
 مینا دارابی

در پی صدور مجوز انجام سونوگرافی برای متخصصان 
زنان و زایمان  و دریافت وجه به شرط گذراندن دوره های 
نامه ای  در  رادیولوژی  بورد  هیئت  اعضای  تکمیلی، 
اعتراضی به وزیر بهداشت، نسبت به تصمیم گیری بدون 

نظرخواهی از اعضای بورد معترض شدند.
انجام سونوگرافی از سوی متخصصان زنان و اعتراض 
مداوم متخصصان رادیولوژی نسبت به تداوم این روند 
موضوع جدیدی نیست. اعتراضاتی که درباره این موضوع 
مطرح شد، زمانی اوج گرفت که وزارت بهداشت در 
بخشنامه ای به دانش آموختگان فوق تخصص پریناتولوژی 
این اجازه را داد که سونوگرافی را خودشان انجام دهند.
اواخر دی ماه سال گذشته برخی از رادیولوژیست ها 
برای رساندن صدای خود مقابل وزارت بهداشت تجمع 
کردند. تجمعی که با برخورد تند و بی سابقه از سوی 
ستاد به پایان رسید و به نوعی نقطه پایانی شد برای 
بود  چندی  که  معترض  گروه های  مکرر  تجمع های 
حضور مقابل وزارت بهداشت را به عنوان یک راهکار 

برای طرح اعتراض خود برگزیده بودند. 
رادیولوژی  انجمن  رئیس  شکوهی،  جالل  حاال 
می گوید:»اعضای بورد به این موضوع اعتراض دارند 
که شاید این استدالل که چون انجمن های علمی سازمان 
مردم نهاد هستند از آنها نظرخواهی نمی شود، پذیرفتنی 
باشد اما چرا به نظرات اعضای بورد که از سوی وزارت 
بهداشت برگزیده شدند توجهی نمی شود؟  چگونه ممکن 
است درمورد این رشته و سیاست های مربوط به این 
رشته از برترین های این رشته نظرخواهی نشده است.«

او اضافه می کند: »برخی پیشنهاد استعفا از هیئت 
بورد را مطرح کردند اما درنهایت قرار شد از وزارت 
بهداشت سوال شود که اگر نیازی به وجود اعضای 

بورد نیست، این موضوع را اعالم کنند.«

هیئت بورد چه وظایفی دارد؟
مسئولیت اصلی اعضای هیئت بورد به عنوان مجمعی 

از برگزیدگان و پیشکسوتان هر رشته تحصیلی در 
حوزه پزشکی، طراحی سؤاالت آزمون هاست. اگرچه 
که هیئت بورد از طرف وزارتخانه برای نظارت هم به 
برخی مراکز اعزام می شوند اما این کار جزو وظایف 
آنها به عنوان اعضای هیئت بورد نیست بلکه آنها تنها 
به عنوان مسئول دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی 

اعزام می شوند.
برنامه  تدوین  زمینه  در  که  اقداماتی  همه  اگرچه 
آموزشی و تغییرات محتوایی صورت می گیرد، از سوی 
دبیرخانه انجام می شود. اما از اعضای هیئت بورد، تنها 
نظرخواهی می شود و این یعنی تصمیم نهایی بر عهده 

اعضای دبیرخانه است.
علی رغم آنکه  رادیولوژیست ها اولین بار در دی ماه 
سال گذشته،  مخالفت خود را به مسئوالن وزارت بهداشت 
اعالم کرده بود اما این بار در نامه ای به شخص وزیر 
بهداشت از او پرسیدند »این گونه به نظر می رسد که از 
نظر برخی مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وجود هیئت بورد رادیولوژی به عنوان مرجع 
طرف مشورت در تصمیم گیری های مرتبط با این رشته 

مورد وثوق و بلکه موردنیاز نیست. این در حالی است 
که در فقره مربوط به انجام سونوگرافی توسط متخصصان  
پریناتولوژی شخص حضرتعالی تایید فرمودید که نامه 

مربوطه بدون کارشناسی ابالغ شده است.«

نیازی به نظرخواهی نبود
حسن امامی رضوی، قائم مقام وزیر بهداشت در 
امور دانشگاه های در جواب به اینکه چه پاسخی برای 
سوال مطرح شده از سوی اعضای هیئت بورد رادیولوژی 
دارید، می گوید: »آنچه پیش آمده موضوع جدیدی نیست 
آموزشی  دوره  این  برای  و  زمانی  مقطع  این  در  که 
پیش آمده باشد که بخواهیم از اعضای بورد نظرخواهی 
کنیم. این موضوع در مدت طوالنی مورد بحث بوده 
و ابعاد زیادی دارد. هیئت بورد رادیولوژی هم نظرات 
خودش را در مقاطع مختلف داده و از نظراتشان هم 

استفاده شده است.«
او اضافه می کند: »با توجه به اینکه وظیفه وزارت 
جمع آوری  از  بعد  است،  سیاست گذاری  بهداشت 

اظهارنظرها تصمیم گیری می کند.«

رئیس دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
می گوید: »فرض کنید آخرین باری که بورد رادیولوژی 
و انجمن نظرات خود را به وزیر بهداشت به صورت 
کتبی و شفاهی اعالم کردند، زمانی بود که وزارت 
بهداشت درمورد انجام سونوگرافی از سوی فلوشیپ 
ستادی  مسئوالن  داشت.  بخشنامه ای  پریناتولوژی 
اعتراض ها را شنیدند اما این به این معنا نیست که 
ازنظر کارشناسی مورد  همه نظراتی که مطرح شد، 

قبول وزارت بهداشت باشد.«
نظرات  این سوال که  به  پاسخ  امامی رضوی در 
اعضای هیئت بورد اصوالدرچه مواردی پرسیده می شود، 
می گوید: »در زمینه هایی که نیاز باشد نظرات اعضای 
هیئت بورد را سوال می کنیم. درمورد تدوین برنامه های 
آموزشی از اعضای تمام بوردهای تخصصی نظرخواهی 
کردیم اما درمورد این موضوع نیازی به نظرخواهی 
نبوده است. چون سونوگرافی در برنامه آموزشی زنان 
وجود دارد. حاال ما یک دوره تکمیلی در کنار این دوره 
آموزشی برای متخصصان زنان تعیین کردیم. این که 

دیگر نظرخواهی نمی خواهد.«
وی اضافه می کند: »زمانی که برنامه آموزشی گروه 
زنان نوشته می شد هم از اعضای هیئت بورد رادیولوژی 
نظرخواستیم. شاید آنها در آن زمان هم مخالف بوده 
باشند اما قرار نیست ما حتما نظر آنها را اجرا کنیم. 
درهرحال امروز هم در برنامه آموزشی زنان که مصوب 
چند سال پیش است، واحد سونوگرافی وجود دارد 
و این دوره تکمیلی برای افزایش توانمندی آنها قرار 

داده شده است.«
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها، 
مهم ترین کار دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی 
کار  طریق  از  کوریکولوم  تهیه  بهداشت،  وزارت 
پیچیده  و  زمان بر  بسیار  آن هم  که  است  کارشناسی 
هم هست. »این اتفاق درمورد رشته رادیولوژی هم 
افتاده است. البته ممکن است برخی دوستان بگویند 
با این موضوع موافق نیستند. اما نظر آنها برای وزارت 

بهداشت الزام آور نیست.«

شفا آنالین: دادیار دیوان عالی کشور گفت: »قانون برای پزشکانی 
که مرتکب تخلفات متعدد می شوند 1 تا 3 سال حبس در نظر 

گرفته است.«
محمدعلی اسفنانی افزود: »بر اساس قانون مجازات اسالمی، 
اگر پزشکی در اثر بی احتیاطی یا رعایت نکردن مبانی علمی، 
موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود مجازات حبس از یک 

تا سه سال برای وی تعیین شده است.«
اسفنانی تصریح کرد: »وزارت بهداشت و درمان هم به استناد 
نوع تخلفات پزشک و تعدد خطاهای پزشکی، می تواند پروانه 

پزشک را باطل کند.«

امامی رضوی: در مورد این تصمیم نیازی به نظرخواهی از هیئت بورد نبوده است
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آموزش

 نظام پرستاری

ایسنا: معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه برنامه تحول 
در آموزش پزشکی را به طورجدی دنبال خواهیم کرد گفت: »اجرای 
موفق این برنامه ها نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی نهادها اعم از 
دولتی و غیردولتی است و باید این تعامل صورت بگیرد.« باقر الریجانی 
با اعالم این مطلب اظهار کرد: »از سال گذشته رویکرد جدیدی در 
حوزه آموزش علوم پزشکی ایجادشده بر این اساس برنامه های تحول 
و نوآوری در آموزش که در راستای ارتقای پاسخگویی به نیازهای 
نظام سالمت کشور باشد نیز تدوین و در دست اجرا است.« وی 
در ادامه بابیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم 
پزشکی ماهیتی فراگیر دارد تصریح کرد: »اجرای این برنامه ها نیازمند 
عزمی ملی است و الزم است تمامی نهادها اعم از دولتی و غیردولتی 
در این امر مشارکت کنند.« معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره 
به نقش توسعه ای انجمن های علمی گروه پزشکی در توسعه آموزش 
علوم پزشکی به عنوان نهادهای دانش محور غیردولتی گفت: »بر همین 
مبنا برای تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
ازجمله محورهایی که موردتوجه قرارگرفته تعامل سازنده وزارت 
بهداشت با این انجمن ها و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه موجود 
در اعتالی آموزش عالی سالمت کشور است. امیدواریم بتوانیم زمینه 
نقش آفرینی انجمن های علمی گروه پزشکی کشور را در زمینه های 

مختلف مرتبط با حوزه سالمت ایجاد کنیم.«

کار  پیشنهاد  از  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس  تسنیم: 
پرستاران ایرانی در خارج از کشور خبر داد.

علی محمد آدابی با اشاره به پیشنهاد رئیس جمعیت هالل احمر 
برای به کارگیری پرستاران کشورمان در بیمارستان ایرانیان دوبی 
امارات اظهار داشت: »طی جلسه ای که با مسئوالن هالل احمر 
مورد  که  کردند  مطرح  را  پیشنهاد  این  ضیایی  دکتر  داشتیم 

استقبال ما نیز قرار گرفت.«
جزئیات  تشریح  با  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
طرح اعزام پرستاران ایرانی برای فعالیت در بیمارستان هالل 
احمر کشورمان در امارات عنوان کرد:» در وهله نخست طرح 
اعزام پرستاران در مدت زمان 3 و 6 ماه را در نظر داریم تا 
پرستاران از این فرصت کاری مناسب بهره مند شوند و دلیل 
به  پرستاران  که  است  این  نیز  ماه   6 تا   3 زمانی  مدت  این 
کشور برگردند تا از تجربه و پتانسیل آنان برای بیمار ایرانی 

بیشتر استفاده شود.«
بیمارستان ایرانیان دوبی در امارات زیر مجموعه هالل احمر 
کشورمان با قدمت بیش از 40 سال بزرگترین بیمارستان ایران 

در دنیا به حساب می آید.

اجرای تحول در آموزش پزشکی 
نیازمند عزم ملی

ایجاد فرصت کاری برای پرستاران 
در دوبی

مدیران بیمارستان ها و صاحبان صنایع پزشکی و دارویی
آیـا مـی دانـیـد ...

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی کشور و خاورمیانه است؟
اغلب افراد جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند؟

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود؟

آگهی جذب نیروی انسانی در حوزه های پزشکی تان را به ما بسپارید
همین امروز با ما تماس بگیرید:

تلگرام: 09901981725 تلفن: 22887354 – 22887355 
pr@sepidonline.ir :ایمیل گان

رای

3 سال زندان برای پزشکان متخلف

سپید: عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بابیان 
اینکه در تمام دنیا از هر 100 عمل جراحی شاید 2 
تا 3 مورد با مشکل مواجه شود، خاطرنشان کرد:» از 
 هر 100 نسخه پزشکی نوشته شده نیز ممکن است 
1 تا 2 مورد به عللی چون بدخطی، حساسیت و غیره 
بیمار را دچار عارضه کرده و با مشکل مواجه کند.« 
ایرج خسرونیا ادامه داد:»متأسفانه با بروز مسائل 
مالی و چشم و هم چشمی ها، رابطه  بین بیماران و 
جراح  به مجرداینکه  و  شده  دچار خدشه  پزشکان 
راجع به عمل جراحی با بیمار صحبت کند، اولین 
مسئله طرح مبلغ پرداختی است این در حالی است 
که پرداخت چنین مبالغی باید بر عهده سازمان های 

