
رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
امور  پیگیری  بر  تاکید  با  ایران، 
از طریق راه های قانونی، تصریح 
نظام  سازمان  قرمز  »خط  کرد: 
پزشکی، تعدی و بی حرمتی به 
مقابل  ما  پزشکی است و  حرفه 
طبیب  به  بی احترامی  و  توهین 

می ایستیم.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، 
صبح  ظفرقندی،  محمدرضا 
کنگره  سومین  در  چهارشنبه 
کنگره  سی امین  و  بین المللی 
انجمن فیزیوتراپی ایران، در مرکز 
گفت:  میالد،  برج  همایش های 
فیزیوتراپی  جایگاه  به  ما  »نگاه 
کند.  تغییر  باید  آنچه هست،  از 
زیرا  بازتوانی بیماران بعد از عمل 
به  آنها  می شود  باعث  جراحی، 

زندگی و کار باز گردند.«
وی با عنوان این مطلب که نگاه 
نداریم،  فیزیوتراپی  به  درستی 
نظام  در  ما  همه  »هدف  افزود: 
باید  ما  سالمت، مردم هستند و 
که  بدهیم  ارائه  بتوانیم خدماتی 

باعث ارتقای سالمت مردم و جامعه شود.«
ظفرقندی با اشاره به وجود ۷ هزار فیزیوتراپیست 
که  بود  این  ما  آل  ایده  »زمانی   گفت:  کشور،  در 
باید از  اما   امروز  PHD  فیزیوتراپی تربیت کنیم. 
این مرحله عبور کنیم همان طور که دنیا گذر کرده 
به رشته  نگاه دیگری  ما  است. کشورهای همسایه 

دارند.« فیزیوتراپی 
حرفه ای  دکترای  تربیت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
فیزیوتراپی در کشور، افزود: »متأسفانه در این زمینه 

مانده ایم.« عقب 
ظفرقندی ادامه داد: »سازمان نظام پزشکی، شورای 
عالی و کمیسیون های مربوطه باید وارد عرصه شوند 
به  بتوان  بهداشت،  وزارت  با  تعامل  طریق  از  و 
کشور  سالمت  نظام  در  فیزیوتراپی  واقعی  جایگاه 

یافت.« دست 
تاکید  با  ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
تصریح  قانونی،  راه های  طریق  از  امور  پیگیری  بر 
کرد: »خط قرمز سازمان نظام پزشکی، تعدی و بی 

حرمتی به حرفه پزشکی است و ما مقابل توهین و 
می ایستیم.« طبیب  به  بی احترامی 

ظفرقندی با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی به 
انسجام خوبی در مقابل بی حرمتی به حرفه پزشکی 
پزشکی  »این آسیب ها، حرفه  افزود:  است،  رسیده 
را از اعتماد مردم ساقط می کند و طبیعتًا اثربخشی 
دچار  درمان ها  همه  و  کرده  پیدا  کاهش  خدمات 

می شود.« تردید 
وی همچنین بر پاالیش درونی و مقابله با حرکت های 

بی اساس در حرفه پزشکی تاکید 
کرد و گفت: »انجام این کار بر 

انجمن هاست.« عهده 
موضوع  به  ادامه  در  ظفرقندی 
اقتصاد سالمت و تعرفه ها اشاره 
کرد و افزود: »طبیعتًا یکی از موانع 
پیش رو برای حفظ جایگاه حرفه 
طبابت، موضوع اقتصاد سالمت 
است. ما انتظار داریم با افزایش 
تعرفه ها  رشد  تورم،  و  هزینه ها 
نیز واقعی و قانونی دیده شود.«
وی با عنوان این مطلب که روز به 
روز دچار عقب افتادگی از اقتصاد 
سالمت هستیم، گفت: »ادامه این 
به  خدمات  نزول  باعث  روند، 
مردم و بیماران خواهد شد. در 
حالی که جامعه پزشکی با تمام 
اما  است،  توان مشغول خدمت 
کاهش  باعث  امکانات  کمبود 
کیفیت در ارائه خدمات خواهد 

