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تشویق به سرمایه گذاری در حوزه سالمت 
از سوی سخنگوی دولت و وزیر بهداشت

اورژانس را هم می توان به 
بخش خصوصی واگذار کرد

در نامـه ای به رئیـس جمهـور صـورت گرفـت 

پنـج هشـدار رهبـری دربـاره اجـرای برجـام
مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور در خصوص سرانجام مذاکرات هسته ای، با ابراز خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریم های ظالمانه و 
عقب نشینی طرف های مقابل در اثر تالش دانشمندان هسته ای و کوشش های همه دست اندرکاران مذاکرات، بر پنج نکته مهم خطاب به رئیس جمهور تأکید کردند. ..

   صفحه 2

فضا هم برای پزشکان  است و هم برای ژنتیک پزشکی ها

چـرا  فـارغ التحصیـالن ژنتیـک 
نمی تواننـد مشـاوره بدهنـد؟

 صفحه 6
هزینه برای خرید مکمل های ویتامین D، پول دور ریختن است

دروغ بزرگ،   ویتامین معجزه آسا
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مهمترین   بیمه درمانی کشور مالک 
مهمترین شرکت تولید    دخانیات

 شبیه به لطیفه است اما واقعیت دارد

 سیدحسن هاشمی ضمن رد روش های انحصاری گذشته خاطرنشــان کرد: »در وزارت 
ــته که این حوزه در اختیار صاحبان همین  بهداشــت در طول تاریخ یک جزمیتی وجود داش
حوزه باشد. یعنی یا پزشکان و یا انحصارا دولت. هنوز هم بزرگترین مشکل ما در وزارتخانه، 
متقاعدکردن کسانی است که می گویند این حوزه، حاکمیتی است و به همین دلیل همه هزینه ها 

و مدیریت آن باید در اختیار دولت باشد.  نگاه به خدمات، سوسیالیستی است؟

 صفحه 12

روی خط سپید
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 صفحه 4

    فقـط تـا  
اول بهمن فرصت دارید

از اول بهمــن ماه، روزنامه سـپید فقط برای مشـترکانی که ثبت 
نام کرده اند ارسال می شود

 و  نظارت بر دریافت روزنامه سـپید توسط مشـترکان، با پیامک به موبایل 
مشترکان خواهد بود. 

لذا  نوشتن شماره موبایل  متقاضیان اشتراک ضروری  است .

 نام و نام خانوادگی و شـماره نظام پزشـکی وا یمیل خـود را به موبایل  
3844   924  0912     پیامـک کنید یا فرم اشـتراک روبـه رو  را به پیک  

سپید تحویل دهید .

نام و نام خانوادگی

تخصـص

شماره نظام پزشـکی

ایمیـل

شمـاره موبایـل

آدرس

تلفـن ثابـت

ویژه پزشکان، دندانپزشکان وداروسازان تهران

تجلیل از مقام  استاد منوچهر دوایی

دست هایی که
 نیـم قـرن
 جراحی کردند

 حمیده طاهری

استاد منوچهر دوایی 79 ساله هنوز تمام دغدغه اش درمان بیمارانی است که چشم امید به دستانش 
دوخته اند. منوچهر دوایی شخصیت نابی دارد. نگاه مهربان و لبخندی دلنشین که هنوز ردی از 
معصومیت دارد و تواضعی که از او چهره ای محبوب و دوست داشتنی ساخته است. استاد دوایی 
سهم بزرگی در تربیت بیش از 3  نسل از پزشکان داشته است، از بیمارستان جندی شاپور اهواز در 
روزهای جنگ تا علوم پزشکی شهید بهشتی و بعدها بیمارستان امام حسین)ع(. مردی که همیشه 
ایمان و اخالق برایش در اولویت بوده و حاال در پس غبار گذر ایام همچنان با صالبت و عشق کار 
می کند. مردی که به قول دوستان و شاگردانش هرگز عصبانی نمی شود و به قول همسرش »مرد 
مهربان و دلسوزی که هیچ وقت نبود اما سایه عشقش همیشه برسر خانواده بود.« استاد بی ادعای 
دوست داشتنی ای که با صبر و حوصله  پذیرایمان شد. دکتر دوایی طوماری درخشان از خدمت یک 

پزشک صادق و ساده زیست را در کارنامه حرفه ای خود دارد. ایشان بیش از شش بار به عنوان استاد 
نمونه و شاخص در سطح دانشکده ها و دانشگاه ها و نیز در سال 1373 و 1374 به عنوان استاد نمونه 
کشور انتخاب شده است. دریافت نشان درجه یک دانش در سال 92 یکی از معتبرترین نشانه های 

