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ایرج فاضل در آستانه برگزاری چهل ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

ایسنا: ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در نشستی 
خبری که به مناسبت برگزاری چهل و یکمین کنگره جامعه 
جراحان که از دوشنبه آغاز می شود گفت: با توجه به 
گستردگی رشته های جراحی، مباحث مربوط به این کنگره 

به طور همزمان در چند سالن برگزار می شود.
وی با اشاره به سخنرانی محمدجواد ظریف در کنگره 
جامعه جراحان، گفت: در این کنگره به شایع ترین و 
مهمترین مسائل پزشکی و جراحی مانند بحث های سرطان، 
تومورها، تروما و ... پرداخته می شود و بحث هایی درباره 

این موضوعات جزء برنامه ریزی های کنگره است.
وی با اشاره به باال بودن تعداد مقاالت در این کنگره 
گفت: البته ما مجالتی را برای انتشار مقاالت داریم که 
هر دو ماه یکبار منتشر می شوند. بنابراین در طول سال 
مقاالت برجسته را منتشر می کنیم و بنابراین مباحث کنگره 
بیشتر به مسائل علمی می گذرد. در عین حال تمرکزمان در 
کنگره ها روی متخصصان و پزشکانی است که در کشور 
خودمان زحمت می کشند و نمی خواهیم با دعوت چند 
چشم آبی به کنگره اعتبار دهیم بلکه معتقدیم پزشکی 
مملکت ما بسیار پیشرفت کرده و در این کنگره هم از 
افراد برجسته کشور خودمان استفاده می کنیم. البته به دلیل 
برجسته بودن این کنگره افرادی از کشورهای مختلف 

برای شرکت در آن ثبت نام می کنند.
وی با بیان اینکه در کنگره هر سال از شخصیت های 
برجسته پزشکی خوشنام که جان های بسیاری را نجات 
از  نفر  نیز چهار  امسال  دادند، تجلیل می کنیم، گفت: 
می دهیم.  قرار  قدردانی  مورد  را  پزشکی  پیشکسوتان 
همچنین ما کتاب هایی را تهیه می کنیم که به نام پیشگامان 
جراحی ایران که به نوعی در حوزه جراحی پایه گذار 
بوده اند، ماندگار کنیم. چرا که باید به تدریج عادت کنیم 

که خوبی ها را در جامعه ببینیم.
فاضل درباره میزان پیشرفت پزشکی در کشور گفت: 
اکنون در شرایطی قرار داریم که می توانیم سرمان را باال 
بگیریم و افتخار کنیم و بگوییم که امروز در کشور کسی 
مجبور نیست برای درمان به خارج برود. سه دهه قبل 
مردم برای انجام تمام پیوندها و اعمال جراحی پیش پا 
افتاده مجبور بودند با هزینه های هنگفت به خارج از 
کشور بروند و این برای ما سرافکندگی بود، اما امروز 
تمام جراحی ها و درمان هایی که در دنیا انجام می شود در 
ایران هم وجود دارد. در عین حال به عنوان مثال ما اولین 
کشوری بودیم که پیوند روده باریک را در خاورمیانه انجام 
دادیم و این یک سربلندی برای کشور است. می توان به 
صراحت اعالم کرد که هیچ قسمتی از کشور به اندازه 

حوزه پزشکی به خودکفایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه در گذشته مردم برای درمان نازایی 
هم مجبور بودند به خارج از کشور بروند، گفت: اما در 
حال حاضر همه این خدمات در کشور ارائه می شود، 
البته نمی گویم که خدمات در همه مناطق وجود دارد، 
بنابراین اکنون باید تالش کنیم که این خدمات در کشور 
گسترش یابد و این موضوع مستلزم وجود بیمه های قوی 
است که بتوانند رابطه مالی میان بیمار و پزشک را از بین 

برده و به خوبی از مردم حمایت کنند.
فاضل در پاسخ به سوالی درباره تعرفه های پزشکی 
96 که با وجود گذشت دو ماه از سال هنوز اعالم نشده  
است، گفت: مسئله تعرفه ها موضوعی بغرنج است که انگار 
نمی خواهد التیام یابد. باید بدانیم که تعرفه های پزشکی هم 
باید ضابطه مند و قانونمند باشد. قانون می گوید تعرفه ها 
باید به طور عادالنه و متناسب با تورم به روز شوند. اما 

این اتفاق در کشور رخ نداده است.

