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رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی در 
توضیح آنچه به عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان 
عنوان می شود، به موضوعاتی اشاره کرده است که 
شاید ساده و کوچک باشند اما به شدت رایج هستند. 
ازجمله مهم ترین این تخلفات »پذیرش بیمار بیش 
تشخیصی  خدمات  »تجویز  و  پزشک«  توان  از 
غیرضروری« است که شاید حتی هزینه زیادی بر 
دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالی اش 

را با چند سوال و معاینه دقیق تر پر کرد.
به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت 
نمی کند، به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این 
جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت 

به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.
اخالق  تحقیقات  مرکز  رئیس  عباسی  محمود 
پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی 
و مسئولیت های پزشکی ناشی از آن، گفت: »زمانی 
و  مباحث  انتظامی سخن می گوییم  تخلف  از  که 
موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت 
از جایگاه خود آن را وضع می کند. درست است 
که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و 
توبیخ متناسب با آن هم در نظر گرفته شود اما توجه 
داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش 
ایفا می کند، اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی 
و عمومی و کلی تری دارد.« درواقع همان طور که 
یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای 
خود دارد، به همین شکل هم ضمانت های اجرایی 

برای ایفای وظایف پیش بینی می کند.«
او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع 
درواقع  صنفی  تخلفات  پیگیری  زمینه  در  قوانین 
این پیام را می دهند که اگرچه ما از حقوق اعضای 
که  شرایطی  در  اما  می کنیم  حمایت  خود  صنف 
تخلف از قوانین رخ دهد، با آن برخورد می کنیم، 
فرق  عمومی  جرایم  با  انتظامی  »تخلفات  افزود: 
برای  که  کسی  دارد.   متفاوت  حوزه  دو  و  دارد 
او  به  که  آسیبی  و  درنتیجه صدمه  خواهی  تظلم 
رسیده، باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان 
نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران 

در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون 
نظام پزشکی به صورت مستقل هم می تواند تخلفات 

را پیگیری کند.«
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 
پزشکی  جرایم  و  قصور  تقسیم بندی  توضیح  در 
دسته  سه  به  »جرایم  داد:  توضیح  جرائم  درمیان 
عمدی )قصد فعل و نتیجه مشخص دارد( جرایم 
شبه عمدی )قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد( 
و دسته سوم )قصد فعل و نتیجه را ندارد( تقسیم 
بندی می شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم 
پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح 
می شود و از آن به عنوان خطای مدنی، خطای جزایی 
یا تقصیر پزشکی یاد می کنیم؛ حد نازل جرایمی 
است که در قانون پیش بینی شده  و در همین قسمت 
سوم رده بندی می شود. رسیدگی به این جرایم در 
صالحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که 
مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه 

عمومی این جرم باید مجازات شود.«

نظام  سازمان  که  اعمالی  توضیح  در  عباسی 
برخورد  مرتکبانش  با  وقوع  صورت  در  پزشکی 
می کند، این گونه توضیح داد: »این اعمال دودسته 
می شوند: یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل 
حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه های غیرقانونی، 
یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد 
می شود، موضوعاتی است که تحت عنوان اصول 
پزشکی از آن یاد می کنیم که عدم رعایت آن صدمه 

و آسیب هایی به بیماران وارد می کند.«
او در ادامه گفت: »گاهی این سوال مطرح می شود 
که مگر نمی گوییم کار پزشکی خدمت رسانی است، 
بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب 
به این سوال باید گفت، تدوین مجازات برای تقصیر 
است.  پزشکی  جایگاه  از  صیانت  برای  پزشکی 
نیز  قاعده احسان  یا همان  مصونیت خیرخواهانه 
تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که 
اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک 
پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار 

بشتابد اگر آسیب یا صدمه ای به او وارد شود، پزشک 
هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون 
بر اساس نوع دوستی و خدمت به همنوع دست به 
این کار زده است. اما نمی توان از این قاعده برای 

رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.«
نظام  قانون سازمان  اینکه  به  اشاره  با  عباسی   
به  و  برشمرده  را  انتظامی  تخلف   28 پزشکی 
آنها  تفسیر  و  توضیح  در  است،  شناخته  رسمیت 
گفت: »عدم به کارگیری حداکثر تالش برای بهبود 
بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی 
انجام وظیفه دو مورد از همین  و سهل انگاری در 
تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، 
به  باید  قانون  است.  قانونی  بند  این  بودن  مبهم 
شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. 
اما به هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون 
عادی، تصویب نامه ها، بخشنامه ها دستورالعمل ها و 
باالخره راهنماهای بالینی و پروتکل های پزشکی 
و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می شود 
باشد  داشته  قانونی وجود  مواردی که خأل  در  و 
کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف 
متخصصان مبنای تصمیم گیری است. سهل انگاری 
نسبت به انجام وظیفه هم براساس مواردی  است که 
از سوی قانون به عنوان وظیفه تعریف شده شناخته 

می شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.«
به گفته او، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی 
از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی 
در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش 
از سطح توان خود بیماران را درمان می کنند و اگر 
این موضوع دنبال نمی شود باید به حساب متولیان 
گذاشته شود. این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی 
ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعی العموم 
سالمت  نظام  متولیان  یا  کشور  کل  دادستان  آن، 
هستند.  از دیگر موارد تخلف انتظامی می توان به 
انجام اموری خالف شئون پزشکی، تحمیل مخارج 
غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب 
و هراس در بیمار، تجویز داروی روان گردان، عدم 
رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین 
تخصصی انجام نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی 

از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: باوجود درگیری افراد جامعه به اختالالت 
به  مربوط  پزشکی  قصور  پرونده های  کمترین  عضالنی،  اسکلتی 
تهران  فیزیوتراپی  انجمن  مسئول  سعیدی،  است.  فیزیوتراپیست ها 
افزود: »حضور فیزیوتراپیست های کشور با جمعیت حدود 7 هزار 
نفر در کشور عملکردهای خوبی را به دنبال داشته تا آنجایی که طبق 
گزارش ها رسیده از سوی متولیان امر کمترین پرونده های قصور پزشکی 
از آن فیزیوتراپیست هاست.« او اضافه کرد: »ازآنجایی که بیشترین فشار 
در ناحیه  ستون فقرات است باید آموزش های فیزیوتراپی با اصالح 

حرکت فرد وارد عمل شویم تا از صدمات جبران ناپذیر پیشگیری شود.«

پذیرش بیش ازحد بیمار از سوی پزشک »تخلف« است
برای طرح دعوی از این تخلف انتظامی  نیازی به شاکی خصوصی نیست

5
شماره 964  15 دی 1395

دانشگاه

انجمن

 مهر: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت که این شورا دارای 
مصوبه خانه ملی گفتگو است که امیدواریم این خانه در دانشگاه ها 

راه اندازی شود.
مخبر دزفولی صبح در اولین اجالس ملی کمیته های دستگاهی 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه های سراسر کشور 
در دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »خانه ملی گفت وگو یکی از 
مصوبه های شورای عالی انقالب فرهنگی است که عملیاتی نشده 
و بر روی زمین مانده است که از روسای دانشگاه ها درخواست 
داریم این مصوبه را در دانشگاه های خود اجرایی کنند. تسهیالت 
از سوی شورای عالی  راه اندازی خانه ملی گفت وگو  برای  الزم 
انقالب فرهنگی، وزارتخانه های علوم و بهداشت ایجاد خواهد شد.«

عالی  شورای  دبیر 
گفت:  فرهنگی  انقالب 
»اگر در خصوص اخالق 
می کنیم  حرفه ای صحبت 
در  فکری  بنیادهای  باید 
شناسایی  را  حوزه  این 
ایجاد  با  امر  این  که  کنیم 
نظریه پردازی  کرسی های 

محقق می شود. «

سپید: میزبانی کنگره پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه در سال 2017 به کشور 
ایران و انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران و مرکز تحقیقات هماتولوژی، 
انکولوژی و پیوند سلول های بنیادین واگذار شد. مرکز تحقیقات هماتولوژی، 
انکولوژی و پیوند سلول های بنیادین، اولین و بزرگ ترین مرکز پیوند مغز 
استخوان ایران است. انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران نیز به ریاست 
استاد اردشیر قوام زاده، بنیان گذار پیوند مغز استخوان در ایران و دبیری 
علمی استاد کامران علی مقدم، میزبان کنگرهAPBMT 2017  خواهد 
بود. این نشست تنها کنگره هماتولوژی در منطقه  آسیا است و با حضور 
محققان برجسته بین المللی، پزشکان، پرستاران، متخصصین آمار، محققان 
در زمینه علوم بالینی و آزمایشگاهی به منظور به روزآوری پیشرفت های اخیر 
در زمینه پیوندهای مغز استخوان و افزایش بهبود و درمان بیماران نیازمند 
به پیوند مغز استخوان باهدف افزایش کیفیت و کمیت مراکز پیوند مغز 

استخوان برگزار می شود.

