
اقدامات درمانی مجاز در مطب پزشکان

سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برخی از اصول و بایدها و نبایدها برای 
مراجعه به مطب پزشکان، از جمله استانداردهای 
الزم برای تاسیس مطب، اقدامات درمانی مجاز 
در مطب پزشکان و نحوه تبلیغات قانونی برای 

پزشکان را تشریح کرد.
به گزارش سپید، فرنوش داوری در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی بر فعالیت بیش 
از ۸۰۰۰ مطب حوزه تحت پوشش دانشگاه 
نظارت می کند، اظهار کرد: »معاونت درمان با 
هدف تحقق اهداف ستادی، با تربیت کارشناسان 
نظارتی در حوزه درمان توانسته با افزایش تعداد 
بازدیدهای نظارتی، زمان رسیدگی به شکایات 
مردمی از مراکز درمانی را به یک روز کاری 

کاهش دهد.«

اقدامات نظارتی برای جلوگیری از 
فعالیت پزشک نماها

مردم  آگاهی  اهمیت  بر  تاکید  با  داوری   
از برخی قوانین و مقررات و تاثیر آن در بهبود رابطه 
بیمار با پزشک، حقوق متقابل آنها در برابر یکدیگر و 
جلوگیری از ورود افراد پزشک نما در حوزه سالمت 
جامعه، به برخی از بایدها و نبایدهایی که در مراجعه 
به مطب پزشکان باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد.
 وی با بیان اینکه پزشکان در زمان راه اندازی مطب 
باید اطالعات و دستورالعمل ها را از معاونت درمان 
دریافت و نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند، افزود: »هر 
چند مطب به عنوان محل کار شخصی می تواند از 
دیدگاه و سلیقه های فردی اطباء متاثر باشد، اما حضور 
بیمار و مسئولیت نظارتی دانشگاه علوم پزشکی به آن 
بعدی اجتماعی می دهد؛  به همین دلیل تعیین ضوابط و 
استانداردهایی برای همگونی فعالیت ها، سهولت ارزیابی 
آنها و برقراری شرایطی که رضایت بیمار را فراهم آورد، 

ضروری است.«

ضرورت نصب پروانه مطب در معرض دید 
مراجعین

 وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن رشته های پزشکی، 
دندانپزشکی و لیسانسیه های درمانی به تناسب کسب 
امتیازهای آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت، از سوی 

سازمان نظام پزشکی پروانه فعالیت دریافت می کنند، 
گفت: نصب پروانه مطب در محل مناسب و در معرض 
دید مراجعین یک ضرورت و بهترین راه برای آگاهی 
مراجعین است. همچنین کلیه افرادی که به عنوان دستیار، 
پرستار، بهیار، پزشکیار و عناوینی از این قبیل با پزشک 
همکاری می کنند، موظف به دریافت مجوزهای قانونی 
بوده و مدارک آنان نیز باید در معرض دید مراجعین 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه افراد حتما به مراکز دارای تابلو 
مراجعه کنند، ادامه داد: حتما پروانه و مدارک نصب 
شده بر روی دیوار باید با افراد شاغل در یک مرکز 

درمانی مطابقت داده شود.

اقدامات درمانی مجاز در مطب پزشکان
سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
اقدامات درمانی مجاز در مطب پزشکان، عنوان کرد: 
پزشکان به تناسب آموزش ها و مدارک تخصصی کسب 
شده، می توانند از حداقل لوازم و تجهیزات پزشکی به 
منظور معاینه و مداوای بیماران استفاده کنند. مطب موسسه 
پزشکی نیست، به همین دلیل بکارگیری تجهیزاتی که 

لوازم  نیاز به مجوز خاص دارد، مثل  آنها  از  استفاده 
و تجهیزات پرتوپزشکی، آزمایشگاهی و انجام اعمال 
جراحی که در مراکز جراحی محدود و بیمارستان مجاز 
بوده، ممنوع است. بطور کلی اقداماتی که نیاز به بیهوشی 
عمومی یا آرامبخشی دارند و همچنین اعمال جراحی 

پرخطر، در مطب قابل انجام نیست.