علمی کشور از دست رییس جمهور، در کارنامه حرفه ای او به چشم می خورد.
دکتر دوایي در حال حاضر عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکي ایران ودرعین حال عضو کالج 
جراحان آمریکا، کالج بین المللي جراحان، آکادمي طب کودکان آمریکا، انجمن جراحي کودکان آسیا، 
انجمن بین المللي طب حوادث، انجمن پزشکي وین، گروه جراحي داخلي دانشکده پزشکي جانزهاپکینز 
آمریکا است و با این مراکز علمي به طور مستمر در ارتباط است. همچنین براي نخستین بار در کشور درمان 
چاقي مفرط )gastric   partition( ودرمان جراحي سرطان هاي کبد، انجام رزکسیون هاي وسیع کبدي 

با سرپرستي ایشان انجام شد که در این مورد نیز آمار موفق و قابل توجهی داشتند.

دعـوت سرمایه گذاران به حیطه 
سالمت از سوی سخنگوی دولت 

اولین همایش ملی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه سالمت صبح سه شنبه بیست ونهم دی ماه در 
هتل بین المللی پارسیان آزادی برگزار شد. همایشی 
که از ابتدا به صورت 2 روزه برنامه ریزی و به همین 
صورت هم اعالم و اطالع رسانی شده بود، اما با نظر 
وزیر بهداشت و با عنوان صرفه جویی در هزینه ها، به 
یک همایش یک روزه تبدیل شد و پنل های تخصصی 
بین المللی  »همایش  و  بعد  سال  ماه  اردیبهشت  به 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه بهداشت 

و درمان« موکول شد. 
اما در همین همایش یک روزه هم از در و دیوار، 
تشویق و ترغیب و تضمین برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی فوران می کرد. دولتمردان برگزار کننده، 
آنچنان از تضمین سود آور بودن پروژه ها و فرصت های 
سرمایه گذاری و خرید خدمات از بخش خصوصی 

سخن می راندند که گویی دست در گنجی بی انتها دارند 
و داستان خدمات بهداشتی درمانی که تسویه حساب 
با آنها با ماه ها تاخیر انجام می شود، نه از نظام سالمت 
این کشور، که از دیاری دیگر است. هرچند اگر قرار 
باشد با خوش بینی نیمه پر لیوان را هم ببینیم، باید گفت 
که به میدان آوردن بخش خصوصی و تکیه دولت بر 
نقش نظارتی و سیاستگذاری خود، فی نفسه اقدامی 
مبارک است و چنانچه با دوراندیشی و آینده نگری هم 
همراه شود، می تواند مفید فایده باشد. در میان ترغیب 
و تشویق هایی که در این همایش سرمایه گذاران را 
به ورود به حوزه سالمت فرامی خواند، شاید قول 
همراهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
درخصوص  اقتصاد  شورای  دستورالعمل  اصالح 
جلب مشارکت های بخش خصوصی و ماده 27 قانون 
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، شاه بیت آنها  باشد. 

میان  تعامل  به  اشاره  با  نوبخت  باقر  محمد 
»امروز  کرد:  خاطرنشان  دولت  و  سرمایه گذاران 
تقاضاهای شما بیان می شود که در چه عرصه هایی 
آن  از  انجام شود.  باید  مشارکت بخش خصوصی 

سو سرمایه گذاران باید این امکانات را ارزیابی کنند 
و خواسته های خودشان را بگویند. این خواسته ها به 
ما می گویند که بین بسترسازی ها و خواسته ها چقدر 
فاصله است. البته فاصله حتما وجود دارد. اما من اعالم 
آمادگی می کنم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد، آمادگی دارد که این 

دستورالعمل را بر اساس واقعیت ها اصالح کند.«
اشاره ای  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هم به آغاز اجرای »برجام« داشت و خاطرنشان کرد: 
»برنامه ششم توسعه همزمان با اولین روز پاره شدن 
زنجیر ظالمانه ای که سال ها به دور اقتصاد ایران بسته 
شده بود، در مجلس ارائه شد و شاید بتوان گفت که همه 
اهداف، راهبردها، سیاست ها و اقداماتی که طی 5 سال 
از 1395 تا 1399 در عرصه های مختلف کشور قرار 

