
شبنم نعمت زاده در جلسه دیگری از 
دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت: 
»من هیچ گونه سوء نیتی نداشتم، 
بتوانم  ان شاءاهلل سعی می کنم که 
جبران کنم. شرکت بدهکار است 
و مدیریت در دست من نبوده و 

به کارم وارد نبودم.«
قاضی مسعودی مقام هم خطاب به 
نعمت زاده متهم ردیف اول گفت: 
»به گونه ای حجاب خود را رعایت 
کنید که هم شما بتوانید صحبت 
کنید و هم ما بتوانیم صدای شما 
را بشنویم و متوجه صحبت هایتان 

شویم.«
نعمت زاده اظهار کرد: »من سعی 
و  بنویسم  را  چیز  همه  کرده ام 
مجموعه  کنم.  ارسال  شما  برای 
همکاری  ما  با  که  شرکت هایی 
داشتند، در جریان هستند که کار 
ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و 
پس از گذشت مدت یکسال مانند 
وارد  دارویی  های  شرکت  دیگر 
عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل 
برخوردیم. بنده پس از مشکالت 

سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان 
تمام مشکالت را حل کنم اما به دلیل باال بودن میزان 

بدهی تامین با مشکل برخوردم.«
وی افزود: »سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه 
کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به 
سراغ بدهی هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان 
رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.«

نعمت زاده با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: 
»اموالم توقیف شده اند و نمی توانم آنها را فروخته و 
جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت های خود را برای 
شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز 
بتوانم بدهی های  با همکاری همکاران خود  شود و 
خود را پرداخت کنیم.« متهم ادامه داد: »صحبت ها و 

قضایایی که اینجا مطرح شده اند خالف واقع هستند. 
گزارش ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه 
شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود 
انبار  دلیل  به همین  می دادم.  قرار  انباری  یک  در  را 
البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما 
انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور  به دلیل پلمب 

به امحای آن ها شدیم.«
وی اظهار کرد: »ان شاءاهلل پس از پرداخت بدهی ها 
آبروی  کنیم.  استفاده  شده  توقیف  اموال  از  بتوانیم 
باز  و  می گردانم  باز  را  خود  شخصی  و  خانوادگی 
سوء نیتی  هیچ  کار  جریان  در  که  می کنم  تاکید  هم 
بر اساس  امیدوارم اطالعات  نداشته است و  وجود 
مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران 

کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، 
سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های 

اصولی بوده است.«
در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار کرد: 
»چهارشنبه هفته پیش یکی از اقوام و نزدیکان شبنم 
نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافته و در  آنجا 
نمایندگان شما چنین و چنان درباره  اعالم کرد که 
نعمت زاده در دادگاه صحبت کرده اند و پس از آن، 

یکی از مدیران کل ما برکنار شد.«
وی افزود: »در جلسات گذشته خانم نعمت زاده به 
ما ایراد گرفت و گفت اینها نماینده وزارت بهداشت 
بر  مبنی  نامه ای  این  از  پیش  که  در صورتی  نیستند 
معرفی فردی از سوی وزارت بهداشت به دادگاه ارائه 

کرده ایم، در ارتباط با انبار کرج، خانم 
نعمت زاده به معاونت قضا و داروی 
استان البرز مراجعه کرد اما مراجعه 
وی بعد از زمانی بود که همکاران 
ما انبار را کشف کرده بودند و بعد 
گرفتن  برای  نعمت زاده  کشف  از 
حقوقی  نماینده  کرد.«  اقدام  مجوز 
وزارت بهداشت گفت: »در جلسات 
قبلی وکیل خانم نعمت زاده به مسئله 
اضطرار اشاره کرده و گفت این کار در 
زمانی صورت گرفته که اضطرار وجود 
داشته است در حالیکه اضطرار برای 
مواقع سیل، زلزله یا جنگ است و ما نیز 
چنین اتفاقاتی در آن موقع نداشتیم.« 
وی به بند ب ماده 7 قانون احکام 
دائمی کشور اشاره کرد و گفت: »طبق 
این قانون هرگونه واردات تجاری، 
ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش 
کاالهای دارویی و ملزومات پزشکی 
و واکسن که در سامانه کنترل اصالت 
وزارت بهداشت ثبت نشود جرم است 
و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز با آن برخورد می شود.«
بهداشت  وزارت  حقوقی  نماینده 
ادامه داد: »همچنین طبق این قانون پخش کردن این 
داروها به داروخانه ها غیرقانونی است و توزیع دارو 
در داروخانه ها باید توسط شرکت های پخش انجام 
قیمت گذاری  قانون سال 34،  ماده 2۰  مطابق  شود، 
دارو باید در کمیسیون ماده 2۰ انجام شود و زمانی 
که این شرکت تا صد برابر تخفیف داده است می تواند 

حاکی از مرغوب نبودن کاالها باشد.«
به گزارش پایگاه خبری آفتاب وی در پایان به کشف 
انبار کرج اشاره کرد و گفت: »در تاریخ 24 شهریور 
اداره گشت سیار تعزیرات حکومتی در جاده ماهشهر 
و در کانکس شرکت چرم سازی مقادیر قابل توجهی 
مکمل تغذیه ای متعلق به رسا فارمد را کشف کردند 

که تاریخ آنها گذشته بود.«
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نعمت زاده در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات:

سوءنیتینداشتم؛جبرانمیکنم

ارزش  تعیین  کتاب  تا  باشد  این جهت  در  ها  باید تالش  عدالت  تامین  »در جهت  پزشکی گفت:  نظام  رئیس کل سازمان 
نسبی خدمات سالمت بدون تغییر اعمال شود و همگان نیز بر این امر تمکین کنند.«

جلسه ای  در  ایران  فیزیوتراپی  انجمن  مدیره  هیات  پزشکی،  نظام  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر  و  سپید  گزارش  به 
رشته  پایه  مقطع  وظایف  اجرای شرح  عدم  از جمله  فیزیوتراپیست ها  مشکالت  از  پاره ای  بیان  به  ظفرقندی  محمدرضا  با 
به دکترای  ارشد  از مقطع کارشناسی و  فراگیر  فیزیوتراپی، پذیرش  بازنگری ضرایب رشته  فیزیوتراپی علیرغم مصوبه آن، 
حرفه ای، لزوم تعیین مرزبندی بین رشته ای مبتنی بر استانداردهای جهانی و ضوابط علمی و حرفه ای، مشارکت و حمایت 
تشکیالتی  در چارت  توانبخشی  امور  معاونت  تشکیل  همچنین  و  سمینارها  و  کنگره ها  برگزاری  در  پزشکی  نظام  سازمان 
وزارت بهداشت و همچنین مشارکت و حمایت نظام پزشکی از رشته فیزیوتراپی در چالش های صنفی حرفه ای با سازمان های 
بیمه گر از اهم مشکالت و معضالت مطرح شده از سوی هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران بود که با ریاست کل سازمان 

نظام پزشکی مطرح شد.
محمد رضا ظفرقندی پس از استماع معضالت و مشکالت این رشته با اشاره به این که باید جهت حل مشکالت ابتدا موانع 
دکترای  به  فیزیوتراپی  آموزش رشته  پایه  ارتقاء سطح  امر  »در  بپردازیم گفت:  ها  آن  رفع  به  مسیر  در همان  و  را شناخته 

حرفه ای، بررسی موانع موجود در اجرا از ضروریات موضوع است.«
بر همکاری در موضوع  تاکید  با  نیز  فیزیوتراپی  انجمن  با  نظام پزشکی  تفاهم نامه سازمان  تنظیم  »باید مقدمات  افزود:  وی 
نظام  پروانه دار در شورای عالی  لیسانسیه های  نمایندگان  افزایش  فیزیوتراپی موضوع  انجمن  فراهم شود،  آموزش همگانی 
تعیین  ارائه مستندات قوی در کمیسیون  با  را  بین رشته ای  تعارضات  و  پیگیری کرده  این سازمان  با مساعدت  را  پزشکی 

حدود و صالحیت حرفه ای مطرح نماید.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »در جهت تامین عدالت باید تالش ها در این جهت باشد تا کتاب تعیین ارزش 

