
 ادامه از صفحه 14 
این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی ساختمان ها 
ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این کسب درآمد 
است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان در بافت مسکونی 
باشد، یا در بافت اداری یا تجاری باید مسائل ایمنی 
را رعایت کند. اتفاقا مراکز تشخیصی و درمانی باید 
استانداردهای سفت و سخت ایمنی را رعایت کنند 
و این استانداردها از سوی معاونت های درمانی و 
بهداشتی تعیین و نظارت می شود. اگر هم در یک 
مرکز درمانی، مشکل ایمنی وجود داشته که قابل 
تاسف است، باید ریشه این مشکل را پیدا و حل 

کنیم، نه اینکه مشکل بزرگ تری ایجاد کنیم.«
او ادامه می دهد: »در بسیاری از شهرستان ها اصال امکان 
فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری وجود ندارد 
و اصال این مراکز تعریف نشده اند. امیدواریم قبل از 
هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با حضور مسئوالن 
شهرداری و سازمان نظام پزشکی دیده شود. کاربری 
یک مجموعه ربطی به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، 
جامعه پزشکی می تواند در بافت مسکونی طبابت 
کند و باید استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت 
را هم رعایت کند که البته این استانداردها با کمک 

شهرداری، قابل بازنگری است. اگر بحث بر سر 
ایمنی مراکز درمانی است، باید با اعمال قوانین و 
افزایش سطح نظارت ها این ایمنی حاصل شود. 
اتفاقا عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، 

همواره در مراکز تجاری بوده است.«
مصلحی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن 
برنامه جدید شهرداری، امکان تعطیلی مطب ها 
وجود دارد، هشدار می دهد: »اگر اجازه فعالیت 
حرف پزشکی در بافت مسکونی داده نشود، مطب 
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی مثل پزشکان 
عمومی، متخصصان اطفال، متخصصان داخلی و 
ماماها تعطیل خواهد شد. بسیاری از پزشکان، توان 
اجاره مطب در مراکز تجاری را نخواهند داشت. 
همین االن بسیاری از پزشکان جوان حتی نمی توانند 
در مراکز مسکونی هم مطب اجاره کنند. وضع 
رهن و اجاره در شهرهای مختلف کشور، بسیار 
هولناک شده و قیمت ها افزایش نجومی داشته 
است. اینها مسائلی است که انگار مسئوالن شهری 

از آن بی خبر هستند.«
او خاطرنشان می کند: »این اتفاق در نهایت باعث 
می شود که مردم به سمت مطب هایی خواهند رفت 
که پزشک توانسته است هزینه مطب داری در مراکز 
تجاری را تامین کند. در نتیجه بحث تجاری شدن 

خدمات درمانی اتفاق می افتد. یعنی در آن صورت 
طبابت بیشتر از آنکه به سمت علم برود، به سمت 
تجارت خواهد رفت. از روز اول قرار بوده که 
طبابت از تجارت دور باشد و نباید با تصمیم اشتباه، 
طبابت را به تجارت نزدیک کنیم. از سوی دیگر، در 
ایام کرونا با هزینه تامین اقالم محافظتی در مراکز 
درمانی نیز روبرو هستیم. همچنین جامعه پزشکی، 
عوارض تابلو، پارکینگ و پسماند هم پرداخت 
می کند. نباید دوباره هزینه جداگانه ای اضافه شود 
و کار را بدتر کنند. به همین دالیل پیشنهادم این 
است که مسئوالن وزارت بهداشت، شهرداری، 
سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مربوطه در 
جلسات کارشناسی، این موضوع را بررسی کنند. 

در غیر این صورت، دود تصمیمات غیرکارشناسی 
در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.«

مانع تراشی جدید در مسیر خدمت به مردم
برخی از پزشکان اعتقاد دارند که اصرار بر فعالیت 
حرف پزشکی در مراکز تجاری، نوعی مانع تراشی 

در مسیر خدمت به مردم است. 
امیر صدری، پزشک و روزنامه نگار هم نسبت به 
برنامه مدنظر شهرداری گالیه دارد و می گوید: »طرح 
موضوع تعیین تکلیف فعالیت در بافت مسکونی، 
بیشتر از آنکه پزشکان و کادر درمانی را به حمایت 
نهادهای دولتی و عمومی از فعالیت درمانی و 

بهداشتی امیدوار کند، آنان را از اضافه شدن موانع 
و مشکالت جدید در راه ارائه خدمت می ترساند. 
نگرانی این است که فعالیت جدید شهرداری و 
سایر نهادهای عمومی مشابه با استفاده از فضای به 
وجود آمده پس از حادثه تلخ کلینیک سینا، عمال 
به معنای ایجاد محدودیت های فراوان اقتصادی 

