
پیمان سالمتی
پزشک متخصص و استاد پزشکی  

اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

یادداشت: پیمان سالمتی
سال قبل سندی با عنوان »الگوی 
پیشرفت«  ایرانی  اسالمی-  پایه 
ازجمله  کشور  عالی  نهادهای  به 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
دولت  اسالمی،  شورای  مجلس 
رهبری  معظم  مقام  توسط  و... 
ابالغ شد تا ایران خاستگاه تمدن 

نوین اسالمی- ایرانی شود.
عموم  از  ابالغیه  این  متن  در 
خواسته  حوزویان  و  دانشگاهیان 
این  بررسی عمیق  تا ضمن  شده 
ارائه  را  خود  پیشنهادهای  سند 
دهند. از سوی دیگر اخیراً نشست 
ساالنه مرکز الگوی اسالمی- ایرانی 
پیشرفت که مسئولیت ارتقای سند 
فوق را بر عهده دارد با عنوان »الگوی 
و  چالش ها  پیشران ها،  پیشرفت: 

الزامات تحقق« برگزار شد.
ضمن احترام به مسئولین و سخنرانان اجالس که عمدتًا 
دارای مناصب برجسته حکومتی هستند، به عنوان یک 
دانشگاهی بر خود الزم می دانم تا عدم بررسی موضوع 
تحریم ها که از چالش های مهم سال های اخیر بوده و 
برخالف اهداف برگزاری نشست امسال، مورد غفلت 

قرار گرفته را در این یادداشت یادآوری نمایم.
مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت در سال 1390 
توسط مقام معظم رهبری تأسیس و رئیس و اعضای 
شورای عالی آن تعیین گردیدند و قرار است تا این مرکز 
نسخه نهایی سند الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت را 
حداکثر تا دو سال دیگر تدوین کرده، به طوری که در 
آن افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم گردد. 
کنفرانس امسال با حضور شخصیت های مهمی از حوزه 
و دانشگاه برگزار شد و در طی دو روز بیش از 60 
سخنران، حول محورهایی همچون سیاست، اقتصاد، 

امنیت و... به سخنرانی پرداختند.
در توضیح اهداف برگزاری اجالس آمده است: »اینک 

که الگوی پایه پیشرفت با تالش مجدانه جمع کثیری 
از متفکران و محققان و شخصیت های راهبردی کشور 
در یک بازه هفت ساله تدوین شده است و با پشتیبانی 
حدود 90000 صفحه تولیدات علمی، هزاران جلسه و 
نشست تخصصی و بهره گیری از حدود 3000 نقد و 
پیشنهاد ارائه شده در کنفرانس های قبلی و نشست های 
اندیشکده ها از اتقان و استحکام نسبی برخوردار گردیده، 
زمان آن است که اقدامات، الزامات و چالش های معطوف 
به مرحله اجرا و پیاده سازی الگو مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد.«
یکی از مهم ترین مقیاس های پیشرفت و توسعه کشورها، 
شاخص توسعه انسانی است. این شاخص از سه بخش 
وضعیت سالمت، درآمد سرانه و آموزش مردم هر کشور 
تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در 
بین کشورهای دنیا شصت بوده است. تحریم ها با تأثیرات 
مخرب بر هر سه حوزه فوق الذکر یکی از عوامل مؤثر 
بر کاهش این شاخص هستند. به عنوان مثال تحریم های 

عراق که از سال 1990 آغاز شدند موجب گشتند تا 
رتبه این کشور در کمتر از ده سال، از 50 به رتبه 126 

در میان کشورهای جهان سقوط کند.
چند هفته قبل معاون کل و سخنگوی محترم وزارت 
بهداشت به همراه تعدادی از همکاران خود مقاله ای را 
در مجله النست که از معتبرترین ژورنال های پزشکی 
دنیاست با عنوان »عوارض شوم تحریم ها بر سالمت 

