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گفتگو با دکتر علی دباغ 
معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ

مراجعات حضوری به 
سازمان را کاهش دادیم
معانت فنی و نظارت نظام پزشکی تهران یکی از معاونت هایی 
است که به طور مستقیم با ارباب رجوع یعنی اعضای سازمان 
مواجه است و لذا اصلی ترین حوزه خدمت رسانی این 
معاونت تسهیل امور و کاهش نیاز به مراجعات حضوری 
است و برای همین است که برنامه های اصلی این 
معاونت بر این محورها متکی است

لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید
من علی دباغ، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و عضو هیئت  مدیره نظام پزشکی 
تهران بزرگ، عضو مجمع عمومی سازمان و عضو 
شورای عالی نظام پزشــکی تهران بزرگ، عضو و 
دبیر سابق انجمن علمی متخصصان بیهوشی، 
دبیر اسبق انجمن بیهوشی قلب و معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ هستم.

عمــده اقدامــات جــاری و فرایندهــای 
مرسوم این معاونت چیست؟

در بخش فنی و نظارت ما دو وظیفه مهم داریم. 
اول بحث صدور و تمدید پروانه فعالیت همکاران 
عضو سازمان است که بعد از تأیید نظام پزشکی 
تهــران ایــن پروانه ها بــرای ســازمان کل ارســال 
می شود و نسخه نهایی آنها صادر می شود. البته 
کار اصلی و نظارت آن را ما در نظام پزشکی تهران 
انجــام می دهیــم. بحث دیگــر هم درخواســت 
تکمیل برخی از پرونده ها است که روال خودش 
را دارد. در مسئله نظارت هم حوزه تبلیغات را بر 

اساس قانون تبلیغات نظارت می کنیم.

در خصــوص آمــوزش نماینــدگان 
بیمارســتان ها در حــوزه ثبــت پروانه و 

درخواست پروانه توضیح دهید؟ 
در این معاونت چندین کارگاه آموزشــی برگزار 
کرده ایــم کــه در ایــن کارگاه هــا فرایندهــا را بــه 

نماینــدگان هــر بیمارســتان آمــوزش داده ایم. 
نماینــده هــر بیمارســتان پــس از طــی ایــن 
آموزش ها نماینده ســازمان در آن بیمارســتان 
در صدور پروانه و کارهای نظارت و فنی شامل 
تبلیغات و بقیه کارها محسوب می شوند. برای 
تســهیل امور هم ســعی کردیــم از حــدود ۱۶۰ 
بیمارستان که در تهران هســتند یک نماینده 
در کالس هــای آموزشــی حاضــر باشــد و آنهــا 
را آمــوزش بدهیــم. این گونــه اعضای ســازمان 
مجبور نخواهند شــد برای درخواســت صدور 
پروانه به صورت حضوری به ســازمان مراجعه 
کند. نماینده هر بیمارســتان کــه در آموزش ها 
شــرکت کــرده تمــام فرایندهــا بــرای او توضیح 
داده شــده و در کارگاه عملــی بــا همــکاران 
کارشــناس معاونت فنی و نظارت تمرین کرده 
تا بتواند کمک همه اعضای سازمان در داخل 
بیمارســتان باشــد و دیگــر اعضــای ســازمان 
مجبور نباشند برای ریز این اقدامات به سازمان 

مراجعه حضوری داشته باشند.

در خصــوص اخــذ مجــوز تبلیغــات 
برای اعضای ســازمان توضیح دهید و 

بفرمایید افراد چگونه اقدام کنند؟
مجــوز تبلیغــات دارای قوانیــن و مقــررات 
مخصوص به خود است. یک کمیته تبلیغات 
در هر هیئت مدیره در کل کشــور وجود دارد که 
مجوز تبلیغات در فضــای حقیقی و مجــازی از 

همین طریق صادر و به افراد داده می شود. شرح 
تبلیغات هــم در و ب ســایت ســازمان و قوانین و 
مقررات و هم در اطالعیه ها و مصوبات شــورای 

عالی ذکر شده است.

همکاران شما چه کسانی هستند؟
همکاران بنده خانم جدیداالسالم، آقای ظهیری، 
خانم موسوی، آقای الهیاری، آقای رضازاده، آقای 
مهدی پور همه در مجموعه دکتر اســدی، مدیر 
صدور پروانه تهران، هستند. از طرف دیگر آقایان 
کریمی و موسوی و خانم خرم نژاد هم در قسمت 
تبلیغات و نظارت و تحت مجموعه دکتر متاجی 

معاونت نظارت فعالیت می کنند. 

نماینده هر بیمارستان شهر 
تهران که آموزش های الزم را 
دیده، حاال نماینده سازمان 
در آن بیمارستان در صدور 
پروانه و کارهای نظارت و فنی 
شامل تبلیغات و بقیه کارها 
محسوب می شوند
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دکتر علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ

من اعالم 
خطر می کنم ...
دکتر سید موید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی 
تهران بزرگ در سابقه کاری خود معاونت سالمت وزارت 
بهداشت؛ ریاست مرکز تحقیقات گوارش و کبد، مدیریت 
و تاسیس جامعه جهانی هپاتیت و باشگاه سالمتی امید، 
عضویت فرهنگستان علوم پزشکی و استادی دانشگاه 
بقیةا… و کسب عنوان دانشمند برتر دهه اخیر در 
هپاتولوژی از نظر تعداد مقاالت را دارد. دکتر علویان به 
صراحت و شفافیت شهرت دارد و مصاحبه با او همیشه 
جذاب است.

وضعیــت  از  مختصــری  گــزارش 
نظام پزشــکی تهران بزرگ و اقدامات 

خود در این مدت ارائه می دهید؟
بســم هللا الرحمن الرحیم. نظام پزشــکی تهران 
درواقع بزرگترین نظام پزشــکی  کشــور است که 
تفاوتش با بقیه نظام پزشکی ها در این است که 
قریب به یک ســوم اعضای نظام پزشــکی کشور 
را شــامل می شــود و در پایتخــت هــم مســتقر 
اســت و طبیعــی اســت چالش هــای مربــوط بــه 
پایتخت بسیار پیچیده تر از شهرستان ها باشد. 
در نظام پزشــکی تهــران در ایــن مــدت تــالش 
کردیم خرد جمعــی را حاکم کنیــم. خرد جمعی 
زمانی شکل می گیرد که ســاختارهای مشورتی 
و ســاختارهای مشــابه اتــاق فکــر فعــال شــود. 
خوشــبختانه توانســته ایم فعــالً 42  اتــاق فکر را 
فعال کنیم که در زمینۀ موضوعات مختلفی که 
نیاز بــه تصمیم گیری اســت، راهنمایــی و کمک 

می کنند. 

ایــن اتاق هــای فکــر نتایــج مطلــوب 
داشته اند؟

جالب اســت که در ایــن مدت متوجه شــدیم 

ظاهــراً حاکمیــت در کشــور مــا از تصمیمــات 
جمعی و خــردورزی به دور اســت. دلیلش هم 
این اســت در موضوعاتی که مــا ورود کردیم و 
بحث های کارشناسی انجام دادیم، متأسفانه 
متوجه شــدیم ایــن حوزه  ها به نتایــج مطلوب 
نرسیده است. مثالی می زنم: در زمینۀ نسخۀ 
الکترونیک بــا اســتفاده از فنّاوری های جدید 
موافق هستیم و موافق هستیم که نظام حوزۀ 
درمان باید حســاب و کتاب پیدا کنــد. موافق 
هســتیم کــه اصــالح نظــام ســالمت و حفــظ 
منابــع نظام ســالمت بــرای بیمه هــا و بیماران 
جزء واجبات است و با این کار بعدا می توانیم 
تعرفه هــای ارائه خدمــات را واقعی تــر بکنیم؛ 
می توانیــم خدمــات را کنترل کــرده، خدمات 
القایی را کم کنیم و کیفیت خدمات را افزایش 
دهیم؛ امــا وقتی در کشــورمان به جــای اینکه 
بــا برنامه ریــزی دقیــق و به تدریــج در طــی این 
ســال ها ایــن اتفــاق بیفتــد، به صــورت آنی در 
یک برنامۀ بودجــۀ یک ســاله ورود می کنند و 
می گوینــد از ایــن تاریخ بــه بعد پزشــکان حق 
نسخه نویســی کاغــذی ندارنــد و فقــط هــم با 
شــیوه برخورد و تنبیــه و بدون هیچ تشــویقی 

عمل می شــود، خب طبیعی اســت کــه دچار 
مشکل می شویم. 

از یک طــرف بحــث حفــظ محرمانگی نســخۀ 
الکترونیــک و عــدم امنیــت اطالعــات مطــرح 
اســت. از طرف دیگر بــدون آنکه ســاختارهای 
مناسب دیده شــود، این کار اجرا شــده است. 
دراین خصــوص بــه همــه نهادهای مســئول و 
باالدســتی نامه ارســال کردیم و انتقادات خود 
را مطرح کردیم، حرف هایمان هم کارشناســی 
است، اما گسی گوش نمی کند! ظاهراً متولیان 
سیاســتگذار در حــوزۀ ســالمت، منهــای وزیــر 
بهداشت که نسبت به این موضوع حساسیت 
و دقــت داشــت، در گوششــان پنبــه کرده اند و 
نمی شنوند و کار خودشــان را انجام می دهند، 
مسیر خودشــان را می روند و به نداهایی که از 

اطراف به آن ها می رسد، توجه ندارند. 

نظیر این مورد زیاد است؟
متأســفانه نمونه هایــی ازاین قبیل کــم نداریم. 
االن امکان واقعی شدن تعرفه ها را از ما سلب 
کرده اند. کســانی تعرفۀ را تعییــن می کنند که 
خودشــان خریدار خدمت هســتند. بیمه ها و 
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ســازمان مدیریت ایــن کار را می کننــد و بخش 
خصوصی امکان اینکه بتواند در تعرفه گذاری 
تأثیرگذاری داشته باشــد، ندارد. از طرف دیگر 
هزینه های نظام سالمت و بخش خصوصی و 
دولتی متناسب با تعرفه نیست و خیلی خیلی 
بیشــتر افزایش پیدا کرده است. همان طور که 
اعــالم کردنــد هزینه هــای مربوط به حقــوق در 
حوزه تأمین اجتماعی، 58 درصد در سال آینده 
افزایش پیدا کند. این یعنی افزایش 58 درصد 
بخــش مهمــی از هزینه هــا؛ امــا از ســوی دیگر 
امــکان افزایــش تعرفــه را از ما ســلب کرده اند. 
در بحث خرید تجهیزات و امکانات هم فشــار 
زیــادی بــه جامعــۀ پزشــکی وارد می شــود. از 
طرف دیگر هم مالیات ها رو به افزایش اســت. 
شهرداری ها هم در چند جنبه فشار می آورند. 
در حــوزه هزینه هایــی کــه قیمت ها مربــوط به 
تفاوت ارز است هم باعث شده امکان نو کردن 
تجهیزات و تعمیرات و به روزرســانی تجهیزات 

وجود نداشته باشد. 

