
عضو هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
آخرین جزئیات انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی 

کشور را اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، منصور جعفری نمین 
با بیان اینکه تاکنون ۲۲۳ نفر از اعضای مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشکی برای حضور در رأی گیری اعالم 
نفر  تاکنون شش  آمادگی کرده اند، گفت: »همچنین 
به صورت کتبی کاندیداتوری خود را برای تصدی 
ِسَمت رییس کلی سازمان نظام پزشکی اعالم کرده اند.«
وی افزود: »شش کاندید اعالم شده عبارتند از آقایان 
دکتر ظفرقندی، دکتر عزیزی، دکتر ساالریان، دکتر سید 

شریفی، دکتر افشین پور و دکتر بردیا. این افراد اعالم 
کاندیداتوری کرده اند. از این کاندیداها ۳ نفرشان عضو 
شورای عالی نظام پزشکی بوده، یک نفر بازرس و ۲ نفر 
هم عضو هیئت مدیره نظام پزشکی های شهرستان ها 
و نماینده مجمع عمومی هم هستند. همه کاندیداها 

عضو مجمع عمومی بوده و حق رأی هم دارند.«
جعفری نمین تاکید کرد: »بر همین اساس روز جمعه 
۲۶ بهمن ماه دو جلسه برای مجمع عمومی خواهیم 
داشت؛ یکی جلسه مجمع عمومی عادی برای بررسی 
عمومی  مجمع  جلسه  و  پزشکی  جامعه  مشکالت 
فوق العاده که برای انتخاب رئیس کل از ساعت هشت 

صبح تا چهار بعد از ظهر برگزار می شود. امیدوارم 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با رأی بسیار باالیی 
این  اداره  برای  بیشتری هم  تا قدرت  انتخاب شود 

سازمان داشته باشد.«
سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی  ترین سازمان 
غیردولتی در ایران است که از سال ١۳۳5 تاسیس و 
نخستین رئیس این سازمان در سال ١۳4٧ به نام منوچهر 
محمدعلی  مختلف  سال های  در  و  شد  تعیین  اقبال 
حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضل، سید شهاب الدین 
ریاست  زالی  علیرضا  و  ظفرقندی  محمدرضا  صدر، 

این سازمان را برعهده داشته اند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته روز ۲۶ بهمن 
ماه جاری سیزدهمین انتخابات سازمان نظام پزشکی و 
هشتمین انتخابات نظام پزشکی پس از انقالب برگزار 
می شود تا رئیس بعدی این سازمان بر کرسی ریاست 

سازمان نظام پزشکی بنشیند.
سازمان  کل  رئیس  آخرین  عنوان  به  فاضل  ایرج 
نظام پزشکی به دلیل تبعیت از قانون منع بکارگیری 
خود  سمت  از  اجرایی  دستگاه های  در  بازنشستگان 
به  ظفر قندی  محمدرضا  حاضر  حال  در  داد؛  استعفا 
این  عهده دار  پزشکی  نظام  سازمان  سرپرست  عنوان 

سمت است.

برنامه تحول نظام سالمت 
معیاری برای سنجش فاصله حرف تا عمل
 مهران قسمتی زاده، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران

 
از ماه های آغازین صدارت دکتر هاشمی، می توان به عنوان یکی 
از پرابهام ترین و در عین حال شیرین ترین ایام برای فعاالن صنفی 
یاد کرد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وزیری پشت میز 
صدارت نشسته بود که جایگاهی بسیار قدرتمند در کابینه داشت 
و با درک توجه ویژه رئیس جمهور به سروسامان دادن وضعیت 
سالمت مردم، توانسته بود سهم خوبی از بودجه کشور را برای 

تامین سالمت ایرانیان جذب کند.
آیا رویایی در حال تحقق بود؟ پس از سال ها، مدیران نظام سالمت 
فرصت یافته بودند به اصالح ساختاری بپردازند که دو ویژگی مهم 

داشت: فقدان »بودجه« و »برنامه«
 هم اکنون بودجه فراهم  بود و همه چیز مهیای ارایه  برنامه ی اصالحی 

آقای وزیر... که  ناگهان اردیبهشت ۹۳ رسید! 
برخالف آن چه همه انتظار داشتند، به ناگهان برنامه  تحول از سوی 
وزارت بهداشت و بدون رایزنی با جامعه پزشکی مطرح شد؛ 
برنامه ای که بیش از این که برنامه  باشد، یک ایده بود: استفاده از 
خدمت ارزان و گاه رایگان سالمت در مراکز دولتی به منظور کاهش 

پرداختی از جیب مردم.

میراثی که طرح تحول سالمت برجای گذاشت
اما آیا این ایده و هدف با استفاده از روش درپیش گرفته قابل تحقق بود؟
متاسفانه همان طور که در همان زمان بسیاری از فعاالن صنفی و 
نهادهای مدنی از جمله انجمن پزشکان عمومی )نشریه سیمرغ، 
ش ١، شهریور ۹۳، پرونده صنفی: تحولی در نظام سالمت؟( اعالم 
کردند، آن چه به عنوان برنامه تحول ارایه شد، طرحی خام و بدون 
برنامه بود که در عمل منجر به هدررفت فرصت نادر به دست آمده 
برای اصالح نظام سالمت و سرمایه های مالی و انسانی کشور شد 
و آن چه دکتر هاشمی علی رغم ادعای دستگاه های رسمی و دولتی 

به جا گذاشت، چیزی نبود  جز:
١- ناتوانی دولت در تداوم پوشش بیمه  ای نه چندان کارآمد برای 

آنانی که در ابتدای طرح تعهد کرده بود
۲- سازمان های بیمه ای ورشکسته و بدهکار که در پرداخت حقوق 

پرسنل خود مانده اند
۳- تشکیل صف های طوالنی انتظار در کلینیک های تخصصی و 
فوق تخصصی ارزان قیمت با پزشکانی کالفه از مراجعات بی شمار 
4- مطالبات بسیار پزشکان و کادر درمانی مراکز خصوصی و دولتی
5- دانشگاه های به شدت بدهکار و فرسوده در اثر مراجعات بی شمار

۶- بخش خصوصی به شدت آسیب دیده
٧-  آسیب شدید به رابطه پزشکان و جامعه در اثر ناکارآمدی سیستم 

ارایه خدمات و سیستم پرداخت
8-  تنزل شدید سطح آموزش پزشکی به دلیل به کارگیری بیش از 

حد هیات علمی در ارایه خدمات درمانی
۹-  مهاجرت گسترده پزشکان و فارغ التحصیالن پزشکی

١0- گسست کامل بین سیاستگذاران، ارائه کنندگان خدمات و 
دریافت کنندگان خدمات

١١- ناهماهنگی گسترده در نظام سالمت و حتی در سطح معاونت های 
وزارت بهداشت )جزایر پراکنده  تصمیم گیری(

 البته از انصاف نباید بگذریم که حداقل در سال اول و پیش از اتمام 
منابع و پیش از سلب اطمینان مردم و جامعه پزشکی از سیاست های 
وزارت بهداشت، نظام سالمت دوره ای کوتاه از سرخوشی را سپری 
کرد؛ اما حیف که بار دیگر زمان ثابت کرد که برای رسیدن به اهداف 
بزرگ، برنامه دقیق و همراهی و مشارکت تمامی ذی نفعان نیاز است 
که آن  هم با مشارکت دادن نمایندگان آنها در جریان سیاستگذاری 
میسر خواهد شد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که برنامه تحول کم داشت.

برنامه تحول و نامزدهای ریاست کلی نظام پزشکی
اما چرا هم اکنون و برای تصمیم گیری در این لحظه باید به گذشته 

نگاه کنیم؟
مدتی است که نظام پزشکی به عنوان یک سازمان مدنی و در  عین حال 
یکی از نهادهای موثر در تصمیم سازی های نظام سالمت مشغول 
پوست اندازی و پس از استعفای دکتر فاضل درگیر انتخاب جانشین 
برای ایشان است. مسلماً تمامی کاندیداهای منصب ریاست کل 
این سازمان، در تمامی دوران اجرای برنامه تحول، در این کشور 
به سر می برده و خود از فعاالن اجتماعی این کشور بوده اند؛ بنابراین 
به نظر می رسد نوع رویکرد ایشان نسبت به برنامه تحول می تواند 

معیار مناسبی برای ارزیابی شناخت آن ها از نظام سالمت باشد.
 آیا در جریان اجرای طرح تحول به هدررفت منابع کشور در 
بخش بیمه و آسیب به سازمان های بیمه گر در آن شرایط واکنش 

نشان داده اند؟
 آیا به سیاست عرضه تقریباً رایگان خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
که عماًل منجر به فرسودگی جامعه پزشکی و تقلیل آن به ویزیت های 

سه دقیقه ای شد، اعتراض کرده اند؟
 آیا به نادیده گرفتن بخش خصوصی در ارائه خدمات توجه 

کرده اند؟
 آیا به وزارت بهداشت در مورد آسیب گسترده به سیستم آموزش 

پزشکی اعتراض کرده اند؟
 آیا لزوم مشورت و همفکری با نظام  پزشکی و نهادهای مدنی 
جامعه  پزشکی را در طراحی برنامه های کالن ملی به وزیر یادآوری 

کرده اند؟ 
شاید بد نباشد برای شناخت رییس جدید، با جستجویی در اینترنت، 
به بررسی رویکرد گذشته کاندیداها و مقایسه آن با ادعاهای کنونی 
آنان پرداخت تا به میزان شایستگی شان برای در دست گرفتن پرچم 

اصالحات، به عنوان پیش قراول جامعه  پزشکی، پی برد.

دیدگــاه

شماره ١۳8٧ ۲5 بهمن ١۳۹٧
4

سکانهدایتبزرگترینسازمانصنفیکشوردردستچهکسیقرارمیگیرد؟

جمعه، رقابت 6 نامزد رئیس کلی سازمان نظام پزشکی

غالمرضا زمانی 
دبیر هیئت مدیره مجمع انجمن های پزشکی خراسان  

جامعه پزشکی از ده ها گروه با سطوح تحصیالت و مهارت های متعدد 
تشکیل شده است. تنوع این گروه ها از ویژگی های خاص گروه پزشکی 
است. گرچه هر گروه نامی و هر حرفه سطحی از تحصیالت و مهارت 
الزم دارد اما هدف همه این گروه ها برقراری شرایطی در کشور است تا 
مردم کمتر بیمار شوند و در صورت بروز بیماری با کمترین هزینه و در 

حد اقل زمان ممکن سالمتی از دست رفته را باز گردانند.
سال های اخیر برای  جامعه پزشکی  متفاوت از سال های ماقبل بود . در 
واقع این سال ها نه به خاطر شرایط بد اقتصادی و تحریم ها و برجام و 
فرجام آن بلکه به خاطر وجود  عناصر تخریبی زیاد از بیرون و درون ، 
دوران بسیار سختی برای جامعه پزشکی بود که الزم است به چند مورد 

آن اشاره کنم. 
1- برجسته سازی زیرمیزی معدودی از پزشکان و انتساب آن به جامعه 

پزشکی
۲- ایجاد اختالف و رو  در  رو قرار دادن  گروه های مختلف شاغل در 
بخش سالمت از جمله پرستاران با پزشکان و مقایسه نامتناسب دریافتی 

آنان و وانمود به این که مسئول این تفاوت پزشکان هستند.
۳- ایجاد اختالف و رو در رو قرار دادن پزشکان عمومی و متخصص 
با ایجاد شکاف درآمدی و ترغیب تخصص گرایی و تبلیغات سوء مبنی 
بر ناکارآمدی پزشکان عمومی و اعجازگری متخصصین و اخیرا فوق 

تخصص گرایی.
4- ایجاد اختالف بین گروه های مختلف تخصصی از جمله گروه های جراحی 

و غیرجراحی با برجسته سازی تفاوت درآمدی بین رشته های مختلف.
5- ایجاد اختالف و رو در رو قرار دادن رشته های مختلف جراحی با 
هم با برجسته سازی هم پوشانی های بین رشته ای و بخشنامه های بدون 
به خیابان ها و  اختالفات  این  نسنجیده و حتی کشیده شدن  مطالعه و 

ایجاد مسائل امنیتی
۶- ایجاد اختالف بین فوق و فلو ها با متخصصین رشته های مادر و ایجاد 

انحصار در حیطه های مختلف و تبلیغات وسیع فوق تخصص گرایی.
٧-  اجرای طرحی مطالعه نشده با نام زیبای تحول سالمت با آب و 
رنگ زیبا و عامه پسند ولی بسیار پر هزینه بدون هیچ پیشینه و آزمایش 
مقطعی و محدود در یک منطقه به صورت یک طرح ملی با تبلیغات زیاد  
بطوری که  توانست حتی بسیاری از پزشکان را نیز  به خود جذب کند.
8- تبلیغات  زیاد به صورت هماهنگ از زیر میزی بگیری که  تعداد بسیار 
کمی از پزشکان را شامل می شد و انتساب آن به کل جامعه پزشکی  برای 
توجیه اجرای طرح تحول سالمت که البته در کاهش زیر میزی بگیری 

موثر بود اما تاوان آن را کل جامعه پزشکی داد .
۹- برجسته سازی عوارض  پزشکی که یک واقعیت در طبابت در تمام 
دنیا و در بهترین شرایط آکادمیک هم وجود آن را نمی توان انکار کرد 
با آب و تاب فراوان  در جامعه و در بین مردم عادی و تحریک و بر 

انگیختن احساسات مردم نسبت به پزشکان.
از برگزاری تشکیل  ١0- رفتارهای نمایشی وزیر محترم جلو دوربین 
که  پزشکی  قصور  در  فوری  پزشکان  محاکمه  و  دادگاه های صحرایی 
هیچ  شده  ایجاد  جنجال  و  جار  و  گرفته  صورت  اتفاقات  بین  اصال 

تناسبی وجود نداشت.
١١- ایجاد سر و صدای عجیب در جامعه برای افزایش تعرفه های پزشکی 
تا سه برابر بدون ذکر  این پیشینه که سال ها جامعه پزشکی بار درمان 

جامعه را با تعرفه های ناچیز به دوش کشیده بود.
١۲- پرداخت چندماه اول کارانه ها و در بوق و کرنا کردن فیش های  حقوقی 
افراد خاص  و القاء دروغین  به جامعه که دست به گریبان مشکالت 

عظیم اقتصادی بود که پزشکان نجومی بگیر هستند.
١۳- کاهش دریافتی پزشکان با عناوین مختلف طرح های پلکان قاصدک 

و تعیین سقف و .... 
١4- هجوم سیل عظیم مراجعین واقعی و غیر واقعی یا القایی ولی با توقع 

زیاد به بیمارستان ها جهت دریافت خدمات رایگان.
١5- پا پس کشیدن بیمه ها از تعهدات خود به مراکز درمانی و عدم حمایت 

بودجه ای چاه ویل درمان رایگان و ورشکستگی بیمه ها .
١۶- خالی شدن انبارهای تجهیزات پزشکی و امکانات بیمارستانی به علت 
نبود نقدینگی و تبدیل تمام نقدینگی به طلب از بیمه ها و ورشکستگی یا 

عدم همکاری بسیاری از شرکت های تجهیزات پزشکی.
١٧- عدم امکان جوابگویی به مراجعین و رو در رو قرار گرفتن پزشکان 
خسته و نا امید از اوضاع موجود با مراجعه کنندگان متوقع و بی خبر از 

درون طرح زیبای تحول.
١8- در تنگنا قرار دادن پزشکان بین طلبکاری از بیمه ها بیش از یک سال 

و افزایش سال به سال مالیات.
با وجود تورم چند  ١۹- فریز تعرفه های پزشکی طی چند سال اخیر 
صد در صدی در اقالم عمومی و گرانی شدید و رسوخ فقر روز افزون 

در جامعه پزشکی.
۲0- مهاجرت خیل عظیم پزشکان یا رها کردن طبابت پزشکان افسرده 

و مایوس که اینک کسی صدایش را نمی شنود.
تبعید  حتی  که  جاهایی  و  محروم  مناطق  در  کاری  فشار  تحمل   -۲١
شدگان هم به سختی تحمل می کنند و تحمل مشکالت سخت اقتصادی 

خود و مراجعین.
۲۲- افزایش مرگ  و میر پزشکان جوان و حتی رزیدنت ها به علت فشار 

کاری و یا خطرات رفت و آمد جاده ای.
۲۳- به افتضاح کشیده شدن  پژوهش واقعی در حیطه پزشکی با مقاالت 

تقلبی و جعلی و فرمایشی توسط برخی از نام آوران پزشکی.
۲4- به افتضاح کشیده شدن آموزش  مخصوصا در آموزش تخصصی 
با استفاده از رزیدنت ها به عنوان نیروی کار رایگان و اجباری به جای 

آموزش واقعی.
۲5- در نهایت شکست طرح تحول و استعفای وزیر محترم و بر باد 
دادن آبرو و حیثیت پزشکان ایثارگر و زحمت کش که در طی چهل سال 

بعد از انقالب بیشترین افتخارات را در وجهه ملی و بین المللی برای 
کشور به ارمغان آورد .

۲۶- سعی و تالش همه جانبه دولت در تسخیر نظام پزشکی و انجمن های 
پزشکی  با هر روش ممکن از انحالل تهدید تطمیع با پست و سمت در 
جهت عدم اعتراض  تا سعی در کاهش مشارکت در انتخابات با طرح 

انتخابات الکترونیک و ملغی کردن آن ظهر روز انتخابات.
۲٧- افزایش خشونت علیه جامعه پزشکی و رواج برخورد لفظی و فیزیکی 

بین مراجعین و پرستاران پرسنل اورژانس و پزشکان.
۲8- گایدالین نویسی من در آوردی و نوین ویژه تحت عنوان بومی سازی 
با ایجاد انحصار و تفرقه بین گروه های مختلف و ایجاد اختالل در خدمت 
رسانی صحیح به بیماران با دور از دسترس قرار دادن خدمات برای مردم 

در مناطق کم برخوردار.
۲۹- و آخرین قدر دانی از جامعه پزشکی رنجور و خسته و دردکشیده 
توسط سخنان نسنجیده و عامیانه باالترین مقام اجرایی مملکت در خانه 

ملت آن هم در مراسم معرفی وزیر جدید برای گرفتن رای اعتماد!
اکنون باید دید آیا برای رسیدن به وحدت  و انسجام  در جامعه پزشکی ، 

هنوز باید صبر کنیم؟ آیا هنوز هم باید منتظر اتفاقات دیگر باشیم؟
باید واقعیت جامعه متکثر پزشکی  را پذیرفت  و باید به خاطر داشت 
که افتخارات و امتیازات هر گروهی در مجموعه خود ، محترم و عزیز 
است. اما هدف مشترک و  احساس هم نوعی نباید فدای امتیازات و منافع 
گروهی و فردی شود. به دیگر سخن ، اهمیت دادن به منافع و امتیازات 
بلکه حس  نیست  تشتت  و  موجب جدایی  تنها  نه  مختلف  گروه های 
احترام مشترک و متقابل را ایجاد می کند. آنگاه که یک گروه خود را 
میان دیگر گروه ها، دارای شخصیت رسمی و معتبری ببیند، عالیق کلی 

و همگرایی فراگروهی در او تقویت می شود.
انسانی قابل فهم و اجراست، حرکت   نکته دیگری که در هر جامعه 
به سوی خواست های کلی و عزت آور است . جامعه پزشکی از افتخار 
آفرینی های 8 سال دفاع مقدس و دوران سازندگی و پیشگامی در بحران ها 
و خدمات رایگان مناطق محروم  و پیشگامی  در استقالل و  اعتالی پزشکی 
کشور و ایجاد وجهه بین المللی به خود می بالد و افتخار می کند. تکریم 
چنین پیروزی ها و نگهبانی از این افتخارات را نباید به فراموشی سپرد . 
تولید علم و سرآمدی در برخی جنبه ها مانند سلول های بنیادی و پیوند  
نیز در همین راستا می تواند عالوه بر پیشرفت کشور ، مایه مباهات و 

دستاوردهای غرور آفرین باشد .
اینک برای بازگشت به اعتالی جایگاه پزشک و  پزشکی و صعود به 
قله های ترقی اتحاد و هم گرایی آحاد جامعه پزشکی  بیش از هر زمان 
دیگری الزم است و جامعه پزشکی باید متوجه شده باشد که تنها راه 
برگشت از  سرازیری سقوط و کسب جایگاه واقعی جامعه پزشکی این 
است که اختالفات درونی را رها  و از منافع گروهی و فردی فاصله گرفته 
و همگرایی اتحاد و انسجام بیشتری پیدا کنند  و در مورد هر آنچه به 
سالمت و طبابت  مربوط می شود، با حساسیت و انسجام بیشتری واکنش 

و مشارکت فعال داشته باشد.

 آنچه در این سال ها بر جامعه پزشکی گذشت


