
  امین جاللوند
بحث اصالح قانون فعالیت حرف پزشکی در 
بافت مسکونی که در چند روز اخیر مطرح شده 
است، شاید مهم ترین موضوع چند روز اخیر نظام 
سالمت باشد که هرگونه تصمیم گیری در این حوزه 
می تواند تاثیر جدی بر فعالیت جامعه پزشکی و 

کل نظام سالمت بر جای بگذارد.
از یک سو شهرداری بعد از حادثه آتش سوزی 
کلینیک سینا در تهران، تاکید دارد که برای افزایش 
ایمنی مراکز درمانی باید فعالیت حرف پزشکی از 
بافت مسکونی حذف شود. از سوی دیگر، جامعه 
پزشکی هشدار می دهد که این اتفاق در نهایت به 
تعطیلی بسیاری از مطب ها، افزایش هزینه تمام 
شده خدمات درمانی و تجاری شدن بحث درمان 

منجر خواهد شد.
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند اینکه جامعه 
پزشکی مجبور باشد فقط در مراکز تجاری به 
مردم خدمت کند، باعث می شود که بسیاری از 
پزشکان جوان اصال نتوانند مطب شخصی خود 

را راه اندازی کنند.
همچنین وقتی پزشک مجبور شود که مطب خود را از 
بافت مسکونی به بافت تجاری انتقال دهد، این اتفاق 
موجب می شود که جامعه پزشکی با افزایش شدید 
هزینه ها مواجه شود. کارشناسان هشدار می دهند 
که این افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی، 

در نهایت به مردم تحمیل خواهد شد.

خیز شهرداری برای حذف فعالیت پزشکی 
از بافت مسکونی

از نگاه مدیران شهری، فعالیت مطب ها و مراکز 
درمانی در بافت مسکونی، ایمنی الزم را ندارد 
و به همین علت باید فعالیت حرف پزشکی در 
مناطق مسکونی متوقف شود. شهرداری تهران 
گفته است که این فرآیند باید طی سه سال اصالح 
شود و مقدمات ارسال الیحه به مجلس هم در 

حال آماده شدن است.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی 
شهرداری تهران از بررسی و اصالح ماده واحده ای 
خبر داده است که به موجب آن پس از چند دهه 
فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین 

تکلیف می شود.
او با اشاره به حادثه کلینیک سینا و فعالیت این مرکز 
در بافت مسکونی، می گوید: »طرح ها و برنامه های 
شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و کار 
در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه 
و تدوین می شود. بگونه ای که در یک شهر باید هر 
چیزی در جای خود قرار گیرد تا موجب آسایش و 
آرامش مردم شود. هرچند شهر ما با این وضعیت 
فاصله طوالنی دارد، اما الزم است که همگان تالش 

خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.«
گلپایگانی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول 
در  ساختمان   نبایدهای  و  باید  هنجارها،  فنی 

چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده 
است، تاکید می کند: »ساخت و سازها با کنترل 
عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا 
قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از 
ساختمان ها، آشفتگی هایی موجود موجب بروز 
حوادث می شود. یک دسته از این آشفتگی ها به 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 66 
مرتبط می شود که آن هم قانون »استقرار حرفه های 
آپارتمان های  و  خانه ها  در  پزشکی  به  وابسته 
مسکونی«  است که این استقرار  را مجاز کرده است.«
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در 
کوچه ای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده، 
چراکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی 
بوده است، به ایسنا توضیح می دهد: »انتظار است 
با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای 
درمانی در ساختمان های درمانی، در مکان مناسب 
و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر 
شوند که در همین راستا فرآیند اصالح این ماده 
قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی 

و تایید شده است.«
او با بیان اینکه اصالحیه این ماده منتظر ارسال 
به مجلس است، تصریح می کند: »در این الیحه 
بحث استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در کل 
ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان 
تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان 
پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه 
ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک 
دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصالح شود.«
سازمان  مدیرعامل  داوری،  مهدی  همچنین 
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)بسیار پرخطر و پرخطر( در تهران شناسایی شد. 
ساختمان های 10، 30 و 50 ساله نیز در میان این 
ساختمان ها دیده می شود. به غیر از ساختمان های 
با ریسک باالی ایمنی، شهر تهران بیمارستان های 
تاریخ  از  نیم قرن  از  بیش  که  دارد  دیگری هم 
ساختشان می گذرد و هر آن ممکن است حوادث 

ناگواری در آنها اتفاق بیفتد.«
رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران هم یادآور می شود: 
»پایتخت کشور 50 بیمارستان باالی 50 سال دارد 
که هیچ یک از آنها شرایط ایمنی و استانداردهای 

الزم را ندارند.« 

ایمنی مراکز درمانی، ربطی به تجاری یا 
مسکونی بودن آنها ندارد

اگرچه شهرداری می گوید که قصدش افزایش سطح 
ایمنی ساختمان های درمانی است، اما برخی از 
نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که تجاری 
یا مسکونی بودن یک ملک، ربطی به سطح ایمنی 
آن ندارد و در این فقره، شهرداری بیشتر به دنبال 
کسب درآمد است. کما اینکه بارها در پاساژها، 
اماکن تجاری و اداری، شاهد آتش سوزی گسترده 

و تخریب بوده ایم. 
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که استدالل های 
شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت 

مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست. 
او تاکید می کند: »اگر از دید تجاری به برنامه اخیر 
شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث می شود ارزش 
واحدهای تشخیصی و درمانی باالتر برود، زیرا 
همه آیتم های آن با دید تجاری دیده خواهد شد، 
اما نتیجه اش این خواهد بود که قیمت تمام شده 
خدمات درمانی به شدت باال خواهد رفت. هم 
اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با 
توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب بودن 
تعرفه های پزشکی با هزینه ها و تحمیل هزینه های 
تامین اقالم محافظتی در برابر کرونا، به سختی 
اداره می شوند. حال در این شرایط سخت، یک 
آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینه های جامعه 

پزشکی اضافه خواهد شد.«
مصلحی با صراحت اعالم می کند: »فکر می کنم 
انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند، 
کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری است. 
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تبعات حذف فعالیت جامعه پزشکی از بافت مسکونی
کارشناسان هشدار می دهند که اجباری شدن فعالیت جامعه پزشکی در اماکن تجاری به افزایش هزینه 

تمام شده خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از مطب ها منجر می شود

گلپایگانی: اصالحیه قانون 
»استقرار حرفه های وابسته 

به پزشکی در خانه ها و 
آپارتمان های مسکونی« آماده 

ارسال به مجلس است. در این 
الیحه بحث استقرار حرفه های 

وابسته به پزشکی در کل 
ساختمان مطرح است، چراکه 

اگر کل ساختمان تبدیل به 
مرکز درمانی شود، این کلینیک 

یا ساختمان پزشکان باید 
در پهنه کار و فعالیت باشد 
و اجازه ندارد که در بافت 

مسکونی فعالیت کند. در یک 
دوره زمانی سه ساله باید این 

فرآیند اصالح شود
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