
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
طی احکام جداگانه ای باقر الریجانی را در سمت 
معاون آموزشی و رضا ملک زاده را در سمت معاون 

تحقیقات و فناوری این وزارتخانه ابقا کرد.

اهمیتبهمدلآموزشیجامعهنگر
به گزارش سپید، در متن حکم سعید نمکی خطاب 
به باقر الریجانی آمده است: »با توجه به سوابق 
ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی در عرصه های 
مختلف، بدین وسیله به عنوان معاون آموزشی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابقا می شوید.«

گرچه گام های دوراندیشانه و موثر جنابعالی در 
سال های اخیر دستاورهای ارزشمندی در آن حوزه 
پراهمیت به همراه داشته، مع الوصف مبتنی بر شیوه 
گذشته اینجانب در صدور احکام مطالبات کارشناسان 

این حوزه را یادآور می شوم.
1-  سال های پس از انقالب اسالمی با توسعه آموزش 
پزشکی دستاوردهای ارزشمندی در تربیت نیروی 
انسانی مورد نیاز در راستای خودکفایی کشور به 
دست آمد که این گسترش عالوه بر جبران  کاستی های 

گذشته در تامین نیروی انسانی، اثربخشی فراوانی در مدیریت 
نظام سالمت و دسترسی به شاخص های ارزنده این عرصه 
نیز داشت، مع الوصف پس از سال ها بازنگری دقیق در 
شیوه اداره دانشگاه ها تعدد رشته های تحصیلی و تعداد 
دانشجویان مبتنی بر نیازسنجی سال های آتی کشور، ضروری 
است که منابع محدود کشور را صرف تربیت نیروهایی 
نکنیم که در آینده جایگاهی برایشان در نظام ارائه  خدمت 

تعریف نکرده ایم.
2- اینجانب به همراه بعضی از دوستان در طراحی مدل 
آموزشی جامعه نگر )COME( حدود سی سال پیش 
جامعه  آموزش های  تقویت  هدفمان  و  کردیم  تالش 
محور )Community based learning(  به جای 
بیمارستان محور )Hospital  based learning( بود. 
متاسفانه هنوز اکثر رشته های تحصیلی از این شیوه آموزشی 
محرومند و این خود عاملی است تا دانش آموختگان ما با 
مشکالت جامعه و نظام ارائه خدمت بیگانه باشند. رسالت 
ما برداشتن دیوار بین دانشگاه و مردم است که امیدوارم 

جنابعالی و همکاران ارجمندتان بیشتر بدان بپردازید.
3- سیاست سال های اخیر، افزایش تحصیالت تکمیلی و 
برچیدن دوره های کوتاه مدت است، این شیوه تربیت نیروی 
انسانی عالوه بر تحمیل هزینه سنگین، اثربخشی هزینه کرد 
را زیر سوال می برد و  زیرساخت های نظام ارائه خدمت 
را که در سال های اخیر با هزینه فراوان تهیه شده، به دلیل 
عدم حضور نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بالاستفاده 
می گذارد. تربیت نیروهای پرستاری و پیراپزشکی مورد 
نیاز کشور از این مقوله است. باتوجه به منابع محدود باید 
دوره ها را کوتاه تر، مهارت ها را افزون تر و نیروی انسانی 

را کارآمدتر کنیم.
4- استفاده از ظرفیت بی بدیل اندیشمندان دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور در سیاست گذاری های کالن 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرمایه عظیمی 
است که غفلت از آن خسرانی جبران ناپذیر خواهد بود. 
لذا انتظار می رود دانشگاه های ما اتاق فکر کشور برای 
برنامه ریزی های کالن باشند که جنابعالی می توانید موارد 
مهم در کلیه حوزه ها را با همکاران ارجمند دانشگاهی 
در میان بگذارید و نقطه نظرات ایشان را جمع بندی و به 

عنوان نقشه راه به اینجانب ارائه فرمائید.
نوظهور،  واگیردار  بیماری های  امروز  مستحضرید   -5
بیماری های غیر واگیر و مؤلفه های اجتماعی موثر بر 
سالمت )SDH( مواردی است که نظام سالمت را مورد 
تهدید جدی قرار می دهد. آموزش و آشنایی دانشجویان 
با پدیده های فوق در آینده می تواند در کاهش ابتال و مرگ 