به نظر شما چرا وضع این گونه است؟
انگار بعضی ها دوســت دارند جامعۀ پزشــکی، 
خدمات کمتــر و باکیفیــت پایین ارائــه بدهند. 
بعضی ها دوســت دارند جامعۀ پزشکی ناامید 
شوند و از این مملکت هجرت کنند، فقط چهار 
آدم بی ســواد بادمجان دورقاب چیــن بیاینــد 
دور این هــا بنشــینند و حــرف بزننــد. در ســال 
۱4۰۱ اگــر حاکمیــت تصمیــم بگیرد کــه باوجود 
مشــخص بودن قیمــت تمام شــده خدمــات و 
تعرفــۀ واقعی، تعرفۀ بســیار پایینی اعــالم کند، 
ما نباید بپذیریم که با دست خودمان به سمت 
ورشکســتگی مراکــز حرکــت کنیــم. مــا اعــالم 
می کنیم که این تعرفه را قبــول نداریم و این کار 
ما هیچ گونه منع قانونی هم ندارد. ما این تعرفه 
را قبول نداریــم به خاطــر اینکه کار کارشناســی 
رویــش صــورت نگرفتــه یــا کار کارشناســی آن 
ضعیــف اســت و بــه مبانــی کارشناســی توجــه 
کافی نشده اســت. تصور کنید در نظام پزشکی 
اگر تعرفۀ اعالمی دولت را قبول نکنیم، چالش 
مهمی برای مردم اتفاق می افتد. اینجا از جامعۀ 
پزشــکی می خواهم که با تدبیر و تعهــد و به دور 
از احساســات در ایــن قضیــه وارد شــوند. مــا 
می خواهیــم حق وحقــوق جامعۀ پزشــکی و در 

کنارش حق وحقوق مردم برای دریافت خدمات 
باکیفیت پزشکی، حفظ شوند

و ایــن وضعیــت بــه نظــر شــما چــه 
نتیجه ای خواهد داشت؟

بــه نظــرم آشــفته بازاری رخ می دهــد و در ایــن 
آشــفته بازار هرکســی می تواند در زمینۀ تعرفه 
بر اســاس صالحدید خودش اقدام کنــد و این 
خیلی بد اســت. یک آنارشیســم کامــل اتفاق 
می افتــد. مســئوالن ایــن آنارشیســم، افــرادی 
هســتند که در تعرفه گذاری به مبانــی عقلی و 

کارشناسی توجه کافی نمی کنند. 

شــما به عنوان رئیــس نظام پزشــکی 
تهران بــزرگ این حرف هــا را می زنید. 
ایــن می توانــد بــه آن معنــا باشــد که 
زیرمجموعۀ شما بگوید تعرفه را قبول 

نداریم ولی به کار ادامه می دهیم؟
ما نمی توانیم مردم را از خدمات سالمت محروم 
کنیم. خدمات سالمت خدمات بسیار مهمی 
است. تعطیل بردار نیســت؛ اما واقعیتش این 
اســت در آشــفته بازار هر اتفاقی ممکن اســت 
بیفتد. من اعالم خطر می کنم. ما در این حوزه 
تنها تصمیم گیر نیستیم. جامعۀ پزشکی وقتی 
ببیند که با تعرفۀ اعالمی به دست خودش دارد 
ورشکسته می شود، اقدام به تعطیلی خدمات 
یا واکنش های دیگر می کند. این واکنش جامعۀ 
پزشکی را من نمی توانم کنترل کنم. مسئوالن 
محترم، سیاستگذاران حوزۀ سالمت، کسانی 
که تعرفه را در بیــن راه تعیین می کنیــد، من از 
همیــن االن به صراحت اعــالم می کنــم اگر زیر 
تعرفۀ واقعی، تعرفۀ دستوری اعالم کنید منتظر 

هر واکنشی از جامعۀ پزشکی باید باشید. 

شــما بــه صراحــت می گوییــد کــه 
پشــت  نمی تواننــد  مســئوالن 
و  شــوند  قایــم  نظام پزشــکی 
نظام پزشــکی ضربه گیــر تعرفه هــا 

نیست؟
در زمینــۀ تعرفــه اگــر دولــت بیایــد بــا اعضای 
صنف تعامل کنــد و اجازه دهد کــه بحث های 
کارشناســی رخ دهد، ما هم با جامعۀ پزشــکی 
صحبت می کنیــم که بــا هزینۀ کمتــر و در حد 

تاب آوری، و به خاطر منافع مردم کوتاه بیایند. 
ما باید شرایط اقتصادی مردم را درک کنیم؛ اما 
اگر آن ها فکــر می کنند که با دســتور می توانند 
تعرفه پایین را رسمی کنند، چون تا االن حداقل 
در ایــن دولــت چیــزی کــه مــا دیدیم دســتور و 
تنبیه و این جور چیزها بوده، قطعا زیر بار چنین 

تعرفه ای نخواهیم رفت. 

احساس می کنید چقدر به چیزهایی 
کــه بــرای خودتــان به عنــوان هــدف 

تعیین کرده بودید، رسیده اید؟
واقعیــت این اســت کــه نظام پزشــکی ظرفیت 
خیلــی باالیــی دارد. ما چــار انفعــال در جامعۀ 
پزشــکی هســتیم،؛ یعنــی اکثــر افــراد جامعــۀ 
پزشــکی نســبت بــه سرنوشــت خودشــان و 
جامعه شان بی تفاوت اند. ما این ها را بی تفاوت 
کرده ایم. اینکه قشر تحصیل کرده و فرهیخته 
نســبت به سرنوشــت خود و جامعه  بی تفاوت 
باشــد، خطر خیلی بزرگی اســت. اگــر این ها از 
بی تفاوتی بیــرون بیایند، قطعاً منشــأ تحوالت 
زیادی خواهیم بود. اما هنوز با اینکه این ها را از 

انفعال خارج کنیم، فاصله داریم.

در این هشــت ماه چقــدر از عملکرد 
خودتان راضی هستید؟ 

نمی توانــم پاســخ مشــخصی بدهــم. امــا مــن 
هیچ وقت به خودم نمرۀ قبولی نداده ام. 

آخرین سؤال. نظام پزشکی تهران به 
قول شــما یک ســوم اعضای سازمان 
را در خــود دارد. چقــدر از مشــکالت 
کاری شــما ناشــی از تداخل عملکرد 
بزرگ تریــن نظام پزشــکی کشــور بــا 

نظام پزشکی کل است؟
متأســفانه االن بــا نظام پزشــکی کل 8۰ درصد 
تداخل عملکرد داریم و ایــن در همۀ بخش ها 
وجود دارد. ما تالش می کنیم نظام پزشکی کل 
را قانع کنیم که نظام پزشکی تهران را جداگانه 
ببینند و حقش را بدهد؛ ولی ظاهراً حرام خوری 
خوشمزه است. متأســفانه تاکنون برخی افراد 
به شکلی خواسته اند از این وضعیت که اصالً 
مطلوب نیست برای منافع خودشان استفاده 

کنند. 
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دکتر ساعی معاون توسعه مدیریت و منابع

تفکیک نظام پزشکی تهران از 
کل غیرقابل برگشت است

من دکتر سعید ساعی دندانپزشک) اندودانتیست 
(  حدود دو دهه اســت کــه فعالیت صنفــی دارم و 
عمده این فعالیت ها  در سازمان نظام پزشکی بوده 
است و بیشتر در حوزه اجرایی مسیولیت داشتم. 
در دوره فعلــی  به عنــوان دندانپزشــک در  هئیت 
مدیــره تهــران بــزرگ حضور داشــته ، مســئولیت 
معاونت توســعه و مدیریت منابع   نظام پزشــکی 

تهران بزرگ را هم برعهده دارم. 
ســاختار معاونت توســعه نظام پزشــکی تهران بر 
اســاس زیــر مجموعه هایی کــه در چــارت تعریف 
شــده، واحد هــای منابــع انســانی، داده پــردازی ،  
امور مالی، رفاهــی و تــدارکات و پشــتیبانی که هر 
یــک وظایــف خــود را دارنــد و در کل همانطــور از 
اســم معاونت و شــرح وظایفش مشــخص است 
پشــتیبانی مالی و تامین نیروی انســانی  معاونت 
های دیگر و یکســری امور مستقیم خود معاونت 
به عنوان وظائف مشخص شده که در حال انجام 

است.
در خصوص تفکیک نظام پزشــکی تهران با نظام 
کل، حداقل در ایــن دو دهه ای که من در ســازمان 
بــود ه ام همیشــه ایــن بحث تفکیــک و اســتقالل 
مطرح بوده ولی به جرئت می توانم بگویم تا سال 
گذشته اتفاق ملموس و محسوســی در این حوزه 
نیافتاد. در اکثر اوقات روسای هر دو مجموعه یک 
نفر بود و این خود می توانســت روند تفکیک را به 
تعویق بیاندازد ولی در اواخر دوره گذشته و ابتدای 
این دوره به نظر من حرکت های خوبی انجام شد. 
در اواخر دوره گذشته که بودجه سال ۱4۰۰ مصوب 
شد برای اولین بار بودجه تهران بزرگ مستقل شد 
و بحث تفکیک نیروهای انسانی هم در حد زیادی 
انجام شد، کد کارگاهی برای تهران بزرگ گرفته شد 
اما با تغییر مســئولین اجرایی  ســرعت انجام این 

کار کند شد.
دالیل ضرورت جداســازی نظام تهران از ســازمان 

کل این موارد است: اوال اعضای نظام تهران بزرگ 
یک سوم کل اعضاء سازمان هستند، و این جامعه 
بزرگ گاه مسائل خاص خود را با توجه به ویژگی ها 
و مختصــات خــاص تهــران دارنــد و توقعشــان از 
منتخبیــن خــود ایــن اســت کــه ایــن مطالبــات را 
پیگیری کنند اما تهران بزرگ در طول این سال ها 
به واسطه در ســایه کل بودن خیلی نتوانسته این 
وظایــف را انجام دهــد. از طرفی اگر نظام پزشــکی 
تهران بزرگ بتوانــد وظایف خود را به نحو مطلوب 
انجام بدهد سازمان کل هم بهتر می تواند به برنامه 
های کالن خود و سیاستگذاری ها و نقش حمایتی 

خود برای نظام پزشکی شهرستان ها برسد.
عملکرد عمده ما در سال جاری در معاونت توسعه 
و مدیریت منابع جدا از موضــوع تفکیک، اجرای 
واکسیناسیون جامعه پزشکی در سطح تهران بود 
که برخالف نظام پزشکی شهرستان ها که خیلی در 
اجرا وارد نشدند و صرفا معرفی کننده به شبکه های 
بهداشــت و دانشــگاه ها بودند وارد حوزه اجرا شد 
که در این زمینه البته نظام پزشکی کل و مجموعه 
بیمارســتان های خصوصی بخوبــی در این زمینه 
مشــارکت کردند و دانشــگاه های علوم پزشــکی و 
وزارت بهداشت هم همکاری خوبی داشتند. این 
کار در حــد بضاعت ســازمان و بــا توجه به تــوان و 
امکانات سازمان به نحو مطلوبی انجام شد و اگرچه 
قطعا کاستی هایی وجود داشت اما آشکارا اعضای 
ســازمان از این نحوه اجرا رضایت کلی داشــتند و 

بازخوردهای مثبت بسیاری دریافت کردیم.
در دوســه هفته اخیر هم به واســطه اعتراضات و 
شــکوایه های اعضــاء محترم نظــام تهــران از عدم 
پاسخگویی مناسب تماس های تلفنی یا مراجعات 
حضوری در قالب طرح تکریم ارباب رجوع ســعی 

کردیم مشکل را حل کنیم.
واقعیت این است که اعضای سازمان چه پزشک 
یک داروساز یا دندان پزشک و ... اگر جهت انجام 

