
شعیبشاهزمانی
در این چند سال اخیر تقریبا عادت 

از  برنامه ای  هرزگاهی  که  کرده ایم 
رسانه ملی پخش شود و »درحاشیه« 
آن، شاهد اعتراض پزشکان به محتوای 
بار،  این  اما  باشیم.  آن  توهین آمیز 
ماجرا کمی متفاوت به نظر می رسد. 
گسترده تر  انتقادات،  دامنه  بار  این 
اعتقاد  منتقدین  از  بسیاری  است. 
دارند که ممکن است با یک حرکت 
یا  و  باشیم  مواجه  برنامه ریزی شده  
تسامح  از  رفتارها  این  حداقل، 
نشأت  صداوسیما  مدیران  مخرب 
سازمان  رئیس  کمااینکه  می گیرد. 
اخیرا  که  نامه ای  در  پزشکی  نظام 
اعالم  نوشت،  صداوسیما  رئیس  به 
با  یا  رفتارهاي گستاخانه  »این  کرد: 
هماهنگي مسئولین آن سازمان است 
یا از سر سکوت رضایتمندانه  آنها و 
یا از سر بي تدبیري و عدم توجه به 

عواقب و پیامدهاي مخرب این برنامه ها که امروزه 
رسانه ملي را به نازل ترین درجه ممکن از اعتماد 

و رجوع مردم ساقط کرده است.«

آغاز ماجرا
ماجرا از آنجا ابعاد تازه تری به خود گرفت که چندی 
پیش در بخش خبری بیست و سی شبکه دو سیما، 
گزارشی پخش شد که خرید و فروش غیرقانونی 
از  ناشی  را  متادون  ازجمله  آگونیست  داروهای 
نشست دارو از مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر 
به سمت  را مستقیما  اتهام  انگشت  معرفی کرده و 
گزارش  این  بود.  رفته  نشانه  مراکز  این  پزشکان 

پزشکی شد. اعتراض های وسیع جامعه  به  منجر 
بود که  از پخش آن گزارش نگذشته  هنوز چیزی 
این بار شبکه اول سیما، در برنامه ای که با حضور 
بار دیگر برخی  دو مجری به روی آنتن می رفت، 
میزان  درباره  قدیمی  و  کهنه  تنش زای  موضوعات 
درآمد پزشکان، پرداخت مالیات، استفاده از دستگاه 
شباهت  تمسخر  به  بیشتر  که  بیانی  با  را   ... و  پوز 

داشت، مطرح کردند.
همیشه،  از  خشمگین تر  پزشکی  جامعه  بار،  این 
موجی از انتقادات و اعتراضات بر علیه صداوسیما 
یکی  انتقادی،  یادداشت های  در  و  کرد  مطرح  را 
پس از دیگری در رسانه های گروهی و شبکه های 

شدند. منتشر  مجازی 
نامه ای  طی  هم  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
انتقاد  سازمان صدا و سیما، ضمن  رئیس  به  خطاب 
این سازمان  برنامه سازان  نسبت به رویه غلطی که 
در توهین و تخریب گسترده جامعه پزشکی کشور 
در پیش گرفته اند، اینگونه رفتارها را نمایش کهنه 
و نخ نمایی دانست که با هدف انحراف اذهان مردم 
شریف ایران از مشکالت عدیده اجتماعی و اقتصادی 

کشور و مسببین آن، اجرا می شود.
به  خطاب  ظفرقندی  محمدرضا  نامه  کامل  متن 

است: این شرح  به  علی عسگری  عبدالعلی 
لمزه »ویل لکل همزة 

جمهوري  وسیماي  صدا  سازمان  محترم  رئیس 
ایران اسالمي 

در روزهاي اخیر در یکي از برنامه هاي شبکه یک 
سیما، مجریان بي نزاکت برنامه هزل، طعنه وتمسخر 

نهایت رساندند. به  را  جامعه خدوم پزشکي 
هماهنگي  با  گستاخانه  رفتارهاي  این  نمي دانم 
سکوت  سر  از  یا  است  سازمان  آن  مسئولین 
عدم  و  بي تدبیري  سر  از  یا  آنها،  رضایتمندانه  
برنامه ها  این  پیامدهاي مخرب  به عواقب و  توجه 
که امروزه رسانه ملي را به نازل ترین درجه ممکن 

از اعتماد و رجوع مردم ساقط کرده است.

