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دکتر اسماعیل ایدنی
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سازمان نظام پزشکی 

پیش  به  گامی  خدمات  نسبی  گذاری  ارزش  کتاب 
در جهت واقعی شدن خدمات پزشکی است. یکی از 
معضالتی که در حوزه ارائه خدمات درمانی وجود داشته 
و علت بسیاری از اغتشاشات تعرفه ای نیز محسوب می 
شد، نامعلوم بودن تعرفه خدمات است. ایجاد سیستم 
کدینگ مختلف در مبانی متعدد، موجب عدم توانایی 
در مقایسه ارزش نسبی خدمات در گروه های مختلف 
بود و به این ترتیب خدمتی که در یکی از گروه ها با 
یک k تعریف می شد، قابل قیاس با سایر حوزه ها نبود. 
به وجود  را  بین رشته ای  این مهم خدشه در عدالت 
آورده بود. همچنین در کتاب ارزش گذاری قدیم، در 
بسیار  کدهای  جراحی،  اعمال  در  خدمات  از  برخی 
مشابه با ارزش های متفاوت تعریف شده بود که موجب 
مناقشه میان پرداخت کنندگان خدمات سالمت چون 
بیمه پایه، تکمیلی و مردم و همچنین ارائه دهندگان 
خدمت بود و از آن جایی که سیستم کدینگ بسیار 
گسترده است، موجب عدم شفافیت و ارزیابی الزم در 
ارائه خدمات و اعمال کسورات از طرف سازمان های 

بیمه گر شده بود.
با توجه به اینکه کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات تا 
کنون مورد بازنگری قرار نگرفته بود، پیشرفت های جدید 
پزشکی، خدمات به روز و تکنولوژی های مدرن در آن 
لحاظ نشده بود و به همین علت در کتاب فعلی، بیش از 
1700 خدمت جدید نوشته شد. همچنین از آن جایی 
که قیمت گذاری خدمات در دوره قبل از شفافیت الزم 
برخوردار نبوده و بیمه های پایه آن ها را قبول نکرده 
و بیمه های تکمیلی نیز تنها برخی از ان را مورد تایید 
قرار می دادند، با ابالغ کتاب جدید، بیش از 300 خدمت 
قرار گرفت  بیمه گر  جدید تحت پوشش سازمان های 
که گام بسیار مهم در کاهش پرداخت از جیب مردم 
است.  امکان دارد در هر کتابی نقایصی وجود داشته 
باشد اما فرآیند اصالح نواقص پیش بینی شده و انجمن ها 
می توانند تا ماه آینده نظرات خود را در نقد کدها ابراز 
کرده و اشکاالت کتاب را برطرف کنند تا عدالت بین 
باید  کتاب  البته  شود.  تامین  رشته ای  درون  و  رشته 
در فواصل منظم مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به 
نیازهایی که در حوزه سالمت وجود دارد، اعمال ضرایب 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ابالغ و اجرای 
کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، با توجه به سیستم 
HIS  که در تمام بیمارستان ها وجود دارد، می تواند منبع 

بسیار خوب برای اطالعات قوی از سیمای بیماری ها بوده 
و منشا خوبی برای سیاست گذاران در زمینه اطالع از بار 
مالی آن در اقتصاد درمان باشد. کدینگ یکپارچه ملی 
این بستر را فراهم می کند که اطالعات خوبی در حوزه 
ارائه خدمات بستری در کشور داشته باشیم. اما چرایی 
ورود سازمان نظام پزشکی و شورای عالی به این مسئله؛
به علت جایگاه  پزشکی  نظام  از وظایف سازمان  یکی 
قانونی که دارد، اعالم نظر در مورد طرح ها و لوایح در 
نظام سالمت، صیانت از بیماران و دفاع از جامعه پزشکی 
ارزش  کتاب  ابالغ  و  سالمت  نظام  تحول  طرح  است. 
گذاری نسبی خدمات سالمت، فرآیندی است که می 
تواند خدمات درمانی جامعه را دچار تغییر کند و عدم 
ورود سازمان به این مقوله، سازمان را به یک تماشاگر 
حالیکه  در  کند  می  تبدیل  سالمت  حوزه  در  منفعل 
در  را  نقش خود  اصلی،  متغیر  یک  عنوان  به  سازمان 
سیاست گذاری حوزه سالمت نشان داده است. با کنار 
کشیدن و گرفتار انفعال شدن، منافع جامعه پزشکی و 

حقوق بیماران، خدشه دار می شود.   
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برخوردار است و همین امر باعث پایداری قرن ها 
و سرافرازی این ملت گردیده است.

سابقه دانش پزشکی و جامعه پزشکی این مرز 
نوعی  به  برمی گردد  به هزاره های قبل  بوم  و 
که برای قرن ها مرجعیت علمی در این حوزه 
متعلق به ما بوده است. چیزی که اکثر جوامع 
دیگر از آن بی بهره اند. در ده های معاصر نیز این 
دانش و خدمات ناشی از آن با درخشش خود 
توانسته در منطقه غرب آسیا به حق جایگاه 
رفیع خود را حفظ نموده و پیشتاز باشد. گروه 
باالی  رده  مرجع  گروه های  از  قطعاً  پزشکی 
جامعه محسوب می شود. بدیهی است صیانت 
از این سرمایه عظیم و ارزشمند به عهده کلیه 
شهروندان از جمله جامعه پزشکی و رسانه های 

کشور می باشد.
در  که  مأیوس کننده ای  تبلیغات  علیرغم 
طی سالیان اخیر بر علیه این جامعه خدوم، 

کشور دارد خواهد شد.
ابزار  در دنیای کنونی ما رسانه به مهم ترین 
ارتباطی برای تأثیرگذاری در افکار آدمیان بدل 
شده است. حقیقت و رسالت خطیر و سترگ 
رسانه ها آگاهی بخش و افزودن اطالعات دقیق 
شرافت  و  اخالقی  وجدان  با  همسو  وثیق  و 

حرفه ای به دانش عمومی جامعه است.
اکنون که احساس رضایت مردم از تالش و 
جامعه  طاقت فرسای  و  شبانه روزی  زحمات 
پزشکی در اقصی نقاط کشور متجلی است و 
علی رغم همه ی کاستی ها و مشکالت متعدد با 
ایثار و از خود گذشتگی حداکثر تالش و توان 
خود را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به 
مردم عزیز به کار گرفته است اهداف تولید و 
رسانه  طریق  از  مغرضانه  برنامه هایی  بخش 
ملی و دادن آمارها و اطالعات سراسر ناقص 
در  نگرانی  و  یأس  موجبات  که  مغشوش  و 
مردم و دلسردی و رنجش جامعه ی پزشکی 
ارزش ترین  با  به  کردن  وارد  و صدمه  کشور 
سرمایه پزشک و بیمار یعنی اعتماد فی مابین 
را هدف گرفته چه می تواند باشد؟ ایجاد هیاهو 
و جنجال و تحریک مردم آن هم توسط رسانه 
ملی در برنامه  ثریا دیده می شود خارج از حوزه 
انصاف و تدبیر می باشد. قیاس درآمدی اقشار 
مختلف جامعه و آمارهای سراسر کذب از میزان 
دریافتی جامعه پزشکی و استفاده از تریبون 
رسانه ی ملی برای خودنمایی و از بین بردن 
می تواند  منافعی  چه  جامعه  عمومی  اعتماد 

داشته باشد؟
یافت  پزشکان جامعه  از  کوتاه تر  دیواری  آیا 
نمی شد که آنها را مسؤول پایین بودن درآمد 

نامـه اعتـراضی رییس کل نظام پزشـکی به رئیس سـازمان صـدا و سیمـا

نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اساس  این  بر  افزود:  بیات  محمد  پزشکي، 
نظام قضایي تحت عنوان هیات هاي انتظامي 
هر  شد.  تشکیل  پزشکي  نظام  سازمان  در 
شهري که داراي سازمان نظام پزشکي است 
عالوه  انتظامي  بدوي  هیات  یک  باید  الزاما 

باشد که اعضاي آن  بر هیات مدیره داشته 
سازمان  رئیس کل  به  پزشکي  نظام  توسط 
در  اعضا  حضور  براي  هم  وایشان  معرفي 

هیات بدوي، حکم صادر مي کند. 
وي ادامه داد: همچنین در مرکز هر استان 
یک هیات تجدید نظر تشکیل مي شود که 

مرحله دوم رسیدگي است. در سازمان نظام 
انتظامي  نیز یک هیات عالي  پزشکي مرکز 
رئیس  توسط  آن  اعضاي  که  دارد  وجود 
کل سازمان انتخاب و به شوراي عالي نظام 
پزشکي معرفي مي شوند و در صورت تایید 
تشکیل  انتظامي  عالي  هیات  شورا،  اعضاي 

