
قهری  اقدامات  منفی  تاثیرات  ویژه  گزارشگر  به  خطاب  نامه ای  در  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر توجه وی را به اثرات زیان آور تحریم های وضع شده بر سالمت 

مردم ایران جلب کرد.
به گزارش سپید، متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به ادریس جزایری به شرح ذیل است:

جناب آقای ادریس جزایری
گزارشگر ویژه تأثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر

با تقدیم سالم و احترام
به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران که یکی از نهادهای اصلی قانونگذار 
حوزه سالمت و مدافع حقوق بیماران است، می خواهم توجه شما را به اثرات زیان آور تحریم های وضع 
شده بر سالمت مردم ایران جلب نمایم. تحریم هایی که در پی خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا 

از برنامه جامع اقدام مشترک در 8 مِه 2018 اعمال شده است.
 طبق ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر:

1- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش، به 
ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. 
همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به 
عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امر معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
2- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت  ویژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آن 

که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.
بانکی و حمل و نقل، به طور قابل توجهی واردات داروها و کاالهای  محدودیت های فعلی در امور 

ضروری را متأثر ساخته و منجر به بحران جدی در حوزه سالمت مردم ایران گردیده است.
دسترسی به فرآورده های دارویی و پزشکی ضروری، حق اساسی مردم است و هر گونه تحریمی که این 
حق را هدف قرار دهد، در تضاد با مفاد اعالمیه رسمی حقوق بشر و اصول اخالقی پذیرفته شده است.
لذا خواهشمند است برای نجات جان مردم و جلوگیری از فاجعه انسانی، سازمان ملل کلیه تدابیر الزم 

را اتخاذ نماید.
اینجانب منتظر دریافت پاسخ آن مقام محترم در اولین فرصت ممکن هستم.

توجه ویژه شما به این امر موجب مزید امتنان خواهد بود.
با تقدیم شایسته ترین احترام ها

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

نظام ارجاع درمان
 باتالق راکد تناقض    

سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی    
 

در هر نظام ملی سالمت که قرار است یارانه درمان پرداخت 
شود ابزار کنترلی هزینه کرد یک التزام ناچار است. یعنی باید 

باشد. تعبیه شده  استحقاق سنجی درمان  برای  معیاری 
نظام ارجاع تالش می کند مفهوم آزادی اراده ارباب رجوع به 
شبکه یارانه ای درمان را منظم کند. اینجا تعریف بیمار بودن و 
نیازمندی به درمان یک حوزه تخصصی خواهد شد و دردمندی 

و ناخوشی با بیماری تمیز داده می شود.
نظام ارجاع در ذات خود چیزی دارد که سلب حق مراجعه 
آزاد به سطوح تخصصی تر است.   اگر به بسته های نظام ارجاع 
ورود کنید، می بینید عبور از سطح اول به دوم نظام ارجاع با 

ریزش 80 تا ۹0٪ معین می شود.
نقطه صفر ورود کجاست؟    

در نظامات ارجاع مستقر جهانی تریاژ مختص تروما نیست و 
باید رجیستر  یارانه ای ملی  شما برای ورود به چرخه درمان 
بشوید. ویزیت ارجاع در ایران از پزشک عمومی شروع می شود 
اما آیا در نظامات فعلی استاندارد در سایر کشورها، پاسپورت 
ورود به چرخه ارجاع از پزشک عمومی صادر می شود؟    

زیرا  است  مناقشه  محل  یک  خودش  عمومی«  »پزشک  واژه 
ملی  نظامات  از  بسیاری  در  خانواده  پزشکی  نظام  استقرار 
عبارتی  به  ندارد.  عمومی  پزشک  عنوان  به  ترجمه ای  درمان 
یک پزشک معرف خانواده با تشابه حوزه عملکردی پزشک 
عمومی ما این غربالگری را به عهده دارد. از همینجا همکاری 
یک مراقب آگاه سالمت که مجرب و آموزش دیده آکادمیک 
به درگاه  دلبخواهی هر مراجعه کننده  تفننی و  از ورود  است 
اولین سطح تماس  ویزیت ممانعت می کند. به عبارتی ما در 