نسبی خدمات سالمت بدون تغییر اعمال شود و همگان نیز بر این امر تمکین کنند.«
ظفرقندی در پایان با اشاره به این که نظام پزشکی در راستای عدم دخالت افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و  درمانی 
بر  پزشکی  نظام  »سازمان  انجام می دهد تصریح کرد:  را  پیگیری های الزم  آن  درمان  معاونت  و  بهداشت  از طریق وزارت 

رعایت حقوق شهروندی اعضاء بویژه در امر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تشکل های صنفی تاکید دارد.«

چهارمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات با حضور اعضای آن در سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی تشکیل و 
محتوای تبلیغات کاالهای سالمت محور در رسانه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سپید، دراین جلسه مجوز تبلیغات شرکت های ارائه دهنده کاالهای سالمت محور و مراقبت های  بالینی 
در منزل که قرار است در رسانه ملی تبلیغ کنند، مورد بررسی های الزم قرار گرفت که در نهایت تاییدیه تبلیغات 
کاالهای سالمت محور صادر شد اما مجوز تبلیغ مراقبت های بالینی در منزل مشروط به انجام اصالحات الزم شد.
همچنین مقرر شد کمیته ای متشکل از چند کارشناس در معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به منظور 
بررسی و کارشناسی کاالهای سالمت محور ایجاد شود تا در خصوص درخواست های تبلیغات، کارشناسی و 

تصمیم گیری های الزم را انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی مورد 

بررسی قرار گفت که کلیات آن به تصویب اعضای کمیته مرکزی تبلیغات رسید.    

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در دیدار با هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران:

کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت باید بدون تغییر اعمال شود

به دنبال برگزاری چهارمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات:

سازمان نظام پزشکی رصد تبلیغات کاالهای سالمت محور در رسانه ملی را آغاز کرد

طبابت با ترس!
 بابک خطی، طبیب کودکان

 
بیمارم کودک سه ساله ای است با عالئم استفراغ و خوردن ماده 
غذایی مشکوک )شیرینی خامه ای( با شکایت بارز استفراغ . همه 
معاینات نرمال است. طرح درمان من بر اساس تشخیص و قضاوت 
بالینی جایگزینی مواد از دست داده و قطع استفراغ با داروی ضد 
استفراغ و آموزش عالئم برگشت فوری به بیمار است. اما در 
مورد داروی ضد استفراغ مورد نظر من، اطالعات، ضد و نقیض 
است. رفرنس اصلی طب اطفال )نلسون( در مورد سن شروع 
دارو سکوت کرده است. بعضی رفرنس ها شروع آن را از چهار 
سالگی به بعد مجاز می دانند. دستنامه معتبر طب اطفال )هریت( 
هم شروع آن را با ثلث صفحه توضیح مالحظات و خطرات از دو 
سالگی مجاز می داند. اما اگر یکی از عوارض دارو گریبان بیمار 
را بگیرد و در این جو رسانه هاي زرد، کار به شکایت و حکایت 
بکشد و در مراحل رسیدگی به قضاوت بالینی من در بستر یک 
دستنامه توجه نشود چه خواهد شد؟ اگر کسی از تصمیم ناشی 
از تجربه من دفاع نکند چه خواهد شد؟ اگر کسی باور نکند 
تمام هم و غمم در مورد این بیمار، فقط خیرخواهی و اقدام در 

جهت بهبود او طبق اصول علمي بوده است، چه خواهد شد؟
الف: این مثال نه در شرایط قصور پزشکی و عدم رعایت نظامات 
درمان که شایسته برخورد انتظامی و قانونی است و بی پناهی پزشک 
را در زمانی نشان می دهد که با تمام تالش و رعایت تمام نظامات 

دست به کار درمان بیماری بیمار خود است.
ب: این مثال فقط یک مورد ساده در مورد یک بیماری روتین 
است در صورتی که پزشک گاهی مجبور است تصمیمات بسیار 
مهمی برای نجات جان بیمار در شرایط حساس تر و پیچیده تر 
و زمان ضیق تر بر اساس قضاوت بالینی خود بگیرد و تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
ج: دانشجویان پزشکی در کنار تمام مطالب آموختنی طی تحصیل 
و کسب تجربه مفهومی به اسم قضاوت بالینی را یاد می گیرند 
است.  بیمار  هر  مورد  در  درمان  گیری  تصمیم  هنر  همان  که 
یعنی در مورد یک بیماری با سبک و سنگین کردن و بررسی 
سود و ضررهای روش های مختلف درمانی ، نهایتا تصمیم برای 
انتخاب یک روش درمانی می گیرند که گاهی برای دو بیمار با 
تشخیص یکسان ممکن است متفاوت باشد چون هر بیمار یک 
مورد مخصوص به خود است و درمان خود را دارد و درمان 
باید توسط پزشک بر مبنای کتاب های مرجع و براساس اجتهاد 

و قضاوت بالینی پزشک تعیین شود.
د: عدم توجه به این قضاوت بالینی در بررسی و قضاوت کار 
پزشک باعث ترس و تنش می شود و پزشک تحت فشار و تنش 
طبعا نمی تواند از تمام توان خود در پروسه درمان استفاده کند و 
خودبخود به سمت درمان تدافعی ، کنارکشیدن از درمان بیماری های 
پیچیده و درخواست پروسیجرهای تشخیصی و پاراکلینیکی گاه 
غیرضروری به عنوان شاهدی بر درستی کار خود سوق  داده می شود.

از سوی دیگر توجه به این قضاوت بالینی در دادرسی ها پزشک 
را دلگرم کرده و به او این قابلیت را می دهد که بدون واهمه و 
بدون توجه به مسائل جانبی غیرضروری هر آنچه در چنته دارد .

به چهره رنجور بیمارم نگاه می کنم
نسخه بیمار را می نویسم...

دیدگـــاه

 امکان مشاهده آنالین سمینار 
احیای قلبی – ریوی فراهم شد

با توجه به برگزاری سمینار احیای قلبی و ریوی از سوی معاونت 
آموزشی سازمان نظام پزشکی در روزهای 2 و 3 آبان ماه جاری، 
جامعه پزشکی در سراسر کشور می تواند بصورت آنالین و بطور 

رایگان به محتوای آن دسترسی داشته باشد.
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
مدیر آموزش سازمان نظام پزشکی بیان کرد: »مشاهده  آنالین سمینار 
احیای قلبی – ریوی در روزهای 2 و 3 آبان ماه سال جاری بصورت 
رایگان از طریق لینک https://pnashr.pub/ امکان پذیر است.«
محمد رضا عزیزی افزود: »به منظور اهتمام به افزایش دانش همکاران 
پزشک سراسر کشور ، سمینار احیاء قلبی - ریوی در روزهای 
نظام پزشکی در  از سوی سازمان  ماه سال جاری،  آبان  2 و 3 
محل معاونت درمان و توانبخشی هالل احمر  جنب بیمارستان 
خاتم االنبیاء تهران برگزار می شود.« وی ادامه داد: »این سمینار با 
مشارکت اساتیددانشگاه های علوم پزشکی و در راستای عمل به 
وظایف سازمان نظام پزشکی جهت ارائه آخرین دستاوردهای علم 
پزشکی ویژه پزشکان سراسر کشور برگزار می شود که دارای 5/۹ 
امتیاز بازآموزی بوده و گروه های هدف شامل متخصصین بیهوشی، 
متخصصین کودکان، متخصصین بیماری های داخلی و پزشکان 
عمومی است.« عزیزی در خصوص محورهای مورد بحث در این 
سمینار اظهار کرد: »روش لوله گذاری داخل نای، مدیریت اداره راه 
هوایی، روش های نوین ماساژ قلبی، محاسبات دارویی، بررسی 
انسداد راه هوایی، معرفی داروهای جدید در عرصه احیاء قلبی و 
ریوی، روش های استفاده از دستگاه الکتروشوک، بررسی نوار قلبی 
به زبان ساده، ارزیابی بیمار در احیاء تک نفره و دونفره، ارزیابی 
کودک بدحال، تشخیص و درمان آریتمی ها، بررسی و درمان غرق 
شدگی ها، بررسی آسپیراسیون جسم خارجی و مالحظات احیاء 
کودکان از جمله موضوعاتی است که در این سمینار مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.«
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