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تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره 

فیش واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

معاونت  نظارت  و  بازرسی  اداره  سرپرست  فرجی،  علی 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با روزنامه سپید 
گفت وگویی انجام داد و تخلفات باورنکردنی بیمارستانی را 

که پلمپ شده شرح داد. 
سپید: در نشست خبری امروز رئیس مجتمع تخلفات پزشکی 
سازمان تعزیرات حکومتی که خود شما هم حضور داشتید، 
گزارشی از برخورد با برخی مراکز درمانی ارائه شد که بعضی از 
آنها زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی بودند. موضوع چه بود؟

بیمارستانی که پلمپ شد، در منطقه شمال تهران قرار دارد و مدت 
زیادی است که این بیمارستان پرونده دارد و از سال های گذشته 
در دانشگاه شهید بهشتی دارای پرونده است. به دلیل عدم رعایت 
استانداردهای بیمارستانی و آیین نامه های وزارت بهداشت و 
همچنین شکایت های متعددی که از سال های قبل در بحث 
تعرفه ها و موارد این چنینی داشته، از اسفندماه که من این مسئولیت را 
پذیرفتم، به جد به بررسی و پیگیری پرونده این بیمارستان پرداختم 
و بازدیدهای متعددی انجام شد. فقط در اسفندماه گذشته 3 مرتبه 
خود من از این بیمارستان بازدید داشتم، یک بار با دکتر رحمانی 
بازدید شبانه انجام دادیم، یک بار با جناب آقای ذبیح زاده رئیس 
دادسرای جرائم پزشکی بازدید شبانه انجام شد. باز با آقای خدایی 
و همراه با تعزیرات بازدید داشتیم و درمجموع شاید بیش از 10 بار 
بازدیدهای کارشناسی مکرر انجام شد تا اینکه نهایتا در تاریخ 28 
فروردین امسال ما به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا بیمارستان زیر 
بار قوانین و مقررات وزارت بهداشت نخواهد رفت. به ناچار به 
همراه آقای خدایی درحضور رئیس بیمارستان جلسه ای برگزار 
و صورت جلسه ای تنظیم شد که بنابر آن، رئیس بیمارستان متعهد 
می شد که به مدت 3 ماه بیمار نپذیرد و در این مدت بیمارستان 

را بر اساس استانداردها اصالح کنند. منتها ایشان مصاحبه بدی با 
صداوسیما انجام دادند و گفتند که من چنین کاری نمی کنم و درواقع 
گفتند که به صورت جلسه ای که خودشان امضا کرده بودند، عمل 
نمی کنند. از طرفی گفتند که بیمار هم بستری خواهند کرد. لذا دادگاه 
ویژه جرائم پزشکی در اردیبهشت ماه، حکم تعطیلی و پلمپ این 
بیمارستان را صادر کرد. این حکم به موقع اجرا شد. حدودا 11 روز 
بعد دادگاه تجدیدنظر، حکم به رفع پلمپ بیمارستان داد. در حکم 
دادگاه تجدیدنظر البته آمده بود که رفع پلمپ به این دلیل انجام 
می شود که مسئوالن بیمارستان، اصالحات الزم را انجام دهند. ولی 
بیمارستان مجددا شروع به پذیرش بیمار به شیوه گذشته کرد. ما هم 
مکررا بازدید انجام دادیم، جلسات مختلفی گذاشتیم و به دادگاه و به 
تعزیرات گزارش دادیم که موارد هنوز اصالح نشده است. البته اینها 
شروع به انجام تغییراتی کردند ولی مجموعه تغییرات آنها سرعت 

الزم را نداشت و درواقع وقعی ننهادند.
سپید:  مشکالت این بیمارستان چه بود؟

مشکالت این بیمارستان زیاد بود. یکی از مشکالت این بیمارستان 
این بود که پرستار نداشت، یعنی خدمات پرستاری به وسیله 
کمک بهیار ارائه می شد. پزشک بیهوشی مقیم نداشتند. درواقع این 
بیمارستان اصال بخش بستری ندارد و فقط ICU دارد که خود این 
مسئله یک تخلف است و طبق پروانه، این بیمارستان الزم است که 
بخش بستری داشته باشد. ICU و CCU در این بیمارستان فقط با 
کمک بهیار و دانشجوی هوشبری اداره می شود. همین یک ماه 
پیش مدیر بیمارستان طی نامه ای به ما اعالم کرد که چون دستمزد 

