
کمیسیون های  امور  مدیرکل 
سازمان پزشکی قانونی کشور در 
خصوص دالیل افزایش شکایات 
گفت:  پزشکی  قصور  حوزه  در 
»در سال های اخیر شاهد افزایش 
شکایات نسبت به کادر درمانی و 
جامعه پزشکی بوده ایم که دالیلی 
مختلفی موجب رشد شکایات شده 
است که از آن جمله می توان رعایت 
از سوی  اخالق حرفه ای  نکردن 
پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، 
پزشکی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
قانونی طی هفت ماهه امسال از کل 
پرونده های قصور پزشکی نوبت 
اول مورد بررسی در پزشکی قانونی 
و  تبرئه  مورد   931 و  یک هزار 
منجر  نیز  مورد   559 و  یک هزار 
به محکومیت شد، در هفت ماهه 
امسال بیشترین میزان شکایت در 
قصور پزشکی نوبت اول با 579 
مورد مربوط به رشته دندانپزشکی 
بوده که 370 مورد آن به محکومیت 
و 209 مورد به تبرئه انجامیده است.

پس از آن، جراحی زنان و زایمان با 454 مورد، جراحی 
عمومی با 396 مورد، جراحی ارتوپدی با 290 و پزشکان 
عمومی با 261 مورد بیشترین موارد شکایت را داشته اند، 
همچنین آمار شکایات از گروه های پرستاری هفت ماهه 
امسال 169 و شکایت از مسئوالن فنی مراکز درمانی 
148 مورد بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل با رشد 6.3 و 4.1 درصدی همراه بوده است، 
در این مدت میزان شکایت از گروه های غیرپزشکی 
137 مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

با کاهشی جزئی مواجه بوده است.«
در خصوص دالیل افزایش شکایات در حوزه قصور 
پزشکی گفت: »در سال های اخیر شاهد افزایش شکایات 
نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی بوده ایم که 
دالیلی مختلفی موجب رشد شکایات شده است که 
از آن جمله می توان رعایت نکردن اخالق حرفه ای 
از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.« وی عدم 
ترین  مهم  از  را  پزشکی  و  حرفه ای  اخالق  رعایت 
کرد  عنوان  پزشکی  قصور  بحث  در  شکایت  دالیل 
و افزود: »مطابق بررسی های میدانی 60 تا 70 درصد 

دالیل شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع 
اخالق حرفه ای و پزشکی کادر درمان برمی گردد؛ به 
نظر می رسد در صورتی که کادر پزشکی و درمانی 
با رعایت اخالق حرفه ای  بیمار و یا همراهان او  با 
برخورد کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان 
صحبت کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا 

حد زیادی فراهم شود.«
سلحشور گفت: »متاسفانه برخی همکاران پزشک به 
دلیل حجم باالی کار یا برخی دالیل دیگر در رعایت 
اخالق حرفه ای به درستی عمل نمی کنند ضمن آنکه 
درمانی  اقدام  عوارض  خصوص  در  ندادن  توضیح 
پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در افزایش 
میزان شکایات است، بهتر است پزشکان پیش از اقدام 
درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان توضیحات 
الزم را به بیمار ارائه کنند تا وی با آگاهی کامل برای 
درمان تصمیم بگیرد و بتواند با این آگاهی برای درمان 
از  آگاهانه  برائت  و  رضایت  گرفتن  بدهد،  رضایت 
تنها در صورتی  درمان  بیمار در خصوص عوارض 
در  باشد،  نیفتاده  اتفاق  قصوری  که  است  ارزشمند 

غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.«
 مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی 
کشور ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی شان را دلیل 
دیگر افزایش میزان شکایت از کادر درمان دانست و ادامه 
داد: »عالوه بر ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی، 
آگاهی و دانش پزشکی مردم نیز نسبت به بیماری ها 
با توجه به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی باالتر 
رفته است و مردم از عوارض بیماری ها و اقداماتی که 
ممکن است کادر درمانی در انجام آن کوتاهی کرده 
باشند آگاه تر شده اند و همین افزایش آگاهی زمینه ساز 

برخی شکایات در حوزه قصور می شود.«
وی وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از دالیل نه 
چندان جدی در بروز شکایات قصور پزشکی عنوان کرد 
و گفت: »گاهی مردم برای جبران هزینه های مالی درمان 
و نیز جبران عوارض بیماری اقدام به شکایت می کنند 
که البته به عنوان دلیل نه چندان قوی مطرح می شود.« 
سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی 
و آسیب هایی که خدشه دار شدن این اعتماد به همراه 
دارد اظهار داشت: »برخی برنامه های غیرکارشناسانه در 

