
سپید: اعتراض پزشکان به متولیان نظام سالمت تمامی 
ندارد. پزشکان که تا همین چند وقت پیش جزو گروه های 
بی حاشیه ای بودند که صدایی از آنها بلند نمی شد اما در 
چند سال اخیر انگار مسیرشان کمی تغییر کرده و شاید 
در کنار دیگر گروه های ارائه دهنده خدمات نظام سالمت 
نظیر پرستاران و یا کارگران بیشترین اعتراض های صنفی 
را در سال جاری به نام خود ثبت کرده باشند. در سالی 
که طرح تحول نظام سالمت سه سالگی خود را تمام 
می کند و ازقضا سهم حوزه سالمت از بودجه عمومی 
کشور رشد قابل توجهی را دست کم در یک سالگی اش 

تجربه کرده است.
 بعد از اعتراضات پی درپی پزشکان خانواده نسبت 
به دیرکرد در پرداخت کارانه های معوق حاال پیام آوران 
بهداشت به دستورالعمل جدیدی که بستر قانونی برای 
محاسبه دریافتی سال آینده را مشخص می کند معترض 

هستند.

نامه اعتراضی پیام آوران بهداشت
متن این نامه که تاکنون قرار است بعدازاینکه به امضای 
پزشکان رسید برای وزیر بهداشت ارسال شود، به شرح 
زیر است: »ضمن سپاس از زحمات جنابعالی و همکاران 
محترمتان در عرصه ایجاد عدالت در سالمت همگانی و 
ارتقاي سطح بهداشت جامعه، همان گونه که مستحضرید 
نسخه 17 طرح پزشک خانواده تدوین و ابالغ گردیده 
و بر اساس آن سازوکار متفاوتی نسبت به روال قبل 
براي محاسبه حقوق همکاران پزشک خانواده در نظر 
گرفته شده است. در این نسخه همکاران پزشک خانواده 
به مانند سایر همکاران و کارمندان دولتی افزایش دریافتی 

خواهند داشت.
ما پیام آوران بهداشت دوره خدمت خود را در قالب 
پزشکان خانواده در نقاط مرزي ، دورافتاده و محروم این 
مرزوبوم با ارائه خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري 
اسالمی می گذرانیم. با توجه به شرایط خاصی که برای 
ما از طرف اکثر شبکه ها در نظر گرفته شده است اغلب 
در محروم ترین و دورافتاده ترین مناطق و سخت ترین 
شرایط کاري به انجام خدمت مشغول هستیم و همچنین 
مدت زمان خدمت طوالنی تر و ثابتی را بدون توجه به 
ضریب محرومیت منطقه در مقایسه با همکاران طرحی 
سپري می کنیم اما متاسفانه براي ما در نسخه جدید تمهیداتی 

در زمینه افزایش دریافتی اندیشیده نشده است. بر اساس 
این روش پرداخت و با توجه به مکانیسم جدید جداسازي 
مبلغ حکم و کارانه از یکدیگر ، برخالف سایر همکاران 
پزشک خانواده ، نه تنها افزایش در دریافتی نخواهیم داشت 
بلکه با اجراي این نسخه از ابتداي سال ، بسیاري از همکاران 
باوجود خدمت در مناطق محروم و دورافتاده با کاهش 
دریافتی مواجهه خواهند شد و پس از یک سال تالش 
و کار صادقانه ، به شبکه هاي بهداشت بدهکار می شوند.
لذا خواهشمندیم در راستاي تحقق عدالت و برابري، 
با صالحدید جنابعالی و همکاران محترمتان تمهیداتی 
اندیشیده شود تا حداکثر برابري در دریافتی بین همکاران 
با توجه به شرایط کاري یکسان صورت پذیرد. پیشاپیش 

از بذل توجه شما بزرگوار کمال تشکر راداریم.«

پیام آور بهداشت کیست؟
طرح پیام آوران بهداشت که از سال 65 فعال اما برای 
مدتی معلق مانده بود از دو سال پیش دوباره از سر گرفته 

شد.  بر اساس این طرح 10 درصد گروه های پزشکی 
و پیراپزشکی به عنوان گذراندن خدمت نظام وظیفه در 
طرح پیام آوران سالمت ثبت نام می کنند و درحالی که از 
پوشیدن لباس سربازی معاف هستند، هزینه های لباس، 
اسکان، خوراک، دهگردشی و انجام ماموریت به آنان 

تعلق می گیرد.
این طرح در حال حاضر در استان های خراسان جنوبی، 
بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بخش هایی از فارس، بوشهر، 
خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، 
کهگیلویه و بویراحمد،   چهارمحال و بختیاری، کردستان 
تقریباً همه حواشی نقشه ایران به جز گیالن و مازندران 
و تا آذربایجان غربی و اردبیل اجرا می شود و پیام آوران 

می توانند محل خدمت خود را انتخاب کنند. 
یکی از پیام آوران بهداشت در توضیح تفاوت های 
دستورالعمل 17 می گوید: »در این دستورالعمل مبلغ 
کارانه از حقوقی که تحت عنوان حکم کارگزینی به 
پیام آوران پرداخت می شود جداشده و اگرچه که در 

محاسبه میزان کارانه افزایش داریم اما ازآنجاکه مبلغ کلی 
حکم کارگزینی پیام آوران بهداشت زیاد نیست، اگر قرار 
باشد دستورالعمل 17 مبنای محاسبه حقوق سال جاری 

باشد ما بدهکار خواهیم شد.«
گفته می شود این اتفاق در سال گذشته نیز برای پیام آوران 
بهداشت و در جریان ابالغ نسخه جدید دستورالعمل 
محاسبه حقوق و دستمزد پزشکان خانواده و روستایی 
رخ داده بود که با حکم ناصر کالنتری قائم مقام معاون 
بهداشت وزیر بهداشت و درمان، مبنای محاسبه همان 
نسخه پانزدهم باقی ماند تا کسی به وزارت بهداشت 
بدهکار نشود.« او در پاسخ به این سوال که تابه حال به 
کسی اعالم شده که بدهکار شده و باید مبلغی از حقوق 
ماه های گذشته امسال را بازگرداند، می گوید:» خیر. هنوز 
به کسی چیزی نگفته اند اما ما با استناد به حقوق ماه 
اخیر که بر اساس نسخه 17 انجام شده، نگرانیم که در 
پی محاسبه میزان بدهکاری ما از حقوق ماه های گذشته 

که پرداخت هم شده باشند.«

سپید: نماینده های وزیر بهداشت در هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات نظام پزشکی معرفی شدند.

امور  مشاور  کولیوند  پیرحسین  نامه ای  در  بهداشت  وزیر 
معاون  فراهانی،  محمدرضا  و  پزشکی  تجهیزات  و  فوریت ها 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را به استناد بند ج ماده 
قانون 19 تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای 
اسالمی به موجب این ابالغ به عنوان عضو هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات سازمان نظام پزشکی منصوب کرد تا برابر موازین 

شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.

نامه اعتراض پیام آوران بهداشت
هفدهمین دستور عمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بیمه روستايي با 11 ماه تاخیر ابالغ شد
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دانشگاه

آزمون

وب دا: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فعال سازی 
آموزش طب سرپایی به دانشجویان در کلینیک های ویژه و داروخانه های 
شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ساعات عصر خبر داد.
فرید نجفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره 
به حرکت این دانشگاه در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در 
آموزش علوم پزشکی گفت: »باهمت مسئول قطب علمی آموزش پزشکی 
جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری متخصصین 

محترم دانشگاه ،آموزش طب سرپایی دانشجویان اجرا می شود.«
نجفی افزود: »این اقدام در راستای توانمندسازی کارورزان پزشکی 
گروه داخلی در زمینه طب سرپایی و رویارویی صحیح با بیماران و 
آشنایی با اصول صحیح نسخه نویسی و اشکال دارویی، پیشگیری 

از تجویز غیرطبیعی دارو برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.«

مفدا: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 96 گروه پزشکی می توانند 
در روزهای ۲1 تا ۲3 اسفندماه با مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی 
نسبت به ثبت نام و یا ویرایش اطالعات خود اقدام کنند. مرکز سنجش 
آموزش پزشکی وزارت بهداشت فرصت مجدد ثبت نام و یا ویرایش فرم 
ثبت نام و تکمیل مدارک را برای داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 
96 گروه پزشکی اعالم کرد. داوطلبان این آزمون می توانند از ساعت 1۸ 
روز شنبه ۲1 اسفند تا ساعت ۲4 روز دوشنبه ۲3 اسفند برای ویرایش 
فرم ثبت نام و تکمیل مدارک به سامانه sanjeshp.ir مراجعه کنند. 
مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین اعالم کرده است به منظور کمک 
به آن گروه از داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال 96 
گروه پزشکی که در بازه تعیین شده موفق به اخذ گواهی زبان انگلیسی 
نشدند، مقررشده است تا کارنامه آزمون زبان انگلیسی MHLE دوره 

40 )تاریخ 31 فروردین 96( 
نیز برای شرکت آزمون دکتری 
تخصصی سال 96 گروه پزشکی 
پذیرفته شود. متقاضیان شرکت 
در مقطع دکتری این رشته باید 
تخصصی  دکتری  آزمون  در 
و  علوم  رشته  پزشکی  گروه 

صنایع غذایی شرکت کنند. 

آموزش طب سرپایی به دانشجویان

 فرصت مجدد ثبت نام برای 
داوطلبان کنکور »دکتری« گروه پزشکی

انتخابات نظام پزشکی کلید خورد

 کامران آقاخانی 
متخصص پزشکی قانونی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

بر اساس اصول کلی علم حقوق ، مسئولیت افراد را می توان به دودسته 
کلی تقسیم نمود که در اینجا به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم.

1.مسئولیت مدنی : که مربوط به زمانی است که فردی به دیگری 
ضرری برساند که در چنین حالتی موظف است آن ضرر را جبران نماید 
برای مثال در تصادف دو اتومبیل که در صورت درخواست خسارت، 
راننده اتومبیل مقصر موظف است خسارت وارده به اتومبیل دیگر را 
جبران نماید . در مسئولیت مدنی با جلب رضایت شاکی پرداخت غرامت 
نیز منطفی می گردد.از طرف دیگر در اغلب موارد مسئولیت مدنی را 
می توان بیمه نمود و براساس قرارداد، پرداخت چنین خسارت احتمالی 

را به بیمه واگذار نمود.
 ۲.مسئولیت جزایی : در این نوع مسئولیت، قانون گذار از قبل اقدام به تعیین مجازات برای فعل )انجام 
کاری که بر اساس قانون جرم شناخته شده است( و یا ترک فعل )عدم انجام کاری که بر اساس قانون جرم 
شناخته شده است( نموده است و چنین مجازاتی حتی در صورت عدم شکایت شاکی ، و یا جلب رضایت 
شاکی نیز، اجرا خواهد شد . اما مسئولیت کیفری )جزایی( را نمی توان بیمه کرد لذا تنها فردِ مقّصر، مسئولیت 

کشیدن بار مجازات را بر عهده دارد.

 حال می خواهیم ببینیم که در اقدامات درمانی که توسط پزشک و کادر 
درمانی انجام می شود مسئولیت قانونی از کدام نوع است آیا مسئولیت 
پزشک تنها جنبه مدنی دارد و یا مسئولیت جزایی نیز برای جامعه پزشکی 

در نظر گرفته شده است؟
 اصوالً جز در موارد خاص ، تمامی خطاهای پزشکی مشمول مسئولیت 
مدنی می باشند. برای مثال قصور پزشکی که براثر بی احتیاطی ، بی مباالتی، 
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی صورت گیرد و باعث آسیب 

به بیمار شود مشمول مسئولیت مدنی است. 
اما در موارد خاصی قانون، مسئولیت پزشک را کیفری تعیین نموده 

است که در اینجا به سه نمونه آن اشاره می شود
 1.پزشکي  که  اقدام  به  سقط جنین جنائي  نماید. )حتی اگر پدر و مادر جنین 
به این امر رضایت داشته و هیچ گونه شکایتی نیز از پزشک نداشته باشند( 
۲. پزشکي  که  اقدام  به  صدور گواهي  خالف واقع  مي کند و با این کار 
به  خزانه  دولت  و یا شخص  ثالث  خسارت  وارد مي کند.)ماده 539 و 540 قانون مجازات اسالمی(. در این 
حاالت  مجازات  پزشک  جنبه  جزائي  خواهد داشت  که  ممکن  است  عالوه  بر جریمه  نقدي  مشمول  شالق 

یا زندان  گردد.
3. قانون گذار در قصور پزشکی منجر به فوت بیمار نیز برای کادر درمانی مقصر مسئولیت کیفری شامل 

زندان و یا مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته است .

مسئولیت جزایی پزشک و سایر کادر درمانی در انجام اقدامات پزشکی یادداشت

 »سپیـــد«  صفحه 5
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
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