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عباسیان ،عضو شورایعالی نظام پزشکی:

امید و آینده شغلی از دندانپزشکان جوان گرفته شده است
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه
دستمزد دندانپزشکان فقط از جزء حرفهای
محاسبه میشود ،گفت« :با توجه به کاهش
درآمدها و تعیین ضرایب مالیاتی  42درصد
برای همکاران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی
امید و آینده شغلی از دندانپزشکان جوان گرفته
شده است».
به گزارش سپید ،بهنام عباسیان در گفتوگو با
سازمان نظام پزشکی ،با اشاره به اینکه بازار کار
رشته دندانپزشکی در بسیاری از کشورهای دنیا
رشد خوبی داشته است ،اظهار کرد« :در ایران نیز
دندانپزشکان میتوانند درآمد خوبی داشته باشند
اما برخی مشکالت موجب شده تا فارغالتحصیالن
این رشته ،نگران آیندهی شغلی خود باشند».
وی با اشاره به تعداد باالی فارغالتحصیالن این
رشته افزود« :باال بودن تعداد افراد تحصیلکرده
در این رشته موجب شده تا افراد جویای کار
با مشکل بزرگی به نام بیکاری مواجه شوند».
وی ادامه داد« :همکاران جوانی که تازه
فارغالتحصیل میشوند برای تأسیس مطب باید
از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشند چراکه
هزین ه تأسیس و راهاندازی مطب دندانپزشکی
که شامل هزینههای خرید تجهیزات ،وسایل و
مواد میشود بسیار باال و گران است».
عضو شورایءعالی نظام پزشکی با بیان اینکه
خرید یا اجار ه مکانی مناسب برای مطب هزینه

نسبت ًا زیادی را برای فرد خواهد داشت ،تصریح
کرد« :متاسفانه وزارت بهداشت نیز عرصه را
برای همکاران جوانی که در کلینیکها و مراکز
دندانپزشکی دولتی و خصوصی کار میکنند؛
تنگ نموده است زیرا دستمزد دندانپزشکان فقط
از جزء حرفهای محاسبه میشود که با توجه
به کاهش درآمدها و تعیین ضرایب مالیاتی 42
درصد برای همکاران شاغل در مراکز دولتی و
خصوصی امید و آینده شغلی از دندانپزشکان
جوان گرفته شده است».
عباسیان با اظهار تاسف از اینکه جامعه پزشکی و
دندانپزشکی کشور پس از فروکش کردن پاندمی
کووید 19به مهاجرت روی آورده است ،اذعان
کرد« :جامعه پزشکی در دوران کرونا با جانفشانی
و نثار خون خود درخت سالمت را آبیاری نمود
اما اکنون شاهد آموزشهای تعزیراتی از سوی
معاونت درمان وزارت بهداشت به بخشهای
نظارتی در خصوص نحوه برخورد با همکاران
هستیم که بسیار دردآور است».
وی ضمن اشاره به بیمهریها و مشکالت
زیرساختاری در این حوزه گفت« :در نگاه
کالن ،همه به عنوان بنگاه اقتصادی به حوزه
پزشکی و دندانپزشکی مینگرند در حالی که
فعالیتهای همکاران با حقوقهای ناچیز و اندک
در مناطق محروم و دورافتاده هیچ وقت رسانهای
نشد و کسی هم به فکر حل مشکل و چاره

اندیشی نیست».
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه
تعرفههای غیرواقعی موجب آسیب به بخش
دولتی هم شده است ،اظهار کرد« :درآمدها
تناسبی با سختی کار و میزان فعالیت همکاران
ندارد و خود مراکز دولتی هم با این وضعیت در
معرض خطر هستند زیرا کسی حاضر به فعالیت
در مراکز دانشگاهی و دولتی با این تعرفههای
ناچیز و ناعادالنه نیست».
عباسیان با اشاره به اینکه هزینههای دندانپزشکی
وابسته به نوسانات ارزی بوده و سازمانهای
بیمهگر نیز از خدمات درمانی این حوزه حمایتی
انجام نمیدهند ،خاطرنشان کرد« :معضل دیگری

که همکاران با آن مواجه هستند کاهش میزان
مراجعات به مراکز دندانپزشکی است زیرا عدم
حمایت بیمهها و باال بودن هزینههای درمان
موجب شده تا افراد تمایل کمتری برای مراجعه
به دندانپزشکان داشته باشند».
وی گسترش پوشش بیمهای در این حوزه
و پذیرش دانشجو متناسب با نیاز جامعه را
از جمله راهکارهای برون رفت از معضالت
جامعه دندانپزشکی عنوان کرد و گفت« :باید
با سازو کار مناسب و مدیریت بهینه از سوی
مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر نسبت به رفع
مشکالت جامعه دندانپزشکی و به دنبال آن
بیماران تالش کنیم».

تکذیبیه سازمان نظام روانشناسی در پی حواشی ایجاد شده درباره عملکرد این سازمان
سازمان نظام روانشناسی درباره عملکرد سه ساله اخیر
سازمان نظام روانشناسی ومشاوره که ابهاماتی را در پی
داشته است ،تکذیبیهای را صادر کرد.
به گزارش سپید ،سازمان نظام روانشناسی در پی نشست
خبریناصرصبحیقراملکیازبازرساندورهچهارمسازمان
درباره عملکرد سه ساله اخیر سازمان نظام روانشناسی
ومشاوره که ابهاماتی را در پی داشته است ،تکذیبیهای
را صادر کرد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،سازماننظامروانشناسی
در تکذیبیه خود نوشت:
به اطالع اعضاء محترم جامعه روانشناسی ومشاوره
میرساند؛ آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی در خارج از
سازمان در نشست خبری :به عملکرد سه ساله سازمان
اشاره کردهاند ،که در مطبوعات درج و ابهاماتی در پی
داشته است که بعضا خارج از واقعیت و تکذیب میگردد.
در دوره سه ساله اخیر سازمان علیرغم مشکالتی ،چون
کمبود منابع ،کرونا و کارشکنیهای مداوم ،اما ما موفق
به بازسازی مجدد سازمان شدهایم.
درتمامبخشها تحرک جدی ایجاد شده است ،قانون
حاکم شده است ،جلوی زیاده خواهیها و تخلفات گرفته
شده است .گذشته سازمان ارتباطی به عملکرد درخشان و
پرافتخار فعلی ندارد از بدو مسئولیت جدید برای اولین
بار آیین نامه مالی و معامالتی توسط شورای مرکزی
تصویب و اجرا شده است .حسابرسی عینی سال ۹۸
و  ۹۹و صورتهای مالی سال  ۱۴۰۰طی نامه شماره
 ۱۲۲۴/۴۰۱مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳به شورای مرکزی و
هیأت بازرسان ابالغ شده است .حسابرسی گذشته قبال
در اختیار شورای مرکزی و هیأت بازرسان گذاشتهایم ،اما
نه هیأت بازرسان و نه شورای مرکزی درباره حسابرسی