مي شود.
بیات با توضیح آنکه هیات عالي انتخاباتي را 
درون خود برگزار کرده و رئیس و مسئولین 
نحوه  داد:  ادامه  کنند،  مي  تعیین  را  هیات 
انتخاب مسئوالن در هیات هاي تجدید تظر 

و بدوي هم به بر همین منوال است. 
وي با اشاره به اینکه آیین نامه رسیدگي و 
در  تهیه،  توسط سازمان  نیز  دادرسي  آیین 
شوراي عالي نظام پزشکي تصویب شده و  در 
حال حاضر به آن عمل مي شود، تصریح کرد: 
در هر سازماني هیات بدوي، تجدید نظر و 
عالي داراي گروه هاي کارشناسي )البته بدون 
حکم( هستند و از طرف رئیس کل سازمان 
یا رئیس سازمان به عنوان بازوي کارشناسي 

هیات هاي انتظامي عمل مي کنند.
شکایت،  ساختار  در  کرد:  خاطرنشان  وي 
دادستاني که در هر شهر به صورت جداگانه 
شود،  مي  تعریف  پزشکي  نظام  سازمان  در 
حضور دارد. دادستان مي تواند دادیارهایي را 
تعیین کند تا به روند رسیدگي به پروندهها 

سرعت ببخشد.
در  تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه  دانشیار 
خصوص روند رسیدگي به شکایت ها گفت: 
از  یکي  از  را  شاکي خصوصي شکایت خود 
نظام  سازمان  در  پزشکي  جامعه  اعضاي 
شکایت  موضوع  کند.  مي  مطرح  پزشکي 
رسیدگي  دادیارها  کمک  با  دادستاني  در 
مي شود، اگر شکایت وارد بود، کبفرخواست 
براي اتهام وارد شدده صادر شده و وارد هیات 

بدوي مي شود.
وي اضافه کرد: هیات بدوي پس از رسیدگي 
صالحدید  صورت  در  خواست،  کیفر  به 
کارشناسي الزم را انجام داده و سپس حکم 
را صادر مي کند. 20 روز خواهان و خوانده 

جناب آقای دکتر محمد سرافراز
رئیـس محتـرم سـازمان صـدا و سـیمای 

جمهـوری اسـالمی ایـران

با سالم و احترام
شب  چهارشنبه  برنامه  پخش   پی  در 
سیمای جمهوری اسالمی ایران که موجی 
از نارضایتی و التهاب آفرینی را در جامعه 
با  و  است  آورده  وجود  به  کشور  پزشکی 
عنایت به نقش روشنگر رسانه ملی و آغاز 
مدیریت جنابعالی مطالب زیر اعالم می گردد:

مهم ترین  از  یکی  قومی  و  کشور  هر  در 
عوامل پایداری و پیشرفت جامعه حفظ، 
سرمایه های  از  بهینه  استفاده  و  افزایش 
اجتماعی می باشد. کشور ما که از کهن ترین 
و ارزشمندترین جوامع در دنیا به حساب 
عظیمی  اجتماعی  سرمایه  از  می آید 

و  شده  مظلوم  حال  عین  در  و  زحمتکش 
می شود )که عمدتاً مبتنی بر تخلف عده بسیار 
قلیلی از این جامعه است؛ چیزی که به شهادت 
آمار قطعاً از صنوف دیگر کمتر و بلکه ناچیز 
بسیار  فعالیت علمی در سطح  افتخار  است( 
سطح  در  معتبر  پژوهشی  و  آموزشی  باالی 
دنیا متعلق به این عزیزان می باشد به شکلی 
که در شرایط جنگ، تحریم و مشکالت ریز و 
درشت کشور هرگز خدمات ارزشمند خود را 
در حوزه های مختلف از حیث کمیت و کیفیت 

مخدوش ننموده اند.
مطمئناً نقش رسانه ها و به خصوص صداوسیما 
سرمایه ها  این  ارتقاء  و  صیانت  و  حفظ  در 
کلیدی بوده و در موارد مختلف این نقش را 
راه اندازی  جمله  از  است  کرده  ایفا  خوبی  به 
شبکه های مختلف صداوسیما در حوزه سالمت 
و اطالع رسانی مفید به مردم عزیز و حمایت از 
دانش و پژوهش در این حوزه. از طرف دیگر به 
نظر می رسد از سالیان گذشته دوستان ناآگاه 
و دشمنان مغرض برای خدشه دار شدن این 
گوهر گرانبها در کشور ما کمر همت بسته اند 
مجموعه  این  به  ناجوانمردانه ای  هجمه های 
ارزشمند را سامان داده اند که دالیل و تحلیل 
چنین امری خود مجال موسعی می طلبد که در 

حوصله این مقال نمی باشد.
متأسفانه گاهی مشاهده می شود در برنامه های 
صدا و به خصوص سیمای جمهوری اسالمی 
ناآگاهانه آب به آسیاب چنین روند خطرناکی 
ریخته می شود و می رود تا با این اقدام به جامعه 
پزشکی خدشه وارد کرده که نهایتاً آسیب جدی 
آن به مردم عزیز و بیماران فهیم و قدرشناس 

انتظامی  هیات هـای  در 
یک قـاضی و نماینــده 
پزشکی قانونی وجود دارد

ــان اینکــه یکــي از  ــا بی ــي انتظامــي ســازمان نظــام پزشــکي ب ــات عال رئیــس هی
وظایــف اصلــي ســازمان نظــام پزشــکي، رســیدگي بــه تخلفــات انتظامــي اعضــاي 
جامعــه پزشــکي اســت، گفــت: ایــن اعضــا شــامل  تمــام اعضــاي ســازمان اعــم از 
پزشــکان، دنــدان پزشــکان، داروســازان، علــوم آزمایشــگاهي و ...بــه اضافــه همــه 
افــرادي کــه فعالیت پزشــکي آن هــا نیازمنــد صدور مجــوز از طــرف وزارت بهداشــت 

اســت اعــم از پرســتاران، بهیــاران و ....
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فرصت دارند تا به نتیجه حکم اعتراض کنند 
هاي  هیات  به  پرونده  صورت  این  در  که 

تجدید نظر ارجاع مي شود.
اینکه در هیات هاي تجدید  با عنوان  بیات 
نظر باز مراحل قبل چون کارشناسي و راي 
افزود: در  تجدید نظر مي تواند صادر شود، 
صورت اعتراض مجدد، خواهان و خوانده در 
صورت صدور محکومیت، پیچیدگي پرونده و 
یا موارد فوتي، طبق ماده 40 قانون سازمان 
نظام پزشکي در صورت تشخیص رئیس کل 
سازمان )به علت احتمال وجود تخلف و یا 
براي  تواند  مي  پرونده  قانوني(،  غیر  موارد 
رسیدگي به هیات عالي انتظامي ارجاع شود. 
وارد  پرونده  هیات،  دراین  داد:  ادامه  وي 
راي  جلسه،  در  بحث  کارشناسي،  مراحل 
البته مسیر  و صدور حکم مي شود.  گیري 
عالي  هیات  در  رسیدگي  براي  هم  دیگري 
وجود دارد و آن زماني است که به تشخیص 
قاضي، پرونده براي کارشناسي یا اظهار نظر 
در  این  و  شود  ارجاع  عالي  هیات  به  فني 

صورتي است که شکایت در یکي از دادگاه 
ها انجام شده باشد. 