ایرانیان« به چاپ رساند.
در بخشی از مقاله می خوانیم: »ارائه خدمات بهداشتی- 
درمانی به شدت در معرض خطر جابجایی به وضعیتی 
وخیم است به طوری که می تواند تأثیرات قابل توجهی 

بر مرگ و بیماری ایرانیان بگذارد.«
نویسندگان در بخش دیگری از مقاله آورده اند: »در دور 
قبلی تحریم ها )پیش از برجام(، حدود شش میلیون بیمار 
مبتال به بیماری های غیر واگیر خدمات درمانی مورد 

نیاز را دریافت نکردند.«
الزم به یادآوری است که بر مبنای پژوهش های انجام 

شده در طی تحریم های عراق، یک و 
نیم میلیون مرگ و در طی تحریم های 
چند ساله اخیر در ونزوئال )تنها در 
سال های 2017 & 2018(، سی هزار 
مرگ به تحریم ها نسبت داده شده اند.
اخیراً صندوق بین المللی پول گزارش 
چشم انداز اقتصادی خود را منتشر کرده 
است. مطابق این گزارش رشد اقتصادی 
ایران در سال گذشته منفی 3.9 درصد 
بوده و پیش بینی می شود در سال جاری 
به منفی شش درصد برسد. مرور این 
نکته ضروری است که پس از آغاز 
سال 2012،  در  تحریم ها  قبلی  دور 
رشد تولید ناخالص داخلی ما به یکباره 
حدود 12 درصد کاهش داشته است.

هفته  چند  نکات،  این  همه  باوجود 
بیان  با  جمهور  محترم  ریاست  قبل 
آنکه ظرفیت فشار تحریم های آمریکا 
به پایان رسیده است گفت: »به رغم 
بدخواهان  آنچه  این فشارها و  همه 
تبلیغ می کنند، از شرایط بسیار خوبی 
برخورداریم و البته این بدان معنا نیست 
که سختی وجود ندارد و همه مشکالت 

برطرف شده است.«
جان کالم آنکه چهل سال تحریم و به ویژه تحریم های 
گسترده دور قبلی و دور جدید، مانعی برای پیشرفت 
کشور بوده و بیم آن می رود که در آینده نه چندان دور 
شاهد عقب افتادگی چشمگیر از قافله توسعه بشری باشیم.
از سوی دیگر به نظر می رسد که بخش مهمی از نخبگان 
جامعه اعم از دانشگاهیان، حوزویان و مسئولین حکومتی 
از عواقب شوم درازمدت تحریم ها بی خبرند. آیا در جایی 
که قرار است به بررسی اقدامات، الزامات و چالش های 
پنجاه سال آینده کشور پرداخته شود ضروری نیست تا 
حداقل در یک سخنرانی به موضوع تحریم ها بپردازیم؟ 
آیا واقعاً از شرایط خوبی برخوردار هستیم و به پایان 

داستان پر تب وتاب تحریم ها رسیده ایم؟
به یاد داشته باشیم که اگرچه می توان با اقدامات مقطعی 
تا حدودی جلوی اثرات حاد تحریم ها را گرفت اما آنچه 
تحریم ها در درازمدت بر پیشرفت و توسعه کشور وارد 

می آورند به مراتب زیان بارتر و سهمگین تر خواهند بود.

هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

اعمال هجمه علیه پزشکان 
یک بازی سیاسی است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به 
بهانه فرار مالیاتی را نوعی سیاسی کاری دانست که باعث کاهش انگیزه 
این قشر برای خدمات رسانی و افزایش مهاجرت آنها خواهد شد.
همایون هاشمی گفت: »بی تردید پزشکان جمعیت تاثیرگذاری در 
کشور هستند که در جهت تامین سالمت عمومی گام برمی دارند و 
فعالیتشان اجتماع محور و متضمن سالمت جسمی و روحی مردم 
است.«  نماینده مردم میاندوآب، ادامه داد: »پیشرفت تکنولوژی یکی 
از ارکان مهم تامین سالمت مردم است، اما حضور پزشکان متبحر 
برای استفاده صحیح از این ابزار در جهت درمان بیماران از اهمیت 
بسزایی برخوردار است به این معنا که تنها با تکیه بر تکنولوژی و 
با نادیده گرفتن پزشکان نمی توان در جهت ارتقای حوزه سالمت 
حرکت کرد.« وی با تاکید بر اینکه در هیچ شرایطی نباید اجازه 
دهیم که به جایگاه پزشکان خدشه وارد شود، تصریح کرد: »این 
نکته نیز غیرقابل کتمان بوده که ممکن است تعدادی از پزشکان 
در روند فعالیت خود مرتکب خطا شوند، اما نباید به دلیل خطای 
تعدادی انگشت شمار زحمات تمام جامعه پزشکی نادیده گرفته 
شود.« رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس، در مورد انتشار اخباری 
مبنی بر مهاجرت پزشکان به دیگر کشورها به دلیل نارضایتی از 
شرایط موجود، تاکید کرد: »هجمه های اخیر که توسط برخی علیه 
پزشکان اعمال شد و جایگاه این قشر را بدون توجه به زحماتی که 
می کشند زیرسوال برد ناشی از نوعی سیاسی کاری است که اقدامی 
ناجوانمردانه بوده که نه تنها مشکلی را از جامعه حل نمی کند، بلکه 
به باور عمومی نسبت به این قشر خدشه وارد می کند که به طور 

قطع تبعاتی را به همراه خواهد داشت.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: »ضرورت پرداخت 
مالیات و حرکت همه در مسیر اجرای قانون امری بدیهی است، اما 
اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به بهانه استفاده نکردن از دستگاه 
کارتخوان و تاخت و تاز کورکورانه به این قشر دور از انصاف 
است، آن هم در شرایطی که زیرساخت های الزم برای تحقق این 
امر فراهم نشده است.« وی، یادآورشد: »هم اکنون باید قدرشناس 
زحمات پزشکان مجرب باشیم که سرمایه های اجتماعی هستند و 
باید از آنها حمایت شود، چرا که بی مهری نسبت به این قشر باعث 

کاهش انگیزه آنها برای خدمات رسانی می شود.«

فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 سیکل معیوب در حوزه پزشکی 
ناشی از اشکاالت طرح تحول است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موفقیت در اجرای طرح های 
تحول سالمت و پزشک خانواده را در گروی تدبیر دولت برای 
تحقق مطالبات جامعه پزشکی و رفع اشکاالت این دو طرح دانست.
سیدمهدی فرشادان با اشاره به مشکالت موجود در حوزه سالمت، 
گفت: »اجرای طرح تحول سالمت اقدام خوبی بود که در دولت 
یازدهم صورت گرفت و چنانچه اعتبارات الزم برای آن تامین می شد 
از جمله اقدامات موفقیت آمیزی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم 
انجام شده بود.« نماینده مردم سنندج، ادامه داد: »اجرای طرح تحول 
سالمت در دولت دوازدهم به دلیل ضعف مدیریتی در گذشته و 
کمبود منابع مالی با مشکالتی مواجه شد که وضعیت جامعه پزشکی 
و درمان مردم را نیز تحت شعاع قرار داد.« وی تصریح کرد: »قرار 
بود در پی اجرای طرح تحول نظام سالمت هر روستانشین 3 درصد 
و کسی که در شهر زندگی می کند 6 درصد از هزینه ها را پرداخت 
کند که در عمل به طور کامل محقق نشد، همچنین بی توجهی به 
پرداخت مطالبات جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و داروخانه ها 
توسط بیمه ها، نیز سیکل معیوبی را ایجاد کرد که به حوزه سالمت 