امور اداری به  ارگانها و ادارات دولتی  مراجعه کنند 
و اعالم کننــد عضوی از جامعه پزشــکی هســتند 
معموال نســبتا مورد توجه قرار می گیرند و طبیعی 
است که در ســازمان صنفی خودشان توقع توجه 
و رسیدگی بیشتر و بهتری  داشته باشند ولی خب 
از انعــکاس نظــرات مشــخص بــود در ایــن زمینه 
رضایتمنــدی عمومــی وجــود نــدارد. بــرای همین 
تالش کردیم با اســتقرار افــرادی بــرای راهنمایی و 
پاسخگویی تماس های تلفنی و مراجعان حضوری 

این مشکل را تا حدود زیادی حل کنیم.
در خصوص برنامه های رفاهی نظام پزشکی تهران 
بزرگ اشاره کنم که ساختار نظام پزشکی تا دو دوره 
قبل یک معاونت رفاهی داشت بعد با تغییر چارت 
تشکیالتی این واحد به واحد رفاهی - اجتماعی در 
زیرمجموعه معاونت توســعه تنزل پیدا کرد. بنده 
بــه واســطه حضــورم در مســئولیت های مختلف 
بــا مشــکالت و ظرفیت هــای ایــن حــوزه تــا حدود 
زیادی آشنا هستم. در سازمان کل صندوق تعاون 
رفــاه داریم کــه جــزو ارکان اصلی ســازمان اســت و 
اساســنامه دارد کــه مصــوب مجمع آن اســت که 
همان شورای عالی سازمان نظام پزشکی است. در 
آن اساسنامه در یک ماده آمده کلیه فعالیت های 
رفاهی ســازمان بایــد از طریق صندوق تعــاون رفاه 
انجــام شــود و شــاید بشــود برداشــت کرد کــه اگر 
مجموعه های دیگری در ســازمان کار رفاهی کنند 
از دیدی تخلف محسوب شود. از طرفی کمیسیون 
رفاهــی شــورای عالــی کــه کمیســیون تخصصــی 
مشورتی است پیشنهاد داده شده معاونت رفاهی 

سازمان کل احیاء شود.
ادله دوستان هم این است که صندوق رفاه تعاون 
اگر قرار است به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت 
کند دیگر نباید در کارهــای خدماتی رفاهی جزئی 
نظیــر توزیــع وســایل محافظتی یــا بیمــه اعضا یا 

برگزاری جشنواره های هنری ورزشی وارد شود.
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دکتر محمد رازی رئیس انجمن ارتوپدی 
ایران و قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ

گفتاری 
با همکاران

دوستان و همکاران عزیز
گذشت زمان، یک ســال دیگر را نیز در تقویم 
تاریخ بــرای ما ثبت کــرد، ســال ۱4۰۰ با وجود 
فرازو نشیب های غیرمترقبه آن، به خصوص 
موج چهارم کرونا و کشتار بیرحمانه آن و تورم  
و کاهــش ارزش پــول ملــی و گرانــی چند صد 
درصدی در  ادامه تورم سال ۹۹ و فقر  و گرانی 

کمرشکن رو به پایان است.
امــا حداقــل در زمینــه علمــی ســعی خــود را 
نمودیــم. برگــزاری وبینارهــای آموزشــی در 
جامعه پزشــکی موجب اعتال و موفقیت های 
بسیار زیاد علمی و آموزشی گردید.  همکاران 
عزیــز بطــور خــود جــوش در فضــای مجــازی 
مطالــب علمــی را بــا یکدیگــر  بــه اشــتراک 
گذاشــته و دانســته های خود را به روزرســانی 

کردند.
از طرفی در این ســال جامعه پزشکی کشور و 
در حقیقت ســالمت هم میهن های عزیزمان 
مــورد هجمــه شــدید و سیســتماتیک شــبه 
علم، که در حقیقــت یکی از انــواع جنگ نرم 
به منظور فروپاشی علمی و اخالقی و سالمت 
جســمی و روحــی جامعــه ایرانی اســت، قرار 
گرفت، که از جمله آنها می توان تبلیغات علیه 
واکسیناسیون،  ترویج درمان های غیرعلمی و 
مضر و ده ها نســخه دیگر، قرار گرفت و واقعا 
تعداد زیادی از همکاران عزیز و الیق ما مجبور 
شدند وقت شریف خود را صرف خنثی سازی 

این خرافات سازماندهی شده نمایند.
اشــاعه و نفــوذ تفکــرات جاهالنــه و مخــرب 

در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و مجلس 
موجــب شــد حاکمیــت راه حــل معضــالت 
ســالمت مــردم را در افزایش مجــدد و فله ای 
تعداد دانشجویان رشته های پزشکی ببیند، 
این درحالی است که آثار مخرب افزایش های 
قبلــی را چنــد ســالی اســت کــه بــا آن مواجــه 
هســتیم و تاثیــرات مخــرب آن را بــر ســالمت 

مردم تجربه می کنیم.
نظــر اول و آخــر مــا در رابطــه بــا تعرفه هــای 
پزشــکی برقــراری عدالــت اجتماعی بــا اعالم 

تعرفه های واقعی است. 
حاکمیت نمی تواند و نباید به بهانه حمایت از 
اقشار آسیب پذیر به اقشــار فرهیخته و عالم 
و خدمتگــزاراِن  به همان اقشــار آســیب پذیر 
ظلم کند. یادمان باشــد که انقالب ما انقالب 
اســالمی بود   نه انقالب کمونیســتی، و باز هم 
یادمان باشد اگر پاگذاشــتن در جای پای این 
بلشــویک ها و سوسیالیســت نماها را ادامــه 

دهیم به جایی خواهیم رفت که آنها رفتند!
در واقــع جهــل و تصمیم گیری هــای غلــط و 
مخرب و حمایت  گروهی از مسئولین از آنها و 
چشم فرو بستن گروهی دیگر بر روی حقایق، 
در حال به زوال کشــیدن ســتون های جامعه 
اســت که جامعــه پزشــکی از اصلی ترین این 

ستون ها است.
از ســوی دیگــر اگــر بخواهیــم از خــود انتقــاد 
کنیم بایــد بگوییم در ســازمان نظام پزشــکی 
نیــز بدعهدی ها و روابط ناســالم تعهــدآور که 
میراث شوم گذشته است، سرعت کار را کند 

نمــوده و اذعان می نمایم که نتوانســتیم الیق 
این اعتماد اعضا باشیم 

همیشــگی  حمایت هــای  داریــم  امیــد 
و  دلســوزانه دکتــر علویــان در کنــار چابکــی 
و فعالیــت بــاالی رییــس کل ســازمان دکتــر 
رییــس زاده،  و از همه مهمتر پشــتوانه شــما 
عزیزان، عرصــه را بر آنانکه مصالح پزشــکان 
و جامعه پزشــکی  را وجه المصالحه دریافت 
پســت و مقامــات بــی ارزش کــرده و ســالمت 
مردم را بازیچــه کوته فکری خــود  مین مایند، 
تنگ نمــوده و نگذاریم بــا تصمیم های غلط و 
غیرعلمی بیــش از این با ســالمت مردم بازی 

کنند.
سال ۱4۰۱ قطعا ســالی خواهد بود که که یا با 
درایــت حاکمیت عزیــز و بخصــوص مداخله 
حکیمانه مقام معظم رهبری و شــخص آقای 
رئیس جمهور معضــالت بهداشــت و درمان 
بــرای همیشــه حــل خواهــد شــد و یا شــاهد 
کم کاری و بــدکاری و ادامه ترک وطن توســط 
جامعــه فرهیختــه و زحمتکش پزشــکی و در 

نهایت فروپاشی کامل آن خواهیم بود.
 پرواضــح اســت کــه غــرض از  پاییــن نگــه 
داشــتن جاهالنــه تعرفه هــای پزشــکی  بــه 
فســاد کشــیده شــدن ایــن قشــر فرهیخته و 
زحمتکــش، و درنهایــت بــه فســاد کشــیدن 
سالمت مردم است و ما تا پای جان در مقابل 

آن می ایستیم.
بــه امیــد روزهــای بهتــر بــرای جامعــه نجیب 

پزشکی.
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دکتر سید امیر پاشا طبائیان 
معاون آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی تهران بزرگ

سال 1401 سالی متفاوت برای 
حوزه آموزش نظام پزشکی 
تهران خواهد بود
معاونت آموزشی نظام پزشکی تهران در 
ماه های اخیر روزهای شلوغ و پرکاری را پشت 
سر گذاشته و به نظر می رسد این معاونت با 
برنامه ریزی های انجام گرفته در سال پیش 
رو، یکی از اصلی ترین مراکز تولید محتوای 
تخصصی آموزشی چه برای اعضای سازمان و 
چه برای جامعه عمومی باشد.

خودتان را معرفی بفرمائید؟
طبائیــان،  پاشــا  امیــر  ســید  دکتــر  مــن 
فوق تخصــص گــوارش و کبــد بالغیــن، عضــو 
هیئت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران، 
معــاون آموزشــی و پژوهشــی نظام پزشــکی 
تهــران بــزرگ، دبیــر و عضــو هیئت مدیــره 
نظام پزشــکی تهران بزرگ و مشــاور معاونت 
آموزشــی وزارت بهداشــت و درمان و آموزش 

پزشکی هستم.

لطفــاً در خصــوص ســاختار کلــی 
معاونت آموزشی و زیر مجموعه های 
آن در نظام پزشــکی تهــران بــزرگ 

توضیح دهید؟
معاونــت آموزشــی تهــران بــزرگ از لحــاظ 
ســاختاری و بر اســاس چــارت ســازمانی جدا 

از شــخص معــاون دارای مدیــر آموزشــی و 
پژوهشــی اســت کــه مهنــدس میثــم فتحــی 
این مســئولیت را برعهده دارند و تمامی امور 
اجرایــی تحت نظر ایشــان انجام می شــود، از 
دیگــر بخش هــا و کارشناســان ایــن معاونــت 
می توان به کارشناس هماهنگی اتاق های فکر 
آموزشــی، کارشــناس پشــتیبانی، کارشناس 
آمــوزش همگانــی و کارشــناس آموزش هــای 

مجازی اشاره کرد.

عمده اقدامات شــما در سال جاری 
چه بود؟

معاونــت آموزشــی و پژوهشــی نظام پزشــکی 
تهران بــزرگ در ایــن دوره کامــالً فعالیت های 
خود را از معاونت آموزشــی نظام پزشکی کل 

جدا کرد. 

تاکنون بیش از ۱۰ وبینار 
آموزشی توسط معاونت 
آموزشی برگزار شده و 
درخواست برگزاری بیش 
از ۳۰ برنامه غیرحضوری 
جهت دریافت امتیاز 
بازآموزی برای اداره کل 
بازآموزی وزارت بهداشت 
ارسال شده است
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ایــن معاونــت بــرای اولین بــار در جهــت 
اجــرای برنامه های علمــی خود کــد بازآموزی 
مستقل از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی دریافــت کــرده اســت. پــس از ایــن 
کار بــا راه  انــدازی و تجهیــز یــک اســتودیوی 
تخصصــی بــرای تولیــد محتوای مناســب در 
محــل نظام پزشــکی فعالیــت تولیدمحتــوای 

ما آغاز شد. 
آغاز فعالیت رسمی این معاونت را می توان از 
بهمن ماه ۱4۰۰ دانست که تاکنون بیش از ۱۰ 
وبینار آموزشی توسط این معاونت برگزار شده 
است و درخواست برگزاری بیش از ۳۰ برنامه 
غیرحضوری جهت دریافــت امتیاز بازآموزی 
بــرای اداره کل بازآمــوزی وزارت بهداشــت 

ارسال شده است.

