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آخرین اخبار و مطالب علمی، صنفی، اجتماعی
و فرهنگی جامعه ی پزشکی در:

رییس ستاد اجرایی پزشک خانواده:
تا خرداد ۹2 در کل کشور 

اجرا می شود
فارس:  خبرگزاری   ،91/6/28
پزشک  برنامه ي  اجرایی  ستاد  رییس 
گفت:  بهداشت  وزارت  در  خانواده 
خرداد  تا  دارد  قصد  بهداشت  »وزارت 
کل  در  را  خانواده  پزشک  برنامه ي   9۲
مصوبه ي  اما  کند  اجرا  کشور  شهرهای 
دولت تا فروردین 93 برای اجرای این 
مصوبه ي  و  است  داده  فرصت  برنامه 
پایان  تا  برنامه  این  اجرای  نیز  مجلس 

برنامه ي توسعه ي پنجم است.« 
اقدامات  »با  افزود:  شریعتی  محمد 
وزارت بهداشت تاکنون اجرای برنامه ي 
ملی پزشک خانواده در ۴ استان تهران، 
مازندران، سیستان و بلوچستان و فارس 
دیگر  استان   1۷ و  است  شده  آغاز 
آمادگی  اعالم  برنامه  این  اجرای  برای 

کرده اند.« 
ستاد  پس  این  »از  داد:  ادامه  وی 
برای  خانواده  پزشک  برنامه ي  اجرایی 

تردیدها در زمان بندي و اجراي طرح پزشک خانواده ي شهري

پزشک خانواده
اجرا نمي شود؟

خانواده  پزشک  برنامه ي  شروع  تایید 
می کند  بیشتری  سختگیری  استان ها  در 
و هر استان باید برای شروع رسمی این 
برنامه، یک چک لیست حاوی ۵۰ آ یتم 
را پر کند و در صورتی که حداقل 9۸ 
درصد آیتم های این چک لیست آ مادگی 
استان را نشان دهد، ستاد اجرایی افتتاح 
تایید  را  وزرا  توسط  برنامه  رسمی 

می کند.« 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
تردید داریم در این دولت 

اجرا شود
عضو  فارس:  خبرگزاری   ،91/7/2
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
پزشک  برنامه ي  داریم  »تردید  گفت: 
خانواده در این دولت اجرا شود، چون 
کادرسازی  نشده،  تامین  الزم  بودجه ي 
انجام  فرهنگ سازی  و  نگرفته  صورت 
نشده است و اگر این برنامه اجرا نشود، 
هرج و مرج بیشتری بر حوزه ي سالمت 

حاکم می شود.« 

عابد فتاحی با اشاره به مشکالت نظام 
سالمت افزود: »برنامه ي پزشک خانواده و 
این  نظام ارجاع قرار است برای اصالح 
سیستم معیوب اجرا شود اما به شرطی که 
مسووالن بتوانند به درستی و به موقع این 
برنامه را اجرا کنند. اما بنده و بسیاری از 
دوستان مان در مجلس به جد تردید داریم 
که این برنامه در این دولت اجرا شود زیرا 
قدرتمندی  بودجه ي  برنامه  این  اجرای 
است،  نشده  تامین  هنوز  که  می خواهد 
این  اجرای  برای  عمومی  فرهنگ سازی 
برنامه صورت نگرفته است و کادرسازی 

می خواهد که انجام نشده است.« 
از  »بسیاری  داد:  ادامه  وی 
این  اجرای  برای  فنی  زیرساخت های 
بود  قرار  ندارد.  وجود  هنوز  برنامه 
محل  از  تومان  میلیارد  هزار   ۶ دولت 
هدفمندی  برنامه ي  اجرای  صرفه جویی 
که  بدهد  بهداشت  وزارت  به  یارانه ها 
مساله  است و همین  نشده  انجام  هنوز 
بهداشت  وزارت  که  می شود  باعث 
کم  مالی  نظر  از  برنامه  این  اجرای  در 

بیاورد.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
1۰۰ میلیارد تومان بدهی 
بیمه ها به علوم پزشکی 

تهران
رییس  فارس:  خبرگزاری   ،91/7/5
گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
»مجموع بدهی بیمه ها به مراکز درمانی 
علوم پزشکی تهران 1۰۰ میلیارد تومان 

است.« 
درباره ي  ادامه  در  الریجانی  باقر 
خانواده  پزشک  طرح  اجرایی  مراحل 
بیان داشت: »در سطح وزارت بهداشت 

شده  انجام  این باره  در  تمهیدات  تمام 
است و هر روز نیز اقدامات جدیدی به 

این طرح اضافه می شود.« 
است  »امید  کرد:  خاطرنشان  وی 
خانواده  پزشک  از  بیمه ها  حمایت  با 
این  مراحل  بیشتری  سرعت  با  بتوانیم 

طرح را در کشور توسعه دهیم.« 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیان داشت: »طرح پزشک خانواده یک 
تحول بزرگ در ارایه ي خدمات درمانی 
برای  دنیا  تمام  در  طرح  این  و  است 
انجامیده  به طول  سال ها  شدن  مستقر 

است.« 

سیدحسن  فارس:  خبرگزاری 
امامی رضوی، معاون درمان وزارت 
بهداشت: »برنامه ي پزشک خانواده 
تا اواسط شهریور در اکثر شهرهای 
کشور به جز تهران اجرایی می شود 
با اجرای آن، مراجعه ي مستقیم  و 
مردم به پزشک متخصص محدود 
ارجاع  با  فقط  بیمه ها  و  می شود 
خدمات  هزینه ي  خانواده  پزشک 

تخصصی را پرداخت می کنند.«

علیرضا  فارس:  خبرگزاری 
وزیر  بهداشتي  معاون  مصداقي نیا، 
پزشک  برنامه ي  »اجرای  بهداشت: 
به طور  شهر ها  تمام  در  خانواده 
همزمان آغاز شده است. با اجرای 
این طرح ۲3 هزار پزشک مسوولیت 
را  شهرنشین  میلیون   ۵۰ سالمت 
مهر  اول  تا  و  می گیرند  به عهده 
پزشک  باید  کشور  مردم  همه ي 
کرده  انتخاب  را  خود  خانواده ي 

باشند.«
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91/7/30. با بروز مشکالت اجرایي در استان هاي مجري طرح پزشک خانواده ي 
شهري )نسخه ي ۰۲(، ادبیات مسووالن وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس درباره ي 
این طرح روزبه روز در حال تغییر است. اکنون به جاي جمالتي که ترجیع شان »اجرا 
مي شود« و »آغاز شد« بود و به جاي امر و نهي هاي تحکم آمیز، آن چه بیش از همه 
شنیده مي شود، جمالت دوپهلوي مجریان طرح است که گویي سعي دارند براي 
خود زمان بخرند و انتقادهاي اعضاي کمیسیون بهداشت مجلس که ظاهراً دریافته اند 

از این امامزاده انتظار معجزه نباید داشت.
پزشک  برنامه ي  اجراي  بهداشت،  وزارت  پیشین  وعده هاي  طبق  که  حالي  در 
خانواده مي بایست تا کنون در تمامي شهرهاي کشور آغاز  شده باشد، تا امروز این 
برنامه تنها در ۴ استان کشور »رسمًا« کلید خورده و در همین استان ها نیز از مرحله ي 
ثبت نام پزشکان و بیماران در برخي شهرستان ها فراتر نرفته و چنان که خبر مي رسد، 

در این مرحله نیز با دشواري ها و نابه ساماني هاي زیادي همراه بوده است.
علت  بهداشت  وزارت  در  خانواده  پزشک  برنامه ي  اجرایی  ستاد  رییس  اگرچه 
تاخیر در اجراي این برنامه را سختگیري وزارت بهداشت در تایید استان هاي مجري 
طرح اعالم مي کند، اما ظاهراً مشکالت مالي و بدهي کالن بیمه ها به وزارت بهداشت 
نیز در این مساله بي تاثیر نیست. در تازه ترین اظهار نظر، رییس کمیسیون بهداشت 
مجلس با تاکید بر این که دولت در اجرای پزشک خانواده خطا کرده است، مي گوید: 

»اجرای طرح پزشک خانواده به این صورت مفت گران است!«
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تیر   25 یکشنبه  شرق،  روزنامه ي 
محمدرضا رحیمی  اول:  91، صفحه ي 
پزشک  ملی  طرح  افتتاح  مراسم  در 
خانواده ی شهری: »طبیعی است که این 
کار بزرگ مخالف نیز داشته باشد و این 
افراد اقلیتی اند که یا گرفتار جهل هستند 
یا منافعی دارند که به خطر می افتد. آن ها 
دارند و  میلیون درآمد  تا ۲۰۰  که 1۵۰ 
کمتر  یا  نمی کنند  پرداخت  نیز  مالیاتی 
از  می کنند،  پرداخت  مناسب  مقدار  از 

اجرای این طرح نگران هستند.« 
هماهنگی  شورای  خبرنامه ی 
گیالن،  عمومی  پزشکان  انجمن های 
شریعتی،  دکتر   :91 تیر   ،1 شماره ي 
بهداشت: »گروه  مقام معاون وزیر  قائم 
با  گذشته  در  که  پزشکان  از  کوچکی 
کسب  زیادی  منافع  غیرعلمی  کارهای 
ملی  برنامه ی   اجرای  با  و  می کردند 
به خطر  منافع شان  خانواده  پزشک 
این  علیه  جوسازی  مشغول  می افتد، 
برنامه هستند اما وزارت بهداشت آن ها 
را جدی نمی گیرد... این افراد همان هایی 
در  غیرعلمی  رفتارهای  که  هستند 
برخورد با بیماران دارند از جمله این که 
هیچ  با  که  می بینند  بیمار   1۲۰ روزی 
آسیب  و  ندارد  سازگاری  استانداردی 
مردم  به  منفعت گرایانه  رفتارهای  چنین 
اکنون  می رسد...  جامعه  سالمت  و 
ویزیت  بیمار   1۲۰ روزی  که  پزشکانی 
می کنند و با کورتن تراپی های غیراصولی 
و بی مورد سالمت مردم و نسل آینده را 
به خطر می اندازند، با بیان چنین مسایلی 
را  حرف شان  که  هستند  این  به دنبال 
برنامه ي پزشک خانواده  اما  ببرند  پیش 
یک برنامه ي ملی است که منافع آن به 
همه ي مردم جامعه و جامعه ي پزشکی 

خواهد رسید.«

مقدمه
من فقط دو مورد از گفته ها و نظرات 
خانواده  پزشک  مورد  در  را  دولتیان 
این  با  نمی دانم  نقل کردم. در عجبم و 
گاه  باشم.  داشته  برخوردی  حیرت چه 
هم  گفته ها  این  نقل  حتی  می اندیشم 
هیچ گونه توجیهی و جایگاهی در دنیای 
واقعیات ندارد. هر دو مقام مورد بحث 
می دانند )البته ظن غالب این است( که 
عمومی  پزشکان  به  مربوط  طرح  این 
مفهوم  دو  این  به  لحظه  یک  است. 
بیاندیشیم: پزشک عمومی و روزی 1۲۰ 
تا   1۵۰ ماهی  و  عمومی  پزشک  بیمار، 

۲۰۰ میلیون درآمد؟!

