
به دنبال پخش برنامه ای از شبکه 
توهین  و  تخریب  و  سیما  سوم 
چندباره به جامعه پزشکی ، مدیرکل 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
نامه ای  در  پزشکی  نظام  سازمان 
خطاب به مدیر شبکه سوم سیما 
خواستار تجدید رویه در ساخت 
به  توهین  با مضمون  برنامه  هایی 

جامعه پزشکی شد.
به گزارش سپید، متن این نامه، به 

شرح ذیل است:
بسمه تعالی

مدیر  فروغی،  علی  آقای  جناب 
محترم شبکه سوم سیما

مورخ  امروز  احترام؛  و  سالم  با 
27 مردادماه1398 در ساعت 8:30 
صبح شاهد پخش برنامه ای از آن 
شبکه بودیم که از بینندگان خود 
می پرسید: »به نظر شما چرا برخی 
پزشکان از پرداخت مالیات فرار 

می کنند؟«
 و در پاسخ، چهار گزینه سخیف 

زیر نهاده شده بود!
»چون پولی که قرار است صرف مالیات کنند ، صرف 

افزایش کیفیت درمان می کنند
چون نمی خواهند کسی از درآمدشان باخبر شود
چون فکر می کنند جزو اقشار آسیب پذیر هستند

چون خونشان قرمزتر است«
سازمان نظام پزشکی چون شبکه سوم سیما را یکی 
اصل  که  جوان گرایی  و  نشاط  منادی  شبکه های  از 

"سالمت" جامعه است ، می داند ، پخش چنین برنامه هایی 
اما داشتن چنین  را ناخواسته وبدون غرض می داند 
اعتقادی مانع آن نیست که به طور جدی نگرانی خود 
را از آن چه خواص "نحله نفوذ" دانسته، اعالم ننمائیم.
از شبکه ای با این نگرش، بسیار متعجب هستیم که 
نادانسته "قلب سالمت" کشور را هدف قرار داده و 
با عبارات سخیف سعی بر بدبین کردن افکار عمومی 

نسبت به جامعه پزشکی دارد.
از تضعیف، بهتان و هجو جامعه پزشکی کشور چه 
کسانی سود می برند؟ اکنون که بعد از دهه های متوالی 
تالش، علم اندوزی و پژوهش جامعه پزشکی کشور در 
قله رفیع اعتماد ملت قرار گرفته است و جزو تعدادی 
نورچشمی، کسی درمان در داخل کشور را به خارج 
ترجیح نمی دهد، خالی کردن دل ملت چه هدفی را 

دنبال می کند؟
از شما سوال می کنیم  اگر عزیزتان، اگر 
جگرگوشه تان بیمار شد ، قرار است 
برای درمان پیش کدام "فراری" او را 

تیمار نمائید؟!
همکاران من طی دوران متوالی تاریخی 
چه قبل از انقالب و چه پس از آن 
متوالی  و خم های  پیچ  از  را  کشور 
جنگ ها ،  ترورها-  بالیا،  حوادث، 
و  داده  عبور   ... و  سیل ها  زلزله ها ، 
از  و  گذراند  الهی خواهند  لطف  با 
هر گرایش و دیدگاهی در این یک 
را به  مورد که "هجمه های ناشیانه" 
"درمان داهیانه و عاشقانه" پاسخگو 

باشند، ترجیح می دهند.
شما را دوست خود دانسته و پخش 
چنین برنامه هایی را ناشیانه و فرای 
عنوان  به  و  می دانیم  دوراندیشی 
از  شما،  کنار  در  دلسوز  دوستانی 
حضرتعالی ، همکارانتان، مدیران ارشد 
و میانی ، تهیه کنندگان و عوامل اصلی 
تهیه برنامه می خواهیم نسبت به این 

رویه تجدید نظر نمایند.
"غصه"  می کنیم؛  بسنده  ذکر یک جمله  به  پایان  در 
خواهیم خورد ولی اجازه ندهید تا شاهد نابودی یکی 
دیگر از مشاغل زحمت کشی باشیم که فرزندان این 

مملکت هستند و ماندن را بر رفتن ترجیح داده اند.
دکتر حسین کرمانپور

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام 
پزشکی

ثبت نام کارتخوان مجددا 
تمدید شد

به دنبال پیگیری های مکرر سازمان نظام پزشکی مبنی بر فراهم 
سازی زیرساخت های الزم و آموزش جامعه پزشکی در مدت زمان 
کافی ، مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی تا 15 شهریور ماه تمدید شد.

