
رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس:

افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در 

آموزش پزشکی تداخل ایجاد می کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره طرح افزایش 
ظرفیت پزشکی اظهار کرد: »این طرح به صورت فوری و بدون 
بررسی های کارشناسی و عمیق وارد مجلس شده است که تداخل 
در آموزش پزشکی ایجاد می کند و ایراداتی به این طرح وارد است.«
اکبر رنجبرزاده تصریح کرد: »افزایش ظرفیت پزشکی امروز برای 
۷ سال آینده نتیجه می دهد و باید بدانیم که ۷ سال بعد وضعیت 
پزشکی چگونه خواهد بود و این حجم فارغ التحصیل چه آینده 
شغلی خواهند داشت، در صورت افزایش صد در صدی ظرفیت 
پذیرش پزشکی اتفاقی که در رشته های مهندسی و علوم انسانی 
رشته های  در  بودیم  آموزش  کیفیت  کاهش  شاهد  و  داده  رخ 
پزشکی نیز رخ خواهد داد، در حالی که آموزش پزشکی کشور 
اکنون به صورت یک برند در بین کشور های منطقه و بسیاری 

از کشور های پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.«
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: »طرح افزایش صد در صدی 
ظرفیت پزشکی زنگ خطری برای سالمت کشور خواهد بود، 
در صورت تصویب این طرح به طور حتم آینده پزشکی کشور 
در منطقه و دنیا آسیب خواهد دید در حالی که اکنون بسیاری از 
مردم در کشور های منطقه برای درمان به ایران مراجعه می کنند 
ایرانی بسیار باالست، اما طرح افزایش  چرا که سطح پزشکان 
را  ایران  به  کشور ها  سایر  بیماران  سفر  روند  پزشکی  ظرفیت 
معکوس می کند و در آینده، ایرانیان باید برای درمان به خارج 
از کشور سفر کنند.« رنجبرزاده درباره اینکه برخی کمبود پزشک 
در مناطق محروم را علت طرح افزایش ظرفیت پزشکی عنوان 
می کنند، گفت: »باید به نحوی عمل کنیم که در مناطق محروم 
پزشکان تا ۲۰ سال حداقل به درمان مردم بپردازند و این کار با 
مشوق هایی برای پزشکان ممکن خواهد بود، با کمبود پزشک در 
کشور روبرو نیستیم بلکه در مناطق محروم کمبود پزشک داریم، 
اما چاره این کار افزایش ظرفیت پزشکی و تربیت پزشکان کم 
تنها به مردم خدمت  نه  سواد نیست چرا که پزشک کم سواد 

نمی کند بلکه دردسر هم ایجاد می کند.«
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: »۴۰ هزار پزشک بیکار 
داریم، باید با مشوق هایی این پزشکان را به سمت مناطق محروم 
سوق دهیم؛ شرایط در مناطق محروم برای پزشکان به نحوی 
است که پزشکی که ۱۱ تا ۱۴ سال تحصیل کرده است حاضر 
نیست برای فعالیت به این مناطق برود و بیکار می ماند یا سراغ 
شغل های دیگر می رود.، هفت سال پیش در بسیاری از شهرستان ها 
با جمعیت ۱۰۰ هزار نفری ۵ تا ۶ پزشک متخصص در هر رشته 
داشتیم، اما اکنون تعداد متخصصان به ۳ برابر رسیده است و ۷ سال 
دیگر با تعداد دانشجویان کنونی نیاز کشور تأمین خواهد شد.«

وی اضافه کرد: کمتر از ۵ درصد پزشکان درآمد باال دارند و ۹۵ 
درصد حداقل درآمد و امکانات کاری دارند و این گونه نیست 
باشند  افزایش طرح  مالی مخالف  منفعت  دلیل  به  پزشکان  که 
بلکه جامعه پزشکی نگران خدشه دار شدن به جایگاه پزشکی 

ایران است.