گذشته تا کنون اظهار نظری ننمودهاند .سازمان د ر بخش
مالی و اداری دقیق کار خود را انجام داده است واصوال
سازمان کنش مالی چندانی ندارد و در حد همین حقوق
کارمندان و امور جاری است.
بعد از  18سال در دوره جدید مجمع عمومی را در سال
 ۱۴۰۰برگزار کردیم .در صدد هستیم در سال ۱۴۰۱
نمایندگان استانی که همراه انتخابات شورای مرکزی و
هیأت بازرسان انتخاب میشوند ،مجمع عمومی ۱۴۰۱
رابرگزار نماییم .سازمان انتخابات شورای مرکزی و هیأت
بازرسان و استانی را با اسناد موجود و شهادت همگان
دائما تالش نموده ،برگزارنماید و اقدامات زیادی انجام
داده است .اما مساله کرونا وبر گزاری مجمع عمومی و
اختالف در ترکیب هیأت نظارت مرکزی ،کار شکنی و از دو سال قبل مسأله حذف مصاحبه و جایگزینی «طرح سخنرانی و از تالشهای بیوقفه سازمان تقدیر کردند،
توانمندسازی و نظارت» و طرح «آزمون صالحیت حرفه رئیس جمهور محترم پیام دادن و اوج اقتدار و کارآمدی
نامه پراکنیها باعث تاخیر شده است.
دردورهاَخیربرایاولینبارتعرفههایخدماتروانشناسی ای» مطرح کردهایم ،بررسی شود چه کسانی مخالفت رشته وسازمان را همه مالحظه کردند.
و مشاوره در هیأت دولت تصویب و ابالغ شده است ،کردند یا همراهی نمودهاند .اقتضایی در آستانه انتخابات اکنون که در حال نتیجهگیری از جمله تنظیم سند راهبردی
حرکت شایسته و قانونی سازمان در اعالم روانشناس تالشهای صورت گرفته را زیر سوال بردن جایزنیست .مقابلهباعوارضروانی-اجتماعیکروناتوسطروانشناسان
نماها منجر به تثبیت و اعتبار رشته شده است که درتاریخ بهتر است ،افراد به عملکرد خود و چه میزان با سازمان ومشاورانو...وضعکردنبیمههایپایههستیم،اینگونهنامه
جهترفعمشکالتهمراهیکردهاند،نیزاشارهکنند؟ایراد پراکنیها و طرح مباحث غیرضروری و اتهام به نهادهای
روانشناسی و مشاوره کشور ثبت خواهد شد.
جهت اطالع؛ علیرغم حمایت کلیه اعضاء جامعه گرفتن غیر واقعی کارسادهای است ،بعضیها کارشان فقط نظارتی ضرر آن فقط متوجه رشته ،اعضاء و کسانی به
روانشناسی و مشاوره ،کسانی هستند به جای حمایت چوب الی چرخ گذاشتن سازمان است از پیشرفتهای امیدی این رشته را انتخاب کردهاند و در حال تحصیل
از سازمان در کنار روانشناس نماها قرار گرفتهاند .در سازمان نگرانند ،چگونه است ،در سازمان نظام پزشکی ،میباشند .روانشناس نماها حقوق اعضا و مردم را ضایع
اختیارگیریساختمانجدیددریوسفآباد،واکسیناسیون مهندسی و  ......حتی یک مورد نداریم مسائل صنف در و به اعتباررشته در جامعه لطمه واردکردهاند ،همراهی با
اعضاء ،فرهنگسازی و افزایش اعتبار پروانه صالحیت فضای مجازی مطرح شود .اینگونه اقدامات مثبت در حال آنان جفا به اعضاء ودر تاریخ روانشناسی ومشاوره کشور
حرفهای IT ،محور کردن کلیه امور سازمان اعم از پروانه ،نتیجهگیری و اعتبار اعضاء را در جامعه خدشهدار میکنند .ثبت میشود .امیدواریم با وحدت و همکاری انتخابات
عضویت و  ،...سامان دهی امور کمیسیونها ،کاهش صف همه شاهد بودیم ،در سه هفته گذشته مهمترین همایش شورای مرکزی و هیأت بازرسان هر چه سریعتر برگزار
متقاضیان و پاسخ گو بودن انتخاب اساتید در کمیسیونها ملی درباره کرونا توسط سازمان در وزارت کشور برگزار شود و گامهای پیشرفت و تعالی رشته که مدتی است،
از برجستهترین اساتید همه دانشگاهها ،تحوالتی بوده که گردید همه مسئوالن ،وزرا واساتیدبرجسته دانشگاه آمدند شروع شده است ،تداوم و به سرانجام برسد.
و درباره نقش روانشناسی و مشاوره در دوران پساکرونا
در سازمان اتفاق افتاده است.

