
هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی مشخص شد
سپید: صبح دیروز اولین جلسه  اعضای شورای عالی 
رئیس  نوبخت  علی  با حضور  پزشکی  نظام  سازمان 
قائم  حریرچی،  ایرج  و  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
مقام وزیر بهداشت و اعضای جدید، برگزار شد. ایرج 
فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی در این جلسه، گفت: 
»انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکی انجام گرفت و 
خوشبختانه مراحل بعد از آن هم طی شد و امروز اعضاء 
»سازمان  افزود:  وی  دادند.«  تشکیل  را  اولین جلسه 
نظام پزشکی یکی از مهم ترین ارگان های کشور بوده 
و حساس ترین وظایف را برعهده دارد.« رئیس سازمان 
سازمان  مجلس  عالی  »شورای  گفت:  پزشکی  نظام 
بهترین های  افتخار می کنم  پزشکی است و من  نظام 
با  ان شاءاهلل  که  دارند  آن حضور  در  پزشکی  جامعه 
فاضل  شد.«  خواهد  مشکالت حل  همه  حضورشان 
خاطرنشان کرد: »امروز در وزارت بهداشت،  مجلس 
شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه و در نظام 
پزشکی شرایطی حاکم است که امکان همکاری های 
بیشتری وجود دارد. افتخار می کنم بهترین های جامعه 
پزشکی در این سازمان حضور دارند که ان شاءاهلل با 

حضورشان همه مشکالت حل خواهد شد.«
بهداشت  کمیسیون  رئیس  نوبخت  علی  ادامه  در 
مجلس، گفت: »من به جامعه پزشکی تبریک می گویم 
در  شرکت  با  را  خود  سرنوشت  و  کردند  اراده  که 
انتخابات سازمان نظام پزشکی رقم زدند و در سوم 
شهریور ماه نیز در مجمع عمومی این سازمان شورای 
عالی و ریاست کل را برگزیدند. متاسفانه در گذشته 
می دیدیم که سازمان نظام پزشکی برخالف اهدافش 
به بنگاهی معامالتی بدل شده بود به طوری که آنجا 
باید چراغش روشن می شد خاموش بود و آنجا  که 
بیان  با  می کرد.« وی  اقدام  می ماند  باید خاموش  که 
اختیارات وسیعی  دارای  پزشکی  نظام  اینکه سازمان 
است و اگر مسئولیتش بر عهده آدم های فکور باشد 
کند،  حل  را  مملکت  مشکالت  از  بسیاری  می تواند 
آیا  که  نگرانند  پزشکی  جامعه  بزرگان  »همه  گفت: 
حرمت اصلی پزشکان حفظ می شود یا خیر؟ برخی 
بزرگان جامعه پزشکی نگران اخالق پزشکی بوده اند. 
بنابراین ما به دنبال جایگاه واقعی خودمان هستیم و 
سقوط  نگران  هم  کشور  پزشکی  بزرگان  شما  اگر 
جایگاه جامعه پزشکی هستید و فکر می کنید که این 
حوزه به سمت مسائل مالی کشیده شده برایش اقدام 
عملی انجام دهید.« نوبخت با بیان اینکه جامعه پزشکی 
همواره به کشور خدمت کرده است اما این موضوع 
هیچگاه برجسته نمی شود، گفت: »حال موضوعی مانند 
باید  اما  مشکالت تعرفه ای همیشه برجسته  می شوند 
توجه کرد که جامعه پزشکی ما در همه مقاطع و در 
دوران دفاع مقدس غوغا کرده و هنوز هم به مجروحان 
باقیمانده از آن دوران خدمت می دهد. در این زمینه 
قرار شده موسسه ای با عنوان بهداری مقاومت تشکیل 
چه  کشور  این  در  پزشکان  که  باشد  یادمان  تا  شود 
کرده اند. آنها کشور را از وجود پزشکان خارجی بی 
نیاز کرده و هزاران استاد تربیت کرده اند.« وی ادامه 
داد: »البته در برخی موارد صدای جامعه پزشکی هم 
که  می بینیم  بنشینیم  حرفشان  پای  اگر  و  می آید  در 

