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رنجبرزاده :بدون برنامهریزیهای
راهبردی و تخصیص منابع الزم نمیتوان
آینده مطلوبی را برای پزشک خانواده و
سیستم ارجاع متصور بود .تا زمانی که
نیازهای اولیه و امنیت شغلی تیم اجرای
طرح پزشک خانواده مرتفع نشود،
نمیتوان شاهد کاهش هزینههای القایی
در حوزه سالمت بود .پزشکی که هنوز
دغدغههای اولیه زندگی را دارد چطور
میتواند در فرماندهی تیم پزشک خانواده
موفق عمل کند ،زیرا هنوز با مشکالت
زندگیخودمواجه است.با 10یا 15میلیون
تومان حقوق و دستمزد برای پزشک
خانواده و چهار یا پنج میلیون تومان برای
مراقبان سالمت و سایر اعضای تیم پزشک
خانواده ،این طرح به سرانجام نمیرسد

طهماسبی پور :بسیاری از سیاست کلی
دولتها در حوزه سالمت به گونهای
است که در بلندمدت دنبال نمیشود .مثال
سیاست ثابتی در حوزه سالمت نداریم که
طی دو دهه دنبال شود .در نظر بگیرید که
مثال برنامه پزشک خانواده را از سال 84
از روستاها شروع کردند که نصفه و نیمه
رها شد .بعد برنامه پزشک خانواده شهری
را به شکل پایلوت در دو استان فارس و
مازندران آغاز کردند ،اما معلوم نیست
نتیجهاش چطور شد و چه دستاوردی به
دنبال داشت .بعد هم اعالم شد که نظام
ارجاع را در شبکه بهداشت و درمان دولتی
راهاندازی کردهاند .در این بین ،این سوال
پیش میآید که بخش خصوصی در این نوع
نظام ارجاع ،کجا دیده شده است؟ به هر
حال واقعیت این است که این برنامههای
کوتاه مدت ،منطقهای و بدون نگاه به آینده
نمیتواند به اجرای علمی نظام ارجاع و
افزایش اشتغال پزشکان عمومی کمک کند

سـالهای اخیـر پاییـن بـوده اسـت کـه نـه
تنهـا پزشـکان بیشـتری بـه طـرح نپیوسـتند،
بلکـه روز بـه روز همـان مـوارد قبلـی هـم
مثـل بـرف دارد آب میشـود .بنابرایـن نکتـه
مهـم و اساسـی ایـن اسـت کـه دولـت هزینـه
الزم را بـرای پزشـک خانـواده متقبـل شـود.
اگـر بخواهنـد الگـوی فـارس و مازنـدران در
سـایر اسـتانها اجرا شـود بازهم نارضایتیها
ادامـه خواهد داشـت».
سـاالریان همچنیـن دربـاره اجـرای امضـای
الکترونیـک پزشـکان نیـز گفـت« :ورود
فناوریهـای نویـن بـه عرصـه خدمـات
سلامت اجتنابناپذیـر اسـت .واژههایـی
ماننـد دوراپزشـکی (تلـه مدیسـین) ،کاربـرد
رباتهـا در درمـان و همچنیـن برخـی
حوزههای پزشکی که به شکل دیجیتال کار
میکننـد ماننـد عرصـه جهانگـردی سلامت
همگـی مرتبـط بـا ارائـه خدمـات در فضـای
دیجیتال اسـت .بنابراین نیاز اسـت نسـخی
کـه در ایـن فضـا صـادر میشـود اصالـت و
انکارناپذیری داشته باشد و امضای دیجیتال
به گونهای باشـد که حقوق انتظامی پزشـک
و بیمـار حفـظ شـود».

وی افزود« :ثبت امضای دیجیتال پزشـک از
ایـن جهـت کـه امـکان تقلـب و انـکار نسـخ
را پاییـن مـیآورد یـک قـدم مهـم بـرای ایـن
قضیـه بـوده اسـت و بعـد از آن بایـد بـه دنبـال
احصای قوانین دورا پزشکی برویم که ارائه
خدمات سالمت در فضای اینترنت به وسیله
پزشـک و گیرنـده خدمـت چـه قوانینـی دارد
و حقـوق پزشـک و بیمـار چیسـت؟ ارائـه
خدمـات بـه کسـانی کـه از خـارج از کشـور
بـه ایـران میآینـد ،ارز آوری باالیـی داشـته و
قدرت کشـور را در ارائه خدمات سلامت
بـه دنیـا نشـان میدهـد و اینهـا همـه متعاقـب
ایـن حرکـت بنیادیـن میتوانـد رخ دهـد.
امیدواریم شـاهد پیشـرفتهای هرچه بیشـتر
در ایـن زمینـه باشـیم تـا از ایـن فضـای رهـا
شـده بیـرون آییم».
معاون فنی و نظارت سـازمان نظامپزشـکی
دربـاره اینکـه نسـخه نویسـی الکترونیـک تـا
چـه انـدازه میتوانـد جلـوی اشـتباهات را
بگیـرد ،بیـان کـرد« :بنیادیتریـن قـدم بـرای
اینکـه اطمینـان حاصـل کنیـم کـه در فضـای
الکترونیک ،خدمت سلامت به خوبی ارائه
میشـود و حقـوق بیمـار و پزشـک محفـوظ

میمانـد ،ایـن اسـت کـه هویـت پزشـک و
انکارناپذیـری نسـخهای کـه صـادر میشـود،
اثبـات شـود کـه بـه وسـیله امضـای دیجیتـال
ایـن نگرانـی رفـع میشـود».
دستمزد اندک پزشکان
در طرح پزشک خانواده

همچنیـن حمیـد طهماسـبی پـور ،فعـال
صنفـی در حـوزه پزشـکان عمومـی هـم بـا
انتقـاد از وضعیـت فعلـی پزشـکی خانـواده
بـه سـپید میگویـد« :بسـیاری از سیاسـت
کلـی دولتهـا در حـوزه سلامت بـه گونهای
اسـت که در بلندمدت دنبال نمیشـود .مثال
سیاسـت ثابتی در حوزه سلامت نداریم که
طـی دو دهـه دنبـال شـود .در نظـر بگیریـد که
مثلا برنامـه پزشـک خانـواده را از سـال 84
از روسـتاها شـروع کردنـد کـه نصفـه و نیمـه
رها شـد .بعد برنامه پزشـک خانواده شـهری
را بـه شـکل پایلـوت در دو اسـتان فـارس و
مازنـدران آغـاز کردنـد ،امـا معلـوم نیسـت
نتیجـهاش چطـور شـد و چـه دسـتاوردی بـه
دنبـال داشـت .بعـد هـم اعلام شـد کـه نظـام
ارجاع را در شبکه بهداشت و درمان دولتی

راهانـدازی کردهانـد .در ایـن بیـن ،این سـوال
پیـش میآیـد کـه بخـش خصوصـی در ایـن
نـوع نظـام ارجـاع ،کجـا دیـده شـده اسـت؟
بـه هـر حـال واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن
برنامههـای کوتـاه مـدت ،منطقـهای و بـدون
نـگاه بـه آینـده نمیتوانـد بـه اجـرای علمـی
نظـام ارجـاع و افزایـش اشـتغال پزشـکان
عمومـی کمـک کند».
از سـوی دیگـر ،اکبـر رنجبـرزاده ،معـاون
اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی
نیز با اشاره به این که بدون برنامهریزیهای
راهبـردی و تخصیـص منابـع الزم نمیتـوان
آینـده مطلوبـی را بـرای پزشـک خانـواده و
سیسـتم ارجـاع متصـور بـود ،اظهـار کـرد« :تا
زمانی که نیازهای اولیه و امنیت شـغلی تیم
اجرای طرح پزشـک خانواده مرتفع نشـود،
نمیتـوان شـاهد کاهـش هزینههـای القایـی
در حـوزه سلامت بـود .پزشـکی کـه هنـوز
دغدغههـای اولیـه زندگـی را دارد چطـور
میتوانـد در فرماندهـی تیـم پزشـک خانـواده
موفـق عمـل کنـد ،زیـرا هنـوز بـا مشـکالت
زندگـی خـود مواجـه اسـت .بـا  10یـا 15
میلیون تومان حقوق و دستمزد برای پزشک
خانـواده و چهـار یـا پنـج میلیـون تومـان برای
مراقبان سلامت و سـایر اعضای تیم پزشـک
خانواده ،این طرح به سـرانجام نمیرسـد».