شاخ  تاسف  یا  تعجب  از  من  اگر 
درآورم، حیرت نکنید! گویی ما پزشکان 
برداشتی  چنین  که  مسوولین  و  عمومی 
در مورد ما دارند، در دو دنیای متفاوت 
پزشکان  ما  احتماالً  می کنیم.  زندگی 
عمومی به یک ُکره ي دیگر تعلق داریم. 
مسوولین با این ذهنیت و با این نگرش 
می خواهند طرحی عظیم و ملی را پیاده 
کنند که هیچ سنخیتی با واقعیات ندارد. 
بگذریم از این که این برخورد با شعور ما 
پزشکان چه مایه باعث تاسف و رنجیدگی 
است. من در این مقاله قصد ندارم وارد 
در  من  گرامی  همکاران  شوم.  جزییات 
همه ي سطوح به صورت مستدل مسایل 
فقط  بنده  داده اند،  قرار  بحث  مورد  را 
مورد  را  عمده  نکات  و  مطالب  رووس 

بررسی قرار می دهم. 

1. مصایب پزشکان عمومی 
ماده ي  شده ایم  عمومی  پزشکان  ما 
گوناگون.  آزمایشگران  آزمایشگاهی 
به کار  اصطالح »موش آزمایشگاهی« را 
نمی برم که اسائه ي ادب نکرده باشم. هر 
دارد:  وجود  مشترک  نکته ي  یک  چند 
آزمایش  برای  آزمایشگاهی  موش  از 
شدنش اجازه ای نمی گیرند، از پزشکان 
ناعادالنه  هم همین طور؛ فقط قراردادی 
و  می شود  تنظیم  برایش  توهین آمیز  و 
قرارداد  پای  او خواسته می شود  از  بعد 
یک طرفه را انگشت بزند. هیچ وقت با ما 
به عنوان طرف دوم قرارداد )فروشنده ي 
یک  با  نشدند.  مذاکره  وارد  خدمات( 
کارگر ساده )که حرمتش محفوظ است( 
برای انجام یک کار ساختمانی مذاکره ای 
عمومی  پزشکان  با  ولی  می شود، 
هیچ گونه  عظیم  طرحی  اجرای  برای 
نمی گیرد.  صورت  توافقی  و  هماهنگی 
عمومی  پزشکان  تحوالت،  این  با 
سرنوشت محتوم شان این است که دایم 

در اضطراب و ناامنی به سر برند. 

ذیل  و  صدر  همخوانی  عدم   .2
ادعا ها

طراحان این پروژه از پزشک عمومی 
دروازه بان سالمت  و  سنگربان  به عنوان 
یاد می کنند؛ او را به عنوان ستون اصلی 
این  و  می شناسند  طرح  اول  خاکریز  و 
کالم را به طور مرتب به زبان می آورند: 
پزشک  منزلت  و  جایگاه  ارتقای  برای 

عمومی. 
این صدر قضیه؛ اما ذیل قضیه: پزشک 
عمومی مطب و پرسنل و تمام لوازم را 

فراسوی زنجیرهای پندار
دکتر آنه محمد دوگونچی

وزارت خانه  اختیار  در  مجانی  به طور 
قرار بدهد، ماما یا پرستار استخدام بکند، 
کوپالش  و  یال  آن  با  دولت  که  )کاری 
به صورت  و  است(  عاجز  آن  انجام  از 
کارمند بی اجر و مواجب دولت در بیاید. 
چون نه فقط اجر و مواجب مورد نظر 
کرد،  نخواهد  را  هزینه ها  کفاف  آقایان 
مایه  باید  هم  جیب  از  پزشک  بلکه 
بگذارد. چند برابر از ما کار می خواهند 
آن کال  الکترونیک،  پرونده ي  )تشکیل 
ما  دریافتی  وقت  آن  و...(  دایم  بودن 
هم  آن  می دهند.  تقلیل  یک پنجم  به  را 
پایش  از  پس  یعنی  سرخرمن،  وعده ي 

توسط عناصری مادون تر از پزشک. 
این صدر و ذیل چه می گویند؟

آقایان در مورد ما پزشکان عمومی و 
شعور مردم چگونه فکر می کنند؟ 

3. نابودی بخش خصوصی
نابودی  طرح  این  محتوم  نتیجه ي 
طبابت در بخش خصوصی خواهد بود. 
پس  که  باشند  متوجه  هم  متخصصین 
از ما سراغ آن ها هم خواهند آمد. کیان 
مطب، یک نهاد مقدس است. ما پزشکان 
عمومی به این اعتقاد راسخ پای بندیم و 
از آن دفاع خواهیم کرد. پزشک عمومی 
وقت  چون  است  نزدیک تر  مردم  به 
هزینه ی  می گذارد،  بیمار  برای  بیشتری 
مشاور  و  محرم  و  دارد  برایش  کمتری 
عمومی  پزشکان  مطب  است.  مردم 
این  طرح  این  با  است.  مردم  پناهگاه 
پناهگاه نابود خواهد شد. مطمئن باشید 
پزشکان با تمام توان از کیان مطب دفاع 
نابودی  طرح  این  هدف  کرد.  خواهند 
این کار موفق  آیا در  مطب است، ولی 
طراحان  آیا  نمی دانم  من  شد؟  خواهند 
این طرح، یک روز مطب داری کرده اند 
یا خیر؛ اگر آری، آخر این چه نیتی است 
مطب داری  اگر  شود؟  نابود  مطب  که 
نکرده اند، به چه مناسبت راجع به خانه 
و کاشانه و پناهگاه یک صدهزار پزشک، 
و  می کنند  رفتار  ناعادالنه  و  یک جانبه 

تصمیم می گیرند؟ 

4. ظهور طبی عجیب و غریب
شود،  ویزیت  رایگان  بیمار  این که 
رایگان تزریقاتش انجام شود و رایگان 
دارو بگیرد )آن هم به قیمت ورشکستگی 
پزشک عمومی( توهم است یا واقعیت؟ 
واگذار  فهیم  خواننده ي  به  را  جواب 

آدمی نمی تواند تا ابد کودک بماند، سرانجام باید به زندگی دشمن کیش وارد 
شود. این را می توان تحصیل واقعیت نامید. 
زیگموند فروید

دکتر قربانی:
۰2 در گیالن به تعویق  بیافتد

بهداشت  کمیسیون  عضو   .91/4/9
مجلس شورای اسالمی در جمع پزشکان 
طرح  اجرای  تعویق  خواستار  گیالنی 
زمان  تا   )۰۲( شهری  خانواده ی  پزشک 

رفع مشکالت اجرایی آن شد.
نماینده ی  قربانی  محمدحسین  دکتر 
تیر  روز جمعه 9  اشرفیه  آستانه ی  مردم 
در همایش »پزشک خانواده در شهرهای 
ما« گفت: »در اولین نطق پیش از دستور 
بهداشت خواهم خواست  وزیر  از  خود 
به دلیل شرایط خاص استان گیالن و تعداد 
زیاد پزشکان استان نسبت به جمعیت زیر 
کارشناسی  کار  انجام  هنگام  تا  پوشش، 
خانواده ی  پزشک  طرح  اجرای   بیشتر، 
متوقف  استان  این  در  را   )۰۲( شهری 

سازد.«
وی با تاکید بر قانونی بودن این طرح 
و ضرورت اجرای صحیح آن برای سامان 
دادن به اوضاع آشفته ی نظام سالمت، به 
برخی مشکالت بودجه ای و اجرایی آن 
اشاره و اظهار امیدواری کرد با مشارکت 
فعاالن صنفی جامعه ی پزشکی، اشکاالت 

این طرح پیش از اجرا برطرف شود.
مشارکت  با  که  همایش  این  در 
پزشکان  انجمن های  هماهنگی  شورای 
نظام  هماهنگی  شورای  گیالن،  عمومی 
داروسازان  انجمن  و  گیالن   پزشکی های 
از  زیادی  جمع  حضور  با  و  گیالن 
گروه های مختلف جامعه ی پزشکی استان 
پورسینای  بیمارستان  همایش  تاالر  در 
برزیگر  انوش  دکتر  شد،  برگزار  رشت 
پزشکی  نظام  شورای عالی  رییس  نایب 
نظام  هماهنگی  شورای  رییس  و  کشور 
ابوالقاسم  دکتر  استان،  پزشکی های 
گروه  انجمن هاي  مجمع  رییس  پیروزي 
پزشکي استان، دکتر حسن بهبودی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دکتر ارسالن 
بهداشتی و دکتر مرتضی  داداشی معاون 
دکتر  دانشگاه،  این  درمان  معاون  رهبر 
محمدحسین شهدی نژاد مدیر کل سازمان 
تامین اجتماعی و دکتر حمید علیان رییس 
مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان 

استان نیز حضور داشتند.
در  را  همایش  این  کامل  گزارش 
رشت  عمومي  پزشکان  انجمن  سایت 

)Rashtgpa.com( بخوانید.