فعالیت های مجاز زیبایی در مطب پزشکان
 سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
افزایش تمایل مردم به اقدامات زیبایی، در خصوص 
پزشکان،  رابطه در مطب  این  در  فعالیت های مجاز 
گفت: »قبل از هر اقدام درمانی در مراکز درمانی حضور 
پزشک بر بالین بیمار الزامی است، این یک نکته اساسی 
است. در مساله زیبایی که بدلیل افزایش درخواست ها، 
شکایت ها نیز زیاد است، باید حتما قبل از مراجعه به 
مراکز درمان و زیبایی پوست، از فعالیت پزشک در آن 
محل مطمئن شوید. همچنین اعمالی مانند لیپوساکشن، 
جراحی پالستیک بینی و سایر اعمال مشابه به دلیل اینکه 
باید در بیمارستان ها انجام شود، در مطب خالف قوانین 

مصوب بوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.«

استفاده از چه تجهیزاتی در مطب مجاز 
است؟

داوری با بیان اینکه هر پزشک در هر رشته ای 
براساس سرفصل های آموزشی و مدارک معتبر 
اخذ شده می تواند از تجهیزات خاصی استفاده کند، 
خاطرنشان کرد: »به عنوان نمونه انجام آندوسکوپی 
توسط  سونوگرافی  و  داخلی  متخصص  توسط 
متخصصین زنان و زایمان بدون گذراندن دوره 
مصوب وزارت بهداشت، غیرمجاز است.  همچنین 
درمان ارتودنسی ثابت توسط دندانپزشک عمومی 
و انجام شیمی درمانی در مطب خالف مقررات 

قانونی است.«

ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه 
کننده

داوری در این رابطه تاکید کرد: »هیچ یک از 
مراکز پزشکی نظیر مطب، مرکز جراحی محدود، 
بیمارستان و درمانگاه ها که به هر نام و عنوان از 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مجوز و 
پروانه فعالیت دریافت کرده اند، حق انتشار آگهی 
تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین 
به آنها باشد، ندارند. پزشکان برای تبلیغات به هر روش، 
باید از سازمان نظام پزشکی مجوز دریافت کنند. معاونت 
درمان به عنوان ناظر بر اقدامات درمانی براین مساله نیز با 
دقت پیگیر بوده و درصورت مشاهده تبلیغات نادرست 
در اسرع وقت اقدامات قانونی خود را انجام می دهد.«

ممنوعیت عرضه دارو در مطب پزشکان
وی با بیان اینکه عرضه و فروش دارو، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و هر نوع محصول درمانی 
در مطب غیرمجاز است، گفت: »همچنین هر نوع فعالیت 
غیردرمانی از جمله آموزش و تحقیقات بدون مجوزهای 
است.« سرپرست  غیرقانونی  در محیط مطب  رسمی 
مدیریت نظارت و اعتباربخشی حوزه معاونت درمان 
دانشگاه در خاتمه با بیان اینکه سامانه های متعددی از 
سوی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی برای 
آگاه سازی عموم ارایه شده است، گفت: »سامانه های ۱۵۹۰، 
۱۹۰ و ۱۶۹۰ به مردم معرفی شده است، ولی از همکاران 
حوزه درمان بویژه پزشکان درخواست می کنیم قبل از 
فعالیت در هر موسسه درمانی و همچنین قبل از تاسیس 
هر مرکز درمانی با مراجعه به کارشناسان معاونت درمان، 

قوانین و اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.«

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان توصیه های 
اربعین  پیاده روی  خصوص  در  را  الزم  پزشکی 

حسینی)ع( به زائران ارائه کرد.
به گزارش سپید، محمد دادجو در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به این که فاصله نجف تا کربال ۸۰ کیلومتر 
است، اظهار کرد: »حدود سه روز پیاده روی پیش روی 
زائران خواهد بود، از این رو بهتر است که زائران از 

آمادگی جسمانی پیش از پیاده برخوردار باشند تا دچار 
گرفتگی عضالت نشوند.« وی به زائران توصیه کرد، 
حداقل یک هفته پیش از اعزام به نجف و کربالی 
معلی، ورزش های صبحگاهی انجام دهند تا آمادگی 

کاملی پیدا کرده و دچار مشکل نشوند.
دادجو گفت: »به زائران توصیه می کنیم در ایام پیاده روی 
اربعین پس از یک ساعت پیاده روی، حدود 2۰ دقیقه 

استراحت کنند تا دچارگرفتگی عضالنی نشوند. زائرین 
از تند راه رفتن و توقف ناگهانی جداً خودداری کنند، 

چون این عمل باعث گرفتگی عضالت می شود.«
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: 
»از آنجا که ایام پیاده روی حدود 3 روز طول می کشد، 
باید زائران مکانی برای اسکان داشته باشند. زائران 
طوری برنامه ریزی کنند که پیش از غروب آفتاب 
که دمای  هوا کاهش پیدا خواهد کرد، در یک مکان 

اسکان پیدا کنند.«
این متخصص داخلی با اشاره به این که زائران باید 
کفش مناسبی برای پیاده روی داشته باشند، تصریح کرد: 
»زائران کفش راحتی به پا کنند. بهتر است از کفشی 
استفاده شود که چندین بار از آن استفاده کرده اند. 
همچنین اختالف ارتفاع بین جلو و عقب کفش نیز 
از یک سانتی متر بیشتر نباشد. زائران بدون کفش در 

مسیرهای طوالنی پیاده روی نکنند.«
دادجو در خصوص لباس های مورد نیاز هم گفت: 
»هوا در این مدت گرم خواهد بود، از این رو زائران 
لباس نخی و نازک به تن داشته باشند. در عین حال 
یک کاپشن نیز به همراه داشته باشند که در صورت 
تغییر شرایط آب و هوایی استفاده کنند.« وی در رابطه 

با مصرف آب آشامیدنی نیز به نکاتی اشاره کرد و 
گفت: »از آنجا که اغلب آب های منطقه آب لوله کشی 
است و ممکن است به مراتب کیفیت الزم را نداشته 
باشد، به زائران توصیه می شود که از آب های معدنی 
استفاده کنند و همیشه به همراه خود آب های معدنی 
داشته باشند تا در صورت نیاز مصرف کنند و دچار 

کم آبی نشوند.«
 مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار 
کرد: »با توجه به احتمال وجود گرد و غبار در منطقه، 
بیمارانی که آسم و مشکالت ریوی دارند حتماً ماسک 
به همراه داشته باشند البته به افرادی که دچار بیماری 
نیستند نیز توصیه می کنیم ماسک به همراه داشته باشند.« 
این متخصص داخلی با بیان این که زائران باید روزانه 
۶ وعده غذا بخورند، تصریح کرد: »زائران حتماً غذای 
خود را از موکب ها و مراکز غذایی معتبر تهیه کنند.« 
دادجو به بیماران دیابتی هم توصیه کرد که با توجه 
به این که پیاده روی باعث افت قند می شود، حدود 
چهار واحد از انسولین پایه خود را کم کنند تا دچار 
افت قند و عوارض آن نشوند هم چنین به همراه خود 
آب معدنی و شیرینی یا شکالت داشته باشند تا در 

صورت نیاز استفاده کنند.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به 
باید  شدید  آرتروز  به  مبتال  بیماران  برای  اینکه 
»امروز  گفت:  گیرد،  انجام  زانو  مفصل  تعویض 
تا حدی پروتز مفصل کمبود دارد و احتماال طی 

روزهای آتی این مشکل برطرف می شود.«
محمد رازی در ارتباط با گالیه برخی از مردم به 
تا  »امروز  داشت:  اظهار  زانو،  مفصل  پروتز  نبود 
حدی پروتز مفصل کمبود است و ممکن است طی 

روزهای آتی این مشکل برطرف شود چرا که در 
شرکت ها در حال گرفتن ارز هستند.«

وی افزود: »لوازم پزشکی به صورت مستقیم جزو 
تحریم ها نبوده ولی تحریم سبب سخت شدن فرآیند 
اداری می شود و زمانی که شرکت ها نتوانند پولی 
به  دارو و تجهیزات  بفرستند غیرمستقیم دریافت 

مشکل برخواهند خورد.«
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به 

اینکه تعویض مفصل زانو یکی از جراحی های 
شایع به شمار می رود، گفت: »آرتروز شدید 
می توانند سبب کاهش فعالیت و عدم کارایی 
برای   زانو  مفصل  تعویض  باید  لذا  شود  فرد 
این  از  دقیق  آمار  ما  البته  گیرد.  انجام  بیمار 
اساس  بر  بهداشت  نداریم ولی وزارت  عمل 
آمار فروش پروتزها می تواند میزان این جراحی 

را اعالم کند.«

شیویاری تاکید کرد

لزوم ارتقاء خدمات رسانی درمانی 
در مراکز دولتی 

 عضو کمیسیون بهداشت ودرمان 
بیماران  اینکه  بابیان  مجلس 
پذیرش  اولویت  در  اورژانسی 
قرار  دولتی  بیمارستان های 
محدود  »ظرفیت  گفت:  بگیرند، 
حجم  با  دولتی  بیمارستان های 

مراجعه کننده سنخیت ندارند.«
یعقوب شیویاری درباره اوضاع 
نامناسب خدمات رسانی به بیماران  
در بیمارستان های دولتی، گفت: »برای خدمات رسانی کاربردی 
توان،  حداکثر  با  می بایست  درمانی  دولتی  درمراکز  بیماران  به 
خدمات رسانی درمانی را ارتقا داد اما واقعیت ممکن این است 
امکانات  با  دولتی  بیمارستان های  به  کننگان  مراجعه  که حجم 
بیمارستانی همخوانی ندارد بنابراین بیماران مجبور هستند با این 
اوصاف برای ویزیت و مداوا در صف های درمانی در انتظار باشند.«
  نماینده مردم میانه تصریح کرد: »بطورمثال برخی از بیماران 
زمانی که مشاهده می کنند، امکانات مناسب درمانی در میانه وجود 
ندارد به مرکز استان مراجعه می کنند و پس از مراجعه به این 
مراکز نیز مجبور هستند برای کمبود امکانات به تهران مراجعه 
کنند بنابراین مشخص است که حجم مراجعه به بیمارستان های 
دولتی بسیار افزایش پیدا می کند.« شیویاری  افزود: »راهکاری 
دولتی  بیمارستان های  به  بیماران  مراجعه  کاهش  برای  اساسی 
تهران و مراکز استان ها، افزایش خدمات و امکانات بیمارستان ها 
میان  به نوعی  تا تعداد مراجعه کنندگان  درمناطق محروم است 
مراکز درمانی مختلف  در کشور تقسیم شود تا خدمات رسانی 
به بیماران نیز با این اوصاف افزایش یابد.« وی ادامه داد: »دولت 
و مجلس برای افزایش خدمات رسانی کیفی در حوزه سالمت 
تجهیزات  و  درمانی   امکانات  افزایش  به  ویژه  نگاه  می بایست، 
مرتبط   درمان   تا  کرد   ام ارآی  دستگاه  توسعه  جمله  از  پزشکی 
و تصویربرداری های پزشکی در مناطق محروم به نحو  مطلوب  
انجام شود تا هزینه اضافی بر بیماران از قبیل هزینه های حمل و 
نقل  برای درمان های تکمیلی در بیمارستان های  پایتخت را شاهد 
نباشیم.« شیویاری  تاکید کرد: »بیماران اورژانسی باید در  اولویت 
پذیرش بیمارستان های  دولتی  قرار  گیرند تا بتوان بیمارانی که 
نیازمند خدمات اضطراری هستند را  در گام نخست، تحت درمان  
بیمارانی که شرایط حادی دارند  تا خدمات رسانی به  قرار داد  
در  بهترین سطح کیفیت انجام شود.« وی یادآورشد: »ظرفیت  
ندارد  همخوانی  کننده  مراجعه  حجم  با  دولتی  بیمارستان های 
بنابراین مسلم است که خدمات رسانی در این بخش  نمی تواند 

کارآمد و مطلوب  باشد.«

بنیادی انتقاد کرد

تاخیرگمرک، عامل اساسی کمبود 
شیر خشک های رژیمی

بهداشت  کمیسیون   عضو 
اینکه  بیان  با  مجلس  درمان   و 
رژیمی  شیرخشک های  کمبود 
مشهود  خاص  بیماری های  برای 
گمرک  »تاخیر  گفت:  است، 
درآزادسازی عامل اساسی کمبود 
بازار  شیر خشک های رژیمی در 

است.«
کمبود  درباره  بنیادی   بهروز  
دربازار،گفت:  «کمبود  کودکان  برای  رژیمی  شیرخشک های 
برای  را  مشکالتی  بطورحتم  بازار  در  رژیمی  شیرخشک های 
خانواده کودکان جهت تهیه این نوع ازشیرخشک ها ایجاد کرده 
است بنابراین جا دارد؛ دولت هرچه سریع تر با  اقدامات اصولی 
به  توجه  با  ازکودکان  برخی  زیرا  کنند  برطرف  را  معضل  این 
شرایط خاصی که دارند، می بایست  این نوع شیر خشک ها را در 
دستور مصرف قرار دهند.« نماینده  مردم کاشمر تصریح کرد: 
»کمبود شیر خشک معمولی در بازار نداریم  بلکه در تامین شیر 
شده ایم  روبرو  مشکل  با  بازار  در  وخاص  خشک های  رژیمی 
ترخیص  شیر  به عدم  از هرمسئله ای  بیش  نیز   کمبود  این  و  
خشک توسط گمرک مرتبط است.« وی ادامه داد: »وارد کنندگان 
شیرخشک های رژیمی نیز از عدم تاخیرگمرگ درآزاد سازی کاال 
مذکور ناراضی هستند بنابراین الزامی است سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت ودرمان  ترخیص هرچه سریعتر شیرخشک های 
رژیمی را در  دستورکار قراردهند.« وی ادامه داد: »با توجه به 
حساسیت استفاده از شیر خشک های رژیمی برای کودکان  الزامی 
است، دستگاه های اجرایی مرتبط با هماهنگی  الزم  معضل کسری  

شیر خشک های  رژیمی در بازار  را رفع کنند.« 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کمبود شیر خشک های 
و   هستند   بیماری های خاص  دارای  که  کودکانی  برای  رژیمی 
هرچه  باید  هستند   مخصوص  شیرخشک های  مصرف  نیازمند 
سریع تر با همکاری گمرک مرتفع شود یادآورشد: »عدم اجازه 
ترخیص در گمرک عامل اساسی کمبود شیرخشک های رژیمی 

در بازار است.«

خانه ملت

 فروش دارو در مطب ممنوع
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توصیه های پزشکی برای پیاده روی اربعین

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران مطرح کرد 

کمبود پروتز مفصل در کشور


