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 در فراق مادر

انا هلل و انا الیه راجعون
 امروز ضرب آهنگ قلبی ایستاد که سرچشمه عشق بود و مهربانی و 
چشم هایی بسته شد که خورشیدهایی بودند از محبت و مهرورزی 
و لب هایی از گفتن فرو ماند که در محرم، دمادم زمزمه می کرد 

نام حسین)ع( را ...
 در این ماتم فرزندی تنها و بی مادر شد که سوز درونش را فقط 
خدایش می داند و تنها اوست که شاید در این داغ توان فرسا 
همراهیش کند تا تاب آورد و به پیشواز پاییزی سرد و بی برگ رود...

 داغ مادر
در میان کویر تفتیده

روی آن پشت بام های بلند
مادری تا سحر نمی خوابید
دیده بر چشم خفته فرزند

مادرم آب بود و آیینه
عطر آویشن بهاری بود

در تب و تاب دل پریشانی
نوش داروی بی قراری بود

وقتی از آسمان بال می ریخت
بر سرم چتر مهر وا می کرد

روی سجاده پر از نورش
من درمانده را دعا می کرد
با شمیم خوش نفس هایش
عطر بابونه در هوا می شد

با حریر لطیف دستانش
قفل هر کار بسته وا می شد
دیگر از آن سبوی بی مانند

قطره ای در گلو نخواهد شد
تا قیامت برای زندگیم

هیچ کس دیگر او نخواهد شد...
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سعید نمکی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:

از پزشکان شکایت بی جا شود، 
اعاده حیثیت می کنیم

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »سازمان نظام پزشکی، 
بسته به تخلف، حکم پزشک مربوطه را صادر می کند که این 
حکم می تواند از تذکر تا محرومیت از طبابت برای همیشه باشد، 
سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق پزشکان است اما اصال اجازه 
نمی دهد که معدود افرادی از قانون سرپیچی کنند و نسبت به 

بیماران اعمال ناشایستی انجام دهند.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: »سازمان نظام 
پزشکی مدافع حق مردم یا پزشکان است و تا موقعی که گزارش 
تخلفی به سازمان نظام پزشکی ارسال نشود این نهاد، ورود نمی کند.«
پزشکی که  »اگر  داد:  ادامه  پزشکی کشور  نظام  رئیس سازمان 
دارای شماره نظام پزشکی است برخورد بدی با بیمار یا مراجعه 
کننده دارد به طوری که این موضوع به هتاکی و پرخاشگری 
نیز کشیده شده باشد در صورت شکایت بیمار یا خانواده وی، 
سازمان نظام پزشکی به سرعت در این موضوع ورود پیدا می کند 
و با تشکیل پرونده و بررسی موضوع در کمیته تخصصی سازمان 

نظام پزشکی، تخلف پزشک بررسی می شود.«
وی افزود: »سازمان نظام پزشکی، بسته به تخلف، حکم پزشک 
مربوطه را صادر می کند که این حکم می تواند از تذکر تا محرومیت 
از طبابت برای همیشه باشد، سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق 
پزشکان است اما اصال اجازه نمی دهد که معدود افرادی از قانون 
سرپیچی کنند و نسبت به بیماران اعمال ناشایستی انجام دهند.«
پایان گفت:  باشگاه خبرنگاران جوان ظفرقندی در  به گزارش 
»سازمان نظام پزشکی وظیفه  خود می داند از طریق مراجع ذی 
صالح نسبت به افرادی که با اهداف از پیش تعیین شده نسبت 
به طرح شکایت علیه جامعه پزشکی اقدام می کنند و موضوع 
پس از صرف وقت زیاد درنهایت بدون نتیجه یا به نفع پزشک 
خاتمه می یابد برای اعاده حیثیت و پیشگیری از شکایت های 

بیجا اقدام کنند.«
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معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
اجرای بحث معادل سازی امتیاز دانش پژوهی 
در  علمی  هیات  اعضای  ارتقای  در  آموزشی 
آیین نامه مصوب سال 95 شورای عالی انقالب 
بهداشت  وزارت  برای  اختصاصا  فرهنگی، 
اجرایی  نامه  شیوه  ابالغ  از  شده،  گنجانده 
دانشگا ه ها  به  آموزشی  پژوهی  دانش  جدید 
سخن گفت و به اقدامات صورت گرفته برای 
توسعه فعالیت های نوآورانه آموزشی اعضای 