موارد  برخی  در  متاسفانه  می گویند.  درستی  حرف 
افتاده و این  اتفاق  عدم هماهنگی در تعیین تعرفه ها 
موضوع منجر به اعتراض جامعه پزشکی شده است 
اتفاقاتی رخ ندهد. چرا که  امیدواریم دیگر چنین  و 
تمام  کند  تغییر  تعرفه ها  کتاب  از  قسمت  یک  اگر 
ساختار آن به هم ریخته و از عدالت دور می شود.« 
وی تاکید کرد: »من امیدوارم که با حضور افراد بزرگ 
جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی ضمن توجه 
به مسائل مالی شأن و جایگاه این حرفه را حفظ کرده 

و آن را اعتال دهند.«

سهم سالمت از تولید ناخالص ملی را مشخص 
کنید

مقام  قائم  حریرچی،  ایرج  جلسه  این  ادامه  در 
تمام  اخیر  سال   ۴۰ در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
نظرسنجی هایی که درباره گروه های مرجع انجام شده 
نشان می دهد که جامعه پزشکی جزء دو یا سه گروه اول 
بوده است، گفت: »حال اینکه ریاست چنین سازمانی 
بزرگی  افتخار  بیاید،  باال  مرحله ای  دو  انتخاباتی  با 
است. متاسفانه در چندین سال گذشته اعتماد جامعه 
نسبت به گروه های مرجع از جمله جامعه پزشکی رو 
به افول بوده و ما باید این جایگاه را بازسازی کنیم و 
این کار از طریق تفاهمی دو طرفه حاصل می شود.« 
وی افزود: »صراحتا اعالم می کنم که هیچگاه مانند این 
دوره چنین هماهنگی بزرگی با حضور افراد قوی در 
حوزه سالمت ایجاد نشده بود. اینکه دکتر فاضل در 
راس سازمان نظام پزشکی قرار گیرد و افرادی مانند 
دکتر معین و ... در شورای عالی باشند و دکتر نوبخت 

وزارت  در  و  داشته  حضور  بهداشت  کمیسیون  در 
بهداشت نیز دکتر هاشمی سکان دار باشند، وضعیت 
مناسبی را نشان می دهد. حال اگر نتوانیم در این زمان 
برای جامعه پزشکی و سالمت مردم دستاورد عظیمی 
داشته باشیم، هم در آینده خودمان را مالمت می کنیم 
و هم در قیامت به دلیل کارهایی که نکردیم مواخذه 
می شویم. بنابراین باید از هر لحظه این فرصت برای 
اقدام در جهت سالمت مردم و جامعه پزشکی اقدام 
کنیم.« حریرچی با بیان اینکه همیشه به ما می گویند 
که ایران کشوری ثروتمند است، گفت: »همواره اعالم 
می شود که ما یک درصد از جمعیت دنیا را داریم و 
هفت درصد از منابع دنیا هم در اختیارمان است. اما 
با این یک درصد جمعیت در جهان تنها نیم درصد از 
ثروت دنیا را به طور ساالنه تولید می کند و متاسفانه از 
نظر سرانه دالر آزاد، کشور نودم دنیا هستیم. به عبارت 
و  هزینه  نظر  از  اما  ثروتمندیم،  تئوری  نظر  از  دیگر 
انتظاراتی که داریم، خیر.« وی تاکید کرد: »براین اساس 
ما باید برای حوزه سالمت تصمیم بگیریم و تکالیف 
این حوزه را مشخص کنیم و تعیین کنیم که باالخره 
به سالمت  را  ناخالص ملی مان  تولید  از  چند درصد 
می آوریم. زعمای جامعه باید انتخاب کنند که چقدر 
از تولید ناخالص ملی در حوزه سالمت خرج شود و 
چقدر از هزینه های سالمت از جیب مردم، بیمه ها و 
دولت خرج شود.« حریرچی با بیان اینکه امیدوارم همه 
مشکالت و اختالف ها را کنار بگذاریم و با موفقیت 
برای آحاد جامعه پزشکی و مردم کار را پیش بریم، 
باید سالمت مردم  اقدامات  این  نهایی  گفت: »هدف 

