
پیوند  هزارمین  ده  گرامیداشت  آیین 
اعضا در شیراز با حضور سعید نمکی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

برگزار شد.
به گزارش سپید، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، صبح روز عید غدیر، 
با همراهی علی نوبخت رییس کمیسیون 
ایرج فاضل  بهداشت و درمان مجلس، 
مریم  کشور،  جراحان  انجمن  رئیس 
حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت 
دفتر  مدیرکل  حیدری  محمدحسین  و 
ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی 
به شکایات وزارت بهداشت وارد شیراز 
شد. این سفر یک روزه با زیارت آستان 
مقدس شاهچراغ)ع( و دیدار مردمی به 
مناسبت عید سعید غدیرخم، بازدید از 
موزه و مرکز اسناد و مطالعات علمی و 
و حضور  وصال  نورانی  دکتر  فرهنگی 
در  عضو  پیوند  هزارمین  ده  جشن  در 

شیراز، همراه بود.
بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت در این آیین 
که همزمان با عید سعید غدیرخم برگزار 

شد، گفت: »در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی بیشتر 
این مجموعه هستیم.« سعید نمکی اضافه کرد: »آنچه 
باعث ایجاد این مجموعه شد، لطف الهی و عشق بود؛ 
دکتر ملک حسینی با عشق، خدمتگزار مردم است و این 
حرکت بزرگ، روزهای بهتری را برای این مجموعه 
رقم می زند.« وزیر بهداشت با اشاره به پیشینه پیوند 
عضو در شیراز، از تمامی دست اندرکاران، تیم پزشکی 
و پرستاری به پاس این موفقیت تقدیر کرد و افزود: 
»همواره در تالش هستیم زیرساخت های پیوند عضو 
را در کشور تسهیل کنیم؛ همچنین بیماران نیازمند به 

عضو بتوانند از تسهیالت پوششی بیمه ای و دارویی 
استفاده کنند و از این مهم برخوردار شوند.«

پیوند عضو، بدون امکانات
رییس جامعه جراحان ایران هم در آیین گرامیداشت 
ده هزارمین پیوند اعضا در شیراز اظهار داشت: »شروع 
کار پیوند در ایران، با سختی های فراوانی همراه بود و 
تالش های شبانه روزی و ارزشمند دکتر ملک حسینی، 
پدر پیوند کبد ایران، این دشواری ها را تسهیل کرد 
کبد  پیوند  تقویت  و  اندازی  راه  او،  بزرگتر  کار  و 

دنیا، کار دشواری  پیوند کبد در  بود چون  ایران  در 
است و خوشبختانه بزرگترین بخش پیوند کبد دنیا 
در شیراز فعال است.« دکتر ایرج فاضل تصریح کرد: 
»دکتر ملک حسینی، فردی بلند همت است و با آنچه 
اهداف  تمام  به  که  داریم  اطمینان  دیده ایم،  وی  از 
مورد نظرش در زمینه ارتقای علمی پیوند در ایران 
خواهد رسید. یکی دیگر از خصوصیات ممتاز وی، 
جامعه شناس و مردم شناس بودن او است که می تواند 
مشارکت های مردمی را در جهت تقویت پیوند عضو 

و درمان بیماران، به خوبی جلب کند.«

شیراز، بزرگترین مرکز
 پیوند عضو دنیا

دکتر سید علی ملک حسینی از چهره های 
ماندگار پزشکی و پدر پیوند کبد ایران، در این 
مراسم گفت: »برای اولین بار زمستان سال 
1365 برای درمان مجروحین در عملیات 
حسین)ع(  امام  بیمارستان  به   5 کربالی 
در نزدیکی شلمچه رفتیم و با دکتر ایرج 
فاضل در آن بیمارستان آشنا شدم و در 
اسفندماه 1367 اولین پیوند کلیه در شیراز 
با موفقیت انجام شد.« وی افزود: »بیش از 
30 سال است که با لطف خدا، کار فراوان 
و اعتقاد به کشور توانسته ایم پیوند عضو را 
در شیراز با موفقیت انجام دهیم و کسی 
تصور نمی کرد که شیراز روزی به بزرگترین 
مرکز پیوند عضو در دنیا تبدیل شود.« استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: »در 
سال 1992 در انگلیس رکورد 561 پیوند 
کبد در دنیا ثبت شد اما به لطف خدا در 
سال 2017 میالدی، توانستیم 638 پیوند 
کبد را انجام دهیم و نام ایران را جاودانه 
کنیم.« ملک حسینی با اشاره به راه اندازی 
بیمارستان خیریه پیوند ابوعلی سینا و مشارکت گسترده 
خیرین در راه اندازی و توسعه این مرکز درمانی، گفت: 
»باید این بیمارستان به الگوی تمام عیار تبدیل شود و 
شان و کرامت باالی بیمار باید در این بیمارستان حفظ 
شود.« وی افزود: »در این مجموعه باید علم و تحقیق 
و دانش حرف اول را بزند و به دنبال این هستیم که 
دانشگاه ابوعلی سینا را در تراز اول بین المللی برسانیم 
و امیدواریم که این دانشگاه به یک دانشگاه جامع تبدیل 
شود که در کنار دانشکده پزشکی، دانشکده های سایر 

رشته ها مانند شیمی و مکانیک نیز فعالیت داشته باشند.«

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران اعالم کرد

مهاجرت ساالنه ۳۵۰ پزشک عمومی
 و ۳۰۰ پزشک متخصص

توزیع  »می بایست  گفت:  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
امکانات و تجهیزات پزشکی با توجه به نیاز پزشکان صورت 
به  پزشکان  مهاجرت  شاهد  در حال حاضر  متاسفانه  بگیرد، 
پزشک   350 در سال  که  به طوری  از کشور هستیم،  خارج 

می کنند.« مهاجرت  متخصص،  پزشک   300 عمومی و 
افتتاحیه  در  قاسمی  مهر، مسعود  از  نقل  به  به گزارش سپید 
کنگره تازه های قلب و عروق، در برج میالد تهران، به ارائه 
گزارشی از وضعیت بهداشت و درمان کشور در سال های 
درمان  و  بهداشت  »شاخص های  افزود:  و  پرداخت  گذشته 
کشور در مقایسه با چهار دهه گذشته بسیار ارتقا یافته است، 
سالمت  حوزه  در  کمبودهایی  و  مشکالت  با  همچنان  اما 

هستیم.« مواجه 
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران به شاخص امید به زندگی 
از سال  زندگی  به  امید  »سن  و گفت:  کرد  اشاره  در کشور 
51.5 سال  ۴9.5 سال به  1339 برای یک دوره 20 ساله از 
رسیده و در یک دوره 10 ساله تا سال 1370، به 61.5 سال 
رسیده است، بر اساس گزارش بانک جهانی که میانگین عمر 
ایرانی ها را در سال 1355، 55 سال اعالم کرده بود، این عدد 

در سال 1396 به 76 سال رسیده است.«
وی به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر 
در کشور اشاره کرد و افزود: »در سال های ۴9 تا 5۴ به ازای 
هر 1000 تولد شاهد 13 مرگ و میر بودیم که این آمار در 
سال های 8۴ تا 89 به 5 مرگ و میر به ازای هر 1000 نفر 

یافت.« کاهش 
قاسمی به آمار جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: »در چهار 
آنها  اغلب  که  داشتیم  کشور  در  پزشک  هزار   1۴ قبل  دهه 
نفر  هزار   10 هر  ازای  به  یعنی  می شدند.  جذب  خارج  از 
جمعیت 9.3 پزشک داشتیم که االن این عدد حدود 6 برابر 
شده است که بهبود نشان می دهد، تعداد بیمارستان ها یکی از 
معیارهای توانایی درمان در دنیا محسوب می شود، در ایران، 
37 هزار پزشک متخصص فعال هستند که استاندارد معمول 

