
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، 
که  کشور  پزشکان  از  عظیمی  »خیل  گفت: 
سرمایه های ارزشمند انسانی، علمی و درمانی 
مملکت محسوب می شوند از طبابت دست 

کشیده اند.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، ایرج خسرونیا 
مقاالت علمی  انتخاب  بررسی و  در جلسه 
پزشکان  جامعه  سالیانه  کنگره  سی امین 
از  نگرانی  اظهار  با  ایران  داخلی  متخصص 
اینکه طی سال های اخیر بالغ بر ۲۵ هزار نفر 
از پزشکان پروانه طبابت دریافت نکرده اند، 
اظهارداشت: »حذف پزشکان از چرخه درمان 
به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی و مهاجرت 
به کشورهای خارجی از جمله کانادا، آمریکا 
و اروپا دغدغه جدی  و نگران کننده ای است.«
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی، افزود: 
»وجود این پزشکان، پرستاران و افراد متخصص 
و  انسانی  سرمایه های  که  تخصص  فوق  و 
درمانی کشور به شمار می روند به مراتب از 
درآمد نفت، گاز و فروش منابع ملی سودمند تر 
و با ارزش تر است؛ چنانچه این روند ادامه 

یابد، با هیچ بودجه و توانی قابل جبران نخواهد بود.«
برای  مسئولین  برخی  است  مدتی  اینکه  بیان  با  وی 
از جامعه  قشر خاصی  به  فریبی  مردم  و  خودنمایی 
هتک  موجب  بویژه  و  می کنند  حمله  فرهیختگان  و 
حرمت جامعه پزشکی شده اند، گفت: »این رفتار موجب 
بی اعتمادی جامعه و نا امیدی همکاران پزشک برای 
خدمت به کشور می شود.« خسرونیا ززدر ادامه با اشاره 
به نفع مردم از طرح تحول سالمت، افزود: »مشکالت 
حقوق،  درپرداخت  ساله  دو  تا  یک  تعویق  و  مالی 

گرفتاری های متعددی برای پرستاران، پزشکان، کادر 
درمانی و مراکز بیمارستانی ایجاد کرده تا جایی که 
از پرسنل می خواهند حق الزحمه های معوق  خود را 
ببخشند؛ این رفتار موجب بی اعتمادی و کاهش شدید 

کیفیت درمان خواهد شد.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ضمن 
اظهار تاسف از دریافت حق عضویت ساالنه انجمن 
متخصصین گوارش ایران به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از 
هر پزشک متخصص داخلی بابت گواهی اجازه انجام 

آندوسکوپی، افزود: »پزشکان متخصص داخلی عالوه 
مطابق  تحصیل  دوران  در  مذکور  دوره  گذراندن  بر 
کوریکولوم آموزشی، همچنین شرکت در دوره های 
کوتاه مدت آموزشی و حضور در کنگره های ساالنه، 
اکنون مجوز انجام آندوسکوپی نداشته و با سازمان های 
بیمه گر نداشتن بابت گواهی انجام آن مشکل دارند؛ 
به  دسترسی  که  بیماران شهرستانی  برای  مسئله  این 
فوق تخصص گوارش ندارند نیز مشکالت افزونتری 
پرده  پشت  »مافیای  افزود:  وی  است.«  کرده  ایجاد 

موجب شده تا چراغ سبز مسیر خدمت، 
فقط برای گروه خاصی از همکاران فوق 
تخصص باز باشد.« خسرونیا با اشاره به 
جامعه  سالیانه  کنگره   سی امین  برگزاری 
تا  سوم  تاریخ  در  ایران  داخلی  پزشکان 
ششم اردیبهشت ۹۸ در مرکز همایش های 
رازی ایران، گفت: »طی سه دهه اخیرسعی 
شده است با ارائه آخرین دستاوردهای علمی 
و مقاالت پزشکی در قالب سخنرانی و پوستر، 
سهم عمده ای در به روز رسانی همکاران 
متخصص همگام با دانش روز دنیا داشته 
پزشکان متخصص  باشیم.« رئیس جامعه 
راهکارهای  »معرفی  افزود:  ایران،  داخلی 
نوین تشخیص و درمان همچنین داروهای 
جدید با محوریت امراض داخلی توسط 
استادان دانشگاه در تخصص های مختلف از 
جمله گوارش، غدد، کلیه، خون، ریه، عفونی، 
نورولوژی،  روماتولوژی،  عروق،  و  قلب 

