
مینا دارابی
سپید: نشست خبری سازمان نظام پزشکی روز گذشته  

همزمان با اعالم بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی 
برای تعرفه گذاری در بخش خصوصی برگزار شد. 
علیرضا زالی ضمن گالیه از اختصاص بودجه نسیه ای 
نظیر فروش اوراق قرضه یا بودجه یارانه ها برای جبران 
کسری در نظام سالمت، نسبت به تداوم بحران در 
سال های آینده هشدار داد. رئیس سازمان نظام پزشکی 
در ابتدای نشست خبری روز گذشته گفت: »امروز کشور 
در سایه عزت نفس و خوداتکایی جامعه پزشکی جایگاه 
ممتازی در زمینه پزشکی در منطقه و فرا منطقه دارد. 
شاخص های امروز در حوزه پزشکی با سال های گذشته 
قابل مقایسه نیست. ایران در حوزه هایی نظیر سلول های 
بنیادین، پیوند اعضا و بسیاری اعمال جراحی پیچیده به 

سطح خوبی رسیده است.«

پیشنهاد نظام پزشکی برای تعرفه گذاری در 
سال آینده

زالی ادامه داد: »امروز شما را به شهادت می طلبیم 
تا بدانید چه زمانی بسته پیشنهادی تعرفه برای بخش 
خصوصی  را اعالم کردیم. حاال حدود یک ماه است که 
این بسته را ارائه کرده ایم.  دوباره در سال آینده چماق 
قانون گریزی به سر نظام پزشکی زده نشود. امسال بسته 
سیاست گذاری تعرفه ای را اعالم کردیم با این تفاوت که 
امسال مثل سال های گذشته به صورت کلی رشد نداشته 
است بلکه در هر بخش متفاوت و با یک استراتژی متنوع 

تغییراتی در آن ایجاد کرده ایم.«
او با اشاره به اینکه متن قانون برنامه پنجم توسعه 
برای تعرفه گذاری شروطی تعیین  کرده بود که برخی 
از آن محقق نشده است، گفت: »آنچه امروز تشکیل شده 
شورای عالی بیمه خدمات درمانی است نه شورای عالی 
بیمه سالمت. با تغییر اسم چیزی عوض نمی شود. درواقع 
یک اختالل قانونی در 5 سال گذشته رخ داد. قانون گذار 
گفته بود،  دولت ترکیب این شورا را تعیین کرده و مجلس 
آن را تصویب می کند. بنابراین نهاد قانون گذاری در زمینه 

تعرفه گذاری هنوز ایجاد نشده است.«
زالی اضافه کرد: »طی چند سال گذشته تعرفه های 
خدمات درمانی جدید بعد از چند ماه از شروع سال 
اعمال شده است.« رئیس سازمان نظام پزشکی، با انتقاد از 

قانون شکنی 15 ساله بیمه ها در رابطه با پوشش خدمات 
درمانی بخش خصوصی، بخش دیگری از پیشنهاد نظام 
پزشکی برای تعرفه گذاری را این گونه توضیح داد: »اولین 
موضوعی که در تعرفه منجر به افزایش پرداخت از جیب 
مردم شد، پوشش خدمات درمانی بخش خصوصی بر 
مبنای تعرفه دولتی بود.  بیمه باید مبنای تعرفه بخش 
خصوصی را همان تعرفه بخش خصوصی قرار دهد. 
15 سال است که بیمه مبنای پوشش خدمات درمانی 
بخش خصوصی را تعرفه دولتی قرار داده است. امروز 
سازمان های بیمه گر می توانند با توجه به اینکه بودجه کشور 
برای سال آینده تدوین نشده این تغییرات اعمال کنند.«

حمایت از گروه های آسیب پذیر ارائه دهنده 
خدمات 

او تحقق عدالت در جامعه پزشکی را یکی از مهم ترین 
اهداف این سازمان اعالم کرد و گفت: »برای اصالح این 
موضوع باید تعرفه های ترجیحی را رواج دهیم. به این 
معنا که متخصصان داخلی، روان پزشکان، متخصصان 

کودک و عفونی و ماماها باید رشد تعرفه ای بیشتری را 
همزمان با پوشش بیمه ای تجربه کنند چون کل پروسیجر 

درمانی آنها به تجویز خالصه می شود.«
زالی ادامه داد: »ما کماکان اعمال تعرفه های ترجیحی 
را مثل سال های گذشته  پیشنهاد می کنیم. سال گذشته هم 
این پیشنهاد را کردیم که از سوی هیئت دولت رد شد.«
رئیس سازمان نظام پزشکی برای چندمین بار در مدت 
اخیر اعتراض خود نسبت به ترجمه کتاب ارزش گذاری 
نسبی خدمات اعالم کرد و گفت: »خیلی از انجمن های 
تخصصی نسبت به کتاب ارزش گذاری نسبی و ترجمه 
آن معترض هستند. این کتاب بخش مهمی دارد که در 
سال های گذشته مورد بی توجهی قرارگرفته است. بخش 
E&M خدمات سرپایی را دربرمی گیرد که مربوط به 
گروه های آسیب پذیر هم بود، به دلیل عدم موافقت بیمه ها 
محقق نشد. در آن زمان بخش بیمارستانی اصالح شد اما 
بخش سرپایی اصالح نشد. پیشنهاد می کنیم حتی برای 
بخشی از پزشکان عمومی این طرح به صورت پایلوت 

با نظارت بیمه اجرا شود.«

نسیه دردی از نظام سالمت دوا نمی کند
او در بخش دیگری از سخنانش از نشست خبری 
که سال گذشته در همین زمان برگزارشده بود یادکرد 
و گفت: »آنچه در نمای بودجه و رشد اعتبارات بیمه ای 
برای سال آینده می بینیم نشان از ادامه بحران دارد. اگر 
قرار بود 8 هزار میلیارد را اضافه کنیم چرا باید صبر 
کنیم تنش و بحران ایجاد شود؟ اگر دولت و مجلس 
می دانستند 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند 

باید فکری به حالش می کردند.«
او از شیوه تامین و اختصاص بودجه به نظام سالمت 
کشور هم گالیه کرد و گفت: »کارهای نسیه ای نظیر 
مالیات بر ارزش افزوده و فروش اوراق قرضه نمی تواند 
در این زمینه موثر باشد ما به منابع پایدار نیاز داریم. 
براساس تاکید مقام معظم رهبری سهم سالمت از بودجه 
عمومی باید از متوسط منطقه بیشتر باشد اما امروز این طور 
نیست. ما قدرشناس تالش ها هستیم اما  وضع به حدی 

بحرانی است که این تالش ها کافی نیست.«
زالی در ادامه گفت: »تنها در سال 92 بودجه دولت 
به معنای واقعی به در نظام سالمت نشست. امسال 
چقدر از بودجه یارانه به نظام سالمت داده شد؟ عددی 
نیامده. دولت بودجه ای که روی کاغذ اختصاص داده 

را اعالم می کند.«

پزشکان در معرض شفافیت مالیاتی هستند
رئیس سازمان نظام پزشکی به موضوع مالیات پزشکان 
هم اشاره کرد و گفت: »مالیات پزشک باید براساس 
یک منطق رشد کند. هرسال مالیات پزشکان افزایش 
پیدا می کند. این در حالی است که خیلی از پزشکان 
می گویند تعداد بیماران آنها کاهش یافته است و درآمد 

آنها کم شده است.«
او افزود: »پزشک در معرض شفافیت مالیاتی است 
و علی رغم برخی بنگاه های اقتصادی که فرار مالیاتی 
وحشتناک دارند نمی تواند چنین کاری کند. افزایش ساالنه 
مالیات جامعه پزشکی باید بررسی شود. ما شواهدی 
داریم که می توانیم اثبات کنیم بنا به دالیلی درآمد پزشک 
نسبت به سال گذشته کمتر شده است.« او در پایان نوید 
داد سازمان نظام پزشکی طی چند جلسه ای با مسئوالن 
مالیاتی در چند بخش به تفاهم رسیدند و در تالش است 

عدالت مالیاتی درمورد پزشکان بیشتر محقق شود.

فارس: معاون امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی گفت: »در حادثه 
پالسکو در صورتی بسیج می توانست ورود کند که سازمان های دیگری 
همچون هالل احمر، اعالم نیاز و درخواست می کردند.« سیدامین درخشان 
معاون امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی، اضافه کرد: »مثاًل در جریان سیل 
پاکستان وظیفه هالل احمر بود که ورود پیدا کند اما ما نامه دادیم و اعالم 
آمادگی کردیم؛ بسیج جامعه پزشکی هیچ گاه نمی تواند به صورت مستقل 
برای امدادرسانی وارد شود زیرا یک تشکل صنفی است. بسیج جامعه 
پزشکی یک تشکل صنفی است یعنی ملزم است صنف خود را )جامعه 

پزشکی( را منسجم کند. ما یک سازمان خدمت رسان رسمی نیستیم.«

باز هم پیشنهاد تعرفه ترجیحی می دهیم؛ حتی اگر دولت رد کند!
  رئیس سازمان نظام پزشکی خبرنگاران را در مورد بسته پیشنهادی تعرفه ها به شهادت طلبید
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خبر

دانشگاه

مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به آخرین وضعیت 
ساماندهی 2 دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: »این پروژه 
مصوبه دولت را دارد اما هنوز ۴۰ درصد از میزان تملک ساختمان ها 
باقی مانده است.« علی جعفریان درباره مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »یک درصد زیادی از ساختمان های دانشگاه 
علوم پزشکی تهران باالی ۴۰ تا 5۰ سال عمر دارند. مقاوم سازی این 
ساختمان ها هزینه بیشتری از ساخت ساختمان جدید دارد. ضمن اینکه 

این ساختمان ها در حال کار هستند و امکان ندارد تعطیلشان کنیم.«
او با اشاره به اینکه برخی فعالیت ها برای مقاوم سازی به صورت معمول 
انجام می گیرد، گفت: »یک سری کارها وجود دارد که همزمان می توانیم 
مقاوم سازی و ایمن سازی کنیم که آنها انجام می شود. وسایل اطفاء حریق 

در تمام مراکز آموزشی وجود 
دارد و به طور کامل هم کنترل 

می شود.«
او افزود: »ما در فضاهای 
آموزشی و درمانی دانشگاه 
به  تهران  پزشکی  علوم 
و  داریم  نیاز  نوسازی 
قابل  هم  بخش هایی  یک 

مقاوم سازی است.«

ایسنا: رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت با تشریح 
جزئیات و شرایط جذب اعضای هیئت علمی گفت: »داوطلبان از 13 
بهمن ماه به مدت یک ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت اینترنتی این 
مرکز در چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی ثبت نام کنند.«
سید علی حسینی اظهار کرد: »ثبت نام در چهاردهمین فراخوان جذب 
اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت فقط به صورت اینترنتی انجام 
خواهد شد. افرادی که درخواست خود را به صورت کتبی و شفاهی 
ارائه دهند ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان شرکت در چهاردهمین 
فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت دو اولویت را 
می توانند داشته باشند. اولویت اول این است که می توانند متقاضی 
شرکت در دانشگاه های بزرگ کشور باشند و اولویت دوم این است که 
می توانند دریکی از دانشگاه های کوچک تر ثبت نام کنند. اما نکته قابل 

توجه این است که داوطلبان 
دو  همزمان  نمی توانند 
دانشگاه بزرگ را در این 

فراخوان انتخاب کنند.«
او از استخدام بیش از 
این  در  داوطلب   13۰۰
اعضای  جذب  فراخوان 

هیئت علمی خبر داد.

آخرین وضعیت ساماندهی دانشگاه  
علوم پزشکی تهران

شرایط جدید  جذب اعضای 
هیئت علمی وزارت بهداشت 

بسیج جامعه پزشکی درصورت 
اعالم نیاز می تواند کمک کند

سپید: جمعی از اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی و دستیاران این 
رشته در دونامه جداگانه نسبت به استفاده متخصصان دیگر  گروه ها از 

سونوگرافی معترض شدند.
در نامه ای که اعضای هیئت علمی به محمدرضا صبری، رئیس دانشکده 
پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نوشته اند، آمده 
است: »باوجود دخالت های غیرقانونی رشته های مختلف بالینی به خصوص 
همکاران محترم رشته تخصصی زنان و مامایی و طب اورژانس جو بسیار 
نامطلوب ناامیدی در دستیاران رادیولوژی کشور و این دانشگاه حاکم 
شده است که اثرات آن به شکل افت قابل توجه تمایل به یادگیری و 

آموزش در این عزیزان قابل مشاهده است.
طبق منابع علمی معتبر و نیز برنامه آموزشی مصوب، همکاران طب 

اورژانس فقط مجاز به انجام سونوگرافی FAST جهت بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس با عالئم 
حیاتی unstable با دستگاه پرتابل هستند ولی در مراکز اورژانس هرروز شاهد هستیم که این همکاران 

سونوگرافی تمام قسمت های بدن را اغلب بدون وجود اندیکاسیون های علمی انجام می دهند.
اخیرا دو دستگاه دارای سونوگرافی مجهز به پروب های مختلف جهت انجام سونوگرافی قسمت های 
مختلف بدن به بخش های طب اورژانس بیمارستان الزهراء و آیت اهلل کاشانی تحویل داده شده اند درحالی که 
بخش های سونوگرافی این بیمارستان ها از کمبود دستگاه های سونوگرافی مجهز دچار مشکالت جدی هستند.«

در بخش دیگری از این نامه آمده است: »همکاران پریناتولوژیست در بیمارستان فقط مجاز به انجام 

سونوگرافی در حیطه مامایی هستند درصورتی که در بیمارستان الزهرا به 
شکل غیرقانونی روزانه تعداد قابل توجهی بیماران سرپایی که درخواست 
سونوگرافی دارند، توسط این همکاران پذیرش و سونوگرافی آنها انجام 
و گزارش تهیه می شود و اثرات عملکرد غیرقانونی به شکل کاهش شدید 
بیماران مراجعه کننده به بخش سونوگرافی این بیمارستان که مرکز اصلی 
آموزش دستیاران رادیولوژی این دانشگاه است، نمایانگر شده است. شاهد 
این روند غیرقانونی در آمار بیماران مراجعه کننده برای سونوگرافی داپلر 
داخلی  بیمار در بخش  ماهیانه حدود 16۰  پیوست  آمار  است که طبق 
اعصاب سونوگرافی داپلر می شوند، درصورتی که کل بیماران مراجعه کننده 
به بخش سونوگرافی جهت سونوگرافی داپلرکاروتید انگشت شمار است 
و طبق این آمار به نظر می رسد آموزش سونوگرافی داپلر کاروتید برای 

دستیاران رادیولوژی در این دانشگاه از بین رفته است.
 در بخش دیگری از این نامه نسبت به استفاده متخصصان زنان بیمارستان الزهرا از دستگاه سونوگرافی 

در تمام روزهای هفته و برخالف دستور هیئت رئیسه دانشگاه نیز اعتراض شده است.
در ادامه آمده است: »به نظر می رسد آموزش دستیاران رادیولوژی دچار مشکالت جدی شده است و 

اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی نمی توانند برنامه مدون آموزش دستیاران را انجام دهند.«
 در نامه ای که دستیاران گروه رادیولوژی در اعتراض به استفاده گروه های مختلف از سونوگرافی نوشته اند 

نسبت به تعطیل شدن آموزش در این بخش ها هشدار داده اند.

نامه های اعتراضی اساتید و رزیدنت های رادیولوژی اصفهانگزارش
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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 

تلفن 26151499     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

 محمد جوادزاده

  خبرگزاری مهر