شد.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
ایران، اظهار داشت: »وقتی بیمه 
است  اجتماعی یک سال  تأمین 
مطالبات فیزیوتراپیست ها و همکاران ما نداده است 
و اکثر بیماران نیز تحت پوشش بیمه هستند، چگونه 
دچار  پزشکی  خدمات  که  داشت  انتظار  می توان 
مشکل نشود.« وی تاکید کرد: »عدم توازن در اقتصاد 

سالمت، مردم را دچار آسیب می کند.«
سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره انجمن 
خرداد   ۲۴ تا   ۲۲ روزهای  در  ایران،  فیزیوتراپی 
تهران  میالد  برج  همایش های  مرکز  محل  در   ۹۸

می شود. برگزار 

جزئیات اقدام جدید وزارت بهداشت 
درباره »کولونوسکوپی در مطب«

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت درباره دستورالعمل و نحوه 
انجام کولونوسکوپی در مطب  که اخیرا از سوی معاونت درمان 
ابالغ شده و موافقان و مخالفانی را به همراه داشته، توضیح داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، درباره 
انجام  بر  مبنی  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  اخیر  مصوبه 
کولونوسکوپی در برخی مطب ها، گفت: »از آنجایی که به طور 
کلی آندوسکوپی و به ویژه کلونوسکوپی نیازمند نوعی آرام سازی 
افراد است،  باید در مراکز و مطب هایی انجام شود که از سوی 
وزارت بهداشت مورد بازدید قرار گرفته، مجوزهای مربوطه را 
دریافت کرده و حداقل های الزم را برای انجام این کار داشته باشند.«
وی افزود: »طبق مصوبه ای که اخیرا معاونت درمان در این زمینه 
داده است، یکی از حداقل هایی که این مطب ها عالوه بر شرایط 
این است که  باشند،  باید داشته  امکانات فیزیکی و پزشکی  و 
حتما یک کارشناس پرستارِی با تجربه و آموزش دیده در حوزه 
بیهوشی یا یک کارشناس بیهوشی و هوش بری باید در مطب 

به ویژه برای انجام کلونوسکوپی حضور داشته باشد.«
جهانپور با بیان اینکه وضع چنین مقرراتی یک گام رو به جلو و 
نوعی ارتقاء وضعیت در زمینه انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی 
است، ادامه داد: »قاعدتا در گذشته این اتفاق در مطب ها رخ می داد، 
اما کارشناس بیهوشی وجود نداشت. این درحالیست که در حال 
حاضر حضور کارشناس بیهوشی در گامی رو به جلو در این 
مراکز اجباری شده است. حال اگر در آینده تعداد متخصصین 
بیهوشی به میزان الزم وجود داشت و یا استانداردها ارتقاء پیدا 
کرد، می توان از این متخصصین هم در انجام کلونوسکوپی بهره 
برد. حتی امروز هم اگر جایی امکان حضور متخصص بیهوشی 
باشد و این متخصص در دسترس هم باشد، متخصص بیهوشی 

هم می تواند برای این اقدام در مطب به کارگیری شود.«

وی با تاکید بر اینکه کولونوسکوپی در مطب های فوق تخصصی 
گوارشی که تمایل به انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی داشته 
باشند، می تواند انجام شود، گفت: »بنابراین متخصصین گوارش و 
متخصصین داخلی که آموزش های الزم را در این زمینه دیده اند، 
در صورت تمایل به انجام کولونوسکوپی می توانند برای انجام آن 

در مطب هایشان نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.«
جهانپور درباره امکان تخلف برخی مطب ها و بی توجهی به حضور 
اظهار کرد: »مدیریت  از اخذ مجوزها،  بعد  بیهوشی  کارشناس 
نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور چه 
به صورت دوره ای و چه به صورت َرندم و تصادفی از مطب ها 
سرکشی دارند وگزارش های بازرسی درباره آن ها تنظیم می شود. 
از جاهایی که مسئول فنی در واحدهای  مانند بسیاری  قاعدتا 
تشخیصی- درمانی حضور دارد، در این زمینه هم اگر تخلفی 