به گزارش سپید، در نشستی که  امروز باحضور نمایندگان قوه 
قضائیه )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه( ، 
سازمان امور مالیاتی )رئیس کل و معاونین( ، بانک مرکزی)معاون 
بانک( ، وزارت بهداشت )معاون کل( و سازمان نظام پزشکی )معاون 
فنی و دبیرشورای عالی( تشکیل شد، ضمن تاکید بر فراهم سازی 
زیرساخت های الزم ، مهلت ثبت نام جامعه پزشکی در سامانه مالیاتی 
به مدت دو هفته دیگر یعنی تا 15 شهریور 98 تمدید شد. پیرو 
اعتراضات و گالیه مندی های مکرر همکاران جامعه پزشکی در 
خصوص الزامات اخیر مالیاتی در حوزه قانون گذاری و اجرا، این 
جلسه صبح دیروز در قوه قضائیه تشکیل  و پس از بحث و تبادل 
نظر فراوان نهایتا مهلت ثبت کارتخوان تا 15 شهریور تمدید شد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این 
نشست گفت: »دغدغه جامعه پزشکان مبنی بر وجود مشکالت 
فنی در ثبت سامانه موجه است و برای رفع هر چه زودتر این 
مشکالت تالش می کنیم، مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان 
امور مالیاتی با توجه به مشکالت فنی موجود تا پانزدهم شهریور 
تمدید می شود.« محمدباقر الفت با تشریح جوانب قانونی نصب 
سامانه فروش و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور 
توسط جامعه پزشکی گفت: »نصب این سامانه یعنی رعایت قانون، 
که این امر منجر به شفافیت در پرداخت مالیاتی و همچنین ارتقا 

جایگاه اجتماعی این قشر فرهیخته بین مردم کشور می شود.«
وی افزود: »دغدغه جامعه پزشکان مبنی بر وجود مشکالت فنی در 
ثبت سامانه موجه است و برای رفع هر چه زودتر این مشکالت 
تالش می کنیم، مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی 
با توجه به مشکالت فنی موجود تا پانزدهم شهریور تمدید می شود.«
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هم در این نشست مشکالت موجود را موضوعی ما بین جامعه 
پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور ارزیابی کرد و گفت: »جامعه 

پزشکی تکالیف قانونی خود را انجام خواهد داد.«
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر لزوم 
اجرای موضوع بند »ی« تبصره 6 قانون بودجه سال 98 ، مزایای 
استفاده از سامانه فروش در برقراری عدالت مالیاتی و تسهیل 

پرداخت مالیات توسط جامعه پزشکی را بیان کرد.
ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن معرفی 
سامانه های مربوط به پایانه فروش که امکان ثبت نام در سایت 
سازمان امور مالیاتی کشور را دارند، نسبت به برطرف شدن مشکالت 

فنی در چند روز آینده قول مساعد داد.
مسئوالن سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به برخی مشکالت فنی و 
فرصت محدود برای ثبت نام در سامانه مذکور، علت تقدم پزشکان 

بر سایر اصناف برای انجام این کار را جویا شدند.
نیز در تاریخ 26  گفتنی است رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
مرداد 98 نیز طی مکاتبه ای که متن آن در ادامه منتشر می شود، 
از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواستار تمدید مهلت ثبت نام 
کارتخوان به دلیل گزارشات واصله، مراجعات مکرر همکاران به 
علت فراهم نبودن زیرساخت های الزم در سازمان امور مالیاتی و 

سایر اشکاالت شده بود.
متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر امیدعلی پارسا
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم، احتراماً، بازگشت به اطالعیه  دعوت از صاحبان محترم 
حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی، جهت برگزاری 
دوره  آموزشی مرتبط با نحوه  راه اندازی و ثبت پایانه های فروشگاهی 
مذکور به صورت الکترونیکی، به شماره ی 250/8671/ص مورخ 
1398/5/23، نظر به اهمیت موضوع و ضرورت آموزش و هماهنگی 
الزم، به استحضار می رساند در اطالعیه مذکور آغاز ثبت نام اعضا 
فوق الذکر  نامه  که  حالی  در  شده  اعالم   1398 مردادماه   22 از 
و درخواست اطالع رسانی از سازمان نظام پزشکی،23 مردادماه 
شماره گذاری شده و 26 مردادماه ساعت نه صبح از طریق فاکس 
به این سازمان ارسال شده است در حالی که ثبت نام تا 26 مردادماه 

