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رئیس جامعه پزشکان متخصص ایران، ضمن اعتراض 
از سن  بعد  پزشکان حتی  مالیات  افزایش  به  نسبت 
که  کرد  تاکید  کهولت سن،  زمان  در  و  بازنشستگی 
نه  باشد  شخص  فعلی  درآمد  براساس  باید  مالیات 

بر اساس سن او.
سپید،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خسرونیا  ایرج 
پرداخت  پزشکی  جامعه  که  مالیاتی  درخصوص 
کشور  مالیاتی  سازمان  که  »مالیاتی  گفت:  می کنند، 
می گیرد، مالیات بر درآمد است. به عبارتی هر کس 
که درآمدی دارد باید به همان نسبت پرداخت مالیات 
داشته باشد اما وقتی مالیات هایی که سازمان مالیات 
کرده  معین  پزشکان  برای  اخیر  سال های  در  کشور 
را بررسی می کنیم، می بینیم که این مالیات با درآمد 
پزشکان همخوانی ندارد.« وی افزود: »اولین مشکلی 
که وجود دارد این است که هر چه سن پزشک باالتر 
می رود، فعالیت او هم کمتر می شود. به خصو ص در 
سنین هفتاد به باال طبیعی است که ساعت حضور او 
در بیمارستان و مطب و در نتیجه درآمد او هم کمتر 
می شود. بالطبع با این شرایط باید مالیات او هم کاهش 
پیدا کند اما با توجه به اینکه هر سال مالیات را ده تا 20 
درصد گاهی تا 100 درصد افزایش می دهند، مالیات 
افراد مسن هم افزایش پیدا می کند.«خسرونیا اضافه 
کرد: »تعدادی از همکاران ما که سنشان از 70 به باال 
می رود، می بینیم که مالیاتشان از افراد بسیار فعال هم 
باالتر می رود و به این دلیل که این مالیات بسیار زیاد 
است، مجبور می شوند که ازکار کنار بکشند، از گردونه 
درمان خارج و خانه نشین شوند و این حیف است 
که ما با این کارها، افراد با تجربه را خانه نشین کنیم.«
رئیس جامعه پزشکان متخصصدر بخش دیگری از 
این مصاحبه اظهار داشت: »گاهی اوقات پزشکان ما 
از قدیم چند بیمار دارند و برای اینکه بیکار نمانند، 
روزی سه چهار مریض می بیند. چنین پزشکانی دیگر 
نباید مالیاتی پرداخت کنند که ده بیست سال پیش و 
در دوره جوانی که می توانستند روزی 50 بیمار را 
اندازه مالیات را می پرداختند.«  ویزیت کنند، همان 
وی گفت: »مالیات باید متناسب با درآمد تعیین شود. 
بازدید کنند و طبق  از مطب ها  بیایند  الزم است که 
تعداد بیماران، مالیات را تعیین کنند.« خسرونیا ادامه 
داد: »یک مدتی در گذشته برای بازدید مطب می آمدند 
یا دفتر ویزیت را می خواستند. ما هم دفتر را تحویل 
می دادیم اما باز هم به همان روش خودشان مالیات 
و  اینکه حساب  بدون  متاسفانه  می کردند.  مشخص 
کتابی باشد و توافقی با سازمان نظام پزشکی باشد، 
مالیات را می بندند. درحالی که با تمام صنوف قرار 
مالقات هایی داشتند، نشستند، قراردادهایی بستند و 

االن اکثر صنوف، مالیات چندانی پرداخت نمی کنند 
اما برای پزشکان این اتفاق نیفتاد. برای پزشکان فقط 
شماره ملی را وارد سیستم می کنند، تمام حسابهایشان 
را بررسی می کنند و دور از انصاف است که پزشکی 
بیمه اش  برگه های  وتعداد  است  معلوم  فعالیتش  که 
باید، پرداخت  برابر آنچه  مشخص است، دو یا سه 