نیکفر لیالستانی، عضو کمیسیون بهداشت:

پزشکان دارای درآمدهای نجومی 
باید از سایر پزشکان تفکیک شوند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از هجمه های 
اعمال شده علیه پزشکان به بهانه فرار مالیاتی این قشر تاکید کرد: 
»تنها تعداد انگشت شماری از پزشکان درآمد نجومی دارند و 
اکثر پزشکان به ویژه پزشکان عمومی در شرایط سخت معیشتی 

به سر می برند.«
ذبیح اهلل نیکفر لیالستانی به مناسبت روز پزشک با اشاره به مشکالتی 
که این قشر با آنها مواجه هستند، گفت: »امروز عملکرد تعداد 
محدودی از پزشکان که به دنبال تجاری سازی پزشکی هستند 
باعث شده که خدمات ارزنده جامعه پزشکی نادیده گرفته شده 

و به جایگاه پزشکان خدشه وارد شود.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »مباحث مطرح 
شده پیرامون مالیات پزشکان باعث شده که همه نسبت به جامعه 
پزشکی نگاه بدبینانه ای داشته باشند، و این در حالی است که تنها 
تعداد محدودی از این قشر درآمدهای باالیی دارند، کما اینکه 
اغلب پزشکان عمومی یا درآمد پایینی دارند یا به دلیل نداشتن 
شغل با مشکالت معیشتی جدی مواجه شده اند.« وی افزود: »هم 
از سایر  تا پزشکان زحمتکش  ایجاد شود  باید شرایطی  اکنون 
پزشکانی که درآمدهای نجومی دارند، تفکیک شوند تا جامعه با 
این تصور که تمام پزشکان از قشر مرفه جامعه هستند نسبت به 
آنها دید منفی نداشته باشد.« نیکفر لیالستانی با اشاره به هجمه های 
اعمال شده علیه پزشکان به بهانه فرار مالیاتی گفت: »برخی در 
شرایطی پزشکان را متهم به فرار مالیاتی می کنند که از ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها رقم محدودی به تعداد انگشت 
شماری از پزشکان تعلق دارد.« وی در پایان اضافه کرد: »روز 
پزشک زمان مغتنمی است که خدمات پزشکان و نحوه پرداخت 
مالیات این قشر در سطح عمومی شفاف شود، ضمن اینکه باید از 
پزشکانی که بدون چشم داشت خدمات ارزنده ای را به بیماران 
ارائه می دهند به ویژه پزشکانی که در مراکز شبانه روزی فعالیت 

دارند، قدردانی شود.«
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»تا  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:  وزیر 
حدود چهار سال آینده مشکل پزشک در مناطق محروم 
محترم  مجلس  در  دوستانم  به  شد.  خواهد  برطرف 
اخطار می دهم که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان 
بیکار، حاصل  پزشکان  بیشتر شدن  به جز  پزشکی، 

دیگری نخواهد داشت.«
به گزارش سپید، شامگاه جمعه اول شهریور، مراسم 
گرامیداشت سالروز میالد ابوعلی سینا، حکیم و پزشک 
همایش های  مرکز  در  پزشک،  روز  و  ایرانی  شهیر 
معاونان  و  وزیر  حضور  با  و  میالد  برج  بین المللی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهردار 
تهران، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس و تنی چند 
از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بسیاری 
از مدیران بخش های مختلف نظام سالمت، جمع کثیری 
نام آوران و  اساتید، چهره های شاخص،  پزشکان،  از 

فعاالن جامعه پزشکی برگزار شد.

اظهار  سخنانی  طی  مراسم  این  در  بهداشت  وزیر 
مورد  را  ما  که  کسانی  تمام  از  » می خواهم  داشت: 
در  پزشکان همواره  کنم.  قرار می دهند تشکر  لطف 
تالش هستند تا سالمت مردم به خطر نیفتد. در این 
زمینه بی مهری هایی نیز گریبانگیر ما می شود که من 
از همکاران خود می خواهم از این بی مهری ها نرنجند، 
چراکه مردم ایران نشان داده اند همواره قدردان زحمات 
گروه پزشکی هستند.« سعید نمکی در ادامه با اشاره به 
اقدامات خیرخواهانه پزشکان اظهار کرد: »من پزشکی 
را می شناسم که عالوه بر آنکه از بیماران کم برخوردار 
ویزیت دریافت نمی کند، بلکه هزینه رفت و آمد آنها 