رئیس مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت 
تا سال  تهران گفت:  پزشکي  علوم  دانشگاه 
گذشته تنها یک هیات عالي در کل کشور 
علت  به  اما  داشت  وجود  بنده  مسئولیت  با 
تجمع و وسعت کاري پرونده ها،  تصمیم بر 

آن شد که یک هیات دوم تشکیل شود.
وي با بیان اینکه هیات هاي تجدیدنظر در 
برخي استان ها و هیات هاي بدوي در برخي 
شهرها بیش از یکي است، ابراز داشت: هیات 
ها مي توانند در صوررت افزایش فشار کار، 

بیش از یک هیات باشند.
در  اوقات  گاهي  اینکه  عنوان  با  بیات 
کارشناسي ها موضوع تنها انتظامي نیست، 
افزود: برخي پرونده هاي ارجاعي از دادگاه، 
به علت  میزان قصور و مسائلي از این دست 
است که به هیات عالي ارجاع داده مي شوند. 
همچنین از دیگر وظایف هیات عالي انتظامي، 
نظارت بر عملکرد هیات هاي دیگر در تهران 

و شهرستان ها است. اگر جایي تخلفي اتفاق 
بیفتد و گهگاه نیاز به بازرسي، آموزش هاي 
الزم و ساماندهي وضعیت رسیدگي به پرونده 
ها باشد، این هیات وارد عمل مي شود که 
نمونه آن برگزاري سمینار سراسري دادستان 
ها و اعضاي هیات هاي انتظامي سازمان نظام 
سازمان  انتظامي  معاون  همت  به  پزشکي 

نظام پزشکي در هفته گذشته بود.
 وي با تاکید بر اینکه تخلفات پزشکي تنها 
نشده  رسیدگي  پزشکي  نظام  سازمان  در 
سازمان  قضاییه،  قوه  قانوني،  پزشکي  بلکه 
دخیل  آن  در  ..هم  و  حکومتي  تعزیرات 
هستند، گفت: قوه قضاییه گاهي به تخلفات، 
دیه و.. مي پردازد و تعزیرات به مسائل تعرفه 
اي و مالي رسیدگي مي کند اما به هر حال 
اینها تعدد مراکز رسیدگي در امور پزشکي 

هستند. 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکي تهران با عنوان 
نمي شود،  رایي در کارشناسي صادر  اینکه 
گفت: اما پرونده هایي که از طریق ماده 40 

به صورت محرومیت و فوتي به هیات عالي 
ارجاع مي شود، رسیدگي، بخش هایي از آن 
تایید شده و حتي به صدور محرمیت از کار 

هم خواهد انجامید. 
صادر  راي  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  وي 
با درج  بند »ج« یعني تذکر کتبي  از  شده 
در پرونده بوده است، اظهار داشت: طبیعت 
جراحي  چون  اورژانسي،  هاي  رشته  برخي 
عمومي، زنان، ارتوپدي و .... به تبع شکایت 
و محرومیت از طبابت بیشتري را به همراه 
دارند اما در برخي رشته ها مانند داروسازي 

شکایت ها بسیار نادر است.
بدوي،  هاي  هایت  همه  در  گفت:  بیات 
قطعي  نفر  دو  حضور  عالي  و  نظر  تجدید 
است. یک قاضي از  قضات عالي رتبه دیوان 
عالي کشور که در رده هاي باال قضاوت مي 
کند، قضات بسیار برجسته در همه شهرها 
قانوني  پزشکي  سازمان  نماینده  دیگري  و 
است که کارشناسي هاي الزم را در حوزه 

خود انجام مي دهد.

الری پور با بیان اینکه سال های متمادی 
از  را  سالمت  یارانه  پزشکان  که  است 
گفت:  کرده اند؛  پرداخت  خود  جیب 
جامعه پزشکی با بزرگ منشی و ایثارگری 
مردم  کنار  در  مختلف  عرصه های  در 
بوده و نباید ارتباط بین بیمار و پزشک 

خدشه دار شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی دکتر رضا الری پور سخنگوی 
اینکه پزشکی  به  اشاره  با  این سازمان 
رشته ای است که با تن شریف آدمی 
رشته  داشت:  ؛اظهار  دارد  سروکار 
تقدیر  شایسته  است  مقدس  که  ای 
که  کسانی   از  باید  و  بوده  ستایش  و 
دراین حرفه مشغول به فعالیت هستند 

به نحو مطلوب قدردانی کرد.
از  بخشی  هیچ  با  را  بیماری  وی 
ندانست  قیاس  قابل  زندگی  شرایط 
آگاهانه  همواره  پزشکی  وافزود:جامعه 
و  مردم  کنار  در  متعهدانه  و  ؛عاشقانه 
دولت در تمامی صحنه های اجتماعی 
حضور داشته و به جرات می توان گفت 
اجتماعی  گروههای  بزرگترین  از  یکی 
است که پاسخگویی خود را به بهترین 
نحو نسبت به مردم و دولت انجام داده 

است.
عالوه  پزشک  براینکه  تاکید  با  وی 
و  هنر  صاحب  باید  علم  آموختن  بر 
کرد:  ؛تصریح  باشد  هم  روانشناسی 
مهمترین  پزشک  و  بیمار  بین  ارتباط 

   سخنگوی سازمان نظام پزشکی :

ارتبــاط بیــن پزشــک و بیمــار نبــاید خدشـــه دار شـــود
دهد  می  تشکیل  را  درمانی  سیستم  عامل 
باید  همگان  و  شود  دار  خدشه  نباید  که 
قبول کنند سالهای متمادی است که جامعه 
پزشکی یارانه نظام سالمت را از جیب خود 

پرداخت کرده است.
الملل  امور بین  مدیرکل روابط عممومی و 
از  دیگری  بخش  در  پزشکی  نظام  سازمان 
سخنان خود به کتاب ارزش نسبی خدمات 
پزشکی اشاره کرد و بیان داشت: این کتاب 
از  پس  نظام سالمت  تحول  قالب طرح  در 
اتفاق مهم  و  به عرصه ظهور رسیده  سالها 
و ارزشمندی است که باید از دولت ؛وزارت 
بهداشت ؛ سازمان نظام پزشکی؛ انجمن های 
علمی تخصصی؛ سازمان های بیمه گر و همه 
بودند؛  سهیم  آن  تحقق  در  که  کسانی 

قدردانی نمود.
وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به کتاب 
ارزش گذاری نسبی وارد شده؛ اذعان داشت: 
حتم  بطور  شود  می  نوشته  که  کتابی  هر 
برای نخستین بار اشتباهاتی خواهد داشت 
جلسه   در  بهداشت  وزیر  که  همانطور  و 
تخصصی  گروه  علمی  انجمن های  مجمع 
ارزش گذاری  کتاب  نمود؛  اعالم  پزشکی 

نسبی قابلیت بازنگری دارد.
نظرات  اینکه  به  اشاره  با  درادامه  الری پور 
علمی  های  انجمن  مختلف؛   گروه های 
تخصصی و بزرگان جامعه پزشکی وکسانی که 
هم  اکنون درحال فعالیت بروی این کتاب 
هستند باید جمع آوری شود؛ افزود: ظرف چند 

ماه آینده این نظرات جمع آوری می گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
نظام  سازمان  هفتگی  جلسات  برگزاری 
تخصصی  علمی  انجمن های  با  پزشکی 
این  برگزاری  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
جلسات یک جمع بندی کامل از نظرات 
انجمن ها در خصوص کتاب ارزش گذاری 
نسبی خدمات خواهیم داشت تا به وزارت 
بهداشت اعالم کرده و در شورایعالی بیمه 

مطرح شود.
جامعه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مردم  به  را  رسانی خود  پزشکی خدمت 
است؛  نکرده  ترک  شرایطی  هیچ  تحت 
ذینفعان  مردم،  باید  ساخت:  خاطرنشان 
باشند  خدوم  قشر  این  قدردان  دولت  و 
چرا که درهیچ صنفی این شرایط وجود 
شب  های  نیمه  پزشک  مانند  که  ندارد 
بالین  بر  بیمار  آالم  به  پاسخگویی  برای 

او حضور یابد. 
و  پایه  را  حرفه ای  اخالق  الری پور  دکتر 
اساس ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت 
هر  در  گفت:  و  کرد  عنوان  بیماران  به 
کار  که  هستند  افرادی  کسوتی  و  شغل 
حرفه ای خود را به خوبی انجام نمی دهند 
اما  نیست؛  بعدی  تک  هم  آن  علت  و 
و  تعمیم دهیم  به همه  را  امر  این  نباید 
از  برای  حاکمیت  کارهای  از  یکی  شاید 
بین بردن این بی اخالقی ها تجدید نظر 
انجام  و  پزشکی  دانشجویان  پذیرش  در 
این  در  مختلف  بررسی های  و  آزمون ها 

زمینه باشد.