رئیس جامعه جراحان تاکید کرد: این موضوع بازی 
کردن با سرنوشت مردم است به ویژه اینکه بیمه ها هم 
ناکارآمد هستند و این بار را بر دوش مردم می گذارند. 
همچنین باید توجه کرد که صرف تغییر یک نرخ مشکل 
را حل نمی کند بلکه باید در این حوزه فکری اساسی کنیم. 
ما با ایجاد نرخ های کاذب برای مردم مشکل ایجاد می کنیم 
در حالیکه نرخ ها باید کامال عادالنه باشند. یکبار پیشنهاد 
کردیم که شش کشور فقیرتر از ما مانند بنگالدش، سوریه، 
عراق، پاکستان، هند و ... را از نظر نرخ های پزشکی با ما 
مقایسه کنند و خودمان این کار را انجام دادیم و دیدیم 
که معدل نرخ هایشان دو تا سه برابر بیش از ماست. البته 
یک دلیل ناعادالنه بودن نرخ ها، ناتوانی در پرداخت هاست 

که البته دلیل خوبی نیست.

مشکلی که باید رفع شود
فاضل یکی از مشکالت طرح تحول نظام سالمت را 
تشریح کرد و گفت: یک مشکل طرح تحول این است 
که هر بیماری هر دردی که داشته باشد برای درمانش 
خدمت رایگان می گیرد و این درست و عملی نیست. 
بنابراین باید محدوده خدمات رایگان را ضابطه مند کنیم 
و روی آن نظارت دقیقی قرار دهیم. در غیر اینصورت با 
مشکل مواجه می شویم. به همین دلیل است که در حال 
حاضر طرح تحول هم با مشکالتی مواجه شده و باید 

روی بخش هایی از آن بازنگری شود.

مناظره های ریاست جمهوری جهت دار هستند
وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح نشدن موضوعات 
حوزه سالمت در اولین مناظره دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری گفت: این مشکل در نفس این مناظره هاست. 
این شکل سوال طرح کردن درست نیست؛ چرا که سوال ها 
جهت دار هستند. اگر در این مناظره ها هیچ یک از نامزدها 
درباره حوزه سالمت صحبت نکردند به این دلیل بود 
که سوالی درباره آن پرسیده نشد. ما باید در این کشور 
آزادی گفتار داشته باشیم. هزاران مسئله در این کشور 
وجود دارد که باید مورد بحث قرار گرفته و حل شوند.
فاضل ادامه داد:  اینکه درباره مسکن زوج های جوان 
سوال پرسیده می شود، درست نیست. بلکه باید برای جوانان 
شغل ایجاد کنیم که خودشان بتوانند خانه و زندگی شان 
را فراهم کنند. بنابراین بحث های مطرح در مناظره باید 

آزاد باشد و نامزدها بتوانند مسائل را به چالش بکشند.

هجمه علیه پزشکان تازگی ندارد
وی با بیان اینکه در این کنگره میزگردی درباره قوانین 
پزشکی و هجمه هایی که طی چند سال اخیر نسبت 
به پزشکان مطرح شده، برگزار می کنیم، گفت: در این 
زمینه با یک سری مشکالت اجتماعی مواجهیم که اصوال 
داشته هایمان را به راحتی نفی می کنیم. باید توجه کرد که 
پزشکی یکی از حرفه های این مملکت است. البته این 
مسائل تازگی هم ندارد. در سال 68 صدا و سیما برنامه هایی 
با عنوان طنز پخش می کرد و من به عنوان رئیس نظام 
پزشکی نامه تندی برای رئیس وقت صدا و سیما نوشتم 
و آنها مرا به شورای عالی صدا و سیما دعوت کردند. 
یکی از مسائل تکان دهنده ای که در آن جلسه فهمیدم 
این بود که هر کدام از آنها یک خاطره تلخ از پزشکان 
داشتند. بنابراین یک سر قضیه مربوط به خودمان است و 

پزشکان باید رفتار خوبی با مردم داشته باشند.
فاضل ادامه داد: البته یک مسئله دیگر هم این است 
که ما در جامعه شاهد سقوط اخالق هستیم و هر سال 

وضعیتمان نسبت به سال قبل مشکل تر می شود و نسبت 
به روند اخالقی جامعه هشدار می دهم. باید پرسید چرا 
دیگر کسی از اختالس کردن خجالت نمی کشد. چرا این 
افراد مجازات نمی شوند. برخی مملکت را تا لبه پرتگاه 
بردند و نابود کردند و دوباره می خواستند رئیس جمهور 
شوند. این مسائل جامعه را به سمت جایگاه بدی می برد. 
البته حرفه پزشکی قداست دارد و حتی اگر کل جامعه از 
نظر اخالقی سقوط کرد، پزشک نباید به خودش اجازه 

سقوط دهد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  جراحان  جامعه  رئیس 
خطاهای پزشکی و عدم رسیدگی مناسب به آنها اظهار 
کرد: این بحث ها به این سادگی نیست و ریشه یابی آن 
مهم است. وقتی برای پزشک شدن یک دروازه گشاد 
داریم و یک نفر صرف نمره آوردن می تواند پزشک شود 
و هر کاری انجام دهد و با آبروی این حرفه بازی کند. 
بنابراین ما از پله اول مشکل داریم. یک نوجوان 18 ساله 
نمی تواند تصمیم بگیرد که پزشک شود و هیچ جای دنیا 
تحصیالت پزشکی پیوسته نیست. بلکه دانشجو باید یک 
دوره لیسانس را بگذراند و با فضای دانشگاه آشنا شود 
و سپس انتخاب کند. در اینجا ما جوانان را در یک داالن 
هشت ساله گیر می اندازیم که نه راه پس دارند و نه راه 

پیش و این اشتباه است.
وی با بیان اینکه کنکور کار مناسبی برای پذیرش دانشجو 
نیست بلکه باید مسائلی دیگری را هم در نظر بگیریم، 
افزود: بنابراین نیازمند تغییر اساسی در آموزش پزشکی 
هستیم. یکی از اقدامات ما در فرهنگستان این بود که وضع 
موجود را بسنجیم و آن را با شرایط ایده آل مقایسه کنیم. ما 
این کار را انجام دادیم و پیشنهادی هم به مسئوالن دادیم، 

اما هنوز این پیشنهادات دارند خاک می خورند.

بزرگ کردن بیش از حد خطاهای پزشکی غلط 
است

فاضل همچنین درباره قصورهای پزشکی، گفت: اشتباه 
در همه جای دنیا وجود دارد، اما باید تالش کرد که این 
اشتباهات رخ ندهد و بزرگ کردن بیش از حد آن هم 
غلط است. در عین حال باید توجه کرد که عنایت مردم 
به حوزه پزشکی بسیار زیاد است و این حوزه برای مردم 
بسیار مهم است. مردم به جامعه پزشکی عالقه دارند و 
به همین دلیل از ما ایراد می گیرند تا کارمان را درست تر 
انجام دهیم. در عین حال باید توجه کرد که مگر در 
دادگاه ها یا حوزه های دیگر کم زیرمیزی گرفته می شود. 

چرا خبرهای آنها اینقدر دیده نمی شود.

توریسم درمانی نباید باعث قانون شکنی شود
رئیس جامعه جراحان در پاسخ به سوالی درباره توسعه 
توریسم درمانی در کشور گفت: توریسم درمانی یعنی 
اینکه پزشکی کشور آنقدر پیشرفته باشد که از کشورهای 
دیگر برای انجام درمان هایشان به ایران بیایند و برای کشور 
درآمد در پی داشته باشند. اما در کشور ما اینطور نیست. 
ما در حوزه پیوند کلیه توریسم درمانی داشته ایم اما چرا 
این اتفاق افتاده؟ زیرا فروش کلیه در کشورهای مجاور 
ممنوع است اما در اینجا با پول کمی می توان یک کلیه 
خرید. به همین دلیل افراد از این کشورها به ایران می آیند 
و کلیه ایرانیان را می خرند و همین جا جراحی می کنند. 
این کار توریسم درمانی نیست، بلکه نوعی بدبختی است. 
توریسم درمانی یعنی اینکه طب مملکت پیشرفته باشد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ایرانیانی را می بینم که در 
آمریکا زندگی می کنند و در آنجا تحت پوشش بیمه اند. 

حال برای انجام یک عمل کیسه صفرا که در آمریکا 30 
هزار دالر است، به ایران می آیند و با سه میلیون تومان این 
عمل را انجام می دهند. بعد هم برخی از ما نوشته می گیرند 
و در آمریکا 30 هزار دالر از بیمه ها دریافت می کنند. این 
توریسم درمانی نیست، تورسیم درمانی یعنی اینکه اعتبار 
علمی کشور زیاد باشد نه اینکه برای قانون شکنی به ایران 
بیایند، بلکه آمدن شان برای دریافت خدمات پیشرفته باشد. 
همچنین توریسم درمانی باید به درآمد کشور کمک کند 
نه اینکه افرادی از کشورهایی بیایند که قرار باشد یک 

چیزی هم به آنها بدهیم.

دولت یازدهم مملکت را به ثبات رساند
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت یازدهم 
در حوزه سالمت و در کشور گفت: آقای روحانی که سر 
کار آمدند، مملکت در شرایط بسیار سختی بود، رمقش 
را کشیده بودند که معتقدم این کار با نقشه صورت گرفته 
بود؛ چرا که هر کجا که اندوخته ای در کشور وجود داشت 
ته مانده اش را هم جارو کردند و از سر تامین اجتماعی 
هم نگذشتند و یک مملکت ورشکسته را تحویل دادند. 

انصافا دولت یازدهم مملکت را به ثبات رساند.
وی افزود: البته نمی گویم که این دولت بی نقص عمل 
کرد اما شرایط کشور را بهبود بخشید. من امروز آبرویی را 
در خودم حس می کنم که بیش از گذشته است. خود بنده 
در این کشور مسئول بوده ام و می دانم که کارها سخت پیش 
می رود. خوشبختانه در این دولت می بینیم که دیگر هر 
روز یک اتفاق وحشتناک نمی افتد و کشور به ثبات رسیده 
است. در عین حال موضوع برجام هم به ما کمک زیادی 
کرد و ذره ای آرامش یافتیم. یک قسمت خوب ماجرا این 
بود که آدم های کاردان را سر کار خودشان گذاشتیم. به 
عنوان مثال آقای ظریف دیپلماسی و زبان دیپلماسی را بلد 
است و به همین دلیل مسائل را به خوبی حل کردند. باید 
بدانیم که به زبان دیپلماسی بین المللی حرف زدن بسیار 

مهم است و ما برای این افراد کف می زنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد طرح تحول 
نظام سالمت گفت: در هیچ کجای دنیا نتوانسته اند تمام 
خدمات را به تمام بیماران به صورت رایگان ارائه دهند، 
مگر اینکه محدودیت هایی را در بسته خدمتی قائل شده 
باشند. به عنوان مثال اعالم کنند که عمل جراحی ضروری و 
خدمات اورژانس به صورت رایگان انجام می شود. بنابراین 
باید حتما این موضوع سقف داشته باشد و روی آن کنترل 
و نظارت باشد. در کشورهای دیگر بیمه ها این اقدامات را 
انجام می دهند، اما در ایران بیمه ها توان این کار را ندارند.

بیمه ها پول بیمارستان ها را نمی دهند
فاضل ادامه داد: بیمه های ما درآمدهای بی حد و حصر 
دارند، اما پول بیمارستان ها را هم نمی دهند. باید توجه کرد 
که ما به این میزان بیمه نمی خواهیم و اینطور نمی توانیم 
طب را اداره کنیم. به نظر من اوال باید بیمه های فرعی 
برچیده شوند و دو یا سه بیمه قوی درست کنیم که طبق 
ضوابط مشخص وظایف شان را اجرا می کنند. در عین 
حال کتاب تعرفه های فعلی هم یک ریال ارزش ندارد؛ 

چرا که در آن دست برده اند.
وی در پایان صحبت هایش به چهل و یکمین کنگره 
جامعه جراحان اشاره کرد و گفت: تمام این کنگره تالشی 
است برای به روز کردن دانش جراحان این کشور؛ چرا که 
علم جراحی و پزشکی هر روز در حال پیشرفت است. 
بنابراین امیدواریم سال به سال بتوانیم این کنگره را بهتر 
اجرا کنیم تا جراحان مان به جای رفتن به خارج از کشور 

در داخل دانش شان را به روز کنند.

اعضای شورای راهبردی طرح 
تحول سالمت و سرپرست سازمان 

اورژانس منصوب شدند

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی، اعضای 
شورای راهبردی طرح تحول سالمت را منصوب کرد. در این 
احکام، اهداف و مسئولیت های شورای راهبردی طرح تحول 
سالمت تصریح شده است. متن کامل حکم وزیر بهداشت 
حسینی-رئیس  سیدجلیل  آقای  »جناب  است:  شرح  بدین 

محترم امور سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر سعید نمکی-معاون محترم توسعه امور 

اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر حمید پوراصغری-رئیس محترم امور 

رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
محترم  عامل  کبیر-مدیر  محمدجواد  دکتر  آقای  جناب 

سازمان بیمه سالمت ایران
سرکار خانم دکتر آناهیتا کشاورزی-معاون محترم بیمه 

خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر ایرج حریرچی-قائم  مقام محترم وزیر 

و معاون کل وزارت بهداشت
محترم  موهبتی-معاون  طاهر  مهندس  آقای  جناب 

برنامه  ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
جناب آقای دکتر باقر الریجانی-معاون محترم آموزشی

جناب آقای دکتر رسول دیناروند-معاون محترم وزیر و 
رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر سیدعلی صدرالسادات-معاون محترم 
توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای دکتر علی  اکبر سیاری-معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر محمد آقاجانی-معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علی جعفریان-رئیس محترم دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

جناب آقای دکتر سیدسجاد رضوی-مشاور محترم و مدیر 
کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
جناب آقای دکتر محمد توکلی-رئیس محترم مرکز حراست

جناب آقای دکتر سیدمحمود تارا-رئیس محترم دفتر آمار 
و فن  آوری اطالعات

جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی  منش-مدیرکل محترم 
تعرفه سالمت  و  استاندارد  تدوین  فن آوری،  ارزیابی  دفتر 

معاونت درمان
سالمت  تحول  طرح  استمرار  اهمیت  به  نظر  سالم؛  با 
رویکرد  با  آن  اجرایی  فرآیندهای  بازنگری  ضرورت  و 
آسیب  شناسی و تهیه و تدوین مداخالت مؤثر برای اصالح 
راهبردها و برنامه  های اجرایی طرح، به عنوان مهم ترین رخداد 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حوزه اجتماعی، با 
توجه به دانش، تجارب و سوابق ارزنده شما به موجب این 
ابالغ به عنوان »عضو شورای راهبردی طرح تحول سالمت« 
منصوب می  شوید. مهم ترین محورهای مورد انتظار جهت 

بررسی در شورا عبارتند از:
1-   بررسی منابع مالی موجود و روش  های تجمیع منابع 
در حوزه سالمت و ارائه راه کارهای عملیاتی به منظور استفاده 

بهینه از منابع با حداکثر کارایی و اثربخشی
2-   ارائه راه کارهای عملی به منظور رعایت اصل تعادل 
با اصالت به صیانت از  منابع و مصارف و کنترل هزینه ها 

حقوق بیمه شدگان
3-  بازنگری جمعیت بیمه شدگان همگانی و رفع هم پوشانی 
با تضمین استمرار بیمه رایگان برای گروه  های آسیب پذیر 

و کم  درآمد
4-  بازنگری مؤلفه های هزینه ای در کتاب ارزش نسبی و 
بررسی راه کارهای عملی برای شناسایی و کنترل هزینه های 

غیر ضروری
5-    بررسی راه کارهای عملی استقرار نظام ارجاع و توسعه و 
تعمیم پزشک خانواده با اولویت شهرهای زیر  یک  صدهزار نفر

6-   ارائه راه کارهای عملی پیاده سازی راهنماهای بالینی و 
تدوین سیاست های مداخالت بالینی با لحاظ نمودن مشارکت 

گروه های آموزشی دانشگاه  های علوم پزشکی
7-   بررسی و امکان سنجی استفاده از روش  های الکترونیک 
به منظور اعتبارسنجی داده ها و تبادل اطالعات با رویکرد 

تصمیم  گیری مبتنی بر شواهد و سیاست  گذاری

همچنین در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه، 
وزیر بهداشت پیرحسین کولیوند را به عنوان سرپرست سازمان 
اورژانس کشور منصوب کرد. در این حکم آمده است: »جناب 

آقاي دکتر پیرحسین کولیوند
با سالم، در اجرای بند ب ماده )72( قانون برنامه ششم 
توسعه و قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با توجه به تعهد، 
تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به عنوان »سرپرست 
سازمان اورژانس کشور« منصوب می  شوید. کلیه وظایف و 
اختیارات و تعهدات و مسئولیت ها و نیز تمامی منابع و امکانات و 
نیروی انسانی این وزارت در زمینه فوریت  های  پیش -بیمارستانی 
در سازمان متمرکز خواهد بود. انتظار دارد تاپایان خرداد ماه 
1396  پیش نویس اساسنامه سازمان را با توجه به وظایف قانونی 
سازمان که به طور خاص مستلزم سرعت، دقت و توان مندی 
در انجام وظایف است، با هماهنگی معاونت  های مرتبط تهیه 

و برای سیر مراحل تصویب ارائه نمایید.«

دولت

مناظره های ریاست جمهوری جهت دار هستند
اگر در مناظره ها نامزدها از سالمت نگفتند، چون  سوالی درباره آن پرسیده نشد