وجود داشته باشد، قطعا بررسی کرده و با آن برخورد می کنیم.«

از بین ۴۴ هزار اثر؛

 ۳۳۰۰ فیلم در دهمین جشنواره 
»سیمرغ« ثبت نام کردند

  
از بین ۴۴ هزار اثر رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی 
»سیمرغ«، ۳۳۰۰ اثر در بخش فیلم برای شرکت در این جشنواره 

ثبت نام کرده اند.
به گزارش سپید، از میان تمام آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره 
۳۳۰۰ اثر برای حضور در این دوره از جشنواره آثار خود را در 
بخش فیلم به ثبت رسانده اند.  براساس این گزارش، در رشته های 
فیلم کوتاه ۲۶۱۹ اثر، مستند ۱۱۴ اثر، فیلمنامه نویسی ۳۲۴ اثر، 
تیزر و نماهنگ ۹۵ اثر و پویانمایی ۱۴۸ عنوان اثر در بخش فیلم 
ثبت نام و در این دوره از جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند. 
همچنین این آثار در بخش های مختلف جشنواره به ثبت رسیده اند. 
در بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرکت 
کنندگان در ۵ رشته فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، تیزر و نماهنگ، 
پویانمایی و فیلمنامه نویسی آثار خود را به ثبت رسانده اند. در 
بخش کارکنان، اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و 
جامعه پزشکی در رشته های فیلم کوتاه داستانی، مستند و فیلمنامه 
نویسی و همچنین در بخش فرهنگ سالمت ویژه دانشجویان 
فیلم  رشته های  در  تنها  عالقمندان  کشور  سراسر  دانشگاه های 

مستند و فیلمنامه نویسی شرکت کرده اند.  
»سالم  شعار  با  »سیمرغ«  بین المللی  وبدا، جشنواره  اعالم  بنابر 
ادبی،  هنرهای  فیلم،  تئاتر،   بخش  پنج  در  است«  هنر  زیستن، 

تجسمی و موسیقی، تابستان امسال در شهر تهران برگزار می شود.

اخبــار
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی؛

خط قرمز سازمان نظام پزشکی، تعدی و بی حرمتی به حرفه پزشکی است
حرفه فیزیوتراپی در نظام سالمت عقب افتاده است 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در سی و چهارمین 
کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با اشاره مشکالت نظام 
پرداخت در وزارت بهداشت گفت: »هر یک از روش های 
پرداختی دارای مزایا و معایب متعددی است اما برای 
ایجاد عدالت در بین کادر درمان ، جامعه پرستاری نظام 
پرداخت فیکس پیمنت را پیشنهاد می کند که مهمترین 

اثر آن قطع ارتباط مالی بین بیمار با پزشک  است.«
دالوندی در سی و چهارمین  به گزارش سپید، اصغر 
کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با اشاره به نامه ای 
که توسط جمعی از پزشکان متخصص بیمارستان های 
خرید  در خصوص  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تابعه 
خدمت نوشته شده بود، گفت: »در این نامه عنوان شده 
بین  عادالنه  قرارداد  تنظیم  مستلزم  خدمت  خرید  که 
خریدار خدمت و ارائه دهنده خدمت بصورتی است 
معلوم  شفاف  بطور  معوض  و  عوض  قرارداد  در  که 
باشد و شرایط فسخ برای هر دو طرف بصورت واضح 