روانپزشکی از اهداف این گنگره است.«
خسرونیا با عنوان این مطلب که در کنگره 
جمله  از  جامعه  مهم  موضوعات  به  آتی 
دیابت که شیوع باالیی دارد، کبد چرب، سرطان ها و 
بیماری های عفونی نوظهور توجه بیشتری شده است، 
به مشکالت  کنگره  این  در حاشیه  سال  »هر  گفت: 
به حق  مطالبات  پیگیری  و  پزشکی  جامعه  مختلف 

آنان نیز توجه می شود.«
وی افزود: »تا کنون بالغ بر ۱۳۰ مقاله ارائه شده که نیمی 
به صورت سخنرانی و نیمی به شکل پوستر به سمع 
و نظر همکاران خواهد رسید که بازتاب و پیامدهای 

مفید علمی آن برای مردم و بیماران خواهد بود.«

قرار است مطب ها نباشند 
تا میدان از رقیب خالی شود 

   سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی

قانون مالیات بر ارزش افزوده، در فصل معافیت ها ماده ۱۲- بند۹ـ با ذکر 
انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی 
و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی به عنوان معاف، یک پیام 
روشن از قانونگذار دارد؛ خدماتی که مردم نیازمند آن هستند را مشمول 
معافیت های مالیاتی می کند، چرا؟ مگر این حوزه به تجارت نجومی و 
پرسود و فرار مالیاتی متهم نیست؟ مگر این روزها هدف هجمه دشمنان، 
اعتماد ملی مردم من نیست؟ اما چرا قانونگذار تالش می کند در قانون، 

نگاه عمیق معافیت مالیاتی را به خدمات درمانی گسترش دهد؟
کاالی ایرانی اگر قرار بود حمایت بشود، یک قِسم آن کاالی سالمت 
است و در بخش سالمت کاال از خدمات جدا نیست؛ زیرا برخالف 
بسیاری از خدمات، مصرف کننده اول کادر درمان است. اگر کادر 
درمان را جزئی از عوامل خدمات عمومی نبینیم، تعریف کاالی سالمت 
را درک نکرده ایم. خدمات هم در سالمت، کاالست. این کلیدواژه 

خدمات عمومی است. 
اگر در هجمه های اخیر به پزشکان متضرر نهایی را جستجو کنید، 
می بینید هزینه خدمت درمانی را که باال ببرید، انتهای منتفع و متضرر از 

زنجیره خدمات درمان، بیمار است. 
قانون رفع موانع کار و تسهیل تولید تالش می کند در حوزه خدمات 
عمومی تسهیالت مشوقی ایجاد کند که بتواند سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را در آن حوزه مقرون به صرفه و ترغیب کند. امروز حمله 
و هجمه به پزشکان و کادر درمان، چراغ قرمز ورود سرمایه بیشتر به 
حوزه سالمت است. سرمایه گذار سالمت حتی اگر خود کادر درمان 
شامل پزشکان باشند، می بینند که دوربین شوتر های رسانه و حاکمیتی 
در حوزه سالمت زوم شده اند. سختگیری افراطی و بوروکراسی مقتدر 
برخالف اصول اقتصاد در بحران تحریم تالش می کند تا فرار سرمایه را 
از حوزه سالمت موجب شود. مأموریت دشمن که بنیاد اعتماد ملی را 
نشانه رفته است، جایی مستحکم تر از رابطه پزشک و بیمار پیدا نکرد تا با 