با اراده مراجعه هنوز مسأله داریم. 
بلیط  تنظیم  و  در دسترس  پزشک  و  بیتوته  بر  مبتنی  سیاست 
نظام  در  عرفی  فیلتر  با  مقیم  پزشک  نام  به  چرخه  به  ورود 
نظام  از  وقتی  ما  دارد.  ذاتی  مغایرت  استقرار  بدو  در  ارجاع 
ارجاع حرف می زنیم، ویزیت توسط پزشک عمومی را تریاژ 
پزشک  است. حتی  ارجاع  نظام  اول تحریف  این  و  می دانیم 
عمومی هم باید در طول گیت ورودی نظام ارجاع یک غربال 
باشد  داشته  دلبخواهی  و  تفننی  رجوع  حذف  برای  تریاژی 

اما این با فرهنگ ترویجی رسمی مغایرت و تناقض دارد.
به  دسترسی  سهولت  و  خدمات  رایگانی  بر  توقف  و  تمرکز 
سطوح تخصصی آنقدر قدرتمند و با پشتوانه سیاسی است که 
هر وقت دو سنجه رضایتمندی و کیفیت را کنار هم بگذاریم، 
رضایت در سهولت دسترسی به خدمات پیشرفته و رایگانی 

تمام صفحه شطرنج را می گیرد.
دسترسی  سهولت  با  خود  وجودی  اساس  در  ارجاع  نظام 
آن  با  فعلی  سیاست  یعنی  همین  و  دارد  تعارض  دلبخواهی 
مخالف است. نمی شود شما همزمان سهولت رایگان به سطوح 
فوق تخصصی را ممکن کنید و از طرف دیگر حرف از سقف 
20 درصدی ارجاع بزنید. فرهنگ سازی مقوله ای سخت باشد 
یا آسان، اراده ای که دارد کار می کند قصد ممانعت از دسترسی 

آزاد ندارد.
سالمت  تحول  طرح  در  موفقیت  سنجه  تنها  »رضایتمندی« 
فعلی بود و نظام ارجاع بر سنگ بنای ممانعت از 80 درصد 

مراجعین دلبخواه و خودکار به سطوح تخصصی است.
امکان جمع نقیضین وجود ندارد و تا روزی که ما درک درستی 
است  ارجاع  سهم  همان  که   20 به   80 اعداد  نسبت  فهم  از 
به  کنیم که جمعیت پزشک عمومی  نمی توانیم درک  نداریم، 

متخصص ما نمی تواند از 80 به 20 کمتر باشد.
مستند مدعای من در تناقض و تقابل نظام ارجاع با خط مشی 
امروز رسمی سالمت همین نزدیک شدن تعداد کلی پزشک 
متخصص با پزشک عمومی است. ما هنوز نمی خواهیم اعالم 
رسمی کنیم که وقتی مرجع رسمی ۴5 هزار پزشک عمومی را 
در کنار ۴0 هزار متخصص و 15 هزار رزیدنت اعالم می کند، 
این عدد در آمار یک مدرک قوی در انهدام نظام ارجاع است.
شما نمی توانید انکار کنید که با تعداد  80 هزار نفری پزشکان 
عمومی اگر اشتغال به طبابت را لحاظ کنید یعنی 50٪ پزشکان 
عمومی طبابت بالینی نمی کنند. اگر پزشکان ستادی و اداری 
را از این جمع کم کنید به اعداد عجیبی می رسید که علی رغم 
پیچیدگی مستند ریاضی ساده ای برای تقابل خط مشی حاکمیتی 