هیات علمی دانشگاه ها اشاره کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی با 
اشاره به اهمیت آموزش در ارتقای نظام سالمت 
گفت: »کارهای نوآورانه و برجسته ای در زمینه 
آموزش علوم پزشکی توسط همکاران محترم 
هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
انجام می شود و الزم بود که این کارها در ارتقای 

اعضای هیات علمی دیده شود.«
الریجانی گفت: »با مباحثی که در سال 1395 برای 
بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی 
انجام شده، در آیین نامه مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی بخش ویژه آیین نامه آموزشی و 
پژوهشی دیده شد که مخصوص وزارت بهداشت 

فعالیت های  سایر  کنار  در  که  بود  این  هدف  است. 
اعضای هیات علمی از جمله پژوهش و ارائه خدمات، 
فعالیت های آموزشی نیز به صورت ویژه مورد توجه 

قرار گیرد.«
وی افزود: »طبق این بخش اگر اعضای هیات علمی کار 
خالقانه، نوآورانه در زمینه آموزش با روش مشخص 
و با اطالع از اقدامات قبلی که در این حوزه انجام 
دهند، که به نتیجه   مشخصی برسد و دیگران از آن 
اطالع پیدا بکنند و آن را نقد کنند به منزله دانش پژوهی 
آموزشی تلقی شده و در ارتقای اعضای هیات علمی 

دارای امتیاز است.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف این 
کار تقویت آموزش علوم پزشکی است، اظهار داشت: 
»در سال 95 شیوه نامه   اجرایی دانش پژوهی آموزشی در 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت تدوین و امور اجرایی 
آن از جمله راه اندازی کمیته های دانش پژوهی، برگزاری 
دوره های آموزشی و سایر اقدامات صورت گرفت.«

وی عنوان داشت: »برای تسهیل معادل سازی امتیاز 
دانش پژوهی آموزشی با عناوین ذکر شده در آیین 
نامه ارتقا، شیوه نامه اجرایی دانش پژوهی آموزشی در 
سال جاری مورد بازنگری قرار گرفت و معادل سازی 

در شیوه نامه جدید به صورت جزئی تر تبیین شد.«

به  اجرایی  نامه  شیوه  این  اینکه  بیان  با   الریجانی 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده گفت: »ضروری 
است تا در کنار فعالیت های پژوهشی و ارائه خدمات 
اعضای هیات علمی، به موضوع آموزش اهمیت ویژه ای 
داده شود. چرا که آموزش حوزه ای زیربنایی در نظام 
سالمت است و الزم است مورد توجه خاص قرار گیرد.«
وی به اهمیت بحث دانش پژوهی آموزشی در ارتقای 
آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: »با اجرایی 
شدن این کار در دانشگاه ها، بسترهای بسط خالقیت، 
نوآوری و علم و دانش پژوهی را در آموزش فراهم 
می کند و زمینه ساز تحول در این حوزه خواهد بود.«

اضافه  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
کرد: »دانش پژوهی آموزشی باعث می شود 
بسترهای بهره مندی جامعه از تولیدات علمی 
فراهم شود، به نحوی که با کاربست علم 
در آموزش و انتقال آن به دانشجویان، که 
در واقع نسل آینده ارائه کنندگان خدمات 
به جامعه هستند، زمینه های بهره برداری از 
نتایج علمی در ارائه خدمات فراهم می شود.«

معاونت  حوزه  گسترده   اقدامات  به  وی 
آموزشی  پژوهی  دانش  زمینه  در  آموزشی 
برای تحول در آموزش علوم پزشکی کشور 
از  حمایت  »صندوق  گفت:  و  کرد  اشاره 
طرح های آموزشی در مرکز ملی تحقیقات 
راهبردی آموزش علوم پزشکی راه اندازی 
شده و از طرح های نوآورانه در زمینه آموزش 
علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور حمایت می شود.«
الریجانی جایزه  شهید مطهری، که هر ساله 
به منظور شناسایی فرایندهای دانش پژوهی 
آموزشی اعطا می شود را از دیگر اقدامات 
در این زمینه ذکر کرد و گفت: »دوره هایی 
اعضای هیات  توانمندسازی  منظور  به  نیز 