کند. این اجحاف است.«
معاون نظارت نظام پزشکی استان تهران با بیان اینکه 
ما منتظر توافق سازمان مالیاتی کشور با سازمان نظام 
پزشکی هستیم، گفت: »تا چند سال پیش این توافق 
وجود داشت اما متاسفانه یکی از همکاران به سازمان 
عدالت اداری شکایت کرد و این رویه عوض شد. 
االن هم اگر سازمان نظام پزشکی نامه ای برای سازمان 
مالیاتی کشور نوشت مبنی بر اینکه فالن پزشک، سن 
و سال باالیی دارد یا اینکه بچه مریض دارد و بههر 
دلیل نتوانسته است در مطب حاضر شود، انتظاری که 
وجود دارد این است که سازمان مالیاتی این نامه را 
ارج بنهد، نه اینکه دو سه برابر از او مالیات بگیرد.« 
وی تصریح کرد: »ظرف دو سه ماه اخیر، الزم بوده 
که پزشکان باید برای پر کردن اظهار نامه ها مراجعه 
کنند. اما همه نگرانند که باز هم امسال مانند دو سه 
سال قبل، مالیات ها افزایش چشمگیر داشته باشد و 

دوتا سه برابر شود.«
انجمن ها،  پزشکی،  جامعه  سابقه  با  پزشک  این 
سازمان نظام پزشکی و بیمارستان های خصوصی را 
درباره این موضوع، »متفق القول« خواند و از قول آنها 
گفت: »باید همه ما مالیات پرداخت کنیم اما مالیات 
بر درآمد نه مالیات بر سن.« وی در توضیح این مطلب 
گفت: »مالیات بر مطب، باید مالیاتی بر اساس درآمد 
مطب باشد. فرض کنید کسی خانه اش را اجاره داده 
و اجاره ای بهایی به صورت ماهیانه به حسابش ریخته 
وقتی  نیست.  مطب  درآمد  دیگر جزو  این  می شود. 
کسی خانه ای را اجاره می دهد، مالیات آن را به جای 
خود پرداخت می کند. اگر کسی خانه ای می خرد یا 
می فروشد یا ماشینی خرید و فروش می کند، این مالیات 
را قبال پرداخت کرده و نباید دوباره این مالیات روی 
مطب هم لحاظ شود.«خسرونیا خاطرنشان کرد: »در 
مجلس باید تصویب شود کسانی که سن باالی 70 سال 
دارند، بر مالیات آنها افزوده نشود و حداقل همان میزان 
مالیات قبل بماند نه اینکه دو تا سه برابر شود. کسی 
که جوان است و مثال 45 یا 50 سال دارد، می تواند 
از صبح تا غروب بدود و تالش کند اما کسی که 75 
سال سن دارد که نمی تواند این میزان فعالیت را داشته 
باشد. با عصا و عینک می آید و کار می کند. بنابراین 

درست نیست که مالیات او افزایش پیدا کند و از دوره 
جوانیش هم بیشتر شود.« معاون نظام پزشکی تهران 
تاکید کرد: »مالیات دریافتی از پزشک باید مالیات بر 
درامد باشد نه مالیات بر سن که هر چه سن او افزایش 

پیدا کرد، مالیات هم افزایش پیدا کند.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص با تاکید بر اینکه 
مالیات پزشکان نسبت به سال های قبل افزایش زیادی 
اخیر  در دوسه سال  پزشکان  »مالیات  داشته، گفت: 
حدود 100 تا 200 درصد رشد داشته است و با اینکه 
اعتراض هایی از جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی 
انجام شده است، تاکنون کسی به آنها توجهی نکرده 
را  پزشکان  مالیات  افزایش  عمده  علت  است.« وی 
شایعاتی خواند که در خصوص درآمد باالی پزشکان 
مطرح شده است. خسرونیا تصریح کرد: » عده ای شایعه 
کردند که پزشکان درآمدهای آنچنانی می گیرند. در 
حالی که پزشکان نیزعضو همین جامعه هستند و مثل 
سایر کارمندها وقتی سطح توان اقتصادی مردم پایین 

