
سپید:بیش از پانصد نفر از جامعه آزمایشگاهیان کشور به دلیل پیگیری مطالبات 
صنفی و خواسته های اجرانشده خود روز گذشته در مقابل وزارت بهداشت در 
تاالر وزارت بهداشت جمع شدند.  جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور که برای 
وزیر بهداشت گل سرخی آورده بودند، درخواست های خود را در پالکاردهایی 

نوشته و مدتی مقابل وزارت بهداشت ایستادند.
حبیب اهلل فاضلیان، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ضمن تشکر از وزیر 
بهداشت به خبرگزاری مهر گفت: »در حقیقت وزیر بهداشت نخستین کسی 
است که بلندترین قدم ها را برای رهایی جامعه آزمایشگاهی از گمنامی برداشتند 

و ذکر نام »تجمع اعتراض آمیز« به آن برای نان درآوردن است.«
او افزود: »دلیل اصلی آزمایشگاهیان برای حضور در تاالر همایش های وزارت 
بهداشت، تشکر از خدمات و توجهی است که دکتر هاشمی در مدت حضور 

خود در دولت برای جامعه آزمایشگاهی انجام داده است.«
فاضلیان در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل اجرا نشدن خواسته های جامعه 
آزمایشگاهیان را این گونه شرح داد: »باید توجه داشت که علیرغم پیگیری های 
وزیر بهداشت به نظر می رسد بدنه وزارت بهداشت در اجرای این مطالبات و 
درخواست ها همکاری مناسبی نمی کند و این مسئله سبب کندی اجرای برنامه ها 
شده است.« او ضمن پافشاری و تأکید بر ضرورت لحاظ شدن درجه 3 بر مشاغل 
سخت و زیان آور برای همه کارکنان فنی آزمایشگاه ها خواستار تسریع اقدام و 
عمل به دستور صریح وزیر بهداشت با قید فوریت در خصوص تسری الیحه 

ارتقای بهره وری به کارکنان آزمایشگاه ها شد. 
فاضلیان در ادامه گفت: »اجرای طرح رتبه بندی شغلی با هماهنگی و همکاری 
وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی را در حوزه بخش خصوصی ضامن 
نجات همکاران مظلوم شاغل در این بخش از استثمار و نجات آزمایشگاه ها از 

پیامدهای کیفی ناشی از حضور غیرآزمایشگاهیان می دانیم.«
او همچنین از شورای عالی آموزش وزارت بهداشت و درمان، خواستار اجرای 
دستور مؤکد وزیر مبنی بر ضرورت بازگشایی و احیای دکترای حرفه ای علوم 
آزمایشگاهی و ضرورت محدودسازی ورودی دانشگاه ها و حذف پذیرش بدون 
کنکور در این رشته تاکید کرد. رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور اضافه 
کرد: »تصویب نظام جامع آزمایشگاهی کشور را که از اهم مطالبات خانواده بزرگ 
آزمایشگاهی است عالی ترین اقدام خداپسندانه در جهت مدیریت کلیه مشکالت 
و مسائل مبتال به این حوزه می دانیم و از مجلس محترم شورای اسالمی لحاظ 

کردن این طرح را در اولویت هایشان خواهانیم.«
با واگذاری های بی رویه مخالفیم

وی با اشاره به مخالفت با واگذاری بی رویه آزمایشگاه ها که تهدید جدی برای 
امنیت شغلی آزمایشگاه ها است،  خاطرنشان کرد: »واگذاری بی رویه آزمایشگاه ها 
به غیراز کارکنان آزمایشگاه ها جفا است و واگذاری آن به غیراز ایرانی جنایت 
است لذا خواستار توقف و عندالزوم اقدام هدفمند با اولویت کارکنان و حمایت 

همه جانبه از آنها هستیم.«

براساس گزارش ها اعضای شرکت کننده در تجمع، از استان های مختلف همچون 
اصفهان، شیراز، خوزستان، بندرعباس، همدان، سمنان، قم و ... حضور یافته 
بودند و با در دست گرفتن پالکاردهایی خواستار اجرای خواسته هایشان بودند.

مجتبی حیدری، عضو هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور نیز به 
خبرگزاری صداوسیما گفت: »قانون بهره وری و مشاغل سخت و زیان آور از 
سال 66 جزو  مطالبات قانونی دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی بوده 
است. این قوانین سال هاست در پی غفلت مسئولین در مورد جامعه آزمایشگاهیان 

کشور اجرایی نمی شود.«
او افزود: »بحث رتبه بندی مشاغل تاکنون شامل حال حرفه آزمایشگاه نبوده 
است. براساس این رتبه بندی بررسی حضور افراد غیر مرتبط در محیط آزمایشگاه 
ازجمله رشته هایی همچون میکروبیولوژی و ژنتیک سال هاست پیگیری نشده 

و ما در قالب این تجمع کاماًل قانونی به دنبال پیگیری مطالبات خود هستیم.«
تجمع با نشست دوستانه؟