سایر حرف معرفی می کنید؟ آیا مقصر این که 
درآمد اقشار زحمتکش کارگر و معلم و ... پایین 
است جامعه پزشکی است؟ این در حالی است 
با مشکالت  پزشکان کشور  که خیل عظیم 

متعدد معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.
این سازمان آمادگی دارد تا با ارسال فیش های 
حقوقی قاطبه ی جامعه پزشکی به تنویر افکار 
تهیه کنندگان  ناآگاه  ذهن  درمان  و  عمومی 
این چنین برنامه هایی بپردازد. همچنین اشاره 
می شود به صحبت اخیر رئیس دانشگاه علوم 
بزرگ ترین و قدیمی ترین  تهران که  پزشکی 
اساتید  و  است  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه 
برجسته و نوابغ رشته ی پزشکی در آن مشغول 
متوسط  هستند.  درمان  و  پژوهش  آموزش، 
هزار  صد  و  میلیون  پنج  پرداختی  کارانه ی 
تومان بوده است و هیچ موردی از پرداخت های 
100 میلیونی ثبت نگردیده است. سازمان نظام 
پزشکی ادامه این روند و هر گونه تخریب جامعه 
نجیب پزشکی و همراهی با عناصر کج فهم 
را به شدت محکوم و عواقب هر نوع واکنش 

اجتماعی را گوشزد می نماید.
مشخصات  به  توجه  با  است  خواهشمند  لذا 
مدیریتی شما که دقت و قاطعیت در آن بارز 
چنین  اشاعه  از  جدی  عاجل  اقدام  با  است 
تا  فرمایید  جلوگیری  سازمان  آن  در  روندی 
پزشکی  جامعه  بیشتر  خاطر  تکدر  موجبات 
را فراهم نیاورد و از آسیب به مردم عزیز نیز 

جلوگیری شود. 
دکتر علیرضا زالی
رئیس کل
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چهارمین همایش سراســــــــری مسئولین انتظامی
سراســر کشــــــــور برگزارشد

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای معاون 
اول قوه قضائیه در چهارمین همایش کشوری 
که  پزشکی  نظام  سازمان  انتظامی  مسووالن 
در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید 
بهشتی از امروز به مدت دوروز آغاز به کارکرد؛ 
گفت: بحث پزشکی و طبابت فی نفسه امری 
مقدس است که عقال و شرع انور نیز به سختی 
کار و پرخطر بودن و استرسی که در آن نهفته 

است اذعان دارند.
 وی با اشاره به اینکه آحاد جامعه باید شان جامعه 
کنند  آن صیانت  از  و  کرده  رعایت  را  پزشکی 
؛افزود: دو مطلب از نگاه آحاد جامعه در خصوص 
پزشکان مغفول مانده است که یکی میزان ساعات 
کاری پزشکان و دیگری سرپابودن آنها و نداشتن 

زمان استراحت است.

افراد  اینکه اگر پزشکان پرکارترین  با بیان  وی 
ساعت  که  هستند  گروههایی  از  یکی  نباشند 
کاری آنها در طول شبانه روز زیاد بوده و زمان 
استراحت مشخصی حتی در هنگام مسافرت خود 
ندارند ؛اظهار داشت: پزشکان از زمانی که مریض 
در کنار آنهاست و برایش نسخه تجویز می کنند تا 
هنگامی که بهبودی بیمار حاصل شود؛ در نگرانی 

و استرس به سر می برند.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ای  اژه   
مخاطبان جامعه پزشکی اشاره کرد و بیان داشت: 
پزشک سروکارش با انسان قبل از تولد او تا لحظه 
مرگش است و از طرفی با فردی مواجه است که 
یا خودش بیمار است و ازدرد رنج می برد و یا 
همراهان او درنگرانی و اضطراب به سر می برند .

و  بیمار  آالم  درتسکین  پزشک  نقش  به   وی   
همراهانش تاکید کرد و اظهار داشت :حتی اگر 
در  اما  کند  درمان  را  بیمار  نتواند  پزشک  الزاما 
کاهش استرس و رنجهای بیمار نقش بسزایی دارد.

 معاون اول قوه قضائیه در ادامه به حفظ شان 

و جایگاه پزشکان در نظام سالمت اشاره کرد و 
گفت: ابتدا باید خودپزشکان از حرمت و جایگاه 
خود صیانت کنند و سازمان نظام پزشکی نیز به 
لحاظ وظیفه ذاتی و مشورتی  که میتواند به سایر 
سازمانهای ذیربط بدهد در جهت ارتقاء سالمت، 
پیشرفت امور پزشکی و تدوین لوایح و مقررات و 
آیین نامه های بهتر با سایر مجموعه های مرتبط 

با پزشکی کوشا باشد.
 وی همچنین به مسئولیت سازمان نظام پزشکی 
در زمینه نوع نگاه مردم به جامعه پزشکی از حیث 
نیازدرعرصه  مورد  داروهای  و  تجهیزات  تامین 
سالمت اشاره کرد و اذعان داشت: سازمان نظام 
پزشکی در این زمینه بی مسئولیت نیست و می 

تواند کمک کننده هم باشد.
حجت االسالم اژه ای با بیان اینکه ارتباط نزدیکی 
است  برقرار  پزشکی  وجامعه  قضائیه  قوه  بین 
؛افزود: این امر حاصل کار سالیان متمادی است 
و قوانین نیز به تصویب رسیده است اما هنوز جا 
دارد تا بررسی های الزم روی آن انجام شود تا اگر 

فرآیندی دچار اشکال است ؛اصالح شود.
به گفته وی طرح تحول در جهت صیانت و   
خدمت کار می کند و از کلیت آن حمایت میکنیم 
و سازمان نظام پزشکی نیز باید در چارچوب قانون 
درراستای  پزشک  و  مریض  حق  از  حمایت  و 

احقاق حق واقعی آنها کار کند. 
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه پزشکان نیز 
دارای سرمایه ای هستند که اندوخته سالها تالش 
آنهاست ؛خاطرنشان کرد: اینکه پزشک اندوخته 
خود را در چه کاری صرف کند تا ارزش افزوده 
نیز داشته باشد بسیار مهم است زیرا برخی اوقات 
سرمایه خود را به شخصی می دهند تا برای آنها 
کاری انجام دهد که متاسفانه در راه درست خرج 
نشده و حتی سبب از دست رفتن سرمایه پزشک 

نیز می شود.
وی یکی از علل صدمات وارده به پزشکان را مساله 
فوق دانست و تصریح کرد:در جهت ارتقاء و با 
کیفیت شدن کار جامعه پزشکی در حد توان خود 
کمکهای الزم را انجام میدهیم و از جامعه پزشکی 
می خواهیم تا مطالبات خود را به هرصورت  که 

می توانند به ما بیان کنند

با حضور حجت االسـالم محسـنی اژه ای 
معـاون اول قـوه قضائیـه؛ دکتر هاشـمی 
وزیـر بهداشـت؛ دکتـر ربیعی وزیـر کار، 
تعـاون و رفـاه اجتماعـی و دکتـر زالـی 
پزشـکی  نظـام  سـازمان  کل  رئیـس 
چهارمیـن همایش سراسـری مسـئوالن 
انتظامـی سراسـر کشـور پنج شـنبه 29 
آبـان مـاه در دانشـگاه شـهید بهشـتی 

شـد. برگزار 

عمومـی  روابـط  کل  اداره  گـزارش  بـه 
چهارمیـن  پزشـکی  نظـام  سـازمان 
همایـش سراسـری مسـئولین انتظامـی 
سراسـر کشـور 29 و 30 آبان مـاه جاری 
بـا هـدف آشـنایی مسـئولین هیاتهای 
انتظامـی و دادسـراهای نظـام پزشـکی 
سراسر کشـور در تاالرابوریحان دانشگاه 

شـهید بهشـتی برگزارشـد.
 بنـا براین گـزارش: بیش از 200 دادسـرا، 

رییس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم 
سراسری  همایش  چهارمین  کار  به  آغاز 
هیات های انتظامی گه با حضور معاون اول 
برگزار  ورفاه  بهداشت  قضاییه،وزرای  قوه 
جامعه  به  همواره  گذار  قانون  گفت:  شد 
پزشکی به علت اهمیت جایگاهی که در 

اجتماع دارد، توجه کرده است.
بیان  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
نظام  اینکه در شروع دور جدید سازمان 
پزشکی به علت اختالل در صدور حکم، به 
مدت 6 ماه هیات های انتظامی در سراسر 
کشور در حالت شبه تعلیقی به سر می برد 
و موجب سرگردانی مردم و مراجعین در 
سراسر کشور شده بود، گفت: در مهرماه 
جامعه  نوین  منتخبین  که  جاری  سال 
پزشکی مشغول به کار شدند، راه اندازی 
مجدد هیات های انتظامی کشور مطرح بود 

که به سرعت این کار صورت گرفت.
ادامه در صفحه 6

توجــه ویـــژه 
قــانونگذار بــه 
جامعـــه پزشکی

        محسنی اژه ای:

آحاد جامعـه بایـد شـان جامعـه پزشکی را رعـایت کننـد
هرگونه کمکی در ارتقـا و ایحـاد قـوانین انجـام می دهیـم 

سازمان نظام پزشکی به لحاظ وظیفه ذاتی 

و مشورتی  به سازمانهای ذیربط می تواند در 

جهت ارتقاء سالمت و آیین نامه ها کوشا باشد.
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چهارمین همایش سراســــــــری مسئولین انتظامی
سراســر کشــــــــور برگزارشد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع 
پزشکان با بیان اینکه اجرای کامل کتاب ارزشگذاری 
برد گفت:  نسبی خدمات دو سه سال زمان می 
مراقب حاشیه سازها در اجرای مسیر جدید تعرفه 
گذاری باشید و در عین حال و از فرصتی که برای 
شده  واگذار  خودتان  به  پزشکی  امور  در  قضاوت 
استفاده کرده و در قضاوت ها منصفانه عمل کنید، 

برای رضای خدا عمل کنید.
پزشکی،  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر حسن هاشمی صبح پنج شنبه در چهارمین 
همایش کشوری مسئوالن انتظامی سازمان نظام 
پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی بخشی از جامعه 
ما است به این نکنه اشاره کرد که تخلفات در هر 
صنفی از جامعه از جمله صنف پزشکان ممکن است 
وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف، شکل و نوع 

آن متفاوت است.
وی با اشاره به نقش انجمن های پزشکی در پیگیری 
مطالبات جامعه پزشکی و مردم گفت: بخشی از 
فعالیت انجمن ها برای دفاع از مردم و بخشی نیز 
در ارتباط با دفاع از صنف است. در دو سال گذشته 
تصویری که از سازمان نظام پزشکی و انجمن ها در 

جامعه ایجاد شده بود، با امروز بسیار متفاوت است.
با طرح  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
این موضوع که نباید انتظار داشته باشیم که همه 
مشکالت در یک مقطع کوتاه برطرف شود، ابراز 
داشت: با رابطه ای دو طرفه می توان مانع از آسیب به 

صنف پزشکان و مردم شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
برگزاری جلسات متعدد و چند جانبه میان بیمه ها، 
انجمن های علمی، سازمان نظام پزشکی و وزارت 
نقطه  به  آخر  در  گفت:  زمینه،  این  در  بهداشت 
هزینه بری رسیدیم که دولت باید بخش عمده ای از 
اعتبارات را در اختیار بیمه ها اعم از بیمه های پایه 
و بیمه های مسلح می گذاشت که در این زمینه 

تالش هایی صورت گرفت.
دکتر هاشمی از برخی انجمن ها گله مندند که چرا 
سر جمع اعتباراتی که نهایتاً برای کتاب ارزشگذاری 
نسبی تعرفه خدمات و غیره اختصاص یافت. متناسب 
با خواسته های آن ها نبوده است، در حالی که از ابتدا 

گفتیم این کار زمانی 2 تا 3 سال را نیاز دارد.
اصاًل  تا 2000 خدمت  اینکه 1700  بیان  با  وی 

تعرفه گذاری نشده بود، گفت: متأسفانه در گذشته 
تعرفه های موجود در بخش خصوصی که غیرواقعی 
بود رعایت نمی شد و به این ترتیب این مسیر تنها 
به بن بست ختم شده و به سالمت حرفه ای آسیب 

وارد می کرد.
وی ادامه داد: ضمن حفظ حرمت جامعه پزشکی 
که اکثریت خدوم و خدمت گذار جامعه هستند، 
دستان  در  خدا  از  بعد  که  مردم  سالمتی  باید 
در  و  گیرد  قرار  ما  مراقبت  مورد  است  پزشکان 
مسیری که بدون اشکال هم نیست، انجام شود تا 

بتواند در آینده مسیر خود را بازیابد.
به چهارمین همایش  اشاره  بهداشت ضمن  وزیر 
کشوری مسؤوالن انتظامی سازمان نظام پزشکی 
اظهار داشت: هیچ شغلی سخت تر از قضاوت نیست. 
از کسی  را  اشتباهی می تواند حقی  کوچک ترین 
ضایع کنند. بخشی از آن به عهده شما است. شما 
باید حافظ حقوق باشید و کوچک ترین جانبداری 
می تواند زندگی قضاوت کننده را در هم این دنیا 
و هم در عاقبت کار خراب کند. بنابراین مسؤولیت 

همه ما سنگین است.
وی اضافه کرد: مسیر تعرفه ها همین راهی است 
که آغاز کرده اید. راه را گم نکنید، و به حاشیه ساز ها 
توجه نکنید و نباید قواعد بازی به هم بخورد. مطمئن 

باشید این کارها راه به جای نخواهد برد.
هاشمی با تأکید بر اینکه نقش هیأت های انتظامی 
در این زمینه بسیار زیاد است. افزود: فرصت ایجاد 
این  صورت  این  غیر  در  بدانید،  مغتنم  را  شده 
وظیفه از خانواده پزشکی سلب شده و از کف همه 

ما خواهد رفت.
وی ادامه داد: آرزو می کنم در قضاوت ها منصفانه 
از  نظر  کسب  خدا  رضای  برای  و  کنید،  عمل 
صاحب نظران باید ادامه یابد. اما باید شکلی قانونی 
پیدا کند و البته تصور من آن است که مطالبات 

جامعه می تواند از مسیر قانونی خود محقق شود.

هیـات  حـدود 45  و  بـدوی  200هیـات 
تجدیـد نظـر در 4 پنـل تخصصـی گروه 
دادسـراها، گروه هیات های بـدوی، گروه 
هیـات هـای تجدید نظـر و گـروه حقوق 
پزشـکی کـه معاونیـن انتظامی سراسـر 

کشـور هسـتند؛ حضوریافتند.
 یـادآور می شـود: در پایان این مراسـم از 
پیشکسوتان و کارشناسـان فعال قضایی 
انتظامـی حـوزه پزشـکی  و هیات هـای 

تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمد اسـامی 
تقدیـر شـدگان به شـرح ذیل اسـت:

دکتـر غالمحسـن نیک نـژاد، دکتر کاظم 
دکتـر  بهـادری،  مسـلم  دکتـر  آملـی، 
اسـمعیل یـزدی، دکتـر یحیـی دولتـی، 
دکتـر هوشـنگ سـاغری، دکتـر علـی 
محمـد ملتـی، دکتـر بهمـن جهانگیری، 
دکتـر هوشـنگ زادان فرخ، دکتـر جواد 

احمـدی، حسـین معتمدی نیـا

اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار،تعاون  وزیر 
به حمله و انتقاد بیش از اندازه به جامعه 
امر  این  است  ممکن  گفت:  پزشکی 
جامعه  کاری  وجهه  کردن  غیراخالقی 
پاسخگو  نوعی  به  باید  و  است  پزشکی 
اختالف  تعدادی  است  ممکن  زیرا  باشیم 
سیاسی،فکری و روشی داشته باشند. در 
عین حال برخورد پیشگیرانه بهتر از مچ 

گیری است. 
نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به   
پزشکی، دکتر علی ربیعی وزیر کار،تعاون و 
رفاه اجتماعی در چهارمین همایش کشوری 
مسئوالن انتظامی سازمان نظام پزشکی با 
اشاره به اینکه هر طرحی برای اجرا شدن 
نیازمند فهم و نگاه عمیق است ؛بیان داشت: 
اگر گفتگوی اجتماعی مناسب پیرامون هر 
طرحی شکل نگیرد و  اصالحالت در مسیر 
حرکت آن نباشد؛ به طور حتم آن طرح با 

شکست مواجه خواهد شد. 
ادامه در صفحه 7

برخورد پیشـگیرانه 
بهتـــــــر از 
مچ گیـــری است

 اجرای کامل کتاب ارزشگذاری نسبی 
خدمات دو سه سال زمان می برد ......

 مراقب حاشیه سازها در اجرای مسیر 
جدید تعرفه گذاری باشید ...............

        وزیر بهداشت:

مراقب حاشیه سازها در اجرای مسیر جدید تعرفه گذاری باشید
برای قضـاوت در امـور پزشـکی خـدا را در نظر بگیـرید



شمــاره اول / 1 آذر 1393هـفتـه نـامـه

6

اجتماع دارد، توجه کرده اسـت. باید مسـائل 
مربـوط به پزشـکان را در دورن خانواده خود 
پزشـکان مورد بررسـی و تحـت تحلیل قرار 

داد.
وی بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظـم 
رهبـری، گفـت: راهبـرد عمومی بـرای همه 
مـا در رسـانه هـا، در فضای اجتماعـی و در 
فضاهـای عمومـی، فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـری اسـت. ایشـان مهندسـی گفتمـان 
اخیـر  هـای  سـال  در  را  اجتماعـی  هـای 
به2صـورت بخردانـه و هوشـمندانه ترسـیم 

اند.   کـرده 
فرمودنـد  ایشـان  داشـت:  اظهـار  زالـی 

جامعـه پزشـکی کشـور باید مـورد تکریم 
و تقدیـس قـرار گیـرد و ایشـان دو بـار در 
فرمایشـات خـود تصریح فرمودنـد که من 
از واژه مقـدس بـرای جامعـه  اصـراردارم 
راهبـرد  ایـن  شـود.  اسـتفاده  پزشـکی 
اساسـی مـا اسـت و اساسـا هـم فکـر می 
کنـم از ایـن منظری که اعتمـاد مهمترین 
عنصـر روابـط بیـن بیمـاران و پرشـکان 
اسـت، بایـد همـه تـالش کنیـم بـا سـازه 

عنصـر اعتمـاد پیـش رویـم.
وی ابـراز داشـت: ارتبـاط مـردم بـا اطبـای 
ایرانـی یـک ارتبـاط از جنـس شـرقی و بـر 
اسـاس مالطفـت و هیجانـات مثبت اسـت. 