علمی در این زمینه برگزار می شود.«
وی از راه اندازی سامانه ای برای تسهیل روند داوری و 
گردش کار در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: 
اعضای  از  زیادی  تعداد  شرکت  با  مجازی  »سمینار 
هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی نیز برای 
آموزش و آشنایی اعضای هیات علمی با این مفاهیم 

برگزار شد.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تفویض 
اجرای این شیوه نامه به دانشگاه ها، گفت: »کمیته های 
دانش پژوهی دانشگاهی نیز تشکیل شده و از طریق 

سامانه بر عملکرد این کمیته ها نظارت می شود.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد

اعتالی آموزش پزشکی با ابالغ شیوه نامه دانش پژوهی آموزشی

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت، فعالیت و نظارت 
بیمه سالمت در جهت نحوه تجویز پزشکان در نسخ را اقدامی به منظور 
مدیریت خرید خدمات دانست و گفت: »این سازمان براساس بررسی 
شاخص های علمی و میانگین خدمات تجویز شده توسط پزشکان هر 
رشته در استان های مختلف استانداردهایی را در تجویز دارو، آزمایش، 
پزشکان  به  و  تعریف  توانبخشی  و  فیزیوتراپی  پزشکی،  پرتو  خدمات 
طرف قرارداد اطالع رسانی کرده است تا در چارچوب آن حرکت کنند.«
مهدی قنادی بیان کرد: »در صورتی که پزشکان نسبت به استانداردهای 
خدمات تجویزشده نقدهایی داشته باشند، اعتراضات آنان در کارگروه های 
نظارت بر عملکرد پزشکان و موسسات در ادارات کل استانی با حضور 
از  نظری که خارج  پزشکان صاحب  اساتید فن و حتی عموما  نظر  و 
مجموعه سازمانی هستند، بررسی شده و سعی می شود که محدودیتی 

خالف ضوابط علمی برای پزشکان ایجاد نشود.«

 مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه 
رعایت تجویز پزشکان در نسخ می تواند از تقاضاهای القایی جلوگیری 
 کند، گفت: »عالوه بر سازمان های بیمه گر بخشی از هزینه ها توسط بیمه 
شدگان و بخشی دیگر توسط یارانه هایی که دولت برای خدمات سالمت 
و دارو در نظر گرفته است، پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که 
منابع به درستی هزینه شود، به نفع هر سه بخش یعنی مردم، دولت و 

سازمان های بیمه گر خواهد بود.«
 وی افزود: »تجویز برخی خدمت پرهزینه از جمله ام آر ای، سی تی 
اسکن، برخی داروها و آزمایش ها براساس استانداردهای جهانی سطح 
بندی و اولویت بندی  می شود به عنوان مثال ارائه خدمات درمانی باید 
گام به گام براساس معاینات بالینی و نتیجه آزمایش ها صورت گیرد به 
نحوی پزشک ابتدا از خدمات غیرتهاجمی، ارزان و در دسترس آغاز کرده 
و در صورت عدم نتیجه از خدمات تهاجمی و گران قیمت استفاده کند.«

نشده  رعایت  موارد  این  که  می شود  مشاهده  »بعضا  داد:  ادامه  قنادی   
از گام اول به سراغ پرهزینه ترین و  و تجویز کننده خدمات سالمت 
باالترین تکنولوژی موجود می رود که از نظر اقتصاد سالمت این موضوع 
پذیرفته نیست چرا که عالوه بر هدر رفت هزینه ها ممکن است انجام این 
آزمایش  ها و مصرف داروها برای بیمار عوارضی ایجاد کند به همین دلیل 
نظام سالمت و سازمان های بیمه گر سعی دارند با تنظیم گایدالین ها و 

استانداردهای تجویز، این خدمات پرهزینه را کنترل کنند.«
 مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه 
استانداردها و ضوابط  باعث رعایت  بر کاهش هزینه  اقدام عالوه  این 
طبابت و خدمات سالمت شده و از عوارض جانبی نیز جلوگیری می کند، 
گفت: »گاهی تقاضای القایی از جانب بیمار است که باید با آموزش، 

