
دکتر فاضل در  گفت و گوی  اختصاصی با سپید سکوت خود را درباره انتخابات نظام پزشکی شکست

 حمیده طاهری 
 

ایرج فاضل بی شک یکی از خوشنام ترین و معتبرترین 
در  درخشانی  کارنامه  او  است.  معاصر  پزشکان 
عرصه های مختلف مدیریتی دارد. فاضل در شرایطی 
که  پیش گذاشت  پا  پزشکی  نظام  انتخابات  برای 
پزشکی  نظام  قبل ساختار  دور  بی فروغ  انتخابات 
را با چالش جدی مشروعیت مواجهه کرده بود و 
درحالی نفر اول لیست برگزیدگان انتخابات اخیر 
پرشوری  انتخابات  نویدبخش  حضورش  که  شد 
از عرصه های  انتخاباتی که می توانست یکی  بود. 
فعالیت های مدنی و صنفی شود اما با اهمال عجیب و 
دور از ذهن برگزارکنندگانش، به یکی از چالش های 
بزرگ و بی جواب دوران وزارت حسن هاشمی تبدیل 
شد. ایرج فاضل طی هفته های اخیر و در بحبوبه 
مسائل مطرح شده و اعتراضات به نحوه برگزاری 
انتخابات سکوت کرد ولی دیروز در مصاحبه ای 
مفصل با روزنامه سپید اعالم کرد که با توجه به تمام 
گله ها از روند انتخابات و عدم پاسخگویی مسوولین 
به شبهات، همچنان به عهدی که با جامعه پزشکی 
بسته پایبند است و در انتخابات شورای عالی نظام 
به  می گوید  فاضل  ایرج  می شود.  کاندید  پزشکی 
وضوح جریانی در حال مهندسی کردن و جهت دهی 
به انتخابات است و حتی وزیر بهداشت و وزارتخانه 

هم قربانی این جریان شده اند. 
سپید: چه شد که به این جمع بندی رسیدید 

که در انتخابات شرکت کنید؟
نظام  انتخابات  مسیر  در  اتفاق هایی  به  توجه  با 
به همکارانم  را  نکاتی  افتاد، الزم می دانم  پزشکی 
بگویم. علت کاندید شدن من در انتخابات سازمان 
نظام پزشکی، یک نوع احساس وظیفه بود. احساس 
می کردم انتخابات باید با استقبال و هیجان بیشتری 
همراه باشد. همیشه معتقد بودم که اقتدار و قدرت 
نظام پزشکی، مستقیم به تعداد رای دهندگان بستگی 
دارد و هر چه استقبال بیشتر باشد، اقتدار نظام پزشکی 
بیشتر می شود. در این مدت هم در تمام مصاحبه هایم 
از همکارانم خواهش کردم در انتخابات شرکت کنند و 
اجازه بدهند هیئت رییسه جدید با پشتوانه محکم تری 
شکل بگیرد ولی متاسفانه این داستان رای الکترونیک 
تمام تمهیدات و تبلیغاتی که از پیش در نظر گرفته 
شده بود، خنثی کرد و باعث شد تمام پیش بینی ها 
به  هم خورد و تعداد بسیارزیادی که می خواستند 
شرکت کنند، محروم شوند. در واقع، انتخاباتی که 
می خواستیم عامل اتحاد جامعه پزشکی شود، خودش 
باعث ایجاد دودستگی و شکاف بین جامعه پزشکی 
شد. گروهی که خواستار ابطال بودند و عده ای که 

می خواستند همین روند تایید شود.
سپید: شما با نظر کدام گروه موافق تر بودید؟ 
من بدون اظهارنظر شخصی صبر کردم تا سیر 
قانونی طی شود، ولی متاسفانه هیئت نظارت مرکزی 
هم نتوانست راه حل مناسبی برای احقاق حق کسانی 
که نتواستند رای بدهند، پیدا کند و به همین دلیل 
انتخابات را به رسمیت شناخت. احساسات من از 
این روند انتخابات جریحه دار شد و فکر می کنم 
نه تنها باعث شد این دوره یک انتخابات نیمه کاره 
انجام شود، بلکه حتی روی انتخابات بعدی نظام 
پزشکی هم اثر سوء خواهد داشت. به هر حال این 