بایـد همه کمـک کنیم و از جامعه پزشـکی 
و مـردم صیانـت کنیم تا کماکان مـورد ابراز 

لطف مسـتمر مردم باشـیم. 
رئیس کل سـازمان نظام پزشـکی با خطاب 
اژه ای،  آقـای محسـنی  قـرار دادن جنـاب 
معاونمحتـرم اول قـوه قضاییـه  با اشـاره به 
بنـد »ز« مـاده »3 » قانـون تشـکیل نظـام 
واقـع مرجـع رسـمی  پزشـکی گفـت: در 
بـرای دادگاه و دادسـراهای کشـور در حـوزه 
انتظامـی پزشـکی در اختیار نظام پزشـکی 
اسـت.  لـذا بـا توجـه بـه ایـن مهـم پرونده 
هایـی را که  دراین زمینـه مصداقیت دارند، 

بـه نظام پزشـکی فرسـتاده شـود.
وی اظهـار داشـت: قانونگـذار آن قدر برای 
جامعه پزشـکی اهمیت ویـژه ای قائل بوده 
کـه در تشـکیل سـازمان نظـام پزشـکی 
حتـی در مـواردی کـه بـزه اجتماعـی غیر 
صنفـی وحرفـه ای بـرای پزشـک حاصـل 
مـی شـود را بـه نظـام پزشـکی سـپرده تا 
کارشناسـان هیات هـای بدوی مـا در امور 
هـم  ای  و حرفـه  تخلفـات صنفـی  غیـر 
بتواننـد به عنـوان مشـاورین قـوه قضاییه 
عمـل کننـد و ایـن نشـان مـی دهـد کـه 
از نظـر  چقـدر جایـگاه جامعـه پزشـکی 

قانـون گـذار مهـم بوده اسـت.
زالـی در پایـان اضافـه کـرد: همچنیـن در 
همیـن مـاده 41 مشـاهده مـی کنیـم که 
دادسـراها و دادگاه هـا پیـش از جلـب این 
پزشـک بایـد مراتـب را بـه هیـات هـای 
بدومـی انتظامـی محل و شهرسـتان اعالم 
کننـد کـه مـن از جنـاب آقـای محسـنی 
اژه ای در خواسـت می کنـم این چند مورد 
را بـه همـکاران خـود مجـددا اعـالم کنند 

کـه انجام شـود. 

علیرضـا زالـی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز 
198 دادسـرای انتظامـی نظـام پزشـکی در 
شهرسـتان ها و اقصی نقاط کشـور مسـتقر 
هسـتند، افـزود: در حال حاضـر 202 هیات 
انتظامی بدوی در سراسـر کشـور وجود دارد 
و در اسـتان های فارس، اصفهـان، همدان و 
دزفـول دو شـبعه هیـات بدوی ایجاد شـده 

است. 
زالـی بـا طـرح ایـن موضـوع کـه در حـال 
حاضـر 385 نفـر در کسـوت هیـات هـای 
تجدیـد نظـر خدمـت مـی کننـد، اظهـار 
داشـت: در سراسـر کشـور 35 هیات تجدید 
نظـر اسـتانی وجـود دارد و در اسـتان هـای 
خوزسـتان  غربـی،  آذربایجـان  مازنـدران، 
و تهـران، دو هیـات تجدیـد نظـر اسـتانی 
تشـکیل شـده اسـت.  در مجموع در هیات 
هـای بـدوی بالـغ بـر 2 هـزار و 222 نفـر از 
افـراد خوشـنام جامعـه پزشـکی در اقصـی 

نقـاط کشـور فعـال هسـتند . 
وی ادامـه داد:  همچنیـن 809 دادسـتان 
در دادسـرای انتظامـی سراسـر کشـور کنار 
دادیارانـی کـه انتخـاب شـدند، رسـیدگی 
اولیـه پرونـده انتظامی را در دسـتور کار قرار 
مـی دهند. مجمـوع غیر از همکارانـی که از 
پزشـکی قانونـی و قوه قضاییه مسـتقیما به 
مجمـوع هیـات های مـا معرفی می شـوند، 
بالـغ بر 3 هـزار483 نفـر در جایـگاه ناوگان 
انتظامـی سـازمان نظـام پزشـکی در بحـث 
نیـروی انسـانی در کسـوت های هیات هـای 
تجدیـد نظر، بدوی و عالی مشـغول فعالیت 

 . هستند
رئیس کل سـازمان نظام پزشـکی بـا عنوان 
اینکـه در حـال حاضـر بالـغ بر هـزار و 100 
نفر از اسـاتید برجسـته پزشـکی کشـور که 

افراد خوشـنام و مـورد اعتماد مردم و جامعه 
پزشـکی هسـتند، در جایـگاه کارشناسـان 
تخصصـی در کنـار هیـات هاخواهنـد بـود، 
ابـراز داشـت: خوشـحالیم کـه اعـالم کنیم 
برای نخسـتین بـار تمام این افـراد با معرفی 
انجمـن هـای علمـی تخصصـی کـه افـراد 
خوشـنامی نیـز بـوده و از وجاهـت باالیـی 
برخوردارنـد، درایـن هیـات هـا حضوردارند.

وی خاطرنشـان کـرد: امـروز بالـغ بـر یـک 
بانـک 3 هـزار نفـره کارشـناس مبـرز در 
کنـار هیـات هـای انتظامـی حضوردارند که 
مـی تواننـد بـه عنـوان منابع کارشناسـی و 
تصمیمـات علمـی و فنـی در کنـار هیـات 

هـای انتظامی باشـند.
رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی بـا بیان 
اینکـه مهـم ترین بخش قانـون انتظامی که 
از مـاده 28 تـا 41 قانون نظام پزشـکی را در 
بـر می گیـرد، ناظر به حوزه انتظامی کشـور 
اسـت، خاطرنشـان کرد: در واقع قانون گذار 
در کشـور مـا توجـه ویـژه بـه جایـگاه واال و 
مقـدس جامعه پزشـکی داشـته و به همین 
علت رسـیدگی بـه تخلفات در این حـوزه را 

به خود مجموعه سـپرده اسـت.  
وی ادامـه داد: ایـن هـم نشـان دهنـده آن 
اسـت کـه قانـون گـذار همـواره بـه جامعه 
پزشـکی بـه علت اهمیـت جایگاهـی که در 

توجــه ویـــژه قــانونگذار بــه جامعـــه پزشکی

  افراد خوشنام و مورد اعتامد مردم و جامعه پزشکی، 
       کارشناسان تخصصی هیات های انتظامی هستند

   رهرب معظم انقالب فرمودند: 

        جامعه پزشکی باید مورد تکریم و تقدیر قرار گیرد 

دکترایــرج خســرونیا بــا اشــاره بــه اینکــه 
وحــدت رویــه در دادســراها و دادگاههای 
بــدوی کل کشــور مشــاهده نمــی شــود 
ــن  ــی بی ــالف فاحش ــد اخت ــت: نبای ؛گف
ــک شــکایت  ــورد ی ــی کــه در م رای های
ــته  ــود داش ــود ؛وج ــادر میش ــد ص واح

باشــد.
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرونیا  ــرج خس ــر ای ــکی دکت ــام پزش نظ
رئیــس دادگاه بــدوی ســازمان نظــام 
ــا بیــان اینکــه  پزشــکی اســتان تهــران ب
حــدود 210 دادســرا؛ دادگاه و هیــات 

بــدوی درکل کشــور وجــود دارد ؛اظهــار 
ــدور رای  ــه در ص ــدت روی ــت: وح داش
بــرای یــک شــکایت واحــد مشــاهده 
ــردن  ــکل ک ــم ش ــرای ه ــد و ب ــی ش نم
و از بیــن بــردن اختالفــات فاحــش بیــن 
ــش  ــن همای ــکام در چهارمی ــدور اح ص

       رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی استان تهران:

شـــود رعــایت  حکــم  صـدور  مـورد  در  رویـه  وحــدت 
تعـداد شکایات تعرفه ای نسبت به سـال گذشته کاهش داشتـه است

