده به مــدت یک ســال انتخاب 

شده اند، به شرح ذیل می باشد:

 رئیس هیئت مدیره: دکتر محسن مصلحی

 نایب رئیس: دکتر محمدمهدی طرزی
: دکتر خسرو نظری  خزانه دار

 سایر اعضای اصلی هیئت مدیره: دکتر مهرزاد خلیلیان، دکتر 
مژده مهدی زاده، دکتر علیرضا مشیر فاطمی و غالمرضا کیهان پور

 اعضــای علی البــدل هیئت مدیــره: حســن علی نجفــی و دکتــر 
مسعود طاهری

 بازرس اصلی: دکتر حسنعلی فرمان آرا
 بازرس علی البدل: دکتر احسان حکمتیان

 دبیر )خارج از هیئت مدیره(: حسنعلی نجفی

مجمع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن صنفــی 
درمانگران اعتیاد اســتان اصفهان با حضور جمع 
کثیــری از همــکاران و نماینــده اداره تعــاون، کار و 
خ 6 مردادمــاه  رفــاه اجتماعــی روز پنج شــنبه مــور

۱۴۰۱ برگزار شد.
در ایــن جلســه، دکتر فیــروزه وطــن به عنــوان بازرس 
، بازرس و  انتخاب گردید و در ادامه؛ رئیس، خزانه دار
دبیر انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان اصفهان؛ 
گزارشــی از اقدامات ۹ماهه این انجمن و چشــم انداز 

سالیانه پیش رو تبیین نمودند.
همچنیــن رئیــس و قائم مقام ســازمان نظام پزشــکی 
اصفهــان و نماینــده معاونــت درمــان دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با حضور در این برنامه، بر هم افزایی 
و تعامــل بیش ازپیــش جهت ارتقــای خدمــات و رفع 

کید نمودند. چالش های فراسازمانی تأ
در پایان از پیش کســوتان و فعــاالن صنفی این عرصه 

تجلیل گردید.

انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
کز جراحی محدود استان اصفهان مرا

انتخابات هیئت مدیره انجمن ارتوپدی ایران؛ 
شاخه اصفهان

انتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان

مجمع عمومی انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان اصفهان

نتیجه انتخابات هیئت مدیره انجمن ارتوپدی شاخه 
ح  اصفهان و برگزیدگان به ترتیب حروف الفبا به شــر

ذیل می باشد:

  دکتر محمدعلی تحریریان
  دکتر محمد جاودان

ع زاده   دکتر ابوالقاسم زار
  دکتر علی عندلیب

  دکتر مهدی مطیفی فرد
  دکتر مهدی مویدفر

همچنیــن نخســتین جلســه هیئت مدیــره در تاریخ 
۲۳ خردادماه ســال جاری برگزار گردیــد که منتخبین 

ح ذیل می باشند: هیئت رئیسه به شر

رئیس هیئت مدیره:
   دکتر محمد جاودان

نایب رئیس: 
  دکتر محمدعلی تحریریان

 : خزانه دار
  دکتر مهدی مطیفی فرد
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گزارش عملکرد هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در آئینه تصویر

   بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

نشست برخی اعضای هیئت مدیره با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و بیمه های تجاری

  بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

 دیدار برخی اعضای هیئت مدیره با رئیس کل دادگسرتی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه  نشست برخی اعضای هیئت مدیره با دادستان عمومی و انقالب استان

 جلسه هیئت رئیسه، معاونان و مشاوران عالی نظام پزشکی اصفهان  نشست برخی اعضای هیئت مدیره با رئیس کل دادگسرتی و دادستان عمومی و انقالب استان

  بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان  بیست و سومین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان
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مدیر مسئول:  دکتر کامران منتظری

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

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


