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شیرین نیرومنش/ استاد زنان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و همسر شهیدمدافع سالمت 

دکتر پیروی
حضرت امیر مومنان)ع(، در فرمان حکومتی 
به مالک اشتر می نویسد: »در برابر پیمانی 
که بسته ای و امانی که داده ای خود را سپر 
ساز، زیرا هیچ یک از واجبات خداوندی 
که مردم با وجود اختالف در آرا و عقاید، 
در آن همداستان و همرای هستند، بزرگ 
پیمان نیست. حتی  از وفای به عهد و  تر 
مشرکان هم وفای به عهد را در میان خود 
الزم می شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و 
پیمان شکنی را دریافته بودند. پس در آنچه 
بر عهده گرفته ای، خیانت مکن و پیمانت 
را مشکن و خصمت را به پیمان مفریب. 
زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، 

دلیری کنند.«
اعالم  آغاز  از  ماه  و شش  بیست  از  بیش 
همه گیری کرونا در ایران و از کوچ مظلومانه  
دکتر حبیب اهلل پیروی می گذرد. استاد تمام 
وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
ریاست این دانشگاه به مدت هشت سال و 
رئیس سه بخش جراحی، عروق و پیوند در 
بیمارستان طالقانی و مدیر گروه جراحی و 
رئیس مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی 

بهمن 1398  آخر  تا  که  بافت  مهندسی  و 
در بیمارستان و دانشگاه و جلسات وزارت 

بهداشت حضور داشتند.
 اواخر بهمن ماه که هنوز وجود کرونا در 
و  بود  نشده  اعالم  رسمی  به طور  کشور 
طبعا هیچ پروتکل بهداشتی در خصوص 
کرونا و استفاده از ماسک و فاصله گذاری 
عمل  به  دست  نداشت،  وجود  اجتماعی 
جراحی بیمارانی زدند که چند روز بعد با 

تابلو پنومونی فوت شدند. 
بیمارستان طالقانی فهرست مشخصات این 
توسط  که   19 کوید  به  مشکوک  بیماران 
را  بودند  پیروی عمل جراحی شده  دکتر 
منتشر کرده است. همچنین ایشان تا آخرین 
کاری  تمامی جلسات  در  ماه،  بهمن  روز 
شرکت کردند. در زمانی که خبری از رعایت 
پروتکل ها نبود و بعدها  معلوم شد برخی از 
حاضران در آن جلسه از جمله مدیر محترم 
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، به کرونا مبتال بوده اند. بیماری دکتر 
پیروی در مقطعی اوج گرفت که بخش کرونا 
منحصر به دو بیمارستان بقیه اهلل)عج( و مسیح 
دانشوری بود. ناگزیر ایشان در بیمارستان 
مسیح دانشوری بستری شدند و در تاریخ 
بیست اسفند به رحمت خدا رفتند. همان 

دستگاه هایی که ماه ها از اعالم شیوع کرونا 
در ایران سرباز زدند و کادر درمانی فدا شده 
در این کارزار را شهید قلمداد کردند، بارها 
شهید  را  پیروی  دکتر  مختلف  مراسم  در 

خطاب کردند
 بارها و بارها شبکه های مختلف رادیویی 
و تلویزیونی با ساخت و پخش برنامه های 
گوناگون، از ما به عنوان خانواده  شهید دعوت 
کردند. مطبوعات از خدمات ایشان طی چهل 
سال طبابت نوشتند و از جهادشان در عرصه  
پزشکی یاد کردند. مسئوالن بنیاد شهید و امور 
رده های  مدیران  دادند.  ایثارگران وعده ها 
مختلف با دعوت از من به عنوان همسر 
کردند.  تبلیغاتی  بهره برداری های  شهید، 
دکتر  آقایان  لطف  اظهار  از  تشکر  ضمن 
علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، دکتر علی نوبخت رییس وقت 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس 
و  کشور  پزشکی  نظام  سازمان  وقت  کل 
ریاست  فاضل  ایرج  دکتر  ارجمند  استاد 
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران، 
بیست  از  پس  بدانند،  همه  است  شایسته 
پرداخت  برای  اقدامی  هنوز  ماه،  و شش 
حقوق ایشان به خانواده انجام نشده است.