انتخابات سیر قانونی اش را طی کرد و صحت آن 
تایید شد، هر چند که هنوز مطالبات عده نامعلومی 
از همکارانمان که نتوانستند رای بدهند، بدون جواب 
مانده است. البته من سر قولی که به همکارانم دادم 
هستم و چنانچه خواست جامعه پزشکی این باشد 
که مسوولیتی در نظام پزشکی بپذیرم، آمادگی اش را 
دارم و اینکه این روزها اعالم می شود که انصراف 
داده ام، تکذیب می کنم و می گویم که سرقولم هستم. 
سپید: چرا همان روز اول که انتخابات به بیراه 
رفت انصراف ندادید تا مجبور شوند انتخابات 
دیگری برگزار کنند و حقی هم از کسی ضایع 

نشود؟ 
در هر صورت تعداد قابل توجهی آمدند، وقت 
گذاشتند و رای دادند و به همان تعداد هم کسانی 
رای آوردند. من نمی خواستم باعث به  هم خوردن 
این مسیر شوم. انتخابات یک مرجع قانونی داشت 
و نمی خواستم فراتر از قانون کاری کنم. امیدوار 
بودم از مجاری قانونی کاری انجام شود. من صبر 
کردم تا هیئت نظارت به عنوان مرجع قانونی احقاق 

حق کند و این کار وظیفه آنها بود. 
بحث انتخابات الکترونیک، انتخابات را خدشه دار 
کرد ولی آنهایی که توانستند و شرکت کردند، رای 

و خواست قلبی شان بود اما آرا در مجمع به شکل 
دسته بندی و سیاسی درآمده است. به خصوص که 
تا  است  در جریان  فعالیت هایی  می کنیم  احساس 
اقتدار نظام پزشکی را تضعیف کند و نظام پزشکی 
که  نظر می رسد  به  نگیرد.  مقتدری شکل  قوی و 
تمام این جریان ها به هم وصل است. هیچ کس تا به 
امروز به جامعه پزشکی توضیح نداده که این مساله 
الکترونیک چه بود؟ چه اشکالی بود که هیچ کس 
قبل از انتخابات آن را نمی دید و همه جوره قول 
برگزار  مشکلی  هیچ  بدون  انتخابات  که  می دادند 
انتخابات  روز  در  مشکل  این  ناگهان  و  می شود 
بروز کرد. حداقل اینکه هیچ کس به من به شخصه 
توضیح نداد که چه اتفاقی افتاد. چه نقصی بوده و 
چه کسی کوتاهی کرده و مقصرش چه کسی بود. 
ما اینها را نمی دانیم اما خوب می دانیم که جریانی 
بود که به حیثیت و صالبت انتخابات صدمه زد. 

نظام  از تضعیف  سپید: چه جریانی می تواند 
پزشکی بهره مند شود؟ 

نمی توانم به طور دقیق بگویم ولی در هر صورت 
این فعالیت های جهت دار و جهت دهنده ای که در 
سیر انتخابات وجود داشت، همچنان هم فعال است. 
سپید: با وجود این، همچنان برای شورای عالی 

کاندید می شوید؟ 
رای مجمع عمومی برای رئیس کل نظام پزشکی 
به دلیل  من  ولی  است  بینی  پیش  غیرقابل  کلی  به 
تعهدی که دارم، نامزدی خودم را اعالم می کنم و 
هرآنچه که رای مجمع باشد، می پذیرم و آرزویی 
ندارم جز اینکه هر آنچه خیر جامعه پزشکی است، 

پیش بیاید.
سپید: پس شما وجود دست های پشت پرده 

و مهندسی انتخابات را می پذیرید؟
من به شخصه به یقین نرسیده ام ولی متاسفانه 
این طور به نظر می آید. کاش می دانستم. با رسانه 
صحبت کردن باید با پشتوانه باشد و سند و مدرکی 
داشته باشیم. من تا به یقین نرسم، حرفی نمی زنم اما 
این را خوب می دانم که نظام پزشکی نباید سیاسی 
شود؛ هیچ صنفی نباید سیاست زده شود اما متاسفانه 

همه چیزمان سیاسی شده است 
سپید:چرا این ریسک را می پذیرید؟ 

را ریسک می گذارید؟ چه چیزی  اسمش  چرا 
رای  من  و  کنند  البی  اینکه  می دانید؟  ریسک  را 
نیاورم؟ اینکه از نظر من اصال ریسک نیست، مهم 
این است که شما از بار مسئولیت شانه خالی نکنید. 
حاال اگر رای هم نیاوردید که چه بهتر، باری کمتر 
می شود. در تمام انتخابات همین است؛ اگر آبروی 
من با این رای آوردن یا نیاوردن کم و زیاد شود که 
اصال آبرو نیست. من معتقدم که اگر آبرویی هم 
هست، چه بهتر که صرف حرفه و جامعه پزشکی 

