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به مناسبت روز پزشک و با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت برگزار می شود 

نخستین جشنواره ملی جامعه پزشکی )حکیم هزاره ها( 

نکاتی که قبل از انتخاب پزشک باید بدانیم

معاونت اجتماعی و امور مجلس سازمان 
نظام پزشکی به منظور گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای مدافع سالمت و همزمان 
با زادروز بوعلی سینا و بزرگداشت روز 
مدافع  شهدای  ملی  جشنواره   ، پزشک 
سالمت را شهریورماه جاری در همدان 

می کند.  برگزار 
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی 
اجتماعی  معاون  پزشکی،  نظام  سازمان 
و امور مجلس این سازمان با اعالم این 
زمان  هم  شهریورماه  »اول  گفت:  خبر 
با روز بزرگداشت و تولد ابوعلی سینا 
ایرانی، روز  فیلسوف و حکیم  پزشک، 
که  آنجا  از  است.  شده  نامیده  پزشک 
می دانند  پزشکی  علم  پدر  را  سینا  ابن 
به همین علت در ایران روز تولد وی را 
برابر با روز پزشک نامگذاری کرده اند.«

اکبر رنجبرزاده با اشاره به این که آرامگاه 
"پدر علم پزشکی" در میدان بوعلی سینا 
شده است  واقع  همدان  شهر  مرکز  در 
افزود: »با توجه به رشادت های جامعه 
پزشکی در دوران پاندمی کووید 19 و 
این که هدف از نامگذاری روز پزشک، 
پزشکان  زحمات  از  تجلیل  و  قدردانی 
و  مردم  به  رسانی  خدمت  عرصه  در 
سینا  ابن  خدمات  بزرگداشت  همچنین 
در راستای پیشرفت علم پزشکی است 
ملی  جشنواره  یک  تا  شدیم   آن  بر  ؛ 
هنری،   ، علمی  مختلف  محورهای  با 
ورزشی ، سالمت و ... در شهر همدان 
برای جامعه پزشکی ایران برگزار نمائیم.«
وی ادامه داد: »فراخوان نخستین جشنواره 
ملی علمی، فرهنگی ، ورزشی سازمان 
نظام پزشکی تحت عنوان حکیم هزاره 

ها با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای مدافع سالمت شهریورماه جاری 
در شهر همدان پایتخت تاریخ و تمدن 
افتخارات  از  برگزار می شود که  ایران 
ایران  پزشکی  جامعه  های  نوآوری  و 
در این جشنواره رونمایی خواهد شد.«
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان 
»جامعه  کرد:  خاطرنشان  پزشکی  نظام 
پزشکی از سراسر کشور می توانند در 
ملی  جشنواره  این  مختلف  های  بخش 
شرکت نموده و آثار خود را تا 20 مرداد 
ماه جاری به دبیرخانه این همایش ملی 

نمایند.« ارسال 
وی یاد آور شد: »عالقمندان جهت ثبت 
نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند 
با شماره 09122996090 تماس حاصل 

نمایند.«

عمومی  روابط  و  ریاست  مدیر کل حوزه 
بررسی  نظام پزشکی  سازمان  سخنگوی  و 
را  تخصص  و  طبابت  پروانه  زمینه  در 
دانست. الزامی  پزشک  به  مراجعه  از  قبل 

در  پور  الری  رضا  سپید،  گزارش  به 
اظهار  نماها  پزشک  چالش  خصوص 
از قرون  نیست و  »این پدیده جدید  کرد: 
است.« داشته  رواج  جامعه  در  گذشته 

پزشک  انتخاب  برای  »مردم  افزود:  وی 
خود معموالً نگاهی به سامانه های مختلف، 
نمی کنند.« و...  مطب  پروانه  تخصص، 
سازمان  سامانه  در  پور  الری  گفته  به 
نظام پزشکی به راحتی می توان نام هر فرد 
اما  کرد؛  پیدا  را  سالمت  نظام  ارائه دهنده 
متأسفانه بسیاری تابلوهای سطح شهر باعث 
شده یافتِن فردی که خارج از تخصص طبابت 
باشد. دشوار  یافته،  ورود  حوزه  این  به 

حوزه های  در  هم  »افرادی  افزود:  وی 
مختلف پزشکی مداخله می کنند که صرفًا 
به موضوع جراحی باز نمی گردد بلکه برخی 
متأسفانه  که  می کنند  درمان  به  اقدام  افراد 
عوارض بسیاری هم برای مردم داشته است.«

الری پور درعین  حال قانون ناظر را ناقص 
نه چندان  سال های  »در  گفت:  و  خواند 
جریمه  بر  عالوه  افرادی  چنین  برای  دور 
و  بود  شده  گرفته  نظر  در  زندان  مالی، 
و  می کرد  سخت  مجرمان  برای  را  کار 
در  مهم  این  متأسفانه  ولی  بود  بازدارنده 
به  و صرفًا  گذشته حذف شده  سال  چند 

پرداخت مبالغ مختصری بسنده شده است.«
از  شاید  جریمه  مبلغ  اینکه  اعالم  با  وی 
افزود:  نرود،  فراتر  تومان  میلیون   10
اقدام  افراد  شده  موجب  امر  »همین 
کنند.« بیماری  طبابت  و  تشخیص  به 

سخنگوی سازمان نظام پزشکی درعین حال 
تأکید کرد که پرداخت دیه در صورت شکایِت 
مردم و بیماران از چنین متخلفانی صورت 
می گیرد و ادامه داد: »وقتی به بیمار آسیب رسیده 
شد.« خواهد  باز  نیز  دیه  پرونده  باشد، 

در  افراد  برخی  »گاه  گفت:  پور  الری 

مردم  برای  ایرانی  و  سنتی  طب  قالب 
صاحب  اینکه  بدون  می کنند؛  طبابت 
باشند.« تخصص  و  تحصیلی  مدرک 
باید  جرمی  هر  »برای  کرد:  اضافه  وی 
وضع  مناسب  قانون  جرم  آن  با  متناسب 
مهم  نکته  اولین  بازدارنده  قانون  لذا  شود؛ 
است؛  فرهنگ سازی  دیگر  مسئله  است، 
مراجعه  طبیب  یک  به  مردم  وقتی  یعنی 
رشته  واقع  به  آیا  بدانند  باید  می کنند، 
تخصصی آن فرد، مرتبط می باشد یا خیر.«

الری پور به شدت مردم را از انتخاب افراد 

معالج بر اساس نظر و گفته دیگران پرهیز داد و 
افزود: »نظارت در این عرصه باید تشدید شود 
ولی متأسفانه در این زمینه قانون بازدارنده ای 
باید  دولت  یا  بهداشت  وزارت  و  نداریم 
دهد.« ارائه  دراین خصوص  الیحه ای 
هیچ  معضل  این  که  کرد  خاطرنشان  وی 
ارتباطی با نظام پزشکی ندارد و این سازمان 
صرفًا می تواند در زمینه لزوم تدوین قانون، به 
وزارت بهداشت پیشنهاد دهد و این کار انجام 
و از طرفی در حوزه انتظامی به قوه قضائیه 

نامه نگاری شده است. سازمان نظام پزشکی

زپشکی جامعه 


