
استان  قانونی  پزشکی  مدیر کل 
قصور  »شایع ترین  گفت:  تهران 
پزشکی در این استان مربوط به 
و  است  زایمان  و  زنان  جراحی 
بعد از آن، دندانپزشکی، جراحی 
و  پوست  متخصص  پالستیک، 
جراحی  و  عمومی  جراحی  مو، 
رتبه های  ترتیب در  به  ارتوپدی 

بعدی قرار دارند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، 
»از  افزود:  پاشا  قادی  مسعود 
قصور  زمینه  در  که  پروندهای 
پزشکی به مراکز پزشکی قانونی 
 ۴۰ می شود  ارجاع  تهران  استان 
می شود  محرز  ها  قصور  درصد 
و ۶۰ درصد پرونده ها هم تبرئه 

می شوند.«
استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
تهران ادامه داد: »در سال گذشته 
13 هزار و 819مورد پرونده به 
پزشکی  پزشکی،  کمیسیون های 
شد  ارجاع  تهران  استان  قانونی 
که ۴ هزار و 885 مورد پرونده 

مربوط به قصور پزشکی بود، 51 درصد از آمار قصور 
در  است،  تهران  استان  به  مربوط  پزشکی درکشور 
به  مربوط  پزشکی  ترین قصور  تهران شایعه  استان 

جراحی زنان و زایمان است.«
وی افزود: »بعد از جراحی زنان و زایمان، دندانپزشکی، 
جراحی پالستیک، متخصص پوست و مو، جراحی 
عمومی و جراحی ارتوپدی به ترتیب در رتبه های 

بعدی قرار دارند.«

بررسی  زمان  حاضر  حال  »در  گفت:  پاشا  قبادی 
پروندهای قصور پزشکی در استان تهران از 3 ماه به 
۴9 روز کاهش یافته است، همچنین با اقدامات مؤثر 
پزشکی قانونی زمان پاسخ دهی آزمایشگاه پاتولوژی 
هم از 3 ماه به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.«
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درمورد اقدامات 
مهم پزشکی قانونی استان تهران در سال 9۷ گفت: 
»در سال گذشته مرکز پزشکی قانونی مالرد و قرچک 

رسانی  خدمت  و  رجوع  ارباب  تکریم  جهت  در 
هرچه بیشتر به شهروندان این مناطق راه اندازی شد، 
همچنین پارسال بخش دندان پزشکی، پزشکی قانونی 
اندازی  راه  نیز  ورامین  و  پاکدشت  شهرستان های 
بهره  نیز مورد  تهران  بحران  شود و سوله مدیریت 

برداری قرار گرفت.«
وی یادآور شد: »در سال گذشته سامانه CMS به منظور 
دادگستری  با  پزشکی  مکاتبات  الکترونیکی  تبادل 

و دادسرها به صورت کامل راه 
سال  در  همچنین  شد،  اندازی 
گذشته واحد پزشکی قانونی در 
زندان های تهران بزرگ، وارمین 

و دماوند راه اندازی شد.«
قبادی پاشا خاطرنشان کرد: »در 
سال جاری هم قصد داریم که این 
سامانه با کالنتری های کل استان 
تهران متصل شود و راه اندازی 
این سامانه کمکی به کاهش اطاله 
دادرسی خواهد کرد و همچنین 
موجب تسریع در پاسخوگیی و 
و  استفاده ها  سو  از  جلوگیری 

جعل ها خواهد شد.«
استان  قانونی  پزشکی  مدیر کل 
جدید  »طرح  کرد:  تاکید  تهران 
مطالعاتی در دست داریم که بر 
جدیدی  بررسی های  آن  اساس 
بر روی نوعی حشره که بر پیکر 
می کند  رشد  جسد  بقایای  و  و 
انجام می شود و این موضوع در 
اولین  برای  نوع خود در جهان 
بار انجام می شود و نتایج آن هم 
در آینده اعالم خواهد که روشی مهم برای شناسایی 

جسد خواهد بود.«
امسال پزشکی  اضافه کرد: »همچنین   پایان  وی در 
قانونی شهرستان پردیس و پیشوا راه اندازی خواهد 
شد و مشکالت موجود فضای فیزیک کمسیون های 
و  شد  خواهد  رفع  نزی  قانونی  پزشکی  پزشکی، 
مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک نیز ساماندی 

می شود.«

 پیشنهاد افزایش سرانه
 تعداد پزشک به جمعیت !