بیشتر برای پزشکان باشد.«
او تاکید می کند: »یکی از تهمیدات درنظر گرفته 
شده برای پایین نگاه داشته شدن قیمت تمام شده 
خدمات پزشکی، همین امکان ارائه خدمات در بافت 
مسکونی است. اگر این امکان از جامعه پزشکی 
گرفته شود قطعا قیمت تمام شده خدمات پزشکی 
رشد بسیاری خواهد داشت. هر اقدام یکطرفه ای 
در این زمینه باعث ایجاد اخالل در ارائه خدمات 
مناسب و باکیفیت تشخیصی و درمانی خواهد بود.«

قانون چه می گوید؟
 133۴ سال  مصوب  شهرداری  قانون   55 ماده 
قدیمی ترین مستند قانونی به حساب می آید که 
مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت 
نمی داند و اجازه می دهد در محل هایی که پروانه 
غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در 
تاکید شده  کردن مطب  دایر  درباره  تبصره  این 
است: »دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد 
رسمی، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه و مجله و 

دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده 
تجاری محسوب نمی شود.«

 انتهای این ماده نیز مقرر می کند: »شهرداری در 
شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است 
طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه های ساختمانی 

نوع استفاده از ساختمان را قید کند.«
همچنین در سال 1393 نیز تبصره ای برای تصویب 
و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد 
تا بدین ترتیب، حقوق تمامی ساکنان مجتمع های 
مسکونی مذکور رعایت شود. بر اساس این تبصره 
»پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظفند با 
رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی 
ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.« رای هیات 
عمومی با عنوان »ابطال مصوبه اصالحی مورخ ۷ بهمن 
135۷ شورای اسالمی شهر مشهد« نیز تاکید می کند 
برای استفاده از امتیازات قانونی لزومی به سکونت 
پزشک در محل فعالیت خود نیست. بر اساس این 
رای هیات عمومی، طبق ماده واحده قانون محل 
مطب پزشکان مصوب سال1366، فعالیت شغلی 
پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان های 
مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بالمانع است.

به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 2۴ ماده 55 
قانون شهرداری، دایر کردن مطب توسط مالک در 
محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده 
تجاری محسوب نشده است. حسب دادنامه شماره 
5۷6 مورخ 1۴ مهر 13۷1 هیات عمومی دیوان عالی 
کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده 
است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای 
عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه 
بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و 

پیشه یا تجارت محسوب نمی شود.
با توجه به تاکید قانون مبنی بر فعالیت پزشکی در 
مراکز مسکونی، انتظار می رود که مسئوالن نهادهای 
مختلف نیز در تصمیم گیری هایشان، قانون را قربانی 
نکنند. همچنین باید در نظر داشت که که در بسیاری 
از شهرهای محروم و دورافتاده، پزشک با کمترین 
امکانات و در سخت ترین شرایط به مردم خدمت 
می کند. اینکه با وضع قوانین محدود کننده، باری 
اضافه بر دوش این گروه از پزشکان بیندازیم و 
هزینه های درمان را برای مردم و جامعه پزشکی 
افزایش دهیم، کامال در تضاد با مفهوم »عدالت 

در سالمت« خواهد بود.

مصلحی: فکر می کنم انگیزه 
کسانی که بحث حذف فعالیت 

جامعه پزشکی از بافت مسکونی 
را مطرح کرده اند، کسب 

درآمد برای برخی نهادها مثل 
شهرداری است. این موضوع 
هیچ ربطی هم به بحث ایمنی 

ساختمان ها ندارد و بیشتر 
شبیه یک بهانه برای این کسب 

درآمد است. اتفاقا عمده 
حوادث خسارت بار در ایران و 
جهان، همواره در مراکز تجاری 

صدری: طرح موضوع تعیین بوده است
تکلیف فعالیت در بافت 

مسکونی، بیشتر از آنکه 
پزشکان و کادر درمانی را به 

حمایت نهادهای دولتی و عمومی 
از فعالیت درمانی و بهداشتی 

امیدوار کند، آنان را از اضافه 
شدن موانع و مشکالت جدید 

در راه ارائه خدمت می ترساند. 
اگر امکان ارائه خدمات در 

بافت مسکونی از جامعه پزشکی 
گرفته شود، قطعا قیمت تمام 

شده خدمات پزشکی، رشد 
بسیاری خواهد داشت

داوری: 100ساختمان درمانی 
و مسکونی قرمز و نارنجی 

)بسیار پرخطر و پرخطر( در 
تهران شناسایی شده است. 

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 دیگری 
هم دارد که بیش از نیم قرن 

از تاریخ ساختشان می گذرد 
و هر آن ممکن است حوادث 

ناگواری در آنها اتفاق بیفتد
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