خودمان شود.
سپید: آیا متهم اصلی برگزاری چنین انتخابات 

شبهه ناکی وزارت بهداشت است؟ 
سر  زیر  مشکل  این  که  می کنند  تصور  همه 
وزارتخانه بود در حالی که من فکر می کنم وزارتخانه 
هم قربانی این جریان شد. حتی وزیر هم قربانی 
شد و این جریان باعث بروز مشکالت ناخوشایندی 
برایشان شد. به نظر من خود وزارتخانه نمی تواند 

مسبب این حجم از نارسایی شود.
سپید: چرا وزیر موضع گیری صریح نشان نداد؟
نشده  داده  درستی  اطالعات  هم  او  به  شاید 
مسیر  تغییر  این  قربانی  بهداشت  وزارت  و  است 

بود، نه مسبب آن.
یک  شاهد  نظرتان  به  اوصاف  این  با  سپید: 

صنف قدرتمند خواهیم بود؟ 
متاسفانه خیر.

سپید: راهکاری برای ترمیم آینده نظام پزشکی 
در نظر ندارید؟

برای من یا دیگران پذیرفتن اداره نظام پزشکی 
که  فکری  تفرقه  این  و  آمده  پیش  شرایط  این  با 
من  نظر  به  ولی  نیست  بزرگی  افتخار  ایجاد شد، 
هر پزشکی باید برای ساماندهی امور هر آنچه که 

از دستش برمی آید، انجام دهد.
سپید: با انتخاب مجدد آقای هاشمی به عنوان 

وزیر بهداشت موافقید؟ 
با توجه به تجربه های مثبت و منفی که تا به امروز 
به دست آوردند، شاید بهترین گزینه باشند. یک 
کار نیمه تمام را تحویل دیگری دادن، کار درستی 
نبود. برای تکمیل طرحی که خود دکتر هاشمی آن 
را اجرا کردند، خودشان هم بهترین گزینه هستند 

تا مسائل و مشکالت را حل کنند.

مشاور وزیر بهداشت اعالم کرد:

طراحی اجرای بیش از 6000 
طرح بهداشتی در مناطق محروم کشور

مشاور و نماینده وزیر بهداشت در امور مناطق محروم و روستایی 
گفت: »طی چند سال آینده شش هزار و 750 طرح بهداشتی در مناطق 
محروم کشور با صرف اعتبار سه هزار میلیارد تومان اجرا خواهد 
شد.« سیدعباس پورهاشمی بیان کرد: »ظرف چند سال آینده 6هزار 
و 750 طرح بهداشتی در مناطق محروم کشور با صرف اعتبار 3000 
میلیارد تومان اجرا خواهد شد و برای این منظور 2000 متر مربع 
فضا در مناطق محروم و دور دست هر استا ن برای احداث مراکز 
بهداشتی در نظر گرفته شده است.« وی افزود: »اجرای این طرح ها 
براساس تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و درمان، روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی، استانداران و خیران است و هزینه 50 درصد این 
طرح ها بر عهده وزارت بهداشت و مابقی بر عهده دانشگاه های علوم 
پزشکی، استانداران و خیران هر استان است.« مشاور وزیر بهداشت 
با اشاره به اینکه کمک های خیرین در کشور در اجرای این طرح ها 
بسیار کارساز بوده، تصریح کرد: »تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان 
کمک های نقدی و  زمین هایی آماده شده برای احداث مراکز بهداشتی 
با اعتبار 600 میلیارد تومان توسط خیرین، برای اجرای طرح های 
مذکور جمع آوری شده است.« پورهاشمی از بهره برداری از دو هزار 
طرح بهداشتی ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: »سه هزار طرح 
دیگر تا پایان سال جاری و مابقی تا پایان سال 97 به بهره برداری 
خواهد رسید.« مشاور بهداشتی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از 
این تعداد طرح مذکور، 190 طرح مربوط به چهارمحال و بختیاری 
بوده است، تصریح کرد: »142 طرح از 190 طرح بهداشتی این استان 
دارای پیشرفت فیزیکی باالی 45 درصد است.« وی خاطرنشان کرد: 
»پیشرفت فیزیکی طرح های بهداشتی چهارمحال و بختیاری پس از 
استان های فارس، آذربایجان غربی و مازنداران بیشترین میزان را به 

خود اختصاص داده است.« 

حمایت پزشکیان از حضور مجدد
 هاشمی در وزارت بهداشت

وب دا: نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که »دکتر 
هاشمی تنها کسی است که می تواند برنامه های وزارت بهداشت را 
به جلو ببرد«، گفت: »من معتقدم ادامه کاری که دکتر هاشمی شروع 
کرده، با وجود همه چالش های موجود فقط از عهده خودش برمی آید 
وهیچ کس نمی تواند بسادگی این کاررا بسامان برساند.« مسعود 
پزشکیان افزود: »دلیل آن هم این است که خود دکتر هاشمی در 
جریان همه نقاط ضعف و قوت طرح تحول سالمت است و آن را 
تا اینجا رسانده و اگرهر کسی جزخودش بخواهد آن را ادامه دهد، 
ممکن است کل طرح را با شکست مواجه کند و نارضایتی های 
شدید مردم را در پی خواهد داشت و مشکالت را بیشتر می کند.« 
وی با اشاره به این که »حضور دکترهاشمی می تواند اجرای قانون و 
حرکت در مسیر قانون را هموارتر کند«، گفت: »ما با حضور ایشان و 
کارشناسان قانون را مصوب کردیم و اگر به قانون عمل شود، هر چند 
چالش هایی برای دکتر هاشمی به وجود خواهد آمد ، اما مشکالت 
موجود را از سر راه او بر می دارد و غیر از ایشان هر کسی بیاید، از 
عهده اجرای طرح بر نخواهد آمد.« وی تاکید کرد: »اگر اجرای قانون 
برنامه ششم مبنای حرکت دکتر هاشمی باشد، قطعا موفق خواهد شد، 
هر چند در عمل با چالش هایی مواجه است، اما چون خود ایشان 
حضور داشته و در جریان برنامه ها و طرح ها هست و نقاط قوت 
و ضعف را می شناسد، بهتر می تواند مدیریت کند.« وی با اشاره به 
این که »نظام ارجاع و سطح بندی، راهنمایان بالینی و پزشک خانواده 
در قانون آمده است«، تاکید کرد: »خود دکتر هاشمی هم راهی جز 
اجرای قانون ندارد و شاید کم توجهی به این مسائل موجب ایجاد 
مشکالتی شد؛ بنابراین راهی جز طی مسیر قانون وجود ندارد و هر 
حرکتی خالف جهت قانون، سیستم بهداشت و درمان کشور را به 
قهقرا خواهد برد و دستاوردها را نابود می کند.« نایب رئیس مجلس 
با اشاره به این که »دکتر هاشمی وزیری است که شاید بتوانم بگویم 
بیشتر از وزرای دیگر برای کار وقت گذاشت و بیشتر وقت خود 
را  در شهرستان ها  و سرکشی به وضعیت بهداشت و درمان مردم 
گذراند«، افزود: »جایی که مشکل به وجود آمد، همان جاهایی است 
که قانون اجرا نشده است. طبق قانون سیاستگذار وزارت بهداشت 
است، اگر در چارچوب قانون حرکت شود، هیچ سازمان بیمه گر 
و هیچ ارائه کننده خدمتی  چه در بخش خصوصی و دولتی وچه 
خیریه نمی تواند خارج از سیاستگذاری وزارت بهداشت حرکت 
کند.« وی با تاکید مجدد بر اجرای قانون تجمیع بیمه ها اظهار داشت: 
»راه دیگری برای ارائه خدمت مطلوب جز تجمیع منابع وجود ندارد. 
ما باید منابع را جمع کنیم و بر اساس منابع سرویس خدمت تعریف 
کنیم . هر انسانی که هزینه درست کند اما از پول جیبش خبر نداشته 
باشد و نداند چقدر باید خرج کند، طرف مقابل را که پرداخت کننده 
است، به ورشکستگی می کشاند. در نتیجه کسی که می خواهد هزینه 
تعریف کند، اول باید بداند چه مقدار پول دارد و چه خدماتی را 
می تواند بخرد.« وی با اشاره به تصور اشتباهی که برخی می گویند 
خریدار و فروشنده باید جدا باشند، تصریح کرد: »این موضوع در 
ارائه خدمت است، ولی وزارت بهداشت و درمان سیاستگذاراست ، 
ارائه کننده خدمت نیست. تنظیم کننده بازاراست و این چیزی است 
که گاهی در دولت هم هنگام تصمیم گیری آن را اشتباه می گیرند 
و به خاطر همین مشکالتی پیش آمده است. نمی شود پول دست 
کسی دیگر باشد و وزارت بهداشت پاسخگو باشد، ضمن اینکه 
اگر می خواهیم منابع هم  مدیریت شود، باید  نظام ارجاع و سطح 

بندی و پزشک خانواده و ... بر اساس قانون بدرستی اجرا شود.«

اخبار

ایسنا: آغاز چرخه بهبود اعتیاد، با درمان های بیولوژیک است و 
انتهای آن هم به دریافت خدمات اجتماعی و مداخالتی در این 
حوزه ختم می شود؛ بخشی که تاکنون بسیار کمتر از درمان مورد 
توجه قرار گرفته  و نتایج آن را تحت تاثیر قرار داده است.یکی 
ازنگرانی هایی که  در حوزه  اعتیاد مطرح می شود، دریافت نکردن 
خدمات مراقبت پس از درمان است؛ موضوعی که درصد زیادی 
از معتادان را به سمت مواد مخدر بازمی گرداند و نگرانی وزارت 
بهداشت درباره تاثیر اقدامات خود در این زمینه را به دنبال دارد.  
به گفته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
اعتیاد  درمان  در حال حاضر چرخه  بهداشت،  وزارت  اعتیاد  و 
در کشور ناقص است و یکی از راه حل های آن، یعنی آیین نامه 

مراقبت پس از خروج معتادان اجرا نمی شود.
پیش،  سال  »چهار  گفت:  آیین نامه  این  درباره جزییات   وی 
بسته مداخالت مراقبت های پس از ترخیص که بیشتر مربوط به 
مداخالت اجتماعی است، توسط رئیس قوه قضاییه ابالغ شد، ولی 
تا امروز  عملیاتی نشده است. درمان بیولوژیک و روانشناختی 
تخصص وزارت بهداشت است؛ یعنی کسی که هروئین مصرف 
درمان  روانشناختی  مداخالت  و  درمانی  متادون  با  ابتدا  می کند 

می شود، ولی این موضوع کفایت نمی کند.« 
مواد  طوالنی  مصرف  سابقه  کسی  »وقتی  داد:  ادامه  حاجبی 
داشته باشد، بعد از ترک آن، از طرف جامعه به راحتی پذیرفته 
نمی شود. این فرد اعتبار، روابط اجتماعی، شغل خود و خانواده 
را در جامعه از دست داده  است؛ به همین دلیل در این مرحله 

باید دستگاه های حمایتی وارد شوند.« 
حاجبی تاکید کرد: »اگر بازتوانی اجتماعی برای کسانی که اعتیاد 
خود را ترک کرده اند انجام نشود، احتمال بازگشت آنها به سمت 
مواد مخدر بسیار زیاد است؛ اینجاست که چرخه درمان ناقص 
می ماند. درمان اعتیاد فقط به معنی متادون درمانی و مداخالت 
به  و  است  پیچیده  مقوله ای  اعتیاد  درمان  نیست؛  روانشناختی 

مداخله در خانواده، اجتماع و محیط کار نیاز دارد.«
می کند  آن صحبت  از  حاجبی  که  آیین نامه ای  رسمی  ابالغ   
قضاییه  قوه  می گردد.  باز   92 سال  ماه  آبان  دوازدهم  تاریخ  به 
در این آیین نامه که ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را تهیه کرده، 
بنابر حکم قانون به درمان مکلف  تکالیفی را بر عهده معتادانی 
شده اند، گذاشته است. یکی از وظایف مراجعه به مراکز موضوع 
ماده )15( قانون مبارزه با مواد مخدر برای شرکت در برنامه های 

درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مثل درمان های دارویی و جلسات 
مشاوره ای و آموزشی است. 

در کنار آن شرکت در جلسات گروه های خودیاری که بر حسب 
ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت دارند، مراجعه به مراکز 
درمانی در دوره های زمانی مشخص و اخذ گواهی سالمت و تسلیم 
آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آیین نامه، قسمت دیگری 
از وظایفی است که این گروه از معتادان باید آن را اجرا کنند. 

در این آیین نامه، منظور از مراکز، "مراکز موضوع مواد )15( 
یا  دوره  گذراندن  است.همچنین   شده  عنوان  قانون"   )16( و 
دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای زندگی یا شرکت 
در دوره های مذهبی، تربیتی، اخالقی، ورزشی و غیره، حرفه آموزی، 
انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی نیز از جمله مواردی است 
از مدت درمان خود  بعد  باید  آیین نامه  این  که معتادان مشمول 

انجام دهند. 
در هر حال بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت، اجرا نکردن  این آیین نامه امروز چرخه 
درمان اعتیاد را ناکارآمد کرده است و دستگاه های متولی تاکنون 

برنامه ای برای اجرای آن تدوین نکرده اند.

خبر
مدیرکل دفتر سالمت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرد:

چرخه ناقص درمان اعتیاد در کشور

به عهدم با جامعه پزشکی پایبندم، هرچند گله مندم
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