مورد قصور و خطاهای پزشکی که در 
جراید و رسانه ها منتشر می شود این 
اعتماد را خدشه دار می کند در حالیکه 
اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی 
وظایف خود را به شکل شایسته ای 
ارائه می کنند و شاید تنها درصد بسیار 
کمی مشکالتی در این خصوص داشته 

باشند.«
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان 
داد:  ادامه  کشور  قانونی  پزشکی 
»هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع 
درآمد است اما اگر مردم احساس کنند 
که پزشک مقدم بر درمان و معالجه 
بیمار، به این شغل صرفا به عنوان منبع 
مالی نگاه می کند دچار ذهنیت منفی 
می شوند و تصور می کنند پزشک در 
پی درمان آالم و دردهای آنان نیست، 
سه رشته های دندان پزشکی، زنان و 
زایمان و جراحی عمومی معموال در 
قصور  شکایات  آمار  اول  رتبه های 
آمار  بودن  باال  دارند،  قرار  پزشکی 
قصور در رشته زنان و زایمان نه به 
دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این 
رشته بلکه به خاطر وسعت و اهمیت 
آن است.« وی اظهار کرد: »در رشته زنان و زایمان 
تعداد مراجعات بسیار باالست و به دلیل وجود مادر 
و کودک حساسیت در مورد آن زیاد است بنابراین در 
رتبه های باالی شکایات قصور پزشکی قرار دارند و 
در هفت ماهه سال جارسی نیز بعد از دندان پزشکی 
در رتبه دوم قرار دارد، باال بودن آمار شکایات قصور 
میزان  بودن  باال  دلیل  به  نیز  دندان پزشکی  رشته  در 
هزینه هاست و اگر اقدامی درست انجام نشود بیمار 
برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت می کند. 
در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی بیماران به 
این گروه از پزشکان مراجعه می کنند و به همین دلیل 

جزء رشته های پرشکایت است.«
برای  انتظار  زمان  خصوص  در  پایان  در  سلحشور 
پاسخدهی به پرونده ها در کمیسیون های پزشکی قانونی 
گفت: »تالش ما این است که پرونده ها حداکثر ظرف 45 
روز کاری پاسخ داده شود اما به دلیل کثرت پرونده ها 
بیشتر شده است  زمان  این  انسانی  نیروی  و کمبود 
به حداقل  این زمان را  ایت که  این  برنامه ریزی  اما 

ممکن کاهش دهیم.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »اگر به عنوان مسئول نظام 
پزشکی این صحبت را می کنم که هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود برای این است که با حرف و شعار در مرزهای 

پیشرفته علمی نمی توان باقی ماند و قدم های جدی برداشت.«
به گزارش سپید، محمد رضا ظفرقندی در کنگره بیهوشی قلب 
ایران که در مرکز همایش های رازی تهران، برگزار شد ضمن 
تشکر و قدردانی از تالشهای همکاران حوزه بیهوشی، بویژه در 
بیهوشی قلب بیان کرد: »به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
از همه دست اندرکاران پیدا و پنهان تشکر می کنم و در بیهوشی 
قلب گام های رو به جلو برداشته شده که به بیمار و تیم درمان 

کمک شایانی می کند.«
ادامه داد: »در اعمال جراحی  رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
همکاران بیهوشی نقش تعیین کننده دارند، نقش رشته بیهوشی به 
عنوان مربی تیم اتاق عمل، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده که در جراحی های پیشرفته به مراتب بسیار مهم است و می 
تواند اتاق عمل را هدایت کند، باید نیازهای کشور و تربیت نیرو 
در حوزه بیهوشی شناسایی و بررسی شود، باید هماهنگی الزم 
بین نیازها و تربیت متخصص دراین رشته وجود داشته باشد تا 
در آینده با مشکل مواجه نباشیم همانگونه که اکنون در رشته 
جراحی قلب دانشگاه تهران ظرفیت پذیرش 16 نفر را دارد اما 

تنها دو یا سه نفر مراجعه می کنند .«
وی افزود: »رشته بیهوشی ریسک باالیی دارد، مردم و مسئوالن 
باید بدانند کاری که در اتاق عمل ارائه می شود با چه دغدغه هایی 
همراه است و خیلی از همکاران شب خواب ندارند و فکر می کنند 
که برای بیمار خود چه کاری انجام دهند تا بیمار به سالمت 
از اتاق عمل خارج شود، خوشبختانه روش های جراحی بسیار 
پیشرفته است اما باید بدانیم که حرکت در مرزهای دانش و کار 
پزشکی کردن در این مرز هزینه دارد و اگر به عنوان مسئول نظام 
پزشکی این صحبت را می کنم که  هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود برای این است که با حرف و شعار در مرزهای 