و میر ناشی از این موارد بسیار موثر باشد.
6- توسعه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که اجزای تفکیک 
ناپذیر یکدیگرند، به دلیل کمبود پزشک خانواده معطل 
مانده، ضروری است با استفاده از ظرفیت کم نظیر پزشکان 
عمومی و گذراندن دوره های کوتاه مدت از خیل عظیم 
پزشکان عمومی آموزش دیده در این عرصه بهره ببریم. 
منتظر ماندن برای فارغ التحصیلی متخصص پزشک خانواده، 
سال ها این پروژه عظیم ملی را معطل خواهد گذاشت، 
گرچه فارغ التحصیالن دوره تخصصی مذکور نیز می توانند 
به عنوان هسته های مرکزی آموزش و پایش مستمر این 
فعالیت بکار گرفته شوند. ضمنا آموزش پزشکی خانواده 

نیز باید جزو الینفک دوره پزشکان عمومی باشد.
7- جهت تغییر سبک زندگی مردم در راستای کاستن از بار 
بیماری ها الزم است بسته های آموزشی با زبان قابل درک 
را برای گروه های هدف در جامعه تهیه کنیم. رسالت ما 
عالوه بر آموزش دانشجویان و دستیاران آموزش همگانی 

در راستای کاهش مشکالت نظام سالمت نیز هست و 
غفلت از این رسالت اجتماعی مردم را به ناچار به دام 
آموزش ها و تبلیغات غیر علمی و غیرحرفه ای سایت های 

رنگارنگ و بی محتوا خواهد انداخت.
8- این روزها مواردی مبنی بر تفکیک آموزش پزشکی 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادغام آن 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح می شود. این 
رویکرد با توجه به ضرورت بهره گیری آموزش پزشکی 
از فضا و عرصه بهداشت و درمان تفکیک آموزش از این 
دو حوزه مهم را غیرممکن می کند. لذا جهت مقابله با این 
رویکرد غیرمنطقی ضروری است جنابعالی و همکارانتان 
مستندات کافی جهت توجیه عدم امکان این سه جزء 

تفکیک ناپذیر فراهم کنید.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ و پیروی از مشی 
اعتدال دولت تدبیر و امید در پیشرفت امور مؤید باشید.«

حاصلپژوهش
بایددرتوانمندیاقتصادملیموثرباشد

سعید نمکی همچنین در حکمی خطاب به رضا ملک 
زاده آورده است:

جناب آقای دکتر رضا ملک زاده
مفتخریم از دانش، تجربه و خدمات ارزنده جنابعالی در 
جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی کماکان بهره مند شویم.
گرچه حضور ارزشمند حضرتعالی در سال های اخیر دست 
آوردهای گرانقدر و آبرومندانه ای در عرصه پژوهشی به 
همراه داشته مع الوصف مواردی که به ذهن اینجانب می گذرد 

جهت یادآوری به استحضار می رسد:
1- گرچه چاپ مقاالت به عنوان شاخص تاثیرگذار در 

ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می شود، 
مقاالت  بر  عالوه  پژوهش  حاصل  مع الوصف 
ارزشمند باید محصوالتی باشد که بتواند بر توانمندی 
اقتصاد ملی موثر باشد. تعریف اولویت های پژوهشی 
بر مبنای فناوری های نو، یافتن راهکارهایی برای 
تشخیص زودرس بیماری ها، داروهای نوترکیب، 
پیشگیری و ده ها مورد دیگر،  شیوه های جدید 
اولویت های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور 
درحال توسعه است که شرایط مان با کشورهای 
توسعه یافته از یک سو و کشورهای عقب مانده 

از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.
2- بار بیماری ها )Burden of diseases( امروز 
تلنبار ندیدن های دیروز ماست، سیمای همه گیری 
بیماری ها در کشورهایی همچون ما متفاوت از 
کشورهای توسعه یافته است. لذا آینده پژوهی در 
مورد بار بیماری های آتی می تواند از هزینه های 
سنگین تحمیل به نظام سالمت بکاهد. لذا هرگونه 
هزینه در این راستا سرمایه گذاری ارزنده است، که 
اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطالعات و 
ارائه راهکارهای مناسب به نظام ارائه خدمت باشد 
از آوار سهمگین عوارض بیماری های نوظهور نجاتمان 