باشد، سطح درآمد آنها هم پایین می آید.«
وی در پایان عنوان کرد: »معیار مالیات، همان برگه های 
را  همان ها  می توانند  راحت  خیلی  است.  بیمه  زرد 
لحاظ کنند و به طور عادالنه، مالیات را دریافت کنند 

اما متاسفانه اینطور نیست.«

مالیات دریافتی از پزشکان، باید مالیات بر درآمد باشد؛ نه مالیات بر سن

رئیس جامعه پزشکان متخصص در گفت وگو با سپید:
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »راه اندازی 
پرونده الکترونیک سالمت موجب کاهش خطاهای پزشکی 

در کشور می شود.«
پرونده  افزایش 27 درصدی  حیدرعلی عابدی  درباره 
های قصور پزشکی در سال گذشته، افزود: »این آمار بسیار 
نگران کننده است درحالی که اصال نباید قصوری در حوزه 
که  بخشی  در  پزشکی  البته قصور  گیرد؛  پزشکی صورت 
ارتباط با امکانات و تجهیزات دارد، اجتناب ناپذیر است اما 

در مواردی دیگر نباید قصوری صورت گیرد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
»اگر اقدامی برای بیمار صورت گیرد که موجب مشکالتی 
برای بیمار شود غیرقابل جبران است؛ اغلب در دنیا سیستم 
به گونهای طراحی می شود که خطا رخ ندهد لذا هر کاری 
که برای بیمار انجام می دهند چندین بار مورد بررسی واقع 

می شود.«
ایجاد  اینکه  بیان  با  دهم،  در مجلس  مردم  نماینده  این 
الکترونیک سالمت کمک زیادی به کاهش قصور  پرونده 
پزشکی می کند، تصریح کرد: »پرونده الکترونیک یک تیم 
پزشکی به آن دسترسی دارد و افراد دسترسی برای حذف 
برخی موارد را ندارد لذا می تواند کارگشا باشد.« وی یادآور 
شد: »البته پرونده الکترونیک سالمت جایگزین دقت پزشک 
نخواهد شد اما کمک می کند پزشک بتواند تصمیم بهتری برای 
بیمار اتخاذ کند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، گفت: »بدیهی است که خطای پزشکی گاهی 
اجتناب ناپذیر است اما باید به دنبال کاهش قصور پزشکی 
باشیم و افزایش آمار این خطاها امری نگران کننده است که 

باید برای بهبود اوضاع، تصمیمات بهتری اتخاذ شود.«

رئیس جمهور منتخب، حمایت جامعه 
پرستاری را فراموش نکند

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور گفت: »رئیس جمهور، 
اول  دور  در  زیرا  است.  پرستاری  جامعه  مطلق  بدهکار 
بی مهری های زیادی علیه جامعه پرستاری در وزارت بهداشت 

ایشان صورت گرفت.«
علی اشرف رحمان پناه اظهار کرد: »بنده از رئیس جمهور 
محبوب و منتخب ملت می خواهم شعارها و برنامه های خود 
را مطابق اختیارات قانون اساسی اجرا کند و اگر جایی هم 
موانعی هست بدون مصلحت هایی که در مناظرات اعالم 
آن را  اجرای  راه  ملت  خود  تا  بگویند  ملت  به  می کردند، 
پیدا کنند.« وی ادامه داد: »این پذیرفته و زیبنده ملت فهیم 
با مشارکت و رأی خود اعالم کردند در  نیست که  ایران 
همه سطوح از دانش اجتماعی مافوق تصوری برخوردارند 
هم چنین زیبنده و شایسته نظام اسالمی نیست که هزار جزیره 
مصلحتی داشته باشد و در موقع انتخابات این مصلحت ها 
از بین برود. در صورت تکرار این کار، قبح آن و اثرگذاری 

آن خواهد ریخت.« 
و  داخلی  مشکالت  به  دادن  »اولویت  افزود:  وی 
سرمایه گذاری داخلی است و رفع رکود و بیکاری که انتظار 
داریم با توجه به برنامه گذشته و آینده روند رو به بهبودی 