برنامه هــای این معاونت برای ســال 
1401 چیست؟

از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در معاونت 
آموزشــی راه انــدازی و تشــکیل اتاق های فکر 
آموزشــی اســت کــه هــدف از تشــکیل ایــن 
اتاق هــای فکــر برعهــده گرفتــن فعالیت هــای 
آموزشــی و نیــز آمــوزش همگانــی اســت، 
تاکنــون بیــش از 4۰ اتــاق فکــر تخصصــی در 
این معاونت در رشــته های مختلف پزشــکی 
تشــکیل و برنامه های علمــی ۱5 اتــاق فکر به 

مدت ۳۰ ساعت تحویل شده است. 
در ســال آینــده برنامه هــای متعــدد علمی به 
شــکل های مختلف اجرا خواهد شــد و هدف 
اصلی در سال جدید ارائه برترین و کامل ترین 
آموزش هــای تخصصــی و بازآموزی هــا از 
طریــق نظام پزشــکی تهــران بــزرگ اســت. از 
دیگــر اهداف معاونــت آموزشــی پرداختن به 
موضوعــات مهــم ســالمت و بهداشــت بــرای 
جامعه و آموزش همگانی است که امید است 
بتــوان ایــن آموزش هــا را از تمامی بســترهای 
عمومــی در اختیــار مــردم عزیــز کشــورمان 

قرار داد. 
به امید خدا ســال ۱4۰۱ سالی بسیار متفاوت 

برای نظام پزشکی تهران بزرگ خواهد بود.

بــزرگ چــه  نظام پزشــکی تهــران 
برنامه هایی برای اجــرای برنامه های 

آموزش های مهارتی دارد؟
همان طور که اشــاره شــد نظام پزشکی تهران 
بــزرگ فعالیــت خــود را به صــورت مســتقل 
پیگیــری می کنــد و در همیــن راســتا در حال 
دریافــت مجــوز آمــوزش مهارتــی از وزارت 
بهداشت اســت که با همکاری اتاق های فکر 
آموزشــی قطعــاً برنامه هــای متعــددی را در 

اختیار جامعه پزشکی قرار خواهد داد.

آموزشــی  معاونــت  تعامــل 
نظام پزشــکی تهــران بــا انجمن های 
علمــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی 

چگونه است؟
نظام پزشکی تهران بزرگ در راستای فعالیت 
حداکثری و اســتفاده از تمامــی ظرفیت های 
مراکز علمــی با دانشــگاه های علوم پزشــکی 
تهران، علــوم پزشــکی ایــران، علوم پزشــکی 
بقیــه هللا، ســازمان انتقــال خــون ایــران و 
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور به صــورت 
جداگانــه تفاهم نامه هــای آموزشــی امضــا 

کرده است. 
همچنیــن ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه خانــه 
انجمن های علمی پزشــکی در نظام پزشــکی 
اســت و جهــت تکمیــل اعضــای اتــاق فکــر 
آموزشــی به انجمن هــای مرتبط نامه ارســال 
شده است و درخواست شــده جهت تکمیل 

این اعضــا نماینــدگان خــود را معرفــی کنند. 
الزم بــه ذکــر اســت نظام پزشــکی تهــران 
بزرگ بــا تمامــی نظام پزشــکی اســتان تهران 
هــم تفاهم نامــه آموزشــی مشــترک دارد و بــا 
چندین اســتان جهت همکاری و اســتفاده از 
زیرساخت های الزم جهت اجرای برنامه های 

آموزشی تفاهم نامه امضا شده است.

داده هــا و اطالعــات در خصــوص 
نیازهــای آموزشــی اعضــا چگونــه 

گردآوری می شود؟
معاونــت آموزشــی نظــام پزشــکی تهــران 
معتقد اســت کــه نیــاز علمی هــر رشــته باید 
توســط صاحب نظــران و متخصصیــن ایــن 
رشته شناســایی شــود و به همین منظور این 
نیازســنجی از طریــق اتاق های فکر آموزشــی 
انجام گرفته و به این معاونت اعالم و اقدامات 

الزم صورت می گیرد.

آیــا در نظام پزشــکی تهــران بــزرگ 
مجموعه پژوهشی هم در نظر گرفته 

شده است؟
تاکنــون بخش آموزشــی و اقدامات آموزشــی 
جــزو اولویت هــای معاونــت بــوده والــی قطعاً 
در آینــده نزدیــک برنامه هــای پژوهشــی 

اطالع رسانی خواهد شد.

در پایان مصاحبه هر نکته ای که الزم 
می دانید را بیان کنید؟

و  مجموعــه  یــک  شــکل دادن  قاعدتــاً 
ساختارســازی از مشــکل ترین کارهــا اســت، 
معاونت آموزشــی نظام پزشــکی تهران بزرگ 
بــا بهره گیــری از تــوان اجرایی اعضــای خود و 
اســتفاده از نیروهــای متخصــص در داخــل 
مجموعــه و اســتفاده از تجربیــات و تــوان 
صاحب نظــران در برخی امور با برون ســپاری 
سعی در این دارد که برترین و باکیفیت ترین 
آموزش هــا را در اختیــار جامعه پزشــکی قرار 
دهد. ما تالش می کنیم با استفاده از اساتید 
شناخته شــده و مجرب و مطرح آموزش های 
کلیدی و مهم در حوزه ســالمت و بهداشت را 
به زبان ساده برای عموم مردم در اختیار آنان 

قرار دهیم.

تاکنون بیش از ۴۰ اتاق 
فکر تخصصی در معاونت 
آموزشی نظام تهران 
در رشته های مختلف 
پزشکی تشکیل و برنامه 
علمی ۱۵ اتاق فکر به 
مدت ۳۰ ساعت تحویل 
شده است
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خانم دکتر ریاضی مسئول اتاق فکر 
مسئولیت اجتماعی نظام پزشکی تهران بزرگ

پزشکان بیش از بقیه اقشار با 
مسئولیت اجتماعی آشنا هستند
مسئولیت اجتماعی واژه ای آشنا برای اعضای جامعه پزشکی 
و کادر درمان است. بعید است که در میان اعضای این 
جامعه نخبه و پرشمار کسی را یافت که در این حوزه 
عملکردی نداشته باشد و از این رو است که صفحات 
همدردی و همدلی و انجام امور خیر در میان این 
اعضای سازمان نظام پزشکی پر از نقاط درخشان 
است، اما شاید مشکل اصلی عملکرد اعضای جامعه 
پزشکی در حوزه مسئولیت اجتماعی رفتارهای فردی 
یا گروهی به صورت مستقل و مجزا از سایرین و 
جزیره ای باشد. اتاق فکر مسئولیت اجتماعی 
نظام پزشکی تهران بزرگ شکل گرفته تا با 
شکل دادن محوریت برای این اقدامات 
اثربخشی آن ها را بیشتر کند

لطفاً در ابتــدای مصاحبــه خودتان 
را به صورت کامل معرفــی بفرمایید 
و ســوابقتان در حــوزه مســئولیت 

اجتماعی را هم ذکر کنید؟
مــن دکتــر زهــرا ریاضــی متخصــص عفونــی 
بازنشســته دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
هستم. از حدود بیست و پنج سال قبل فعال 
اجتماعــی به ویــژه در حــوزه زنــان و ســالمت 
بوده ام، دبیر سالمت شورای شــهر تهران در 
دوره چهارم و ناظر علمی پروژه های ســالمت 
مرکــز مطالعــات شــهرداری تهــران، عضــو 
هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و فعالیت 
جهادی در عرصه خدمات به مناطق محروم، 
داوطلب هالل احمر و داوطلب نمونه کشوری 

در دو سال پیش در عرصه خدمت در مناطق 
محروم هستم.

تاکنــون چــه اقداماتــی در اتــاق فکر 
مســئولیت اجتماعی نظام پزشکی 

تهران انجام شده است؟
مــا در ایــن اتــاق فکــر، نــه اینکــه بخواهیــم 
عملکرد مســئولیت اجتماعی را ایجاد کنیم 
و یا حتی بخواهیــم تلنگــری دراین خصوص 
می خواهیــم صرفــاً  بلکــه صرفــا  بزنیــم، 
عملکردهای موجــود را ســازماندهی کنیم تا 
انرژی و وقتی که گذاشــته می شــود هدفمند 
باشد و بهترین و بیشترین خروجی را داشته 
باشد. یعنی مشکالت جایی را احصاء کنیم 

و بعــد از آن برنامه ریــزی کنیــم که بــرای حل 
این مشــکالت چه تخصص هایی نیاز است 
و بعد لجســتیک آن را آماده کنیم تا مســئله 
را حل کنیــم. اگــر بخواهیم مــوردی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی کار کنیم در آن صورت 
شــاید صد یا حداکثر هزار مریــض را ویزیت 
کنیــم و این افــراد حتــی خدمــات کامــل هم 

نگیرند و پیگیری هم نشوند.
 امــا اگــر جامعــه هــدف و مشــکالت اصلــی 
مشخص باشــند با یک برنامه ریزی و اجرای 
منظم می توانیم با کمک همکاران و کار تیمی 

مسائل را حل وفصل کنیم.

بــه نظرتــان پزشــکان تــا چــه حــد با 
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مســئولیت اجتماعی آشنا هستند 
و در آن مشارکت می کنند؟ 

به نظر من تعریف مســئولیت اجتماعی این 
اســت که هر فــردی در راســتای حرفــه ای که 
دارد، بخشی از خدمات خودش را به شکلی 
متفاوت از مسئولیت شغلی ارائه دهد. مثالً 
در راســتای مســئولیت پذیری اجتماعــی بــه 
افرادی که در منطقه محروم هســتند، بدون 
دریافت وجه، کار خودش را با همان کیفیت 

ارائه بدهد. 
اعضای سازمان نظام پزشکی و یا کسانی که 
در عرصه ســالمت فعالیــت می کننــد هم به 
لحاظ آموزه های دینی و هم اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری نسبت به مردم محروم، از 
تخصص خود استفاده می کنند تا مشکالت 

مردم را حل کنند. 
این نــه اجبــار هســت و نــه دســتور؛ بلکــه بر 
اســاس نوع دوســتی و رفتار انسان دوســتانه 
اســت کــه خــودش را در حرفــه پزشــکی هم 

نشان می دهد. 
نــوع  ایــن  بــا  پزشــکان  خــود  درواقــع 
مسئولیت پذیری کامالً آشنا هستند و بیشتر 
پزشــکان در محل کار شــخصی خودشــان و 

بیمارســتان این کار را انجام می دهند و حتی 
بسیاری از آن ها داوطلبانه به مناطق محروم 
می رونــد و کارهایــی کــه در شــرایط عــادی با 
دریافت هزینه انجــام می دهند، را با رضایت 
خاطر و به صورت رایگان در این مناطق انجام 
می دهند. روحیه حرفه پزشکی نوع دوستانه 
است و این حوزه برای پزشــکان کار جدیدی 
نیســت و به جرئــت می توانــم بگویــم همــه 
همــکاران من بــا این مســئله آشــنا هســتند 
و کم وزیــاد در حــال انجــام ایــن مســئولیت 

هستند.
اصلی تریــن مشــکالت پیــش روی 

شما چیست؟
نمی توانم بگویم مشــکالتی هســت یا نه اما 
چون کارها جزیره ای و پراکنده انجام می شود 
و هرکس تمایل دارد با نیت شخصی خودش 
این کار را انجام دهد، شــاید یکدســت کردن 
این گونه اقدامــات با مقاومت خود پزشــکان 

مواجه شود. 
امــا اگــر بــه شــکل برنامــه منظــم و متمرکــز 
باشد، هزینه و اثربخشــی آن بهبود می یابد. 
همچنیــن ســازمان های همــکار در این حوزه 
بایــد مشــخص شــوند و برنامــه بایــد حتمــاً 
پایگاه اطالعاتی و داده ها داشته باشد و ثبت 
و برنامه ریزی هــا به صــورت دســتی نباشــد. 
شاید نتوان اســم این ها را مشکل گذاشت و 
واقعاً کار نشدنی هم نیست و نیاز به همراهی 
و همدلــی دارد. مــن آرزو دارم ایــن کار را بــا 
همراهی و همکاری همــه همکاران خصوصاً 
در سازمان نظام پزشکی که سازمان صنفی ما 

است انجام بدهیم.

مســئولیت  فکــر  اتــاق  برنامــه 
اجتماعی برای سال 1401 چیست؟

بــرای ســال ۱4۰۱، اولیــن جامعــه هــدف مــا 
بازنشســتگان آموزش وپــرورش شــهر تهران 
اســت کــه در یــک بــازه زمانــی مشــخصی 
مشکالتشــان را بررســی کــرده و تیــم را برای 
درمــان اعــزام می کنیــم یــا از همــکاران در 
محل های کار خودشــان برای حل مشکالت 

این گروه کمک می گیریم. 
دیگر اینکه بتوانیــم در یک برنامه منســجم 
در نظام پزشــکی تهــران و نظام پزشــکی کل، 

بــا همــکاری دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
مســائل را در کل شــهرها هم زمــان احصــاء 
کنیــم و یــک بانــک اطالعاتــی از همکارانــی 
جمــع آوری کنیــم کــه می تواننــد در مطــب 
خودشــان بیماران نیازمنــد دریافت خدمات 
را ویزیت کنند. البته باید برنامه ریزی کنیم و 
در بازه های زمانی مشخص یک جامعه هدف 
مشخص کار را پیش ببریم. این ها حتماً باید 
بر اساس تکنولوژی و تحت وب انجام گیرد و 
دستی نباشد. در غیر این صورت کار سخت 
می شود و نیاز به تسریع در کار داریم. ضمن 
اینکــه در آینــده می توانیم از ایــن خروجی ها 
اســتفاده کنیــم و بــه وزارت بهداشــت هــم 

بازخورد بدهیم.

در پایــان اگــر ســخنی بــا همــکاران 
دارید؟

جــدا از اینکــه مــا چــه تفکراتــی داریــم بایــد 
بگویم همه ما پزشــک هســتیم و مسئولیت 
اجتماعــی داریــم کــه بــه کمــک دردمنــدان 

بیاییم. 
باید ایــن جذابیــت را ایجاد کنیم کــه همه ما 
در کنار کار شــخصی خودمان کارهایی برای 
تلطیف روح خودمان و بحث انسانیت انجام 

دهیم. 
مانند گروه های پزشــکان بدون مــرز که قائل 
به محدودیت نیســتند مــا هم بایــد کنار هم 
کارهایی انجام دهیم تا دردهای مردممان را 
با همکاری و همراهی و هم افزایی با همدیگر 

التیام بخشیم و کاهش دهیم.

 پزشکان با 
مسئولیت پذیری 
اجتماعی کامالً آشنا 
هستند و بیشتر پزشکان 
در محل کار شخصی 
خودشان و بیمارستان ها 
این کار را انجام می دهند 
و حتی بسیاری از آن ها 
داوطلبانه به مناطق 
محروم می روند

باید این جذابیت را ایجاد 
کنیم که همه پزشکان 
در کنار کارهای شخصی، 
کارهایی برای تلطیف روح 
و موضوع انسانیت انجام 
دهند
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مصاحبه با دکتر نیکومرام 
مدیر اتاق فکر زیبایی نظام پزشکی تهران بزرگ

به امید سامان 
یافتن حوزه زیبایی
اتاق فکر زیبایی نظام پزشکی تهران بزرگ از اتاق فکرهایی بود که 
تشکیل و انتخاب نفرات آن با حواشی زیادی در فضای مجازی همراه 
بود، دکتر نیکومرام در خصوص این اتاق فکر می گوید: »اکثر دنیا این اتاق 
فکر را دارند، رئیس نظام پزشکی تهران هم تصمیم گرفت تا این اتاق فکر 
را تشکیل دهد. ما سعی کردیم افرادی که انتخاب می شوند، یا به صورت 
نماینده ای از انجمن های مختلفی که موضوعیت در کارهای زیبایی 
دارند یا در کوریکولوم آن ها این موضوعات بوده و به طور حرفه ای در 
این حوزه کار می کنند، باشند و اولویت با آن ها بود و بعضی افرادی 
هم که تأثیرگذار هستند به دعوت خود آقای دکتر علویان، در این 
کارگروه حضور پیدا کردند.«. 

وقتی شروع به کار کردید تصورتان این 
بود که ایــن اتاق فکر در چــه محدودۀ 
زمانــی می توانــد بــه اهــداف مدنظــر 
برســد؟ در حــال حاضــر تعــدادی از 
شناخته شده ترین چهره های پزشکی 
ایران در یک اتاق فکر جمع شده اند و 
به نظر نمی رســد که حداقــل در زمان 
کوتــاه  کار شــما بــه نتیجــۀ ملمــوس 

برسد. 
این اتــاق فکر را من شــکل نــدادم. زحمت آقای 
دکتر علویان بود که گروه را جمع کرده و ایده اش 
را هــم خــود ایشــان دادنــد. ما فقــط بــه دعوت 
ایشــان لبیک گفتیم. در اوایل مخالفت ها زیاد 
بــود و چالش های زیادی داشــتیم که الحمدلله 

رفع شد. 
ممکن نیست که زمانی برای رسیدن به نتیجه 
ملموس متصور شــویم. ایــن ین اتاق فکــر باید 
دائمی باشــد. این اتاق فکر چالش های موجود 
در کشورمان را بررسی می کند. ما گنجینۀ خیلی 

خوبی از اقدامات کشورهای دیگر و راهکارهایی 
که دراین خصوص ارائه دادند را گردآوری کردیم 
و روی آن ها کار می کنیم. اگر موردی اظهار نظری 
بخواهــد، تــالش می کنیــم به صــورت علمــی و 
مستدل و توجه به اینکه نمایندگان انجمن های 
درگیــر ذی ربــط هــم بتواننــد دراین خصــوص 
اظهارنظــر کنند )چــون همــه آن ها در اتــاق فکر 
نماینــده دارنــد(، ایــن کار را انجــام دهیــم. کار 
را در باالتریــن ســطح مرجعیــت انجــام دهیــم. 
درحقیقت این چیزی که االن هست، مرجعیتی 
اســت کــه نمی توانیم بگوییــم بی نقص اســت، 
ولی درهرصورت تابه حال مشابه آن را در کشور 
نداشــتیم. قطعاً در اوایل، کارمان کاستی هایی 
خواهــد داشــت، ولــی اطمینــان دارم ایــن کاری 
که شــروع شــده اگر بتوانــد ادامه پیدا کنــد و به 
موضوعاتی که می خواهیــم بپردازیم باتوجه به 
اینکه تا به حــال در این موضوعات کســی ورود 
این گونه نکرده و خطوط قرمز بســیاری داشــته 
و پرچالش بــوده، قطعــاً با نتایــج پربــاری همراه 

خواهــد بــود. خوشــبختانه جلســات بــه خوبی 
پیــش مــی رود و افــکار و ایده هــای خوبــی طرح 
می شود. باید بگویم ما برای مجادله به این اتاق 
فکر نیامدیــم. کار به صــورت بارش افــکار ادامه 
دارد و این افکار مختلف را جمــع آوری و آالیش 
می کنیم و سعی می کنیم در انتها خروجی های 
مناسب به عنوان پیشنهاد به مسئوالن ذی ربط 

ارائه دهیم. 

دقیقاً سؤال بعدی من این بود که چه 
خروجی هایــی برای اتــاق فکر متصور 

هستید؟
خروجی های اتاق فکر می تواند در همه حوزه های 
زیبایی، هم در تبلیغات، هم آموزش زیبایی و هم 
در قوانین و لوایح، باشد. این ها خروجی متعددی 
اســت که البته در قالب پیشنهاد اســت، چراکه 
ما مرجع قانون گــذاری یا مرجــع تصمیم گیرنده 
نیستیم، ولی می توانیم تجمیع آرا را که به شکل 
اقناعی است به شکل نامه ها و پیشنهادها و لوایح 
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به مسئوالن مربوطه گزارش دهیم. 

برای اینکه به شیوۀ اجرایی هم نزدیک 
شوید نهادهای مقننه و ناظر و اجرایی 
را هم در اتاق فکر ســهیم کــرد یا فقط 
می خواهیــد نقــش مشــورتی داشــته 

باشید؟ 
فکر خوبی است اگر نمایندگانی از این بخش ها 
داشــته باشــیم و کار به مراتب راحت تــر خواهد 
شــد. این نهادهــا در بطــن قضیه هســتند، اگر 
ببیننــد مــا چگونــه ایــن اطالعــات را گــردآوری 
می کنیم و چگونه راهبرد ارائــه می دهیم، قطعاً 
بعدها چالش و زحمات خودشان کمتر خواهد 

بود.

باتوجه به حضورتان در هشت جلسه 
اتــاق فکــر زیبایــی احســاس می کنید 
بزرگ ترین چالش های حوزۀ پزشــکی 

زیبایی ایران چیست؟  
بیشــترین چالشــی کــه داریــم دخالــت افــراد 
غیرپزشــک در ایــن حــوزه اســت کــه آن هــم تا 
حدودی برمی گردد به خودمان. چون اختالفات 
بین گروهــی پزشــکی داریــم و خودمان بــا اجرا 
نشــدن قانــون، در حیطــۀ خودمــان ســنگ 
می اندازیم. بقیه هم از این شرایط سوءاستفاده 
می کننــد و نیروهــای آن هــا به مراتــب بیشــتر از 
ماست و اگر اینجا پزشک، شناسنامه دار است 
و می توانیم پزشــک را پیــدا کنیــم و او را زیر نظر 
داشته باشیم، آن هایی را که اصالً معلوم نیست 
مسئولشان کیست و کجا هستند را هیچ نهادی 
شناســایی نمی کند و هیچ نظارتی درموردشان 

نیست متأسفانه. 

برای این کار چه راهکاری دارید؟ 
قدم اول ارائــه راهکارهایی اســت کــه جامعه را 
آگاه سازد. آگاه سازی جامعه دراین خصوص که 
هرکســی که در کار زیبایی دخالت می کند )این 
حوزه هم قســمتی از درمان اســت(، حتمــاً باید 
پزشک باشد. باید چالش های درونی خودمان را 
با پزشکانی که تمامیت خواه هستند و می گویند 
هیچ نــوع آموزشــی نمی خواهیم و همــه کار هم 
می خواهیم بکنیم، حل کنیم. باید بــا این گروه 
صحبت و تعامل کنیــم. آمــوزش در کار زیبایی 

باالخــره حــرف اول را می زنــد. در حــوزه زیبایــی 
هیچ کاری نباید انجام دهیم مگر توانایی اش را 
داشته باشیم و حتماً باید آموزش دیده باشیم. 
اگر ایــن اصل را قبــول کنیم، کلیۀ مشــکالتمان 

حل می شود. 

چقــدر از رونــد کاری تان در طــی چهار 
ماه اخیــر راضی اید؟ فکــر می کنید به 
اهدافتــان رســیده اید و فکــر می کنید 

چقدر مسیر را ریل گذاری کردید؟ 
بیشــترین چالش ما این بــود که ثابــت کنیم که 
این اتاق فکر، مفید است. مشکالت اولیه خیلی 
از انــرژی مــا را همــان اول کار گرفــت و خیلــی از 
نامالیمت ها و تهمت ها و افتراها را شاهد بودیم. 
انشاءهللا باگذشت زمان ثابت شود که این اتاق 
فکر درنهایت به نفع جامعۀ پزشکی خواهد بود، 
نه به نفع یــک گروه خاص. اگر هــر گروه خاصی 
ادعایی هم دارد باید بررســی شــود و ببینیم این 
ادعاها، درســت اســت یا غلط. درحقیقت همه 
پزشــکان گروه خاص هســتند. فقط پزشــک ها 
می توانند نســخه بنویســند! خب دالیلــی برای 
ایــن کار هســت و بــر اســاس قوانینــی اســت. بر 
اســاس ســختی هایی این ها به اینجا رســیدند. 
ولی درهرصورت نمی توانیم منکر آموزش شویم. 
اگر بخواهیم منکر آموزش شویم، دچار مشکل 
می شویم. این چیزی است که ما را غیر پزشکان 
مجزا می کنــد. اگر بخواهیــم روی این آموزش ها 
و امتحانات مربوطه خط بطالن بکشــیم، شبیه 
غیر پزشکان می شویم. باید به اصولی که پایبند 
هســتیم در عمــل هــم اجــرا کنیــم؛  بــر اســاس 
تجربه شخصی ام می گویم که انحصارطلبی ها 
شاید به این علت باشــد که بعضی اعتقاد دارند 
ایــن آموزش هــا می توانــد کوتاه مــدت یــا جــدا از 
کوریکولــوم باشــد. ایــن اتــاق فکــر شــاید بتواند 
پیشــنهاد دهد که کدام اعمال قابلیت و توانایی 
آموزش های کوتاه مدت را دارد و کدام یکی  ندارد 
و دنیا در ایــن باره چه کار کــرده اســت. امیدوارم 
بتوانیم یک راه حل منطقی که فکر شده باشد و 
رویش کار شده باشد به مسئوالن مربوطه ارائه 
دهیــم. باتوجه به اینکــه نمایندۀ اکثــر گروه های 
پزشــکی در اتاق فکــر هســتند، اگــر گروهی هم 
بخواهــد ایــن وســط جانبدارانــه عمــل کنــد، آن 

دیدگاه ضعیف خواهد بود. 

احساس می کنید که در مسیر درستی 
قرار گرفته اید؟

نمی شــود صددرصد گفت، ولی باالخره جهت 
بندی و ریل گذاری مسیر درست است. ممکن 
است هرازگاهی این طرف و آن طرف برویم، ولی 
درنهایــت ان شــاءهللا بــا درایتــی که دکتــر موید 
علویــان دارنــد و آگاهی همــه اعضای اتــاق فکر 
و جامعیتــی که اتــاق فکــر دارد به نتایــج مثبتی 

خواهیم رسید.

در نهایــت احساســتان این اســت که 
همۀ ذی نفعان این حــوزه در اتاق فکر 

نماینده دارند؟
تمام ذی نفعان که نه، اما باید ببینیم دنیا در این 
حوزه چه کارهایی کرده اســت. در اکثر کشورها 
ذی نفعان اصلــی تصمیم گیرنده بودنــد. این ها 
می آیند هسته و زیربنای اصلی را ارائه می دهند، 
بعد گروه ها می تواند حواشی هم داشته باشند. 
ممکن است تمام ذی نفعان را در اتاق فکر جمع 
نکرده باشیم ولی حداقل ۹5درصد ذی نفعانی 
را که قانوناً واجد شرایط هستند توانسته ایم در 

این اتاق فکر دور هم جمع کنیم.

خروجی های اتاق فکر 
زیبایی می تواند در همه 
حوزه ها باشد، هم در 
تبلیغات، هم آموزش 
زیبایی و هم در حوزه 
قوانین و لوایح. خروجی ها 
متعدد خواهند بود که 
البته در قالب پیشنهاد 
هستند. به خاطر اینکه 
ما مرجع قانون گذاری 
یا مرجع تصمیم گیرنده 
نیستیم
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گفتگو با دکتر نژادی مدیر اتاق فکر سالمت
 بین الملل نظام پزشکی تهران بزرگ

قدر فرصتی که در حوزه 
سالمت بین الملل 
داریم را بدانیم

لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و 
ســوابق تان را در حــوزۀ امــور پزشــکی 
بین الملل و توریست درمانی بفرمایید.

یاسر نژادی هستم، جراح و متخصص ارتوپدی. 
از ســال ۱۳۹۳ با ثبت شــرکت توریســت درمانی 
در این حوزۀ فعالیتم را شــروع کردم. ســال ۱۳۹5 
برای احداث بیمارستان بین المللی با شرکت های 
فعال چندملیتی که در این زمینه کار می کردند، 
همکاری هایــی داشــتیم کــه پــروژه درنهایــت در 
ایران انجام نشــد. تجربیات هفت  هشت ســاله 
دراین خصوص دارم که ان شاءهللا اگر در معرض 
اجرا قرار بگیرد، بتواند تغییرات مثبتی را موجب 

شود. 

باتوجه بــه تجارب تــان فکــر می کنیــد 
نظام پزشــکی به عنــوان یــک ســازمان 
صنفــی چــرا بایــد در حــوزۀ توریســت 
سالمت و سالمت بین الملل وارد شود؟ 
هدف اتاق فکر ســالمت بین الملل این است که 
ببینیم در دنیا چــه کارهایی در زمینۀ پزشــکی و 
سالمت بین الملل انجام می شود وارزیابی کنیم 
کــه خودمــان کجــای کار هســتیم، چه کارهایــی 
بایــد بکنیــم کــه بــا کشــورهای پیشــرو نزدیــک 
شــویم و چه کارهایی را نباید بکنیــم. نباید چرخ 
را مجدد اختراع کنیم. یعنی یک جزیرۀ جداگانه 
از دنیا نباشیم. اگر در بحث دیپلماسی، فرهنگ، 

سیاســت و ... در جزیــرۀ جداگانــه هســتیم، در 
بخش سالمت نباشیم. جامعه پزشکی ارتباطات 
بسیار زیاد بین المللی دارد. کنگره های مشترک 
زیــادی برگــزار میکنیــم. رفرنس هــای مــا همــه 
بین المللی هستند. پزشکان هم ارتباط مستقل 
و مؤثری در ارکان سالمت بین الملل با کشورهای 
کل دنیا و خصوصاً کشورهای پیشرو مثل آمریکا 
و انگلیس و فرانسه دارند. باید از این پتانسیل ها 
استفاده کنیم. ظرفیت بسیار غنی و قابل وصولی 
از پزشــکان ایرانــی وجــود دارد که در کشــورهای 
دیگر در حوزه های طبابت و تدریس و آموزش در 
حال فعالیت هستند، از آن پتانسیل هم بتوانیم 

استفاده کنیم. 

اعضــای اتــاق فکــر چگونــه انتخــاب 
شدند؟

ما در ابتدا حدود ده جلسۀ غیررسمی گذاشتیم 
و افــراد مرتبــط بــا حــوزۀ ســالمت بین الملــل، 
از مســئوالن آی پــی دی بیمارســتان ها گرفتــه تا 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه در ایــن حــوزه 
فعالیــت می کردنــد، دعــوت شــدند. باتوجــه به 
تجربه هــا، رزومه هــا و مباحثــی کــه مطرح شــد، 
افرادی انتخاب شدند که با حکم رئیس سازمان 
منصوب شــدند و در حــال فعالیت هســتند. ما 
زیرشــاخه های پنج گانــه ای در این زمینــه داریم: 
یک بخش تسهیلگری سالمت بین الملل است؛ 

یک بحثش بنیاد فرامرزی مان است؛ بخش دیگر 
نشــریات و مولتی مدیا و بسترهای تولید محتوا 
است. در این بخش مشکلی که داریم این است 
که در بحث جســتجو در دنیــا کلمــه ای از ایران، 
مثــال نظام پزشــکی، توریســم ســالمت بخواهد 
سرچ شــود، در رنکینگ های خیلی خیلی پایین 
هســتیم و باید تولید محتوا کنیم تا در رده بندی 
و رنکینگ باالتــری قرار بگیــرد. بخش رویــداد را 
هم داریــم که می توانیم با کشــورهای دیگــر و در 
زمینۀ تسهیلگری سالمت، خصوصاً برای معرفی 
صنعت توریســم ســالمت ایران، رویدادهایی را 
برگزار کنیم. یک شاخۀ خیلی مهم ما هم بخش 
آموزش اســت. نحوۀ توانمندســازی پزشکانمان 
در مواجهه با بیماران خارجی و افزایش پتانسیل 
پزشــکان در بخــش زبــان انگلیســی که اســاس 

ارتباط گیری با بیماران خارجی است. 

چــه خروجی هایی بــرای این اتــاق فکر 
متصور هستید؟

خروجی هایی که در ابتدا مدنظر داشــتیم، یکی 
ســند چشــم انداز تســهیلگری ســالمت بــوده؛ 
یعنی در جلسات متعدد بحث کردیم تا موانعی 
کــه در راه رســیدن به ایــدۀ اصلی یعنــی افزایش 
ورود بیماران خارجــی، افزایش کیفیت خدمات 
درمانــی و افزایــش اطالع رســانی در خصــوص 
توانمندی های پزشکی و صنعت ســالمت ایران 
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اســت را شناســایی کنیم و ســندی در این زمینه 
تدوین شود که انجام شده و آن را تصویب کردیم. 
این سند را به مسئوالن و مراجع ذی ربط پیشنهاد 
می دهیم که می توانــد خیلی در زمینۀ تســهیل 
گردشــگری ســالمت کمــک باشــد. در بخــش 
آمــوزش، تصویــب کردیــم کــه بعضــی کالس ها 
به عنــوان دوره هــای توانمندســازی کادر درمــان 
و افــراد مرتبط به صنعت تســهیلگری ســالمت 
بین الملل، دوره های جامع آی پی دی را بگذرانند. 
با شــرکت تموس آلمان هماهنگ کردیــم که در 
بخش حرفه ای عالوه بر بخش فنــی، این گواهی 
نامه ها صادر شــود. این چیزی اســت که تا حاال 
بررسی شده و در مرحلۀ انجام قرار گرفته است. 
اما مباحثــی که در حال بررســی اســت: بررســی 
رویدادِ بین نظام پزشکی های پایتخت ها یا ارکان 
مشــابه نظام پزشــکی در کشــورهای اِمرو و چند 

کشور همسایه
 که ما به عنوان اولین برگزارکنندۀ این دوره باشیم. 
در بخش اتفاقــات بین الملل هــم ورود کرده ایم. 
نامه ای که ریاست سازمان به عنوان اتاق سالمت 
بین الملل دراین خصوص به وزیر خارجه نوشتند 
و به سفارت اکراین نیز تقدیم شد، آمادگی جامعۀ 
پزشــکی را در خصوص کمک رســانی و اقدامات 
درمانــی بــه مجروحــان و افــرادی کــه در معرض 
آسیب قرار گرفتند، اعالم کردیم. با ارسال تبریک 
سال نو و معرفی این کارگروه، بازخورد مناسبی از 
برخی ســفارت ها گرفتیم که نامۀ مستقیم برای 
اولین بار به سازمان نظام پزشکی ارسال و تشکر 

کردند.

اگر همین حاال فردی از اعضای صنف 
احساس کند ایده هایی دارد یا می تواند 
کمک کند، او را می پذیرید؟ آیا دبیرخانۀ 
متمرکــز داریــد؟ ایــن افــراد چگونــه 
می تواننــد راهکارهــا یــا پیشــنهادها و 
انتقادهایشان را به اتاق فکر ارائه دهند؟

خوشــبختانه فضای مجــازی این کار را تســهیل 
کــرده و ارتباط هــا را تعمیــق بخشــیده اســت. 
راهکارهایــی داریم که در بســتر فضــای مجازی 
با پیج اینســتاگرامی که ایجاد شــده و در مرحلۀ 
ابتدایی عضوگیری است، بتوانیم در دایرکت این 
پیج یا شــماره هایی که اعالم می شــود با اعضای 
ســازمان در تعامل باشــیم که هم پیشنهادهای 

اعضا را بگیریم و هم ایده های خودمان را برایشان 
مطرح کنیم. 

ارتبــاط ایــن اتــاق فکــر و نظام پزشــکی 
تهران بــا دو نهــاد اصلی دخیــل در این 
حوزه یعنــی وزارت گردشــگری و وزارت 

بهداشت چگونه خواهد بود؟ 
در سند چشم اندازی که تصویب شده جلسات 
مستقیمی با مسئوالن مربوطۀ وزارت بهداشت، 
میراث فرهنگی و امور خارجه، محــور این ارتباط 
اســت. قطعــاً مــا دنبــال کار مــوازی نیســتیم. 
همکارهایی برای اتاق فکر تعریف کردیم که این 
همکارهــا می توانــد از وزارت بهداشــت و وزارت 
گردشــگری و ســازمان های ذی نفع باشند که در 
حوزۀ سالمت بین الملل می توانیم از آن ها کمک 
بگیریم، باشد. با جلسات مشترک، هم مطالب و 
هم بحث های کارشناسی را که در سازمان تولید 
شــده، به عنــوان نظر مشــورتی اعــالم می کنیم و 
هم در تصمیم گیری ها سعی می کنیم ورود پیدا 
کنیــم. امیدواریــم بتوانیم مســیر تصمیم گیری 
اجرایی را به سمتی ببریم که بارش افکاری که در 
اتاق های فکر یا در کارگروه ها ایجاد شده در سطح 

تصمیم گیری های کالن و اجرایی هم باشد.

بزرگ ترین چالش هایی که با آن روبه رو 
هستید چیست؟

بزرگ تریــن چالشــی کــه در بخــش ســالمت 
بین الملل وجود دارد، توهماتی اســت که در این 
زمینه ایجاد شده و باید خنثی شود. اگر ارتباطی 
با سفارتی گرفته می شود، صرفاً برای بیان مواضع 
حکومتی است. ما خودمان را جدا از حاکمیت و 
نظام نمی دانیم. چالش اصلی این است که تبیین 
کنیم خارج از بحثی که ارکان حکومتی را تقویت 
می کند، بحث مشــابه یا مــوازی یــا خدای نکرده 

چالشی یا مانعی نخواهیم داشت. 
با افراد و مجموعه ها، چه مجموعه های حقیقی 
و حقوقــی، کــه در ایــن زمینــه کار مشــابه انجــام 
می دهنــد، می خواهیم بــا ایــن مجموعه ها یکی 
شویم. در این حوزه میراث فرهنگی تخصصش 
را دارد و فعالیت می کند، وزارت بهداشت سالیان 
سال دارد کار می کند و تخصصش را دارد، ما هم 
به عنوان سازمان نظام پزشکی در کنار این ارکان، 
باید کمک کننده باشــیم. کلیۀ شــرکت هایی که 

در خصوص تســهیلگری ســالمت یا توریســت 
ســالمت فعالیت می کننــد، از ایــن ارکان همکار 
به عنوان چالــش یاد می کننــد. مــا نمی خواهیم 
چالشــی بــه چالش هــای قبلــی اضافه کنیــم. ما 

آمدیم تا کار را تسهیل و موانع را رفع کنیم. 

احساستان بعد از روزها وقت گذاشتن 
ایــن اســت کــه اتــاق فکــر درنهایــت 
خروجی هــای تأثیرگــذار و مانــدگاری 

خواهد داشت؟
افــرادی کــه در ایــن کارگــروه هســتند، افــرادی 
هســتند کــه ســالیان ســال تجربــه در زمینــۀ 
ســالمت بین الملــل دارنــد. در جلســۀ اول، این 
افراد دورنمایی در حد ده بیست درصد توقعات 
خود داشــتند، در جلسۀ هفتم و هشــتم و نهم، 
می بینیم دید خودمان و آن ها چقــدر جامع تر و 
کامل تر شده و سررشته های جدیدی پیدا شده 
که چگونه بتوانیم با کشــورهای دیگر در تعامل 
بیشتر قرار بگیریم. همین قدر که برای خودمان 
سازنده بوده احساس می کنیم که می توانیم این 
تجربیات را به ارکان دیگر هم منتقل کنیم و باعث 
بهره وری بیشتر شویم. من در دو سه زمینه، یکی 
آموزش، یکی ارتباط گیری و یکی انتقال تجربیات 
و اعالم پتانسیل توریسم سالمت ایران احساس 
می کنم خیلی موفق عمل کردیم و در کوتاه مدت 
می توانیم به جامعۀ پزشکی و ارگان های مشابه، 

این دستاوردها را ارائه دهیم. 

ظرفیت بسیار غنی و 
قابل وصولی از پزشکان 
ایرانی وجود دارد که در 
کشورهای دیگر در کار 
طبابت و تدریس و آموزش 
در حال فعالیت هستند، 
امیدواریم در اتاق فکر از 
این پتانسیل ها بتوانیم 
استفاده کنیم.
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محمدرضا اسدی مدیر اتاق های فکر 
گرو ه های پروانه دار نظام پزشکی تهران بزرگ

7 گروه،  7 اتاق فکر
لطفا با معرفی خودتان شروع کنید؟

محمدرضــا اســدی هســتم، نماینــده گــروه 
کارشناسان پروانه دار هئیت مدیره نظام پزشکی 
تهــران بــزرگ و نایب رئیــس هئیت مدیــره نظام 

پزشکی تهران بزرگ.

اتاق فکرهای گروه های پروانه دار چه 
شکل و هویتی دارند؟

این اتاق فکر براســاس رشته های مرتبطی که در 
گروه پروانه دارها جای دارند، شکل گرفته و شامل 
اتاق فکر کاردرمانی، اتاق فکر فیزیوتراپی، اتاق فکر 
گفتاردرمانی، اتاق فکر بینایی ســنجی، اتاق فکر 
شنوایی شناسی، اتاق فکر پروتز و همچنین اتاق 
فکر تغذیه اســت که با ابالغی که از سوی رئیس 
محترم نظام پزشکی تهران بزرگ صادر شده برای 
هر اتاق فکر مسئولی مشخص شده و دبیری هم 
در این اتاق فکرها منصوب شــده کــه درکنار هم 

فعالیت می کنند.

تاکنــون در هــر حــوزه چــه جلســاتی 
برگزار شده است؟

در هر ۷ حوزه اساتید شناخته شده و و نمایندگان 
انجمن های علمــی و افــراد فعال صنفــی دعوت 

شده اند.
بیشترین تعداد جلسات یعنی سه جلسه را در 
اتاق فکر تغذیه داشتیم که استقبال بسیار خوبی 
از این جلسات شد. دو جلسه اتاق فکر کاردرمانی 
را برگزار کردیم که آن هم با استقبال خوبی روبرو 
شــد. اتاق فکــر شنوایی ســنجی یک جلســه به 
صورت مجازی و یک جلسه هم حضوری برگزار 
شــد. جلســه اتاق فکــر گفتاردرمانی هــم برگزار 
شــد که پیگیر موضوعات مرتبط با آن هســتیم. 
متأســفانه بــا توجه بــه مشــکالتی کــه در زمینه 

هماهنگی ها به وجود آمده بود، تاکنون اتاق فکر 
بینایی ســنجی و اتاق فکر اروتز و پروتز تشــکیل 
جلســه نداده انــد. انشــاهللا در ســال ۱4۰۱ اولین 

جلسات را با این دو گروه برگزار خواهیم کرد.

خروجی جلســات برگزار شــده را چه 
می دانید؟

مطالبــه مشــترکی در همــه گروه هــا وجــود دارد 
که همان بحث تعرفه اســت کــه خروجی اصلی 
تمام این جلســات تاکیــد بر اهمیــت تعرفه های 
واقعی اســت. الویت بعــدی در تمام ایــن گروه ها 
پوشــش خدمــات بیمــه ای اســت که بیشــتر در 
گروه تغذیه، گروه گفتاردرمانــی، گروه کاردرمانی 
و گروه اروتز و پروتز این نارســایی را شــاهدیم. در 
بحث شنوایی سنجی هم به همین صورت عدم 
پوشــش برخی از اقالم وجود دارد مثل ســمعک 
که مشــکالت زیادی را به وجــود آورده، در بحث 
بینایی ســنجی هــم همین طــور، علیرغــم اینکه 
جلســه ای در کارگروه بینایی ســنجی نداشــتیم 
ولی به این نکات پی بردیم. یک بحث دیگر مبلغ 
تعرفه های مورد قبول بیمه ها اســت که از ســوی 
دوستان در گروه فیزیوتراپی مطرح شد. خروجی 
دیگر جلسات پیگیری های مشکالتی است که هر 
کدام از این گروه ها در روند فعالیت هایشان با آن 
روبرو می شوند که به صورت مشکالت نظارتی و 
برخوردهایی که با دوستان انجام می شود، صورت 
می گیرد. یک مشکل دیگر هم چالش هایی است 
که خود ما سر راه دوستان در زمینه صدور و تمدید 
مجوزهایشان قرار می دهیم.اینها جزو مشکالتی 
اســت که در ایــن جلســات احصا شــد و قــرار به 

پیگیری و حل مشکالت است.

نفرات انتخاب شده برای هر اتاق فکر 

چگونه برگزیده شدند؟
اساتید دانشگاه به صورت منتخب، دوستانی که 
عالقمند به فعالیت صنفی هستند، نمایندگان 
انجمن ها، فعالین حوزه  های علمی و اجتماعی این 
۷ گروه و حتی دانشــجویان این حوزه ها را دعوت 
کردیم و نیز افرادی که صاحب پروانه هستند و به 
صورت صنفی فعالیت می کننــد. گروه دیگر هم 
افرادی که صاحب نفوذ هستند در دستگاه های 
دیگر دولتــی و غیــر دولتی در ســطح کشــور، که 
امیدواریم این دوستان بتوانند برخی مشکالت 
را با همفکری و مشــارکت کامل احصا کنند و راه 
حل هایی را ارائه بدهند و از ظرفیت های خود این 

افراد برای حل مسائل استفاده شود.

به نظر شــما هدف اصلــی از برگزاری 
جلســات اتــاق فکــر چــه می توانــد 

باشد؟
هدف ما از برگزاری این جلسات این است که اوالً 
بتوانیم بازخــوردی از مشــکالتی که در هــر گروه 
هســت رااحصا کنیم . بعد از احصای مشکالت 
و بررســی چالش هایــی کــه پیــش روی فعالیــت 
هرکــدام از ایــن گروه ها هســت، درصد هســتیم 
که با برنامه ریــزی از تجــارب و نظرات افــراد برای 
یافتن راه حل هایی برای برون رفت از مشکالت و 
چالش ها استفاده کنیم. یکی از اهداف اصلی ما 
تدوین یک برنامه ی مناسب برای حل مشکالت  
گروه هااســت و نهایتــاً اســتفاده از ظرفیت هایی 
که در این گروه ها برای حل مشــکالت و پیگیری 

موضوعات وجود دارد.
یکی دیگر از اهداف ما در هر یک از این کمیته ها، 
آگاه سازی و شفافیت از روند فعالیت های خودمان 
اســت. در ایــن دوره هیــأت مدیره نظام پزشــکی 
تهران بزرگ همگی اعضای هئیت مدیره تشریک 
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مســاعی کرده و فضا را باز گذاشتیم که دوستان 
نظر بدهنــد و هرکدام بــا توجه بــه ظرفیت هایی 
که دارند بتوانند قدم هایی را برای بهبود عملکرد 

سازمان بردارند. 