خواهد داد.
3- مراکز تحقیقاتی متعدد کشور هنوز با بی خبری از 
یکدیگر به شکل جزیره ای عمل می کنند. پیوستن آنها 
به یکدیگر، هم افزایی و استفاده از امکانات مشترک و 
تکمیل فعالیت های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن 
به محصوالت ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل تر و 
هزینه ها را کاهش خواهد داد. متاسفانه تجهیزات متعدد در 
مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده 

قرار می گیرد و حق استفاده دیگران را میسر نمی سازد.
4- امروز با فشار مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
زیست محیطی بر سالمت، همکاری مراکز تحقیقاتی بیرون 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می طلبد. 
لذا مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه دولتی و 
خصوصی و بهره مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی 
بیرون از کشور به خصوص آنها که توسط هموطنانمان 
اداره می شوند، سرعت فعالیت های تحقیقاتی و اثر بخشی 

آن بر نظام سالمت را خواهد افزود.
5- گرچه سهم ما از GDP از منابع ملی هنوز با آنچه 
باید باشد فاصله چشمگیر دارد مع الوصف مستحضرید در 
کشورهای توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید 
ناخالص داخلی از محل منابع دولتی بیشتر از یک درصد 
نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و 
توسعه به سهم پژوهش می افزاید. به کارگیری شرکت های 
دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مشارکت بخش 
خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام 

با همت جنابعالی و همکاران ارجمندتان فراهم شود.
توفیق حضرتعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

امینی فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مطرح کرد

تجمیعبیمهها
بهصورتمجازی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس  با بیان اینکه تجمیع بیمه ها 
در شرایط کنونی کشور به دلیل دریافت سرانه های متفاوت امکانپذیر 
نیست تاکید کرد: »برای بهره مندی از منافع این طرح باید در حوزه های 

مشترک، تجمیع مجازی بیمه ها را انجام دهیم.«
محمد نعیم امینی فرد در واکنش به اظهارنظر سرپرست وزارت 
بهداشت مبنی بر اینکه بیمه های درمانی کشور مثل بیمه سالمت 
و تامین اجتماعی به عنوان دو سازمان بیمه گر بزرگ از منابع کامال 
متفاوتی تامین اعتبار می شوند و جایگاه آنها مجزا است و تجمیع 
آنها به صالح کشور نیست، گفت: »اصل تجمیع بیمه ها تجربه 
موفقیت آمیزی در کشورهایی است که به لحاظ سیستم بیمه ای در 
حوزه بهداشت و درمان از شاخص های باالیی برخوردار هستند.« 
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »البته 
این موضوع که در شرایط کنونی کشور تجمیع بیمه ها امکانپذیر 
نیست، واقعیت دارد، چرا که ما سرانه های متفاوتی را از افراد و 
گروه های جمعیتی تحت پوشش بیمه های مختلف دریافت می کنیم 
و این در حالی است که تجمیع بیمه ها الزاماتی دارد که اولین آنها 
یکسان بودن دریافت سرانه ها است.« وی تصریح کرد: »اگر از بُعد 
دریافت سرانه های متفاوت توسط بیمه ها به موضوع تجمیع بیمه ها 
نگاه کنیم، اظهارنظر سرپرست وزارت بهداشت و درمان منطقی و 
توجیه پذیر است، کما اینکه این موضوع سه سال قبل هم مطرح 

شد و به نتیجه مشخصی نرسید.«
 امینی فرد اظهار کرد: »البته اینکه ما به این سمت حرکت کنیم 
که در آینده بتوانیم بیمه ها را تجمیع کنیم، موضوعی است که در 
مورد آن بین کارشناسان اقتصاد سالمت و حوزه بهداشت و درمان 
اتفاق نظر وجود دارد.« وی یادآور شد: »تجمیع بیمه ها منافعی بسیاری 
را به همراه دارد، ضمن اینکه اگر در شرایط کنونی کشور اجرای 
آن امکانپذیر نیست، باید در حوزه های مشترک تجمیع مجازی 
بیمه ها را در برخی بخش ها انجام دهیم تا از این منافع بهره ببریم.«

امینی فرد با اشاره به اقداماتی که در پی تجمیع مجازی بیمه ها صورت 
می گیرد، تاکید کرد: »هم اکنون باید همپوشانی بیمه ای را از بین 
ببریم و سیاست های واحدی را در حوزه ارائه خدمات بهداشت 
و درمان پیگیری کنیم و این اقداماتی است که می توان در جهت 

تجمیع مجازی برخی جنبه های بیمه ای انجام داد.«

نیکفر، عضو کمیسیون بهداشت:

خودکفاییدرتولید
داروهایگیاهیبهرونق

اقتصادیمیانجامد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با یادآوری  اینکه تامین گیاهان 
دارویی از ایران برای تولید دارو باعث رونق اقتصادی بسیاری از 
کشورها شده است، تاکید کرد: »ما باید در حوزه تولید داروی 
گیاهی و طب سنتی به خودکفایی برسیم و مردم را از سود ناشی 

از آن محروم نکنیم.«
ذبیح اهلل نیکفر لیالستانی در مورد انتشار خبری از سوی رئیس دانشکده 
طب سنتی ایران مبنی بر ساخت 20 سالمتکده طب سنتی، گفت: 
»هم اکنون سایر کشورها در حوزه طب سنتی و عرضه داروهای 
گیاهی اقدامات موثری انجام می دهند که برای آنها ارزش افزوده به 
همراه دارد و از این طریق به اشتغالزایی و ارتقای حوزه اقتصادی 
می پردازند، و این در حالی است که گیاهان دارویی مورد نیاز آنها 

به صورت عمده از ایران صادر می شود.«
نماینده مردم الهیجان ادامه داد: »اغلب داروهای شیمیایی که از 
دیگر کشورها وارد می کنیم، درصد باالیی از مواد اولیه آنها گیاهی 
بنابراین الزم  است،  از طب سنتی  برگرفته  فرمول ساختشان  و 
است که ما در زمینه طب سنتی که دانشمندان ایرانی مبدع آن 
بوده اند و ایران سوابق درخوری در این زمینه در تاریخ دارد، به 
خودکفایی برسیم و مردم را از سود قابل توجهی که تولید داروهای 
گیاهی می تواند برای کشور به همراه داشته باشد، محروم نکنیم.« 
وی تصریح کرد: »آنچه مسلم است طب سنتی باید مکمل طب 
مدرن قرار گیرد، چرا که هیچ کدام از آنها به تنهایی نمی توانند 
تمام مشکالت موجود در حوزه سالمت را برطرف کنند، بنابراین 
الزم است دانش و تجربیات حاصل از این دو طب در کنار هم 
استفاده شود.« نیکفر یادآور شد: »یکی از اقدامات موثری که در 
این حوزه انجام شده، این است که پزشکان عمومی دوره هایی را 
تحت عنوان طب سنتی می گذرانند و با تلفیق دانش و تجربیات 
طب مدرن و سنتی به ارائه خدمات در حوزه سالمت می پردازند.« 
وی با انتقاد از تبلیغات فعالیت برخی در فضای مجازی تحت عنوان 
طب اسالمی، تاکید کرد: »فعالیت آزادانه این گونه افراد شیاد تحت 
عنوان طب اسالمی در فضای مجازی که با ادعای استناد به روایات 
به درمان بیماران می پردازند، مورد تایید نیست و قطعا وزارت 
بهداشت باید بر این نوع تبلیغات نظارت کرده و بر آن حساس 
باشد، چرا که گزارش هایی مبنی بر آسیب به بیماران در پی اعتماد 
به این افراد به دلیل تاخیر در روند درمان به ویژه برای بیماران 
سرطانی ارائه شده است.« نیکفر عنوان کرد: »هم اکنون تنها افرادی 
باید بتوانند در این حوزه فعالیت کنند که دوره های الزم را گذرانده 
باشند و مجوز الزم را از وزارت بهداشت یا مراکز آموزشی تحت 

پوشش آن تحت عنوان طب ایرانی-اسالمی دریافت کرده باشند.«
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 طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست وزارت بهداشت؛

 معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ابقا شدند

شورایعالی نظام پزشکی روز گذشته تشکیل جلسه داد و سرپرست وزارت 
بهداشت شخصا در این جلسه شرکت کرد.

به گزارش سپید، رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی در 
جلسه شورایعالی نظام پزشکی که با حضور سعید نمکی برگزار شد گفت: 
»دکتر نمکی از پختگی و تجربه الزم در حوزه بهداشت ، پزشک خانواده و 
حوزه اقتصاد سالمت برخوردار بوده و صاحب نظر و صاحب سبک در 
عرصه نظام سالمت است.« وی افزود : »با توجه به این که ایشان در رده ها 
و بخش های مختلف حوزه سالمت مشغول به فعالیت بوده اند و آشنایی 
کامل با نقاط ضعف ، قوت و چالش های این حوزه را دارند گفتند: »بدیهی 
است سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگ ترین نهاد مدنی و صنفی جامعه 
پزشکی می تواند یک همکار خوب در جهت تحقق اهداف و برنامه های 
پیش رو و مثبت حوزه سالمت باشد.« وی با  اشاره به شرایط ناشی از 
تحریم ها بر کشور اضافه کرد: »در درجه اول باید به فکر رفع مشکالت 
سالمت مردم بود و بعد از آن وظیفه ای که داریم حفظ شأن و منزلت جامعه 
پزشکی است که موجب حفظ سرمایه اجتماعی نظام سالمت خواهد بود 
و نباید به حرمت آنها خدشه ای وارد شود زیرا هر گونه بی احترامی به این 
جامعه در واقع زیر سوال بردن اعتماد مردم و تخریب این سرمایه اجتماعی 
است و موجب اختالل در پروسه درمان می شود.«سرپرست سازمان نظام 
پزشکی تصریح کرد : »باید آسیب شناسی های الزم در این زمینه انجام 
شود و هر جا الزم باشد ترمیم هایی انجام دهیم و این مستلزم تالش و 
مبارزه بیرونی و پاالیش درونی است.« ظفرقندی خاطرنشان کرد : »متاسفانه 
عده قلیلی که در جامعه پزشکی تخلف می کنند حیثیت کل حرفه را زیر 
سوال می برند و این سبب می شود تا بعضی رسانه ها هر نوع تخلفی را 
به کل جامعه پزشکی تعمیم دهند که یکی از مصادیق آسیب به شأن و 

منزلت جامعه پزشکی همین مسئله است.«
وی تاکید کرد باید با وحدت و انسجام برای حل معضالت مختلف جامعه 
پزشکی از جمله بحث تعرفه واقعی ، مشکالت بیمارستان ها ، ناکارآمدی 
بیمه ها و .... کار کنیم و رسیدگی به مشکالت سالمت مردم را وجهه 

اهتمام خود قرار دهیم.« 

برایتدوینگایدالینهانیازمندکمکنظامپزشکیهستیم
نشست  این  ادامه  در  پزشکی،  نظام  سازمان  عمومی  روابط  بنابراعالم 
سرپرست وزارت بهداشت ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر حسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت با عنوان این مطلب که کشور 
روزهای سخت اقتصادی را طی می کند ، بیان کرد : »در نظام سالمت نیز 
دچار مشکالتی هستیم و این امکان وجود دارد که هر لحظه با گردبادهایی 
مواجه شویم اما یکی از ارکان اصلی مدیریت نظام سالمت سازمان نظام 
پزشکی است که بنده شخصا هیچ گاه به عنوان یک سازمان صرفا مدافع 
حقوق صنف به آن نگاه نکرده ام بلکه این سازمان صنفی است که سالمت 
مردم را اداره می کند و یک رسالت فراسازمانی و فراصنفی به عنوان طبیب 

و عضو تیم نظام سالمت بر عهده دارد.« 
سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به امکان بروز آسیب های نظام سالمت 
از تحریم ها افزود: »در آینده نیازمند مشارکت بین بخشی عظیمی هستیم 
که اگر مراقبت های الزم را در این زمینه انجام ندهیم و مشارکت بین 
بخشی را طلب نکنیم هر روز با یک جریان تازه روبرو خواهیم بود.« 
وی ادامه داد: »اگر تالش کنیم تا نظام سالمت را به مدارس ببریم و 
آموزش الگوهای الزم را از مدارس آغاز کنیم دیگر نیازی به این نیست 
فیلدهای مختلف  از طریق ویزیت متخصصان در  را  بیماری ها  بار  که 

پزشکی شناسایی کنیم.«
نمکی ادامه داد: »اگر پزشکی خانواده و سیستم ارجاع و نظام پرداخت 
را مدیریت می کردیم هزینه های  طرح تحول نظام سالمت هزینه هایش 
منطقی تر می شد که امروز نیز باید با همکاری و هماهنگی هم به این 
کار  انجام  را  خانواده  پزشکی  بردن  کار  به  دلیل  ایشان  بپردازیم.  مهم 
گروهی تمامی اعضای کادر درمان در این طرح دانست و آن را یک 

کار  تیمی دانست.« 
سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به این که باید از ظرفیت های پزشکان 
بهره مند شویم ،  ارجاع  نظام  و  پزشکی خانواده  پیاده سازی  در  عمومی 
خاطرنشان کرد : »برای تدوین گاید الین ها باید سازمان نظام پزشکی به 
عنوان قوی ترین ساختار صنفی به ما کمک کند و  نیز باید ساختار مناسب 

نظارت بر گاید الین ها را برای اجرا در بیمه ها ایجاد کنیم.«
وی به مشکالت حوزه داروسازی نیز اشاره کرد و گفت : »در صنعت 
داروسازی کشور اتفاقات نامبارکی رخ داده که باعث آسیب این صنعت 
شده است و با واردات دارو صنعت داخلی را لگدمال کرده ایم و این در 
حالی است که حدود 550 میلیون دالر ارز برای داروی ساخت داخل در 
نظر گرفته شده و حدود 1/3 میلیارد دالر برای واردات دارو اختصاص 

داده شده است که توازن و تعادلی در این بین مشاهده نمی شود.« 
نمکی با تاکید بر این که صنعت داروی کشور حرفهای زیادی برای گفتن 
دارد تصریح کرد: »نه تنها به صنعت دارو کمکی نکرده ایم بلکه فیلتر هایی 
هم برای همکاران داروساز ایجاد کردیم. البته می توان صنعت دارویی 
کشور را با امکانات موجود ظرف مدت یک سال دگرگون کرد. قیمت 
داروها نیز باید اصالح شود چون انقباضی است اما مشروط بر این که 

بیمه ها هزینه ها را تقبل کنند و باری بر دوش مردم نباشد.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آلوده شدن نگاه ها نسبت به جامعه 
پزشکی اشاره کرد و گفت : »مقداری از این نگاه آلوده از درون حاصل 
شده و مقداری از آن هم از بیرون نشأت گرفته که باید با همکاری هم 

نسبت به رفع آن تالش کنیم.«
 سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد : »باید مکانیزم هایی در سازمان 
تظلمی  اگر کوچک ترین  که  بدانند  تا همه  تعریف شود  پزشکی  نظام 
روی دهد فورا به آن رسیدگی خواهد شد و نیاز به مرجعی خارج از 
سازمان نظام پزشکی نداریم و مسائل حرفه در درون خودمان حل و 
فصل خواهد شد.« وی خاطرنشان کرد : »وزارت بهداشت در درجه اول 
متولی سالمت مردم است و باید با همکاری سازمان نظام پزشکی در 
تا مسائل  برداریم و اجازه ندهیم  جهت احقاق حقوق شهروندی گام 

پزشکی خارج از حرفه به بحث و بررسی گذاشته شود.«
نمکی در پایان یاد آور شد : »باید توسعه خدمات بستری و سرپایی را 
متوازن با هم جلو ببریم که می توان یک پروتکل در این زمینه تعریف 
کرد و از ظرفیت و توان انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی با 

تشکیل یک  اتاق فکر استفاده کرد.«

حضورسرپرستوزارتبهداشتدرجلسهشورایعالینظامپزشکی