آن حداقل 6۴ هزار پزشک متخصص است.«

که  مطلب  این  بیان  با  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
کمبود پزشک داریم، ادامه داد: »بار درمان بیماران بر دوش 
پزشکان می افتد و همین مسئله می تواند با مشکالتی در ارائه 
خدمت همراه شود، رفع کمبود پزشک فقط با افزایش پذیرش 
دانشجوی پزشکی قابل جبران نیست، بلکه در توزیع مناسب 
پزشکان  از  برخی  اینکه  هستیم. ضمن  مشکل  دچار  پزشک 
علت  که  هستند  فعالیت  مشغول  طبابت  از  غیر  حرفه ای  در 
آن نیز، نامناسب بودن شرایط کار در حرفه پزشکی است.«
وی اظهار کرد: »می بایست توزیع امکانات و تجهیزات پزشکی 
حال  در  متاسفانه  بگیرد،  صورت  پزشکان  نیاز  به  توجه  با 
هستیم،  کشور  از  خارج  به  پزشکان  مهاجرت  شاهد  حاضر 
پزشک   300 و  عمومی  پزشک   350 سال  در  که  طوری  به 

می کنند.« مهاجرت  متخصص، 
تکنسین های  و  پرستاران  درآمد  وضعیت  ادامه  در  قاسمی 
گروه پزشکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: »شرمنده ام که 
بدهم،  آماری  درمانی،  کادر  نیروهای  این  از درآمد  بخواهم 
میلیون   32 سال  در  متوسط  طور  به  عمومی  پزشک  درآمد 

میلیون تومان می شود.«  2.6 تومان است که ماهانه 
وی با اشاره به کمبود 100 هزار نیروی پرستاری در کشور، 
افزود: »استاندارد نیروی پرستاری به ازای 5 تخت بیمارستانی، 
حداقل 2 پرستار است که این آمار در کشور ما به ازای هر 
نیروی  کمبود  این  است،  پرستار  یک  بیمارستانی،  تخت   8
پرستاری باعث می شود پرستاران به 150 ساعت اضافه کاری 
اجباری در ماه تن بدهند و این وضعیت برای ارائه حداقل 

خدمات است. «
که  خطراتی  به  پایان  در  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
کند،  می  تهدید  خدمت  ارائه  هنگام  در  را  پزشکی  جامعه 
انواع بیماری  اشاره کرد و افزود: »کادر پزشکی در معرض 
های واگیر قرار دارد. بروز مشکالت گوارشی به دلیل استرس 
پا  بیماری های اسکلتی عضالنی، به دلیل سر  به  ابتال  کاری، 
حرفه  خطرات  جمله  از  و...،  افسردگی  به  ابتال  ایستادن ها، 

است.« پزشکی 
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وزیر بهداشت در آیین گرامیداشت ده هزارمین پیوند اعضا در شیراز تاکید کرد؛

  ضرورت پوشش بیمه ای و دارویی برای خدمات پیوند عضو 
 دکتر ملک حسینی: با ثبت 638 عمل، رکورد پیوند کبد از انگلیس به ایران منتقل شد

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت گفت: »در سال جاری 
سازمان بیمه سالمت 80 درصد علی الحساب مطالبات برنامه پزشکی 
خانواده روستایی مربوط به 3 ماهه ابتدایی سال را پرداخت کرده و به 

زودی علی الحساب تیر ماه 98 نیز پرداخت می شود.«
برنامه  مطالبات  پرداخت  درباره  میرزایی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
پزشکی خانواده روستایی افزود: »با توجه به پرداخت های سال جاری 
سازمان بیمه سالمت در زمینه برنامه پزشکی خانواده، وزارت بهداشت 
باید تالش کند حداقل 5 ماه از سهم خود در زمینه مطالبات پزشکان 

خانواده روستایی را به صورت علی الحساب پرداخت کند.«
و  بهداشت  وزارت  مشترک  تفاهم نامه  جاری  سال  »در  داد:  ادامه  وی 
سازمان بیمه سالمت در زمینه پزشکی خانواده روستایی امضا شده و 

مراحل آن در حال طی شدن است.«
روستایی  خانواده  پزشکان   97 سال  مطالبات  پرداخت  درباره  میرزایی 
نیز اظهار داشت: »سازمان بیمه سالمت حدود 200 میلیارد تومان برای 
برنامه پزشکی خانواده روستایی در سال 97 باید پرداخت می کرد که مبلغ 
1۴0 میلیارد تومان آن پرداخت شد و سهم 200 میلیارد تومانی وزارت 

بهداشت باقی مانده است.«
برنامه  »در  بیمه سالمت گفت:  دفتر خدمات عمومی سازمان  مدیرکل 
پزشکی خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران به صورت ماهانه 
پرداختی ها انجام می شود و تسویه حساب سال 97 پزشکی خانواده شهری 
در این دو استان انجام شده است. برای سال جاری نیز 80 درصد به 
صورت علی الحساب برای فروردین و اردیبهشت 98 پرداخت شده و 
تا هفته های آتی مبلغ علی الحساب خرداد ماه 98 پزشکان خانواده شهری 

هم پرداخت می شود.«

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص نحوه برخورد 
با تبلیغاتی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از سازمان نظام پزشکی در 
اینستاگرام فعالیت می کنند، گفت: »تبلیغات پزشکی در اینستاگرام و 
فضای مجازی بدون مجوز ممنوع است و تخلفات تبلیغات پزشکی به 

هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی یا پلیس فتا ارجاع می شود.«
به گزارش سپید، فربد رهنما افزود: »تمام شاغالن حرفه پزشکی و وابسته 
 وانند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی و اخذ مجوزهای قانونی، نسبت 
به تبلیغ در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام اقدام کنند.« وی با اشاره 
به برخی تبلیغات خارج از عرف در حوزه سالمت و امور پزشکی در 
فضای اینستاگرام افزود: »در حال حاضر دغدغه اصلی نظارتی ما تبلیغات 
غیر مجاز امور پزشکی در فضای مجازی بویژه اینستاگرام است که 
البته بخشی از آن توسط افراد و مراکز فاقد صالحیت انجام می شود. 
این تبلیغات می تواند موجب بروز مشکالت عدیده ای از جمله القای 
خدمات شود که در راستای رسالت حرفه ای جامعه پزشکی نیست.« 
رهنما با تاکید بر اینکه مرجع صدور مجوز تبلیغات، سازمان نظام پزشکی 
است که پس از انجام کارشناسی و دریافت تعرفه مصوب اقدام به صدور 

مجوز تبلیغات ممهور به مهر برجسته می کند، گفت: »فضای مجازی تحت 
شمول دستورالعمل تبلیغات سازمان نظام پزشکی است به این معنی که اگر 
فردی بخواهد در فضای مجازی اقدام به تبلیغات دارویی، آرایشی، بهداشتی 
یا امور پزشکی کند، موظف به اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکی است.« 
وی ادامه داد: »این مجوز با در نظر گرفتن جامعه هدف، محتوای تبلیغات و 
راستی آزمایی محتوا صادر می شود و این در حالی است که بسیاری از افراد 
بدون اخذ مجوز در فضای مجازی اقدام به تبلیغات امور پزشکی می کنند که 

یکی از معضالت جدی نظام سالمت است.«
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: »تبلیغ در تمام شبکه های 
اجتماعی فضای مجازی، مشمول قانون و نظارت مستقیم سازمان نظام پزشکی 
است و اگر پزشکی بخواهد در فضای اینستاگرام تبلیغ کند، باید مطابق قانون 
با مراجعه به سازمان نظام پزشکی منطقه ای که کار می کند،  درخواست مجوز 
تبلیغات کند.« رهنما اضافه کرد: »سازمان نظام پزشکی مربوطه با در نظرگرفتن 
پروانه طبابت و نوع درخواست فرد متقاضی و در چهارچوب قوانین و ضوابط 
مربوطه، مجوز تبلیغات را صادر می کند.« وی اضافه کرد: »اگر پزشک یا یک 