فرهنگ سازی و ضوابط از این موضوع جلوگیری کنیم.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت 
از اضافه شدن دو بیماری جدید )SMA( و )CF( به 
بسته خدمتی حمایتی بیماران خاص و نادر خبر داد 
و گفت: »هزینه خدمات این بسته حمایتی بین ۷۰ تا 

1۰۰ درصد تحت پوشش قرار می گیرند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، 
از ابالغ بسته خدمتی بیماران خاص و نادر طی هفته 
بسته  یک  گذشته  سال  »از  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
خدماتی را برای بیماران خاص و نادر تهیه کردیم و 
با توجه به اعتبارات سال گذشته یکسری خدمات را 
برای تعدادی از بیماری ها در نظر گرفته  بودیم؛ به طوری 
که قرار بود هر ساله با توجه به اعتبارات، این خدمات 
را گسترده تر کنیم. یعنی هم تعداد خدمات را عمق 
ببخشیم و هم تعداد بیماری ها را تا جایی که بتوانیم با 

توجه به بضاعت مالی مان افزایش دهیم.«
وی با بیان اینکه این بسته خدمتی طی ماه های گذشته 
بررسی شد، گفت: »تعدادی بیماری دیگر به این بسته 

اضافه شد و خدمات مان هم در حوزه بیماران خاص و نادر تا حدی افزایش 
یافت. خوشبختانه این بسته به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
ابالغ شد و بیمارانی که مشمول این بسته خدمتی هستند، می توانند از اول 
مهر ماه امسال از ارائه این خدمات در دانشگاه های علوم پزشکی بهره مند 
شوند.«شادنوش با بیان اینکه در این بسته حمایتی حدود 1۰۰۰ میلیارد 

تومان پشتوانه مالی قرار داده ایم، گفت: »تا دو سال گذشته بیماری های 
هموفیلی، تاالسمی و دیالیز مورد حمایت قرار می گرفتند. در سال گذشته 
بیماری هایی مانند اوتیسم، EB ، MPS  و MS مورد حمایت قرار گرفتند 
و امسال در این بسته حمایتی که اجرای آن از یک مهر ماه آغاز می شود، 
بیماری SMA )آتروفی عضالنی ستون فقرات( و CF )فیبروز سیستیک( 

نیز به این بسته اضافه شده و مورد حمایت قرار می گیرند. 
در عین حال خدمات حمایتی را به بیمارانی که پیوند 
اعضا یا مغز استخوان انجام داده اند و مبتالیان به سرطان 
هم ارائه می دهیم.«وی تاکید کرد: »خدماتی که در این 
بسته حمایتی ارائه می شود شامل خدمات توانبخشی، 
فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است. همچنین 
مورد  مشاوره های  و  ویزیت ها  مانند  سرپایی  خدمات 
نیاز این بیماران، تزریق دارو و خونی که باید دریافت 
خدمات  از  بخشی  رادیوتراپی،  و  شیمی درمانی   کنند، 
دندان پزشکی برای بیماران خاص، خدمات تشخیصی از 
قبیل تصویربرداری، پاراکلینیک، انواع آزمایشات تخصصی 
و... در این بسته آمده است. البته ارائه این بسته خدمتی به 
این معنی نیست که می توانیم تمام مشکالت خانواده هایی 
را که بیمار مبتال به بیماری نادر و خاص دارند، حل کنیم، 
اما تالش مان را می کنیم که با توجه به اعتباراتی که برای 
این موضوع در نظر گرفته شده، بهره وری را باال ببریم و 
بتوانیم خدمات بهتری را به این خانواده ها ارائه دهیم.«

شادنوش درباره میزان هزینه ای که بیماران در قبال این خدمات باید بپردازند، 
گفت: »برای هر خدمت مورد به مورد مشخص شده است که چقدر از 
هزینه ها تحت پوشش هستند و چه میزان را بیمار باید بپردازد، اما به طور 
متوسط خدمات این بسته خدمتی حمایتی بین ۷۰ تا 1۰۰ درصد تحت 

پوشش قرار می گیرند.«

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت:

نظارت بر نحوه تجویز پزشکان در نسخ راهی برای جلوگیری از تقاضاهای القایی

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت خبر داد

آغاز حمایت وزارت بهداشت از ۲ بیماری نادر