تخریب سنگر اعتماد قلب امید را در سرزمین ما فتح کند.
امروز کادر درمان که می بیند دوربین قناسه زن مأموران دشمن روی 

فعالیت پزشکی متمرکز است،
تالش خواهد کرد سرمایه ملکی و ابزاری خود را به جای حوزه پزشکی 
به حوزه دالر و امالک و طال ببرد. به جای گسترش بیشتر امکانات در 
مطب یا مرکز درمانی که منجر به درآمد نجومی نما می شود، ترجیح 
خواهد داد به داللی زمین، دالر، طال بپردازد که مشمول سختگیری و 
هجمه رسانه ای نیست. کسی در حوزه داللی، شما را نجومی بگیر و 
دزد خطاب نخواهد کرد و هیچ پورسانت بگیری در حوزه های داللی 
متهم نمی شود. فراری دادن سرمایه گذار از حوزه فعالیت درمانی، اتفاق 

حتمی فوکوس رسانه ای و حمالت سازمانی به نیروی خدمت است.
پشت این غائله البته حذف نرم خرده پا دارد رخ می دهد و منتفع پنهان 
مگاهاسپیتال و مگالب و مگاکلینیک هستند که بعد از فراری دادن 
صاحبان مطب ها و دفاتر خرده پای درمانی با شیوه های مترقی فرار 

مالیاتی سازمانی از سودبری این حوزه بهرمند خواهند شد.
هرگز فکر نکنیم پشت  هجمه مالیاتی، باند مافیای مراکز زنجیره ای 

مگاهاسپیتال های خارجی نباشد!
قرار است مطب ها نباشند تا میدان از رقیب خالی شود ... 

دیدگــاه
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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران مطرح کرد؛

دغدغه حذف ۲۵ هزار پزشک از چرخه درمان

  غالمرضا زمانی،  مسئول کمیته اخالق پزشکی انجمن جراحان عمومی 
کشور

در سال های اخیر عالوه بر اینکه بحران اقتصادی، سبب کاهش 
پزشکی  جامعه  است،  شده  اقتصادی  نظام  به  عمومی  اعتماد 
بحران های بیشتری را به خود دیده است. بحران هایی مانند کاهش 
ارزش پول ملی و کاهش شدید ارزش تعرفه های پزشکی در مقایسه 
با سایر کشورها و در مقایسه با گرانی سایر کاالها و خدمات در 
کشور بطوری که ارزش ویزیت پزشک با ساندویچ و پفک و چیپس 

برابری می کند.
به این اعداد توجه کنید. در ابتدای طرح تحول سالمت بابت یک 
عمل جراحی  آپاندیسیت در بخش دولتی  حدود ۲۰ دالر و در 
بخش خصوصی حدود ۹۰ دالر عاید پزشک می شد و در حال 
حاضر در بخش دولتی  کمتر از ۵ دالر و آن هم یک سال و نیم 
بعد شاید  پرداخت شود  و در بخش خصوصی ۵۰ الی ۶۰ دالر 

دریافتی پزشک است.
 ویزیت متخصص در بخش دولتی از حدود ۳ دالر که کمتر از یک و 
نیم دالر به پزشک پرداخت می شد، به حدود یک دالر که یک سوم آن 
بعد از یک سال و نیم به پزشک پرداخت می شود، تنزل کرده است و 
در بخش خصوصی از حدود ۸ دالر به حدود ۳ دالر رسیده است. این 

در حالیست که تمام هزینه ها بین ۵ الی ۱۰ برابر افزایش یافته است.
 باور نادرست  افزایش درآمد جامعه پزشکی با تبلیغات سوء  و متاسفانه 
عوام فریبانه توسط افرادی از خارج جامعه پزشکی و دامن زدن آن توسط 
افرادی در داخل جامعه پزشکی، در اذهان مردم اعم از عوام و خواص 