مرکز درمانی بدون اخذ مجوز اقدام به تبلیغ کرده باشد به هیات های انتظامی 
سازمان نظام پزشکی و اگر تبلیغ توسط افراد غیرپزشک انجام شده باشد، 
به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع داده می شود.« رهنما  همچنین در زمینه 
تبلیغاتی که هویت صاحب صفحه در اینستاگرام مشخص نباشد، اظهار داشت: 
»تخلفات تبلیغاتی این صفحات به پلیس فتا و مراجع قضایی اعالم می شود.« 
مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه رصد تبلیغات فضای 
مجازی بویژه تبلیغات پزشک نماها، توسط این سازمان از سال گذشته آغاز 
شده است، گفت: »اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفته و 210 شعبه 
سازمان نظام پزشکی را در سراسر کشور فعال کردیم که همکاری مناسبی 
از سوی جامعه پزشکی، سازمان های نظام پزشکی و  پلیس فتا صورت 
گرفته است.« وی افزود: »یکی از فعالیت های جدید سازمان نظام پزشکی در 
راستای جلوگیری از تبلیغات لجام  گسیخته کنونی، طبقه بندی و گرید بندی 
تخلفات است که مرجع رسیدگی به هر یک از این تخلفات ممکن است یک 
شخصیت حقوقی مجزا باشد.« رهنما  در ادامه تبلیغات بدون اخذ مجوز از 
نظام پزشکی را بر حسب شدت آسیب رسانی به ۴ دسته تقسیم کرد و گفت: 
»دسته اول تبلیغاتی است که در چارچوب ضوابط مندرج در دستورالعمل 

بوده اما مجوز الزم را از نظام پزشکی مربوطه دریافت نکرده است که 
پایین ترین درجه تخلف تبلیغاتی محسوب می شود. دسته دوم تبلیغات 
بدون مجوز با محتوای فریبنده و اغواگرانه است؛ مثاًل  فردی که ادعا 
می کند بیماری خاصی را تضمینی درمان می کند. دسته سوم تبلیغات 
بدون مجوزی است که محتوای غیرواقعی در خصوص رشته پزشک 
دارد که به طور نمونه می توان به معرفی پزشک با عناوین تخصصی 
نامرتبط اشاره کرد. دسته چهارم مربوط به تخلفاتی است که بر خالف 
اصول اخالقی و حاوی تصاویر بدن بیماران است که البته این دسته نیز 
بر حسب عضو مورد نمایش یک تقسیم بندی ثانویه دارد. بعضی از موارد 
این دسته چهارم از تخلف خارج شده و مصداق جرم هستند.« رهنما در 
پاسخ به این سوال که  آیا اخذ مجوز از سوی سازمان غذا و دارو برای 
تبلیغ کفایت می کند، تصریح کرد : »همکاران ما در سازمان غذا و دارو 
مجوز ساخت، تولید، واردات یا توزیع یک محصول را صادر می کنند، 
ولی در هنگام تبلیغات یک محصول و اشاره به خواص و فواید آن، 
باید بررسی توسط سازمان نظام پزشکی صورت گیرد. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز در چند سال اخیر همکاری مناسبی با سازمان نظام 
پزشکی برای ابالغ دستورالعمل  تبلیغات نظام پزشکی به کانون های تبلیغاتی 
خود داشته است.« وی ادامه داد: »صاحبان رسانه از جمله صدا و سیما باید به 
قانون تمکین کنند، متاسفانه در حال حاضر بسیاری از تبلیغات حوزه سالمت 
که از صدا و سیما پخش می شود، مجوزهای الزم را از سازمان نظام پزشکی 
دریافت نکرده است.« مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد : 
»هر چند که موسسات و مراکز درمانی پروانه بهره برداری خود را از وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی می گیرند،  اما مجوز تبلیغات آن ها را 
سازمان نظام پزشکی بررسی و صادرمی کند و اگر موسسات پزشکی مرتکب 
تخلف تبلیغاتی شوند، رسیدگی به آن تخلف با احضار مسئول فنی موسسه 

به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی انجام می شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی یادآور شد: »با توجه به 
اینکه در حال حاضر صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی 
توسط سازمان های نظام پزشکی سراسر کشور انجام می شود، از اعضای 
فرهیخته سازمان نظام پزشکی خواستاریم که صرفا پس از اخذ مجوزهای 

الزم به تبلیغات در فضای مجازی اقدام کنند.«

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سالمت:

مطالبات تیر ماه ۹۸ پزشکان خانواده روستایی پرداخت می شود

سازمان نظام پزشکی جزئیات نحوه تبلیغات پزشکان در فضای مجازی را اعالم کرد:

تبلیغات پزشکی در اینستاگرام بدون مجوز ممنوع است


