
بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دالیل  پزشکان  »مهاجرت  گفت: 
جامعه  به  وقتی  اما  دارد،  متعددی 
به  را  آنها  می کنند،  سختگیری  پزشکی 
سمت مهاجرت سوق می دهد، کم ترین 
جامعه  به  متعلق  پزشکی  تعرفه های 
دنیا  کجای  هیچ  است،  ایران  پزشکی 
تعرفه های ایران را ندارند، کسانی که به 
جامعه پزشکی گیر می دهند می خواهند 
پزشکان را خراب کنند. اما جامعه پزشکی 
در  حرفه  اعتمادترین  مورد  همچنان 

است.« جامعه 
به گزارش سپید، حسن ابوالقاسمی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا عده ای 
به دنبال تخریب جامعه پزشکی هستند، 
گفت: »رشته پزشکی در ایران گل کرد 
و بهتر از سایر رشته ها، توانمند شد و 
باعث پیشرفت و توسعه سیستم بهداشت 

و درمان کشور گردیده است.«
به  پزشکی  آموزش  »وقتی  افزود:  وی 
وزارت بهداشت آمد، خیلی ها حسادت 
و  می کنند  هم حسادت  هنوز  و  کردند 

نمی شود این حسادت را کاری کرد.«
جامعه  حذف  به  اشاره  با  ابوالقاسمی 
گفت:  سنگرها  از  خیلی  از  پزشکی 
که  می کنند  صادر  دستوراتی  »متأسفانه 

نیست.« موافق  آنها  با  پزشکی  جامعه 
پزشک  یک  نباید  »چرا  داد:  ادامه  وی 
باشد  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  در 
و اینکه وزیر بهداشت چرا نباید عضو 

این شورا باشد.«
بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جامعه  به  مشکالت  »تحمیل  افزود: 
در  که  است  کسانی  سمت  از  پزشکی 

هستند.« دیگر  رشته های 
وی با اشاره به مهاجرت پزشکان گفت: 
»مهاجرت پزشکان دالیل متعددی دارد، 
سختگیری  پزشکی  جامعه  به  وقتی  اما 
می کنند، آنها را به سمت مهاجرت سوق 

می دهد.«
که  مطلب  این  عنوان  با  ابوالقاسمی 
به  متعلق  پزشکی  تعرفه های  کم ترین 
جامعه پزشکی ایران است، افزود: »هیچ 
کجای دنیا، تعرفه های ایران را ندارند.«

بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: »کسانی که به جامعه پزشکی گیر 
می دهند، می خواهند پزشکان را خراب 
کنند. اما، جامعه پزشکی همچنان مورد 

است.« در جامعه  اعتمادترین حرفه 

به گزارش مهر، وی با اشاره به تخریب 
جمعی  رسانه های  در  پزشکی  جامعه 
سود  تخریب  این  از  »هیچکس  افزود: 
نمی برد و بعدها همین تخریب کنندگان 

و خانواده های آنها متضرر خواهند شد.«

بر  تاکید  با  مالرد  پزشکی  نظام  رئیس 
اقدامات  وحشتناک  نتایج  باید  اینکه 
افراد فاقد صالحیت در امور درمانی به 
اطالع مردم برسد، گفت: »قوانین فعلی 
صالحیت  فاقد  افراد  دخالت  حوزه  در 
در امور درمانی به هیچ عنوان بازدارنده 
قوه  بدتر،  آن  از  و  نبوده  کننده  متنبه  و 
قضائیه هم با مماشات و تسامح با آنان 

می کند.« برخورد 
نژاد  موسوی  شهریار  سپید،  گزارش  به 
پزشکی،  نظام  سازمان  با  گفت وگو  در 
فاقد  افراد  دخالت  اینکه  به  اشاره  با 
سابقه ای  پزشکی  درحوزه  صالحیت 
اظهار کرد: »اگر  تاریخ دارد،  بلندای  به 
بویژه  پزشکی  نامه های  قسم  به  نگاهی 
قسم نامه حکیم مجوسی اهوازی بینداریم 
در آن به صراحت بحث آموزش پزشکی 
توسط افراد خاص مطرح شده و دخالت 
افراد آموزش ندیده را منع کرده است.«
وی با اشاره به اینکه شکسته بندان، رگ 
زنان، مشتمال کاران، طب مادر بزرگی و... 
از قدیم االیام وجود داشته و با روش های 
خاص و شگردهای تبلیغاتی اعتماد مردم 
را به خود جلب کرده اند، افزود: »در حال 
حاضر نیز اگر دقت کنیم، تبلیغات پشت 

چاقی، الغری،  از  اعم  عطاری ها  شیشه 
ترک اعتیاد، رفع مشکالت جنسی و ... 
همه در زمینه درمان است در حالی که 
درمانگر اعتیاد ما در مرکز MMT  حق 
نوشتن  داروی درمان اعتیاد را ندارد.«

از  ساعتی  هر  در  »اگر  داد:  ادامه  وی 
شبانه روز به رسانه ملی )رادیو یا تلویزیون 
نفر در مورد  باالخره یک  (گوش کنید، 
طب  روش های  با  بیماری  فالن  درمان 
سنتی و جوشانده در حال صحبت است.
یعنی حاکمیت این اجازه را به همه افراد 
به طور ضمنی برای ارائه نظرات در این 

حوزه تخصصی داده است.«
رئیس نظام پزشکی مالرد تصریح کرد: »با 
توجه به گردش مالی بسیار باالی حوزه 
به  آن  از  مردم  عمومی  اقبال  و  زیبایی 
شاهد  واجتماعی،  روانی  شرایط  لحاظ 
حضور پر رنگ افراد فاقد صالحیت در 
این حوزه هستیم و اخیرا آنقدر جرات 
پیدا کرده اند که حتی جراحی زیبایی نیز 

می دهند.« انجام 
موسوی نژاد با اظهار تاسف از عدم نظارت 
دقیق برعملکرد افرادی که فاقد حداقل 
صالحیت های الزم در این حوزه هستند، 
گفت: »عدم انتشار احکام مربوط به این 

افراد در فضای عمومی و اطالع رسانی به 
اقدامات آن ها  نتایج وحشتناک  از  مردم 
از جمله معضالتی است که با آن دست 
به گریبان هستیم که هم عامل گستاخی 
بیشتر این افراد سودجو در انجام اقدامات 
از  مردم  اطالع  مانع  هم  و  غیرقانونی 

عواقب کارهای آنان شده است.«
وی خاطرنشان کرد: »واقعیت این است 
که قوانین فعلی در حوزه دخالت افراد 
فاقد صالحیت در امور پزشکی و درمانی 
کننده  متنبه  و  بازدارنده  عنوان  هیچ  به 
با  هم  قضائیه  قوه  بدتر  آن  از  و  نیست 

مماشات وتسامح با آنان برخورد می کند.«
می رسد  نظر  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصمیم  باالی  در سطوح  اراده ای  هیچ 
وجود  موجود  سیستم  تغییر  برای  ساز 
ندارد، یادآور شد: »در این شرایط آیا 
انتظار داریم قوانینی وضع شود که جلوی 
این همه دخالت افراد فاقد صالحیت در 
حوزه پزشکی را بگیرد؟ تغییر این شرایط 
آموزش  فرهنگی،  بزرگ  کار  نیازمند 
عمومی، تغییر سیاستهای کالن وقوانین 

جدی است.«

کم ترین تعرفه های پزشکی متعلق به جامعه پزشکی ایران است

قوه قضائیه نباید با مماشات با افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی برخورد کند
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