باشد و برای سالمت مردم کار کنیم.« 

محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی شد

پس از این جلسه هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی 
انتخاب شدند. محمدرضا ظفرقندی با اکثریت آرا، با حضور 
27 نفر از اعضای این شورا، به عنوان رئیس شورای عالی 
نظام پزشکی انتخاب شد و به جای اسماعیل ایدنی بر 
کرسی ریاست این شورا نشست. همچنین گل علیزاده با 
26 رای نایب رییس اول، اسپید با 27  رای نایب رئیس دوم 
و مصلحی به عنوان دبیر انتخاب شدند. ایرج فاضل رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به انتخابات هیات رییسه 
شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: »این انتخابات نشانه 
یک بلوغ اجتماعی و یک شروع بی نظیر است.« فاضل با 
اشاره به این اتفاق نظر و رای یکدست به کاندیداها افزود: 
»برای اولین بار بود که ما شاهد چنین اتفاق نظری بودیم 
و ما این را نشانه خوبی برای یک شروع قدرتمند می دانیم 
و امیدوارم با همدلی و همراهی هم گره ای از کار مردم و 
مملکت باز کنیم.« در ادامه جلسه محمدرضا ظفرقندی به 
عنوان رئیس جدید شورای عالی هم با اشاره به انتخابات 
گفت: »در این دوره ما با ماراتن انتخابات روبرو بودیم و 
با تمام فراز و فرودهایی که داشت با انتخاب دکتر فاضل 
به سرانجام نیکویی رسید.« وی تصریح کرد: »امیدوارم که 
شایسته این لطف شورای عالی باشم و به یقین می دانم 
که با تمام سلیقه ها و نظرهای دوستان کار می کنیم که ما 
به شدت به این همگرایی و تعامل نیاز داریم.« در اولین 
نشست منتخبین شورای عالی نظام پزشکی که اول مهرماه 
برگزار شد، برای هر پست ریاست کل و نایب رئیس اول 
و دوم فقط یک نفر کاندید شدند و تمام کاندیداها با  تمام 

27 رای انتخاب شدند.

نگاهی به مفهوم مسئولیت اجتماعی 
شرکت در سازمان های ارائه دهنده 

مراقبت های سالمت

حامد رحیم  پور لنگرودی 
دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  

و کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی در سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت

تعاریف  با  است  مفهومی  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
شرکت  نوع  و  کشور  براساس  مفهوم  این   ، مختلف 
باشد در  داشته  متفاوتی  مورد بحث می تواند جنبه های 
اینجا نگاهی اجمالی می اندازیم به این مفهوم در بستر 
سازمان های ارائه دهنده مراقبت سالمت مثل بیمارستان ها 

و کلینیک ها و... 
تغییرات در زندگی در جوامع مدرن باعث شکل گیری 
رویکردی اخالق محور در عملکرد سازمان ها شده است، 
بخصوص زمانیکه پای مباحث مرتبط با حقوق بشر در 
میان باشد. اخیراً در گزارش کمیته اخالق زیستی سازمان 
یونسکو به مفهوم مسئولیت اجتماعی در ارائه خدمات 
سالمت به جامعه پرداخته شده است که باعث شکل گیری 
دهنده  ارائه  سازمان های  مدیریت  در  جدیدی  پارادایم 
مراقبت سالمت علی الخصوص بیمارستان ها شده است. 
این مدل جدید اداره بیمارستان ها از آنها انتظار دارد که به 
تالش در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی 
با در نظر گرفتن قانون و استانداردهای عمومی اخالقی 
بپردازند. مفهوم مسئولیت اجتماعی اینجا می تواند به عدم 
آسیب رسانی به محیط زیست و حفاظت از منافع کلیه 
ذینفعانی که در فرایند ارائه مراقبت سالمت نقش دارند 
تعریف شود و در یک کالم مشارکت کافی ذینفعان در 
استاندارد  همان  سازمان  استراتژی های  تدوین  و  اداره 
سازمان هاست.  نوع  این  در  اجتماعی  مسئولیت  طالیی 
به  سازمانی  فرهنگ  در  بازنگری  رقابتی،  بازار  یک  در 
منظور پاسخگویی هرچه بیشتر به منافع ذینفان منجر به 
اداره بهینه سازمان خواهد شد .مسئولیت های اجتماعی 
در سازمان را می توان از منظر فعال  و یا منفل  بودن 
رقابتی  در فضای  مسلمًا  و  کرد  بندی  طبقه  دودسته  به 
امروز سازمان هایی موفق تر هستند که در این حیطه به 

صورت فعال عمل می کنند.
حیطه  در  منفعل  رویکرد  با  سازمانهای  مشخصات 

اجتماعی: مسئولیت 
1-فراهم نمودن رفاه و بهبود شرایط کارکنان سازمان 
2- حفاظت از سرمایه های کلیه سهامداران 3-حفاظت از 
منافع و سود کلیه سهامداران ۴-احترام به حقوق بشر5- 
عدم آسیب رسانی به محیط زیست 6- رعایت قوانین

مشخصات سازمان های با رویکرد فعال در مسئولیت 
اجتماعی:

کارکنان   رفتار  در  اخالقی  کدهای  پیاده سازی   -1
 -3 سازمان   در  تبعیض  ضد  سیاستهای  ترویج   -2
پاسخگویی مدیران به عموم در خصوص تصمیمات و 
نتایج شاخص های عملکردی سازمان۴- حفاظت از حقوق 
حیوانات )مخصوصًا در تحقیق و پژوهش( 5-  مشارکت 
در  مشارکت   -6 زیست  محیط  از  حفاظت  در  فعاالنه 

برنامه های ملی و بین المللی 
با در نظر گرفتن مطالب باال در خصوص تالش های 
سازمان ها برای عمل در راستای مسئولیت های اجتماعی، 
مواردی که بیمارستان ها و سایر مؤسسات ارائه مراقبت های 
اجتماعی شان  مسئولیت های  تحقق  جهت  باید  سالمت 

مورد توجه ویژه قرار دهند به قرار زیر است.
شغلی(  )ریسک های  پرمخاطره  کار  از  اجتناب   -1
برای کارکنان و فراهم آوردن شرایط کار انعطاف پذیر 
بخصوص برای زنان در طول دوران شیردهی 2- فراهم 
آوردن تسهیالت کمکی برای معلولین 3- فراهم آوردن 
خدمات الزم برای افرادی که نیازهای روحی و مذهبی دارند 
۴- حمایت از طرح ها و برنامه های عام المنفعه اجتماعی 
5- تدوین و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی ای که 
استانداردهای اخالقی را رعایت می کنند 6- داشتن برنامه 
مدون جهت کار با مواد سمی و پسماندهای مضر و خطرناک 
برای انسان و حیوانات 7- حفاظت از حقوق حیوانات 
در درمحیط بیمارستان و مراکز پژوهشی وابسته به آن 
8- محافظت از محیط زیست 9- تقویت سیاست های 
)NGO(  تشویق مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد

در تصمیم گیری های بیمارستان .
منابع:
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یادداشت