فرو رفته که متاسفانه به این زودی ها پاک نخواهد شد.
همه اینها درحالی است که اتفاقی که افتاد این بود؛

افزایش  و  پزشکان  به  مراجعین  عنوان  به  مردم  درآمد  کاهش  
خدمات رایگان و پرداخت یارانه پنهان از طرف جامعه پزشکی که فقط 

دریافت کنندگان خدمت به آن واقفند، 
استفاده ابزاری از افزایش تعرفه ها در بدو طرح تحول سالمت و تمام 
کردن همه مزایای طرح تحول توسط طراح سیاس به حساب خود و 
انتساب همه مشکالت طرح به حساب پزشکان با توجه به رفتارهای 
عوام گرایانه و عالقه به حضور در جلو دوربین و سوء استفاده از رسانه 
ملی برای برجسته سازی ضعف های جامعه پزشکی  که در هر صنفی و 

در هر جایی از جهان امکان وقوع آن وجود دارد، 
برانگیختن حس همکاری با وعده افزایش درآمد به بهانه های مختلف 

ماندگاری و تمام وقتی و ۲کا به شرط تعطیلی مطب ها و ...، 
کاهش روز به روز تعهدات و جر زنی و خلف وعده و تاخیر پرداخت 
و  پلکانی  و  قاصدک  و طرح های  پرداخت  کردن  شرایط  و سخت تر 

تعیین سقف و ...، 
افزایش بار بودجه سالمت بر بودجه عمومی و افزایش هزینه بیمه ها 
غیر متناسب با تعیین منابع و منابع بیمه ای ناپایدار و ایجاد تعهدات بدون 

پشتوانه برای بیمه ها، 
گرانی تجهیزات پزشکی و بالطبع گران شدن هزینه خدمات پزشکی 

با توجه به کاهش ارزش پول ملی، 
افزایش هزینه های جاری بیمارستان ها با توجه به تورم و بروز مشکالت 
در بیمارستان گردانی و متوجه نمودن تمام کاستی ها به پزشکان در اذهان 

عمومی با در اختیار گرفتن تریبون رسانه ملی،

کاهش جایگاه پزشک در جو مسموم شده در اذهان عمومی توسط 
سفسطه بازان و مغالطه گران با اهداف سوگرایانه و در این اواخر توجه 
دادن و انحراف اذهان عمومی با گرفتن انگشت اشاره به طرف پزشکان 

در هر کمبود و کاستی و بی تدبیری در جامعه،
در نهایت پشیمانی جامعه پزشکی از کالهی که سرش رفته و آرزوی 

برگشت به ابتدای طرح تحول 
و خالصه سرخوردگی و یاس جامعه پزشکی از اینکه اینگونه بازیچه 
سیاست قرار گرفت و مطابق ضرب المثل مشهور»نه خورده  و نه برده؛ 

گرفته درد ُگرده« 
یعنی دیگران خوردند و بردند و تاوان آن را جامعه پزشکی با تخریب 
جایگاه خود و پرداخت هزینه گزافی از آبرو و حیثیت خود در اذهان 
عمومی و افزایش بار کاری و فشار شدید کاری و کاهش درآمد واقعی 
پس داد؛ به طوری که جمع کثیری مهاجرت را انتخاب کردند و تعداد 
زیادی هم عطای آن را به لقایش بخشیدند و پروانه قاب شده را کنار 

عکس پدربزرگ لب طاقچه منزل گذاشتند. 
آنچه مشخص است، ادامه یافتن  وضع بحرانی موجود و  شکاف  میان این 
گروه اجتماعی و سیاست گزار و از بین رفتن اعتماد و کاهش باورپذیری  
و  از دست رفتن امید به بهبود اوضاع به نفع هیچ کس نیست و بازی سه 
سر باخت است که بیشتر هزینه آن را هم مردم پرداخت می کنند و در 
نهایت سالمت جامعه به خطر می افتد و برخی متاسفانه دانسته یا نادانسته 
هنوز در تالشند تا بذر بی اعتمادی را بیش از گذشته در دل جامعه خدوم 
پزشکی بکارند. ضمن این که پژوهش های اجتماعی بیانگر کاهش اعتماد 
بین افراد کل افراد جامعه است و پزشکان نیز عضو همین جامعه هستند.
 در سال ۱۳۵۳ پیمایشی ملی با عنوان »گرایش های فرهنگی و نگرش های 
اجتماعی ایرانیان« توسط علی اسدی انجام شد و در سال ۱۳۸۳ محسن 
گودرزی آن را تکرار کرد. مطابق همین پیمایش در سال ۵۳ حدود 4۵ 
درصد و در سال ۸۳ حدود 7۶ درصد پاسخگویان گفته اند به دیگران 
اعتماد ندارند. کاهش میزان اعتماد از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی پیروی می کند و بحران ها می تواند سطح اعتماد را 

کاهش دهد.
کاهش  ثروتمندان،  سرمایه  ظاهری  افزایش  و  ارز  نرخ  ناگهانی  تغییر 
حقیقی سرمایه و فالکت را برای برخی طبقات به همراه خواهد داشت. 

کسانی که با حداقل تعرفه های تعیین شده  و مخصوصا در مناطق 
محروم مشغول به کار هستند، با این تغییرات اقتصادی بیش از 

همه متضرر می شوند.
به نظر می رسد راه حل هایی که از سوی برخی از افراد و گروه ها 
برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه شده، عمال کارایی الزم 
را نداشته و در بسیاری از موارد راهی برای رانت و فساد ایجاد 

کرده است.

صداقت، پذیرش اشتباه و شفافیت
پرسش و خواست اصلی افکارعمومی جامعه پزشکی  از  کارشناسان 
و مسئولین وزارت، شفافیت و دسترسی به اطالعات دقیق از بحران 
اقتصادی در بخش سالمت  است. در شرایطی که هر کس به دنبال 
مقصری برای وضع موجود است، معرفی مقصر، راحت ترین راه 
برای دور کردن فشار افکارعمومی از پزشکان است. بیان جمالتی 
از سوی مسئوالن که مشکالت کنونی را انکار کند، سبب بدبینی  

بیشتر  نسبت به وضعیت موجود خواهد شد.
از سوی دیگر، مشکالت باید در اولین فرصت با جامعه خدمتگزار در 
میان گذاشته شود. فضا برای پوشاندن معایب دیگران و چشم پوشی از 
استراتژیک عده ای بسته شده است. شفافیت و بسط آگاهی  خطاهای 
در مورد بحران موجود، حد اقل بخشی از مسائل را حل خواهد کرد. 
پزشکان  راهکار برون رفت از چالش موجود را می خواهند و حاضر نیستند 
بیش از این تاوان اشتباهات افراد  را بدهند. سیاستگزار باید عرصه تنگ 
شده  را برای بخش خصوصی در حال احتضار باز  کند تا در راه بهبود 
وضعیت، دست  سیستم دولتی فشل را بگیرد، نه اینکه با رقابت نابرابر 
با آن بخش خصوصی را هم که کورسویی برای امید و نجات سالمت 

کشور است، به نابودی بکشد.
نخبگان بخش های دولتی و خصوصی و انجمن های علمی و صنفی و 
نظام پزشکی  باید کنار هم بنشینند، وضعیت موجود را بررسی کرده و 
سپس تصمیمات نهایی را برای حل مسائل موجود بگیرند. گفت وگوی 
متخصصان و همراهی آنها با وزیر محترم برای شناخت وضعیت موجود و 
یافتن راهکارهای اصالحی، گامی برای بازسازی آشفته  بازار اقتصاد درمان 
و مسائل غیر اقتصادی درمان از جمله بهداشت و آموزش پزشکی  است.

وزارت بهداشت باید بپذیرد جامعه پزشکی از تصمیم های کالن تأثیر 
می پذیرند و این حق را دارد که در انتخاب سیاست های کلی دخیل باشد. 
برخی مدیران وزارتخانه سال ها در موقعیت های خود باقی مانده اند و 
نمی دهند.  را  به سیستم  نیروهای خوش فکر  و  تازه  تفکر  اجازه ورود 
برخی تفکرات که سال ها با رویکردی خاص  مدیریت کرده  اند، هنوز 
ورود  و  نخبگان  دارند. چرخش  اختیار  در  را  اصلی  موقعیت های  هم 
اندیشه های روزآمد و کارآمد فضا را به سود مردم و موفقیت وزارت در 

اهداف خود تغییر خواهد داد.
باید سعی کرد اعتماد از دست رفته بازسازی و صدای اقشار مختلف جامعه 
خدمتگزار اعم از پزشکان و پرستاران و سایر حرف پزشکی شنیده شود. 
مسیر بی توجهی به خواست عموم مانند آنچه در سالیان گدشته تجربه 
شد، موجب از دست رفتن بیشتر اعتماد خواهد شد و آسیب های فراوانی 
را به دنبال خواهد داشت. از یاد نبریم اگر فرصت های اصالحی از دست 
برود، گروهی که منافع عمومی برای شان اهمیتی ندارد، فضا را در اختیار 
خواهند گرفت و ادامه این روند، آینده مخاطره آمیزی را پیش روی جامعه 

پزشکی و وزارت بهداشت و در نهایت کل جامعه قرار خواهد داد.

زنگ خطر کاهش اعتماد جامعه پزشکی به سیاستگذاران سالمت

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

 ثبت نام 134هزار پرستار 
در سامانه ثبت ملی

 
معاون پرستاری وزارت بهداشت از پایان مهلت ثبت نام پرستاران 
و گروه های وابسته در سامانه ثبت ملی خبر داد و گفت: »در 
ثبت  این سامانه  در  پرستار  مقرر شده ۱۳4 هزار ۵۱۶  مهلت 

نام و کد پیگیری دریافت کردند.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی با اعالم این خبر، 
افزود: »یکی از برنامه های معاونت پرستاری جمع آوری اطالعات 
دقیق و به روز از وضعیت پرستاری و گروه های وابسته شامل 
بهیاران  اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و همچنین 
و کمک بهیاران و کمک پرستاران بود که بر این اساس، برنامه 

ثبت ملی در دو مرحله آزمایشی و سراسری اجرا شد.« 
وی ادامه داد: »مرحله آزمایشی در سه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز، سمنان و نیشابور اجرا و مشکالت و ایرادات سامانه رفع 
شد و در مرحله دوم و از ابتدای آذرماه ثبت ملی به مدت دو 
ماه در دی ماه و بهمن ماه اجرا شد و افرادی که در این سامانه 
ثبت نام آنها با موفقیت انجام شد کد رهگیری دریافت کردند.« 
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه از مجموع 
 ۳۸۰ و  هزار   ۹7 و  مرد  نفر   ۱۳۲ هزار   ۳7 کنندگان  نام  ثبت 
نفرخانم هستند، گفت: »در حال حاضر با استفاده از اطالعات 
به دست آمده در حال اعتبارسنجی اطالعات از طریق بانک های 
اطالعاتی موجود و تجزیه و تحلیل اطالعات وارده شده، هستیم.« 
حضرتی تصریح کرد: »در این سامانه اطالعات ارزشمندی از 
وضعیت کادرپرستاری کشورمی باشد که در برنامه ریزی پرستاری 

بسیار موثر خواهد بود.«
 وی در پایان خاطرنشان کرد: »از ابتدای سال آینده، افراد برای 
دریافت پروانه صالحیت حرفه ای با در دست داشتن کد پیگیری 
دریافت شده از سامانه ثبت ملی، ادامه کار را تا دریافت پروانه 

صالحیت حرفه ای به صورت آنالین انجام دهند.«

پرستاری

یادداشت وارده