پیشرفته علمی نمی توان باقی ماند و قدم های جدی برداشت.«
ظفرقندی در پایان به فصل بودجه بندی کشور اشاره کرد و گفت: 
»از مجلس و دولت می خواهیم که در فصل بودجه کشور، به 
این موضوع توجه جدی داشته باشند. زیرا، حوزه سالمت از 
اهمیت زیادی برخوردار است، امروز در کشور تکنیک و علم 
در درجه اعلی و توان کار در همه زمینه ها وجود دارد و اگر 
صحبت می شود هزینه واقعی خدمات درمانی در بودجه دیده 
بدانند درآمد  باید مسئوالن  شود منظور فقط ویزیت نیست و 
بیمارستان ها از کارکرد پزشکان و تیم درمان است و اگر صحیح 
و مطابق با واقعیت نباشد؛ روز به روز وسائل و تجهیزات افت 
کرده و ارائه خدمات در سطح پیشرفته باقی نخواهد ماند، البته 
شرایط ظالمانه تحریم در حوزه پزشکی را که خالف حقوق 
بشر است، درک می کنیم اما باید به هزینه های واقعی خدمات 

درمانی توجه شود.«

رئیس مرکز اورژانس تهران خبر داد

 ۸ هزار تماس در روز بخاطر 
مشکالت ناشی از آلودگی هوا 

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به آلودگی هوای پایتخت 
در روزهای گذشته گفت: »به طور میانگین روزانه نزدیک به 8 
هزار تماس با اورژانس تهران برقرار شده است که این موضوع 
نشان دهنده تاثیرات منفی آلودگی هوا بر سالمت مردم است.«
به گزارش به نقل از ایسنا، پیمان صابریان با بیان اینکه آلودگی 
بیماران  مراجعه  افزایش  به  منجر  گذشته  روزهای  طی  هوا 
تاریخ  »از  است گفت:  درمانی شده  مراکز  به  تنفسی  و  قلبی 
سوم تا دهم آذرماه و با توجه به افزایش آلودگی هوا به طور 
و  تنفسی  بیماری های  تشدید  یا  ابتال  اثر  بر  نفر   8398 کلی 
قلبی به مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 2339 مورد مربوط به اورژانس پیش 

بیمارستانی بوده است.«
رئیس مرکز اورژانس تهران ادامه داد: »بیشترین مراجعه مردم 
بر اثر ابتال یا تشدید بیماری های تنفسی و قلبی به اورژانس 
در  آن  کمترین  و  مورد   362 با  آذرماه  دهم  تاریخ  در  تهران 

تاریخ دوم آذرماه با 286 مورد بوده است.«
وی افزود: »استان تهران در روزهای آلوده هوا بیشترین آمار 
به مراکز درمانی را به خود اختصاص داده  مراجعه کنندگان 
است، در این روزها اورژانس تهران با استقرار اتوبوس آمبوالنس 
و آمبوالنس های ناوگان خود در نقاط پر تردد تمهیدات ویژه 

ای را برای شهروندان در نظر گرفته است.«
صابریان در پایان گفت: »مصرف شیر، میوه و سبزی های تازه 
و مصرف کمتر تنقالت از جمله چیپس و پفک و نوشابه های 
به  ابتال  عوارض  از  هوا  آلودگی  شرایط  در  می تواند  گازدار 
بیماری های قلبی و تنفسی پیشگیری کند و به عموم شهروندان 
توصیه می شود به اندازه کافی آب بنوشید تا با شست و شوی 
دستگاه گوارش و رفع عطش و خشکی دهان اثرات ناشی از 

آلودگی هوا کاهش یابد.«
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مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور:

گاهیمردمبرایجبرانهزینههایدرمان،علیهپزشکانشکایتمیکنند

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب، گفت: »بیهوشی 
فقط مربوط به اتاق عمل نیست، ما موظف هستیم از قبل از اتاق 
عمل، بیمار را چک کنیم و این موضوع باعث کاهش بار مالی 

در نظام سالمت و رضایتمندی بیمار می شود.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، علی رضا جهانگیری فرد، صبح 
بیهوشی قلب در مرکز  بین المللی  چهارشنبه در دومین کنگره 
همایش های رازی تهران، افزود: »در حال حاضر 8 مرکز آموزشی 

