
سپید: رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
کنگان  شهرستان  پزشکی  نظام  ساختمان  افتتاح  از 
که با کمک مالی حاصل از فروش ساختمان الوند 

خریداری شده بود؛ خبر داد.
 عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان 
نظام پزشکی با اشاره به سفرهای استانی و جلساتی 
که با حضور ریاست کل سازمان نظام پزشکی برای 
بررسی مسائل و مشکالت نظام پزشکی ها با شورای 
هماهنگی استان ها انجام می گیرد ؛ بیان داشت : »در 
آخرین سفر استانی سال 95 به بوشهر رفتیم تا از 
نزدیک در جریان مشکالت نظام پزشکی های این 

استان قرار گیریم .«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
وی با اشاره به اینکه روند سالمت را در این منطقه 
کشور موردبررسی قراردادیم ، افزود: »سازمان نظام 
پزشکی شهرستان کنگان که مرکزیت انجام امور نظام 
پزشکی های عسلویه، بندر دیر و خود کنگان را بر 
امور  انجام  برای  فاقد دفتر کار مناسب  عهده دارد 
خود بود به طوری که در یک اتاق مشترک با دانشگاه 
و چند ارگان دیگر فعالیت های الزم را انجام می داد.«
اینکه کنگان ازجمله شهرهایی است  بابیان  وی 
فروش  محل  از  مالی  کمک  تومان  میلیون   50 که 
ساختمان الوند تهران دریافت کرده است ؛ ادامه داد: 
»طی یک اقدام حساب شده و مدیریتی و در کمترین 
زمان ممکن نظام پزشکی این شهرستان با اعتباراتی 
که خود تهیه کرده بود یک کاشانه نسبتا مناسب را 
امام جمعه   ، فرماندار  حضور  با  که  کرد  خریداری 
نظام  رئیس   ، بهداشت  شبکه  مقامات   ، شهرستان 
و   بوشهر  پزشکی  نظام  نماینده   ، برازجان  پزشکی 
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اسفندماه افتتاح گردید.«
آقازاده با اشاره به عدم حضور ریاست کل سازمان 
نظام پزشکی به دلیل جلسات متعدد کاری پایان سال، 
تصریح کرد: »در این مراسم دکتر سعادتیان رئیس 
نظام پزشکی کنگان از زحمات دکتر زالی ریاست 
کل سازمان نظام پزشکی و همچنین مجمع عمومی 
که پیگیر مسائل و مشکالت نظام پزشکی شهرستان ها 
بوده و کمک های مالی الزم را مبذول داشتند ، تشکر 

و قدردانی نمود.«

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به کیفیت و پتانسیل کاری اعضای هیئت مدیره نظام 
پزشکی کنگان بیان داشت: »کنگان نمونه موفق استفاده 
از کمک های مالی حاصل از فروش ساختمان الوند 
است که در تشویق ،ترغیب  و تقویت سازمان نظام 
پزشکی برای انجام کمک های مالی به شهرستان ها 

نقش بسزایی دارد.«
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 80 شهر در لیست 
دریافت کمک های نقدی سازمان نظام پزشکی کل 
قرار دارند ؛ گفت: »50 میلیون تومان از محل اعتبارات 
ساختمان الوند برای کمک به هر یک از نظام پزشکی 
شهرستان ها در نظر گرفته شده که چک های آن آماده 
است و تاکنون 50 شهر این کمک ها را دریافت کرده و 
مابقی نیز با مراجعه به سازمان نظام پزشکی می توانند 

چک خود را دریافت کنند.«
به گفته وی هیئت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام 

پزشکی با کمک کارشناسی کمیته معتمدین مجمع 
عمومی و همراهی صمیمانه ریاست کل سازمان و 
معاونت پشتیبانی توانست از محل اعتبارات ساختمان 
الوند برای هر یک از این 80 شهر کمک 50 میلیون 
تومانی را لحاظ کند که امید می رود شهرهای نیازمند 

دیگر هم به این لیست اضافه شوند.
آقازاده  با ا شاره به جلسه ای که با حضور ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ معاونت ها و نمایندگان 
سازمان های بیمه گر تشکیل شد ، اظهار داشت : طبق 
اظهارات نمایندگان سازمان های بیمه گر ، مطالبات 
پزشکان، بیمارستان ها و بخش خصوصی استان بوشهر 
از سایر استان ها جلوتر است و قول دادند پرداخت 

ویژه ای تا عید نیز داشته باشند.
وی اضافه کرد: »بنا بر گفته رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر با اجرای طرح تحول تعداد تخت های 
و  افزایش یافته  برابر  دو  به  استان  این  بیمارستانی 

تخصص های تازه ای به منطقه جذب شده است اما 
و  نداشته  وجود  الزم  انسانی  نیروی  آن  به موازات 
در جهت راضی نگه داشتن همان نیروها مشکالت 

عدیده ای دارند.«
پروژه های مهم در حال ساخت و  ازجمله  وی 
پیگیری را بیمارستان هسته ای این  استان عنوان کرد 
و گفت: »پیشرفت های خوبی در سیستم بهداشتی و 
درمانی بوشهر دیده می شود که می توان به ساخت 
عوارض  با  مقابله  ویژه  بوشهر  هسته ای  بیمارستان 
و ارائه خدمات به کسانی که دچار حادثه هسته ای 

می شوند اشاره کرد.«
در  پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  مجمع  رئیس 
پایان، خاطرنشان کرد: »سازمان نظام پزشکی به عنوان 
یک Council عالوه بر اینکه مدافع سالمت مردم 
جامعه  یعنی  ارائه دهندگان خدمات  منافع  از  است 

پزشکی  نیز دفاع می کند.« 

ایسنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در حکمی سرپرست 
معاونت درمان این دانشگاه را منصوب کرد. اورنگ ایالمی طی حکمی 
دکتر غالم عباس سبز را به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج منصوب کرد. او جراح و متخصص، گوش، 
حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.
معاونت آموزشی بیمارستان امام سجاد)ع( یاسوج، دبیر انجمن 
اسالمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و دبیر جهاد دانشگاهی استان 

شاخه علوم پزشکی ازجمله سوابق دکتر سبز است.

کمک 50میلیونی برای نظام پزشکی 80 شهر
افتتاح ساختمان نظام پزشکی در کنگان
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انجمن

دانشگاه

سپید: رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 
با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت از کاهش ضریب K متخصصین 

این رشته پزشکی ابراز نگرانی کردند.
در متن نامه ایرج خسرونیا خطاب به وزیر بهداشت آمده است:
»استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سالم

احتراما همان طور که مستحضر می باشید گروه های متخصص 
داخلی تنها درآمدشان از ویزیت بیماران و مشاوره می باشد و در سال 
گذشته باهمت جنابعالی و سازمان نظام پزشکی K داخلی و جراحی 

برابر شد و درآمد پزشکان متخصص داخلی کمی افزایش یافت.
متاسفانه در جلساتی که اخیرا در شورای عالی بیمه و سایر جاها 
 K تشکیل می گردد، بعضی از همکاران درصدد هستند که مجددا
داخلی را کاهش داده و حق الزحمه مشاوره را کاهش دهند که این 
خود ضربه دیگری بر پیکر بی جان گروه های داخلی می باشد. از 
جنابعالی درخواست می شود به جد جلوی این عمل غیرعلمی و 
غیر کارشناسی را گرفته و مانع عملی شدن این فکر مسموم شوید 
این همکاران متخصص داخلی مثل پزشکان  از  بیش  و نگذارید 
عمومی از گردونه درمان خارج شوند. قبال از همکاری آن جناب 

سپاسگزارم.«

دانشگاه علوم پزشکی تهران:  فدراسیون سرآمدان علمی، دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران، تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و تربیت دبیر 

شهید رجایی را به عنوان سرآمدان برتر علمی کشور معرفی کرد.
فدراسیون سرآمدان علمی وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری 
است که به منظور دستیابی به مرجعیت علمی جهان تشکیل شده و از 

سرآمدان برتر علمی کشور حمایت می کند.
سعید سرکار، دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران با اعالم این 
خبر افزود: »پس از ابالغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری در 
زمینه کسب مرجعیت علمی جهان تاکنون اقدامی صورت نگرفته بود 
تا اینکه به همت معاونت علمی ریاست جمهوری  در این خصوص 
برنامه ریزی و شاخص ها و معیارهایی تعیین شد که متمرکز بر کیفیت 
تولیدات علمی بود و نه کمیت آن.« وی افزود: »به این منظور بیش 
از ۷0 مجله معتبر علمی طراز اول جهان مانند نیچر و ساینس و... با 
 )Eigen Factor( و ایگن مجله )IF( شاخص های باالی تأثیر مجله

شناسایی و افرادی که در 
این مجالت مقاله منتشر 
کردند امتیازبندی شدند که 
بر این اساس 100 نفر از 
افرادی که باالترین امتیاز را 

داشتند را انتخاب شدند.«

درخواست جامعه پزشکان متخصص 
داخلی از وزیر بهداشت

رتبه نخست سرآمدان علمی کشور 
برای دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب سرپرست معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر پژوهشی سازمان نظام پزشکی گفت: 
»حوزه سالمت شامل طیف وسیعی از خدمات در سطح فردی و اجتماعی 
است بنابراین نمی توان به چالش های آن به صورت تک محوری نگریست.«
حسن رودگری مدیر پژوهشی سازمان نظام پزشکی در خصوص 
چالش های نظام سالمت گفت: »این حوزه دستگاه ها و نهادهای بزرگ 
دولتی و خصوصی تا سطوح خدمات کوچک و حتی فردی را در خود 
بنابراین نمی توان به چالش های آن به صورت تک محوری  می گنجاند، 

نگریست.«
وی ادامه داد: »در مواردی که خدمات چند محوری و چند دستگاهی 
بوده و سیاست گذاری های متفاوتی بدون هماهنگی بر آن حکم می راند، 
برای ارزیابی خدمات و یا کشف چالش ها و تنگناها باید به ارزیابی 

خدمات در سطح دریافت کننده و رضایت آنان اقدام کرد تا از سردرگمی ارزیابی های چندگانه دستگاه های 
متعدد و موازی کاست.«

وی اولین چالش را نبود سیستم اخذ صحیح و قابل اعتماد نظرات و رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات 
سالمت عنوان کرد و گفت: »بیشتر ایرادات و انتقادات یا کلی و بدون پشتوانه پژوهشی قوی و یکپارچه است 

و یا اینکه دستگاه ارزیاب، خود ذی نفع بوده و فاقد صالحیت ارزیابی به طور مستقل است.«
مدیر پژوهشی سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: »چشم اندازی که از میزان موفقیت سیستم ارائه دهنده 
خدمات سالمت حاصل می شود، قابل اتکا و اعتماد برای رفع نقص و یا بازنگری و ارتقا نیست؛ برای مثال 

ممکن است آماری توسط وزارت بهداشت به عنوان یکی از اصلی ترین 
دستگاه های مجری سالمت صادر شود که اتفاقا متخصص در این مبحث 
است اما به دلیل ذی نفع بودن در این مسئله، صالحیت ارزیابی و قضاوت 

خود را ندارد.«
وی نخستین گام در این عرصه را ایجاد مراکز پژوهشی مستقل با بودجه 
منفک از هر دستگاهی که دخیل در سالمت باشد، عنوان کرد و اظهار 
داشت: »این مراکز ترجیحا می توانند از بخش های توانمند خصوصی و 
پژوهشمندان بی طرف باشد و درعین حال در ترکیب خود از نمایندگان 

دستگاه های ذی ربط به عنوان تامین کنندگان مواد پژوهش بهره ببرد. «
متعدد چه در عرصه  اکنون علیرغم وجود چالش های  به گفته وی، 
سیاست گذاری و چه اجرا، دستگاه های تامین سالمت جامعه و در رأس 
آنها وزارت بهداشت، با ضعف در تامین بودجه و توزیع عادالنه و متناسب آن، ضعف ساختاری و اساسی 
سازمان های بیمه گر __ چه ازنظر نحوه و اجرای بیمه و چه ازنظر منابع مالی__ تشتت و گسست روزافزون 
بین گروه های خدمت دهنده و دریافت کننده سالمت با کاهش محبوبیت خدمتگزاران سالمت در اذهان و 
افواه عمومی جامعه و فقدان سازوکار یکپارچه و موثر برای تعریف و تامین تعرفه و مالیات های واقعی و 

عادالنه روبرو هستند که تقریبا از ابتدایی ترین سطوح مدیریت سالمت است.
 رودگری افزود: »نظام سالمت ازنظر پاسخ دهی و تامین مالی عادالنه تفاوت هایی با سایر دستگاه هایی 

که هدف اصلی شان سالمت نبوده اما به نوعی در این مهم دخیل هستند، دارد.«

مروری بر چالش های چندگانه نظام سالمتخبر

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

تخفیف50     برای اشتراک گروهی

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     چهارصدوهشتاد 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 12 ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  چهارصدوهشتاد 

هزارتومان 12  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید
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