کمیته ی درمانگران سوءمصرف مواد 
تشکیل شد

هماهنگی  شورای  رییس   .91/5/21
از  گیالن  عمومی  پزشکان  انجمن های 
سوءمصرف  درمانگران  کمیته ی  تشکیل 

مواد در این شورا خبر داد.
گفت وگو  در  قسمتی زاده  مهران  دکتر 
با سایت انجمن پزشکان عمومی رشت، 
ضمن اعالم این خبر گفت: »هماهنگی با 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسووالن 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مراکز 
کارشناسی در  کار  انجام  مربوطه،  دولتی 
این امور، جمع بندی نظرات همکاران و 
هماهنگی  نیز  و  مسووالن  به  ان  ارایه ی 
در مورد برنامه های آموزشی و پژوهشی 
کمیته  این  وظایف  از  اعتیاد  در حوزه ی 

خواهد بود.«
وی با با بیان این که اعتیاد از دیرباز از 
چند  و  بوده  کشور  اجتماعی  ادامه در صفحه ی 3معضالت 
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می کنم. 
که  بیاید  روز  آن  خدای نکرده  اگر 
شوند،  جمع  خصوصی  مطب های 
و هجوم سرسام آور  ازدحام  با  مراکزی 
چیز  همه  )چون  شد  خواهد  ایجاد 
کار  اهمیت  و  ارزش  است(،  رایگان 
توقعات  شد،  خواهد  مخدوش  طبابت 
باال خواهد رفت و هرج و مرج  بسیار 
و درگیری تتمه ي حرمت و قداستی را 
کرد.  خواهد  نابود  هست  طب  در  که 
حتی مسوولین تزریقات زیر بار تزریق 
برای  وقت  آن  رفت.  نخواهند  یامفت 
یک تزریق ساده )که قباًل به راحتی انجام 
و شایع خواهد  رایج  زیرمیزی  می شد( 

شد. چه چشم اندازی! 
که  بود  خواهد  مرجعی  زمان  آن  آیا 
بازخواست  را  طرحی  چنین  طراحان 
معنوی  و  مادی  خسارات  و  کند 
محاسبه ناپذیر را مطالبه نماید؟! این طرح 
سواالت  بنگریم  که  زاویه ای  هر  از  را 
ما  می شود:  نمودار  ذهن  در  وحشتناک 
داریم  مبهم و خطرناکی  در چه فضای 
وارد می شویم؟ فضایی که نمی دانیم به 
کجا منتهی خواهد شد. این طرح بر چه 
شواهد و مستنداتی استوار شده است؟ 
یک  می توانند  رحیمی  محمدرضا  آقای 
که  کنند  معرفی  را  عمومی  پزشک  نفر 
از راه طبابت در ماه 1۵۰ تا ۲۰۰ میلیون 
درآمد داشته باشد؟ یا آقای دکتر شریعتی 
امروزه روز  نفر پزشک عمومی را  یک 
به ما نشان بدهند که روزانه 1۲۰ بیمار 

داشته باشد؟ 
برمی گردم:  مقاله  عنوان  مفهوم  به 
بی رحم  واقعیت  واقعیت.  تحصیل 
ُچرت  و  ندارد  تعارف  کسی  با  است، 
انسان  می کند.  پاره  را  خیال پروری 

و خیال پردازی  توهم  آسمان  از  یک هو 
زمین  روی  را  خود  و  می کند  سقوط 
سخت  زمینی  می یابد.  واقعیت  سخت 
و سنگالخ، و در محاصره ی مشکالتی 
طراحان  به  من  نبیند!  می کرد  سعی  که 
این طرح واقعیت ها را گوشزد می کنم. 
خیال  در  لحظه  یک  هم  بنده  بگذارید 
غوطه ور شوم: با شور و شوق وارد این 
طرح می شوم، سر از پا نمی شناسم، اما 
چند ماهی می گذرد نه فقط خرج مطبم 
درنمی آید، ماهی کلی از جیب باید مایه 
را  بنده  بیاید  باید  بابایی  یک  بگذارم؛ 
ارزیابی فرماید که کارم را درست انجام 
من  به  هی  ماما  یا  پرستار  نه؛  یا  داده ام 
فشار می آورند آقای دکتر حقوق ما چی 
من  به  مطب  مالک  مطب،  پرسنل  شد؛ 

هجوم می آورند؛ من چه جوابی دارم؟ 
اگر  تومان،   1۷۵۰ بیمار  هر  قرار  از 
داشته  پوشش  تحت  نفر  هزار  به فرض 
که  تومان   1.۷۵۰.۰۰۰ می شود  باشم، 
حدود ۷۰ درصد هزینه ی مطب است. 
آخر این عقل است؟ در یک کالم این 
طرح کابوسی است سیاه. بگذارید از این 
دریای خیال و توهم بیرون بیایم. حتی 
تصورش هم وحشتناک است. همکاران 
ابهامات  طرح  این  باشند.  هوشیار  باید 
زیادی دارد. نه منابع مالی اش مشخص 
این  پرداخت  برای  تضمینی  نه  است، 
چنین  پذیرفتن  دارد.  وجود  چندرغاز 
طرح ناعادالنه ای، یک خودکشی است. 
اجاره ي  و  مطب  طراحان!  آقایان 
است.  واقعیت  سرسام آور،  مطب 
استخدام یک پرستار یا ماما یک واقعیت 
قبیل  از  درازمدت  مالی  تعهد  )با  است 
بیمه و اداره ی کار و...(. سرانه ي 1۷۵۰ 
تومان یک واقعیت شرم آور و تحقیرآمیز 
است. پرونده ی الکترونیک یک واقعیت 

وقت گیر و پرهزینه است. آن کال بودن 
دردسرساز  واقعیت  یک  گور  لب  تا 
سنگین  واقعیت های  این همه  است، 
برای  مجالی  که  دیگر  واقعیت های  و 
ماست.  روی  جلوی  نیست،  این جا  آن 
شما فکر می کنید ضریب هوشی پزشک 
حرف  خدا  ولیِّ  آن  است؟  چقدر 
جاودانه ای زده بود: »حرف حقی است 
که هدفش باطل است.« این که به اوضاع 
آشفته ي درمان سر و سامانی داده شود 
و سیستم ارجاع پیاده شود، حرف حقی 
است؛ اما نابود کردن کیان مطب هدفی 
باطل و مردود است. پزشک ایرانی زیر 
که  خصوصی  بخش  مطب  نابودی  بار 

پناهگاه مردم است، نخواهد رفت. 
و  دولتی  در طب، هم  که  قبول  البته 
وجود  ناهنجاری هایی  خصوصی،  هم 
در  که  است  رودخانه  کدام  ولی  دارد؛ 
آیا  نباشد؟  خاشاک  و  حاشیه اش خس 
رودخانه  برد؟  بین  از  را  رودخانه  باید 
از بین برود، مردم به خاک سیاه خواهند 
البته آن روز هرگز نخواهد  نشست که 
این  این مصایب  از  برون رفت  راه  آمد. 
رفته  شسته  طرحی  مسوولین  که  است 
را با همکاری نهادهای صنفی و جلب 
فروشنده ي  )به عنوان  پزشکان  موافقت 
واقعیت های  بر  منطبق  و  خدمات( 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تنظیم و 
امضای  به  طرحی  زمان  هر  کنند.  اجرا 
آمادگی  ما  برسد،  ما  صنفی  نمایندگان 
امیدوارم  داشت.  خواهیم  را  آن  اجرای 

آن روز دور نباشد.
---------------

دکتر آنه محمد دوگونچی
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی رشت

تلفن:  زرجوب،  میدان  رشت،  نشاني: 
۸۸۲۴۴۲۷

رییس ستاد اجرایی پزشک خانواده:
شرایط افتتاح پزشک 
خانواده سخت می شود

رییس  فارس:  خبرگزاری   ،91/7/8
ستاد اجرایی برنامه ي پزشک خانواده از 
سخت شدن شرایط افتتاح رسمی برنامه 

پزشک خانواده در استان ها خبر داد.
»مسووالن  گفت:  شریعتی  محمد 
افتتاح  برای  استان ها  از  زیادی  تعداد 
رسمی این برنامه در استان خود اعالم 
وزارت  سیاست  اما  کرده اند  آمادگی 
پس  این  از  که  است  این  بهداشت 
رسمی  افتتاح  برای  بیشتری  سختگیری 

این برنامه خواهد شد.« 
شبکه ي  توسعه ي  مرکز  رییس 
چک  »یک  گفت:  بهداشت  وزارت 
برای  نیاز  مورد  آیتم   ۵۷ حاوی  لیست 
خانواده  پزشک  برنامه ي  رسمی  افتتاح 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  تمام  به 
این پس  از  و  است  ارسال شده  کشور 
مسووالن  حضور  با  برنامه  این  زمانی 
عالی رتبه ي کشور از وزارت بهداشت و 

تا  افتتاح می شود که ۸۰  وزارت تعاون 
9۰ درصد زیرساخت های اعالم شده در 
آماده  مربوطه  استان  در  شاخص ها  این 
شده باشد. در غیر این صورت، اجازه ي 

افتتاح رسمی برنامه داده نمی شود.« 

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
دولت در اجرای پزشک 

خانواده خطا کرد
91/7/22، خبرگزاری فارس: رییس 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
پزشک  طرح  اجرای  وضع  از  انتقاد  با 
در فصل  » رییس جمهور  خانواده گفت: 
بودجه با حضور در مجلس عنوان کرد 
که طی دو سال پزشک خانواده را اجرا 
خواهیم کرد که بعد از گذشت یک سال 
اقدام  توسعه،  پنجم  برنامه ي  از  نیم  و 
صورت  بخش  این  در  توجهی  قابل 

نپذیرفته است.«
حسین علي شهریاري افزود: »پزشک 
خانواده ای را که ما از آن شناخت داریم، 
با پزشک خانواده ای که در حال حاضر 
متفاوت  کاماًل  می شود  اجرا  کشور  در 
است و اگر قرار است این طرح به این 

منتفی  است  بهتر  شود،  اجرا  صورت 
شود و از قید اجرای آن بگذرند. سطح 
حالی  در  خانواده  پزشک  سوم  و  دوم 
اجرا نشده است که شرایط بسیار نگران  
کننده است و به طور کلی اجرای طرح 
مفت  صورت  این  به  خانواده  پزشک 

گران است.«
وي با انتقاد از وضعیت نابه هنجار طرح 
پزشک خانواده در کشور گفت:  »در حالی 
طرح پزشک خانواده را در روستاها اجرا 
کردیم که مردم از آن رضایت نداشتند و 
اجرا  نیز  شهرها  در  طرح  این  هم اکنون 
اجرای طرح پزشک  در  می شود. دولت 
خانواده در روستاها به طور کلی خطا کرد 
و حاال می خواهیم این طرح را در شهرها 
اجرا کنیم که مطمئناً با این شرایط موفق 

نخواهیم شد.«
شهریاری گفت: »تا چند وقت دیگر 
و  انتخابات  به سمت  کشور  فضای 
دعواهای سیاسی بین کاندیداها خواهد 
انتظار  نمی توان  کلی  به طور  که  رفت 
اتفاق  آینده  ماه  داشت در هفت هشت 
سالمت  حوزه ي  در  غریبی  و  عجیب 

بیافتد.«

سالی است که نظام سالمت کشور نیز به 
این نتیجه رسیده که با این معضل به عنوان 
بیماری را  این  بیماری برخورد و درمان 
در مراکز درمان سوءمصرف مواد پیگیری 
کند، گفت: »اگرچه در این امر همکاران 
گروه های دیگر پزشکی نیز فعال بوده و 
بخشی از بار درمان را برعهده گرفته اند، 
ولی در مجموع پزشکان عمومی مهم ترین 
درمانی  مداخله ی  نوع  این  در  رکن 

هستند.«
»اما  افزود:  قسمتی زاده  مهران  دکتر 
پیچیده و چندوجهی  امری  اعتیاد  چون 
است و بخش ها و سازمان های گوناگونی 
و  موثر  ان  در  نیز  دولت  و  اجتماع  از 
به  نیاز  اعتیاد  با  مقابله  و  هستند  دخیل 
بخش ها  و  سازمان ها  تمام  هماهنگی 
نهادهای  از  صنفی  انجمن های  دارد، 
موثری هستند که می توانند این هماهنگی 
را ایجاد کنند، بنابراین شورای هماهنگی 
این  در  که  است  دانسته  خود  وظیفه ی 
در  را  خود  همکاران  تالش های  مورد 
سوءمصرف  درمانگران  کمیته ی  قالب 

مواد سامان دهد.«
برگزاري دو نشست  از  وی همچنین 
کمیته ی درمانگران در ماه اخیر با معاونان 
علوم  دانشگاه  غذای  و  دارو  و  درمان 

 پزشکی گیالن خبر داد.

پزشکان گیالنی در نامه به رییس دانشگاه: 
تا طرح ۰2 اصالح نشود، در آن 

شرکت نمی کنیم!
از  گیالنی  پزشک   ۴1۸  .91/5/26
شهرستان های رشت، الهیجان، صومعه سرا، 
انزلی و شفت در نامه ای به  فومن، بندر 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تاکید کردند از نام نویسی در نسخه ی ۰۲ 
طرح پزشک خانواده ی شهری خودداری 

خواهند کرد.
پزشکان  انجمن  سایت  به گزارش 
عمومي رشت، امضا کنندگان این نامه با 
بیان »اعتقاد راسخ به مبانی نظام سالمت 
نظام  و  خانواده  پزشک  طرح  بر  مبتنی 
ارجاع«، دستورالعمل ۰۲ را »بسیار شتابزده 
و بدون توجه به زیرساخت های الزم برای 
استقرار نظام سالمت مبتنی بر نظام ارجاع 
دکتر  از  و  دانستند  خانواده«  پزشک  و 
حسن بهبودی خواستند تا رفع نواقص و 
ابهامات این دستورالعمل، اجرای آن را در 

این استان به تعویق اندازد.
نویسندگان نامه ي فوق با اعالم این که 
نظرات  به  توجه  بدون  دستورالعمل ۰۲ 
جامعه ی  صنفی  نمایندگان  کار شناسی 
»از  افزودند:  است،  شده  تهیه  پزشکی 
ایحاد  این رو آن را روشی مناسب برای 
تحول در نظام سالمت کشور نمی دانیم و 
به منظور رفع نواقص و ابهامات خواهان 
و  کار شناسانه  فضایی  در  آن  بازنگری 
نهادهای  تمامی  از  متشکل  جمعی  در 
تصمیم گیر و همچنین با حضور نمایندگان 
جامعه ی پزشکی به ویژه انجمن پزشکان 
دیگر  و  پزشکی  نظام  سازمان  عمومی، 
انجمن های علمی گروه پزشکی هستیم. 
بنابراین تا آن زمان از نام نویسی در این 
طرح به عنوان پزشک خانواده خودداری 
انتظار  نیز  محترم  مقام  آن  از  و  می کنیم 
این  ابهامات  و  نواقص  رفع  تا  داریم 
دستورالعمل، اجرای آن را در این استان 

به تعویق اندازند.«

ادامه از صفحه ی 2

ادامه از صفحه ی 1
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ما  براي  خودتان  از  آغاز  در  لطفًا 
بفرمایید.

و  سال 131۶  شهریور  متولد ۲9  من 
اهل سبزه میدان رشت هستم. پدرم کارمند 
و مادرم خانه دار بودند. دوره ي دبستان را 
در مدرسه ي عنصري گذراندم. دو سال 
نوربخش  مدرسه ي  در  را  دبیرستان  اول 
درس خواندم که در ۲۸ مرداد 133۲ آن 
مدرسه منحل شد و بقیه ي تحصیالتم را 
در دبیرستان شاهپور )شهید بهشتي فعلي( 
گذراندم. در سال 133۶ هم در دانشگاه 

علوم پزشکي تبریز پذیرفته شدم. 
بودید  به پزشکي عالقه مند  خودتان 
یا به اصرار خانواده این رشته را انتخاب 

کردید؟
خودم عالقه مند بودم.

و پس از پایان تحصیالت؟
سپاهي  به عنوان  سربازي   دوره ي  در 
بهداشت در منطقه ي عمارلو رودبار مشغول 
به کار شدم و بعد از آن به عنوان مسوول 
به  رودبار  شهرستان  در  پیشگیري  طب 

استخدام بهداري سابق درآمدم. 
در مدت خدمت دولتي در چه مناطق 

و پست هایي خدمت کردید؟
پس از مدتي که مسوول طب پیشگیري 
رودبار بودم، رییس بهداري فومن شدم. 
بهداشت  ارشد  کارشناس  هم  بعدها 
خانواده، کارشناس ارشد بیمه ی خدمات 
درمانی شبکه ها و عضو کمیسیون پزشکي 
که  بودم  وظیفه  نظام  مشمولین  معاینه ي 
اداري ام  خدمت  خاتمه ي  تا  پستم  این 
بهداشتي- درماني  مراکز  یافت. در  ادامه 
رشت هم به عنوان پزشک و سرپرست کار 
کردم و در زمان جنگ هم به مدت یک ماه 
غرب  گیالن  به  اعزامي  گروه  سرپرست 

بودم. همچنین کارشناس مسوول مبارزه 
استان  غیرواگیر  و  واگیر  بیماري هاي  با 
گیالن و عضو کمیته هاي تاالسمي، جذام، 
ایدز و  پیشگیري از عوارض کمبود ید، 
پژوهشي و... بودم و در دوره ي دو معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم  پزشکي گیالن هم 
در زمان های مختلف انجام وظایف برخي 
وظایف تفویض شده ي آن معاونت ها را 

برعهده داشتم.

و فعالیت هاي صنفي؟
یک دوره عضو هیات مدیره ي انجمن 
پزشکان عمومي رشت و به مدت چهار سال 
هم عضو هیات مدیره ي نظام  پزشکي و 

هیات بدوي انتظامی رشت بودم. 
کي ازدواج کردید؟ 

و  کردم  ازدواج  دانشجویي  دوران  در 
همسرم معلم بودند. دو فرزند پسر دارم 
بهداشت  مرکز  در  و  پزشک  اولي  که 
پزشک  هم  همسرشان  و  است  شاغل 
متخصص اطفال است. دومي هم کارشناس 

میکروبیولوژي است. 
فرزندتان  رشته ي  انتخاب  در  شما 

نقش داشتید؟
خیر؛ به انتخاب شان احترام گذاشتم و 

خودشان انتخاب کردند.
اهل مطالعه هستید؟

که  علمي  مطالعه ي  بگویم  اگر  بله. 
کلیشه اي است، اما رمان و شعر مي خوانم. 
اشعار حافظ و سعدي را دوست دارم و 

شعرهاي جدید را هم مي خوانم. 
موسیقي چطور؟ 

نه خیلي.
 ورزش می کنید؟ 

مرتب  و  بودم  شنا عالقه مند  به  قباًل   
ورزش مي کردم اما مدتي است که دیگر 

ورزش نمي کنم.
مي دانم که خیلي به روز و اهل اینترنت 
و فیس بوك هستید. از المپیك چه خبر؟ 
مثاًل  می کنم.  دنبال  را  المپیک  اخبار 
سوریان  ما  فرنگی کار  کشتی گیر  دیشب 

دکتر ایرج صدیقي:

پزشک قدیمی امروزی!
گفت وگو: دکتر رقیه حج فروش

اولین مدال طالی المپیک را آورد که خیلی 
خوشحال کننده بود.

مطب داري را ترجیح مي دهید یا کار 
دولتي را؟

کار دولتي به نظرم خیلي خوب نیست. 
آقای   . مي دهم.  ترجیح  را  آزاد  طبابت 

خودتی و نو کر خودت!
پیش تان  هنوز  قدیم  مریض هاي 

مي آیند؟
بله؛ اکثر مریض هاي من از نوزادي بیمار 
من بوده اند و حاال خودشان و فرزندان شان 

برای ویزیت به مطب من می آیند.
نظرتان راجع به طرح پزشك خانواده 

چیست؟
اگر  و  است  درست  مساله  خود 
است.  قبول  قابل  شود،  رفع  اشکاالتش 
اما این که مطب هاي ما را تبدیل به مراکز 
بهداشتي- درماني کنند و ماما داشته باشیم 
و... همه اجباري است و نتیجه نمي گیرد. 
امیدواریم انجمن پزشکان و سایر همکاران 
با فعالیت هاي شان اشکاالت را اصالح کنند. 
اخیراً شنیده ام خانم وزیر اعالم کرده اند که 

باید با پزشکان عمومي مذاکره کنیم.
با انجمن پزشکان عمومي  رابطه تان 

رشت چطور است؟
 از اول عضو انجمن بوده و هستم و از 

همکاران خوبم در انجمن راضي ام.
و  کار  دوران  از  خاصي  خاطره ي 

تحصیل ندارید؟ 
پیشگیري  من مدتي که مسوول طب 
شهرستان رودبار بودم یک روز در میان از 
شهر به روستا مي رفتم و یک شب در میان 
آن جا اقامت داشتم و خاطرات خوبي از آن 
دوران دارم. در آن زمان انواع بیماري هاي 
ادامه در صفحه ی 5

برای گفت و گو با دکتر صدیقی در مطب 
ایشان قرار گذاشتیم. ساختمانی قدیمی در 
پیرسرا.  اول  سبزه میدان،  قدیمی:  محله ای 
حتی تابلوی مطب به سبك قدیم فلزی بود 
نه نئون. در مطب دکتر همه چیز آدم را به یاد 
گذشته مي انداخت؛ میز، صندلی، کولر و 
بود.  روشن  ویزیت  اتاق  در  که  پنکه ای 
حتی عکس پرستار روی دیوار که شاید 
روی  به  دست  لبخندي  با  بود  سال  ده ها 
بینی می گفت: هیس! یاد زمان کودکی و 
مطب های آن زمان افتادم. اما در کنار همه ی 
این  چیزهای قدیمی قشنگ، یك مونیتور 
میز  روی  شیك  نسبتًا  و  ال سی دی جدید 
دکتر با بقیه ی وسایل ناهم خوانی داشت. 
رایانه، دریچه ای به دنیای مجازی اینترنت و 
صفحات اجتماعی که امروزه محبوب قلب 
باز بود.  جوان هاست. صفحه ی فیس بوك 
از این که دیدم دکتر صدیقی عزیز این قدر 
به روز و »آپ تو دیت!« است متعجب شدم 
و در عین حال لذت بردم. بزرگترین حسن 
از آن من  بعد  بود که  این  این گفت و گو 
دکتر  فیس بوکی  دوستان  جرگه ی  به  هم 
پیوستم. حاال دیگر »استاتوس« های جدید 
دکتر را مي خوانم، برای شان »الیك« می زنم 

و »کامنت« می گذارم... .
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همان طور که مي دانید، به دنبال وقوع زمین لرزه ي دل خراش آذربایجان و آوار 
مصیبت بر سر هموطنان مان در شهرستان هاي اهر، هریس و ورزقان، جشن روز 

پزشك امسال لغو و اعالم شد هزینه هاي آن به جبران بخشي از آسیب هاي 
زلزله اختصاص خواهد یافت. 

این در حالي بود که تا آن زمان پزشکان نمونه ي امسال، هم در سازمان نظام 
پزشکي و هم در انجمن پزشکان عمومي رشت، برگزیده شده بودند که بنا بر 
شنیده ها، تقدیر از آنان به مراسم دیگري در اوایل دي ماه موکول شده است. به 
این مناسبت و به احترام این همکاران نمونه، گفت وگوهاي ماهنامه ي »پزشکان 
گیل« با همکار پیش کسوت، دکتر ایرج صدیقي )یکي از دو پزشك نمونه ي 
منتخب نظام پزشکي رشت- همراه با دکتر رحمت اهلل بنان( و نیز دکتر حمید 

طهماسبي پور و دکتر علي اصغر اشرف نژاد )پزشکان برگزیده ي انجمن پزشکان 
عمومي رشت( را تقدیم تان مي کنیم.
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واگیر مثل سرخک، دیفتری و سیاه زخم را 
می دیدم که شما پزشکان جوان امروز اصاًل 
ندیده اید. البته خوب که ندیده اید چون با 
واکسیناسیون ریشه کن شده است، ولي اگر 

هم مي دیدید جالب بود! 
موقعي که در روستا بودید همسر و 

بچه ها کجا بودند؟
نزدیک من و در رودبار ساکن بودند. 
ولي همسرم اعتراضي نمي کرد و با شرایط 

کنار آمده بود.
با گذشته  امروز  به نظر شما پزشکي 

چقدر فرق دارد؟
خوب، پزشکي در این سال ها از نظر 

علم و روش هاي تشخیصي خیلي پیشرفت 
کرده است. در آن دوره با آن امکانات، در 
تشخیص و درمان بیماري هاي واگیر خیلي 
خوب کار مي کردیم. امروزه خوشبختانه 
این بیماري ها نسبتاً خوب کنترل شده و 
برخي ریشه کن شده و در عوض بیماري 

بیماري هاي غیرواگیر شایع تر شده است.
آرزوي برآورده نشده اي دارید؟

من آرزو را براي کسي قبول ندارم . هر 
کس باید هدفي در زندگي داشته باشد و 

تالش کند به آن برسد. 
خوب، به اهداف تان رسیده اید؟ 
تقریباً به 9۰ درصدشان رسیده ام.

خوش به حال تان. پس از کار و زندگي 
راضي هستید؟

بله؛ وقتي در ایران زندگي مي کنیم، باید 
از زندگي راضي باشیم!

هیچ وقت شده براي کار پزشکي به 
مراجعه  متخصصین  یا  دیگر  همکاران 

کنید؟
بله؛ اما به این  دلیل که سایر همکاران 
مراجعه  کمتر  نمي گیرند،  ویزیت  من  از 

مي کنم.
یا  همکاران  از  خودتان  شما  مگر 

فرزندان شان ویزیت مي گیرید؟
برایم سخت  باز راستش کمي  اما  نه؛ 

است.
امسال  که  نمونه اي  پزشکان  اکثر 
نبودند.  رشتي  کردم  مصاحبه  آن ها  با 
شما از این که در رشت به دنیا آمده اید، 

خوشحال اید؟
بله؛ هر کسي شهر خود را دوست دارد، 
فقط  مهربان اند.  رشت  مردم  واقعاً  ولي 
به جاي این که بیشتر به دنبال واقعیت بروند، 

دنبال شعر و شاعري هستند.
و خوراکي هاي خوشمزه!

آن که جاي خود را دارد.
فکر مي کنید چرا از سوي سازمان نظام 
پزشکي به عنوان پزشك نمونه انتخاب 

شده اید؟
نمي دانم؛ شاید عالقه ي همکاران باعث 
شد، نه  فقط پیش کسوتي و سابقه ی کاری 

طوالنی من.
و حرف آخرتان؟

کردند،  انتخاب  مرا  که  همکارانم  از 
از سوي  انتخاب  این  سپاسگزارم. چون 
خیلي  برایم  بوده،  همکارانم  و  دوستان 

ارزشمند است. 

در آن زمان انواع بيماري هاي واگير مثل سرخك، دیفتری 
و سياه زخم را می دیدم كه شما پزشكان جوان امروز اصاًل 
ندیده اید. البته خوب كه ندیده اید چون با واكسيناسيون 
ریشه كن شده است، ولي اگر هم مي دیدید جالب بود! 

ادامه از صفحه ی 4
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دکتر سعید فرزد، نایب رییس دوره ی 
پیش، دبیر اسبق و بنیان گذار فصلنامه ی 
»پیک نظام پزشکی« سازمان نظام پزشکی 
رشت عصر شنبه ۲۵ شهریور پس از چند 
ماه مبارزه با بیماری، زندگانی را بدرود 
یکي  گذشته  سال  چهل  در  او  گفت. 
فعاالن  کارآمدترین  و  پرتالش ترین  از 
پزشکي  جامعه ي  مطبوعاتي  و  صنفي 

استان گیالن بود.
دکتر فرزد در سال 13۰۷ در روستاي 
و  شده  متولد  شفت  توابع  از  شالماه 
بزرگ  مالک  از  امان اهلل خان  پدرش 
با  بود.  فومنات  منطقه ي  خوش نام  و 
اتمام تحصیالت ابتدایي و متوسطه در 
رشت، در رشته ي پزشکی دانشگاه تبریز 
پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی به 
بهداری وقت درآمد،  استخدام وزارت 
طبابت  به  مازندران  استان  در  مدتي 
پرداخت و از نیمه ي دهه ي ۴۰ به رشت 

خود بازگشت.
دکتر فرزد در رشت پزشک و مدتي 
 ۲۵ »بیمارستان  کودکان  بخش  رییس 
شهریور« بود. این بیمارستان که در سال 
13۴3 با خرید »بیمارستان آمریکایي« و 
در همان ساختمان افتتاح شده بود، در 
سال 13۵9 منحل شد و بخش کودکان 
به  شهریور«   1۷ »بیمارستان  نام  با  آن 
فعلي  )محل  پهلوي«  »بیمارستان  محل 
یافت.  انتقال  شهریور(   1۷ بیمارستان 
بیمارستان  در  بازنشستگي  زمان  تا  وي 
در  و  بود  کار  به   مشغول  شهریور   1۷

پیِر نظام پزشکي رشت درگذشت

به یاد دکتر سعید فرزد
سال هایي که تعداد متخصصان کودکان 
دست  یک  انگشتان  به  رشت  شهر  در 
بیمارستان ها  آن  در  چه  نمي رسید،  هم 
و چه در مطب شخصي خود در خیابان 
جان  نجات  و  مداوا  وظیفه ي  شریعتي 
او  داشت.  برعهده  را  گیالني  کودکان 
دادگستری  در   13۴۵ سال  از  همچنین 
وظیفه  انجام  قانونی  پزشک  به عنوان 
مي کرد و به صورت افتخاری با سازمان 
همکاري  نیز  عمومی  وظیفه ي  نظام 

داشت. 
خانم  با   133۴ سال  در  فرزد  دکتر 
زهرا سقراط، فرزند دکتر سیدعلی  خان 
سقراط، از نخستین پزشکان مجاز رشت 
)درگذشته در سال 13۶3( ازدواج کرد. 
حاصل این ازدواج ۴ فرزند بود که همگي 
به مدارج باالي تحصیلي رسیدند: دکتر 
شاهین فرزد )فوق تخصص روانپزشکی 
کودکان(، دکتر مهرناز فرزد )متخصص 
فرزد  مرسده  دکتر  زنان(،  بیماری های 
فوق تخصص  و  انکولوژی  )متخصص 
فرزد  محمد  مهندس  و  پستان(  سرطان 
و  الکترونیک  مهندسي  لیسانس  )فوق 

فوق لیسانس مدیریت(. 
فعالیت هاي  زمینه ي  در  فرزد  دکتر 
صنفي یکي از فعال ترین پزشکان چهار 
او  مي آمد.  به شمار  استان  اخیر  دهه ي 
از دومین دوره ي نظام پزشکي در سال 
13۵۲ به عضویت هیات مدیره انتخاب 
نامزد  تا سال ۸۷ که دیگر  بود و  شده 
انتخابات نشد، هر دوره با راي همکاران 

مي گرفت.  قرار  جایگاه  این  در  خود 
هیات  ریاست  دوره  چند  بر  عالوه 
نظام  رییسي  نایب  و  دبیري  انتظامي، 
پزشکي رشت، بنیان گذاري فصل نامه ي 
از  یکي  رشت  پزشکي«  نظام  »پیک 
اقدامات ارزشمند او در این سازمان بود. 
دکتر فرزد در فاصله ي سال هاي 13۷۴ 
تا 13۷9 مدیر مسوولي این فصل نامه را 
برعهده داشت و موفق شده بود برایش 
در  وي  کند.  دریافت  پژوهشي  رتبه ي 
در  هم  مقاله  چندین  گذشته  سال هاي 

انجمن  )نشریه ي  »پزشکان«  ماهنامه ي 
»پزشکان  و  رشت(  عمومي  پزشکان 

گیل« منتشر کرده بود.
 13۸1 سال  در  فرزد  سعید  دکتر 
کشور  پزشکي  نظام  سازمان  سوي  از 
تقدیر  و  معرفي  نمونه  پزشک  به عنوان 

شد.
پیش کسوت  همکار  این  درگذشت 
گرامي،  خانواده ي  به  را  ارجمند  و 
دوستدارانش و جامعه ي پزشکي کشور 

تسلیت مي گوییم.
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لطفاً در ابتدا خودتان را معرفي کنید: 
سن، محل تولد و تحصیل.

دکتر طهماسبي پور: من ۵۵ سال دارم، 
متولد بهبهان در استان خوزستان هستم و در 

مهر 13۵۴ وارد دانشگاه تهران شدم. 
دکتر اشرف نژاد: من ۵3 ساله ام، متولد 
در سال  و  غربي،  آذربایجان  در  سلماس 
البته  پذیرفته شدم.  تبریز  دانشگاه  ۵۷ در 
من تخصص پزشکي عمومي دارم چون 

تحصیالتم 1۰ سال طول کشیده است.
دوره  تجدید  و  مشروط  یعني 

مي شدید؟
دکتر اشرف نژاد: خیر؛ به انقالب فرهنگي 

و مرخصي هاي اجباري خوردیم.
تخصص  دنبال  چرا  جوزی:  دکتر 

نرفتید؟
دکتر طهماسبي پور: من عالقه نداشتم! 
دو بار در رشته هاي گوش و حلق و بیني و 
رادیولوژي قبول شدم اما به دالیلي پذیرفته 

نشدم.
دکتر اشرف نژاد: من ولي بسیار عالقه مند 
بودم. بیش از 1۰ بار ثبت نام کردم و یک بار 
هم از نظر علمي رد نشدم. همان سال اول 
جراحي مغز و اعصاب قبول شدم. اولین 
باري که ثبت نام کردم هزینه ي ثبت نام 1۰۰ 
تومان بود و بار آخر 1۰ هزار تومان! آن 
اواخر  که براي شرکت در امتحان تخصص 
محدودیت سني گذاشته  بودند، چون باالي 

۴۰ سال بودم سنم را کم کردم!
االن از آن اتفاقات پشیمان نیستید؟

نه؛ االن هم هر وقت فرصت کنم و بشود، 
شرکت مي کنم چون حق خودم مي دانم. یک 
سال من و دکتر طهماسبي پور در رشت 
امتحان گوش و حلق و بیني دادیم. آقاي 
دکتر با نمره ی 1۴۵ اول شد و من با 131 
دوم. وقتي نتایج آمد، دو نفر پذیرش شدند 

که اصاًل در امتحان نبودند.
با توجه به همزمانی تحصیل و دوران 

جنگ، به جبهه اعزام شدید؟
طرح  ما  زمان  طهماسبي پور:  دکتر 
یک ماهه و طرح شش ماهه بود براي اعزام 
به جبهه. من هم سه بار رفتم که در سومین 
طرح عهدنامه ي ۵9۸ پذیرفته شد و جنگ 

پایان یافت. 
 دکتر اشرف نژاد: من هم غیر از ۴۵ روز 

اجباري در دوره ي انترني، ۶ ماه قبل از اتمام 
جنگ را سرباز بودم و در منطقه ي سلیمانیه ی 

عراق خدمت مي کردم.
چطور شد به رشت آمدید؟ 

پزشکی  و  است  گیلک  همسرم  من 
دانشگاه تبریز قبول شده بود که همان جا 
مي کردیم.  زندگي  و  بودیم  کرده  ازدواج 
آخرین باري که از جبهه برگشتم به من اطالع 
دادند که پادگان چمخاله خالي است و باید 
یک هفته به جاي پزشک آن جا که از جبهه 
به تهران برگشته بود، بیایم به استان گیالن. 

آن یک هفته هنوز تمام نشده است!
نمك گیر شدید؟ 

آن یک هفته تمدید شد تا پایان سربازي. 
به  دادم.  کار  درخواست  دانشگاه  به  بعد 
مي دهیم  کار  به  تو  به شرطي  گفتند  من 
که تدریس هم بکني و من شدم مدرس 
فیزیولوژي دانشکده ی پرستاري گیالن! دو 
ترم درس دادم و بعد قرار شد مبحث آب و 
الکترولیت را به بچه هاي پزشکي درس بدهم 
که دیدم کار من نیست! بعد قرار شد برویم 
کردستان که زلزله ی رودبار رخ داد و  براي 
خدمت به رودبار و لوشان رفتم و همان جا 

ماندگار شدم. 
راضی  شهر  این  در  سکونت  از 

هستید؟
من در اکثر مناطق ایران زندگي کرده ام. 
در مجموع با مردم رشت راحت تر مي شود 
کنار آمد، به همین دلیل من حتي زندگي در 
رشت را به تبریز و ارومیه ترجیح مي دهم. 
مردم این جا راحت تر زندگي مي کنند، زندگي 
آرامش بیشتري دارد و به نظرم بهترین شهر 

ایران برای زندگی رشت است.
دکتر طهماسبی پور، شما چطور؟ 

دکتر طهماسبي پور: من هم در شهرهاي 
زیادي زندگی کرده ام و از دوران دانشجویي 
با توجه به دوستاني که در شهرهاي شمالي 
داشتم، به گیالن زیاد رفت و آمد داشتم. 
جنوبي ها شمال را به دلیل سرسبزي و جو 
اجتماعي اش دوست دارند. به هرحال من 
در دوران انترني به عنوان مهمان به دانشگاه 
گیالن آمدم، بعد ازدواج کردم و همین جا 

ماندگار شدم.
و نظر شما درباره ی شهر ما؟

این جا چند ویژگي دارد که در شهرهاي 
دیگر کمتر است. گردش تمدن، تکنولوژي 
مردم  و  گذاشته  بیشتري  اثر  فرهنگ  و 
زندگي کم تنش تری دارند. همین طور به علت 
نزدیکي به چند کشور همسایه، سطح فرهنگ 
و روابط اجتماعي باالتر است و افراد مهاجر 
بهتر مي توانند زندگي کنند. در سایر استان ها 
بومي بودن و فرهنگ خاص شان زندگي را 

براي مهاجران سخت مي کند.
مهربانی  همین  به دلیل  دکتر جوزی: 
غیربومي  نفر  دو  که شما  رشتی هاست 

پزشك نمونه شده اید!
خوب، از زندگی شخصی بگویید. 

دکتر طهماسبي پور: پسرم سال چهارم 
رشته ی مکانیک دانشگاه تهران و دخترم 
دبیرستاني است. همسرم هم فوق لیسانس 

تربیت بدني است و باشگاه ورزشي دارد.
و یکي از موفق ترین زنان این شهر است 

در رشته ي کاري خود. 
مهندسي  من دخترم  اشرف نژاد:  دکتر 
عمران را گرفته ولي فعاًل خارج از کشور 
دندانپزشکي مي خواند. پسرم هم احتماالً 
امسال در رشته ي پزشکي پذیرفته مي شود. 

همسرم هم که پزشک است.

دکتر حمید طهماسبی پور و دکتر علي اصغر اشرف نژاد:

نمونه های صنفی!
گفت وگو: دکتر رقیه حج فروش

دکتر جوزی: طبابت خانم دکتر بهتر 
است یا شما؟ 

دکتر اشرف نژاد: خانم دکتر. همسر من از 
سال ۷3 مطب دار است و هیچ وقت ندیده ام 
با بیمارانش مشکل داشته باشد. همیشه هم 
مقررات را در ویزیت و نسخه نویسي و... 

سفت و سخت رعایت مي کند. 
مطب مشترك دارید؟ در طبابت هم 

دخالت هم مي کنید؟
نه؛ مطب مان جداست. مشورت مي کنیم 
ولي دخالت نه. البته ما قانوني داریم که در 
نباید درباره ی مریض حرف  منزل هرگز 
زد . فکر می کنم سلیقه در نحوه ي طبابت 
خیلي موثر است، بنابراین طبابت ما مثل 

هم نیست. 
دکتر جوزی: شما مطب خیلي موفقي 

دارید. چطور به این جا رسیده اید؟
به نحو  باید  را  کاري  هر  دارم  اعتقاد 
کارهاي  از جواني  من  داد.  انجام  احسن 
مختلف انجام دادم، حتي کارگري، اما در 
هر کاری نمونه بودم. تا سال ۷۰-۶9 که 
امید نکرده بودم،  هنوز از تخصص قطع 
مطب نزدم. بعد دیدم یک پزشک عمومي 
هستم، پس باید پزشک خوبي باشم. دیدم 
که یک پزشک عالوه بر سواد علمي چه 
خصوصیاتي باید داشته باشد تا موفق شود. 
بعد در زمینه ي روان شناسي و جامعه شناسي 
مطالعه کردم. به نظر خودم مطالعات جنبي ام 
در زمینه هاي غیرپزشکي به مطب داري من 

خیلی کمک کرد.
جایي که شما مطب زدید، مطب هاي 

دیگري هم بود؟ 
بله؛ من در سال ۷۰ که آمدم سه تا مطب 

دیگر هم بود.
دکتر جوزی: براي از میدان به در کردن 
آن مطب ها شروع به جنگ نکردید؟ این که 
تخریب  را  دیگران  یا  کنید  نرخ شکني 

کنید و... 
آن موقع وضع این طور نبود. وقتی من در 
سال ۶9 در لوشان مطب باز کردم، بعد از 
۶ ماه مطب من از بقیه شلوغ تر شد. من به 
زبان کردي مسلطم، ترک هستم و کمي هم 
لري یاد گرفته ام؛ مردم همه فکر مي کردند 
آزاد  ویزیت  با  من همشهري شان هستم! 
۸۰ تومان و بیمه ي ۲۰ تومان درآمد باالیي 

مصاحبه کار جالبی است؛ اصاًل »گفت وگو« کار جالبي است؛ وقتی پای صحبت آدم ها 
به کنار، چیزهایی می بینی که  به آن ها عوض می شود. حاال حرف ها  می نشینی، نگاهت 
پیش از آن نمی دانستی. مثاًل دکتر طهماسبی پور که حاال با عضویت در هیات مدیره ي 
انجمن پزشکان عمومي ایران به  نوعی وزیر امور خارجه ی انجمن ما هم محسوب مي شود، 
برخالف نشست هاي رسمي، این جا بسیار کم رو و کم حرف به نظر مي رسید. برعکس، دکتر 
اشرف نژاد که معمواًل در جلسات کم حرف است، بسیار متفاوت، خوش سخن و اهل گفت 
و شنود بود. گفت وگوی من با دو پزشك نمونه ی عضو هیات مدیره ی انجمن رشت در 
فضای صمیمانه ای انجام شد؛ گپ زدنی که با حضور سردبیر محترم مجله )دبیر انجمن 

رشت( و پرسش هاي آمیخته به شوخي او گاه صمیمانه تر هم مي شد!

جناب آقای دکتر حمید طهماسبی پور عزیز
پزشکان  انجمن های  هماهنگی  شورای  محترم  رییس  نایب 

عمومی گیالن
انتخاب شما به عضویت هیات مدیره ی انجمن پزشکان عمومی ایران، 
شیرینی پیروزی شکوهمند و صددرصدی »ائتالف فراگیر پزشکان عمومی 
ایران« را به کام پزشکان گیالنی دوچندان کرد. این پیروزی ارجمند را 
شادباش می گوییم و به شایستگی شما در این مسوولیت تازه نیز اعتماد 

کامل داریم.
همکاران شما در انجمن پزشکان عمومی رشت 
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داشتم. رشت هم که آمدم در محله ي پل 
عراق مطبي را گرفتم که پزشک قبلي رفته 
بود برای تخصص. جالب است که قبل از 
ایشان یک دکتر یهودي در آن مطب بود به 
نام دکتر ژیلبرت که من ندیده ام اما مي دانم 
پزشک بسیار خوبي بود چون هنوز بعد از 
۲۰ سال مردم سراغش را مي گیرند و اخیراً 
شنیدم که در خارج از کشور فوت شدند. 
در آن زمان در مسیر ما از بخش سنگر تا 
شهرداري کاًل پنج تا مطب بود و همه ی 

مطب ها هم شلوغ بود. 
دکتر  شدید،  مطب دار  کی  شما 

طهماسبي پور؟
دکتر طهماسبي پور: من از اول ترجیح 
مي دادم رابطه ي مالی با بیمار نداشته باشم، 
بر  را  بیمارستاني  و  دولتي  کار  بنابراین 
مطب داری ترجیح مي دادم. من اولین پزشک 
بودم.  فرهنگیان  درمانگاه  فني  مسوول  و 
چند سال آن جا کار کردم و شب ها هم در 
بیمارستان دکتر حشمت کشیک مي دادم. اما 
کم کم شرایط زندگي عوض شد، هزینه ها 
باال رفت و موانع تخصص هم برطرف نشد. 
در نهایت یکي از دوستان که تخصص قبول 
شده بود به من پیشنهاد کرد به جاي او به 
امام زاده هاشم بروم. آن موقع فکر می کردم 
کوتاه مدت باشد، اما االن سال هاست که در 

آن جا ماندگار شده ام.
چرا و از کي وارد کارهاي صنفي و 

انجمن شدید؟
فعالیت  به  دانشجویي  دوران  از  من 
فعالیت های  اجتماعي عالقه مند و درگیر 
صنفي بودم. از سال ۷۶ که انجمن رشت 
از حالت غیرفعالش درآمد، من هم کمابیش 
در جلسات عمومي شرکت می کردم، اما 
باز ترجیح مي دادم از دور نظر داشته باشم 
تا این که بعد از مدتي به اصرار بعضي از 

همکار ان... 
دکتر جوزي: من!

کردم  احساس  این که  به  توجه  با   ...
انجمن احتیاج به تغییر و تحول دارد، وارد 
فعالیت مستقیم شدم. در اولین انتخابات 
هم عضو علي البدل شدم. فکر مي کنم هر 
فرد در هر مقامي که هست اگر عالقه اي 
به همکاران خود داشته باشد، تالش مي کند 
در فعالیت هاي اجتماعي شرکت کند. لذتي 
اگر  که  اجتماعي هست  کارهاي  در  هم 
کسي وارد شود نمي تواند دل بکند، چون 
این حس خوشایند را ایجاد می کند که براي 

اجتماع مفید است.
در واقع اعتیاد دارد! شما چه طور دکتر 

اشرف نژاد؟

کمکي  اگر  هم  من  اشرف نژاد:  دکتر 
انجام  انجمن  برای  برمي آمد  دستم  از 
مي دادم تا چند سال پیش که به حکم دکتر 
طهماسبي پور و دکتر جوزي وارد انجمن 
شدم. فکر می کنم بیشتر افرادي که سابقه ی 
فعالیت هاي اجتماعی دارند تمایل به فعالیت 
صنفي هم دارند و این تمایل در هم نسل هاي 

ما بیشتر است.
شما غیر از پزشکي در رشته هاي دیگري 

تحصیل کرده اید...
خوب، وقتي فهمیدم نمي توانم در پزشکي 
ادامه ي تحصیل بدهم، فکر کردم اگر کسی 
به طور کالسیک مطالعه نکند، انرژي اش هرز 
مي رود. به همین دلیل تصمیم گرفتم رشته اي 
را بخوانم که خیلي به آن عالقه داشتم اما 
درباره اش حتی یک کتاب نخوانده بودم؛ 
یادم هست  علوم سیاسي! کنکور دادم و 
روزي که رفتم ثبت نام کنم گفتند: »دانشجو 
باید خودش بیاید!« گفتم: »خودم هستم!« 
االن هم فوق لیسانس علوم سیاسي را دارم 
مي خوانم و همزمان در رشته ي حقوق هم 

تحصیل مي کنم. 
دکتر طهماسبي پور، شما اخبار المپیك 

را دنبال مي کنید؟
دکتر طهماسبي پور: بله. آخرین خبر هم 
دیشب کسب مدال نقره ي آقاي معتمد در 

رشته ي تکواندو بود.
به موسیقي و ادبیات عالقه دارید؟

بیشتر به موسیقي سنتي عالقه دارم. کتاب 
هم بیشتر تاریخي و اجتماعي مي خوانم. 

موسیقی  من شدیداً  اشرف نژاد:  دکتر 
آذربایجاني را دوست دارم. 

و ادبیات؟ 
شاملوی بزرگ را!

ورزش؟ 
زماني به صورت حرفه اي کشتي گیر بودم. 
بعد ورزش رزمی هاپکیدو کار کردم که 3-۴ 

سال است آن را هم کنار گذاشته ام.
ورزش  هم  من  طهماسبي پور:  دکتر 
کنار  تصادف  یک  از  بعد  ولي  مي کردم 

گذاشتم.
آقاي  است  چند  امروز  دالر  قیمت 

دکتر؟
دکتر اشرف نژاد: امروز ۲۰۸۰ تومان.

درآوردن  پول  اهل  جوزي:  دکتر 
هستید؟

پول درآور خوبي نیستم اما دوست دارم 
پول در بیاورم.

دکتر جوزی: از کارهاي غیرپزشکي؟ 
با کار پزشکي  به آن صورت، ولي  نه 
نمي شود زندگي مرفهي داشت. اگر درآمد یا 

سرمایه ي اندکي داریم مطمئناً از کار پزشکي 
عمومي نیست. من چه در لوشان و چه در 
مطب رشت درآمد غیر ویزیتي مثاًل درآمد 

ناشی از تزریقات خیلي باالیي نداشتم. 
شما چطور دکتر طهماسبي پور؟ 

دکتر طهماسبي پور: ما ۶ خواهر و برادر 
بود.  ساده ای  کارمند  هم  پدرم  و  هستیم 
ما هم سوال  و مشق  از درس  هیچ وقت 
نمي کردند. در دوره ی ما اکثر بچه ها سه ماه 
تابستان در مغازه های مختلف کار مي کردند: 
نجاري، خیاطي... تا هم بیکار نباشند  و دنبال 
کار خالف نروند و هم چیزي یاد بگیرند. 
به همین دلیل ما از بچگي با کار عجین بودیم. 
زماني که دانشگاه قبول شدم، پدرم برادر 
کوچک ترم را با من به تهران فرستاد و ۵ هزار 
تومان هم به من داد. با همان پول اتاقي در 
خیابان هاشمي اجاره کردم، وسایل زندگي 
خریدم و برادرم را هم در مدرسه ثبت نام کردم. 
بعد از مدتي دیدم زندگي سخت مي گذرد؛ 
ایشان برگشت و من رفتم کوي دانشگاه. این 
آخرین و تنها پولي بود که من از خانواده گرفتم 
و بعد از آن همه ي خرجم را خودم درآوردم. 
از تدریس تا کشیک بیمارستان خصوصي در 
دوران انترنی و... بعد از طبابت هم دوست 
داشتم منبع درآمدي غیر از پزشکي داشته باشم، 
چون درآمد پزشک عمومي محدود است و 
اگر بخواهد درآمدش را افزایش دهد ممکن 
است مجبور به کارهاي  خالف پزشکي شود 
که من چون عالقه اي به این جور درآمدها 
نداشتم تصمیم گرفتم کار اقتصادي غیرپزشکي 
داشته باشم. در کشور ما هم اگر کسي هوش 

داشته باشد، مي تواند درآمد داشته باشد. 
آرزوي برآورده نشده اي هم دارید یا 
در زندگي به هر چیزي که مي خواستید، 