با نظام ارجاع است.
تناظر دو دویی مجموعه ها به شما ثابت می کند سیستم قصد 
استقرار نظام ارجاع را ندارد و اگر در مصاحبه و خطابه این 
حرف ها را می شنوید بیشتر یک آرزوی آکادمیک است تا یک 

واقعیت مجازی مجاز!
همین امروز با استقرار نظام ارجاع ورودی کلینیک های ویژه 
فوق تخصصی و تخصصی باید 80٪ کاهش یابد و این یعنی 
درصدی   80 مشتری  ریزش  علت  به  کلینیک ها  از  بسیاری 

توقف صرفه اقتصادی خواهند زد.
ما نه می خواهیم واقعیت ها را باور کنیم و نه درک درستی از 
فاصله رفتار و گفتارمان داریم. تا وقتی این خط مشی در علن 
به سمت ترویج تخصصی شدن درمان پیش می رود، نظام  ارجاع 
می کنم  توصیه  و  است  خودمانی   برنامه  و  طرح  تعارف  یک 

برای شیرین کردن دهان از این کلمات سوء استفاده نکنیم.
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با تاکید بر اثرات زیان آور تحریم های وضع شده بر سالمت مردم ایران نوشته شد

نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی
  به ادریس جزایری گزارشگر ویژه سازمان ملل

محققان کانادایی با طراحی یک تکنولوژی جدید امکانی را فراهم کرده اند 
که رزیدنت های جراحی بدون نیز به کار بر روی بیماران واقعی با استفاده از 
شبیه سازی فضای اتاق عمل مهارت های الزم را به طور موثر آموزش ببینند.
به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری شینهوا، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی 
جراحی دانشگاه کانادایی که چندین عضو ایرانی نیز دارد، یک تکنولوژی 
  )Digital OR Black Box( »جدید موسوم به »جعبه دیجیتال یا سیاه
طراحی کرده است که حرکات دست و چشم های جراحان متخصص را 
در اتاق عمل دنبال کرده و داده های دیجیتالی تولید می کند که می توان 

آنها را به طور مستمر با کامپیوتر آنالیز کرد.
بن ژنگ رئیس آزمایشگاه مذکور دراین باره می گوید: »ما برای توصیف 
دقیق الگوی هماهنگی چشم و دست جراحان، داده های حقیقی داریم. 
امید داریم تا از این داده ها برای ارتقای امنیت بیمار در اتاق عمل های 

آینده استفاده کنیم.«
کار پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی جراحی برخالف سایر 
بیماران  و  بیماری ها  مورد  در  که  دانشگاه  این  پزشکی  آزمایشگاه های 
مطالعه می کنند، بر بانیان خدمات درمانی تمرکز دارد. این گروه به طور 
خاص به دنبال آن است که قابلیت ها و محدودیت های آنها را شناسایی 

کرده و سیستمی را برای پشتیبانی از آنها طراحی کند. 
وی می گوید: »این شامل طراحی یک برنامه شبیه سازی کارآمدتر برای 
مهارت آموزی به آنها است. برای ساخت یک مدل شبیه سازی که جای 
بیمارانی که هم اینک به عنوان مدل آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند، 

هر کاری می کنیم.«
داده های ضبط شده از هماهنگی دست و چشم در جراحان زبده همچنین 
انجام عمل های جراحی  می تواند به جراحان جوان در یادگیری نحوه 

پیچیده کمک کند.
به عنوان نمونه، داده های دیجیتال ضبط شده از حرکات دست جراحان 
زبده می تواند به یک ایستگاه آموزشی ثانویه انتقال داده شود که در آن 
یک جراح تازه کار می تواند کاری که جراح متخصص انجام داده است 

را حس کند.
رویال کالج پزشکان و جراحان کانادا بودجه الزم را در اختیار تیم ژنگ 
 )muscle memory( قرار دادند تا مزایای پرورش حافظه عضالنی