وزیر بهداشت گفت: »نزاع دومین عامل مرگ و میر ناشی از حوادث در 
کشور پس از تصادفات رانندگی است.« سید حسن هاشمی روز شنبه در 
مراسم روز اورژانس در سالن همایش های رازی افزود: »این همه آمار باالی 
مرگ و میر ناشی از تصادفات و نزاع در کشور داریم ناشی از مسائل فرهنگی 
است. بی توجهی های زیادی در حوزه فرهنگ انجام شده است . فرهنگ 
سازی فقط برگزاری مراسم عزاداری نیست باید پیام اصلی سید شهدا را که 
دروغ نگفتن, ریا نکردن, ظلم نکردن به دیگران و داشتن روابط صحیح با 
دیگران و رعایت حقوق مردم است را آموزش دهیم به این ترتیب ازمیزان 
حوادث و نزاع ها نیز کم می شود.« وی گفت: »وزارت بهداشت و اورژانس 
کشور وظیفه دارند با سرعت بخشیدن به نجات مصدومان و بیماران و 
افزایش تخت های بیمارستانی از میزان مرگ و میر و نقص عضو کم کنند 
اما تا کجا می توان با توسعه فیزیکی جلو رفت و جایگاه پیشگیری و آموزش 
همگانی برای کاهش حوادث کجاست.« وی ادامه داد: »راه اساسی پیشگیری 
از حوادث فرهنگ سازی و تربیت فرزندان و آموزش به مردم برای مراعات 
حقوق یکدیگر و پرهیز از تحصیل مال حرام است تا جامعه ای سالم داشته 
باشیم.« هاشمی گفت: »اورژانس کشور مسئولیت سنگینی به عهده دارد 
و نیروهای این سازمان ۴2 ساله استرس زیادی را تحمل می کنند و بسیار 
پر مشغله هستند و درست در زمانی به داد مردم می رسند که به آنها نیاز 
دارند.« وی افزود: »در سال های اخیر اقدامات زیادی برای بهبود کیفیت و 
کمیت خدمات اورژانس کشور انجام شده است، اورژانس هوایی در بیش 
از 3۰ نقطه کشور دایر شده است، بیش از دو هزار آمبوالنس زمینی جدید 
به ناوگان اورژانس کشور اضافه شده است، حداقل 12۰ اورژانس بیمرستانی 
نوسازی و تجهیز شده است، تعداد زیادی از بخش های اورژانس نیز در حال 
نوسازی است اما همه این اقدامات زمانی ارزش دارد که رضایتمندی مردم 
از خدمات اورژانس باال باشد.« وی گفت: »خوشبختانه با وجود حدود دو 
میلیون مأموریت اورژانس در سال، کمترین شکایت مردمی را از خدمات 
این سازمان داشته ایم با این حال باید زمان رسیدن بر بالین مصدومان را 

به خصوص در شهرهای بزرگ و جاده ها کاهش دهیم، حتماً این کار را 
انجام خواهیم داد و ناوگان اورژانس زمینی، هوایی و دریایی در دولت 
دوازدهم تقویت می شود.« وزیر بهداشت بیان کرد: »مسئله بسیار مهم دیگر 
آموزش است، هم آموزش به تکنسین ها و پرسنل اورژانس و هم آموزش 
همگانی و مردمی برای پیشگیری از حوادث که حتماً در دولت دوازدهم 
جزو اولویت های اصلی وزارت بهداشت و اورژانس کشور است.« وزیر 
بهداشت ادامه داد: »اورژانس کشور به شدت با کمبود نیرو مواجه است 
بودجه  و  برنامه  سازمان  و  استخدامی  امور  سازمان  دولت،  امیدواریم  و 
این کمبود به وزارت بهداشت کمک کنند.« وی  و مجلس برای جبران 
گفت: »باید معیشت نیروهای اورژانس مورد توجه قرار گیرد و این طور 
نباشد که پس از 3 یا ۴ سال این نیروها از سازمان اورژانس خارج شوند 
و تصور کنند در جایی دیگر زندگی بهتری خواهند داشت.« وی افزود: »با 
این حال نیروهای اورژانس مسئولیت خطیری دارند و اگر من به عنوان 
وزیر یا معاون یا دولت حقوق آنان را به درستی پیگیری نکردم و پرداخت 
معوقات طوالنی شد، نباید موجب کاهش انگیزه خدمات شود زیرا آنان 
با جان مردم سر و کار دارند و باید بهترین عملکرد خود را برای نجات 
مردم انجام دهند.« هاشمی گفت: »خدمات اورژانس یک کار تیمی است 
و باید هماهنگی نزدیکی بین مسئوالن سازمان اورژانس، معاونت درمان و 
معاونت بهداشتی و دستگاه های مرتبط دیگر وجود داشته باشد به خصوص 
حوزه پیشگیری باید تقویت شود زیرا درمان و اورژانس رسیدگی به معلول 
است و الزم است علت بروز حوادث را از بین ببریم.« وی گفت: »هر قدر 
اورژانس را توسعه دهیم و تخت بیمارستانی ا ضافه کنیم وقتی بار حوادث 
و بیماری ها کاهش نیافته است، کار مهمی انجام نداده ایم. چرا باید این همه 
تصادف در کشور رخ دهند و با استعدادترین دانش آموزان کشور از بین 
بروند.« وزیر بهداشت افزود: »باید با فرهنگ سازی و آموزش کاری کنیم 
که نزاع در جامعه کاهش یابد.« هاشمی تاکید کرد: »آمار مرگ و میر ناشی 
از تصادفات رانندگی در کشور قابل توجه است به میزان مرگ های ناشی 