فلوشیپ بیهوشی قلب در کشور فعال است.«
رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با اشاره به 220 عضو انجمن 
گفت: »150 نفر از اعضای انجمن را پزشکان فلوشیپ بیهوشی 
قلب تشکیل می دهند، بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست، 
ما موظف هستیم از قبل از اتاق عمل، بیمار را چک کنیم و این 
موضوع باعث کاهش بار مالی در نظام سالمت و رضایتمندی 
عنوان یک  به  اتاق عمل  در  بیهوشی  از  می شود.« وی  بیمار 

رشته "های تک" نام برد و افزود: در حال حاضر اکوکاردیوگرافی توسط 
متخصص بیهوشی قلب در اتاق عمل انجام می شود، در حال حاضر همه 
مراکز جراحی کشور دارای فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، بیهوشی در 
جراحی قلب متفاوت از جراحی های عادی محسوب می شود، چون حمایت 
قلبی و ارگان های مختلف بدن در این نوع جراحی متفاوت است و باید 

برای بیمار، اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام داد.« جهانگیری فرد در پایان 
همچنین بر ضرورت مراقبت های بعد از عمل تاکید کرد و ادامه داد: 

»نقش بیهوشی قلب، بسیار جامع است.«
همچنین علی اکبر والیتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: 
»بیهوشی در ایران موضوع تازه ای نیست و اگر به تاریخ تمدن کشورمان 

توجه کنیم، متوجه اهمیت بیهوشی در علم طبابت خواهیم شد، 
از سال 1376تا کنون 1176 مورد پیوند قلب در کشور انجام 
شده است، 260 مورد از این تعداد پیوند قلب در بیمارستان 
مسیح دانشوری بوده است که با همکاری متخصصین بیهوشی 

قلب صورت گرفته است.«
وی افزود: »فردوسی در کتاب شاهنامه به هوشبری و بیهوشی 
اشاره کرده است، همچنین در یکی از متون بازمانده از دوران 
ساسانی نام یک ماده بیهوشی به میان آمده است، در اغلب 
متون قدیمی در کنار دارو های بیهوشی کلمات بنگ و منگ 
به کار رفته است و پس از اسالم رایج ترین دارو های بیهوشی 
"مردم گیاه" یا "مهرگیاه" بوده که به شکل آدمک است، گیاه 
مرسوم دیگری به نام خشخاش برای بیهوشی مورد استفاده 

قرار می گرفته است.«
والیتی در پایان گفت: »در داستان امیر ارسالن نامدار طرز 
استفاده از یک داروی بیهوشی ذکر شده و عطار نیشابوری نیز در اشعار 
خود به داروی بیهوشی اشاره کرده است، عقیلی خراسانی، حکیم تنکابنی، 
بهاء الدوله رازی در متون طبی ایرانی پیش و پس از اسالم که درباره 
بیهوشی مطلب آورده اند، بسیار است و این نشان از قدمت روش هایی 

هوشبری در طب ایرانی بوده و این موجب افتخار ایران و ایرانیان است.«

در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور 
مجوز تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید و ظرف یک تا 10 روز 

آینده به نظام پزشکی های سراسر کشور ابالغ خواهد شد.
به گزارش سپید، فربد رهنما با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیته 
مرکزی تبلیغات بیان کرد: »شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات 
در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که ظرف مدت 10 

روز آینده به نظام پزشکی های سراسر کشور ابالغ خواهد شد.«
وی افزود: »هدف از تدوین و تصویب این شیوه نامه ، یکسان سازی صدور 

مجوز تبلیغات امور پزشکی توسط کمیته تبلیغات 210 نظام پزشکی در 
نظام پزشکی  به  با مراجعه  متقاضیان می توانند  سراسر کشور است که 
محل طبابت خود درخواست صدور مجوز را داشته باشند که در این 
شیوه نامه چگونگی صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.«
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص پنجمین جلسه 
کمیته مرکزی تبلیغات گفت: »در این جلسه عالوه بر بررسی و تصویب 
شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات، درخواست تبلیغ یکی از 
کاالهای سالمت محور نیز با حضور اعضای کمیته مورد بررسی قرار 

گرفت ومجوز تبلیغ آن صادر شد. سازمان نظام پزشکی و سازمان صدا 
و سیما همکاری خوبی در این زمینه دارند مبنی بر این که قانون تبلیغ 
امور پزشکی و کاالهای سالمت محور رعایت شود که امیدواریم این 

همکاری ادامه داشته باشد.«
براساس اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رهنما در پایان درخصوص 
مدت زمان صدور این مجوز اظهار کرد: »در شرایطی که نیاز به تغییرات 
نباشد بین 2 تا 4 هفته این مجوز صادر خواهد شد که در موارد اصالحی 

و اعمال تغییرات ممکن است کمی طوالنی تر شود.«

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب:

بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست

در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات صورت گرفت

تصویب شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی


