
غالمرضا زمانی
 متخصص جراحی عمومی 

وزیر  این سخن  مخاطب خاص 
محترم بهداشت و درمان  رئیس 
پزشکی  نظام  سازمان  محترم 
کمیسیون محترم بهداشت مجلس 
بیمه های  محترم  مسئولین  و 
خدمات درمانی به عنوان متولیان 

سالمت کشور هستند.
در حال حاضر شرایط کاری برای 
پزشکان  در کشور ما بسیار سخت 
است یا حد اقل نسبت به سالیان 
نه چندان دور بسیار سخت تر و 
بعضا غیر قابل تحمل شده است.  
 لطفا به گزارش زیر از وضعیت 
پزشکان در انگلیس توجه کنید؛ 
بیش از یک سوم پزشکان سرویس 
در  بهداشت  عمومی  خدمات 
انگلیس )NHS( دارای مشکالت 
روانی هستند.  بسیاری از پزشکان 
به خاطر ترس از دست دادن شغل 
خود دچار مشکالت روحی روانی 

شده اند. 
انجمن پزشکی بریتانیا )BMA(  در گزارشی از بحران 
مشکالت روانی در میان نیروی خدمات درمانی در 
این کشور خبر داده است به طوری که 27درصد از 
دارند.  روانی  مشکالت  پزشکی  متخصص  نیروی 
این انجمن در گزارش خود آورده است: »بسیاری 
در  شده  ایجاد  خاطر حساسیت های  به  پزشکان  از 
شغل خود از سوی مقامات دولتی دچار مشکالت 

روحی روانی و استرس شده اند.« 
بررسی های میدانی از حدود 4300 نفر از پزشکان و 
پرستاران نشان می دهد از هر 10 نفر چهار نفر از این 
نیروها شرایط حاد روحی روانی دارند. پرفسور دینش 
بوگرا رئیس انجمن می گوید: »باید دولت فکری به 
حال این  وضعیت بکند چون ممکن است در آینده 
عواقب خطرناکی برای جامعه پزشکی ایجاد کند.«

 مسئولین محترم و دلسوزان سالمت مردم
ما  پزشکان  که  مطمئنا شرایط  آگاهید  بخوبی   شما 
حاد تر و وخیم تر از آنهاست.  افسردگی، استرس و 
اضطراب ، موضوعی ناآشنا برای ما نیست. سال های 
سالمت،  عرصه  فعاالن  کارشناسان،  که  است  سال 
رسانه ها و حتی مسئوالن نسبت به شیوع افسردگی 
ارقام  قابل  در جامعه ما هشدار می دهند و آمار و 
تامل و نگران کننده ای در این زمنیه اعالم می کنند. 

سال  هاست که از افسردگي جامعه سخن گفته مي شود 
و هر وزیر، مسئول یا کارشناسي به محض دسترسي 
به تریبوني، شیوع افسردگي در کشور را فریاد مي زند. 
یا  درمان  به  که  نسخه اي  تاکنون  وجود  این  با  اما 
کاهش آن منتهي شود، براي آن تجویز نشده، گویا 
افسردگي در ایران تبدیل به دردي العالج شده است 

که مسئولین نیز از درمانش عاجز مانده  اند.
آمارهاي جهاني نیز به شیوع افسردگي در کشور ما 
کشور  متاسفانه  می دانیم  همه  و  مي گذارند.  صحه 
مي آید  حساب  به  دنیا  غمگین  کشورهاي  جزو  ما 
اجتماعي  کنشگران  و  جامعه  شناسان  از  بسیاري  و 
ایران  جامعه  در  اندوه  و  غم  که  کرده اند  اعالم  نیز 

نهادینه شده است.
براساس آمار وزارت بهداشت ایران نزدیک به 50 
درصد از مردم تهران به یکي از انواع اختالالت رواني 
و برخي نیز به چند نوع اختالل رواني دچار هستند. 
هر فردی که در خیابان قدمی بزند هم متوجه می شود 
نه تنها جامعه شادي نیستیم، بلکه مردمان اخمویي 
داریم که فرسنگ ها با شادي فاصله گرفته اند. افسردگي 
در الیه هاي مختلف جامعه رسوخ پیدا کرده است و 
اگر چاره اي براي آن اندیشیده نشود، تبعات غیرقابل 

جبراني خواهد داشت.
همگی واقفید افسردگي با رضایتمندي از زندگي رابطه 

معکوسي دارد. یعني هر چقدر رضایتمندي از زندگي 
در جامعه ای بیشتر باشد، نرخ افسردگي آن کاهش پیدا 
مي کند و بالعکس. داشتن احساس رضایت از زندگي 
نیز نیازمند فاکتورهاي خاصي مانند وجود شادي و 
امید در زندگي، احساس امنیت و آرامش، وضعیت 
درآمدي و اقتصادي و ... است. برخورداري از امنیت 
شغلي و اجتماعي،  بهره مندي از آزادي  هاي اجتماعي 
کشور  یک  مردم  تا  مي شود  سبب  مدني  حقوق  و 
احساس رضایت بیشتري از زندگیشان داشته باشند.
»شادي« هیجان مثبتي است که به رضایت از زندگي 
تعبیر مي شود و کشوري که شاد نباشد، یعني به سمت 
افسردگي و غمیگیني و عدم رضایت از زندگي میل 
هرگونه  پذیریش  مستعد  بنابراین  است،  کرده  پیدا 
زمینه هاي  حاضر  حال  در  است .  اجتماعي   آسیب 
شادي  اندك  اگر  و  ندارد  وجود  کشور  در  شادي 
هم باشد، متاسفانه با آن برخورد مي شود. بر همگان 
روشن است وقتي شادي کنترل مي شود، غم سر بر 
مي آورد و از غم، ناراحتي و خشونت تولید مي شود. 
در  اجتماع  در  و  است  مسري  شدت  به  افسردگي 

حال انتقال است.
با این عمق و شدت نفوذ  افسردگی و اختالالت خلقی 
پزشکانی  دریابید  را  پزشکان  جامعه  در  روحی   و 
که عمیق تر از بقیه می بینند و مشکالت و مفاسد را 

بقیه درك می کنند و خود  از  بیش 
در بین این مردم و متاثر از این فضا 
با  این مردم  هستند و سنگ صبور 
این شرایط وحشتناك هستند و امروز 
متاسفانه با شرایط بد تبلیغاتی رسانه 
و عملکرد بد برخی مسئوالن محل 
تخلیه بسیاری از عقده گشایی ها نیز 
واقع شده اند. پزشکانی که خودشان 
درمان کننده  و  پناهگاه  و  ملجا  باید 
از  بیماری بر خواسته  بار  این همه 
مسائل و مشکالت روحی و روانی 
باشند، امروز بیش از بقیه در معرض 
تهدید و ابتال به این مشکالت هستند.
افسردگي جامعه پزشکی را محاصره 
کرده  و مسئوالن ما به جاي اقدامي 
بازي هاي  مشغول  آن  کاهش  براي 
سیاسي خود هستند، سالمت روان ِ 
پزشکان در میان بازي هاي سیاسي 
در  بداخالقي ها  و  شده  گم  کشور 
عرصه اجتماعي و سیاسي و تهمت 
تبعیض و  و فشار روحی روانی و 
تهدیدهای پی در پی افسردگي در 
و  کرده  تشدید  را  پزشکی  جامعه 
مشکالت اقتصادي و معیشتي نیز بر آن دامن زده است. 
در شرایطي که افسردگي در یک قدمي همه ما است و 
فشار طناب افسردگي بر گردن جامعه پزشکی احساس 
کشور  سیاسیون  و  مسئوالن  مي رود  انتظار  مي شود، 
اقدامي در جهت کنترل وضعیت موجود انجام دهند، 
اما در عمل مشاهده مي کنیم برخي از آنان با توجه به 
تریبون  هایی که در اختیار دارند به نفرت پراکني مشغول 
هستند و نه تنها آن را اقدامي نادرست تلقي نمي کنند، 
بلکه حتي فکر مي کنند به این شیوه به مردم خدمت 
مي کنند، در صورتي که با این عمل بنیان اجتماعي را 
نابود مي کنند. بدون تردید همه این رفتارها در نهایت 
منجر به افسردگي بیشتر مي شود و آسیبي که افسردگي 
بر افراد وارد مي کند، به تدریج بر ذهن و کارایي آنها  
تاثیرگذار است و به نوعي شناخت آنها را مختل مي کند.
بنابراین در حال حاضر که به دلیل مشکالت اقتصادي، 
اجتماعي، سیاسي در کشور ، زمینه افسردگي شدید 
پزشکان بیش از اقشار دیگر فراهم شده است. این 
افسردگي و هیجان منفي روی عملکرد آنها که باید به 
درمان دردمندان بپردازند تاثیر عمیقی خواهد گذاشت.
آن  به  اگر سریعا  که  است  این یک هشدار جدی   
توجه نشود و هجمه های همه جانبه کنترل نشود باید 
به زودی منتظر عواقب جدی آن در ورطه سالمت 

کشور باشید. 

 تغییر نام معاونت پارلمانی نظام پزشکی
 به معاونت اجتماعی و امور مجلس

طبق مصوبه بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، 
عنوان معاونت پارلمانی این سازمان به معاونت اجتماعی و امور 

مجلس تغییر یافت.
نظام  اطالع رسانی سازمان  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش سپید 
پزشکی، مطابق با سومین مصوبه بیست و پنجمین جلسه شورای 
به  پارلمانی  معاونت  عنوان  تغییر  بر  مبنی  پزشکی  نظام  عالی 
معاونت اجتماعی و امور مجلس، در نامه ای از سوی ریاست 
کل سازمان نظام پزشکی، از این پس مسعود حبیبی با عنوان 
این  مسئولیت های  عهده دار  مجلس  امور  و  اجتماعی  معاون 

معاونت خواهد بود.

 

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت تشریح کرد

 علت بی رغبتی پزشکان به فعالیت 
در بیمارستان های دولتی چیست؟

سیاست گذاری  های  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
اشتباه برای فعالیت فارغ التحصیالن در بخش درمان و عدم 
پرداخت به موقع مطالبات پزشکان را دو علت اصلی بی رغبتی 

جامعه پزشکی برای حضور در بخش دولتی دانست.
با خانه  قربانی در گفت وگو  به گزارش سپید، محمد حسین 
بهداشت،  وزیر  معاون  اخیر  صحبت های  خصوص  در  ملت 
درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه ۸0 درصد مردم توان 
مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند، گفت: »فضای ارائه 
از  متفاوت  خصوصی  بخش  تعرفه های  و  هتلینگ  خدمات، 
بیمارستان های دولتی بوده و در واقع بخش خصوصی کمک 

کار بخش درمان است.«
با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده 
درصد   20 تنها  خصوصی  درمانی  بخش های  اینکه  بر  تاکید 
ظرفیت بخش های دولتی را دارند و باید 20 درصد جمعیت 
خصوصی  بخش های  »تعرفه های  افزود:  بدهند،  سرویس  را 
توسط شورای عالی بیمه و دولت تعیین شده  و کاماًل قانونی 
است اما به دلیل تعرفه باال همه افراد جامعه توان تحمل بار 
سنگین بخش خصوصی را ندارند، اما رسالت بهداشت ودرمان 
مردم بر دوش دولت بوده و باید به صورت رایگان در خدمت 

آحاد مردم قرار دهد.«
این نماینده مردم در مجلس، در رابطه با چرایی تمایل پزشکان 
به فعالیت در بخش خصوصی، تصریح کرد: »عدم تمایل پزشکان 
اینکه  ابتدا  دارد  فعالیت در بخش دولتی دو  علت اصلی  به 
سیاست گذاری  برای فعالیت فارغ التحصیالن در بخش درمان 
دانشجوی پزشکی حدود  برای یک  نیست، چرا که  صحیح  
اما هیچ فضایی برای آن در  1 میلیارد تومان  هزینه می شود 
بخش تخصصی ایجاد نمی کنیم و علی رغم هزینه بسیار باال 
که  می کنیم  ایجاد  را  شرایطی  متخصص  پزشک  تربیت  برای 

پزشک به سمت بخش خصوصی متمایل شود.«
بخش  در  فعالیت  به  پزشکان  تمایل  دوم  علت  بیان  در  وی 
خصوصی، افزود: »ما نتوانستیم در بخش دولتی منابعی را که 
در چهارچوب قانون و تحت عنوان کارانه برای پزشکان تعریف 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  بپردازیم،  موقع  به  کردیم 
پزشکان در طول دو سال نه تنها کارانه خود را دریافت نکردند 
بلکه مکلف به پرداخت مالیات پلکانی شدند، بنابراین پزشکی 
که نتوان دست رنج و مزد عملکرد خودش را پس از دوسال 
دریافت کند، قطعا تمایلی به ماندن در بخش دولتی نخواهد 
داشت. هر دو موضوع مذکور بسیار مهم بوده و نوعی نقص 

محسوب می شوند و باید اصالح شوند.«
به وضعیت حضور  اشاره  با  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
تعطیل  روزهای  و  شب  شیفت  در  متخصص  پزشکان 
وضعیت  »متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  دولتی،  بیمارستان های 
مطلوب  دولتی  بیمارستان های  در  متخصص  پزشکان  حضور 
سالمت  تحول  طرح  بند های  از  یکی  طرفی  از  است،  بوده 
به  متاسفانه  که  بود  متخصص  انسانی  نیروی  عادالنه  توزیع 
خوبی انجام نشد و اکثر نیروها در شهر تهران و مراکز استان ها 
متمرکزشده اند، بنابراین باید بستر ماندگاری پزشک متخصص 
را در شهرستان ها فراهم کنیم از طرفی عدم پرداخت مطالبات 
پزشکان باعث دلسردی، کم رغبتی جامعه پزشکی برای حضور 

در بخش دولتی می شود.«
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 برنامه ریزان و سیاستگزاران  مرتبط با حوزه سالمت  جدی بگیرند

طناب افسردگي بر گردن جامعه پزشکی 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »با اجرای 
به نسخ و دفترچه های کاغذی  الکترونیکی  طرح نسخه های 
خاتمه داده می شود، در واقع در نسخه های الکترونیکی اطالعات 
فرد بیمار به صورت جامع در دسترس پزشک قرار می گیرد و 
اطالعات با مراجعه بیمار به پزشک تکمیل می شود و احتمال 

تشخیص اشتباه بیماری در افراد نیز کاهش می یابد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که 
بیماران نسخه به دست برای خرید دارو به داروخانه می روند 
انقضاء،  و  تولید  تاریخ  دارو،  اصالت  نظیر  مسائلی  به  باید 
قیمت و … توجه کنند.توجه به برخی موارد دارویی از عهده 
افراد خریدار خارج است، بنابراین همیشه جای یک نرم افزار 
بدهد  بیماران  به  صحیح  و  درست  اطالعات  که  تخصصی 
در داروخانه ها احساس می شود، نسخه نویسی های کاغذی 
به دلیل دستخط ناخوانای پزشکان، گاهی می تواند خطرات 
جبران ناپذیری را برای افراد به دنبال داشته باشد؛ خطراتی 
که احتمال افزایش وقوع خطا های پزشکی در نسخ بدخط را 

به شدت افزایش می دهد. 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص طرح نسخه های 
الکترونیکی اظهار کرد: »پرونده نسخه های الکترونیکی طرحی است که 
غالبا می تواند مراقبت های دوره ای را به مراکز درمانی، بیمارستان ها و سایر 
مراکز خدمات درمانی واحد های تخصصی و مراکز بهداشتی ارائه کنند.«
محمد جهانگیری افزود: »این پرونده سالمت برای افراد جامعه و همچنین 
نظام سالمت کشور مزایای ویژه ای دارد. این طرح از پارسال در کشور 
مطرح شده به طوریکه با رایزنی های انجام شده بین بیمه تامین اجتماعی 
و سالمت این طرح تا پایان سال 9۸ در میان 100 هزار پزشک، اجرایی 
می شود.«  معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »نسخه 
نویسی فرآیند جامعی در خدمات پزشکی است به طوریکه این طرح 
تا به امروز در استان های بابلسر مازندارن، چناران خراسان اجرایی شده 
است، اما این طرح برای پزشکان فعال در درمانگاه ها، بیمارستان ها و 
مطب ها باید تا آخر سال اجرایی شود.«  جهانگیری گفت: »طی سال های 

اما  می شد،  انجام  نوشتاری  یا  دستی  به صورت  نویسی  نسخه  گذشته 
پزشکان  برخی  بنیان  دانش  شرکت های  و  تهران  دانشگاه  همکاری  با 
آنکولوژی و قلب عروق را در اولویت امضای الکترونیکی قرار دادیم، با 
همت سازمان نظام پزشکی و طراحی کارت هوشمند اسامی 100 هزار 
پزشک تا پایان سال در دسترس قرار می گیرد.«  وی اظهار کرد: »آمار های 
بدست آمده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد با کلید خوردن 
این طرح، حدود 40 میلیارد تومان از تولیدات دفترچه های کاغذی بیمه 
تامین اجتماعی کاسته شده است، این در حالی است که تولیدات مجدد 
دفترچه های کاغذی، دوباره کاری محسوب می شود، بنابراین با اجرای 
این طرح نسخه های الکترونیکی به نسخ و دفترچه های کاغذی خاتمه 
داده می شود، در واقع در نسخه های الکترونیکی اطالعات فرد بیمار به 
صورت جامع در دسترس پزشک قرار می گیرید و اطالعات با مراجعه 
بیمار به پزشک تکمیل می یابد و احتمال تشخیص اشتباه بیماری در افراد 
نیز کاهش می یابد.« معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح 

کرد: »از مزایای اصلی این طرح می توان به نوبت گیری 
آنالین بیماران در مطب ها و بیمارستان ها و مصرف دارو ها 
در زمان معین پزشک اشاره کرد، اجرای چنین طرح هایی 
فعالیت  با  اما  می برد،  زمان  سال   10 جهان  سراسر  در 
وزارت بهداشت، بیمه سالمت و همچنین سازمان نظام 
پزشکی، شرایط سخت سیستم های طرح نسخه نویسی 
زمان  اساس  بر  شد  سپری خواهد  جهانی  استاندارد  با 
بندی های صورت گرفته، 3 سال زمان احتیاج داریم تا 
به اجرای کامل این طرح برسیم.«  جهانگیری خاطرنشان 
کرد: »تا پایان آبان بسترهای الزم برای اجرا شدن این 
طرح در تمام رادیولوژی ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز 

فراهم خواهد شد.«
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  هاشمی  ابراهیم  همچنین 
پخش دارو اظهار کرد: »معضالت و مشکالت نسخه های 
الکترونیکی بسیار است. یکی از ضعف های نسخه های 
الکترونیکی ناآگاهی برخی از پزشکان از بسته های نرم 
الکترونیکی است، فرهنگسازی و  افزاری سامانه های  افزاری و سخت 
اگر  است.  الکترونیکی  نویسی  نسخه  مشهود  معظل  دومین  آموزش، 
مشکالت  با  همچنان  نگیرد،  پزشکان صورت  به  مربوطه  آموزش های 
بود.«  وی  بیماری درگیر خواهیم  اشتباه  از جمله تشخیص  عدیده ای 
افزود: »موضوع نسخه های الکترونیکی در کشور های پیشرفته از جمله 
اسلونی، آلمان، کانادا، استرالیا چند سال است به مرحله اجرایی رسیده 
و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است. این موضوع بهترین و 
پرکاربردترین پروژه نظام سالمت در کشور های دیگر معرفی شده است.«
طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سالمت نیز گفت: »نسخه نویسی 
الکترونیکی از پارسال آغاز و طی چندین ماه به صورت آزمایشی در 
استان کرمان اجرا شد، در حال حاضر در 225 شهرستان، تمام داروخانه ها 
و پاراکلینیک ها از برنامه نسخه الکترونیکی استفاده می کنند. البته هنوز در 
بخش نسخه های الکترونیکی کمبود هایی در زمینه کارت هویتی مشهود 

است که امیدواریم در آینده مرتفع شود.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

نسخه های الکترونیکی احتمال تشخیص اشتباه بیماری را کاهش می  دهد