آن چشم گیر باشد.«
عضو شورای عالی نظام پرستاری درباره انتظارات بخش 
حرفه ای خاطرنشان کرد: »رئیس جمهور بدهکار مطلق جامعه 
پرستاری است. هم از این نظر که در دور اول بی مهرهای 
ایشان  بهداشت  وزارت  در  پرستاری  جامعه  علیه  زیادی 
صورت گرفت و جامعه پرستاری سرمایه های عظیمی را از 
دست داد که یقینًا به راحتی قابل جبران نیست. اما جامعه 
فرهیخته و صبور و آگاه پرستاری علی رغم این ها با ملت و 
مردم همراه که  چراغ راه مردم شد تا رئیس جمهور دوباره 
انتخاب بشود. رئیس جمهور محترم و محبوب نباید از این 
عظمت و گذشت و مهربانی بگذرد . که اگر گذشت بدجوری 

آسیب خواهد دید.«
وی با بیان این که ما هنوز بعد از 12 سال قانون های بر 
زمین مانده داریم، افزود: »ما هنوز علی رغم توان و ظرفیت 
باالی علمی و عملی و اجرایی در سیاست گذاری ها دخالت 
داده نمی شویم، ما سنگ زیرین آسیاب برنامه ها و مشکالت 
نظام سالمت هستیم، ما تابلوی تمام نمای عملکرد سالمت 

هستیم . اما … هنوز دیده نشده ایم.«
»ما  یادآور شد:  پرستاری کشور  نظام  عضو شورایعالی 
هنوز همانیم که بودیم ما معتقد به اصالحاتیم و برای اصالح 
امور تالش می کنیم ما مطالبه گریم  و همه بدانند ما برای 
پیش نیامدن برخی چیزها از خود گذشتیم به نفع ملت و 
دولت. از دولت هم جز قانون و اجرای قانون نمی خواهیم.«
رحمان پناه تصریح کرد: »در انتخاب وزیر باید با اکثریت 
اعضای یک سیستم همفکری شود. اگر فقط از یک گروه 
خاص نظرخواهی بشود، همان می شود که تمام منافع یک 
به یک گروه  باد گرایش صنفی  زیربنایی تحت تاثیر  طرح 
خاص و محدود می رسد و همه و بدتر از همه دولت و 

ملت زیانش را و بار مسئولیتش را بردوش خواهد کشید.«

کاهش خطاهای پزشکی با راه اندازی 
پرونده الکترونیک سالمت

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی، وراثتی 
دانست  اشتباه  باور  یک  را  سرطان  بودن 
انواع  تا 10 درصد  بین 5  »فقط  و گفت: 
سرطان ها وراثتی و باالی 90 تا 95 درصد 

آنها اکتسابی هستند.«
داشت:  اظهار  یعقوبی جویباری   علی 
وزارت  سرطان  اداره  آمارهای  »براساس 
بهداشت، ساالنه در ایران حدود 90 تا 100 
هزار مورد سرطان تازه تشخیص، گزارش 
بیمارانی که درمان  با احتساب  می شود و 
شده اند و یا با آن زندگی می کنند، این آمار به 
حدود 300 تا 400 هزار مورد می رسد.« وی 
درباره انواع سرطان های شایع نیز گفت: »در 
دنیا سرطان پوست و ریه، از شیوع باالتری 
برخوردار است ولی در ایران، سرطان های 
دستگاه گوارش، فراوانی بیشتری دارد که 
سرطان های کولون و معده، جزو شایع ترین 

سرطان های دستگاه گوارش هستند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی افزود : »سبک زندگی، نوع تغذیه 
و استرس هایی که در زندگی روزانه تجربه 

