
 صفحه 5

 »سپیـــد« 
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

 یاسر محسنی/ رادیولوژیست

چند روز پیش خبری جنجالی در رسانه ها منتشر شد مبنی 
بر اینکه »یک متخصص زنان و زایمان به دلیل استفاده از 
دستگاه سونوگرافی بدون داشتن مجوز و تحمیل هزینه 
بی دلیل برای بیماران به مبلغ 4/5 میلیارد تومان جریمه شده 

است.« 
متاسفانه فقدان قانونی نظیر قانون  استارک )قانونی که در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد( یا مبارزه با 
خودارجاعی، در  سیستم  بهداشت و درمان ایران محسوس 
است. این قانون راه ورود فروشندگان و عرضه کنندگان 
وسایل و تجهیزات پزشکی به عرصه سالمت را می گیرد و 
از رابطه مستقیم مالی یک پزشک درمانگر و بیمار در برخی 
موارد )مثال برای انجام روش های تشخیصی توسط خود 

پزشک با اخذ هزینه از بیمار( می کاهد. 
اخذ  با  بخواهد  رشته،  یک  متخصص  پزشک  اگر 
هزینه، یک روش تشخیصی هزینه بر توسط خود یا فردی 
که معرفی می کند انجام دهد، طبیعی است هم از لحاظ 
تجربه ودانش و هم از لحاظ مالی به تکرار آن روش برای 
همه بیماران تشویق می شود، اینجاست که این قانون به کار 

می آید و این رابطه ها را قطع می کند، مثال پزشک را ملزم 
می کند کاری را که می خواهد جهت تشخیص انجام دهد 
رایگان انجام دهد، نظیر نمونه گرفتن یا انجام سونوگرافی  

توسط شخص پزشک معالج. 
دیگر فواید قانون استارک چیست؟ اوال که در مراحل 
تشخیصی و درمانی نظر دو پزشک دخیل می شود و درصد 
اشتباهات پایین می آید، ثانیا رابطه مالی بین  پزشک درمانگر 
با بیمار شکسته شده، ثالثا در صورت وجود اشتباه یا قصور 
پزشکی قانونگذار مدارک کافی از هر دو پزشک دریافت 

می کند و امکان مخفی سازی کاهش می یابد.
این روزها تقریبا هر روز برای بسیاری از متخصصان 
کادر درمان پیامک های تبلیغاتی فرستاده می شود نظیر 
فروش دستگاه های لیزر برای پوست یا مو یا فروش دستگاه 
سونوگرافی همراه با برگزاری کالس های چندجلسه ای که 
معموال مدرس این کالس ها بیشتر از یک تکنسین فروش، 
سواد آکادمیک ندارد، این شبیه فروش اتومبیل سواری 
آخرین مدل، تنها با یاد دادن دکمه های روشن و خاموش 
و جای پدال گاز و ترمز و بدون اعطای گواهینامه از مراجع 

ذی صالح معتبر است که نتایج فاجعه بار آن بر همگان 
مشخص است.

متاسفانه برخی باندهای فروش لوازم و تجهیزات 
پزشکی در عدم وجود قوانین یا نهادهای نظارتی، مامن 
امنی برای جوالن می یابند و نتیجه چیزی نخواهد بود جز 
بازی با سالمت مردم، گاه این باندها در کارکنان رده های 
پایین دولتی به صورت غیرمستقیم نفوذ کرده و با توجیهات 
غیرعلمی و گاه بازی با کلمات نظیر پوشش مناطق محروم راه 
قانونی برای حضور خویش فراهم می کنند و گاه حتی لعاب 
دلسوزانه هم چاشنی می کنند  نظیر فروش هزاران یونیت 
دندانپزشکی به خانه های بهداشت و بی استفاده ماندن آنها 
در دولت های قبل یا جدیدا تشکیل کمیته سونوگرافی 
در وزارت بهداشت )آن هم با عضویت چندمتخصص 
غیررادیولوژیست( و تصویب بخشنامه و اعطای وظیفه 
جدید به متخصصان زنان که اجازه سونوگرافی در مطب با 
اخذ وجه را می  دهد )قابل ذکر است که هدف این کمیته تنها 
اضافه کردن امکان دریافت وجه بوده وگرنه طبق قوانین 
موجود تمامی متخصصان قادر به انجام سونوگرافی  بدون 

اخذ وجه هستند(.
حال نتیجه چنین تصمیمی چه می شود؟ شاید فروش 
عرض  در  تومانی  چندصدمیلیون  دستگاه  چندهزار 
چندماه  به این گروه از متخصصان و خروج یکباره 
مقادیر زیادی ارز از کشور و ایجاد رابطه شدیدتر مالی 
بین بیمار و پزشک و بار مالی افزوده شده بر خانواده ها 
و بیمه ها  و نهایتا نارضایتی عمومی ناشی از آن که  دیر 
یا زود گریبانگیر سالمت  جامعه می شود. مهم تر  اینکه 
مدرک این کار را هم همان چندمتخصص قانونگذار 
اعطا می کنند آن هم با دوره های کوتاه مدت )حتی در 
کشورهایی نه چندان پیشرفته تکنسین هایی که جهت 
انجام سونوگرافی استخدام می شوند مجبور به گذراندن 

دوره های 4 تا 7 ساله هستند(. 
واقعا اگر قرار است تمام روند تشخیص ودرمان بیمار 
توسط یک نفر صورت گیرد، دیگر چه نیازی به صرف وقت 
وهزینه جهت آموزش وتربیت سایر حرفه های تخصصی 
وجود دارد؟ به راستی چه کسانی از این قانون سود خواهند 
کرد؟ عموم مردم و سالمت جامعه یا تنها همان جمع 

کوچک قانون گذاران و شاید واردکنندگان این دستگاه ها؟
در گذشته حق انجام سونوگرافی برای سایر متخصصین 
فراهم بود ولی از آنجا که شرط آن انجام رایگان سونوگرافی 
بود، به مذاق بسیاری خوش نمی آمد و تنها درصد کمی 
از پزشکان این کار را رایگان انجام می دادند و برخی از 
پزشکان هم این قانون را نادیده گرفته و در مطب خود 
با دریافت وجه این کار را انجام می دادند )نظیر همین 
مورد جریمه 4/5 میلیارد تومانی خبر باال( و احتماال تیغ 
سونوگرافی های پی در پی بی دلیل بر خیل عظیمی از زنان 

باردار و غیر باردار  خورده است. 
متاسفانه می بینیم که از هیئت بورد رادیولوژی به عنوان 
باالترین نهاد دارای صالحیت علمی در امر سونوگرافی، 

هیچ مشورت یا نظر خواهی نشده است.
با توجه به اینکه قانون استارک در کشورهای پیشرفته 
امتحان خود را پس داده و در  افزایش سالمت جامعه، 
کاهش خطاهای پزشکی، کاهش رابطه مالی پزشک و 
بیمار و... موثر بوده است، لذا از نمایندگان متعهد مجلس 
شورای اسالمی به عنوان باالترین رکن قانونگذاری کشور 
خواهشمندیم با تصویب قوانینی باعث منع خودارجاعی 
در سیستم سالمت  کشور شوند و مانع از نفوذ فرصت طلبان  

و بازی با جان و مال مردم شوند.

یادداشت اول
فقدان قانون برای منع خودارجاعی در سیستم سالمت کشور

         بازتاب نامه هیئت بورد رادیولوژی به وزیربهداشت

امـامی رضـوی: نیـازی به 
نظرخواهـی ازهیئت بـورد نبـود

بیمارانی که بهتر صحبت می کنند، درمان بهتری دریافت می کنند

بهترین پزشک یک فیلسوف هم است

 سال 12   شماره 852  چهارشنبه 13 مرداد 1395  16صفحه  1000 تومان

احیای 2 سازمان مهم دولتی 
پـس از 16 سـال

انتصاب محمدباقر نوبخت و جمشید انصاری به عنوان 
روسای سازمان های برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی
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تفاوت هزینه پانسمان بیماران EB در ایران و اروپا

انعکاس جهـانی 
صدای بیماران نادرایرانی

 بالتکلیفی بیماران در ارائه خدمات توانبخشی در کشور 

اکثر خدمات توانبخشی تعرفه ندارند  
تعـرفه دارها هم بیمـه ندارند
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 صفحه  3 
 صفحه های 8 و9

پورفتح اهلل خبر داد

تعهد سازمان انتقـال خون 
به ریشـه کنی هپـاتیت

 صفحه 7 

بررسی پرونده 8 هزار اتحادیه در سطح کشور

2ماه تا پایان ادغام 
اتحادیه ها باقی مانده است

روی خط سپید

توصیه های آکادمی پزشکی خواب آمریکا 

بـچـه هـا 
چقدر باید بخوابنـد؟

تعداد زیادی از خدمات توانبخشی تعرفه ندارد و تعدادی 
هم که تعرفه دارد، مشمول خدمات بیمه ها به خصوص 
بیمه های پایه نیست. در زمینه ساخت اندام مصنوعی و 
ارتوپدی فنی مردم به شدت در مضیقه هستند و متاسفانه 
بیشتر این خدمات مشمول خدمات بیمه های پایه و حتی 
بیمه های تکمیلی نیست و به همین دلیل مردمی که نیاز 
به اندام مصنوعی دارند، بسیار تحت فشار هستند و 

مشکالت زیادی را تحمل می کنند...

با  داریوش فرهود که او را پدر ژنتیک ایران می دانند

از فـرار   ژن ها جلوگیری کنیـد
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