فاضلیان با اشاره به نامیدن عنوان »تجمع اعتراض آمیز« به حضور آزمایشگاهیان 
در تاالر همایش های وزارت بهداشت در برخی رسانه های غیررسمی، تأکید 
کرد: »با احترام به همه اصحاب رسانه، اجازه نخواهیم داد که احیانا کسی درد 

آزمایشگاهیان را پله های ترقی خود قرار دهد و حضور ما را به شکل های مختلف 
به عنوان اعتراض جلوه دهد و از آن سوءاستفاده کند.«

این در حالی است که حبیب اهلل فاضلیان در نامه ای که به رهبری نوشته بود برای 
برگزاری »تجمع مسالمت آمیز به صورت گسترده و به عنوان آخرین راهکار« اجازه 
خواسته بود.  همچنین حیدری، عضو هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی 
کشور در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: »این تجمع به دنبال پیگیری 
خواسته هایی منطقی ازجمله اجرای قوانینی است که طی سال های گذشته در 
خصوص فعاالن این رشته تخصصی مغفول مانده است که یک نمونه آن دکترای 

حرفه ای علوم آزمایشگاهی است که سال هاست پیگیری نمی شود.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز برگزاری تجمع از 
سوی جامعه آزمایشگاهیان را تکذیب کرد و گفت: »برخالف اخباری که در برخی 
رسانه ها منتشرشده، نشست اعضای انجمن علوم آزمایشگاهی با مسئوالن وزارت 
بهداشت در فضایی آرام در قالب شرکت در همایش برگزار شد و مشکالت و 
درخواست های آنها مورد پیگیری قرار گرفت.« او در ادامه از حضور برخی از 
مدیران وزارت بهداشت از حوزه های درمان، توسعه و آموزشی در قالب یک 

پنل تخصصی برای پاسخ به سواالت اعضای جامعه آزمایشگاهیان خبر داد.

از  بهداشت  ایسنا: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت 
اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک خانواده تا پایان هفته جاری خبر 
داد. محمدحسین پورکاظمی اظهار کرد: »بالغ بر 110 نفر در آزمون 
دستیاری پزشک خانواده امسال شرکت کرده بودند از این تعداد 80 
نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که اسامی آنها تا پایان این هفته 
منتشر خواهد شد اما درنهایت تنها 60 نفر پذیرش می شوند.« وی 
تصریح کرد: »آزمون دستیاری پزشک خانواده 200 سوال داشت که 
این سواالت در مجموع 600 نمره دارد و هر داوطلبی که 150 نمره 

کسب کرده باشد می تواند در مصاحبه این آزمون شرکت کند.«

طرح درخواست های  بی  پاسخ با شاخه گل!
جامعه آزمایشگاهی در مقابل وزارت بهداشت »نشست دوستانه« برگزار کرد
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نظامپزشکی

وب دا: معاون درمان وزارت بهداشت از اعالم نتایج توزیع فارغ التحصیالن 
تخصصی پزشکی در سال جاری خبر داد و گفت: »در سال جاری 
حدود 2000 نفر پزشک متخصص در 27 رشته تخصصی در 378 شهر 
و 570 بیمارستان توزیع می شوند.« محمد آقاجانی افزود: »از این تعداد 
حدود 1600 پزشک متخصص به مناطق محروم اعزام می شوند. بر این 
اساس فرایند ثبت نام فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پزشکی از 
تاریخ 19 مهرماه در سایت توزیع نیروی متخصص آغاز شد و محل 
خدمت فارغ التحصیالن متعهد عام رشته های تخصصی پزشکی اعالم 
شد.« او گفت: »محل خدمت فارغ التحصیالن مطابق با دستورالعمل 
توزیع نیروهای تخصصی و بر اساس سهمیه دانشگاه ها، انتخاب های 
انجام شده، امتیازات مکتسبه افراد و پس از کسر متعهدین خاص از 
سهمیه کل توسط نرم افزار تعیین شده است.  او بابیان اینکه توزیع این 

نیروهای تخصصی در کشور میزان 
قابل توجهی از نیازهای درمانی 
هم وطنان را تأمین می کند، گفت: 
رشته های  برخی  در  »همچنان 
تخصصی با کمبود مواجهیم و 
در برخی رشته ها مانند رادیولوژی، 
ارتوپدی و جراحی اعصاب کمبود 

شدیدی داریم.«

نظام پزشکی: شورای عالی نظام پزشکی در مورد دخالت فارغ التحصیالن 
مقاطع مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی در امور درمانی و پزشکی 
بیانیه ای را صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: »وزارت بهداشت، 
متولی اصلی حراست از سالمت جامعه بوده و فارغ التحصیالن رشته های 
زیرمجموعه وزارت علوم مانند تربیت بدنی خصوصا در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی، درصورتی که فاقد تحصیالت پایه 
پزشکی و حرف وابسته مانند فیزیوتراپی بوده و فاقد شماره نظام پزشکی 
نیز باشند و ازآنجاکه پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت و یا نظام 
پزشکی نیز دریافت نمی کنند، لذا مجاز به هیچ گونه دخالت مستقل در 
امور درمانی و پزشکی، توان بخشی و تغذیه و انجام تبلیغات در حیطه 
سالمت جامعه و همچنین معاینه و پذیرش و درمان بیماران و پوشیدن 
روپوش سفید به عنوان خط قرمز فعالیت حرفه ای نبوده و صرفا تا حد 
پیشگیری از بروز بیماری و ناهنجاری های اسکلتی- عضالنی و در 
ارتباط با جمعیت سالم مجاز به فعالیت هستند.« در بخش دیگری از 