با توجه به مکاتبات انجام شده، نشان می دهد 
خانواده تمام سعی خود را برای احقاق حق 
انجام داده است. اما هنگامی که در این سطح 
و موقعیت، چنین ظلمی به بازماندگان یک 
متخصص نخبه می شود که زندگی خود را 
نظام کرد، در مورد  این  به  وقف خدمت 
می توان  افتاده چه  دور  نقاط  و  محرومان 
این سبک توجه  مقایسه   به  تاریخ  گفت؟ 
به خانواده ای که در اثر کوتاهی مدیریتی، 
سرپرست خود را از دست داده اند با عهدنامه  
حضرت امیر مومنان)ع( با مالک اشتر خواهد 
نشست. بیست و شش ماه کسی نپرسید، 
همسر و فرزندان ایشان، چگونه باید بدون 
حقوق، روزگار بگذارنند؟ برای مقاومت تا 
این لحظه مدیون پدر همسرم هستم که با 
حمایت شان به رغم شرایط اجتماعی، زمینه  
استقالل مالی و اجتماعی مرا فراهم کردند. 
آیا مدیرانی که در وفای به عهد در مورد 
جان باختگان عرصه  درمان و مدیریت این 
بحران، مردود شده اند، یارای حمایت از زنان 
جامعه برای به دست آوردن استقالل خود را 
داشته اند؟ از همه عجیب تر، تهیه  فرم شهادت 
توسط بخش های مسئول، برای ایشان است. 
امید که به خود آییم و از عقوبت سخت 

این ظلم فراگیر، حذر کنیم.

 مصائب خانواده شهدای مدافع سالمت

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه 
 99 از  بیش  اینکه  اعالم  با  ایران،  سالمت 
درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سالمت 
به صورت الکترونیکی نسخه نویسی دارند، 
در عین حال درباره مشکالت احتمالی در 
اجرای طرح گفت: »قانون گذار پیش بینی های 
الزم را برای حل مشکالت در نظر گرفته 
است؛ به طوری که گفته شده در صورت 
شرایط  و  سرعت  کاهش  اینترنت،  قطعی 
اضطراری، پزشک می تواند در بستر نسخه 
کاغذی خدمات را در اختیار بیمه شدگان 

قرار دهد.«
به گزارش سپید، محمد اسماعیل کاملی گفت: 
»بحث نسخه نویسی الکترونیکی طبق تکالیف 
قانونی باید توسط سازمان های بیمه گر اجرا 
شود، لذا اجرای این طرح از سال 97 در 
سازمان بیمه سالمت آغاز شد؛ البته پیشرفت 
در سال 97 و 98 بسیار بطئی و کند بود.«

وی با اشاره به اینکه سرعت اجرای طرح در 
سال 99 و 1400 افزایش پیدا کرد، افزود: »تا 
پایان سال 99 بیش از ۵0 درصد نسخ پزشکان 
طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت به شکل 
الکترونیکی ثبت شد، ضمن اینکه از دی ماه 

سال گذشته نیز با توجه به تصمیمات قانونی 
با  الکترونیکی  نویسی  نسخه  طرح  اجرای 
قدرت و جدیت توسط پزشکان پیگیری شد.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر بیش از 99 
درصد پزشکان طرف قرار داد با بیمه سالمت، 
اقدام به نسخه نویسی الکترونیکی می کنند، 
این فرآیند برای یک طرح ملی که کل نظام 

سالمت را در بر می گیرد، قابل قبول است؛ 
همچنین مشارکت درصد بسیاری از پزشکان 

در این طرح نشان از مقبولیت آن دارد.«
بیمه  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
سالمت، کاملی تاکید کرد: »نمی توان انتظار 
داشت که طرح هایی به چنین گستردگی فاقد 
هرگونه مشکل در اجرا باشد، ضمن اینکه 

قانون گذار نیز پیشتر پیش بینی های الزم را 
برای حل مشکالت در نظر گرفته است؛ به 
طوری که گفته شده در صورت قطعی اینترنت، 
کاهش سرعت و شرایط اضطراری، پزشک 
می تواند در بستر نسخه کاغذی خدمات را 

در اختیار بیمه شدگان قرار دهد.«

پزشکان در چه صورتی می توانند نسخه نویسی کاغذی داشته باشند؟