است اتفاق بیفتد، در این برنامه کامال ارائه شده است.«
سخنگوی دولت تدبیر و امید که در آیین افتتاح 
این همایش سخن می گفت، با اشاره به الزاماتی که در 
قوانین باالدستی وجود دارد، اظهار داشت : »در برنامه 
ششم توسعه برای اینکه بتوانیم به اهدافی که در سند 

چشم انداز 20 ساله تصریح شده دست پیدا کنیم، 
به تاسی از اسناد فرادستی به یک رشد 8 درصدی 
نیازمندیم. برای این منظور بین بخش های مختلف 
داخل اقتصاد ایران یک تقسیم کار صورت گرفت.« 
وی افزود: »در مدل های اقتصادسنجی، 580 هزار 
میلیارد تومان منابعی است که ما ساالنه برای تامین 
رشد 8 درصد نیازمندیم. به همین جهت دولت توان 
تامین این رقم را طی این 5 سال نخواهد داشت و اگر 
هم داشته باشد، عقل حکم نمی کند که اقتصاد دولتی 

ترویج پیدا کند.«
نوبخت در ادامه اظهار داشت: »در محاسبات ما از 
این580 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز 
ساالنه، الزم است که 24 هزار میلیارد تومان آن ساالنه 
از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.« وی 
استفاده از توان و سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
نه یک انتخاب، بلکه الزامی برای جمهوری اسالمی 
دانست و تصریح کرد: »برای اینکه این 24 هزار 
میلیارد تومان فراهم شود، بسترسازی های مناسبی 

الزم است.« 

سپید:  چرا همه این قدر دوستتان دارند؟
با هر کسی که روبرو  نظر لطف خداست و اینکه من َ
می شوم دوستش دارم و سعی می کنم محبتش 
در دلم جای بگیرد. حتی اگر چیزی به نظرم خیر 
نباشد. من از صمیم قلبم به انسان ها عشق می ورزم 
و دوستشان دارم و به شدت معتقدم اگر دوست 
داشته باشید دوست داشته می شوید و این یک رابطه 
عمیق و دوطرفه است. من همیشه سعی ام این است 
که انسان ها را دوست داشته باشم و همین انعکاس 

بیرونی دارد.
 من تمام آدم ها و تمام دنیا را دوست دارم چون فکر 

می کنم که همه چیز نشانه ای از وجود خداست و 
هرچیزی که از خدا باشد دوست داشتنی است. عشق 
ومحبت ودیعه خداست که باید آن را حفظ کرد و زنده 
نگه داشت. من فکر می کنم که اگرزیاده خواهی های 
غیرمنطقی و غیرمشروع را از خودمان دور کنیم 
خواهیم  دوست داشتنی تری  و  راحت تر  زندگی 

داشت.
سپید:  همیشه همین نگاه را داشتید و با همین نگاه 

وارد رشته پزشکی شدید؟
پدرم دارای دیپلم داروسازی از مدرسه دارالفنون 
بود و داروخانه ای در تهران تأسیس کرده بود، در آن 

زمان هنوز دانشگاه تهران و دوره دکترای داروسازی 
تأسیس نشده بود. نام خانوادگی پدرم به مناسبت 

حرفه اش دوایی انتخاب شده بود.
پدرم و مادرم بسیار مهربان و دلسوز بودند، آن ها 
از بضاعت مالی متوسطی برخوردار بودند و در 
عین حال خیر وگره گشا بودند. در دهه بیست که 
کشورمان در اشغال متفقین بود و مردم در فشار 
و تنگدستی زیادی قرار داشتند بدون تظاهر در 
رساندن کمک مالی و آذوقه به هم محله ای های 
کم بضاعت سر از پا نمی شناختند، پدرم نیز با توجه 
به شغلش تا آنجا که ممکن بود در ارائه دارو ها به 

اینگونه خانواده های مستمند دریغ نداشت. من 
همیشه این محبت های بی منت را می دیدم و در 

ناخودآگاهم شکل گرفته بود.
سپید: در کنار این فضا به درس خواندن هم 

تشویق می شدید؟
والدینم مشوق اصلی من در تحصیل بودند و به 
خاطر آن ها من هم   نهایت سعی خود را می کردم که 
در تمام طول تحصیل در دبستان و دبیرستان شاگرد 
اول باشم.عالوه بر این مادرم به طور خستگی ناپذیر 

هر روز مرا بر ای رفتن مدرسه آماده می کرد.
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  جراح خوب فردي است  كه چشماني شبیه عقاب، دلي چون 
شیر و دستي پر مالطفت وظریف همچون یك كدبانو داشته باشد 