و کالس ها از روز 27 مردادماه آغاز خواهد شد.
به  به گزارش های واصله و مراجعات مکرر همکاران  با توجه 
علت فراهم نبودن زیرساخت الزم در سازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی و عدم امکان ثبت اکثر کارتخوان ها به دلیل اشکاالت فنی 
و با عنایت به روز تعطیل میان هفته به مناسبت عید سعید غدیر و 
مسافرت بسیاری از همکاران در این روزها و عدم هماهنگی قبلی 
با اعضای محترم سازمان نظام پزشکی در این خصوص، به نظر 
می رسد ضمن عدم امکان اطالع رسانی کافی، امکان بهره برداری 
اینکه  از طرح آموزشی فوق الذکر میسر نخواهد شد. خصوصاً 
مطابق حقوق شهروندی آموزش رعایت قوانین به مالیات دهندگان، 
می بایست به شکل رایگان انجام شود، لذا شایسته است دستور 
فرمایید ضمن هماهنگی های مورد لزوم با بانک مرکزی و ایجاد 
زیرساخت های ضروری و رعایت حقوق شهروندی در آموزش 
اعضای سازمان، تا زمان امکان ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه  پایانه فروش )کارتخوان( به درگاه عملیات الکترونیکی 
سازمان امور مالیاتی کشور و آشنایی اولیه  مؤدیان فوق با روند ثبت 
کارتخوان و استفاده از آن، این امر به تعویق افتاده و در این فرصت 
با هماهنگی الزم و آموزش مناسب که در جلسات مشترک تدوین 
خواهد شد، اطالع رسانی به شکل کامل و صحیح صورت پذیرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل

گزارش خبری
شماره 1497 28 مرداد 1398
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 واکنش سازمان نظام پزشکی به برنامه شبکه سوم سیما

چهکسانیازتضعیف،بهتانوهجوجامعهپزشکیسودمیبرند؟
پزشکان هجمه های ناشیانه را با درمان داهیانه و عاشقانه پاسخ می دهند

دانشجویان تعهدی مناطق محروم به صورت آگاهانه رشته 
پزشکی با تعهد خدمت را انتخاب کرده اند و تعهدات را با 
رضایت کامل پذیرفته اند و در حال حاضر از نظر حقوقی، 
شرعی و اخالقی سرباز زدن از انجام تعهدات صحیح نیست 

و امکان تغییر این قانون وجود ندارد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، وزارت بهداشت در خصوص 
ادامه  محدودیت  کاهش  و  خدمت  مدت  کاهش  موضوع 

تحصیل مقطع پزشکی عمومی پاسخ داد.
متن این پاسخ به شرح زیر است:

این گروه دانشجویان در زمان انتخاب رشته و امضای تعهد 
خود به صورت آگاهانه رشته پزشکی با تعهد خدمت را انتخاب 
کرده اند و تعهدات را با رضایت کامل پذیرفته اند و در حال 
حاضر از نظر حقوقی، شرعی و اخالقی سرباز زدن از انجام 
تعهدات صحیح نیست و امکان تغییر این قانون وجود ندارد.
این افراد با رتبه های باالتر در کنار دانشجویانی با نمرات بهتر 

این عزیزان غالبا در حدنصاب قبولی در رشته های پزشکی روزانه نبوده در رشته پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی گزینش شده اند، رتبه های 

است و این فرصت به آنها داده شده که مشروط به گذراندن 
تعهدی  3 برابر مدت تحصیل در کنار سایر  دانشجویان 

در رشته های گروه پزشکی تحصیل کنند.
اینکه افراد پس از عبور از سد کنکور و قبولی در رشته های 
پزشکی و امضا و پذیرفتن تعهدات، اکنون به این موضوع 
اعتراض کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، دوره خدمت 
سربازی این افراد در صورتی که مدت زمان خدمت سربازی 
را نگذرانده باشند در قالب انجام تعهد و طرح هایی نظیر 

پیام آور، محاسبه می شود.
براساس تعهدات، این افراد مجاز هستند پس از گذراندن 
مقطعی از تعهدات، در صورت تمایل نسبت به ادامه تحصیل 
در  حاضر  حال  در  که  داوطلبینی  مورد  در  کنند،  اقدام 
معرض انتخاب رشته هستند، یادآوری مجدد این تعهدات 
ضروری است و در نظر داشته باشند پذیرفته شدن در این 
در  خدمت  افتخار  و  تعهدات  ایفای  مستلزم  رشته ها  کد 

مناطق مشخص شده است.