:»تصمیم گیری در  بیانیه آمده  این 
پذیرش  نحوه  و  ادامه  لزوم  مورد 
دانشجو و شرح درس و سایر ضوابط 
قانونی در  آموزشی و حرفه ای و 
این گونه رشته ها باید توسط معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت و سازمان 

نظام پزشکی صورت گیرد.«

کمبود رادیولوژیست، ارتوپد و جراح

فارغ التحصیالن تربیت بدنی اجازه 
مداخله در امور پزشکی را ندارند

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

اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک 
خانواده تا اواخر هفته

سپید: با وجود اعالم جزییات بیشتری از پرونده مسمومیت خانواده پزشک 
تبریزی، باز هم همه چیز روایت نشد.

روز گذشته، دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو 
عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: »مطابق نظریه پزشکی قانونی 
علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین 
)قرص برنج( بوده است.« به گزارش ایسنا، موسی خلیل الهی دادستان تبریز، 
مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را کامال منتفی دانست و گفت: »اساسا 
موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ 
وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران های 
تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای 
دوربین های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص گردیده است.« خلیل الهی 
که حرفی در مورد خریدار غذاها نزده، گفته است: »خود این پزشک نیز تایید 
کرده که اصال بحث نذری در کار نبوده است.« دادستان تبریز در مورد علیرضا 
صلحی هم توضیح داد: »این فرد یک پزشک عمومی است که در سال های 
اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی 
نیز در خانه سالمت یکی از محالت تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است. ادعای خیر بودن او هم اگر بر 
مبنای انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی است که باید گفت که این 
موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است؛ چراکه در نسخه انتشار یافته از این 
پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که هزینه داروها را از بیمار 

دریافت نکند و این در حالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی 
به واسطه توصیه این پزشک هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به 
اثبات نرسیده است.« از سوی دیگر، سید سجاد رضوی، مدیرکل دفتر بازرسی 
وزارت بهداشت هم در گفتگو با ایرنا به اعالم موضع وزارتخانه در این رابطه 
پرداخت و گفت: » اینکه قتلی در این زمینه اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده موضوعی 
اداری یا صنفی یا مواردی که بازرسی وزارت بهداشت بتواند ورود کند نیست، 
در این زمینه اگر تخلفی رخ داده باشد قوه قضاییه مسئول پیگیری و رسیدگی 
است.« رضوی درباره انگیزه جنابت هم توضیح داد: »این موضوع کامال شخصی 

است ، نه صنفی است نه اداری ، مثل اینکه یک پزشک از چراغ قرمز عبور 
کند قانون موظف به رسیدگی به آن است، اگر تخلفی انجام شده باشد قانون 
 به موضوع رسیدگی می کند، اظهار نظر ما در این زمینه موضوعیت ندارد. «
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت، که در حاشیه همایش هم اندیشی اداره های 
بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنجم کشور در شیراز، با خبرنگارها 
صحبت می کرد گفت:» هنوز تخلفی ثابت نشده است و  دادگاه در این زمینه هر رایی 
صادر کند قابل احترام است ما تابع قانون هستیم ، هیچ کس به خاطر پزشک بودن یا 
پزشک نبودن نمی تواند از قانون سرباز بزند، در این زمینه هم اگر انگیزه های شخصی 
در میان بوده ، دادگاه به این انگیزه ها رسیدگی می کند. در مجموع موضوع پزشک 
 تبریزی موضوع تخلفی نیست که در حوزه بازرسی نیاز به پیگیری داشته باشد.«

جمع بندی رضوی از این پرونده چنین است: » افراد در جامعه ممکن است 
تخلفاتی داشته باشند و همه ما در معرض خطا هستیم، همه ممکن است در 
معرض اختالالتی باشند ، موضوع ایشان هم به همین منوال است و در دادگاه 
رسیدگی می شود.«  17مهرماه بود که خبر مسمومیت شدید اعضای خانواده 
یک پزشک تبریزی مردم را بهت زده کرد. کشته شدن مادربزرگ و نامزد وی 
و مسمومیت و تنگی نفس مادر، پدر و برادر این پزشک جوان بعد از خوردن 
غذای مسموم، موضوع را داغ تر کرد تا جایی که مراسم تشییع جنازه نامزد و 
مادربزرگ این پزشک با حضور پرتعداد مردم تبریز برگزار شد و وزیر بهداشت 
دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. این روزها اما شایعات دیگری 

در مورد علیرضا صلحی و پرونده مسمومیت خانواده اش به گوش می رسد.

آخرین اخبار در مورد پرونده پزشک تبریزی گزارش
همه چیز گفته نشد، اما...