جراح را در ضمن یادگیری مهارت های جدید تست کند.
به  که  کرده اند  طراحی  دیگری  تکنولوژی  همچنین  تحقیقاتی  تیم  این 
دانشمندان اجازه دنبال کردن حرکات چشم چندین جراح را می دهد. با 
آنالیز نقاطی که چند جراح به طور مشترک به آنها خیره شده اند، ژنگ و 
تیمش راهی جدید برای اندازه گیری هماهنگی میان جراحان یافتند که 

اندازه گیری همکاری تیمی را پایه ریزی کرد.
دنبال  به  بین المللی  محققان  همکاری  با  گذشته  سال  هفت  در  ژنگ 
ایجاد یک محیط آموزشی مجازی برای پرورش مهارت های انترن های 

جراحی بوده است.
بیمار را طراحی کرده و  بُعدی خاص  الگوهای سه  »ما  وی می گوید: 
سپس این الگوها را از طریق واقعیت مجازی و افزوده به انترن ها نشان 

می دهیم تا به عملکرد آنها در اتاق عمل کمک کنیم.«
هم اینک تکنولوژی تصویر دیجیتال عمدتًا در جراحی های مربوط به سر 
و دهان و دندان مورد استفاده قرار می گیرد اما ژنگ امید دارد که در آینده 

بتوان از این تکنولوژی در شاخه های دیگر نیز بهره برد.

تا  انسدادی ریه  بیماری های مزمن تنفسی و  در جلسه سیاست گذاری 
همزمان با آغاز هفته دولت، طرح آزمایشی شناسایی و درمان بیماری های 
مزمن تنفسی و انسدادی ریه  )COPD(، در مراکز بهداشتی سطح یک 
شهرهای اجرا کننده برنامه ایراپن از جمله نقده، مراغه، شهرضا، بافت و 

استان مازندران اجرایی شود.
به گزارش سپید، جلسه سیاست گذاری بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی 
ریه، با حضور معاونین درمان، بهداشت، پرستاری و رییس مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر 
بورد فوق تخصصی بیماری های تنفسی وزارت بهداشت و نماینده انجمن 

فوق تخصصی ریه، در معاونت درمان برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد تا همزمان با آغاز هفته دولت، طرح آزمایشی 
 ،)COPD(  شناسایی و درمان بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه
در مراکز بهداشتی سطح یک شهرهای اجراکننده برنامه ایراپن از جمله 

نقده، مراغه، شهرضا، بافت و نیز استان مازندران اجرایی شود.
بنابر اعالم وبدا، این طرح به صورت آزمایشی و براساس راهنماهای بالینی 

تدوین شده، اجرا می شود و در صورت نیاز خدماتی همچون پیشگیری، 
غربالگری، درمان و خودمراقبتی در منزل به بیماران مبتال به بیماری های 
مزمن تنفسی و انسدادی ریه )COPD( ارائه می شود. دو معاونت درمان 
و بهداشت وزارت بهداشت، به عنوان کمیته مشترک کارگروه اجرایی، 

مسئولیت انجام این طرح را عهده دار شده اند.
همچنین، براساس مصوبات این کارگروه، مصطفی قانعی، دبیر بورد فوق 
تخصصی بیماری های تنفسی وزارت بهداشت و محمدرضا مسجدی، 
نماینده انجمن فوق تخصصی ریه، به عنوان فوکال پوینت های علمی 
طرح پایلوت بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه )COPD( انتخاب 
شده اند تا مدیریت و برنامه ریزی آموزشی این برنامه به مراکز بهداشتی 

و درمانی نیز طبق برنامه، صورت گیرد.
در این راستا، با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت و با بهره گیری از نرم افزار استارت آپی خودمراقبتی، اقدامات 
الزم در خصوص آموزش خدمات خودمراقبتی بیماران تنفسی و ریوی 

مزمن صورت می پذیرد.

شبیه سازی جراحی، جایگزین تمرین روی بیماران واقعی

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد

اجرای آزمایشی طرح شناسایی و درمان بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه


