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 یمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشک یروز یدکتر هاشم يجناب آقا

 احترام یمسالم و تقد با
دار نموده و  را خدشه یناعادالنه در نظام سالمت کشور منزلت پزشکان عموم هاي یتو محروم ها یتهاست که محدود سال

در  یشده است و عدالت یدهبه عسرت کش یانهگرا جا و گروه هناب هاي یاستس ي در چنبره یهاست که طب عموم مدت یست؛ن یادرسیفر
هر  که ینوارد شود، نه ا یزن یپزشکان عموم ي جامعه ي یکرهبه پ یزهو انگ یدام رود یم ارانتظ یدو ام یرتدب یعموم يدر فضا. یستکار ن

 ي و سوءاستفاده گري یاز الب یناش ی،قانون هاي یتلوونشده و خارج از حدود مس یشناس کار يها ها و دستورالعمل روز با صدور بخشنامه
با استفاده از اهرم  يگردد و معدود افراد تر تنگ یطب عموم یمعظ ي یهو سرما یتفشار اضمحالل هو ي حلقه ی،انجمن خاص یاعده 

 . را تنزل دهند یپزشک عموم یتکار و صالح ي یطهخود ح يحفظ منافع ماد يبرا ییاجرا هاي یتولومس

  یروز يآقا جناب
تا  دانیم یم یرا فرصت و شجاعت و شفقت شما کنیم یرا از حضور شما در مسند وزارت بهداشت پنهان نم یشخو يخرسند

و البته  یم؛کشور شده است به استحضار برسان یپزشکان عموم ي جامعه یبانگیرهاست گر را که سال يا نگران کننده يها چالش
. است یبیحوزه که مورد نظر شماست راه پرفراز ونش ینکارکنان ا یشتمردم با حفظ مع یدرمان و یکه حل مشکالت بهداشت دانیم یم

با  یخیتار ي مرحله یناز ا توان یپزشکان م یژهو آحاد جامعه به یو باور و همدل یعال جناب یریتمد ي یهدر سا یمرجاء واثق دار
 . عبور کرد یتموفق

  یدکتر هاشم يآقا جناب
آن  يبا اجرا رفت یانتظار م، یپزشکان عموم يتوانمندساز ي موضوع بخشنامه 22/5/92مورخ  5/6798 ي شماره ي یهپس از ابالغ

و  یروزافزون به طب عموم یتاعمال محدو يرا برا یدانمفاد آن، م يدر اجرا یرقشر مرتفع شود، اما متاسفانه تاخ ینمشکالت ا
 يبه نفوذ و اعمال فشار از سو مجال صرفاً ینفراهم آورده است که در ا یپزشک يها از گروه يمعدود یسوءاستفاده و انحصارطلب

 : شود یاشاره م یلشرح ذ به يپوست و مو با ذکر موارد یناز متخصص يانجمن پوست و تعداد
 خدشه وارد یپزشک ي بر اصل انسجام جامعه یداًکه شد یپزشکان عموم یهاذهان عل یشو تشو یستناشا يا رسانه يها هجمه -1

 . کرده است
 یشترب یدر جدال کسب منافع مال یپزشک ي وهن جامعه که عمالً ییبه محاکم قضا یهمکاران پزشک عموم یاحضار برخ -2

 . است
 يها به امضا و اجبار شرکت یخدمات به پزشکان عموم ي هیدر صورت ارا یزاتتجه ي کننده ینتام يها شرکت یمبه تحر یدتهد -3

 . تعهدنامه



 يها نام آنان در کنگره شکل ممکن و ممانعت از ثبت ترین یعپوست و مو به شن هاي یشاز هما ین پزشکان عمومخارج کرد -4
 . در آن حضور دارند یمرتبط که پزشکان عموم هاي يدر بازآموز یامتناع از سخنران یا یعلم

 ياز سو یمنطقیرغ يگونه رفتارها ینه بروز اک یستن یاست و شک یبانهدور از ادب طب و به يا موارد فوق خالف اخالق حرفه قطعاً
 . ندارد یهیتوج یطلب و منفعت یدر دام انحصارطلب یر شدنجز اس به یختهقشر فره ینا

مختلف از جمله پزشک خانواده، پزشک  يها در عرصه یشتیرغم مشکالت مع به ،کشور یمعظ ي یهعنوان سرما به ی،عموم پزشکان
 ینهمواره با دولت و ملت همراه و به خدمت مشغول بوده و در ا... و یمطب خصوص یک،ژنت ي مراکز مشاوره یاد،اورژانس، درمانگر اعت

روزانه توسط  یرگروه کث ینا یشغل یتاند؛ لذا اگر امن نموده يمعنو و يماد يگذار یهبه سرما ماقدا یستهشا یتراه بدون هرگونه حما
مطابق عرف و  یپزشک عموم! بزرگ یتجمع ینا یشغل ي یندهو مبهم است آ یکرچه تا یردقرار گ یدمختلف مورد تهد يها گروه

را محدود به  يکه و یستن یستهخود است و شا یمارول تمام اتفاقات بوو مس یصپزشکان صاحب تشخ یرقانون و همانند سا
 . القا نمود ینچن ینر اذهان مردم ابه انحاء مختلف د یا دانست و یمارانارجاع ب يصرف برا یمرجع یاپاافتاده و  یشپ يها درمان

   یروز يآقا جناب
 ها را در رفتار یناست که ا یلدل یننگرفته به ا یشداشته و راه تقابل را در پ یباییشک کنون صبر و تا یپزشکان عموم ي اگر جامعه

موضوع  یگیريذاکره و اعتدال و پم ي یهمعتبر رو یعنوان مرجع به یو معتقد است که اگر انجمن پزشکان عموم داند یشان طبابت نم
 ییسر 8/10/93 مورخ ي قاطع از نامه یتلذا ضمن حما. در کار است یتیعقالن الزاماً ،گرفته است یشرا در پ یقانون مبادي یقاز طر

 یمنتظار دارا ید،آگاه هست یپزشک يها از گروه یبعض يو غوغاساالر ها یتاز ن ینیب که با روشن یعال از جناب ی،انجمن پزشکان عموم
) 2 يمفاد دستورالعمل توانمندساز ياجرا) 1نسبت به  یتفور به ییددستور فرما ی،پزشک ي هجامع ي یکرهبه پ یشترب یبقبل از آس

» نهاده شده یآن وزارتخانه و سازمان نظام پزشک ي عهده به که طبق قانون تواماً« یپزشکان عموم یگاهو جا یتحدود صالح یفتعر
رفع اعمال  یتنها  و در  ها یدالینگا ینتدو) 4 یها و سازمان نظام پزشک مدون با کمک انجمن یآموزش يها هدور يبرگزار) 3

اقدام .. .و یهطب کار، تغذ یاد،از جمله درمان اعت ها یشگرا یربلکه سا یبایی،تنها در بخش پوست و ز شده نه یجادا هاي یتمحدود
  . یندعاجل مبذول فرما

و  ماند یم یفو آحاد مردم شر یو موثر به حال طب عموم يصبورانه منتظر اقدامات جد یشهمانند هم یپزشکان عموم ي جامعه
تا  یابیداز گذشته در یشکشور را برعهده دارد ب یدرمان یتولومس ي بزرگ را که بخش عمده یتجمع ینکه ا دهد یمشفقانه تذکار م

گزاف بر  ي ینهسپرده نشود و هز یبه فراموش یستن یابیقابل دست یو درمان که جز با اتکا به طب عموم یشگیرينکرده پ يخدا
 . نگردد یلو ملت تحم کشور

 یکرانسپاس ب با

  سراسر کشور یاز پزشکان عموم جمعی
  
  



  ها پزشکان عمومی خطاب به وزیر محترم بهداشت در اعتراض به اعمال محدودیت ي نامه يمحل امضا
  

  
  
  
  
  

  

    

  
  
  
  

  
  

    

  
  
  
  

  
  

    

  
  
  
  

  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

 