متخصصین بیهوشی خیلی گران است، ما نمی توانیم از آنها استفاده 
کنیم. با اصرار زیاد ما ظاهرا 2 نفر پرستار گرفتند. چون این بیمارستان 
نه متزون داشت نه سوپروایزر داشت. نهایتا برای کل بیمارستان همین 
2 نفر به ما معرفی شد. باوجود این  ما یک بازدید شبانه انجام دادیم و 
دیدیم که همچنان همان شیوه برقرار است و پرستاری هم وجود ندارد. 
بازدید عصر رفتیم، دیدیم همان شیوه است. اورژانس بیمارستان، فقط 
پزشک عمومی داشت و البته می گفتند که ما پزشک بیهوشی داریم. 
اما ما می رفتیم آنجا می ایستادیم و حتی زنگ هم می زدند ولی کسی 
نمی آمد. اتاق عمل ها  ازنظر بهداشتی درست نبود. سازمان محیط 
زیست از این بیمارستان شکایت کرده بود که دفع زباله آنها استاندارد 
نیست و برای محیط زیست مضر است. داروخانه بیمارستان توسط 
یک لیسانس ادبیات اداره می شد و دکتر داروساز نداشتند، البته دو هفته 
پیش باالخره یک دکتر داروساز به ما معرفی کردند. آزمایشگاهشان 
مسئول فنی نداشت که آزمایشگاه های ما تایید نمی کرد. رادیولوژی 
بیمارستان، رادیولوژیست نداشت و دستگاه هایش اشکال داشت و 
اشکاالت بسیار دیگری که اگر من بخواهم برای شما بگویم، دست کم 
یک روز باید درموردش صحبت کنم. به هرحال با مقاومت زیاد و 
توهین زیاد به همکاران ما و همکاران تعزیرات، این تعطیلی توسط 
سازمان تعزیرات اجرا شد. درصورتی که اگر به قانون عمل کنند، 
همه حتی حاضر به کمک به آنها هم می شوند. حتی دکتر رحمانی 
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی به آنها گفتند که اگر بیمارستان 
شما استاندارد شود، دانشگاه آماده است با شما قرارداد ببندد. چون 
ما در دانشگاه بیمار در نوبت ICU زیاد داریم. حاضریم این بیماران 

را به بیمارستان شما معرفی کنیم، شما آنها را با تعرفه دولتی بپذیرید، 
مابه التفاوت آن را ما از منابع طرح تحول به شما پرداخت می کنیم، یعنی 
تا این حد ما با مسئوالن این بیمارستان توافق کردیم ولی متاسفانه در 

پاسخ گفتند که ما صورت جلسه را نمی پذیریم. 
سپید: آیا این تعطیلی موقت است؟

این بیمارستان پلمپ شد ولی تعطیلی بیمارستان ها اصوال موقت 
است. اگر به صورت روتین و قانونی عمل شود، روال این است 
که این دوستان به معاونت درمان مراجعه کنند و تعهد بدهند که 
تغییراتی را که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت است در این 
بازه زمانی انجام می دهیم، بیمار هم پذیرش نمی کنیم. در صورت 
انجام این مراحل، ما بازدید مجدد انجام می دهیم که درصورت تایید 
ما، دادگاه حکم خواهد داد که بیمارستان از حال تعطیلی خارج شود. 

به هرحال ما دوست نداریم بیمارستانی بسته شود.
سپید: به نظر می رسد مرکز جراحی شمال تهران هم زیرمجموعه 

دانشگاه شهید بهشتی باشد. تخلفات و حکم آن مرکز چه بود؟
آن مرکز جراحی مشکالتی از قدیم داشته است. درواقع بین 
صاحبان قبلی و فعلی آن، یک دعوای حقوقی در دادگاه وجود 
داشته و چند سالی هم پروانه نداشته اند. زمانی که ما متوجه این 
موضوع شدیم، دادگاه رای داد که برای این مرکز یک پروانه صادر 
شود. منتها دادگاه حکم کرده که این پروانه به نام موسسین اولیه صادر 
شود. بنابراین مرکز، درحال حاضر هم از همان پروانه به نام موسسین 
استفاده می کند که این مسئله از نظر دادگاه غیرقانونی است. درواقع 

مشکالت این مرکز جراحی، عموما مشکالت حقوقی است.

سپید: یعنی تخلفات بهداشتی نداشتند؟
چرا قبال تخلفات بهداشتی هم داشتند ولی بعد از نظارت های 
شدیدی که ما انجام دادیم، االن از نظر بحث خدمات جراحی، 

مشکلی ندارند. 
سپید: این مرکز به چه حکمی محکوم شد؟

تعزیرات حکم به تعطیلی این مرکز داده است ولی از آنجا که در 
حال حاضر بیمارانی در این مرکز بستری هستند، قرار شد به آنها 
ابالغ شود که طی چند روز آینده این بیماران مرخص شوند و بیمار 

جدیدی فعال پذیرش نکنند.
سپید: مدتی است هجمه به جامعه پزشکی رو به فزونی گذاشته و 
این قشر، از جو ناآرام ایجاد شده، رنج می برند. از طرفی تخلفاتی 
که شما به آنها اشاره کردید،  چیزی نیست که امروز و دیروز به 
وجود آمده باشند. به نظر می رسد حداقل نوعی کج سلیقگی در 
انتخاب زمان چنین برخوردهایی صورت گرفته است. آیا این 

مطلب را می پذیرید و دلیل آن را چه می دانید؟
من خودم به عنوان یک پزشک موافق این هجمه هایی که به جامعه 
پزشکی می شود نیستم چون عموم پزشکان ما و به جرات باالی 
90درصد از آنها، نه آن درآمدهای عجیب و غریبی را که از آن صحبت 
می شود ندارند و هم اینکه در بدترین شرایط در حال خدمت به مردم 
هستند. ما معموال احکام زیادی را اجرا می کنیم که هیچ کدام رسانه ای 
نمی شوند. اصال مجموعه دانشگاه، موافق با رسانه ای شدن احکام 
اجرا شده نیست ولی بعضی مواقع خود مقامات قضایی یا تعزیراتی 

تشخیص می دهند که یک موردی رسانه ای شود. 
سپید: نکته همینجاست. چرا در چنین شرایطی چنین تشخیصی 

می دهند؟
این مسئله در حیطه مسئولیت من نیست و بهتر است از خودشان 

سوال شود.

گفت وگو
سرپرست اداره بازرسی و نظارت معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی تخلفات بیمارستان پلمپ شده را شرح داد

شرح مشکالت این بیمارستان یک روز کامل زمان می خواهد

پلمپ یک مرکز درمانی و یک بیمارستان در شمال تهران

جریمه 4 میلیاردی متخصص زنان 
برای سونوگرافی بی دلیل

اعتصاب پزشکان نظام بهداشتی 
هائیتی را فلج کرده است

 سال 12   شماره 848  چهارشنبه 6 مرداد 1395  16صفحه  1000 تومان

با محمد صنعتی پیشکسوت روانپزشکی

روانکـاوی بـرای مـن 
هیجـان انگیـز اسـت
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سالمـت یـار ان 
می ماننـد یا می رونـد؟
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واکنش بهمن کیارستمی به اظهارات رئیس بیمارستان جم 

میان »قصور پزشکی«  و »تقصیر«  
تـفـاوت اسـت

 صفحه 5 

ترکیه به کجا خواهد رفت؟
ارزیابی های  میرمحمود موسوی، صادق خرازی، 
صادق ملکی و رضا حاکان تکین، سفیر ترکیه 

درباره تحوالت پس از کودتا

روی خط سپید

مرگ عباس کیارستمی به مباحثه درباره حق بیمار برای آگاهی از روند درمانش منجر شد

گـزارش متفـاوت گـاردیـن 
از پرونـده پزشکی عبـاس کیارستمی

ایرج حریرچی: »مسلما با هر تغییر جدیدی مقاومت هایی 
انجام می شود. ما مطمئن هستیم که جامعه پرستاری بعد 
از اینکه سالمت یاران کمک حال آنان شوند و رسیدگی 
به بیماران را بهبود دهند، حتما با این طرح همراه و 
همدل خواهند شد. البته حساب برخی افراد که با هر 
گونه تغییر و اقدام اصالحی مخالف هستند، جدا از 
این قضیه است. این طرح با موفقیت ادامه می یابد و 

گسترش نیز پیدا خواهد کرد...«
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بیـانیـه بیمـارستـان جـم 
در خصوص   مراحل درمانی  عباس کیارستمی 

جامعه  پزشکی  
باصبوری  نامالیمات 

را  تحمل کرده است