تخریب وتهاجم هجوگونه به جامعه محترم پزشکي  
از  ایران  شریف  مردم  اذهان  انحراف  منظور  به 
و  کشور  اقتصادي  و  اجتماعي  عدیده  مشکالت 
مسببین این شرایط نمایش کهنه و نخ نمایي است که 
سال هاست بر همگان مکشوف و بي اثر شده است.
انجام شده  نظر سنجي  آخرین  در  که  مي دانید  حتما 
علي رغم همه تخریب هاي ظالمانه ، جایگاه جامعه 
و  اعتماد  برتر  رتبه  سه  در  کشور  پزشکي  خدوم 
رجوع مردم قراردارد. یقینا این جایگاه  واال در اثر 
شریف  جامعه  این  ایثارگرانه  و  ارزشمند  خدمات 
در اقصی نقاط ایران زمین و دوردست ترین روستاها 
از دفاع مقدس   و نقاط کشور و در همه بحرا ن ها 
تا سیل اخیر حاصل شده و پزشکان عزیز، شرف 
آالم  تسکین  و  مردم  به  خدمت  رفیع  جایگاه  این 
بیماران را با بي مهري ها و نامالیمات و حسادت ها 

کرد. نخواهند  تعویض 
بدیهي است مسئولیت اثرات تخریبي و تبعات سوء 
مردم  مهم سالمت  و  مقوله خطیر  بر  برنامه ها  این 
اعتماد و روابط صحیح شکل مي گیرد،  پایه  بر  که 
این  کوته اندیش  مجریان  و  برنامه ریزان  عهده  بر 

برنامه هاست.
امیدوارم مسئولین آن سازمان ال اقل در شرایط خطیر 
و  ملي  انسجام  اهمیت  به  کشور  کنوني  بحراني  و 
از  بیش  و  برده  پي  کشور  مختلف  اقشار  وحدت 
این بر طبل اختالفات و تفرقه ها نکوبند و مصالح 

ملي را بر امور دیگر ترجیح دهند.
ظفرقندي محمد رضا  دکتر 

رئیس کل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي 
ایران 98/3/3«

همه از نامه رئیس سازمان حمایت کنند
نوبخت  علی  انتقادی،  نامه  این  ارسال  دنبال  به 
ایران  پزشکي  گروه  علمي  انجمن هاي  مجمع  دبیر 
هم طی بیانیه ای که در کانال تلگرامی خود منتشر 
را  علمی  انجمن های  و  پزشکی  جامعه  آحاد  کرد، 

به حمایت از محتوای این نامه دعوت کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مستدل  بسیار  بیانیه  محتواي  از  »حمایت  نوشت: 
رییس  ظفرقندي  دکتر  آقاي  جناب  محترم  استاد 
محترم  رییس  به  پزشکي  نظام  سازمان  محترم  کل 
سازمان صدا و سیما را وظیفه آحاد جامعه شریف 

مي دانم.« علمي  انجمن هاي  و  پزشکي 
در  قبل  روز  »چند  است:  آورده  ادامه  در  نوبخت 
تذکري  در  اسالمي  شوراي  مجلس  علني  صحن 
بر  نظارت  عالي  محترم شوراي  اعضاي  به  رسمي 
صدا و سیما، آنان را از بکار گیري افراد مشکوك در 
بعضي از شبکه هاي رسانه ملي برحذر داشته بودم.«

صداوسیما گزارشی از مقایسه 10 سال تورم در 
حوزه پزشکی و دیگر حوزه ها پخش کند

در این بین، برخی از گروه ها و انجمن های پزشکی 
انجمن  کردند.  موضع گیری  رسمی  طور  به  هم 
انتشار  قالب  اعتراض خود را در  دندانپزشکی هم 