خانه ملی گفت وگو در دانشگاه ها 
راه اندازی شود

ایران میزبان کنگره پیوند مغز 
استخوان آسیا اقیانوسیه در سال 2017

فیزیوتراپیست ها کمترین قصور 
پزشکی را مرتکب می شوند

مهر: رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، نسبت به تبعات انتقال 
رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت، 

ابراز نگرانی کرد.
عباسعلی اللهیاری با اشاره به اینکه 6 ماه پیش وزیر بهداشت طی نامه ای 
به ریاست جمهوری اعالم می کند که برخی رشته ها در وزارت علوم به دلیل 
مشکالتی که دانشجویان در حوزه های بالینی و کلینیکی دارند باید به وزارت 
بهداشت انتقال پیدا کند، اظهار کرد: »اخیرا بحث هایی مطرح شده  است که 
بر اساس آن دو وزارتخانه بهداشت و علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و 
نمایندگانی از این وزارتخانه ها تصمیمی مبنی بر انتقال رشته های روان شناسی 
بالینی و سالمت گرفته اند. هرچند به طور رسمی مصوبه ای از این کارگروه 
بیرون نیامد اما مصاحبه های وزارت بهداشت و نوع موضع گیری ها خبر از 

تصمیم گیری در خصوص انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت می داد.«
وی گفت: جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان در 22 آذر 95 با دستور بررسی راه کارهای پیشگیری از این 
انتقال با حضور نمایندگان وزارت علوم و بهداشت تشکیل شد که طی آن بحث های مفصلی صورت گرفت و در 
آن پیامدهای انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد. در همان 
جلسه، همچنین با تنظیم نامه ای به ریاست جمهوری، نگرانی اعضا جامعه روان شناسی و مشاوره کشور را به ایشان 
انتقال دادیم و خواستار عدم انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت شدیم. 
همچنین در جلسه دیگری که اول دی ماه با حضور مدیران گروه روان شناسی و مشاوره و روسای دانشکده های 

روان شناسی مستقر در تهران برگزار شد، کارگروهی 10 نفره شکل گرفت که 
درنهایت بیانیه ای نهایی با توافق همه اعضاء تنظیم شد. این نامه به امضا 500 
نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه های کشور رسید که جای تقدیر و تشکر دارد.

روز گذشته نیز روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمیسیون 
فرهنگی مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات جداگانه ای 
را برگزار کردیم و ضمن تقدیم بیانیه و ضمائم آن، توضیحات تکمیلی را در 
خصوص اشکال موجود در زمینه انتقال رشته ها به وزارت بهداشت ارائه کردیم.
اللهیاری گفت: »از وزارت بهداشت خواهشمندیم به جای کمرنگ کردن 
ظرفیت رشته های روان شناسی بالینی و سالمت در وزارت علوم، باهمت واال 
ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های بالینی و سالمت در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترا را افزایش دهد چراکه بر اساس بررسی کارشناسی انجام شده، 
کشور ما در مقایسه با کشورهای درحال توسعه که به ازای هر 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور دارند، ما به ازای 
هر 4 هزار و 500 خانوار یک روان شناس و مشاور داریم. این در حالی است که این آمار در استان های محروم  به 
ازای هر 15 هزار خانوار یک روان شناس یا مشاور است. این آمار در تهران که بیشترین دانشگاه های روان شناسی و 
مشاوره را دارد به ازای هر 2 هزار و 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور است که انتظار می رود  وزارت بهداشت 

با تمام توان و ظرفیت به تربیت این دانشجویان برای جبران این خأل بپردازد.«
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور با تایید استقالل دستگاه ها خواستار وحدت رویه میان وزارتخانه های 

بهداشت و علوم برای کار مشترک در این زمینه شد.

تبعات انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت به وزارت بهداشتخبر
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تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو 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 شش ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  یکصدوسی ودو 

هزارتومان شش  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

 بهنام موذن