مشــکالت اصلــی پیــش روی اتــاق 
فکرها چیست؟

یکــی از مشــکل دارترین گروه هــا، گروه ما اســت 
چون باید با ۷ گروه هماهنگی ایجاد کنیم. در این 
مســیر خیلی تالش می کنیــم.  داروســازی فقط 
یک گروه دارد، گروه پزشکی، تعداد اعضایشان 
که بتوانند تقسیم کار کنند بیشتر است اما بنده 
به عنوان یک فــرد، باید ۷ گــروه را هماهنگ کنم 
که ایــن یکــی از بزرگتریــن چالش های شــخص 
من و گروه ما است که هماهنگی برای هر جلسه 
به اندازه ۷ جلســه باید باشــد از گرفتن ســالن تا 
هماهنگی های دیگر. امیدوارم بتوانیم از کارکنان 
سازمان برای برنامه ریزی های دقیق تر در این گروه 

کمک بگیریم.

برنامه اتاق فکرهای شــما برای ســال 
1401 چیست؟

مهمتریــن الویــت ایــن اســت کــه یــک برنامــه 
منظــم فصلــی داشــته باشــیم. یعنی هــر گروه 
در هر فصل باید حداقل یک جلســه را داشته 
باشد و این امر شدنی است. مشکالت زیادی 
علی الخصــوص در هماهنگــی داریــم ولــی 
نسبت به انجام کار خوشبین هستیم. درصدد 
هســتیم ایــن جلســات را در ســال آینــده در 
مکان های مختلفــی ازجمله در خود انجمن ها 
هــم برگــزار کــه بتوانیــم همدلــی را ایــن طوری 

بیشتر کنیم و کارها را پیش ببریم.
درنهایت به عنوان حسن ختام حرف هایم،  بحث 
اطــالع رســانی در هر هفت گــروه مهم اســت. به 
نظرم باید به نحوی از قابلیت های اطالع رســانی 
خود افرادی که در هر کمیته هســتند، اســتفاده 
کنیــم. بایداین افــراد را با روابط عمومی ســازمان 
مرتبط کنیم و از ظرفیت های آن ها استفاده کنیم. 

امیدواریم فعاالن صنفی در حوزه اطالع رسانی و 
آموزش انگیزه پیدا کنند 

در آخر هم تشکر می کنم از اهتمامی که در حوزه 
اطالع رســانی داریــد. انشــاهللا بتوانیــم با کمک 
هم سال بهتری نسبت به امسال، در سال ۱4۰۱ 

داشته باشیم. پیروز باشید

مطالبه مشترکی در همه 
گروه ها وجود دارد که 
همان بحث تعرفه است 
که خروجی اصلی تمام این 
جلسات تاکید بر اهمیت 
تعرفه های واقعی بود

به اطالع کلیه همکاران محترم عضو نظام پزشکی تهران بزرگ می رساند با تالش های معاونت فنی و نظارت و اداره صدور پروانه های نظام پزشکی تهران 
بزرگ، نمایندگان بیش از یکصد بیمارستان حوزه تهران بزرگ تحت آموزش قرار گرفته اند. لیست این بیمارستان ها به ضمیمه این اطالعیه است و هر 

کدام از همکاران عضو سازمان تهران بسته به تمایل خود می توانند برای انجام امور صدور یا تمدید پروانه های خود بجای رجوع به سازمان، به نزدیک ترین 
 بیمارستان محل کار یا سکونت خود مراجعه فرمایند و امور مربوطه را انجام و پیگیری نمایند.

 این فرآیند به این دلیل تنظیم شده که از مراجعه همکاران از راههای دور و نزدیک به سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ اجتناب فرمایند.
بدیهی است خدمات سازمان با همان روال سابق قابل انجام است.

بدیهی است اولین قدم در صدور پروانه، مراجعه به سامانه الکترونیک صدور پروانه به آدرسhttps://parvaneh.irimc.org است.

اطالعیه شماره دو روابط عمومی
 نظام پزشکی تهران بزرگ

  باسمه تعالی

 لیست بیمارستانهایی که مجاز به انجام این فرآیند هستند به قرار زیر است:
پارس، یاس سپید، شهید هاشمی نژاد، خیریه غیاثی، آپادانا، مادران، پیامبران، عرفان، مهر، محب کوثر، بهارلو، ایران مهر ، شریعت رضوی، شهرام، 15 خرداد، 
البرز، الغدیر، ابن سینا، آرش، چشم پزشکی نگاه، چشم پزشکی نور، چشم پزشکی بینا، 505 ارتش، امیرالمؤمنین)ع(، نیکان، شهید اشرفی اصفهانی، آسیا، 
شهید مطهری، طرفه، آبان؛ فجر، موقوفه فاضلی عراقی، روان پزشکی ایرانیان، آرمان، مفرح، شهدای تجریش، خانواده، بقیهالله االعظم)عج( ، روان پزشکی 
صدر، الله، پارسیان، آتیه، فیروزآبادی، کودکان علی اصغر، شهید مدرس، هدایت، تهران، میالد، روزبه، امید، شهریار، کیان، مهراد، ایرانشهر، توس، فرمانیه، 
باهنر، لواسانی، یاس، سیدالشهدا ، روان پزشکی ایران، صارم، پاسارگاد، فیاض بخش، شهید مصطفی خمینی، لبافی نژاد، امام رضا)ع(، سینا، شرکت نفت، 
مهدیه، بازرگانان، شهید چمران، تهرانپارس، فیروزگر، گلستان، ضیائیان، پارسا، جم، ساسان، فارابی، شهدای یافت آباد، شهید رجایی، شفاء یحیائیان، اختر، 

بهرامی، دی، سوم شعبان، خاتم االنبیا، بوعلی، کسری، کودکان تهران، حضرت فاطمه)س(، قمر بنی هاشم )ع(، محک، امیراعلم، آیت هللا کاشانی
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دکتر بابک عدلی معاون انتظامی 
نظام پزشکی تهران بزرگ 

بر اهمیت موضوع آموزش در پیشگیری
 از بروز شکایت تمرکز خواهیم کرد
دکتر بابک عدلی، جراح، دادستان انتظامی نظام پزشکی 
تهران بزرگ و معاون انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ در این 
گفتگو کلیاتی در خصوص فعالیت های این معاونت که به 
تعبیری »استراتزیک« است ارائه داده است.

عمده فعالیت های معاونت انتظامی در 
ماه های اخیر چه مواردی بوده و آیا این 
معاونت در دوره جدید دســتاوردهایی 

داشته است؟
فعالیت های معاونت انتظامی در حوزه شکایت 
بیماران نســبت به احتمال وقوع قصور پزشکی 
حــادث شــده اســت و ایــن شــکایات بــه صورت 
مستقیم از طریق سازمان نظام پزشکی اعالم و از 
طریق این معاونت اعالم وصول و بررسی می شود.
در برخی موارد شکایتی هم نسبت به برخی افراد 
صنف از طریق معاونت های درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی معرفی می شوند و گاهی نیز شاکی 
شخصیت حقوقی معاونت های درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی اســت کــه نســبت به یــک مکان 
درمانی و یا یک مؤسســه اعالم شکایت خواهد 

کرد.
در ایــن مــدت چنــد مــاه ســعی کردیــم در حوزه 
تشکیالت دادسرای نظام پزشکی به هیئت های 
بدوی و انتظامی نگاه ویژه ای داشته باشیم و اعضا 
هیئت ها دقیقا مشخص شــوند و در این مسیر 
از افــراد باســابقه، خوشــنام و مــورد وثــوق صنف 
پزشکان استفاده شود. خوشبختانه قضات از قوه 
قضائیه در هیئت های رسیدگی حضور دارند و در 

تسهیل روند رسیدگی پرونده ها کمک می کنند.

فرآیندهای اصلی اعضای ســازمان در 
معاونت انتظامی چه مواردی است؟

با شکایت شــاکی، روند رســیدگی آغاز و پس از 
اعالم وصول توســط دادســرای نظام پزشــکی و 
پــس از بررســی در صورتی کــه قصور براســاس 
مدارک مــورد احــراز قرار گیــرد منجر بــه صدور 
کیفرخواســت می شــود و در مرحله نخست در 
هیئت بــدوی رای اعالم و در صــورت عدم احراز 
قصور اعالم برائت خواهد شــد و همینطور این 
روند تا هیئت تجدید نظر ادامه خواهد یافت تا 

رای قطعی شود.

برنامه های معاونت انتظامی برای سال 
1401 چیست؟

در سال ۱4۰۱ در حوزه آموزش و پیشگیری از بروز 
مــوارد قضایی توجــه ویــژه ای خواهیم داشــت و 
قطعاً زمانی که مقوله آموزش برای اعضا و صنف 
در حــوزه قصور پزشــکی مورد توجه بیشــتر قرار 
گیرد خیلــی از مشــکالت این حوزه حــل خواهد 
شد. همکاران ما و اعضای سازمان ممکن است 
برخی ابعاد مســائل قانونی را به خوبــی ندانند و 
آگاهی از آن باعث پیشگیری از بروز موارد بسیاری 

می شود.

مشکالت و چالش های اصلی معاونت 
انتظامی چیست؟

برخی حوزه های پزشــکی به ویژه حوزه پزشــکی 
زیبایــی در فضــای مجــازی پررنگ تــر هســتند و 
تبلیغات بیشــتری دارند، در خیلی از مــوارد این 

تبلیغات توســط افــرادی که پزشــک نیســتند و 
صالحیت کار درمانی را ندارند، اما در امور پزشکی 
دخالت می کنند انجام می شود که از طرف سازمان 
و قوه قضائیه برخوردهای الزم بــا این افراد انجام 
می شــو و بایــد در ایــن حــوزه فعالیــت بیشــتری 

صورت گیرد.

به نظر شــما چگونــه می توان مســائل 
قضایــی و شــکایت ها در ســازمان را 

کاهش داد؟
مجدداً بــه اهمیت حوزه آمــوزش تاکید می کنم؛ 
ایــن موضــوع در کاهــش مشــکالت انتظامــی و 
شــکایت ها تأثیر زیــادی دارد و البته اگــر پیش از 
جراحــی و ســایر اقدامــات درمانــی، فرایندهــای 
درمان و پروسیجرهای درمانی برای بیمار به خوبی 
توضیح داده شــود بیمار نســبت به مشکالتی و 
عوارض احتمالی اقدامات درمانی آگاه می شود و 

شکایت ها نیز کمتر خواهد شد.

لطفــا درخصــوص کلیــات شــیوه های 
مراجعــه و اعــالم شــکایت )حضــوری 
و اینترنتــی( اعضــا در حــوزه انتظامــی 

توضیح می دهید؟
شیوه های وصول شکایت به صورت حضوری در 
دادسرا و همین طور از طریق معاونت های درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی و نیز از طرف دادسرای 

جرایم پزشکی قوه محترم قضائیه است.