داد. به صداوسیما نشان  نامه ای 
علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی 
ایران در نامه  ای خطاب به علی عسگری رئیس سازمان 
صداوسیما آورد: »اخیرا در یکی از برنامه های شبکه 
یک سیمای جمهوری اسالمی ایران، مجریان برنامه 
به استناد یک فاکتور واهی، دروغگویی، بی نزاکتی 
و تمسخر را به حد نهایت رسانده و جامعه خدوم 
پزشکی را مورد هجمه قرار داده اند.  از این دست 
عوامل رسانه ای  قلم به مزد کم نداریم و مناسفانه 
امیدی به اصالح آنان نیست. لیکن این همه گستاخی  
توأم  سکوت  اثر  در  یا  است  شده  برنامه ریزی  یا 
با رضایت مسئوالن رسانه ملی صورت می گیرد.«

تاجرنیا در ادامه نامه، از رئیس صداوسیما خواسته 
افزایش  میزان  بی طرف،  کارشناسانی  که  است 
تعرفه های پزشکی را طی ۱۰ سال گذشته بررسی 
کرده و آنها را با میزان تورم و افزایش قیمت سایر 
کاالها و خدمات در سایر بخش ها مقایسه نمایند و 

گزارش آن را در اختیار مردم قرار دهند.«
در بخش دیگری از این نامه آمده است: »بدبین کردن 
اقشار مردم به یکدیگر که شاید با هدف فراموشی 
مشکالت طاقت فرسای اقتصادی و معیشتی صورت 
می گیرد، بر روی شاخه نشستن و بن بریدن است. 
با  مسئولین  عملکرد  به  اعتراض  کردن  جایگزین 
کارهای  جمله  از  قشری  بین  شکاف های  ایجاد 
خطرناکی است که امنیت مردم را با تهدید جدی 
مواجه می کند.  این روزها که مشکالت و تنگناهای 
ایران زمین  برای مردم  اقتصادی شرایط سختی را 
نیازمند همدلی  از همیشه  بیش  ما  است،  زده  رقم 

هستیم.« همکاری  و 
رئیس انجمن دندانپزشکی ایران، همچنین خواستار 
عذرخواهی رسمی صداوسیما و برخورد با افرادی 
که به گفته او با اتهام زنی و توهین، اذهان همکاران 
جامعه پزشکی را مجروح و افکار عمومی را مشوش 

است. می کنند، شده 
آتش  »نگذارید  است:  کرده  تاکید  پایان  در  وی 

برافروخته تر شود.« مردم  اقشار  بین  اختالفات 

پزشکان به صداوسیما نمی روند
در ادامه موضع گیری گسترده جامعه پزشکی نسبت 
به پخش برنامه های توهین آمیز صداوسما، شورای 
مدیران گروه های پزشکی هم با انتشار بیانیه ای از 
کشور  سراسر  پزشکی های  نظام  و  پزشکی   جامعه 

به  پیوستن  ضمن  تا  کرد  دعوت 
کمپین »نه به صداوسیما«، هرگونه 
از  اعم  سازمان  این  با  همکاری 
در  و شرکت  خبر رسانی  مصاحبه، 
برنامه های تحلیلی، آموزشی و نظایر 

کنند. متوقف  را  آنها 
مدیران  شورای  بیانیه  کامل  متن 
به  خطاب  پزشکی  گروه های 
به  کشور  پزشکی  جامعه  همکاران 

این شرح است:
گرامی  همکاران 

همانگونه که شاهد بوده اید، رفتار 
غیر منصفانه و مبتنی بر ایجاد شکاف 
اجتماعی در صدا و سیمای جمهوری 
پزشکی  جامعه  مقابل  در  اسالمی 
و  اخالق  مرزهای  و  یافته  ادامه 
درنوردیده  را  رسانه ای  شرافت 
است. این نگرش و رفتاری که از 
بارها  علی رغم  گرفته،  منشاء  آن 
اصالح  فقط  نه  تذکر،  بارها  و 
و  شده  جسورانه تر  و  بی بنیان تر  حتی  نگردیده، 
به سوی توهین های مستقیم و استهزاء رفته است.
اعالم  پزشکی  گروه های  مدیران  شورای  اینک   
ناپسند و  بسیار  این شیوه  به  پاسخ   می دارد که در 
همه  از  گام  اولین  در  پرگزند سازمان صدا و سیما، 
همکاران جامعه پزشکی درخواست می کند نسبت 
با این سازمان در  به قطع  کلیه همکاری های خود 
همه موارد ممکن مانند مصاحبه، برنامه های تحلیلی، 

نمایند. اقدام  آنها  مانند  و  آموزشی، خبر رسانی 
شورای مدیران همچنین اعالم می نماید که گام های 
علیه  قضایی  و  قانونی  اقدامات  همچون  دیگری 
برنامه سازان و مدیران سازمان را از نظر دور نمی دارد؛ 
وظیفه  حرفه ای،  حیثیت  حفط  برای  تالش  چراکه 
در  ما  همه  آزمون  زمان  اینک  ماست.  همه  ذاتی 
مقابل مسئولیت های حرفه ای مان است و امید می رود 
شغلی  کیان  به  و  باشیم  سربلند  آن  در  ما  همگی 
خود، تعهد نشان دهیم.  جنبش " نه به صدا و سیما 

" را به همت همه شما  آغاز می نمائیم.
کنیم. را تجربه  وحدت صنفی 

این شورا همچنین در بیانیه دیگری از سازمان های 
به  تا  کرد  درخواست  کشور  سراسر  پزشکی  نظام 
بیانیه  این  در  بپیوندند.  صدا و سیما«  به  » نه   کمپین 
آمده است: »در طی  سالیان اخیر، سازمان صدا و سیما 
روز به روز افراد کارشناس خبره و آگاه خود را با 
خالقیت  نابود کننده  و  محدود کننده  سیاست های 
از دست داده است و الجرم امر برنامه سازی را به 
دست اشخاصی سپرده که از حداقل سواد و آگاهی 
رسانه ای بی بهره بوده و شوق پیمودن راه چند ساله 
طی چند روز، آنها را واداشته که کوتاهترین راه یعنی 
تاختن به جامعه پزشکی را به عنوان سوژه ای همیشه 
جذاب انتخاب کنند.  ای کاش هدف، روشنگری و 
شفاف سازی بود که جای گالیه نبود؛ چرا که جامعه 
در  ملی  رسانه  با  همکاری  آماده  همواره  پزشکی 
برنامه های دو طرفه با هدف شفاف سازی و رساندن 
اطالعات درست به مردم بر اساس قاعده جریان آزاد 
اطالعات است؛  اما گالیه از برنامه سازی هدفمند 
یک طرفه سرشار از بغض و کینه است که حاصل 
آن چیزی نیست جز ویرانی رابطه پزشک و بیمار، 
قربانی  پزشکان  اتفاقاتی که خود  به خاطر  آن هم 
گروه های  مدیران  شورای  رو  این  از  هستند.  آن 
پیشرو  نظام پزشکی های  از  پزشکی ضمن قدردانی 
نظام  سازمان های  از  آباد،  خرم  و  البرز  مازندران، 
تغییر  تا  می کند  درخواست  کشور  سراسر  پزشکی 
سیاست تخریبی صدا و سیما، کلیه اعضاء خود را به 
نمایند.  به صدا و سیما دعوت  نه  کمپین  به  پیوستن 

وحدت صنفی و حمیت حرفه ای را ارج نهیم.«

 معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

 برگزاری دوره پودمانی مجازی 
پزشکی خانواده برای پزشکان عمومی

معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی با بیان اینکه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده 
برای پزشکان عمومی با همکاری معاونت های آموزشی و بهداشت 
وزارت بهداشت اجرا خواهد شد، گفت: »اولین فراخوان این دوره 
به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شده و افراد واجد شرایط 
با هماهنگی دانشگاه محل خدمت خود می توانند در این دوره 

شرکت کنند.«
 به گزارش سپید، باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با 
اشاره به اهمیت نقش پزشکان خانواده به عنوان ارائه کنندگان خدمت 
در سطح اول ارائه خدمات سالمت گفت: »این گروه از همکاران، 
مراقبت های سالمت را به صورت جامع و ممتد به افراد، خانواده و 
جامعه تحت پوشش ارائه می کنند و تاثیر زیادی در ارتقای سالمت 
جامعه محور دارند.«  الریجانی به برنامه وزارت بهداشت برای اجرای 
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و افزود: »پیاده سازی 
نظام پزشکی خانواده از جمله تکالیف قانونی در اسناد باالدستی 
از جمله برنامه ششم توسعه است.«  وی با بیان اینکه الزم است از 
ظرفیت پزشکان عمومی در توسعه برنامه پزشکی خانواده استفاده 
شود گفت: »بر این اساس، دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده با 
همکاری و اقدام مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران و دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی و 
معاونت های آموزشی و بهداشت وزارت متبوع طراحی شده است.«  
معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: »برای اجرای این برنامه، 
تفاهم نامه همکاری بین معاونت های آموزشی و  بهداشت وزارت 
بهداشت منعقد شد.«  وی در ادامه اظهار داشت: »این دوره به عنوان 
یک برنامه میانبر آموزشی به منظور توانمندسازی پزشکان در حوزه 
پزشکی خانواده طراحی شده و هدف اصلی آن آموزش پزشکان 
عمومی است.«  دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه 
این دوره آموزشی به صورت ترکیبی از دوره های آموزش مجازی 
و  یادگیری حاصل از ارائه خدمات مراقبت سرپایی در عرصه های 
اجرا خواهد شد گفت:  مراکز جامع خدمات سالمت  آموزشی 
»بخش نظری این آموزش ها از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی 
ارائه می شود و آموزش های در عرصه نیز در مراکز خدمات جامع 
سالمت با هماهنگی حوزه معاونت بهداشت اجرا خواهد شد.«  وی 
با بیان اینکه اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره پودمانی مجازی 
پزشکی خانواده به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شده است، 
گفت: »پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شاغل در معاونت های 
بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی می توانند 
با هماهنگی دانشگاه محل خدمت در این دوره شرکت کنند.«  بنابر 
اعالم وبدا، معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری 
کرد که با اجرای این برنامه زیرساخت های برنامه پزشکی خانواده و 

نظام ارجاع بیش از پیش فراهم شود.

با هدف تقویت همکاری های آموزشی- پژوهشی انجام شد؛

 امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 

اورژانس با دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

با حضور رییس سازمان اورژانس کشور و دکتر کریمی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه تقویت همکاری های 

آموزشی- پژوهشی بین این دو دستگاه امضا شد.
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، با توجه به رسالت سازمان اورژانس 
کشور در زمینه حفظ حیات بیماران و مصدومان و نقش بسزای 
آموزش نیروی انسانی جهت تربیت نیروی فوریت های پزشکی 
اورژانس و همچنین رسالت  پایگاه های  فعالیت در  به منظور 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در تربیت نیروهای علمی و قانون 
مدار، صبح امروز)شنبه( با حضور دکتر پیرحسین کولیوند رییس 
سازمان اورژانس کشور و دکتر کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
این  بین  آموزشی-پژوهشی  همکاری  تقویت  تفاهم نامه  تهران 
دو دستگاه به امضا رسید.  این تفاهم نامه با هدف تعامل در زمینه 
تربیت دانشجوی رشته فوریت های پزشکی در مقاطع مختلف 
تحصیلی از طریق آزمون های متمرکز سراسری، تعامل در زمینه 
تربیت دانشجوی MPH و PHD سالمت و حوادث و بالیا طبق 
ضوابط، تعامل در زمینه آموزش الکترونیک مباحث عمومی و 

تخصصی اورژانس پیش بیمارستانی و … امضا شد.

اخبــار
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گزارش سپید از شعله ور شدن آتش اختالفات جامعه پزشکی و سازمان صداوسیما؛

ماجرای کمپین نه به صداوسیما