بیمه گر باشد.«
به گفته خسرو نیا »ساالنه 800 میلیون کار پزشکی 
در ایران انجام می شود، بر طبق آمار جهانی اگر از 
با مشکل مواجه شود،  این تعداد 100 هزار مورد 
طبیعی است اما آمارها در ایران حاکی از آن است 
که شکایت ها بسیار کم و حدود 5 هزار شکایت در 
پزشکی قانونی و 10 تا 15 هزار مورد شکایت نیز در 
نظام پزشکی وجود دارد که این مهم نشان از رضایت 
مردم از پزشکان نسبت به سایر کشورها و خوی و 

انسانیت باقیمانده از گذشته است.«
ادامه  ایران  داخلی  متخصصان  انجمن  رئیس 
داد:»هنرمند زمانی به عنوان استاد تلقی می شود که 
بتواند ضمن نشان دادن هنرهای خود، جامعه اطراف 
خود را به خوبی راهنمایی و ارشاد کند، یک پزشک نیز 
زمانی استاد لقب می گیرد که با مردم خوش اخالق باشد، 
اقتصاد مردم را در نظر بگیرد، بامهارت کار پزشکی 
خود را انجام دهد و همه جوانب را در نظر گیرد.«

 
ضرر کمپین خطای پزشکی به بیماران 

او با اشاره به تشکیل کمپین خطای پزشکی از 
روی احساسات و سیاسی شدن آن با گذشت زمان 
عنوان کرد:»متأسفانه برخی گروه ها جوانان را علیه 
جامعه پزشکی تحریک می کنند درحالی که جامعه 
پزشکی هم جزو همین جامعه ایرانی هستند و تفاوتی 

با دیگران ندارند.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران پزشکان را 
نیز چون دیگر افراد جایز الخطا برشمرد و گفت:»صرف 
پزشک بودن دلیل نمی شود که این قشر عاری از هر 
خطا اشتباه باشند یا در صورت بروز خطا، اشتباه آن ها 
در جامعه بزرگ نمایی شود چراکه برخی خطاها را 

نمی توان پیش بینی یا از آن جلوگیری کرد.«
به گفته وی ایجاد عارضه برای پزشک مهم نیست 
از عارضه  بیمار پس  به  پیگیری و رسیدگی  بلکه 
حائز اهمیت بوده تا بیمار بتواند بهبودی کامل خود 

را دوباره بازیابد. 

میدان داری ریش سفیدان هنری در صورت 
احراز قصور

باید  هنری  ریش سفیدان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
میدان داری کرده و در صورت احراز قصور موضوع را 
قانونی پیگیری کنند،  گفت:»طرح مسائل در رسانه ها 

جز ضرر به مردم فایده دیگری ندارد.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران با اشاره به 
اینکه حدود 45 تا 47 درصد پرونده ها به تبرئه پزشک 
می انجامد، عنوان کرد:»به این معنا که شخص شاکی 
نمی داند چرا شکایت کرده و تنها با تصور اینکه پزشک 
اشتباهی را مرتکب شده، از پزشک خود شکایت کرده 

و در پایان نیز رأی به برائت پزشک داده می شود.«
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ریش سفیدهای 
جامعه پزشکی و هنرمندان باید به گونه ای رفتار کنند 
که تلطیفی بین این دو گروه ایجاد شود، تصریح کرد: 

این دو گروه نخبه و مورد اعتماد مردم هستند و برای 
ارتقای سطح فکری، اجتماعی، علمی و غیره باید 

دست به دست هم داده و باهم کمک کنند.
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ عنوان 
کرد:»زمانی که بین این دو گروه اختالف باشد، با لطبع 
به کل مسائل مملکتی و فرهنگی لطمه وارد می شود 
و اگر بخواهیم مرتب نقاط ضعف گروه مقابل را 
به رخ بکشیم، جز اینکه خود و کشور را تضعیف 
کنیم، نتیجه دیگری نخواهد داشت. من به عنوان یک 
پزشک و دوستدار آقای کیارستمی درخواستم این 
است که ریش سفیدهای هر دو گروه در محیطی 
صمیمی باهم به گفتگو نشسته و مشکالت موجود 

را برطرف کنند.«

از هر 100 جراحی 2 تا 3 مورد با مشکل مواجه می شودگزارش دو


