
استناد مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی به حکم دیوان عدالت اداری

  امین جاللوند
مصرف  حقوق  از  حمایت  مدیرکل  اخیر  نامه 
انجام  بر  تعزیرات حکومتی،  سازمان  کنندگان 
صحه  عمومی  پزشکان  توسط  لیزر  خدمات 
همواره  عمومی  پزشکان  از  بسیاری  گذاشت. 
گالیه داشتند که چرا پزشک عمومی با وجود 
آنکه توانایی و صالحیت علمی اش را دارد، اما از 
انجام لیزر درمانی محروم شده است. در شرایطی 
که خدمات لیزر حتی در برخی آرایشگاه ها از 
اما  می شود،  انجام  غیرمتخصص  افراد  سوی 
پزشکان عمومی که سال ها دوره های طب بالینی 
را گذرانده اند، مجاز به استفاده از پزشکی لیزری 
نبودند. بسیاری از پزشکان عمومی اعتقاد داشتند که 
این اتفاق نه تنها به بیکاری و کاهش درآمد پزشکان 
عمومی منجر شده است، بلکه در نهایت موجب 
گسترش خدمات بدون مجوز و غیراستاندارد لیزر 

درمانی خواهد شد.
دور از انتظار نیست که با توجه به تاکید آرش 
مصرف  حقوق  از  حمایت  مدیرکل  لشکری، 
کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و با استناد 
به رای دیوان عدالت اداری، گشایش جدی در 
حوزه کسب و کار پزشکان عمومی اتفاق بیفتد. 
اگر این موضع حمایتی مدیرکل حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، جنبه عملی هم به خود بگیرد، 
حتی شاید بتوان امیدوار بود که آن گروه از پزشکان 
عمومی که سال هاست عطای طبابت را به لقایش 

بخشیده اند، دوباره انگیزه پیدا کنند که به میدان 
ارائه خدمات درمانی و مراقبتی بازگردند. 

در این نامه خطاب به مدیران کل تعزیرات حکومتی 
استان های کشور به صراحت ذکر شده است: »بر 
اساس ماده 3 دستورالعمل توانمندسازی علمی و 
حرفه ای طب عمومی مصوب سال 1392 شورای 
معاونان وزارت بهداشت، پزشک عمومی می تواند 
هر اقدامی که در آن مهارت و تبحر کافی دارد، 
برای بیماران انجام دهد. در صورتی که مرتکب 
بود.  خواهد  پاسخگو  شود،  قصور  یا  کوتاهی 

مالک تبحر و مهارت عالوه بر توانایی پزشک، 
سرفصل ها و حیطه های آموزشی است که در 
طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره های 
تکمیلی معتبر قرار گرفته و گواهی آن را اخذ 
و  موازین  همه  رعایت  با  بنابراین  باشد.  کرده 
مقررات مرتبط موضوع، استفاده از دستگاه لیزر، 
الکتروکوتر، کرایو، الکترولیز، هیدرودرمی، چراغ 
مادون قرمز، uv، تزریق ژل و بوتاکس از سوی 
پزشک عمومی در محل مطب با رعایت همه 
موازین و مقررات مرتبط موضوع قابل استفاده، 

بهره برداری و بالمانع است.«

پزشکان عمومی نباید از حقوق بدیهی 
محروم شوند

و  مو  پوست،  درمان  حوزه  اینکه  به  توجه  با 
زیبایی از جمله پردرآمدترین بخش های درمانی 
به حساب می آید، استقبال برای انجام لیزر درمانی 
بسیار باالست، طوری که حتی بسیاری از افراد 
غیرپزشک هم کامال علنی، خدمات لیزر را به 
مشتریان خود ارائه می دهند. با وجود اعتراض های 
گسترده پزشکان عمومی، ارائه خدمات لیزر درمانی 
از سوی پزشکان عمومی ممنوع است. بسیاری 
از کارشناسان سالمت، این ممنوعیت را چندان 

علمی و منطقی نمی دانند.
رضا فکرآزاد، رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری 
ایران نیز در گفتگو با سپید به حق پزشکان عمومی 

برای استفاده از خدمات پزشکی لیزری اشاره 
می کند و می گوید: »باید در نظر داشت که در 
بسیاری از رشته های پزشکی، تداخل صنفی وجود 
دارد. مثال در حوزه جراحی بینی بحث تکراری 
این است که کدام یک از پزشکان متخصص باید 
این عمل را انجام دهند، مثال برای سونوگرافی آیا 
متخصص زنان و زایمان هم این اجازه را دارد که 
مثل رادیولوژیست، سونوگرافی انجام دهد یا خیر. 
اینها بحث های تمام نشده ای است که معموال هر 
گروه پزشکی که نفوذ و البی بیشتری دارد، گاهی 
قوانین را به نفع خود متمایل می کند. گاهی نیز 
ممنوعیت های قانونی اعمال می شود که مبنای 
علمی و منطقی ندارد. مثال عنوان می شود که پزشک 
عمومی نمی تواند از لیزر در پزشکی استفاده کند، 
در حالی که برای وضع چنین محدودیتی، اصال 
از ما به عنوان یک انجمن علمی فعال در حوزه 

پزشکی لیزری، نظرخواهی نشد.«
او تاکید می کند: »البته می پذیریم که برخی بیماران 
هم به دلیل استفاده نابجای برخی پزشکان عمومی 
از لیزر، آسیب دیده بودند و عمده این شکایت ها 
نیز به دلیل استفاده لیزر در حوزه زیبایی بود، ولی 
اینکه همه اشکال استفاده از لیزر برای پزشکان 
متاسفانه  نیست.  منطقی  باشد،  ممنوع  عمومی 
توجه نکردند که استفاده پزشک عمومی از لیزر 

کم توان، عارضه ای شبیه لیزر زیبایی ندارد. 
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انجام خدمات لیزر
توسط پزشکان عمومی بالمانع است

بر اساس نامه اخیر مدیرکل 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

سازمان تعزیرات حکومتی، 
پزشکان عمومی با رعایت همه 

موازین و مقررات مرتبط موضوع، 
مجاز به استفاده از دستگاه لیزر، 

الکتروکوتر، کرایو، الکترولیز، 
هیدرودرمی، چراغ مادون قرمز، 

uv، تزریق ژل و بوتاکس در محل 
مطب خواهند بود و با رعایت 

همه موازین و مقررات مرتبط، 
استفاده از خدمات لیزر برای 
پزشکان عمومی بالمانع است
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