 دکتر غالمرضا زمانی متخصص جراحی عمومی
 

ما در کشوری زندگی می کنیم که در کسب شاخص های جهانی 
جایگاه ویژه ای دارد .

بازار  بزرگترین   ۲۶ رتبه  181؛  از   1۷۴ رتبه  اینترنت  سرعت 
مصرف جهان؛ شاخص آسانی کسب و کار 13۷ از 183؛ نرخ 
تورم در فهرست ده کشور اول جهان ؛ رتبه بیکاری ۷5؛ بیش از 
نیمی از جمعیت زیر خط فقر و وابسته به یارانه ۴5 هزارتومانی؛ 
سرانه تولید ناخالص داخلی و قدرت برابری خرید در جایگاه 
هفتاد و یکم در میان کشورهای جهان ؛ نرخ تلفات ناشی از 
تصادفات جاده ای رتبه 189 از بین 19۰ کشور ؛ و استاندارد 

خودروی پراید و ...
کشته  نفر   9 حدود  خودرو  هزار   1۰ هر  ازای  به  دنیا  در    
می شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، 3۷ 
تن کشته می شوند. اگر میانگین 15 تا ۲۰ هزار کشته در حوادث 
رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲5۰ تا 3۰۰ هزار 
زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک 
زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می افتد. هم چنین 
تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام 

عیار برابری  می کند.
 بر اساس اعالم پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر 
تصادفات ناایمن رانندگی در بین 19۰ کشور جهان، رتبه 189 
را به  خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون 
در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب تری نسبت به 

ایران دارد.
 میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲5 برابر ژاپن است و 
به نسبت خودروهای موجود در ایران، حدود 1۰۰ برابر بیش تر 

از انگلستان تصادفات رانندگی رخ می دهد.
هر  ازای  به    1.۲ حدود  جمعیت  نسبت  به  پزشکان  تعداد  و 
1۰۰۰ نفر. در این شرایط رساندن تعداد پزشکان به استاندارد 
کشورهای توسعه یافته  شبیه توصیف یک خانواده فقیر از دید 

یک دانش آموز باال شهری است.
معلم انشاء  در یک مدرسه باالی شهر از دانش آموزان خواست 
زندگی یک خانواده فقیر را توصیف کنند. یکی از دانش آموزان 
نوشت: »در خانواده فقیر پدر خانواده فقیر است، مادر خانواده 
فقیر است، فرزندان خانواده فقیر هستند، مستخدم خانواده فقیر 
است، راننده خانواده فقیر است، معلم خصوصی خانواده فقیر 

است، باغبان خانواده فقیر است و .....«

   

این دوستان یا واقعا از اوضاع کلی کشور بی خبرند یا استاندارد 
را نمی شناسند یا فقط می خواهند یک چیزی گفته باشند که از 

بقیه عقب نمانند یا ..... 
کسی نیست به اینها بگوید: اوال با محدودیت اقتصادی شدید 
اولویت رسیدگی به جامعه فقیر تهیه حداقل های غذا و پوشاک 
تعداد  یا  است  مردم  امنیت  و  سالمت  و  شغل   و  مسکن  و 

پزشک به جمعیت؟
ثانیا در کدام بخش ها ما به استانداردجهانی رسیده ایم  که االن 

این شاخص برای ما اینقدر مهم شده است؟
ثالثا برای آموزش و بکارگیری همین پزشکان آیا هیچ استانداردی 
در دنیا وجود ندارد و از نظر این استانداردها ما اکنون در کجا 

قرار داریم؟ 
استاندارد ساعت کاری، شرایط محیط آموزشی، استاندارد کالس 
و سرانه استاد به دانشجو، امکانات و تجهیزات پزشکی، بودجه 

آموزشی، فضای درمانی،  سرانه بهداشت و پژوهش 
سرانه درمان، تعرفه خدمات پزشکی و ...