رسیدید؟ البته غیر از تخصص!
دکتر اشرف نژاد: سوال سختي است اما 

من از زندگي ام راضي هستم.
دکتر طهماسبي پور: من در رشته هاي 
مختلفي در زندگي فعال بودم که تقریباً در 
همه شان شکست خوردم! اما در عین حال 
آدم موفقي هم بودم و براي استعداد و توانم 
از خدا شاکرم، چه در زمینه ي اجتماعي و 

چه از نظر خانوادگی.
به نظر شما چرا به عنوان پزشك نمونه 
بودن  نمونه  معیار  شده اید؟  انتخاب 

چیست؟
دکتر اشرف نژاد: من اعتقاد دارم که خیلي 
افراد برتر از ما هستند که در چشم نیستند 
از معیارها  و دیده نمي شوند. شاید یکي 
فعالیت صنفي و اجتماعي باشد و بنابراین 
همه ی افرادي که پزشکان شایسته اي هستند 

انتخاب نشوند. مثاًل چند نفر از پزشکانی 
که نزدیک من مطب  دارند طبیبان خیلی 

خوبی هستند.
دکتر طهماسبي پور: خوب، البته باید این 
سوال را از کساني پرسید که ما را انتخاب 
کردند. شاید اگر معیارها گفته شود، من خودم 
را نمونه ندانم و اگر در آن جلسه حضور 
داشتم موافقت نمي کردم. گرچه من فعالیت 
صنفي دارم اما شاید خیلی دیگر از معیارها 
را نداشته باشم. به هر حال نظر لطف دوستان 
بود و چه خوب بود که پزشکان نمونه را از 

هیات مدیره ي انجمن انتخاب نمی کردیم.
پزشکان  انجمن  انتخابات  درباره ی 
به  توجه  با  بپرسیم.  هم  ایران  عمومي 
درگیري ها و مشکالت فراوانی که این کار 
خواهد داشت، چطور شد این مسوولیت 

را پذیرفتید؟
کاندیدا شدم، دوستان در  این که چرا   
و  استان  انجمن هاي  هماهنگي  شوراي 
همکاران استان هاي دیگر تصمیم گرفتند که 
من کاندیدا شوم و من بنا بر وظیفه اي که از 
طرف جمع محول شد، این کار را انجام دادم 
نه عالقه ي شخصي. اما درباره ي سختي کار، 
به عنوان کسي که عضو صنف است، این در 

مرحله ي دوم است و مهم خدمت است.
شاغل  همسران تان  نفر  دو  هر  شما 
در  اشکالي  همسر  اشتغال  آیا  هستند. 
زندگي شخصی تان ایجاد نکرده است؟ 
خانه دار  همسرتان  نمي دادید  ترجیح 

باشد؟
همسرم  کردم  ازدواج  من  وقتي  البته 
از  کدام  دارم هر  عقیده  اما  بود،  خانه دار 
استقالل  داراي  باید  زندگي  در  زوجین 
مالي باشند و سر پاي خودش بایستند. با 
توجه به شرایط، دلم مي خواست همسرم 
در نبود من مشکل نداشته باشد و بنابراین 
خودم مشوقش بودم، خوشبختانه ایشان 
هم  و  شغلي  و  کاري  زمینه ي  در  هم 
بسیار  تحصیل شان...  و  فرزندان  مراقبت 

موفق هستند.
من هم فکر مي کنم  اشرف نژاد:  دکتر 
اگر 1۰۰ بار دیگر به دنیا بیایم و بخواهم 
زندگي کنم باز هم ایشان را براي زندگي 

انتخاب مي کنم. 
مجله  در  چاپ  براي  فقط  این که 

نیست!؟
از نقش شان در تربیت و تحصیل  نه؛  
هستم.  راضی  و...  خانه داري  بچه ها، 
هرگز در زندگي احساس کمبود نکرده ام 
دیگري  جور  را  زندگی ام  نتوانسته ام  و 

تصور کنم.

لذتي در كارهاي اجتماعي 
هست كه اگر كسي وارد 

شود نمي تواند دل بكند، چون 
این حس خوشایند را ایجاد 
می كند كه براي اجتماع مفيد 

است

دیدم یك پزشك عمومي 
هستم، پس باید پزشك 
خوبي باشم. در زمينه ي 
روان شناسي و جامعه شناسي 
مطالعه كردم. به نظر 
خودم مطالعات جنبي ام در 
زمينه هاي غيرپزشكي به 
مطب داري من خيلی كمك كرد
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پزشکان  انجمن هاي  نمایندگان  گردهمایي  در 
آبان   ۵ و   ۴ روزهاي  که  کشور  سراسر  عمومي 
برگزار مي شود،  انزلي  بندر  در دهکده ي ساحلي 
خواهد  بررسي  انجمن  روز  مسایل  مهم ترین 

شد.
نشست هاي  ادامه ي  در  که  گردهمایي  این  در 
و  کشور  عمومي  پزشکان  انجمن هاي  دوره اي 
پزشکان  انجمن هاي  هماهنگي  شوراي  توسط 
از  تن   ۸۰ مي شود، حدود  برگزار  گیالن  عمومي 
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  نمایندگان  و  روسا 
پزشکان  انجمن  مدیره ي  هیات  جدید  اعضاي  و 
 )91 تیر   ۲3 انتخابات  )منتخب  ایران  عمومي 

حضور دارند.
صبح   9 ساعت  گردهمایي  افتتاح  مراسم 

گردهمایي دو روزه ي انجمن هاي 
پزشکان عمومي در گیالن 

سرپرست بیمه ي سالمت ایران:
بدهی بیمه ها به مراکز درمانی تا ماه آینده

صفر می شود
سالمت  بیمه ي  سرپرست   .91/7/26
ایران از به روز شدن بدهی بیمه ها به مراکز 
گفت:  و  داد  خبر  داروخانه ها  و  درمانی 
ماه  تا  هم  اجتماعی  تامین  بیمه ي  بدهی 

 آینده صفر خواهد شد.
با  گفت و گو  در  عمادی  سیدعبداهلل 
پرداخت  مورد  در  فارس  خبرگزاري 
اظهار  درمانی  مراکز خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  بیمه ها  معوقه ي 
داشت: »معوقه ي بیمه ها در استان هایی که برنامه ي پزشک خانواده به طور کامل 
فارس  و  مازندران  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  مانند  شده  اجرا  آن ها  در 

پرداخت و به روز شده است.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  های  بیمارستان  های  به  بیمه ها  معوقه ي  مورد  در  وی 
در تهران هم گفت: »طی هفته ي گذشته ۶۲ میلیارد تومان بابت بدهی معوقه ي 
بیمه ها به مراکز درمانی و داروخانه ها پرداخت کرده ایم و می توان گفت بدهی 

بیمه ي خدمات درمانی و سایر بیمه  ها صفر شده است.«
تامین  بیمه ي  معوقه ي  مورد  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اجتماعی هم گفت: »معوقات تامین اجتماعی هم تا ماه آینده پرداخت و به روز 

خواهد شد.«

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
تامین اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه ي سالمت 

مستثنی شده است
تامین  سازمان  عامل  مدیر   .91/7/26
قانون  براساس  »سازمان  گفت:  اجتماعی 
برنامه ي پنجم توسعه از ادغام در سازمان 
شده  مستثنی  ایرانیان  سالمت  بیمه ي 

است.
فارس،  خبرگزاری  به گزارش 
و  »بیمه شدگان  گفت:  مرتضوی  سعید 
بازنشستگان تامین  اجتماعی نگرانی و دغدغه در این رابطه ندارند و مدیریت 

تامین  اجتماعی چیزی از این سازمان به جایی نداده است و نمی دهد.«
را  دولت  از  تامین  اجتماعی  تومانی  میلیارد  هزار   3۵ مطالبات  دریافت  وی 
مطالبات  »پذیرش  گفت:  و  کرد  عنوان  سازمان  این  ساله ي  چندین  خواسته ي 
تامین  اجتماعی و واگذاری سهام شرکت های دولتی اقدامی ارزشمند برای رفع 

مشکالت تامین اجتماعی و زمینه ساز ارتقای خدمات به بیمه شدگان است.«

حق عضویت خود را بپردازید!
همکارانی که موفق به پرداخت 
نشده اند،  سال 91  عضویت  حق 
حق  تومان  هزار   1۰ مبلغ  لطفا 
عضویت یا کمک های مالی خود 
را به حساب انجمن )99۰9۲ بانک 
تجارت، شعبه ی اما خمینی رشت( 
بپردازند و شماره ی فیش مربوطه را 

به تلفن ۲۲۲11۷۷ اطالع دهند.

اشتغال پزشکان عمومی
کار  متقاضی  همکاران  کلیه ی  از 
تمام وقت یا پاره وقت و نیز همکارانی 
خود  درمانگاه  یا  مطب  برای  که 
عمومی  پزشکان  همکاری  به  نیاز 
محمد  دکتر  با  خواهشمندیم  دارند، 
بخشعلی زاده، مسوول کمیته ی مالی- 
رفاهی انجمن پزشکان عمومی رشت 
تماس:  )شماره ی  بگیرند.  تماس 
تا  شنبه  زمان:   ۰131-3۲۲۵۴91

چهارشنبه ی هر هفته، صبح و عصر.(

ادامه ي  در  و  مي شود  آغاز  آبان  چهارم  پنجشنبه 
انجمن  به  مربوط  مسایل  مهم ترین  روز  این 
و  توسعه    « تخصصي  کارگروه  چهار  قالب  در 
و  »رفاه  اطالع رساني«،  و  »ارتباطات  تشکیالت«، 
اشتغال« و »پزشک خانواده« در دو نشست صبح 

و عصر بررسي خواهد شد.
نمایندگان  و  روسا  نشست  نیز  جمعه  صبح 
بررسي  موضوع  با  عمومي  پزشکان  انجمن هاي 
پي  در  ایران  عمومي  پزشکان  انجمن  وضعیت 
نیز  و  آن  انتخابات  نتایج  تایید  در  تاخیر  ماه  سه 
از  آمده  به دست  نتایج  درباره ي  بررسي  و  بحث 
رسیدن  از  پس  و  برگزار  کارگروه هاي تخصصي 
گردهمایي  پایاني  بیانیه ي  مشترک،  تصمیمات  به 

تصویب و منتشر خواهد شد. 