را نیز پرداخت می کند.«
نمکی ادامه داد: »پس از انقالب عالوه بر آنکه در جنگ 
توانستیم درخشان عمل کنیم، دستاوردهای بزرگی نیز 
داشتیم. در کاهش مرگ و میر گروه های آسیب پذیر 
بویژه کودکان و مادران، اصالح شاخص های ارزشمند 
شرق  کشور   ۲۳ در  نخست  رتبه  کسب  بین المللی، 
مدیترانه، افزایش امید به زندگی میان مردم، افزایش 
پوشش واکسیناسیون و ... همگی از اقدامات شایسته ای 
است که جامعه پزشکی انجام داده است.« وی با اشاره 
به برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون، از پزشکانی 
که پیشتاز این پویش بودند تشکر کرد و گفت: »از 
هر ۳8۰ هزار مرگ سالیانه، ۳۱۳ هزار مرگ به دلیل 
بیماری های غیرواگیر بوده و ۱۰۰ هزار مرگ نیز به 
دلیل فشار خون باال و عوارض ناشی از آن است. ما 
در نظر داشتیم در این کمپین فشار خون ۲۰ میلیون نفر 
ایرانی را اندازه گیری کنیم که خوشبختانه با همکاری 
شایسته ای که شما پزشکان داشتید توانستیم در این 
زمینه حماسه آفرینی کنیم و فشار خون ۳۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر را غربال کنیم که از این تعداد دو میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر مورد جدید ثبت شده و ۱۰ میلیون نفر 
نیز موارد تراهایپرتنشن بودند.« وزیر بهداشت اقدامات 
پزشکان پس از حادثه سیل سال جاری را مغتنم شمرد 
انجام شده،  تمام تالش های  با  و گفت:  »خوشبختانه 
مفتخریم بگوییم پس از حادثه سیل حتی یک مورد 
باعث  این موضوع  که  نشد  اپیدمی گزارش  بیماری 
حیرت کشورهای دیگر شد و در همین زمینه دبیرکل 

سازمان بهداشت جهانی از کشور ایران تقدیر کرد.«

کائنات به شما تعظیم خواهد کرد
نمکی در بخشی از سخنان خود، به برخی حوادث 
باعث رنجش  اخیر  ماه های  مخرب که در روزها و 
خاطر پزشکان شده بود، اشاره کرد و خطاب به جامعه 
اگر مورد کم لطفی  »به شما می گویم  پزشکی گفت: 
قرار گرفتید، نرنجید؛ چراکه شما باید دل در گروی 
رضایت خدا داشته باشید و هیچ پاداشی از رضایت 
خدا برای شما باالتر نیست. مطمئن باشید اگر بتوانید 
درد بیماری را التیام بخشید تمام کائنات به شما تعظیم 
خواهند کرد. تاریخ اثبات کرده است که مردمان ایران 

زمین از قدرشناس ترین مردمان هستند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »زمانی ما می توانستیم با ۵ 
دالر مردم را علیه شش بیماری واگیر واکسن بزنیم اما 
امروزه موضوع بیماری های غیرواگیر نظیر پرفشاری 
خون، دیابت، سرطان ها، حوادث جاده ای و... دیگر 
با یک واکسن حل نخواهد شد. در این زمینه ما نیاز 

به همکاری های بین بخشی داریم و باید بتوانیم سبک 
با اشاره به آغاز  زندگی مردم را اصالح کنیم.« وی 
طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« گفت: »این طرح از 
شهریورماه آغاز می شود و پزشکان می توانند معلمان این 
طرح باشند تا مادران را نسبت به برخی از حداقل های 
پزشکی آموزش دهند.«نمکی گام بعدی وزارت بهداشت 
را ورود پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: 
»ما قصد داریم ۱۴ هزار پزشک عمومی را برای این طرح 
آموزش دهیم و روانه اجرای طرح نظام ارجاع کنیم. 
امروز دیگر نمی توان بدون نظام ارجاع و گایدالین های 

نظام سالمت در این حوزه مقتدر عمل کرد.«
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه 
دیگر اجازه نخواهند داد داروهای خارجی که مشابه 
داخلی آن تولید شده اند وارد کشور شود گفت: »با 
حمایت از داروسازان و افزایش استاندارد داروهای 
جلوگیری  خارجی  داروهای  ورود  از  باید  داخلی، 
 GDP کرد. در حال حاضر ۱.۲ درصد سهم دارو از
است و در این زمینه تنها تولید داخل است که به ما 

کمک می کند.«
وزیر بهداشت از پزشکان خواست تا در نسخه نویسی 
الکترونیک به وزارت بهداشت کمک کنند و گفت: »ما 
باید جامعه محور کنیم. همچنین  آموزش پزشکی را 
از مشکالت  باید  فارغ التحصیالن رشته های پزشکی 
پزشکان  به  خطاب  وی  باشند.«  آگاه  خدمات  ارائه 
مبنی  دارید  اظهار کرد: »می دانم که شما گالیه هایی 
پزشکی  تخلفات  برخی  وقوع  هنگام  چرا  اینکه  بر 
افرادی بیرون از این حرفه به داخل حرفه ما ورود 
می کنند. صراحتًا اعالم می کنم تا من وزیر بهداشت 
هستم اجازه نمی دهم کسی بیرون از حرفه پزشکی 
به درون حرفه ما ورود کند و ما را مورد توهین قرار 
علمی،  انجمن های  نماینده  با  که  قراری  طبق  دهد. 
وزارت بهداشت و نماینده نظام پزشکی داشتیم قرار 
بر این شد تا مشکالت درونی خانواده پزشکی درون 