توسعه بسیار خوب است و خیلی هم عالی است و آحاد مردم 
جامعه در آرزوی روزی هستند که ما به استانداردهای جهانی 
برسیم و حتی گام هایی جلوتر برداریم و خودمان بشویم استاندارد؛ 
اما امروز برخی استانداردها را مطرح کردن مانند شکم گرسنه 
و  رویایی  سرزمین های  در  سفر  و  شدن  بنز  ماشین  بر  سوار 
پای  نشئه شدگان  شاعرانه  در جمع  پروازانه  بلند  برنامه ریزی 

منقل وافور در یک شب زمستانی است.
سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم 

نیمه شب نشئه پرید به حال خود خندیدم
لطفا کمی از رویا خارج شده و واقعی بیندیشیم و برنامه های 
عملی و به دور از هیجان زدگی برای توسعه پایدار و هماهنگ 

و متناسب با شرایط موجود بدهیم. 

دیدگــاه
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مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:

۶۰درصدپروندههایقصورپزشکیتبرئهمیشوند

انجمن متخصصان پوست ایران با اشاره به تبلیغاتی نظیر رفع معجزه آسای 
ریزش و سفیدی مو و همچنین مباحثی تحت عنوان پالسما درمانی برای 
رفع چین وچروک های صورت و کوچک کردن بینی با تزریق آنزیم و ...، 
اعالم کرد: »انجمن متخصصین پوست ایران نسبت به غیرعلمی بودن و 

عوارض و پیامدهای ناگوار این اعمال هشدار می دهد.«
به گزارش سپید، انجمن متخصصان پوست ایران در بیانیه ای ضمن انتقاد 
نسبت به تبلیغات گمراه کننده در حوزه زیبایی پوست و مو، آورده است: 
»انجمن متخصصین پوست ایران بدین وسیله گمراه کردن هموطنان با 
اقدامی  را  تبلیغاتی  مختلف  شیوه های  و  منسجم  حرکات  و  برنامه ها 

به  هشدار  ضمن  و  دانسته  ناپسند 
هموطنان که فریب اینگونه ادعاها را 
نخورند اعالم می دارد: افراد می توانند 
برای دریافت هرگونه پاسخ علمی و 
منطقی به ابهامات خود در خصوص 
درمان های  و  تجهیزات  محصوالت، 
مرتبط با مشکالت پوست، مو، زیبایی 
اعضای  طریق  از  مربوطه  امراض  و 
ایران  پوست  متخصصین  انجمن 
مستقر  پوست  متخصص  )پزشکان 
در مطب ها( و یا بخش های درمانی 
و گروه های تخصصی پوست مستقر 
در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور و بیمارستان ها به اطمینان قطعی 

برسند.
به اعتقاد متخصصین عضو این انجمن، 
رفع معجزه آسای ریزش مو و درمان 
طاسی در مدت چند هفته و چند ماه، 
رفع سفیدی موها و بازگشت رنگ مو به حالت اول، تبلیغ کذب بوده 
و چنین محصولی تاکنون تولید، ابداع یا اختراع نشده است و با توجه 
به علل فیزیولوژیک و توارثی ریزش مو و سفید شدن مو چنین ادعایی 

پایه علمی ندارد.
شایان ذکر است در مواردی که وزارت بهداشت فرموالسیون یک دارو 
نمی تواند  تأیید  این  می دهد،  قرار  تأیید  مورد  را  آن  در  مؤثره  مواد  و 
مجوز و مبنای تبلیغات گسترده و گزاف در خصوص اثربخشی قطعی 

محصوالت یاد شده باشد.

تجهیزات  فرآورده ها و  برخی  پیرامون  تبلیغات  مورد  در  دیگر  هشدار 
زیبایی یا درمانی پوست، مو و جوان سازی )از قبیل کرم های ضد جوش 
یا ضد چروک یا تجهیزات پاک سازی و جوان سازی پوست( در کشور 
است که متأسفانه توسط افراد غیرپزشک و غیرمتخصص مورد استفاده 
قرار می گیرند و مبادی ورودی و کیفیت اثربخشی آنها مورد تأیید نیست 
و حتی می توانند پیامدهای زیان بار برای سالمت و پوست در کنار تحمیل 

هزینه های فروان بر هموطنان به همراه داشته باشند.
یکی دیگر از تخلفاتی که به تازگی بازار داغی بخصوص در فضای مجازی 
و توسط افراد غیرپزشک و آرایشگاه ها پیدا کرده، انجام پالسما درمانی 
برای رفع چین وچروک های عمیق صورت، کوچک کردن بینی و ... است 
که طبق شواهد عینی، عوارض و پیامدهای ناگواری برای هموطنان ایجاد 
کرده است. استفاده از دستگاه های غیر جراحی غیراستاندارد و تزریق 
آنزیم هیالورونیداز به عنوان تکنیک های جدید برای کوچک کردن بینی 
نیز در فضای مجازی تبلیغات گسترده ای پیدا کرده که انجمن متخصصین 
پوست ایران نسبت به غیرعلمی بودن و عوارض و پیامدهای ناگوار آن 

هشدار می دهد.
انجمن متخصصین پوست ایران ضمن بیان اینکه پرداختن به امور زیبایی 
نیاز مبرم طبی نیست ولی تقاضای غیرقابل انکار است، بیان می دارد: کلیه 
داروها و تجهیزات مورد استفاده در کشور باید مورد تأیید مراجع قانونی 
باشد و امور مرتبط و خدمات الزم با نوع نیازمندی نیز باید توسط افراد 
مجاز آموزش دیده دانشگاهی، پزشکان و متخصصین مربوطه انجام گیرد.
انجمن متخصصین پوست ایران ضمن همکاری با دستگاه های مسئول 
به منظور تنویر افکار عمومی، آمادگی الزم را جهت اطالع رسانی علمی 
و صحیح و پاسخ به سؤاالت مرتبط در این موارد اعالم می دارد. سایت 
انجمن متخصصین پوست ایران به نشانی www.irsod.net محل مناسبی 

جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی است.«

وزیر رفاه و رئیس هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی طی حکمی مصطفی ساالری را به سمت مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش سپید، هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه در راستای اجرای بند )ج( ماده واحده 
قانون اصالح مدیریت ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 
مصطفی ساالری را به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد و در جلسه مورخ ۴ تیر 98 که به 
ریاست محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، محمد ساالری به سمت مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
دارد. وی  کارنامه خود  در  را  امید  و  تدبیر  بوشهر و گیالن در دولت  استان های  استانداری  ساالری سابقه 
فارغ التحصیل دوره دکترای مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردوی فرانسه و دانش آموخته دوره دکترای حقوق 
عمومی از دانشگاه تهران است. وی همچنین سوابق متعدد اجرایی در حوزه های مرتبط با توسعه اجتماعی، 
مناطق آزاد اقتصادی و بنگاه داری مانند قائم مقامی سازمان پارس جنوبی و مدیریت پارس شمالی را در کارنامه 

خود دارد. ساالری جوان ترین استاندار فعلی کشور نیز است.

هشدار انجمن متخصصان پوست ایران:

مراقب تبلیغ پالسمادرمانی برای رفع چین وچروک باشید 

مصطفی ساالری، مدیرعامل تأمین اجتماعی شد