پرونده
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وی با بیان اینکه مهم است برای آینده طرح ها 
نیز پیش بینی هایی انجام شود افزود: شورای 
عالی بیمه درها و گوش های خود را همواره 
گروه  نظرات  تا  است  بازگذاشته  اصالح  برای 
ها و انجمن هایی که به خوبی در طرح بزرگ 
ملی تحول سالمت دیده نشده مورد توجه قرار  

گیرد. 
ربیعی به بحث سالمت و بیمه برای همه ایرانیان 
اشاره کرد و گفت:تصمیم داریم هر ماه جلسه 
شورایعالی بیمه را تشکیل دهیم تا تضمینی 
برای اجرای بهتر فرآیند اصالح و بهبود در روند 

طرح تحول سالمت باشد. 
ربیعی با تاکید براینکه همه ذی نفعان باید از 
طرح تحول سالمت راضی باشند ادامه داد:باید 
ساختار و نهاد مناسب در این زمینه ایجاد کنیم 
تا فرهنگ سازی الزم برای اجرای طرح تحول 

سالمت صورت گیرد. 
نهادهای  و  ساختار  نفعان،  ذی  رضایت  وی 
برشمرد که  از عواملی  را  و فرهنگ  مناسب، 
سبب موفقیت طرح تحول سالمت می شوند 
و با تغییرات و ورود به مرحله جدید باید نسبت 

به تغییر ساختارها نیز اقدام کنیم. 
بخش  در  اجتماعی  رفاه  و  ،تعاون  کار  وزیر 
دیگری از سخنان خود به حمله و انتقاد بیش از 
اندازه به جامعه پزشکی اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت:این امر غیراخالقی کردن وجهه کاری 
جامعه پزشکی است و باید به نوعی پاسخگو 
اختالف  تعدادی  است  ممکن  زیرا  باشیم 

سیاسی،فکری و روشی داشته باشند. 
به  سالمت  تحول  طرح  از  همچنین  وی 
عنوان یک طرح بزرگ ملی یاد کرد و بیان 
آحاد  نفع همه  که  را  این طرح  داشت:نباید 
جامعه در آن است به نقطه رسانه زده غیر 
اخالقی آغشته کنیم و اگر صحبت از اصالح 

رفتارهای  برخی  منظور  و کنترل می کنیم 
نادرست است. 

ربیعی با تاکید براینکه هر بحثی پیرامون این 
بحث  کرد:  تصریح  باشد  منصفانه  باید  طرح 
زیرمیزی و تعمیم آن به کل جامعه پزشکی 
بزرگ  طرح  این  برای  جدی  آسیب  یک 
اجتماعی است و باید مراقب باشیم که همه را 

متهم نکنیم. 
به گفته وی تالش سازمان نظام پزشکی،انجمن 
های علمی تخصصی و وزارت بهداشت خالصانه 
بوده و برای واقعی کردن یک امر خیر در جامعه 

بوده است. 

وی به چهار سیاست مبارزه با فقر سواد، فقر 
خوراکی، فقر امنیت غذایی و فقر آینده و مسکن 
در دولت اشاره کرد و گفت: دولت سیاست های 
دفاعی خود را بر مبارزه با این چهار فقر استوار 
نموده و در کمیسیون اجتماعی دولت نیز در 
مورد صدور آیین نامه و یا الیحه در این زمینه 

بحث می شود. 
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
ایران اسالمی نیست که درآن فردی  زیبنده 
بیسواد باشد ،افزود: نباید هیچ کودک بازمانده از 
تحصیل یا فرد سالخورده ی بیسوادی در کشور 
داشته باشیم و برای  کسانی که بیش از مقطع 
دبیرستان درس نخوانده اند نیز برنامه هایی 

خواهیم داشت. 

یک  کارها  این  انجام  اینکه  به  شاره  ا  با  وی 
استراتژی است که دولت باید در سیاستهای 
تمام  کارشناسی  با  و  دار  دفاعی خود جهت 
عمل کند ادامه داد: تا یک ماه آینده این طرح 
را نهایی خواهیم کرد و در بحث فقر غذایی نیز 
با برنامه ریزی انجام شده ،10 میلیون نفر را 
تحت پوشش غذایی قرار داده ایم و برای این 
کار استانداردهای جهانی را برای گرسنگی در 

نظر گرفته ایم. 
 ربیعی با بیان اینکه در راه مبارزه با گرسنگی 
نباید هیچ سفره ای تهی از کالری باشد اذعان 
داشت:بودجه های الزم را برای تحقق این امر 

افزایش می دهیم و برای امنیت آینده نیز نظام 
های اجتماعی چند الیه را دنبال می کنیم. 

پروژه  بزرگترین  را  سالمت  تحول  طرح  وی 
اجتماعی برای مبارزه با فقر سالمت عنوان کرد 
و گفت:عملیاتی شدن این طرح تاثیرات شگرفی 
دارد که آثار مثبت آن به جای خواهدماند اما به 
دلیل چند وجهی بودن سالمت تحوالت در این 

طرح با پیچیدگی همراه است. 
وی مدیریت سازمانی ،ارتباط بیمه ها ، اخالقی 
و ارزشی کار کردن را از جمله عوامل دخیل 
در این زمینه دانست و افزود: به هیات های 
انتظامی از ابعاد انسانی و اخالقی تاکید می کنم 
که فرهنگی کار کردن مهمترین عنصر در این 
حوزه است و برخورد پیشگیرانه و فرهنگسازی 

بهتر از مچ گیری است. 
وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
آیین نامه انتظامی وجوه زیادی دارد که اگر 
زیادی  کار  شود  فرهنگسازی  آن  مندرجات 
صورت گرفته است ؛ادامه داد: طبق ماده 2 آیین 
نامه انتظامی شاغالن پزشک بدون توجه به نژاد 
و مذهب بیمار باید حداکثر تالش خود را برای 
کمک به او انجام دهند و موقعیت اجتماعی 
نداشته  این گروه  رفتارهای  تاثیری در  بیمار 
باشد که اگر این بند جاری و ساری شود انقالب 

بزرگی در این حوزه رخ داده ا ست.
 وی همچنین به ماده 7 آیین نامه انتظامی 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تحمیل مخارج 
غیرضروری به بیمار ممنوع است و اگر گاید 
الین ها و استاندارهای دیگر رعایت شود هیچ 
حقی از بیمار ضایع نخواهد شد و خود جامعه 
پزشکی نیز راحت تر به وظیفه انسانی خود 

عمل می کنند. 
ربیعی بر این نکته تاکید کرد: سازمان نظام 
پزشکی باید در قالب هیات های انتظامی در پی 
اجرایی کردن مندرجات آیین نامه عمل کند و 
در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اخالقی تر 

کردن جامعه پزشکی گام بر دارد. 
فقط  انتظامی  های  کرد:هیات  تصریح  وی 
بلکه  در خصوص نقض مقررات عمل نکنند 
با اصالح رفتارها و ساختار امکان نقض موارد 
آیین نامه را کاهش دهند و این طرح اخالقی و 

انسانی و دینی است . 
وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
اگر درد و رنج مردم را کاهش دهیم در آن 
خاطرنشان  ایم  کرده  عمل  موفق  صورت 
جامعه  کنار  در  بیمه  عالی  شورای  ساخت: 
انجام  را  الزم  های  کمک  و  است  پزشکی 

خواهیم داد. 

برخـورد پیشـگیرانه بهتــر از مچ گیـری اسـت

 قول وزیر رفاه برای تشکیل ماهانه جلسه شورای عالی بیمه 

 برخی انتقادهای بی رویه به جامعه پزشکی ناشی از اختالفات سیاسی است
 

 اجرای طرح پوشش غذایی 10 میلیون ایرانی در دستور کار وزارت رفاه 

 برخورد پیشگیرانه بهرت از مچ گیری است 

ــازمان  ــی س ــووالن انتظام ــوری مس کش
ــوان  ــاله را عن ــن مس ــکی ای ــام پزش نظ

ــم. ــرار دادی ــر ق ــرده و مدنظ ک
تعرفــه  شــکایات  بــه  همچنیــن  وی 
بیــان  و  کــرد  اشــاره  پزشــکان  ای 
داشــت: درصــدد بودیــم تــا درطــرح 
الزم  آموزشــهای  بــا  ســالمت  نویــن 
ای  تعرفــه  ازتخلفــات  در شهرســتانها 
خوشــبختانه  کــه  کنیــم  پیشــگیری 
تعــداد شــکایات بســیار محــدود و کمتــر 

از قبــل بــوده اســت.
ــن  ــار پایی ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

دهنــده  نشــان  ای  تعرفــه  شــکایات 
همــکاری و هماهنگــی جامعــه پزشــکی 
در خصــوص اجــرای تعرفــه هــای جدیــد 
اســت ؛افــزود: تعــداد پرونــده هایــی کــه 
ــتاده  ــدوی فرس ــات ب ــه هی ــرا ب از دادس
ــه یکســال گذشــته  مــی شــود نســبت ب
ــت  ــان از رعای ــه نش ــته ک ــش داش کاه
ــده  ــود پدی ــوب و نب ــای مص ــه ه تعرف

زیرمیــزی دارد.
انــدازی  راه  بــا  داد:  ادامــه  خســرونیا 
پرتــال 1690 انتظــار میرفــت کــه تعــداد 
ــا  ــد، ام ــش یاب ــه ای افزای ــکایات تعرف ش

ــد  ــه پزشــکی نشــان دادن درعمــل جامع
بــا قبــول تعرفــه هــای جدیــد ،بــه ارائــه 
ــیه  ــچ حاش ــدون هی ــی ب ــات درمان خدم

ــتند. ــغول هس ــاران مش ــه بیم ای ب
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه چــه تعــداد از پرونــده هــا بــه روش 
کــد خدامنشــی حــل و فصــل مــی شــود 
ــناس  ــوان کارش ــه بعن ــی ک ــت: زمان ،گف
در دادســرا فعالیــت مــی کــردم قبــل از 
تشــکیل پرونــده ســعی بــه حــل و فصــل 
شــکایت مــی نمــودم و بــا جلــب رضایــت 
بیمــار پرونــده مختومــه اعــالم مــی شــد 

امــا در حــال حاضــر بــا تشــکیل پرونــده 
ــودن جــرم  ــدوی و همــراه ب ــات ب در هی
ــم  ــار ه ــر بیم ــی اگ ــا آن حت ــی ب عموم
ــد  ــته نخواه ــده بس ــد پرون ــت ده رضای

شــد.
بــه گفتــه رئیــس دادگاه بــدوی ســازمان 
نظــام پزشــکی اســتان تهــران بایــد 
رابطــه مالــی بیــن بیمــار و پزشــک قطــع 
شــود و بــا برنامــه ریــزی هــای الزم 
ــط  ــز توس ــب نی ــک در مط ــت پزش ویزی
ســازمان هــای بیمــه گــر پرداخت شــود.

پرونده
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8 پیشکسوتان و کارشناسان فعال قضایی و هیات های انتظامی حوزه پزشکی

 رشته تحصیلی: داروسازی
 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

 ورود به دانشگاه: 1341
سوابق اجرایی: 

معاون دارو و غذا وزارت بهداری و وزارت   
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی ایران
 نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی
 معاون دارو و غذا و قائم مقام وزیر بهداشت 

و درمان و آموزش پزشکی
و  تهران  پزشکی  نظام  مدیره  هیأت  عضو   

شورای عالی نظام پزشکی
 معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی

 رئیس هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی 
تهران

 رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی 
 دانشگاه محل تحصیل: تهران 

دانشگاه: 1336 عمومی و 1343  به  ورود   
تخصصی 

 فارغ التحصیلی: 1347
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دوره های متعدد تکمیلی در هلند، انگلیس، 
فرانسه

سوابق اجرایی:
 20 سال مدیر گروه گوش و حلق و بینی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان 

فیروزگر از سال 59 لغایت 83
 کارشناس نظام پزشکی 
 کارشناس پزشکی قانونی

 رشته تحصیلی: پوست و پاتولوژی پوست 
)درماتولوژی(

 دانشگاه محل تحصیل: تهران و آمریکا
 ورود به دانشگاه: 1333
 1345 پزشکی عمومی
 1351 تخصص پوست

  1984 تخصص پاتولوژی پوست
  سوابق علمی: استاد افتخاری دانشگاه تهران 

از سال 61 تا به حال
فرهنگستان  پیوسته  عضو  اجرایی:  سوابق   

علوم پزشکی
 50 سال خدمات علمی، اجتماعی و رفاهی

 رشته تحصیلی: بیماری های عفونی و داخلی
 دانشگاه محل تحصیل: تخصص در تهران و 

فوق تخصص از پاریس
 ورود به دانشگاه: 1335
 فارغ التحصیلی: 1341

 سوابق علمی:
 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 سوابق اجرایی: 
علوم  دانشگاه  عفونی  دپارتمان  بنیانگذار   

پزشکی شهید بهشتی
 معاون امور پزشکی دانشگاه ملی سابق

 رئیس دانشکده پزشکی
بیماری های  رشته  تخصصی  بورد  دبیر   

عفونی و گرمسیری

فوق  و  داخلی  تخصص  تحصیلی:  رشته    
تخصص غدد و متابولیسم

عمومی  پزشکی  تحصیل:  محل  دانشگاه   
تهران، تخصص آمریکا و فوق تخصص کانادا

 ورود به دانشگاه: 1334
 فارغ التحصیلی: 1341

 سوابق علمی: تدریس در دانشگاه ها به مدت 
32 سال

 تألیف: مقاالتی در رابطه با دیابت، تیروئید 
و هیپوفیز

داخلی  بخش  رییس  اجرایی:  سوابق   
بیمارستان شهدا از سال 62 تا 81

 رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی -  فوق 
تخصص درد

 دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی مشهد
 ورود به دانشگاه: 1338
 فارغ التحصیلی: 1346

سوابق علمی: 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:
 12 سال مدیر گروه بیهوشی بیمارستان امام 

خمینی و دانشگاه علوم پزشکی تهران
 15 سال عضو هیأت تحریریه دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
 2 سال کارشناس پزشکی قانونی
 25 سال کارشناس نظام پزشکی

دکتر یحیی دولتی
تاریخ تولد: 1313

 محل تولد: همدان

دکتر هوشنگ ساغری
تاریخ تولد: 1315
 محل تولد: اراک

دکتر علی محمد ملتی
تاریخ تولد: 1315

 محل تولد: یزد

دکتر بهمن جهانگیری
تاریخ تولد: 1316

 محل تولد: الهیجان

دکتر غالمحسن 
نیک نژاد

تاریخ تولد 1316
محل تولد: الهیجان

دکتر هوشنگ زادان 
فرخ

تاریخ تولد: 1316
 محل تولد: رشت

 دانشگاه محل تحصیل: تهران
 ورود به دانشگاه: 1324
 فارغ التحصیلی: 1330

 تدریس دانشکده پزشکی مشهد و دانشگاه 
تهران 

 تألیف کتاب نشانه  شناسی دستگاه تنفس 
و سارکوئیدوز

 رشته تحصیلی: حقوق قضایی
 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم قضایی

 ورود به دانشگاه: 1368
 فارغ التحصیلی: 1374

 سوابق اجرایی: 13 سال مدیر قضایی 
 مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران 

 معاون دادستان تهران
  دادستان شهرستان های فیروزکوه و دماوند

  2سال فرماندار شهرستان دماوند
 سرپرست نواحی 4 و 6 و 19 )دادسرای ویژه 

جرایم پزشکی(

جراحی  و  آسیب شناسی  تحصیلی:  رشته   
فک و صورت 

و  تافتس  هاروارد،  دانشگاه محل تحصیل:   
بوستون آمریکا

 ورود به دانشگاه: 1327 
 فارغ التحصیلی: 1338

سوابق اجرایی: 
 معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی از 

سال 1380 لغایت 1384
 رئیس گروه علوم دندانپزشکی فرهنگستان 

علوم پزشکی

حسین معتمدی نیا
تاریخ تولد: 1343
 محل تولد: دماوند

 متخصص آسیب شناسی
 اخذ مدرک دکتری از دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

سال 1333
 مدرک تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 مدرک پاتولوژی قلب و ریه از بریتانیا
 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1346

 تألیف بیش از 16 کتاب در زمینه آسیب شناسی و ارائه 
صدها مقاله علمی در نشریات داخلی و بین المللی

 معرفی به عنوان استاد پیشگام و نمونه و اخذ نشان درجه 
اول دانش و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور 

دکتر مسلم بهادری
متولد 1305 در تنکابن

دکتر اسمعیل یزدی
تاریخ تولد: 1310

 محل تولد: قزوین

دکتر کاظم آملی
تاریخ تولد: 1304
محل تولد: نجف

 رشته تحصیلی: متخصص جراحی عمومی و 
فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان

 دانشگاه محل تحصیل: عمومی اصفهان، تخصص 
دانشگاه ایران و فوق تخصص دانشگاه تهران 

 ورود به دانشگاه: 1342
 فارغ التحصیلی: 1351

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
سوابق اجرایی:

 20 سال رئیس بخش جراحی اطفال مرکز 
طبی کودکان 

 مدیر عامل بیمارستان الله

دکتر جواد احمدی
تاریخ تولد: 1322

 محل تولد: گلپایگان 