خودمان حل شود.«
نمکی در ادامه با اشاره به توجه به تعرفه های پزشکی، 
خطاب به پزشکان گفت: »می دانم که این تعرفه ها مورد 
توجه شما نیست، اما سعی کردم تعرفه ها به گونه ای 
باشد که رضایت شما را جلب کند. در همین زمینه، 
شاهد هستید که سالیان گذشته این تعرفه ها گاه تا اواسط 
سال تصویب نمی شد اما من توانستم تعرفه های سال 
۹8 را در اسفندماه ۹۷ در مجلس تصویب کنم. برای 
به  موارد  تمام  می کنم  نیز سعی   ۹۹ سال  تعرفه های 
شکل منطقی در هیات وزیران گفته شود. همچنین من 
تفاوتی بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی قائل شدم.«

کمبود پزشک نداریم
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اکنون ۵۵ هزار دانشجوی 
داریم، گفت: »ساالنه هفت هزار  پزشکی در کشور 
برای  ما  می شوند.  فارغ التحصیل  پزشکی  دانشجوی 
۳۰ درصد مناطق محروم ظرفیت ویژه در نظر گرفتیم. 
ما کمبود  تاکید می کنم  بهداشت  به عنوان وزیر  من 
پزشک نداریم. البته ممکن است در برخی نقاط کشور 
مشکالت خدمت رسانی وجود داشته باشد که آن هم 

به دلیل توزیع نامناسب پزشکان است.«
وی افزود: »تا حدود چهار سال آینده مشکل پزشک 
در مناطق محروم برطرف خواهد شد. به دوستانم در 
مجلس محترم اخطار می دهم که این افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجویان پزشکی، به جز بیشتر شدن پزشکان 

بیکار، حاصل دیگری نخواهد داشت.«
نمکی در پایان گفت: »۴۴ درصد بیکاران فعلی جامعه، 
لیسانس به باال هستند و باید توجه کرد که اوضاع پزشک 
بیکار به مراتب بدتر از دیپلم بیکار خواهد بود. نباید 
بدون کار کارشناسی سرمایه های ملی را دور بریزیم. 
جایگاه فعلی نظام ارائه خدمات این تحول افزایش 

ظرفیت پزشکی را پذیرا نیست.«

ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
وزیر بهداشت، همچنین در حاشیه این مراسم و در 
از اعالم جزئیات طرح ماندگاری  جمع خبرنگاران، 
پزشکان در مناطق محروم، در آینده ای نزدیک خبر 
داد. وی اظهار کرد: »در این زمینه طرحی آماده شده 
و آخرین مراحل تدوین آن در حال انجام است و به 
دنبال ایجاد انگیزه برای ماندگاری پزشکان در نقاط 
محروم هستیم.« نمکی گفت: »پزشک را نمی توان فقط با 
طرح نیروی انسانی در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته 
نگه داشت و باید برای حضور بخش خصوصی در نقاط 
محروم، انگیزه اقتصادی نیز ایجاد کنیم. جزئیات این 

طرح دو هفته آینده اعالم می شود.«
وی برنامه وزارت بهداشت برای تخت های بیمارستانی 
را هم اینگونه اعالم کرد: »ضریب اشغال مناسبی را 
به صورت تضمینی خریداری می کنیم و حداقل بین 
دو تا سه سال پزشک و پرستار با هزینه دولت برای 

بخش خصوصی تامین کنیم.«

نیمی از تهرانی ها کلسترول باال دارند

پیروز حناچی شهردار تهران هم در مراسم گرامیداشت 
به جامعه پزشکی  این روز  تبریک  با  روز پزشک، 
اظهار کرد: »یکی از نکاتی که نباید آن را فراموش 
بحران های  طول  در  پزشکان  زحمات  اوج  کنیم، 
است  انقالب  از  قبل  و  انقالب  از  پس  مختلف 
مقدس  دفاع  سال  هشت  در  را  آن ها  زحمات  و 
عملیاتی  هر  از  قبل  همواره  آنها  کرده ایم.  مشاهده 
اتفاقی  آن مهم تر،  از  منطقه حضور می یافتند و  در 
افتاده  صحرایی  بیمارستان های  زنجیره  در  که  بود 
لحظه  زمان  رکورد  می شود  ادعا  که  به طوری  بود، 

جراحت تا درمان در دوران جنگ شکسته شد.«
پیروز حناچی در بخشی از صحبت های خود گفت: 
را  نفر جان خود  هزار   ۵۷ ساالنه  تهران  »در شهر 
از دست می دهند که ۱۴۰۰ فوت بر اثر سوانح رخ 
تهرانی ها  از  ۹.۳ درصد  ادامه داد: »  می دهد.« وی 
دیابت دارند و ۳۰ درصد آن ها قند خون خود را 
کنترل نمی کنند؛ همچنین ۵۰ درصد تهرانی ها دارای 
نفر  تهرانی یک  پنج  از هر  باال هستند و  کلسترول 
مبتال به فشار خون است. شیوع پرفشاری خون در 
هشت  هر  از  و  است  درصد   ۱۹ تهران  مردم  بین 

تهرانی یک نفر از بیماری خود مطلع نیست.«
هستند  چاق  تهرانی ها  »۱۹.۳درصد  گفت:  حناچی 
ندارند.  ۵۲.۲ درصد مردم فعالیت بدنی مناسبی  و 
این معضل، توسعه حمل و  بلندمدت حل  راهکار 
نقل  و  حمل  در  مترو  سهم  که  است  عمومی  نقل 

عمومی حدود ۱۶ درصد است.«
تهران  در   ۹۶ سال  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
است،  داده  رخ  باال  فشارخون  اثر  بر  مرگ   ۱۴۰۰
افزود: »ذرات معلق در سال ۱۳۹۴ جان ۴۵۷۳ نفر 
معاینه  با جدی گرفتن   ۹۴ از سال  را گرفت. پس 
فنی، اصالح سوخت و ... تا حدی میزان این ذرات 
استاندارد  برابر  سه  همچنان  اما  شد  کنترل  معلق 

مجاز است.«
حناچی تاکید کرد: »۴۰ درصد آالیندگی هوای تهران 
اصالح  که  است  شخصی  خودروهای  به  مربوط 
فنی،  معاینه  به  توجه  و  آالینده ها  فیلتر  و  سوخت 

راهکاری میان مدت حل این مشکل است.« 

به سمت جامعه پزشکی،  هجوم سازمان یافته 
به ضرر سالمت مردم است

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به برخی هجمه ها 
علیه جامعه پزشکی که آنها را »سازمان یافته« می داند، 
گفت: »قطعا ما هم خالی از اشکال نیستیم اما گاه 
شاهد هستیم مناظره هایی مانند مناظره های ۱۰ سال 
داشتن  بدون  و  می شود  پخش  تلویزیون  در  پیش 
ظرفیت های  افزایش  درباره  تخصصی،  اطالعات 
پزشکی دانشگاه ها اظهارنظر می کنند و پس از آن، 
این موضوع ظرف مدت کوتاهی در مجلس شورای 

اسالمی نیز مورد بحث قرار می گیرد.«
محمدرضا ظفرقندی در سخنانی با اشاره به اقدامات 
جنگ  دوره  در  پزشکان  جامعه  توسط  انجام شده 
تحمیلی تصریح کرد: »پزشکان در این دوره ایثارگرانه 
فعالیت کردند. البته این تنها سخن من نیست، بلکه 
اشاره  مورد  این  به  نیز  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
کرده بودند. خاطرم هست ایشان فرمودند در دوره 
جنگ، تنها حوزه ای که خیال ما از تمام جهات بابت 

آن راحت بود، حوزه پزشکی بود.« 
سیل  حادثه  در  پزشکان  اقدامات  به  اشاره  با  وی 

اخیر نیز ادامه داد: »حوزه پزشکی در این زمینه نیز 
مردم  کنار  در  همواره  که  داد  نشان  و  کاشت  گل 
را  مردم  درد  و  غم  کاهش  برای  آمادگی  و  است 
شفا  هنگام  پزشکان،  ما  برای  زمان  بهترین  دارد. 

است.« بیماران  گرفتن 
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: »می دانیم گاهی 
زدن  به صدمه  اقدام  با جهت گیری خاص  عده ای 
این  می کنند.  پزشکان  به  نسبت  جامعه  اعتماد  به 
افراد باید بدانند که کار آنها به ضرر سالمت مردم 
تلویزیون  به  آقایی  مثال،  عنوان  به  بود.  خواهد 
به اظهارنظر درباره  اقدام  می آید و بدون تخصص 
از  کمتر  آن  از  پس  و  می کند  پزشکی  ظرفیت های 
دو هفته بعد این موضوع به مجلس شورای اسالمی 
بودن  از هدف دار  نشان  اینها  کشیده می شود. همه 

این دست اقدامات دارد.«
وی افزود: »در سال 88 ظرفیت دانشگاه های علوم 
پزشکی ۲۲ هزار نفر بود که امسال این عدد به ۴8 
هزار نفر رسید و این نشان دهنده رشد ۱۱۷ درصدی 
ظرفیت های پزشکی است. تا سال ۱۴۰۴ در حوزه 
تعادل  به  بخش ها  برخی  در  پزشکی  ظرفیت های 
توجه  باید  می رسیم.  مازاد  به  دیگر  بخش  در  و 
شود که اگر کمیت ها بدون توجه به زیرساخت ها 
خواهد  کاهش  کیفیت  یاید،  افزایش  جامعه  نیاز  و 
یافت و دیگر، انتظاراتی که از جامعه پزشکی دارید 

نمی شود.« تأمین 
به  »این هجوم  افزود:  پزشکی  نظام  رئیس سازمان 
جامعه پزشکی منجر به سرمایه سوزی می شود و اعتماد 
ظفرقندی  شد.«  خواهد  سلب  جامعه  این  از  مردم 
در پایان با تاکید بر اینکه "قطعًا در مواردی جامعه 
پزشکی نیز با مشکالتی روبرو است"، گفت: »البته 
ما به دنبال آن هستیم که این مشکالت درون خود 
جامعه پزشکی حل شود و بتوانیم اهداف بزرگمان 

را دنبال کنیم.«

را  تفرقه اندازی ها  نظارتی  نهادهای 
کنند رصد 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
در  »ما  گفت:  پزشک،  روز  مراسم  در  هم  اسالمی 
تالش  تمام  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
خود را کردیم تا در تدوین برنامه ششم توسعه در 
مواد ۷۰ تا ۷۴ به مسائل اساسی علم طب از جمله 
موضوع پرشکام عمومی توجه کنیم. حوزه پزشکان 
عمومی از چالش هایی است که حوزه سالمت کشور 
این  به  شایسته  طور  به  باید  و  است  روبرو  آن  با 

شاخه از طب توجه کرد.«
تا  بود  فراهم  فرصت  سال  »دو  افزود:  وی 
پرونده  راه اندازی  برای  الزم  زیرساخت های 
الکترونیک سالمت - که در آن، توجه به پزشکان 
عمومی از اولویت هاست - ایجاد شود که خوشبختانه 
سالمت  الکترونیک  پرونده  جاری  سال  تیرماه  در 
از  امیدوارم  و  کلید خورد  رئیس جمهور  با حضور 
پزشکان عمومی در این حوزه به خوبی استفاده شود.«
نوبخت با اشاره به اینکه "همواره پرداخت مالیات 
ادامه  است"،  بوده  بحث برانگیز  پزشکان  سوی  از 
پزشکی  نظام  سازمان  در  من  که  دوره ای  »در  داد: 
و  داشتیم  مالیاتی  امور  سازمان  با  جلساتی  بودم، 
طبق تفاهم نامه ای که بین دو سازمان امضا شد، قرار 
رعایت  و  با حفظ حرمت  پزشکان  که  بود  این  بر 
عدالت، مالیات پرداخت کنند؛ اما ناگهان دیدیم با 
بیان شد  مختلفی  تفاهم نامه، حرف های  این  وجود 
که همگی قصد بر ایجاد نفاق در این بین داشت.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی درباره هجوم 
سازمان یافته به جامعه پزشکان، تصریح کرد: »هشدار 
بیگانه  از سوی عوامل  تفرقه افکنی  این  می دهم که 
اتحادمان  تا  است  جهانی  استکبار  و جاسوس های 
نظارتی  نهادهای  از  رو  همین  از  کند؛  متزلزل  را 
در  کنند.  رصد  را  موضوعات  این  که  می خواهم 
حال حاضر مقامات باالی سازمان نظام پزشکی و 
سازمان امور مالیاتی، مشکلی با اخذ مالیات عادالنه 

از پزشکان ندارند.«

اخطار وزیر بهداشت به نمایندگان مجلس در مراسم روز پزشک:

افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی، حاصلی جز افزایش پزشکان بیکار نخواهد داشت