قید گردد و از صورت یک تعهدنامه یکطرفه و مبهم خارج و متضامن 
حقوق دو طرف باشد، گفت:  »در این نامه عنوان شده که دستورالعمل 
پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها که 
بازطراحی حین اجرای برنامه خدمات جامع و همگانی سالمت و کتاب 
ارزش نسبی خدمات می باشد واجد مولفه هایی است که پرداخت مبتنی 
بر عملکرد پزشکان را به فرایندی غیر شفاف و مبهم تبدیل نموده است.«
وی با بیان این که برای رفع این مشکل پیشنهاداتی می توان ارائه کرد: 
»تعدیل ارزش نسبی خدمات جهت برقراری عدالت بین رشته ای، جایگزینی 
قراردادهای عادالنه و شفاف بجای تعهدنامه های فعلی و رفع ایرادات 
حقوقی تعهدنامه های سه گانه "پزشک ماندگار" ، "پزشک مقیم بیمارستان" 
و "ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان"، رعایت حقوق پزشکان از لحاظ اختیار 
کار انتفاعی خارج از ساعات قانون کار که می تواند باعث کاهش بار مالی 
روی سیستم دولتی و افزایش انگیزه و اشتیاق در متخصصین برای رفتن 

به اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز شود.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان این که نظام پرداخت وزارت 
بهداشت، تنها منافع گروه خاصی را درنظر گرفته است و پزشکان از دیر 
باز تا کنون، گروه های پرستاری و پیراپزشکی را در وزارت بهداشت به 
نام همکار یا ارائه دهنده خدمت به رسمیت نمی شناسند، اظهار داشت: 
»در نظام پرداخت عماًل جامعه پرستاری مورد توجه قرار نمی گیرد، وزارت 
بهداشت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خود به جز پزشکان، جامعه 
پرستاری و دیگر گروه های خدمت گذار را به عنوان همکار و عضوی از 
تیم سالمت نمی شناسد و تنها از روی تعارفات نام جامعه پرستاری را در 

کنار نام پزشکان عنوان می کنند تا هیجانات را کاهش دهند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بررسی طرح سرانه اظهار داشت: »در 
طرح سرانه به ازای تعداد افراد تحت پوشش سرانه پرداخت می شود. مثاًل 
به ازای هر نفر تحت پوشش پزشک خانواده به وی پرداخت ثابتی انجام 

می گردد. در قبال این پرداخت وی موظف به ارائه خدمات پیشگیری، 
درمانی و توان بخشی بر اساس بسته خدمتی مورد توافق است و چون 
باالتر است  نیز  ارائه کننده خدمت  برای خود  هزینه های درمان  معموالً 
توجه وی به پیشگیری نیز بیشتر خواهد بود. این روش معموالً با کاهش 
هزینه در کل همراه است.« وی با بیان این که در طرح سرانه از دریافتی 
بلکه حتی ممکن است پرداخت به  ارائه کننده خدمت کاسته نمی شود 
ارائه  انگیزه برای  ایجاد  تاکید کرد: »این طرح باعث  یابد،  افزایش  وی 
خدمات پیشگیری، زمینه سازی برای نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، 
حذف انگیزه اقتصادی برای ارائه بیش ازحد خدمات و ایجاد انگیزه برای 
خدمات هزینه اثربخش، با توجه به تجمیع بیماران و افراد سالم و ارائه 
سرانه ثابت برای همه آن ها نوعی تجمیع ریسک رخ می دهد و همچنین 
ممکن است کیفیت خدمات افت نماید. برای جلوگیری از این امر می توان 
این امکان را قرارداد که بیمار بتواند هر ۳ ماه پزشک خانواده خود را 
عوض کند. روش پرداخت سرانه برای طرح پزشک خانواده در ایران در 

نظر گرفته شده است.«

حقوق ثابت، بهترین روش پرداخت
دالوندی با اشاره به این که روش فیکس پیمنت یا پرداخت حقوق به 
ازای ساعات مشخص کار، بهترین روش برای  پرداخت در نظام سالمت 
است، تصریح کرد: »دولت می تواند همراه با تورم ساالنه افزایش حقوق 
متناسب با آن را در نظر بگیرد ما در کلیه امور خدمات پزشکی به دو عنصر 
اساسی کار سنجی عمومی وتخصصی  و زمان سنجی باید بها دهیم. هیچ 
دیسیپلینی مقدم بر دیگری در تیم سالمت نیست و هر کدام ارزش های 
خاص خود را دارند.« وی مبنای پرداخت حقوق ثابت را بر مبنای زمان 
دانست و اظهار داشت: »در این روش مبلغ پرداختی بر اساس دوره زمانی 

)هفتگی یا ماهانه( در نظر می گیرند.«

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه عمده انتقاد 
به این روش فقدان اثر انگیزشی آن برای ارائه کنندگان 
خدمات است، افزود: »در این روش بین افراد پرتالش 
و کم تالش در دریافت حقوق تفاوت معناداری وجود 
ندارد. انجام کار به میزان بسیار محدود توسط درمانگران، 
پایین خدمات، طوالنی شدن زمان  کمیت و کیفیت 
ویزیت برای هر بیمارکه البته با تعیین استاندارد ها و 
پروتکل های بهداشتی درمانی مثل حداقل ویزیت،تعداد 
عمل ها  و..... می توان آنها را مرتفع نمود از دیگر آثار 
این روش به شمار می رود.«وی فواید روش فیکس 
پیمنت را اینگونه برشمرد: »مهمترین اثر نظام پرداخت 
فیکس پیمنت، قطع ارتباط مالی بیمار با پزشک معالج 
است که کاهش انگیزه های مالی در پزشک ایجاد می کند 
و پزشک مدت زمان بیشتری برای معاینات در نظر 
گرفته و همچنین پزشک عدم تمایل به ویزیت بیماران 
بیشتر در مدت زمان کمتر می کند.« دالوندی خاطر نشان 
کرد: »با روش فیکس پیمنت  تمایل به ارائه تقاضاهای القایی از بین رفته 
و پزشکان دقت بیشتری در ویزیت های می کنند بنابراین کیفیت خدمات 
درمانی افزایش پیدا کرده و نگاه کاال محورانه و ابزاری به بیمار از بین 

رفته  به منشور حقوق بیماران احترام گذاشته می شود.«
وی با بیان این که فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایا باعث افزایش منابع 
مالی وزارت بهداشت می شود، یادآور شد: »با اجرای این طرح امکان 
سازی  استاندارد  جهت  در  درمانی  پروتکل های  و  گایدالین ها  اجرای 
خدمات پزشکی و پرستاری انجام خواهد شد و زیرمیزی ها و فساد موجود  
کاهش یافته و افزایش و بازگشت  شأن جامعه پزشکی با حذف تعرفه ها 
به همراه خواهد داشت.« رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر این 
که با فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایا می توان از خدمات موثر سایر 
تیم سالمت ، نه صرفا در امد به تبع پزشک بهره مند شد، گفت: »قرار دادن 
حقوق متوسط کشوری به عنوان پایه پرداخت وایجاد ضرایب به تبع آن و 
افزایش انگیزه های انترن ها، رزیدنت ها و خاصه پرستاران جهت مشارکت 
بیشتر، ایجاد عدالت در پرداخت بر اساس سطح تحصیل ، ارزش نسبی 
کار و سنجش آن در طیف زمانی مشخص می تواند از مزایای فیکس 
پیمنت کردن حقوق و مزایا باشد.« وی با اشاره به این که فیکس پیمنت 
کردن حقوق باعث توجه جدی تر به آموزش در علوم پزشکی عمومی 
شود،  آموزش  از  درمان  مجدد  انتزاع  امکان  و  کارشناسی  پرستاری  و 
خاطر نشان کرد: »این مهم  همچنین می تواند باعث تقویت و باز تعریف 
بیماران کم بضاعت در بخش های  بیمه ای مناسب،  توجه به  و پوشش 
آموزشی و جبران بخشی از هزینه خدمات آنها، حفظ پایداری پزشکان با 
ضریب های استانی خاص، امکان پذیری حضور پزشکان و پرستاران در 
سطوح اول و سوم سالمت و بولد نکردن درمان صرف در نظام سالمت، 
استقالل حرفه ای و رضایت شغلی و  فرصت ایجاد انتخاب به بیماران 

در بخش های آموزشی و غیر آموزشی شود.«

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در کنگره جامعه جراحان ایران عنوان کرد

فیکس پیمنت )حقوق ثابت(، پیشنهاد جامعه پرستاری برای نظام سالمت 