از تصادف در شهریور توجه کنید، واقعًا تأسف بار است، شاید در سال های 
اخیر مقداری از این آمارها کم شده باشد اما نباید با تاکید بر این کاهش 
نسبی دلمان را خوش کنیم میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور 

همچنان باالست و کارهای زیادی همچنان باید انجام شود.« 
همچنین پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور در این مراسم گفت: 
»اورژانس کشور با توجه به تعداد پایگاه های موجود و برای حفظ وضع 
موجود حداقل 1۰هزار نیرو کم دارد، ضمن اینکه نیازمند توسعه پایگاه 
های اورژانس برای بهبود خدمات هستیم.« وی افزود: »اورژانس کشور 
در سال های اخیر توسعه کمی قابل توجهی داشته است، به جز افزایش 
2۴۰۰ آمبوالنس زمینی که در سال های گذشته انجام شد، به زودی ۴۰۰ 
دستگاه آمبوالنس جدید چهار دیفرانسل نیز به ناوگان اورژانس کشور اضافه 
می شود.« وی ادامه داد: »امسال همچنین با همکاری مترو و راه آهن به دنبال 
گسترش ناوگان ریلی اورژانس نیز هستیم، تعداد پایگاه های اورژانس هوایی 
نیز در کشور به 33 پایگاه رسیده است و به زودی چند پایگاه اورژانس 
هوایی دیگر نیز اضافه می شود.« کولیوند گفت: »اضافه شدن 25۰ آمبوالنس 
موتوری به ناوگان اورژانس تهران نیز کار بسیار بزرگی بود که دستاوردهای 
فوق العاده ای در رسیدن سریع به بالین بیماران و مصدومان داشته است و 
امیدواریم این موتورآمبوالنس ها در شهرهای دیگر نیز اضافه شوند.« وی 
افزود: »رتبه بندی پایگاه های اورژانس در دو دانشگاه علوم پزشکی انجام 
شده است و به تدریج در سراسر کشور انجام می شود.« رئیس اورژانس 
کشور گفت: »اجرای برنامه درمان سریع سکته های قلبی و مغزی در قالب 
برنامه های 72۴ و 2۴7 نشان داد هماهنگی قابل قبولی بین اورژانس پیش 
بیمارستانی و بیمارستانی و متخصصان قلب و مغز و اعصاب وجود دارد 
و انسان های زیادی با اجرای این برنامه از مرگ حتمی و معلولیت نجات 
یافتند.« وی افزود: »پرسنل اورژانس در سال های اخیر 9۰ اختراع مرتبط با 
خدمات فوریت های پزشکی را ثبت کردند و امیدوایم با همکاری دولت و 

مجلس مشکل کمبود نیروی انسانی این سازمان نیز کاهش یابد.«

وزیر بهداشت در مراسم روز اورژانس
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