آسیب می رساند.«
فرشادان خاطرنشان کرد: »امیدوارم با تامین منابع مالی الزم و مدیریت 
صحیح هزینه کردها بتوان به گونه ای برنامه ریزی کرد که هم مردم 
و هم جامعه پزشکی از مزایای اجرای طرح تحول سالمت بهره 
بیشتری ببرند.« وی در رابطه با تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده در 
ساماندهی جامعه پزشکی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده بسیاری 
از مشکالت را به جامعه پزشکی تحمیل می کند، اظهار کرد: »اجرای 
طرح مشابه پزشک خانواده در گذشته برای بهورزان در روستاها 
اجرا شد که انقالبی را در این مناطق ایجاد کرد و در شرایط کنونی 
نیز این روش برای ماماها و پزشکان بکار گرفته شده است که 
فی  نفسه اقدام خوبی است منوط بر اینکه از این افراد حمایت مالی 
هم صورت بگیرد.« فرشادان تاکید کرد: »اجرای طرح پزشک خانواده 
در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شرایط مطلوبی برای فعالیت 
پزشکان ایجاد کند و توزیع آنها که اغلب از پزشکان عمومی هستند 
به طور مطلوب و منطقی صورت بگیرد، ضمن اینکه الیه های بعدی 
آن نیز اعم از معرفی بیماران به پزشکان متخصص توسط پزشک 
عمومی به خوبی صورت بگیرد، و این در حالی است که پزشکان 
متخصص روند درمانی آنها را ادامه نمی دهند و این اشکاالتی است 
که در این طرح وجود دارد.« وی ، یادآور شد: »دولت و وزارت 
بهداشت و درمان باید برای رفع اشکاالت طرح پزشک خانواده 
تدبیری بیندیشند که هم مطالبات پزشکان تامین شود و هم بتوان 
در پی اجرای این طرح به دورافتاده ترین نقاط کشور نیز خدمات 

پزشکی مطلوبی ارائه داد.«
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سالمت  بیمه  سازمان  عمومی  خدمات  دفتر  مدیرکل 
گفت: »پزشکان عمومی به عنوان مؤثرترین عضو نظام 
سطح  ارتقای  در  کلیدی  و  راهبردی  نقش  سالمت، 
سالمتی جامعه دارند و بی شک با استمرار مراقبت ها 
می تواند مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیر واگیر را 

دهد.« کاهش  جامعه  در  به شدت 
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، محمدرضا میرزایی 
بر اهمیت توجه به خدمات سطح یک و نقش بی بدیل 
پزشکان عمومی اشاره کرد و افزود: »پزشک عمومی 
و یا پزشک خانواده، نقش محوری در ارائه خدمات 
پیشگیری و مراقبتی از بدو تولد تا زمان مرگ را دارد 
مرگ ومیر  می تواند  مراقبت ها  استمرار  با  بی شک  و 
ناشی از بیماری های غیر واگیر را به شدت در جامعه 

دهد.« کاهش 
نظام  از  که  پیشرفته  کشورهای  »در  داد:  ادامه  وی 
تماس  اولین  برخوردارند،  مقبولی  و  مناسب  سالمت 

در  متأسفانه  ولی  است  خانواده  پزشک  یا  عمومی  پزشک  با  بیمار 
کشور ما مردم بدون رعایت سطح بندی خدمات، تمایل به مراجعه 
پزشک  درحالی که  دارند  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان  به 
مازاد  هزینه های  بیمار،  سرپایی  درمان  و  اولیه  تشخیص  با  عمومی 
می دهد  کاهش  را  مردم  جیب  از  پرداخت  و  بیمه گر  سازمان های 

می دهد.« ارجاع  مربوطه  متخصص  به  را  بیمار  نیاز  در صورت  و 
مسئول  بیمار  نیازهای  اساس  بر  عمومی  »پزشک  افزود:  میرزایی 

مدیر  به عنوان  و  است  طوالنی مدت  و  مستمر  مراقبت های  تأمین 
پزشکی  حرف  صاحبان  سایر  تعامل  و  همکاری  با  بیمار  سالمت 
آنان  اختیار  در  هزینه  کمترین  با  را  مناسب  خدمات  پیراپزشکی  و 
سالمت  بیمه  سازمان  عمومی  خدمات  دفتر  مدیرکل  می گذارد.« 
آنها  و مشکالت  افراد  با  خانواده  پزشک  یا  عمومی  »پزشک  گفت: 
برای  مناسبی  نقطه شروع  و  داشته  زندگی سروکار  متن شرایط  در 
پیگیری فرآیند بیماری و تعیین بهترین روش درمانی و ارائه خدمات 

بهترین  کشور  کنونی  شرایط  در  هستند،  مراقبتی 
سالمت  نظام  پیچیده  معضالت  از  برون رفت  راه 
برنامه پزشک خانواده در جمعیت شهری  اجرای 
پزشکان  جایگاه  و  نقش  به  دادن  بها  و  کشور 
بهداشت و سازمان های  از سوی وزارت  عمومی 

است.« پایه  بیمه  گر 
را  عمومی  پزشکان  تقاضای  مهم ترین  میرزایی 
سالمت  نظام  در  آنان  نقش  شناختن  رسمیت  به 
واقعی  جایگاه  به  »دستیابی  داد:  ادامه  و  دانست 
پزشکان عمومی در کشور مسئله ای است که باید 
مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد چراکه در 
نظام سالمت پزشکان عمومی می توانند نزدیک به 
80 درصد بیماری ها را به موقع تشخیص و درمان 

کنند.« مدیریت  را  آن 
وی در پایان اضافه کرد: »یکی دالیل اجرای برنامه 
عمومی  پزشکان  جایگاه  ارتقای  خانواده  پزشک 
واگیر  غیر  و  واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  در  آنان  مؤثر  نقش  و 
خانواده  پزشکان  که  کرد  بیان  افتخار  با  باید  همچنین  است.  بوده 
را  خود  مؤثر  و  فعال  نقش  گذشته  سال   6 در  مازندران  و  فارس 
ستاد  حمایت جدی  با  امیدواریم  و  کردند  ثابت  استان  دو  این  در 
برنامه پزشک خانواده دو استان  بتوان  ملی و سرمایه گذاری دولت 
50 میلیون  انجام اصالحات در دستورالعمل آن برای بیش از  با  را 

نفر از جمعیت شهرهای باالی 20 هزار نفر کشور نیز اجرا کرد.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از مسکوت ماندن موقتی طرح افزایش 
ظرفیت دانشجویان پزشکی خبر داد.

به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی نوبخت با 
اشاره به مذاکرات و هماهنگی هایی که میان وزیر بهداشت، طراحان طرح 
افزایش ظرفیت پذیرش و رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 

»موافقت شد که طی جلسه ای در محل وزارت  صورت گرفته، گفت: 
بهداشت و با حضور طراحان طرح و نمایندگانی از کمیسیون بهداشت، به 

ابعاد کارشناسی طرح پرداخته شود.«
پیش تر مقرر شده بود که دیروز )یکشنبه سوم شهریور( طرح افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجویان پزشکی در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان 

ملت گذاشته شود.  بر اساس این طرح که به صورت یک ماده واحده و با 
امضاء 86 نماینده به مجلس ارائه شده بود، سازمان سنجش آموزش کشور 
موظف می شود ظرفیت پذیرش مربوط به رشته های علوم پزشکی را برای 
سال تحصیلی 99- 1398، به میزان 2 برابر افزایش داده و نسبت به انتقال 

دانشجویان رشته های علوم پزشکی واجد شرایط به داخل کشور اقدام نماید.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی بیمه سالمت:

پزشکان عمومی نقش کلیدی در ارتقای سطح سالمت جامعه دارند

رئیس کمیسیون بهداشت خبر داد

طرح افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی مسکوت ماند 