نظام پرستاری لردگان در خصوص ضرب و شتم 
شهرستان  شهدا  بیمارستان  تریاژ  واحد  پرستاری 

لردگان بیانیه صادر کرد.
به گزارش سپید، در این بیانیه آمده است:

»متاسفانه در این هفته شاهد ضرب و شتم پرستار 
بخش فوریت و اورژانس )تریاژ( بیمارستان شهدا 
لردگان توسط همراه بیمار بوده ایم. این در حالی 
است که کادر پرستاری، بیشترین خدمات مراقبتی 

و درمانی را به بیماران ارائه می دهند.
بی شک پرستاری، از اعمال ارزشمند جوامع انسانی 
است که در مکتب اسالم نیز دارای جایگاه واالیی 
مراقبت های درمانی و  بر  افزون  پرستاران،  است. 
رعایت اخالق صحیح اسالمی، مراقبت های عاطفی و 
حمایتی نیز از بیماران به عمل می آورند و همواره در 
سعی و تالش اند تا با اِعمال مهر و عاطفه و بخشش 
آن به بیماران، که از ویژگی های بارز اخالق اسالمی 
است، آنان را در تسریع بهبودی همراهی کنند و با 

انس گرفتن با بیمار، از او احوال پرسی نمایند و با او اظهار همدردی کنند.
 پرستاری از بیماران و بیمارداری، به روحیه انسان دوستی، فداکاری و 
ایثار احتیاج دارد. عالوه بر این که پرستاری، بستر مناسبی برای خدمت به 
خلق خدا است، پرستاران، بهترین و عملی ترین تبلیغ را برای ارزش های 
دینی انجام می دهند و با عمل خود، دل ها را به سوی خدا و ارزش های 

خدایی متوجه می سازند.
شنبه گذشته، زمانی که پرستار اورژانس در واحد تریاژ به نام  اسماعیل 

حسنی مشغول ارائه خدمات پرستاری به بیماران بود، به یکباره بدون 
هیچ درگیری یا درخواست اجابت نشده ای مورد ضرب و شتم ناگهانی 
بخش  در  ایشان  بستری  به  منجر  متاسفانه  که  گرفته  قرار  بیمار  همراه 

اورژانس گردید .
 این پرستار خدوم که خود از بیماران تاالسمی نیز می باشد پس از این 
ضرب و شتم دچار بی حالی و ضعف و درد از ناحیه گردن و سر و لگن 
گردید و در بخش اورژانس بستری و تحت مراقبت درمانی قرار گرفت .

آمارهای سازمان نظام پرستاری، نشان می دهد در 
سال های گذشته شاهد افزایش ضرب و شتم کادر 
پرستاری در مراکز درمانی بوده ایم، به طوریکه موارد 
زیادی از  ضرب و شتم فیزیکی پرستاران در کشور 
گزارش شد، ضمن اینکه 15 پرستار نیز در حین 

انجام وظیفه فوت شدند.
این  کردن  محکوم  لردگان ضمن  پرستاری  نظام 
بررسی  خواهان  قبول  قابل  غیر  و  زشت  عمل 
ابعاد مختلف این موضوع توسط ارگان های ذیربط 
می باشد تا دیگر شاهد این ظلم ها در حق یکی 
یعنی  اقشار جامعه  از خدوم ترین و مظلوم ترین 

نباشیم. پرستاری 
در  خواهشمندیم  شهرستان  محترم  دادستان  از 
مشابه  احتمالی  موارد  و  مورد  این  خصوص 

کمافی السابق همکاری الزم را داشته باشند .
اطالعات  اداره  ریاست  فرمانداری،  از  همچنین 
سایر  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  شهرستان، 
اقدامات  است  خواهشمند  زمینه  این  در  مسئول  و  فرهنگی  نهادهای 

الزم در خصوص جلوگیری از این موارد را بعمل آورند.
 از ریاست  دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان و ریاست بیمارستان 
شهدا لردگان نیز تقاضامندیم اقدامات الزم در خصوص پیگیری های 
قضایی الزم در این خصوص را کما فی السابق به عمل آورند و با انجام 
اقدامات مقتضی از وقایع احتمالی در جهت خدشه دار کردن کرامت و 

حرمت پرسنل درمانی خصوصا پرستاران عزیز ، جلوگیری به عمل آورند .

پاسخ وزارت بهداشت اعالم کرد

نحوه ادامه تحصیل و خدمت سربازی دانشجویان تعهدی مناطق محروم

به کدامین گناه؟
بیانیه نظام پرستاری لردگان در خصوص ضرب و شتم پرستار واحد تریاژ بیمارستان شهدای لردگان