می کنیم، باعث شده که به لحاظ سرطان دستگاه های گوارشی، شیوع باالتری 
از میانگین جهانی داشته باشیم.« وی با بیان اینکه نوار شمالی ایران از ارومیه 
تا گلستان، جزو نواحی اندمیک و با شیوع بسیار باالی سرطان های گوارشی 
محسوب می شود، درباره دالیل این امر توضیح داد: »به نظر می رسد، نوع 
خاک و آب منطقه و کودهای شیمیایی کشاورزی که استفاده می شود در ابتال 
به سرطان های گوارشی در این مناطق تاثیرگذار هستند.« یعقوبی جویباری 
ضعف سیستم ایمنی در شناسایی سلول های مهاجم را اصلی ترین دلیل بروز 
سرطان عنوان کرد و گفت: »سلول های سرطانی در بسیاری مواقع، یک 
ماسک روی خودشان قرار داده و حفاظتی برای خودشان قائل می شوند که 
در معرض سلول های ایمونولوژیک )ایمنی( بدن قرار نمی گیرند و در واقع، 

سلول های ایمنی در شناسایی سلول های سرطانی، دچار خطا می شوند.«
یعقوبی جویباری با بیان اینکه خطای سیستم ایمنی در تشخیص سلول های 
سالم و مهاجم به بروز برخی بیماری ها مانند سرطان و ام اس منجر میشود، 
توضیح داد: »درمورد ام اس، یک قسمت از بافت طبیعی بدن به عنوان 
مهاجم شناخته می شود و سلول های ایمونولوژیک علیه این بافت سالم، 
واکنش نشان می دهد و فرد دچار ام اس می شود ولی برخالف ام اس، در 
سرطان یا بیماری های بدخیم، سیستم ایمنی در تشخیص مهاجم، دچار 
مشکل است و در مقابل آن واکنشی نشان نمی دهد و در نتیجه بدن قادر 
به حذف سلول های مهاجم نخواهد بود.« وی درباره پایه و اساس ایمنی 
درمانی اظهار داشت: »طی 15 سال اخیر، مکانیسم های درون سلولی را 

دقیق شناخته ایم و براساس آنها، الیه های درونی 
سلول های تومورال )سرطانی( را برداشته ایم و با 
این کار، سلول های سرطانی و سلول های ایمنی را 
در مقابل هم قرار داده ایم.«این متخصص رادیوتراپی 
و انکولوژی بیان داشت: »به این ترتیب، سلول های 
ایمنی بدن به خودی خود وارد عمل می شوند، 
واکنش بسیار جدی علیه سلول های سرطانی نشان 
می دهند و سلول های مهاجم را از بین می برند.« 
وی تاکید کرد: »در این روش جدید، از سیستم 
ایمنی خود فرد استفاده می کنیم و بیشترین نتیجه 
را می گیریم زیرا داروی چندانی به فرد نداده ایم و 

عوارض چندانی به فرد تحمیل نکرده ایم.«
یعقوبی جویباری به موفقیت آمیز بودن درمان 
سرطان کولون )قسمتی از روده بزرگ( و سرطان 
سینه با استفاده از ایمنی درمانی اشاره کرد و گفت: 
»طی 10 تا 15 سال گذشته، برای درمان سرطان 
بادی ها و هدف گذاری های دقیق  آنتی  کولون، 
سطح سلول های سرطانی را شناخته ایم و آنتی بادی 
براساس آن را تشکیل دادیم و در کنار سرطان سینه 
که شیوع باالیی دارد تحقیقات زیادی صورت گرفته 
و نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته است.« وی 
ادامه داد: »ما در مورد کولون و معده که دو سرطان شایع دستگاه گوارش 
هستند، اطالعات کاملی داریم و مسیرهای سلولی آنها را دقیقا می شناسیم 
و دو روش ایمونوتراپی فعال )Active( و غیرفعال )Passive( برای 

درمان آنها در دسترس داریم.«
این استاد دانشگاه اظهار داشت: »یافتن این روش های جدید درمانی، 
خبر بسیار خوبی برای بیماران سرطانی است که با پیشرفت های علم 
پزشکی، درمان ها و عالج های زیادی برای سرطان و بیماری های بدخیم 
ایجاد شده است.« به گفته وی با داروها و روش های جدید درمانی، امید 
بیشتری به نتایج درمان سرطان های پیشرفته به وجود آمده است و می توان 

به نتیجه بخشی درمان های طوالنی مدت، امیدوار بود.«

گزارش خبری

بین 5 تا 10 درصد انواع سرطان ها وراثتی هستند


